
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الملكة رانيا العبداهلل تزور قرية 
الفيصلية في مادبا وتلتقي 

سيدات جمعية اليسرى الخيرية

رفض شعبي وفصائلي لتوجه السلطة
 بخصوص انتخابات »التشريعي«

انتخابات فلسطين ٠٠ التأجيل 
السيناريو المرجح والذريعة القدس

االنباط-وكاالت

ال�����ق�����ي�����ادي يف ح����رك����ة اجل����ه����اد  ق�������ال 

الإ���ض��ام��ي خ�ضر ح��ب��ي��ب، ي���وم الإث��ن��ن، 
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وفقاً  الأرج��ح  هو  الت�ضريعية  النتخابات 

لقراءتهم للتطورات ال�ضيا�ضية الأخرية

خا�ضة  ت�ضريحات  يف  حبيب  واأ���ض��اف 

لوحدها  »الن��ت��خ��اب��ات  ق��د���س«:  »�ضبكة  ل��� 

من  ل��ل��خ��روج  ال�ضحرية  الو�ضفة  لي�ضت 

املاأزق الفل�ضطيني، ورغم ذلك نحن دعمنا 

ال��ت��واف��ق ال��وط��ن��ي واأع��ل��ن��ا اأن��ن��ا ل��ن نعطل 

»لكن  قائًا:  وا�ضتدرك  النتخابات«  هذه 

بعدما مت قطع هذا ال�ضوط الطويل.

التفا�صيل �ص »9«

االنباط-عمان

العبداهلل  رانيا  امللكة  جالة  التقت   

ال���ي���وم الث���ن���ن، م���ع رئ��ي�����ض��ة واأع�����ض��اء 

الي�ضرى  �ضيدات  جمعية  اإدارة  جمل�س 

اخلريية، وذل��ك خ��ال زي��ارة اإىل قرية 

ال��ف��ي�����ض��ل��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة م���ادب���ا ب��ه��دف 

التمكن  الط��اع على ج��زء من برامج 

الق���ت�������ض���ادي���ة ل����ل����م����راأة وب����ح����ث ���ض��ب��ل 

م�����ض��اع��دت��ه��ا ل��ت��ع��زي��ز دوره����ا يف حت�ضن 

م�ضادر الدخل لاأ�ضر.

وا�ضتعر�ضت رئي�ضة اجلمعية ال�ضيدة 

اب���ت�������ض���ام ال�������ض���ع���راء م�������ض���اري���ع وب���رام���ج 

وا�ضتجابة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال�����ض��ي��دات  ع��م��ل 

الناجمة  الآثار  للتعامل مع  امل�ضتفيدات 

عن فريو�س كورونا.

ك��م��ا ت��ب��ادل��ت ج��ال��ت��ه��ا احل��دي��ث مع 

امل�ضتفيدات  من  وع��دد  اجلمعية  اأع�ضاء 

ح���ول �ضبل ت��ط��وي��ر الأع���م���ال ال��ت��ي يتم 

يف  خ��ا���ض��ة  اجلمعية  خ���ال  م��ن  تبنيها 

زراعة النباتات العطرية وامل�ضتخدمة يف 

الو�ضفات املنزلية العاجية.

الي�ضرى  ���ض��ي��دات  جمعية  وت��اأ���ض�����ض��ت 

اإىل متكن  وتهدف   2009 ع��ام  اخلريية 

املراأة من خال بناء قدراتها وتزويدها 

بفر�س التمكن القت�ضادي.

التفا�صيل �ص »2«

3 الصحة: 45 وفاة و2386 إصابة بـ » كورونا« 

خالل لقائه األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

الملك : نرفض االعتداءات التي يتعرض 
لها المقدسيون .. ونؤيد صمودهم

الثالثاء   15  رم�سان   1442 هـ  - املوافق  27  ني�سان  2021 م - العدد  5676    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 السياحة النيابية تبحث خطط 
الملكية األردنية

فارق االمكانات يحرم الوحدات من التألق االسيوي   النواب يناقش إجابات الحكومة على13 سؤااًل نيابيًا
 االنباط : فرح مو�صى 

مل ي��ك��ن ا���ض��د امل��ت��ف��ائ��ل��ن ي��ت��وق��ع ان ي��خ��رج 

بنتائج  ال��ك��رة الردن��ي��ة  ال��وح��دات ممثل  ف��ري��ق 

م�ضجعة يف اول م�ضاركة لفريق اردين يف دوري 

اب��ط��ال ا�ضيا ال��ت��ي ت��ق��ام م��ب��اري��ات ال���دور الول 

..ذل���ك  ال��ري��ا���س  ال�����ض��ع��ودي��ة  منها يف ع��ا���ض��م��ة 

وامل��ادي��ة  الفنية  والم��ك��ان��ات  اخل���رة  ف���ارق  ان 

وال���دع���م وغ��ريه��ا ك��ل��ه��ا مت��ي��ل ل�����ض��ال��ح ال��ف��رق 

وجه  على  منها  واخلليجية  امل�ضاركة  ال�ضيوية 

ال��ت��ح��دي��د ..الم�����ر ال����ذي ج��ع��ل م���ن امل��ن��اف�����ض��ة 

عملية  ب�ضورة  ثبت  ما  وهو  اخليال  من  �ضربا 

ب��ع��د اخل�����ض��ائ��ر ال��ت��ي ت��ل��ق��اه��ا مم��ث��ل��ن��ا واك��ت��ف��ى 

م��ن ت��ل��ك امل�����ض��ارك��ة ب��اك��ت�����ض��اب اخل���رة فح�ضب 

...ولن  ريا�ضة كرة القدم التي ُتعتر من اأهم 

الريا�ضات حول العامل اأجمع، اإل ان الحرتاف 

خالها  من  احل�ضول  يتم  ملهنه  يحولها  فيها 

ال��اع��ب��ن،..  لبع�س  جُم���زي  م���ادي  دخ��ل  على 

ال��وح��دات(  )ن���ادي  م��ث��ل  الن��دي��ة  بع�س  ان  اإل 

عالية   ومهارات  قدرات  ميتلكون  لعبن  ي�ضم 

ُتعد  التي  مبيزانيته  م�ضكلة  من  ُيعاين  انه  اإل 

ميزانية  مع  مقارنة  �ضعيفه  و�ضبه  منخف�ضه 

امل�ضكلة لبد  وهذه  �ضدها.  يلعب  التي  الندية 

م��ن وج����ود ح���ًا ل��ه��ا، لن��ه��ا ق��د ُت�����ض��ب��ب بع�س 

املحلل  يقول  وعنها  الاعبن  ل��دى  الح��ب��اط 

ال��ري��ا���ض��ي ه��ي��ث��م اح���م���د ال���دراغ���م���ة  ق��ب��ل ان 

اأول  ويتلم�س  امل��ارد  يظهر  ن  وقبل  املولد  يبداأ 

الكبري  ان��دي��ة الردن يف ه��ذا احل��دث  خ��ط��وات 

ت�ضيب  رمب��ا  ه��زات  م��ن  يتح�ضب  اجلميع  ك��ان 

ا�ضيا  ان��دي��ة  نخبة  �ضيقارع  وه��و  ال��وط��ن  ممثل 

ا�ضيا  يف  الغنياء  بطولة  انها  املتابعن  ويعلم 

امل�����ض��ارك��ة يف ط��اب��ق خم��ت��ل��ف عن  وان الن���دي���ة 

باقي اندية القارة وكان ال�ضوؤال كيف �ضيقتحم 

معهم  وي�ضارك  النخبة  اندية  خلوة  ال��وح��دات 

معلناً التحدي .

التفا�صيل �ص »11«

االنباط- عّمان

 ن��اق�����س جم��ل�����س ال���ن���واب يف ج��ل�����ض��ٍة رق��اب��ي��ة 

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

ب�ضر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  وح�ضور  العودات 

13 �ضوؤاًل للحكومة. اخل�ضاونة وهيئة الوزارة 

رده  يف  الفراية  م��ازن  الداخلية  وزي��ر  وق��ال 

هناك  اإن  ال��ب��ل��وي،  �ضامة  النائب  ���ض��وؤال  على 

413 ق�����ض��ي��ة ع�����ض��ائ��ري��ة م��ا زال����ت ع��ال��ق��ة ل��دى 

 ،2010 احلكام الإدارين يف املحافظات منذ عام 

والبلقاء  ق�ضية،   132 عمان  العا�ضمة  يف  منها 

 ،22 وال���ك���رك   ،34 وم���اأدب���ا   ،48 وال����زرق����اء   ،35

واإرب��د   ،18 والعقبة   ،11 والطفيلة   ،12 ومعان 

 12 وع���ج���ل���ون   ،54 وامل���ف���رق   ،15 وج���ر����س   ،20

ق�ضية.

مناق�ضة  ال�����ض��ع��اي��دة  ع����ارف  ال��ن��ائ��ب  وارج�����اأ 

���ض��وؤال��ه ب��ن��اًء ع��ل��ى ط��ل��ب احل��ك��وم��ة ال��ت��ي ا���ض��ار 

للجهات  ف�ضاد  ق�ضايا  اأرب���ع  حت��وي��ل  اإىل  رده���ا 

2020، وا�ضرتداد  الق�ضائية خال العام املا�ضي 

الأوق��اف  دينار. وقال وزير  األف   887 اأكرث من 

وال���������ض����وؤون وامل���ق���د����ض���ات الإ����ض���ام���ي���ة حم��م��د 

فيها  ي��وج��د  ل  م�����ض��ج��داً   1439 اإن  اخل��اي��ل��ة، 

الأردن،  اأنحاء  جميع  يف  موزعة  م��وؤذن  اأو  اإم��ام 

وغالبيتها م�ضليات �ضغرية ل تقام فيها �ضاة 

امل�ضاجد  جميع  تغطية  ج��رى  بينما  اجل��م��ع��ة، 

التي تقام فيها خطبة اجلمعة.

واأ����ض���اف يف رده ع��ل��ى ���ض��وؤال ال��ن��ائ��ب غ��ازي 

النق�س  ل�ضد  خطة  لديها  الوزارة  اأن  البداوي، 

احلا�ضل يف امل�ضاجد من خال تعبئة ال�ضواغر 

بالتن�ضيق  جديدة  �ضواغر  وا�ضتحداث  املتاحة، 

مع ديوان اخلدمة املدنية.

واكد اخلايلة رداً على �ضوؤال النائب �ضالح 

على  تعيينهم  ج��رى  ام��ام��اً   72 اإن  العرموطي، 

 13 2017، منهم  نظام اخلدمة املدنية منذ عام 

يف عمان.

التفا�صيل �ص »5«

شهداء االردن طرزوا بدمائهم 
الطاهرة ثوب النصر والكرامة

دودين : دراسة حلول حقيقية تشاركية 
تعزز االستدامة المالية للصحف

االنباط-عمان

 ن���اق�������ض���ت جل���ن���ة ال�������ض���ي���اح���ة والآث��������ار 

واخلدمات العامة النيابية، خال اجتماع 

ام�������س الث����ن����ن ب���رئ���ا����ض���ة ال���ن���ائ���ب ع��ب��ي��د 

اليا�ضن، اخلطط والتحديات التي تواجه 

الأردنية،  امللكية  اجلوية  اخلطوط  �ضركة 

ت��داع��ي��ات جائحة  ظ��ل  املقبلة يف  ل��اأع��وام 

امل�ضتجد. فريو�س كورونا 

اإن »امللكية« ناقل  وقال النائب اليا�ضن 

وط��ن��ي م��ه��م ي��ج��ب امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا من 

ال��ت��ي تقدمها  وال���رام���ج  خ���ال اخل��ط��ط 

الدميومة. ال�ضركة ل�ضمان 

ظل  يف  امل�ضتقبلية  النظرة  اأن  وا���ض��اف 

ك��ب��رًيا على  اأث���رت  »ك���ورون���ا« �ضعبة لأن��ه��ا 

النقل  ق��ط��اع  واإن  ال���ط���ريان،  ���ض��رك��ات  ك��ل 

ال���ت���ج���اري وال�����ض��ي��اح��ي ي�����ض��ه��د ت��ن��اف�����ض��ي��ة 

هو  ما  معرفة  �ضرورة  اإىل  م�ضرًيا  كبرية، 

تواجه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  لتذليل  امل��ط��ل��وب 

خطط  خ���ال  م��ن  امل�ضتقبل  يف  »امل��ل��ك��ي��ة« 

اأر�س  على  للتطبيق  قابلة  زمنية  وبرامج 

الواقع.

بال�ضياحة  الهتمام  اأهمية  على  و�ضدد 

الداخلية من خال تقدمي حوافز ت�ضجع 

طريق  عن  للعقبة  الذهاب  اإىل  املواطنن 

»امللكية«.

وزارة  ع�����ام  اأم������ن  اأك������د  ج���ان���ب���ه،  م����ن 

�ضرورة  حجازين  عماد  والآث���ار  ال�ضياحة 

ربط العقبة بالعامل اخلارجي �ضياحًيا من 

خال »امللكية«، لأنها جزء مهم من النقل 

يف الأردن.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

اردين  ���ض��ه��ي��د  اآلف  ث��اث��ة  م��ن  اأك����رث   

البنادق  وبفوهات  الزكية  بدمائهم  طرزوا 

ثوب الن�ضر اخلالد، و�ضنعوا بت�ضحياتهم 

ال�ضيادة وال�ضتقال. العظيمة ق�ضة 

ف��ع��ل��ى م�����دى ع���م���ر ال����دول����ة الردن����ي����ة 

ال��ع��اب��ق ب��امل��ج��د، امل�����ض��ي��ج ب�����ض��م��وخ ه��ام��ات 

اجل���ي�������س ال���ع���رب���ي امل�������ض���ط���ف���وي، خ��ا���س 

اجلي�س معارك ال�ضرف للدفاع عن الر�س 

والن�������ض���ان واحل����ق وال����ع����دل، ب��اح��رتاف��ي��ة 

من  نهلت  �ضامية،  واخ��اق  وبقيم  عالية، 

م��در���ض��ة ال��ه��ا���ض��م��ي��ن يف ال���ت���وق ل��ل�����ض��ام 

وال���ن���ه�������ض���ة واحل����ري����ة.وت����ف����خ����ر امل��م��ل��ك��ة 

املئوية  الها�ضمية وهي على عتبة  الردنية 

الثانية انها قدمت ال�ضهيد تلو ال�ضهيد.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

 اأك����د وزي����ر ال���دول���ة ل�������ض���وؤون الإع����ام 

املهند�س  احلكومة  با�ضم  الر�ضمي  الناطق 

والت�ضاور  التوا�ضل  اأهمية  دودي��ن  �ضخر 

التحديات  ملناق�ضة  ال�ضحفين  نقابة  مع 

ال���ت���ي ت����واج����ه ق���ط���اع الإع��������ام وحت���دي���د 

املرحلة  الإ���ض��اح��ي��ة يف  ال��ع��م��ل  اأول���وي���ات 

اإطار ت�ضاركي. املقبلة �ضمن 

ال���وزراء  رئا�ضة  يف  لقائه  خ��ال  واأ���ض��ار 

ال�ضحفين الردنين  القائم مبهام نقيب 

جمل�س  واأع�ضاء  ال��رم��اوي  ينال  الزميل 

ت��ط��وي��ر مم��ار���ض��ات  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ن��ق��اب��ة 

احل�ضول على املعلومات من خال قانون 

���ض��م��ان ح���ق احل�������ض���ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات، 

الت�ضريعات  خمتلف  ت��ط��وي��ر  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

الإعامّية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط - نور حتاملة 

يف خ��ط��وة جت�����ض��د ال��ت��م��ث��ي��ل احل��ق��ي��ق��ي ل� 

على  امللقاة  الجتماعية  امل�ضوؤولية  مفهوم 

عاتق القطاع اخلا�س ازاء املواطنن وبرامج 

على  احلكومة  تقوم  التي  والتوعية  التنمية 

ت��ن��ف��ي��ذه��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ج��ائ��ح��ة ال��ك��ورون��ا 

القطاع  �ضركات  م��ن  ع��دد  ب���ادرت  امل�ضتجدة، 

اخل���ا����س مب����ب����ادرة ت��ت�����ض��م��ن الع������ان عن 

خ�������ض���وم���ات ���ض��ع��ري��ة ع���ل���ى امل���ن���ت���ج���ات ال��ت��ي 

الكورونا،  لقاح  على  للحا�ضلن  يقدمونها 

وت�ضحجيع  احلكومية  اجل��ه��ود  دع��م  بهدف 

املواطنن على اخذ لقاح الكورونا. 

العاقات  ق�ضم  م�����ض��وؤول  ق��ال  جهته  م��ن 

العامة يف �ضركة زين لات�ضالت عمار فريج، 

ان منح حزمة اإنرتنت جمانية ملتلّقي اللقاح 

هي مبادرة من قبل �ضركة زين الأردن تهدف 

املجتمعي  دوره���ا  موا�ضلة  اإىل  خالها  م��ن 

والت�ضجيع على تلقي اللقاح امل�ضاد لفايرو�س 

يف  الر�ضمية  اجلهود  مل�ضاندة  وذل��ك  ك��ورون��ا 

واملحافظة  ال��وب��اء  تف�ضي  لوقف  املجال  ه��ذا 

على ال�ضحة املجتمعية الأمر الذي �ضيوؤدي 

اإىل عودة احلياة اإىل طبيعتها.

ال�ضركة  تعاونت  »النباط« قد  ل�  واأ�ضاف 

م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ل�����ض��م��ان ح�����ض��ول كل 

ال��ل��ق��اح من  م��ن يتلقى اجل��رع��ة الوىل م��ن 

التي  املجانية  احل��زم��ة  على  زي��ن  م�ضرتكي 

احلملة  وج���اءت  جيجابايت.   5 �ضعتها  تبلغ 

امل�����ض��وؤول��ي��ة  ق��د  »لن����ك  ب��ع��ب��ارة  الت�ضجيعية 

ولنه �ضحتك بتهمنا الك منا 5 جيجابايت 

خال  زين  مل�ضرتكي  ر�ضالة  وت�ضل  جماًنا«، 

اللقاح  من  الوىل  اجلرعة  تلقي  من  دقائق 

حت���ت���وي راب���ط���اً لإمت�����ام ال��ع��م��ل��ي��ة واإ���ض��اف��ة 

احلزمة املجانية. 

ب����دوره ق���ال رام����ي ال���ت���اوي م��دي��ر اح��د 

اخل�ضم  ان   The cake shop ف����روع 

الذي تقدمه ال�ضركة والذي اعلنت عنه عر 

�ضفحاتها يف و�ضائل التوا�ضل الجتماعي هو 

جهد ذاتي منها ومل ياأتي بالتعاون مع وزارة 

ال�ضحة او اي جهة حكومية اخرى والهدف 

ال���ض��ا���ض��ي م��ن��ه ت�ضجيع ال��ع��م��اء ع��ل��ى اخ��ذ 

انت�ضار  م��ن  احل��د  يف  لأهميته  ن��ظ��ًرا  اللقاح 

وما  ال�ضابات  اع��داد  وانخفا�س  الفايرو�س 

ي���رتت���ب ع��ل��ي��ه م���ن ت��ق��ل��ي��ل ���ض��اع��ات احل��ظ��ر 

وانعا�س احلركة التجارية والقت�ضادية من 

ال�ضائعات  بعد  الفكرة  ه��ذه  وج���اءت  ج��دي��د، 

ال��ت��ي اح��دث��ت جلبة ح��ول فاعلية  والق����وال 

املطاعيم وتخوف النا�س منها. 

واأ�ضار يف حديث له مع »الأنباط« اىل ان 

للت�ضجيل  اخل��ا���س  ال��راب��ط  ي�ضم  الع���ان 

ل��ت��ل��ق��ي ل��ق��اح ك����ورون����ا، وان ال�����ض��رك��ة ت��ق��دم 

اخل�ضم يف فرعي عبدون والرابية 25٪ لكل 

من تلقى اجلرعة الوىل من اللقاح وخ�ضم 

ابراز  ب�ضرط  تلقى اجلرعتن  لكل من   ٪50

ال��ع��م��ي��ل اث���ب���ات ح�����ض��ول��ه ع��ل��ى ال��ل��ق��اح اىل 

جانب الهوية ال�ضخ�ضية، واأو�ضح ان معظم 

قاموا  لديهم  ال��ف��روع  خمتلف  يف  العاملن 

بالت�ضجيل للح�ضول على اللقاح.

التفا�صيل �ص »5«

شركات خاصة تجسد مفهوم المسؤولية االجتماعية
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 السياحة تحتفل بيوم التراث العالمي
االنباط- عمان

اح��ت��ف��ل��ت دائ����رة الآث�����ار ال��ع��ام��ة، ام�����س 

الثنن، بح�ضور �ضمو الأمرية دانا فرا�س 

رئ��ي�����ض��ة اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 

للنوايا  اليوني�ضكو  و���ض��ف��رية  ال��ب��رتا  على 

ال�ضريفة  الثقايف، و�ضيادة  احل�ضنة للرتاث 

ا�ضدقاء  جمعية  رئي�ضة  نا�ضر  بنت  نوفة 

الآث����ار وال����رتاث الردن���ي���ة، ب��ي��وم ال���رتاث 

العاملي حتت �ضعار »دور املوؤ�ض�ضات الوطنية 

يف حماية الرتاث«.

وق����ال وزي����ر ال�����ض��ي��اح��ة والآث�������ار ن��اي��ف 

ي��ت��م��ت��ع  الأردن  اإن  ال����ف����اي����ز  ح����م����ي����دي 

الأثرية  املواقع  من  ا�ضتثنائية  مبجموعة 

باأكمله  الب�ضري  الوجود  تاريخ  عر  متتد 

امل��واق��ع  ه��ذه  »مت��ل��ك  امل��ن��ط��ق��ة، م�ضيفا  يف 

مم��ي��زة،  ع��امل��ي��ة  ا�ضتثنائية  قيمة  الأث��ري��ة 

حيث مت اإدراج خم�ضة من هذه املواقع على 

ق��ائ��م��ة ال��ي��ون�����ض��ك��و ل��ل��رتاث ال��ع��امل��ي، وه��ي 

وادي  الر�ضا�س،  اأم  عمرة،  ق�ضري  البرتا، 

رم، املغط�س«.

التفا�صيل �ص »4«



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الملك : نرفض االعتداءات التي يتعرض لها المقدسيون في رمضان المبارك
خالل لقائه األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

الملكة رانيا العبداهلل تزور قرية الفيصلية في مادبا 
وتلتقي سيدات جمعية اليسرى الخيرية

دودين : دراسة حلول حقيقية تشاركية تعزز االستدامة المالية الصحف
 خالل لقائه مجلس نقابة الصحفيين

 مسؤولون في المياه للقضاء بسبب تجاوزات مالية بالماليين

االنباط- عمان

  الييتييقييى جيياليية املييلييك عييبييداهلل اليييثييياين، اميي�ييس االثيينيين، 

االأمن العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية الدكتور 

الييتييعيياون بن  تو�سيع  اآليييييات  بحث  وجييرى  احلييجييرف،  نايف 

االأردن ودول اخلليج العربي وتعزيز ال�سراكة اال�سرتاتيجية 

بينهم.

وتناول اللقاء، الذي جرى يف ق�سر احل�سينية، امل�ستجدات 

الق�سية  ويف مقدمتها  واالإقليمية،  العربية  ال�ساحتن  على 

اليي�ييسييريييف،  الييقييد�ييس  يف  االأو�يييسييياع  وتيييطيييورات  الفل�سطينية 

لها  يتعر�س  الييتييي  ليياعييتييداءات  رف�سه  جالته  اأكييد  حيث 

املقد�سيون يف �سهر رم�سان املبارك، ودعمه ل�سمودهم.

ميين جييهييتييه، نييقييل االأميييين الييعييام ملييجييليي�ييس الييتييعيياون لييدول 

يف  االأعيي�ييسيياء  اليييدول  و�سعوب  قييادة  تهاين  العربية،  اخلليج 

املييجييليي�ييس، جليياليية املييلييك مبيينييا�ييسييبيية ذكييييرى مييئييوييية الييدوليية 

االأردنية، م�سيدا باالإجنازات الكبرية التي حققتها اململكة.

عن  معربا  اخلليج،  دول  اأميين  ميين  االأردن  اأميين  اأن  واأكييد 

واإجييراءات  لييقييرارات  كاما  التعاون  جمل�س  وم�ساندة  دعييم 

االأردن حلفظ اأمنه وا�ستقراره.

االنباط- عمان

مع  االثنن،  اليوم  العبداهلل  رانيا  امللكة  جالة  التقت   

الي�سرى  �ييسيييييدات  جمعية  اإدارة  جمل�س  واأعيي�ييسيياء  رئي�سة 

اخليييرييييية، وذلييييك خييييال زييييييارة اإىل قييرييية الييفييييي�ييسييلييييية يف 

حمييافييظيية ميييادبيييا بييهييدف االطييييياع عييلييى جييييزء مييين بييرامييج 

التمكن االقت�سادية للمراأة وبحث �سبل م�ساعدتها لتعزيز 

دورها يف حت�سن م�سادر الدخل لاأ�سر.

ال�سعراء  ابت�سام  ال�سيدة  اجلمعية  رئي�سة  وا�ستعر�ست 

وا�ستجابة  امليينييطييقيية  اليي�ييسيييييدات يف  عييمييل  وبييرامييج  ميي�ييسيياريييع 

امليي�ييسييتييفيييييدات لييلييتييعييامييل ميييع االآثيييييار اليينيياجييميية عييين فييريو�ييس 

كورونا.

كما تبادلت جالتها احلديث مع اأع�ساء اجلمعية وعدد 

من امل�ستفيدات حول �سبل تطوير االأعمال التي يتم تبنيها 

العطرية  اليينييبيياتييات  زراعييية  يف  خا�سة  اجلمعية  خييال  ميين 

املنزلية العاجية. وامل�ستخدمة يف الو�سفات 

وتييياأ�يييسييي�يييسيييت جييمييعييييية �يييسيييييييدات الييييييي�يييسيييرى اخليييرييييية عيييام 

قدراتها  بيينيياء  خييال  ميين  امليييراأة  اإىل متكن  وتييهييدف   2009

اجلمعية  وتقدم  االقت�سادي.  التمكن  بفر�س  وتزويدها 

حيث  املجتمع  واأفييراد  واالأيييتييام  املحتاجة  لاأ�سر  خدماتها 

ودعم  عينية  وم�ساعدات  توعية  جل�سات  اخلدمات  ت�سمل 

امل�ساريع  ل�ساحبات  االإعاقة وتقدمي منح  ذوي  لاأ�سخا�س 

املدرة للدخل.

بالتعاون  الها�سمي  امللكي  الييديييوان  قييدم   2017 عييام  ويف 

الفني للجمعية  الدعم  التي تقدم  االأردن  مع موؤ�س�سة نهر 

عييييدداً ميين امليينييح لييدعييم االأفيييكيييار وامليي�ييسيياريييع املييييدرة للدخل 

ل�سيدات من املنطقة.

االنباط- عمان

 اأكييد وزييير الدولة ل�سوؤون االإعييام الناطق 

الر�سمي با�سم احلكومة املهند�س �سخر دودين 

اأهمية التوا�سل والت�ساور مع نقابة ال�سحفين 

االإعام  تواجه قطاع  التي  التحديات  ملناق�سة 

وحتديد اأولويات العمل االإ�ساحية يف املرحلة 

املقبلة �سمن اإطار ت�ساركي.

واأ�ييييسييييار خييييال لييقييائييه يف رئيييا�يييسييية الييييييوزراء 

االردنييييين  ال�سحفين  نقيب  مبييهييام  الييقييائييم 

الييزميييييل ييينييال الييييرميييياوي واأعييي�يييسييياء جمل�س 

النقابة اإىل اأهمية تطوير ممار�سات احل�سول 

قييانييون �سمان حق  ميين خييال  املعلومات  على 

تطوير  اإىل  اإ�سافة  املعلومات،  على  احل�سول 

خمتلف الت�سريعات االإعامّية ملعاجلة الثغرات 

املهني  االإعيييام  اأن  مبينا  التطّورات،  ومواكبة 

التحديات  مواجهة  واملجتمع يف  للدولة  عييون 

ويلعب دورا هاما يف تنوير الراأي العام.

متوا�سلة  درا�يييسييية  هيينيياك  اأن  دودييييين  وبييين 

مليي�ييسيياكييل اليي�ييسييحييف الييورقييييية مييين خيييال بحث 

الييعييديييد مييين املييقييرتحييات مييين اأجييييل الييو�ييسييول 

حلييلييول حقيقية تيي�ييسيياركييييية تييعييزز اال�ييسييتييداميية 

املالية لها، نظرا الأهمية هذه ال�سحف للراأي 

العام ودورها يف اإثراء النقا�سات الوطنية ونقل 

ر�سائل الّدولة.

واأكد اأهمية دعم املحتوى االإعامي ب�سكل 

التدريب  بييرامييج  وزيييييادة  وميي�ييسييتييدام  موؤ�س�سي 

واليييتييياأهيييييييل خلييريييجييي اليي�ييسييحييافيية واالإعييييييام 

بالتعاون  االإعامية،  املوؤ�س�سات  يف  والعاملن 

مييع الييقييطيياع اخلييا�ييس الييوطيينييي عيير مييبييادراتييه 

للم�سووؤلية االجتماعية.

ا�ستحقاقات  عييلييى  مقبل  االأردن  اأن  وبييين 

انييتييخييابييييية لييلييبييلييديييات، و�ييسيييييتييم درا�يييسييية اإجييييراء 

ال�سحفين  املهنية ونقابة  للنقابات  انتخابات 

كييونييهييا مييين اليينييقييابييات االأقيييييل عييييددا مييين حيث 

االأوبييئيية حال  العامة مع جلنة  الهيئة  اأع�ساء 

حت�سن الو�سع الوبائي.

واأعرب دودين عن تقديره حلر�س النقابة 

انييتييدابييات  اإجييييراء  على حيثيات  الييوقييوف  على 

بع�س  اإىل  والتلفزيون  االإذاعيييية  موؤ�س�سة  ميين 

اليييوزارات، الفتا اإىل جتميد تنفيذ القرار اإىل 

ب�سكل دقيق مع  تفا�سيله  الييوقييوف على  حن 

خمتلف اجلهات املعنية بتنفيذه.

واأكييييييييد انيييييه �ييسيييييتييم اليييتيييوا�يييسيييل مييييع نييقييابيية 

اليينييقييا�ييس عن  ملييوا�ييسييليية  وزيييارتييهييا  ال�سحفين 

والعمل  تواجهها  الييتييي  وامليي�ييسيياكييل  الييتييحييديييات 

بت�ساركية من اأجل بلورة حلول عملية.

واكيييييييد اليييقيييائيييم مبيييهيييام الييينيييقيييييييب الييزميييييل 

اليييييرمييييياوي اأهيييمييييييية انيييفيييتييياح احليييكيييومييية على 

النظر  واإعييييادة  واالإعييامييي  ال�سحفي  اجل�سم 

بييالييتيي�ييسييريييعييات االإعيييامييييييية بيي�ييسييكييل مييتييكييامييل، 

ال�سحافة  يييوم  النقابة مبنا�سبة  �ستقوم  حيث 

العاملي باإعداد ورقة لتقدميها للجهات املعنية 

اليي�ييسييحييافيية يف اململكة واحلييريييات  تييبيين واقييييع 

تعديلها  اليييواجيييب  والييتيي�ييسييريييعييات  اليي�ييسييحييفييييية 

وعييدم جييواز حماكمة ال�سحفين اإال مبوجب 

اأهمية  اإىل  الفييتييا  والن�سر،  املطبوعات  قييانييون 

لتقوم  واالإعامية  ال�سحافية  املوؤ�س�سات  دعم 

بدورها على اأكمل وجه، من خال اإيجاد حلول 

منا�سبة ملعاجلة امل�ساكل التي تواجه ال�سحف 

الورقية.

ودعيييا الييرميياوي اإىل الييغيياء قيييرار االنييتييداب 

لييلييزميياء اليي�ييسييحييفييييين اليييذيييين مت انييتييدابييهييم 

دائييرة  اإىل  والتلفزيون  االإذاعيييية  موؤ�س�سة  ميين 

املكتبة الوطنية يف وزارة الثقافة واإعادة النظر 

مبو�سوع هيكلة االإعام الر�سمي، �ساكرا تفهم 

الييوزييير ملو�سوع االنييتييداب وجتميده ميين اأجييل 

تقييمه. واأ�سار عدد من اأع�ساء املجل�س خال 

كل  يف  النقابة  مع  الت�ساور  اأهمية  اإىل  اللقاء 

باعتبارها  االإعيييام  قطاع  تهم  التي  الق�سايا 

بيت خرة ومظلة للعمل ال�سحفي واالإعامي 

ودعيييييم جييميييييع قيييطييياعيييات االإعيييييييام وتييخييفيييييف 

االأعباء عنها مبا يف ذلك املوؤ�س�سات ال�سحفية 

املرخ�سة  االإخيييبييياريييية  وامليييواقيييع  واالإعيييامييييييية 

ومتابعة ملف ال�سحف الورقية واأزمتها.

وبييييينييوا �ييسييرورة دعيييم احلييريييات ال�سحفية 

واآليييييييييييييات تيييعيييزييييزهيييا ومييييراجييييعيييية تيي�ييسييريييعييات 

واجلييرائييم  الف�ساد  ومكافحة  اليينييزاهيية  قييانييون 

االإلييكييرتونييييية وغييريهييا، وتييعيياون احلكومة مع 

النقابة حلماية مهنة ال�سحافة من الدخاء 

واالإعييامييي،  ال�سحفي  بالعمل  اأ�ييسييروا  الذين 

وذلك ا�ستنادا اإىل تعريف ال�سحفي ومن يحق 

له ممار�سة العمل ال�سحفي.

النقابة:  اأعيي�ييسيياء  الييزميياء  الييلييقيياء  وح�سر 

وفي�سل  خليل،  الييدييين  وزيييين  الق�ساة،  خييالييد 

قاعود،  اأبييو  وفايز  فريحات،  وعلي  ب�سبو�س، 

وهديل غبون، وموؤيد اأبو �سبيح.

االنباط- عمان

اأحيييييال جمييليي�ييس هيييييئيية اليينييزاهيية ومكافحة   

الف�ساد اإىل النيابة العامة ق�سية �سابها �سبهة 

ف�ساد تتمثل باإحالة وزارة املياه والييري لعطاء 

حفر �سبع اآبار يف منطقة خان الزبيب القريبة 

ميين �ييسييواقيية على اإحييييدى �ييسييركييات حفر االآبيييار 

بكلفة بلغت 14 مليوًنا و864582 دينارا.

وقيييييييال مييي�يييسيييدر ميييي�ييييسييييوؤول يف اليييهيييييييئييية يف 

ت�سريحات �سحفية، ام�س االثنن، اإن االحالة 

الييدرا�ييسييات وتو�سيات اخلييراء  اأن  جييرت رغييم 

ن�سحت بعدم تنفيذ ذلك الأن مياه هذه االآبار 

حارة جًدا و�سديدة امللوحة حتتوي على اأ�سعة 

 50 اإىل   20 بن  تييرتاوح  بن�سبة  وبيتا”  “األفا 
اإ�سافة  ملوا�سفة مياه ال�سرب االأردنييييية،  �سعفاً 

اإىل وجود عن�سر الراديوم فيها.

وا�ساف اأن التحقيقات بّينت اأن وزير املياه 

يف ذلييك الوقت )واليييذي كييان اأحييد ال�سركاء يف 

تلك ال�سركة قبل ت�سلمه حقيبة الوزارة(، اأحال 

العطاء دون االلتفات اإىل نتائج الدرا�سة التي 

اأجراها خبري بريطاين بهذا ال�ساأن، وبّن فيها 

تلك املحاذير، كما مل يلتفت اإىل تقرير اخلرة 

الفنية الذي اأجرته هيئة الطاقة الذرية والذي 

ا اأن معاجلة املياه امل�ستخرجة من هذه  بّن اأي�سً

االآبار �سعبة التحقيق ومرتفعة التكاليف.

والييري  املياه  وزارة  حاولت  التفا�سيل،  ويف 

يف عهد ذاك الييوزييير اإحيياليية العطاء عييام 2017 

االأوىل كلفة  قييدرت  حيث تقدمت له �سركتان 

“وهي  دينار  األييف  و796  مليوًنا   26 بي  التنفيذ 

فيما  العطاء  عليها  حيل 
ُ
اأ التي  ذاتها  ال�سركة 

بعد”، فيما قدرت ال�سركة الثانية كلفة العطاء 

بي 26 مليوًنا و998490 ديناًرا، االأمر الذي دفع 

الوزارة ل�سرف النظر حينها عن امل�سروع لكنها 

عاودت طرحه عام 2018 حيث خف�ست ال�سركة 

االأوىل الكلفة اإىل 14 مليوًنا.

واأ�يييسييياف امليي�ييسييدر اأن كيييل ذليييك جيييرى دون 

مراعاة وزارة املياه والري للت�سريعات النافذة 

االأرا�ييسييي  دائيييرة  مييع  التن�سيق  ت�ستدعي  الييتييي 

وامل�ساحة و�سلطة امل�سادر الطبيعية التي كانت 

تركيز  اأّن  لييهييا  تييبييّن  حيييييث  امليينييطييقيية،  م�سحت 

وكذلك  جيييًدا،  مرتفع  املنطقة  يف  اليييييورانيييييوم 

مل يتم التن�سيق مع هيئة الطاقة الذرية كون 

املنطقة منطقة امتياز لها بقرار من جمل�س 

الوزراء.

ييييذكييير اأن وزييييييير املييييييييياه كيييييان قييييد خيياطييب 

االجتماعي  ال�سمان  ا�ستثمار  �سندوق  رئي�س 

ال�ستغال املنطقة لغايات ال�سياحة العاجية 

مييييياهييهييا وخ�سائ�سها  حييييرارة  نييظييرا الرتيييفييياع 

املعدنية.

 الحكومة ستمنح حزمة من الحوافز 
لألشخاص المطعمين بلقاح كورونا

 وزير األوقاف: خطة متكاملة للتعامل 
بحال السماح بصالة التراويح

 البدور: الفتح الشامل في تموز غير قابل 
للتطبيق ألن الموجة الثالثة لكورونا بعد شهرين 

 جماعة عمان تدعو لنصرة المقدسيين

 التربية تنهي استعداداتها للمشاركة 
بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة

االنباط-عمان

كيييورونيييا يف وزارة  قيييال ميي�ييسييوؤول مييلييف   

اليي�ييسييحيية عييييادل الييبييلييبييييي�ييسييي، ان احلييكييوميية 

لاأ�سخا�س  احلييوافييز  ميين  حييزميية  �ستمنح 

�سي�سمح  حيييييث  كيييورونيييا  بييلييقيياح  املييطييعييميين 

بالتجول  اللقاح  جرعتي  اأخييذ  ملن  ال�سماح 

خال اأيام احلظر. 

للمن�ساآت  �سي�سمح  كذلك  اأنييه  واأ�ييسيياف 

العاملن  جميع  تلقى  الييتييي  واملييوؤ�ييسيي�ييسييات، 

فيييييهييا جييرعييتييي الييلييقيياح بييالييعييمييل والييتييجييول 

عدد  اأن  البلبي�سي،  وبيين  احلييظيير.  خييال 

املييواطيينيين الييذييين تييلييقييوا اجلييرعيية االوىل 

األيييف �سخ�س،   650 اليييي  الييلييقيياح جتييياوز  ميين 

والييذييين تييلييقييوا اجلييرعييتيين جتييياوز الييي 130 

األف �سخ�س.

االنباط- عمان

 قال وزير االأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات 

االإ�ييسييامييييية الييدكييتييور حممد اخلييايييليية اإن 

الوزارة اأعدت خّطة متكاملة، و�سمن درا�سة 

حمييكييميية لييلييتييعييامييل يف حيييال اليي�ييسييميياح بيييياأداء 

�ساة الرتاويح خال الع�سر االأواخيير من 

رم�سان، وقد يكون القرار قبل ذلك.

تيي�ييسييريييحييات  واأ�ييييييسيييييياف اخلييييايييييليييية يف 

اإن الييوزارة ترتبط  �سحفية، ام�س االإثنن، 

مع اجلهات الطبية، وتتابع تطورات الو�سع 

االأيييام  خييال  اأف�سل  اأ�سبح  الييذي  الوبائي، 

ما  اال�سابات،  ن�سبة  انخفا�س  مع  املا�سية 

املتعلقة  باالجراءات  النظر  اعادة  ي�ستدعي 

بامل�ساجد.

واأ�سار اإىل اأنه �سيتم تعميم الروتوكول 

اليي�ييسييحييي مييين لييبيي�ييس الييكييميياميية والييتييبيياعييد 

امل�ساجد  وتعقيم  امل�ساجد  يف  االجييتييميياعييي 

اإجيييييراءات �سحية، وحتييديييد وقييت  و�ييسييميين 

اإ�سافة  امل�سجد،  واإغييياق  للرتاويح  حمييدد 

ليييتيييوفيييري مييي�يييسييياحيييات اإ�يييسيييافييييييية بييامليي�ييسييجييد 

فتح  جيييانيييب  اإىل  اخليييارجييييييية،  كيياليي�ييسيياحييات 

�ساة  الأداء  للن�ساء،  املخ�س�سة  امل�سليات 

الرتاويح.

امل�سلن  نيييداء جلميع  اخلييايييليية  ووجيييه 

ل�ساة  واالأطييفييال  ال�سن  كبار  قييدوم  بعدم 

الرتاويح حفاظاً على �سّحتهم و�سامتهم، 

م�سريا اىل انه يف الفرتة املا�سية مت اإغاق 

الأوامييير  خمالفتها  ب�سبب  امل�ساجد  بع�س 

الدفاع وعدم التزامها بالتعليمات ال�سحية 

وهيييي حييياالت نييييادرة جيييداً ال يييقييا�ييس عليها، 

لهم  تنبيهات  وتوجيه  ن�سحهم  بعد  وذلييك 

اأكرث من مّرة.

اأنه  وحييول عمل جلييان الييزكيياة، لفت اإىل 

بال�سماح  امل�ساجد  الأئييميية  التعميم  �سيعيد 

املال  وزكيياة  الترعات  بجمع  الزكاة  للجان 

يتمكنوا  لكي  املبارك،  رم�سان  �سهر  خال 

واملحتاجة،  الييفييقييرية  االأ�ييسيير  م�ساعدة  ميين 

الو�سع  ب�سبب ظيييروف  وقييفييهييا  بييعييد  وذليييك 

الوبائي.

االنباط-عمان

الوطني  املركز  اأميينيياء  اأكييد ع�سو جمل�س 

حلقوق االإن�سان اأن ما اأعلنته احلكومة عن 

توقعات بفتح القطاعات مطلع متوز القادم 

غري قابل للتطبيق علميا وال ميكن حتقيقه 

على اأر�س الواقع

وقييال البدور يف ت�سريحات الإذاعيية حياة 

اأف اأم ، اإن ال�سبب الرئي�س وراء �سعوبة فتح 

املوجة  الييقييادم هو  القطاعات يف �سهر متييوز 

الثالثة املتوقع دخولها بعد 8 اأ�سابيع، مبينا 

اأن �سلوك الفريو�س ثابت على �سكل موجات

واأ�ساف اأن احلكومة �ستعود ومتدد تاريخ 

من  اأنيييه  خا�سة  اململكة،  يف  القطاعات  فتح 

الفريو�س  ميين  اأخيييرى  قييدوم موجة  املتوقع 

نهاية �سهر اأيار املقبل

ون�سح البدور احلكومة بفتح القطاعات 

خيييال الييفييرتة احلييالييييية، وتييكييثيييييف حمات 

التطعيم لت�سل اإىل 100 األف جرعة يوميا، 

ميييوؤكيييدا اأن الييعييديييد مميين تييلييقييوا الييلييقيياح مل 

ياأخذوا اجلرعة الثانية وهذا حتد اآخر

االنباط- عمان

 دعيييت جييميياعيية عييمييان حلييييوارات امل�ستقبل 

على  اليي�ييسييامييدييين  املييقييد�ييسييييين  نيي�ييسييرة  اإىل 

املتاحة  الو�سائل  بكل  املييبيياركيية  االأر�يييس  ثييرى 

وتقديراً  ل�سمودهم  تعزيزاً  ومعنوياً،  مادياً 

لبطوالتهم.

كييمييا دعييييت اجليييمييياعييية يف بيييييييان �ييسييحييفييي، 

اإىل العمل ليظل  اميي�ييس االثيينيين، االردنييييين 

االأردن كما هو دائماً الرئة التي تتنف�س منها 

درع  الها�سمية  العباءة  تظل  واأن  فل�سطن، 

مقد�سات املدينة املقد�سة.

املقد�سين  ب�سمود  فخرها  عيين  واأعييربييت 

اال�يييسيييطيييوري، حيييييث يييتيي�ييسييدون بيي�ييسييدورهييم 

العارية الأعتى اآلة ع�سكرية غازية يف التاريخ 

املنظم �سد  الييدوليية  اإرهييياب  املعا�سر، متار�س 

املدنين الييعييزل دفيياعييا عيين عييداليية ق�سيتهم 

وحقهم مبقد�ساتهم الدينية.

وقالت اجلماعة اإن املقد�سين ي�ستب�سلون 

دفاعاً عن عا�سمتهم، وم�سرى نبيهم، ومدرج 

م�سيحهم عليهما ال�سام، مكر�سن �سيادتهم 

عليها رغم اأنف املحتل، وهم بذلك يدافعون 

عييين �يييسيييرف االأمييييييية اأميييييييام حمييييييياوالت الييعييدو 

وهي  االأقيي�ييسييى،  امل�سجد  لتدني�س  امل�ستميتة 

املييحيياوالت التي تتحطم على �سخرة �سمود 

وت�سحيات املقد�سين.

وحيييييييت اجليييمييياعييية �يييسيييميييود عيييميييوم اأبييينييياء 

فل�سطن واملقد�سين على وجه اخل�سو�س، 

الذين يكتبون يف رم�سان �سفحة جديدة من 

�سفحات اإنت�سار اإرادة ال�سعوب على جاديها، 

مدخًا  الييقييد�ييس  انتفا�سة  جعل  اإىل  داعييييية 

الفل�سطينية  الييوطيينييييية  اليييوحيييدة  لتحقيق 

كييمييدخييل ليييوحيييدة االأمييييييية طييريييقييا لييتييحييرييير 

االأق�سى.

االنباط- عمان

ا�ستعداداتها  والتعليم  الييرتبييييية  وزارة  اأنييهييت 

للعلوم  اليييدويل  باملعر�س  االأردن  طلبة  مل�ساركة 

والهند�سة ISEF للعام 2021، والذي �سيعقد هذا 

العام عن بعد من الثالث وحتى ال�ساد�س من اأيار 

املقبل.

واأو�سحت الوزارة يف بيان ام�س االثنن، اأن 27 

طالبا وطالبة من خمتلف مدار�س اململكة �سيمثل 

اململكة يف املعر�س من خال 16 م�سروعاً مدر�سًيا 

للمناف�سة يف جميياالت خمتلفة، وذلييك بدعم من 

�سندوق احل�سن لاإبداع والتفوق.

العلمية  امل�سابقات  اأكييير  ميين  امل�سابقة  وتييعييد 

والهند�سة  العلوم  العاملي يف جمال  امل�ستوى  على 

والتكنولوجيا، وي�سارك فيها طلبة من اأكرث من 

80 دولة يف العامل. و�سملت اال�ستعدادات التعريف 

االإ�سرافية  الييكييوادر  وتييدريييب  باجلائزة  والتوعية 

املعنية بها واملعار�س املحلية والوطنية وحت�سري 

باملعر�س �سنويا، وفقا للبيان،  امل�ساريع. وي�سارك 

ما يقارب 850 اإىل 1000 طالب وطالبة من اأكرث 

الرتبية  مديريات  مدار�س  من  مدر�سة   500 من 

والتعليم املختلفة؛ حيث تعمل الييوزارة على بناء 

�ييسييراكييات مييع اجلييامييعييات واملييوؤ�ييسيي�ييسييات وال�سركات 

الوطنية لتقدمي الدعم املنا�سب للطلبة املبدعن 

واملخرتعن، لت�سبح م�ساريعهم ريادية ذات قيمة 

ا�ستثمارية بامل�ستقبل.

مهارات  تعزيز  على  حر�سها  الييييوزارة  واأكيييدت 

االإبييييداع واالبييتييكييار لييدى طلبتها، وتييوفييري البيئة 

املييواهييب،  و�سقل  املييهييارات  عيين  للك�سف  احلا�سنة 

املناف�سة  العلمي وحييب  البحث  �ساأن نهج  واإعييياء 

لدى طلبتها، اإ�سافة اإىل متكن كوادرها التعليمية 

اإدارة وتييعييزيييز هيييذه اجلييوانييب  واالإ�ييسييرافييييية ميين 

واال�ستفادة من املمار�سات الف�سلى العاملية يف هذا 

املجال. واأ�سارت الييوزارة اإىل اأن اأهمية امل�ساركة يف 

مثل هذه املناف�سات العاملية تنعك�س على املنظومة 

لاحتكاك  فيير�ييسييا  وتييوفيير  االأردنييييييية،  التعليمية 

ليبقى  املتميزة،  والعلمية  التعليمية  بالتجارب 

والتح�سن  لييلييتييطييور  مييواكييبييا  التعليمي  اليينييظييام 

اأردنية  ب�سرية  كييوادر  لبناء  �سعيا  عامليا،  املت�سارع 

اأكييرث  يتناف�س  اأنييه  يذكر  وعامليا.  عربيا  مناف�سة 

من مليون طالب على امل�ساركة يف معر�س العلوم 

يعقد  فيما   ،12 اإىل   9 ال�سفوف  ميين  االإقليمية 

الييعييامل برعاية  للعلوم حييول  500 معر�س  قييرابيية 

طالب   2000 ميين  الأكيييرث  يتاح  بحيث   ،)ISEF(

يييزيييد عييلييى 3 ماين  فيير�ييسيية التناف�س عييلييى مييا 

دوالر على �سكل بعثات درا�سية وجوائز اأخييرى يف 

22 جماال علميا.
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االنباط- عمان

اردين  ���ش��ه��ي��د  اآالف  ث��اث��ة  م���ن  اأك����ر   

البنادق  وبفوهات  الزكية  بدمائهم  ط��رزوا 

بت�شحياتهم  و�شنعوا  الن�شر اخلالد،  ثوب 

العظيمة ق�سة ال�سيادة واال�ستقالل.

فعلى مدى عمر الدولة االردنية العابق 

ب��امل��ج��د، امل�����س��ي��ج ب�����س��م��وخ ه���ام���ات اجل��ي�����ش 

امل�سطفوي، خا�ش اجلي�ش معارك  العربي 

ال�سرف للدفاع عن االر�ش واالن�سان واحلق 

والعدل، باحرتافية عالية، وبقيم واخالق 

يف  الها�سميني  مدر�سة  م��ن  نهلت  �سامية، 

التوق لل�سالم والنه�سة واحلرية.

وت��ف��خ��ر امل��م��ل��ك��ة االردن����ي����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة 

انها قدمت  الثانية  املئوية  عتبة  وهي على 

دم��اوؤه��م  زّك��ت  مم��ن  ال�سهيد،  تلو  ال�سهيد 

ال���ع���روب���ي���ة ت������راب ال����زي����ت����ون وال���دح���ن���ون 

ي�سكت  اأن  وب���ع���د  وال��ن��خ��ي��ل،  وال��ي��ا���س��م��ني 

دموع  تختلط  االم��ر،  وُيق�سى  الر�سا�ش، 

الن�سر وال�سموخ، ليبقى  االمهات بزغاريد 

الوطن اآمنا م�ستقرا مطمئنا عايل اجلبني، 

م�ستمرا يف نه�سته واجنازاته، معززا بنهج 

وق���ي���م ال�����س��الم وال���دمي���ق���راط���ي���ة واحل��ك��م 

الر�شيد.

���س��ي��ا���س��ي��ون وم���ت���ق���اع���دون ع�����س��ك��ري��ون 

وم����وؤرخ����ون، مم���ن ت�����س��رف��وا ب��ح��م��ل ���س��ع��ار 

اجل��ي�����ش ال��غ��ايل، ي���وؤك���دون ل��وك��ال��ة االن��ب��اء 

ال�سهادة فداء للوطن،  االردنية )برتا(، ان 

واجب ون��داء، وان االردين جمبول بثوابت 

ال���والء واالن��ت��م��اء، واث��ق م��ن الن�سر يف كل 

امل���ي���ادي���ن، ط��امل��ا ان ال�����س��ه��ام��ة وال��رج��ول��ة 

وااليثار واالإقدام من �سيم اجلي�ش االردين 

البا�سل، حامي احلمى والثغور.

ا�سماء  بع�ش  ا�ستذكار  ان  اىل  ويلفتوا 

تعانقوا  مم��ن  االردن،  ���س��ه��داء  وب���ط���والت 

برتاب  دماوؤهم  وامتزجت  القد�ش،  وا�سوار 

االر�ش العربية، ال يعطيهم حقهم ابدا، وان 

تف�سيال  لي�ش  فهذا  بع�سها،  على  ع��ّرج��وا 

الأح�����د ع��ل��ى اآخ������ر، ف��ج��م��ي��ع��ه��م اك�����رم بني 

الب�سر، لهم املجد واخللود، تر�سم دماوؤهم 

حدود الوطن، حني يحملون ارواحهم على 

اكّفهم، بكل اقدام وج�سارة وجراأة.

الثورة  منذ  ت��واأم��ان  واالأردين  ال�سهادة 

العربية الكربى.

الكاتب واملوؤرخ بكر خازر املجايل يتحدث 

وجم��ده  ال�سهيد  “�سيمفونية”  ي���راه  عما 

اجلي�ش  ب��وا���س��ل  �سطر  ح��ي��ث  وت�سحياته، 

وزينوها  البنادق  بفوهات  البطولة  العربي 

ب��ل��ون ال�����س��م��اغ، وط���ّرزوه���ا ب��اأ���س��ن��ة ال��رم��اح، 

فكانوا اخليل وال�سيف والر�سالة وامل�ستقبل، 

فاالأردن وال�سهادة تواأمان منذ كان االردين 

الكربى، فخا�ش  العربية  الثورة  جنديا يف 

يف  فيها،  الن�سر  وح��ق��ق  احلا�سمة  امل��ع��ارك 

ووادي  وال�سوبك  والطفيلة  ومعان  العقبة 

مو�سى واحل�سا والقطرانة، ويف املدورة اىل 

اجلفر وباير، و�سوال اىل االأزرق.

ووفقا  ن��ع��رف،  ان  غريبا  ولي�ش  وي��زي��د، 

الر�سمي ل�سهداء اجلي�ش االردين،  لل�سجل 

ال��ع��رب��ي،  ج��ي�����س��ن��ا  م���ن  ���س��ه��ي��دي��ن  اول  ان 

ا�ست�سهدا على ار�ش �سورية، وهما: ال�سهيد 

اجل����ن����دي م��ف��ل��ح ح�����س��ن ال�����دا������ش، وال�����ذي 

ا�ست�سهد يف 10 اآب 1938، وال�سهيد اجلندي 

احمد مفلح ال�سحيم بني �سخر، الذي نال 

ال�سهادة يف 27 حزيران 1941.

ان االردن قدم اكرث  ويلفت املجايل اىل 

اآالف ���س��ه��ي��د خ��ا���س��وا ح���روب  م���ن ث��الث��ة 

ال��دف��اع ع��ن ام��ة ال��ع��رب وار����ش القدا�سة، 

ف��ت��خ�����س��ب��ت ار������ش ب����اب ال�����واد وال��ل��ط��رون 

عام  املحتلة  فل�سطني  يف  ال�����س��ه��داء  ب��دم��اء 

اأج�����س��اده��م  م��ن  اجل��ن��د  �سنع  ح��ي��ث   ،1948

�سدا ملنع االخرتاق املعادي، وتعانق الرجال 

ال��ق��د���ش وب��واب��ات��ه��ا، امتطوها  اأ����س���وار  م��ع 

لهم  فكتبت  �سهادة،  اأو  لن�سر  يتوقون  وهم 

اىل  الفتا  وال�سهادة”،  “الن�سر  احُل�سنيان 

الرثى  على  ال�سهادة  نالوا  �سهيدا   328 ان 

الفل�سطيني، وكان املثنى اليماين ابن معان 

اول ال�سهداء يف هذه احلرب.

ان������ه وب����ع����د ع���ام  امل�����ج�����ايل اىل  وي�����ن�����وه 

من  �سنة  تخل  مل   1966 ع��ام  وح��ت��ى   1948

على  الثالثي  العدوان  وب�سبب  اال�ست�سهاد، 

اجلي�ش  ك���ان   ،1956 ع���ام  ال�سقيقة  م�����س��ر 

، الأن  امل��ع��رك��ة  ال��ع��رب��ي االردين ج���زءا م��ن 

العدو خ�سي ان يفتح االردن جبهته �سده، 

قدم  حيث  جي�سنا،  مع  باال�ستباك  وا�ستمر 

خ���الل ه���ذه ال���ف���رتة 106 ���س��ه��داء، ك��اأك��رب 

حرب  بعد  م��ا  ���س��ن��وات  م��دى  على  ح�سيلة 

فل�سطني عام 1948.

وال نن�سى، كما يتابع، ان اجلي�ش االردين 

ه��ب ل��ل��دف��اع ع��ن ا���س��ت��ق��الل دول����ة ال��ك��وي��ت 

ق��وات��ن��ا  حت��رك��ت  اإذ   ،1961 ع���ام  ال�����س��ق��ي��ق��ة 

ح���ي���ن���ذاك، وراب����ط����ت اىل ج���ان���ب اجل��ي�����ش 

الكويتي على ار�سه.

وي�سري اىل ا�ستمرار الت�سحيات، قائال: 

من  ال��ث��اين  ت�سرين   13 ويف  ال�سموع  ففي 

عام 1966، ارتقى 13 �سهيدا، اولهم م�ساعد 

قائد ال�سرية ال�سهيد النقيب حممد �سيف 

اهلل الهباهبة.

ك���م���ا ن�����س��ت��ذك��ر ب���ك���ل ���س��ه��ام��ة ال�����س��ه��ي��د 

اجل���ن���دي ع��ط��اهلل ع��ل��ي م����رتوك ال���ع���ودات 

اب����ن ال��ط��ف��ي��ل��ة ال�����ذي ق��ت��ل ق���ائ���د احل��م��ل��ة 

“يوهاف”  امل��ظ��ل��ي  ال���ل���واء  اال���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

يرتقي  ان  ق��ب��ل  ال�����س��م��وع  ����س���وارع  اح���د  يف 

�شهيدا”، وفقا للمجايل.

ت�سحيات  ا���س��ت��ذك��ار  امل��ج��ايل  وي��وا���س��ل 

اىل  ي�سري  حيث  البا�سل،  االردين  اجلي�ش 

حزيران  يف  خا�سها  التي  الدامية  املعركة 

ال���ق���وم���ي  ال�����واج�����ب  م��ن��ط��ل��ق  م����ن   1967

والعروبي، معلقا: تلك املعركة التي فر�ست 

علينا، وكلفتنا فقدان ار�ش ال�سفة الغربية، 

وقدمنا خاللها 589 �سهيدا، خا�سوا معارك 

اهلل  ورام  والقد�ش  ج��راح  ال�سيخ  يف  قا�سية 

وقباطية، وا�ست�سهد حينذاك الطيار فرا�ش 

العجلوين الذي كان ي�ستعد لتنفيذ غارته 

الثانية على العدو.

وي�ستطرد: “الأن عقيدة اجلي�ش االردين 

ث��اب��ت��ة ال ت��ت��غ��ري، ك���ان ي���وم ال��ن�����س��ر امل��ب��ني 

عنان  اجل��ن��د  لي�سق   1968 اآذار  ك��رام��ة  يف 

ال�����س��م��اء، وي��ر���س��ل��ون وه���ج االن��ت�����س��ار ي�سع 

من  ال��رم��اح  اأ�سنة  فتلمع  ال��ع��رب،  �سماء  يف 

جديد كرامة وعزة، هو جي�ش ما عرف اإال 

 87 مقدما  درب��ا،  واملجد  والفخر  البطولة 

�سهيدا، لكل منهم ق�سة بطولية، اذ تالقت 

بطوالت عارف ال�سخ�سري وراتب البطاينة 

يعقوب  �سكري  وخ�سر  ال�سرايرة  وا�ستيان 

مع كل االبطال، ف�سنعوا الن�سر املبني �سد 

الكرامة  للعرب  واع����ادوا  ال��ع��دو،  غطر�سة 

والثقة والعنفوان«.

واال���س��ت��ق��رار  االم���ن  واج��ب��ه لفر�ش  ويف 

ي�سري  ال�سيادة،  على  وللحفاظ  الوطن،  يف 

 894 ق��دم  االردين  اجلي�ش  ان  اىل  امل��ج��ايل 

 ،1972 1969 وح��ت��ى ع���ام  ���س��ه��ي��دا م��ن ع���ام 

فخا�ش  العرب،  جي�ش  كذلك  وهو  متابعا: 

غمار حرب رم�سان 1973يف ار�ش اجلوالن، 

النقيب  ال��ب��ط��ل  وك����ان  ���س��ه��ي��دا،   23 وق����دم 

ال�سي�ساين منوذجا متفردا يف  احمد  فريد 

ال�سجاعة والبطولة.

رابط  ان جي�سنا  امل��ج��ايل،  امل���وؤرخ  ويذكر 

�سلطنة  يف  ظ���ف���ار  ج��ب��ل  يف   1975 ع����ام  يف 

عمان دفاعا عن ال�سرعية الد�ستورية و�سد 

م���وج���ات م���ن االره������اب وال���ت���ط���رف، وف��ق��د 

خمتلفة  ع��م��ل��ي��ات  يف  ���س��ه��داء  �ستة  االردن 

اختلط  االردين  ال��دم  ان  اىل  الفتا  ه��ن��اك، 

ن��زور  حيث  فل�سطني،  ويف  ال��ع��رب،  ب��اأر���ش 

�سواحي  ويف  ونابل�ش،  جنني  يف  اأ�سرحتهم 

القد�ش وباب الواد، ويف اليامون وبدو، ويف 

كما  وقلقيلية،  وال��ب��رية  اهلل  ورام  ال��ق��د���ش 

ال�سالم  م��ع��ارك  زال،  وم���ا  اجل��ي�����ش  خ��ا���ش 

واالإن�����س��ان��ي��ة ب��ك��ف��اءة امل��ق��ات��ل يف ك��ل اأرج���اء 

ال���ع���امل، وه���و احل���ار����ش يف م��ن��اط��ق ال��ن��زاع 

اخل��ط��رية، وه��و امل��راق��ب اليقظ، وه��و من 

يقدم الغوث واال�ست�سفاء يف مناطق التوتر.

االنباط- خليل الفرايه 

اأع����ل����ن ن����ائ����ب امل����دي����ر ال����ع����ام  ل�����س��رك��ة 

ع��ن  العبادلة   ع���دن���ان  اجل�������س���رال���ع���رب���ي  

الأوىل   العربي  اجل�سر  اأ�سطول  ا�ستئناف 

رح��الت��ه ال��ب��ح��ري��ة امل��ن��ت��ظ��م��ة ع��رب اخل��ط 

ال���ب���ح���ري ال������دويل ال��ع��ق��ب��ة ن���وب���ي���ع  ب��ع��د 

ان��ق��ط��اع الأك����رث م���ن ع����ام ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة 

كورونا .

الركاب  نقل  عمليات  اأن  العبادلة  واأك��د 

البحري  اخل���ط  ع��رب  طبيعتها  اىل  ع���ادت 

�سيحكمها  و  ن��وي��ب��ع.   _ ال��ع��ق��ب��ة  ال����دويل 

الكاملة   ال�سحيه  واالج�����راءات  املتطلبات 

من حتديد احلد االعلى امل�سموح بنقله على 

الباخره  وهو  75 ٪ للركاب وذلك حفاظا 

الركاب   بني  اجل�سدي  التباعد  عملية  على 

وت��وف��ري اق�����س��ى درج����ات االم�����ان  للجميع  

امل�سافرين   اإح�سار  ا���س��رتاط  اىل    اإ�سافة 

م��ن جمهورية  م�سر    فح�ش اخللو من 

املعتمدة لوزارة  اأحد املختربات  كورونا من 

اخلارجيه االردنيه �ساري املفعول  ملدة 120 

والتعهد  ال�سحي  االق����رار  وتعبئة  ���س��اع��ه 

ب���االل���ت���زام ب�����االج�����راءت ال�����س��ح��ي��ه وع��م��ل 

الباخرة من  اآخر على منت  فح�ش كورونا 

ب��ي��والب االردن���ي���ه و�سيتم  ق��ب��ل خم��ت��ربات 

امل�سافرين على منت  اج���راءات  كافة  امت��ام 

املميزه  اجهزتنا  م��ع   بالتعاون  ال��ب��اخ��ره   

دائ���م���ا يف ج����ودة خ��دم��ات��ه��ا وق��درت��ه��ا على 

التكيف مع الظروف 

ال�������س���رك���ة  اأن  ال�����ع�����ب�����ادل�����ه   وا�������س������اف 

�ستلتزم  املينائيه  واالج��ه��زة  وامل�����س��اف��ري��ن 

باال�سرتاطات واملتطلبات ال�سحية واوامر 

ال���دف���اع و���س��ت��ع��م��ل اجل�����س��ر ال��ع��رب��ي  على 

والوقايه  ال�سالمه  اج��راءات  دليل  تطبيق 

على القطع البحريه التابعة لها 

قامت  ال�سركة  اأن  اإىل  العبادلة  ولفت 

9600 �ساحنة خالل العام واأكرث من  بنقل 

العقبة  مابني  �سياره  و145  راك��ب  األ��ف   25

اخلط  على  احلركة  زيادة  متوقعا  ونويبع 

خالل عطلة عيد الفطر املبارك  

م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة اك��د ن���اىب م��دي��ر ع��ام 

ال��رك��اب  نقل  ان ح��رك��ة   ، ال��ع��رب��ي   اجل�سر 

خ����الل ال���ف���رتة احل��ال��ي��ة ���س��ت�����س��ه��د ه���دوء 

امل�سريني   اال���س��ق��اء  الإل��ت��زام  ن��ظ��را  متوقع 

ب���ق�������س���اء ����س���ه���ر رم���������س����ان امل�����ب�����ارك ب��ني 

عائالتهم وذويهم ، متوقعا يف الوقت ذاته 

الفطر  عيد  بعد عطلة  ما  ت�سهد فرتة  ان 

كبريه.  نقل  وحركة  ملفتا  ن�ساطا  ال�سعيد 

حيث  نويبع   ، العقبة  البحري  اخلط  عرب 

تبدا عودة العاملني وامل�سافرين من م�سر 

اىل اململكة اىل اعمالهم .

وت���ع���د ���س��رك��ة اجل�����س��ر ال���ع���رب���ي ال��ن��ق��ل 

وم�سر  االأردن  م��اب��ني  ال��وح��ي��د  ال��ب��ح��ري 

وال���ع���راق ح��ي��ث ت�����س��رتك ال�����دول ال��ث��الث 

لتعزيز   1985 ال��ع��ام  منذ  ال�سركة  ب����اإدراة 

التعاون العربي امل�سرتك.

شهداء االردن طرزوا بدمائهم الطاهرة ثوب النصر والكرامة

العبادلة : عودة منتظمة لنقل الركاب عبر الخط البحري 
الدولي العقبة _ نوبيع وباالتجاهين 

االنباط- عمان

ع���ام وزارة اخل��ارج��ي��ة  اأم����ني  ت�����س��ّل��م 

و�����س����وؤون امل���غ���رتب���ني ال�����س��ف��ري ي��و���س��ف 

من  ن�سخة  االث��ن��ني،  ام�����ش  البطاينة، 

انغوال  جمهورية  �سفري  اعتماد  اأوراق 

ك��وزم��ي،  م��ان��وي��ل  نيل�سون  ال�����س��دي��ق��ة 

����س���ف���رياً م���ع���ت���م���دا غ����ري م���ق���ي���م ل���دى 

اململكة.

واأع�����رب ال�����س��ف��ري ال��ب��ط��اي��ن��ة خ��الل 

عن  ك��وزم��ي،  ال�سفري  مكتبه  يف  لقائه 

والنجاح  بالتوفيق  له  متنياته  اأطيب 

يف مهامه اجلديدة يف تعزيز العالقات 

ال�سديقني. البلدين  الثنائية بني 

االنباط- عمان

ال�سياحة  تن�سيط  هيئة  ع��ام   بحث مدير 

ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رزاق ع��رب��ي��ات خ���الل لقائه 

ال�سفري العراقي لدى االأردن حيدر العذاري، 

ال�سحية  ال�سياحة  جم��ال  يف  ال��ت��ع��اون  �سبل 

للمملكة.

واأكد عربيات خالل اللقاء الذي جرى يف 

االثنني، متانة  ام�ش  العراقية  ال�سفارة  مقر 

العالقات الثنائية بني الدولتني ال�سقيقتني 

االأردن والعراق، الفًتا اإىل االأدوار الكبرية التي 

تبذلها هيئة تن�سيط ال�سياحة الإيجاد املزيد 

م��ن ف��ر���ش ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، والعمل 

على رفع مكانة ال�سياحة االأردنية وخا�سة يف 

جانب ال�سياحة ال�سحية والتعليمية.

وقدم مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق 

عربيات �سرحاً عن اآخر امل�ستجدات والتطورات 

يف ق���ط���اع ال�����س��ي��اح��ة ال��ع��الج��ي��ة واخل��ط��ط 

الت�سويقية يف ال�سوق العراقي.

من جانبه، ناق�ش ال�سفري العراقي حيدر 

ال��ت��ع��اون يف جم��ال ال�سياحة  ال��ع��ذاري، �سبل 

الت�سهيالت  ت��وف��ري  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال�سحية 

لتلقي  العراقيني  املر�سى  لت�سجيع  املمكنة 

ال�سحية  وامل���راف���ق  امل�ست�سفيات  يف  ال��ع��الج 

االردن�����ي�����ة، وذل�����ك م���ن خ����الل ال���ت���ع���اون مع 

امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات االأردن�����ي�����ة ل��ت��ق��دمي ع��رو���ش 

واخل��دم��ة  اال����س���ع���ار  ن��اح��ي��ة  م���ن  ت�سجيعية 

املقدمة.

واأك��د العذاري دعم ال�سفارة لهذا التوجه 

ال�سحية  وامل���راف���ق  امل�ست�سفيات  مت��ل��ك��ه  مل���ا 

امل�ستوى، الفتا  امكانيات عالية  االردنية من 

امل�ست�سفيات  يف  االأ�سعار  حتديد  �سرورة  اإىل 

م�سبقا  املري�ش  واإع���الم  ال�سحية،  وامل��راف��ق 

املري�ش  دخ��ول  بعد  رفعها  اأو  تغريها  وع��دم 

لتلقي العالج.

ويف ن��ه��اي��ة ال���ل���ق���اء ج����رى االت����ف����اق على 

التن�سيق املبا�سر بني الهيئة واملكتب ال�سحي 

من اجل عقد اللقاءات التي من �ساأنها و�سع 

العالجية  ال�سياحة  لت�سجيع  معينة  اآل��ي��ة 

للمر�سى العراقيني ودعم هذه االآلية.

 شباب الكرك تنفذ جلسات 
حوارية ومحاضرات حول الصيام

 األمن العام تواصل حملة إعطاء 
لقاح كورونا لمنتسبيها

 3% ارتفاع كمية إنتاج العسل خالل 2020

 الخارجية تتسلم نسخة من 
أوراق اعتماد السفير االنغولي

مدير عام هيئة تنشيط السياحة 
يلتقي السفير العراقي

االنباط- عّمان

اإ�سابة  و2386  وف��اة   45 ت�سجيل  عن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

لريتفع  االثنني،  ام�ش  اململكة  يف  امل�ستجد  كورونا  بفريو�ش 

العدد االإجمايل اإىل 8660 وفاة و704540 اإ�سابة.

حمافظة  يف  حالة   897 على  اجلديدة  االإ�سابات  وتوزعت 

العا�سمة عّمان، و420 حالة يف حمافظة اإربد، منها 85 حالة 

يف  حالة  و141  ال��زرق��اء،  حمافظة  يف  حالة  و263  الرمثا،  يف 

البلقاء، و98 حالة  املفرق، و134 حالة يف حمافظة  حمافظة 

ال��ب��رتا، و96 ح��ال��ة يف  31 ح��ال��ة يف  م��ع��ان، منها  يف حمافظة 

حمافظة الكرك، و85 حالة يف حمافظة عجلون، و70 حالة يف 

حمافظة العقبة، و62 حالة يف حمافظة ماأدبا، و61 حالة يف 

حمافظة الطفيلة، و59 حالة يف حمافظة جر�ش.

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

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

اليوم  دِخلت 
ُ
اأ التي  بلغ عدد احلاالت  بينما  24753 حالة،  اإىل 

حالة، يف حني   225 غ��ادرت  فيما  حالة،   176 امل�ست�سفيات  اإىل 

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

امل�ست�سفيات 1707 حاالت.

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

بلغت  ال�سمال  اإقليم  يف  العزل  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  املوجز 

 58 العناية احلثيثة  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   26

باملئة، فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنّف�ش اال�سطناعي يف 

االإقليم ذاته 33 باملئة.

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

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

52 باملئة، فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة  يف االإقليم ذاته اإىل 

التنّف�ش اال�سطناعي 28 باملئة.

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

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

باملئة، فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنّف�ش اال�سطناعي يف 

االإقليم ذاته 22 باملئة.

يف  اليوم  �سفاء  حالة   2790 ت�سجيل  اإىل  املوجز  اأ���س��ار  كما 

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

اإىل 671127 حالة.

لي�سبح  اليوم،  اأج��ري  خمربّياً  فح�ساً   20434 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  6630787 فح�ساً، الفتاً  وحتى االآن 

االإيجابّية لهذا اليوم و�سلت اإىل قرابة 68ر11 باملئة، مقارنة 

مع الن�سبة التي �سجلت يوم اأم�ش والتي بلغت 38ر10 باملئة.

 الصحة: 45 وفاة و2386 إصابة بفيروس كورونا 

االنباط- الكرك

الكرك  حمافظة  �سباب  مديرية  ن��ف��ذت 

لها،  التابعة  ال�سبابية  املراكز  مع  بالتعاون 

ع��رب ت��ق��ن��ي��ة االت�����س��ال امل���رئ���ي، م��ن��ذ ب��داي��ة 

���س��ه��ر رم�����س��ان امل���ب���ارك ج��ل�����س��ات ح���واري���ة 

عدد  مب�ساركة  ال�سيام،  ح��ول  وحما�سرات 

م��ن امل��ت��ط��وع��ني وامل��ت��ط��وع��ات م��ن خمتلف 

املراكز ال�سبابية يف جميع اأنحاء املحافظة.

وقال مدير �سباب الكرك الدكتور يعقوب 

ت��اأت��ي �سمن  االأن�����س��ط��ة  ه���ذه  اإن  ح��ج��ازي��ن 

 -2019 لل�سباب  ال��وط��ن��ي��ة  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ال�سباب  اإك�����س��اب  اىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي   ،2025

امل�����ه�����ارات وامل�����ع�����ارف اجل�����دي�����دة. ب����دوره����ا، 

والعالقات  االإع���الم  ق�سم  رئي�سة  اأو�سحت 

املعاقبة  العامة يف املديرية الدكتورة ثروت 

اأن هذه االأن�سطة تهدف اإىل توعية ال�سباب 

م�ستعر�سة  ال�سهر،  هذا  لف�سائل  وال�سابات 

“فوائد  ب���ع���ن���وان  م��ن��ه��ا  االأن�������س���ط���ة  ب��ع�����ش 

�سهر  وف�سائل  ت�سحوا،  و�سوموا  ال�سيام، 

رم�سان املبارك، ووقفات اإميانية«.

االنباط- عمان

 وا�سلت مديرية االأمن العام وبالتعاون 

ال��ط��ب��ي��ة  واخل����دم����ات  ال�����س��ح��ة  وزارة  م���ع 

امللكية، تنفيذ حملتها الإعطاء اللقاح امل�ساد 

االأك��رث  خا�سة  ملرتباتها  ك��ورون��ا  لفريو�ش 

للربوتوكوالت  وفقا  اجلمهور،  مع  متا�سا 

ت��وف��ري  اإىل  ال���ه���ادف���ة  امل��ت��ب��ع��ة  ال�����س��ح��ي��ة 

احلماية لهم اأثناء اأداء واجباتهم.

وبح�سب بيان عن مديرية االأمن العام، 

ام�ش االثنني، ياأتي تكثيف حمالت اإعطاء 

على  حر�ساً  ال��ع��ام  االأم���ن  ملنت�سبي  اللقاح 

للتطعيم  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  تنفيذ  دع��م 

ك��ورون��ا واجل��ه��ود الوطنية  ���س��د ف��ريو���ش 

واملحافظة  ال��ف��ريو���ش،  انت�سار  م��ن  للحد 

على �سحة و�سالمة العاملني لديها.

اإىل  ت��ه��دف  اإن احل��م��ل��ة  ال��ب��ي��ان،  وق����ال 

العام،  االأم��ن  ك��وادر  جلميع  اللقاح  اعطاء 

ب��رام��ج حم���ددة متنح فيها االأول��وي��ة  وف��ق 

املبا�سر  التما�ش  ذات  ب����االإدارات  للعاملني 

مع اجلمهور والعاملني يف جماالت االإنقاذ 

االأوىل  ال�سفوف  يف  ب�سفتهم  واالإ���س��ع��اف 

واالأك������رث مت��ا���س��اً م���ع امل��ج��ت��م��ع، ب��اإ���س��راف 

مبا�سر من كوادر اخلدمات الطبية امللكية 

االأم��ن  مديرية  يف  الطبي  االإ�سناد  وق��ي��ادة 

العام .

اأن ه���ذه احل��م��ل��ة ج���اءت بعد  اإىل  ي�����س��ار 

االأم���ن  ك���وادر  ا�ستهدفت  ح��م��الت  �سل�سلة 

حلني  و�ست�ستمر  كافة،  بت�سكيالتها  العام 

االنتهاء من تطعيم جميع كوادرها.

االنباط- عمان

ارت���ف���ع���ت ك��م��ي��ة ال��ع�����س��ل امل��ن��ت��ج يف ع��ام 

2020، بن�سبة مقدارها 3 باملئة، حيث بلغت 

عام  ط��ن  9ر316  م��ع  مقارنة  ط��ن،  3ر326 

.2019

العامة يف  دائ���رة االإح�����س��اءات  واأ���س��ارت 

االأول��ي��ة  النتائج  ح��ول  ال�سنوي  تقريرها 

االثنني،  اليوم  املا�سي،  للعام  املناحل  مل�سح 

املنتجة،  ال��ل��ق��اح  ح��ب��وب  كمية  ارت��ف��اع  اإىل 

ال��ع��ام  يف  ك��ي��ل��وغ��رام  140ر5  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث 

131 باملئة، مقارنة مع عام  املا�سي، بن�سبة 

2019 التي بلغت كميتها 224ر2 كيلوغرام.

وب��ي��ن��ت ال��ن��ت��ائ��ج ارت���ف���اع ان���ت���اج ط���رود 

املا�سي،  العام  باملئة،  6ر91  بن�سبة  النحل 

انخفا�ش  ك��ذل��ك   ،2019 ع��ام  م��ع  م��ق��ارن��ة 

اإنتاج ملكات النحل بن�سبة 62 باملئة، يف عام 

2020 مقارنة مع عام 2019.

ع���دد  ارت�����ف�����اع  اإىل  ال���ت���ق���ري���ر  واأ������س�����ار 

خالل  باملئة،  89ر0  بلغت  بن�سبة  النحالني 

 ،1462 اإىل  ع���دده���م  ل��ي�����س��ل   2020 ال���ع���ام 

مقارنة مع 1475 عام 2019.

العامة  االإح�ساءات  دائ��رة  اأن  اإىل  ي�سار 

تنفذ م�سح املناحل مرة يف ال�سنة من خالل 

زي����ارة امل��ن��اح��ل واالل��ت��ق��اء م��ع ال��ن��ح��ال��ني، 

 320 حجمها  ممثلة  عينة  �سحب  مت  حيث 

1475 نحاال  نحاال من العدد الكلي البالغ 

موزعني يف جميع اأنحاء اململكة.

الثالثاء   27/ 4 / 2021
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االنباط- عمان

االنتهاكات  النيابية  فل�سطني  جلنة  دانت 

ال������ت������ي مت�����ار������س�����ه�����ا �����س����ل����ط����ات االح������ت������ال 

الفل�سطينيني  املواطنني  بحق  وامل�ستوطنون 

يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���س ال�����س��ري��ف وم��ق��د���س��ات��ه��ا 

وامل�سيحية. االإ�سامية 

وق������ال رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة ال���ن���ائ���ب حم��م��د 

ال���ظ���ه���راوي خ���ال اج��ت��م��اع ام�����س االث��ن��ني، 

ب��ح�����س��ور م���دي���ر �����س����وؤون امل�����س��ج��د االأق�����س��ى 

ع��ب��دال�����س��ت��ار  ال���دك���ت���ور  االأوق��������اف  وزارة  يف 

ال��ق�����س��اة، اإن ال��ل��ج��ن��ة ت��ع��ر ع��ن ا���س��ت��ن��ك��اره��ا 

وادان��ت��ه��ا مل��ا مت��ار���س��ه ���س��ل��ط��ات االح���ت���ال يف 

اجلرائم  هذه  جتاه  ودويل  عربي  �سمت  ظل 

واالنتهاكات.

خال  م��ن  �ستخاطب  اللجنة  اأن  واأ���س��اف 

العربية  ال��رمل��ان��ات  ال���ن���واب،  جمل�س  رئ��ا���س��ة 

وال���دول���ي���ة مل���واج���ه���ة االح����ت����ال وغ��ط��ر���س��ت��ه 

اأن  مبينا  يوميا،  ميار�سها  التي  واالنتهاكات 

ال��ل��ج��ن��ة ���س��ي��ك��ون ل��ه��ا ب��رن��ام��ج زي����ارات للجان 

والتاأكيد على قرارات  فل�سطني يف الرملانات، 

ال��ي��ون�����س��ك��و ال���داع���م���ة ل��ل��م��ق��د���س��ات، وت��ن��ظ��ي��م 

موؤمتر بعنوان مئوية الدولة ودور الها�سميني 

يف الدفاع عن املقد�سات االإ�سامية.

النواب  اللجنة  اأع�ساء  دع��ا  جانبهم،  من 

ب�سبو�س  ف��اي��ز  وال���دك���ت���ور  ال�����س��وح��ة  را����س���د 

الرياطي  وح�سن  اخلايلة  حممد  والدكتور 

خ��ط��وات  ات��خ��اذ  اإىل  �سعيليك  اأب���و  وحم��م��د 

عملية يف مواجهة �سيا�سات �سلطات االحتال 

اإ�سرائيل. وايقاف التطبيع مع 

وث��م��ن��وا اجل��ه��ود االأردن���ي���ة ب��ق��ي��ادة جالة 

على  الو�ساية  �ساحب  الثاين  عبداهلل  امللك 

املقد�سات االإ�سامية وامل�سيحية يف القد�س.

وط�����ال�����ب�����ت ال����ل����ج����ن����ة ب�����ط�����رد ال�������س���ف���ر 

ال�سفر  وا���س��ت��دع��اء  ع��م��ان  يف  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

ما  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ا  اأب����ي����ب؛  ت���ل  يف  االأردين 

يف  وامل�ستوطنون  االحتال  �سلطات  به  تقوم 

انتهاكات وجرائم بحق  ال�سريف من  القد�س 

االأهل يف املدينة املقد�سة.

م�����ن ج����ان����ب����ه، ع����ر�����س ال����ق���������س����اة الآخ�����ر 

وقال  ال�سريف.  القد�س  مدينة  يف  التطورات 

اإن ال���وزارة م��ن خ��ال دائ��رة اأوق���اف القد�س 

ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ت��ت��اب��ع ع��ن ك��ث��ب وب�����س��ك��ل دق��ي��ق 

التحركات  جميع  يوميا  ال�ساعة  مدار  وعلى 

فيها،  الوقفية  واالأم��اك��ن  املقد�سة  املدينة  يف 

تقريرا  ونر�سل  امل�ستوطنني،  دخ��ول  ونتابع 

فل�سطني  وجلنة  اخل��ارج��ي��ة  ل���وزارة  مف�سا 

النيابية، ونعمل مع اجلهات ذات العاقة.

ت��ق��دم��وا  م��وظ��ف��ني  ه��ن��اك  ان  اإىل  وا����س���ار 

ب�سبب  ال���ق���د����س  اأوق�������اف  م���ن  ب��ا���س��ت��ق��ال��ت��ه��م 

وعلى  عليهم  االح��ت��ال  �سلطات  ���س��غ��وط��ات 

ع��ائ��ات��ه��م، ون��ح��ن ن��ق��وم ب��ت��ع��ي��ني م��وظ��ف��ني 

ع��دد  اأن  اإىل  م�����س��را  للم�ستقيلني،  ك��ب��دي��ل 

يتلقون  ال��ذي��ن  القد�س  اأوق���اف  يف  املوظفني 

بنحو  يقدر  ال��وزارة  من  وحوافزهم  رواتبهم 

الف موظف.

 51 ي��ت��ب��ع ل��ه��ا  ال��ق��د���س  اأوق������اف  اأن  وب����ني 

م���در����س���ة وق���ف���ي���ة، وم�����س��ت�����س��ف��ي��ات وم���راك���ز 

وه���ن���اك عمليات  وق��ف��ي��ة،  ���س��ح��ي��ة  وع���ي���ادات 

اإدام����ة واإع���م���ار و���س��ي��ان��ة ت��ق��وم ب��ه��ا ال����وزارة، 

اأهم  من  القد�س  يف  اإ�سامي  متحف  ولدينا 

واأ�سخم املتاحف يف العامل، كما ت�سلمنا ع�سر 

خم��ط��وط��ات م��وق��وف��ة ع��ل��ى اأوق�����اف ال��ق��د���س 

ويعود عمرها ملئات ال�سنني.

ولفت اإىل م�ساريع تعتزم الوزارة تنفيذها 

تعطيلها،  على  تعمل  االحتال  �سلطات  لكن 

وم���ن���ه���ا ت���رم���ي���م ب�����اب ال���رح���م���ة وال�������س���اح���ات 

اإنارة قبة ال�سخرة امل�سرفة. وا�ستكمال 

االنباط- عمان

اح��ت��ف��ل��ت دائ�����رة االآث������ار ال���ع���ام���ة، ام�����س 

االثنني، بح�سور �سمو االأمرة دانا فرا�س 

على  للمحافظة  الوطنية  اجلمعية  رئي�سة 

البرتا و�سفرة اليوني�سكو للنوايا احل�سنة 

نوفة  ال�سريفة  و���س��ي��ادة  ال��ث��ق��ايف،  ل��ل��رتاث 

االآث��ار  ا�سدقاء  جمعية  رئي�سة  نا�سر  بنت 

ال����رتاث العاملي  ب��ي��وم  وال����رتاث االردن���ي���ة، 

حت��ت ���س��ع��ار »دور امل��وؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة يف 

حماية الرتاث«.

وق�����ال وزي�����ر ال�����س��ي��اح��ة واالآث�������ار ن��اي��ف 

حميدي الفايز اإن االأردن يتمتع مبجموعة 

عر  متتد  االأث��ري��ة  امل��واق��ع  من  ا�ستثنائية 

املنطقة،  باأكمله يف  الب�سري  الوجود  تاريخ 

م�����س��ي��ف��ا »مت���ل���ك ه�����ذه امل����واق����ع االأث����ري����ة 

مت  ح��ي��ث  مم��ي��زة،  ع��امل��ي��ة  ا�ستثنائية  قيمة 

قائمة  على  امل��واق��ع  ه��ذه  من  خم�سة  اإدراج 

ال��ب��رتا،  وه��ي  ال��ع��امل��ي،  ل��ل��رتاث  اليون�سكو 

رم،  وادي  ال��ر���س��ا���س،  اأم  ع���م���رة،  ق�����س��ر 

املغط�س«.

واأك��د الفايز دور ال���وزارة ودائ��رة االآث��ار 

ب���االأردن  العاملي  ال���رتاث  م��واق��ع  حماية  يف 

ب�سفتهما اجلهتني  ب�سكل مائم،  واإدارتها 

امل��وق��ع��ت��ني ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ال����رتاث ال��ع��امل��ي، 

الفتا اإىل اأن احلفاظ على املواقع الرتاثية 

ال���وزارة  اأول��وي��ات  واإدارت��ه��ا تقع على راأ����س 

م���ن خ���ال ال���ت���ع���اون م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة 

و�سلطة  ال��ب��رتا  اق��ل��ي��م  ك�سلطة  امل��خ��ت�����س��ة 

م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة وه��ي��ئ��ة م��وق��ع امل��غ��ط�����س، 

باالإ�سافة اإىل املوؤ�س�سات الوطنية والدولية 

واالإقليمية.

الها�سميني  ح��ر���س  اإىل  ال��ف��اي��ز  واأ���س��ار 

التاريخي على مدار مئة عام من  ودورهم 

ت��اري��خ ت��اأ���س��ي�����س ال���دول���ة يف احل��ف��اظ على 

اإىل االهتمام  واآث��اره��ا، الف��ت��ا  ت��راث االم��ة 

ال�����رتاث واالإرث  ب���ه  ال����ذي ح��ظ��ي  ال��ك��ب��ر 

امللك  جالة  عهد  يف  واحل�����س��اري  الثقايف 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين وال����دور ال��ك��ب��ر واجل��ه��ود 

للحفاظ  جالته  بها  يقوم  التي  احلثيثة 

وحمايته. عليه 

ال������وزارة وال���دائ���رة  اإجن������ازات  اإن  وق����ال 

امل��واق��ع  ب��ح��م��اي��ة  احل��ك��وم��ة  ال���ت���زام  تعك�س 

االأثرية الرتاثية الثمينة، واحلفاظ عليها 

املقبلة. لاأجيال 

الرتبية  وزي��ر  م��ن��دوب  ق��ال  م��ن جهته، 

وال��ت��ع��ل��ي��م، اأم�����ني ع����ام ال�������وزارة ل��ل�����س��وؤون 

اإن  ال��ع��ج��ارم��ة،  ن���واف  ال��دك��ت��ور  التعليمية 

ي�سعفها،  ت��راث��ه��ا  ع���ن  االأج���ي���ال  ان��ق��ط��اع 

ويجعلها عر�سة للتاأثر بالتيارات املختلفة، 

منيعا  ح�����س��ن��ا  ي�����س��ك��ل  ال����رتاث  اأن  م���وؤك���دا 

وتاريخها  وقيمها  االأج��ي��ال  لهوية  حاميا 

وهمزة الو�سل بني املا�سي وامل�ستقبل.

وا�ساف »لدى االأردن تراث بناه االأجداد 

بحبات العرق يرثي اأمما باأكملها«، موؤكدا 

والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزارتي  حر�س 

الثقايف  الرتاث  املحافظة على  العايل على 

امل������ادي وغ����ر امل������ادي وح��م��اي��ت��ه ون�����س��ره، 

ب��اأه��م��ي��ة  ال���ع���ام  اأن ت��ع��زي��ز ال���وع���ي  م��ب��ي��ن��ا 

ال������رتاث ال���ث���ق���ايف وال��ط��ب��ي��ع��ي وارت���ب���اط���ه 

اأ�سا�سيا  يعد  وزي��ادت��ه،  ال�ساملة  بالتنمية 

وال��رتب��وي��ة  الثقافية  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  يف 

للدول.

االأردنية  الوطنية  اللجنة  اأن  اإىل  ولفت 

�سنويا  تنفذ  وال��ع��ل��وم  وال��ث��ق��اف��ة  ل��ل��رتب��ي��ة 

عددا من االأن�سطة للمحافظة على الرتاث 

الثقايف املادي وغر املادي.

ب������دوره، ق���ال م��دي��ر ع���ام دائ�����رة االآث����ار 

ال��ع��ام��ة ب��ال��وك��ال��ة اأح��م��د ال�����س��ام��ي، اإن من 

تاأ�س�ست  التي  ال��دائ��رة  ومهام  اأه��داف  اأه��م 

م��ع ب��داي��ة ت��اأ���س��ي�����س ال���دول���ة، ه��و احل��ف��اظ 

ع��ل��ى امل������وروث ال���ث���ق���ايف امل������ادي ل��ل��م��م��ل��ك��ة، 

موؤكدا  املمكنة،  الو�سائل  باأف�سل  وتقدميه 

�����س����رورة ت�����س��اف��ر ج���ه���ود ج��م��ي��ع اجل��ه��ات 

امل��ع��ن��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل����وروث االإن�����س��اين 

وال�سباب  الطلبة  وتوعية  وا�ستمراريته، 

ب��اأه��م��ي��ة احل���ف���اظ ع��ل��ى ال�����رتاث وامل���واق���ع 

االأثرية وموروثنا االإن�ساين.

ي��وم  يف  ي��ح��ت��ف��ل  ال���ع���امل  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

18 ن���ي�������س���ان م����ن ك����ل ع�����ام ب���ي���وم ال�����رتاث 

ال��ع��امل��ي، وه���و ال��ي��وم ال���ذي ح���دده املجل�س 

ال���������دويل ل���ل���م���ب���اين وامل������واق������ع االأث�����ري�����ة 

ع��ام  ك��ل  ب��ه  ل��اح��ت��ف��اء   »ICOMOS«

ب���رع���اي���ة م��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون�����س��ك��و وم��ن��ظ��م��ة 

التي  االتفاقية  وبح�سب  ال��ع��امل��ي،  ال���رتاث 

املتحدة  االأمم  ملنظمة  العام  املوؤمتر  اأقرها 

عام  باري�س  يف  والثقافة  والعلوم  للرتبية 

.1972

ال�سياحة  وزارة  عام  اأمني  احلفل  ح�سر 

جمل�س  ورئي�س  ح��ج��ازي��ن،  ع��م��اد  ال��دك��ت��ور 

م��ف��و���س��ي ���س��ل��ط��ة اق��ل��ي��م ال���ب���رتا ال��دك��ت��ور 

يف  ال�سياحة  ومفو�س  ال��ف��رج��ات،  �سليمان 

العقبة �سرحبيل ما�سي. �سلطة منطقة 

االنباط- عمان

النيابية،  والبيئة  ال�سحة  جلنة  بحثت   

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

ال����ن����ائ����ب ال����دك����ت����ور اح����م����د ال�������س���راح���ن���ة، 

وزارة  يف  امل���وظ���ف���ني  ح����واف����ز  م���و����س���وع���ي 

ال�سامل. ال�سحي  ال�سحة والتاأمني 

ال�سحة  وزير  بح�سور  ال�سراحنة،  وقال 

ال�سحي  التاأمني  ومديرة  الهواري  فرا�س 

اإن ج��ه��ود م��وظ��ف��ي وزارة  ه��ال��ة خ��ري�����س��ات، 

ال�����س��ح��ة م���ن اأط���ب���اء ومم��ر���س��ني وف��ن��ي��ني 

ت�����س��ت��ح��ق م��ن��ا ك���ل ال���دع���م، وال���س��ي��م��ا بظل 

ي��ع��د موظفو  اذ  ك���ورون���ا،  ف��رو���س  ان��ت�����س��ار 

االأول يف  ال���دف���اع  ال�����س��ح��ي خ���ط  ال��ق��ط��اع 

توفر  الوباء،موؤكدا �سرورة  ذلك  مواجهة 

ت���اأم���ني ���س��ح��ي ���س��ام��ل جل��م��ي��ع امل��واط��ن��ني 

لتح�سني وتطوير اخلدمات ال�سحية لهم.

من جانبهم، اأكد اأع�ساء اللجنة �سرورة 

زي�����ادة احل���واف���ز امل��ال��ي��ة امل��ق��دم��ة ل��ل��ك��وادر 

واالع��ب��اء  اجل��ب��ارة  للجهود  ن��ظ��را  الطبية 

هذه  يف  ال�سحي  القطاع  كاهل  على  امللقاة 

االأيام.

مو�سوع  اأن  ال�سحة  وزي���ر  ب��ني  ب����دوره، 

ب��االأع��داد  وثيقا  ارتباطا  مرتبط  احل��واف��ر 

جديدة  ك���وادر  دخ��ول  اإىل  الفتا  امل�سمولة، 

ال���ك���وادر  م���ن  م���وظ���ف   3000 ت��ع��ي��ني  ب��ع��د 

ال��ط��ب��ي��ة ع��ل��ى ن��ظ��ام احل���واف���ز م��ا ق��ل��ل من 

ق��ي��م��ة امل���ب���ل���غ امل�������س���روف م����ن ق��ي��م��ة ت��ل��ك 

احلوافز.

م����ن ج��ه��ت��ه��ا، اأو����س���ح���ت خ���ري�������س���ات اأن 

ال���ت���اأم���ني ال�����س��ح��ي ال�����س��ام��ل اأول����وي����ة من 

التو�سع  اإىل  م�����س��رة  احل��ك��وم��ة،  اأول���وي���ات 

ال���دائ���م وال��ت��دري��ج��ي ب��ال��ت��اأم��ني ال�����س��ح��ي 

ل��ل��و���س��ول ل��ل��ت��اأم��ني ال�����س��ام��ل م���ن خ��ال 

���س��م��ول م���ن ه���م اق����ل م���ن ع��م��ر 6 اع�����وام، 

 60 عمر  جت��اوز  م��ن  �سمول  اإىل  باالإ�سافة 

بطاقة  يحملون  م��ن  جميع  وت��اأم��ني  ع��ام��ا، 

املعونة الوطنية، وجميع مر�سى ال�سرطان 

�سواء اأكانوا مقتدرين اأم ال.

من  �سكلت  م�سرتكة  جلنة  اأن  واأ�سافت 

ووزارة  ال�سحي  وال��ت��اأم��ني  ال�سحة  وزارة 

ال�سحي  ل��ل��ت��اأم��ني  م�����س��ودة  ل��و���س��ع  امل��ال��ي��ة 

ال�سامل، داعية اإىل اإجراء بع�س التعديات 

امل��وؤم��ن��ني  ل��غ��ر  ي�سمح  بحيث  الت�سريعية 

ال�����س��ح��ي  ال���ت���اأم���ني  ن���ظ���ام  اإىل  ب���ال���دخ���ول 

التاأمني. واإلزامية 

االنباط- عمان 

ثمن ال�سفر الهولندي يف عمان دولف 

يف  االإن�����س��اين  االأردن  دور  هوخيفونينج، 

�سريكا  ب��اع��ت��ب��اره  ال��اج��ئ��ني،  ا�ست�سافة 

يف  واال�ستقرار  ال�سام  حتقيق  يف  رئي�سا 

املنطقة.

دولة  االأردن  �سنفت  هولندا  اإن  وق��ال 

وت��ع��ه��دت   ،2019 ع�����ام  يف  اأول�����وي�����ة  ذات 

ي��ورو  مليون   200 م��ن  اأك���رث  بتخ�سي�س 

واملجتمعات  الاجئني  ا�ست�سافة  لدعم 

ال�سفر  وب��ني  ���س��واء.  ح��د  على  امل�سيفة 

بتعاون  يتمتعان  البلدين  اأن  الهولندي 

املجاالت، مبا يف ذلك  مو�سع يف عدد من 

امل��ي��اه  واإدارة  ال��غ��ذائ��ي  واالأم����ن  ال���زراع���ة 

ودعم املهارات والوظائف لل�سباب وتعليم 

واال�ستثمار  والتجارة  ال�سعيفة  الفئات 

وري��ادة االأع��م��ال وحقوق االإن�����س��ان. وقال 

»يف عام 2021 وحده، اأطلقنا برامج لدعم 

البنية التحتية للمياه يف االأردن وتقدمي 

التي  االأردنية  لل�سركات  الفنية  امل�ساعدة 

ت��ت��ط��ل��ع ل���دخ���ول االأ�����س����واق االأوروب����ي����ة، 

دعم  وا�سلنا   19- كوفيد  جائحة  وخال 

ال��ت��ع��ل��م امل��خ��ت��ل��ط ل��اج��ئ��ني وامل��ج��ت��م��ع��ات 

ال�سعيفة«.

واأ�����س����اف: ت��ل��ت��زم ه��ول��ن��دا ب��امل�����س��اه��م��ة 

ب����امل����رون����ة  ي���ت���م���ت���ع  ال���������ذي  االأردن  يف 

االق���ت�������س���ادي���ة، وال������ذي ���س��ه��د ع�����ددا من 

االإقليمية  ال�سراعات  ب�سبب  االنتكا�سات 

ووب���اء ك��ورون��ا االأح����دث، وال��رتك��ي��ز على 

حت�����س��ني ال���ت���ج���ارة ال��ث��ن��ائ��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة 

ب���ني ال�����س��رك��ات ال��ه��ول��ن��دي��ة واالأردن����ي����ة، 

وال��زراع��ة  االأدوي����ة  ق��ط��اع��ات  �سيما يف  ال 

ت�سهيل  اإىل  باالإ�سافة  والن�سيج،  وامل��ي��اه 

و�����س����ول ال�������س���رك���ات االأردن������ي������ة ل��ل�����س��وق 

االأوروب����ي����ة. وع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال�����س��ي��ا���س��ي، 

تقدمان  اململكتني  اأن  هوخيفونينج  اأك��د 

دع��م��ه��م��ا ل��ع��م��ل��ي��ة ال�������س���ام يف ال�����س��رق 

يف  متينة  ب��ع��اق��ات  وتتمتعان  االأو���س��ط، 

خم��ت��ل��ف امل���ج���االت وج��م��ي��ع امل�����س��ت��وي��ات، 

عيد  ال�سهر  هذا  ي�سادف  اأنه  اإىل  م�سرا 

ملك هولندا واالحتفال بالذكرى املئوية 

للمملكة.

وحليفا  ���س��دي��ق��ا  االأردن  ك���ان  وق����ال: 

ق����دمي����ا ل���ل���ع���ائ���ل���ة امل����ال����ك����ة ال���ه���ول���ن���دي���ة 

وهولندا، ونحن نحتفل بالعاقة املمتدة 

تتميز  وال��ت��ي  اململكتني  ب��ني  ع��ق��ود  م��ن��ذ 

ال��ت��ج��ارة  جم���االت  يف  ال��ن��اج��ح  بالتن�سيق 

واالأمن واحلماية االجتماعية وغرها.

ال���ذي  امل���ل���ك  ي����وم  اأن�����ه يف  اإىل  ول���ف���ت 

ي�سادف يف 27 ني�سان من كل عام، يحتفل 

ملكهم  م��ي��اد  بعيد  ال��ه��ول��ن��دي  ال�سعب 

يف  احتفالية  اأن�سطة  مع  األك�سندر  ويليم 

ال�سوارع.

ي�سار اإىل اأن احتفال �سفارة هولندا يف 

�سيقت�سر  الثاثاء  غدا  امللك  بعيد  عمان 

ع��ل��ى م��وظ��ف��ي ال�����س��ف��ارة ب�����س��ب��ب ال��و���س��ع 

الوبائي يف االأردن، واألغت ال�سفارة لل�سنة 

ال�سنوي  االحتفال  ال��ت��وايل  على  الثانية 

بيوم امللك.

 السياحة تحتفل بيوم التراث العالمي

 الصحة النيابية تبحث التأمين الصحي الشامل

 السفير الهولندي: األردن شريك رئيس لتحقيق 
السالم في المنطقة

الثالثاء    27  /  4  / 2021

 فلسطين النيابية تدين االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المقدسيين

املحلي

الزاهية  فاالألوان  والناظرين،  والبال  اخلاطر  ي�سّر  بالربيع  والورود  االأزهار  منظر 

الَنْف�س، كل ذلك من بديع �سنع اخلالق  املتنّوعة تفتح  الذكية  الروائح  للورود وكذلك 

فالتاأمل واجب واالإ�ستمتاع خيار اإن�ساين، والورد رمز الفرح وال�سعادة:

فال�سكر  رائع؛  فنية  املنظر لوحة  املكان وجمالية  �سحر  الورود يعطي  األوان  تنّوع   .1

هلل تعاىل على جزيل عطاءه. 

عن  للتعبر  يتبادله  فالكل  الرومان�سية  ولغة  واالإح���رتام  املحبة  ع��ن��وان  ال���ورد   .2

العواطف اجلّيا�سة جتاه االآخر؛ وتنّوع األوانه تعطي األقاً قوياً.  

3. االإميان يتجلى بالتفكر يف بديع �سنع اخلالق والذي ُينبت الزهر والورد ويعطيه 

األوانه وم�ستبه ولي�س مت�سابه. التنّوع والروائح الذكية؛ خمتلف 

اأن  علينا  وواجبها  الناظرين  ت�سّر  جديدة  ملّونة  بحّلة  الطبيعة  الربيع  ف�سل  يف   .4

ن�ستمتع بها؛ ويف زمن كورونا نتح�ّسر على االأيام احللوة يف زمن الربيع.

بالربيع  كلها  واالإ�ستمتاع  والتجديد  واحليوية  واالإن��ط��اق��ة  واالأف���راح  االإبتهاج   .5

وذروة �سنامها الورد باألوانه كافة؛ وكل ذلك جزء من االإميان يف �سهر ال�سوم وحتديات 

والعطاء. ال�سر 

االإن�سانية يف  لنعّر عن عاقاتنا  ووروده  الربيع  اإ�ستغال ف�سل  تعظيم  املطلوب   .6

ميان والروحانية. املحبة واالإحرتام وتغير النف�سية �سوب ثقافة الفرح وال�سعادة واالإ

والرومان�سية  واجلمال  واالإح��رتام  واملحبة  واالإمي��ان  الرمزية  قّمة  الورد  ب�سراحة: 

واالأل���وان  والفن  واملنظر  وال��روائ��ح  وال�سرور  وال��ف��رح  واالإ�ستمتاع  وال�سرور  والتفكر 

والكثر الكثر، ف�سكراً ربُّ العّزة على بديع �سنعك.

د.محمد طالب عبيدات

 ورد الربيع

 توقيع مذكرة تفاهم لتنمية 
قدرات الشباب

 وزارة البيئة توقع اتفاقية مع الدفاع 
المدني لمكافحة الحرائق

نقابة الصحفيين تنعى الزميل 
حيدر المجالي

 مذكرة إلعادة تأهيل منطقة 
حوش المعاهدة

االنباط- عمان

و�سركة  العا�سمة  �سباب  مديرية  وقعت   

تفاهم  م��ذك��رة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  للتنمية  ح��ري��ر 

ال�سباب. لتنمية قدرات 

التي وقعها مدير �سباب  وتن�س االتفاقية 

ال�سركة  عام  ومدير  الزعبي  جمال  العا�سمة 

لتطوير  الفر�س  ات��اح��ة  على  ال��دب��ا���س،  نهاد 

دجمهم  خ��ال  من  ال�سباب  وق��درات  مهارات 

وتفعيل م�ساركتهم يف احلياة االجتماعية.

واك�������د ال����زع����ب����ي خ������ال ح���ف���ل ال���ت���وق���ي���ع 

ع���ل���ى ������س�����رورة ات����اح����ة ف���ر����س���ة ت���ط���وي���ري���ة 

مل��ه��ارات ال�����س��ب��اب وت��ف��ع��ي��ل دوره����م يف احل��ي��اة 

االجتماعية.

االت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  اأن  اإىل  ال��دب��ا���س  وا����س���ار 

ق��درة  زي��ادة  على  وت�ساعد  ال�سباب  دور  تعزز 

امل��ت��ط��وع��ني ع��ل��ى ال��ت��وا���س��ل ال��ف��ع��ال واب��ت��ك��ار 

اأ�ساليب جديدة للعمل التطوعي.

االنباط- عمان

 وقعت وزارة البيئة ام�س االثنني اتفاقية 

امل����دين لتعزيز  ال���دف���اع  ت��ع��اون م��ع م��دي��ري��ة 

الغابات  حرائق  مواجهة  يف  املديرية  ق��درات 

احلرجية.

خال  م�����س��اروة  نبيل  البيئة  وزي���ر  وق���ال 

لتعزيز  ت�سعى  ال���وزارة  اإن  االتفاقية،  توقيع 

العاقة  ذات  اجل��ه��ات  م��ع  الت�ساركي  العمل 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل�����س��اح��ات اخل�����س��راء وزي���ادة 

رق��ع��ت��ه��ا يف امل��م��ل��ك��ة م��ن خ���ال اإي���ج���اد حلول 

واأماكن  ال�سيف  للحرائق، وخا�سة يف مو�سم 

التنزه.

وبني اأن الوزارة تنفذ حالياً عدة متنزهات 

احلد  يف  للم�ساهمة  اململكة  اأقاليم  يف  بيئية 

التنزه الع�سوائي. من 

م��ن ج��ان��ب��ه، اأ����س���اد م�����س��اع��د م��دي��ر االأم���ن 

بالتعاون  ���س��ت��ال  اأب���و  معت�سم  العميد  ال��ع��ام 

ودعم  انت�سار احلرائق  للحد من  ال��وزارة  مع 

املدين يف حماية  والدفاع  العام  االأم��ن  جهود 

الرقعة  على  واحلفاظ  احلرائق  من  الغابات 

باململكة. اخل�سراء 

االنباط- عمان

 نعى جمل�س نقابة ال�سحفيني االأردنيني 

انتقل  الذي  ال�سحفي حيدر املجايل  الزميل 

م��ت��اأخ��ر من  ت��ع��اىل يف وق���ت  اىل رح��م��ة اهلل 

م�ساء.

ط��وال  الفقيد  مناقب  املجل�س  وا�ستذكر 

م�������س���رت���ه االع����ام����ي����ة احل���اف���ل���ة ب��ال��ع��ط��اء 

اأحبهم  الذين  زمائه،  من  وقربه  واالإجن��از 

ينال  الزميل  ب��احل��ب. وق��ال  ف��ب��ادل��وه احل��ب 

ال�سحفيني،  باأعمال نقيب  القائم  الرماوي 

»ب���وف���اة ال��زم��ي��ل ح���ي���در ف��اإن��ن��ا ن��ف��ق��د ق��ام��ة 

ارثا  وتركت  للمهنة  الكثر  قدمت  �سحفية 

ك��ب��را م��ن االأخ�����اق وال��دم��اث��ة وال��ت�����س��ام��ح 

وح�����س��ن امل��ع�����س��ر واجن�����ازات ك��ب��رة يف جم��ال 

امل�ساب  وبهذا  الثقايف«.  واالإب��داع  ال�سحافة 

اجل��ل��ل ي��ت��ق��دم جم��ل�����س ال��ن��ق��اب��ة م���ن اأ���س��رة 

ال��ف��ق��ي��د واالأ�����س����رة ال�����س��ح��ف��ي��ة ك���اف���ة ب��اأح��ر 

هذه  يف  تعاىل  اهلل  �سائلني  وامل��وا���س��اة  ال��ع��زاء 

االأيام املباركة من ال�سهر الف�سيل ان يتغمد 

ف�سيح  ي��دخ��ل��ه  واأن  رح��م��ت��ه  ب��وا���س��ع  ال��ف��ق��ي��د 

جناته ويجعله من عتقاء ال�سهر الف�سيل.

االنباط- عمان

ودائ��رة  واالآث��ار  ال�سياحة  وزارة   وقعت 

الفروزي،  اجلبل  و�سركة  العامة  االآث��ار 

ب��ح�����س��ور وزي����ر ال�����س��ي��اح��ة واالآث�����ار ن��اي��ف 

ح��م��ي��دي ال��ف��اي��ز، م��ذك��رة ت��ف��اه��م الإع���ادة 

تاأهيل منطقة حو�س املعاهدة يف اأم قي�س.

كما تهدف املذكرة التي وقعها اأمني عام 

ومدير  حجازين،  عماد  الدكتور  ال��وزارة 

ع���ام ال���دائ���رة ب��ال��وك��ال��ة اأح��م��د ال�����س��ام��ي، 

ومندوب �سركة اجلبل الفروزي باالأردن 

ت��دري��ب  اإىل  ب��وق��دان��وف��ي��ت�����س،  ب���وري�������س 

احل��رف  اإن��ت��اج  على  املحلي  املجتمع  اأب��ن��اء 

تدريب  وك��ذل��ك  التقليدية،  وال�سناعات 

امل��ه��ارات  وال��دائ��رة على  ال���وزارة  موظفي 

املختلفة التي تنفذ باحلو�س.

وق����ال ال���وزي���ر ال��ف��اي��ز خ���ال رع��اي��ت��ه 

ت��وق��ي��ع امل���ذك���رة، اإن م��ن خ��ط��ط ال����وزارة 

واه����داف����ه����ا دم������ج امل���ج���ت���م���ع���ات امل��ح��ل��ي��ة 

وا�سراكهم يف احلفاظ على الرتاث، الفتا 

اإىل اأن الرتاث جزء من الهوية الوطنية، 

واحل���ف���اظ ع��ل��ي��ه ي��ع��د ع��ام��ا اأ���س��ا���س��ي��ا يف 

ت��ط��وي��ر ال�����س��ي��اح��ة وع��ن�����س��را يف ت��وف��ر 

فر�س العمل الأبناء املنطقة.

املجتمع  اأبناء  تدريب  اإىل  الفايز  ودعا 

عالية  ال��رتاث��ي��ة  ال�سناعات  على  املحلي 

اجلودة، واإظهار خ�سائ�س ومميزات تلك 

اإىل  باالإ�سافة  منطقة،  كل  يف  ال�سناعات 

اأبناء  ب��ني  ال��رتاث  باأهمية  التوعية  ن�سر 

املحلي. املجتمع 
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 حتى ت�ضبح اي دوله متطلعة اإىل م�ضتقبل م�ضرق وحتى تق�ضي على البطاله التي 

ت�ضتفيد  وحتى  كبريه  اأو  �ضغريه  دول��ه  الي  واجتماعيا  و�ضيا�ضيا  اأمنيا  خطرا  ت�ضكل 

من العرب وتغلغل االإرهاب اإىل ال�ضباب نتيجة البطاله وحتى ال يكون اداه للطامعني 

واملخططني �ضوءا فال بد من تطوير القطاع اخلا�ص وفتح الت�ضهيالت اأمامه والنظر 

اإىل جتارب ناجحه فيه والتي تعتمد يف ادارتها على 

الكفاءه الكفاءه الكفاءه 

االإخال�ص االإخال�ص االإخال�ص 

االإجناز االإجناز  االإجناز 

القطاع  يهم  فال  اخلا�ص  القطاع  يف  الناجحني  عند  ا�ضا�ضيه  قواعد  ثالثة  وه��ي 

اخلا�ص املناطقيه واالأ�ضل واملنبت و�ضهادة ميالد ال�ضخ�ص وجد جده وال يهمهم الو 

قطاع  بوجود  العامل  تقدم  ولذلك  فقط  وم�ضاحلهم  واقاربهم  ملناطقهم  متنفذين 

اإىل تغيري جذري واإ�ضالح  العمل ولذلك جلاأت الدول  خا�ص ناجح وقوي وي�ضتوعب 

اإداري جذري لتواكب القطاع اخلا�ص يف اعتماد فقط 

الكفاءه االإخال�ص واالإجناز 

وم�ضالح  وج��ه��وي��ه  مناطقيه  م��ن  ال��ن��ظ��ره  م��ن  ال��ت��ق��دم  تعيق  م��ظ��اه��ر  ك��ل  وان��ه��ت 

وجذرت العداله و�ضيادة القانون ونظرت اإىل ال�ضخ�ص اإىل كفاءته واإخال�ضه واجنازه 

دون النظر اإىل الو متنفذين واالأ�ضل واملنبت

تقا�ص  ولكنها  ال��دول  حجم  عن  النظر  بغ�ص  العامل  يف  والتفوق   االإب���داع  فتحقق 

اأجن���زت ؟وم���اذا �ضتنجز  ق��ائ��م م��اذا  ي��ك��ون االإ���ض��الح االإداري  اأن  ب��ذل��ك ول��ذل��ك يجب 

؟ويتم التقييم والتغيري وال يتم بناء على نظرات �ضخ�ضيه ومناطقيه وار�ضاءات والو 

يف  اجلامعات  فمثال  واملنجز   الناجح  حت��ارب  و�ضلليه  �ضلبيه  جمموعات  اأو  متنفذين 

فاأ�ضبحت  اوال  واالإجن��از  واالخال�ص  الكفاءه  الن  النجاح  وملهمة  م�ضدر  هي  العامل 

فيها  ت�ضود  اأو  ملناطق  واج��ه��ات  لي�ضت  وه��ي  منها   واالخ��راع��ات  االكت�ضافات  معظم 

ي�����ض��ود االإجن����از واالإب�����داع وال��ك��ف��اءه وال��ت�����ض��وي��ق  ب��ل  ال�ضلليه وامل��ن��اط��ق��ي��ه واجل��ه��وي��ه 

لديها  جامعات  هناك  ولذلك  القياده  بهم  يتو�ضم  الذين  ودع��م  النظر  يكون  ومنها 

املنطقه  يف  ودول��ه  والت�ضويق  واال�ضتثمار  البحث  تعتمد  النها  دول  من  اك��ر  موازنة 

الع�ضكري والزراعي  التكنولوجي  جامعاتنا وكلياتها هي م�ضدر االخراعات والتقدم 

واى���ض��ن��اع��ي واالل��ي��ك��روين امل��ذه��ل وم���ن ي��ق��راأ وي��ت��اب��ع ي��ذه��ل م��ن ال��ت��ق��دم ال��ه��ائ��ل 

فال�ضعوب االن واعيه وتعرف النا�ص وتريد التغيري االيجابي والتقدم وت�ضغيل ابناءها 

وعمل واإنتاج و�ضكن وعائله و�ضحه متطوره وخدمات متطوره وتعليم متطور   وهذا 

بالوا�ضطه  وجاءت  تنجز  ال  اإدارات  ال  خمل�ضه  منجزه  كفوؤه  اإدارات  العامل  يف  يتطلب 

من الو متنفذين واملح�ضوبيه وار�ضاءات   

حمى اهلل الوطن وال�ضعب واجلي�ص واالأجهزة االمنيه وقيادتنا الها�ضميه التاريخيه 

بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم و�ضمو ويل العهد االأمري احل�ضني املعظم 

د. مصطفى محمد عيروط

 اإلصالح اإلداري
 في العالم

الثالثاء    27  /  4  / 2021

االنباط- عمان

رقابية  جل�ضٍة  يف  ال��ن��واب  جمل�ص  ناق�ص   

املنعم  عبد  املحامي  برئا�ضة  االث��ن��ني  ام�ص 

الدكتور  ال����وزراء  رئي�ص  وح�����ض��ور  ال��ع��ودات 

���ض��وؤااًل   13 ال����وزارة  وهيئة  اخل�����ض��اون��ة  ب�ضر 

للحكومة.

وق���ال وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة م���ازن ال��ف��راي��ة يف 

اإن  البلوي،  �ضالمة  النائب  ���ض��وؤال  على  رده 

عالقة  زالت  ما  ع�ضائرية  ق�ضية   413 هناك 

منذ  املحافظات  يف  االإداري����ني  احل��ك��ام  ل��دى 

 132 ع��م��ان  ال��ع��ا���ض��م��ة  م��ن��ه��ا يف   ،2010 ع���ام 

وم��اأدب��ا   ،48 وال��زرق��اء   ،35 والبلقاء  ق�ضية، 

 ،11 والطفيلة   ،12 ومعان   ،22 والكرك   ،34

واملفرق   ،15 20، وجر�ص  واإربد   ،18 والعقبة 

54، وعجلون 12 ق�ضية.

مناق�ضة  ال�ضعايدة  ع��ارف  النائب  وارج���اأ 

����ض���وؤال���ه ب���ن���اًء ع��ل��ى ط��ل��ب احل���ك���وم���ة ال��ت��ي 

ف�ضاد  ق�ضايا  اأرب���ع  حت��وي��ل  اإىل  رده���ا  ا���ض��ار 

ل��ل��ج��ه��ات ال��ق�����ض��ائ��ي��ة خ���الل ال���ع���ام امل��ا���ض��ي 

األ��ف دينار.   887 اأك��ر من  2020، وا���ض��رداد 

واملقد�ضات  وال�����ض��وؤون  االأوق���اف  وزي��ر  وق��ال 

 1439 اإن  اخل���الي���ل���ة،  حم��م��د  االإ����ض���الم���ي���ة 

م�ضجداً ال يوجد فيها اإمام اأو موؤذن موزعة 

االأردن، وغالبيتها م�ضليات  اأنحاء  يف جميع 

بينما  اجلمعة،  �ضالة  فيها  تقام  ال  �ضغرية 

جرى تغطية جميع امل�ضاجد التي تقام فيها 

خطبة اجلمعة.

النائب غازي  ���ض��وؤال  رده على  واأ���ض��اف يف 

ل�ضد  خ��ط��ة  ل��دي��ه��ا  ال�������وزارة  اأن  ال����ب����داوي، 

ال��ن��ق�����ص احل��ا���ض��ل يف امل�����ض��اج��د م���ن خ��الل 

�ضواغر  وا�ضتحداث  املتاحة،  ال�ضواغر  تعبئة 

جديدة بالتن�ضيق مع ديوان اخلدمة املدنية.

واك���د اخل��الي��ل��ة رداً ع��ل��ى ����ض���وؤال ال��ن��ائ��ب 

ج��رى  ام����ام����اً   72 اإن  ال���ع���رم���وط���ي،  ���ض��ال��ح 

تعيينهم على نظام اخلدمة املدنية منذ عام 

و7  اإرب��د،  يف  و29  13 يف عمان،  2017، منهم 

يف عجلون، و3 يف ماأدبا، و3 يف املفرق، و5 يف 

الكرك، و2 يف  ال��زرق��اء، و8 يف جر�ص، و2 يف 

اخلدمة  دي��وان  خماطبة  اإىل  الفتا  البلقاء، 

امل��دن��ي��ة م���ن اج����ل ال��ت��ع��ي��ني ل���وج���ود نق�ص 

�ضديد يف عدد االأئمة.

اأم���وال  ا�ضتثمار  ���ض��ن��دوق  رئي�ضة  وق��ال��ت 

ال�����ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي خ��ل��ود ال�����ض��ق��اف، اإن 

�ضركة   13 يف  ي�ضهم  االج��ت��م��اع��ي  ال�����ض��م��ان 

م��ت��ع��رة، وت��ب��ل��غ ال��ق��ي��م��ة ال�����ض��وق��ي��ة حل�ضة 

مليون   12 نحو  ال�ضركات  ه��ذه  يف  ال�ضمان 

ب��امل��ئ��ة م���ن حم��ف��ظ��ة   0.7 دي����ن����ار، وب��ن�����ض��ب��ة 

على  رّده��ا  يف  واأ�ضافت  باالأ�ضهم.  اال�ضتثمار 

�ضوؤال النائب اأيوب خمي�ص، اأنه جرى �ضرف 

يف  املوؤ�ض�ضة  ممثلي  جلميع  ومكافاآت  بدالت 

املتعرة وفقا الآلية  ال�ضركات  اإدارة  جمال�ص 

تلك  يف  التمثيل  يتطلبه  مل��ا  ن��ظ��راً  م�ضبقة 

تقع  وم�ضوؤوليات  ووقت  جهد  من  ال�ضركات 

ظل  يف  االإدارة  جمل�ص  اأع�����ض��اء  ع��ات��ق  ع��ل��ى 

حلماية  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال�ضعبة  االأو����ض���اع 

حقوق املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان االجتماعي، 

مرفقًة ك�ضفا باأ�ضماء ممثلي ال�ضمان وقيمة 

فيها  ي�ضهم  ال��ت��ي  ال�ضركات  م��ن  مكافاآتهم 

ا�ضتثمار  ���ض��ن��دوق  اأن  واأو���ض��ح��ت  ال�����ض��م��ان. 

اأعماله  با�ضر  االج��ت��م��اع��ي  ال�ضمان  اأم���وال 

ب��ح��ج��م حم��ف��ظ��ة نحو   2003 ع���ام  ب��داي��ة  يف 

 11.2 ح���وايل  اإىل  لت�ضل  دي��ن��ار  م��ل��ي��ار   1.6

اال�ضتثمار  حمفظة  حجم  وبلغ  دينار،  مليار 

واخلا�ضة  العامة  امل�ضاهمة  ال�ضركات  باأ�ضهم 

دينار  مليار   1.6 نحو  املا�ضي،  ال��ع��ام  نهاية 

اإجمايل  م��ن  باملئة   14.5 ن�ضبته  م��ا  م�ضكلة 

ال�ضندوق. ا�ضتثمارات 

اأمي��ن  االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  وزي���ر  وا���ض��ار 

امل�����ض��ج��ل��ة  اجل��م��ع��ي��ات  ع����دد  اأن  اإىل  امل��ف��ل��ح 

6500 جمعية تخ�ضع  يبلغ  القانون  مبوجب 

ب��ا���ض��ت��ث��ن��اء  خم��ت�����ض��ة،  وزارة   14 الإ�����ض����راف 

اجل���م���ع���ي���ات ال���ت���ع���اون���ي���ة وال�������ض���رك���ات غ��ري 

ق��ان��ون  وال��ت��ي ال ت�ضجل مب��وج��ب  ال��رب��ح��ي��ة 

النائب  ���ض��وؤال  ع��ل��ى  رداً  وذل���ك  اجل��م��ع��ي��ات، 

ماجد الروا�ضدة. ولفت اإىل ا�ضراف مديرية 

ب��امل��ئ��ة من   62 ال������وزارة ع��ل��ى  اجل��م��ع��ي��ات يف 

ت�ضجيل  اإىل  م�����ض��ريا  امل�����ض��ج��ل��ة،  اجل��م��ع��ي��ات 

�ضجل  ادارة  جم��ل�����ص  ق��ب��ل  م���ن  اجل��م��ع��ي��ات 

الوزارة املخت�ضة بها  اجلمعيات الذي يحدد 

التعليمات. وفق 

التي  الوزارة تخت�ص باجلمعيات  اأن  وقال 

تكون غاياتها واهدافها اجتماعية اأو خريية 

اال�ضرة  رع��اي��ة  جم��ال  يف  وتعمل  تنموية  اأو 

االأي��ت��ام  اأو  الطفولة  جم��ال  يف  اأو  وتنميتها 

اأو  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�ضخا�ص  اأو  االأح���داث  اأو 

اأي  اأو  االإنتاجية  تعزيز  اأو  الفقر  من  احل��د 

جمال م�ضابه لذلك.

وارف���������ق م����دي����ر ع�������ام م���وؤ����ض�������ض���ة اخل����ط 

احل����دي����دي احل����ج����ازي ج����واب����اً ع��ل��ى ����ض���وؤال 

ع��ن عقود  ن�ضخاً  ال��ق��واب��ع��ة،  ا���ض��ام��ة  ال��ن��ائ��ب 

االإي����ج����ار ل����الأم����الك ال��وق��ف��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��ود 

.2010 للموؤ�ض�ضة منذ عام 

واأ�ضتف�ضر النائب عبيد يا�ضني عن ال�ضكن 

والتعليم  الربية  ملديرية  التابع  الوظيفي 

العقبة. ملحافظة 

الدكتور  والتعليم  الربية  وزي��ر  وعر�ص 

ال�ضكنات  م��ن��ح  الأ���ض�����ص  ق��دي�����ص  اب���و  حم��م��د 

متنح  والتي  العالقة،  ذات  التعليمات  ح�ضب 

نافياً  املحافظة،  خارج  من  للمعلم  االولوية 

مرفقا  وظيفية،  �ضقق  اأي��ة  بتمليك  القيام 

امل�ضتفيدين. اأ�ضماء  يت�ضمن  ك�ضفا 

ك��م��ا ع��ر���ص وزي����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ع��اون 

التنموية  امل�ضاريع  ال�ضريدة،  نا�ضر  الدويل 

بني  ل��واء  يف  املا�ضية  ال�ضنوات  ع�ضر  خ��الل 

ما  اأو  تنفيذها  جرى  التي  تلك  �ضواء  كنانة 

رداً  �ضيجري متويلها؛  اأو  التنفيذ  زالت قيد 

على �ضوؤال النائب يحيى عبيدات.

وت���ط���رق �����ض����وؤال ال���ن���ائ���ب ي����زن ���ض��دي��ف��ات 

يف  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ك���وادر  تعيينات  اإىل 

وح�ضة  امل��ي��داين  ال�ضمال  اإق��ل��ي��م  م�ضت�ضفى 

ك��ل حم��اف��ظ��ة، ف��ي��م��ا ت��ن��اول ����ض���وؤال ال��ن��ائ��ب 

حمزة  االأمري  م�ضت�ضفى  اعتماد  حداد  فريد 

ال��ط��ب  ل��ك��ل��ي��ة  تعليميا  ج��ام��ع��ي��ا  م�ضت�ضفى 

يف اجل��ام��ع��ة ال��ه��ا���ض��م��ي��ة، واوج�����ه ال��ت��ع��اون 

ال�ضحة.  وزارة  وم�ضت�ضفيات  اجلامعة  بني 

وا�ضار رد �ضلطة منطقة العقبة االقت�ضادية 

الغرابلي،  النائبة روعة  �ضوؤال  اخلا�ضة على 

اإىل ع���دم امل��ب��ا���ض��رة ب��ت��وزي��ع ق��ط��ع ارا�����ص يف 

ال��ع��ق��ب��ة ل��غ��اي��ة ت��اري��خ��ه، ف�����ض��اًل ع��ن ارف���اق 

اجل�����واب ب��اأ���ض�����ص ب��ي��ع ه����ذه ال��ق��ط��ع ال��ب��ال��غ 

النائب  وا�ضتف�ضر  ق��ط��ع��ة.  ال��ف   15 ع��دده��ا 

ج��ع��ف��ر ال��رب��اب��ع��ة ع��ن خ��ط��ة وزارة ال��رب��ي��ة 

والتعليم للحفاظ على احلد االأدنى للتعليم 

يف امل��دار���ص امل��وؤج��رة وع���دم ت��وف��ر ال��ظ��روف 

املنا�ضبة للتعليم يف مدار�ص لواء الكورة.

واأف������اد رد ال�������وزارة ب�����اأن ن�����ض��ب��ة امل���دار����ص 

 28 تبلغ  ال��ك��ورة ح��ال��ي��اً  ل���واء  امل�����ض��ت��اأج��رة يف 

بحدود  �ضنوات   10 قبل  كانت  ان  بعد  باملئة 

ت��دري��ج��ي��ا على  ال��ع��م��ل ج��ار  ب��امل��ئ��ة، فيما   44

ال��ت��خ��ل�����ص م��ن امل��ب��اين امل�����ض��ت��اأج��رة يف �ضوء 

ووق��ف  املطلوبة.  املالية  املخ�ض�ضات  ت��وف��ر 

اع�ضاء املجل�ص واحلكومة يف بداية اجلل�ضة 

روحي  على  الفاحتة  وق���راأوا  �ضمت،  دقيقة 

ال���ن���ائ���ب ح������ازم امل����ج����ايل وال����ف����ن����ان م��ت��ع��ب 

ال�ضقار.

 النواب يناقش إجابات الحكومة على 13 سؤااًل نيابيًا

شركات خاصة تجسد مفهوم المسؤولية االجتماعية

 السياحة النيابية تبحث خطط الملكية األردنية

االنباط - نور حتاملة 

ال���ت���م���ث���ي���ل احل��ق��ي��ق��ي  يف خ����ط����وة جت�������ض���د 

ل���� م��ف��ه��وم امل�������ض���وؤول���ي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة امل��ل��ق��اة 

ع��ل��ى ع��ات��ق ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ازاء امل��واط��ن��ني 

وب�����رام�����ج ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���وع���ي���ة ال���ت���ي ت��ق��وم 

بجائحة  يتعلق  فيما  تنفيذها  على  احلكومة 

�ضركات  م��ن  ع��دد  ب��ادرت  امل�ضتجدة،  ال��ك��ورون��ا 

االع���الن  تت�ضمن  اخل��ا���ص مب��ب��ادرة  ال��ق��ط��اع 

ع��ن خ�����ض��وم��ات ���ض��ع��ري��ة ع��ل��ى امل��ن��ت��ج��ات التي 

ال��ك��ورون��ا،  ل��ق��اح  ع��ل��ى  للحا�ضلني  يقدمونها 

وت�ضحجيع  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ود  دع���م  ب��ه��دف 

املواطنني على اخذ لقاح الكورونا. 

م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال م�����ض��وؤول ق�����ض��م ال��ع��الق��ات 

العامة يف �ضركة زين لالت�ضاالت عمار فريج، 

اللقاح  ملتلّقي  جمانية  اإنرنت  حزمة  منح  ان 

هي مبادرة من قبل �ضركة زين االأردن تهدف 

املجتمعي  دوره����ا  م��وا���ض��ل��ة  اإىل  خ��الل��ه��ا  م��ن 

اللقاح امل�ضاد لفايرو�ص  والت�ضجيع على تلقي 

الر�ضمية يف  اجل��ه��ود  مل�����ض��ان��دة  وذل���ك  ك��ورون��ا 

واملحافظة  ال��وب��اء  تف�ضي  ل��وق��ف  امل��ج��ال  ه��ذا 

�ضيوؤدي  ال��ذي  االأم��ر  املجتمعية  ال�ضحة  على 

اإىل عودة احلياة اإىل طبيعتها.

ال�ضركة  تعاونت  قد  »االن��ب��اط«  ل�  واأ���ض��اف 

م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ل�����ض��م��ان ح�������ض���ول ك��ل 

م��ن ي��ت��ل��ق��ى اجل��رع��ة االوىل م��ن ال��ل��ق��اح من 

م�����ض��رك��ي زي���ن ع��ل��ى احل��زم��ة امل��ج��ان��ي��ة التي 

احلملة  وج���اءت  جيجابايت.   5 �ضعتها  تبلغ 

ال��ت�����ض��ج��ي��ع��ي��ة ب��ع��ب��ارة »الن����ك ق���د امل�����ض��وؤول��ي��ة 

جيجابايت   5 منا  الك  بتهمنا  �ضحتك  والنه 

خالل  زي��ن  مل�ضركي  ر�ضالة  وت�ضل  جم��اًن��ا«، 

اللقاح  م��ن  االوىل  اجل��رع��ة  تلقي  م��ن  دق��ائ��ق 

حت���ت���وي راب����ط����اً الإمت������ام ال��ع��م��ل��ي��ة واإ����ض���اف���ة 

املجانية.  احلزمة 

ب�����دوره ق����ال رام�����ي ال���ت���الوي م���دي���ر اح��د 

اخل�����ض��م  ان   The cake shop ف�����روع 

اعلنت عنه عرب  والذي  ال�ضركة  تقدمه  الذي 

االجتماعي  ال��ت��وا���ض��ل  و���ض��ائ��ل  يف  �ضفحاتها 

مع  بالتعاون  ي��اأت��ي  ومل  منها  ذات��ي  جهد  ه��و 

اخ��رى  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة  اي  او  ال�����ض��ح��ة  وزارة 

وال���ه���دف اال���ض��ا���ض��ي م��ن��ه ت�����ض��ج��ي��ع ال��ع��م��الء 

من  احل��د  يف  الأهميته  نظًرا  اللقاح  اخ��ذ  على 

انت�ضار الفايرو�ص وانخفا�ص اعداد اال�ضابات 

احلظر  �ضاعات  تقليل  م��ن  عليه  يرتب  وم��ا 

من  واالقت�ضادية  التجارية  احلركة  وانعا�ص 

ال�ضائعات  ب��ع��د  ال��ف��ك��رة  ه��ذه  ج��دي��د، وج���اءت 

ال��ت��ي اح��دث��ت ج��ل��ب��ة ح���ول فاعلية  واالق�����وال 

املطاعيم وتخوف النا�ص منها. 

واأ���ض��ار يف حديث له مع »االأن��ب��اط« اىل ان 

للت�ضجيل  اخل��ا���ص  ال���راب���ط  ي�����ض��م  االع����الن 

لتلقي لقاح كورونا، وان ال�ضركة تقدم اخل�ضم 

25٪ لكل من تلقى  يف فرعي عبدون والرابية 

لكل   ٪50 وخ�ضم  اللقاح  من  االوىل  اجلرعة 

اب����راز العميل  ب�����ض��رط  ت��ل��ق��ى اجل��رع��ت��ني  م��ن 

الهوية  جانب  اىل  اللقاح  على  ح�ضوله  اثبات 

يف  العاملني  معظم  ان  واأو���ض��ح  ال�ضخ�ضية، 

بالت�ضجيل  ق���ام���وا  ل��دي��ه��م  ال���ف���روع  خم��ت��ل��ف 

وجهة  يعرفون  النهم  اللقاح  على  للح�ضول 

وف��وائ��ده  اللقاح  ح��ول  واالدارة  ال�ضركة  نظر 

ال�ضحية واالقت�ضادية على حد �ضواء.

اجلدير بالذكر ان هذا النوع من املبادرات 

ال���ت���ي ن��ل��م�����ض��ه��ا يف اوق�����ات ال�����ض��دة م���ا ه���و اال 

االجتماعية  امل�ضوؤولية  ملعنى  حقيقي  جت�ضيد 

وحب الوطن وتقدمي م�ضلحة املواطن.

االنباط-عمان

 ن���اق�������ض���ت جل���ن���ة ال�������ض���ي���اح���ة واالآث��������ار 

واخل�����دم�����ات ال���ع���ام���ة ال���ن���ي���اب���ي���ة، خ���الل 

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

التي  والتحديات  اخلطط  اليا�ضني،  عبيد 

امللكية  ���ض��رك��ة اخل��ط��وط اجل��وي��ة  ت��واج��ه 

االأردنية، لالأعوام املقبلة يف ظل تداعيات 

جائحة فريو�ص كورونا امل�ضتجد.

وقال النائب اليا�ضني اإن »امللكية« ناقل 

وط��ن��ي م��ه��م ي��ج��ب امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا من 

ال��ت��ي تقدمها  خ���الل اخل��ط��ط وال���ربام���ج 

الدميومة. ال�ضركة ل�ضمان 

ظل  يف  امل�ضتقبلية  النظرة  اأن  وا���ض��اف 

ك��ب��رًيا على  اأث���رت  »ك��ورون��ا« �ضعبة الأن��ه��ا 

النقل  ق��ط��اع  واإن  ال��ط��ريان،  ���ض��رك��ات  ك��ل 

ال���ت���ج���اري وال�����ض��ي��اح��ي ي�����ض��ه��د ت��ن��اف�����ض��ي��ة 

هو  ما  �ضرورة معرفة  اإىل  م�ضرًيا  كبرية، 

تواجه  التي  التحديات  لتذليل  املطلوب 

خطط  خ���الل  م��ن  امل�ضتقبل  يف  »امل��ل��ك��ي��ة« 

اأر�ص  على  للتطبيق  قابلة  زمنية  وبرامج 

الواقع.

بال�ضياحة  االهتمام  اأهمية  على  و�ضدد 

الداخلية من خالل تقدمي حوافز ت�ضجع 

طريق  عن  للعقبة  الذهاب  اإىل  املواطنني 

»امللكية«.

وزارة  ع�����ام  اأم������ني  اأك������د  ج���ان���ب���ه،  م����ن 

�ضرورة  حجازين  عماد  واالآث���ار  ال�ضياحة 

�ضياحًيا  اخل��ارج��ي  ب��ال��ع��امل  العقبة  رب��ط 

من  مهم  ج��زء  الأنها  »امللكية«،  خ��الل  من 

النقل يف االأردن.

وق����دم م���دي���ر ع����ام »امل��ل��ك��ي��ة« ال��رئ��ي�����ص 

بدوره،  املجايل،  �ضامر  لل�ضركة  التنفيذي 

���ض��رًح��ا م��ف�����ض��اًل ع���ن واق����ع احل����ال ل��دى 

ال�ضركة  »امللكية«، والتحديات التي تواجه 

ال���ذي يعي�ضه  ال��ظ��رف اال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي  ب��ه��ذا 

ال��ع��امل، م��و���ض��ًح��ا اأن اإغ���الق امل��ط��ارات يف 

ال�ضفر،  حركة  على  القيود  وو�ضع  العامل 

اأجربت ال�ضركة على تقليل عدد الرحالت 

اليومية بن�ضبة كبرية، االأمر الذي انعك�ص 

على االإيرادات العامة لل�ضركة.

واأ�ضار املجايل اإىل �ضرورة اإعادة ت�ضغيل 

ب�ضبب  ت��وق��ي��ف��ه��ا  ال��ت��ي ج����رى  اخل���ط���وط 

امل�ضرق  على  �ضيطرتها  وتعزيز  اجلائحة، 

وتطوير  متابعة  اإىل  باالإ�ضافة  ال��ع��رب��ي، 

االأ�����ض����ط����ول ل���ت���ق���دمي خ����دم����ات اأف�������ض���ل، 

بهدف  ال��رك��اب  على  ال�ضرائب  وتخفيف 

حتفيز ال�ضياحة، والقدرة على املناف�ضة.

حوافز  تقدمي  ب�ضدد  ال�ضركة  اإن  وقال 

يف ال�����ض��ي��ف ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال���ع���ام احل����ايل، 

ف�ضاًل عن حت�ضني نوعية اخلدمات.

هيئة  مفو�ضي  رئي�ص  قال  ناحيته،  من 

الطريان  اإن  م�ضتو  هيثم  املدين  الطريان 

يف ال��ع��امل ل��ي�����ص ل��ل��رف��ي��ه، ب��ل ه��و ممكن 

بطبيعة  الأن����ه  ل��ل��دول��ة،  م��ه��م  اق��ت�����ض��ادي 

اال���ض��ت��ث��م��اري��ة  االأذرع  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  ع��م��ل��ه 

املختلفة. باأ�ضكاله  النقل  املحركة لعجلة 

من جانبه، قال مدير عام هيئة تن�ضيط 

»امللكية«  اإن  الرزاق عربيات  ال�ضياحة عبد 

ال�ضياحة  م���ردود  الأن  م��ه��م،  وط��ن��ي  ن��اق��ل 

م�ضيًفا  ال��ط��ريان،  على  باالأ�ضا�ص  يعتمد 

اأن الهيئة هي الذراع الت�ضويقي لل�ضياحة.

ل�«امللكية«  الدعم  تقدمي  �ضرورة  واأك��د 

ح��ت��ى ن�����ض��م��ن ا���ض��ت��م��راري��ت��ه��ا، الف���ًت���ا اإىل 

�ضرورة التعريف اأكر بال�ضياحة االأردنية 

من خالل نقلها لل�ضياح.

رئ��ي�����ص جم��ل�����ص مفو�ضي  ن��ائ��ب  وق����ال 

ما�ضي  �ضرحبيل  العقبة  منطقة  �ضلطة 

اأهمية الت�ضارك بني »العقبة االقت�ضادية« 

من  الطريان  خطوط  لت�ضغيل  و«امللكية«، 

العقبة اإىل دول العامل كافة.

الطراونة: قد يتشكل لدينا كورونا 
متحور أردني

 الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات 
النفطية عالميًا

 العمل النيابية تستمع آلراء 
متخصصين حول المعدل

 لقانون العمل

االنباط-عمان  

ك�ضف د. حممد ر�ضول الطراونة – القائم 

املوجات  ونتيجة  باأنه  االأطباء  نقيب  باأعمال 

من  االردن  يف  ظ��ه��رت  ال��ت��ي  والثانية  االأوىل 

فريو�ص كورونا قد يت�ضكل لدينا “

”، وهو لي�ص متاأكداً متاما  متحور اردين 

من هذه العلومة.

وق��������ال ال�����ط�����راون�����ة خ������الل ت�����ض��ري��ح��ات 

اأن  اثبتت  كورونا  اإ�ضابات  اأرق��ام  اإن  �ضحافية 

الثانية  املوجة  واأن ذروة  بالنزول  املنحنى بداأ 

كانت يف اال�ضبوع 11 و 12.

ذروة  االيجابية يف  الفحو�ص  ن�ضبة  وبني   

% م�ضددا   ،  18 اىل  و�ضلت  الثانية  املوجة 

بقولة اإنه لن ن�ضعر باالمان اال اذا و�ضلنا اىل 

ن�ضبة فحو�ضات 5.%

االنباط- عمان

عاملياً  النفطية  امل�ضتقات  اأ���ض��ع��ار  ارتفعت 

ال��راب��ع م��ن �ضهر ني�ضان احل��ايل  يف االأ���ض��ب��وع 

م��ق��ارن��ة م��ع م��ع��دالت اأ���ض��ع��اره��ا يف االأ���ض��ب��وع 

الطاقة  وزارة  اأعلنتها  لبيانات  وفقا  الثالث 

والروة املعدنية ام�ص االثنني.

وبح�ضب البيانات �ضجل البنزين اأوكتان 90 

�ضعرا بلغ 618.4 دوالر للطن مقارنة مع �ضعره 

احلايل  ني�ضان  �ضهر  من  الثالث  االأ�ضبوع  يف 

606.7 دوالر وبن�ضبة ارتفاع بلغت  والذي بلغ 

1.9 باملئة، كما �ضجل �ضعر البنزين اأوكتان 95 

 630.2 مقابل  للطن  دوالر   641.2 بلغ  �ضعراً 

دوالر يف االأ�ضبوع الثالث وبن�ضبة ارتفاع بلغت 

1.8 باملئة.

دوالر   511.6 من  الديزل  �ضعر  ارتفع  كما 

بلغت  ارتفاع  وبن�ضبة  516.4 دوالر  اىل  للطن 

0.9 باملئة، وارتفع �ضعر الكاز من 529.3 دوالر 

بلغت  ارت��ف��اع  وبن�ضبة  دوالرا   538 اىل  للطن 

1.6 باملئة.

من جانب اآخر، ارتفع �ضعر زيت الوقود يف 

 378 اىل  احل��ايل  ال�ضهر  ال��راب��ع من  االأ�ضبوع 

367.7 دوالر يف االأ�ضبوع  دوالرا للطن مقابل 

ارت��ف��اع  وبن�ضبة  احل���ايل  ال�ضهر  م��ن  ال��ث��ال��ث 

بلغت 2.8 باملئة.

ال��ب��رويل  ال��غ��از  �ضعر  انخف�ص  ب��امل��ق��اب��ل، 

امل�ضال يف �ضهر ني�ضان اإىل 537.5 دوالر للطن 

مقارنة مع �ضعره امل�ضجل يف �ضهر اآذار املا�ضي 

انخفا�ص  وبن�ضبة  دوالر   602.5 بلغ  وال���ذي 

بلغت 10.8 باملئة .

وق����د ���ض��ج��ل م���ع���دل ���ض��ع��ر خ����ام ب���رن���ت يف 

االأ���ض��ب��وع ال���راب���ع م��ن ال�����ض��ه��ر احل����ايل 65.5 

64.6 دوالر امل�ضجل يف  دوالر للربميل مقابل 

االأ�ضبوع الثالث.

االنباط- عمان

ا����ض���ت���م���ع���ت جل����ن����ة ال����ع����م����ل وال���ت���ن���م���ي���ة 

االجتماعية وال�ضكان النيابية اإىل مالحظات 

واق���راح���ات ح���ول م�����ض��روع ال��ق��ان��ون امل��ع��دل 

.2020 لقانون العمل ل�ضنة 

وق������ال رئ���ي�������ص ال��ل��ج��ن��ة ال���ن���ائ���ب ح�����ض��ني 

احل��را���ض��ي�����ص خ���الل اج��ت��م��اع ام�����ص االث��ن��ني، 

عمال  لنقابة  ال��ع��ام  االحت���اد  ممثل  بح�ضور 

م��رك��ز  ومم���ث���ل  ال�������ض���واب���ك���ة  اح���م���د  االأردن 

اللجنة  اإن  عو�ص،  احمد  للدرا�ضات  الفينيق 

امل��الح��ظ��ات  اإىل ج��م��ي��ع  ل��ال���ض��ت��م��اع  ت�����ض��ع��ى 

املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  من  واالق��راح��ات 

وامل��ع��ن��ي��ني ح����ول امل�������ض���روع وات����خ����اذ ال���ق���رار 

ال�ضاأن. املنا�ضب بهذا 

م����ن ج��ه��ت��ه��م، ع���ر����ص احل�������ض���ور الأب�����رز 

اق��راح��ات��ه��م وم��الح��ظ��ات��ه��م ح���ول م�����ض��روع 

القانون.



الريا�س - وا�س

ق���ال ويل ال��ع��ه��د ال�����س��ع��ودي الأم���ر 

حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز،  

حققت   2030 اململكة  روؤي����ة  ب��رام��ج  اإن 

حتديات  وعاجلت  ا�ستثنائية،  اإجن��ازات 

هيكلية خالل 5 اأعوام فقط.

ال�������س���ع���ودي  ال����ع����ه����د  ويل  واأع�����������رب 

خ����الل ا���س��ت��ع��را���س جم��ل�����س ال�������س���وؤون 

ما  يراأ�سه،  الذي  والتنمية  القت�سادية 

مرور  بعد   2030 اململكة  “روؤية  حققته 

ع��ن �سكره   ، اإط��الق��ه��ا  م��ن��ذ  ���س��ن��وات   5

للملك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، 

وعناية  كبر  دعم  الروؤية من  ملا جتده 

بالغة.

وذك�����رت وك���ال���ة الأن����ب����اء ال�����س��ع��ودي��ة 

�سلمان  بن  حممد  الأمر  اأن  “وا�س” 
ج��م��ي��ع  جل���ه���ود  “تقديره  ع���ن  اأع������رب 

على  تغلبت  ح��ي��ث  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 

ال��ك��ث��ر م��ن ال��ت��ح��دي��ات خ���الل ال��ف��رة 

املكت�سبة  ب��اخل��رات  ُم�����س��ي��داً  امل��ا���س��ي��ة، 

التي ل تقّدر بثمن، والتي عززت الثقة 

يف حتقيق اأهداف الروؤية. موؤكداً اأنه ل 

يزال هناك الكثر الذي يتوجب القيام 

ل�ستمرار  الأ���س��ع��دة،  خمتلف  على  ب��ه 

العمل على حتقيق اأهداف روؤية اململكة 

2030 على النحو املاأمول واملطلوب«.

املرحلة التالية من »الروؤية«

التو�سيات  م��ن  ع���دداً  املجل�س  اتخذ 

التالية  املرحلة  اإىل  لالنتقال  الالزمة 

 ،2030 اململكة  روؤية  من م�سرة حتقيق 

التي انطلقت مع بداية هذا العام 2021، 

مرحلة  وهي   ،2025 عام  حتى  وت�ستمر 

دف����ع ع��ج��ل��ة الإجن�������از واحل����ف����اظ ع��ل��ى 

الزخم املطلوب ملوا�سلة الإ�سالحات.

ومن ذلك اإجراء حتديثات تطويرية 

ل�سمان  ال���روؤي���ة؛  حتقيق  ب��رام��ج  ع��ل��ى 

كفاءة  ورف��ع  امل�ستهدفات،  مع  ات�ساقها 

الإن����ف����اق وال����س���ت���ج���اب���ة ل��ل��م�����س��ت��ج��دات 

حماور  ثالثة  خ��الل  من  القت�سادية، 

بع�س  هيكلة  اإع����ادة  اأول���ه���ا:  اأ���س��ا���س��ي��ة، 

ال����برام����ج احل���ال���ي���ة، واإن�������س���اء ب��رام��ج 

اأخ�������رى م���واك���ب���ًة مل��ت��ط��ل��ب��ات امل��رح��ل��ة 

حتول   “ برنامج  تاأ�سي�س  مثل  التالية 

اإىل  ي��ه��دف  ال�سحي” ال����ذي  ال��ق��ط��اع 

ليكون  ال�سحي؛  القطاع  هيكلة  اإع��ادة 

تطلعات  لتحقيق  �ساماًل  �سحًيا  نظاًما 

الروؤية.

يف ح���ن ي���رّك���ز امل���ح���ور ال���ث���اين من 

ال��ت��ح��دي��ث��ات ال��ت��ط��وي��ري��ة ع��ل��ى اإ���س��ف��اء 

م����رون����ة ع���ل���ى ج�������داول ت��ن��ف��ي��ذ ب��ع�����س 

تنفيذ  اأول����وي����ات  وحت���دي���د  ال����رام����ج، 

املتعلقة  التغيرات  ومتكن  امل��ب��ادرات، 

الت�سريعية. بال�سيا�سات 

نقل  يف  ال��ث��ال��ث  امل��ح��ور  يتمثل  فيما 

ال�سخ�سية  “تعزيز  ب��رام��ج:  م��ب��ادرات 

الوطنية” و”ريادة ال�سركات الوطنية” 

اإىل  الإ�سراتيجّية”،  و”ال�سراكات 

بعد  ب��ه��ا،  املرتبطة  واجل��ه��ات  ال��رام��ج 

حت��ق��ي��ق ال��رام��ج غ��ال��ب��ي��ة اأه��داف��ه��ا يف 

ال��روؤي��ة،  م��ن  الأوىل  اخلم�سة  الأع���وام 

وان�����ت�����ف�����اء احل�����اج�����ة ل���ل���ح���ف���اظ ع��ل��ى 

التالية. املرحلة  ا�ستقالليتها يف 

وت��ت��م��ي��ز امل��رح��ل��ة ال��ت��ال��ي��ة م��ن روؤي���ة 

تطوير  يف  ب��ال���س��ت��م��رار   2030 امل��م��ل��ك��ة 

ال����ق����ط����اع����ات ال������واع������دة واجل������دي������دة، 

برامج  تنفيذ  يف  الإجن���از  عجلة  ودف��ع 

تعزيز  ل��الإ���س��ه��ام يف  ال���روؤي���ة؛  حت��ق��ي��ق 

ال��ن��م��و الق���ت�������س���ادي، ودع�����م امل��ح��ت��وى 

التنمية  يف  اإ�سهامه  من  للرفع  املحلي 

بيئة  وت�سهيل  اململكة،  يف  القت�سادية 

تعزيز  من  مزيد  اإىل  اإ�سافة  الأعمال، 

اخل����ا�����س يف  وال���ق���ط���اع  امل����واط����ن  دور 

حتقيق ال��روؤي��ة، م��ن خ��الل م��زي��د من 

وا�ستثمار  ال��ق��درات  لتوظيف  التمكن 

النجاح  من  املزيد  لتحقيق  الإمكانات 

والتقدم.

دبي – العربية

الثنن،  ام�س  الركية  اللرة  تراجعت 

اأدن����ى ق��ي��م��ة لها  اإىل م�����س��ت��وى ق��ري��ب م���ن 

ع��ل��ى الإط�����الق، م��ع ت��ده��ور ال��ع��الق��ات مع 

الوليات املتحدة، وبعد تلميح رئي�س البنك 

املركزي اجلديد اإىل اأن رفع اأ�سعار الفائدة 

بالقت�ساد. �سي�سر 

من  وه��ي  ال��رك��ي��ة،  العملة  وانخف�ست 

بن الأ�سواأ اأداًء �سمن الأ�سواق النا�سئة هذا 

8.48 مقابل  اإىل  0.6٪ لت�سل  العام، بن�سبة 

الدولر، بالقرب من اأدنى م�ستوى لها عند 

8.58 الذي �سجلته يف اأوائل نوفمر.

اأي��ام  يف   ٪3.5 بن�سبة  ال��ل��رة  وت��راج��ع��ت 

ال���ت���داول ال��ث��الث��ة امل��ا���س��ي��ة، ح��ي��ث ب���دا من 

بايدن  جو  الأم��رك��ي  الرئي�س  اأن  الوا�سح 

ع��ام  الأرم����ن يف  ر���س��م��ًي��ا مب��ذاب��ح  �سيعرف 

على  العثمانية،  الإمراطورية  اإبان   ،1915

اإبادة جماعية. اأنها 

ب�سدة  ال��ن��ات��و،  حليف  ت��رك��ي��ا،  وان��ت��ق��دت 

قرار البيت الأبي�س الذي اأعلن يوم ال�سبت، 

وقالت اإنه “يقو�س الثقة وال�سداقة«.

ح�سا�سية العالقة مع وا�سنطن

ب�سكل  ح�سا�سة  ال��رك��ي��ة  الأ����س���ول  ت��ع��د 

خا�س للتوترات يف العالقات مع وا�سنطن، 

للعقوبات  ال�سابقة  التداعيات  اإىل  بالنظر 

مبا  القت�سادية،  والتهديدات  الأم��رك��ي��ة 

الرئي�س  2018 مع  يف ذلك اخلالف يف عام 

دونالد ترمب الذي اأثار اأزمة اللرة وركود 

الركي. القت�ساد 

وق����ال اإب���راه���ي���م ك��ال��ن امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م 

وم�ست�ساره  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرئي�س 

يجب  وا���س��ن��ط��ن  اإن  “رويرز”،  ل��وك��ال��ة 

ل��ي�����س من  ت��ت�����س��رف مب�����س��وؤول��ي��ة لأن����ه  اأن 

القائمة  العالقات  “تقوي�س  اأحد  م�سلحة 

�سيا�سية  اأجندات  اأجل  من  م�سطنع  ب�سكل 

�سيقة«.

“كل �سيء نقوم  وقال يف مقابلة الأحد: 

به مع الوليات املتحدة �سيكون حتت تاأثر 

هذا البيان املوؤ�سف للغاية«.

عود على بدء

ت�سريح  امل�ستثمرين،  توتر  من  زاد  مما 

حم��اف��ظ ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ���س��ه��اب ك��اف��ج��ي 

اأوغ����ل����و، ال�����ذي مت ت��ع��ي��ي��ن��ه ق��ب��ل ���س��ه��ر، يف 

بينما  ب��اأن��ه  اجلمعة،  ي��وم  م��ن  متاأخر  وق��ت 

�سيبقي ال�سيا�سة النقدية م�سددة يف الوقت 

احلايل، فاإن اأي رفع ل�سعر الفائدة �سر�سل 

�سيئة لالقت�ساد احلقيقي. ر�سالة 

له كرئي�س  اأول مقابلة متلفزة  وتابع يف 

ب��ارت��ف��اع  �سعيد  “من  ال��رك��ي:  ل��ل��م��رك��زي 

الفائدة؟«. اأ�سعار 

ال�ساعة  يف   8.4600 ال��ل��رة  ���س��ع��ر  وب��ل��غ 

يف  انخف�س  وق��د  غرينت�س،  بتوقيت   0630

اآخر �ستة اأيام تداول متتالية.

ال�����س��ه��ر   ٪15 اإىل  ي�����س��ل  مب���ا  وت����راج����ع 

املا�سي، بعد اأن اأقال اأردوغان ناجي اأغبال، 

وعن  املركزي  البنك  حمافظ  من�سب  من 

ال���ذي يت�سارك  ب���دل ع��ن��ه،  اأوغ��ل��و  ك��اف��ج��ي 

النقدية  ال�سيا�سة  انتقاد  يف  اأردوغ����ان  م��ع 

امل���ت�������س���ددة، وي��ت��ب��ن��ى وج���ه���ة ال���ن���ظ���ر غ��ر 

الت�سخم. ت�سبب  باأنها  التقليدية 

وك��ان اأغ��ب��ال ق��د رف��ع �سعر ال��ف��ائ��دة اإىل 

فوق  ارتفع  الذي  الت�سخم  للحد من   ٪19

16٪، ومن املتوقع اأن ي�سل اإىل ٪18.

امل�ستثمرين  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��خ��ارج  وق���د 

الأجانب الذين اقتن�سوا الأ�سول الركية 

يف عهد اأغبال، عندما ُطرد من من�سبه.

يتوقع املحللون اأن يبداأ املركزي الركي 

العام  منت�سف  ال��ف��ائ��دة  اأ���س��ع��ار  خف�س  يف 

اأوغلو  كافجي  اأن  البع�س  وي��رى  تقريًبا، 

انتهاجها  مت  مكلفة،  �سيا�سة  اإىل  �سيعود 

ق���ب���ل ت���ع���ي���ن اأغ�����ب�����ال يف ن���وف���م���ر، ل��ب��ي��ع 

 )FX( اح��ت��ي��اط��ي��ات ال��ع��م��الت الأج��ن��ب��ي��ة

لدعم اللرة.

و���س��غ��ط��ت امل��ع��ار���س��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة على 

اأردوغان وحزبه احلاكم من اأجل التحقيق 

م��ل��ي��ار دولر   128 ن��ح��و  ب��ل��غ��ت  م��ب��ي��ع��ات  يف 

بها  قامت  وال��ت��ي   ،2020 و   2019 عامي  يف 

البنك  مقاي�سات  من  بدعم  الدولة  بنوك 

املركزي، مما اأدى اإىل ا�ستنزاف احتياطيات 

العمالت الأجنبية للبالد ب�سكل حاد.

اأوغ����ل����و  ك���اف���ج���ي  امل����ق����اب����ل����ة، داف��������ع  يف 

ع����ن امل���ب���ي���ع���ات يف م���واج���ه���ة م����ا اأ����س���م���اه���ا 

.2018 اأزمة  مع  بداأت  “الهجمات” التي 
واأق�������ال اأردوغ���������ان ث���الث���ة م����ن روؤ�����س����اء 

اإىل  اأدى  مم��ا  ع��ام��ن،  يف  املركزية  البنوك 

النقدية  ال�����س��ي��ا���س��ات  يف  امل�����س��داق��ي��ة  ت��اآك��ل 

لركيا.

العربية-وكاالت

اأخ���رى  م���رة  بيتكوين  ع��م��ل��ة  ارت��ف��ع��ت 

امل�ستثمرون  ا�ستغل  حيث  الثنن،  ام�س 

7 اأ���س��اب��ي��ع لإع���ادة  اأدن����ى م�����س��ت��وي��ات��ه��ا يف 

ال�سراء بقوة.

واجت����ه����ت اأك������ر ع��م��ل��ة م�����س��ف��رة اإىل 

فراير   8 منذ  لها  مكا�سب  اأك��ر  حتقيق 

من  اع��ت��ب��اراً  دولر   52700 ح���وايل  ع��ن��د 

حيث  ل��ن��دن،  يف  ���س��ب��اح��اً   9:35 ال�����س��اع��ة 

ارتفعت يف وقت من الأوقات بن�سبة ت�سل 

اإىل ٪10.4.

وج����اء ه���ذا الرت������داد ب��ع��د اأ���س��ب��وع��ن 

ت���داول  ال���رك���ود، ع��ق��ب ط���رح من�سة  م��ن 

بور�سة  يف  كوينبا�س  امل�سفرة  ال��ع��م��الت 

امل�سفرة  العمالت  ق��ادت  وال��ت��ي  نا�سداك 

مل�ستويات قيا�سية يوم 14 اأبريل. كما اأدت 

التحذيرات الفنية من وول �سريت، اإىل 

ج��ان��ب ان��ه��ي��ار ب��ور���س��ت��ي ع��م��الت رقمية 

اإىل  املا�سي،  الأ�سبوع  نهاية  يف  تركيا  يف 

ت���راج���ع امل��ع��ن��وي��ات و����س���ط خم�����اوف من 

متنامية. فقاعة 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 

�ستوديوز،  ويلث  كوبيا  �سركة  وموؤ�س�س 

من  ينتقل  “العامل  �سكور�سكي:  مايكل 

“اإذا  املركزية اإىل الالمركزية”، م�سيفاً 

اأن  ف��ه��ذا يعني  الأم���ر،  ب��ه��ذا  ت��وؤم��ن  كنت 

رائعة”.  �سراء  فر�سة  ميثل  النخفا�س 

وقال “لقد اأوجد التقلب دائماً الفر�س، 

بالرتفاعات  يفاجوؤون  النا�س  ي��زال  ول 

اجل���دي���دة ���س��ه��راً ب��ع��د ���س��ه��ر وع���ام���اً بعد 

“بلومبرغ”،  ذك���رت���ه  مل���ا  وف���ق���اً  عام”، 

“العربية.نت«. واطلعت عليه 

اإي��ل��ون ما�سك  م��ا يحن وق��ت  ودائ��م��اً 

للتعليق، والذي اأثر يف الأ�سعار يف املا�سي 

حيث  توير،  على  التعليقات  خ��الل  من 

اأحد  م�ستخدماً  ال�سبت  يوم  جمدداً  غرد 

الت�سفر  جمتمع  يف  الهامة  التعبرات 

والتي تعني التم�سك باحلياة اأو الأ�سول 

امل�ستقبل هودل؟،  “ما هو  قائاًل  امل�سفرة 

ح���ي���ث ي���خ���ط���اب ب�������س���وؤال���ه امل����وؤم����ن����ون ب��� 

 Hodl اأو  ه���ودل  وت��ع��ن��ي  “بيتكوين” 
امل�سفرة. بالعمالت  املتم�سكن 

اأغ�������رب   hodl م�������س���ط���ل���ح  وي�����ع�����د 

حيث  من  الت�سفر  جمتمع  م�سطلحات 

املتعاملن  اأحد  اإىل  يعود  وال��ذي  ال�سبب 

الذي كتب وقت اإنهيار بيتكوين يف 2017 

ن�����س��ي��ح��ة ل��ل��م��وؤم��ن��ن ب��ال��ع��م��ل��ة امل�����س��ف��رة 

اإل   ،Hold اأو  الح���ت���ف���اظ  ب�������س���رورة 

 Hodl لت�سبح  كتابتها  يف  اأخ��ط��اأ  اأن���ه 

واملوؤمنن  املتم�سكن  تعني  باتت  وال��ت��ي 

بالت�سفر.
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االنباط-عمان

اغ��ل��ق��ت ب��ور���س��ة ع��م��ان، ام�����س الث��ن��ن، 

بتداول 2ر6 مليون �سهم، موزعة على 3097 

6ر5  بلغت  اإجمالية  تداولت  بقيمة  �سفقة، 

مليون دينار.

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

1782، بن�سبة 15ر0 باملئة مقارنة مع اإغالق 

ال�سابقة. اجلل�سة 

لل�سركات  الإغالق  اأ�سعار  مقارنة  ولدى 

���س��رك��ة   35 اأن  ت��ب��ن  اأ���س��ه��م��ه��ا،  امل���ت���داول���ة 

بينما  اأ�سهمها،  اأ�سعار  يف  انخفا�سا  اأظهرت 

وا�ستقرت  �سركة،   32 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت 

اأ�سعار اأ�سهم 21 �سركة اخرى.

االنباط-عمان

ارتفعت كمية الع�سل املنتج يف عام 2020، بن�سبة 

مقدارها 3 باملئة، حيث بلغت 3ر326 طن، مقارنة 

مع 9ر316 طن عام 2019.

واأ�سارت دائرة الإح�ساءات العامة يف تقريرها 

ال�سنوي حول النتائج الأولية مل�سح املناحل للعام 

حبوب  كمية  ارتفاع  اإىل  الثنن،  اليوم  املا�سي، 

يف  كيلوغرام  140ر5  بلغت  حيث  املنتجة،  اللقاح 

باملئة، مقارنة مع عام   131 املا�سي، بن�سبة  العام 

2019 التي بلغت كميتها 224ر2 كيلوغرام.

وبينت النتائج ارتفاع انتاج طرود النحل بن�سبة 

6ر91 باملئة، العام املا�سي، مقارنة مع عام 2019، 

 62 بن�سبة  النحل  ملكات  اإن��ت��اج  انخفا�س  كذلك 

باملئة، يف عام 2020 مقارنة مع عام 2019.

ارت��ف��اع ع���دد النحالن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���ار 

بن�سبة بلغت 89ر0 باملئة، خالل العام 2020 لي�سل 

عددهم اإىل 1462، مقارنة مع 1475 عام 2019.

تنفذ  العامة  الإح�ساءات  دائ��رة  اأن  اإىل  ي�سار 

زي���ارة  ال�سنة م��ن خ���الل  امل��ن��اح��ل م���رة يف  م�سح 

املناحل واللتقاء مع النحالن، حيث مت �سحب 

عينة ممثلة حجمها 320 نحال من العدد الكلي 

اأن��ح��اء  م��وزع��ن يف جميع  ن��ح��ال   1475 ال��ب��ال��غ 

اململكة.

رام اهلل - رويرتز

اأعلن رئي�س ال��وزراء الفل�سطيني حممد ا�ستية 

ام�س  الثنن اإط��الق م�سروع بناء مدينة �سكنية 

جديدة يف اأريحا بال�سفة الغربية، تت�سع يف املرحلة 

الأوىل ملا بن 15 و20 األف ن�سمة.

وق������ال ا���س��ت��ي��ة خ����الل الج���ت���م���اع الأ���س��ب��وع��ي 

للحكومة “نعلن  عن اإطالق م�سروع مدينة �سما 

قرنطل، والتي �ستقام على اأر�س الدولة«.

العلوم  اأح���دث  وف��ق  املدينة  “�ستكون  واأ���س��اف 

البيئة  على  بحفاظها  ال�ستدامة  ويف  الع�سرية، 

وت���وف���ر ال��ط��اق��ة وا���س��ت��غ��الل امل�����س��ادر امل��ت��ج��ددة 

وجت��م��ي��ع م��ي��اه الأم���ط���ار واإع�����ادة ا���س��ت��خ��دام امل��ي��اه 

والتنوع  اخل�سراء  بامل�ساحات  والهتمام  العادمة 

احليوي«.

اأو  ال�ستثمار  حجم  ع��ن  تفا�سيل  ي��ذك��ر  ومل 

ال�سركاء املتحملن يف امل�سروع اجلديد الذي يقام 

على م�ساحة 6600 دومن )6.6 مليون مر مربع(.

العربية-وكاالت

الأردين  امل��رك��زي  البنك  اأرق���ام  اأف���ادت 

املبا�سر  الأج��ن��ب��ي  ال���س��ت��ث��م��ار  ���س��ايف  ب���اأن 

املا�سي  ال��ع��ام  خ��الل  الأردن  اإىل  املتدفق 

دينار  مليون   496.7 نحو  اإىل   ٪1.9 من��ا 

م��ع  م���ق���ارن���ة  دولر(  م���ل���ي���ون   700.5(

م�ستواه يف 2019.

وك�����ان ����س���ايف ال���س��ت��ث��م��ار امل��ب��ا���س��ر يف 

الأردن 487.3 مليون دينار يف 2019.

جانب  اإىل  ك��وف��ي��د-19،  جائحة  اأث���رت 

مع  امل�ستثمرين  قبل  م��ن  ال��رق��ب  حالة 

التي  ال�سيا�سية  الأو���س��اع  توتر  ا�ستمرار 

حتيط باململكة، بال�سلب على حجم تدفق 

ال�ستثمارات، خا�سة القادمة من اخلليج 

ودول اأجنبية بح�سب “رويرز«.

 2020 يف   ،٪3 بن�سبة  ال��ن��م��و  وان��ك��م�����س 

ال���ع���زل  اإج����������راءات  م����ن  ت�������س���رر  اأن  ب���ع���د 

ال��ع��ام واإغ���الق احل���دود وال��راج��ع احل��اد 

احلكومة  اأن  غر  ال��وب��اء  اأث��ن��اء  لل�سياحة 

تعافيا  يتوقعان  ال��دويل  النقد  و�سندوق 

باملعدل ذاته هذا العام.

العربية-وكاالت

ا���س��ت��ق��رت الأ���س��ه��م الأوروب����ي����ة اإىل ح���د كبر 

�سناعة  �سركات  خ�سائر  حم��ت  اإذ  الث��ن��ن،  ام�����س 

ال�سيارات مكا�سب �سركات التعدين، يف حن يرقب 

ال�سركات  اأعمال  بنتائج  يعج  اأ�سبوعا  امل�ستثمرون 

والبيانات القت�سادية.

 ٪0.02 الأوروب���ي   600 �ستوك�س  املوؤ�سر  وارتفع 

خ�سارة  اأول  �سجل  بعدما  امل��ب��ك��رة  ال��ت��ع��ام��الت  يف 

اأ�سبوعية يف 8 اأ�سابيع يوم اجلمعة، بح�سب ما ورد 

يف “رويرز«.

وت��راج��ع��ت اأ���س��ه��م ���س��رك��ات �سناعة ال�����س��ي��ارات، 

وفقد �سهم فولك�سفاجن 1.1٪ بعد ن�سر �سحيفة 

ف��اي��ن��ن�����س��ال ت��امي��ز اأن ال�����س��رك��ة ح����ذرت امل��دي��ري��ن 

لتح�سب ت�سرر الإنتاج اأكرث يف الربع الثاين ب�سبب 

نق�س عاملي للرقائق.

ونزل �سهم �سركة اإيه.اإم.اإ�س النم�ساوية لأجهزة 

ك��ري��دي  ب��ن��ك  خف�س  اأن  ب��ع��د   ،٪4.3 ال�ست�سعار 

�سوي�س ت�سنيف ال�سهم، عازيا ذلك اإىل خماوف من 

احتمال فقد ال�سركة �سفقات توريد منتجات لأبل.

محمد بن سلمان: برامج رؤية 2030 عالجت تحديات هيكلية خالل 5 أعوام فقط

األزمة مع واشنطن تطيح مجددًا بالليرة التركية

ارتدادة عنيفة لـ »بيتكوين«.. وتغريدة ماسك تثير الجدل!
بورصة عمان تغلق تداوالتها 

على 6ر5 مليون دينار

العسل  إنتاج  3%ارتفاع كمية 
خالل 2020

رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن 
إطالق مشروع مدينة سكنية بأريحا

البنك المركزي :نمو صافي االستثمار 
األجنبي بالمملكة  1.9 % في 2020

أسهم أوروبا مستقرة.. وخسائر أسهم 
السيارات تمحو مكاسب التعدين

الثالثاء   27 / 4/ 2021 

االقت�صادي



الريا�س - وا�س

ق���ال ويل ال��ع��ه��د ال�����س��ع��ودي الأم���ر 

حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز،  

حققت   2030 اململكة  روؤي����ة  ب��رام��ج  اإن 

حتديات  وعاجلت  ا�ستثنائية،  اإجن��ازات 

هيكلية خالل 5 اأعوام فقط.

ال�������س���ع���ودي  ال����ع����ه����د  ويل  واأع�����������رب 

خ����الل ا���س��ت��ع��را���س جم��ل�����س ال�������س���وؤون 

ما  يراأ�سه،  الذي  والتنمية  القت�سادية 

مرور  بعد   2030 اململكة  “روؤية  حققته 

ع��ن �سكره   ، اإط��الق��ه��ا  م��ن��ذ  ���س��ن��وات   5

للملك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، 

وعناية  كبر  دعم  الروؤية من  ملا جتده 

بالغة.

وذك�����رت وك���ال���ة الأن����ب����اء ال�����س��ع��ودي��ة 

�سلمان  بن  حممد  الأمر  اأن  “وا�س” 
ج��م��ي��ع  جل���ه���ود  “تقديره  ع���ن  اأع������رب 

على  تغلبت  ح��ي��ث  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 

ال��ك��ث��ر م��ن ال��ت��ح��دي��ات خ���الل ال��ف��رة 

املكت�سبة  ب��اخل��رات  ُم�����س��ي��داً  امل��ا���س��ي��ة، 

التي ل تقّدر بثمن، والتي عززت الثقة 

يف حتقيق اأهداف الروؤية. موؤكداً اأنه ل 

يزال هناك الكثر الذي يتوجب القيام 

ل�ستمرار  الأ���س��ع��دة،  خمتلف  على  ب��ه 

العمل على حتقيق اأهداف روؤية اململكة 

2030 على النحو املاأمول واملطلوب«.

املرحلة التالية من »الروؤية«

التو�سيات  م��ن  ع���دداً  املجل�س  اتخذ 

التالية  املرحلة  اإىل  لالنتقال  الالزمة 

 ،2030 اململكة  روؤية  من م�سرة حتقيق 

التي انطلقت مع بداية هذا العام 2021، 

مرحلة  وهي   ،2025 عام  حتى  وت�ستمر 

دف����ع ع��ج��ل��ة الإجن�������از واحل����ف����اظ ع��ل��ى 

الزخم املطلوب ملوا�سلة الإ�سالحات.

ومن ذلك اإجراء حتديثات تطويرية 

ل�سمان  ال���روؤي���ة؛  حتقيق  ب��رام��ج  ع��ل��ى 

كفاءة  ورف��ع  امل�ستهدفات،  مع  ات�ساقها 

الإن����ف����اق وال����س���ت���ج���اب���ة ل��ل��م�����س��ت��ج��دات 

حماور  ثالثة  خ��الل  من  القت�سادية، 

بع�س  هيكلة  اإع����ادة  اأول���ه���ا:  اأ���س��ا���س��ي��ة، 

ال����برام����ج احل���ال���ي���ة، واإن�������س���اء ب��رام��ج 

اأخ�������رى م���واك���ب���ًة مل��ت��ط��ل��ب��ات امل��رح��ل��ة 

حتول   “ برنامج  تاأ�سي�س  مثل  التالية 

اإىل  ي��ه��دف  ال�سحي” ال����ذي  ال��ق��ط��اع 

ليكون  ال�سحي؛  القطاع  هيكلة  اإع��ادة 

تطلعات  لتحقيق  �ساماًل  �سحًيا  نظاًما 

الروؤية.

يف ح���ن ي���رّك���ز امل���ح���ور ال���ث���اين من 

ال��ت��ح��دي��ث��ات ال��ت��ط��وي��ري��ة ع��ل��ى اإ���س��ف��اء 

م����رون����ة ع���ل���ى ج�������داول ت��ن��ف��ي��ذ ب��ع�����س 

تنفيذ  اأول����وي����ات  وحت���دي���د  ال����رام����ج، 

املتعلقة  التغيرات  ومتكن  امل��ب��ادرات، 

الت�سريعية. بال�سيا�سات 

نقل  يف  ال��ث��ال��ث  امل��ح��ور  يتمثل  فيما 

ال�سخ�سية  “تعزيز  ب��رام��ج:  م��ب��ادرات 

الوطنية” و”ريادة ال�سركات الوطنية” 

اإىل  الإ�سراتيجّية”،  و”ال�سراكات 

بعد  ب��ه��ا،  املرتبطة  واجل��ه��ات  ال��رام��ج 

حت��ق��ي��ق ال��رام��ج غ��ال��ب��ي��ة اأه��داف��ه��ا يف 

ال��روؤي��ة،  م��ن  الأوىل  اخلم�سة  الأع���وام 

وان�����ت�����ف�����اء احل�����اج�����ة ل���ل���ح���ف���اظ ع��ل��ى 

التالية. املرحلة  ا�ستقالليتها يف 

وت��ت��م��ي��ز امل��رح��ل��ة ال��ت��ال��ي��ة م��ن روؤي���ة 

تطوير  يف  ب��ال���س��ت��م��رار   2030 امل��م��ل��ك��ة 

ال����ق����ط����اع����ات ال������واع������دة واجل������دي������دة، 

برامج  تنفيذ  يف  الإجن���از  عجلة  ودف��ع 

تعزيز  ل��الإ���س��ه��ام يف  ال���روؤي���ة؛  حت��ق��ي��ق 

ال��ن��م��و الق���ت�������س���ادي، ودع�����م امل��ح��ت��وى 

التنمية  يف  اإ�سهامه  من  للرفع  املحلي 

بيئة  وت�سهيل  اململكة،  يف  القت�سادية 

تعزيز  من  مزيد  اإىل  اإ�سافة  الأعمال، 

اخل����ا�����س يف  وال���ق���ط���اع  امل����واط����ن  دور 

حتقيق ال��روؤي��ة، م��ن خ��الل م��زي��د من 

وا�ستثمار  ال��ق��درات  لتوظيف  التمكن 

النجاح  من  املزيد  لتحقيق  الإمكانات 

والتقدم.

دبي – العربية

الثنن،  ام�س  الركية  اللرة  تراجعت 

اأدن����ى ق��ي��م��ة لها  اإىل م�����س��ت��وى ق��ري��ب م���ن 

ع��ل��ى الإط�����الق، م��ع ت��ده��ور ال��ع��الق��ات مع 

الوليات املتحدة، وبعد تلميح رئي�س البنك 

املركزي اجلديد اإىل اأن رفع اأ�سعار الفائدة 

بالقت�ساد. �سي�سر 

من  وه��ي  ال��رك��ي��ة،  العملة  وانخف�ست 

بن الأ�سواأ اأداًء �سمن الأ�سواق النا�سئة هذا 

8.48 مقابل  اإىل  0.6٪ لت�سل  العام، بن�سبة 

الدولر، بالقرب من اأدنى م�ستوى لها عند 

8.58 الذي �سجلته يف اأوائل نوفمر.

اأي��ام  يف   ٪3.5 بن�سبة  ال��ل��رة  وت��راج��ع��ت 

ال���ت���داول ال��ث��الث��ة امل��ا���س��ي��ة، ح��ي��ث ب���دا من 

بايدن  جو  الأم��رك��ي  الرئي�س  اأن  الوا�سح 

ع��ام  الأرم����ن يف  ر���س��م��ًي��ا مب��ذاب��ح  �سيعرف 

على  العثمانية،  الإمراطورية  اإبان   ،1915

اإبادة جماعية. اأنها 

ب�سدة  ال��ن��ات��و،  حليف  ت��رك��ي��ا،  وان��ت��ق��دت 

قرار البيت الأبي�س الذي اأعلن يوم ال�سبت، 

وقالت اإنه “يقو�س الثقة وال�سداقة«.

ح�سا�سية العالقة مع وا�سنطن

ب�سكل  ح�سا�سة  ال��رك��ي��ة  الأ����س���ول  ت��ع��د 

خا�س للتوترات يف العالقات مع وا�سنطن، 

للعقوبات  ال�سابقة  التداعيات  اإىل  بالنظر 

مبا  القت�سادية،  والتهديدات  الأم��رك��ي��ة 

الرئي�س  2018 مع  يف ذلك اخلالف يف عام 

دونالد ترمب الذي اأثار اأزمة اللرة وركود 

الركي. القت�ساد 

وق����ال اإب���راه���ي���م ك��ال��ن امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م 

وم�ست�ساره  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرئي�س 

يجب  وا���س��ن��ط��ن  اإن  “رويرز”،  ل��وك��ال��ة 

ل��ي�����س من  ت��ت�����س��رف مب�����س��وؤول��ي��ة لأن����ه  اأن 

القائمة  العالقات  “تقوي�س  اأحد  م�سلحة 

�سيا�سية  اأجندات  اأجل  من  م�سطنع  ب�سكل 

�سيقة«.

“كل �سيء نقوم  وقال يف مقابلة الأحد: 

به مع الوليات املتحدة �سيكون حتت تاأثر 

هذا البيان املوؤ�سف للغاية«.

عود على بدء

ت�سريح  امل�ستثمرين،  توتر  من  زاد  مما 

حم��اف��ظ ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ���س��ه��اب ك��اف��ج��ي 

اأوغ����ل����و، ال�����ذي مت ت��ع��ي��ي��ن��ه ق��ب��ل ���س��ه��ر، يف 

بينما  ب��اأن��ه  اجلمعة،  ي��وم  م��ن  متاأخر  وق��ت 

�سيبقي ال�سيا�سة النقدية م�سددة يف الوقت 

احلايل، فاإن اأي رفع ل�سعر الفائدة �سر�سل 

�سيئة لالقت�ساد احلقيقي. ر�سالة 

له كرئي�س  اأول مقابلة متلفزة  وتابع يف 

ب��ارت��ف��اع  �سعيد  “من  ال��رك��ي:  ل��ل��م��رك��زي 

الفائدة؟«. اأ�سعار 

ال�ساعة  يف   8.4600 ال��ل��رة  ���س��ع��ر  وب��ل��غ 

يف  انخف�س  وق��د  غرينت�س،  بتوقيت   0630

اآخر �ستة اأيام تداول متتالية.

ال�����س��ه��ر   ٪15 اإىل  ي�����س��ل  مب���ا  وت����راج����ع 

املا�سي، بعد اأن اأقال اأردوغان ناجي اأغبال، 

وعن  املركزي  البنك  حمافظ  من�سب  من 

ال���ذي يت�سارك  ب���دل ع��ن��ه،  اأوغ��ل��و  ك��اف��ج��ي 

النقدية  ال�سيا�سة  انتقاد  يف  اأردوغ����ان  م��ع 

امل���ت�������س���ددة، وي��ت��ب��ن��ى وج���ه���ة ال���ن���ظ���ر غ��ر 

الت�سخم. ت�سبب  باأنها  التقليدية 

وك��ان اأغ��ب��ال ق��د رف��ع �سعر ال��ف��ائ��دة اإىل 

فوق  ارتفع  الذي  الت�سخم  للحد من   ٪19

16٪، ومن املتوقع اأن ي�سل اإىل ٪18.

امل�ستثمرين  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��خ��ارج  وق���د 

الأجانب الذين اقتن�سوا الأ�سول الركية 

يف عهد اأغبال، عندما ُطرد من من�سبه.

يتوقع املحللون اأن يبداأ املركزي الركي 

العام  منت�سف  ال��ف��ائ��دة  اأ���س��ع��ار  خف�س  يف 

اأوغلو  كافجي  اأن  البع�س  وي��رى  تقريًبا، 

انتهاجها  مت  مكلفة،  �سيا�سة  اإىل  �سيعود 

ق���ب���ل ت���ع���ي���ن اأغ�����ب�����ال يف ن���وف���م���ر، ل��ب��ي��ع 

 )FX( اح��ت��ي��اط��ي��ات ال��ع��م��الت الأج��ن��ب��ي��ة

لدعم اللرة.

و���س��غ��ط��ت امل��ع��ار���س��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة على 

اأردوغان وحزبه احلاكم من اأجل التحقيق 

م��ل��ي��ار دولر   128 ن��ح��و  ب��ل��غ��ت  م��ب��ي��ع��ات  يف 

بها  قامت  وال��ت��ي   ،2020 و   2019 عامي  يف 

البنك  مقاي�سات  من  بدعم  الدولة  بنوك 

املركزي، مما اأدى اإىل ا�ستنزاف احتياطيات 

العمالت الأجنبية للبالد ب�سكل حاد.

اأوغ����ل����و  ك���اف���ج���ي  امل����ق����اب����ل����ة، داف��������ع  يف 

ع����ن امل���ب���ي���ع���ات يف م���واج���ه���ة م����ا اأ����س���م���اه���ا 

.2018 اأزمة  مع  بداأت  “الهجمات” التي 
واأق�������ال اأردوغ���������ان ث���الث���ة م����ن روؤ�����س����اء 

اإىل  اأدى  مم��ا  ع��ام��ن،  يف  املركزية  البنوك 

النقدية  ال�����س��ي��ا���س��ات  يف  امل�����س��داق��ي��ة  ت��اآك��ل 

لركيا.

العربية-وكاالت

اأخ���رى  م���رة  بيتكوين  ع��م��ل��ة  ارت��ف��ع��ت 

امل�ستثمرون  ا�ستغل  حيث  الثنن،  ام�س 

7 اأ���س��اب��ي��ع لإع���ادة  اأدن����ى م�����س��ت��وي��ات��ه��ا يف 

ال�سراء بقوة.

واجت����ه����ت اأك������ر ع��م��ل��ة م�����س��ف��رة اإىل 

فراير   8 منذ  لها  مكا�سب  اأك��ر  حتقيق 

من  اع��ت��ب��اراً  دولر   52700 ح���وايل  ع��ن��د 

حيث  ل��ن��دن،  يف  ���س��ب��اح��اً   9:35 ال�����س��اع��ة 

ارتفعت يف وقت من الأوقات بن�سبة ت�سل 

اإىل ٪10.4.

وج����اء ه���ذا الرت������داد ب��ع��د اأ���س��ب��وع��ن 

ت���داول  ال���رك���ود، ع��ق��ب ط���رح من�سة  م��ن 

بور�سة  يف  كوينبا�س  امل�سفرة  ال��ع��م��الت 

امل�سفرة  العمالت  ق��ادت  وال��ت��ي  نا�سداك 

مل�ستويات قيا�سية يوم 14 اأبريل. كما اأدت 

التحذيرات الفنية من وول �سريت، اإىل 

ج��ان��ب ان��ه��ي��ار ب��ور���س��ت��ي ع��م��الت رقمية 

اإىل  املا�سي،  الأ�سبوع  نهاية  يف  تركيا  يف 

ت���راج���ع امل��ع��ن��وي��ات و����س���ط خم�����اوف من 

متنامية. فقاعة 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 

�ستوديوز،  ويلث  كوبيا  �سركة  وموؤ�س�س 

من  ينتقل  “العامل  �سكور�سكي:  مايكل 

“اإذا  املركزية اإىل الالمركزية”، م�سيفاً 

اأن  ف��ه��ذا يعني  الأم���ر،  ب��ه��ذا  ت��وؤم��ن  كنت 

رائعة”.  �سراء  فر�سة  ميثل  النخفا�س 

وقال “لقد اأوجد التقلب دائماً الفر�س، 

بالرتفاعات  يفاجوؤون  النا�س  ي��زال  ول 

اجل���دي���دة ���س��ه��راً ب��ع��د ���س��ه��ر وع���ام���اً بعد 

“بلومبرغ”،  ذك���رت���ه  مل���ا  وف���ق���اً  عام”، 

“العربية.نت«. واطلعت عليه 

اإي��ل��ون ما�سك  م��ا يحن وق��ت  ودائ��م��اً 

للتعليق، والذي اأثر يف الأ�سعار يف املا�سي 

حيث  توير،  على  التعليقات  خ��الل  من 

اأحد  م�ستخدماً  ال�سبت  يوم  جمدداً  غرد 

الت�سفر  جمتمع  يف  الهامة  التعبرات 

والتي تعني التم�سك باحلياة اأو الأ�سول 

امل�ستقبل هودل؟،  “ما هو  قائاًل  امل�سفرة 

ح���ي���ث ي���خ���ط���اب ب�������س���وؤال���ه امل����وؤم����ن����ون ب��� 

 Hodl اأو  ه���ودل  وت��ع��ن��ي  “بيتكوين” 
امل�سفرة. بالعمالت  املتم�سكن 

اأغ�������رب   hodl م�������س���ط���ل���ح  وي�����ع�����د 

حيث  من  الت�سفر  جمتمع  م�سطلحات 

املتعاملن  اأحد  اإىل  يعود  وال��ذي  ال�سبب 

الذي كتب وقت اإنهيار بيتكوين يف 2017 

ن�����س��ي��ح��ة ل��ل��م��وؤم��ن��ن ب��ال��ع��م��ل��ة امل�����س��ف��رة 

اإل   ،Hold اأو  الح���ت���ف���اظ  ب�������س���رورة 

 Hodl لت�سبح  كتابتها  يف  اأخ��ط��اأ  اأن���ه 

واملوؤمنن  املتم�سكن  تعني  باتت  وال��ت��ي 

بالت�سفر.
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االنباط-عمان

اغ��ل��ق��ت ب��ور���س��ة ع��م��ان، ام�����س الث��ن��ن، 

بتداول 2ر6 مليون �سهم، موزعة على 3097 

6ر5  بلغت  اإجمالية  تداولت  بقيمة  �سفقة، 

مليون دينار.

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

1782، بن�سبة 15ر0 باملئة مقارنة مع اإغالق 

ال�سابقة. اجلل�سة 

لل�سركات  الإغالق  اأ�سعار  مقارنة  ولدى 

���س��رك��ة   35 اأن  ت��ب��ن  اأ���س��ه��م��ه��ا،  امل���ت���داول���ة 

بينما  اأ�سهمها،  اأ�سعار  يف  انخفا�سا  اأظهرت 

وا�ستقرت  �سركة،   32 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت 

اأ�سعار اأ�سهم 21 �سركة اخرى.

االنباط-عمان

ارتفعت كمية الع�سل املنتج يف عام 2020، بن�سبة 

مقدارها 3 باملئة، حيث بلغت 3ر326 طن، مقارنة 

مع 9ر316 طن عام 2019.

واأ�سارت دائرة الإح�ساءات العامة يف تقريرها 

ال�سنوي حول النتائج الأولية مل�سح املناحل للعام 

حبوب  كمية  ارتفاع  اإىل  الثنن،  اليوم  املا�سي، 

يف  كيلوغرام  140ر5  بلغت  حيث  املنتجة،  اللقاح 

باملئة، مقارنة مع عام   131 املا�سي، بن�سبة  العام 

2019 التي بلغت كميتها 224ر2 كيلوغرام.

وبينت النتائج ارتفاع انتاج طرود النحل بن�سبة 

6ر91 باملئة، العام املا�سي، مقارنة مع عام 2019، 

 62 بن�سبة  النحل  ملكات  اإن��ت��اج  انخفا�س  كذلك 

باملئة، يف عام 2020 مقارنة مع عام 2019.

ارت��ف��اع ع���دد النحالن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���ار 

بن�سبة بلغت 89ر0 باملئة، خالل العام 2020 لي�سل 

عددهم اإىل 1462، مقارنة مع 1475 عام 2019.

تنفذ  العامة  الإح�ساءات  دائ��رة  اأن  اإىل  ي�سار 

زي���ارة  ال�سنة م��ن خ���الل  امل��ن��اح��ل م���رة يف  م�سح 

املناحل واللتقاء مع النحالن، حيث مت �سحب 

عينة ممثلة حجمها 320 نحال من العدد الكلي 

اأن��ح��اء  م��وزع��ن يف جميع  ن��ح��ال   1475 ال��ب��ال��غ 

اململكة.

رام اهلل - رويرتز

اأعلن رئي�س ال��وزراء الفل�سطيني حممد ا�ستية 

ام�س  الثنن اإط��الق م�سروع بناء مدينة �سكنية 

جديدة يف اأريحا بال�سفة الغربية، تت�سع يف املرحلة 

الأوىل ملا بن 15 و20 األف ن�سمة.

وق������ال ا���س��ت��ي��ة خ����الل الج���ت���م���اع الأ���س��ب��وع��ي 

للحكومة “نعلن  عن اإطالق م�سروع مدينة �سما 

قرنطل، والتي �ستقام على اأر�س الدولة«.

العلوم  اأح���دث  وف��ق  املدينة  “�ستكون  واأ���س��اف 

البيئة  على  بحفاظها  ال�ستدامة  ويف  الع�سرية، 

وت���وف���ر ال��ط��اق��ة وا���س��ت��غ��الل امل�����س��ادر امل��ت��ج��ددة 

وجت��م��ي��ع م��ي��اه الأم���ط���ار واإع�����ادة ا���س��ت��خ��دام امل��ي��اه 

والتنوع  اخل�سراء  بامل�ساحات  والهتمام  العادمة 

احليوي«.

اأو  ال�ستثمار  حجم  ع��ن  تفا�سيل  ي��ذك��ر  ومل 

ال�سركاء املتحملن يف امل�سروع اجلديد الذي يقام 

على م�ساحة 6600 دومن )6.6 مليون مر مربع(.

العربية-وكاالت

الأردين  امل��رك��زي  البنك  اأرق���ام  اأف���ادت 

املبا�سر  الأج��ن��ب��ي  ال���س��ت��ث��م��ار  ���س��ايف  ب���اأن 

املا�سي  ال��ع��ام  خ��الل  الأردن  اإىل  املتدفق 

دينار  مليون   496.7 نحو  اإىل   ٪1.9 من��ا 

م��ع  م���ق���ارن���ة  دولر(  م���ل���ي���ون   700.5(

م�ستواه يف 2019.

وك�����ان ����س���ايف ال���س��ت��ث��م��ار امل��ب��ا���س��ر يف 

الأردن 487.3 مليون دينار يف 2019.

جانب  اإىل  ك��وف��ي��د-19،  جائحة  اأث���رت 

مع  امل�ستثمرين  قبل  م��ن  ال��رق��ب  حالة 

التي  ال�سيا�سية  الأو���س��اع  توتر  ا�ستمرار 

حتيط باململكة، بال�سلب على حجم تدفق 

ال�ستثمارات، خا�سة القادمة من اخلليج 

ودول اأجنبية بح�سب “رويرز«.

 2020 يف   ،٪3 بن�سبة  ال��ن��م��و  وان��ك��م�����س 

ال���ع���زل  اإج����������راءات  م����ن  ت�������س���رر  اأن  ب���ع���د 

ال��ع��ام واإغ���الق احل���دود وال��راج��ع احل��اد 

احلكومة  اأن  غر  ال��وب��اء  اأث��ن��اء  لل�سياحة 

تعافيا  يتوقعان  ال��دويل  النقد  و�سندوق 

باملعدل ذاته هذا العام.

العربية-وكاالت

ا���س��ت��ق��رت الأ���س��ه��م الأوروب����ي����ة اإىل ح���د كبر 

�سناعة  �سركات  خ�سائر  حم��ت  اإذ  الث��ن��ن،  ام�����س 

ال�سيارات مكا�سب �سركات التعدين، يف حن يرقب 

ال�سركات  اأعمال  بنتائج  يعج  اأ�سبوعا  امل�ستثمرون 

والبيانات القت�سادية.

 ٪0.02 الأوروب���ي   600 �ستوك�س  املوؤ�سر  وارتفع 

خ�سارة  اأول  �سجل  بعدما  امل��ب��ك��رة  ال��ت��ع��ام��الت  يف 

اأ�سبوعية يف 8 اأ�سابيع يوم اجلمعة، بح�سب ما ورد 

يف “رويرز«.

وت��راج��ع��ت اأ���س��ه��م ���س��رك��ات �سناعة ال�����س��ي��ارات، 

وفقد �سهم فولك�سفاجن 1.1٪ بعد ن�سر �سحيفة 

ف��اي��ن��ن�����س��ال ت��امي��ز اأن ال�����س��رك��ة ح����ذرت امل��دي��ري��ن 

لتح�سب ت�سرر الإنتاج اأكرث يف الربع الثاين ب�سبب 

نق�س عاملي للرقائق.

ونزل �سهم �سركة اإيه.اإم.اإ�س النم�ساوية لأجهزة 

ك��ري��دي  ب��ن��ك  خف�س  اأن  ب��ع��د   ،٪4.3 ال�ست�سعار 

�سوي�س ت�سنيف ال�سهم، عازيا ذلك اإىل خماوف من 

احتمال فقد ال�سركة �سفقات توريد منتجات لأبل.

محمد بن سلمان: برامج رؤية 2030 عالجت تحديات هيكلية خالل 5 أعوام فقط

األزمة مع واشنطن تطيح مجددًا بالليرة التركية

ارتدادة عنيفة لـ »بيتكوين«.. وتغريدة ماسك تثير الجدل!
بورصة عمان تغلق تداوالتها 

على 6ر5 مليون دينار

العسل  إنتاج  3%ارتفاع كمية 
خالل 2020

رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن 
إطالق مشروع مدينة سكنية بأريحا

البنك المركزي :نمو صافي االستثمار 
األجنبي بالمملكة  1.9 % في 2020

أسهم أوروبا مستقرة.. وخسائر أسهم 
السيارات تمحو مكاسب التعدين

الثالثاء   27 / 4/ 2021 

االقت�صادي



االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات 

يف وزارة ال�سناعة والتجارة

لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  العمال   لتطوير  جنيف  �سركة  باأن 

الرقم  حتت  املحدودة/  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف 

)47185( بتاريخ )2017/3/29( 

قد تقرر �سطبها من �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة 

بتاريخ )2021/4/8(

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 عبداهلل �سليمان 

عبداهلل املغاريز و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)65548 ( بتاريخ 2003/1/6 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
الرقم الوطني للمنشأة : )200092930(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

يف  وامل�سجلة  و�سريكه   جابر  حافظ  جودي  �سادي  �سركة  ب��اأن  

�سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2008/2/7 بتاريخ   )89092( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/12 

احمد  جنيب  حممد  عا�سم  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

الدويري  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – حي نزال – ت: 0777799935

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 : )200135021(

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  والربايعه   الدعجه  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )107489( بتاريخ 2013/7/11 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/26 

احلميد  عبد  يون�س  عماد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

الربايعة  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ناعور – ت: 0790402624

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 : )200070746(

 1997 ل�سنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سيد 

/ال�سادة

حممد حمرو�س خمي�س قمحيه

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممد حمرو�س قمحيه و�سركاه

بتاريخ   )24253( ال��رق��م   حت��ت  ت�سامن  ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1990/10/2

باإبالغ  وقام   2021/4/25 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه 

بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/4/26

وا�ستنادا لأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

من  التالية  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  باأرقام  الت�سال  يرجى  *لال�ستف�سار 

5600260 – 5600289 ، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 

2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

دعوة عطاء رقم ) 6 /  ش ل /2021 (
شراء صناديق كرتون لحفظ القضايا

ترغب وزارة العدل باعادة طرح عطاء » �سراء �سناديق كرتون 

ن�سخة من  �سراء  الراغبني يف  املناق�سني  » فعلى  الق�سايا  حلفظ 

ال�سراء  جلنة  �سر  امني   ( العدل  وزارة  مراجعة  ال�سراء  وثائق 

املحلية / لوازم ( للح�سول على وثائق ال�سراء مقابل مبلغ ) 25 

( دينار غري م�سرتدة ولغاية ال�ساعة الواحدة بعد الظهر يوميا 

املوافق  اخلمي�س  يوم  العطاء  ن�سخ  على  للح�سول  موعد  اخر   ،

. 2021/5/6

ال�ساعة  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�س  لي��داع  موعد  اخ��ر 

العا�سرة �سباحا يوم اخلمي�س الثالثاء املوافق 2021/5/11 .

ال�ساعة   2021/5/11 املوافق  الثالثاء  يوم  يف  العرو�س  تفتح 

العا�سرة �سباحًا .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

وزير العدل

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة و التموين باأن ال�سم التجاري

) منتجع �سنام ال�سياحي ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )242725( با�سم 

) �سلوى رجب حممود الربغوثي  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) �سركة معازيب ال�سحراء 

لال�ستثمارات ال�سياحية ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة و التموين باأن ال�سم التجاري

) مل�سه الريان لالناره ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )198789( با�سم ) 

معاذ عوده احمد رحاحله  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) عماد عوده احمد رحاحله ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

رانيا موفق محمد بدور

تزيد  ملدة  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

ايام متتالية لدى �سركة  عن ع�سرة 

مراكز  و  ال�سناد  خلدمات  امل�سانده 

او  م�����س��روع  �سبب  ب���دون  الت�����س��ال 

عذر ر�سمي لذا فان ال�سركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

لحكام  �سندا  لديها  خدماتك  انهاء 

املادة 28/ه� من قانون العمل رقم 8 

ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة البا�س وابو حميد  

 )  116245( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2017/3/1 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

حممد  مو�سى  احمد  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

البطاينه و�سريكه  

 )  120213( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2019/11/3 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200149086(

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  و�سريكته   ريب  هان�س  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )112194( بتاريخ 2015/7/26  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/25 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  مو�سى احمد ابو معيتق  م�سفيا 

لل�سركة .

– ت:  م��ل��ق��ان  – ح��ي  ال��ع��ق��ب��ة   : امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0785206589

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

للعموم وملدة خم�سة ع�سر يوما من تاريخه جدول تقدير  يعلن 

قيمة ال�سكن الوظيفي رقم )4( حو�س )3( النخيل من ارا�سي 

قرية ال�سونة ال�سمالية .

دائرة  لوحة  على   2021/4/25 املوافق  الح��د  يوم  علق  قد 

بارزا  حمال  باعتباره  ال�سمالية  ال�سونة   / وامل�ساحة  الرا�سي 

و�سلمت ن�سخة اخرى منه اىل رئي�س بلدية معاذ بن جبل لطالع 

اجلميع ذوي احلقوق عليه .

ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�س على قرار 

العالن  مدة  انتهاء  تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة  خالل  اللجنة 

يودع  ان  وبعد  ال�ستئنافية  اللجنة  اىل  اللجنة  ق��رارات  عن 

على  لالعرتا�س  كاأمانة  دينارا   ) ع�سر  خم�سة   ( مبلغ  املعرت�س 

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 جرب والطراونه 

و�سركاه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)18055 ( بتاريخ 2014/9/22 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

اعالن صادر عن وزارة املياه والري / سلطة املياه
بخصوص طرح مناقصات محلية 

الجهة املستفيدة سلطة املياه
تعلن �سلطة املياه عن طرح املناق�سات املحلية املبينة يف اجلدول ادناه على املهتمني من ذوي الخت�سا�س وامل�سنفني يف وزارة ال�سغال العامة وال�سكان 

ح�سب الفئة املبينة ازاء العطاء مبوجب �سهادة ت�سنيف �سارية املفعول �سادرة عن دائرة العطاءات احلكومية مراجعة مديرية العطاءات يف مبنى 

�سلطة املياه الرئي�سي يف عمان الطابق ال�ساد�س لالطالع واحل�سول على ن�سخة من املناق�سة املبينة ادناه مقابل املبلغ املبني ازاء العطاء وغري م�سرتدة 

ثمنًا لن�سخة العطاء الواحد وعلى املناق�س تقدمي �سورة عن �سهادة الت�سنيف �سارية املفعول عند �سراء وثائق العطاء.

تقدمي تاأمني دخول العطاء بكفالة ولن تقبل اية �سيكات م�سدقة ال يف العطاء رقم م/2021/20/ �سراء حملي ف�سيتم ا�ستقبال �سيكات م�سدقة 

او كفالت وان يتم تثبيت ما يلي عليها :

رقم املناق�سة

ا�سم املناق�سة

التامني با�سم : عطوفة امني عام �سلطة املياه بال�سافة لوظيفته 

مدة �سريان التاأمني : ) 180 ( مائة وثمانون يوما من تاريخ ايداع العرو�س

قيمة التاأمني : مبينة ازاء املناق�سة

ا�سم املناق�س كما هو وارد يف �سهادة الت�سنيف .

موعد ايداع العرو�س كما هو مبني ازاء العطاء يف �سندوق �سلطة املياه الطابق الول .

يحق للجنة ال�سراء املحلية الغاء العطاء يف اي وقت دون ابداء ال�سباب ودون ان تتحمل �سلطة املياه اي تبعات مالية او عقدية .

مدة �سالحية العر�س ) 180 ( يوما تقومييا من تاريخ ايداع العرو�س .

اجور العالن على من تر�سو عليه املناق�سة .

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  مدينة املالئكة لاللعاب الرتفيهيه  ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 24299 ( 

بتاريخ ) 2011/3/10(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممد رافت حممد ال�ساوي�س

– قرب م�سجد معاذ بن جبل  – طرببور  عنوان امل�سفي : عمان 

–�س.ابراهيم ابن الغلب – عمارة15
خلوي ) 0795446633 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200072765(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  التجاريه   و�سركاه  ا�سعد  حممد  �سركة  باأن  

�سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد    1979/3/4 بتاريخ   )948( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/26 

العبوي   عي�سى  موري�س  ندين  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  احل��م��ام  – م���رج  ع��م��ان   : امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0799682808

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 : )200073542(

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 حممد عبد املنعم ا�سعد و�سركاه التجاريه  وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   1980/6/24 بتاريخ   )1179( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/26 

العبوي   عي�سى  موري�س  ندين  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  احل��م��ام  – م���رج  ع��م��ان   : امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0799682808

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

الثالثاء    27/ 4 / 2021

امني عام سلطة املياه بالوكالة
رئيس لجنة الشراء الرئيسية
رئيس لجنة الشراء املحلية
املهندس احمد علي العليمات

الشركة العامة للتعدين 
 شركة مساهمة عامة محدودة 

قائمة الدخل الشامل املوحدة للسنه املنتهية يف 31 كانون االول 2020

قائمة االرباح او الخسائر  املوحدة للسنه املنتهية يف 31 كانون االول 2020

تقرير مدققي الحسابات املستقلنيقائمة املركز املالي املوحدة كما يف 31 كانون االول 2020

كلمة رئيس مجلس االدارة
ال�شادة م�شاهمي ال�شركة العامة للتعدين

اأع�شاء جمل�س الإدارة  باأ�شمي وبا�شم زمالئي  اأقدم لكم  اأن  ي�شعدين 

التقرير ال�شنوي ال�شاد�س والأربعون،

واملت�شمن القوائم املالية املرفقة ح�شب الأ�شول كما هي بتاريخ

 31 / 12 / 2020 و�شماع تقرير مدققي احل�شابات

بالإ�شافة  القوائم  لتلك  تدقيقهم  نتائج  حول  ويونغ  اإرن�شت  ال�شادة 

اإىل التطلعات امل�شتقبلية ل�شركتكم.

يف بداية عام 2020 مت و�شع خطط فنية واإدارية لتخفي�س خ�شائر 

ال�شركة ب�شكل كبري  ولكن لالأ�شف تاأثرنا كحال جميع ال�شركات من 

جراء جائحة كورونا ولكن اأظهرت هذه اخلطط نتائجها الإيجابية 

ال�شركة  ال�شعبة حيث مت زيادة مبيعات  رغم الظروف القت�شادية 

 2020 ع��ام  دينار   801,088 مبيعاتنا  بلغت  حيث   %  142 بن�شبة 

مقارنة مع 701,323 دينار لعام 2019 ، 

عام  خ�شارة  بلغت  حيث   %  41 بن�شبة  اخل�شائر  تخفي�س  من  ومتكنا 

2020 ) 30,722 ( دينار مقارنة مع ) 52,311 ( لعام 2019 .

الفنية  قدراتنا  من  والطمئنان  الثقة  من  مبزيد   2021 لعام  نتطلع 

والإدارية والتي اأظهرت نتائجها الإيجابية

يف  لل�شركة  اجل��اد  التوجه  اإىل  بالإ�شافة  هذا   ،  2019 عام  خالل 

التنوع باخلامات التي تنتجها وطرحها بال�شوق املحلي.

وثقتهم  امل�شتمر  لدعمهم  ال�شركة  مل�شاهمي  بال�شكر  اأتقدم  وختاما 

العالية، واإىل جميع موظفي وعاملي ال�شركة

جلهودهم املتوا�شلة، متمنيًا لهم جميعًا كل النجاح والتقدم املني يف 

ان يكون هذا العام عام خري وبركة حتت الراية

الها�شمية وكما اأرادها جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�شني اأيده 

اهلل وحماه.

نائب رئيس مجلس اإلدارة
يوسف أحمد السعيد

 

 
 

                       عهام الموحدة وتقرأ المالية القوائم هذه من جزءا 28 رقم إلى 1 قمر من المرفقة اإليضاحات تعتبر
 

 المساهمة العامة المحدودةالعامة للتعدين الشركة 
 ز المالي الموحدة قائمة المرك

 2020كانون األول  31كما في 
 
 

 2019  2020  إيضاحات 
 دينـــار  دينــــار   

      الموجودات
      موجودات غير متداولة

 381.778  366.424  3 ممتلكات ومعدات، بالصافي
 4.285  5.648  5 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

   372.072  386.063 
      موجودات متداولة 

 418.055  282.668  6 ، بالصافيذمم مدينة
 41.173  40.350  7 أو الخسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح

 58.803  104.903  8  أرصدة مدينة أخرى
 2.133  12.690  10 نقد وأرصدة لدى البنوك

   440.611  520.164 

 906.227  812.683   مجموع الموجودات
      

      حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية

 1.020.443  1.020.443  11 رأس المال المدفوع
 50.000  50.000  11 احتياطي إجباري

 (14.369)  (13.006)   احتياطي القيمة العادلة
 (715.197)  (745.919)   خسائر متراكمة

 340.877  311.518   صافي حقوق الملكية
      

      المطلوبات
      مطلوبات متداولة

 137.001  58.545  12 بنك دائن
 269.370  282.945  13 ذمم دائنة

 158.979  159.675  14 أرصدة دائنة أخرى
 565.350  501.165   مجموع المطلوبات

 906.227  812.683   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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                       عهام الموحدة وتقرأ المالية القوائم هذه من جزءا 28 رقم إلى 1 قمر من المرفقة اإليضاحات تعتبر
 

 الشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة
 قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة 

 2020كانون األول  31في  للسنة المنتهية
 
 

 2019  2020  إيضاحات 
 دينـــــار  دينـــــار   
      

 701.323  801.088   المبيعات
 (33.764)  (61.308)  15 ينزل: رسوم التعدين

 667.559  739.780   صافي المبيعات
      

 (493.417)  (583.710)  16 كلفة المبيعات

 174.142  156.070   إجمالي الربح

      
 (209.840)  (206.620)  17 مصاريف إدارية

 (6.763)  (15.321)   تكاليف تمويل
 7.411  (823)  18 ئمة االرباح أو الخسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قاأرباح 

 (21.598)  (10.000)   الخسائر االئتمانية المتوقعة
 4.337  45.972   ايرادات أخرى

 (52.311)  (30.722)   خسارة السنة قبل ضريبة الدخل 
      

 -  -  9 ضريبة دخل

 (52.311)  (30.722)   خسارة السنة

      
 فـلس/ دينـار  فـلس/ دينـار   

 (051/0)  (030/0)  19 الحصة االساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة

 

 

 
 

                       عهام الموحدة وتقرأ المالية القوائم هذه من جزءا 28 رقم إلى 1 قمر من المرفقة اإليضاحات تعتبر
 

 الشركة العامة للتعدين المساهمة العامة المحدودة 
  قائمة الدخل الشامل الموحدة

 2020كانون األول  31في  للسنة المنتهية
 
 

 2020  2019 
 دينــــار  دينـــار 
    

 (52.311)  (30.722) خسارة السنة
    

يضاف بنود الدخل الشامل األخرى والتي ال يتم تصنيفها الى األرباح أو الخسائر في الفترات 
    الالحقة:

    
صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 (1.167)  1.363 اآلخر، صافي بعد الضريبة
 (53.478)  (29.359) دخل الشامل للسنة مجموع ال

 
 
 

- عمان - اململكة 
االردنية الهاشمية 



الدويل
90 الثالثاء  27/ 4 / 2021 

واحلا�سمة  والق�سوى  الأوىل  الأهمية  ُي��درك  ُمعظمنا  يكن  مل  ك��ورون��ا  زم��ن  ب��داي��ات  يف   

قواه  على  اجل�سد  اعتماد  يف  الأوىل  املكانة  ت�سغل  املََناعة  ك��ون  اجل�سم،  مناعة  تقوية  مل�ساألة 

املََناعة الفطرية خط  اأي فريو�س عنه وردعه نهائًيا. وُتعَترب  اخلا�سة ال�سلبة لرد الفريو�س 

ا  الدفاع الأول املجاِبه لكل فريو�س خبيث. وكاأي جي�س ب�سري ُمدرك ملهامه، ُترّكز املََناعة اأي�سً

م�ساغلة  عمليات  بعد  عليها  للإجهاز  ِقواها  جتمع  فهي  دخيلة،  جرثومة  كل  على  اأ�سلحتها 

املََناعة  “قوات  تعمل  الغالب،  يف  واإنهاِكها.  عليها  الت�سوي�س  بهدف  فيها،  هدنة  ل  متوا�سلة 

اجل�سدية” بدون راحة على منع اأي غزو حل�سونها يف حال اأنها كانت قوية وُم�سبَّعة باإمكانات 

املُعتدي  اأي دولة يرد  العدو، متاًما كجي�س  الردع وحتطيم قدرات  داخلية كافية وقادرة على 

وق��وى  وطبقات  فئات  جميع  وبتعا�سد  امل��وث��وق��ة،  النوعية  باأ�سلحته  و�سعبها  �سيادتها  ع��ن 

املجتمع احلية.

مناعة  جهاز  ميتلك  الإن�سان  ج�سم  اأن  عن  ال�سينيون،  �سمنهم  الأطباء  تاأكيدات  قراأنا   

التي  املُمر�سة  الدقيقة  الكائنات  م��ن  ع��دوى  اأي  �سد  فاعلة  دفاعية  خطوط  ول��دي��ه  ق��وي، 

جهاز  ف�سيفرز  فيها،  تكاثرت  ثم  اخل��لي��ا،  اإىل  ودخلت  الأول،  الدفاعي  اخل��ط  اخرتقت  اإذا 

املناعة التكيفية اآلية مناعية رئي�سية قادرة على الق�ساء على اأي فريو�س مهما كانت قدراته. 

خا�س  دواء  اأي  لتناول  حاجة  توجد  ل  اإن��ه  ال��ق��ول،  ميكن  ع��ام،  “ب�سكل  ه��ي:  وال�ستنتاجات 

املتطلبات  هي  اجليدة  والعقلية  املنا�سبة  والتمارين  املتوازنة  التغذية  املناعة..  جهاز  لتقوية 

الأ�سا�سية للحفاظ على �سحة  جهاز املناعة«.

 �سبكة طريق احلرير ال�سيني الإخبارية املتخ�س�سة اأعادت ن�سر اخلرب ال�سحي من “�سي 

جي تي ان العربية” التلفازية للأخبار ال�سينية، يف �سرورات اّتباع التايل: 1/النظام الغذائي 

تناول  وامللح، و�سمان  الزيت  اللحوم واخل�سروات، وطبخها بكمية قليلة من  تناول  املتوازن: 

قدر كايف من الطاقة وبروتني عايل اجلودة مثل اللحوم اخلالية من الدهون والبي�س وفول 

خرباء  فريق  رئي�س  هونغ،  ون  ت�سانغ  الأ�ستاذ  اأكد  واجلمربي.  والأ�سماك  واحلليب  ال�سويا 

الربوتني  كافية من  تناول كمية  “اإن  قائًل  الربوتني  اأهمية  ب�سانغهاي، على  الطبي  العلج 

البي�س  وت��ن��اول  احلليب  ب�سرب  فين�سح  ال��ف��ريو���س،  حم��ارب��ة  يف  للج�سم  الأول  املطلب  ه��و 

والعقلية  البدنية  التمارين  ممار�سة  املعتدلة:  2/التمارين  دوري”.  ب�سكل  حلم  و�سريحة 

كلها  واليوغا  ت�سي  تاي  الريا�سية وملكمة  والتمارين  الغرفة  داخل  فامل�سي  �سواء،  على حد 

مثل  العاطفية  احل��الت  الذاتية،  العواطف  �سبط  الإيجابية:  3/العقلية  منا�سبة.  متارين 

الغ�سب والقلق واحلزن والتوتر والكتئاب ت�ستطيع اأن توؤثر على جهاز املناعة.4/ ن�سائح: ل 

ي�سح تناول الأدوية لتقوية جهاز املناعة، ومهم ا�ستخدام الأدوية واملكملت الغذائية بعناية 

الطبيب. وباإ�سراف 

 ُي�سري التلفزيون ال�سيني ُم�ستِنًدا اىل الطب ال�سيني التقليدي والعلوم الطبية ال�سينية 

ال�سحي  اأثناء احلجر  بكوفيد/19  الإ�سابة  تقليل خطر  اّتباع خطوات  اإىل �سرورة  احلديثة، 

الفريو�س،  تف�سي  على  لل�سيطرة  الإمكان، يف حماولة  بقدر  منازلهم  النا�س يف  بقاء  املنزيل: 

خا�سة اأولئك الذين كانوا يزورون مناطق عالية املخاطر اأو مراكز تف�سي الفريو�س. كذلك، 

الو�سع  تغيري  لكن ميكننا  ره��ي��ًب��ا،  يكون  ق��د  اجل��دي��د  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

يف  اجلديد  كورونا  فريو�س  َينت�سر  املنازل.  يف  ال�سرورية  الوقاية  تدابري  اتخذنا  اإذا  ال�سلبي 

التي  القطرات  اأو  املخاط  يدخل  عندما  ال��ه��واء،  يف  املنت�سر  اللُعاب  رذاذ  طريق  عن  الغالب 

الذي  الأم��ر  احللق،  اأو  الأن��ف  اأو  العينني  خ��لل  من  امل��رء  ج�سم  اإىل  الفريو�س  على  حتتوي 

مع  والعط�س،  ال�سعال  عند  مبنديل  والأن��ف  الفم  تغطية  ل  ُيف�سّ لهذا،  الإ�سابة.  اإىل  ي��وؤدي 

ملنع  واأهمها  الطرق  اأ�سهل  اإحدى  فاإن  ولهذا،  اليدين.  وغ�سل  املناديل  من  الفوري  التخل�س 

انت�سار الوباء هي موا�سلة غ�سل اليدين باملاء وال�سابون، خا�سة بعد نفخ الأنف اأو ال�سعال اأو 

العط�س؛ واحلر�س على الذهاب اإىل “التواليت” قبل تناول الطعام وحت�سريه )اأو ا�ستخدام 

 16 اإىل  ت�سل  ملدة  الأ�سطح  بع�س  على  احلياة  قيد  على  يبقى  كوفيد/19  اأن  املُعقمات(. ومبا 

�ساعة، وبع�س الفريو�سات الأخرى كذلك، فيجب تطهري املنزل وتنظيفه بانتظام.

اأعرا�س  عليهم  َتظهر  الذين  “كوفيد/19”  ملر�سى  ميكن  العاملية،  ال�سحة  ملنظمة  وفقا   

املر�سى  من  غريهم  اأما  منازلهم.  يف  البقاء  اأخ��رى،  مزمنة  اأمرا�س  من  يعانون  ول  خفيفة 

مِمن يعانون من اأعرا�س �سديدة، فيجب رعايتهم طبًيا وتوا�سلهم مع امل�ست�سفيات.

األكاديمي مروان سوداح

مناعة الَمرء بدون دواء

االنباط-وكاالت

واملحررين،  الأ�سرى  �سوؤون  هيئة  قالت 

وطرقا  اأ�ساليب  تتبع  الح��ت��لل  ق��وات  اأن 

ت��ن��ك��ي��ل��ي��ة ق��ا���س��ي��ة وب�����س��ع��ة ب��ح��ق امل��ع��ت��ق��ل��ني 

منهم،  الأط���ف���ال  �سيما  ل  الفل�سطينيني 

التعذيب  اأن����واع  ملختلف  يتعر�سون  ح��ي��ث 

اجل�����س��دي وال��ن��ف�����س��ي وي��ت��م ال��ت��ن��ك��ي��ل بهم 

ا�ستجوابهم  واأثناء  اعتقالهم  عملية  خلل 

اأقبية التحقيق يف 

وك�سفت الهيئة يف تقرير اليوم الثنني، 

تعر�سوا  فتية  لثلثة  جديدة  �سهادات  عن 

بينهم  اع��ت��ق��ال��ه��م وم���ن  ل��ل��ت��ع��ذي��ب خ���لل 

اأب���و ه�سه�س )16  م��ال��ك  ال��ق��ا���س��ر  الأ���س��ري 

وال��ذي  باخلليل،  ال��ف��وار  ع��ام��اً( من خميم 

مت اع��ت��ق��ال��ه ه���و واث���ن���ني م���ن اأ���س��دق��ائ��ه 

)ح�����س��ام امل��ق��و���س��ي، وع���لء ال��ك��رن��ز(، وق��ام 

وط��رح��ه��م  مبهاجمتهم  الح���ت���لل  ج��ي�����س 

اأر�����س����اً وم����ن ث���م ان���ه���ال ع��ل��ي��ه��م ب��ال�����س��رب 

ب���ط���ري���ق���ة وح�������س���ي���ة، وب���ع���ده���ا مت ت��ق��ي��ي��د 

اأي���دي���ه���م وت��ع�����س��ي��ب اأع��ي��ن��ه��م وُن���ق���ل���وا اإىل 

تواجدهم  وخلل  للجي�س،  قريب  مع�سكر 

والإهانة  ال�سرب  من  ي�سلموا  مل  باملع�سكر 

جنود  تعمد  كما  امل�����س��ب��ات،  ب��اأق��ذر  وال�ستم 

الحتلل الدع�س على روؤو�سهم وركلهم يف 

داخل  بزجهم  اجلنود  قام  بعدها  بطونهم، 

معتقل  اإىل  نقلهم  ليتم  الع�سكري  اجليب 

مل  باجليب  تواجدهم  وط��وال  “جمدو”، 
يتوقف جنود الحتلل حلظة عن �سفعهم 

وال�سخرية  واأي��دي��ه��م  ب��اأرج��ل��ه��م  و�سربهم 

منهم

ك���م���ا اع����ت����دى ج���ي�������س الح�����ت�����لل ع��ل��ى 

بلدة  م��ن  ع��ام��اً(   16( ج��ب��ور  ل��وؤي  القا�سر 

���س��امل مب��ح��اف��ظ��ة ن��اب��ل�����س، اأث���ن���اء اع��ت��ق��ال��ه 

 ،48 داخ���ل ب��ل��دة ك��ف��ر ق��ا���س��م يف اأرا����س���ي ال����

ح��ي��ث مت اإي��ق��اف��ه ل��ع��دم ح��ي��ازت��ه ت�����س��ري��ح، 

وه��اج��م��ه ج��ن��ود الح��ت��لل وان��ه��ال��وا عليه 

بال�سرب املربح باأيديهم واأرجلهم وباأعقاب 

����س���ي���ب 
ُ
ب���ن���ادق���ه���م، وم�����ن ����س���دة ال�������س���رب اأ

وبعدها  وجبينه،  بفمه  وكدمات  بر�سو�س 

حتقيق  مركز  اإىل  الحتلل  جي�س  اقتاده 

داخ��ل  وب��ق��ي  ل���س��ت��ج��واب��ه،  تكفا”  “بتاح 
ُح��ق��ق م��ع��ه خللها  21ي���وم���اً،  ل���� ال��زن��ازي��ن 

نقله  مت  وبعدها  طويلة،  ول�ساعات  يومياً 

اإىل ق�سم الأ�سرى الأ�سبال يف “جمدو”

القاق )17 عاماً(  الفتى حممد  اأما عن 

ف��ق��د مت  ب�سلفيت،  ك��ف��ل ح��ار���س  ب��ل��دة  م��ن 

عمله  مكان  من  اعتقاله  اأثناء  به  التنكيل 

اقتحمت  املخابز يف بلدته، حيث  اإحدى  يف 

ق������وات الح����ت����لل م���ك���ان ع��م��ل��ه وق���ام���وا 

باإطلق النار يف اجلو وتهديد العاملني يف 

ب�سربه  اجلنود  اأح��د  ق��ام  ثم  وم��ن  املخبز، 

و���س��ف��ع��ه ع���دة م���رات وب��ع��ده��ا مت اق��ت��ي��اده 

يديه،  وتقييد  عينيه  تع�سيب  بعد  للخارج 

وق����ام اجل���ن���ود ب��زج��ه ب��اجل��ي��ب ال��ع�����س��ك��ري 

واحتجز  “ياكري”،  م�ستوطنة  اإىل  ونقله 

ل�ساعات  امل�ستوطنة  يف  امل��ع�����س��ك��رات  ب��اأح��د 

التحقيق  مركز  اإىل  نقل  وبعدها  طويلة، 

هناك  لل�ستجواب  وخ�سع  “اجللمة”،  يف 

عدة مرات، ويف كل مرة كان يتم التحقيق 

ك��ر���س��ي مقيد  ع��ل��ى  �سبحه  ي��ت��م  ك���ان  م��ع��ه 

ت�سّمى  ملا  نقله  وجرى  والقدمني،  اليدين 

غ����رف ال��ع�����س��اف��ري )ال���ع���م���لء( مب��ع��ت��ق��ل 

اأيام يف حماولة لنتزاع  لثلثة  “جمدو” 
اجللمة  زن��ازي��ن  بقي يف  منه،  الع��رتاف��ات 

معتقل  اإىل  ُن��ق��ل  وب��ع��ده��ا  ي���وم���اً،   20 مل���دة 

“جمدو”

االنباط-وكاالت

اإن  ال��ك��وي��ت،  يف  اأه��ل��ي��ة  منظمة   14 ق��ال��ت 

م�����س��اه��د ال��ب��ط��ول��ة ل��ل�����س��ب��اب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

يف  املحتلة  القد�س  مدينة  يف  نف�سها  تفر�س 

امل�سروع  لتكري�س  اإ�سرائيل  م�ساعي  مواجهة 

باملدينة التهويدي 

الأحد،  بيان م�سرتك، م�ساء  جاء ذلك يف 

القوات  املواجهات بني  بالتزامن مع ت�ساعد 

الإ�سرائيلية والفل�سطينيني بالقد�س املحتلة

وقوة  البطولة  م�ساهد  اإن  البيان:  وق��ال 

ال�سباب  ي�سطرها  ال��ت��ي  وال��ع��زمي��ة  الإرادة 

)اأح���د  ال��ع��م��ود  ب���اب  اأم����ام  م��ن  الفل�سطيني 

ال��ذي  امل�سهد  ه��و  الأق�����س��ى(  امل�سجد  اأب����واب 

نف�سه يفر�س 

تكري�س  اإىل  ي�سعى  الحتلل  اأن  واأو�سح 

املرابطني  عزمية  وك�سر  التهويدي،  امل�سروع 

يف الدفاع عن اأر�سهم ومقد�ساتهم

يف  ت�����اأت�����ي  امل�����واج�����ه�����ات  اأن  اإىل  واأ�������س������ار 

���س��ي��اق خم��ط��ط ���س��ه��ي��وين مل��ن��ع ال��ت��ج��م��ع��ات 

املنطقة وع�سكرة  الفل�سطينية، 

املقد�سي  لل�سباب  التحية  ال��ب��ي��ان  ووج���ه 

ب��ك��ل ب�سالة  امل��ح��ت��ل  ي��واج��ه غ��ط��ر���س��ة  ال���ذي 

و���س��ج��اع��ة، واأف�����س��ل م�����س��اع��ي��ه وف��ر���س عليه 

اإرادته

الإ�سرائيلية  ال��ق��وات  ان�سحبت  والأح����د، 

م��ن م��ن��ط��ق��ة ب���اب ال��ع��ام��ود و���س��ط ال��ق��د���س، 

بداية  منذ  الفل�سطينيني  اأمام  اإغلقها  بعد 

ني�سان  اأبريل/   13 يف  املبارك،  رم�سان  �سهر 

اجلاري

وح���ث���ت امل��ن��ظ��م��ات امل���وق���ع���ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ان 

املجتمع  وم��وؤ���س�����س��ات  واجل��م��اه��ري  ال�����س��ع��وب 

املدين للوقوف اإىل جانب املرابطني وتقدمي 

يد العون يف دعمهم

ومن اأبرز املنظمات الكويتية املوقعة على 

ال��ب��ي��ان: احل��رك��ة ال��د���س��ت��وري��ة الإ���س��لم��ي��ة، 

وج���م���ع���ي���ة امل����ح����ام����ني، وج���م���ع���ي���ة ال��ث��ق��اف��ة 

وملتقى  الكويت،  دعاة  ورابطة  الجتماعية، 

القد�س، وحركة مقاطعة الكيان ال�سهيوين، 

املعلمني وجمعية 

وم��ن��ذ ب��داي��ة �سهر رم�����س��ان، مت��ن��ع ق��وات 

الح����ت����لل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني م����ن اجل��ل��و���س 

يف  ال�سنوية  الرم�سانية  الفعاليات  وتنظيم 

امل�سجد  اأب���واب  اأح���د   ، ال��ع��ام��ود  ب��اب  منطقة 

ما  املنع،  �سبب  تف�سر  اأن  دون  من  الأق�سى، 

فل�سطينيني  ب��ني  م��واج��ه��ات  بن�سوب  ت�سبب 

الإ�سرائيلية والقوات 

وب��ل��غ��ت امل���واج���ه���ات ذروت����ه����ا، اخل��م��ي�����س، 

على  باعتداءات  يهود  م�ستوطنني  قيام  بعد 

اإذ  امل��ح��ت��ل��ة،  ال��ق��د���س  ب��اأن��ح��اء  فل�سطينيني 

خ��لل  الأق����ل  ع��ل��ى  فل�سطينًيا   110 اأ���س��ي��ب 

املواجهات، فيما اعُتقل اأكرث من 50 �ساًبا

االنباط-وكاالت

قال القيادي يف حركة اجلهاد الإ�سلمي 

ني�سان   26 الإث���ن���ني،  ال��ي��وم  ح��ب��ي��ب،  خ�سر 

الن��ت��خ��اب��ات  ت��اأج��ي��ل  ���س��ي��ن��اري��و  اإن   ،2021

ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة ه��و الأرج�����ح وف��ق��اً ل��ق��راءت��ه��م 

الأخرية ال�سيا�سية  للتطورات 

ت�����س��ري��ح��ات خا�سة  ح��ب��ي��ب يف  واأ����س���اف 

لوحدها  “النتخابات  قد�س”:  “�سبكة  ل� 

ل��ي�����س��ت ال��و���س��ف��ة ال�����س��ح��ري��ة ل��ل��خ��روج من 

دعمنا  ذلك نحن  ورغم  الفل�سطيني،  املاأزق 

التوافق الوطني واأعلنا اأننا لن نعطل هذه 

النتخابات”

بعدما مت قطع  “لكن  قائًل:  وا�ستدرك 

هذا ال�سوط الطويل فاإن تاأجيل النتخابات 

بكل  وه��و  الإ�سرائيلي  للموقف  ر���س��وخ  ه��و 

ت��اأك��ي��د اأم����ر ���س��ار ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���رواي���ة 

ال�سهيونية  للرواية  وتعزيز  الفل�سطينية 

الفل�سطينية” الرواية  على ح�ساب 

الإ�سلمي:  اجل��ه��اد  يف  القيادي  واأردف 

ت��داع��ي��ات  ل���ه  اأم����ر  الن��ت��خ��اب��ات  “تاأجيل 
ونحن  الفل�سطينية،  ال�ساحة  على  خطرية 

نطالب اجلميع كما يحدث يف القد�س الآن 

حقيقة  معركة  لتكن  ال�سعبية،  باملقاومة 

على  الحتلل  اإجبار  ويتم  الح��ت��لل،  مع 

الر�سوخ واإجراء النتخابات رغماً عن اأنف 

الحتلل ومن خلل ال�سغط الدبلوما�سي 

ال�سعبية كما يح�سل حالياً” واملقاومة 

الإ�سرائيلي  الرف�س  اأن  حبيب  وراأى 

ال��ق��د���س وموقف  لإج���راء الن��ت��خ��اب��ات يف 

عاملني  التحرير  منظمة  ف�سائل  بع�س 

فيما  ال��ت��اأج��ي��ل  ���س��ي��ن��اري��و  دور يف  ي��ل��ع��ب��ان 

ي��ب��ق��ى امل���وق���ف الإ���س��رائ��ي��ل��ي ه���و الأب�����رز، 

مع  ����س���دام  ت��ري��د  ل  “ال�سلطة  م���ردف���اً: 

ت��غ�����س��ب  اأن  ت���ري���د  ول  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني 

اأمريكا”

االنباط-وكاالت

اأك���د ال�����س��ي��خ ع��ك��رم��ة ���س��ربي، خطيب 

امل�������س���ج���د الأق�����������س�����ى، رئ����ي���������س ال���ه���ي���ئ���ة 

الإ�سلمية العليا يف القد�س اأن الحتلل 

الأر���س  ب�سيا�سة  املقد�سيني  م��ع  يتعامل 

خلل  م��ن  العرقي  والتطهري  املحروقة 

اإ����س���راره ع��ل��ى اإخ����لء ح��ي ال�����س��ي��خ ج��راح 

مطلع مايو القادم

ال�سيخ  حي  اأه��ايل  اأن  �سربي  واأو���س��ح 

ج����راح م��ت��م�����س��ك��ون ب��ح��ق��ه��م وه���ن���اك من 

الوثائق ما تعزز مواقفهم

ي��وج��د  ل  الأق�سى:”  خ��ط��ي��ب  وق����ال 

ل�سلطات  ي��ح��ق  ول  ل��ل��م�����س��ت��وط��ن��ني  ح���ق 

الح���ت���لل الإ���س��رائ��ي��ل��ي وحم��اك��م��ه��ا اأن 

تخلي بيوت حي ال�سيخ جراح”

الح���ت���لل ل  اأن  اىل  ���س��ربي  واأ����س���ار 

ب���ل يتجنب  ي�����س��ري ع��ل��ى ق���وان���ني ع���ادل���ة 

لأن  الأر����س  ملكية  مو�سوع  يف  اخل��و���س 

امل�����س��ت��وط��ن��ني غ���ري ق���ادري���ن ع��ل��ى اث��ب��ات 

لها ملكيتهم 

اأن ت��لع��ب الح���ت���لل ق��ان��ون��ي��ا  واأك����د 

وا�سعة  م�ساحات  على  اليد  لو�سع  يهدف 

كامل  ب�سكل  املدينة  لتهويد  القد�س  من 

وتغيري الواقع الدميغرايف فيها

على  �سيرتتب  م��ا  اأن  ���س��ربي  واع��ت��رب 

اجتماعية،  اإن�سانية  ق�سية  هي  الخ��لء 

م��ط��ال��ب��ا امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل وم��وؤ���س�����س��ات 

لوقف  التدخل  ب�سرورة  الن�سان  حقوق 

ممار�سات الحتلل الظاملة

النباط-وكالت

جهاد  الكيل”،  “طفح  قائمة  اأك��د مفو�س 

النتخابات  تاأجيل  قائمته  رف�س  على  عبدو، 

“ق�سية  اأن  واع���ت���رب  امل��رت��ق��ب��ة،  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 

القد�س ذريعة يف يد القيادة املتنفذة”

“�سبكة قد�س”،  م��ع  وق���ال عبدو يف ح���وار 

غري  للنهج  “تر�سيخ  الن��ت��خ��اب��ات  ت��اأج��ي��ل  اإن 

اأن  واع��ت��رب  للتفرد”،  وت��ع��زي��ز  ال��دمي��ق��راط��ي 

وطنية  “ملعاجلات  ب��ح��اج��ة  ال��ق��د���س  ق�سية 

وحلول جدية، وطاملا بقي هوؤلء على الكرا�سي 

فل حل لق�سية لفل�سطني والقد�س”

واأ�ساف: من يريد اأن يجد احللول لق�سيته 

لهم:  وي��ق��ول  �سوته  يرفع  اأن  عليه  الوطنية 

ارحلوا، ل ت�ستمروا باتخاذ القد�س والق�سايا 

والعمل  بال�سلطة،  للتم�سك  الوطنية كذريعة 

مل�ساحلكم اخلا�سة

وحول التداعيات يف حال �سدر قرار تاأجيل 

البلد لكارثة  القرار �سيجر  النتخابات، قال: 

والتاأجيل  للتغيري،  تاريخية  فر�سة  وي�سيع 

و�سيكون  بالقد�س،  ل��ه  م��ربر ول علقة  غ��ري 

له تداعيات ل حتمد عقباها، والنا�س انتظرت 

اأ�سابها، وكان  هذه الفر�سة بعد التعب الذي 

اأمامها فر�سة لتجديد ال�سرعيات الفل�سطينية

واع��ت��رب اأن م��ن “وقع ال��ربوت��وك��ول ال��ذي 

ي�سمح مب�ساركة 6300 مقد�سي يف النتخابات 

اإىل  اإ������س�����ارة  يف  القد�س”،  اأ�����س����اع  م����ن  ه����و 

منظمة  بني  بالتفاقيات  امللحق  الربوتوكول 

ال��ت��ح��ري��ر ودول�����ة الح���ت���لل امل��ت��ع��ل��ق ب��اإج��راء 

النتخابات يف القد�س

وك�سف عبدو اأن عدد من الكتل النتخابية 

�ستجتمع الليلة، بدعوة من قائمة “احلرية”، 

ل��ن��ا م��وق��ف وا���س��ح يف ح��ال  “�سيكون  وق����ال: 

اأ�سرت القيادة املغت�سبة لل�سلطة على موقفها”

النتخابية  الكتل  تتمكن  مل  اإذا  واأ���س��اف: 

من الدفاع عن قرار النتخابات ماذا �ستقول 

النا�س؟ كيف �سنك�سب ثقتهم اأننا �سندافع عن 

حقوقهم؟

الكيل”  “طفح  قائمة  ل��دى  هل  على  ورداً 

اقرتاحات لإجراء النتخابات يف القد�س، قال: 

ق�سية القد�س بحاجة ملعاجلة وطنية بعيداً عن 

الربوتوكلت التي اتفقوا عليها مع الحتلل، 

ويجب اأن ن�سع �سناديق النتخابات يف املدينة 

ونفر�س ال�سيادة يف املدينة، ال�سيادة يف القد�س 

الح��ت��لل.،  ننتظر  ول  نفر�سها،  م��ن  ن��ح��ن 

وجب بحث خيارات عديدة لتمثيل القد�س يف 

املجل�س الت�سريعي، من خلل التوافق

اإج���راء النتخابات  “من ل يريد  اأن  واأك��د 

يهدف لإدخال البلد يف اأزمة”، واأ�ساف: النا�س 

تاأملت خرياً ويجب اأن يدرك اجلميع الحباط 

الذي �سي�سيبهم يف حال �سدر قرار التاأجيل، 

واغت�ساب ال�سلطة ل�سنوات طويلة يعك�س اإرادة 

للحفاظ على م�سالح خا�سة

 هيئة األسرى تكشف عن شهادات لثالثة فتية تعرضوا للتعذيب وُنكل بهم أثناء اعتقالهم

 14 منظمة كويتية: مشاهد بطولة الفلسطينيين تفرض نفسها بالقدس

 الجهاد: تأجيل االنتخابات سيعقد المشهد ورضوخ لالحتالل

 عكرمة صبري: إخالء الشيخ جراح تطهير عرقي وتنفيذ لسياسة األرض المحروقة

 منسق قائمة »طفح الكيل«: تأجيل االنتخابات مرفوض والقدس ذريعة

االنباط-وكاالت

 ق��ال امل��ر���س��ح ع��ن قائمة احل��ري��ة، هاين 

ت���اأج���ي���ل الن��ت��خ��اب��ات  ق�����رار  اإن  امل�������س���ري: 

باأنه  اياه  وا�سًفا  فعًل،  اتخذ  الفل�سطينية، 

اأخطر قرار يتخذ منذ فرتة طويلة

مقت�سب  ت�سريح  يف  امل�����س��ري  واأ����س���اف 

بد  “ل  )في�سبوك(:  مبوقع  �سفحته  ع��رب 

م��ن م��ع��ار���س��ة وا���س��ع��ة ل��ه��ذا ال��ق��رار �سعبًيا 

و�سيا�سًيا حتى ل ينجح مبنع اأحداث التغيري 

ال��ذي  ال�سامل  التغيري  طريق  على  املمكن 

ب��الأف��ق،  ل��ه، وه��و لح  نحن باأم�س احل��اج��ة 

الوخيمة  اأجل احل��وؤول دون تداعياته  ومن 

�سيا�سًيا ووطنًيا وقانونًيا ودميقراطًيا”

وك����ان امل�����س��ري ق���د ح����ذر يف ن����دوة عرب 

ت��اأج��ي��ل  ق����رار  ات���خ���اذ  م���ن  ت��ط��ب��ي��ق )زووم( 

للقد�س  ال���وف���اء  اأن  م���وؤك���داً  الن���ت���خ���اب���ات، 

ي��ت��ط��ل��ب اإج������راء الن���ت���خ���اب���ات يف م��وع��ده��ا 

ورف�������س ال��ف��ي��ت��و الإ���س��رائ��ي��ل��ي، ف��ال��ت��اأج��ي��ل 

الفل�سطينية  النتخابات  اإج��راء  عدم  يعني 

ل�������س���ن���وات م���ق���ب���ل���ة، و�����س����ي����رتك ت���داع���ي���ات 

والقانوين  ال�سيا�سي  امل�ستوى  على  كبرية 

والدميقراطي

الرت�سيح  اجتازت  التي  القوائم  وطالب 

للحيلولة  و�سعبي  �سيا�سي  �سغط  بت�سكيل 

دون اتخاذ قرار التاأجيل الذي يرى اأنه قد 

عنه  الإع���لن  وبانتظار  فعلياً  ��خ��ذ  اتُّ يكون 

خلل الأيام املقبلة

االنباط-وكاالت

قال موقع “وال” العربي اإن م�سوؤولني 

الإثنني،  ام�س  �سباح  التقوا،  الح��ت��لل  يف 

2021، مع مبعوث الأمم املتحدة  26 ني�سان 

التطورات  حول  معه  وحتدثوا  “فن�سلند” 
الأخرية يف ال�ساحة الفل�سطينية

امل�����س��وؤول��ني  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأ����س���اف���ت 

الإ�سرائيلي اأبلغوا مبعوث الأمم املتحدة اأن 

الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س �سيعلن 

خلل الأيام القادمة عن تاأجيل النتخابات 

الفل�سطينية

وب��ح�����س��ب امل��وق��ع ف���اإن امل�����س��وؤول��ني ق��ال��وا 

ل  “اإ�سرائيل”  اإن  اأي�ساً  ال��دويل  للمبعوث 

تقبل اأن جُتر اإىل ال�سراع ال�سيا�سي الداخلي 

الفل�سطيني حول النتخابات القادمة

 المصري: قرار تأجيل االنتخابات 
اتخذ وهو األخطر

 مسؤولون إسرائيليون أبلغوا مبعوثًا 
أمميًا نية أبو مازن تأجيل االنتخابات
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االنباط-وكاالت

للجبهة  ال���ع���ام  الأم������ن  ن���ائ���ب  اأع���ل���ن   

قي�س  فل�سطن  ل��ت��ح��ري��ر  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

اأب�����و ل��ي��ل��ى، رف�����س��ه ت���اأج���ي���ل الن��ت��خ��اب��ات 

مايو/   22 يف  اإج��را�ؤه��ا  املقرر  الت�سريعية 

اآيار املقبل

خا�سة  ت�سريحات  يف  ليلى  اأب���و  �ق���ال 

 26 الإث���ن���ن،  ال���ي���وم  قد�س”،  “�سبكة  ل���� 

م��ط��ل��ب  الن���ت���خ���اب���ات  اإن   ،2021 ن��ي�����س��ان 

املا�سية،  ال�سنوات  امتداد  على  جماهريي 

��طني طال  دميقراطي  ا�ستحقاق  “�هي 
ان��ت��ظ��اره، �مت���ت م�����س��ادرت��ه ع��ل��ى ام��ت��داد 

لعودة  الأ�ان  �اآن  املا�سين  �ن�سف  العقد 

احلق لأ�سحابه”، ح�سب قوله

م��و���س��وع  اأن  ن��ع��ت��ق��د  “نحن  �اأ����س���اف: 

ال��ق��د���س ي��ن��ب��غ��ي ح��ل��ه ع��ل��ى ق��اع��دة �ح��دة 

ك��ل ال��ق��وى �ال��ق��وائ��م م��ع ���س��ب��اب القد�س 

�م���راب���ط���ي���ه���ا، م����ن اأج������ل ف���ر����س اإج������راء 

ال����ق����د�����س �ال����س���ت���ب���اك  الن����ت����خ����اب����ات يف 

م����ع الح�����ت�����ال ا�����س����ت����ن����اداً ل��ان��ت��ف��ا���س��ة 

القد�س  �سوارع  يف  احلا�سلة  اجلماهريية 

تنفيذ  ان��ت��ظ��ار  خ��ال  م��ن  �لي�س  املحتلة 

1995 بر�توكول 

النتخابات  “بر�توكول  قائًا:  �تابع 

ب��الأ���س��ا���س م��رف��و���س لأن����ه ل يعطي  ه���و 

الكرمي  الت�سويت  القد�س احلق يف  لأبناء 

يف م��دي��ن��ت��ه��م م��ث��ل��ه��م م��ث��ل ���س��ائ��ر امل���دن 

�القرى الفل�سطينية، �ميلي على بع�سهم 

ال��ت�����س��وي��ت م���ن خ���ال ���س��ن��ادي��ق ال��ري��د 

اأجنبية« الإ�سرائيلية �كاأنهم جالية 

معركة  نريد  “نحن  ليلى:  اأب��و  �اأردف 

حلق  ع��ن��وان��اً  ت�سكل  ال��ق��د���س  يف  انتخابية 

املقد�سة  امل��دي��ن��ة  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ادة  يف  �سعبنا 

باعتبارها عا�سمة فل�سطن �لي�س تكراراً 

على  م�������س���دداً  اأ��سلو”،  ل���ر�ت���وك���ولت 

يف  لهم  بالن�سبة  القاطع  التاأجيل  رف�س 

الدميقراطية اجلبهة 

للجبهة  ال���ع���ام  الأم����ن  ن��ائ��ب  �اع���ت���ر 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر ف��ل�����س��ط��ن، اأن 

الإ�سرائيلي  بالفيتو  ت�سليم  هو  التاأجيل 

م�ستطرداً:  النتخابية،  للعملية  �تعطيل 

ه��و  الإ����س���رائ���ي���ل���ي  ب��ال��ف��ي��ت��و  “الت�سليم 
ت��خ��ري��ب ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

�ق���ط���ٌع ل��ل��ط��ري��ق ع��ل��ى اإم��ك��ان��ي��ة ت��رت��ي��ب 

ال�سعب  اإرادة  اإىل  ا�ستناداً  الداخلي  بيتنا 

الفل�سطيني«

االنباط-وكاالت

ق���ال���ت م�������س���ادر ع����ري����ة، ف���ج���ر ام�����س 

اأث��ن��اء  اأ���س��ي��ب��ا  اإن م�����س��ت��وط��ن��ن  الث���ن���ن، 

ه��رب��ه��م��ا ن��ح��و امل���اج���ئ يف ����س���دي���ر�ت يف 

اأعقاب اإطاق �سواريخ من قطاع غزة

ه�سيتخ”  “يديعوت  م���وق���ع  �اأف���������اد 

اإىل  ن����ق����ا  امل�������س���ت���وط���ن���ن  اأن  ال�����ع�����ري 

ال��ع��اج،  ل��ت��ل��ق��ي  “برزياي”  م�ست�سفى 

فيما اأعلن الناطق بل�سان جي�س الحتال 

اأن������ه مت حت���دي���د ع��م��ل��ي��ة اإط�������اق ث��اث��ة 

�سواريخ من قطاع غزة باجتاه م�ستوطنة 

�سدير�ت، مت اعرتا�س �سار�خن ��سقط 

الثالث داخل غزة

 40 اأن  اإىل  ع���ري���ة  م�����س��ادر  �اأ�����س����ارت 

غاف  م�ستوطنات  نحو  اأط��ل��ق  ���س��ار�خ��اً 

غزة من بدء جولة الت�سعيد احلالية يوم 

املا�سي اجلمعة 

قالت  عرية  اإعامية  م�سادر  �ك��ان��ت 

ي��وم الأح���د من  اأط��ل��ق م�ساء  اإن ���س��ار�ًخ��ا 

ق���ط���اع غ����زة ���س��ق��ط يف م��ن��ط��ق��ة م��ف��ت��وح��ة 

�سرقي  اأ���س��ك��ول  م�ستوطنات  جتمع  داخ��ل 

القطاع

اإن  �ن��ق��ل��ت ع��ن جي�س الح��ت��ال ق��ول��ه 

م��ف��ت��وح��ة يف  ���س��ق��ط يف منطقة  ال�����س��ار�خ 

�سافرات  تفعل  مل  بينما  هنيغف،  �ساعر 

ت��ط��ب��ي��ق  يف  اإل  ���س��ق��وط��ه  ق��ب��ي��ل  الإن��������ذار 

الداخلية اجلبهة 

االنباط-وكاالت

ي���ح���ي���ي ال�����ع�����امل، الث�����ن�����ن، ال����ذك����رى 

للحادث  �ال��ث��اث��ن  اخل��ام�����س��ة  ال�����س��ن��وي��ة 

للطاقة  ت�سرينوبيل  �قع يف حمطة  الذي 

 ،1986 اأب���ري���ل   26 ب��اأ�ك��ران��ي��ا يف  ال��ن��و�ي��ة 

�ال���ذي ي��ع��د �اح���دا م��ن اأخ��ط��ر احل���وادث 

النو�ية يف التاريخ

ت��غ��ري��دة  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  �اع���ت���رت 

يف  ج��رى  م��ا  اأن  تويرت  على  ح�سابها  على 

ت�����س��رين��وب��ي��ل ي��ع��د ب���ن اأخ���ط���ر احل����وادث 

النو�ية يف التاريخ

م��ع��ان��اة  ت��ن�����س��ى  األ  “يجب  �اأ����س���اف���ت: 

�ال����رج����ال  ال���ن�������س���اء  م����ن  الآلف  م���ئ���ات 

بالتلوث الإ�سعاعي« املتاأثرين  �الأطفال 

ت�سرينوبيل  حم��ط��ة  يف  ان��ف��ج��ار  �اأدى 

انت�سار  اإىل   1986 عام  يف  النو�ية  للطاقة 

���س��ح��اب��ة م�����س��ع��ة ع��ل��ى اأج������زاء ك���ب���رية من 

ت�سم  �ال��ت��ي  اآن���ذاك،  ال�سوفياتي  الحت���اد 

�اأ�ك����ران����ي����ا  ب���ي���ار�����س���ي���ا  م����ن  ك����ا  الآن 

�الحت���������اد ال����ر������س����ي، ف�������س���ا ع����ن د�ل 

اأ�ر�بية اأخرى

8.4 م��ل��ي��ون  ي���ق���رب م���ن  �ت���ع���ر����س م���ا 

الإ�سعاع،  اإىل  الثاثة  البلدان  يف  �سخ�س 

يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة  ذك���رت  ح�سبما 

الإلكرت�ين موقعها 

�تويف 31 عاما يف امل�سنع �رجل اإطفاء 

من  معظمهم  مبا�سرة،  الكارثة  اأعقاب  يف 

اآخر�ن  اآلف  اأ�سيب  فيما  احلاد،  الإ�سعاع 

يف �قت لحق باأمرا�س ذات �سلة بالإ�سعاع 

ال�سرطان مثل 

اجل��م��ع��ي��ة  اع���ت���م���دت   ،1990 ع�����ام  �يف 

اإىل  فيه  داع��ي��ة   ،190/45 ال��ق��رار  ال��ع��ام��ة 

الآث�����ار  م��ع��اجل��ة  يف  ال�����د�يل  “التعا�ن 
ت�سرينوبيل  حمطة  ح��ادث��ة  ع��ن  الناجمة 

ذلك  �مّثل  �تخفيفها”،  النو�ية  للطاقة 

اجلهود  يف  املتحدة  الأمم  م�ساركة  بداية 

ت�سرينوبيل لإنعا�س  املبذ�لة 

�اأن�������س���ئ���ت ف���رق���ة ع��م��ل م�����س��رتك��ة ب��ن 

ال������وك������الت ل���ت���ن�������س���ي���ق ال����ت����ع����ا�ن ب�������س���اأن 

ت�سرينوبيل

امل��وؤ���س�����س��ات  د���س��ن��ت   ،1986 ع����ام  �م���ن���ذ 

ال��ت��اب��ع��ة ل���اأمم امل��ت��ح��دة �امل��ن��ظ��م��ات غري 

 230 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  الرئي�سية  احل��ك��وم��ي��ة 

�امل�ساعدة  البحوث  م�ساريع  من  م�سر�عا 

ال��ن��و�ي��ة  �ال�����س��ام��ة  ال�سحة  جم���الت  يف 

الأغ��ذي��ة  �اإن��ت��اج  �البيئة  التاأهيل  �اإع���ادة 

�املعلومات النظيفة 

�اأع����ل����ن����ت اجل���م���ع���ي���ة ال���ع���ام���ة ل����اأمم 

امل��وؤرخ   71/125 ق��راره��ا  مبوجب  املتحدة، 

ل���زي���ادة  م��ن��ه��ا  ���س��ع��ي��ا   ،2016 دي�����س��م��ر   8

ال��وع��ي ب���الآث���ار ال��ط��وي��ل��ة الأج����ل ل��ك��ارث��ة 

26 اأبريل بو�سفه  ت�سرينوبيل، اإعان يوم 

ت�سرينوبيل،  ك��ارث��ة  ذك��رى  لإح��ي��اء  ال��ي��وم 

على اأن يبداأ الحتفال به كل �سنة اعتبارا 

من عام 2017

 الديمقراطية :تأجيل االنتخابات مرفوض ويجب فرضها في القدس باإلرادة الشعبية

 إصابة مستوطنين أثناء هربهما من صواريخ أطلقت نحو سديروت

 »أخطر كارثة نووية في التاريخ«.. ماذا جرى قبل 35 عاما؟

 بنات:18 قائمة انتخابية إما لفتح 
أو »حردانين منها«

 ثالثة أسرى يواصلون إضرابهم 
المفتوح عن الطعام

 لليوم الثالث... مستوطنات »غالف 
غزة« تحت صواريخ المقاومة

 تجدد المفاوضات بين نتنياهو 
وغانتس بشأن حكومة تناوب

 خريشة: نرفض تأجيل االنتخابات ومن 
هؤالء ليقرروا مصير العملية االنتخابية

االنباط-وكاالت

ق����ال ن�����زار ب���ن���ات امل���ر����س���ح ل��ل��م��ج��ل�����س 

املعر�ف،  ال�سيا�سي  �النا�سط  الت�سريعي 

العملية  يف  �سجلت  تقريبا  قائمة   18 اإن 

النتخابية، اإما اأنها تتبع حلركة فتح اأ� 

“حردانة منها« ل�سخ�سيات 

ال��ت�����س��رذم  يف  “�اقع  اأّن  ب��ن��ات   �ذك���ر 

اإجابة  حركة فتح �ا�سح للجميع �ميثل 

حممود  �سيلغي  مل��اذا  �سوؤال  عن  �ا�سحة 

النتخابية« العملية  عبا�س 

مل���اذا  اأي�����س��ا  ي��ف�����س��ر  “هذا  �اأ�����س����اف: 

من  الكبري  الغل  هذا  فتح  حركة  حتمل 

احلقد جتاه القوائم املتعددة«

النتخابات  تاأجيل  اأن  بنات  �اأ����س��ح 

اأم�����ر م���ت���وق���ع يف ظ���ل ال���و����س���ع احل���ايل 

ال�������ذي ي���ع���ط���ي ل���ف���ري���ق ع���ب���ا����س ن�����س��ب��ة 

خ�سارة موؤكدة، اإىل جانب اأّن ذلك يعني 

ب��ال�����س��ر�رة اأن����ه ���س��ي��ظ��ل ي�����را�غ ك��ورق��ة 

���س��غ��ط ب���ن ق���ي���ادات ف��ت��ح ال��داخ��ل��ي��ة يف 

البينية اإطار �سراعاتها 

النتخابية  العملية  اأن  ب��ن��ات  �اأك����ّد 

ال�سلطة  رئ��ي�����س  مل����زاج  ت��خ�����س��ع  ب��رم��ت��ه��ا 

معر�ف  �ه��ذا  �فريقه،  عبا�س  حممود 

من البداية

�ذك���ر ����س���ر�رة ر���س��م م��ام��ح ملرحلة 

ا�ستباك �طني  تقوم على حالة  �سيا�سية 

�سيا�سي �عملي، �ينهي من حالة التفرد 

�هذا مطلوب من كل القوى

�م�����ن امل����ق����رر �ف�����ق م����ا ك�����س��ف��ت ع��ن��ه 

ق��ي��ادة  ف���اإن  نت”  ل�”الر�سالة  م�����س��ادر  

ال�����س��ل��ط��ة ���س��ت��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ا اخل��م��ي�����س 

املقبل لقرار م�سري العملية النتخابية

الغاء  نحو  ال��ت��وج��ه  امل�����س��ادر  �ت��رج��ح 

ال��ع��م��ل��ي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة، ب��ذري��ع��ة رف�����س 

الحتال اجرائها بالقد�س

االنباط-وكاالت

ي����وا�����س����ل، ث���اث���ة اأ������س�����رى يف ���س��ج��ون 

اإ�سرابهم املفتوح عن  الحتال، يوا�سلون 

ا لعتقالهم الإدارّي، اأقدمهم  الطعام رف�سً

الأ�سري عماد �سواركه الذي يوا�سل اإ�سرابه 

الأ���س��ريي��ن  اإىل  اإ���س��اف��ة  ي��وًم��ا،  م��ن��ذ )39( 

م�سعب الهور، �ال�سحايف عاء الرميا�ي

1. الأ�سري عماد �سواركه )37 عاًما( من 

اأري��ح��ا ي��وا���س��ل ا���س��راب��ه ع��ن ال��ط��ع��ام منذ 

)40( يوًما احتجاجا على اعتقاله الإداري 

حيث يواجه ��سًعا �سحًيا �سعًبا

2. الأ�سري م�سعب الهور )33 عاًما( من 

احتجاًجا  ي��وم��ا   14 منذ  م�سرب  اخلليل 

على اعتقاله الإداري

ال��رمي��ا�ي  ع��اء  ال�سحفي  الأ���س��ري   .3

على  ال�ساد�س  لليوم  م�سرب  اهلل  رام  م��ن 

ا لعتقاله التع�سفي التواىل رف�سً

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن��ت م�����س��ادر ع���ري���ة، ع���ن اإ���س��اب��ة 

�سواريخ  �سقوط  بعد  اث��ن��ن  م�ستوطنن 

قطاع  ق��رب  “�سدير�ت”  م�ستوطنة  على 

غزة، الليلة املا�سية

م�ستوطنات  ق�سف  امل��ق��ا�م��ة  ��ا���س��ل��ت 

الثالث  لليوم  غزة” بال�سواريخ،  “غاف 
ع��ل��ى ال���ت���وايل، �اأ�����س����ارت م�����س��ادر ع��ري��ة 

م�ستوطنتي  يف  م��ن��ه��ا  ع����دد  ���س��ق��وط  اإىل 

“�سدير�ت” �”كي�سوفيم”
اأن  قد�س”،  ل�”�سبكة  م�����س��ادر  �اأف����ادت 

غزة  قطاع  بحر  باإغاق  اأبلغ  “الحتال 

ا�ستمرار  على  رداً  ال�سيادين  اأم��ام  كامًا 

اإطاق ال�سواريخ”

�ت���ع���ل���ي���ق���اً ع����ل����ى ا�����س����ت����م����رار اإط�������اق 

ال�سواريخ، قال ال�سحفي الإ�سرائيلي، تال 

يتاأثر�ا  اأنهم يف غزة مل  “يبد�  رام:  ليف 

كثرياً بتقلي�س م�ساحات ال�سيد”

�ك���ان���ت ال���غ���رف���ة امل�����س��رتك��ة ل��ف�����س��ائ��ل 

تهديدات  �ج��ه��ت  الفل�سطينية،  امل��ق��ا�م��ة 

ل���اح���ت���ال ب����ال����رد ع���ل���ى ج���رائ���م���ه ���س��د 

بيان  املحتلة، يف  القد�س  الفل�سطينين يف 

اأ�سدرته يوم اجلمعة، ثم انطلقت ر�سقات 

�سار�خية على م�ستوطنات “غاف غزة”

االنباط-وكاالت

م��ع ب��ق��اء ث��م��ان��ي��ة اأي����ام ف��ق��ط اأم����ام رئي�س 

الوزراء الإ�سرائيلي، بنيامن نتنياهو لت�سكيل 

اأب��ي�����س(،  )اأزرق  رئي�س  م��ع  يناق�س  ح��ك��وم��ة، 

رئا�سة  على  ال��ت��ن��ا�ب  اإم��ك��ان��ي��ة  غانت�س  بيني 

اأ�ل  امل��ن�����س��ب  ي���ت���وىل ه����ذا  ال�������وزراء ع��ل��ى ان 

غانت�س

ك��م��ا اق����رتح ن��ت��ن��ي��اه��و ع��ل��ى رئ��ي�����س ح��رك��ة 

�سا�س الوزير اريه درعي تويل رئا�سة احلكومة 

خال ال�سنة الأ�ىل بهدف �سم غدعون �ساعر 

اليها، �رف�س درعي القرتاح

�قالت م�سادر �سحفية، �فق ما نقلت هيئة 

اأن يعار�س  اأن���ه م��ن امل��رت��ق��ب  ال��ب��ث )م��ك��ان(، 

غدعون �ساعر حتى اأن يكون بنيامن نتنياهو 

عن  موقفه  �ينجم  تنا�ب،  حكومة  يف  الثاين 

على  الهيمنة  �سيوا�سل  نتنياهو  اأن  الدراك 

احلكومة كرئي�س �زراء بديل، �اأن عودته اإىل 

�سدة احلكم �ستعيد الو�سع اىل �سابق عهده

�غ��ان��ت�����س،  نتنياهو  اأن  )م���ك���ان(،  �ع��ل��م��ت 

حا�ل اإقرار ن�ساط عملياتي د�ن علم اأع�ساء 

املجل�س الوزاري لل�سوؤ�ن ال�سيا�سية �الأمنية. 

على  للح�سول  ا�سُطرا  الأخ��رية  اللحظة  �يف 

للعملية،  املجل�س  دعم عدد مقل�س من �زراء 

�نفى مكتب رئي�س الوزراء �سحة النباأ

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن رئ��ي�����س ق��ائ��م��ة �ط���ن للجميع ح�سن 

خري�سة، ام�س الإثنن، 26 ني�سان 2021، رف�سه 

تاأجيل النتخابات الت�سريعية املزمع اإجرا�ؤها يف 

22 اآيار/ مايو املقبل

�قال خري�سة يف ت�سريحات خا�سة ل� “�سبكة 

اإن��ن��ا ذاه��ب��ون  قد�س” اإن ك��ل امل��وؤ���س��رات ت��ق��ول 

لتاأجيل اأ� اإلغاء النتخابات الت�سريعية، مردفاً: 

احلكومة  اأ�  الرئي�س  يعلن  اأن  م�سر�ع  “هل 
تاأجيل النتخابات، فهم لي�سوا اجلهة املخولة”

قرار  يكون  اأن  “الأ�سل  خري�سة:  �ا�ستكمل 

التاأجيل �سادر عن القانون الأ�سا�سي �القانون 

القوائم  ه��ي  املخولة  اجلهة  فالبتايل  مغيب، 

النتخابية �القوى ال�سعبية �غري ذلك ل �سلة 

له بالتاأجيل”، م�سدداً على اأن ق�سم كبري ممن 

يتحدث عن التاأجيل مل ي�ستطع ت�سكيل قوائم 

انتخابية لوحده اأ� حتى مع الآخرين

“من  امل�ستقلة:  �ط��ن  قائمة  رئي�س  �اأردف 

ه������وؤلء ل���ي���ق���رر�ا اإل����غ����اء ع��م��ل��ي��ة دمي��ق��راط��ي��ة 

اإذا  اأن��ه  ب��اأد�ات غري دميقراطية”، موؤكداً على 

الفل�سطينية  ال�سلطة  �سورة  ف��اإن  التاأجيل  مت 

�سترتاجع ب�سكل كبري �ح��اد ��سيبداأ ذلك من 

��سيكون  ال�سلطة  موظفي  �حتى  الهرم  راأ����س 

�ستح�سل يف  ق�����رارات  اأي  ث��ق��ة يف  ع���دم  ه��ن��اك 

امل�ستقبل

ال��ق��د���س  م���ع  “قلبنا  ق����ائ����ًا:  �ا����س���ت���ط���رد 

القد�س  ع��ل��ى  ينطبق  اأن  �ي��ج��ب  �ق��ال��ب��اً  ق��ل��ب��اً 

فيما  الفل�سطينية  الأر������س  ع��ل��ى  ينطبق  م���ا 

هناك  “لكن  م�ستدركاً:  النتخابات”،  يخ�س 

بر�توكول الذي جرت على اأ�سا�سه النتخابات 

ه��ذا  اأن  �اأع��ت��ق��د   2006�  2005�  1996 اأع�����وام 

الر�توكول ما يزال �سارياً اإىل الآن”

�ت�ساءل خري�سة يف حديثه عن دعوة بع�س 

النتخابات  لتاأجيل  �ال�سخ�سيات  الف�سائل 

قائًا: “من اأنتم �ما هي ال�سفة التي تتمتعون 

بها �من فو�سكم لتاأجيل النتخابات”

�ب�ساأن الجتماع املزمع عقده، ذكر خري�سة 

قائًا: “اإذا ظلت الأمور على حالها فاإن القوى 

التحرير  منظمة  اأد�ات  ه��ي  �ست�سارك  ال��ت��ي 

�هوؤلء لي�سوا ذات �سلة �الأ�سل دعوة القوائم 

املرت�سحة فهي �ساحبة القرار، �لي�س الرئي�س 

اأ� جمل�س الوزراء”

االنباط-وكاالت

اأكد مركز فل�سطن لدرا�سات الأ�سرى، اأن جي�س الحتال 

القد�س  يف  املكثفة  العتقالت  �سيا�سة  ي�ستخدم  الإ�سرائيلي 

الدفاع  عن  �ردعهم  املقد�سين  ل�ستنزاف  جماعي؛  كعقاب 

امل��ق��د���س��ة، �ال��ت�����س��دي ل��اق��ت��ح��ام��ات املت�ساعدة  امل��دي��ن��ة  ع��ن 

للم�سجد الأق�سى

�قال املركز، اإن �سلطات الحتال �سعدت منذ بداية العام 

اجلاري من العتقالت بحق املقد�سين ، �التي تاأتى �سمن 

التاريخية  �املكانة  الفل�سطيني،  للوجود  املبا�سر  ال�ستهداف 

�الدينية للمدينة املقد�سة، حيث ر�سد )633( حالة اعتقال 

منذ بداية العام 2021، طالت كافة فئات املجتمع املقد�سي مع 

الرتكيز على فئة الأطفال

اأن العتقالت  املركز،  الأ�سقر مدير  الباحث ريا�س  �اأكد 

ل�ستنزاف  �مق�سودة  ممنهجة  �سيا�سة  القد�س  يف  امل�ستمرة 

قا�سى،  �اأم��ن��ي  �اق��ت�����س��ادي  معي�سي  �اق���ع  �خ��ل��ق  املقد�سين 

�غري  م��ه��ددة  ت�سبح  بحيث  حياتهم،  مناحي  ك��ل  ي�ستهدف 

طواعية  �مقد�ساتهم  منازلهم  ت��رك  اىل  لدفعهم  م�ستقرة، 

اأم��ن��ة �ك��رمي��ة بعيداً عن  لاحتال �ال��ه��رب لإي��ج��اد ح��ي��اة 

منغ�سات الحتال، �ا�ستهدافه امل�ستمر لهم

اعتقالت مكثفة

باأن ن�سبة العتقالت من القد�س ت�سكل  �اأ��سح الأ�سقر، 

ما يزيد عن 40% من جممل حالت العتقالت التي جترى 

يف كل اأنحاء الأرا�سي كل �سهر، �ل ت�ستثنى الن�ساء، �املر�سى، 

�ك��ب��ار ال�����س��ن، �الأ����س���رى امل��ح��رري��ن، �ال���ن���واب، �ال��ق��ي��ادات 

الإ�سامية �الوطنية ، �هذا يوؤكد ا�ستهداف املدينة املقد�سة 

ب�سكل مدر��س

�غ��ال��ب��ي��ة الع��ت��ق��الت ال��ت��ي جت���ري يف ال��ق��د���س ت��رتك��ز يف 

امل�سجد  �م��ن  ��سلوان  القدمية  القد�س   � العي�سوية  بلدتي 

الأق�سى �الطرقات املوؤدية اإليه

الدينية  ال��رم��وز  ي�ستهدف  الح��ت��ال  اأن  الأ���س��ق��ر،  �ب��ن 

على  املواطنن  حتري�س  من  �منعهم  لإرهابهم  القد�س  يف 

الت�سدي لقتحامات امل�ستوطنن �عمليات التهويد امل�ستمرة، 

الهيئة  رئي�س  �سري  عكرمة  ال�سيخ  الحتال  اعتقل  حيث 

من  ال��ع��دي��د  الق�����س��ى  امل�سجد  �خ��ط��ي��ب  العليا  الإ���س��ام��ي��ة 

املرات، �ا�ستدعائه للتحقيق اأكرث من مرة

اعتقال الن�ساء �الأطفال

التي جرت  العتقال  ح��الت  اأن من بن  الأ�سقر،  �اأ��سح 

اعتقال  حالة   )182( اجل���اري،  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  القد�س  يف 

لقا�سرين ل تزيد اأعمارهم عن 18 عاماً، جميعهم تعر�سوا 

للتنكيل �ال�سرب حلظة العتقال، �فر�ست عليهم غرامات 

مالية مقابل اإطاق �سراحهم بعد احتجازهم ل�ساعات اأ� اأيام

املقد�سيات اىل  الن�ساء  العتقال بن  بينما ��سلت حالت 

الق�سى  امل�سجد  حميط  يف  اعتقلن  غالبيتهم  حالة   )33(

امل����ب����ارك ب��ح��ج��ة ال����رب����اط ب���داخ���ل���ه ا� ال��ت�����س��دي ل��ه��ج��م��ات 

اإح��داه��ن   ، املقد�سة  الأم��اك��ن  يدن�سون  ال��ذي��ن  امل�ستوطنن 

املرابطة املقد�سية “خديجة خوي�س”، التي اعتقلت �اأبعدت 

ع��ن الق�����س��ى ع��دة م���رات، ا���س��اف��ة اىل اع��ت��ق��ال ق��ا���س��رات، � 

التحقيق  مت   � ع��ام��اً،   65 خ�سر”،  “فاطمة  منهن  م�سنات 

معها � اطاق �سراحها ب�سرط اإبعادها عن امل�سجد الأق�سى 

�العودة للتحقيق

قرارات الإبعاد

�اأ�سار الأ�سقر، اإىل اأن الحتال ل يكتفي باأ�امر العتقال 

بقرارات  �سراحهم  اطاق  بعد  ي�ستهدفهم  اإمنا  للمقد�سين 

الق�سى  عن  الإبعاد  عقوبة  فر�س  �كذلك  املنزيّل،  احلب�س 

�عن املنازل، �الغرامات املالية الباهظة

�قد ر�سد تقرير املركز ا�سدار الحتال )71( قرار اإبعاد 

 ، احل��ايل  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  القدمية  �القد�س  الأق�سى  ع��ن 

ق��رار حب�س منزيل بحق  يزيد عن )65(  اأ���س��درت ما  كذلك 

مقد�سين غالبيتهم من الأطفال

فيما اأ�سدرت عدة قرارات اإبعاد عن مناطق ال�سفة الغربية 

دخول  من  مبنعه  غيث،  عدنان  القد�س  حمافظ  بينهم  من 

ال�سفة �فر�س الإقامة اجلرية عليه يف �سلوان، �منعه من 

باأي  امل�ساركة  من  منعه  �كذلك  �سخ�سية،   51 مع  التوا�سل 

اجتماع يف املدينة

ك��ذل��ك ���س��در ق���رار مب��ن��ع دخ���ول ال�سفة ال��غ��رب��ي��ة، بحق 

رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة ال�سمري لرعاية الأ�سري �حقوق 

الإن�سان “عبد اللطيف غيث”، بقرار من “احلاكم الع�سكري«

باهظة  مالية  غ��رام��ات  الع�سكرية  املحاكم  فر�ست  بينما 

اعتقالهم  بحق من مت  ال�سواقل  الآلف من  بع�سرات  ق��درت 

�عر�سهم على املحاكم �سواء �سدرت بحقهم اأحكام بال�سجن 

مقابل  فقط  مالية  غ��رام��ة  ا�  للغرامة،  م�ساحبة  الفعلي 

اطاق �سراحهم

�طالب مركز فل�سطن، ب�سر�رة تعزيز مقومات ال�سمود 

الح��ت��ال  اإج����راءات  م��واج��ه��ة  يف  لدعمهم  املقد�سين  ل��دى 

�حما�لته لإفراغ املدينة من اهلها، � توفري الدعم القانوين 

املكثف لأ�سرى القد�س �خا�سة فئة الأطفال �الن�ساء، �توثيق 

على  �العمل  املقد�سين  بحق  امل�ستمرة  الح��ت��ال  انتهاكات 

رفعها للمحاكم الد�لية

 633 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري
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الـريـا�ضي

االنباط - عمان 

الريا�ضية يف  والفعاليات  القطاعات  ت�ضهد 

جائحة  تداعيات  ب�ضبب  كبريا،  رك���ودا  اململكة 

وي�ضهم  رم�ضان،  �ضهر  ي��اأت��ي  اأن  قبل  ك��ورون��ا، 

ب���راج���ع ال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�����ض��ط��ة يف خمتلف 

الفعاليات  وتقل�ضت  ك��ب��رية.  ب��درج��ة  الأل��ع��اب 

ب�ضبب  احل��ال��ي��ة،  الأي����ام  يف  املحلية  الريا�ضية 

امل��ب��اري��ات،  امل��راف��ق الريا�ضية واي��ق��اف  اغ���اق 

�ضهر  ي��ح��ل  اأن  ق��ب��ل  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة  ب�ضبب 

رم�������ض���ان، وي��ت�����ض��ب��ب يف ت��ق��ل��ي�����ص الأن�����ض��ط��ة 

وال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ت���ي م���ن ال�����ض��ع��ب مم��ار���ض��ت��ه��ا 

يف اج����واء ك��ورون��ا وال�����ض��ي��ام. واأك����د اأم���ن �ضر 

غياب  العبدالات،  في�ضل  التايكواندو  احت��اد 

ب�ضبب  املرحلة  ه��ذه  يف  والن�ضطة  الفعاليات 

رم�ضان  �ضهر  حلول  وب�ضبب  ك��ورون��ا،  جائحة 

امل���ب���ارك ال����ذي م��ن ال�����ض��ع��ب اج�����راء فعاليات 

ريا�ضية خاله. واو�ضح رئي�ص احتاد كرة اليد 

الدكتور تي�ضري املن�ضي، اأن تزامن �ضهر رم�ضان 

م��ع جائحة ك��ورون��ا، ح��د كثريا م��ن الن�ضطة 

التناف�ضي. ال�ضعيد  على  ول�ضيما   الريا�ضية، 

وقال املن�ضي اأن ظروف كورونا لعبت دورا كبريا 

يف ايقاف الن�ضطة اأو تقلي�ضها، ليتزامن ذلك 

مع حلول �ضهر رم�ضان الذي لعب دورا اي�ضا 

لكرة  ال��وط��ن��ي  امل���درب   . الفعاليات  ت��راج��ع  يف 

بتاأثريات كورونا  قا�ضم، اعرف  ا�ضامة  القدم 

على الريا�ضة الأردنية، وخ�ضو�ضا فيما يتعلق 

باغاق املاعب وال�ضالت، ما ت�ضبب براجع 

الفعاليات والن�ضطة با�ضتثناء دوري كرة القدم 

للمحرفن الذي يوا�ضل مناف�ضاته.  

11

غياب االنشطة الرياضية في ليالي رمضان 

منتخب الكراتيه الى بطولة الدوري العالمي 

االصابة تبعد اللحام عن فريقه 

نادال بطل برشلونة للتنس 

االنباط - عمان 

 ، للكاراتيه  الوطني  املنتخب  اختتم 

نحو  ا�ضتمر  م�ضر  يف  تدريبيا  مع�ضكرا 

للمناف�ضات  ا�ضتعدادا  اأ�ضابيع؛  ثاثة 

ال���ر����ض���م���ي���ة امل����ق����ب����ل����ة. وي������غ������ادر وف����د 

امل�ضرية  ال��ع��ا���ض��م��ة  ال��وط��ن��ي  املنتخب 

ال���رت���غ���ال  اإىل  م���ت���وج���ه���ا  ال����ق����اه����رة 

العاملي  ال���دوري  بطولة  يف  للم�ضاركة 

 ال���ت���ي ت��ن��ط��ل��ق ي�����وم اجل���م���ع���ة امل��ق��ب��ل.

الكاراتيه  احت��اد  رئي�ص  ن��ائ��ب  واأع��ل��ن��ت 

وال��ن��اط��ق الإع���ام���ي م��ن��ار ���ض��ع��ث، اأن 

املع�ضكر التدريبي يف م�ضر حقق اأهدافه 

من خال رفع درجة اجلاهزية الفنية 

والبدنية لاعبن بعد تدريبات مكثفة 

ول���ق���اءات ودي����ة م���ع ال���ف���رق امل�����ض��ري��ة. 

املنتخب  اأن  اإىل  )ب��را(  �ضعث  واأ���ض��ارت 

ال��وط��ن��ي ���ض��ي��غ��ادر م��ب��ا���ض��رة م��ن م�ضر 

ال���دوري  ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف  ال��رت��غ��ال  اإىل 

العاملي الذي ي�ضم نخبة من املنتخبات 

 ال���ع���امل���ي���ة امل���ت���م���ي���زة يف ه�����ذه ال��ل��ع��ب��ة.

واأ�����ض����اف����ت: ن�����ض��ع��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج 

مت���ه���ي���دا  ال������رت������غ������ال،  يف  اي����ج����اب����ي����ة 

امل���وؤه���ل���ة  ال��ت�����ض��ف��ي��ات  ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف 

الحتاد  ثقة  جم��ددة  طوكيو،  لأوملبياد 

ال��اع��ب��ن ع��ل��ى حت��ق��ي��ق نتائج  ب��ق��درة 

ت�����ض��ه��م يف رف���ع ع��ل��م ال���وط���ن ع��ال��ي��ا يف 

املحافل اخلارجية

االنباط - عمان 

الرمثا  جن��م  يغيب  ان  املنتظر  م��ن 

امل����ع����روف ال���ك���اب���ن م�����ض��ع��ب ال��ل��ح��ام 

ع�����ن ف����ري����ق����ه مل������دة ����ض���ه���ري���ن ب�����ض��ب��ب 

جراحية   لعملية  وخ�ضوعه  ال���ض��اب��ة 

الفحو�ضات  وك��ان��ت  ب��ال��ن��ج��اح.  تكللت 

اللحام  معاناة  عن  ك�ضفت  قد  الطبية 

م����ن مت�����زق يف ال���غ�������ض���روف ال���ع���ايل 

العملية. لإج����راء  دف��ع��ه   الأن�����ض��ي، مم��ا 

وي�����ض��ك��ل اب��ت��ع��اد ال��ل��ح��ام ع���ن ال��ف��ري��ق 

خ���������ض����ارة ك�����ب�����رية ح����ي����ث ي���ع���ت���ر م��ن 

بداأ  الفريق  اأن  خا�ضة  املهمة  العنا�ضر 

املحلي. ال���دوري  بطولة  يف   م�ضاركته 

وك�����ان ال���رم���ث���ا ق���د واف�����ق اأخ������ريا على 

حممود،  جمال  الفني  املدير  ا�ضتقالة 

وق����رر ت��ع��ي��ن ب���ال ال��ل��ح��ام. وا���ض��ت��ه��ل 

ال��رم��ث��ا م�������ض���واره يف ب��ط��ول��ة ال����دوري 

العقبة  ���ض��ب��اب  م��ع  ال�����ض��ل��ب��ي  ب��ال��ت��ع��ادل 

ويامل  اجلليل  على  وحيد  بهدف  وفاز 

املقدمة  م��راك��ز  على  املناف�ضة  الفريق 

يواجهها  التي  ال�ضعبة  الظروف  رغ��م 

يف املو�ضم احلايل .

بر�شلونه - وكاالت 

ف����از الإ����ض���ب���اين رف���ائ���ي���ل ن�������ادال، ب��ب��ط��ول��ة 

نهائي  بعد  ال���12 يف م�ضريته،  للمرة  بر�ضلونة 

ملحمي اأمام اليوناين �ضتيفانو�ص ت�ضيت�ضيبا�ص. 

وان���ت�������ض���ر ن���������ادال ع���ل���ى ال����اع����ب ال���ي���ون���اين 

مبجموعتن لواحدة، بواقع 6-4 و6-7 و7-5، يف 

مباراة ا�ضتمرت ثاث �ضاعات و39 دقيقة.واأكد 

اأن��واع  “�ضتى  امل��ب��اراة النهائية �ضهدت  اأن  ن��ادال 

النت�ضار  اأن  الإ�ضباين  النجم  الأمور«.واعتر 

“مهم للغاية«. وق��ال نادال  ال��ذي حققه اليوم 

بعد املباراة اإن بطولة بر�ضلونة “واحدة من اأهم 

البطولت يف اللعبة ولها تاريخ عريق«. و�ضدد 

اليوناين  خ�ضمه  اأن  على  اأخ����رى  ناحية  م��ن 

ن���ادال:  و���ض��رح  ك��ب��ري«.  ب�”م�ضتقبل  �ضيحظي 

تلعب  اأن��ت  �ضتيفانو�ص،  رائعا.  النهائي  “كان 
ب�ضكل جيد طوال العام. اأود اأن اأقدم التهنئة لك 

ولفريقك«. يف املقابل، اعتر الاعب اليوناين 

اأن نادال “من اأعظم الاعبن على م�ضتوى كل 

الريا�ضات وا�ضتحق الفوز«.

الدوحة - وكاالت  

تقام يف ال�ضاعة التا�ضعة من م�ضاء الثاثاء 

الدوحة،  القطرية  للعا�ضمة  املحلي  بالتوقيت 

مرا�ضم �ضحب قرعة بطولة كاأ�ص العرب، والتي 

�ضتقام خال الفرة من 1 وحتى 18 دي�ضمر/

كانون اأول املقبل. وي�ضارك يف مناف�ضات البطولة، 

6 م��ن ماعب  23 منتخًبا ع��رب��ًي��ا، وت��ق��ام على 

م��ون��دي��ال ق��ط��ر 2022. وت�����ض��م ق��ائ��م��ة ال��ف��رق 

امل�ضت�ضيف،  ال��ب��ل��د  ق��ط��ر  منتخبات  امل�����ض��ارك��ة، 

وم�����ض��ر وال�������ض���ع���ودي���ة والإم�����������ارات واجل���زائ���ر 

وال��ب��ح��ري��ن وج����زر ال��ق��م��ر وج��ي��ب��وت��ي وال��ع��راق 

وموريتانيا  وليبيا  ولبنان  وال��ك��وي��ت  والأردن 

وجنوب  وال�ضومال  وفل�ضطن  وعمان  واملغرب 

واليمن.   وتون�ص  و�ضوريا  وال�ضودان  ال�ضودان 

من  العديد  ال��ق��رع��ة،  اإج����راء  مرا�ضم  ويح�ضر 

الحت���ادات  روؤ���ض��اء  وكذلك  بالفيفا،  امل�ضوؤولن 

ل��ل��دول امل�����ض��ارك��ة يف ال��ب��ط��ول��ة، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 

مدربي املنتخبات. ومن املنتظر ح�ضور العديد 

من النجوم البارزين يف كرة القدم �ضواء العربية 

اأو العاملية، وذلك لإ�ضفاء املزيد من النجاح على 

و�ضول  ال��ي��وم،  ويكتمل  القرعة.  مرا�ضم  حفل 

ال��ب��ط��ول��ة،  ت�����ض��ارك يف  ال��ت��ي  املختلفة  ال���وف���ود 

ب��داأت اعتباًرا  التي  الفقاعة الطبية  وتدخل يف 

للبطولة،  املنظمة  اللجنة  وت�ضعى  الأح��د.  من 

اأف�����ض��ل الأج�����واء ال�ضحية، م��ن حيث  ل��ت��وف��ري 

املتعبة، للحفاظ على  الإج����راءات الح��رازي��ة 

فريو�ص  تف�ضي  اأزم���ة  ظ��ل  يف  اجلميع،  �ضامة 

من  ال��ق��رع��ة،  �ضعيد  وع��ل��ى  امل�ضتجد.  ك��ورون��ا 

ح�ضب  منتخبات   10 اأف�ضل  تتجنب  اأن  املتوقع 

الأدوار  خ���و����ص  ل��ل��ف��ي��ف��ا،  ال���ع���امل���ي  ال��ت�����ض��ن��ي��ف 

املجموعات.  ل��دور  مبا�ضرة  للتاأهل  التمهيدية، 

وت�ضم الفئة الأوىل، املنتخبات العربية الع�ضرة 

الأوائ�������ل يف ال��ت�����ض��ن��ي��ف ال���ع���امل���ي، وه����ي تون�ص 

وال�ضعودية  وق��ط��ر  وم�ضر  وامل��غ��رب  واجل��زائ��ر 

اأم��ا بقية  وال��ع��راق والإم����ارات و�ضوريا وعمان.  

املنتخبات )13( �ضتخو�ص الدور التمهيدي، من 

اأجل تاأهل 6 لدور املجموعات الذي يتكون من 

16 منتخًبا، و�ضيتم توزيعهم على 4 جمموعات. 

العرب  كاأ�ص  لبطولة  النهائية  امل��ب��اراة  و�ضتقام 

يف 18 دي�ضمر/كانون اأول املقبل، بالتزامن مع 

اليوم الوطني لدولة قطر.

مدريد - وكاالت 

اأح��دث��ه��ا الإع���ان  ال��ت��ي  بعد ه���دوء للعا�ضفة 

امل��ف��اج��ئ ع���ن ت��د���ض��ن دوري ال�����ض��وب��ر الأوروب�����ي 

)ال�������ض���وب���ر ل���ي���ج(، ث���م ال����راج����ع ع���ن���ه، ي��خ��و���ص 

ال��ن��اج��ون الأرب��ع��ة يف دوري اأب��ط��ال اأوروب����ا ذه��اب 

النهائي  ق��دم يف  و�ضع  اأم��ل  على  النهائي،  ن�ضف 

املنتظر الذي ت�ضت�ضيفه اإ�ضطنبول يوم 29 مايو/

اآيار املقبل. وكان 3 من الأندية الأربعة املتناف�ضة 

ت�������ض���ارك يف م�������ض���روع دوري  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����ض��ف  يف 

ال�ضوبر الأوروب����ي وه��ي ري���ال م��دري��د وت�ضيل�ضي 

ومان�ض�ضر �ضيتي، اإل اأن “البلوز” وال�ضيتي اأعلنا 

الإجنليزية  الأن��دي��ة  ب��اق��ي  ومعهما  ان�ضحابهما 

 وغالبية الأندية ال�12 املروجة للبطولة للجديدة.

 وتتجه الأن��ظ��ار نحو ع���ودة دوري الأب��ط��ال هذا 

الأ�ضبوع، مبباريات ذهاب ن�ضف النهائي التي قد 

التي  الثمانية  الفرق  تكون حا�ضمة، بعدما كانت 

بلغت ربع النهائي هي التي فازت يف الذهاب بثمن 

النهائي. الأمر ذاته حدث يف ربع النهائي، فتاأهلت 

فوزها  بف�ضل  ال��ن��ه��ائ��ي،  لن�ضف  الأرب��ع��ة  ال��ف��رق 

ليفربول  على  م��دري��د  ري���ال  تغلب  حيث  ذه��اب��ا، 

ومان�ض�ضر �ضيتي على بورو�ضيا دورمتوند وكذلك 

بايرن  اللقب  حامل  على  ج��ريم��ان  �ضان  باري�ص 

ب���ورت���و. وه����ذا الأ���ض��ب��وع  م��ي��ون��خ وت�ضيل�ضي ع��ل��ى 

جتمع مباراتا ذه��اب ن�ضف النهائي ري��ال مدريد 

�ضان  وباري�ص  الثاثاء،  اإ�ضبانيا،  يف  ت�ضيل�ضي  مع 

جريمان مع مان�ض�ضر �ضيتي الأربعاء يف فرن�ضا. 

وم���ن ب���ن ال���ف���رق الأرب���ع���ة امل��ت��ن��اف�����ض��ة يف ن�ضف 

ال��ن��ه��ائ��ي، ه��ن��اك اث��ن��ان ت��وج��ا م��ن ق��ب��ل ب��ال��ك��اأ���ص 

ذات الأذن���ن وهما ري���ال م��دري��د الأك���ر تتويجا 

بينما  بلقب،  13 لقبا وت�ضيل�ضي  بواقع  بالبطولة 

�ضيتي  ومان�ض�ضر  جريمان  �ضان  باري�ص  يتطلع 

ريال  ويتواجه  الوىل   للمرة  ال�ضرف  هذا   لنيل 

مدريد وت�ضيل�ضي يف اأوروبا للمرة الأوىل منذ 23 

عاما ومل يعرف امللكي طعم النت�ضار على البلوز 

بينهما.  جمعت  �ضابقة  مواجهات   3 يف  قبل،  من 

الدين  زي��ن  الفرن�ضي  امل���درب  ف��ري��ق  وي�ضتقبل   .

زيدان، ت�ضيل�ضي الذي ي�ضهد تطورا يف الأداء منذ 

اأن توىل الأملاين توما�ص توخيل تدريبه يف يناير/

كانون ثان املا�ضي ومل يخ�ضر معه �ضوى مباراتن، 

كما اأطاح يف ثمن نهائي الت�ضامبيونز ليج باأتلتيكو 

م��دري��د ث��م ب��ب��ورت��و يف رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي. ويخو�ص 

الريال، الذي اأط��اح يف طريقه باأتالنتا من ثمن 

ال��ن��ه��ائ��ي ول��ي��ف��رب��ول م���ن رب����ع ال��ن��ه��ائ��ي، ن�ضف 

النهائي ال�30 له بدوري اأبطال اأوروب��ا حيث �ضبق 

له الفوز ب�16 وخ�ضارة 13. اأما ت�ضيل�ضي الذي توج 

2012، فلم  الأوىل والأخ���رية يف  بالبطولة للمرة 

يبلغ ن�ضف النهائي منذ عام 2014، عندما اأطاح به 

اأتلتيكو مدريد. وكانت املرة الأخرية التي تواجه 

فيها الفريقان يف اأوروب��ا عام 1998 بكاأ�ص ال�ضوبر 

الأوروبي، عندما فاز ت�ضيل�ضي على ريال مدريد يف 

ملعب “�ضتامفورد بريدج«. .

 االنباط : فرح مو�شى 

مل يكن ا�ضد املتفائلن يتوقع ان يخرج فريق 

الوحدات ممثل الكرة الردنية بنتائج م�ضجعة يف 

ا�ضيا  ابطال  دوري  اردين يف  لفريق  اول م�ضاركة 

التي تقام مباريات ال��دور الول منها يف عا�ضمة 

ال�����ض��ع��ودي��ة ال���ري���ا����ص ..ذل�����ك ان ف����ارق اخل���رة 

والم���ك���ان���ات ال��ف��ن��ي��ة وامل���ادي���ة وال���دع���م وغ��ريه��ا 

امل�ضاركة  ال���ض��ي��وي��ة  ال��ف��رق  ل�ضالح  مت��ي��ل  كلها 

..الم���ر  التحديد  وج���ه  على  منها  واخلليجية 

املناف�ضة �ضربا من اخليال وهو  ال��ذي جعل من 

ما ثبت ب�ضورة عملية بعد اخل�ضائر التي تلقاها 

مم��ث��ل��ن��ا واك��ت��ف��ى م���ن ت��ل��ك امل�����ض��ارك��ة ب��اك��ت�����ض��اب 

اخلرة فح�ضب ...ولن  ريا�ضة كرة القدم التي 

ُتعتر من اأهم الريا�ضات حول العامل اأجمع، اإل 

يتم احل�ضول  ملهنه  فيها يحولها  الح���راف  ان 

م���ن خ��ال��ه��ا ع��ل��ى دخ���ل م����ادي جُم����زي لبع�ص 

)ن��ادي  الن��دي��ة مثل  بع�ص  ان  اإل  ال��اع��ب��ن،.. 

الوحدات( ي�ضم لعبن ميتلكون قدرات ومهارات 

عالية  اإل انه ُيعاين من م�ضكلة مبيزانيته التي 

ُتعد منخف�ضه و�ضبه �ضعيفه مقارنة مع ميزانية 

الندية التي يلعب �ضدها. وهذه امل�ضكلة لبد من 

وج��ود حًا لها، لنها قد ُت�ضبب بع�ص الحباط 

الريا�ضي  املحلل  ي��ق��ول  وعنها  ال��اع��ب��ن  ل���دى 

هيثم احمد الدراغمة  قبل ان يبداأ املولد وقبل 

ن يظهر املارد ويتلم�ص اأول خطوات اندية الردن 

يف هذا احلدث الكبري كان اجلميع يتح�ضب من 

ال��وط��ن وه��و �ضيقارع  ه���زات رمب��ا ت�ضيب ممثل 

بطولة  ان��ه��ا  املتابعن  ويعلم  ا�ضيا  ان��دي��ة  نخبة 

امل�ضاركة يف طابق  الن��دي��ة  وان  ا�ضيا  الغنياء يف 

خمتلف عن باقي اندية القارة وكان ال�ضوؤال كيف 

�ضيقتحم الوحدات خلوة اندية النخبة وي�ضارك 

التحدي  وكيف �ضي�ضمد ول ينهار  معهم معلناً 

 “ “النباط  ل���  ال��دراغ��م��ة يف حديث  !! وا���ض��اف 

رمب���ا ل ي��ع��رف ال��ب��ع�����ص ان م��ي��زان��ي��ة ت��ع��اق��دات 

والندية  دولر  مليون  الاعبن  من  ال��وح��دات 

واح��د  لع��ب  عقد  قيمة  جمموعته  يف  امل�ضاركة 

اعلى بكثري من ميزانية ال��وح��دات ومل��اذا نذهب 

بعيداً فال�ضد القطري تبلغ قيمة تعاقدات لعبيه 

م��ئ��ة وخ��م�����ض��ون م��ل��ي��ون دولر وه���ذا ي��ع��ادل مئة 

وخم�ضون �ضعف ميزانية الوحدات ولنتخيل ان 

لعب يف ال�ضد مثل كازورل  قيمة عقده ال�ضنوي 

18 مليون دولر وهذا يعادل قيمة تعاقدات اندية 

واحلكاية   !! �ضنوات  ثاثة  يف  جمتمعة  الردن 

الدراغمة  وب��ن  ال�ضعودي   الن�ضر  مت�ضابهة مع 

على ان املعادلة منذ البداية غري متكافئة فانت 

ذروة  يف  واله���م  وجمن�ضن  حمرفن  �ضتواجه 

الكبري  للم�ضهد  التح�ضري  قمة  ويف  اجل��اه��زي��ة 

بينما كان على الوحدات ان يتجمع مكتمًا قبل 

بداية  البطولة وه��و يف  انطاق  اي��ام من  ع�ضرة 

م��ب��اراة واح���دة  ال  م��ن خ��ال��ه  مو�ضم مل يلعب 

والظروف عاندته وحرمته من مع�ضكر اعداد !! 

ورغم ان نتائج املباريات لي�ضت ايجابية ولكن يف 

مثل هذا امل�ضهد ال�ضيوي فاأن ما قدمه الوحدات 

من عطاء وما حت�ضل عليه الفريق من فر�ص يف 

املباريات  ي�ضتحق ال�ضادة ..واكد يحيى قطي�ضات 

حملل ريا�ضي ان هناك فرق كبري بن امكانيات 

الفرق الردنية والفرق امل�ضاركة يف بطولة ابطال 

ا�ضيا وان فريق نادي الوحدات مقارنًة مع الفرق 

مالياً  كبري  ف��رق  املجموعة  يف  معها  لعب  ال��ت��ي 

ميكن يكون موازنه فريق ن��ادي الوحدات تعادل 

عقد لع��ب واح���د حم��رف م��ع ال��ف��رق امل�ضاركة 

الوحدات معنوياته كانت  ن��ادي  ان فريق  وو�ضح 

عاليه قبل البطوله �ضقف التوقعات من اجلهاز 

الفني ثقة كابن عبداهلل ابو زمع كانت مرتفعة 

كنا توقعنا انه الوحدات يكون فنياً اف�ضل نوعاً ما 

ولكن رقمياً اعتقد ان النتائج منطقية قيا�ضاً على 

المكانيات الفنيه يف الفرق يعني انك تخ�ضر امام 

فريق ال�ضد او الفولذ او الن�ضر ال�ضعودي منطقياً  

رغم ان الوحدات ي�ضم ثاثة حمرفن و�ضبع 

�ضحيح  نعم  منطقيه  ب�����ض��ورة  ول��ك��ن   . منتخب 

هناك فرق كبري و�ضا�ضع ما بن الفرق الردنية 

ممثا بفريق ال��وح��دات و ف��رق ال�ضد ال��ف��ولذ و 

على  حم��رف��ن  متتلك  ال��ت��ي  ال�ضعودي  الن�ضر 

اهلي  دع��م  ج��دا  موازناتها مرتفعه  عاليه  �ضويه 

يعني دعم �ضركات دعم من احتاداتها الوطنية. 

حضور دولي لقرعة كأس العرب الكروية

الريال لتحقيق اول انتصار على تشيلسي

فارق االمكانات يحرم الوحدات من التألق االسيوي 

اعتماد حكام الكراتيه للتصفيات االولمبية 
االنباط - عمان 

اعتمد الحتاد الدويل للتايكواندو ر�ضميا، 36 حكما دوليا من خارج 

اململكة،  يف  تقام  التي  الآ�ضيوية  الت�ضفيات  مباريات  لدارة  اآ�ضيا،  ق��ارة 

خال ال�ضهر املقبل، واملوؤهلة لوملبياد طوكيو. وت�ضلم الحت��اد الردين 

مباريات  ادارة  �ضيتولون  الذين  الدولين  احلكام  قائمة  للتايكواندو، 

احت��اد  �ضر  اأم���ن  ال��ب��اراومل��ب��ي��ة.واأ���ض��ار  والت�ضفيات  الأومل��ب��ي��ة  الت�ضفيات 

الحتاد  تلقي  اإىل  العبدالات،  في�ضل  العامي  والناطق  التايكواندو 

املباريات  ادارة  �ضيتولون  حكما   36 با�ضماء  ال���دويل  الحت���اد  من  قائمة 

التي جتري يف عمان.وا�ضاف “ابلغنا الحتاد الدويل ر�ضميا با�ضماء 24 

حكما دوليا، �ضيتولون ادارة الت�ضفيات الأوملبية، و12 حكما �ضيتولون ادارة 

املباريات الباراوملبية التي تقام بنف�ص التوقيت بعمان، لفتا اىل اأن جميع 

احلكام الذين عينهم الحتاد الدويل هم من خارج القارة الآ�ضيوية.



21
الثالثاء   27   /  4  / 2021

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ- عمارة 66

فارس شرعانحسين الجغبيرالدكتور رياض الحروب
�س. ب. 962556  -  الـرمـز الربيـدي  11196 -  هاتف: 065200100  - 0791111551  - فاك�س االعالن: 0791111551 - فرعي 305 رئيس التحرير المسؤولالمدير العام ورئيس هيئة التحريرالناشر 

التوزيع: شركة الرؤيا لالتصاالت األردنية ذات مسؤولية محدودة
www.alanbatnews.net  -  info@alanbatnews.net

دبي - العربية

ال�صحة  الإم������ارات وه��ي��ئ��ة  ب����داأت ط���ران 

الكامل  الرقمي  التحقق  تطبيق  ام�س  بدبي 

باختبارات  املتعلقة  الطبية  ال�سجالت  م��ن 

املقيمني  للم�سافرين  »كوفيد-19«  ولقاحات 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

الإم���ارات  ط��ران  عمالء  باإمكان  واأ�سبح 

اختيار  دبي  PCR يف  اختبار  اأج��روا  الذين 

ال�����س��ف��ر م���ن دون احل��اج��ة  اإج��������راءات  ع��م��ل 

اإىل ت��ق��دمي وث���ائ���ق ���س��ح��ي��ة ورق���ي���ة خ��ا���س��ة 

اإىل  بالإ�سافة  �سيجري  كما  ب�«كوفيد-19«. 

ذل���ك، ال��ت��ح��ق��ق رق��م��ي��اً م��ن ���س��ج��الت ال��ذي��ن 

لهيئة  التابعة  امل��راك��ز  اأح��د  يف  اللقاح  تلقوا 

ال�����س��ح��ة ب����دب����ي. و�����س����وف ت���وف���ر اإج�������راءات 

ال�سريع  الإجن��از  املب�سطة  اجلديدة  التحقق 

والآم����ن لإج�����راءات ال��ع��م��الء امل��غ��ادري��ن من 

ب��ع��دئ��ٍذ مطابقة  ل��ي��ت��م  ال����دويل،  م��ط��ار دب���ي 

امل���ع���ل���وم���ات م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات دخ�����ول ال��وج��ه��ة 

املق�سودة.

و���س��وف ت��ق��وم ط��ران الإم����ارات مبعاجلة 

م���ع���ل���وم���ات »ك�����وف�����ي�����د-19« امل��ت��ع��ل��ق��ة ف��ق��ط 

بالإ�سافة  العميل،  وجهة  دخ��ول  مبتطلبات 

للحالت  ال��الزم��ة  ال��ت�����س��اري��ح  م��ع��اجل��ة  اإىل 

ال��ط��ب��ي��ة الأخ������رى ع��ن��د احل���اج���ة. ومب��ج��رد 

الفور  على  ��ذف  تحُ ال�سفر،  اإج��راءات  اكتمال 

العمالء  ب�سجالت  املتعلقة  املعلومات  جميع 

الطبية من اأنظمة طران الإمارات.

وياأتي هذا التطور بعد مرور نحو �سهرين 

ع���ل���ى ت���وق���ي���ع م����ذك����رة ت���ف���اه���م ب����ني ط����ران 

اأي�ساً  وه��و  ب��دب��ي،  ال�سحة  وهيئة  الإم����ارات 

ن��اق��ل��ة ج��وي��ة وه��ي��ئ��ة  ب���ني  ن��وع��ه  الأول م���ن 

الأن��ظ��م��ة  ت��ك��ام��ل  اأن  ك��م��ا  ح��ك��وم��ي��ة.  �سحية 

يجعل دبي واحدة من اأوائل مدن العامل التي 

تطبق التحقق الرقمي الكامل من ال�سجالت 

الطبية للم�سافرين املتعلقة بتطعيم واختبار 

»كوفيد-19«، وفقا جلريدة البيان.

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ر���س��ا،  ع���ادل  وق���ال 

»الإم����ارات  الإم�����ارات:  ط���ران  يف  للعمليات 

ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة م���ن ال������دول ال����رائ����دة يف 

ا�ستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية، 

وت��دع��م ه���ذا ال��ت��وج��ه ب��ق��وة، وت��ت��م��ا���س��ى ه��ذه 

اتخاذ  وي�سعدنا  احلكومة.  روؤي��ة  مع  املبادرة 

ه���ذه اخل��ط��وة يف ق��ط��اع ال���ط���ران ل��ل��ت��ع��اون 

م��ع ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة ب��دب��ي يف رب���ط الأن��ظ��م��ة 

معاجلة  خ��الل  م��ن  العمالء  جتربة  لتعزيز 

واآمنة.  فعالة  ب�سورة  ال�سلة  ذات  امل�ستندات 

وت��ع��د ���س��راك��ت��ن��ا م��ع هيئة ال�����س��ح��ة ب��دب��ي يف 

اإدارة �سفر الركاب فريدة من نوعها، وخطوة 

اإطالقها يف  اأخرى �سيتم  اأوىل نحو مبادرات 

دبي  نهج  على  دليل  وهذا  القريب.  امل�ستقبل 

عرب  مبتكرة  رقمية  حلول  تقدمي  يف  الرائد 

خمتلف جوانب اخلدمات«.

دبي تبدأ اعتماد السجالت الطبية اإللكترونية لكورونا للمسافرين

      

دبي - العربية

ت�سهد الهند هذه الأيام موجة ثانية قا�سية من 

ال�سلطات  ت�سجل  حيث  امل�ستجد،  كورونا  فرو�س 

وفاة واحدة كل 4 دقائق تقريبا يف دلهي مع انهيار 

�سبه كامل بالنظام ال�سحي الذي يعاين اأ�ساًل من 

نق�س التمويل.

اأمام هذا احلال لبد من الك�سف عن تفا�سيل 

ت��ت��ع��ل��ق ب��ال�����س��الل��ة اجل����دي����دة امل��ن��ت�����س��رة ه��ن��اك 

كانت خمتلفة عن  اإذا  وما  واأعرا�سها،  ومكوناتها 

كورونا الذي بات معروفاً للجميع.

ف���م���ن���ذ ان��������دلع ف����رو�����س ك�����ورون�����ا اجل����دي����د، 

طفرات  واآث���ار  وم�ساعفاته  املر�س  النا�س  ح��ارب 

ال��زي��ادة  اأن  اإل  ال��ع��امل،  ح��ول  املختلفة  ال�ساللت 

التي  للمخاطر  تعود  الإ�سابات  ع��دد  يف  الأخ���رة 

ت�سكلها ال��ط��ف��رات امل��ت��ط��ورة اجل��دي��دة، وال��ت��ي مت 

تتبعها يف اأجزاء خمتلفة من الهند.

وك�����س��ف��ت درا����س���ة ج���دي���دة اأن خ��ط��ر ال�����س��الل��ة 

واإمنا  الأعرا�س فح�سب،  ب�سدة  يكمن  الهندية ل 

وذل��ك  ال��ع��دوى،  وانت�سار  امل��ر���س  انتقال  ب�سرعة 

.»times of india« وفقاً لتقرير ن�سره موقع

ويف تفا�سيله، اأن حدد الباحثون اأنواعاً خمتلفة 

م��ن امل��ت��غ��رات ح��ت��ى الآن، ح��ي��ث ي��ت��اب��ع اخل���رباء 

3 م��ت��غ��رات ل��ك��وف��ي��د19 وه���ي م��ت��غ��ر اله��ت��م��ام 

ومتغر   )VOC( الهتمام  ومتغر   )VOI(

ملركز  وفقاً  وذلك   ،)VOHC( العالية  النتائج 

ال�سيطرة على الأمرا�س والوقاية منها.

ك��م��ا ن��ق��ل��ت امل���ع���ل���وم���ات اأن�����ه مت ال���ع���ث���ور على 

ال�����س��الل��ة  ب��ا���س��م  اأي�������س���ا  امل����ع����روف   ،  1.1.7.B
 ٪70-40 بن�سبة  م��ع��دي��اً  واع��ت��ربوه  الربيطانية، 

اأكرث من املتغرات الأخرى ويرفع خماطر الوفاة 

اإىل ٪60.

 1.P اأما كورونا الربازيل واملعروف علمياً با�سم

اأك��رث ع��دوى وخطورة من الطفرة  ، فهذا يعترب 

ال�سابقة، حيث تهرب طفرته من الأج�سام امل�سادة 

حالها حال �ساللة جنوب اأفريقيا التي عرث عليها 

يف 20 دولة على الأقل.

اأما ال�ساللة الهندية...

فقد مت التعرف على متغر الفرو�س املزدوج 

يف ال�ساللة الهندية والذي يحُطلق عليه علميا ا�سم 

، لأول مرة يف نهاية مار�س/اآذار املا�سي   1.617.B
يف  ال�سبب  وك���ان  م��اه��ارا���س��را،  ولي���ة  يف  تقريباً 

املوجة القا�سية للوباء يف الهند.

و   E484Q ط���ف���رات  ع��ل��ى  امل��ت��غ��ر  ي��ح��ت��وي 

ومي��ّك��ن��ه من  ع���دوى  اأك���رث  يجعله  م��ا   ،L452R
ذلك،  اإىل  اإ�سافة  امل�سادة،  الأج�سام  من  الهروب 

ت�سر التقارير الأخرة اإىل اأنه مت تديد متغر 

ثالثية« يف اأجزاء من غرب  »طفرة   COVID
البنغال ودلهي ومهارا�سرا.

وب���ح�������س���ب امل����ع����ل����وم����ات، ف���ق���د مت�����ت ب���رجم���ة 

الفرو�سات للتغير والتطور من خالل الطفرات 

مل��ن��ظ��م��ة ال�سحة  وال�������س���اللت اجل���دي���دة، ووف���ًق���ا 

العاملية، فعندما يتكاثر الفرو�س اأو ي�سنع ن�سخاً 

جديدة من نف�سه، فاإنه يتغر ولو ب�سكل ب�سيط، 

معتربة اأن هذا اأمر طبيعي بالن�سبة له.

واأط���ل���ق���ت ع���ل���ى ه�����ذه ال���ت���غ���ي���رات م�����س��ط��ل��ح 

»ال���ط���ف���رات«، وه����ي ع���ب���ارة ع���ن ف���رو����س ي��ح��وي 

جديداً واحداً اأو اأكرث عن الفرو�س الأ�سلي.

املتعافني  املزدوجة«.. قد تطال  اأزمة »الطفرة 

حتى

امل��زدوج��ة هو  الطفرة  ذو   COVID متغر 

وهو   ،L452R و   E484Q  ، طفرتني  من  مزيج 

ال��ه��روب من  اأك��رث ع��دوى وميّكنه من  ما يجعله 

الأج�سام امل�سادة.

الإ�سابات  عدد  احل��ايل يف  الرتفاع  يحُعزى  كما 

يف الهند اإىل هذه الطفرة املزدوجة التي ل توؤثر 

على  ت��وؤث��ر  ب��ل  �سعفاً،  الأك���رث  الفئات  على  فقط 

ال�سباب اأي�سا.

تطرحها  التي  التحديات  عن  النظر  وب�سرف 

ثالثي  ل��ك��ورون��ا  متغر  ظهر  امل��زدوج��ة،  الطفرة 

الغربية  البنغال  ولي���ة  م��ن  اأج����زاء  ال��ط��ف��رات يف 

��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه ع��ل��م��ًي��ا الآن  وم��ه��ارا���س��را ودل���ه���ي، يحُ

�ساللت خمتلفة  B.1.618، هو مزيج من ثالث 
الطفرات  من  فتكاً  اأك��رث  ويعترب   ، كوفيد19  من 

ال�سابقة.

يعرف هذا اجلديد من خالل جمموعة متميزة 

 ،  E484K ذل���ك  اجلينية مب��ا يف  امل��ت��غ��رات  م��ن 

والذي يطلق عليه متغر رئي�سي للهروب املناعي، 

ال��ق��درة على جتنب  لديه  يكون  اأن  املحتمل  وم��ن 

الذين  الأ�سخا�س  ينتجها  التي  امل�سادة  الأج�سام 

تعافوا بالفعل من عدوى كورونا.

ماذا عن الأعرا�ض؟

ن��ظ��را ل��الرت��ف��اع الأخ����ر يف ع���دد الإ���س��اب��ات، 

الفئات  يف  فقط  لي�س  امل�ساعفات  انت�سار  واأم���ام 

الأكرث �سعفا واإمنا اأي�سا بني ال�سباب اعترب كل ما 

�سبق موؤ�سراً على خماطر اأكرب على �سحة النا�س 

مقارنة  وامل��وت  الإ�سابة  احتمالت  بزيادة  ترتبط 

بال�ساللة الأ�سلية.

لكورونا  �سيوعاً  الأك��رث  الأعرا�س  فاإىل جانب 

ك��احل��م��ى، وال�����س��ع��ال، والإره������اق، وف��ق��دان حا�سة 

م�ساعفات  من  الكثرون  يعاين  وال��ت��ذوق،  ال�سم 

ال�سدر  واأمل  التنف�س  �سيق  مثل  ح���ادة  تنف�سية 

و�سعوبة التنف�س، وكلها عالمات على عدم وجود 

الأك�سجني، وهو ما يربر الرتفاع احلاد يف الطلب 

واحل��ال��ة  ال��ب��الد،  يف  الأك�سجني  اأ���س��ط��وان��ات  على 

زمنية  ب��ف��رة  الهند  اإل��ي��ه��ا  و�سلت  ال��ت��ي  امل��دم��رة 

ق�سرة.

اجلديدة  ك��ورون��ا  ط��ف��رات  اأن  اإىل  بالنظر  اأم��ا 

ال��ه��روب م��ن الأج�����س��ام  ال��ق��درة على  ال��ت��ي لديها 

الأ�سلية  ال�ساللة  ع��دوى من  اأك��رث  وهي  امل�سادة 

اإ�ساباتها  الفئات، فقد �سجلت  النظر عن  ب�سرف 

اأن  حني  يف  امل�ست�سفيات،  واأدخلتهم  ال�سباب  عند 

العمرية  للفئات  بعد  تفتح  مل  التطعيم  حمالت 

الأ�سغر.

اأن اأف�سل طريقة  واأم��ام ذلك، يعتقد اخل��رباء 

مل���ع���اجل���ة الأزم��������ة احل���ال���ي���ة ه����ي ات����خ����اذ ت���داب���ر 

احرازية.

الأك��رث �سيوعاً، فتبقى �سمن  الأع��را���س  وع��ن 

احلمى، �سعال جاف، التهاب احللق، �سيالن الأنف 

وان�سداده، اأمل يف ال�سدر و�سيق يف التنف�س، اإعياء، 

ع����دوى اجل��ه��از ال��ه�����س��م��ي، ف��ق��دان ح��ا���س��ة ال�سم 

والتذوق

اجلدير ذكره اأن كورونا باأنواعه مر�س �سديد 

اأك��رث  جعلته  املختلفة  الطفرات  اأن  اإل  ال��ع��دوى، 

قابلية لالنتقال، وقد اأدى الرتفاع الهائل يف عدد 

الإ�سابات وامل�ساعفات الأخرة اخلطرة اإىل جعل 

اجلديدة  املتغرات  اأن  وه��و  و�سوحا  اأك��رث  الأم��ر 

يف  كورونا  فرو�س  من  الثانية  املوجة  تقود  التي 

�سخ�س  من  للفرو�س  اأ�سرع  انت�ساراً  تتيح  الهند 

اإىل اآخر.

�ساللة هندية لكورونا ي�سعف اللقاح اأمامها

�ساللة هندية لكورونا ي�سعف اللقاح اأمامها

اأع��ل��ن��ت  ال��ه��ن��د، ق��د  ال�����س��ح��ة يف  وك��ان��ت وزارة 

 346،786 ارت��ف��ع��ت  ك���ورون���ا  اإ���س��اب��ات  اأن  ال�����س��ب��ت، 

عامليا  قيا�سيا  رقما  م�سجلة  و�سحاها،  ليلة  ب��ني 

طلبت  حيث  ال��ت��وايل،  على  الثالث  لليوم  ج��دي��دا 

امل�ست�سفيات املكتظة اإمدادات الأك�سجني.

مخادعة مراوغة.. كيف أرعبت ساللة الهند العالم؟

خبراء: روبوتات متقدمة جاهزة 
لالرتقاء بجراحات العمود الفقري

دراسة: التباعد االجتماعي ليس 
سياسة فّعالة لوقف انتشار كورونا

لن تصدق.. خدمة غريبة في زمن 
الوباء يرتفع الطلب عليها %4000!

 كليفالند- اأوهايو 

من  بدعم  املتقدمة  للروبوتات  ميكن   

تقنيات الذكاء ال�سطناعي وتعلم الآلت، 

ال��ع��م��ود  ب�����س��الم��ة ج����راح����ات  ت��رت��ق��ي  اأن 

الفقري وتخف�س التكاليف وت�سّرع التعايف 

اأن��ح��اء ال��ع��امل  مل��الي��ني امل��ر���س��ى يف جميع 

وف��ًق��ا خلبر يف  امل��ق��ب��ل،  العقد  م���دار  على 

كليفالند  امل��رم��وق  الأم��ري��ك��ي  امل�ست�سفى 

كلينك.

وقال الدكتور مايكل �ستاينميتز رئي�س 

ق�����س��م ج���راح���ة امل����خ والأع���������س����اب وم��دي��ر 

م��رك��ز ���س��ح��ة ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري يف معهد 

اإن  كلينك،  لكليفالند  ال��ت��اب��ع  الأع�����س��اب 

ال�سطناعي  ال��ذك��اء  وتقنيات  ال��روب��وت��ات 

باإحداث نقلة وا�سعة  وتعلم الآلت »كفيلة 

اإىل  م�سًرا  الفقري«،  العمود  جراحات  يف 

قدرة الروبوتات على دعم جّراحي العمود 

ورف��ع  اجل��راح��ة  تكاليف  خلف�س  الفقري 

م�����س��ت��وى ال�����س��الم��ة وت��ق��ل��ي��ل م����دة ت��ع��ايف 

املري�س.

اإح���داث  ال��روب��وت��ات  بو�سع  اأن  واأ���س��اف 

الفقري  ال��ع��م��ود  ت��ق��ّدم كبر يف ج��راح��ات 

م��ن ن��واح��ي ال��ك��ف��اءة والأم�����ان ع��ل��ى م��دار 

العقد املقبل.

الوطني  املعهد  ن�سره  تقرير  وبح�سب 

��ج��رى  ل��ل�����س��ح��ة يف ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة، يحُ

جراحية  عملية  مليون   4.83 نحو  �سنوًيا 

العامل.  م�ستوى  على  الفقري  العمود  يف 

ومن املتوقع اأن ي�سل حجم ال�سوق العاملية 

العمود  ب��ج��راح��ات  املخت�سة  ل��ل��روب��وت��ات 

بحلول  دولر  م��ل��ي��ار   2.77 اإىل  ال��ف��ق��ري 

عن  �سعف  املئة  تفوق  بزيادة  املقبل،  العام 

م�ستوى 26 مليون دولر يف العام 2016.

العمود  العديد من جراحي  وي�ستخدم 

توجيهية  ت��ق��ن��ي��ات  الأ�����س����ل،  يف  ال��ف��ق��ري 

مب�����س��اع��دة احل���ا����س���وب وروب�����وت�����ات تكم 

العمود  م�سرك، يف �سوء تطور جراحات 

التقنيات  على  املتزايد  واعتمادها  الفقري 

احلديثة.

وي��ف��ح�����س اجل����راح����ون امل���ر����س���ى قبل 

ب��ا���س��ت��خ��دام التنظر  اجل��راح��ة واأث��ن��اءه��ا 

امل�ستمرة،  ال�سينية  الأ���س��ع��ة  اأو  ال��ف��ل��وري، 

لإبقاء اجلراحة على م�سارها ال�سحيح.

اأن جراحة  واأو�سح الدكتور �ستاينميتز 

ال���ع���م���ود ال���ف���ق���ري ت��ت��ط��ل��ب ج���ه���ًدا ب��دن��ًي��ا 

وتركيًزا ذهنًيا عاليني، وميكن اأن ي�ستغرق 

الأم�����ر ���س��ن��وات اأو ع���ق���وًدا م���ن ال��ت��دري��ب 

واكت�ساب اخلربة للجراحني حتى يتمكنوا 

واحلفر  وك�سفه  الفقري  العمود  فتح  من 

لتثبيت امل�سامر وثني الق�سبان. واأ�ساف: 

»باتت جراحات العمود الفقري اليوم اآمنة 

اأن ت�ساعد  ل��ل��غ��اي��ة، ول��ك��ن مي��ك��ن  ودق��ي��ق��ة 

الآلت  وتعلم  ال�سطناعي  الذكاء  تقنيات 

ال��روب��وت��ات ع��ل��ى ت��ع��ّل��م اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات 

وم��ن  ال�سابقة  اجل��راح��ي��ة  العمليات  م��ن 

طريقة كل جّراح يف اإجراء جراحة العمود 

الفقري«.

وتحُعد »روبوتات التحّكم امل�سرك« اأكرث 

والتي  �سيوًعا،  الروبوتات اجلراحية  اأنواع 

الدكتور  واأك���د  عملها.  يف  اجل���راح  يتحكم 

الروبوتية  اجلراحات  هذه  اأن  �ستاينميتز 

املتقدمة ميكن اأن توؤدي اإىل ت�سريع تعايف 

امل���ري�������س، ن���ظ���ًرا ل�����س��غ��ر ح��ج��م ال�����س��ق��وق 

»منطقة  اإي��ج��اد  على  وللقدرة  اجلراحية، 

كما  الفقري،  بالعمود  يط  تحُ اأو�سع  اآمنة« 

اأن املر�سى واجلراحني وموظفي العمليات 

ال�ستغناء  نتيجة  اأكرب  باأمان  �سي�سبحون 

عن التنظر الفلوري الإ�سعاعي.

ومع ذلك، فاإن العديد من امل�ست�سفيات 

يقل  ل  ما  يلزمها  العامل  اأنحاء  جميع  يف 

عن مدة تراوح بني خم�س وع�سر �سنوات 

قبل اأن تتبنى الروبوتات بالكامل يف غرف 

اإجراء جراحات العمود الفقري.

هناك  اأن  �ستاينميتز  الدكتور  واأو�سح 

امل�ست�سفيات  اإقبال  تقّيد  زال��ت  ما  عوامل 

على جراحات العمود الفقري الروبوتية، 

مثل ارتفاع تكاليف الروبوتات، واحلاجة 

مب�ساحات  ج��راح��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات  غ���رف  اإىل 

موظفي  ت���دري���ب  اإىل  واحل���اج���ة  اأو����س���ع، 

الرقمية.  امل��ه��ارات  على  العمليات  غرفة 

بانخفا�س  »مي��ك��ن  ال��ق��ول:  اإىل  وان��ت��ه��ى 

تكلفة الروبوتات اجلراحية وزيادة اأدائها 

ال��ل��ج��وء اإل��ي��ه��ا يف ك��ث��ر م��ن الإج������راءات 

امل��ع��ق��دة، ك��ث��ن��ي ال��ق�����س��ب��ان واحل��ف��ر فيها 

واإزال��ة العظام، لكن دور اجلراح يف غرفة 

ال��ع��م��ل��ي��ات ���س��ي��ظ��ّل ق��ائ��ًم��ا ل��ل��ت��ح��ّق��ق من 

�سالمة عمل الروبوت«.

العربية-وكاالت

اأظ�����ه�����رت درا������س�����ة ج����دي����دة م����ن م��ع��ه��د 

اأن   ،MIT للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س 

خطر الإ�سابة بوباء كوفيد-19 يف الأماكن 

امل��غ��ل��ق��ة ي��ظ��ل ك��ب��راً ���س��واء ك��ن��ت ع��ل��ى بعد 

مرين اأو 20 مراً، حتى عند ارتداء قناع!

اأج�����رى ال���درا����س���ة ال��ت��ي ن�����س��رت��ه��ا �سبكة 

»ال��ع��رب��ي��ة. عليها  واط��ل��ع��ت   ،»CNBC«

ما�سات�سو�ست�س  معهد  م��ن  اأ���س��ت��اذان  ن���ت«، 

ل���ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، ه����م م����در�����س ال��ه��ن��د���س��ة 

الكيميائية والريا�سيات التطبيقية، مارتن 

التطبيقية،  ال��ري��ا���س��ي��ات  وم��در���س  ب��ازن��ت، 

حل�ساب  طريقة  اب��ت��ك��را  حيث  ب��و���س،  ج��ون 

خم��اط��ر ال��ت��ع��ر���س ل���� ك���وف���ي���د-19 يف بيئة 

من  متنوعة  جمموعة  مع  تتعامل  داخلية 

انتقال  على  ت��وؤث��ر  اأن  ميكن  التي  الق�سايا 

ال��ع��دوى، مب��ا يف ذل��ك م��ق��دار ال��وق��ت ال��ذي 

يق�سيه ال�سخ�س يف الداخل، وتر�سيح الهواء 

وال�ساللت  والتح�سني،  الدموية،  وال��دورة 

القناع  وا�ستخدام  ال��ف��رو���س،  م��ن  املتغرة 

وحتى ن�ساط اجلهاز التنف�سي مثل التنف�س 

اأو الأكل اأو التحدث اأو الغناء.

اأن��ه ل  وق��ال بازانت يف مقابلة: »جن��ادل 

اأق���دام،   6 لقاعدة  حقاً  كبرة  ف��ائ��دة  توجد 

خا�سة عندما يرتدي النا�س اأقنعة«.

اأ���س��ا���س م��ادي  اأي  ي��وج��د  واأ����س���اف: »ل 

ي���دع���م ت��ل��ك ال�����س��ي��ا���س��ة لأن ال���ه���واء ال���ذي 

اأثناء ارتداء القناع مييل  يتنف�سه ال�سخ�س 

اآخ��ر من  ث��م يهبط يف مكان  اإىل الرت��ف��اع، 

الغرفة«.

واأ����س���اف اأي�����س��اً اأن امل��ت��غ��ر امل��ه��م ال��ذي 

جت��اه��ل��ه م��رك��ز ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى الأم���را����س 

ومنظمة ال�سحة العاملية، هو مقدار الوقت 

املغلقة،  الأماكن  ال�سخ�س يف  الذي يق�سيه 

اأن��ه كلما طالت م��دة وج��ود �سخ�س  م��وؤك��داً 

فر�سة  زادت  م�ساب،  �سخ�س  مع  بالداخل 

انتقال الفرو�س.

ا���س��ت��خ��دام  ي��ت��م  اأن  �����س����رورة  واق�������رح، 

تركيب  اأو  ال��ن��واف��ذ  بفتح  تق�سي  �سيا�سات 

مراوح جديدة للحفاظ على حركة الهواء.

ه��ي من  الإ���س��غ��ال  ن�سب  اأن  اأ���س��اف  كما 

اإذا مت  اأي�ساً، حيث  بني ال�سيا�سات اخلاطئة 

تقدير اجتماع 20 �سخ�ساً يف الأماكن املغلقة 

ملدة دقيقة قد يكون الأمر جيداً، لكن لي�س 

لعدة �ساعات.

ال�سيا�سات  اإىل تطبيق  بالنظر  اأنه  واأك��د 

ال�سحية فيما يتعلق مبحاولت منع انت�سار 

من  العديد  اأن  اإىل  »تو�سلنا  ك��ورون��ا،  وب��اء 

امل�����س��اح��ات ال��ت��ي مت اإغ��الق��ه��ا يف ال���واق���ع ل 

من  كثر  ويف  مغلقة.  تكون  اأن  اإىل  تتاج 

الأح����ي����ان ت���ك���ون امل�����س��اح��ة ك���ب���رة مب���ا فيه 

الكفاية،  فيه  مبا  جيدة  والتهوية  الكفاية، 

الأ�سخا�س  يق�سيه  ال���ذي  ال��وق��ت  وم��ق��دار 

معاً ميكن من ت�سغيل هذه امل�ساحات باأمان 

حتى بكامل طاقتها«.

العربية-وكاالت 

اإىل جانب املناديل الورقية واأدوات التعقيم، 

ارتفع الطلب على حمامات ال�سباحة اخلا�سة 

ب�سورة كبرة منذ بداية الوباء.

ومع ارتفاع الطلب وزي��ادة الأ�سعار وقوائم 

ال�سباحة  م�����وردو ح��م��ام��ات  ك��اف��ح  الن���ت���ظ���ار، 

موجة  لتلبية  ال�ساخنة  ال�ستحمام  واأح��وا���س 

الطلب املفاجئة. لكن يظل و�سع حو�س �سباحة 

هو اق��راح باهظ الثمن، ول ي�ستطيع كل من 

اأراد ال�سباحة بناء واحد يف حديقته اخللفية.

ويف ظ��ل ه���ذه الأح�����داث ب���رزت ف��ك��رة ل��دى 

املدر�س املتقاعد، نيد جيالردينو، حيث ميتلك 

اأط��ف��ال��ه  ي�ستخدمه  م��ا  ن����ادرا  �سباحة  ح��و���س 

الثالثة.

قام جيالردينو يف عام 2019، باإدراجه على 

ال�سباحة  حلمامات  متخ�س�س  ت��اأج��ر  موقع 

للعائالت  ميكن  بحيث   Swimply يدعى 

القريبة من منزله يف اأورورا، بولية كولورادو 

الأم���رك���ي���ة، ا���س��ت��ئ��ج��ار امل���ك���ان مل����دة ���س��اع��ة اأو 

�ساعتني.

يف ال���ب���داي���ة، مل ي��ك��ن ه���ن���اك ال��ك��ث��ر من 

الطلب، ثم اأدت اأزمة فرو�س كورونا اإىل اإغالق 

�سيء  اإىل جانب كل  العامة  ال�سباحة  حمامات 

اآخر.

وقال جيالردينو: »فجاأة يف مثل هذا الوقت 

من العام املا�سي، بداأت يف تلقي ر�سائل الربيد 

الإلكروين«.

اخللفي  الفناء  ك��ان  يونيو،  �سهر  وبحلول 

اخلا�س مبنزل »جيالردينو« حمجوزاً بالكامل، 

حيث �سارع اأفراد العائالت للعثور على اأن�سطة 

اإن قائمة  ك����ورون����ا، ح��ت��ى  ل��ف��رو���س  ���س��دي��ق��ة 

النتظار طالت 90 ا�سماً، وفقاً ملا ذك��ره ل�سبكة 

»CNBC«، واطلعت عليه »العربية.نت«.

وكمدر�س متقاعد، كان جيالردينو متواجداً 

لتحية ال�سيوف والتنظيف بني فرات املواعيد، 

اأن����ه ق���ام ب���اإغ���الق ال��ط��اب��ق ال�سفلي لكي  ح��ت��ى 

يتمكن ال�سيوف من ا�ستخدام احلمام وتغير 

املالب�س دون الو�سول اإىل اجلزء الرئي�سي من 

املنزل.

االنباط-عمان

املايل  لل�سمول  العربي  اليوم  مبنا�سبة 

ال����ذي ي�����س��ادف ال�����س��اب��ع وال��ع�����س��ري��ن من 

الأط��ف��ال  متحف  يطلق  ع���ام،  ك��ل  ن��ي�����س��ان 

الور�سة  العربي  البنك  من  وبدعم  الأردن 

املالية«،  »اأجندتي  التفاعلية  الإلكرونية 

ببع�س  الأطفال  تعريف  اإىل  تهدف  والتي 

الثقافة  يف  الأ�سا�سية  واملوا�سيع  املفاهيم 

احلاجات  مفهومي  بني  كالتمييز  املالية؛ 

امل���ايل وكيفية  ال��دخ��ل  وال��رغ��ب��ات، وف��ه��م 

اإن�ساء  واأي�ساً  اليومية،  حياتهم  يف  اإدارت��ه 

الدخل.  ال�سغرة لتحقيق  امل�ساريع 

و�ستقدم الور�سة الإلكرونية لالأطفال 

جتمع  ممتعة  تعليمية  جت��رب��ة  امل�ساركني 

بعد،  ع��ن  وال��ت��ع��ل��م  التفاعلي  التعلم  ب��ني 

الأدوات  من  جمموعة  تو�سيل  خالل  من 

اإىل منازلهم، ليتم ا�ستخدامها يف الور�سة 

اإلكرونياً.  التي �سيتم تقدميها لهم 

ه��ذه  اإط����الق  اأن  اإىل  الإ�����س����ارة  وجت����در 

لل�سمول  العربي  اليوم  مبنا�سبة  الور�سة 

امل����ايل ي��ن��درج ���س��م��ن ب��رن��ام��ج »ال��ت��وا���س��ل 

الأردن  الأطفال  متحف  من  املجتمع«  مع 

اإىل  ويهدف  العربي،  البنك  يدعمه  الذي 

ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء ع��ل��ى م��ن��ا���س��ب��ات حملية 

وع���امل���ي���ة م���ت���ن���وع���ة، م���ث���ل ال����ي����وم ال��ع��امل��ي 

ل��ل��ط��ف��ل، و���س��ه��ر الأط���ف���ال ذوي الإع���اق���ة، 

امل���ب���ارك، وال��ي��وم العربي  و���س��ه��ر رم�����س��ان 

ل��ل�����س��م��ول امل����ايل، وغ��ره��ا م��ن امل��ن��ا���س��ب��ات 

خالل العام. 

التي  والقيود  التحديات  من  وبالرغم 

تفر�سها اجلائحة، ي�سعى متحف الأطفال 

التعليمي  حم��ت��واه  ت��ق��دمي  م��وا���س��ل��ة  اإىل 

وب���راجم���ه ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة اإل���ك���رون���ي���اً، وم��ن 

الذي  املبارك  رم�سان  �سهر  برنامج  ذل��ك 

متحف  �سفحات  ع��رب  الآن  ت��ق��دمي��ه  ي��ت��م 

الجتماعي،  الإعالم  الأطفال على مواقع 

علمية،  اأن�����س��ط��ة  ب���ني  ال��ربن��ام��ج  وي��ت��ن��وع 

ق�س�سية،  وق��راءات  رم�سانية،  وم�سابقات 

و���س��خ�����س��ي��ات اإ���س��الم��ي��ة، وغ���ر ذل���ك من 

تو�سيل  اإىل  تهدف  التي  املمتعة  الأن�سطة 

النف�سي  الأثر  وتخفيف  لالأطفال  املعرفة 

اأهاليهم.   للجائحة عليهم وعلى 

وي���اأت���ي دع���م ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي ل��ربن��ام��ج 

ال����ت����وا�����س����ل م�����ع امل���ج���ت���م���ع مت���ا����س���ي���اً م��ع 

ا����س���رات���ي���ج���ي���ة ال���ب���ن���ك ال�������س���م���ول���ي���ة يف 

امل�سوؤولية الجتماعية لتحقيق ال�ستدامة 

م��ن خ��الل دع��م وت��ب��ن��ي م�����س��اري��ع وب��رام��ج 

فئتي  ت�سمل  مبتكرة،  واإث��رائ��ي��ة  تعليمية 

الأطفال واليافعني يف الأردن.

بدعم من البنك العربي، متحف األطفال األردن يطلق ورشة 
إلكترونية في الثقافة المالية لألطفال 


