
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 وزير الخارجية ونظيره الفلسطيني 
يحذران من التطورات الخطيرة

 في القدس

 رئيس هيئة األركان المشتركة 
يلتقي وزير المالية

االنباط- عمان

التقى رئي�س هيئة الأرك��ان امل�شرتكة 

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

ام�������س الأح�������د، وزي�����ر امل���ال���ي���ة ال��دك��ت��ور 

التقاعد  مديرية  يف  الع�شع�س،  حممد 

املدين والع�شكري التابعة لوزارة املالية، 

امل��دين  التقاعد  جلنتي  مدير  بح�شور 

وال��ع�����ش��ك��ري حم��م��د ال�����ش��وم��ل��ي وع���دد 

 - الأردن��ي��ة  امل�شلحة  القوات  من �شباط 

اجلي�س العربي.

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

امل�شرتكة ووزير املالية اإىل اإيجاز قدمه 

حول  والع�شكري  امل��دين  التقاعد  مدير 

دوره��ا  تعزيز  و�شبل  املديرية  عمل  اآلية 

امل�شلحة  ال��ق��وات  مع  بالتعاون  ال��ري��ادي 

الأردنية والأجهزة الأمنية.

وج�������ال ال�����ل�����واء ال����رك����ن احل��ن��ي��ط��ي 

ومرافق  اأق�����ش��ام  يف  الع�شع�س  وال��دك��ت��ور 

امل����دي����ري����ة، واط����ل����ع����وا ع���ل���ى اخل���دم���ات 

ا�شتحداثها  للمواطنني وكيفية  املقدمة 

وتطويرها لت�شهيل الإجراءات عليهم.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ح����ذر ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال�������وزراء ووزي����ر 

اخل���ارج���ي���ة و�����ش����وؤون امل���غ���رتب���ني اأمي���ن 

ال�����ش��ف��دي، ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة و���ش��وؤون 

ال�شقيقة  فل�شطني  دول���ة  يف  امل��غ��رتب��ني 

ال���دك���ت���ور ري���ا����س امل���ال���ك���ي، م���ن ت��ب��ع��ات 

ال���ت���ط���ورات اخل���ط���رة ال���ت���ي ت�����ش��ه��ده��ا 

مدينة القد�س املحتلة.

واأك��������دا يف حم����ادث����ات اأج����ري����ت ع��ر 

ال��ه��ات��ف ام�������س الأح������د، ����ش���رورة وق��ف 

ال�شتفزازية  الإجراءات  اإ�شرائيل جميع 

التي  املتطرفة  املجموعات  واع���ت���داءات 

التوتر  باجتاه موجة جديدة من  تدفع 

وال��ع��ن��ف. و���ش��ددا ع��ل��ى ���ش��رورة اإط���اق 

حترك دويل فوري لإلزام اإ�شرائيل القوة 

ال��ق��ائ��م��ة ب��الح��ت��ال ب��وق��ف امل��ن��ظ��م��ات 

امل��ت��ط��رف��ة وحت��رك��ات��ه��ا ال��ع��ن�����ش��ري��ة يف 

العنف  وق��ف  اأج��ل  م��ن  القدمية  البلدة 

وا�شتعادة الهدوء.

واأك������د ال�����ش��ف��دي وامل���ال���ك���ي ����ش���رورة 

رم�شان  �شهر  حرمة  اإ�شرائيل  اح���رتام 

امل������ب������ارك ووق���������ف ج���م���ي���ع اخل�����ط�����وات 

ورفع  املقد�شة  الأماكن  يف  ال�شتفزازية 

تخرق  التي  والإج����راءات  القيود  جميع 

حق الفل�شطينيني.

التفا�صيل �ص »2«

3 52 وفاة و1731 إصابة بفيروس كورونا 

 خالل لقائه متطوعين و رياديين في األعمال االجتماعية

الملك: فخور بجهود الشباب 
المتطوعين ودورهم في خدمة المجتمع

االثنني   14  رم�سان   1442 هـ  - املوافق  26  ني�سان  2021 م - العدد  5675    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 روح المقاومة تشتعل بالضفة عقب 
أحداث القدس

رئيس لجنة فلسطين باألعيان: األردن يقف 
بكل صالبة بوجه المؤامرات اإلسرائيلية

 مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية 
ومؤسسة الحسين للسرطان

االنباط- عمان

ق�����ال رئ���ي�������س جل���ن���ة ف��ل�����ش��ط��ني يف جم��ل�����س 

الأردن  اإن  ال��ق��ا���ش��ي،  ن���اي���ف  ال���ع���ني  الأع����ي����ان 

لفل�شطني  الأق���رب  و�شيظل  ك��ان  و�شعباً  ق��ي��ادة 

التي  والأح��داث  التطورات  اأثبتت  اإذ  ول�شعبها، 

الأردن  ب���اأن  الفل�شطينية  الق�شية  ب��ه��ا  م���رت 

عن  احلقيقي  املدافع  كان  التاريخية  وبقيادته 

واأر�شا. �شعباً  فل�شطني 

واأكد العني القا�شي يف بيان ام�س الأحد، اأن 

�شابه  بكل  اليوم  يقف  ال��ذي  الوحيد  الأردن 

يتعر�س  التي  وامل��وؤام��رات،  املخططات  وج��ه  يف 

الق�شية  ت�شفية  ب��ه��دف  فل�شطني  ���ش��ع��ب  ل��ه��ا 

واحال  ار�شه  عن  الفل�شطيني  ال�شعب  وابعاد 

امل�����ش��ت��وط��ن��ني ال��ي��ه��ود م��ك��ان��ه، يف ت��ن��ك��ر وا���ش��ح 

تام  وجتاهل  الدولية  والقرارات  القوانني  لكل 

التي  امل�شروعة  واحلقوق  الن�شانية  القيم  لكل 

عرفها الن�شان. وا�شتنكر الجراءات التع�شفية 

والعتداءات التي ت�شنها احلكومة ال�شرائيلية 

الدولة  عا�شمة  ويف  الفل�شطيني  الوجود  �شد 

ال�����ش��ري��ف،  ال��ق��د���س  امل�شتقبلية  الفل�شطينية 

وامل���ح���اولت ال��دن��ي��ئ��ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا قطعان 

الفل�شطيني  ال�شعب  ابناء  لرهاب  امل�شتوطنني، 

واجبارهم على ترك وطنهم بدعم من �شلطات 

الح��ت��ال واع��ت��ب��ار م��ا ي��ج��ري يف ال��ق��د���س ويف 

اع��م��ال  امل�شجد الق�����ش��ى م��ن  واب����واب  ���ش��اح��ات 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ت��ق��ف خلفها احل��ك��وم��ة  اره��اب��ي��ة 

املتطرفة. اليمينية 

التفا�صيل �ص »7«

االنباط- عّمان

نايف  الأردن  ل��دى  ال�شعودي  ال�شفر  بحث 

ام�س الحد، مع  ال�شديري يف مكتبه،  بندر  بن 

ن�شرين  لل�شرطان  احل�شني  موؤ�ش�شة  عام  مدير 

قطام�س �شبل تعزيز التعاون بني اجلانبني.

ومت على هام�س اللقاء توقيع مذكرة تفاهم 

وموؤ�ش�شة  للتنمية  ال�����ش��ع��ودي  ال�����ش��ن��دوق  ب��ني 

عاج  متويل  يف  للم�شاهمة  لل�شرطان  احل�شني 

مر�شى ال�شرطان من الاجئني ال�شوريني.

واأ�����ش����اد ال�����ش��ف��ر ال�������ش���دي���ري ب���الإم���ك���ان���ات 

وال�شمعة  لل�شرطان  احل�شني  مبركز  املتوفرة 

اجل���ي���دة ال��ت��ي ب��ل��غ��ه��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة، 

املوؤ�ش�شة  به  تقوم  الذي  الريادي  للدور  اإ�شافة 

يف مكافحة مر�س ال�شرطان حملياً ودولياً.

وق����ال: اإن اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا امل��وؤ���ش�����ش��ة 

مهنية  مل�شت  فقد  واإع��ج��اب،  تقدير  حم��ط  ه��ي 

ل  وبب�شمة  كبر  ب�شغف  يعملون  ممن  وجدية 

املر�شى  ع��اج  جت��رب��ة  لتكون  وجوههم  ت��ف��ارق 

مليئة بالأمل والتفاوؤل.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ق���ال���ت م���دي���ر ع����ام م��وؤ���ش�����ش��ة 

احل�����ش��ني ل��ل�����ش��رط��ان اإن ه���ذه امل�����ش��اه��م��ة ت��اأت��ي 

ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ح��ك��وم��ة  ق��ب��ل  م��ن 

بحاجة  ب��ات��وا  ال��ذي��ن  املر�شى  لدعم  ا���ش��ت��م��راراً 

ما�شة اإىل العاج والرعاية ال�شحية الازمة.

واأو�شحت اأنه �شيتم توجيه هذا الترع الذي 

الأقل  ال�شرطان  ملر�شى  املالية  امل�شاعدة  يوفر 

يف  املتواجدين  ال�شوريني  الاجئني  من  حظاً 

الأردن..
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االنباط- عمان

الثاين، خال  امللك عبداهلل  اأثنى جالة 

لقائه مع عدد من املتطوعني والرياديني يف 

وال��دور  اجلهود  على  الجتماعية،  الأع��م��ال 

الوطن  خدمة  يف  به  يقومون  ال��ذي  الفاعل 

من خال مبادراتهم.

الذي  اللقاء  امللك، خال  واأع��رب جالة 

ع���ق���د يف ق�����ش��ر احل�����ش��ي��ن��ي��ة ام�������س الأح������د، 

ع����ن ف���خ���ره ب���ج���ه���ود ال�������ش���ب���اب امل��ت��ط��وع��ني 

والرياديني، ودورهم البّناء يف تكري�س ثقافة 

خدمة املجتمع.

قدمه  اإي��ج��از  اإىل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  وا�شتمع 

امل��ت��ط��وع��ون وال���ري���ادي���ون ح���ول م��ب��ادرات��ه��م 

يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت اخل��ري��ة وال��ت��وع��وي��ة 

والإن�شانية وال�شحية.

 مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة 
وجامعة الطفيلة التقنية

 الصحة تصرف فروقات حوافز الدفعة 
االخيرة للربع األول من العام لكوادرها

 السفارة اإلماراتية في األردن تطلق 
مشروع القسائم الشرائية الغذائية 

االنباط-وكاالت

ال�شفة  يف  لل�شارع  ال��ع��ام  امل���زاج  انقلب 

مقدمات  ودون  عقب  على  راأ���ًش��ا  الغربية 

ع��ق��ب اأح������داث ب����اب ال���ع���ام���ود يف ال��ق��د���س 

يف الأي����ام الأخ����رة ل��ت��ع��ود ب���وؤر امل��واج��ه��ات 

ت�شتعل من جديد

غا�شبون  �شبان  ت��ق��دم  م��ق��دم��ات  ودون 

اإىل م��ع��ر اجل��ل��م��ة ���ش��م��ال ج��ن��ني ع��ن��وان 

ال��غ�����ش��ب ���ش��د الح���ت���ال ونقطة  ت��ف��ج��ر 

م�شرة  عقب  وذل��ك  معه  املتاحة  التما�س 

ليبداأ  واملقد�شيني  للقد�س  ن�شرة  غا�شبة 

كانت  حيث  الغازية  والقنابل  النار  اإطاق 

امل��واج��ه��ات يف  ب��داي��ة  ه��ذه النقطة ع��ن��وان 

املختلفة والهبات  واملواجهات  النتفا�شات 

ك��ل ���ش��يء ك��ان ي�شر ق��ب��ل ذل��ك ب��ه��دوء 

دون  الهادئة  رم�شان  اأج��واء  �شارت  اإذ  تام، 

ت�شعيد مع  اأم��ام موجة  اأننا  اإىل  ي�شر  ما 

الحتال ليتغر كل �شيء يف �شاعات

ال�شبان  ي��ذه��ب  اأن  ي��ك��ن خم��ط��ًط��ا  ف��ل��م 

الندفاعة  تلك  ولكن  التما�س،  نقاط  اإىل 

وفق ما عر �شبان غا�شبون ملرا�شلنا كانت 

امل�����ش��ارك��ة  وح��ب��ا يف  ال��غ�����ش��ب  ح��ال��ة  نتيجة 

للقد�س دعما 

ول يختلف احلال يف جنني، عن املدخل 

ال�����ش��م��ايل مل��دي��ن��ة ال���ب���رة ال�����ذي ا���ش��ت��ع��ل 

���ش��رارة  اأي�����ش��ا م��وق��ع  ب��ذات الطريقة وه��و 

املواجهات يف كل هبة، حيث ا�شتبك ال�شبان 

ال��غ��ا���ش��ب��ون م���ع الح���ت���ال يف م��واج��ه��ات 

ليلية ممتدة.
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االنباط- عمان

ام�س  الأردنية،  امل�شلحة  القوات  وقعت   

الأح������د، م���ع ج��ام��ع��ة ال��ط��ف��ي��ل��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة، 

م����ذك����رة ت���ف���اه���م يف جم������الت امل��ح��ا���ش��ب��ة 

التكاملية  يحقق  ومب��ا  واملالية  والتدقيق 

بني الطرفني. وتهدف املذكرة اإىل تو�شيع 

اآف���اق ال��ت��ع��اون الأك��ادمي��ي وب��ن��اء ال��ق��درات 

الأك���ادمي���ي���ة وامل��ع��رف��ي��ة ورب����ط اخل����رات 

ال��ع��م��ل��ي��ة ب��امل��ع��رف��ة الأك���ادمي���ي���ة وت���ب���ادل 

اخل���رات ب��ني اجل��ان��ب��ني، م��ن خ��ال عقد 

ور�س العمل والندوات امل�شرتكة وامل�شاركة 

الأكادميية واملهنية. باملوؤمترات 

ووق������ع امل����ذك����رة ع����ن ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة 

ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة م��دي��ر ال���دائ���رة امل��ال��ي��ة 

العميد علي املدين.

.التفا�صيل �ص »7«

االنباط- عمان

ق����رر وزي�����ر ال�����ش��ح��ة ال���دك���ت���ور ف��را���س 

الدفعة  حوافز  ف��روق��ات  �شرف  ال��ه��واري، 

احل��ايل،  للعام  الول  ال��رب��ع  م��ن  الخ���رة 

جلميع كوادر الوزارة.

واو�شحت الوزارة يف بيان ام�س الحد، 

النقاط  قيمة  يف  لنق�س  ج���اء  ال��ق��رار  ان 

تعيني  ب��ع��د  ج��دي��دة  ك����وادر  دخ���ول  نتيجة 

الطبية  ال��ك��وادر  من  موظف  اآلف   3 نحو 

ع��ل��ى ن��ظ��ام احل���واف���ز، م��ا اث���ر ع��ل��ى املبلغ 

جلميع  احلوافز  تلك  قيمة  من  امل�شروف 

العاملني.

املعنيني  من  طلب  الوزير  ان  وا�شافت 

ت��ع��زي��ز ذل���ك ال��ن��ق�����س يف ق��ي��م��ة ال��ن��ق��ط��ة، 

وم�����ش��اوات��ه��ا ب��ق��ي��م��ة ال��ن��ق��اط يف ال����دورات 

ال�شابقة.
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االنباط-عمان

ب���داأت ���ش��ف��ارة دول���ة الإم����ارات يف عّمان 

ب��ت��ن��ف��ي��ذ م�������ش���روع ال���ق�������ش���ائ���م ال�����ش��رائ��ي��ة 

الغذائية، يف �شهر رم�شان الف�شيل1442 ، 

وذلك بدعم من موؤ�ش�شة �شقر بن حممد 

والإن�شانية،  اخلرية  لاأعمال  القا�شمي 

العفيفة. امل�شتحقني والأ�شر  على 

وتقوم ال�شفارة بالإ�شراف مبا�شرة على 

الغذائية على  الق�شائم  ت�شليم هذه  عملية 

امل��ح��اف��ظ��ات  ال��ع��دي��د  يف  امل�شتحقة  الأ����ش���ر 

ب��ال�����ش��م��ال وال��و���ش��ط واجل���ن���وب، ح��ي��ث ق��ام 

باأعمال  القائم  النعيمي  علي  خالد  ال�شيد 

ال�����ش��ف��ارة ب���الإن���اب���ة ال���ي���وم الأح�����د ب��زي��ارة 

اح����دى اجل��م��ع��ي��ات اخل���ري���ة ب��ال��ع��ا���ش��م��ة 

عّمان.
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االنباط-وكاالت

عاد ا�شم مدينة القد�س بقوة اإىل من�شات 

عربية  بلدان  ع��دة  يف  الجتماعي  التوا�شل 

#القد�س_تنتف�س  ه��ا���ش��ت��اغ  حت���ول  ح��ي��ث 

اإىل »ترند« يف معظم الدول العربية، وتوالت 

ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات امل��ت�����ش��ام��ن��ة م���ع امل��ق��د���ش��ي��ني يف 

مواجهتهم لعتداءات الحتال الإ�شرائيلي

وك��ان��ت امل��واج��ه��ات م��ع ج��ن��ود الح��ت��ال 

ب��������داأت، ل��ي��ل��ة اخل���م���ي�������س، يف م��ن��ط��ق��ة ب���اب 

من  اأك���ر  اأ���ش��ي��ب  حيث  املقد�شية،  ال��ع��ام��ود 

مع  م��واج��ه��ات  اإث���ر  ب��ج��روح  فل�شطيني   100

ج��ن��ود الح���ت���ال وامل�����ش��ت��وط��ن��ني، ومت نقل 

العاج،  لتلقي  للم�شت�شفى  منها  اإ�شابة   21

اأم��ا  باملتو�شطة،  الإ���ش��اب��ات  جميع  وو�شفت 

باقي الإ�شابات فتم عاجهم ميدانياً، فيما 

ذكرت م�شادر اأّن العديد من الإ�شابات كانت 

بالر�شا�س املطاطي

#القد�س_تنتف�س  ه��ا���ش��ت��اغ  و���ش��ه��د 

ت���ف���اع���ًا ك����ب����راً ع���ل���ى م��ن�����ش��ات ال��ت��وا���ش��ل 

الجتماعي، وقال اأحمد �شهاب اإّن ملخ�س ما 

جرى هو اأّن »امل�شتوطنني ومنظمة )لهاڤا( 

العامود  باب  تقتحم  كي  انطلقت  الإرهابية 

كما توعدت لتحمي »ال�شرف القومي«.. 

التفا�صيل �ص »8«

 القدس تنتفض على مواقع التواصل أيضًا: تضامن 
واسع مع فلسطين



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 رئيس هيئة األركان المشتركة يلتقي وزير المالية

 وزير الخارجية ونظيره الفلسطيني يحذران من التطورات الخطيرة في القدس

 مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية ومؤسسة الحسين للسرطان

 مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة وجامعة الطفيلة التقنية

 استئناف برنامج تدريبي لممرضي الخدمات الطبية الملكية

االنباط- عمان

الركن  ال��ل��واء  امل�سرتكة  االأرك����ان  هيئة  رئي�س  التقى 

ي��و���س��ف اأح���م���د احل��ن��ي��ط��ي، ام�����س االأح�����د، وزي����ر امل��ال��ي��ة 

امل��دين  التقاعد  مديرية  يف  الع�سع�س،  حممد  ال��دك��ت��ور 

جلنتي  مدير  بح�سور  املالية،  لوزارة  التابعة  والع�سكري 

من  وع��دد  ال�سوملي  حممد  والع�سكري  امل��دين  التقاعد 

�سباط القوات امل�سلحة االأردنية - اجلي�س العربي.

املالية  ووزي��ر  امل�سرتكة  االأرك��ان  هيئة  رئي�س  وا�ستمع 

حول  والع�سكري  املدين  التقاعد  مدير  قدمه  اإيجاز  اإىل 

اآلية عمل املديرية و�سبل تعزيز دورها الريادي بالتعاون 

مع القوات امل�سلحة االأردنية واالأجهزة االأمنية.

يف  الع�سع�س  والدكتور  احلنيطي  الركن  اللواء  وجال 

اأق�سام ومرافق املديرية، واطلعوا على اخلدمات املقدمة 

لت�سهيل  وت��ط��وي��ره��ا  ا���س��ت��ح��داث��ه��ا  وك��ي��ف��ي��ة  ل��ل��م��واط��ن��ن 

االإج�������راءات ع��ل��ي��ه��م، خ��ا���س��ًة يف جم���ال اأر���س��ف��ة امل��ل��ف��ات 

وحتولها من ال�سبغة الورقية اإىل االإلكرتونية.

وق����ال م���دي���ر جل��ن��ت��ي ال��ت��ق��اع��د امل����دين وال��ع�����س��ك��ري: 

ت�����س��ع��ى م��ن خ���ال خ��ط��ط��ه��ا وب��راجم��ه��ا  امل��دي��ري��ة  “اإن 
امل��دي��ري��ة  م��راج��ع��ي  اإىل  اأف�����س��ل اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  اإىل 

وت��ط��وي��ر االأداء امل��وؤ���س�����س��ي م��ن خ��ال حت��دي��ث االأن��ظ��م��ة 

املعمول بها وتعديلها مبا ين�سجم مع طموحات واأهداف 

كافة  ب��ن  القائم  التن�سيق  حجم  مبيناً  املالية”،  وزارة 

املقدمة  اخلدمات  جودة  لتح�سن  العاقة،  ذات  اجلهات 

ل��ل��ع�����س��ك��ري��ن وامل���دن���ي���ن وورث���ت���ه���م وح�����س��ب ال��ق��وان��ن 

التقاعد وجلان  بها من خال جلنتي  املعمول  واالأنظمة 

مديرية  اأن  اإىل  ي�سار  والتعوي�سات.  واالدخ��ار  ال�سمان 

ال��ت��ق��اع��د امل����دين وال��ع�����س��ك��ري ت��ع��ن��ى ب��ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

وال��ت��ع��وي�����س��ات ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ن وامل��دن��ي��ن 

وورث���ت���ه���م و����س���رف م�����س��ت��ح��ق��ات ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي 

اخلا�سة  الع�سكري  التقاعد  قرارات  واإ�سدار  واملكافئات، 

الفئة. بهذه 

االنباط-عمان

حذر نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية 

ووزي��ر  ال�سفدي،  اأمي���ن  املغرتبن  و���س��وؤون 

اخل���ارج���ي���ة و������س�����وؤون امل���غ���رتب���ن يف دول����ة 

املالكي،  ريا�س  الدكتور  ال�سقيقة  فل�سطن 

من تبعات التطورات اخلطرية التي ت�سهدها 

مدينة القد�س املحتلة.

واأك���دا يف حم��ادث��ات اأج��ري��ت عرب الهاتف 

ام�������س االأح���������د، �����س����رورة وق�����ف اإ����س���رائ���ي���ل 

واع��ت��داءات  اال�ستفزازية  االإج����راءات  جميع 

امل��ج��م��وع��ات امل��ت��ط��رف��ة ال��ت��ي ت��دف��ع ب��اجت��اه 

موجة جديدة من التوتر والعنف.

و�����س����ددا ع���ل���ى �����س����رورة اإط�������اق حت���رك 

القائمة  القوة  اإ�سرائيل  الإل��زام  ف��وري  دويل 

ب���االح���ت���ال ب���وق���ف امل���ن���ظ���م���ات امل��ت��ط��رف��ة 

وحتركاتها العن�سرية يف البلدة القدمية من 

اأجل وقف العنف وا�ستعادة الهدوء.

اح��رتام  �سرورة  واملالكي  ال�سفدي  واأك��د 

اإ�سرائيل حرمة �سهر رم�سان املبارك ووقف 

االأم��اك��ن  يف  اال�ستفزازية  اخل��ط��وات  جميع 

واالإج�����راءات  ال��ق��ي��ود  جميع  ورف���ع  املقد�سة 

مبمار�سة  الفل�سطينين  ح��ق  ت��خ��رق  ال��ت��ي 

ال�سعائر الدينية يف امل�سجد االأق�سى املبارك/ 

يف هذا  ال�سريف، خ�سو�ساً  القد�سي  احل��رم 

ال�سهر الف�سيل. كما �سدد ال�سفدي واملالكي 

ع��ل��ى ����س���رورة ت��ك��ات��ف اجل��ه��ود الإي���ج���اد اأف��ق 

اإىل مفاو�سات  العودة  �سيا�سي حقيقي عرب 

اأ�سا�س حل  ال�سراع على  ج��ادة وفاعلة حلل 

الدولتن الذي يج�سد الدولة الفل�سطينية 

امل�ستقلة ذات ال�سيادة على خطوط الرابع من 

ال�سرقية  حزيران 1967 وعا�سمتها القد�س 

وف����ق امل��رج��ع��ي��ات امل��ع��ت��م��دة ���س��ب��ي��ًا وح��ي��داً 

لتحقيق ال�����س��ام ال��ع��ادل وال�����س��ام��ل. واأك���دا 

واخلطوات  ال�سام  اأف��ق  غياب  ا�ستمرار  اأن 

فر�سه  تقو�س  التي  االأح��ادي��ة  االإ�سرائيلية 

واالإج������������راءات اال����س���ت���ف���زازي���ة ك��ت��ل��ك ال��ت��ي 

ت�سهدها مدينة القد�س املحتلة يهدد بتفجر 

ال�سراع الذي �ستدفع املنطقة برمتها ثمن 

ا�ستمرار العمل معاً  الوزيران  واأك��د  تبعاته. 

وبالتن�سيق مع االأ�سقاء واملجتمع الدويل من 

وحقوقه  الفل�سطيني  ال�سعب  حماية  اأج��ل 

وحتقيق ال�سام العادل وال�سامل الذي يلبي 

جميع احلقوق امل�سروعة لل�سعب الفل�سطيني 

وف���ق ق�����رارات ال�����س��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة وم��ب��ادرة 

ال�سام العربية.

االنباط- عمان

ب��ح��ث ال�����س��ف��ري ال�����س��ع��ودي ل���دى االأردن 

ام�س  مكتبه،  يف  ال�سديري  بندر  ب��ن  نايف 

االح����د، م��ع م��دي��ر ع���ام م��وؤ���س�����س��ة احل�سن 

تعزيز  �سبل  قطام�س  ن�سرين  لل�سرطان 

التعاون بن اجلانبن.

مذكرة  توقيع  ال��ل��ق��اء  هام�س  على  ومت 

للتنمية  ال�����س��ع��ودي  ال�����س��ن��دوق  ب��ن  تفاهم 

للم�ساهمة  لل�سرطان  احل�سن  وموؤ�س�سة 

يف مت���وي���ل ع����اج م��ر���س��ى ال�����س��رط��ان من 

الاجئن ال�سورين.

ب��االإم��ك��ان��ات  ال�����س��دي��ري  ال�سفري  واأ����س���اد 

امل����ت����وف����رة مب����رك����ز احل�������س���ن ل��ل�����س��رط��ان 

م�ستوى  على  بلغها  التي  اجليدة  وال�سمعة 

املنطقة، اإ�سافة للدور الريادي الذي تقوم 

ال�سرطان  مر�س  مكافحة  يف  املوؤ�س�سة  ب��ه 

حملياً ودولياً.

املوؤ�س�سة  تبذلها  التي  اإن اجلهود  وق��ال: 

ه���ي حم���ط ت��ق��دي��ر واإع����ج����اب، ف��ق��د مل�ست 

كبري  ب�سغف  يعملون  مم��ن  وج��دي��ة  مهنية 

جتربة  لتكون  وجوههم  تفارق  ال  وبب�سمة 

عاج املر�سى مليئة باالأمل والتفاوؤل.

موؤ�س�سة  ع���ام  م��دي��ر  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 

تاأتي  امل�ساهمة  هذه  اإن  لل�سرطان  احل�سن 

من قبل حكومة اململكة العربية ال�سعودية 

ا�ستمراراً لدعم املر�سى الذين باتوا بحاجة 

ال�����س��ح��ي��ة  ال���ع���اج وال���رع���اي���ة  اإىل  م��ا���س��ة 

الازمة.

واأو�����س����ح����ت اأن�������ه ���س��ي��ت��م ت���وج���ي���ه ه���ذا 

ملر�سى  املالية  امل�ساعدة  يوفر  الذي  التربع 

ال�������س���رط���ان االأق�������ل ح���ظ���اً م����ن ال��اج��ئ��ن 

ال�سورين املتواجدين يف االأردن.

واأع����رب����ت ق��ط��ام�����س ع���ن ب���ال���غ ���س��ك��ره��ا 

على  ال�سعودية  العربية  اململكة  حلكومة 

دعمهم ال�سخي، وقالت: “اأ�سكر واأقدر هذا 

الدعم والتربع الكرمي من حكومة اململكة 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ال�����س��ق��ي��ق��ة ن��ي��اب��ة عن 

الكثري من مر�سى ال�سرطان من الاجئن 

ا�ستكمال  �ستتاح لهم فر�سة  واأ�سرهم ممن 

العاج يف مركز احل�سن لل�سرطان بف�سل 

هذا الدعم الكرمي”.

االنباط- عمان

االأح��د،  ام�س  االأردن��ي��ة،  امل�سلحة  القوات  وقعت   

يف  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  التقنية،  الطفيلة  ج��ام��ع��ة  م��ع 

يحقق  ومب��ا  واملالية  والتدقيق  املحا�سبة  جم��االت 

التكاملية بن الطرفن.

اآف������اق ال��ت��ع��اون  وت���ه���دف امل����ذك����رة اإىل ت��و���س��ي��ع 

االأك���ادمي���ي وب��ن��اء ال��ق��درات االأك��ادمي��ي��ة واملعرفية 

وربط اخلربات العملية باملعرفة االأكادميية وتبادل 

اخل�����ربات ب���ن اجل��ان��ب��ن، م���ن خ���ال ع��ق��د ور����س 

باملوؤمترات  وامل�ساركة  امل�سرتكة  وال��ن��دوات  العمل 

االأكادميية واملهنية.

ووقع املذكرة عن القيادة العامة للقوات امل�سلحة 

م��دي��ر ال���دائ���رة امل��ال��ي��ة ال��ع��م��ي��د ع��ل��ي امل����دين وع��ن 

ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة اال���س��ت��اذ  ج��ام��ع��ة الطفيلة 

الدكتور حممد املحا�سنة، بح�سور عدد من �سباط 

القوات امل�سلحة االأردنية – اجلي�س العربي.

ي��ذك��ر اأن ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة ت��رت��ب��ط ب��ال��ع��دي��د 

املوؤ�س�سات  مع  واالأك��ادمي��ي��ة  املهنية  ال�سراكات  من 

احل��ك��وم��ي��ة واالأه��ل��ي��ة ومب���ا ي�سهم يف رف���ع ك��ف��اءة 

منت�سبيها.

االنباط- عمان

ا�ستاأنفت �سركة احلو�سبة ال�سحية ممثلة 

“علم  االإلكرتونية  الطبية  االأردن  مبكتبة 

برناجمها التدريبي )عن بعد( مل�سوؤويل   ،“
الطبية  اخل��دم��ات  م�ست�سفيات  يف  التدريب 

االعتماد  جمل�س  قبل  م��ن  واملعتمد  امللكية 

االأمريكي للتمري�س.

انه  االح��د،  ام�س  بيان  ال�سركة يف  وبينت 

ال��ربن��ام��ج  ع��ل��ى  تعليمية  م����واد  اإ���س��اف��ة  مت 

ت��ت��ع��ل��ق ب���اأف�������س���ل امل���م���ار����س���ات وامل���ع���ل���وم���ات 

ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  املخت�سة يف 

امل��وج��ود   ”19 م��ن خ���ال مركز” ك��وف��ي��د- 

االإل���ك���رتون���ي���ة  ال��ط��ب��ي��ة  االأردن  م��ك��ت��ب��ة  يف 

“علم”. وا�سافت انه يوجد مواد متخ�س�سة 
املحدثة  املعلومات  اخ��ر  اي�سال  و  لتدريب 

بالقطاع  العاملن  جلميع  كوفيد-19  ب�سان 

ال�سحي. يذكر ان اكرث من 800 ممر�س من 

العاملن يف اخلدمات الطبية ا�ستفادوا من 

االأردن  مبكتبة  اخلا�س  التدريبي  الربنامج 

ال��ط��ب��ي��ة االإل��ك��رتون��ي��ة، م��ن خ���ال ال��ور���س 

االأ�سبوعية التي مت عقدها على مدار 6 اأ�سهر 

للممر�سن يف اخلدمات الطبية امللكية، ومت 

معتمدة  �ساعة  ب��ال��ربن��ام��ج  امل�����س��ارك��ن  منح 

م��ن جم��ل�����س االع��ت��م��اد االأم���ريك���ي. واأط��ل��ق 

 2019 اأيار  التدريبي الأول مرة يف  الربنامج 

من قبل اخلدمات الطبية امللكية، بالتعاون 

مع �سركة احلو�سبة ال�سحية ممثلة مبكتبة 

مت  ح��ي��ث  االإل���ك���رتون���ي���ة،  ال��ط��ب��ي��ة  االأردن 

ا�ستهداف املمر�سن العاملن يف”اخلدمات 

امللكية” �سمن برنامج تدريبي ملدة  الطبية 

�ستة اأ�سهر.

وتعترب مكتبة االأردن الطبية االإلكرتونية 

التي مت اإطاقها عام 2013، من اأهم امل�سادر 

ال��ت��ي مت��ك��ن ال��ع��ام��ل��ن يف ال��ق��ط��اع ال�سحي 

يف امل��م��ل��ك��ة م���ن احل�������س���ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ة 

الطبية الدقيقة واملوثوقة واملدعمة باالأدلة 

الطبية  امل�������س���ادر  اأ���س��ه��ر  ت��وف��ر  اإذ  جم���ان���اً، 

والكتب واملجات العاملية، لاأطباء وطاب 

الطبية  التخ�س�سات  خمتلف  يف  اجلامعات 

وغريهم من املهتمن يف هذا القطاع.

 الخارجية تعزي بضحايا حريق 
مستشفى ابن الخطيب العراقي

 الخارجية تعزي بضحايا الغواصة 
اإلندونيسية

ان تستمع لشاهد نيابة   ُصلح عمَّ
لط جديد في قضية مستشفى السَّ

المصفاة تتوقع الوصول الى اإلغالق المالي 
لتنفيذ مشروع التوسعة خالل 2022

رئيس لجنة فلسطين باألعيان: األردن يقف 
بكل صالبة بوجه المؤامرات اإلسرائيلية

االنباط- عمان

اأع��رب��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة و���س��وؤون 

واأ�سدق  التعازي  اأحر  عن  املغرتبن 

امل���وا����س���اة حل��ك��وم��ة و���س��ع��ب ال���ع���راق 

م�ست�سفى  ح��ري��ق  ب�سحايا  ال�سقيق 

العراقية  العا�سمة  يف  اخلطيب  ابن 

بغداد فجر ام�س االحد، الذي اأ�سفر 

عن وفاة واإ�سابة الع�سرات.

واأك�������د ال���ن���اط���ق ال���ر����س���م���ي ب��ا���س��م 

ال�����س��ف��ري ���س��ي��ف اهلل ع��ل��ي  ال��������وزارة 

العراق  م��ع  اململكة  ت�سامن  الفايز، 

ال�����س��ق��ي��ق يف ه����ذا امل�������س���اب االأل���ي���م، 

م��ع��رب��ا ع���ن ت���ع���ازي امل��م��ل��ك��ة ل���ذوي 

ال�������س���ح���اي���ا وال���ت���م���ن���ي���ات ب��ال�����س��ف��اء 

للم�سابن. العاجل 

االنباط- عمان

اأع��رب��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة و���س��وؤون 

واأ�سدق  التعازي  اأحر  عن  املغرتبن 

جمهورية  و�سعب  حلكومة  امل��وا���س��اة 

غرق  ب�سحايا  ال�سقيقة  اإندوني�سيا 

قبالة  تدريب ع�سكري  اأثناء  غوا�سة 

���س��اح��ل ج���زي���رة ب���ايل وال����ذي اأ���س��ف��ر 

 53 عددهم  البالغ  طاقمها  وفاة  عن 

. �سخ�ساً

واأك�������د ال���ن���اط���ق ال���ر����س���م���ي ب��ا���س��م 

ال�����س��ف��ري ���س��ي��ف اهلل ع��ل��ي  ال��������وزارة 

الفايز ت�سامن اململكة مع جمهورية 

امل�ساب  هذا  يف  ال�سقيقة  اإندوني�سيا 

االأل������ي������م وت������ع������ازي امل���م���ل���ك���ة الأ����س���ر 

ال�سحايا.

ان االنباط- عَمّ

ان جل�ستها  لح جزاء عَمّ عقدت حمكمة �سُ

االأوك�سجن  نفاد  للَنّظر يف ق�سية  الَتّا�سعة؛ 

لط احلكومي منت�سف �سهر  من م�ست�سفى ال�َسّ

اآذار املا�سي، وجنم عنه وفاة 7 اأردنين.

وا�ستمعت املحكمة، ام�س االأحد، يف جل�سة 

ع��ل��ن��ي��ة، ب��رئ��ا���س��ة ال��ق��ا���س��ي ُع����دي ف��ري��ح��ات، 

وح�سرتها وكالة االأنباء االأردنية )ِبرتا(، اإىل 

ت مناق�سته من  �ساهد نيابة عامة جديد ومَتّ

فاع. قبل وكاء الِدّ

ورفعت املحكمة جل�ستها اىل يوم اخلمي�س 

النيابة  ل�سهود  اال�ستماع  ال�ستكمال  املقبل؛ 

ال��ع��ام��ة وال��ذي��ن يبلغ ع��دده��م اأك���رث م��ن 45 

�ساهًدا.

ويحاكم يف الق�سية املنظورة اأمام املحكمة 

واأخلت  العامة  النيابة  اأوقفتهم  متهًما   13

ة القانونية  �سبيلهم املحكمة بعد اأن اأمتوا املَدّ

للتوقيف والبالغة 30 يوما.

الَثّامنة  جل�ستها  يف  املحكمة  وا�ستمعت 

نهاية اال�سبوع املا�سي اإىل �ساهدي نيابة عامة 

فاع املدين. من بينهم �ساهد يف مديرية الِدّ

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

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

ت�سبب بوفاة �سبعة اأردنين، وحتركت النيابة 

على  واأوق��ف��ت  الق�سية  يف  للتحقيق  العامة 

يف  م�سوؤولون  بينهم  م��ن  ا  �سخ�سً  13 اإث��ره��ا 

حة. وزارة ال�سِّ

االنباط- عمان

االأردنية  البرتول  م�سفاة  �سركة  توقعت 

الو�سول اىل االإغاق املايل لتنفيذ م�سروع 

التو�سعة الرابع خال عام 2022.

ال�سركة يف بيان �سحفي ا�سدرته  وقالت 

ام�س االأحد، اإنه من املخطط اأن يتم االنتهاء 

من حتديد املتعهد املراد التعاقد معه يف حد 

اأق�ساه الربع االأول من عام 2022.

م�ست�سار  مع  تعاقدت  اأنها  اإىل  واأ�سافت 

 Technip ���س��رك��ة  وم���ع  ع��امل��ي  ق���ان���وين 

�سروط  اإع���داد  يت�سمن  مب��ا  امل�سروع  الإدارة 

عرو�سهم  وتقييم  التنفيذ  متعهدي  تاأهيل 

واخ��ت��ي��ار االأن�����س��ب منهم وك��ذل��ك االإ���س��راف 

على تنفيذ امل�سروع.

ال��ت��اأه��ي��ل  ان���ت���ه���اء م���راح���ل  اإىل  ون���وه���ت 

اإن�ساء  عطاء  وثائق  اإر�سال  مت  حيث  امل�سبق، 

ا�ستام  اإىل  لي�سار  املتعهدين،  اإىل  امل�سروع 

عرو�سهم منت�سف �سهر متوز املقبل.

 Tecnicas ����س���رك���ة  اأن  اإىل  ي�������س���ار 

اأنهت  قد  كانت  االإ�سبانية   Reunidas
للم�سروع  التف�سيلية  الهند�سية  الت�ساميم 

�ستاندرد  بنك  اخ��ت��ري  ح��ن  يف   ،FEED
ليتوىل  للم�سروع  مايل  كم�ست�سار  ت�سارترد 

اأمر ا�ستكمال متطلبات التمويل واملباحثات 

مع اجلهات التي تبدي اهتماماً بتمويل هذا 

امل�سروع.

اهتماماً  يلقى  امل�سروع  ان  على  و���س��ددت 

كبرياً من جهات عدة لتنفيذه ومتويله.

االنباط- عّمان 

ق��ال رئي�س جلنة فل�سطن يف جمل�س االأعيان 

كان  و�سعباً  قيادة  االأردن  اإن  القا�سي،  نايف  العن 

اأثبتت  اإذ  ول�سعبها،  لفل�سطن  االأق����رب  و�سيظل 

ال���ت���ط���ورات واالأح�������داث ال��ت��ي م���رت ب��ه��ا الق�سية 

كان  التاريخية  وبقيادته  االأردن  ب��اأن  الفل�سطينية 

املدافع احلقيقي عن فل�سطن �سعباً واأر�سا.

اأن  االأح���د،  ام�س  بيان  القا�سي يف  العن  واأك���د 

يف  �سابه  بكل  ال��ي��وم  يقف  ال��ذي  الوحيد  االأردن 

وجه املخططات واملوؤامرات، التي يتعر�س لها �سعب 

ال�سعب  واب��ع��اد  الق�سية  ت�سفية  بهدف  فل�سطن 

الفل�سطيني عن ار�سه واحال امل�ستوطنن اليهود 

وال��ق��رارات  ال��ق��وان��ن  لكل  وا���س��ح  تنكر  مكانه، يف 

ال���دول���ي���ة وجت���اه���ل ت����ام ل��ك��ل ال��ق��ي��م االن�����س��ان��ي��ة 

واحلقوق امل�سروعة التي عرفها االن�سان. وا�ستنكر 

ت�سنها  ال��ت��ي  واالع���ت���داءات  التع�سفية  االج�����راءات 

الفل�سطيني  ال��وج��ود  �سد  اال�سرائيلية  احلكومة 

ويف عا�سمة الدولة الفل�سطينية امل�ستقبلية القد�س 

ال�سريف، واملحاوالت الدنيئة التي يقوم بها قطعان 

الفل�سطيني  ال�سعب  اب��ن��اء  الره���اب  امل�ستوطنن، 

واج��ب��اره��م على ت��رك وطنهم ب��دع��م م��ن �سلطات 

االحتال واعتبار ما يجري يف القد�س ويف �ساحات 

ارهابية تقف  اعمال  امل�سجد االق�سى من  واب��واب 

خلفها احلكومة االإ�سرائيلية اليمينية املتطرفة.

واأكد القا�سي ثبات املوقف االأردين من اعتبار 

والقد�س  ال�سفة  الأرا���س��ي  اال�سرائيلي  االح��ت��ال 

وغ��زة هو عمل غري م�سروع وال يتفق مع ق��رارات 

من  االن�سحاب  ا�سرائيل  وعلى  الدولية،  ال�سرعية 

كل االرا�سي العربية والفل�سطينية التي احتلتها يف 

الرابع من حزيران عام 1967.

قد  املختلفة  ب�سوره  االح��ت��ال  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

اال�سرائيلي  االح��ت��ال  با�ستثناء  ال��ع��امل  يف  انتهى 

ال�����س��ف��ة وغ����زة وال��ق��د���س يف فل�سطن.  الأرا����س���ي 

وط���ال���ب ال��ق��ا���س��ي ال�����دول ال���ك���ربى وع��ل��ى راأ���س��ه��ا 

ال�سغوط  مبمار�سة  االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 

ال�سعب  ومتكن  االح��ت��ال  الإن��ه��اء  ا�سرائيل  على 

الفل�سطيني من اقامة دولته امل�ستقلة وعا�سمتها 

امل�سروعة  باحلقوق  واالع���رتاف  ال�سريف  القد�س 

لل�سعب الفل�سطيني.

الفوري  بالتحرك  ال��دويل  املجتمع  كما طالب 

انهاء االحتال واالع��رتاف  ا�سرائيل على  الإجبار 

بحل الدولتن برعاية االأمم املتحدة. ودعا الدول 

العربية واال�سامية والدول التي اعرتفت بالدولة 

الفل�سطينية، اىل القيام بدورها يف عملية ال�سام 

واجناحها وتقدمي الدعم وامل�ساندة جلالة امللك 

الرامية الإجن��اح عملية  الثاين يف جهوده  عبداهلل 

الفل�سطينين وا�سرائيل واال�سراع يف  ال�سام بن 

توحيد املوقف العربي املبعرث يف هذه املرحلة وحث 

لتوحيد  الف�سائل  وجميع  الفل�سطينية  ال�سلطة 

الفل�سطينية  الدولة  لقيام  مكان  ال  الأن��ه  موقفها 

ال�سعب  ابناء  بن  والفرقة  الت�سرذم  حالة  بوجود 

بقيادته  االأردن  ان  القا�سي  وق���ال  الفل�سطيني. 

الها�سمية و�سعبه الويف وجي�سه ال�سجاع �سيقف على 

و�سيدافع  الفل�سطيني  ال�سعب  جانب  اىل  ال���دوام 

لل�سعبن  امل�سلحة  الأن  وق��وة عن م�ساحله  بحزم 

االأردين والفل�سطيني واحدة، واننا م�سممون على 

ثبات املوقف الذي �سنعناه منذ احتال فل�سطن 

وحتى اليوم ولن يتغري ولن نقبل اال ما يقبل به 

�سعب فل�سطن واأهل القد�س االوفياء.
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االنباط- عمان

حتتفل اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة، 

ام�س الأح��د، مب��رور 55 عاماً على تاأ�سي�سها، 

ني�سان  م��ن   24 يف  ال��ن��ور  اجلمعية  راأت  حيث 

عام 1966، لت�ستمر م�سرية الإجناز عاماً بعد 

عام، وت�سبح ق�سة جناح وطنية وانطلقت اإىل 

العاملية.

وت�سرفت اجلمعية، منذ تاأ�سي�سها، باأن كان 

امللك الراحل احل�سني بن طالل طيب اهلل ثراه 

رئي�س ال�سرف الأعلى للجمعية، فيما عملت 

ك��وادر اجلمعية منذ الأي��ام الأوىل لتاأ�سي�سها 

على حماية التنوع احليوي واملحافظة عليه، 

وتاأهيل البيئات الطبيعية وال�سعي قدماً لعمل 

بكل اجلهود للحفاظ على الإرث الوطني من 

التنوع احليوي لالأجيال املقبلة.

فكرة  تكن  مل  املا�سي  ق��رن  �ستينيات  ويف 

رائجة يف منطقتنا يف حني  الطبيعة  حماية 

امل�سمار  ه���ذا  يف  ال���ري���ادة  اجلمعية  ت�سلمت 

املعنية  البيئة  املوؤ�س�سات  اأوائ����ل  م��ن  وتعترب 

املحلية  املجتمعات  الطبيعة ومتكني  بحماية 

وحماية التنوع احليوي على م�ستوى الإقليم 

يف ذلك الوقت.

وحققت اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة 

خالل 55 عاما م�ست العديد من الإجن��ازات 

امل��ح��م��ي��ات حتى  تاأ�سي�س  وال��ت��ق��دم يف جم���ال 

اأ�سبحت اليوم املحميات ت�سكل قرابة 4 باملئة 

ال��ك��ل��ي��ة للمملكة وت�����دار وف��ق��اً  امل�����س��اح��ة  م���ن 

عالية  مهنية  ب��ط��ري��ق��ة  ال��دول��ي��ة  للمعايري 

�سهدت لها اأهم املنظمات الدولية وكان اآخرها 

اإعالن تاأ�سي�س حمميتي برقع وال�ساحك.

امللكية  اجلمعية  حظيت  ال��ب��داي��ات  وم��ن��ذ 

حلماية الطبيعة بدعم �سيا�سي ل حمدود من 

ب��ن ط��الل رحمه  امللك احل�سني  قبل جاللة 

اهلل، والذي تراأ�س اجلمعية �سرفيا ومنح دعما 

الدعم  وا�ستمر  للجمعية،  و�سيا�سيا  معنويا 

الثاين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  امللكي يف عهد ج��الل��ة 

الذي يحر�س على الدوام على زيارة املحميات 

كافة  بتذليل  ال�سامية  توجيهاته  وي�����س��در 

العقبات اأمامها.

مل ت��ك��ن يف ت��ل��ك ال���ف���رة ج���ه���ود ح��م��اي��ة 

�سهاًل، خا�سة مع ع��دم وجود  اأم���راً  الطبيعة 

الوعي الكايف حول هذا املو�سوع اإل اأن اجلمعية 

م�ست يف ر�سالتها واملبادئ التي قامت عليها 

منذ اليوم يف حماية التنوع احليوي واملحافظة 

وال�سعي  الطبيعية  البيئات  وت��اأه��ي��ل  عليه، 

قدماً للعمل بكل اجلهود للحفاظ على الإرث 

الوطني من التنوع احليوي لالأجيال القادمة 

ومتكني واإ�سراك املجتمعات املحلية.

قامت  ال��ب��ي��ئ��ي��ة،  ال�����س��ي��اح��ة  �سعيد  وع��ل��ى 

لها  ملا  الهتمام  واأولتها  بتطويرها  اجلمعية 

املحلية  املجتمعات  على  مبا�سرة  ف��وائ��د  م��ن 

بيئية  �سياحية  وج��ه��ة  امل��ح��م��ي��ات  واأ���س��ب��ح��ت 

فريدة من نوعها على م�ستوى املنطقة، ومل 

تقف عند هذا احلد، لأن من اأهداف اجلمعية 

دور  وتعزيز  الطبيعة،  احل��ي��اة  على  احل��ف��اظ 

من  باملحميات؛  املحيطة  املحلية  املجتمعات 

خالل امل�ساهمة يف توفري العديد من فر�س 

العمل لهم وتطوير مهاراتهم يف العديد من 

املجالت والعمليات الإنتاجية، لت�سبح م�سدر 

دخل اأ�سا�سي وت�ساعد يف حتقيق م�سادر دخل 

للمجتمعات املحلية.

ولفتت اجلمعية اإىل اأهمية ال�سراكة التي 

املجتمع  فئات  حققتها اجلمعية مع خمتلف 

حملي  وجمتمع  خ��ا���س  وق��ط��اع  وزارات  م��ن 

ال��ت��ي تعنى  ال���ربام���ج  ال��ع��دي��د م��ن  يف تنفيذ 

ال�سيد  عمليات  وتنظيم  الطبيعة  حماية  يف 

ودرا�سة احلياة الطبيعية يف اململكة.

اإدارة اجلمعية امللكية  وقال رئي�س جمل�س 

حل��م��اي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ة ال���وزي���ر الأ����س���ب���ق، خ��ال��د 

الإي��راين، لوكالة الأنباء الأردنية )ب��را(، اإن 

ويوم  تاأ�سي�سها  بذكرى  حتتفل  واإذ  اجلمعية 

واجهت  الطبيعة  حماية  اأن  ت��وؤك��د  الأر������س، 

ال��ع��ام املا�سي ومنذ  حت��دي��ات خمتلفة خ��الل 

بداية جائحة الكورونا، اإل اأن كوادر اجلمعية 

عملت بكل جد خالل هذا العام.

واأك�����د الإي�������راين اأن�����ه ويف ه����ذه ال��ظ��روف 

ال�سعبة يتوجب على اجلميع اإعادة النظر يف 

احلفاظ  على  والعمل  الطبيعة  مع  العالقة 

على التوازن الطبيعي الذي قد يوؤدي اختالله 

اإىل عواقب وخيمة لعل جائحة كورونا، اأحد 

اأب����رز اأوج����ه اخ��ت��الل ال��ع��الق��ة ب��ني الإن�����س��ان 

والطبيعة.

وب���ني اأن����ه ويف خ�����س��م اح��ت��ف��الت ال��وط��ن 

ف��اإن اجلمعية م�ست وخالل  الدولة  مبئوية 

ع��م��ره��ا ال����ذي جت����اوز اأك����ر م��ن ن�سف ق��رن 

م��ن ع��م��ر ال���دول���ة، ت�سهم يف ح��م��اي��ة ال��وط��ن 

اأن اجلمعية  وثرواته ومقدراته، م�سددا على 

ت�ستعد لدخول املئوية الثانية من عمر وطننا 

احلبيب وما تزال يف ريعان �سبابها ويحدوها 

الأمل بغد م�سرق ونحو مزيد من الجنازات 

والنجاحات.

من جانبه، قال مدير عام اجلمعية، يحيى 

خالد، اإن الأردنيني ي�ستذكرون 100 عام مرت 

ب��ع��زمي��ة واإ����س���رار، ا���س��ت��ط��اع خ��الل��ه��ا الأردن 

كل  املتقدمة يف  ال��دول  اإىل م�ساف  الو�سول 

والتنوع  الطبيعة  حماية  يف  �سميا  امل��ج��الت 

املجتمعات  ومتكني  املحميات  واإدارة  احليوي 

املحلية.

الوطنية  النجاح  اأن ق�س�س  واعترب خالد 

كثرية ولعل اأبرزها “اجلمعية امللكية حلماية 

تنمية  حتقيق  يف  اأ���س��ه��م��ت  وال��ت��ي  الطبيعة 

خ��الل  م��ن  امل��ح��ل��ي��ة  للمجتمعات  م�����س��ت��دام��ة 

جميع  ويف  املحميات  ب����اإدارة  ال�سكان  اإ���س��راك 

يف  اجلمعية  تنفذها  التي  الريادية  ال��ربام��ج 

برامج  واإدم�����اج  اململكة،  حم��اف��ظ��ات  خمتلف 

الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  م��ع  الطبيعة  ح��م��اي��ة 

الجتماعية، حيث يعمل قرابة 350 موظفا يف 

اجلمعية منهم 220 موظفاً ثابتاً يف املحميات 

من اأبناء املجتمعات املحلية.

الطبيعية  املحميات  ان مداخيل  واأ���س��اف، 

�سالح  يف  مبا�سر  وب�سكل  ت�سب  باأنها  تتميز 

هذه  اأب��ن��اء  ُت�سّغل  حيث  املحلية،  املجتمعات 

وغري  مبا�سرة  فوائد  حتقق  كما  املجتمعات، 

مبا�سرة للمجتمعات املحلية من خالل �سراء 

املواد الأولية للطعام وال�سراب كما تعتمد على 

ال�سكان املحليني يف نقل زوار تلك املحميات، 

من  ع��دد  يف  الإنتاجية  للم�ساريع  بالإ�سافة 

املحميات.

وقال، ونحن نقف اليوم على اأعتاب مئوية 

جديدة يف عمر وطننا اإل اأننا ننظر اإىل عقود 

خ��ل��ت م���ن ع��م��ر اجل��م��ع��ي��ة مل��راج��ع��ة امل�����س��رية 

امل�ستقبل  اإىل  وتقييم الإجن���از يف حني ننظر 

بعيون ملوؤها الأمل، ونواجه التحديات بثقة 

اجلمعية  يف  والفني  الإداري  اجلهاز  يعززها 

اأثبت وعلى مدى �سنوات وعقود كفاءة  الذي 

ومهارة اأ�سبحت اليوم ق�سة جناح اأردنية على 

امل�ستويني العاملي والإقليمي.

وت��ع��م��ل اجل��م��ع��ي��ة، مب��وج��ب تفوي�س من 

احلكومة على حماية احلياة الربية والتنوع 

احليوي يف جميع مناطق اململكة، وعملت على 

اإن�ساء 11 حممية على م�ساحة 3000 كيلومر 

مربع.

االنباط- عّمان

اأج������رى ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال��������وزراء ووزي����ر 

اخل����ارج����ي����ة و�������س������وؤون امل����غ����رب����ني اأمي�����ن 

املن�سق  الأحد حمادثات مع  ام�س  ال�سفدي 

يف  ال�سالم  لعملية  املتحدة  ل��الأمم  اخلا�س 

على  ركزت  وين�سالند  تور  الأو�سط  ال�سرق 

ال��ت��ح��رك��ات امل�����س��ت��ه��دف��ة وق���ف الإج������راءات 

ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال����س���ت���ف���زازي���ة واع����ت����داءات 

اجل��م��اع��ات امل��ت��ط��رف��ة ع��ل��ى امل��ق��د���س��ي��ني يف 

البلدة القدمية يف القد�س املحتلة وا�ستعادة 

الهدوء يف املدينة.

و���س��دد ال�����س��ف��دي ع��ل��ى ���س��رورة ب��ذل كل 

ج��ه��د مم��ك��ن ل��وق��ف ه���ذه ال���س��ت��ف��زازات يف 

املقد�سيني  ح��ق  و���س��م��ان  امل��ق��د���س��ة  امل��دي��ن��ة 

املبارك/  الأق�سى  امل�سجد  اإىل  الو�سول  يف 

احل�������رم ال���ق���د����س���ي ال���������س����ري����ف، م�����ن اأج�����ل 

اإن���ه���اء ال���ت���وت���ر وا����س���ت���ع���ادة ال����ه����دوء. ودان 

املتطرفة  امل��ج��م��وع��ة  اع���ت���داءات  ال�����س��ف��دي 

والتي  القدمية  البلدة  يف  املقد�سيني  على 

امل��ب��ارك،  رم�سان  �سهر  ب��دء  منذ  ت�ساعدت 

اأه��م��ي��ة تكاتف اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة من  واأك���د 

حتمل  و�سمان  الفل�سطينيني  حماية  اأج��ل 

اإ����س���رائ���ي���ل م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا ب�����س��ف��ت��ه��ا ال��ق��وة 

ال��ق��ائ��م��ة ب���الح���ت���الل. وات���ف���ق ال�����س��ف��دي 

ووي��ن�����س��الن��د ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار ال��ت��ن�����س��ي��ق يف 

الأو���س��اع  ت��ده��ور  وق��ف  امل�ستهدفة  اجل��ه��ود 

وم����ا مي��ث��ل��ه ذل����ك م���ن خ��ط��ر ع��ل��ى الأم����ن 

وال����س���ت���ق���رار، واإي����ج����اد الأف������ق ال�����س��ي��ا���س��ي 

الالزم للعودة اإىل املفاو�سات �سبياًل وحيداً 

اأ�سا�س  على  ال�سراع  وحل  ال�سالم،  لتحقيق 

ح����ل ال���دول���ت���ني وف�����ق ق��������رارات ال�����س��رع��ي��ة 

الدولية واملرجعيات املعتمدة.

االنباط- عّمان

الأع���ي���ان في�سل  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ن��ع��ى 

ال�سقار  متعب  الردين  امل��ط��رب  ال��ف��اي��ز، 

الذي انتقل اىل جوار ربه يوم ال�سبت .

واأع���������رب ال���ف���اي���ز ع����ن اح�����ر ال���ت���ع���ازي 

ال�سقار،  املرحوم،  وذوي  لأ�سرة  واملوا�ساة 

م��ع��رب��اً ع���ن اخل�����س��ارة ال��ك��ب��رية ل��رح��ي��ل��ه، 

فاملرحوم قامة فنّية اردنية قّدمت الكثري 

ل��الأغ��ن��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة وال����راث����ّي����ة، خ��الل 

م�سوارها املميز واحلافل بالعطاء.

الح��د، لقد  ام�س  بيان  الفايز يف  وقال 

ع��رف��ت امل���رح���وم م��ن��ذ ف���رة ط��وي��ل��ة فقد 

نكون  وب��وف��ات��ه  ووط��ن��ه،  ملليكه  حمبا  ك��ان 

والقائد  بالوطن  تغنى  �سوتا  خ�سرنا  قد 

املحلية  املهرجانات  وخمتلف  املحافل  بكل 

والعربية، وا�ستطاع وباقتدار نقل الغنية 

ال����راث����ي����ة الردن�����ي�����ة ب�������س���وت���ه ال�����س��ج��ي 

املحبوب خارج الوطن .

امل���رح���وم م��ت��ع��ب ���س��ح��ى من  وب����ني ان 

واخل�س يف حملها،  الردنية  الغنية  اجل 

واإغناء املكتبة املو�سيقية الردنية الغنائية 

بكم كبري وواف��ر م��ن امل��واوي��ل واله��ازي��ج 

والثقايف  الغنائي  موروثنا  عن  تعرب  التي 

اخذ  فقد   ، واحل�سر  وال��ري��ف  ال��ب��ادي��ة  يف 

امل�سوؤولية  هذه  حمل  عاتقه  على  املرحوم 

مفعمة  واأحا�سي�س  واخ��ال���س  �سدق  بكل 

ب��ح��ب ال���وط���ن ، وذل�����ك ط��ي��ل��ة م�����س��ريت��ه 

اخل�����رية ال��ع��اب��ق��ة ب��ال��ت��م��ي��ز وال��ن��ج��وم��ي��ة 

والبداع ال�سيل .

م��ت��ع��ب  امل����رح����وم  ن��ن�����س��ى  “لن  وق�������ال، 

ل��ل��وط��ن م��ن �سماله  ال���ذي ���س��دح ���س��وت��ه 

اىل ج��ن��وب��ه وت��غ��ن��ى ب���اأع���ي���ادن���ا ال��وط��ن��ي��ة 

املرحوم  ان  ن�سى  الها�سمية، ولن  وقيادتنا 

ب�سمة  تركوا  الذين  الكبار  الفنانني  من 

والوطني  الراثي  لونهم  على  وحافظوا 

، ف����ق����د ع����رف����ت امل������رح������وم م����ن����ذ اواخ������ر 

وا�سٍط  يا  “هال  اأغنيته  بعد  الت�سعينيات، 

ال�����س��اع��ر  ك��ل��م��ات��ه��ا  ك���ت���ب  ال���ت���ي  للبيت” 

ال���راح���ل ح��ب��ي��ب ال���زي���ودي م��ط��ل��ع ت�����س��ّل��م 

ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ���س��ل��ط��ات��ه 

الد�ستورية.

ي��ك��ون  امل���رح���وم  “بوفاة  ال��ف��اي��ز  وق����ال 

ف��ار���س��ا  خ�����س��ر  الردين  وال����ف����ن  ال����وط����ن 

الوطنية  الردن���ي���ة  الغ��ن��ي��ة  ف��ر���س��ان  م��ن 

يتغمد  ان  امل�����وىل  داع���ي���ا   ،“ وال���راث���ي���ة 

وذويه  اأهله  ويلهم  رحمته  بوا�سع  الفقيد 

ال�سرب وال�سلوان .

 55 عاما على تأسيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

 الصفدي يبحث مع المنسق االممي للسالم التحركات 
المستهدفة وقف االستفزازات االسرائيلية

رئيس مجلس االعيان ينعى الفنان الصقار

االنباط- عمان

 بعث جاللة امللك عبداهلل الثاين برقية 

�سالح،  برهم  العراقي  الرئي�س  اإىل  تعزية 

وقع  ال��ذي  املفجع  احلريق  ح��ادث  ب�سحايا 

يف م�ست�سفى ابن اخلطيب يف بغداد، ال�سبت، 

�سعب  وبا�سم  با�سمه  فيها،  جاللته  اأع���رب 

عن  وحكومتها،  الها�سمية  الأردنية  اململكة 

اأ�سدق م�ساعر التعزية واملوا�ساة، �سائال اهلل 

بوا�سع  ال�سحايا  يتغمد  اأن  القدير  العلي 

بال�سفاء  امل�سابني  على  مي��ن  واأن  رحمته، 

العاجل.

االنباط-عمان

احتفل امل�سيحيون يف الأردن، �سباح ام�س، باأحد 

ال�سعانني، قبل اأ�سبوع واحد من عيد الف�سح املجيد، 

النخيل،  و�سعف  ال��زي��ت��ون  اأغ�����س��ان  يحملون  وه��م 

مدينة  اإىل  امل�سيح  ال�سيد  دخ���ول  ل��ذك��رى  اإح���ي���اًء 

القد�س، و�سط اأج��واء من الفرح والبهجة ترافقت 

مع عودتهم اإىل ال�سالة يف الكنائ�س بعد انقطاع دام 

قرابة �سهرين اآيام الآحاد ب�سبب ظروف اجلائحة.

ففي كني�سة القدي�س بول�س الر�سول يف منطقة 

اجل��ب��ي��ه��ة، ت���راأ����س ال��ن��ائ��ب ال��ب��ط��ري��رك��ي ل��الت��ني 

القدا�س  �سوملي  ول��ي��م  امل��ط��ران  ���س��ي��ادة  الأردن  يف 

م���ّرة منذ  لأّول  وذل���ك  املنا�سبة،  ب��ه��ذه  الح��ت��ف��ايل 

تد�سينها العام الفائت، بح�سور ح�سد من امل�سلني 

الذين التزموا بكامل اإج��راءات ال�سالمة والوقاية 

وال�سحة العاّمة.

الروحّية  املعاين  تناولت  عظته  �سيادته  واألقى 

لأح��د ال�سعانني، م�����س��ّدًدا ب���اأّن ع��امل ال��ي��وم بحاجة 

الآخ��ري��ن  م��ع  والت�سامن  وال�سهامة  الطيبة  اإىل 

و�سط هذه اجلائحة التي قلبت حياة العامل باأ�سره. 

وق��ال: “لقد �سعرنا بطيبة كبرية يف بلدنا الأردن، 

الطبّية  وبت�سحّية ل مثيل لها من قبل الطواقم 

والأجهزة الأمنية واملعلمني، ناهيك عن العديد من 

املبادرات الإن�سانّية، على �سعيد املوؤ�س�سات والأفراد، 

التي قّدمت املعونة للفقراء واملحتاجني”. واأ�ساف: 

امل��ل��ك عبداهلل  اأ���س��دره ج��الل��ة  ال���ذي  العفو  “وما 
الثاين موؤخًرا اإل اأمثولة رائعة يف الت�سامح«.

العلي،  ت��الع  ي�سوع يف منطقة  كني�سة قلب  ويف 

تراأ�س مدير املركز الكاثوليكي للدرا�سات والإعالم، 

بعيد  الحتفال  ب��در،  رفعت  الأب  الكني�سة،  وراع��ي 

اأحد  احتفالت  اأن  اإىل  كلمته  واأ���س��ار يف  ال�سعانني. 

ال�سعانني قد ج��اءت و�سط بهجة عارمة مع عودة 

املنحنى  ن���زول  بعد  موؤمنيها  لحت�سان  الكنائ�س 

الوبائي، كما ياأتي بعد عدم متكنهم من الحتفال 

قد  اجل��ائ��ح��ة  اأن  ذل��ك  الفائتة  ال�سنة  العيد  ب��ه��ذا 

فر�ست حظر جتول طويل الأمد.

وصول 5٠ الف جرعة من اللقاح 
الصيني سينوفارم الى االردن 

 الملك يعزي الرئيس العراقي بضحايا حادث 
حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد

 مسيحيو األردن يحتفلون بأحد الشعانين 
في الكنائس بعد انقطاع دام قرابة شهرين

العام  القطاعني  يف  موؤ�س�سه  اي  بتخلي�س  يبداأ  العامل  يف  اجل��ذري  الإداري  الإ�سالح 

واخلا�س من جمموعات الفنت والقال والقيل والكذب وال�ساعات وال�سلليه واملناطقيه 

ال�سخ�سيه ومغلقي  امل�سالح  املتنفذين وذوي  واجلهويه والنتهازيني والو�سوليني والو 

املكاتب لدارة م�ساحلهم ال�سخ�سيه  واملزورين والذين يعملون كالعقارب  وجمموعات 

�سلبيه تعمل �سلبا �سد اي منجز وناجح  وم�ستخدمي قنوات التوا�سل الجتماعي لبث 

ال�سموم وال�ساءات والفنت والكذب 

والإ�سالح الإداري اجلذري يف العامل  يعتمد على كل كفاءه ناجحه ومنجزه وتعمل 

واجلهويه  املناطقيه  ع��ن  والبعيدين  والتحديث  والتطوير  ال��ع��ام  لل�سالح  باخال�س 

وامل�سالح وال�سلليه  بغ�س النظر عن الأ�سل واملنبت و�سهادة امليالد ول تخ�سع لل�سغوط 

ملجموعات اأو الو متنفذين يهمهم اول اقاربهم ومناطقهم وم�ساحلهم   

د .مصطفى محمد عيروط

 االصالح االداري الجذري 
في العالم 

االنباط- عّمان

اإ�سابة  و1731  وفاة   52 ت�سجيل  ال�سحة عن  وزارة  اأعلنت   

لريتفع  الأح���د،  ام�����س  اململكة  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 

العدد الإجمايل اإىل 8615 وفاة و702154 اإ�سابة.

حمافظة  يف  حالة   401 على  اجلديدة  الإ�سابات  وتوزعت 

حالة   223 ال��زرق��اء،  حمافظة  يف  حالة   311 عّمان،  العا�سمة 

يف  ح��الت   210 الرمثا،  يف  حالة   13 منها  اإرب���د،  حمافظة  يف 

103 حالت  الكرك،  134 حالة يف حمافظة  املفرق،  حمافظة 

69 حالة  71 حالة يف حمافظة جر�س،  يف حمافظة الطفيلة، 

يف حمافظة ماأدبا، 59 حالة يف حمافظة البلقاء، 59 حالة يف 

41 حالة يف  العقبة،  50 حالة يف حمافظة  حمافظة عجلون، 

حمافظة معان.

واأ����س���ار امل���وج���ز الإع���الم���ي ال�����س��ادر ع���ن رئ��ا���س��ة ال�����وزراء 

و�سل  حالّيا  الن�سطة  احل���الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة 

اليوم  دِخلت 
ُ
اأ التي  بلغ عدد احلالت  بينما  25202 حالة،  اإىل 

حالة، يف حني   195 غ��ادرت  فيما  حالة،   212 امل�ست�سفيات  اإىل 

ب��ل��غ اإج��م��ايل ع���دد احل����الت امل���وؤّك���دة ال��ت��ي تتلقى ال��ع��الج يف 

امل�ست�سفيات 1802 حالة.

بني  اململكة،  يف  للم�ست�سفيات  ال�ستيعابية  القدرة  وح��ول 

املوجز اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف اإقليم ال�سمال بلغت30 

 56 احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة، 

باملئة، فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي يف 

الإقليم ذاته 37 باملئة.

واأ�ساف اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف اإقليم الو�سط بلغت 

35 باملئة، بينما و�سلت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة يف 

اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   55 اإىل  ذات��ه  الإقليم 

التنّف�س ال�سطناعي 29 باملئة.

 20 اجلنوب  اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  كما 

 28 احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة، 

باملئة، فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي يف 

الإقليم ذاته 18 باملئة.

يف  اليوم  �سفاء  حالة   3565 ت�سجيل  اإىل  املوجز  اأ���س��ار  كما 

ال�سفاء  ح��الت  اإجمايل  لي�سل  وامل�ست�سفيات،  املنزيل  العزل 

اإىل 668337 حالة.

لي�سبح  اليوم،  اأجريت  16681 فح�ساً خمربّياً  اأن  واأ�ساف 

اإج���م���ايل ع���دد ال��ف��ح��و���س��ات ال��ت��ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب���دء ال��وب��اء 

اأن ن�سبة الفحو�سات  اإىل  6610353 فح�ساً، لفتاً  وحتى الآن 

الإيجابّية لهذا اليوم و�سلت اإىل قرابة 38ر10 باملئة، مقارنة 

مع الن�سبة التي �سجلت يوم اأم�س والتي بلغت 63ر10 باملئة.

 52 وفاة و1731 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

االأنباط-دالل عمر 

ت�صوير نزار البطاينة 

و���س��ل��ت ���س��ح��ن��ة م���ن ال���ل���ق���اح ال�����س��ي��ن��ي 

من  ب��ت��ربع  الردن  اىل  ام�����س  ���س��ي��ن��وف��ارم 

ال�������س���ني ب����وج����ود ك����ل م����ن وزي������ر ال�����س��ح��ة 

وال�سفري  الهواري  فرا�س  الدكتور  الردين 

ال�سيني ت�سن ت�سوان دونغ يف حفل ا�ستالم 

وت�سليم لقاح الكورونا املتربع به لالأردن يف 

مطار امللكة علياء الدويل. 

حت���دث وزي����ر ال�����س��ح��ة ال��دك��ت��ور ف��را���س 

الهواري عن تعاون حكومة اململكة الردنية 

بحيث  ال�����س��ني  دول���ة  وح��ك��وم��ة  الها�سمية 

تاأتي يف اإطار تعزيز التعاون بني احلكومتني 

يف اإطار مكافحة اجلائحة التي اأثبتت اليوم 

انت�سر  اذا  اإل  تنح�سر  اأن  ميكن  ل  ب��اأن��ه��ا 

التعاون  ه��ذا  تعزيز  ي��اأت��ي  ال��ي��وم   ، اجلميع 

 ، امل�سركة بني الدول  الفائدة  حتى نحقق 

لأن انت�سار جميع الدول اليوم هو الكفيل 

للق�ساء على هذه اجلائحة . وحتدث  اأي�سا 

عن �سح املطاعيم عاملياً .

ال��ه��واري �سكره اىل دول��ة ال�سني  وق��دم 

وه�����ي اإح�������دى ال�������دول امل�����س��ن��ع��ة مل��ط��اع��ي��م 

الردن  زودت  م��ا  ب��ع��د   ، ك���ورون���ا  ف��اي��رو���س 

خطوات  م��ن  ج��زء  باأنها  ون��وه   ، باملطاعيم 

كبرية تقوم بها احلكومة الردنية لتح�سيل 

ه����ذه امل��ط��اع��ي��م وت���وف���ريه���ا ل��ل��م��واط��ن��ني ، 

اأن نقول بكل  ال��ه��واري » ن�ستطيع  واأ���س��اف 

اأن اأزمة حت�سيل املطاعيم يف انح�سار  ثقة 

ب�����س��ك��ل ك���ب���ري، ا���س��ت��ط��ع��ن��ا اأن ن���وف���ر خ��الل 

من  بها  بئ�س  ل  اأع����داد  املا�سية  ال���س��اب��ي��ع 

املن�سود  للهدف  نتوجه  ،وال��ي��وم  املطاعيم 

وهو تطعيم اأكرب عدد من املواطنني لن�سل 

بتلقيهم  الردن  �سكان  ٪ من   70 ن�سبة  اىل 

اللقاح ». 

واأكد على اأن الو�ساع ال�سحية الوبائية 

ال��ي��وم يف حت�����س��ن ول��ك��ن ه���ذا ل  يف الردن 

انتهت يف ظ��ل وج��ود  ق��د  امل��ع��رك��ة  اأن  يعني 

الفايرو�سات املتحورة ، كما �سدد على التزام 

املواطنني . 

فرا�س  ال��دك��ت��ور  ال�سحة  ل��وزي��ر  رد  ويف 

ال���ه���واري ع��ل��ى ����س���وؤال ط��رح��ت��ه »الأن���ب���اط« 

مواقع  على  ال�سخا�س  بع�س  ت���ردد  ح��ول 

ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي م���ن اأخ�����ذ ال��ل��ق��اح 

ال�����س��ي��ن��ي ���س��ي��ن��وف��ارم ق��ب��ل و���س��ول��ه ، ب���اأن 

التي  الأولية  الرق��ام  ح�سب  اللقاح  فعالية 

 ٪97 ، وق��د كانت   ٪ 80 ظهرت تقرب من 

تقريباً وبالتايل  هو لقاح فّعال . 

ن�سبة  لقاح يعمل على  اأي  اأن  واأك��د على 

ل��ق��اح ف��ع��ال وه��ذا  50 باملئة يعد  اأع��ل��ى م��ن 

اللقاح ال�سيني لقاح ماأمون. 

منذ  ال�سيني  ال��ل��ق��اح  تلقى  ب��اأن��ه  ون���وه 

فرة حتى يطمئن النا�س .

االثنني   26/ 4 / 2021
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االنباط- عمان

اك�����د م�����ص��ن��ع��ون حم���ل���ي���ون مب��ن��ط��ق��ة 

امل��واد  ق��ط��اع  ان  ال�صناعية،  ع��م��ان  ���ص��رق 

اململكة  خم��زون  دع��م  يف  ا�صهم  الغذائية 

الغذائي خالل جائحة فريو�س كورونا.

جلمعية  �صحفي  بيان  خالل  وا�صاروا 

ام�س  ال�صناعية،  عمان  �صرق  م�صتثمري 

امكانيات  ميلك  القطاع  اأن  اىل  الأح���د، 

ب��ال��ت�����ص��ن��ي��ع مت��ك��ن��ه م���ن حتقيق  ك���ب���رية 

العتماد  مبداأ  وتر�صيخ  الذاتي  الكتفاء 

على الذات.

ال���غ���ذائ���ي���ة  ال�������ص���ن���اع���ات  ان  وب���ي���ن���وا 

الردن���ي���ة و���ص��ل��ت مل��راح��ل م��ت��ق��دم��ة من 

و�صلت  ومنتجاتها  والتناف�صية  اجل��ودة 

خم��ت��ل��ف الأ�����ص����واق ال��ع��امل��ي��ة، م��ط��ال��ب��ن 

ب��ت��خ��ف��ي�����س ك���ل���ف ال��ت�����ص��غ��ي��ل وت��ب�����ص��ي��ط 

�صروط احل�صول على حوافز الت�صدير.

واكدوا ان ال�صناعة الأردنية ت�صتطيع، 

اذ ما توفر لها الرعاية املطلوبة وجتاوز 

اأعداد  ت�صغيل  تواجهها،  التي  التحديات 

العمل  ف��ر���س  ع��ن  الباحثن  م��ن  ك��ب��رية 

ال�صناعية. القطاعات  مبختلف 

بعموم  الغذائية  امل��واد  قطاع  وي�صكل 

اإجمايل  من  باملئة   15 ن�صبته  ما  اململكة 

وت�صل  العاملة،  ال�صناعية  املن�صاآت  عدد 

م���وج���ودات���ه ال��ث��اب��ت��ة اىل ن��ح��و م��ل��ي��اري 

دينار، وي�صغل نحو 50 األف عامل.

وي����ن����اه����ز ان����ت����اج ال����ق����ط����اع ال���غ���ذائ���ي 

باملئة من اجمايل ما تنتجه   23 الردين 

باململكة،  الخ��رى  ال�صناعية  القطاعات 

وب��ق��ي��م��ة ت�����ص��ل ل��ن��ح��و 4 م��ل��ي��ارات دي��ن��ار 

�صنويا.

وق�����ال رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة، م���دي���ر ع��ام 

�صركة وادي الردن لل�صناعات الغذائية، 

حم��م��د زك��ي ال�����ص��ع��ودي، ان ق��ط��اع امل��واد 

ال��غ��ذائ��ي��ة ح��اف��ظ ع��ل��ى ا���ص��ت��م��رار تدفق 

ودع��م  املحلية  لل�صوق  واملنتجات  ال�صلع 

ان  ا����ص���رات���ي���ج���ي، لف���ت���ا اىل  امل����خ����زون 

ودع��م  اف�صل  رع��اي��ة  اىل  يحتاج  القطاع 

م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة لتحقيق  اك���ر 

ال��غ��ذائ��ي حمليا  الم��ن  م��ن  ن�صبة  اأع��ل��ى 

والعتماد ب�صكل اأكر على الذات.

من  مت��ك��ن  الردين  امل�����ص��ن��ع  ان  وب���ن 

العاملية  لالأ�صواق  املحلي  املنتج  ت�صدير 

وامل��ن��اف�����ص��ة خ��ارج��ي��ا رغ����م ارت���ف���اع كلف 

النتاج، وبخا�صة اأثمان الكهرباء ور�صوم 

واعباء �صريبية اأخرى.

القطاعن  ب��ن  الت�صبيك  اىل  ودع���ا 

زراع���ات  وتاأ�صي�س  وال�صناعي  ال��زراع��ي 

اخل��ام  ب��امل��واد  امل�صانع  لتزويد  �صناعية 

الكتفاء  لتحقيق  وحبوب  بقوليات  من 

الذاتي من خمتلف ال�صلع ال�صا�صية.

املنتجات  ح�����ص��ة  ان  ال�����ص��ع��ودي  وق���ال 

املحلية  ال�����ص��وق  يف  الأردن���ي���ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 

اإم��ك��ان��ي��ة  وان  ب���امل���ئ���ة،   50 اىل  و����ص���ل���ت 

املزيد  لها  توفر  ح��ال  يف  متاحة  زيادتها 

م����ن ال����دع����م ال���ر����ص���م���ي، م���و����ص���ح���ا ان 

من  العديد  يف  ال��ذات��ي  الكتفاء  حتقيق 

املنتجات الغذائية، مثل م�صتقات اللبان 

والج���ب���ان وب��ي�����س امل���ائ���دة، ا���ص��اف��ة اىل 

املحلي  امل�صتهلك  ع��رف��ت  ك��ورون��ا،  اأزم���ة 

وتناف�صيته  وجودته  الردين  املنتج  على 

ال�صعرية.

حمليا  امل�����ص��ن��ع  ال���غ���ذاء  ان  وا����ص���اف 

للتاكد من  رقابية م�صددة  مير مبراحل 

العامة  املوؤ�ص�صة  ان  اىل  لفتا  �صالمته، 

ل��ل��غ��ذاء وال�������دواء ت���ق���وم ب��ج��ه��ود ك��ب��رية 

املنتج  اعطى  ما  ال�صحية  الرقابة  جلهة 

حمليا  ك��ب��رية  �صمعة  الردين  ال��غ��ذائ��ي 

وخارجيا و�صاعد امل�صانع على الت�صدير.

ودع���ا اىل ت��وح��ي��د اجل��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة 

العمل  اج����راءات  وتب�صيط  والتفتي�صية 

واحل�����ص��ول ع��ل��ى ال��راخ��ي�����س ال��الزم��ة 

ل��ت��ط��وي��ر امل��ن�����ص��اآت ال�����ص��ن��اع��ي��ة، م�����ص��ريا 

اأحيانا  ي�صطدم  امل�صانع  تطوير  ان  اىل 

ال�صلة  ذات  ال������وزارات  اإج������راءات  ب��ب��طء 

واأمانة عمان.

امل��واد  ا�صعار  ان  اىل  ال�صعودي  ول��ف��ت 

يطراأ  مل  رم�صان  �صهر  خ��الل  الغذائية 

ت��ن��ت��ج حمليا،  ك��ون��ه��ا  ارت���ف���اع  اأي  ع��ل��ي��ه��ا 

وت�����ص��ت��ط��ي��ع امل�������ص���ان���ع امل��ح��ل��ي��ة ت��غ��ط��ي��ة 

ال�����ص��ل��ع يف �صهر  ع��ل��ى  امل���ت���زاي���د  ال��ط��ل��ب 

املبارك. رم�صان 

من جانبه، قال مالك ال�صركة العاملية 

م�صطفى،  ح���ازم  ال�����ص��وك��ولت��ه  ل�صناعة 

ميكنه  الردين  ال�����ص��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  ان 

وت�صغيل،  والبطالة  الفقر  م�صكلتي  حل 

وجت��اوز  حكومي  دع��م  اىل  بحاجة  لكنه 

املعيقات املوجودة على ار�س الواقع.

وب�����ن م�����ص��ط��ف��ى ال������ذي ي�����ص��غ��ل 70 

الت�صدير  حوافز  ان  م�صنعه،  يف  موظفا 

ال��ت��ي اع��ت��م��دت��ه��ا احل��ك��وم��ة خ���الل ال��ع��ام 

الن،  حل��د  اح��د  منها  ي�صتفد  مل   2019

لن����ه����ا ت�������ص���م���ن���ت �����ص����روط����ا ت��ع��ج��ي��زي��ة 

للح�صول على دعم الت�صدير.

وا���ص��ار اىل ان ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا اث��رت 

�صلبا على مبيعات القطاع التي تراجعت 

اجلائحة،  انت�صار  باملئة خالل   50 بن�صبة 

لنحو  كامل  ب�صكل  الن��ت��اج  توقف  مبينا 

�صهد  الذي  املا�صي  العام  يوما خالل   45

ذروة الغالقات حمليا وعامليا.

واو�صح ان �صناعة ال�صوكولته حمليا 

تناف�س منتجات الكثري من دول املنطقة 

واأ�صبحت حتظى مبكانة مرموقة حمليا 

الدول  اىل  منتجاتها  وت�صدر  وخارجيا، 

���ص��ه��ر رم�����ص��ان  ان  ال��ع��رب��ي��ة، لف��ت��ا اىل 

ي�صهد زيادة يف الطلب على منتجاتها.

اك����د م���دي���ر ع����ام م�صنع  م���ن ج��ه��ت��ه، 

م��ط��اح��ن الن���دل�������س، ع���م���ار ح�����ص��ن، ان 

اجلائحة اأثرت �صلبا على عمل املطاحن، 

بن�صبة  والطلب  املبيعات  تراجعت  حيث 

ل تقل عن 50 باملئة.

الغذائية  امل���واد  ق��ط��اع  ان  اىل  وا���ص��ار 

بع�صها  ومتعددة،  كثرية  �صناعات  ي�صم 

مت���ك���ن م���ن ال���ع���م���ل يف ك����ورون����ا وزي�����ادة 

الطلب  تراجع  الخ��ر  وبع�صها  مبيعاته 

وال�صلع  امل��واد  من  لي�س  باعتباره  عليه، 

ال�صا�صية.

العديد  اج����راءات  تب�صيط  اىل  ودع���ا 

م���ن ال����دوائ����ر ال��ر���ص��م��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��ع��ام��ل 

العمل  بيئة  وحت�صن  ال�صناعي،  معها 

القائمة. ال�صتثمارات  للمحافظة على 

ال�صناعية  �صرق عمان  وت�صم منطقة 

)ماركا واأحد وطارق واأبو علندا واحلزام 

يبلغ  فيما  وب�صمان(،  والن�صر  ال��دائ��ري 

�صغرية  من�صاأة   1800 فيها  املن�صاآت  عدد 

ومتو�صطة وفرت 26 األف فر�صة عمل.

االنباط- عمان

ق���رر وزي����ر ال�����ص��ح��ة ال��دك��ت��ور ف��را���س ال���ه���واري، ���ص��رف 

ف��روق��ات ح��واف��ز ال��دف��ع��ة الخ���رية م��ن ال��رب��ع الول للعام 

احلايل، جلميع كوادر الوزارة.

ال��ق��رار جاء  ان  الح��د،  ام�س  بيان  ال���وزارة يف  واو�صحت 

بعد  ج��دي��دة  ك��وادر  دخ��ول  نتيجة  النقاط  قيمة  يف  لنق�س 

نظام  على  الطبية  الكوادر  من  موظف  اآلف   3 نحو  تعين 

احلوافز، ما اثر على املبلغ امل�صروف من قيمة تلك احلوافز 

العاملن. جلميع 

وا�صافت ان الوزير طلب من املعنين تعزيز ذلك النق�س 

ال���دورات  يف  النقاط  بقيمة  وم�صاواتها  النقطة،  قيمة  يف 

ك��وادر  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  تعزيز  على  ت��اأك��ي��دا  ال�صابقة، 

الوزارة يف ظل هذه الظروف.

االنباط--عمان

 اأ�صرف وزير الزراعة املهند�س خالد 

احل��ن��ي��ف��ات ���ص��ب��اح ام�����س الح����د، على 

منطقتي  يف  اجل��راد  مكافحة  عمليات 

بلعما واخلالدية يف حمافظة املفرق .

وت���اب���ع احل��ن��ي��ف��ات اخل���ط���ة امل��ت��ب��ع��ة 

ت��ذل��ي��ل  يف  وامل���������ص����ان����دة  امل���ك���اف���ح���ة  يف 

ال��ت��ح��دي��ات واج�������راءات ال��ت��ت��ب��ع مل�����ص��ار 

اجلراد وتنقله، مثمنا اجلهود املبذولة 

عمليات  يف  امل�صاركة  ال��ك��وادر  قبل  م��ن 

وزارة  ك������وادر  ج���ان���ب  اىل  امل���ك���اف���ح���ة، 

ال����زراع����ة وال����ق����وات امل�����ص��ل��ح��ة والم����ن 

العام والبلديات .

وت���وا����ص���ل احل��ن��ي��ف��ات م���ع ع���دد من 

اجل���ه���ات وامل��وؤ���ص�����ص��ات ل��ت�����ص��ه��ي��ل عمل 

الفرق امل�صاركة للتن�صيق مع املزارعن، 

كما التقى عددا من املزارعن وا�صتمع 

اىل نتائج املكافحة يف مزارعهم، مثمنا 

تعاونهم خالل احلمالت.

االنباط-عمان

بيوم  التخ�ص�صي  امل�صت�صفى  احتفل 

الأر������س ال��ع��امل��ي وال�����ذي ي�����ص��ادف 22/ 

ن��ي�����ص��ان م���ن ك���ل ع���ام ح��ي��ث ي��ع��ت��ر ه��ذا 

ال��ي��وم احل���دث الأك���ر يف ال��ع��امل، حيث 

ق���ام امل�����ص��ت�����ص��ف��ى ال��ت��خ�����ص�����ص��ي ب��اإط��الق 

�صل�صلة من احلمالت حتت �صعار »اأر�صنا 

 250 خ�������ص���راء« ال���ت���ي ت���ه���دف ل����زراع����ة 

�صجرة حرجية كمرحلة اأوىل يف مناطق 

خمتلفة يف العا�صمة عمان، وقد مت زرع 

الوطني  املتحف  حديقة  يف  منها  ج��زء 

ل��ل��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة )م��ن��ت��زه ال��ل��وي��ب��دة(، 

وت��ع��ت��ر الأ����ص���ج���ار امل�������ص���در الأ���ص��ا���ص��ي 

للحفاظ على �صحة الن�صان وعلى بيئة 

امل��ل��وث��ات،  م��ن  وخ��ال��ي��ة  وجميلة  نظيفة 

علماً باأن الكرة الأر�صية تفقد اأكرث من 

15 مليار �صجرة يف كل عام اأي ما يعادل 

56 فداناً من الغابات يف كل دقيقة.

وي����ه����دف ي�����وم الأر���������س ال���ع���امل���ي اإىل 

احل���د م��ن ال��ت��ل��وث وت��دم��ري ال��ب��ي��ئ��ة من 

ومت  الب�صرية،  م�صتقبل  ي��ه��ددون  ال��ذي��ن 

تخ�صي�س هذا اليوم من كل عام لتفعيل 

ت�����ص��ع��ى اىل لفت  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ئ��ة  ن�����ص��اط��ات 

الن��ت��ب��اه ل��ك��اف��ة امل�����ص��ك��الت امل��ت��واج��دة يف 

البيئة والتي تعاين منها الكرة الأر�صية، 

ومن ثم معاجلة هذه امل�صكالت.

امل��ب��ادرة من �صمن خطة  وت��اأت��ي ه��ذه 

ال��ت��خ�����ص�����ص��ي يف خ���دم���ة  امل�����ص��ت�����ص��ف��ى 

التكافل  لأهمية  تاأكيداً  املحلي،  املجتمع 

خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة واحل��ف��اظ 

البيئة. على 

 الصحة تصرف فروقات حوافز 
الدفعة االخيرة للربع األول من 

العام لكوادرها

 وزير الزراعة يشرف على عمليات مكافحة الجراد في المفرق

 المستشفى التخصصي يحتفل بيوم األرض العالمي

االثنني    26  /  4  / 2021

 مصنعون: قطاع المواد الغذائية حقق االمن الغذائي
 خالل جائحة كورونا

املحلي

ورمبا  وتفعل  فعلت  النقطة  وه��ذه  نقطة،  وال��غ��رب  العرب  بن  الفرق  يقولون  كما 

املتغريات  من  كثري  ذل��ك  يف  ويدخل  والغريبة،  العجيبة  املفارقات  من  الكثري  �صتفعل 

اأن ن�صتفد كعرب من هذه  الإجتماعية وال�صيا�صية والإقت�صادية وحتى الثقافية، واملهم 

يف  لالأمام  لنتقدم  جناحاتنا  ق�ص�س  على  ونبني  لفر�س  التحديات  لنحّول  املفارقات 

العموم وهنالك حالت  وبالطبع احلديث هنا عن  والبناء.  والعطاء  والعمل  الإنتاجية 

فردية ُت�صّجل لبع�س العرب وبتميز على الغرب، والهدف هنا لي�س جلد الذات بقدر ما 

نرغب بت�صليط ال�صوء على جممل الق�صايا �صوب النقد الإيجابي والت�صويب:

1. العرب يقولون اأكرث مما يفعلون، ولكن الغرب يفعلون اأكرث مما يقولون؛ فالغرب 

عّدادهم عمل وفعل والعرب عّدادهم كالم وت�صويف.

ِبعّد  الغرب  ل��دى  يكون  الزمن  اأن  بيد  ال�صاعات،  ِبعّد  يكون  العرب  ل��دى  الزمن   .2

الدولرات: كدللة على عدم اأهمية الزمن لدينا واأهميته يف الإنتاجية لديهم.

كدللة  باملعرفة:  ويتفاخرون  يتوا�صلون  وهم  باملِغَرفة،  ونتفاخر  نتوا�صل  نحن   .3

بالِعلم. اإهتمامنا بالولئم واإهتمامهم  على 

4.  حالة العرب حالة تخالف، وحالة العرب حالة حتالف: كدللة على ت�صرذم الأمة 

العربية ووجود حتالفات كالناتو وغريها بالغرب.

5. العرب يعي�صوا لياأكلوا، والغرب ياأكلوا ليعي�صوا.

6. العرب يّدعون ويحلمون بال�صفافية والنزاهة والدميقراطية، والغرب ي�صنعونها 

وميار�صونها.

7. العرب �صنعوا اأكر �صحن كب�صة وتبوله وقر�س فالفل و�صدر كنافة و�صيخ �صاورما 

بالعامل، والغرب �صنعوا اأكر حاملة طائرات و�صفينة و�صاروخ وحا�صوب يف العامل.

الغرب  ليكون  ت��زداد،  الزمن  وم��ع  وال��ع��رب  الغرب  بن  والفجوة  امل�صافة  ب�صراحة: 

الغرب  اليقظة، لأن  باأحالم  العرب نعي�س  براغماتين وعملين ومنتجن ونكون نحن 

للتكنولوجيا.  نهائين  م�صتخدمن  اأ�صبحنا  العرب  ونحن  التكنولوجيا  اأدوات  ميتلك 

واملطلوب الآن �صحوة عربية لإعادة ح�صاباتنا.

د.محمد طالب عبيدات

 العرب والغرب

 االستهالكية العسكرية تعلن 
تخفيض أسعار 500 سلعة

معان: حركة تجارية نشطة واستقرار 
في األسعار

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
على 5.6 مليون دينار

االنباط- عمان

الع�صكرية  ال�صتهالكية  املوؤ�ص�صة  اأعلنت 

ع���ن ع���رو����س وت��خ��ف��ي�����ص��ات ع��ل��ى اأ����ص���ع���ار ما 

ال�صلع  ت�صمل  خمتلفة  �صلعة   500 على  يزيد 

اع��ت��ب��اراً  امل��واط��ن،  يحتاجها  ال��ت��ي  الأ�صا�صية 

من ام�س الأحد 25 ني�صان، ولغاية م�صاء يوم 

الأربعاء املوافق 12 اأيار املقبل.

وت�صعى املوؤ�ص�صة من خالل هذه العرو�س 

التي يحتاجها  كافة  الأ�صا�صية  ال�صلع  لتوفري 

الأهداف  عن  بعيداً  مناف�صة  باأ�صعار  املواطن 

العامة  القيادة  لتوجيهات  وتنفيذاً  الربحية، 

العربي،  اجلي�س   - الأردنية  امل�صلحة  للقوات 

لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن الأردين.

االنباط- معان

اأ�صواق معان حركة جتارية ن�صطة،  ت�صهد 

وا���ص��ت��ق��رارا يف اأ���ص��ع��ار اخل�����ص��ار وال���دواج���ن 

اأنواع ال�صلع التموينية. وكافة 

م��دي��ري��ة �صناعة وجت��ارة  م��دي��رة  وق��ال��ت 

حم��اف��ظ��ة م��ع��ان امل��ه��ن��د���ص��ة ���ص��ه��ي��ل��ة ال��ب��دور 

ل���وك���ال���ة الن�����ب�����اء الردن������ي������ة)ب������را( ام�����س 

امل��وظ��ف��ن املدنين  ن���زول روات���ب  الأح���د، ان 

ج��ان��ب  اإىل  وامل���ت���ق���اع���دي���ن،  وال���ع�������ص���ك���ري���ن 

وهيئاتها  احلكومة  وزعتها  التي  امل�صاعدات 

اخل��ريي��ة ع��ل��ى ال��ف��ئ��ات امل���ع���وزة ال��ت��ي ج��اءت 

تن�صيط  يف  اأ�صهمت  ���ص��راء،  ك��وب��ون��ات  ب�صكل 

الت�صوق. حركة 

ال���ت���م���وي���ن���ي���ة  امل���������واد  ك����اف����ة  اأن  وب����ي����ن����ت 

الطازجة  والدواجن  واللحوم  والرم�صانية 

وامل���ج���م���دة وامل�������ردة م���ت���وف���رة يف الأ�����ص����واق 

���ص��م��ن معدلها  وب��اأ���ص��ع��ار  ك��اف��ي��ة،  وب��ك��م��ي��ات 

مل  م��ع��ان  اأ���ص��واق  اأن  اإىل  م�صرية  الطبيعي، 

ت�����ص��ه��د اأي����ة اخ���ت���اللت يف اأ���ص��ع��ار ال���دواج���ن 

ب�����ص��ب��ب ال��ت��ن�����ص��ي��ق امل�����ص��ب��ق م���ا ب���ن امل��دي��ري��ة 

ن��ح��و تثبيت  ال���دواج���ن، وت��وج��ي��ه��ه��م  وجت���ار 

ال�صناعة  الأ�صعار، والتزاما بتوجيهات وزارة 

والتجارة.

ال�����ص��ك��ر  م����ادت����ي  اأ�����ص����ع����ار  ان  وا�����ص����اف����ت 

ارتفاعات  اأي��ة  ت�صهد  ومل  م�صتقرة،  وال��زي��ت 

م��ن��ذ ب��داي��ات ال�����ص��ه��ر ال��ف�����ص��ي��ل، واأن اأ���ص��ع��ار 

ب��ع�����س امل����واد ال��ت��م��وي��ن��ي��ة ���ص��ه��دت ان��خ��ف��ا���ص��ا 

ب�صبب  بدايات رم�صان،  ملحوظا مقارنة مع 

ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة وال��ع��رو���س امل�����ص��ج��ع��ة؛ م��ا مكن 

امل���واط���ن���ن مب��خ��ت��ل��ف ف��ئ��ات��ه��م م���ن ال�����ص��راء 

والتزود.

الرقابية  الكوادر  اأن  اإىل  البدور  واأ�صارت 

ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��دي��ري��ة ت��ك��ث��ف ج���ولت���ه���ا ع��ل��ى 

الأ�صواق يف خمتلف مناطق املحافظة، مبينة 

اأن الأ�صواق ت�صهد التزاما وا�صحا بالتعليمات 

والأنظمة، با�صتثناء بع�س املخالفات املتعلقة 

ب��ع��دم الإع�����الن ع��ن ال��ت�����ص��ع��رية ل���دى بع�س 

4 خم��ال��ف��ات خ��الل  ال��ب��ق��الت، اإذ مت حت��ري��ر 

الأ�صبوع املا�صي بحق املتجاوزين.

االنباط- عمان

اغ���ل���ق���ت ب���ور����ص���ة ع����م����ان، ال����ي����وم الح����د، 

5.2 م��ل��ي��ون ���ص��ه��م، م��وزع��ة على  ب��ت��داول ب��ل��غ 

بلغت  اإجمالية  تداولت  بقيمة  �صفقة،   2582

5.6 مليون دينار.

النقطة  عند  البور�صة  موؤ�صر  وانخف�س 

اإغالق  مع  مقارنة  باملئة   0.23 بن�صبة   ،1780

ال�صابقة. اجلل�صة 

لل�صركات  الإغ���الق  اأ�صعار  مقارنة  ول��دى 

اأظهرت  31 �صركة  اأن  اأ�صهمها، تبن  املتداولة 

ارتفعت  بينما  اأ�صهمها،  اأ���ص��ع��ار  يف  انخفا�صا 

اأ�صعار اأ�صهم 38 �صركة، وا�صتقرت اأ�صعار اأ�صهم 

12 �صركة اخرى.
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لتيارات  خ�صباً  �صياقاً  ع���ادًة  ي�صكل  ال�صيا�صية  الأزم���ات  ع��ن  الناجم   ال�صتقطاب 

ه����ؤلء  م�صالح  تلتقي  ح��ت��ى  اأط��راف��ه��ا  ح����ل  املتحلق�ن  معها  ي��ن��ج��رف  دمي��اغ���ج��ي��ة 

الذين  الأزمة  م�ائد  على  املقتاتني  ليترباأوا من كل متمرت�س خلفهم من  الأخريين 

�صرعان ما يتح�ل�ن من حلفاء اإىل عبئ �صيا�صي واأخالقي على املت�صاحلني.

هذا الجنراف ل ينُج منه حتى بع�س املح�ص�بني على النخب الثقافية التي �صرعان 

وتن�صاب  اأقالمهم  من  فت�صيل  تطبعهم،  على  طبعهم  اأف��راده��ا  من  العديد  يغلب  ما 

يعزز وجهة نظر ل تخدم  اأو  املكارثية �صد كل من يخالفهم  التهامات  اأف�اههم  من 

مع  البع�س  اختلف  واإن  ج�هرها  يف  م�صروعًة  تك�ن  قد  التي  وتطلعاتهم  م�صاحلهم 

حتقيقها. و�صيلة 

 مقال الكاتب املعروف فهد اخليطان الذي ن�صره منذ فرتة وجيزة ح�ل ما �صماه 

من  لي�س  اأن��ه  مع  و�صخباً  ج��دًل  واأث��ارت  حمزة«  الأم��ري  ق�صية  يف  اخلم�س  »احلقائق 

اأف�صل ما كتب بل ه� من وجهة نظري اأقرب اإىل البيان ال�صحفي منه اإىل املقال وهذا 

كان  التي  النتقادات �صده  ل�صيل من  كان فاحتًة  الكاتب؛  له ما يربره عند  يك�ن  قد 

قلنا  كما  التي  اجلارفة  بالدمياغ�جية  جلها  ات�صم  حني  يف  وم��ص�عياً  هادئاً  بع�صها 

معيبة  مل�صت�يات  تنحدر  ما  غالباً  جتاذبات  من  يعرتيها  وما  ال�صتقطاب  حلبة  ت�ص�د 

والتجريح. ال�صخ�صنة  من 

املكارثي�ن من متعهدي حفالت تد�صني ال��ص�م امل�صيئة �صد كل خمالف؛ انزعج�ا 

اعتربوها  ووا�صحة  مبا�صرة  ع��ب��ارات  وا�صتخدام  الر�صمية  للرواية  املقال  تبني  من 

يف  والغفران،  ال�صفح  وطلب  بالعتذار  الرجل  مطالبني  الأم��ري«  على  ل�صان  »اإطالة 

تف�ق  امل�صتخدمة  اللغة  اأو  الت��صيف  يف  ح��دًة  فيه   يجد  ل  املقال  يقراأ  من  اأن  حني 

وزير  ببيان  الأركان مروراً  رئي�س هيئة  بيان  ابتداًء من  الر�صمية  البيانات  ما جاء يف 

عقب  ال�صعب  على  ت��الوت��ه��ا  مت��ت  ال��ت��ي  املكت�بة  امللكية  بالر�صالة  ان��ت��ه��اًء  اخل��ارج��ي��ة 

الإعالن عن حما�صرة الأزمة، بل وحتى يف كلمات امللك يف لقائه الأخري مع �صخ�صيات 

اأعلن خالله عن رغبته باإخالء �صبيل امل�ق�فني  قيادية من خمتلف املحافظات الذي 

ممن »مت التغرير بهم«، وهذا الت�صرف من جانب الأ�صتاذ فهد اخليطان لي�س جرمية 

من  مقنعًة  وجدها  التي  ال��رواي��ة  تبني  يف  وحريته  التعبري  يف  حلقه  ممار�صة  ه�  بل 

وجهة نظره.

مقال  م��ن  بامتعا�صهم  �صرح�ا  مم��ن  ك��ان  الزعبي  ح�صن  الكاتب املعروف اأحمد 

اخل��ي��ط��ان وك���ال ل��ه الن��ت��ق��ادات ال��الذع��ة ع��ل��ى م��ا اع��ت��ربه »ت���ط���اول«، وك���ان اآخ���ر  ما 

خالل  من  املا�صي،  اخلمي�س  ي�م  امل�ق�فني  �صبيل  باإخالء  امللك  ت�جيه  مع  به  �صرح 

اخليطان  فهد  ال�صيد  م���ق��ف  املعتقلني...ما  ع��ن  الإف���راج  »ب��ع��د  ت���ي��رت  على  ح�صابه 

اآب��اط��ه  ���ص��اد ع  ال��ه���ل��ي���ودي��ة خ��ا���ص��ت��ه، ك��ان  م�صرت ك���ن��ان و���ص��اع��ة ال�صفر واحل��ب��ك��ات 

https://twitter.com/alzoubi_ahmed/ ”اأيام. اأ.ح.ز قبل  كثري 

1385235967389351948/status
اإِلك  »الكالم  طريقة  على  نف�صه  الكاتب  من  تغريدات  حزمة  التغريدة  هذه  �صبق 

املاأج�رين...  ال��راأي  وق��ادة  ب«الكتاب  وو�صفهم  اأ�صماهم  عّمن  فيها  يتحدث  ج��ارة«  يا 

لعقي الأحذية...« وما اإىل ذلك من العبارات غري الالئقة وامل�صيئة.

الهج�م ال�صر�س على كاتب مل يخرج يف مقاله عن �صردية اأكدتها بيانات احلك�مة 

ال�ص�تية  للمقاطع  العميقة  وامل�صامني  ال�صياقات  كثريون-  راأى  –كما  تنق�صها  ومل 

الجن��راف  يعك�س  حم���ددة؛  ولغاية  ق�صد  ع��ن  وت��داول��ه��ا  ت�صريبها  مت  التي  املختلفة 

يف  وجتلى  به  هي  تلب�صت  ما  اخليطان  فهد  على  تنعى  نخب�ية  ل�صخ�صيات  التلقائي 

وحتليالت  فر�صيات  على  مبنية  نظر  ل�جهة  انقياد  م��ن  وتلميحاتها  ت�صريحاتها 

�صخ�صية تغذي تطلعات كما قلنا قد تك�ن يف ج�هرها م�صروعة.

وال�صتنتاجات  ال��ق��راءات  بع�س  فيدي�  مقطع  خ��الل  من  ال��رباري  ح�صن  د.  ط��رح 

»اإن  يق�ل:  ف��رتاه  بها،  وم�صلم  مطلقة  حقائق  اأنها  على  باملقالة  املتعلقة  ال�صخ�صية 

ال��دول  مب���ق��ف  اخل��ي��ط��ان  وا�صت�صهاد  الأم����ري...  ح���ل  ملتف�ن  جميعهم  الأردن���ي���ني 

دليل  باأنه  اإج��راءات  من  اتخذته  ما  يف  والدولة  امللك  لتاأييد  �صارعت  التي  الأجنبية 

على �صحة الرواية الر�صمية، اإمنا ه� تلبي�س على النا�س لأن هناك العديد من كتاب 

عنها  يدافع  التي  الر�صمية  للرواية  ت�صديقهم  بعدم  �صرح�ا  والدبل�ما�صيني  ال��راأي 

اخليطان...«. هذا الق�ل من جانب د. الرباري ل يعدو اأن يك�ن بدوره تلبي�س وتعميم 

حتماً غري مق�ص�دين؛ وه� ال�صخ�صية الأكادميية املحرتمة. فاحلكم باأن »الأردنيني 

انفعايل  بل  انطباعي  الق�صية« ه� ق�ل  الأمري حمزة يف هذه  جميعهم ملتف�ن ح�ل 

اإل قراءة �صخ�صية انتقائية  لأنه بدوره ل ي�صنده برهان ا�صتطالعي م�ث�ق، فما ه� 

اأما عن  ا�صتق�صائي.  اأو  اإح�صائي  اأي دليل  ملا يتم تداوله عرب ت�يرت والفي�صب�ك دون 

تفنيد حجة اخليطان املتعلقة باإعالن معظم دول العامل تاأييدها للملك وما اتخذته 

الدولة من خط�ات ملحا�صرة ما حدث والنعي عليه باأنه يتناق�س وما ن�صرته ال�صحف 

اأي�صاً انتقائي لأنه يغفل ما ن�صرته  الأجنبية وما �صرح به بع�س الدبل�ما�صيني، فه� 

تاميز  ني�رك  يف  اأي�صاً  ن�صر  وما  الأزم��ة  بداية  ب��صت يف  وا�صنطن  اأخرى مثل  �صحف 

وميدل اي�صت اآي، هذا ف�صاًل عن  البيانات الر�صمية التي �صدرت فعاًل عن قادة دول 

ولي�س  ر�صمية  مب�اقف  ا�صت�صهد  اخليطان  فهد  الأ�صتاذ  اأن  ناهيك  خارجيتها،  ووزراء 

بكتاب اأعمدة يف �صحف اأجنبية.

الختالف مع ما كتبه الأ�صتاذ فهد اخليطان م�صروع بل ه� �صروري ومطل�ب متى 

ال�صائدة  ال�صتقطاب  بحالة  التاأثر  عن  جم��رد  وعقالين  م��ص�عي  حتليل  على  ق��ام 

التي كان يفرت�س اأن يك�ن دعاة الإ�صالح والأفق املفت�ح الذي ي�صت�عب اجلميع؛ اأبعد 

وبث  تغريدات  وليمة  واإقامة  وال�صتائم  بالقدح  الرجل  تناول  اأما  �َصَركها،  يف  يقع  من 

غالبية  من  فيه  والطعن  الرجل  لنه�س  الجتماعي  الت�ا�صل  و�صائل  على  وميت  حي 

الل�صان عليه  واإطالة  تليق،  باأو�صاف ل  »بنع�مة«  نعته  اأو  العاطفة والنفعال  حتركها 

فه�  نظر،  وجهة  تبنى  اأو  كلمة  ق��ال  لأن��ه  الل�صان«  »اإط��ال��ة  ب�  مبحا�صبته  املطالبة  ثم 

اأنه ينطبق عليه ق�ل ال�صاعر: »ل تنَه عن خلٍق وتاأتي مثلُه،  اأقل ما يقال فيه  م�صلك 

عاٌر عليك اإذا فعلت عظيُم«.

الدولة  وم�ؤ�ص�صات  احلك�مة  اأداء  انتقد  ولطاملا  جرمية  اخليطان  فهد  يرتكب  مل 

ودافع يف كتاباته عن حرية الراأي والتعبري، لذلك فكتاب الراأي اأياً كان م�قفهم مما 

حدث وت��صيفهم له، مطالب�ن ب�قفة مع الذات ملراجعة تعاطيهم مع من يخالفهم 

من  وغريها  والت�ص�يه  والتجريح  ال�صخ�صنة  عن  بعيداً  وخلق  ببمهنية  معه  للتعامل 

امل�صلكيات املتاأ�صلة يف املكارثي�ن اجلدد.

مهند العزة

فهد الخيطان 
والمكارثيون الجدد

االثنني    26  /  4  / 2021

االنباط- عمان

�صاعفت جائحة فريو�س ك�رونا ال�صع�بات 

اأمام ن�صاط �صيدات الأعمال، وافقدت العديد 

م��ن��ه��ن ال����ظ���ائ���ف، ج�����راء ت��ع��ط��ل ال��ن�����ص��اط 

ال��الزم��ة  املالية  ال�صي�لة  و���ص��ح  الق��ت�����ص��ادي 

اأعمالهن. وا�صتمرار  ل�صتدامة 

ل�كالة  حديث  يف  اأع��م��ال  �صيدات  واأك���دت 

النباء الردنية )برتا(، اأن الرعاية الأ�صرية 

ك��ان��ت مب��ق��دم��ة ال�����ص��ع���ب��ات ال��ت��ي واج��ه��ت 

احل�صانات  اغ��الق  ج��راء  الأع��م��ال،  �صيدات 

وال���ت����ج���ه ن��ح��� ال��ت��ع��ل��م ع���ن ب���ع���د، وت���ق��ف 

الإي��ج��ارات  ودف���ع  ال��ت���ري��د  �صال�صل  معظم 

وال���روات���ب امل��رتاك��م��ة م��ع ث��ب��ات امل�����ص��اري��ف، 

ما دفع العديد منهن لالن�صحاب ق�صرا من 

العمل. �ص�ق 

القت�صادي  واملجتمع  احلك�مة  وط��ال��ن 

لت�صريع  اقت�صادياً،  امل���راأة  م�صاركة  بتعزيز 

ال����ق����درة ع���ل���ى ال���ت���ع���ايف، واإج��������راء درا����ص���ات 

�صيدة  كانت  �ص�اء  املراأة  واقع  لفهم  واأبحاث 

اأعمال اأو م�ظفة، ومدى تاأثرها باجلائحة.

املراأة يف اللجان  كما طالن بزيادة متثيل 

بال�صتثمار  يتعلق  فيما  وخا�صة  احلك�مية 

والق��ت�����ص��اد، وت���ق���دمي م���ي���زات وت�����ص��ه��ي��الت 

متكنهن من ال�صتمرار يف العمل.

تعد من  الأردن��ي��ة  امل���راأة  اأن  م��ن  وبالرغم 

ال�صرق  منطقة  يف  تعليما  الن�صاء  اأك��ر  بني 

ن�صبة  بلغت  حيث  اإفريقيا،  و�صمال  الأو�صط 

 53 نح�  الن�صاء  م��ن  اجل��ام��ع��ات  خ��ري��ج��ات 

ن�صبة  اأن  اإل  اخلريجني،  اإجمايل  من  باملئة 

م�����ص��ارك��ت��ه��ا الق��ت�����ص��ادي��ة م��ن��خ��ف�����ص��ة قبل 

14 باملئة فقط. اجلائحة، وتبلغ 

ال�صمان  اأم���ال  ا�صتثمار  �صندوق  رئي�صة 

الج���ت���م���اع���ي خ���ل����د ال�������ص���ق���اف، ق���ال���ت اإن 

اقت�صادية  بتداعيات  ت�صببت  ك�رونا  جائحة 

وعلى  عم�ماً،  العاملني  جميع  على  �صلبية 

من  العديد  ُفقدت  حيث  خ�ص��صاً،  الن�صاء 

ال����ظ���ائ���ف، وت��ع��ط��ل ال��ن�����ص��اط الق��ت�����ص��ادي 

الحرتازية  الإج��راءات  ج��راء  وكلياً،  جزئياً 

املتخذة ملنع انت�صار ال�باء.

واأ���ص��اف��ت ان احل��ظ��ر اجل��زئ��ي وال�����ص��ام��ل، 

ال��ت��ح��دي��ات  ب���ع���د، زاد م����ن  وال��ت��ع��ل��ي��م ع����ن 

كانت  ���ص���اء  امل���راأة،  عاتق  على  وامل�ص�ؤوليات 

اجلائحة  اأف��رزت  حيث  منزل،  ربة  او  عاملة 

اإ���ص��ك��ال��ي��ات ج��دي��دة اأم��ام��ه��ا، م��ا اأف��ق��د �ص�ق 

بفعل  القائمة،  ال�ظائف  من  الآلف  العمل 

ح���ال���ة الن��ك��م��ا���س ال���ت���ي دخ��ل��ه��ا الق��ت�����ص��اد 

ال����ط���ن���ي، وت����راج����ع م�������ص���ت����ي���ات الأج��������ر، 

ج����راء اخ��ت��الل م����ازي���ن ال��ع��ر���س وال��ط��ل��ب 

التي  القطاعات  يف  خا�صة  ال���ظ��ائ��ف،  على 

م��ث��اًل،  اخل��ا���س  كالتعليم  ال��ن�����ص��اء،  ت�صغلها 

فيما  ف��ي��ه،  م�صاركتهن  ن�صبة  ترتفع  ال���ذي 

انخف�س  عملها،  راأ�س  على  منهن  بقيت  من 

اأجرها بنح� كبري.

امل��راأة  م�صاركة  تعزيز  اإىل  ال�صقاف  ودع��ت 

بنح�  التعايف  على  القدرة  لتزيد  اقت�صادياً، 

اأن  اإىل  ت�صري  لدرا�صات  وفقاً  واأعمق،  اأ�صرع 

زيادة دور املراأة يف العملية الإنتاجية، ت�صرع 

وترية النم� بنح� 47 باملئة.

�صيدات  ملتقى  رئي�صة  بينت  جهتها،  من 

الأعمال واملهن الأردين تغريد النفي�صي، ان 

الن�صاء تاأثرن اقت�صادياً بفعل اجلائحة اأكر 

الأع��م��ال  �صاحبات  وبخا�صة  ال��رج��ال،  م��ن 

اخل���ا����ص���ة، م��ق��ارن��ة ب��ال�����ص��ي��دات ال��ع��ام��الت 

العام. بالقطاع 

الأع�����م�����ال  �����ص����ي����دات  اأن  اىل  وا��������ص�������ارت 

كال�صياحة  اخل���دم���ات،  ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��الت 

اأعمالهن  ت�قف  بفعل  ت�صررن  والت�ص�يق، 

الالزمة  ال�صي�لة  �صح  يف  ت�صبب  ما  مت��ام��اً، 

ل���ص��ت��م��راره��ن يف ال��ع��م��ل، ودف���ع الإي��ج��ارات 

والرواتب املرتاكمة.

التحفيزية،  احل��ك���م��ة  ب��رام��ج  ان  وق��ال��ت 

وال���ق���رو����س امل��ي�����ص��رة ال���ت���ي وف���ره���ا ال��ب��ن��ك 

املركزي، مل تنطبق على ال�صركات ال�صغرية 

معظم  اأن  م������ص��ح��ة  ال�����ص��غ��ر،  وم��ت��ن��اه��ي��ة 

ت�صتفد،  مل  ن�����ص��اء  متتلكها  ال��ت��ي  ال�����ص��رك��ات 

ك�ن معظمها �صغرية.

م�صروعاً  نّفذ  امللتقى  اأن  النفي�صي  واكدت 

التاأثري  مكافحة  يف  الأع��م��ال  رائ��دات  لدعم 

الق��ت�����ص��ادي ل��ف��ريو���س ك����رون���ا، ب��ال��ت��ع��اون 

م��ع ال�����ص��ن��دوق ال��ك��ن��دي، وان�����ص��ب ال��رتك��ي��ز 

ال�صغرية،  املنزلية  الأع��م��ال  �صاحبات  على 

املالية  الفر�س  اإىل  ال��ص�ل  من  لتمكينهن 

من  مت�صاٍو  لأداء  قدراتهن  بناء  خ��الل  من 

واملالية. القان�نية  الن�احي 

واملهن  الأع��م��ال  �صاحبات  جمعية  رئي�صة 

ال�صع�بات  اب���رز  م��ن  اإن  ق��ال��ت  ال��ع��ب���ة،  رن��ا 

التي واجهت �صيدات الأعمال، �صعف القدرة 

الغالقات،  جراء  امل�اطنني  لدى  ال�صرائية 

القدرة  وع��دم  اعمالهن،  ا�صتدامة  و�صع�بة 

على ال���ف��اء ب��الل��ت��زام��ات امل��ال��ي��ة، م��ا ترتب 

اأو ت��خ��ف��ي�����س ع��دد  ال�����ص��رك��ة  ع��ل��ي��ه اغ�����الق 

امل�ظفني.

اإغ�����الق امل����دار�����س وري���ا����س  واأ����ص���اف���ت ان 

�صيدات  على  ملح�ظ  ب�صكل  اأث���ر  الأط��ف��ال 

منهن  بالبع�س  دفع  ما  وامل�ظفات  الأعمال 

اأ�صرهن، خا�صة  اإىل ترك وظائفهن لرعاية 

اإ�صافة  ب��ع��د،  ع��ن  التعليم  اإىل  الت�جه  بعد 

لتخفي�س  نتيجة  ال��ع��م��ل  ج���دوى  ع��دم  اىل 

اأج�ر امل�ظفني جراء اجلائحة.

ال��ر���ص��م��ي  ال���دع���م  اأن  ال��ع��ب���ة  واو����ص���ح���ت 

م���ازال خ��ج���ل وغ��ري ك���اف، رغ��م حم��اولت 

احل��ك���م��ة دع���م ال��ق��ط��اع��ات امل��ت�����ص��ررة مثل 

ت��اأج��ي��ل الأق�����ص��اط، وال��ت��ن�����ص��ي��ق م��ع ال��ب��ن���ك 

خمف�صة،  بف�ائد  قرو�س  لت�فري  التجارية 

من  ت�صتفد  مل  ال�صيدات  من  الكثري  اأن  اإل 

ذلك لعتبارات كثرية.

ول��ف��ت��ت اىل ت���ج��ه ���ص��ي��دات الأع���م���ال خ��الل 

وخدماتهن  منتجاتهن  ت�ص�يق  اإىل  اجلائحة 

املن�صات  او  الجتماعي  الت�ا�صل  م�اقع  عرب 

ال��ت��ج��ارة الل��ك��رتون��ي��ة، م��ا ���ص��اع��د ع��ل��ى زي���ادة 

اأعمالهن، م�ؤكدة  املبيعات وا�صتدامة وا�صتمرار 

ع���دم وج����د م��ظ��ل��ة ر���ص��م��ي��ة م���ح��دة لدعمهن 

وت�����ص��ج��ي��ع��ه��ن خ���ا����ص���ة يف ق����ط����اع ال�������ص���رك���ات 

ال�����ص��غ��رية وامل��ت������ص��ط��ة ل��ل��م�����ص��اع��دة يف جت���اوز 

ال�صع�بات التي رافقتهن خالل اجلائحة.

وط����ال����ب����ت ال����ع����ب�����ة احل����ك�����م����ة وم����راك����ز 

التجار  وغ��رف  املهنية  والنقابات  الأب��ح��اث 

وال�������ص���ن���اع���ة، ب����اج����راء درا������ص�����ات واأب����ح����اث 

ت�����ص��ت��خ��دم ع��د���ص��ة اجل��ن��دري��ة مل��ح��اول��ة فهم 

واقع املراأة اأن كانت �صيدة اأعمال اأو م�ظفة، 

وم���دى ت��اأث��ره��ا ب��اجل��ائ��ح��ة، وم��ع��رف��ة حجم 

اخل�صائر التي حلقت بهن.

بدورها، اكدت نائب رئي�س جمل�س اأعمال 

ال�����ص��ي��دات ال�����ص��ن��اع��ي��ات يف غ��رف��ة ���ص��ن��اع��ة 

ع��م��ان ال��دك��ت���رة رمي ال��ب��غ��دادي، ان اأوام���ر 

بعدم  الجتماعي،  للن�ع  ت�صتجب  الدفاع مل 

والق�انني،  والت�صريعات  ال�صيا�صات  تفعيل 

امل��راأة  عمل  احتياجات  بالعتبار  تاأخذ  التي 

وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ل زال���ت ت���اج��ه��ه��ا بفعل 

جائحة ك�رونا.

وب��ي��ن��ت اأن م�����ص��ارك��ة امل�����راأة اق��ت�����ص��ادي��اً يف 

العاملية  امل���ع���دلت  اأق���ل  م��ن  ت��ع��ت��رب  الأردن، 

الن�صاء  ن�صبة  ت�صكل  ح��ي��ث  اجل��ائ��ح��ة،  ق��ب��ل 

الظروف  ب�صبب  العمل  �ص�ق  املن�صحبات من 

باملئة   45 نح�  عم�ماً،  الأردن  يف  العائلية 

املن�صحبات. من جممل 

ت�����ص��ن��ي��ف  اأن  اإىل  ال����ب����غ����دادي  وا������ص�����ارت 

مت�صررة،  غري  اأو  مت�صررة  اإىل  القطاعات 

وال�صع�بات  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن  ي���زال  ول  ك��ان 

ال���ت���ي ت����اج���ه���ه���ا ال���ن�������ص���اء يف ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل 

الأردن�����ي�����ة، ح��ي��ث ل ي���اأخ���ذ ب��ع��ني الع��ت��ب��ار 

ال�صناعية  القطاعات  بني  العالقات  طبيعة 

وال��ت��ج��اري��ة، وم��دى ت��اأث��ر وت��اأث��ري ك��ل قطاع 

تبادل  ح��ي��ُث  م��ن  ب��ه،  املرتبطة  بالقطاعات 

الت�صنيف  اأف��ق��د  م��ا  ال��ت��ج��اري��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ات 

القت�صادي. للنظام  ال�صم�لية  النظرة 

م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت م��ال��ك��ة ���ص��رك��ة ت���ب��ز 

ال��ت��ح���ل  ل��ي��ن��ا ه��ن��دي��ل��ة، ان  ل��ل�����ص���ك���لت��ه 

ال���رق���م���ي و���ص��ع��ف ال��ت�����ص���ي��ق الل���ك���رتوين 

ت���ف��ر م��ع��ل���م��ات كافية  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات، وع���دم 

ع����ن ك��ي��ف��ي��ة ع���م���ل الع�����الن�����ات ال���ت���ج���اري���ة 

الرقمية واآلية التعامل مع م�اقع الت�ا�صل 

الجتماعي، كانت من اأكر ال�صع�بات التي 

واجهتها �صيدات الأعمال خالل اجلائحة.

ال����دع����م  اأن  اإىل  ه����ن����دي����ل����ة  واأ���������ص��������ارت 

وال��ت�����ص��ه��ي��الت احل��ك���م��ي��ة مل ت��ك��ن ك��اف��ي��ة 

لل�صركات  وخا�صة  اجلائحة  تبعات  مل�اجهة 

ام��راأة،  ترتاأ�صها  التي  واملت��صطة  ال�صغرية 

بحاجة  الع��م��ال  ���ص��ي��دات  ق��ط��اع  اأن  مبينة 

ل��ل��دع��م يف ظ���ل اأو�����ص����اع اق��ت�����ص��ادي��ة ه�����ص��ة 

اجلائحة. فر�صتها 

ك���م���ا ل��ف��ت��ت اىل وج������د ت��ق�����ص��ري ر���ص��م��ي 

وا����ص���ح يف دع����م ����ص���ي���دات الأع����م����ال وغ��ي��اب 

الربامج الرامية لتعزيز دور املراأة يف احلياة 

�صرورة  م�ؤكدة  العمل،  و�ص�ق  القت�صادية 

زي����ادة مت��ث��ي��ل امل�����راأة يف ال��ل��ج��ان احل��ك���م��ي��ة 

والقت�صاد،  بال�صتثمار  يتعلق  فيما  وخا�صة 

وت�����ص��ه��ي��الت  م���ي���زات  ت���ق���دمي  اإىل  اإ����ص���اف���ة 

لتمكنهن من ال�صتمرار يف عملهن.

اجتماعات  عقد  ���ص��رورة  هنديلة  وبينت 

ت�����ص��اوري��ة ب��ني احل��ك���م��ة و���ص��ي��دات الأع��م��ال 

وحتديد  ت�اجههن،  التي  امل�صاكل  لتحديد 

ال���ت���ع���ايف  ال����ع����م����ل يف م����رح����ل����ة  اأول���������ي��������ات 

الق��ت�����ص��ادي م���ن ت��ب��ع��ات ج��ائ��ح��ة ك����رون���ا، 

املقبلة،  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  ع��ن��د  واأ���ص��راك��ه��ن 

ي�صهم  ما  للتطبيق،  وقابلة  واقعية  لت�صبح 

يف ت����ف���ري ف���ر����س ع��م��ل وب���ال���ت���ايل خ��ف�����س 

معدلت البطالة والفقر.

جائحة كورونا تضاعف معاناة سيدات األعمال وسط 
ضعف الدعم

 السفارة اإلماراتية في األردن تطلق مشروع 
القسائم الشرائية الغذائية 

االنباط-عمان

ب��داأت �صفارة دولة الإم��ارات يف عّمان بتنفيذ 

�صهر  يف  الغذائية،  ال�صرائية  الق�صائم  م�صروع 

من  ب��دع��م  وذل����ك   ، الف�صيل1442  رم�����ص��ان 

لالأعمال  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صقر  م�ؤ�ص�صة 

والأ�صر  امل�صتحقني  على  والإن�صانية،  اخلريية 

العفيفة.

وت���ق����م ال�����ص��ف��ارة ب���الإ����ص���راف م��ب��ا���ص��رة على 

ع��م��ل��ي��ة ت�����ص��ل��ي��م ه���ذه ال��ق�����ص��ائ��م ال��غ��ذائ��ي��ة على 

بال�صمال  املحافظات  العديد  امل�صتحقة يف  الأ�صر 

وال������ص��ط واجل���ن����ب، ح��ي��ث ق���ام ال�����ص��ي��د خ��ال��د 

بالإنابة  ال�صفارة  باأعمال  القائم  النعيمي  علي 

اح��دى اجلمعيات اخلريية  بزيارة  الأح��د  الي�م 

عملية  على  كثب  عن  واطلع  ع��ّم��ان،  بالعا�صمة 

ت�����ص��ل��ي��م ال��ق�����ص��ائ��م ال�����ص��رائ��ي��ة ال���غ���ذائ���ي���ة على 

امل�صتحقني.

امل�صروع اخلريي  ه��ذا  ب��اأن  النعيمي  وحت��دث 

)ك���ب��ان��ات(  غذائية  �صرائية  ق�صائم  ع��ن  ع��ب��ارة 

بقيمة )100( دينار لكل ق�صيمة، ومن املت�قع 

بامل�اد  اأ���ص��رة   1000 نح�  احتياجات  تلبي  اأن 

ال��غ��ذائ��ي��ة خ���الل ���ص��ه��ر رم�����ص��ان ال��ف�����ص��ي��ل ويف 

خمتلف حمافظات اململكة.

ال�صفارة  م��ب��ادرة  اىل  النعيمي  ت��ط��رق  ك��م��ا   

باب  جمعية  اإىل  التابع  التدريبي  املطبخ  بدعم 

الأمل الأردنية، بهدف متكني وتعزيز دور املراأة 

يف امل�صاركة القت�صادية من خالل ت�فري البيئة 

ال��داع��م��ة ل��ه��ا ع���رب اك�����ص��اب��ه��ا امل���ه���ارات وت���ف��ري 

مبا  لتدريبها،  ال���الزم  الت�صغيلية  الإح��ت��ي��اج��ات 

يع�د بالفائدة على اأ�صرتها واملجتمع كافة، وقد 

ت�صلمت مديرة املطبخ عال الفراح )10( ق�صائم 

�صرائية دعماً لهذا امل�صروع.

الإجتماعية  التنمية  وزارة  النعيمي  و�صكر 

وكافة امل�ؤ�ص�صات واجلهات الر�صمية واجلمعيات 

والبّناء  املثمر  وتعاونها  جه�دها  على  الأردن��ي��ة 

مع �صفارة دولة الإمارات بعّمان لتنفيذ املبادرات 

وم�صاريع اخلري الرم�صانية.

 يذكر باأن م�صروع الق�صام ال�صرائية الغذائية 

التي  الرم�صانية  اخل��ري  م�صاريع  �صمن  ي��اأت��ي 

تنفذها الهيئات وامل�ؤ�ص�صات واجلمعيات اخلريية 

بدولة الإم��ارات العربية املتحدة �صن�ياً يف �صهر 

العالقة  عمق  يعك�س  ومب��ا  الف�صيل،  رم�����ص��ان 

ومتيزها بني البلدين ال�صقيقني.

 ضبط شخص حاول التسلل لغرفة 
استعالمات مركز دفاع مدني

االنباط- عمان

القب�س  ال�صبت،  الأمنية   الأجهزة  األقت   

اإىل غ��رف��ة  ال��ت�����ص��ل��ل  ���ص��خ�����س ح������اول  ع���ل���ى 

ال�صتعالمات اأمام مركز دفاع مدين معان.

يتم  اإن  ام�س،  بيان  اأمني يف  وق��ال م�صدر 

ليتم حت�يله   ، ال�صخ�س  التحقيق مع  حاليا 

لحقا اىل الق�صاء.
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مصر.. مليون سائح روسي خالل 
2021 وإيرادات بـ7 مليارات دوالر

الشركات األميركية تستعد لبيع 
سندات بقيمة 30 مليار دوالر بعد األرباح

تصاعد آالم العمالت المشفرة 
في تركيا

القاهرة – رويرتز

والآثار  ال�سياحة  وزير  نائبة  قالت 

يف م�شر غادة �شلبي �إن بالدها تتوقع 

زي���ارة م��ا ي��ف��وق م��ل��ي��ون ���ش��ائ��ح رو���ش��ي 

ا���س��ت��ئ��ن��اف  ق�����رار  ب��ع��د   ،2021 خ����الل 

جميع �لرحالت �جلوية بني �لبلدين 

خ����الل م��ك��امل��ة ب���ني �ل��رئ��ي�����ش��ني ع��ب��د 

�لفتاح �ل�شي�شي وفالدميري بوتني.

�إىل  �جل��وي��ة  �ل��رح��الت  تعليق  ومت 

�ل���وج���ه���ات �ل�����ش��ي��اح��ي��ة �ل�����ش��ه��رية يف 

���ش��رم �ل�����ش��ي��خ و�ل��غ��ردق��ة ب��ع��د حتطم 

وقع  �نفجار  �إث��ر  رو�شية  رك��اب  طائرة 

�أكتوبر  يف  �شيناء  �شماء  يف  متنها  على 

عن  �أ���ش��ف��ر  مم��ا   2015 �لأول  ت�شرين 

224 �شخ�شا. مقتل 

�لرو�شية  �إنرتفاك�س  وكالة  وذكرت 

�لرحالت  �أن  �ملا�شي  �لأ�شبوع  لالأنباء 

ق��د ت�����ش��ت��اأن��ف يف �ل��ن�����ش��ف �ل��ث��اين من 

مايو �أيار.

هاتفي  �ت�شال  يف  �شلبي  و�أ���ش��اف��ت 

م��ن  �ل���ك���ث���ري  “هناك  روي��������رتز  م�����ع 

�ل���ق���ط���اع �خل���ا����س ك����ان ي��ن��ت��ظ��ر ه��ذ� 

�لرو�شية  �ل�شياحة  متثله  مل��ا  �ل��ق��ر�ر 

من كثافة عددية ورو�ج.

:”�أت�شور  ت�����ش��ري��ح��ات��ه��ا  يف  وج����اء 

مم��ك��ن ن���ف���وق �مل���ل���ي���ون ���ش��ائ��ح رو���ش��ي 

�جل��ائ��ح��ة  ظ����ل  يف   ...  2021 خ�����الل 

�ل�شائحني  �أع���د�د  تبلغ  �أن  ن�شتهدف 

 %60 ن���ح���و  �ل����ب����الد  �إىل  �ل����و�ف����دي����ن 

����ش��ت��م��ر�ر  2019 م���ع  �أع�����د�د ع���ام  م���ن 

�لرو�شية  �ل�شياحة  وفتح  �لتطعيمات 

و7   6 ب���ني  �لإي����������ر�د�ت  ت������رت�وح  و�أن 

مليار�ت دولر«.

يف  �شائح  مليون   13.1 م�شر  وز�ر 

مليار   13.03 ب��ل��غ��ت  ب���اإي���ر�د�ت   2019

هوت  ك��ورون��ا  جائحة  م��ع  لكن  دولر 

�إىل   %70 ب��ن��ح��و   2020 يف  �لإي�������ر�د�ت 

ع���دد  ب���ل���غ  ف���ي���م���ا  دولر  م����ل����ي����ار�ت   4

3.5 مليون �شائح. �ل�شائحني 

العربية-وكاالت

من �ملتوقع �أن تظل مبيعات �ل�شند�ت 

�لر�ئدة ذ�ت �جلد�رة �ل�شتثمارية قوية 

�لأ����ش���ب���وع �مل��ق��ب��ل، ح��ي��ث ت��ق��در �مل��ك��ات��ب 

�إ�شافة  �ل�شند�ت  تعامالت  يف  �مل�شرتكة 

�إىل  دولر  م��ل��ي��ار   30 بقيمة  �إ����ش���د�ر�ت 

�مل����ع����رو�����س، وف����ق����اً مل�����ش��ح غ����ري ر���ش��م��ي 

�أن  �أي�شاً  ملتعهدي �لديون. ومن �ملتوقع 

�ل�شركات  �شند�ت  م��ن  �مل��زي��د  ط��رح  يتم 

توقف  ف��رت�ت  من  �ل�شركات  خ��روج  مع 

�لأرباح.

ي����اأت����ي ذل�����ك ف���ي���م���ا ق���ام���ت �ل���ب���ن���وك 

ب���اإ����ش���د�ر ���ش��ن��د�ت ب���درج���ات �ئ��ت��م��ان��ي��ة 

�ملا�شيني،  �لأ���ش��ب��وع��ني  خ��الل  مرتفعة 

�شيتي  بنكي  م��ن  ك��ال  فقط  تبقى  فيما 

غ���روب، ووي��ل��ز ف��ارغ��و، �ل��وح��ي��دي��ن من 

بني �أكرب �شتة بنوك �أمريكية حتى �لآن 

مل ي�شدرو� �شند�ت جديدة بعد �لإبالغ 

عن �لأرباح.

وك��ت��ب �خل���رب�ء �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ون يف 

���ش��وري��د،  د�ن���ي���ال  ب��ق��ي��ادة  غ���روب  �شيتي 

ت��و����ش��ل  �جل�������ودة  ع���ال���ي���ة  �ل����دي����ون  �أن 

�ل��ت��ع��ايف م���ن �لأزم������ة �ل���وب���ائ���ي���ة، حيث 

ت�شنيفاتها  بتح�شني  �ل��وك��الت  ق��ام��ت 

 128 ب��ق��ي��م��ة  دي����ون  ع��ل��ى  ت��وق��ع��ات��ه��ا  �أو 

 IG موؤ�شر  على  م��وج��ودة  دولر  مليار 

وفقاً  �أب��ري��ل،   22 يف  �ملنتهي  �لأ�شبوع  يف 

عليه  و�ط��ل��ع��ت  “بلومربغ”،  ذك��رت��ه  مل��ا 

“العربية.نت«.
ك�����م�����ا ي�����ظ�����ل ن�����������ش�����اط �لن�������دم�������اج 

و�ل�����ش����ت����ح����و�ذ ق�����وي�����اً، مم����ا ق����د ي��ع��زز 

�ل�شند�ت �جلديدة. حيث  �ملعرو�س من 

تعد  و�ل��ت��ي  بانا�شونيك،  �شركة  و�ف��ق��ت 

�أح���د م�����ش��دري �ل�����ش��ن��د�ت م��ن �ل��درج��ة 

�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة، �لأ����ش���ب���وع �مل��ا���ش��ي على 

بر�مج  تطوير  �شركة  على  �ل�شتحو�ذ 

 Blue �لأمريكية  �ل�شطناعي  �لذكاء 

 7.1 م��ق��اب��ل   Yonder Group
�ل�شفقة  مت��وي��ل  و�شيتم  دولر.  م��ل��ي��ار 

متويله  �شيعاد  م��ع��ربي  بقر�س  ج��زئ��ي��اً 

للبيان. بتمويل خمتلط، وفقاً 

�شند�ت �خلردة

وت�����ع�����د م�����ع�����دلت �ل����ن����م����و �ل�����ق�����وي، 

�مل�شتمر،  �لتكلفة  و�لقرت��س منخف�س 

ت�شاهم  ع��و�م��ل  �لنفط  �أ���ش��ع��ار  و�رت��ف��اع 

عالية  ل��الإ���ش��د�ر�ت  ودي��ة  بيئة  خلق  يف 

حيث �شجلت  العائد “�شند�ت �خلردة”. 

�أنها  على  �مل�شنفة  �لأمريكية  �ل�شركات 

ق��ي��ا���ش��ي��اً ملعظم  ع��ال��ي��ة �مل��خ��اط��ر رق���م���اً 

�لإط��الق  على  بيعها  مت  �لتي  �ل�شند�ت 

يف �أب���ري���ل، م��ت��وج��اً ط��ف��رة يف �لإ����ش���د�ر 

�ل�شهر  يبلغ عر�س  فيما  �شهر�ً،   12 ملدة 

�حلايل �أكرث من 40 مليار دولر.

ب������������دوره������������م ك�������ت�������ب �مل������ح������ل������ل������ون 

�أم��ريك��ا  �أوف  بنك  يف  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ون 

�أوليغ ميلينتيف يف تقرير  كورب بقيادة 

�شهر  �أق����وى  ه��و  “مايو  �جل��م��ع��ة:  ي���وم 

�خلردة”.  �شند�ت  لإ���ش��د�ر�ت  مو�شمياً 

�إ�����ش����د�ر  �أم����ريك����ا  �أوف  ب���ن���ك  وي���ت���وق���ع 

47 مليار دولر من هذه  بقيمة  �شند�ت 

�لفئة من �ل�شند�ت �ل�شهر �ملقبل.

�شي،  �إل  بي  باركليز  بنك  ي��رى  فيما 

للغاية”  ح��م��ي��دة  �ف���رت�����ش���ي���ة  “بيئة 
لل�شند�ت ذ�ت �لعائد �ملرتفع و�لقرو�س 

 ،2021 ع����ام  يف  �مل���ال���ي���ة  �ل���ر�ف���ع���ة  ذ�ت 

�لناجت  لنمو  �أف�شل  بتوقعات  مدفوعة 

�مل��ح��ل��ي �لإج���م���ايل ل��ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة، 

و�أ�شو�ق  مرونة،  �أكرث  �إقر��س  ومعايري 

�إ�شد�ر�ت قوية جديدة.

دبي - فران�س بر�س

�أوق����ف����ت �ل�������ش���رط���ة �ل���رتك���ي���ة م��دي��ر 

ل���ت���د�ول  “فيبيتكوين”  ����ش���رك���ة  ع�����ام 

ة  ث���اين من�شّ �مل�����ش��ّف��رة، وه���ي  �ل��ع��م��الت 

�لرتكية  �ل�شلطات  ت�شتهدفها  مماثلة 

�شركة  موؤ�ش�س  بعد هروب  �أ�شبوع  خالل 

عمليات  ب��ارت��ك��اب  �مل��ت��ه��م  “ثوديك�س” 
�حتيال.

�إىل  ويتجه عدد متز�يد من �لأتر�ك 

مدخر�تهم  حلماية  �مل�شفرة  �ل��ع��م��الت 

ب�شبب �لنخفا�س �حلاد يف قيمة �للرية 

�ملرتفع. و�لت�شخم 

ل��ك��ن ح��ك��وم��ة �ل��رئ��ي�����س رج���ب طيب 

�لنظام  �إح���الل  على  م�شممة  �أردوغ����ان 

�ملنظمة  وغ��ري  �ملتقلبة  �ل�����ش��وق  ه��ذه  يف 

حتى �لآن.

�أ������ش�����درت ت���رك���ي���ا �جل���م���ع���ة م���ذك���رة 

ت��وق��ي��ف دول���ي���ة ب��ح��ق م��وؤ���ش�����س ���ش��رك��ة 

�لذي  �أوزي���ر  ف��احت  ف��اروق  “ثوديك�س” 
ملياري  بقيمة  م�شتثمرين  باأ�شول  فر 

دولر.

“ثوديك�س” عملياتها  من�شة  وعلقت 

ب��ع��د ن�����ش��ره��ا ر���ش��ال��ة غ��ام�����ش��ة �لأرب���ع���اء 

�أي����ام  ب��ح��اج��ة �إىل خ��م�����ش��ة  �إن���ه���ا  ت���ق���ول 

ملعاجلة ��شتثمار خارجي غري حمدد.

كما حظرت �ل�شلطات �لرتكية ح�شاب 

�أن  بعد  حتقيقا  وفتحت  “فيبيتكوين” 
�أوقفت عملياتها ب�شورة مفاجئة.

وب��ح�����ش��ب ت��ق��اري��ر �إع���الم���ي���ة، �أل��ق��ت 

على  �لقب�س  �ل�شبت  �لرتكية  �ل�شرطة 

م���دي���ر ع����ام ه����ذه �مل��ن�����ش��ة �إي���ل���ك���ر ب��ا���س 

حتقيق  �إط���ار  يف  موظفيها  م��ن  وث��الث��ة 

حول �شبهة �حتيال.

موقعها  على  “فيبيتكوين”  وق��ال��ت 

“نظر� لالأحد�ث �لأخرية  �لإلكرتوين: 

يف ق��ط��اع �ل��ع��م��الت �مل�����ش��ف��رة، �أ���ش��ب��ح��ت 

م���ع���ام���الت���ن���ا �أك��������رث ك���ث���اف���ة مم�����ا ك���ان 

متوقعا«.

�إىل  ذل���ك  “قادنا  �مل��ن�����ش��ة  و�أ���ش��اف��ت 

و���ش��ع ���ش��ع��ب ل��ل��غ��اي��ة يف �مل��ج��ال �مل���ايل. 

�أن�����ش��ط��ت��ن��ا م��ن �أج���ل تلبية  ق��ررن��ا وق���ف 

�للو�ئح و�ملطالب«. جميع 

و�أع��ل��ن �ل��ب��ن��ك �مل��رك��زي �ل��رتك��ي �أن��ه 

يف  �مل�شفرة  �لعمالت  ��شتخد�م  �شيحظر 

مدفوعات �ل�شلع و�خلدمات �عتبار� من 

“تنطوي  �إنها  قائال  ني�شان/�بريل،   30

على خماطر كبرية«.

العربية-وكاالت

�لدويل تقدم تون�س  �لنقد  �أكد �شندوق 

بطلب ر�شمي لربنامج متويلي جديد.

وكان مدير �إد�رة �ل�شرق �لأو�شط و�آ�شيا 

جهاد  �ل��دويل  �لنقد  �شندوق  يف  �لو�شطى 

�لعربية،  �أزع��ور، قد قال يف لقاء �شابق مع 

�إن تون�س من �لدول �لتي تعاين من �رتفاع 

�مل���دي���ون���ي���ة وي���ج���ب ع��ل��ي��ه��ا �ل����ش���ت���م���ر�ر يف 

عمليات �لإ�شالح �ملايل.

وحت�����دث �أزع�������ور ع���ن �خ���ت���الف ���ش��رع��ة 

فهناك  �جل��ائ��ح��ة،  م��ن  �ملنطقة  دول  ت��ع��ايف 

�لتعايف  �شيكون  و�لأردن  تون�س  مثل  دول 

م��ع��ت��م��د� ف��ي��ه��ا ع���ل���ى ف��ع��ال��ي��ة ����ش��ت��خ��د�م 

دول  هناك  فيما  �لقت�شادية،  �ل�شيا�شات 

�لتعايف  يف  �أك��رب  �شعوبات  �شتو�جه  �أخ��رى 

ب��خ��ا���ش��ة ت��ل��ك �ل��ت��ي ت��ع��اين م�����ش��اك��ل مثل 

وليبيا. �ليمن 

�ل��دويل  �لنقد  ���ش��ن��دوق  ذل���ك، ح��ث  �إىل 

و�حلد  �لأج��ور  ف��ات��ورة  خف�س  على  تون�س 

�مل��ايل،  �لعجز  لتقلي�س  �ل��ط��اق��ة  دع��م  م��ن 

مم����ا ي�����ش��ع م����زي����د� م����ن �ل�������ش���غ���وط ع��ل��ى 

�أزمة  �لبالد  تعاين  بينما  �له�شة  �حلكومة 

مالية و�شيا�شية حادة.

بيان،  يف  �ل���دويل  �لنقد  ���ش��ن��دوق  وق���ال 

على  تركز  �أن  يجب  �لنقدية  �ل�شيا�شة  �إن 

�لفائدة  �أ�شعار  توجيه  �لت�شخم من خالل 

مرونة  على  �حل��ف��اظ  م��ع  �لأج���ل،  ق�شرية 

�ل�شرف. �أ�شعار 

ي�شل  �أن   2021 تون�س  ميز�نية  وتتوقع 

يف  مب��ا  دولر،  م��ل��ي��ار   7.2 �إىل  �لق���رت�����س 

�شكل  يف  دولر  م���ل���ي���ار�ت   5 ح�����و�يل  ذل����ك 

ق��رو���س خ��ارج��ي��ة. وي��ق��در ���ش��د�د �ل��دي��ون 

دينار  مليار   16 عند  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �مل�شتحقة 

�رتفاعا من 11 مليار دينار يف 2020.وت�شهد 

م�شبوقة  غ��ري  �ق��ت�����ش��ادي��ة  �شائقة  �ل��ب��الد 

11.5% م��ن �ل��ن��اجت  م��ع ع��ج��ز م���ايل ق���دره 

و�نكما�س   ،2020 ع��ام  يف  �لإج��م��ايل  �ملحلي 

8.8% �لعام �ملا�شي. �قت�شادي بلغ 

ي��ت��ع��اف��ى من��و  �أن  �ل�������ش���ن���دوق  وي���ت���وق���ع 

3.8% يف  �إج���م���ايل �ل��ن��اجت �خل����ام م�����ش��ج��ال 

2021 مع بدء �نح�شار جائحة كورونا.

العربية-وكاالت

ق����اد �ن��ه��ي��ار ���ش��ن��اع��ة �لأمل����ا�����س �ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي 

مبليار�ت  مبخزونات  لالحتفاظ  �ملنتجني  �أك��رب 

�لدولر�ت من �لأحجار �لكرمية غري �مل�شقولة يف 

خز�ئنهم، �إل �أن �ل�شهر �ملا�شي �شهد عودة مفاجئة 

مل�شتويات  �لأملا�س  خمزونات  �رتفعت  للم�شرتين. 

�شخمة عندما توقف �لعامل ب�شبب �لوباء، ما �أثار 

خماوف من �أن �جلو�هر �لتي جمعها �أكرب عمال 

ب�شبب  ل�شنو�ت  بالقطاع  ت�شر  �أن  ميكن  �ملناجم 

تخمة �ملعرو�س، لكن �لطلب �ملتز�يد من �لو�شطاء 

�لذين يقومون بقطع �لأحجار وتلميعها و�لجتار 

بها �أدى �إىل �لق�شاء على �ملخزون �لز�ئد، كما قام 

�أكرب منتجني يف �لعامل دي بيريز و�ألرو�شا برفع 

�لأ�شعار.

من جانبها، قالت De Beers هذ� �لأ�شبوع، 

�إنها باعت 13.5 مليون قري�ط من �لأملا�س يف �لربع 

�لأول، �أي �شعف �لكمية �لتي ��شتخرجتها يف هذه 

�إىل �نخفا�س �ملخزون  �لفرتة تقريباً، مما ي�شري 

لديها، يف حني �أن �ل�شركة ل تقوم ع��ادة بالتبليغ 

عن حجم خمزوناتها، �إل �أنها �أ�شارت للعمالء يف 

�لأ�شابيع �لأخرية �إىل �أن �ملخزونات قد عادت �إىل 

خم��زون��ات  ت��ر�ج��ع��ت  فيما  �لطبيعية.  �مل�شتويات 

يف   %60 بنحو  �أل��رو���ش��ا  �لرو�شية  �لتعدين  �شركة 

�شتة �أ�شهر �إىل 12.8 مليون قري�ط بنهاية مار�س، 

وهو �أدنى م�شتوى يف نحو 3 �شنو�ت، وفقاً ملا ذكرته 

“العربية.نت«. باعت  عليه  و�طلعت  “بلومربغ”، 
من  دولر  مليار   1.6 م��ن  �أك���رث  بيريز  دي  �شركة 

�لأحجار �لكرمية �خلام يف �أول ثالث مبيعات لها 

يف عام 2021، وهو �أكرب عدد منذ عام 2018.

بريوت - فران�س بر�س

ك�شفت �شركة لبنانية �ل�شبت عن �أول �شيارة 

كهربائية حملية �ل�شنع يف بلد غارق باأزماته 

�لكهرباء  �شبكة  وُتعّد  و�ملعي�شية  �لقت�شادية 

فيه و�حدة من �لأ�شو�أ يف �لعامل.

وظ��ه��رت �ل�����ش��ي��ارة �حل���م���ر�ء �ل��ت��ي حملت 

ا�سم “�لقد�س ر�يز” �أمام عد�شات �لكامري�ت 

خ��ل��دة جنوبي  �لإط����الق يف منطقة  يف حفل 

بريوت بح�شور موؤ�ّش�س �مل�شروع رجل �لأعمال 

�لفل�شطيني �ملولود يف لبنان جهاد حمّمد.

لل�شحافيني  ع���ام���اً(   50( حم��ّم��د  وق����ال 

م�شري�ً �إىل �ل�شيارة �لتي حملت يف مقدمتها 

�شعار�ً ذهبياً يج�ّشد قّبة �ل�شخرة “هذه �أول 

�شيارة يتّم ت�شنيعها ب�شكل كامل يف لبنان«.

وب��ح�����ش��ب م��وؤ���ّش�����س �مل�������ش���روع، ي��ب��ل��غ �شعر 

�ل�شيارة �لكهربائية ثالثني �ألف دولر.

“�إي يف  وي��اأم��ل حمّمد وه��و مدير �شركة 

�إليكرت�” �لنا�شئة �أن تبد�أ �شركته خالل هذ� 

�آلف �شيارة  �إىل ع�شرة  باإنتاج ما ي�شل  �لعام 

�لإن��ت��اج  ب��اك��ورة ه��ذ�  �أن تكون  يف لبنان، على 

متوفرة يف �ل�شوق يف غ�شون عام.

وبعد �شنو�ت من �لعمل يف قطاع �لت�شالت 

ق��ّرر حمّمد  يف كند� و�ل��ع��ر�ق ودول �خلليج، 

و�أ�ّش�س  �ل�شيار�ت،  �خلو�س يف جمال �شناعة 

�شركته يف لبنان قبل نحو �أربع �شنو�ت، ويعمل 

فيها نحو 300 موظف لبناين وفل�شطيني.

وي�����ش��ع��ى ع��ل��ى �مل�����دى �ل��ب��ع��ي��د �أن ي��دخ��ل 

�لدولية لل�شيار�ت  �ل�شوق  �ملناف�شة يف  جمال 

يف  مبيعات  وحتقيق  و�لهجينة،  �لكهربائية 

�ل�شوق �للبنانية �أي�شاً.

�ل�شيارة يف وقت  وي��اأت��ي �لك�شف ع��ن ه��ذه 

�أزماته  �أ���ش��و�أ  يغرق فيه لبنان يف و�ح��دة من 

�لق���ت�������ش���ادي���ة م���ن���ذ ع����ق����ود. وي�����ش��ه��د ���ش��وق 

�ل�شيار�ت �نخفا�شاً غري م�شبوق يف مبيعاته 

جر�ء �لأزمة �ملالية وفر�س قيود على �شحب 

�لود�ئع من �مل�شارف �للبنانية.

خطوة يف �لجتاه �ل�شحيح

وك�����ش��ف��ت �لأرق������ام �ل�������ش���ادرة ع���ن جمعية 

م�شتوردي �ل�شيار�ت يف لبنان، �أّن �لتجار باعو� 

من  �شهرين  �أول  يف  فقط  جديدة  �شيارة   62

�لعام �حلايل، �أي �أقّل بن�شبة 97 يف �ملئة تقريباً 

من مبيعات نف�س �لفرتة من �لعام �ملا�شي.

ومنذ �شيف �لعام 2019، على وقع �لنهيار 

�للرية  ب���د�أت  �لأ����ش���و�أ يف لبنان،  �لق��ت�����ش��ادي 

ت��رت�ج��ع ت��دري��ج��اً �أم���ام �ل����دولر و���ش��ط �أزم��ة 

���ش��ي��ول��ة ح�����اّدة. وي��الم�����س ���ش��ع��ر �ل�����ش��رف يف 

�أما  ل��ل��دولر.  �أل��ف��اً   12 �ليوم  �ل�شود�ء  �ل�شوق 

�شعر �ل�شرف �لر�شمي فال ي��ز�ل مثبتاً على 

1507 لرية.

�أي  باإمكان  �أّن��ه  �أّك��د  �مل�شروع  لكّن موؤ�ّش�س 

�شخ�س يرغب ب�شر�ء �ل�شيارة �لكهربائية �أن 

يدفع ن�شف ثمنها بالدولر، و�لن�شف �لآخر 

باللرية �للبنانية، وفق �شعر �شرف منخف�س 

وتق�شيط  �ل�شود�ء،  �ل�شوق  �شعر  مع  مقارنة 

�ملبلغ �ملتبّقي على مدى خم�س �شنو�ت وبدون 

فو�ئد.

لتوليد  �مل��ح��روق��ات  ع��ل��ى  ل��ب��ن��ان  ويعتمد 

�كتفاًء يف  �ملتاحة  �لكمية  �لطاقة، ول حتّقق 

�لبلد �لذي يبلغ عدد �شكانه نحو �شتة ماليني 

���ش��اع��ات تقنني طويلة  ي��ع��ان��ون م��ن  ن�����ش��م��ة، 

تتخطى 12 �شاعة يومياً يف بع�س �لأحيان.

ومل����و�ج����ه����ة حت�����دي�����ات �ن����ق����ط����اع �ل���ت���ي���ار 

�لكهربائي، تخّطط �ل�شركة �مل�شّنعة لل�شيارة 

�جل���دي���دة �إن�������ش���اء ن��ح��و م��ئ��ة حم��ط��ة �إع�����ادة 

�شحن يف مناطق متفرقة يف �لبالد، لتزويد 

مركباتها بالطاقة، يف �لوقت �لذي �أّكدت فيه 

�أّنها تعمل على م�شروع لإعادة  �إد�رة �ل�شركة 

�ل�شحن من خالل �لطاقة �ل�شم�شية وطاقة 

�لرياح.

�لبيئية،  رّح���ب���ت �خل���ب���رية  م���ن ج��ان��ب��ه��ا، 

جي�شيكا ع��ب��ي��د، ب��امل��رك��ب��ة �جل���دي���دة، وق��ال��ت 

هو  �لطاقة  “قطاع  �إّن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 

�مل�شّببة  �ل��غ��از�ت  �ن��ب��ع��اث��ات  يف  م�شاهم  �أك���رب 

لالحتبا�س �حلر�ري يف لبنان«.

�لكهربائية  �ل�شيار�ت  كانت  “�إذ�  و�أ�شافت 

�ل�شم�شية،  بالطاقة  �شحن  مبحطات  م��زّودة 

فاإن ذلك �شيكون خطوة يف �لجتاه �ل�شحيح«.

العربية الكويت- 

بلغ عدد �ل�شركات �ملرخ�س لها من هيئة 

بالهام�س  ل��ل��ت��د�ول  �لكويتية  �مل���ال  �أ���ش��و�ق 

�لهيئة  ح�شر  بعد  �شركة،   47 “�ملارجن”، 
تقدمي �خلدمة يف �لأ�شخا�س �ملرخ�س لهم 

مبز�ولة ن�شاط مدير حمفظة �ل�شتثمار.

���ش��رك��ة   44 ت��ق��دمي �خل���دم���ة يف  ومي��ك��ن 

ن�شاط  لتقدمي  رخ�شة  لديها  ��شتثمارية 

م����دي����ر حم���ف���ظ���ة �����ش���ت���ث���م���ار، وه������و �أك�����رث 

�ل�شتثمار  �شركات  حتر�س  �لتي  �لأن�شطة 

عليه، �إ�شافة �إىل 3 بنوك حملية.

�أ���ش��و�ق  �إق����ر�ر هيئة  �إن  �مل�����ش��ادر  وق��ال��ت 

�إط��الق  تتيح  �لتي  �لتنظيمية  �لأط��ر  �مل��ال 

خ��دم��ة �ل���ت���د�ول ب��ال��ه��ام�����س خ��ط��وة تهدف 

�ل�شيولة  معدلت  زي��ادة  �إىل  رئي�شي  ب�شكل 

“�جلريدة”  �شحيفة  عن  نقاًل  �ل�شوق،  يف 

�لكويتية، �م�س �لأحد.

ويعني �ل�شر�ء بالهام�س دخول �مل�شتثمر 

يف �شفقة يتم متويل جزء منها من �أمو�له 

لها  مرّخ�س  جهة  تقوم  ح��ني  يف  �خلا�شة، 

�ل�شفقة  قيمة  م��ن  �لآخ���ر  �جل���زء  بتمويل 

�مل�شتثمر  مينح  مم��ا  معينة،  ر���ش��وم  مقابل 

ميتلكها  �ل��ت��ي  تلك  م��ن  �أك��رب  �شر�ئية  ق��وة 

�لهام�س  �أخ����رى، مي��ك��ن  وب��ع��ب��ارة  ب��ال��ف��ع��ل، 

�مل�شتثمر من �ل�شتثمار باأمو�ل ل ميلكها.

و�أكدت �مل�شادر �شرورة �أن يعي �مل�شتثمر 

ع�����دة م���ع���اي���ري ع���ن���د �ل���ت���ع���ام���ل وف�����ق �آل���ي���ة 

�ل���ت���د�ول ب��ال��ه��ام�����س، وم���ا ق��د ي��ح��دث ح��ال 

�شر�وؤها  مت  �لتي  �لأ�شهم  قيمة  �نخف�شت 

يف ح�����ش��اب �ل���ت���د�ول ب��ال��ه��ام�����س، وم��ع��رف��ة 

و�لتكاليف  و�مل�����ش��روف��ات  �ل��ع��م��ولت  قيمة 

�ل��ت��ي ت��ت��ق��ا���ش��اه��ا �ل�����ش��رك��ة م��ق��اب��ل ت��ق��دمي 

�لعائد من  �شيوؤثر ذلك يف  �خلدمة، وكيف 

ميكن  �لتي  �لأ�شهم  معرفة  ثم  �ل�شتثمار، 

�لتي  بالهام�س،  �لتد�ول  �شر�وؤها يف ح�شاب 

يتم حتديدها بالتفاق مع �ل�شركة.

كل  ي��درك  �أن  �أن��ه يجب  �مل�����ش��ادر  وبينت 

�أنه  بالهام�س  �ل�شر�ء  على  مقبل  م�شتثمر 

مبجرد تفكريه يف �ل�شتفادة من هذ� �لنوع 

�لذي  �ملبلغ  �إىل جانب  فاإنه  �ل�شفقات،  من 

�لر�شوم  بقيمة  مدينا  �أ�شبح  قد  �قرت�شه 

�مل���ق���رت����س، بغ�س  �مل��ب��ل��غ  �مل��ف��رو���ش��ة ع��ل��ى 

�لذي  �لأمر  ومكا�شبه،  خ�شائره  عن  �لنظر 

�ملحتملة  �خل�شائر  م��ع��دلت  �أن  �إىل  ي�شري 

�شتكون �أكرب، و�ملكا�شب �أي�شا �شتكون �أقل يف 

�لعتيادية  �ل�شر�ء  بعمليات  مقارنتها  حال 

يف �ل�شوق، لأنه يف كلتا �حلالتني �شيتم دفع 

ر�شوم.ة

�لأ���ش��و�ق،  هيئة  لقر�ر  وفقاً  �أن��ه  وذك��رت 

فاإنه ميكن للجهة �ملقدمة للخدمة متويل 

قيمة  من   %50 على  يزيد  ل  مبا  �مل�شتثمر 

�أي  بالهام�س،  �ل��ت��د�ول  ح�شاب  يف  �ل�����ش��ر�ء 

�أنه يتعني على �مل�شتثمر �إيد�ع ن�شبة ل تقل 

عن %50.

�مل�شتثمر  �إج����ر�ء  ب��ع��د  �أن���ه  �إىل  و�أ����ش���ارت 

ح�شابه  �ل�شركة  تتابع  �حل�شاب  يف  �ل�شر�ء 

�ن��خ��ف��ا���س يف ح�شاب  ب���اأي  ي��وم��ي��اً لإب��الغ��ه 

�ل����ت����د�ول ب��ال��ه��ام�����س، وف���ق���اً ل��ن�����ش��ب��ة ي��ت��م 

�ل�شيانة(،  ب�)هام�س  تعرف  عليها  �لتفاق 

�أن  ي�شمح  ن�شبة  �أدن��ى  ب��دوره  ميثل  و�ل��ذي 

من  �مل��ت��ع��ام��ل  م�شاهمة  ن�شبة  �إل��ي��ه��ا  ت�شل 

�ل��ق��ي��م��ة �ل�����ش��وق��ي��ة ل�����الأور�ق �مل��ال��ي��ة يف �أي 

هام�س  ب��اأن  علما  �ل�شر�ء،  تاريخ  بعد  وق��ت 

من  �أدن���ى  كحد   %25 ن�شبة  ميثل  �ل�شيانة 

�ل��ق��ي��م��ة �ل�����ش��وق��ي��ة ل��الأ���ش��ه��م �مل�������ش���رت�ة يف 

ب��ال��ه��ام�����س، وق���د تطلب  �ل���ت���د�ول  ح�����ش��اب 

يتم  �أع��ل��ى  �شيانة  هام�س  �ل�شركات  بع�س 

�لتد�ول بالهام�س  �تفاقية  �لتفاق عليه يف 

�مل�شتثمر. �ملربمة مع 

�شالح ذو حدين

�ل����ت����د�ول  ن���ظ���ام  �أن  �مل�������ش���ادر  وت���اب���ع���ت 

ب��ال��ه��ام�����س ي��ت��ي��ح م�����ش��اع��ف��ة وزي������ادة ر�أ�����س 

�مل����ال �مل�����ش��ت��ث��م��ر يف �ل�����ش��وق �مل����ايل، وي��و���ش��ع 

�مل��ال��ي��ة، ولكن  �لأور�ق  م��ن  د�ئ���رة خ��ي��ار�ت��ه 

فهو  قائمة،  �ملخاطرة  وتبقى  �حل��ذر  يبقى 

�إي��ج��اب��ي يرفع  ���ش��الح ذو ح��دي��ن، �أح��ده��م��ا 

�شلبي  و�لآخ��ر  �لأرب��اح،  زيادة  �حتمالية  من 

يعمق من �خل�شائر يف ر�أ�س �ملال.

بالهام�س  �لتد�ول  نظام  �أن  �ىل  و�أ�شارت 

ي��ك��ون م��ف��ي��د�ً و���ش��ح��ي��اً يف ح����الت ���ش��ع��ود 

يخلق  فهو  �لأ�شهم،  و�شعود  �مل��ايل  �ل�شوق 

لتعظيم  �مل�شتثمرين  �أم����ام  ك��ب��رية  ف��ر���ش��ا 

ب�شكل  �أم���و�ل���ه���م  روؤو�������س  �أرب���اح���ه���م ومن����و 

�شديد  �لوقت  نف�س  ولأنه يف  و�شريع،  كبري 

�خلطورة، خ�شو�شا يف حالت �لنخفا�شات 

وقتها  �لبيع  فاأو�مر  �ل�شوقية،  �ملوؤ�شر�ت  يف 

ح��الت  م��ن  �شيعمق  مم��ا  �رت��ف��اع��اً  �شت�شجل 

�ل��ه��ب��وط، و���ش��ي��زي��د �لأم���ر ���ش��وء�ً ب���اأن ه��ذه 

�ملوؤ�شر  على  حملها  �شتثقل  �لبيعية  �لكثافة 

م��ن �خل�����ش��ائ��ر، ل�شيما يف  وت��ك��ب��ده م��زي��د�ً 

حالت �لأزمات �لتي قد متر على �لأ�شو�ق 

�ملالية.

�ل��ت��د�ول  ن��ظ��ام  �أن  �إىل  �مل�����ش��ادر  ول��ف��ت��ت 

ب��ال��ه��ام�����س ل��ه �ل��ع��دي��د م��ن �مل��م��ي��ز�ت �لتي 

�لأور�ق  ل�����ش��وق  �ل��ع��ام��ة  ب��احل��ال��ة  ت��رت��ب��ط 

�مل��ال��ي��ة، ف��ف��ي ح����الت �ل�����ش��ع��ود و�خ�����ش��ر�ر 

هذ�  ��شتخد�م  �إىل  �للجوء  يكون  �ملوؤ�شر�ت 

�ل��ن��ظ��ام ك�����اأد�ة ����ش��ت��ث��م��اري��ة �خ��ت��ي��ار�ً ج��ي��د�ً 

و���ش��ح��ي��اً، و�ل��ع��ك�����س ���ش��ح��ي��ح، ف��ف��ي ح��الت 

�لهبوط ل يوؤيد فكرة �ملغامرة يف ��شتخد�م 

بالهام�س. �لتد�ول 

صندوق النقد يؤكد تقدم تونس بطلب رسمي لبرنامج تمويلي جديد

47  شركة مرخصة لتقديم »المارجن« في بورصة الكويت

أكبر منتج لأللماس في العالم يبيع 13.5 مليون قيراط خالل الربع األول

لبنان غارق في العتمة يطلق سيارة كهربائية»القدس رايز«

االثنني  26 /4/ 2021 



االنباط- عمان

“فينت�شر  الريادية  امل�شاريع  لتنمية  املتكاملة  �شركة  اأعلنت   

ت�شريع  ب��رن��ام��ج  م��ن  الأول  للمو�شم  الن�����ش��م��ام  ب��اب  اأن  اإك�س” 

املجال  يف  املتخ�ش�شة  افي�شينا”،  اب  “�شتارت  مل�شرعة  الأع��م��ال 

وهي  امل��ق��ب��ل،  اأي���ار  �شهر  نهاية  حتى  مفتوحا  �شيبقى  ال�شحي، 

النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  ق��ب��ل  م��ن  الإق���ب���ال  بح�شب  للتمديد  ق��اب��ل��ة 

املتخ�ش�شة يف م�شمار ال�شحة والطب.

النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  الأح�����د،  ام�����س  ���ش��ح��ف��ي  ب��ي��ان  ودع����ت، يف 

من  لال�شتفادة  التقدم  اإىل  ال�شحي  املجال  يف  الأفكار  واأ�شحاب 

برنامج ت�شريع امل�شرعة، الذي من املخطط اأن يت�شمن م�شاعدة 

والأف��ك��ار  ال�����ش��رك��ات  ه���ذه  ل��دع��م  وت�شويقية  وا���ش��ت�����ش��اري��ة  فنية 

ما  الق��ت�����ش��اد،  يف  م�شاهمة  اإن��ت��اج��ي��ة  م�����ش��اري��ع  اإىل  ال��ت��ح��ول  يف 

اأثبت اأهميته واأولويته،  ي�شاعد يف تعزيز القطاع ال�شحي، الذي 

وخ�شو�شا يف ظل ما نعي�شه من ظروف �شعبة فر�شتها جائحة 

كورونا.

بداية  ر�شميا  انطالقتها  ع��ن  اأع��ل��ن  التي  امل�شرعة،  وح���ّددت 

من  وال���ش��ت��ف��ادة  لالن�شمام  رئي�شية  ���ش��روط   4 احل��ايل  ال�شهر 

اأي�شا  فيه  تعمل  وق��ت  يف  الأع���م���ال،  لت�شريع  الأول  برناجمها 

جديدة  اأفكار  ل�شتقطاب  جديدة  ت�شويقية  حلملة  الإعداد  على 

ل��الن�����ش��م��ام اإىل امل��و���ش��م ال��ث��ال��ث م��ن ب��رن��ام��ج ت�����ش��ري��ع الأع��م��ال 

التابع مل�شرعة “ح�شاد” واملتخ�ش�شة يف دعم الأفكار وال�شركات 

تكنولوجيا  قطاع  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  وال�شركات  النا�شئة 

الزراعة.

افي�شينا”،  اب  “�شتارت  اجل��دي��دة  الأع��م��ال  م�شرعة  ود�شنت 

الريادية  امل�شاريع  لتنمية  املتكاملة  �شركة  من  كل  بني  ب�شراكة 

ك�”م�شرعة للم�شرعات”، وتهدف  تعمل  التي  اك�س”،  فين�شر   “
اإىل دع���م وت�����ش��ج��ي��ع وج���ذب ال���ش��ت��ث��م��ار يف ���ش��رك��ات ن��ا���ش��ئ��ة من 

وغ��ريه��ا؛  والثقافة  وال�شياحة  ال�شحة  منها  حيوية  قطاعات 

خالل  من  الأردن  يف  تعمل  التي  كون�شريج”،  “ميدك�س  و�شركة 

العالجية  لل�شياحة  الأردن  بوابة  وهي  الأردن،  ميدك�س  �شركة 

وال�شت�شفائية.

اك�س”،  فينت�شر   “ �شركة  يف  العمال  ت�شريع  مديرة  وقالت 

لربنامج  الأول  للمو�شم  الن�شمام  �شروط  اإن  عبيد،  اأب��و  ديانا 

اأن  تت�شمن  افي�شينا”  اب  “�شتارت  م�شرعة  يف  الأعمال  ت�شريع 

18 �شنة وما فوق، ويكون قادرا على اللتزام  يكون املتقدم بعمر 

الربنامج. ن�شاطات  بجميع 

ال�����ش��رك��ات  ي�����ش��رط وي�����ش��ت��ه��دف  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 

حتليالت  يف  اأف��ك��ارا  متتلك  مم��ن  ال�شحي  امل��ج��ال  يف  ال��ري��ادي��ة 

والإدارة،  الأع��م��ال  تقنيات  الآيل،  والتعلم  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 

مناذج تقدمي الرعاية، ال�شحة الرقمية، الأجهزة الطبية، اإدارة 

مدير  قال  جهته،  من  التوريد.  �شل�شلة  واإدارة  الإي���رادات،  دورة 

“ميدك�س كون�شريج”، جميل الرك،  �شركة  الأعمال يف  تطوير 

يتبع  ال�شحية  للم�شرعة  ال��ت��اب��ع  الأع��م��ال  ت�شريع  ب��رن��ام��ج  اإن 

املهارات واخلربات  منهجية فريدة من نوعها بحيث يجمع بني 

اخلرباء  وبني  ال�شحية  الرعاية  قطاع  يف  اخل��رباء  من  املنبثقة 

ع��ل��ى حتديد  ق����ادرة  بيئة  تخلق  وب��ال��ت��ايل،  الأع���م���ال،  يف جم���ال 

الإمكانات وحتويلها اإىل اأعمال جتارية قابلة لال�شتثمار ومدرة 

للدخل.

االنباط-عمان

 ق���ال���ت م���دي���ر ع����ام ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ال��ن��ق��ل 

 3360 تلقت  الهيئة  اإن  املجايل،  عبري  ال��ربي، 

ط��ل��ب��ا ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات ال��ت��و���ش��ي��ل امل��ن��زيل 

)الديلفري( �شمن �شاعات احلظر اجلزئي.

ت�����ش��ري��ح��ات ام�س  امل���ج���ايل، يف  واأو���ش��ح��ت 

اأن  بعد  الطلبات  ا�شتقبلت  الهيئة  اأن  الأح��د، 

ف��ت��ح��ت ب���اب ال��ت��ق��دمي ح��ت��ى 20 ن��ي�����ش��ان اأم���ام 

لتقدمي  وال�شرفي�س  التك�شي  م�شغلي مركبات 

خ���دم���ات ال��ت��و���ش��ي��ل امل���ن���زيل اأ����ش���وة ب�����ش��رك��ات 

املختلفة. التو�شيل 

واأك�����دت امل���ج���ايل اأن ه���ذه اخل���ط���وة، ال��ت��ي 

وال���ري���ادة  ال��رق��م��ي  الق��ت�����ش��اد  وزارة  �شتعلن 

امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م��ن��ه��ا، ت���ه���دف ب��امل��ح�����ش��ل��ة اإىل 

فريو�س  جائحة  تداعيات  من  واحل��د  دعمهم 

اأعمالهم. كورونا على 

املحلي
70

 االنضمام إلى مسرعة األعمال المعنية بالمجال 
الصحي مفتوح حتى نهاية أيار المقبل

 هيئة النقل تستقبل 3360 طلبًا لتقديم خدمات 
التوصيل المنزلي

 ملتقى النهضة العربي يدعو لدعم 
الحركة الثقافية والفنية في األردن

 إعادة فتح السوق الشعبي في مأدبا

االنباط- عّمان

 دعاء ملتقى النه�شة العربي الثقايف يف 

الأردن، وهو الذراع الثقايف ملنظمة النه�شة 

)اأر���س(،  والتنمية  للدميقراطية  العربية 

دعم  العمل على  اإىل �شرورة  الأحد،  اليوم 

احلركة الثقافية والفنية يف اململكة.

الراحل  الفنان  فيه  نعى  بيان  يف  واأك���د 

م��ت��ع��ب ال�����ش��ق��ار، ال����ذي ت���ويف ي���وم ال�����ش��ب��ت، 

اأن������ه ي���ج���ب ب�����ذل امل����زي����د ل���ت���ق���دمي ال���دع���م 

ال����ذي ي��ح��ت��اج��ه امل�����ش��ه��د ال��ف��ن��ي وال��ث��ق��ايف، 

و�شمان قنوات التوزيع والرويج املنا�شبة، 

وت���وف���ري ال���دع���م امل����ايل وف���ر����س ال��ت��ط��وي��ر 

امل��ه��ن��ي، وال��ت��وج��ه ن��ح��و م��اأ���ش�����ش��ة امل��ب��ادرات 

على  ال�شوء  وت�شليط  الريادية،  الثقافية 

الق�شايا  معاجلة  يف  والفنون  الثقافة  دور 

املجتمعية.

واأ�شار اإىل اأهمية اإيجاد موؤ�ش�شات ترعى 

الأف����ك����ار الإب���داع���ي���ة وت��ن��م��ي��ه��ا م���ن خ��الل 

ال����ربام����ج، وم�������ش���اري���ع ال���ت���دري���ب، وور�����س 

ال���ع���م���ل يف جم������الت ال���ف���ن���ون وال���ث���ق���اف���ة، 

الأر�شفة والتوثيق، وتدعيم  وتفعيل جهود 

املو�شيقي  الفعاليات واملهرجانات والتاأليف 

وم���اأ����ش�������ش���ت���ه���ا، ودع������م ����ش���ن���اع���ة الأع����م����ال 

ال��وث��ائ��ق��ي��ة وال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة وال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

والأدب  وال��ب�����ش��ري��ة  امل�����ش��رح��ي��ة  وال��ف��ن��ون 

وال�شعر وغريها من اأدوات الإبداع والإنتاج 

والتنوع  التقدم  ي�شمن  مبا  وذلك  املعريف، 

املرجو  املجتمعي  التغيري  املطلوب لإحداث 

وبناء الهوية الثقافية اجلامعة.

االنباط- ماأدبا

 قررت بلدية ماأدبا اليوم الأحد اإعادة 

فتح ال�شوق ال�شعبي يف املدينة، والواقع 

يف ���ش��وق اجل��م��ع��ة ���ش��اب��ق��اً م���ع م��راع��اة 

�شروط ال�شحة وال�شالمة العامة.

ورئي�س  ماأدبا  ق�شبة  مت�شرف  وقال 

جل��ن��ة ال��ب��ل��دي��ة اأح��م��د ب��رك��ات ال��زه��ري، 

م�شروطة  ال�����ش��وق  فتح  ا�شتمرارية  اإن 

مب�����دى ال�����ت�����زام اأ�����ش����ح����اب ال��ب�����ش��ط��ات 

وال����ت����ج����ار وامل����واط����ن����ني ب������الإج������راءات 

جاء  ال�شوق  فتح  اأن  م�شيفاً  ال�شحية، 

م����راع����اة ل���ظ���روف ال���ت���ج���ار واأ����ش���ح���اب 

الب�شطات.

وبني الزهري اأن دور البلدية يف اإعادة 

فئة  لحتياجات  تلبية  هي  ال�شوق  فتح 

مقبولة،  وباأ�شعار  املواطنني  من  كبرية 

عر�س  من  الب�شطات  اأ�شحاب  ومتكني 

م��ع��رو���ش��ات��ه��م ب�����ش��ك��ل ق���ان���وين خ��ا���ش��ع 

ل��رق��اب��ت��ن��ا، م����وؤك����داً ����ش���رورة الل���ت���زام 

ب���اأع���ل���ى درج������ات ال�����ش��ح��ة وال�����ش��الم��ة 

العامة ل�شمان ا�شتئناف عمل ال�شوق.

االثنني   26/ 4 / 2021

االعالين
07

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

�سنونو   وامين  يا�سر  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )106136( 

2013/1/24  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات  بتاريخ 

التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : يا�سر وامين �سنونو

اإىل �سركة : حممود وامين �سنونو

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200174847(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة احمد مو�سى حممد البطاينه و�سريكه  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )120213( بتاريخ 2019/11/3 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/18 

م�سفيا  العمار   احمد  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

لل�سركة .

– ت:  – حي حمزه  علما باأن عنوان امل�سفي : الزرق اجلنوبي 

0790796151

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن 
بمقضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم )19( لسنة 1988 وتعديالته

يعلن للعموم وملدة خم�سة ع�سر يوما من تاريخه جدول تقدير قيمة ال�سكن الوظيفي رقم 

)4( حو�ض )3( النخيل من ارا�سي قرية ال�سونة ال�سمالية .

قد علق يوم الحد املوافق 2021/4/25 على لوحة دائرة الرا�سي وامل�ساحة / ال�سونة 

ال�سمالية باعتباره حمال بارزا و�سلمت ن�سخة اخرى منه اىل رئي�ض بلدية معاذ بن جبل 

لطالع اجلميع ذوي احلقوق عليه .

لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�ض على قرار اللجنة خالل خم�سة  ويحق 

ال�ستئنافية  اللجنة  اىل  اللجنة  ق��رارات  عن  العالن  مدة  انتهاء  تاريخ  من  يوما  ع�سر 

وبعد ان يودع املعرت�ض مبلغ ) خم�سة ع�سر ( دينارا كاأمانة لالعرتا�ض على التقدير عماًل 

باأحكام املادة        ) 21/و ( من القانون املذكور.

رئيس لجنة تقدير االراضي
املهندس سامر محمد الدويري

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممد الذنيبات 

و�سركاه

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)107622 ( بتاريخ 2013/8/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الدويك  ا�سحق  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

ووفاء �سرحان  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2014/2/17 بتاريخ   )  108950(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

والت�سدير  ل��ال���س��ت��رياد  ال��دق��ي��ق  امل�����س��ار  �سركة  ب���اأن 

والتجارة  ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات 

بتاريخ   )57485( الرقم  حتت  املحدودة/  امل�سوؤولية 

 )2020/7/21(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2021/4/22(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني 

فريال محمد رضا عليمات    الرقم 
CW- J03731 : الوظيفي

كفاء محمد ازغري العظامات    الرقم 
CW- J03740 : الوظيفي

بتول محمد حنيان السرحان    الرقم 
CW- J00125 : الوظيفي

سالم خلف خابور البعيج    الرقم 
CW- J00147 : الوظيفي

العنود علي حنيان هالل    الرقم 
CW- J00144 : الوظيفي

غيداء عايد خلف السرحان  الرقم 
CW- J00149 : الوظيفي

وعد عيد هالل السرحان    الرقم 
CW- J00098 : الوظيفي

شفاء هزاع حمدان البعيج    الرقم 
CW- J00060 : الوظيفي

هبه محمد االسمر هزاع     الرقم 
CW- J00061 : الوظيفي

الزياء  �سركة  يف  عملكم  عن  منقطعون  انكم  حيث 

10 ايام  العملية ل�سناعة اللب�سة  وملدة تزيد عن 

تاريخ  لغاية  عملكم  مقر  اىل  تعودوا  ومل  متتالية  

 . م�سروع  عذر  او  قانونية  اج��ازة  دون  الن��ذار  هذا 

 3 لذا فاننا ننذركم بالعودة اىل عملكم خالل مدة 

ايام من تاريخ ن�سر هذا العالن وال �سوف تعتربوا 

فاقدين لوظيفتكم وجميع حقوقكم العمالية عمال 

باأحكام املادة 28 / ه� من قانون العمل الردين رقم 

) 8 ( ل�سنة 1996 وتعديالته مع احتفاظ املوؤ�س�سة 

بكامل حقوقها جتاهكم .

شركة االزياء العملية لصناعة االلبسة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200087240(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  والفاعوري   الن�سيوات  �سركة  باأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2006/7/24 حتت الرقم )82025( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2019/10/31 

الفاعوري   حممد  راتب  غالب  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي : ال�����س��ل��ط / ال�����س��وان��ي��ة 

07980281750

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 : )200156968(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

النوافعه و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات  باأن �سركة ظاهر 

ت�سامن 

تقدمت  قد   2016/10/10 بتاريخ   )115054( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/30 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  فريال ا�سماعيل عبا�ض الرفاعي  

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�����س��رق��ي  احل���ي   – مليح   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0779387017

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عامر ال�ساليطه 

و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)113218 ( بتاريخ 2016/2/3 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : ) 200075008 (

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  الزقزوق   وامين  اجمد  �سركة  باأن  

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   1994/4/2 بتاريخ   )36142( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/25 

الزقزوق   علي  عبداهلل  امين  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�سمالية  م��ارك��ا   – عمان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب��اأن  علما 

0785630831

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 : )200060090(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

الكروان  وامل�سجلة يف �سجل  الزقزوق وا�سامه  باأن  �سركة امين 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )63378( بتاريخ 2002/4/29  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/25 

الزقزوق   علي  عبداهلل  امين  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ماركا ال�سمالية – حي العبدالالت – 

ت: 0785630831

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

واماين  ن�سال  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

حجازي  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)76136 ( بتاريخ 2005/6/1 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

الثنني    26/ 4 / 2021

االعالين
07

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

�سنونو   وامين  يا�سر  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )106136( 

2013/1/24  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات  بتاريخ 

التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : يا�سر وامين �سنونو

اإىل �سركة : حممود وامين �سنونو

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200174847(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة احمد مو�سى حممد البطاينه و�سريكه  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )120213( بتاريخ 2019/11/3 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/18 

م�سفيا  العمار   احمد  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

لل�سركة .

– ت:  – حي حمزه  علما باأن عنوان امل�سفي : الزرق اجلنوبي 

0790796151

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن 
بمقضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم )19( لسنة 1988 وتعديالته

يعلن للعموم وملدة خم�سة ع�سر يوما من تاريخه جدول تقدير قيمة ال�سكن الوظيفي رقم 

)4( حو�ض )3( النخيل من ارا�سي قرية ال�سونة ال�سمالية .

قد علق يوم الحد املوافق 2021/4/25 على لوحة دائرة الرا�سي وامل�ساحة / ال�سونة 

ال�سمالية باعتباره حمال بارزا و�سلمت ن�سخة اخرى منه اىل رئي�ض بلدية معاذ بن جبل 

لطالع اجلميع ذوي احلقوق عليه .

لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�ض على قرار اللجنة خالل خم�سة  ويحق 

ال�ستئنافية  اللجنة  اىل  اللجنة  ق��رارات  عن  العالن  مدة  انتهاء  تاريخ  من  يوما  ع�سر 

وبعد ان يودع املعرت�ض مبلغ ) خم�سة ع�سر ( دينارا كاأمانة لالعرتا�ض على التقدير عماًل 

باأحكام املادة        ) 21/و ( من القانون املذكور.

رئيس لجنة تقدير االراضي
املهندس سامر محمد الدويري

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممد الذنيبات 

و�سركاه

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)107622 ( بتاريخ 2013/8/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الدويك  ا�سحق  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

ووفاء �سرحان  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2014/2/17 بتاريخ   )  108950(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

والت�سدير  ل��ال���س��ت��رياد  ال��دق��ي��ق  امل�����س��ار  �سركة  ب���اأن 

والتجارة  ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات 

بتاريخ   )57485( الرقم  حتت  املحدودة/  امل�سوؤولية 

 )2020/7/21(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2021/4/22(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني 

فريال محمد رضا عليمات    الرقم 
CW- J03731 : الوظيفي

كفاء محمد ازغري العظامات    الرقم 
CW- J03740 : الوظيفي

بتول محمد حنيان السرحان    الرقم 
CW- J00125 : الوظيفي

سالم خلف خابور البعيج    الرقم 
CW- J00147 : الوظيفي

العنود علي حنيان هالل    الرقم 
CW- J00144 : الوظيفي

غيداء عايد خلف السرحان  الرقم 
CW- J00149 : الوظيفي

وعد عيد هالل السرحان    الرقم 
CW- J00098 : الوظيفي

شفاء هزاع حمدان البعيج    الرقم 
CW- J00060 : الوظيفي

هبه محمد االسمر هزاع     الرقم 
CW- J00061 : الوظيفي

الزياء  �سركة  يف  عملكم  عن  منقطعون  انكم  حيث 

10 ايام  العملية ل�سناعة اللب�سة  وملدة تزيد عن 

تاريخ  لغاية  عملكم  مقر  اىل  تعودوا  ومل  متتالية  

 . م�سروع  عذر  او  قانونية  اج��ازة  دون  الن��ذار  هذا 

 3 لذا فاننا ننذركم بالعودة اىل عملكم خالل مدة 

ايام من تاريخ ن�سر هذا العالن وال �سوف تعتربوا 

فاقدين لوظيفتكم وجميع حقوقكم العمالية عمال 

باأحكام املادة 28 / ه� من قانون العمل الردين رقم 

) 8 ( ل�سنة 1996 وتعديالته مع احتفاظ املوؤ�س�سة 

بكامل حقوقها جتاهكم .

شركة االزياء العملية لصناعة االلبسة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200087240(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  والفاعوري   الن�سيوات  �سركة  باأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2006/7/24 حتت الرقم )82025( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2019/10/31 

الفاعوري   حممد  راتب  غالب  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي : ال�����س��ل��ط / ال�����س��وان��ي��ة 

07980281750

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 : )200156968(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

النوافعه و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات  باأن �سركة ظاهر 

ت�سامن 

تقدمت  قد   2016/10/10 بتاريخ   )115054( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/30 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  فريال ا�سماعيل عبا�ض الرفاعي  

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�����س��رق��ي  احل���ي   – مليح   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0779387017

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عامر ال�ساليطه 

و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)113218 ( بتاريخ 2016/2/3 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : ) 200075008 (

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  الزقزوق   وامين  اجمد  �سركة  باأن  

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   1994/4/2 بتاريخ   )36142( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/25 

الزقزوق   علي  عبداهلل  امين  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�سمالية  م��ارك��ا   – عمان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب��اأن  علما 

0785630831

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 : )200060090(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

الكروان  وامل�سجلة يف �سجل  الزقزوق وا�سامه  باأن  �سركة امين 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )63378( بتاريخ 2002/4/29  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/25 

الزقزوق   علي  عبداهلل  امين  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ماركا ال�سمالية – حي العبدالالت – 

ت: 0785630831

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

واماين  ن�سال  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

حجازي  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)76136 ( بتاريخ 2005/6/1 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي
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 ال ت�صتطيع اأدي�س اأبابا بقواها الذاتية املَُهلَهلة ومكانتها ال�صعيفة واله�ّصة على ال�صعيدين 

الكامل  ا�صتنادها  ب��دون  منها  القريبة  اأو  امل��ج��اورة  ال���دول  تتحدى  اأن  واخل��ارج��ي،  ال��داخ��ل��ي 

القوة  اآخرها  وال  اأولها  لي�س  ِعقالها،  ِم��ن  فالتة  عدوانية  خارجية  ق��وًى  دع��م  على  وال�صامل 

ال�صهيو - اإمربيالية االإقليمية والعاملية الغا�صمة، املُندغمة يف هراوة واحدة، والتي مل تتوقف 

حلظة عن ن�صج املوؤامرات الب�صعة الهادفة اإىل حما�صرة ال�صقيقة م�صر الُكربى والُعظمى عرب 

التاريخ، يف حماولة حلرمانها من املاء واملَخارج وامل�صائق وامل�صطحات املائية، وبالتايل تهديد 

باأية  ُتديل  اأن  اأو  ق��رارات  اأية  تتخذ  اأن  اأوه��ن من  اأبابا  اأدي�س  ا.  اأي�صً االأخ��رى  العربية  البلدان 

ت�صريحات حادة ب�صاأن الق�صية املائية �صد م�صر بدون رافعة �صهيوينة دولية و�صند اإ�صرائيلي 

اإقليمي، وترتافق هذه كلها مع “م�صاعدات ع�صكرية”، وميزانيات مالية تهطل عليها كزخات 

املطر من ِجعاب االحتكارات ال�صهيونية واال�صتعمارية، التي �صبق و�صادت على العامل العربي 

اجَل��زرة  دون  ال�صهيواأثيوبية  بالع�صا  جم��دًدا  بالعودة  تهُم  هي  وها  مواطنينا،  ماليني  بقتل 

هذه املرة!.

على  درج��ة  وباأعلى  ال�صغوط  اأ�صكال  خمتلف  ممار�صة  هو  ال��ي��وم،  باإثيويبا  املُ��ن��اط  ال��دور   

القاهرة، يف حماولة فا�صلة طبًعا لفر�س املطالب ال�صهيونية - االإمربيالية الدولية على بلد 

واالقت�صادي  ال�صيا�صي  واملحوري  القيادي  الدور  ووقف  عرقلة  اإىل  �صعًيا  ال�صامخ،  االأهرامات 

االقت�صادية  الفلكية  التنموية  واملخططات  القدرات  و�صل  وما جاوره،  العربي  العامل  مل�صر يف 

والنه�صوية للدولة امل�صرية، ومنعها من العودة  لتتبواأ  مركز ال�صدارة بامتياز يف عامل الدول 

القارة  القيادي يف  امل�صري  الدور  على  عودًة  اأفريقيا،  يف  لها  املُقِررة  املتقدمة  واملكانة  الكربى 

م�صر  على  املتزايد  ال�صغط  موا�صلة  اإىل  االأي��ام  هذه  اأبابا  واأدي�س  اأبيب  تل  تهدف  ال�صمراء. 

االإن�صانية  وال�صلوكيات  للمنطق  �صافر  وت�صاد  معاَر�صة  يف  النيل،  ب�صريان  التحكم  خالل  من 

واالأف��ري��ق��ي  العربي  م�صر  دور  اأن  ال��ع��دوان  حتالف  َيعتقد  لة.  ال�صِّ ذات  ال��دول��ي��ة  وال��ق��وان��ني 

املنطق  ت�صرب  ال��ت��ي  االأث��ي��وب��ي��ة  ال�صغوطات  خ��الل  م��ن  ويخبو  ي��رتاج��ع  اأن  ميكن  وال���دويل 

والد�صاتري وم�صفوفات العالقات الدولية بعر�س احلائط علَنا وبدون خجل.

املزيد  لَتوِليد  واالنتهازية  بالعدوانية  تت�صم  والتي  واحد،  جانب  من  اأثيوبيا  حماوالت  يف   

من املوؤامرات املُف�صية حل�صر مياه النيل باأرا�صيها هي وحدها، والتحكم املتفرد بتزويد م�صر 

اليومية  التاريخ يف حياته  الذي يعتمد منذ فجر  العظيم؛  باملاء لدفع �صعب م�صر  وال�صودان 

وم�صاريع  امل�صري  املُ����َزارع  اإىل  و�صولها  مبنع  اجل���وع،  ح��اف��ة  اإىل  امل��ي��اه؛  ه��ذه  على  ومعي�صته 

امل�صرية  بال�صناعة  االإ�صرار  بعدها  وِمن  امل�صرية،  الزراعة  �صرب  وبالتايل  الزراعية،  م�صر 

داخل  االحتقانات  تالحق  اإىل  ال�صيطانية،  خمططاتهم  وفق  ي��وؤدي  مما  امل�صري،  واالقت�صاد 

املجتمع امل�صري ودفعه بالتايل ملواجهة الدولة، ما ي�صُب يف م�صلحة العدو املُندغم يف طبيعة 

املخطط  املجاالت.  كل  يف  م�صر  ريادية  من  للحد  ب��داأب  �صاعية  – اإثيوبية،  �صهيونية  واح��دة 

االجتماعية  املكونات  ووحدة  الداخلي  التناغم  �صرب  له  ُيراد  ال�صهيوين   - االإثيوبي  الثنائي 

امل�صرية ومكانة م�صر القيادية ودورها الفاعل يف خمتلف الق�صايا واملنازل التعاونية ال�صلمية، 

املدى  والبعيدة  الثاقبة  الروؤية  اإىل  ا�صتناًدا  االأخرية  ال�صنوات  وتو�صعت خالل  تعاظمت  والتي 

لفخامة الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي، والدعم العربي واالإ�صالمي الكامل وال�صامل مل�صر. 

م�صاريع  اإىل  ال��ع��ودة  ال��غ��رب��ي،  ال�صهيوين  االإث��ي��وب��ي  للتحالف  االإ���ص��رتات��ي��ج��ي  ال��ُب��ع��د  يف   

عدوانية تو�صعية قدمية للنيل من م�صر احل�صارة والتاريخ. اليوم، نرى حماوالت الجرتار 

املوؤامرات بدفع االأحداث اإىل هاوية عميقة لتجويع ال�صعب امل�صري الكبري وال�صقيق احلبيب، 

من  ا�صطرابات،  فربكة  اإىل  و�صواًل  النابهة،  امل�صرية  احلكومة  مبواجهة  ال�صارع  وحتريك 

له،  العاملية  املطالبات  من  ليفلت  ال�صهيوين  الكيان  على  االأممية  ال�صغوط  تخفيف  �صاأنها 

الدول  و�صيادة  وا�صتقاللية  الدولية  ال�صرعية  وق��رارات  ال��دويل  للقانون  احرتامه  ب�صرورة 

املجاورة، ووقف التدخل يف �صوؤونها الداخلية.

يف هذه الظروف الدقيقة التي تتعر�س اإليها ال�صقيقة الكربى م�صر، اأرى اأن من واجبنا 

فهذا  وم�صتقباًل،  وواقًعا  و�صعًبا  ورئي�ًصا  دولًة  م�صر  اأزر  ل�صد  مر�صو�صة  ب�صفوف  نتقدم  اأن 

ن�صًرا  َجمًعا  لُنحرز  واح���د،  م��وق��ف  ح��ول  ونتوحد  ا  بع�صً بع�صنا  اأزر  جميًعا  ن�صد  اأن  َيعني 

جماعًيا.

� لن�صحو وَننتبه وَنعي: الدور االأثيوبي يف منطقتنا جد خطر، وهو ُيهددنا جميًعا كعرب.

األكاديمي مروان سوداح

الدور اإلثيوبي التوسعي 
والصهيوإمبريالية

االنباط-وكاالت

ال�صفة  ل��ل�����ص��ارع يف  ال��ع��ام  امل����زاج  ان��ق��ل��ب 

ودون مقدمات  ع��ق��ب  ع��ل��ى  راأ����ًص���ا  ال��غ��رب��ي��ة 

ع��ق��ب اأح����داث ب���اب ال��ع��ام��ود يف ال��ق��د���س يف 

االأيام االأخرية لتعود بوؤر املواجهات ت�صتعل 

من جديد

غا�صبون  ���ص��ب��ان  ت��ق��دم  م��ق��دم��ات  ودون 

���ص��م��ال ج��ن��ني ع��ن��وان  اإىل م��ع��رب اجل��ل��م��ة 

ت��ف��ج��ري ال��غ�����ص��ب ���ص��د االح���ت���الل ون��ق��ط��ة 

م�صرية  عقب  وذل���ك  معه  امل��ت��اح��ة  التما�س 

ليبداأ  واملقد�صيني  للقد�س  ن�صرة  غا�صبة 

كانت  حيث  الغازية  والقنابل  النار  اإط��الق 

ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة ع��ن��وان ب��داي��ة امل��واج��ه��ات يف 

املختلفة والهبات  واملواجهات  االنتفا�صات 

ك��ل ���ص��يء ك���ان ي�����ص��ري ق��ب��ل ذل���ك ب��ه��دوء 

دون  الهادئة  رم�صان  اأج��واء  �صارت  اإذ  ت��ام، 

مع  ت�صعيد  موجة  اأم��ام  اأننا  اإىل  ي�صري  ما 

االحتالل ليتغري كل �صيء يف �صاعات

ف��ل��م ي��ك��ن خم��ط��ًط��ا اأن ي��ذه��ب ال�����ص��ب��ان 

االندفاعة  تلك  ولكن  التما�س،  نقاط  اإىل 

كانت  ملرا�صلنا  �صبان غا�صبون  وفق ما عرب 

نتيجة حالة الغ�صب وحبا يف امل�صاركة دعما 

للقد�س

املدخل  وال يختلف احلال يف جنني، عن 

ال�������ص���م���ايل مل���دي���ن���ة ال����ب����رية ال������ذي ا���ص��ت��ع��ل 

ب���ذات ال��ط��ري��ق��ة وه���و اأي�����ص��ا م��وق��ع ���ص��رارة 

املواجهات يف كل هبة، حيث ا�صتبك ال�صبان 

الغا�صبون مع االحتالل يف مواجهات ليلية 

ممتدة، فيما بدا اأن و�صع املتاري�س واإ�صعال 

االإطارات م�صاهد عادت لتلوح من جديد

وت�����ع�����ددت امل���������ص����ريات ج���غ���راف���ي���ا ول��ك��ن 

هتاف  ت��ردد  اإذ  مت�صابهة؛  كانت  �صعاراتها 

غ��اٍل  واالأق�����ص��ى  الينا  ان�صموا  �صباب  “ويا 
نفديك  رح  تهتم  ال  اأق�����ص��ان��ا  وي���ا   .. علينا 

اأج��ل  اأح����رار مكملني م��ن  ب��ال��روح وال����دم.. 

فل�صطني..  وحتيا  منوت  والدين..  القد�س 

حرية،  “حممد”..  قائدها  ام��ة  تركع  لن 

ب���دن���ا ن�صلي  ب����دو ح���ري���ة..  ���ص��ع��ب��ي  ح���ري���ة 

حممد..  �صيدنا  ل��الأب��د  وقائدنا  باالأق�صى 

ع ال���ق���د����س راي���ح���ني ����ص���ه���داء ب���امل���الي���ني.. 

اأحرار مكملني من اجل االأق�صى والدين.. 

وغريها من ال�صعارات...”

ن���ق���اط  ا����ص���ت���ع���ل���ت  م����ت����ق����ارب  وق������ت  ويف 

بطولكرم  خ�����ص��وري  حميط  م��ن  ال��ت��م��ا���س، 

ح��ي��ث ت���وج���ه ال�����ص��ب��ان ب�����ص��م��ت اإىل امل��ك��ان 

الع�صكرية  النقطة  للمواجهات حيث  املعتاد 

ل����الح����ت����الل ق�������رب م�������ص���ان���ع ج����ا�����ص����وري 

ال�صمايل  املدخلني  بينما كان  اال�صتيطانية، 

مع  موعد  على  قلقيلية  ملدينة  واجل��ن��وب��ي 

الزاوية يف اخلليل،  باب  املواجهات، وكذلك 

ن��اب��ل�����س اإىل غ��ريه��ا من  ف�����ص��ارع ح����وارة يف 

البلدات والقرى

وي���ع���ت���رب ال����ق����ي����ادي يف ح����رك����ة ح��م��ا���س 

و�صفي قبها وهو يتحدث يف م�صرية ن�صرة 

عنوان  كانت  القد�س  اأن  جنني  يف  االأق�صى 

ال�����دوام وه���ي ال��ت��ي ت�صحح  ال�����ص��راع ع��ل��ى 

البو�صلة حني تنحرف

ت��ك��ون  اأن  مل��را���ص��ل��ن��ا  ق��ب��ه��ا  ي�����ص��ت��ب��ع��د  ومل 

اأح�����داث ال��ق��د���س يف ح���ال ت���ط���ورت ���ص��رارة 

مواجهات عنيفة يف ال�صفة الغربية خا�صة 

واأن���ن���ا اأم�����ام ح���ال���ة غ�����ص��ب مت�����س م�����ص��اع��ر 

كانت  ال��ق��د���س  ب���اأن  م��ذك��را  فل�صطيني،  ك��ل 

مع  ال�صابقة  املواجهات  كل  �صرارة  يف  �صببا 

االحتالل

واأك����د ق��ب��ه��ا اأن���ه ي��ج��ب ا���ص��ت��ث��م��ار ال��واق��ع 

الراهن يف بناء الوحدة الوطنية يف امليدان، 

الوطنية،  الوحدة  لبناء  مكان  اأ�صدق  فهو 

ال��ل��ع��ب يف  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  اإىل  اإ����ص���اف���ة 

القد�س لي�س كاللعب يف اأي مكان اآخر

االنباط-وكاالت

 ن���ق���اًل ع���ن م�����ص��ادر ع��ل��ي��م��ٍة ج����ًدا يف ك��ي��ان 

اإّن  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي  ع�صكري  خبري  ق��ال  االح��ت��الل، 

ل�صّخ  ت�صعى  االإ�صرائيلية  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 

اأك���رب ع���دد مم��ك��ن م��ن ال��ق��وات مل��ن��ع امل��زي��د من 

الذي  تفجرًيا،  االأك��ر  غزة  قطاع  يف  الت�صعيد 

يوؤثر على ال�صرق االأو�صط باأكمله، الأّن الهدف 

االنتفا�صة  ان��دالع  ع��دم  يف  يكمن  االإ�صرائيلي 

املوقوتة

 واأ�صاف رون بن ي�صاي يف مقاله على موقع 

)ي��دي��ع��وت  ل�����ص��ح��ي��ف��ة  ال���ت���اب���ع   ،)YNET(

اجل��ي�����س  اأّن  اأ�����ص����اف  ال����ع����ربّي����ة،  اأح������رون������وت( 

الغربية،  ال�صفة  يف  قواته  ي�صعد  االإ�صرائيلي 

جميع  اأّن  التقدير  لكن  غزة،  قطاع  يف  وكذلك 

احل��ايل،  الوقت  يف  ت�صعيًدا  تريد  ال  االأط��راف 

اأخ����رى، رغ���م ما  ب��ال��ت��ه��دئ��ة م���رة  وه���ي مهتمة 

القليل  اإطالق  من  املا�صية  قبل  الليلة  �صهدته 

غ��زة،  غ��الف  م�صتوطنات  على  ال�صواريخ  م��ن 

يف  اال�صتباكات  بعد  الدينية  احلما�صة  نتيجة 

القد�س

باملوؤ�ص�صة  ال�صلة  وثيق  ي�صاي،  ب��ن  واأ���ص��ار   

ال����ع���������ص����ك����ري����ة، وغ�����ط�����ى احل����������روب ال���ع���رب���ي���ة 

الليلي  الق�صف  معظم  اأّن  اإىل  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، 

الهاون  بقذائف  مت  امل�صتوطنات  جتاه  غزة  من 

تقدير  اأّن  �صحيح  ال�صواريخ،  من  قليل  وع��دد 

م�����ص��ل��ح��ة يف  ل����ه  اأّن اجل���م���ي���ع  ي�����رى  اجل���ي�������س 

التهدئة مرة اأخرى، على االأقل يف �صوء جهود 

الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  لكن  امل�صريني،  الو�صطاء 

اأن امل�صكلة لي�صت يف  االإ�صرائيلية باأكملها توؤّكد 

اال�صطرابات  ت�صهد  التي  القد�س  يف  بل  غ��زة، 

االأخرية

واأّك���د اأّن اأح���داث ال��ق��د���س ت��رتك اأ���ص��داءه��ا 

ا يف الدول العربية،  لي�س فقط بغزة، ولكن اأي�صً

ف��ك��ل ح����دث غ���ري ع����ادي يف امل��دي��ن��ة امل��ق��د���ص��ة، 

اأحداًثا ذات طبيعة عنيفة كما  اإْن كانت  خا�صة 

اأهمية  الفور  على  تكت�صب  االأخ���رية،  االأي���ام  يف 

دينية، وت�صاهم بتفجري العاطفة الدينية التي 

وت�صهد  رم�����ص��ان،  �صهر  ب�صبب  ق��وت��ه��ا  ت��ت��زاي��د 

اأي��اًم��ا ح�����ص��ا���ّص��ًة، االأم���ر ال���ذي يتطّلب  ال��ق��د���س 

من اجلي�س االإ�صرائيلي واأجهزته االأمنية بذل 

اجلهد الرئي�صي لتهدئة العا�صفة يف القد�س

ت�����ص��ه��د  االأخ�������رية  االآون�������ة  اأّن  اإىل  واأ�����ص����ار   

ت��دف��ق��اً ل���ق���وات م���ن ح��ر���س احل�����دود امل��ن��ت�����ص��رة 

يف امل���ن���اط���ق، وم����ن ال���ع���وام���ل ال��ت��ي جت��ع��ل من 

مع  التعامل  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  على  ال�صعب 

اأحداث القد�س، خا�صة جتاه ال�صباب املقد�صي، 

امل�صجد  على  اأو���ص��ي��اء  اأنف�صهم  يعتربون  اأن��ه��م 

االأق�������ص���ى، وه����ذه ه���ي ال��ط��ري��ق��ة ال���ت���ي ُي��ن��ظ��ر 

والعربي،  الفل�صطيني  ال�صارعني  يف  بها  اإليهم 

فاإنها  القد�س،  يف  اال�صتباكات  ان��دالع  ومبجرد 

االأو���ص��ط  ال�صرق  بيئة  اإىل  ال��ف��ور  على  تنطلق 

باأكملها امل�صلم 

 واأو�صح اأن التقدير ال�صائد يف نظر جمتمع 

على  ل��ل��ت��ع��رف  ي�صعى  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي  امل��خ��اب��رات 

ال�صبب الرئي�صي لهذه ال�صدامات واال�صتباكات 

على  ت��غ��ي��ري  اأي  ي���ط���راأ  مل  ح��ي��ث  ال���ق���د����س،  يف 

ال�صريف،  القد�صي  احل��رم  يف  ال��راه��ن  الو�صع 

ال�����ص��ن��وات  يف  ت���غ���ي���ريات  اأي  اإج�������راء  ي��ت��م  ومل 

كل  فيها،  امل��رغ��وب  غري  احل�صود  ملنع  ال�صابقة 

لكن  ال��راه��ن،  الو�صع  حيث  م��ن  طبيعي  �صيء 

�صجة  عن  جنمت  اال�صتباكات  اأن  تقدير  ميكن 

افتعلها املتطرفون اليهود من منظمة الهافا

التقديرات  ت�صري  اإ�صرائيل  يف  اأن��ه  واأ�صاف   

ت�����ص��ب��ب  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة  االن���ت���خ���اب���ات  اأن  اإىل 

��ا لديها  اأي�����صً اأن ح��م��ا���س  وي��ب��دو  ا���ص��ط��راب��ات، 

يف  امليدانية  االأو�صاع  اإ�صعال  يف  قوية  م�صلحة 

غ��زة  ق��ط��اع  ال��ن��ار يف  اأن  ك��م��ا  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�صفة 

تنت�صر كالنار يف اله�صيم

ال��ع�����ص��ك��ري��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اإّن  ب��ال��ق��ول  وخ���ت���م   

امليدانية  التوترات  لتربيد  ت�صعى  االإ�صرائيلية 

يف ال��ق��د���س، وجت��ن��ب اال���ص��ت��ب��اك��ات، م���رورا اإىل 

الغربية  ال�صفة  يف  امليدانية  االأو���ص��اع  تهدئة 

وق���ط���اع غ����زة، ل��ك��ن ه����ذا ق���د ي�����وؤدي ال���ص��ت��ع��ال 

االأح��داث يف  احتواء  اأنه ميكن  املوقف، �صحيح 

وجهاز  ال�صرطة  لكن  املنطقة،  وتهدئة  القد�س 

، على  لالأ�صواأ  ي�صتعدون  العام واجلي�س  االأمن 

يف  اعتمد  ال��ذي  ي�صاي،  بن  اخلبري  تعبري  ح��ّد 

رفيعة  وع�صكرّيٍة  اأمنّيٍة  م�صادر  على  تقريره 

ال�صاأن يف الكيان

االنباط-وكاالت

ق��ال ن��ادي االأ���ص��ري، اإن ثالثة اأ���ص��رى يف 

���ص��ج��ون االح���ت���الل، ي��وا���ص��ل��ون اإ���ص��راب��ه��م 

��ا الع��ت��ق��ال��ه��م  امل��ف��ت��وح ع���ن ال��ط��ع��ام رف�����صً

�صواركة  ع��م��اد  االأ���ص��ري  اأق��دم��ه��م  االإدارّي، 

ال���ذي ي��وا���ص��ل اإ���ص��راب��ه م��ن��ذ )39( ي��وًم��ا، 

ال��ه��ور،  اإىل االأ����ص���ريي���ن م�����ص��ع��ب  اإ���ص��اف��ة 

وال�صحفي عالء الرمياوي

�صحفي  بيان  يف  االأ�صري،  ن��ادي  واأو�صح 

���ص��وارك��ة )37  االأ����ص���ري  اأن  ال���ي���وم االأح�����د، 

ع��اًم��ا( م��ن اأري���ح���ا، ���ص��رع يف اإ���ص��راب��ه عن 

2021، وذلك  اآذار/ مار�س   18 الطعام منذ 

بعد اأن اأ�صدر االحتالل بحّقه اأمر اعتقال 

يف  اعتقاله  منذ  الثالث  هو  جديد،  اإدارّي 

تاريخ متوز/ يوليو 2020

�صواركة  االأ�صري  اأن  االأ�صري  ن��ادي  واأك��د 

اأط���ف���ال،  ���ص��اب��ق واأب خل��م�����ص��ة  اأ����ص���ري  وه���و 

ي��واج��ه و���ص��ًع��ا ���ص��ح��ًي��ا ���ص��ع��ًب��ا ي��ت��ف��اق��م مع 

املتوفرة،  للمعلومات  ووفًقا  الوقت،  مرور 

ت��وا���ص��ل  االح����ت����الل  ����ص���ج���ون  اإدارة  ف������اإّن 

“ع�صقالن”،  �صجن  زن��ازي��ن  يف  اح��ت��ج��ازه 

ل��الإ���ص��راب،  اإع��الن��ه  اإل��ي��ه عقب  ُنقل  حيث 

حلول  توجد  ال  االآن  وحتى  اأن��ه  اإىل  الفًتا 

ب�صاأن ق�صيته جدية 

 33( ال��ه��ور  م�صعب  االأ���ص��ري  وي��وا���ص��ل 

ع��اًم��ا( م��ن اخل��ل��ي��ل، اإ���ص��راب��ه ع��ن الطعام 

لليوم )13( على التوايل، و�صرع يف اإ�صرابه 

13 م���ن ن��ي�����ص��ان اجل�����اري، وي��ق��ب��ع يف  يف ال�����

علًما  زنازين �صجن “النقب ال�صحراوي”، 

اأ���ص��ري  2019، وه���و  اأن����ه م��ع��ت��ق��ل م��ن��ذ ع���ام 

�صنوات يف �صجون االحتالل،  اأم�صى  �صابق 

ومتزوج واأب لطفل

ك��م��ا ي��وا���ص��ل االأ����ص���ري ال�����ص��ح��ف��ي ع��الء 

املفتوح  اإ���ص��راب��ه  اهلل،  رام  م��ن  ال��رمي��اوي 

ع��ن ال��ط��ع��ام ل��ل��ي��وم ال�����)5( ع��ل��ى ال��ت��وايل، 

توقيف  مركز  من  اأم�س  نقله  ج��رى  حيث 

“�صعاري  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  اإىل  “عت�صيون” 
ت�صيدك” االإ�صرائيلي

ال��رمي��اوي ه��و اأ���ص��ري ���ص��اب��ق اأم�����ص��ى ما 

ع��اًم��ا،   11 االح��ت��الل  �صجون  يف  جمموعه 

االأب���ن���اء،  وه����و م���ت���زوج واأب خل��م�����ص��ة م���ن 

21 ن��ي�����ص��ان/ اأب��ري��ل  اع��ت��ق��ل��ه االح��ت��الل يف 

اجل������اري ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ع��م��ل��ه ال�����ص��ح��ف��ي، 

من  االأول  ال���ي���وم  م��ن��ذ  اإ����ص���راب���ه  واأع���ل���ن 

اعتقاله

االنباط-وكاالت

ع���اد ا���ص��م م��دي��ن��ة ال��ق��د���س ب��ق��وة 

االجتماعي  التوا�صل  من�صات  اإىل 

يف ع���دة ب��ل��دان ع��رب��ي��ة ح��ي��ث حت��ول 

اإىل  #القد�س_تنتف�س  ه��ا���ص��ت��اغ 

العربية،  الدول  معظم  “ترند” يف 
مع  املت�صامنة  التعليقات  وت��وال��ت 

املقد�صيني يف مواجهتهم العتداءات 

االإ�صرائيلي االحتالل 

وك����ان����ت امل����واج����ه����ات م����ع ج��ن��ود 

يف  اخلمي�س،  ليلة  ب��داأت،  االحتالل 

منطقة باب العامود املقد�صية، حيث 

فل�صطيني   100 م��ن  اأك����ر  اأ���ص��ي��ب 

ب���ج���روح اإث����ر م��واج��ه��ات م���ع ج��ن��ود 

نقل  ومت  وامل�صتوطنني،  االح��ت��الل 

لتلقي  للم�صت�صفى  منها  اإ�صابة   21

االإ�صابات  جميع  وو�صفت  ال��ع��الج، 

ب��امل��ت��و���ص��ط��ة، اأم����ا ب��اق��ي االإ���ص��اب��ات 

ذكرت  فيما  ميدانياً،  عالجهم  فتم 

م�����ص��ادر اأّن ال��ع��دي��د م��ن االإ���ص��اب��ات 

بالر�صا�س املطاطي كانت 

#القد�س_ ه���ا����ص���ت���اغ  و����ص���ه���د 

تنتف�س تفاعاًل كبرياً على من�صات 

اأحمد  وق��ال  االجتماعي،  التوا�صل 

اأّن  هو  ج��رى  ما  ملخ�س  اإّن  �صهاب 

)اله��اڤ��ا(  وم��ن��ظ��م��ة  “امل�صتوطنني 
االإره����اب����ي����ة ان��ط��ل��ق��ت ك����ي ت��ق��ت��ح��م 

ب��اب ال��ع��ام��ود ك��م��ا ت��وع��دت لتحمي 

ف�صلت  لكنها  القومي”..  “ال�صرف 

حتى يف الو�صول اإليه ب�صبب غ�صبة 

القد�س” �صباب 

اأب���و ها�صم  وق���ال امل��ح��ام��ي اأمي���ن 

وه���ي  ال���ق���د����س  ت�������ص���اء  “كعادتها 
اأن  االإع�����������ص�����ار،  وج������ه  يف  وح����ي����دة 

ت��ن��ت��ف�����س ب��روح��ه��ا امل��ق��د���ص��ة، الأن��ه��ا 

عني فل�صطني العربية التي حتر�س 

حّقنا االأبدي وجمدنا التليد”

اأيهم �صعود،  ون�صر املغرد االأردين 

عن  ي��ع��رب��ون  لفل�صطينيني  ف��ي��دي��و 

خميم  م��ن  القد�س،  م��ع  ت�صامنهم 

نهر البارد �صمايل لبنان

وك����ت����ب امل����غ����رد ال���ك���وي���ت���ي اأن�������س 

و  “اأحرار  ت���غ���ري���دة:  يف  ال�������ص���ب���ع، 

بحماية  يق�صمون  فل�صطني  اأبطال 

امل�����ص��ج��د االأق�����ص��ى امل���ب���ارك، و نحن 

اأن تبقى  كذلك نق�صم باهلل العظيم 

ن��ع��م��ل ع��ل��ى  ال���ق���د����س يف ق��ل��وب��ن��ا و 

حت���ري���ره���ا م���ن اأي������ادي ال�����ص��ه��اي��ن��ة 

الطاغة”

ون�صر اللبناين عبد املوىل �صورة 

ل�صاب قيد االعتقال من قبل قوات 

اأهاب  ال  “�صامٌخ  وكتب:  االحتالل، 

املنّية وروحي لوطني هدّية”

الت�صامن مل يقت�صر على العرب 

زه��را من  اأروم  �صيدا  املغرد  قال  اإذا 

الذي  اليوم  ننتظر  “نحن  باك�صتان 

يزول فيه الكيان غري ال�صرعي من 

الفل�صطيني  العلم  ويرفع  ال��وج��ود 

بحرية على االأر�س املقد�صة!”

 روح المقاومة تشتعل بالضفة عقب أحداث القدس

الحدث سينتقل لكل ارجاء فلسطين والوطن العربي

جيش االحتالل يستعد لألسوأ في القدس

 ثالثة أسرى في سجون االحتالل يواصلون إضرابهم عن الطعام

 القدس تنتفض على مواقع التواصل أيضًا: تضامن واسع مع فلسطين

االنباط-وكاالت

اإط���الق  اإن  “واال” ال���ع���ربي  م��وق��ع  ق���ال 

ال�صواريخ من قطاع غزة رفع من درجة الياأ�س 

يف م�صتوطنات غالف غزة

واأ���ص��اف املوقع ال��ع��ربي، اليوم االأح���د، 25 

ني�صان 2021، اأن روؤ�صاء امل�صتوطنات يف غالف 

غزة وجهوا انتقادات كبرية ل�صيا�صة احلكومة 

االإ�صرائيلية مع قطاع غزة وطالبوا بحل دائم 

مع انعدام التقدم يف حماوالت التو�صل التفاق 

تهدئة طويل االأمد مع القطاع

هنيغف”  “�صاعر  م�صتوطنة  رئي�س  وق��ال 

الواقع يف غالف غزة اإنه خالل نهاية االأ�صبوع 

املا�صي ازداد القلق لدى �صكان امل�صتوطنة

وبح�صب رئي�س امل�صتوطنة اأنهم ياأملون من 

احلكومة االإ�صرائيلية التو�صل ال�صرتاتيجية 

وخ��ا���ص��ة  الفل�صطينيني  م���ع  االأم�����د  ط��وي��ل��ة 

ب��ق��ط��اع غ���زة يف ح��ني ق���ال رئ��ي�����س م�صتوطنة 

كانت  املا�صية  االأي���ام  اإن  هنيغف”  “�صدوت 
�صعبة وال��ه��دوء احل��ايل يعترب ه��دوءاً ح��ذراً، 

اأن����ه م��ن ال�����ص��ع��ب ع��ل��ى امل�صتوطنني  م���وؤك���داً 

احتواء جوالت الت�صعيد هذه

ما  ك��ل  يفعلون  الفل�صطينيني  اأن  وذك����ر 

بو�صعهم وهم يقررون كيف تكون اأيام ال�صبت 

اأي�صاً من  ل��دى امل�صتوطنني يف الغالف وه��م 

يقررون اإن كان هناك تعليم يف ال�صباح

 رؤساء المستوطنات في غالف غزة: 
الفلسطينيون يتحكمون في حياتنا
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االنباط-وكاالت

�أك����د �ل��رئ��ي�����س �لأرم���ي���ن���ي �أرم�����ن ���س��رك��ي�����س��ي��ان �أن 

�ع�����ر�ف �ل��رئ��ي�����س �لأم����رك����ي ج���و ب���اي���دن ب���الإب���ادة 

القرن  مطلع  العثمانيني  يد  على  للأرمن  اجلماعية 

امليييا�يييشيييي �ييشييييي�ييشييكييل عيييلمييية فيييارقييية يف اليييعيييلقيييات بييني 

املتحدة والواليات  اأرمينيا 

تغريدة  يف  قوله  �شركي�شيان  عن  تا�س  وكالة  ونقلت 

اجلييميياعييييية  بيييياالإبييييادة  االعييييييراف  اإن   .. تيييويييير  عييلييى 

لييييلأرميييين خيييطيييوة �ييشييجيياعيية ومييهييميية الأولييييئييييك الييذييين 

ييي�ييشييعييون لييتييحييقيييييق اليييعيييدالييية يف اليييعيييامل وتييفييتييح اآفييياقييياً 

االأرمينية االأمريكية  للعلقات  جديدة 

وكيييان بييايييدن اعيييرف ر�ييشييمييييياً يف بيييييان �ييشييدر اأميي�ييس 

بتعر�س االأرمن للإبادة اجلماعية يف عهد العثمانيني 

اأواخر عهد  االأرمن  لها  التى تعر�س  املذبحة  اإن  وقال 

بيياعييتييقييال مفكريهم  بيييداأت  والييتييي  الييعييثييمييانييييية  الييدوليية 

اإبييييادة  1915 متييثييل  نييييي�ييشييان  مييين   24 اليييييي وزعييمييائييهييم يف 

عية جما

بدوره اأكد رئي�س الوزراء االأرميني نيكول با�شانيان 

لييلأرميين ميين قبل  بييياالإبيييادة اجلييميياعييييية  اأن االعييييراف 

للمجتمع  �ييشييرورييية  ر�ييشيياليية  ي�شكل  املييتييحييدة  الييواليييات 

باحلقيقة  االعييراف  طريق  يف  قوية  وخطوة  الييدويل 

فاإنه  املنطلق  هييذا  وميين  التاريخية  العدالة  وحتقيق 

ييي�ييشييع مييثييًل �ييشييجيياعيياً جلييميييييع اأولييئييك الييذييين يييرغييبييون 

مت�شامح و  عادل  جمتمع  ببناء 

اإدانة  اإىل  العامل  اأم�س دول  االأرميني  الرئي�س  ودعا 

لييهييا ال�شعب  تييعيير�ييس  الييتييي  جييرمييية االإبييييادة اجلييميياعييييية 

مرتكبيها  وت�شمية  العثمانية  تركيا  يد  على  االأرمني 

يولد  العقاب  من  االإفلت  الأن  ومعاقبتهم  باأ�شمائهم 

جديدة جر�ئم 

وكيييييان اأكييييير مييين مييليييييون ونيي�ييشييف امليييليييييييون اأرمييينيييي 

قتل  وعمليات  ب�شعة  عن�شرية  جييرائييم  �شحية  راحييوا 

جماعي واإبادة ارتكبها العثمانيون على فرات ما بني 

واإعدام  اعتقال  بعمليات  ترافقت  و1923   1915 عامي 

والقرى  للمدن  وحرق  للممتلكات  وم�شادرة  وتهجري 

اإقيياميية  االأرميينييييية يف اإطييييار نييزعيية طييورانييييية �ييشييعييت اإىل 

عثمانية امرباطورية 

االنباط-وكاالت

ليمور،  يييوئيياف  اليوم”،  “اإ�شرائيل  �شحيفة  يف  املحلل  قييال 

االحتلل،  حكومة  يف  م�شوؤولون  اأجييراهييا  التي  التقديرات  اإن 

يوم اأم�س، اتفقت على اأن االأحييداث يف القد�س هي الدافع وراء 

الت�شعيد، خلل اليومني املا�شيني

اإطيييلق ال�شواريخ من  “ال ميكن الف�شل بني  اأنييه  واأ�ييشيياف 

قطاع غزة وما يحدث يف القد�س املحتلة”، واعترب اأن “حما�س 

باإي�شال ر�شالة ت�شامن مع ن�شال املقد�شيني، و�شمحت  رغبت 

باإطلق ال�شواريخ جتاه م�شتوطنات غلف غزة”، ح�شب و�شفه

الكبري” الييذي ظهر خييلل االجتماعات  “القلق  اأن  وك�شف 

وا�شح النييدالع  �شبب  اأي  يوجد  “ال  اأنييه  حييول  االأمنية، يركز 

املواجهات يف القد�س”، وهذا يختلف عن املواجهات التي �شهدتها 

تفتي�س  بييوابييات  ن�شب  االحييتييلل  قيييرار  بعد   ،2017 املييدييينيية يف 

اإلكرونية على اأبواب امل�شجد االأق�شى

وتوقع اأن يكون �شبب املواجهات التي ت�شهدها املدينة حالياً، 

اأو الظروف التي خلقتها جائحة كورونا،  حلول �شهر رم�شان، 

“التيك  ال�شبان عرب تطبيق  التي ين�شرها  اأو مقاطع الفيديو 

توك”، وقييال: “اإ�شرائيل ال متلك اأييية اأداة مثل اإزاليية البوابات 

االإلكرونية لتهدئة االأو�شاع”

وييييرى ليمور اأن ا�ييشييتييمييرار االأحيييييداث يف الييقييد�ييس ليين يييوؤدي 

اأي�شاً،  ال�شتعال االأو�ييشيياع يف قطاع غييزة فقط ولكن يف ال�شفة 

اإ�شافة اإىل احلدود ال�شمالية ورمبا العامل االإ�شلمي كله

واأ�شاف اأن القد�س هي ق�شية كل م�شلم، وقال اإن “اإ�شرائيل” 

اأن حتييياول عييدم جيير االأحييييداث يف القد�س حلييرب دينية،  يجب 

وخا�شة مع اقراب االنتخابات الفل�شطينية، حيث من املتوقع 

اأن متنع “اإ�شرائيل” ال�شكان الفل�شطينيني بالقد�س من امل�شاركة 

بها

اأخييرى  انييدالع ت�شعيد على جبهات  اأن اخل�شية من  واعترب 

ب�شبب االأحداث يف القد�س، دفعت رئي�س اأركان جي�س االحتلل، 

اأفيف كوخايف، الإلغاء زيارته التي كانت مقررة للواليات املتحدة، 

الق�شية  حييول  االأمييريييكييي  اجلي�س  يف  م�شوؤولني  مييع  للتناق�س 

االإيرانية

االنباط-وكاالت

ال�شبت،  الفرن�شي  الي�شار  ميين  جييزء  انتقد 

يف  جيييراال   20 بينهم  ع�شكريون  ن�شره  مقاال 

ن�شرة اأ�شبوعية حمافظة مت�شددة، يتحدث عن 

اليمني  ر�شالٌة من زعيمة  تلته  تفكك فرن�شا، 

املتطرف مارين لوبان تدعوهم اإىل امل�شاركة يف 

االنتخابات

االأ�شبوعية  اأكييتييويييل  فييالييور  ونيي�ييشييرت جملة 

االأربعاء، املقال الذي يدعو الرئي�س اإميانويل 

مييياكيييرون اإىل اليييدفييياع عييين الييوطيينييييية ووّقييعييه 

امل�شتوى  رفيع  �شابط  ومئة  جييراال  ع�شرون 

واأكر من األف ع�شكري اآخرين ، ح�شب املجلة

الييذي  التفكك  الع�شكريون  هيييوؤالء  ويييدييين 

ييي�ييشييرب اليييوطييين و يييتييجييلييى، عيييرب �يييشييييء من 

معاداة العن�شرية، بهدف واحد هو خلق حالة 

املجموعات  بييني  الكراهية  وحتى  ال�شيق  ميين 

االإ�شلموية  يييوؤدي مع  اأنييه تفكك  ، معتربين 

وجحافل ال�شواحي، واإىل ف�شل اأجزاء عديدة 

من االأمة لتحويلها اإىل اأرا�س خا�شعة لعقائد 

تتعار�س مع د�شتورنا وفق تعبريهم

واأ�شاف الع�شكريون: نحن م�شتعدون لدعم 

ال�شيا�شات التي �شتاأخذ يف االعتبار حماية االأمة

تعليقا  اأكتويل  فالور  ن�شرت  يومني،  وبعد 

ملارين لوبان، التي قالت: اأدعوكم اإىل االن�شمام 

اإىل عملنا للم�شاركة يف املعركة التي بداأت وهي 

قبل كل �شيء معركة فرن�شا

اأقيير  و�شيا�شية،  مييواطيينيية  ب�شفتي  وكييتييبييت: 

بتحليلتكم واأ�شارككم حزنكم

واأثيييييار املييقييال وتيي�ييشييريييحييات لييوبييان ا�شتياء 

العديد من �شخ�شيات الي�شار التي دانت غياب 

رد فعل من احلكومة ودان زعيم حزب فرن�شا 

املتمردة )ي�شار راديكايل( جان لوك ميلين�شون 

اإعييييييلن الييعيي�ييشييكييريييني امليييثيييري لييلييدهيي�ييشيية بينما 

للنتخابات  ال�شابق  اال�ييشييراكييي  املر�شح  راأى 

الرئا�شية يف 2017، بونوا هامون اأن 20 جراال 

بانقلب  اجلييمييهييورييية  وا�ييشييح  ب�شكل  يييهييددون 

االأ�شبوع  ن�شرت  اأكتويل  فالور  وكانت  ع�شكري 

املييا�ييشييي، عييمييودا لييلييوزييير اليي�ييشييابييق فيليب دي 

فيلييه بعنوان اأدعو اإىل التمرد وتقول م�شادر 

ال�شابق  الرئي�س  فيلييه  دي  بيييييار  �شقيقه  اإن 

ير�شح  قد  الفرن�شية  اجليو�س  اأركيييان  لهيئة 

للنتخابات الرئا�شية يف 2022

االنباط-وكاالت

اإدارة الرئي�س االأمريكي جو بايدن  اأبدت 

رغبة يف الييعييودة اإىل االتييفيياق اليينييووي الييذي 

عام  العاملية يف  والقوى  اإيييران  اإليه  تو�شلت 

ولكل  مماثلة،  رغبة  طهران  وتبدي   ،2015

�ييشييروطييه ومييياآربيييه اخلييا�ييشيية، ولييكيين م�شاألة 

الييعييودة ال تيييزال حتييمييل كييثييريا ميين عييلمييات 

اال�شتفهام

اإبييييي�ييس يف تقرير  الييكيياتييب حيي�ييشييني  وذكيييير 

ن�شرته وكالة بلومربج للأنباء اأن اخلطوط 

الييعييرييي�ييشيية التيييفييياق حمييتييمييل بيييني اليييوالييييات 

غري  املفاو�شات  من  تظهر  واإييييران  املتحدة 

املبا�شرة يف فيينا. ورمبا ينجح اجلانبان يف 

اإحييييياء  يف  واملتمثل  املعلن  هدفهما  حتقيق 

الرئي�س  اإليه  تو�شل  الييذي  النووي  االتفاق 

االأمييريييكييي االأ�ييشييبييق بيييياراك اأوبييياميييا، واليييذي 

دونييالييد  ال�شابق  الرئي�س  �شلفه  عنه  تخلى 

ذلك  حتقيق  اإمكانية  مييدى  ولكن  تييرامييب. 

�شيكون عمليا اأمرا حمل �شك

وتييقييول وا�ييشيينييطيين وطيييهيييران اإنييهييمييا على 

ا�ييشييتييعييداد ليييليييعيييودة، عييلييى اأ�يييشيييا�يييس االمييتييثييال 

العمل  ب�شروط خطة   ، االمييتييثييال  اأجيييل  ميين 

التي  اليينييووي(  )االتييفيياق  ال�شاملة  امل�شركة 

يف  االأخييرى  العاملية  القوى  مع  عليها  اتفقا 

يعني  االأمريكي،  اجلانب  وعلى   2015. عييام 

هذا الرفع التدريجي للعقوبات االقت�شادية 

املفرو�شة على اجلمهورية االإ�شلمية. ومن 

االأميييير خف�س  �ييشييوف ي�شمل  اإييييييران،  جييانييب 

والتخل�س من  اليورانيوم  تخ�شيب  اأن�شطة 

املخزون اجلديد

ولكن اإعادة ال�شاعة اإىل الوراء، اأمر اأكر 

وذلييك الأ�شباب فنية  يييبييدو،  قييد  تعقيدا ممييا 

و�شيا�شية

ويبدو فريق بايدن م�شتعدا للتخلي عن 

العقوبات املتعلقة بال�شاأن النووي مع االإبقاء 

دعم  على  القائمة  االأخيييرى  العقوبات  على 

االإن�شان  حقوق  وانتهاكات  لييلإرهيياب  اإييييران 

وغيييريهيييا مييين االأنييي�يييشيييطييية اخلييبيييييثيية، ولييكيين 

لي�شت جميع العقوبات منا�شبة متاما لهذه 

املتحدة  الييواليييات  خييروج  وبعد  الت�شنيفات. 

اإدارة  فيير�ييشييت   ،2018 عيييام  يف  االتيييفييياق  مييين 

اجلييديييدة على  العقوبات  ميين  تييرامييب مئات 

هذه  اإىل  منها  العديد  ميتد  والييتييي  اإيييييران، 

الفئات. كما جعل ذلك اإلغاء القيود القدمية 

واإعادة فر�شها اأكر �شعوبة

املعادلة، وحتى  االآخيير من  وعلى اجلانب 

اجلديد  خمييزونييهييا  ميين  اإيييييران  تخل�شت  اإذا 

اأن�شطة  م�شتوى  وخف�شت  اليييييورانيييييوم  ميين 

التهديد  فييياإن  بييهييا،  تييقييوم  الييتييي  التخ�شيب 

النووي لن ينح�شر اإىل امل�شتوى الذي حققه 

اتفاق 2015، وذلك الأن طهران، بعد اأن تخلت 

عن �شروط خطة العمل امل�شركة ال�شاملة، 

تكنولوجيا  اإتقان  يف  كبرية  خطوات  قطعت 

التخ�شيب املتطورة. وهذه املعرفة ، مبجرد 

اكت�شابها ، ال ميكن ن�شيانها

ب�شكل  الييتييكيينييولييوجييي  الييتييقييدم  هيييذا  واأدى 

اليييذي  االنيييطيييلق  وقيييت  تقلي�س  اإىل  كييبييري 

اإىل  اإيييران لت�شنيع �شلح نووي  �شت�شتغرقه 

�شتة اأ�شهر فقط. وفقا لبع�س التقديرات

وهييييذا اأميييير بييالييغ االأهييمييييية الأن االتييفيياق 

النووي كان يف االأ�شا�س مقامرة زمنية. ويف 

عام 2015، راهنت اإدارة اأوباما على اأن 10 اإىل 

اأن  �شاأنها  النووي من  15 عاما من اخلمول 

تي�شر التغريات ال�شيا�شية داخل اإيران، وهو 

املطاف يف  نهاية  ي�شاعد يف  اأن  �شاأنه  ما من 

اأو حت�شني هذا الرتيب. واالآن بعد  متديد 

اإيران لوقت  مرور خم�س �شنوات وتخفي�س 

االنطلق ، تغريت هذه االحتماالت بو�شوح

االأ�يييشيييواأ،  اإىل  اأييي�ييشييا،  ال�شيا�شة  وتييغييريت 

بيياليينيي�ييشييبيية لييلييميينييظييور االأميييييرييييييكيييييي. وعييييزز 

امليييتييي�يييشيييددون مييين �ييشيييييطييرتييهييم عييلييى معظم 

االإ�شلمية،  اجلمهورية  يف  اليينييفييوذ  مييراكييز 

االنتخابات  فى  اأحدهم  يفوز  اأن  ويتوقعون 

وقد  حزيران/يونيو.  فى  املقررة  الرئا�شية 

بتاأمني  روحيياين  ح�شن  للرئي�س  هذا  ي�شمح 

تفاهم عام مع الواليات املتحدة وغريها من 

القوى العاملية، ولكنه يف�شل تاأجيل العودة 

اإىل مييا بعد  اليينييووي  اإىل االتييفيياق  الييكييامييليية 

يت�شنى  حتى  جديد،  اإيييراين  رئي�س  انتخاب 

اقت�شادية  بفوائد  يطالبوا  اأن  للإيرانيني 

ترتب على تخفيف العقوبات

ي�شعون  فيياإنييهييم  الييغيياييية،  هيييذه  ولتحقيق 

فقد  روحييييياين.  طييريييق  يف  �شيا�شية  عييقييبييات 

اإىل  تدريجيا  الييعييودة  اقيييرح  الأنيييه  هاجموه 

�يييشيييروط االتييييفيييياق اليييينييييووي، وا�ييشييتييخييدمييوا 

�ييشيييييطييرتييهييم عييلييى الييييربملييييان ليي�ييشيين تيي�ييشييريييع 

الييتييفيياو�ييشييييية.  اخليييييييارات  بت�شييق  يييقيي�ييشييي 

واتهم روحاين معار�شيه يف الداخل �شراحة 

مبحاولة تبديد جهوده التي تهدف اإىل رفع 

العقوبات

تفعل  اأن  ميكن  مييياذا  الييكيياتييب:  ويت�شاءل 

اإدارة بييايييدن حيييييال اأي ميين هيييذا؟ ميين اأجييل 

تييخييطييي عييقييوبييات تيييراميييب، تييقييدم اليييوالييييات 

امليييتيييحيييدة الإييييييييييران ميييزييييجيييا ميييين اليييتيييدابيييري 

هذه  �ييشيياأن  وميين  الر�شمية.  وغييري  الر�شمية 

اإعيييادة الو�شع القائم  الييواقييع  االإجييييراءات يف 

بني توقيع اإتفاق 2015 وو�شول ترامب اإىل 

البيت االأبي�س

على  املفرو�شة  االأخييرى  العقوبات  ولكن 

االإنيي�ييشييان  حييقييوق  وق�شايا  االإرهيييياب  اأن�شطة 

�شوف تظل قائمة

اليييرتيييييييبيييات خليفة  تيينييا�ييشييب هييييذه  وقييييد 

يحقق  اأن  ي�شتطيع  رمبيييا  الييييذي  روحييييياين، 

فوائد اإقت�شادية. و�شوف يطمئن املت�شددون 

بايدن  فريق  اأن  مفادها  حقيقة  اإىل  اأي�شا 

تييخييلييى عييين مييطييالييبييتييه بييييياأن تييلييتييزم طييهييران 

نطاق  لتو�شيع  اإ�ييشييافييييية  بيياإجييراء حمييادثييات 

واأن  اليينييووي،  االتييفيياق  املت�شمنة يف  الييقيييييود 

ال�شواريخ،  برنامج  على  تعول  �شوف  اإيييران 

امليلي�شيات  من  ملجموعة  دعمها  عن  ف�شل 

املتطرفة العنيفة يف العامل العربي

وقد يوؤدي هذا اإىل عودة العمل باالتفاق 

والتكنولوجيا  الوقت  لكن  جمييددا،  النووي 

قييلييل بيي�ييشييكييل كييبييري مييين قيييييميية االتيييفييياق. اإن 

التحدي الذي يواجه الواليات املتحدة االآن 

يتلخ�س يف حتقيق ما و�شفه وزير اخلارجية 

اأطول واأكر قوة  اإتفاق  باأنه  اأنتوين بلينكن 

مع اجلمهورية االإ�شلمية. ويرى بايدن اأن 

هذا يبدو حتديا اأكرب

 يريفان .. اعتراف بايدن باإلبادة الجماعية لألرمن خطوة 
في طريق تحقيق العدالة التاريخية 

 صحيفة عبرية: األحداث في القدس قد تشعل العالم اإلسالمي

 وّقعه 20 جنراال.. مقال حول »تفكك« فرنسا يثير جدال وتحذيرات من »انقالب عسكري« 

 تحليل: هل يمكن لواشنطن وطهران العودة بسهولة لالتفاق النووي؟

 شعبية بايدن 52% مع اقتراب نهاية 
ال100 يوم األولى في البيت األبيض

 المعارضة البريطانية تطالب 
بالتحقيق مع جونسون لندن

 هيئة األسرى تحذر من تفاقم الحالة الصحية 
لألسير أحمد خصيب المصاب بالثالسيميا

االنباط-وكاالت

الرئي�س  �شعبية  اأن  للراأي  ا�شتطلع  اأظهر 

االأمريكي جو بايدن بلغت  52% ، بالتزامن مع 

يييوم االأوىل له يف من�شبه،  املئة  اقييراب نهاية 

وذلك مقابل 42% ال يوافقون على اأدائه

اإيه  و  بو�شت  وا�شنطن  لي  ال�شتطلع  ووفقا 

امل�شاركني يف  ميين   %34 قييال  نيوز فقد  �شي  بييي 

اأدائيييه،  على  ب�شدة  يييوافييقييون  اإنييهييم  اال�شتطلع 

بينما قال 35% اإنهم يرف�شون ب�شدة

وكييييييان اأكيييييير مييييا لييقييي تييياأييييييييدا ميييين جييانييب 

االأمييريييكيييييني هيييو تييعييامييل بييياييييدن ميييع جائحة 

من   %33 بينهم   ،%64 بن�شبة  وذليييك  كيييورونيييا، 

اجلمهوريني. وبلغت ن�شبة املوافقة على تعامله 

مع ملف االقت�شاد 52%، بينما قال 53% اإنهم ال 

على  الهجرة  مع  تعامله  كيفية  على  يوافقون 

احلدود بني الواليات املتحدة واملك�شيك

ووفقا لوكالة بلومربج  للأنباء، فقد كانت 

�شعبية الرئي�س ال�شابق دونالد ترامب يف نف�س 

املرحلة من رئا�شته 42%، مقابل رف�س %53

ومت اإجييييييراء اال�ييشييتييطييلع عيييرب الييهيياتييف يف 

الفرة من 18 اإىل 21 ني�شان/اأبريل على عينة 

عامة ع�شوائية من 1007 من البالغني. ويبلغ 

هام�س اخلطاأ 5ر3 لكامل العينة

االنباط-وكاالت

اليوم  بريطانيا  العمالية يف  املعار�شة  دعت 

اإىل اإجراء حتقيق م�شتقل كامل يف كيفية اإنفاق 

رئي�س الوزراء املحافظ بوري�س جون�شون اأموال 

دافعي ال�شرائب الربيطانيني بعد اتهامات له 

با�شتخدام متويل لتجديد �شقته

ال�شابق  امل�شاعد  كامينغز  دومينيك  وكيييان 

جلون�شون �شن اجلمعة هجوماً ا�شتثنائياً عنيفاً 

اأنييه ال  على رئي�س اليييوزراء الربيطاين معترباً 

العديد  يف  نزاهته  يف  و�شكك  بالكفاءة  يتمتع 

من الق�شايا اجلديدة وبينها خطة جلون�شون 

من اأجل احل�شول على متويل من مانحني يف 

القطاع اخلا�س الأ�شغال يف ال�شقة التي يعي�س 

فيها يف داونينغ �شريت

العمالية  النائبة  عن  بر�س  فران�س  ونقلت 

تلفزيوين  حييديييث  يف  قييولييهييا  فيليب�س  جييييي�ييس 

اليييييوم: ال نعرف احلقيقة يف هييذا اجلييدل بني 

رجلني قويني جييداً ويبدو اأنهما مهتمان مبن 

يكذب اأكر من اهتمامهما بلب املو�شوع

واأ�ييشييافييت: اإن مييا نييحييتيياج اإليييييه هييو حتقيق 

العمال  حييزب  اأن  اإىل  م�شرية  حقيقي  م�شتقل 

املقبل  االأ�شبوع  العاجلة  الق�شية  �شيطرح هذه 

يف الربملان مو�شحة اأن حتقيقاً من هذا النوع 

كانت عقود منحت  اإذا  مييا  يييدر�ييس  اأن  يفر�س 

تخفي�شات  كانت  اإذا  ما  اأو  ن�شية  ر�شائل  عرب 

�شريبية منحت عرب ر�شائل ن�شية اأو ما اإذا كان 

رئي�س الوزراء ي�شتخدم اأ�شدقاءه للح�شول على 

اأموال الإ�شلح �شقته

هذه  كييل  املحافظني  حكومة  نفت  بييدورهييا 

اأ�شهر من اجلييدل قالت وزيرة  املعلومات وبعد 

التجارة الدولية ليز ترو�س: اإن رئي�س الوزراء 

تكفل بتغطية تكاليف جتديد �شقته من اأمواله 

اأنييه ت�شرف �شمن  مييوؤكييدة  وهييذا وا�شح متاماً 

القواعد طوال العملية

من جانبها اأكدت مفو�شية االنتخابات التي 

واإنفاقها  ال�شيا�شية  للأحزاب  التربعات  تنظم 

اأنها حتقق يف الق�شية

االنباط-وكاالت

حيييذرت هيئة �ييشييوؤون االأ�يييشيييرى واملييحييررييين، 

ييييييوم االأحييييييييد، ميييين تيييفييياقيييم احليييياليييية اليي�ييشييحييييية 

اأحييمييد خ�شيب )25 عييامييا( ميين بلدة  لييلأ�ييشييري 

عييارورة، �شمال رام اهلل، كونه يعاين من مر�س 

الثل�شيميا

اخل�شيب،  االأ�ييشييري  اأن  اىل  الهيئة  واأ�ييشييارت 

اعتقل مطلع ال�شهر اجلاري من منزل عائلته، 

يف اليييييوم الييييذي كيييان يييفيير�ييس فيييييه اأن يتلقى 

جرعة ميين اليييدم، والييتييي يتلقاها كييل 21 يوما، 

حتى  لكنه  م�شاعفات،  اأي  لييه  حتييدث  ال  حتى 

اأكيير  م�شى  اأي  دم،  جرعة  اأي  يتلَق  مل  اليييييوم 

من �شهر ون�شف على اآخر جرعة تلقاها، االأمر 

الذي ي�شعه يف خطر حدوث م�شاعفات �شحية 

مقلقة

حتتجز  االحييتييلل  �شلطات  اأن  واأو�ييشييحييت، 

اخل�شيب يف معتقل “عوفر” غرب رام اهلل، كما 

اأ�شدرت قراراً ب�شجنه اداريا ملدة اأربعة اأ�شهر

واأكدت الهيئة، اأن “هناك بروتوكوال حمددا 

لعلج مر�شى الثل�شيميا، كيياأن يتلقى العلج 

يف مييكييان حميييدد، واأن يتلقى اأدويييتييه وجييرعييات 

الييدويل  املجتمع  منتظم، مطالبة  ب�شكل  الييدم 

بالتدخل  واالإنيي�ييشييانييييية  احلقوقية  واملييوؤ�ييشيي�ييشييات 

العاجل الإنقاذ حياة االأ�شري اخل�شيب
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الـريـا�ضي

القاهرة - وكاالت 

رف�������ض ب��ي��ت�����س��و م��و���س��ي��م��اين، امل��دي��ر 

لتدريب  ر�سميا  عر�سا  للأهلي،  الفني 

منتخب جنوب اإفريقيا، خلل ال�ساعات 

مو�سيماين  املا�سية.وعلم  اأن  القليلة 

ت���ل���ق���ى ع����ر�����س����ا ر����س���م���ي���ا وات���������س����االت 

رف��ي��ع��ة امل�����س��ت��وى م��ن م�����س��وؤويل ج��ن��وب 

ب��لده.واأب��ل��غ  منتخب  لتدريب  اإفريقيا 

م��و���س��ي��م��اين م�����س��وؤويل م��ن��ت��خ��ب ب���لده 

رف�سه  فيها،  الريا�سة  على  والقائمني 

ال��رح��ي��ل ع���ن االأه���ل���ي يف ه����ذه ال��ف��رة 

اأ���س��ه��ر ف��ق��ط ع��ل��ى توليه   6 ب��ع��د م����رور 

م�سريته  ا�ستكمال  مف�سل  امل�سوؤولية، 

وتوىل  امل�سري.  العملق  مع  الناجحة 

م���و����س���ي���م���اين ت����دري����ب االأه����ل����ي م��ط��ل��ع 

وح�سد  املا�سي،  االأول  اأكتوبر/ت�سرين 

وك���اأ����س  اإف��ري��ق��ي��ا  اأب���ط���ال  دوري  ل��ق��ب��ي 

م�������س���ر، وي�������س���ري ب��خ��ط��ى ث���اب���ت���ة يف ك��ل 

االأح��م��ر  فيها  يناف�س  ال��ت��ي  ال��ب��ط��والت 

ه����ذا امل���و����س���م، م��ث��ل ال������دوري وال���ك���اأ����س 

ودوري اأبطال اإفريقيا.

01

موسيماني يرفض تدريب جنوب افريقيا 

االتحاد يتمسك بالنجم المولد 

المصري شحاته يبدأ هواية التسجيل 

كورونا تنال من النجم عبد الشافي 

جدة - وكاالت 

اأن  االأح���د  �سحفية  ت��ق��اري��ر  ك�سفت 

ي�سعى  ال�������س���ع���ودي  ج����دة  احت�����اد  ن�����ادي 

لتجديد تعاقده مع فهد املولد، يف ظل 

الريا�س  اأندية  اأح��د  من  عر�سا  تلقيه 

م����ع اق�������راب دخ����ول����ه ال����ف����رة احل����رة 

م��ن ع��ق��ده. ووف��ق��ا مل��ا ذك��رت��ه �سحيفة 

“عكاظ ، نقل عن م�سادرها اخلا�سة، 
فاإن “نادي من العا�سمة ينتظر دخول 

االأخ��رية يف  ال�ستة  االأ�سهر  املولد فرة 

التوقيع  خللها  له  يحق  والتي  عقده 

احل��ايل«.  لناديه  الرجوع  دون  ناد  الأي 

“النادي  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأو����س���ح���ت 

ا�ستف�سر عن عقد املولد، الذي �سيدخل 

نوفمرب/ �سهر  نهاية  الفرة احلرة يف 

امل��ق��ب��ل، و���س��ي��ق��دم عر�سا  ت�����س��ري��ن ث���ان 

�سمه«.  اأجل  من  حينها  للعب  مغريا 

ب��ي��ن��م��ا اأك����د م�����س��در م��ق��رب م���ن ن���ادي 

االحتاد لل�سحيفة، اأن اإدارة النادي لن 

تفرط يف املولد الذي يعترب اأحد ركائز 

ال��لع��ب  اأن ع��ق��د  ال��ع��م��ي��د، م��و���س��ح��ا 

العمل  و�سيتم  كامل  مو�سم  فيه  تبقى 

الفرة  دخوله  قبل  على جتديد عقده 

احل�����رة. وك����ان امل���ول���د ق���د وق����ع ع��ق��ده 

ال�سابق  الرئي�س  اإدارة  عهد  يف  احل��ايل 

4 ���س��ن��وات، على اأن  ن���واف امل��ق��رين مل��دة 

.2022 ينتهي يف نهاية �سهر مايو/اآيار 

االنباط - عمان 

ب����داأ حم���رف ن����ادي م��ع��ان امل�����س��ري 

عمرو �سحاته هواية الت�سجيل من اول 

و�سول  بعد  يخو�سها  ر�سمية  م��ب��اراة 

مبهارة  متكن  حيث  ال��دول��ي��ة  بطاقته 

الفوز  ه��ديف  ت�سجيل  م��ن  عالية  فنية 

���س��ب��اك ف��ري��ق البقعة  ل��ف��ري��ق م��ع��ان يف 

ال��ف��ري��ق��ني ليلة  ال���ذي ج��م��ع  ال���لء  يف 

االم��ري حممد  ملعب  على  االول  ام�س 

الندية  الكرة  دوري  �سمن  ال��زرق��اء  يف 

�سبق  الذي  �سحاته  ...واك��د  املحرفني 

وان مثل فريق بورتو ال�سوي�س امل�سري 

ع���ل���ى م���وه���ب���ت���ه يف ال��ت�����س��ج��ي��ل خ���لل 

�سالح  دي��ان  امل��درب  يامل  حيث  املباراة 

مدرب الفريق ان ي�سكل �سحاته ا�سافة 

بظروف  مر  ال��ذي  معان  لفريق  جيدة 

���س��ع��ب��ة ج�����راء اب���ت���ع���اد م��ع��ظ��م الع��ب��ي��ه 

ان  ل��لن��ب��اط  دي���ان يف حديثه  وا���س��اف 

الفريق لديه الطموح بتقدمي عرو�س 

ق��وي��ة وحت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج ت�����س��م��ن ب��ق��ائ��ه 

لهذا  ال����دوري  يف  ال��ك��ب��ار  نخبة  �سمن 

4 نقاط  العام ،،ورفع معن ر�سيده اىل 

من فوز وتعادل وخ�سارة وحيدة .

القاهرة - وكاالت 

�سيئا،  خ���ربا  ال��زم��ال��ك  ن���ادي  تلقى 

عبد  حممد  املخ�سرم  جنمه  باإ�سابة 

ال�����س��ايف ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د. 

خ�سع  ال��ت��ي  الطبية  امل�سحة  واأث��ب��ت��ت 

كورونا  بفريو�س  اإ�سابته  اللعب  لها 

وه�����و م����ا ي���ع���ن���ي غ���ي���اب���ه ع����ن م����ب����اراة 

االإثنني،  اليوم  املقررة  االأهلي،  البنك 

بالدوري امل�سري املمتاز. وقال م�سدر 

م��ق��رب م���ن ال���لع���ب اإن ع��ب��د ال�����س��ايف 

ت��ظ��ه��ر  ال�����س��ح��ي��ة ج���ي���دة ومل  ح��ال��ت��ه 

ال�سايف  عبد  وعاد  قوية.  اأعرا�س  عليه 

ل��ل��م�����س��ارك��ة م���ع ال���زم���ال���ك يف ال��ف��رة 

االأخرية وظهر ب�سورة رائعة يف مباراة 

االإن���ت���اج احل��رب��ي االأخ����رية ل��ل��زم��ال��ك. 

وغ������اب حم���م���د ع���ب���د ال�������س���ايف ل��ف��رة 

قبل  الكتف،  يف  اإ�سابته  ب�سبب  طويلة 

اأن يعود للم�ساركة من جديد يف بع�س 

املباريات.

االنباط - عمان 

ي��خ��و���س ف��ري��ق ال���وح���دات م��ب��ارات��ه ال��ث��ان��ي��ة 

من  التا�سعة  ال�ساعة  يف  ال�سعودي  الن�سر  ام��ام 

م�ساء اليوم االثنني على ملعب مر�سول بارك يف 

املجموعة  اي��اب  يف  الريا�س  ال�سعودية  العا�سمة 

ترك  ب��اأم��ل  ا�سيا  اب��ط��ال  دوري  لبطولة  ال��راب��ع��ة 

ذك����رى ط��ي��ب��ة واث���ب���ات وج�����وده ب���ني ن��خ��ب��ة ف��رق 

على  باملناف�سة  االم���ل  ف��ق��د  ان  ب��ع��د  جم��م��وع��ت��ه 

املناف�سة  حتى  او  ال��ث��اين  ل��ل��دور  ال��ت��اه��ل  بطاقة 

املجوعات  ثاين يف  الثانية الف�سل  البطاقة  على 

وت��ع��ادل  خ�سائر  بثلثة  مني  ان  وب��ع��د  جميعها 

وح���ي���د واك���ت���ف���ى ب��ن��ق��ط��ة واح������دة ل���ن ت�����س��ف��ع له 

وام��ام  الن�سر  ام��ام  اليوم  ف��از  لو  حتى  باملناف�سة 

اللقاء االخ��ري ..جيث اكتفى  ف��والذ االي��راين يف 

تلك  م��ن  اخل���ربة  واك��ت�����س��اب  بامل�ساركة  االخ�����س��ر 

امل�ساركة وكان الوحدات قد اجرى تدريبه االخري 

ا�ستعدادا للقاء حيث غلفت الروح املعنوية العالية، 

ت���دري���ب ف��ري��ق ال����وح����دات، ال����ذي ���س��ه��ده ملعب 

ال��ري��ا���س. ن���ادي  ب��ن عبدالعزيز/  ت��رك��ي   االأم���ري 

الفني  املدير  اأثنى  التدريبية،  الوجبة  بداية  ويف 

الرجويل  اللعبني  اأداء  على  اأب��وزم��ع،  ع��ب��داهلل 

التي  االأخطاء  القطري، متوقفا عند  ال�سد  اأمام 

�ساهمت يف ت�سجيل هديف ال�سد، مطالبا اللعبني 

ب��ب��ذل ق�����س��ارى ج��ه��ده��م وب����ذات االأ���س��ل��وب اأم���ام 

الذهني،  ال��رك��ي��ز  اأه��م��ي��ة  على  م�����س��ددا  الن�سر، 

وا�ستثمار الفر�س ال�سانحة للت�سجيل اأمام مرمى 

على  ال��ت��دري��ب��ي��ة،  احل�سة  وا�ستملت  املناف�سني. 

اللعبني  لتخلي�س  اال�ست�سفاء،  متارين  بع�س 

من مظاهر التعب واالإرهاق من املباراة املا�سية، 

امل��ق��اوم��ة  التكتيكية،  االأف���ك���ار  تنفيذ  ع��ل��ى  ورك���ز 

والتاأكيد  ال�����س��ع��ودي،  ال��ف��ري��ق  وتكتيك  ال���س��ل��وب 

عليها، وتقدمي ال�سكل والتكتيك النهائي، خلل 

االأح��د  ي��وم غد  الربوفة االخ��رية، م�ساء  تدريب 

على ذات امللعب. و�سهد التدريب، ان�سغال اجلهاز 

ال��دم��ريي  ال��دول��ي��ني  اأح����وال  ال��ط��ب��ي يف متابعة 

الن�سر،  اأم���ام  م�ساركتهما  اأم���ر  وت���رك  و�سلباية 

 ل�����س��لح��ي��ات اجل���ه���از ال��ف��ن��ي ب��ق��ي��ادة اأب���وزم���ع.

من جهة اأخرى، اجرت منظومة فريق الوحدات، 

ك��ورون��ا،  اإىل فح�س  ال��ت��دري��ب،  ف��ور عودتها م��ن 

االحتاد  لتعليمات  الن�سرتنفيذا  بلقاء  واخلا�س 

االآ�سيوي لكرة القدم، باإجراء الفح�س للفريقني 

�سلمة  على  حفاظا  ���س��اع��ة،   4٨ قبل  امل��ت��ب��اري��ني 

امل�ساركني يف ظل جائحة كورونا، ومن املنتظر ان 

يخو�س الوحدات مباراة الن�سر بنف�س الت�سكيلة 

اللعبني   م��ن  االخ���ري  ال�سد  ل��ق��اء  ال��ت��ي خا�ست 

اأحمد  طارق خطاب، يزن العرب، فرا�س �سلباية، 

اأحمد �سمري،  اإليا�س، رجائي عايد، �سالح راتب، 

العزيز  عبد  ع�سام،  خ��ال��د  اجل��واب��ري،  اإب��راه��ي��م 

انداي«. على ان يتم ا�سراك بع�س البدالء ح�سب 

ا���س��راك اكرث  امل��ب��اراة بهدف  ما تقت�سيه ظ��روف 

ع���دد م��ن ال��لع��ب��ني ب��ح��ث��ا ع��ن حت��ق��ي��ق ال��ف��ائ��دة 

بعد ان انهى الوحدات م�سواره يف البطولة التي 

...ب���دوره  مبكر  وق��ت  يف  م��رة  الول  فيه  ي�سارك 

بديل  وال  الن�سر  حتقيق  عن  الن�سر  عن  يبحث 

وحيدا  يحتلها  التي  ال�����س��دارة  على  للمحافظة 

ال��ذي��ن  الن�سر  جن���وم  وي����درك  ن��ق��اط   ٨ بر�سيد 

ي��ف��ت��ق��دون جل��ه��ود ���س��ان��ع االل���ع���اب ن����ور ال��دي��ن 

ال��وح��دات  ام��راب��ط ب�سبب احل��رم��ان ان اج��ت��ي��از 

ولهذا  التاهل  بطاقة  نحو  اك��رب  ب�سورة  يقربه 

ال��ذي  االداء  ع��ن  ادائ����ه  يختلف  ان  امل��ت��وق��ع  م��ن 

اية مفاجاأة قد  املباراة االوىل الحباط  قدمه يف 

يفعلها الوحدات باعتباره يلعب دون �سغوط وهو 

الذي ال ي�سغله �سوى الفوز للقراب من التاهل 

الوحدات  مرمى  نحو  يندفع  ان  يتوقع  ولذلك 

النتيجة  على  واالطمئنان  الفوز  خلطف  مبكرا 

.. مع احلر�س على عدم ح�سول اللعبني على 

الن�سر  من  العبني   6 هناك  و�سيكون  االن���ذارات 

بطاقة  على  ح�سولهم  ح��ال  ب��االإي��ق��اف  مهددين 

�سفراء يف املباراة وهم: عبد الرزق حمداهلل، علي 

الجامي، ماثيو�س بيرو�س، �سامي النجعي، عبد 

�سيلعب  م��ادو.ول��ه��ذا  اهلل  وعبد  ع�سريي،  الفتاح 

يف  العبيه  يفقد  ال  حتى  وح��ذر  بحر�س  الن�سر 

اللقاء االخري .

الدوحة - خا�ص

اك��د ع��دد م��ن جن��وم ك��رة ال��ق��دم العربية 

 FIFA ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ال��ع��رب

ال���دويل  االحت�����اد  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي   ،™2021

قطر،  م��ع  بال�سراكة  )الفيفا(  ال��ق��دم  لكرة 

ن��ه��اي��ة ال���ع���ام اجل������اري. وق��ب��ي��ل ا���س��ت�����س��اف��ة 

القطرية  ب��ال��ع��ا���س��م��ة  ك��ت��ارا  ال��ث��ق��ايف  احل���ي 

 FIFA الدوحة قرعة بطولة كاأ�س العرب 

27 اأبريل اجلاري؛  املقبل،  2021™ الثلثاء 

موقع )qa.Qatar2022( عدداً  ال��ت��ق��ى 

م��ن جن��وم ال��ك��رة ال��ع��رب��ي��ة، ���س��ف��راء برنامج 

ا�ست�سافة  اأهمية  ع��ن  للحديث  قطر،  اإرث 

لتنظيم  ا�ستعداداتها  �سمن  للبطولة  قطر 

نهاية  العامل يف  االأبرز يف  الريا�سي  احلدث 

ال���ع���ام امل��ق��ب��ل.م��ن ج��ه��ت��ه ق����ال جن���م ال��ك��رة 

امل�����س��ري��ة وال����ن����ادي االأه���ل���ي ال�����س��اب��ق وائ���ل 

يف  املدافعني  اأف�سل  اأح��د  يعد  ال��ذي  جمعة، 

تاريخ كرة القدم االأفريقية، اإن بطولة كاأ�س 

العرب �ستتيح فر�سة قيمة اأمام فرق العمل 

 2022 قطر  مونديال  تنظيم  على  القائمة 

البطولة  ا���س��ت��ادات  ع��ل��ى ج��اه��زي��ة  ل��ل��وق��وف 

ومرافق البنية التحتية املرتبطة بها، االأمر 

ا���س��ت�����س��اف��ة  يف  ف���اع���ًل  دوراً  ���س��ي��ل��ع��ب  ال����ذي 

ن��اج��ح��ة ل��ب��ط��ول��ة ك���اأ����س ال���ع���امل يف ق��ط��ر. 

ال��ع��رب  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  “�ستمثل  واأ�����س����اف: 

ال��ق��ارة  م��ن  ال��ع��رب��ي��ة  للمنتخبات  بالن�سبة 

االأفريقية فر�سة ذهبية �سمن م�سوار اإعداد 

فرقها للم�ساركة يف كاأ�س اأمم اأفريقيا اأوائل 

االآ�سيوية  العربية  املنتخبات  اأن  كما   ،2022

التي �ستكون حينها قد انتهت من الت�سفيات 

كاأ�س  من  �ست�ستفيد   ،2022 ملونديال  املوؤهلة 

ال���ع���رب يف حت�����س��ري م��ن��ت��خ��ب��ات��ه��ا ل��ل��ح��دث 

 .”2022 يف  اأر�س قطر  على  املرتقب  العاملي 

م���ن ج��ان��ب��ه ت���وّق���ع ال��ن��ج��م ال��ق��ط��ري خ��ال��د 

بلده  ملنتخب  ثلثية  �سّجل  ال��ذي  �سلمان، 

لل�سباب  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  ال���ربازي���ل يف  اأم����ام 

بع�س  العرب  كاأ�س  بطولة  ت�سهد  اأن   ،19٨1

العربية  املنتخبات  بني  املرتقبة  املواجهات 

العرب  كاأ�س  يف  “�سي�سارك  وقال:  امل�ساركة. 

واأف��ري��ق��ي��ا، ومنتخبات  اآ���س��ي��ا  ق��ارت��ي  اأب��ط��ال 

اأخ������رى ���س��ب��ق ل��ه��ا ال��ت��ت��وي��ج ب��ل��ق��ب اإح����دى 

اإ���س��اف��ة اإىل ف��رق  ال��ب��ط��ول��ت��ني ال��ق��اري��ت��ني، 

اأخ���رى ت��ق��دم اأداء رائ��ع��اً يف ال��وق��ت احل��ايل، 

م���ا ي���وؤك���د اأن ق��ط��ر ���س��ت�����س��ه��د ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 

اإم��ك��ان��ات  تعك�س  م��ث��رية  مناف�سات  اجل���اري 

املنتخبات العربية يف اأف�سل �سورة.” واأ�سار 

اإبراهيم  ال�سابق  القطري  القدم  ك��رة  جنم 

خ��ل��ف��ان، ال���ذي ���س��ارك م��ع منتخب ق��ط��ر يف 

90 م���ب���اراة، وك����ان ���س��م��ن ���س��ف��وف ال��ع��ن��اب��ي 

االأومل��ب��ي��ة  االأل����ع����اب  دورة  اإىل  ت���اأه���ل  ال����ذي 

اأن  اإىل  املتحدة،  بالواليات   19٨4 ال�سيفية 

كروي  عام  معها  �سيبداأ  العرب  كاأ�س  بطولة 

با�ست�سافة مونديال قطر  تاريخي �سُيختتم 

على  القطري  املنتخب  “يقف  وقال:   ،2022

اإذ  م�����س��ارف �سهور ه��ام��ة خ��لل ه��ذا ال��ع��ام، 

االأوروبية  الت�سفيات  يف  امل�ساركة  �سيوا�سل 

يف  م�ساركته  اإىل  اإ�سافة  للمونديال،  املوؤهلة 

 ”.2021 الذهبية  الكونكاكاف  كاأ�س  بطولة 

كاأ�س  مناف�سات  يف  قطر  منتخب  و�سي�سارك 

العرب بطًل لكاأ�س اآ�سيا بعد انتزاعه اللقب 

ع��ن ج���دارة ودون هزمية.   2019 ال��ق��اري يف 

اللقب  نحو  م�����س��واره  يف  العنابي  جن��ح  وق��د 

يف ال��ف��وز ع��ل��ى ث��لث��ة م��ن امل��ن��ت��خ��ب��ات التي 

ال�سعودية،  وهي   201٨ مونديال  يف  �ساركت 

وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة، ث���م ال���ي���اب���ان يف ن��ه��ائ��ي 

ال�سابق  قطر  منتخب  جنم  واأك��د  البطولة. 

اأول العب قطري  يعد  ال��ذي  ع��ادل خمي�س، 

ي���ل���ع���ب يف اخل��������ارج ����س���م���ن ����س���ف���وف ن����ادي 

اإىل  الت�سعينيات،  اأواخ��ر  الكويتي  القاد�سية 

كاأ�س  بطولة  مناف�سات  العنابي  خو�س  اأن 

من  �سيعزز  االآ�سيوية  للقارة  كبطل  العرب 

الرغم  “على  وقال:  باأدائهم  اللعبني  ثقة 

م��ن مت��ّي��ز ال��ك��ث��ري م��ن امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��ع��رب��ي��ة 

ي�ساركون  بلعبني  العرب  كاأ�س  يف  امل�ساركة 

يقني  على  اأين  اإال  ال��ع��امل،  اأن��دي��ة  اأف�سل  يف 

ب�����اأن امل��ن��ت��خ��ب ال���ق���ط���ري ���س��ي��م��ث��ل خ�����س��م��اً 

من  وبالرغم  عليه.”  التغّلب  ي�سعب  قوياً 

املنطقة  يف  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��وا���س��ع��ة  ال�سعبية 

امل�ساركة   23 ال���  املنتخبات  اأن  اإال  ال��ع��رب��ي��ة، 

الدور  اإىل  تتاأهل  العرب مل  كاأ�س  يف بطولة 

با�ستثناء  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  م��ن  ال��ث��اين 

املغربي  املنتخب  ا�ستهلها  م��ع��دودة،  م���رات 

كاأول منتخب عربي يتجاوز دور املجموعات 

خلل م�ساركته يف مونديال املك�سيك 19٨6. 

ال�سعودية  منتخبا  جنح  احل��ني،  ذلك  ومنذ 

واجل���زائ���ر يف ال��ت��اأه��ل ل��ل��دور ال��ث��اين عامي 

1994 و2014 على التوايل. 

االنباط- عمان  

ي��دخ��ل ف��ري��ق ال���وح���دات ال���ي���وم يف ام��ت��ح��ان 

نتيجة  حتقيق  بهدف  الن�سر  امام  قوي  ا�سيوي 

�سجلها  ال��ت��ي  املتوا�سعة  النتائج  بعد  ايجابية 

ال�سابق حيث يهدف املدرب  الفريق يف مبارياته 

ع��ب��داهلل اب���و زم���ع ل��ل��خ��روج ب��ن��ت��ج��ة م�����س��رف��ة ال 

اية  ب��دون  يلعب  االن  ب��ات  ال��وح��دات  وان  �سيما 

على  باملناف�سة  االم��ل  ك��ل  فقد  ان  بعد  �سغوط 

التاهل ولهذا ي�سعى ملعاجلة االخطاء التي وقع 

بهدف  ال�سابقة  املباريات  يف  الفريق  دف��اع  فيها 

�سبق  ال���ذي  الن�سر  ام���ام  ج��ي��دة  نتيجة  حتقيق 

بالتعادل  وخ���رج  االوىل  امل��ب��اراة  يف  ال��ت��ق��اه  وان 

وهو لذلك حتدث للعبني يف التدريب االخري 

، ح��ي��ث اأث��ن��ى ع��ل��ى م��ا ق��دم��وه م��ن اأداء رج��ويل 

اخل�����س��ارة  رغ��م  ال�سابقة  امل��ب��اراة  ال�����س��د يف  اأم���ام 

اأبو زمع وفقا للموقع  بهدفني دون رد. وتطرق 

اأدت  التي  للأخطاء  ال��وح��دات،  لنادي  الر�سمي 

ب��ب��ذل جهود  ال��لع��ب��ني  اإىل اخل�����س��ارة م��ط��ال��ًب��ا 

اأك����رب يف ال��ل��ق��ائ��ني امل��ت��ب��ق��ي��ني.و���س��دد اأب����و زم��ع 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��رك��ي��ز ال��ذه��ن��ي خ���لل خ��و���س 

للت�سجيل  ال�سانحة  الفر�س  وا�ستثمار  املباريات، 

رمع  ابو  مهمة  املناف�سني.و�ستكون  مرمى  اأم��ام 

اجلماهري  امام  الوحدات  �سورة  حت�سني  الليلة 

بخ�سو  الفريق  ج��دارة  توؤكد  بنتيجة  واخل��روج 

مناف�سات بطولة كبرية كبطولة ا�سيا .

الوحدات يلعب ألثبات الوجود امام النصر 

نجوم الكرة يؤكدون اهمية بطولة كأس العرب 

ابوزمع وفرصة تحسين صورة االخضر 

كلوب ال يملك صنع المعجزات 
لندن - وكاالت 

ي��ع��ود ف��ري��ق ليفربول اإىل ال��ت��دري��ب��ات االإث��ن��ني، حت��ت ق��ي��ادة مدربه 

االأمل��اين يورجن كلوب، الذي يعمل على خطة حلل م�سكلة تراجع عدد 

اأن  اأن��ه لي�س مب��ق��دوره  اأ���س��ار اإىل  االأه���داف التي ي�سجلها الفريق، لكنه 

الربيطانية  االأن��ب��اء  وكالة  ونقلت  ال�سق.  ه��ذا  يف  املعجزات”  “ي�سنع 
“الو�سع حرج للغاية،  االأحد:  اليوم  قوله  كلوب  ميديا” عن  ايه  “بي 

الأن��ن��ا ن���درك اأن ال��ل��وم ي��ق��ع علينا وح���دن���ا«. واأ����س���اف: “لكن االأم����ر ال 

االأم���ور  ك��ل  ح�سنا  حينها  �ستقول  طبقتها  اإذا  ال��ت��ي  ب��امل��ع��ج��زات،  يتعلق 

اأ�سبحت على ما ي��رام جم��ددا، ال، عليك اأن تعمل من اأج��ل ه��ذا، وهذا 

ما �سنفعله«. وتابع: “االآن اأحتاج اإىل وقت من اأجل ال�سعور باالإحباط، 

�سننطلق  ذل��ك  ينتهي  بالغ�سب وعندما  اأ�سعر خلله  وق��ت  اإىل  اأح��ت��اج 

ل��لأم��ام«. ك��ربى  ل��ن تقطع خ��ط��وات  النتائج   جم���ددا، لكن مبثل تلك 
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االهلي يخطف كأس اليد من الزمالك 

زيدان مستاء وسيقاتل حتى النهاية 

التعادل يثير غضب محمد صالح 

الهالل يسقط بقسوة والمدرب يبرر 

القاهرة – وكاالت 

اق��ت��ن�����س الأه���ل���ي ل��ق��ب ك����أ����س م�صر 

ع��ل��ى من�ف�صه  ف����وزه  ب��ع��د  ال���ي���د،  ل��ك��رة 

ب��ن��ت��ي��ج��ة )26- ال���زم����ل���ك  ال��ت��ق��ل��ي��دي 

ال��دك��ت��ور  ب�����ص���ل��ة  ال�����ص��ب��ت  23(، م�����ص���ء 

6 اأك��ت��وب��ر  ح�����ص��ن م�����ص��ط��ف��ى مب��دي��ن��ة 

يف ن��ه���ئ��ي ال��ب��ط��ول��ة. وث����أر الأه��ل��ي من 

بعدم�  ال��زم���ل��ك،  ال��ت��ق��ل��ي��دي  من�ف�صه 

ت����وج الأخ�����ر ب��ل��ق��ب ال������دوري امل�����ص��ري 

على ح�ص�ب الأهلي، بعد مب�راة ف��صلة 

بنتيجة )18-17(. املب�راة �صهدت تفوق� 

للأهلي يف ال�صوط الأول، خ�صو�ص� من 

الأول  ال�صوط  وخ��رج  ال��ب��دين  اجل���ن��ب 

كم�   ،)11-15( بنتيجة  الأه��ل��ي  بتقدم 

الطي�ر  ال���دويل حممد  احل���ر���س  ت���أل��ق 

4 رم��ي���ت  ب���ق��ت��دار يف  وذاد ع��ن م��رم���ه 

الزم�لك. وح�ول  عليه�  جزائية ح�صل 

النه�ية  قبل  للمب�راة  العودة  الزم�لك 

ب�لع�صبية  ت�أثر  الأبي�س  الفريق  ولكن 

ال�����ص��دي��دة ال���ت���ي ظ���ه���رت ع��ل��ى م��درب��ه 

ال�صديد  الإج��ه���د  بج�نب  زك��ي،  ح�صني 

ال����ذي ظ��ه��ر ع��ل��ى لع��ب��ي��ه ب��ع��د خ��و���س 

النه�ئي  ن�صف  ال���دور  يف  ق��وي��ة  م��ب���راة 

اأم�����م ه��ل��ي��وب��ول��ي�����س. وجن���ح الأه���ل���ي يف 

حت��ق��ي��ق ل��ق��ب ال���ك����أ����س ب��ق��ي���دة م��درب��ه 

لقب  خ�ص�رة  ليعو�س  حم��رو���س  ط���رق 

الدوري.

مدريد – وكاالت 

اأع�����رب ال��ف��رن�����ص��ي زي����ن ال���دي���ن زي����دان، 

ا�صتي�ئه  ع��ن  م��دري��د،  ل��ري���ل  الفني  امل��دي��ر 

من التع�دل )0-0( �صد ري�ل بيتي�س، م�ص�ء 

من   32 اجلولة  من�ف�ص�ت  اإط���ر  يف  ال�صبت، 

ت�صريح�ت  خ���لل  زي����دان،  وق����ل  ال��ل��ي��ج���. 

“لقد  “ماركا” الإ�صب�نية:  نقلته� �صحيفة 

خ�����ص��رن��� ن��ق��ط��ت��ني، رغ���م اأن���ن���� دف����ع���ًي���� كن� 

اإىل  افتقرن�  هجومًي�  لكن  ج���ًدا،  جيدين 

واأ�ص�ف:  ي��رام«.  م�  على  نكن  ومل  الكثر، 

م��ي��ن��دي  ف���رلن���د  ا���ص��ت��ع���دة  ه���و  “هدفن� 

لكن  ت�صيل�صي،  م��ب���راة  قبل  ك��رو���س  وت��وين 

نقطتني،  ف��ق��دن���  وال��ي��وم  الن��ت��ظ���ر،  علين� 

ل��ك��ن الآن ت��رك��ي��زن��� ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ب��ل��وز، 

الليج�،  يف  لنقطعه  ط��وي��ل  ط��ري��ق  وه��ن���ك 

و�صنق�تل حتى النه�ية«. وت�بع املدير الفني 

ملواجهة  ج���ه��زون  “نحن  م��دري��د:  ل��ري���ل 

ت�صيل�صي، والتي �صتكون الأ�صعب يف املو�صم 

ب�أكمله، واليوم افتقرن� اإىل �صيء م� للفوز، 

لكنن� بخر«. وعن املط�لبة ب�حل�صول على 

اأح��د لعبي  على  ي��د  مل�صة  اإث��ر  ج���زاء،  ركلة 

بيتي�س، علق: “احلكم هو املنوط ب�حت�ص�ب 

�ص�فرته«.  يطلق  مل  لكنه  الأخ��ط���ء،  ه��ذه 

ووا�����ص����ل ال��ف��رن�����ص��ي زي����ن ال����دي����ن زي����دان 

اإيدين  لروؤية  “�صعيد  ع�ًم�:   48 ال��� �ص�حب 

كثًرا«.  ي�ص�عدن�  �صوف  لأنه لعب  ه�زارد، 

ت�صيل�صي؟  �صد  ك�رف�خ�ل  “م�ص�ركة  واأمت: 

 20 �صرنى موقفه، ويف املب�راة امل��صية لعب 

اأكرث من ذلك بقليل«.  دقيقة، واليوم لعب 

وك�ن ري�ل مدريد قد �صقط  يف فخ التع�دل 

يف  بيتي�س،  ري����ل  م��واج��ه��ة  خ��لل  ال�صلبي 

اإط�����ر م��ن���ف�����ص���ت اجل��ول��ة 32 م��ن ال��ل��ي��ج���، 

يف م��ع��ق��ل امل���رجن���ي م��ل��ع��ب األ���ف���ري���دو دي 

التع�دل، رفع ري�ل مدريد  �صتيف�نو. وبهذا 

ال��ث���ين  امل���رك���ز  يف  ن��ق��ط��ة   71 اإىل  ر���ص��ي��ده 

وب���ف����رق ن��ق��ط��ت��ني ع���ن امل��ت�����ص��در اأت��ل��ت��ي��ك��و 

 50 اإىل  ر�صيده  بيتي�س  رفع  بينم�  مدريد، 

نقطة يف املركز ال�ص�د�س.

لندن – وكاالت 

على  الإجنليزية  الإع��لم  و�ص�ئل  ركزت 

بعد  ليفربول حممد �صلح،  رد فعل جنم 

ان��ت��ه���ء م���ب����راة ف��ري��ق��ه ال��ت��ي ت��ع���دل فيه� 

بنتيجة  ي��ون���ي��ت��د،  ن��ي��وك������ص��ل  ���ص��ي��ف��ه  م���ع 

والثلثني  الث�لثة  اجل��ول��ة  �صمن   )1-1(

م��ن ال����دوري الإجن��ل��ي��زي امل��م��ت���ز. و�صجل 

الث�لثة،  الدقيقة  يف  مبكرا  ه��دف���  ���ص��لح 

20 له يف م�ص�بقة الدوري  هو الهدف رقم 

وحيد  ه��دف  بف�رق  ليتخلف  املو�صم،  ه��ذا 

ع���ن م��ت�����ص��در ال���لئ���ح���ة وجن����م ت��وت��ن��ه���م 

تعزيز  يف  ف�صل  ليفربول  لكن  ك��ني.  ه���ري 

مت��صكه  فقد  اأن��ه  كم�  ث���ٍن،  بهدٍف  تقدمه 

يف الوقت بدل ال�ص�ئع، ليتلقى هدف� قبل 

ومن  الأخ��رة.   اأنف��صه�  املب�راة  تلفظ  اأن 

مهمة  �صعوبة  من  يزيد  اأن  التع�دل  �ص�أن 

دوري  م�ص�بقة  اإىل  ال��ت���أه��ل  يف  ل��ي��ف��رب��ول 

ارتفع  بعدم�  املقبل،  املو�صم  اأوروب���  اأبط�ل 

ال�ص�د�س،  املركز  يف  نقطة   54 اإىل  ر�صيده 

بف�رق 4 نق�ط عن ت�صيل�صي �ص�حب املركز 

�صورا  �صن«،  »ذا  �صحيفة  ون�صرت  الرابع. 

ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة ل�����ص��لح، وم���ع����مل ال��غ�����ص��ب 

نفق  اإىل  يغ�در  اأن  قبل  على حمي�ه،  ب�دية 

اأح����دا.  ي�����ص���ف��ح  اأن  دون  ف����ورا  ال��لع��ب��ني 

ويخ�صى ليفربول عدم الت�أهل اإىل م�ص�بقة 

دوري الأبط�ل املو�صم املقبل، م� يهدد بق�ء 

الذي يلقى  واأبرزهم �صلح  الفريق  جنوم 

ري�ل  الإ�صب�نية  الكرة  قطبي  من  اهتم�م� 

مدريد وبر�صلونة.  

الريا�ض – وكاالت 

اأكد الربازيلي روجرو ميك�يل، مدرب الهلل 

اأن����ه ل يخ�صى الإق����ل���ة م���ن ت��دري��ب  ال�����ص��ع��ودي 

الزعيم، م�صرا اإىل اأنه يتحمل م�صوؤولية اخل�ص�رة 

اأم������م ا���ص��ت��ق��لل دو���ص��ن��ب��ه ال��ط���ج��ي��ك��ي. و�صقط 

ال��ه��لل يف ف��خ اخل�����ص���رة اأم�����م ن��ظ��ره ا�صتقلل 

ملعب  على   ،)4-1( بنتيجة  الط�جيكي،  دو�صنبه 

الأمر في�صل بن فهد ب�لري��س، �صمن اجلولة 

ال��راب��ع��ة م��ن امل��ج��م��وع��ة الأوىل ب����دوري اأب��ط���ل 

عقب  ال�صحفي  امل��وؤمت��ر  يف  ميك�يل  وق���ل  اآ�صي�. 

اليوم للن�صي�ن، و�صن�صتفيد من  “مب�راة  املب�راة: 

ل  املقبل  للدور  ب�لت�أهل  درو�صه�، وحظوظن�  كل 

ك�نت  اليوم  ملب�راة  “بدايتن�  وزاد:  ق�ئمة«.  زال��ت 

جيدة و�صجلن� هدف�، لكنن� فقدن� الرتكيز وتلقين� 

ثلثة اأه��داف، والدر�س هن� هو �صرورة احلف�ظ 

التي  “الهزمية  واأ���ص���ف:  دائ��ًم���«.  على تركيزك 

حلقت بن� الليلة مل تكن طريقته� مقبولة، واأن� 

من يتحمل تلك اخل�ص�رة، وم�صوؤول عن ذلك، لكن 

يجب اأن نح�فظ على هدوء اأع�ص�بن�، ون�صي�ن م� 

حدث الليلة، وق�درون على التعوي�س يف املب�راتني 

للعب  طريقتي  “غرت  واأ����ص����ر:  ال��ق���دم��ت��ني«. 

مبه�جمني، ول ميكنني املخ�طرة ب�أكرث من ذلك، 

وخروج عبد اهلل عطيف واإدخ���ل �ص�لح ال�صهري 

الربيك  حممد  وا�صتبدال  تكتيكي�،  تبديل  ك���ن 

مل يكن ب�صبب الإ�ص�بة، ول وجود مل�ص�كل داخلية 

ب�لفريق«. وا�صتكمل الربازيلي روجرو ميك�يل: 

نوا�صل  و���ص��وف  ب�ل�صهلة،  لي�صت  “جمموعتن� 
العمل للمب�راتني الق�دمتني، ول اأخ�صى الإق�لة 

للأف�صل«.  م�صتمر  وعملن�  الهلل،  تدريب  من 

وتلقى الهلل خ�ص�رته الأوىل، ليتوقف ر�صيده 

عند 7 نق�ط، فيم� رفع فريق ا�صتقلل دو�صنبه 

ر�صيده اإىل 7 نق�ط، لي�صتد ال�صراع يف املجموعة 

الأوىل.

املغرب – وكاالت 

البي�ص�وي  ال��رج���ء  ن���دي  ح�ر�س  جن� 

حم���م���د ب���وع���م���رة م����ن ح������دث م����روري 

���ص��ي���رت��ه  ا����ص���ط���دم���ت  اأن  ب���ع���د  خ���ط���ر، 

واأنقذت  ال��ن��ران.  فيه�  لتندلع  ب�صجرة 

غ���در  بعدم�  بوعمرة،  الإلهية  العن�ية 

دون  ف���ئ��ق��ة،  ب�����ص��رع��ة  امل�صتعلة  ال�����ص��ي���رة 

ب�لغة  اأ�صرار  مق�بل  ملكروه،  يتعر�س  اأن 

ط����ل���ت ����ص���ي����رت���ه. وك�������ن ب���وع���م���رة ق��د 

مغ�درة احل�صة  ب��ع��د  ل��ل��ح���دث  ت��ع��ر���س 

مواجهة  �صبقت  التي  الأخرة  التدريبية 

على  ب�لدوري  اآ�صفي  لأوليمبيك  فريقه 

���ص��ت���د حم��م��د اخل���م�����س. وم��ب������ص��رة بعد 

وم�صوؤولو  ال�ص�بي  امل��درب  �ص�رع  احل���دث 

ال����رج�����ء ل���لط���م���ئ���ن����ن ع���ل���ى ب��وع��م��رة 

يت�أثر  ل  كي  له  املعنوي  الدعم  وتقدمي 

مب� وقع.

�رصبيا – وكاالت 

خ�����رج ن����وف�����ك دي���وك���وف���ي���ت�������س، م��ن 

بعد  للتن�س،  املفتوحة  �صربي�  بطولة 

 5-7( ك�رات�صيف  ر�صلن  اأم�م  خ�ص�رته 

الرو�صي  ال��لع��ب  ل��ي��ث���أر  و4-6(،  و6-4 

يف  ع�ملي�  الأول  امل�صنف  اأم���م  لهزميته 

وخرج  املفتوحة.  اأ�صرتالي�  نه�ئي  قبل 

دي��وك��وف��ي��ت�����س ع��ل��ى ن��ح��و م��ف���ج��ئ من 

ث�ين بطولة على التوايل على ملعب 

الربيط�ين  اأم����م  هزميته  بعد  رملية، 

ببطولة  ال��ث���ل��ث  ال���دور  يف  اإي��ف���ن��ز  دان 

م���ون���ت ك�����رل����و ل���لأ����ص����ت���ذة الأ����ص���ب���وع 

ع�ملي�  الأول  امل�����ص��ن��ف  وف�����ص��ل  امل������ص��ي. 

يف ا���ص��ت��غ��لل ال��ع��دي��د م��ن ف��ر���س ك�صر 

ديوكوفيت�س  واأثنى  ك�رات�صيف   اإر�ص�ل 

ب�أنه�  و�صفه�  ليلة  بعد  ك�رات�صيف  على 

موؤمتر  يف  ديوكوفيت�س  وق�ل  للن�صي�ن. 

التحية  “كل  الإن���رتن���ت  ع��رب  �صحفي 

لك�رات�صيف، ك�ن جريئ� وا�صتحق الفوز. 

رمب���� ل��ن اأمت��ك��ن م��ن ت��ذك��ر ك��ل امل���رات 

الت�صديدات  فيه�  تب�دلن�  التي  الرائعة 

املب�راة لأنني خ�صرت«. واأ�ص�ف  يف هذه 

لكنه  ب�أدائي، لقد ق�تلت  �صعيدا  “ل�صت 
���ص��دد ���ص��رب���ت رائ���ع���ة يف ك���ل م���رة ك���ن 

بح�جة اإىل ذلك«.

الريا�ض - وكاالت

دو�صنبه  وا�صتقلل  الن�صر  لعبو  �صيطر 

للجولة  املث�لية  الت�صكيلة  على  الط�جيكي، 

ال��راب��ع��ة م��ن دور امل��ج��م��وع���ت ب���دوري اأب��ط���ل 

3 لع��ب��ني م��ن ك��ل فريق  اآ���ص��ي���، ب��ع��د اخ��ت��ي���ر 

3 لع��ب��ني  اخ��ت��ي���ر  ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ة. ومت  ه����ذه  يف 

يف  ا���ص��ت��ق��لل  م��ن  الن�صرومثلهم  ف��ري��ق  م��ن 

اآخ��ر  ف��ري��ق  اأي  م��ن  اأك���رث  امل��ث���ل��ي��ة،  الت�صكيلة 

فوز  اأن  خ�صو�ص�  الرابعة،  اجلولة  يف  �ص�رك 

ال��ن�����ص��ر م��ن��ح��ه ����ص���دارة امل��ج��م��وع��ة ب��ر���ص��ي��د 

8 ن���ق����ط، ف��ي��م��� ف����ز ا���ص��ت��ق��لل ع��ل��ى ال��ه��لل 

املث�لية  الت�صكيلة  وج�����ءت   .)1-4( بنتيجة 

الر�صمي  احل�ص�ب  اأف���د  كم�  الرابعة،  للجولة 

يلي:- كم�  »تويرت«  على  اآ�صي�  اأبط�ل  لدوري 

ول��ي��د ع��ب��د اهلل )ال��ن�����ص��ر(، ���ص��ل��ط���ن ال��غ��ن���م 

)ب���خ��ت���ك��ور(،  اإ�صم�عيلوف  ان���زور  )ال��ن�����ص��ر(، 

اأول��ي��ك�����ص��ي لري����ن )ا���ص��ت��ق��لل(، خ��وج��ي��ك��ب���ر 

ك�مي�بيني�  ك��م���ل  )ب���خ��ت���ك��ور(،  عليجونوف 

)ب���ر����ص���ب���ول���ي�������س(، م����ن���وت�������ص���ر ����ص����ف����روف 

)ا�صتقلل(، عبد الرزاق حمد اهلل )الن�صر(، 

اأهلي دبي(،  الدين م�ص�ريبوف )�صب�ب  جلل 

م���ي��ك��ل اأول���وي���ن���ج���� )ال���دح���ي���ل(، م���ن��وت�����ص��ر 

)ا�صتقلل(. جليلوف 

العناية األلهية تنقذ حارس الرجاء 

كاراتسيف يقهر ديوكوفيتش المحبط 

نجوم النصر يسيطرون على التشكيلة االسيوية
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العربية-وكاالت

ق��ال��ت ���س��ف��ارة �ل��ه��ن��د يف �ل�����س��ع��ودي��ة، �إن��ه 

مت ���س��ح��ن 80 ط��ن م���ري م��ن �لأك�����س��ج��ن 

جمموعة  مع  بال�شركة  الهند،  اإىل  ال�شائل 

وال��ل��وج�����ش��ت��ي��ات،  ل��ل��ن��ق��ل  ال��ه��ن��دي��ة  »اآدين« 

و�شركة »اليند« يف جمال الغاز الطبيعي.

مبوقع  لها  تغريدة  يف  ال�شفارة  وذك��رت 

لوزارة  �شكرنا  »خال�ص  »تويرت«:  التوا�شل 

على  ال�شعودية  العربية  باململكة  ال�شحة 

وتعاونها«. ودعمها  م�شاعدتها 

وت�����ش��ه��د م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ال��ه��ن��د امل��ك��ت��ظ��ة 

ب����اإ�����ش����اب����ات ف����رو�����ص ك�����ورون�����ا ن���ق�������ش���اً يف 

االأك�����ش��ج��ن، ون�����ش��رت احل��ك��وم��ة ط��ائ��رات 

االأك�����ش��ج��ن  لتو�شيل  وق���ط���ارات  ع�شكرية 

اأق���ا����ش���ي ال���ب���اد اإىل دل���ه���ي. واأظ���ه���ر  م���ن 

ال��ت��ل��ف��زي��ون ���ش��اح��ن��ة اأك�����ش��ج��ن ت�����ش��ل اإىل 

اأ�شدر  اأن  بعد  دلهي  يف  »ب��ات��را«  م�شت�شفى 

دق��ي��ق��ة من   90 ل��دي��ه  اإن  ت��ق��ول  ا���ش��ت��غ��اث��ة 

عددهم  البالغ  ملر�شاه  املتبقي  االأك�شجن 

260 مري�سا.

تقوم  اأن��ه��ا  الهندية،  ال�شفارة  واأ���ش��اف��ت 

طبية  اأك�شجن  اأ�شطوانة  اآالف   5 بتاأمن 

�أخرى من �ل�سعودية.

اأرف���ي���ن���د  دل���ه���ي  وزراء  رئ���ي�������ص  ون���ا����ش���د 

مودي  ناريندرا  ال��وزراء  رئي�ص  كيجريوال 

يف  م�شاعدتنا  »ال��رج��اء  اجلمعة  موؤمتر  يف 

هناك  �شتكون  االأك�����ش��ج��ن،  على  احل�شول 

ماأ�شاة هنا«.

ال���ك���ارث���ة ال�����ش��ح��ي��ة و���ش��ل��ت اأي�����ش��ا اإىل 

اأج����زاء اأخ����رى م��ن ال��ب��اد، ح��ي��ث اأ���ش��درت 

�إ����س���ع���ار�ت ع��ام��ة تفيد  ع���دة م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

ب��ع��دم وج����ود االأك�����ش��ج��ن ال��ط��ب��ي ل��دي��ه��ا. 

حاالت  عن  حملية  اإع��ام  و�شائل  وحتدثت 

اأ�شخا�ص يف مدينتي جايبور  جديدة لوفاة 

الغاز. واأمريت�شار ب�شبب نق�ص 

دبي - العربية

يف  العقارية«  »اإعمار  ت�شيدها  التي  برميو«  »ال  �شحاب  ناطحة  اأ�شبحت 

و�شط دبي على و�شك اإجناز الهيكل اخلر�شاين، حيث و�شلت عمليات البناء 

اإىل الطابق 72 مقرتبة من االرتفاع املطلوب وهو 365 مر�ً ل� 77 طابقاً.

 20 اإىل  ي�شل  ف��ي��ه  �شكنية  �شقة  اأرخ�����ص  �شعر  اأن  امل�����ش��روع  يف  وال��اف��ت 

مليون درهم وي�شل عددها اإىل 119 �شقة ومل يتبَق منها للبيع غر 8 �شقق، 

وي�شنف الربج من بن اأفخم االأبراج ال�شكنية يف دبي.

»ال  يف  امل�شاكن  ت�شليم  م��وع��د  وك���ان   2016 يف  امل�����ش��روع  »اإع��م��ار«  اأط��ل��ق��ت 

برميو« للم�شتثمرين ال يتجاوز �شبتمرب 2020، اإال اأن عمليات البناء توقفت 

19«، وا�شتاأنفت »اإعمار« اأعمال البناء خال  ع�شية تداعيات جائحة »كوفيد 

لت�شجيعهم  عر�شاً  للم�شتثمرين  اأتاحت  قد  ال�شركة  وكانت  ق�شر.  وق��ت 

على اال�شتثمار يف امل�شروع ومن بينها 100% اإعفاء من ر�شوم دائرة االأرا�شي 

 4 ملدة  ال�شيانة  خدمات  ر�شوم  من  واإعفاء   ،%4 والبالغة  دبي  يف  واالأم��اك 

وت��رتاوح  العقار،  ت�شليم  بعد  �شنوات   4 ل�  ت�شل  مرنة  �شداد  وخطة  �شنوات، 

م�شاحات ال�شقق ما بن 5253 قدماً مربعة و11550 قدماً مربعة.

السعودية تسعف الهند بـ80 طن متري أكسجين سائل

20 مليون درهم أرخص شقة في ناطحة سحاب جديدة بدبي

      

العربية-وكاالت

ع����ادت ف��ر���ش��ي��ة ال��ع��اق��ة ال���وط���ي���دة بن 

ف����رو�����ص ك����ورون����ا امل�����ش��ت��ج��د واخل��ف��اف��ي�����ص 

نوع  على  ُع��ر  بعدما  ال��واج��ه��ة  اإىل  جم���دداً 

جديد من الوباء يف اخلفافي�ص الربيطانية 

ع��ق��ب درا���ش��ة جامعية ق��ام��ت ب��ه��ا ط��ال��ب��ة يف 

ع��ل��م ال��ب��ي��ئ��ة ت��ب��ح��ث اأط��روح��ت��ه��ا يف ع��ام��ه��ا 

االأخر.

يف ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل، وج�����دت اإي���ف���ان���ا م����وريف، 

والبالغة  اأجنليا،  اإي�شت  جامعة  يف  الطالبة 

م���ن �ل��ع��م��ر 22 ع����ام����اً، ن���وع���اً ج����دي����د�ً م��ن 

اخلفافي�ص  ف�����ش��ات  ج��م��ع  ب��ع��د  ال��ف��رو���ص 

ت��ع��ت��رب  ح����ادث����ة  ج��ل��و���ش��ي�����ش��رت���ش��اي��ر، يف  يف 

االأوىل م��ن ن��وع��ه��ا ال��ت��ي ي��ت��م ف��ي��ه��ا ال��ع��ث��ور 

امل�شطلح  وهو   ،»sarbecovirus« على 

ذلك  يف  مب��ا  الفرو�شات  م��ن  لعدد  ال�شامل 

فرو�ص �شار�ص امل�شبب لكورونا.

اخلطر وارد

للفرو�ص  ميكن  فا  االأب��ح��اث،  وبح�شب 

الب�شر  ي�شيب  اأن   ،  RhGH01 اجل��دي��د 

يف حالته احلالية هذه، اإال اأن اخلطر مازال 

م���وج���وداً يف ح���ال الم�����ص االإن�����ش��ان امل�����ش��اب 

ب��ك��ورون��ا خ��ف��ا���ش��اً ب��ال��ن�����ش��خ��ة اجل���دي���دة من 

ال��ف��رو���ص، وه���و م��ا ي��ج��ع��ل اإم��ك��ان��ي��ة حت��ول 

الوباء واإ�شابة الب�شر واردة.

تاأليفها  يف  ���ش��ارك  بحثية  ورق���ة  وق��ال��ت 

منع  اإن  لندن،  كل من منظمات خمت�شة يف 

اخلفافي�ص  اإىل   2-Sars-CoV ان��ت��ق��ال 

اأمر بالغ االأهمية يف حملة التطعيم العاملية 

ملا  وفقاً  وذلك  الفرو�ص،  هذا  �شد  احلالية 

نقلته �شحيفة »ديلي ميل«.

لغز يحررّ العلماء

ك���ورون���ا  ف���رو����ص  م��ن�����ش��اأ  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 

لغزاً  زال  ما  باخلفافي�ص  وعاقته  امل�شتجد 

اأ�شهر  م�شي  من  الرغم  على  العلماء  يحررّ 

طوال على ظهوره.

املتحدة  اململكة  م��ن  علماء  ف��ري��ق  اأن  اإال 

واأمل��ان��ي��ا وال���والي���ات امل��ت��ح��دة ك���ان ت��و���ش��ل يف 

�شبب  معرفة  اإىل  امل��ا���ش��ي،  ف��رباي��ر/���ش��ب��اط 

ال�شن  يف  امل�شتجد،  كورونا  فرو�ص  تف�شي 

والذي كان وراءه اخلفافي�ص.

وب��ح�����ش��ب ن��ت��ائ��ج ب��ح��ث ال��ف��ري��ق ال��ع��ل��م��ي، 

ال�شن  ج��ن��وب  البيئي  التغير  اآل��ي��ات  ف���اإن 

يف  ح���ادة  زي���ادة  اإىل  اأدت  املحيطة  وامل��ن��اط��ق 

باأنها  و�شفت  والتي  اخلفافي�ص،  اأن��واع  تنوع 

�شبب تف�شي الوباء.

ووج����د ال��ع��ل��م��اء اأن ت��غ��ر امل���ن���اخ ال��ع��امل��ي 

وارت����ف����اع درج������ات احل�������رارة، وزي�������ادة ���ش��وء 

الغاف  يف  الكربون  اأك�شيد  وث��اين  ال�شم�ص 

اجلوي، غررّ تكوين الغطاء النباتي واملوائل 

العديد من مناطق  الطبيعية للحيوانات يف 

العامل.

اجل��دي��ر ذك���ره اأن ال��ع��ل��م��اء ك��ان��وا ح��ددوا 

3000 نوع من الفرو�شات التاجية موجودة 

ح���ال���ي���اً ح����ول ال����ع����امل، وك����ل ن����وع م���ن ه��ذه 

فرو�ص   2.7 املتو�شط    يف  يحمل  احليوانات 

كورونا، اإال اأن معظم فرو�شات كورونا التي 

تنقلها اخلفافي�ص ال تنتقل اإىل الب�شر.

خطر يهدد.. نوع جديد من كورونا يظهر على خفافيش بريطانيا

اقترب السفر الدولي.. الخطوط 
السعودية تفعل الرمز المشترك

 مع طيران الخليج

ال شمس وال ساعة..ماذا يحدث لو 
انفصلت عن الواقع 40 يوما؟

دبي - العربية

اأع���ل���ن���ت اخل���ط���وط اجل���وي���ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�شعودية، ام�ص، عن اإبرام اتفاقية الرمز 

امل�شرتك مع طران اخلليج، بهدف تعزيز 

خ����ي����ارات ال�����ش��ف��ر امل���ق���دم���ة ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن 

م��ن ق��ب��ل ال�����ش��رك��ت��ن، وت��ر���ش��ي��خ ال�����ش��راك��ة 

�ل�سر�تيجية بينهما.

االتفاقية  مبوجب  ال�شركتان  و�شتقوم 

ب��ب��ي��ع وت�������ش���وي���ق رح������ات حت���م���ل رق��م��ن 

خم��ت��ل��ف��ن اأح����ده����م����ا ي����ع����ود ل��ل��خ��ط��وط 

ال�������ش���ع���ودي���ة واالآخ��������ر ل����ط����ران اخل��ل��ي��ج، 

وط���ران  ال�����ش��ع��ودي��ة  اخل��ط��وط  و�شتعمل 

اإقليمياً  عملياتهما  تو�شيع  على  اخلليج 

وعاملياً من خال م�شاركة الرمز، وتوفر 

ال�������ش���ي���اف���ة ال���ع���رب���ي���ة االأ����ش���ي���ل���ة امل��م��ي��زة 

خ��ي��اراٍت  منحهم  ع��ن  ف�شًا  ل�شيوفهما، 

اأك�����رب م���ن امل��ح��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة، 

املحطات  �شبكة  ع��رب  ال��دول��ي��ة  واالأخ�����رى 

اخلا�شة بكلتا ال�شركتن.

املقبل  ال�شيف  م��ن  اع��ت��ب��اراً  و���ش��ي��درج 

»SV« اخلا�ص باخلطوط  الرحات  رمز 

ال�شعودية لرحات طران اخلليج املتجهة 

الريا�ص، جدة،  كٍل من  اإىل  البحرين  من 

ب��اك��و،  اأب�����اد،  في�شل  ���ش��ي��ال��ك��وت،  تبلي�شي، 

وُم���ل���ت���ان، يف ح���ن ����ش���ي���درج رم����ز ط���ران 

اخل���ط���وط  ل�����رح�����ات   »GF« اخل���ل���ي���ج 

ال�����ش��ع��ودي��ة امل��ت��ج��ه��ة م��ن ال��ري��ا���ص وج��دة 

ينبع،  اأبها، ج��ازان،  البحرين،  كٍل من  اإىل 

ت��ون�����ص  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  اجل������وف، ح���ائ���ل، 

العا�شمة.

للخطوط  التنفيذي  الرئي�ص  واأو���ش��ح 

ال�����ش��ع��ودي��ة ال��ك��اب��ن اإب��راه��ي��م ال��ك�����ش��ي، اأن 

اخل���ط���وط ال�����ش��ع��ودي��ة وط������ران اخل��ل��ي��ج 

ت�شهم  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ب�����ش��راك��ة  ت��ت��م��ت��ع��ان 

املحطات  �شبكات  ع��رب  ال�شيوف  رب��ط  يف 

ت��اري��ٌخ  ويجمعهما  منهما،  ل��ك��ٍل  امل��ت��ن��وع��ة 

طويٌل من العمل امل�شرتك، م�شراً اإىل اأن 

االتفاقية تعمل بالرمز املو�شع على تعزيز 

االت�شال والراحة واملرونة للم�شافرين.

باأعمال الرئي�ص  من جانبه، عدرّ القائم 

وليد  الكابن  اخلليج  لطران  التنفيذي 

ع��ب��د احل��م��ي��د ال���ع���ل���وي، ط�����ران اخل��ل��ي��ج 

اأب����رز �شركات  واخل���ط���وط ال�����ش��ع��ودي��ة م��ن 

اإذ متتلك كل  الطران يف منطقة اخلليج، 

عقود،  ال�شبعة  يتجاوز  عريقاً  اإرث��اً  منهما 

موؤكداً احلر�ص على تقوية العاقة املتينة 

تفعيل  وموا�شلة  ال�شعودية  اخلطوط  مع 

خط الربط بن البلدين ومع دول العامل، 

وكذلك االرتقاء مب�شتوى خدماتنا لتلبية 

تطلعات العماء.

وُت���َع���د ات��ف��اق��ي��ة ال���رم���ز امل�����ش��رتك بن 

اخل���ط���وط ال�����ش��ع��ودي��ة وط������ران اخل��ل��ي��ج 

مب��ث��اب��ة ح��ج��ر ال���زاوي���ة يف ج��ه��ود ال��ت��ع��اون 

ال����ت����ج����اري ب����ن اجل����ان����ب����ن، ك���م���ا جت�����ش��د 

العاقات التاريخية العميقة بن البلدين، 

و���ش��ي��ت��م��ك��ن اأع�����ش��اء ب��رن��ام��ج »ال��ف��ر���ش��ان« 

امل�����ش��اف��ري��ن ع��ل��ى رح���ات ط���ران اخلليج 

امل�شمولة بالرمز امل�شرتك ك�شب وا�شتبدال 

ت�شغيلها  يتم  التي  الرحات  من  االأم��ي��ال 

الرحات  الناقلتن على  اأٍي من  قبل  من 

امل�شرتكة بينهما، وباملثل، �شيتمكن اأع�شاء 

لطران  التابع  ف��اي��ر«  »فالكون  برنامج 

اخلليج من ك�شب االأميال وا�شتبدالها عند 

امل�شرتكة على من  الرحات  ال�شفر على 

اخلطوط ال�شعودية.

العربية-وكاالت

ه���ل ت�����ش��اءل��ت ي���وم���ا ع���ن ���ش��ع��ورك عند 

االن���ف�������ش���ال ع����ن ع�����امل ����ش���دي���د االت�������ش���ال 

اأ�شابيع؟،  لب�شعة  كهف  يف  بعيدا  واالختباء 

�شخ�شا   15 جتربة  عليه  �شتجيبك  م��ا  ه��ذا 

يف فرن�شا.

40 يوماً  اأنه وبعد  اأف��ادت املعلومات  فقد 

من العزلة الطوعية يف كهف مظلم ورطب 

ووا�شع، خرج 8 رجال و�شبع ن�شاء �شاركوا يف 

جتربة علمية ال�شبت من عزلهم الذاتي يف 

تعلو  كبرة  ابت�شامات  مع  البرنية،  جبال 

وجوههم ال�شاحبة.

وخ�������رج امل���������ش����ارك����ون ال������ 15 م����ن ك��ه��ف 

ل���وم���ربي���ف���ز و�����ش����ط ت�������ش���ف���ي���ق احل�������ش���ور 

وا���ش��ت��ن�����ش��ق��وا ال���ه���واء يف ���ش��وء ال��ن��ه��ار وه��م 

عيونهم  حلماية  خا�شة  ن��ظ��ارات  ي��رت��دون 

بعد فرتة طويلة يف الظام.

فيما قال اأحدهم: »اجلو دافئ حًقا!«

ال �شاعات وال �شوء �شم�ص

 40 مدة  املجموعة  عا�شت  التفا�شيل،  يف 

لومربيفز  كهف  اأعماق  يف  ليلة،  و40  يوماً 

هناك  تكن  مل  حيث  بالزمن،  اإح�شا�ص  دون 

�شاعات وال �شوء �شم�ص داخل الكهف، فيما 

ك��ان��ت درج����ة احل������رارة 10 درج�����ات م��ئ��وي��ة 

والرطوبة الن�شبية بلغت %100.

ات�شال  اأي  الكهوف  ل�شكان  يكن  مل  كما 

ب��ال��ع��امل اخل���ارج���ي، ومل ي��ك��ن ل��دي��ه��م اأي 

ات�����ش��ال مع  اأي  اأو  ال���وب���اء  حت��دي��ث��ات ح���ول 

االأ�شدقاء والعائلة فوق االأر�ص.

االنباط - حنان �شاهني                                                            

يف  م�����ش��ارك��ة  اي  ع���ن  االردن  ي��غ��ب  مل 

االومل����ب����ي����اد م���ن���ذ ب����داي����ة ان����ط����اق ���ش��ع��ل��ة 

ال��ت��ي  1980م  ���ش��ن��ة  االردن  يف  االومل���ب���ي���اد 

)مو�شكو(  الرو�شية  العا�شمة  ا�شت�شافتها 

ال��ت��ي ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا ال��ع��ا���ش��م��ة ال��رو���ش��ي��ة 

)مو�شكو( حتى يومنا هذا...

ظ��ه��وراً  االومل��ب��ي��اد  �شهدت   2003 ع��ام  يف 

في�شل  االم���ر  �شمو  ت��ويل  ب��ع��د  م��ل��ح��وظ��اً 

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 

ب��امل��ن��ظ��وم��ه ال��ري��ا���ش��ي��ة االردن���ي���ة و���ش��وال 

ب��ه��ا اىل خ��ارط��ة ال��ري��ا���ش��ة ال��ع��امل��ي��ه ، ومت 

االوملبية  اللجنة  يف  ع�شواً  �شموه  اختيار 

2010 واأ����ش���ب���ح ع�����ش��وا يف  ل��ع��ام  ال���دول���ي���ه 

الدولية  االأوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب 

باال�شافة  �شاهم  ال��ذي  االأم��ر   ،  2019 ع��ام 

االردنية  الريا�شه  نقل  جلهود االمر اىل 

اىل اأعلى امل�شتويات العاملية.

جائحة الكورونا مل تدع �شيئا على حاله، 

يف  القطاعات  ك��ل  على  اأث��ر  ال��ذي  فب�شببها 

الريا�شي  القطاع  خا�شة  العامل  دول  جميع 

الن�شاطات  م��ن  ال��ع��ي��د  ب��ت��اأج��ي��ل  ت��اأث��ر  ال���ذي 

املحلية  الريا�شية  والفعاليات  والبطوالت 

�شامة العبينا  اجل  والعاملية من  والعربية 

ادى  انت�شار فايرو�ص كورونا، ما  واحلد من 

اىل ظهور العديد من العوائق التي �شببتها 

اجل��ائ��ح��ة م��ن ت��دري��ب��ات وت��اه��ي��ات للفرق 

الريا�شيه ، االمر الذي دفع اللجنه االوملبية 

قواها  بكامل  االزمة  هذه  مواجهه  االردنية 

االمكان  قدر  اخل�شائر  لتقليل  وامكانياتها 

وحماولة التكيف مع الو�شع الراهن واحلد 

وال�شيطرة على تف�شي املر�ص.

ل��ل��ج��ن��ة االومل��ب��ي��ة نا�شر  ال��ع��ام  االم����ن 

املجايل قال "ان جائحة كورونا واالأ�شرار 

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  دفعنا  ال��ري��ا���ش��ي 

بالتوا�شل  ي��ق��وم  ال��ذي  امل��ل��ف،  ه��ذا  الإدارة 

م����ع ج��م��ي��ع اجل����ه����ات ����ش���اح���ب���ة ال��ع��اق��ة 

واحل��ك��وم��ي��ة  ال�شحية  ال��ل��ج��ان  خ�����ش��و���ش��اً 

هذا  يف  حلق  الذي  ال�شرر  حجم  لتو�شيح 

اأن  على  والتاأكيد  فيه  والعاملن  القطاع 

االقت�شاد  يف  رئي�شي  عن�شر  القطاع  ه��ذا 

ال��وط��ن��ي وال�����ش��ح��ي، م�����ش��را اىل ان���ه مت 

ال�شحية  ال���ربوت���وك���والت  وت��ق��دمي  و���ش��ع 

امل��ط��ل��وب��ة مل��م��ار���ش��ة ال��ن�����ش��اط ال��ري��ا���ش��ي 

ل�����ش��م��ان ا���ش��ت��م��راري��ة ه����ذا ال���ق���ط���اع كما 

اخلا�شة  واالرق����ام  ال��درا���ش��ات  بعمل  قمنا 

اهميته  لتو�شيح  الريا�شي  القطاع  بحجم 

ف��ي��امل��ج��ت��م��ع وارت����ب����اط����ه م����ع ال��ق��ط��اع��ات 

املختلفة.

معه  اجرتها  خا�شة  مقابلة  يف  واأ�شاف 

ال��ع��دي��د  ه��ن��ال��ك  ان  "االأنباط"  �شحيفة 

على  اجلائحة  �شببتها  التي  ال��ع��وائ��ق  م��ن 

الطويل  االغاق  اأهمها  الريا�شي  القطاع 

انعك�ص  م��ا  الريا�شية،  وامل��راك��ز  ل��اأن��دي��ة 

ع��ل��ى ت��دري��ب��ات امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة التي 

ب���رغ���م ذل����ك وا����ش���ل���ت ت��دري��ب��ات��ه��ا ب��ط��رق 

خم��ت��ل��ف��ة اب����رزه����ا ال���ت���دري���ب ع���رب ت��ق��ن��ي��ة 

االت�����ش��ال امل���رئ���ي وال��ت��دري��ب��ات ال��ف��ردي��ة، 

م�شرا ان هذه االأمور باال�شافة اىل تعطل 

يف  املنتخبات  كافة  بها  ت��اأث��رت  التدريبات 

البطوالت  اأغلب  ب�شببها  وتاأجلت  العامل 

ال��ري��ا���ش��ي��ة ول��ك��ن يف ال��ن��ه��اي��ة اأع��ت��ق��د اأن 

احت��ادات��ن��ا  ج��ه��ود  خ���ال  وم���ن  منتخباتنا 

ب�شكل  الظرف  هذا  مع  تعاملت  الريا�شية 

مثايل.

وت��اب��ع، " م��ن خ���ال ال��ل��ج��ن��ة االأومل��ب��ي��ة 

االأردن���ي���ة واالحت�����ادات ال��ري��ا���ش��ي��ة واحت���اد 

واجل����ه����ات  االأردين  ال���ري���ا����ش���ي  ال����ط����ب 

املخت�شة فقد مت و�شع بروتوكوالت خا�شة 

ي�شرح  املحلية  البطوالت  لكافة  و�شمولية 

يف ح��ال��ة االإ����ش���اب���ات ط��ب��ي��ع��ة االإج������راءات 

وبالن�شبة  اتباعها،  ال��واج��ب  والتعليمات 

ب����داأت لتوها  ل��ل��ب��ط��والت اخل��ارج��ي��ة ف��ه��ي 

ب��ال��ع��ودة ال��ت��دري��ج��ي��ة ول��ه��ا ب��روت��وك��والت 

على  يتعمم  االإ���ش��اب��ات  مل��و���ش��وع  بالن�شبة 

جميع املنتخبات امل�شاركة فجميع املنظمات 

الفعاليات  اإقامة  على  حري�شة  الريا�شية 

االأمان وحماية جميع  االأولوية هي  ولكن 

للجائحة". والت�شدي  امل�شاركن 

ويف �شوء تاجيل دورة االلعاب االوملبية 

وت��غ��ي��ر م���وع���ده���ا يف ظ���ل ظ�����روف ازم���ة 

االردنية  االوملبية  اللجنة  قامت  الكورونا 

ال��ري��ا���ش��ي بالعمل  ب��ال��ت��ع��اون م��ع االحت���اد 

امل�����ش��رتك 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  االنباط"  ل�  املجايل  وك�شف 

وا�شتقطاب  ال�شت�شافة  قادمة  خمططات 

االوملبية  واملنتخبات  الت�شفيات  من  املزيد 

انه  مو�شحا   ، اململكة  ار���ص  على  العاملية 

ت�شفيات  ا�شت�شافة  مت  املا�شي  ال��ع��ام  ويف 

املاكمة وت�شفيات كرة الطاولة مب�شاركة 

كبرة من الدول واالعبن، واالآن يف �شهر 

ال�شت�شافة  االأردن  ي�شتعد  ال��ق��ادم  م��اي��و 

الطواقم  منلك  التايكواندوالننا  ت�شفيات 

اإدارة  ع��ل��ى  ال����ق����ادرة  وال��ف��ن��ي��ة  االإداري���������ة 

وتنظيم مثل هذِه اال�شت�شافات الريا�شية 

الكبرة على ار�ص اململكة.

واأو�����ش����ح، ان���ه وب��ط��ب��ي��ع��ة احل����ال ه��ن��اك 

احتاداتنا  م��ع  بالتعاون  و�شعناها  خطط 

ال��ري��ا���ش��ي��ة الع�����داد ال��اع��ب��ن امل��ت��اأه��ل��ن 

الأومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و ع��ل��ى اك��م��ل وج��ه ت�شمل 

البطوالت  يف  وامل�شاركة  املع�شكرات  اأقامة 

يف  امل��اك��م��ة  م��ع  ي��ح��دث  كما  التح�شرية 

الراهنة  الظروف  و�شمن  احل��ايل   الوقت 

املنتخبات  ه��ذه ِ اح��ت��ي��اج��ات  ك��اف��ة  وت��وف��ر 

قبل انطاق االأوملبياد.

للماكمة  الوطني  منتخبنا  واأ���ش��اف، 

ي���ج���ت���ه���د ح���ال���ي���ا وال�����اع�����ب�����ون ي���ب���ذل���ون 

ق�������ش���ارى ج��ه��ده��م ل��ل��ظ��ه��ور امل�������ش���رف يف 

اأوملبياد طوكيو، موؤكدا ان الو�شول الأعلى 

امل�����ش��ت��وي��ات يف امل���اك���م���ة ق���ري���ب ل��ل��غ��اي��ة، 

���ش��واء  مل�����ش��ارك��ة ج��ي��دة ج���داً  ون��ح��ن نتطلع 

تعك�ص  اخ���رى  ري��ا���ش��ة  اأي  اأو  امل��اك��م��ة  يف 

وتقدمها  االأردن��ي��ة  الريا�شة  تطور  م��دى 

وو�شولها للعاملية .

وت��ع��اون  ت�����ش��ارك  هنالك  ان  اىل  وا���ش��ار 

يف  القرار  وا�شحاب  االوملبية  اللجنة  بن 

الفرتة  ويف  ان��ه  اىل  م�شرا  وزارات،  ع��دة 

امل��ا���ش��ي��ة ك���ان ل��ل��ج��ن��ة االأومل���ب���ي���ة االأردن���ي���ة 

القرار  اأ�شحاب  مع  جل�شات  وعدة  لقاءات 

للنهو�ص  احلكومية  واجلهات  الوزارات  يف 

ب��ال��ري��ا���ش��ة االأردن����ي����ة  وو���ش��ول��ه��ا الأع��ل��ى 

امل�شتويات العاملية،وهذِه اللقاءات م�شتمرة 

ويف غاية االأهمية الأن العمل الت�شاركي هو 

�شينعك�ص على واقع  التطور والذي  اأ�شا�ص 

حال الريا�شة االأردنية".

وك�����ش��ف ان����ه وخ�����ال االأ����ش���ه���ر امل��ق��ب��ل��ة 

االأح���داث  م��ن  ع���ددا  اململكة  �شت�شت�شيف 

ال��ت��اي��ك��وان��دو  ت�شفيات  اأه��م��ه��ا  ال��ري��ا���ش��ي��ة 

اآ�شيا اإىل  املوؤهلة الأوملبياد طوكيو عن قارة 

االأردن  منتخب  مباريات  ا�شت�شافة  جانب 

كاأ�ص  ت�شفيات  م��ن  املتبقية  ال�شلة  ل��ك��رة 

العجلة  تاأكيد على عودة  وهذا   2021 اآ�شيا 

احلال  بطبيعة  ولكن  ل��ل��دوران  الريا�شية 

ال�شابق  ع��ن  �شيختلف  ال��ب��ط��والت  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�ص".

ال���ظ���روف  "يف ظ����ل  ب���ال���ق���ول  واأن���ت���ه���ى 

كورونا  جائحة  م��ن  ال��ب��اد  بها  مت��ر  التي 

النهو�ص  ملحاولة  االوملبية  اللجنة  ت�شعى 

والتكيف مع الو�شع الوبائي الجل انعا�ص 

ال��ق��ط��اع ال���ري���ا����ش���ي، واع�����دت ا���ش��ت��ق��ط��اب 

ار���ص  اىل  العاملية  وال��ب��ط��والت  املنتخبات 

امل��م��ل��ك��ة ���ش��م��ن ����ش���روط ���ش��ح��ي��ة م�����ش��ددة 

ل��ل�����ش��ي��ط��ره ع��ل��ى ع���دم ت��ف�����ش��ي ال���وب���اء بن 

الاعبن.
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