
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الحنيطي: القوات المسلحة 
قادرة على حماية الوطن 

و أمنه واستقراره

مؤسسة ولي العهد تعلن عن 
شراكة عمل جديدة لمبادرة ض

االنباط-عمان

 اأع��ل��ن��ت م���ؤ���س�����س��ة ويل ال��ع��ه��د، ام�����س 

ال��ث��اث��اء، ع��ن ���س��راك��ة عمل ج��دي��دة بني 

 ،Entrogate و�سركة  »�س«  مبادرتها 

امل�����س��رف��ة ع��ل��ى م��ن�����س��ة »ري�����ادي الأع���م���ال 

ت �سراكة العمل اجلديدة،  ال�سغري«. ون�سّ

امل�ؤ�س�سة،  بيان �سحفي �سادر عن  بح�سب 

زاوي���ة ج��دي��دة يف  ال��ي���م، على تخ�سي�س 

ت�سّجع  ال�سغري«  الأعمال  »ري��ادي  من�سة 

ال��ع��رب��ّي��ة،  باللغة  امل��ح��ت���ى  �سناعة  ع��ل��ى 

وت���ع���م���ل ع���ل���ى ن�������س���ره م����ن خ�����ال ف��ري��ق 

العلم  ن�سر  يف  واملخت�سني  اخل����راء  م��ن 

��ت ع��ل��ى ا���س��ت��ق��ط��اب  وامل���ع���رف���ة. ك��م��ا ن�����سّ

اللغة  يف  متخ�س�سة  وم�ؤ�س�سات  اخل��راء 

ال��ع��رب��ّي��ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل دوره����م 

وت�����س��ج��ي��ع��ه��م ع���ل���ى م�������س���ارك���ة خ��رات��ه��م 

اإىل طرح م�سابقات  بالإ�سافة  ومعارفهم، 

�سل�سلة  واإط��اق  الكتابة،  طابع  من  تعزز 

باللغة  املفت�حة  احل���ارّي��ة  اجلل�سات  من 

العربية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 التقى رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة، 

ام�س  احلنيطي،  ي��سف  ال��رك��ن  ال��ل���اء 

ال���ث���اث���اء، يف ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��ق���ات 

ال��ع��رب��ي،  – اجل��ي�����س  الأردن���ي���ة  امل�سلحة 

ع������دداً م���ن امل��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ني، 

ت�اجه  التي  التحديات  على  لطاعهم 

ال���داخ���ل���ي���ة  ال�������س���اح���ت���ني  ع���ل���ى  الأردن 

واخلارجية، اإ�سافة اإىل جاهزية الق�ات 

والتحديث  التط�ير  حيث  من  امل�سلحة 

يف كافة الن�احي العملياتية والتدريبية 

والل�ج�ستية.

ال��ق���ات  اإن  احلنيطي:  ال��ل���اء  وق���ال 

ب�سرية  ق���ى  من  متتلكه  ومب��ا  امل�سلحة 

وم���ع���دات واأ���س��ل��ح��ة ح��دي��ث��ة وم��ت��ط���رة 

ذات جاهزية وكفاءة، قادرة على حماية 

ال�����ط����ن وم����ق����درات����ه واحل�����ف�����اظ ع��ل��ى 

امل�سلحة  ال��ق���ات  واأن  اأم��ن��ه وا���س��ت��ق��راره، 

ا����س���ت���ط���اع���ت ت���ذل���ي���ل ك����اف����ة ال�����س��ع��اب 

احلدودية،  ال�اجهات  على  والتحديات 

وال��ت�����س��دي مل��خ��ت��ل��ف ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����س��ل��ل 

والتهريب واحباطها، وال�ق�ف يف وجه 

كل من ت�س�ل له نف�سه العبث اأو امل�سا�س 

بالأمن ال�طني الأردين.

التفا�صيل �ص »2«

3 47 وفاة و1815 إصابة بفيروس كورونا  

التقى ممثلين عن مجلسي أوقاف وكنائس القدس

الملك: ال نقبل أي مساومة على 
القدس والمقدسات

الأربعاء   16  رم�سان   1442 هـ  - املوافق  28  ني�سان  2021 م - العدد  5677    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء 
األسرى إلى 64 أسيًرا

 البنك الدولي: صرف 67 مليون دوالر ألسر 
تضررت من كورونا في األردن

 الفايز يطلع على مشروعي المسار السياحي 
وتوثيق القطع األثرية في جبل القلعة

االنباط-عمان

األف   237 اإن   قال البنك الدويل، يف تقرير، 

ا�ستفادت من »امل�سروع الطارئ  اأ�سرة يف الأردن 

ل��ل��ت��ح���ي��ات ال���ن���ق���دي���ة ل��ا���س��ت��ج��اب��ة لأزم�����ة 

ف���ريو����س ك�����رون����ا«، وت��ل��ق��ت حت����ي���ات ن��ق��دي��ة 

طارئة.

�سري  ح����ل  التقييمي  ت��ق��ري��ره  يف  واأ����س���اف 

ع��م��ل م�����س��روع ال��ت��ح���ي��ات ال��ن��ق��دي��ة ال��ط��ارئ��ة 

امل�سروع  اأن مدف�عات  لك�فيد-19،  لا�ستجابة 

القر�س  مبلغ  من  دولر،  ملي�ن   43.26 بلغت 

350 ملي�ن دولر، و24.16 ملي�ن دولر  البالغ 

لي�سل  دولرا،   24.17 البالغة  املنحة  مبلغ  من 

وب��ق��ي��م��ة   ،%18 اإىل  ال�����س��رف  ن�����س��ب��ة  اإج���م���ايل 

اجمالية بلغت 67.42 ملي�ن دولر.

جم��ل�����س امل���دي���ري���ن ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني مل��ج��م���ع��ة 

البنك الدويل، وافق يف 25 حزيران 2020، على 

امل�سروع البالغ قيمته 374 ملي�ن دولر لتقدمي 

م�ساعدات نقدية حل�ايل 270 األف اأ�سرة فقرية 

دخلها  اأ�سر فقدت م�سدر  بينها  الأردن، من  يف 

ب�سبب اأزمة اجلائحة، فيما مت الإعان عن بدء 

نفاذ امل�سروع يف 11 ت�سرين الثاين 2020.

ال��ب��ن��ك ال�����دويل، ���س��ّن��ف ال��ت��ق��دم امل���ح���رز يف 

الهدف الإمنائي للم�سروع، والتقدم يف  حتقيق 

م�سريا  م��ا«،  حد  اإىل  »مر�ٍس  اأن��ه  على  التنفيذ 

 22 يف  �سيك�ن  للم�سروع  امل��ايل  الإق��ف��ال  اأن  اإىل 

حزيران 2022. امل�سروع ي�سم 3 مك�نات؛ الأول 

ي�سمل دعما نقديا لأ�سر فقرية .

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عّمان

الفايز،  نايف  والآثار،  ال�سياحة  وزير  اطلع   

اجلن�بي  ال�سفح  م���ق��ع  ع��ل��ى  ال��ث��اث��اء،  ام�����س 

بني  ال�سياحي  امل�سار  م�سروع  �سمن  يقع  ال��ذي 

املدرج الروماين وجبل القلعة، وم�سروع ت�ثيق 

القطع الأثرية يف متحف الآثار الأردين.

واأك�������د ال���ف���اي���ز خ�����ال زي����ارت����ه ال��ت��ف��ق��دي��ة 

فيها  رافقه  والتي  اجلن�بي،  وال�سفح  للمتحف 

احمد  بال�كالة  العامة  الآث��ار  دائ��رة  عام  مدير 

ال��ع��ب��ادي،  ه�����س��ام  ال���زي��ر  وم�ست�سار  ال�����س��ام��ي، 

وم���ن���دوب ع���ن اأم���ان���ة ع��م��ان ال���ك���رى، وم��دي��ر 

ال��ث��ق��ايف مب�����س��ارك��ة  الإرث  ا���س��ت��دام��ة  م�����س��روع 

امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة »���س��ي��ب«، ����س���رورة ت��دري��ب 

ا�ستخدام  ال��ع��ام��ة ع��ل��ى  الآث����ار  دائ���رة  م���ظ��ف��ي 

برنامج ت�ثيق القطع الأثرية.

وا�سار اىل اأهمية تعميم الرنامج وتطبيقه 

القطع  تك�ن  بحيث  اململكة،  متاحف  جميع  يف 

م�ثقة  جميعها  املتاحف  يف  امل���ج���دة  الأث��ري��ة 

امل�سروع  اأهمية  اأرقام مت�سل�سلة، م�ؤكدا  وحتمل 

يف احل����ف����اظ ع���ل���ى ال���ق���ط���ع الأث�����ري�����ة امل���ه���ددة 

بالنقرا�س يف متحف الآثار الأردين.

املدرج  بني  ال�سياحي  امل�سار  م�سروع  وب�ساأن 

ال��روم��اين وج��ب��ل ال��ق��ل��ع��ة، دع��ا ال���زي��ر الفايز 

اأبناء املجتمع املحلي يف اإدارة  اىل اإ�سراك ودمج 

على  العمل  ���س��رورة  م���ؤك��دا  امل�سروع،  وت�سغيل 

مبامح  تاريخية  كمدينة  عمان  مدينة  اإظهار 

اأردن���ي���ة ع��رب��ي��ة اأ���س��ي��ل��ة وم���ا حت��م��ل��ه م���ن قيم 

جمالية.

التفا�صيل �ص »5«

 ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة 
على الطريق الصحراوي

 الحسين التقنية وستارت البز 
توّقعان مذكرة تفاهم لتمكين 

الشركات الناشئة

االنباط-وكاالت

اأفاد مركز فل�سطني لدرا�سات الأ�سرى، 

الأ���س��رى  اأن قائمة ع��م��داء  ال��ث��اث��اء،  ي���م 

وه���م م��ن اأم�����س���ا م��ا ي��زي��د ع��ن 20 ع��ام��اً 

ب�����س��ك��ل م��ت���ا���س��ل يف ���س��ج���ن الح���ت���ال، 

 )64( اىل  لت�سل  جم����دداً  ال��ي���م  ارت��ف��ع��ت 

اأ�سرياً بدخ�ل ال�سري »يعق�ب احلج« عامه 

ريا�س  الباحث  واأو�سح  الت�ايل  على  الـ21 

يعق�ب   « الأ�سري  اأن  املركز  مدير  الأ�سقر 

�سريا  بيت  » من قرية  احل��ج  ذي��اب  حممد 

 2001/4/27 ق�ساء رام اهلل، اعتقل بتاريخ 

التحقيق،  خال  قا�سية  لظروف  وتعر�س 

حيث وجهت له خمابرات الحتال تهمة 

امل�����س��ارك��ة يف ع��م��ل��ي��ات ل��ل��م��ق��اوم��ة، ب��داي��ة 

انتفا�سة الأق�سى ادت اىل ا�سابة عدد من 

جن�د الحتال بجراح خطرة

 4 وبعد  الح��ت��ال  اأن حمكمة  واأ���س��اف 

بحقه  اأ�سدرت  »احل��ج«  اعتقال  اأع���ام على 

حكماً قا�سياً بال�سجن الفعلي ملدة 35 عاماً، 

مت�ا�سل  ب�سكل  عاماً   20 منها  اأنهى  وق��د 

ونتيجة  ال�سرى،  عمداء  بقائمة  والتحق 

الهمال الطبي يعانى من م�ساكل �سحية 

متعددة اأبرزها م�ساكل يف عمل القلب

ب��اأن ع��م��داء الأ���س��رى هم  وب��ني الأ�سقر 

ب�سكل  20 ع��ام��اً  اأم�����س���ا م��ا يزيد ع��ن  م��ن 

مت�ا�سل خلف الق�سبان، من بينهم )13( 

عن  يزيد  ما  اعتقالهم  على  م�سى  اأ�سرياً 

كرمي  الأ�سريين«  اقدمهم  عاماً  الثاثني 

ي�ن�س« وماهر ي�ن�س«.

التفا�صيل �ص »8«

االنباط- عمان

 10 امل��خ��درات،  مكافحة  اإدارة  �سبطت   

م���ادة  م���ن  ك���ف���اً  و13  خم�����درة،  ح��ب��ة  اآلف 

احل�����س��ي�����س، ب���ح����زة ت��اج��ري��ن وم���روج���ني 

للم�اد املخدرة على الطريق ال�سحراوي.

مديرية  با�سم  العامي  الناطق  وقال 

الم���ن ال��ع��ام يف ب��ي��ان ام�����س ال��ث��اث��اء، ان 

امل���خ���درات،  م��ك��اف��ح��ة  ادارة  يف  ال��ع��ام��ل��ني 

ح���ل  امل��ع��ل���م��ات  وج��م��ع  التحقيق  ت��اب��ع���ا 

ح���ي���ازة ���س��خ�����س��ني م���ن امل�����س��ت��ب��ه ب��ه��م��ا يف 

ق�����س��اي��ا الجت����ار وت���روي���ج امل�����اد امل��خ��درة، 

ن�ساطهما  ومبا�سرة  امل���اد،  تلك  من  كمية 

حيث  امل����اد،  تلك  وت��روي��ج  لبيع  اجل��رم��ي 

بهما  امل�ستبه  مبتابعة  خا�س،  فريق  با�سر 

جلمع كافة املعل�مات عنهما.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

وق���ع���ت ح���ا����س���ن���ة الأع�����م�����ال الأردن����ي����ة 

»�ستارت لبز«، الذراع ال�ستثمارية ل�سركة 

م��ع جامعة  تفاهم  م��ذك��رة  اب���ز«،  »���س��ت��ارت 

اإىل مت��ك��ني  ت���ه���دف  ال���ت���ق���ن���ي���ة،  احل�������س���ني 

ال���ن���ظ���ام ال��ب��ي��ئ��ي ل��ل�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة يف 

والت��سع  النم�  على  وم�ساعدتها  الأردن 

التم�يل  اإىل  و�س�لها  ت�سهيل  خ��ال  من 

بيان  وفق  التفاهم،  مذكرة  املبكر.وترمي 

ل�سركة »�ستارت ابز«، ام�س، اإىل تعاون بني 

»�ستارت لبز« .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

���س��ع��د الح���ت���ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي ع��دوان��ه 

ع��ل��ى ق���ط���اع غ����زة امل��ح��ا���س��ر وف���ر����س عليه 

على  اخلناق  لت�سييق  كامًا  بحرياً  ح�ساراً 

املجتمع  ���س��م��ت  و���س��ط  ف��ي��ه  الفل�سطينيني 

الدويل على تفاقم معاناتهم الإن�سانية

ي�م اأم�س منع الحتال اآلف ال�سيادين 

البحر ما حرمهم  الفل�سطينيني من دخ�ل 

من ق�ت ي�مهم الذي كان�ا يتجرع�ن امل�ت 

ي�ميا للح�س�ل عليه جراء ا�ستهداف بحرية 

اأ�سلحتها  ب��ن��ريان  ل��ه��م  امل�ستمر  الح���ت���ال 

الر�سا�سة اإ�سافة ملاحقتهم واعتقالهم.

التفا�صيل �ص »8«

 االحتالل اإلسرائيلي يفرض حصارًا بحريًا كاماًل على قطاع غزة 

2

السديري يلتقي رئيسة االتحاد 
النسائي األردني 

االنباط- عمان

وجرى خال اللقاء التاكيد على اأهمية 

ت��ع��زي��ز دور امل�����س��ارك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ل��م��راأة 

ومت��ك��ي��ن��ه��ا ع��ل��ى امل�����س��ت���ي��ات الق��ت�����س��ادي��ة 

متح�ره  وزيادة  والجتماعية،  وال�سيا�سية 

ح�����ل دائ������رة ال��ف��ع��ل الج���ت���م���اع���ي، ال��ت��ي 

ت�����س��اع��د ع��ل��ى اع��ت��م��اد امل������راأة ع��ل��ى ذات��ه��ا، 

التنم�ية. م�سريتها  وت�سريع 

وت����ط����رق ال�������س���ف���ري ال�������س���دي���ري ل��ع��دد 

ت�ليها  ال��ت��ي  وامل������س���ع��ات  الق�سايا  م��ن 

امل��راأة  كملف  اخلا�سة،  عنايتها  ال�سع�دية 

يف  ن�عية  ق��ف��زات  م��ن  اململكة  ت�سهده  وم��ا 

من  العديد  �سدور  ان  م�ؤكداً  املجال،  هذا 

ال��ت�����س��ري��ع��ات وال�����س��ي��ا���س��ات م����ؤخ���را ميثل 

حق�ق  حلماية  القان�ين  ل��اط��ار  تعزيزا 

الن�سان.

التفا�صيل �ص »4«



املحلي

ليلة منت�سف رم�سان لها مفهوم فل�سفي وديني اآخر، فاأرى فيها مواءمة بني الدنيا والآخرة من 

مل بامل�ستقبل والتح�سر على املا�سي، وفيها ما فيها: جهة، وفيها و�سطية الطرح والروؤى، وفيها الأ

1. ليلة منت�سف رم�سان مبفهوم التوزيع الطبيعي ت�سكل قمة الهرم ملا م�سى من ال�سهر وما 

تبقى منه، ففيها ح�سرة على مرور ن�سف ال�سهر ال�سريع من اأعمارنا وخ�سو�سا اإن كنا مق�سرين 

مل بالن�سف الثاين لك�سب الوقت وتعوي�ض املا�سي. وفيها الأ

خرة، فالدنيا ب�سهراتها الرم�سانية -واإن كانت  2. ليلة منت�سف رم�سان مواءمة بني الدنيا والآ

خرة حتتاج اإليها ولكن من نوع  بح�سرة يف زمن كورونا- حتتاج للفرح والعطاء والتملك وال�سقاء والآ

اآخر بروحانية واإميان.

3. ليلة منت�سف رم�سان موؤ�سر لبدء العد التنازيل للرحيل ولقرب نهاية رم�سان، ونحتاج لربط 

حزمة لك�سب عامل الوقت واإخل�ض النية والنظر للأمام بتفاوؤل للعطاء. الأ

4. ليلة منت�سف رم�سان توؤ�سر اإىل اأن لكل بداية نهاية، ولكل عملية اأوج وقمة بعدها يبداأ العد 

التنازيل، واملطلوب العمل بجد كي ل يفوتنا قطار الرحمة واملغفرة والعتق من النار.

ن  لأ الروحانيات  ق�سايا  للمنت�سف يف  توؤ�سر  ول  فريدة  تكون  رمب��ا  رم�سان  منت�سف  ليلة   .5

الن�سف الثاين من ال�سهر يحوي ليلة خري من األف �سهر األ وهي ليلة القدر املباركة.

واإتقان  كثار من ك�سب احل�سنات وفعل اخلري  الإ 6. ليلة منت�سف رم�سان توحي لنا ب�سرورة 

العبادات، فاأوجه اخلري كثرية وكل يف�سلها ح�سب مبتغاه.

7. مطلوب يف ليلة منت�سف رم�سان اأن نقف وقفة مراجعة مع الذات لنعرف ما لنا وما علينا، 

خرة. ولننطلق بهمة �سوب التقرب اإىل اهلل تعاىل لنظفر بالدارين الدنيا والآ

نح�سن  اأن  وعلينا  اأعمارنا،  من  وه��و  اللماح،  ال��ب��ارق  كوم�ض  �سريع  رم�سان  اأ�سبح  ب�سراحة: 

مثل للوقت لنفوز بجوائز الرحمة واملغفرة  �ستغلل الأ الت�سرف يف زيارته ال�سنوية لنا، واملطلوب الإ

والعتق من النار. اآمني.

د. محمد طالب عبيدات

ليلة منتصف رمضان

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى الأخبار »املحلية« يف املوقع اللكرتوين

الملك: ال نقبل أي مساومة على القدس والمقدسات

الحنيطي: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن و أمنه واستقراره

التقى ممثلين عن مجلسي أوقاف وكنائس القدس

 اكد دعمه لصمودهم وحفاظهم على هوية القدس

خالل لقائه عددًا من المتقاعدين العسكريين

مؤسسة ولي العهد تعلن عن شراكة عمل جديدة لمبادرة ض

االنباط-عمان

 اأكد جللة امللك عبداهلل الثاين دعمه ل�سمود املقد�سيني 

وحفاظهم على الهوية العربية والإ�سلمية للمدينة املقد�سة، 

م�����س��ددا ع��ل��ى ال���س��ت��م��رار بنهج الآب����اء والأج�����داد م��ن امل��ل��وك 

الها�سميني الذين �سحوا يف �سبيل احلفاظ على املقد�سات يف 

القد�ض.

امل��ل��ك، خ���لل ل��ق��ائ��ه ممثلني ع��ن جمل�سي  و���س��دد ج��لل��ة 

الثلثاء،  ام�ض  احل�سينية  ق�سر  يف  القد�ض  وكنائ�ض  اأوق��اف 

بح�سور �سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل العهد، 

يف  والدينية  التاريخية  امل�سوؤولية  حتمل  يف  ال�ستمرار  على 

والدفاع  القد�ض  يف  وامل�سيحية  الإ�سلمية  املقد�سات  حماية 

“ال  م�سيفا  عليها،  الها�سمية  الو�ساية  منطلق  م��ن  عنها، 

نقبل اأي م�ساومة على القد�ض واملقد�سات«.

واأعرب جللته عن تقديره لكل من خدم املقد�سات خلل 

مئوية الدولة الأوىل.

بدورهم، اأعرب احل�سور عن تقديرهم ملواقف جللة امللك 

القد�ض،  يف  وامل�سيحية  الإ�سلمية  املقد�سات  ع��ن  ال��دف��اع  يف 

مت�سكهم  موؤكدين  امل�سرتك،  العي�ض  قيم  تعزيز  يف  وجهوده 

مبنا�سبة  الأردين  ال�سعب  ومهنئني  الها�سمية،  بالو�ساية 

الذكرى املئوية لتاأ�سي�ض الدولة.

ون��ق��ل رئ��ي�����ض جم��ل�����ض اأوق�����اف ال��ق��د���ض، ���س��م��اح��ة ال�سيخ 

عبدالعظيم �سلهب اإىل جللة امللك، حتيات اأبنائه واإخوانه يف 

القد�ض. وقال، اإن “رعاية جللتكم للم�سجد الأق�سى املبارك 

هي �سمام الأمان يف احلفاظ عليه، وهو واجب ديني حملتموه 

جانب  اإىل  تقف  اأن  الإ�سلمية  الأم��ة  وعلى  كابر،  عن  كابرا 

جللتكم يف الدفاع عنه«.

الأق�سى،  امل�سجد  القد�ض و�سوؤون  اأوقاف  وجدد مدير عام 

اأهمية  التاأكيد على  “حممد عزام” اخلطيب  ال�سيخ  ف�سيلة 

كم�سلمني  لنا  بالن�سبة  “هي  ق��ائ��ل:  الها�سمية،  ال��و���س��اي��ة 

نر�سى  ول  بها،  ونعتز  بها،  نتم�سك  اأحمر،  خط  وم�سيحيني 

القوة  جللتكم  م��ن  “ن�ستلهم  اأن��ن��ا  م�سيفا  بديل”،  عنها 

والثبات يف احلفاظ على القد�ض واملقد�سات فيها«.

تقوم  توجيهاتكم”،  على  “وبناء  القد�ض  اأوق��اف  اأن  واأك��د 

على  املبارك  الأق�سى  امل�سجد  يف  امل�سلني  جتاه  واجبها  ب��اأداء 

الرغم من كل ال�سعوبات التي حتيط به.

وخطيب  الفل�سطينية،  والديار  للقد�ض  العام  املفتي  وقال 

امل�����س��ج��د الأق�����س��ى امل���ب���ارك، ���س��م��اح��ة ال�����س��ي��خ حم��م��د ح�سني، 

ومقد�ساتها  للقد�ض  والظهري  والن�سري  ال�سند  الأردن  اإن 

الكرمية  الها�سمية  و�سايتكم  “يف ظل  الفل�سطيني،  ولل�سعب 

ج��دارة  بكل  كابر  ع��ن  ك��اب��را  بها  القيام  باأمانة  نه�ستم  التي 

واقتدار«.

واأ�ساف، اإن “اأبناء ال�سعب الفل�سطيني يف القد�ض واأكنافها 

عبا�ض  حممود  الفل�سطيني  والرئي�ض  الفل�سطينية  والقيادة 

ي��ث��ّم��ن��ون دور ج��لل��ة امل��ل��ك امل��ح��وري يف ال��و���س��اي��ة وال��رع��اي��ة 

للمقد�سات والوقوف دائما يف ال�سف الأول دفاعا عن عروبة 

وكنتم  واإ�سلميتها،  وتاريخها  وح�سارتها  املقد�سة  املدينة 

اأدق الظروف واأحلكها يف مقدمة اجلهد العربي  وما زلتم يف 

والإ�سلمي والدويل الذي يوجه البو�سلة نحو القد�ض«.

بطريرك  الثالث،  ثيوفيلو�ض  البطريرك  غبطة  واأع���رب 

ل��ل��روم  اأع���م���ال الأردن وف��ل�����س��ط��ني  امل��ق��د���س��ة و���س��ائ��ر  امل��دي��ن��ة 

الو�ساية  �ساحب  امللك  جلللة  تقديره  ع��ن  الأرث��وذوك�����ض، 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة، وخ��ال�����ض ام��ت��ن��ان��ه جل��ه��ود ج��لل��ت��ه يف احل��ف��اظ 

امل�سيحي  والوجود  املقد�سة  للمدينة  التاريخية  الهوية  على 

الأ�سيل فيها.

وقال، اإن جللة امللك يرث ويحافظ على العهدة العمرية، 

“وهذا  والأردن،  القد�ض  نعي�سه يف  الذي  الأ�سيل  املثال  وهي 

الوجود  فيه  يواجه  وقت  يف  خا�سة  كثريا،  ويدعمنا  ي�سجعنا 

امل�سيحي يف الأرا�سي املقد�سة حتديات جديدة وخطرية«.

بطريرك  بت�سابل،  بريباتي�ستا  البطريرك  غبطة  واأ�ساد 

اللتني يف القد�ض، بالدور التاريخي للها�سميني يف الو�ساية 

امل��دي��ن��ة، وتعزيز  ال��ق��د���ض، وح��م��اي��ة ه��وي��ة  امل��ق��د���س��ات يف  على 

م�سيفا  الدينية،  ال�سعائر  ممار�سة  وحرية  امل�سرتك  العي�ض 

اأن “البطريركية اللتينية يف القد�ض تعترب �سوت جللتكم 

القوي دعوة لتحقيق العدل وال�سلم«.

جمتمع  اإي��ج��اد  يف  املتميز  انفتاحكم  �ساهم  “لقد  وق���ال: 

يت�سارك فيه امل�سيحيون وامل�سلمون يف املواطنة وامل�سري، وهو 

اأمنوذج يحتذى«.

االنباط- عمان

الركن  ال��ل��واء  امل�سرتكة،  الأرك���ان  هيئة  رئي�ض  التقى   

ي��و���س��ف احل��ن��ي��ط��ي، ام�����ض ال��ث��لث��اء، يف ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة 

من  ع���دداً  العربي،  اجلي�ض   – الأردن��ي��ة  امل�سلحة  للقوات 

التي  التحديات  على  لطلعهم  الع�سكريني،  املتقاعدين 

ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة،  ال�����س��اح��ت��ني  ت��واج��ه الأردن ع��ل��ى 

التطوير  حيث  من  امل�سلحة  القوات  جاهزية  اإىل  اإ�سافة 

وال��ت��ح��دي��ث يف ك��اف��ة ال��ن��واح��ي ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة 

واللوج�ستية.

وقال اللواء احلنيطي: اإن القوات امل�سلحة ومبا متتلكه 

ذات  ومتطورة  حديثة  واأ�سلحة  ومعدات  ب�سرية  قوى  من 

ال��وط��ن وم��ق��درات��ه  ق���ادرة على حماية  ج��اه��زي��ة وك��ف��اءة، 

امل�سلحة  ال��ق��وات  واأن  وا���س��ت��ق��راره،  اأم��ن��ه  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ 

ا���س��ت��ط��اع��ت ت���ذل���ي���ل ك���اف���ة ال�������س���ع���اب وال���ت���ح���دي���ات ع��ل��ى 

الت�سلل  عمليات  ملختلف  والت�سدي  احلدودية،  الواجهات 

والتهريب واحباطها، والوقوف يف وجه كل من ت�سول له 

نف�سه العبث اأو امل�سا�ض بالأمن الوطني الأردين.

من جهتهم، اأعرب املتقاعدون الع�سكريون عن فخرهم 

واع���ت���زازه���م ب��ال��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة واجل���ه���ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا، 

اأ�سا�سياً  وردي��ف��اً  منيعاً  ���س��داً  ي��ب��ق��واً  اأن  ال��ع��ه��د  جم��ددي��ن 

امللك  جللة  ح��ول  التفافهم  موؤكدين  امل�سلحة،  للقوات 

ومثمنني  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  الثاين  عبداهلل 

ه���ذه ال���ل���ق���اءات امل�����س��ت��م��رة ال��ت��ي ت��ع��ك�����ض اه��ت��م��ام ال��ق��وات 

الع�سكريني  املتقاعدين  �سريحة  مع  وتوا�سلها  امل�سلحة 

القدامى. واملحاربني 

االنباط-عمان

 اأعلنت موؤ�س�سة ويل العهد، ام�ض الثلثاء، عن �سراكة عمل 

جديدة بني مبادرتها “�ض” و�سركة Entrogate، امل�شرفة 

على من�سة “ريادي الأعمال ال�سغري«.

ت �سراكة العمل اجلديدة، بح�سب بيان �سحفي �سادر  ون�سّ

زاوي���ة ج��دي��دة يف من�سة  ال��ي��وم، على تخ�سي�ض  املوؤ�س�سة،  ع��ن 

“ريادي الأعمال ال�سغري” ت�سّجع على �سناعة املحتوى باللغة 
ال��ع��رب��ّي��ة، وت��ع��م��ل ع��ل��ى ن�����س��ره م��ن خ���لل ف��ري��ق م��ن اخل���رباء 

ا�ستقطاب  ت على  ن�سّ واملعرفة. كما  العلم  ن�سر  واملخت�سني يف 

اخلرباء وموؤ�س�سات متخ�س�سة يف اللغة العربّية، والعمل على 

ومعارفهم،  م�ساركة خرباتهم  على  وت�سجيعهم  دوره��م  تفعيل 

بالإ�سافة اإىل طرح م�سابقات تعزز من طابع الكتابة، واإطلق 

�سل�سلة من اجلل�سات احلوارّية املفتوحة باللغة العربية على يد 

خرباء وخمت�سني من الوطن العربي.

من جهتها، اأّكدت املوؤ�س�سة، يف بيانها، اأن الفعاليات �ستغّطي 

كاّفة حمافظات اململكة، وب�سكل ي�ساهم يف �سقل مهارات اليافعني 

يف ريادة الأعمال والبتكار.

ات التوا�سل  واأ�سافت اأن الرتويج للفعاليات �سيتم عرب من�سّ

الج��ت��م��اع��ي ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��ب��ادرة وع���رب من�سة ري����ادي الأع��م��ال 

ال�سغري.

العهد  م��ب��ادرات موؤ�س�سة ويل  اإح���دى  “�ض” ه��ي  وم��ب��ادرة 

الهادفة اإىل خلق منوذج فريد لل�سباب املوؤمن بلغته، وال�ساعي 

لإبراز هويته، وتعمل على تعزيز املحتوى العربي الإلكرتوين، 

واإدراج اللغة العربية �سمن الثورة ال�سناعية الرابعة التي ت�ستند 

اإىل الثورة الرقمية وما يندرج حتتها من جمالت مثل الذكاء 

.)IoT( ال�سطناعي والروبوتات واإنرتنت الأ�سياء

عام  تاأ�س�ست  اأردنية  �سركة  Entrogate فهي  �سركة  اأم��ا 

2018 وت��ه��دف اإىل دع��م منظومة ري���ادة الأع��م��ال ودجم��ه��ا مع 

وال��ت��دري��ب��ات  امل��ن��اه��ج  ت��ق��دمي  خ��لل  م��ن  التعليمية،  املنظومة 

العربي  املحتوى  وتعزيز  والب��ت��ك��ار،  الع��م��ال  ب��ري��ادة  املتعلقة 

الهادف اإىل بناء جيل ريادي مبتكر.

 االفتاء تنشر مختصر أحكام الصيام 
باللغة الروسية وامساكيتها بالكردية

 ضبط كمية كبيرة من المواد 
المخدرة على الطريق الصحراوي

 القبض على سالب محل صرافة في 
الهاشمي قبل اسبوعين

معان: تنفيذ مشاريع خدمية في قضاء المريغة

االنباط- عمان

العام على موقعها  الإف��ت��اء  دائ��رة   ن�سرت 

باللغة  ال�سيام  اأحكام  خمت�سر  الإلكرتوين، 

بها،  ال��ن��اط��ق��ون  منها  لي�ستفيد  ال��رو���س��ي��ة، 

وذل�����ك ب���ال���ت���ع���اون م���ع ب��ع�����ض ط��ل��ب��ة ال��ع��ل��م 

الرو�سيني الذين قاموا برتجمتها.

وق���ال ال��ن��اط��ق الإع��لم��ي با�سم ال��دائ��رة 

الثلثاء،  ام�ض  عرقوب  اأب��و  ح�سان  الدكتور 

اإنه بعد ن�سر الدائرة ملخت�سر اأحكام ال�سيام 

ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، ق����ام ب��ع�����ض ط��ل��ب��ة ال��ع��ل��م 

لي�ستفيد  للغتهم؛  برتجمتها  ال��رو���س��ي��ني 

منها الناطقون بها، حيث تعد هذه الرتجمة 

واأرك���ان  ال�سيام  اأح��ك��ام  تتناول  فقهية  م��ادة 

ال�سوم و�سروطه، ومف�سداته ومفطراته، مع 

بيان امل�سائل يف هذا الباب.

اأن���ه مت ترجمة  اإىل  ع��رق��وب  اأب���و  واأ����س���ار 

ال��دائ��رة  ت�����س��دره��ا  ال��ت��ي  الإف���ت���اء،  ام�ساكية 

بالتعاون  الكردية،  اللغة  اىل  يومي،  ب�سكل 

م���ع ب��ع�����ض ط��ل��ب��ة ال��ع��ل��م يف م��دي��ن��ة داه���وك 

ب��ك��رد���س��ت��ان ال����ع����راق، وال���ت���ي حت���ت���وي على 

املواقيت، واحكام �سرعية تتعلق بال�سيام.

ي���ذك���ر اأن دائ������رة الف����ت����اء ت���ق���دم خ��دم��ة 

الفتوى بلغة الإ�سارة، عرب الت�سال باملرتجم 

واملتاح  من خلل برنامج “الكتاب املر�سد”، 

حيث  �ستور”،  “بلي  م��ت��ج��ر  خ����لل  م���ن 

ي��ق��وم امل���رتج���م ب��الت�����س��ال ب���دائ���رة الف��ت��اء 

ومن  وال�ستف�سار،  ال�سرعية  امل�ساألة  ونقل 

للمت�سل  مبا�سر  ب�سكل  الإج��اب��ة  ترجمة  ثم 

الأ�سم.

االنباط- عمان

اآلف   10 امل���خ���درات،  مكافحة  اإدارة  �سبطت   

حبة خم��درة، و13 كفاً من م��ادة احل�سي�ض، بحوزة 

الطريق  على  املخدرة  للمواد  ومروجني  تاجرين 

ال�سحراوي.

المن  مديرية  با�سم  العلمي  الناطق  وق��ال 

العام يف بيان ام�ض الثلثاء، ان العاملني يف ادارة 

مكافحة املخدرات، تابعوا التحقيق وجمع املعلومات 

امل�ستبه بهما يف ق�سايا  حول حيازة �سخ�سني من 

الجتار وترويج املواد املخدرة، كمية من تلك املواد، 

تلك  وت��روي��ج  لبيع  اجل��رم��ي  ن�ساطهما  ومبا�سرة 

املواد، حيث با�سر فريق خا�ض، مبتابعة امل�ستبه بهما 

جلمع كافة املعلومات عنهما وحتديد مكان تخزين 

املواد املخدرة ل�سبطها واملتورطني يف الق�سية.

واك��د انه من خلل متابعة التحقيقات وجمع 

حتديد  م��ن  التحقيقي  الفريق  متكن  املعلومات، 

امل��خ��درة من  امل���واد  بنقل  امل�ستبه بهما  موعد قيام 

اح��دى حمافظات اجلنوب، حيث ج��رى يف املوعد 

املركبة  ايقاف  ال�سحراوي  الطريق  وعلى  املحدد 

و�سبط ال�سخ�سني امل�ستبه بهما، وبتفتي�ض املركبة 

عرث داخلها على 10 اآلف حبة خمدرة و 13 كفاً من 

مادة احل�سي�ض املخدرة، وكمية من مادة الكري�ستال 

املخدرة، وجرى حتويل الق�سية ملدعي عام حمكمة 

امن الدولة.

من جهة اخ��رى، او�سح الناطق العلمي انه 

املخدرة  امل��واد  وبعد متابعة ور�سد لح��د مروجي 

ج��ن��وب ال��ع��ا���س��م��ة، مت ال���ق���اء ال��ق��ب�����ض ع��ل��ي��ه بعد 

التاأكد من حيازته لكمية كبرية من املواد املخدرة، 

عرث  بها،  يقطن  التي  وال�سقة  مركبته  وبتفتي�ض 

7 الف حبة خم��درة وكيلو من مادة  داخلها على 

ال��ك��ري�����س��ت��ال ون�����س��ف ك��ي��ل��و م���ن م����ادة ال��ك��وك��ائ��ني 

املخدرة.

االنباط- عمان

 األقت الأجهزة الأمنية القب�ض على �سخ�ض 

�سلب مبلغاً مالياً من اأحد حمال ال�سرافة حتت 

تهديد ال�سلح قبل نحو ا�سبوعني.

وقال الناطق العلمي با�سم مديرية المن 

التحقيقات  ان  ال��ث��لث��اء،  ام�����ض  ب��ي��ان  ال��ع��ام يف 

وجمع املعلومات حول ق�سية ال�سلب التي وقعت 

الها�سمي  ال�سرافة يف منطقة  على احد حمال 

قبل ا�سبوعني من قبل �سخ�ض جمهول وملثم 

دخل اىل املحل، و�سلب حتت تهديد ال�سلح مبلغا 

ماليا ولذ بالفرار، مكنت املحققني من حتديد 

هوية امل�ستبه به يف ارتكاب اجلرمية .

وا�ساف انه بالبحث عن امل�ستبه به، مت م�ساء 

الم�ض حتديد مكان وجوده واألقي القب�ض عليه 

بط بحوزته �سلح ناري،  بعد حماولته الفرار و�سُ

وتبني بانه مطلوب وبحقه اربعة طلبات اأمنية، 

وب��ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه اع����رتف ب��ارت��ك��اب اجل��رمي��ة 

و�سيتم احالته للق�ساء .

االنباط- ق�ضاء املريغة

=ن��ف��ذت ب��ل��دي��ة ال�����س��راة اجل��دي��دة ع����دداً من 

امل�����س��اري��ع اخل��دم��ي��ة يف م��ن��اط��ق ق�����س��اء امل��ري��غ��ة 

اخلدمة  م�ستوى  رف��ع  بهدف  م��ع��ان،  مبحافظة 

امل���ق���دم���ة ل��ل��م��واط��ن��ني، ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن اإق���ام���ة 

فعالياتهم الجتماعية بكل ي�سر و�سهولة.

الرفايعة  حممد  البلدية  جلنة  رئي�ض  وق��ال 

م�سروع  جاٍربتنفيذ  العمل  اإن  ال��ث��لث��اء،  ام�����ض 

األ���ف دي��ن��ار، واأن��ه   235 ال��ن��اف��ذة ال��واح��دة بكلفة 

�سهر  خ��لل  امل�����س��روع  بالعمل يف  الن��ت��ه��اء  �سيتم 

ال��ع��م��ل ج���اٍر بتنفيذ  اأن  امل��ق��ب��ل، م�����س��ي��ف��اً،  مت���وز 

دي��ن��ار،  األ���ف   69 بكلفة  القا�سمية  ق��اع��ة  م�سروع 

و�سيتم النتهاء بالعمل فيه خلل �سهر حزيران 

األف   69 وبكلفة  �سوميرة  قاعة  وم�سروع  املقبل، 

اآب  �سهر  النتهاء منه خ��لل  �سيتم  واأن��ه  دي��ن��ار، 

املقبل، وم�سروع قاعة قرين بكلفة 65 األف دينار 

الذي �سينتهي العمل به خلل �سهر اآب املقبل.

واو�سح الرفايعة اأن تلك امل�ساريع �ست�سهم يف 

اخلدمات  وتقدمي  الجتماعي،  التفاعل  تعزيز 

�ستوفر  كما  امل�ستهدفة،  للمناطق  الجتماعية 

منا�سباتهم  لإق���ام���ة  ل��ل�����س��ك��ان  ع��ام��ة  ف�����س��اءات 

النافذة  م�سروع  و�سي�سهم  املختلفة،  وفعالياتهم 

الواحدة برفع م�ستوى اخلدمة، وتعزيز كفاءتها، 

وت�سهيل و�سولها اإىل متلقيها بكل ي�سر و�سهولة.
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فل�سطني،  ك��ل  يف  ي��وم��اً  تتوقف  مل  التي  الفل�سطينيي  ال�سعب  ملقاومة  ا���س��ت��م��راراً  

الفل�سطينيني  كل  االبطال عن  املقد�سيون  ال�سباب  ناب  امل�ستوطنني،  على حتدي  ورّداً 

وباحات  واأزق��ة  القد�س  و���س��وارع  اأحياء  يف  عارمة  �سعبية  انتفا�سة  وخا�سوا  وال��ع��رب، 

عفوية  م��ب��ادرة  يف  وج�سدوا  مدينتهم،  وك��رام��ة  لكرامتهم  انت�ساراً  االأق�سى  امل�سجد 

امل�ستوطنني  وقطعان  االحتالل  جلنود  العارية  ب�سدورهم  وت�سدوا  بطولية  ملحمة 

الفتوحات  �سهر  رم�سان،  �سهر  واحيوا  ومقد�ساتهم،  الفل�سطينية  هويتهم  عن  دفاعاً 

الع��ت��داءات  وجل��م  وحت��دي  و�سمود  مقاومة  الليل  ويف  النهار  يف  �سوم  واالنت�سارات 

امل�����س��ت��وط��ن��ني، واأث��ب��ت��وا ان��ه��م ج��اه��زون ل��ل��م��ق��اوم��ة ب��ال ح���دود ���س��د ك��اف��ة االإن��ت��ه��اك��ات 

عن  و�سلخهم  توا�سلهم  لقطع  للمحتل  حماولة  اأي��ة  و�سد  ملقد�ساتهم،  االإ�سرائيلية 

هويتهم الوطنية وت�سويهها بهوية غريبة عليهم ... القد�س بو�سلة الكرامة العربية 

رغم انف االنظمة العربية املتهالك واملطبعني.

د.عصام الغزاوي

 اللهم انصر اخواننا المرابطين 
في بيت المقدس !

االنباط- عمان

لكل  التطبيقية  البلقاء  جامعة  ت�سلمت   

بن  عبداهلل  االأم��ر  وكلية  العلوم  كلية  من 

املعلومات  وتكنولوجيا  لالت�ساالت  غ���ازي 

على �سهادة �سمان اجلودة ال�سادرة عن هيئة 

و�سمان  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�س�سات  اعتماد 

املذكورة لكافة  الكليات  جودتها بعد حتقيق 

متطلبات �سمان اجلودة.

واأك�����د رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة اع��ت��م��اد م��وؤ���س�����س��ات 

الدكتور  ج��ودت��ه��ا،  و�سمان  ال��ع��ايل  التعليم 

ظ���اف���ر ال���������س����راي����رة، خ�����الل ل���ق���ائ���ه ام�����س 

التطبيقية  البلقاء  جامعة  رئي�س  الثالثاء، 

ال��دك��ت��ور عبد اهلل ���س��رور ال��زع��ب��ي وع��م��داء 

ال��ك��ل��ي��ات ح���ر����س ال��ه��ي��ئ��ة ل���الرت���ق���اء ب�����اأداء 

وتعزيز  االأردن��ي��ة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 

تطبيقه�ا  و���س��م��������ان  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  ق���درات���ه���ا 

الأن��ظ��م��������ة وم��ع��������اي��ي�����ر االع��ت�����م��������اد واجل����ودة 

املتوافقة واملعاير العاملية.

واأ����س���اد ال�����س��راي��رة ب����اإجن����ازات اجل��ام��ع��ة 

املتميزة،  اإجنازاتها  اإىل �سجل  والتي ت�ساف 

�سهدتها  التي  النوعية  النقلة  اإىل  م�سراً 

اجلامعة يف ال�سنوات االأخرة.

اأ���س��ار ال��زع��ب��ي اإىل اأن ه��ذه  م��ن ج��ان��ب��ه، 

اجلامعة  ك��ل��ي��ات  حتققها  ال��ت��ي  االإجن������ازات 

حمليا  اجل��ام��ع��ة  �سمعة  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����س��اه��م 

من  هدف  حتقيق  يف  قدما  وال�سر  ودوليا، 

هذا  يكون  ب��اأن  الرئي�سية  اجلامعة  اأه���داف 

االأردنية  الدولة  مبئوية  مميزا  عاما  العام 

يف احل�����س��ول ع��ل��ى ���س��ه��ادة ���س��م��ان اجل���ودة 

ل��ل��ع��دي��د م����ن ك���ل���ي���ات اجل���ام���ع���ة. واأ�����س����اف 

الدكتور الزعبي اأن هذا االإجناز اأي�ساً ُيظِهر 

التعليمية  للعملية  املتقدم  اجل��ودة  م�ستوى 

يف كليات اجلامعة وخمرجاتها؛ االأمر الذي 

ينعك�س اإيجاباً على �سمعة اجلامعة وت�سويق 

خريجيها.

االنباط- عمان

وقعت حا�سنة االأعمال االأردنية “�ستارت 

“�ستارت  البز”، الذراع اال�ستثمارية ل�سركة 

م��ع ج��ام��ع��ة احل�سني  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  ابز”، 

البيئي  النظام  متكني  اإىل  تهدف  التقنية، 

وم�ساعدتها  االأردن  يف  النا�سئة  لل�سركات 

ع��ل��ى ال��ن��م��و وال��ت��و���س��ع م���ن خ���الل ت�سهيل 

و�سولها اإىل التمويل املبكر.

وت���رم���ي م���ذك���رة ال���ت���ف���اه���م، وف����ق ب��ي��ان 

ت��ع��اون  اإىل  ام�����س،  ابز”،  “�ستارت  ل�سركة 

للريادة  التميز  البز” ومركز  “�ستارت  بني 

التقنية،  احل�سني  جلامعة  التابع  واالبتكار، 

ال�سركات  ملنظومة  ج��دي��دة  فر�س  لتقدمي 

النا�سئة للنمو والتميز من خالل فتح الباب 

املحت�سنة يف مركز اجلامعة  ال�سركات  اأمام 

للو�سل والت�سبيك مع م�ستثمرين مغامرين 

التي  �سمن �سبكة وفعاليات “�ستارت البز”، 

نا�سئة  و���س��رك��ات  اف��ك��ار  ع��ن  بالبحث  تعنى 

موؤهلة للنمو والتو�سع.

ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  �ست�سهل  امل��ق��اب��ل،  ويف 

ع��ل��ى ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة امل��وؤه��ل��ة م��ن قبل 

الو�سول  اإمكانية  البز”  “�ستارت  حا�سنة 

اإىل م�ساحة العمل اخلا�سة بهم يف حا�سنة 

اإذا  للجامعة  ال��ت��اب��ع��ة  االأعمال”النواة”، 

ل���زم االأم����ر، ك��م��ا ات��ف��ق ال��ط��رف��ان ع��ل��ى �سّم 

حا�سنة االأعمال “النواة”، للم�ساركة يف اأول 

منطقة  يف  افرتا�سي  واق��ع  اأع��م��ال  م�ساحة 

ال�����س��رق االأو����س���ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا، ال��ت��ي 

“�ستارت البز” على اإطالقها املرحلة  تعمل 

املقبلة.

التقنية،  رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة احل�����س��ني  وق���ال 

ه���ذه  اإن  احل���ن���ط���ي،  اإ����س���م���اع���ي���ل  ال���دك���ت���ور 

االأع��م��ال  اأه����داف حا�سنة  ال�����س��راك��ة حت��ق��ق 

ترتكز  التي  للجامعة،  التابعة  “النواة”، 
ال�سباب  تعزيز ومتكني م�ساريع  اهدافها يف 

اإىل  لتحويلها  ودعمها  الريادية  اجلامعية 

اإن��ت��اج��ي��ة م�ساهمة يف  اق��ت�����س��ادي��ة  م�����س��اري��ع 

اخل��رات  من  باال�ستفادة  وذل��ك  االقت�ساد، 

بحا�سنة  امل��رت��ب��ط��ة  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  و���س��ب��ك��ة 

اأعمال “�ستارت البز”.

وب��ني م��دي��ر م��رك��ز ال��ري��ادة واالب��ت��ك��ار يف 

ج��ام��ع��ة احل�����س��ني ال��ت��ق��ن��ي��ة، ال���دك���ت���ور ي��زن 

ح��ج��ازي، اأه��م��ي��ة م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م يف خلق 

من����وذج ل��ل�����س��راك��ة ب���ني ال��ق��ط��اع االأك���ادمي���ي 

امل�ساريع  ومتكني  لدعم  اخل��ا���س،  والقطاع 

الريادية التي تهدف الإيجاد حلول جمدية 

اقت�سادياً وجمتمعياً وبيئياً للتحديات التي 

اأث��ر  ذات  م�ساريع  وتطوير  اململكة،  ت��واج��ه 

جمتمعي وا�سح.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأ�����س����ار امل��وؤ���س�����س وال��رئ��ي�����س 

حممد  ابز”،  ���س��ت��ارت   “ ل�سركة  التنفيذي 

ال�سخ�سي  التمويل  توفر  اأن  اإىل  خ��واج��ا، 

ه��و غ��اي��ة يف االأه��م��ي��ة ل��ل�����س��رك��ات واالف��ك��ار 

يف مرحلة ال��ب��ذرة وم��ا قبل ال��ب��ذرة وه��و ما 

���س��ت��وف��ره م��ث��ل ه���ذه ال�����س��راك��ة ح��ي��ث �ستتاح 

الفر�سة واالأف�سلية لل�سركات املحت�سنة من 

لال�ستفادة  “النواة”،  االأعمال  حا�سنة  قبل 

و�سبكة  ال�سخ�سي  ال��ت��م��وي��ل  ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 

امل�ستثمرين لدى حا�سنة “�ستارت البز”.

االنباط-زيد عوامله

وجه نائب رئي�س الوزراء وزير االإدارة املحلية توفيق كري�سان 

اإىل االإ�سراع بتثبيت عمال الوطن االأردنيني العاملني فعلياً. 

ال�سلط الكرى يرافقه فيها امني  اإىل بلدية  زي��ارة  خالل 

عام وزارة االإدارة املحلية املهند�س ح�سني مهيدات 

وكان يف ا�ستقباله رئي�س جلنة بلدية ال�سلط الكرى علي 

بطاينة و عدد من مدراء البلدية ذوو االخت�سا�س 

وق���ال رئ��ي�����س جل��ن��ة ب��ل��دي��ة ال�����س��ل��ط ال��ك��رى ع��ل��ي بطاينة 

نرحب و نثمن زيارة الوزير و اإختيار ال�سلط لتكون اأول زيارة 

للبلديات بعد ت�سكيل اللجان للبلديات

ال��ذي تقوم فيه جلنة بلدية  ال��دور  البطاينة    وا�ستعر�س 

ال�سلط يف تنظيم 

و ت��ي�����س��ر االأع���م���ال مم���ا ي�����س��اع��د ع��ل��ى اإجن�����از االأع���م���ال و 

املعامالت �سمن االإطار القانوين و باإجراءات مرنة 

الوطن  عمال  وظيفة  يف  العاملني  اأع���داد  البطاينة  وب��ني 

االأردنيني املياومة

على  ال�����س��ب��اب  لت�سجيع  وظ��ائ��ف��ه��م  يف  تثبيتهم  ���س��رورة  و 

العمل.

و اأ�ساف البطاينة اأن اللجنة تعمل على ا�ستمرارية م�ساريع 

و  ال��ك��رى  ال�سلط  م��دي��ن��ة  يف  واخل��دم��ي��ة  التنموية  ال��ب��ل��دي��ة 

اخللطات  م�����س��اري��ع  وط���رح  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  و  مناطقها 

جلميع  وال��ن��ظ��اف��ة  اخل��دم��ات  منظومة  ت��ع��زي��ز  و  اال�سفلتية 

ال�سيف  ف�سل  و  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  يف  خ�سو�سا  املناطق 

اإع��داد خطة لرفعها قبل  و  النفايات  ي��زداد فيه كميات  ال��ذي 

تكد�سها.

بلدية  فيه  ت��ق��وم  ال���ذي  امل��ه��م  ال���دور  البطاينة على  اأك���د  و 

ال�سلط ملتابعة االأ�سواق و الباعة املتجولني بالتعاون والتن�سيق 

الالزمة  القانونية  االإج���راءات  اإتخاذ  و  املخت�سة  اجلهات  مع 

ل�سروط  تخ�سع  غذائية  م��واد  توفر  بهدف  املخالفني  بحق 

ال�سحة و ال�سالمة العامة.

وجرى خالل اللقاء بحث عدة موا�سيع اأبرزها االإ�ستثمار و 

اإختيار املناطق املنا�سبة و اإ�ستغالل املدن ال�سناعية واأن اليكون 

على ح�ساب االأرا�سي الزراعية.

و بني كري�سان اأن قانون االإدارة املحلية و وتعديالته املر�سل 

اإىل جمل�س النواب �سوف يعالج االختالالت يف القانون ال�سابق

خلدمة  �سعبية  اأ���س��واق  ت��وف��ر  �سبل  اللقاء  خ��الل  بحث  و 

املواطن وت�سهيل عمليات ال�سراء �سمن موقع واأحد و تاأجرها 

جهات  متتلكها  اأر�سي  اأو  البلدية  اأرا�سي  على  رمزية  بر�سوم 

لل�سباب  توفر فر�س عمل  ي�ساعد على  اأخ��رى مما  حكومية 

ب��ه اململكة م��ن ظ��روف  و املتعطلني خ�سو�سا يف ظ��ل م��ا مت��ر 

اإقت�سادية يف ظل اجلائحة العاملية كورونا.

و قال كري�سان نحن على اإ�ستعداد على دعم جلان البلديات 

لت�سير اأعمال البلديات حتى اإجراء االنتخابات البلدية.

و دعا اإىل �سرورة ت�سجيع املواطنني لال�ستفادة من احلوافز 

الت�سجيعية  و اخل�سومات املرتتبة على عوائد امل�سقفات

ويف نهاية اللقاء �سكر كري�سان بلدية ال�سلط الكرى على 

ح�سن االإ�ستقبال

و على اجلهود املبذولة خلدمة املواطنني و املحافظة على 

اأع�ساء  و  رئي�س  جهود  على  واأث��ن��ى  امل��دي��ن��ة.  جمال  و  نظافة 

�سرورة  على  واأك��د  البلدية  اأع��م��ال  ت�سير  و  لت�سهيل  اللجنة 

ال��وط��ن االأردن��ي��ني العاملني  اإج���راء تثبيت عمال  االإ���س��راع يف 

فعلياً.

 شهادتا الجودة لكليتي العلوم واألمير غازي لالتصاالت في جامعة البلقاء التطبيقية

 الحسين التقنية وستارت البز توّقعان مذكرة تفاهم 
لتمكين الشركات الناشئة

 كريشان يوجه بتثبيت عمال الوطن االردنيين 

االنباط- عمان

التقى وزير البيئة نبيل م�ساروة ام�س 

ال���ث���الث���اء يف م��ك��ت��ب��ه ب����ال����وزارة، ال�����س��ف��ر 

اال�سرتايل لدى اململكة برنارد لين�س.

وج����رى خ���الل ال��ل��ق��اء ت���ب���ادل وج��ه��ات 

ال���ن���ظ���ر ح�����ول ال���ق�������س���اي���ا ال���ب���ي���ئ���ي���ة ذات 

االه����ت����م����ام امل�������س���رتك واأه����م����ه����ا، ال��ت��غ��ر 

املناخي والروؤى القادمة يف العامل وحالة 

الطوارئ الدولية من اجل تنفيذ م�ساريع 

االأردين  والدورين  املناخي،  بالتغر  تعنى 

واال���س��رتايل يف تبادل اخل��رات يف جمال 

التغر املناخي، وو�سع اخلطط والرامج 

الرامية اإىل احلد من هذه الظاهرة.

ال��ل��ق��اء على رغبة  ال��ت��اأك��ي��د خ��الل  ومت 

ال���ب���ل���دي���ن يف ال���ت���ع���اون وال���ت���وا����س���ل م��ن 

اج���ل ت��ط��وي��ر ب��رام��ج ت��ن��م��وي��ة م�����س��رتك��ة. 

يتطلع  االردن  اأن  اإىل  م�����س��اروة  واأ����س���ار 

وت��ب��ادل  م�ستقبلية  م�����س��اري��ع  تنفيذ  اىل 

اخل��������رات االأردن������ي������ة واالأ�����س����رتال����ي����ة يف 

العمل  فر�س  وخلق  التكنولوجيا،  جمال 

الطبيعية  املحميات  حلماية  اخل�����س��راء، 

وامل���ح���م���ي���ة ال���ب���ح���ري���ة امل��ع��ل��ن��ة ح���دي���ث���ا يف 

العقبة.

 وزير البيئة يلتقي السفير 
االسترالي لدى المملكة

الصحة: البدء بإجراءات إلحاق األطباء 
المقبولين في برامج اإلقامة

 بورصة عمان تغلق تداوالتها
 على 6.2 مليون دينار

 وزير األوقاف يرعى الملتقى الخيري 
في قضاء بيرين

االنباط- عّمان

 اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 47 وفاة و1815 اإ�سابة 

بفرو�س كورونا امل�ستجد يف اململكة ام�س الثالثاء، لرتفع 

العدد االإجمايل اإىل 8707 وفاة و706355 اإ�سابة.

حمافظة  يف   689 ع��ل��ى  اجل���دي���دة  االإ����س���اب���ات  وت���وزع���ت 

العا�سمة عّمان، 429 يف حمافظة اإربد، منها 102 يف الرمثا، 

101 يف  105 يف حمافظة املفرق،  170 يف حمافظة الزرقاء، 

47 يف حمافظة  الكرك،  54 يف حمافظة  البلقاء،  حمافظة 

م��اأدب��ا،  حمافظة  يف   45 ج��ر���س،  حمافظة  يف   47 الطفيلة، 

43 يف حمافظة  ال��ب��رتا،  يف   5 منها  م��ع��ان،  44 يف حمافظة 

عجلون، 41 يف حمافظة العقبة.

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  احلاالت  عدد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة 

دِخلت اليوم 
ُ
اإىل 22436 حالة، بينما بلغ عدد احلاالت التي اأ

اإىل امل�ست�سفيات 160 حالة، فيما غادرت 183 حالة، يف حني 

ال��ع��الج يف  امل��وؤّك��دة التي تتلقى  اإج��م��ايل ع��دد احل��االت  بلغ 

1636 حالة. امل�ست�سفيات 

اململكة، بني  القدرة اال�ستيعابية للم�ست�سفيات يف  وحول 

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

27 باملئة، بينما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة 52 

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

يف االإقليم ذاته 34 باملئة.

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

العناية  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  و�سلت  بينما  باملئة،   34 بلغت 

ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   51 اإىل  ذات��ه  االإقليم  يف  احلثيثة 

27 باملئة. اإ�سغال اأجهزة التنّف�س اال�سطناعي 

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

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

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

يف االإقليم ذاته 22 باملئة.

اليوم يف  4085 حالة �سفاء  اإىل ت�سجيل  اأ�سار املوجز  كما 

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

اإىل 675212 حالة.

ال���ي���وم،  اأج�����ري  خم���رّي���اً  ف��ح�����س��اً   18853 اأن  واأ�����س����اف 

بدء  منذ  اأج��ري��ت  التي  الفحو�سات  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�سبح 

ن�سبة  اأن  اإىل  الف��ت��اً  فح�ساً،   6649640 االآن  وحتى  ال��وب��اء 

63ر9  قرابة  اإىل  و�سلت  اليوم  لهذا  االإيجابّية  الفحو�سات 

والتي  اأم�����س  ي��وم  �سجلت  التي  الن�سبة  م��ع  مقارنة  باملئة، 

68ر11 باملئة. بلغت 

 47 وفاة و1815 إصابة بفيروس كورونا  
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فرا�س  ال��دك��ت��ور  ال�سحة،  وزي���ر  طلب   

ه����واري، م��ن اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة يف ال����وزارة 

املقبولني  االأطباء  اإحلاق  باإجراءات  البدء 

االخت�سا�سات  ملختلف  االإقامة  برامج  يف 

اإىل م�ست�سفيات الوزارة. الطبية 

وب���ني ال��دك��ت��ور ال���ه���واري، اأن االأط��ب��اء 

ال���ذي���ن ���س��ي��ل��ت��ح��ق��ون يف ب���رام���ج االإق���ام���ة، 

500 ط��ب��ي��ب،  وي��ب��ل��غ ع���دده���م م���ا ي���ق���ارب 

ب��رام��ج االإق��ام��ة يف خمتلف  ���س��ي��ب��داأون يف 

ال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ط��ب��ي��ة، وب���اأ����س���رع وق���ت، 

م��واق��ع  بع�س  يف  احل��ا���س��ل  النق�س  ل�سد 

امل�ست�سفيات،  يف  ال�سحية  اخلدمة  تقدمي 

االأط��ب��اء  م��ن  ع���دد  تعيني  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

ال��ع��ام��ني، وذل���ك ���س��م��ن ���س��ي��ا���س��ة ال����وزارة 

ال�����ك�����وادر  ق����������درات  ل����رف����ع  ال����ت����و�����س����ع  يف 

وت���ع���زي���ز ال��ن��ق�����س احل���ا����س���ل يف خم��ت��ل��ف 

ظل  يف  �سيما  ال  ال��ط��ب��ي��ة  االخ��ت�����س��ا���س��ات 

جائحة كورونا.

االنباط- عمان

الثالثاء،  ام�س  عمان،  بور�سة  اغلقت 

4.5 مليون �سهم، موزعة على  بتداول بلغ 

اإجمالية  ت����داوالت  بقيمة  �سفقة،   2654

6.2 مليون دينار. بلغت 

وان���خ���ف�������س م���وؤ����س���ر ال���ب���ور����س���ة ع��ن��د 

مقارنة  باملئة   0.14 بن�سبة   ،1780 النقطة 

مع اإغالق اجلل�سة ال�سابقة.

اأ�سعار االإغالق لل�سركات  وعند مقارنة 

���س��رك��ة   33 اأن  ت��ب��ني  اأ���س��ه��م��ه��ا،  امل���ت���داول���ة 

اأظهرت انخفا�سا يف اأ�سعار اأ�سهمها، بينما 

وا�ستقرت  �سركة،   21 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت 

اأ�سعار اأ�سهم 28 �سركة اخرى.

االنباط- عمان

رعى وزير االأوقاف و ال�سوؤون و املقد�سات 

االإ����س���الم���ي���ة ال���دك���ت���ور حم���م���د اخل��الي��ل��ة 

ال���وزارة، ام�س  ال��ذي نظمته  اليوم اخل��ري 

ال��ث��الث��اء، ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���س��ن��دوق ال��زك��اة يف 

ق�ساء برين التابع ملحافظة الزرقاء.

وقال اخلاليلة اإن توجيهات جاللة امللك 

عبد اهلل الثاين ملجل�س اإدارة ال�سندوق جاءت 

لل�سباب  انتاجية  م�ساريع  ايجاد  على  للعمل 

لننقلها  الزكاة  تتلقى  التي  الفقرة  واالأ�سر 

اإىل االنتاج واالعتماد على  من تلقي املعونة 

الذات.

و���س��ن��دوق  االأوق�������اف  وزارة  اأن  واأ�����س����اف 

ت�سل  مدرو�سة  خلطة  وفقاً  ي�سران  الزكاة 

والنقدية  العينية  امل�����س��اع��دات  خاللها  م��ن 

جميع  اإىل  ال��زك��اة  وم�ستحقي  للمحتاجني 

لالأ�سر  وف��ق��اً  ا�ستثناء،  دون  اململكة،  اأن��ح��اء 

ال�سرعية التي حددها اهلل �سبحانه وتعاىل يف 

م�سارف الزكاة التي وردت بالقران الكرمي.

ع��م��ل  اأن  اإىل  االأوق����������اف  وزي������ر  واأ������س�����ار 

من  ن��وع  هو  امل�ساعدات  توزيع  يف  ال�سندوق 

ال�سعب  به  ع��رف  ال��ذي  االجتماعي  التكافل 

الزكاة  ل�سندوق  الترع  اأن  موؤكدا  االأردين، 

املجتمعي  التكاتف  من  يزيد  عمله  تقوية  و 

وي�����س��اع��د ع��ل��ى ن�����س��ر امل�����ودة و ال��رح��م��ة بني 

النا�س.

برين  ق�ساء  يف  اخل��ري  اليوم  وا�ستمل 

اأ�سرة  خلم�سني  املالية  امل�ساعدة  تقدمي  على 

م��ن االأي���ت���ام، بقيمة م��ئ��ة دي��ن��ار ل��ك��ل ا���س��رة 

بقيمة  ج��ام��ع��ي  ط��ال��ب��اً  خم�سني  وم�����س��اع��دة 

م��ئ��ة دي��ن��ار ل��ك��ل ط��ال��ب ب��االإ���س��اف��ة اإىل 300 

طرد غذائي و300 كوبون �سراء من املوؤ�س�سة 

اال���س��ت��ه��الك��ي��ة امل���دن���ي���ة ت�����وزع ع��ل��ى االأ����س���ر 

املحتاجة.

وح�سر اللقاء مدير ق�ساء برين حممد 

النائب  و  احمد اخلاليلة  النائب  و  امللكاوي 

عمر الزيود.

االربعاء   28 / 4 / 2021
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وال�سكان  وال��ب��ي��ئ��ة  ال�سحة  جل��ن��ة  بحثت 

الدكتور  العني  برئا�سة  الأع��ي��ان،  جمل�س  يف 

ي��ا���س��ني احل�����س��ب��ان، ام�����س ال���ث���اث���اء، ت��واف��ر 

ال���ل���ق���اح���ات ���س��د ف���رو����س ك����ورون����ا واآل���ي���ات 

توزيعها يف اململكة.

جاء ذلك خال اجتماع اللجنة، مع ع�سو 

ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة الأوب���ئ���ة ���س��اب��ًق��ا، 

اأ����س���ت���اذ ع��ل��م ال���ف���رو����س���ات ال���دك���ت���ور ع��زم��ي 

حمافظة، واأمني عام وزارة ال�سحة بالوكالة 

ل�سوؤون الأوبئة والأمرا�س ال�سارية الدكتور 

عادل البلبي�سي، ومدير عام املوؤ�س�سة العامة 

للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات.

�سد  اللقاحات  اإن  احل�سبان،  العني  وق��ال 

مواجهة  يف  رئي�سًيا  حم���وًرا  ُت�سكل  ك��ورون��ا 

ال����ف����رو�����س وت�������س���ري���ع ع�������ودة احل����ي����اة اإىل 

دائ��رة  تو�سيع  اإىل  ي��دع��و  م��ا  وه��و  طبيعتها، 

امل�ستهدفة لإعطاء املطعوم. الفئات 

الت�ساوؤلت  من  الكثر  وج��ود  اإىل  واأ���س��ار 

اللقاحات  ت��واف��ر  واأب��رزه��ا  امل��ط��اع��ي��م،  ب�����س��اأن 

واإجمايل  وفعاليتها،  وماأمونيتها  باأنواعها 

اململكة  اىل  لح��ًق��ا  �ست�سل  ال��ت��ي  ال��ل��ق��اح��ات 

توزيعها. واآليات 

وت�ساءل عن �سبب عدم اإتاحة املجال اأمام 

الباحثني يف اجلامعات الأردنية للو�سول اإىل 

الوبائية،  باحلالة  املتعلقة  ال�سحية  البيانات 

لأن  خمت�سة،  واح��دة  مرجعية  وج��ود  وع��دم 

ت��ع��دده��ا اأوج����د ح��ال��ة م��ن ال��ت�����س��وي�����س ل��ّدى 

املواطنني.

م���ن ج��ه��ت��ه، او����س���ح ال���دك���ت���ور حم��اف��ظ��ة 

العاملي،  امل�ستوى  على  امل��ج��ازة  اللقاحات  ان 

و�سبوتنيك  اأ�سرتازينكا،  �سينوفارم،  »فايزر، 

يف، وجون�سن اأند جون�سن«، جميعها جتاوزت 

املاأمونية والفعالية. مراحل فح�س 

ولفت اإىل حقيقة وجود بع�س امل�ساعفات 

م��ت��ف��اوت��ة بح�سب  امل��ط��اع��ي��م، وه���ي  ل��ب��ع�����س 

ن�����س��ب��ة ف��ع��ال��ي��ة ال��ل��ق��اح، م��و���س��ًح��ا اأن اأغ��ل��ب 

درا�سة  ن�سرت  للمطاعيم  املُنتجة  ال�سركات 

الفعالية. علمية حّول 

م��ن��ظ��م��ة  اأن  ال���دك���ت���ور حم���اف���ظ���ة،  وب����ني 

ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ت��ب��ن��ت ���س��ي��ا���س��ة »خم��اط��ر 

فوائد  اأن  ف��وائ��ده«، مبعنى  اأق��ل من  املطعوم 

املطعوم اأكرب بكثر من خماطره، موؤكًدا اأن 

تلقي املطعوم بعد الإ�سابة بالفرو�س يعطي 

10 مرات من اأخذ املطعوم  مناعة باأكرث من 

من قبل �سخ�س غر م�ساب بالفرو�س.

اإن  البلبي�سي،  الدكتور  ق��ال  ناحيته،  من 

وزارة ال�سحة تعاقدت ل�سراء نحو 11 مليونا 

م��ن ل��ق��اح��ات ك���ورون���ا، م��وزع��ة ع��ل��ى ن��ح��و 5 

من  مليون  و2  »ف��اي��زر«،  �سركة  م��ن  مايني 

لقاحات  من  مليون  و2  »�سينوفارم«  لقاحات 

»اأ�سرتازينيكا«، و2 مليون متنوعة اللقاحات، 

لأنها تاأتي من مرفق »كوفاك�س«.

تلقي  على من�سة  امل�سجلني  اأن عدد  واكد 

م��ط��ع��وم ك����ورون����ا، ب��ل��غ ل��غ��اي��ة ���س��ب��اح ال��ي��وم 

الثاثاء، مليونا و44 األف �سخ�س، لفًتا اإىل 

الأوىل  اأخ��ذوا اجلرعة  �سخ�س  األ��ف   695 اأن 

من املطعوم، و137 األفا تلقوا كا اجلرعتني 

من املطعوم.

 200 وجود  اإىل  البلبي�سي  الدكتور  واأ�سار 

األ�����ف ���س��خ�����س ت��خ��ل��ف��وا ع���ن م��واع��ي��د تلقي 

من  اأن  مبيًنا  املطعوم،  م��ن  الأوىل  اجل��رع��ة 

األ��ف   160 ه��ن��اك  املن�سة  على  امل�سجلني  ب��ني 

ك��ورون��ا،  ب��ف��رو���س  ���س��اب��ق��ا  ا���س��ي��ب��وا  �سخ�س 

باإعطاء املطعوم ملن م�سى على  وهناك قرار 

اأ�سابته اأكرث من 3 �سهور.

95 م��رك��ًزا لإع��ط��اء  اأ���س��ار اىل وج���ود  كما 

اإىل  اإ�سافة  اململكة،  م�ستوى  على  املطاعيم 

م���رك���زي )دراي������ف ث����رو( يف ع���ّم���ان، م��ن��وًه��ا 

اأث��ر  ملتابعة  ج���واًل  ف��ري��ًق��ا   27 ه��ن��اك  اأن  اإىل 

واأخ��رى  تطعيم  ف��رق  اإىل  اإ�سافة  التطعيم، 

ميدانية.

ل��ل��و���س��ول اإىل  ت�����س��ع��ى  ال������وزارة  وق����ال ان 

 3 2 اإىل  �سيف اآم���ن، م��ن خ��ال اإع��ط��اء م��ن 

م��ل��ي��ون ج��رع��ة ���س��د ف���رو����س ك���ورون���ا حتى 

30 م����ن ���س��ه��ر ح����زي����ران املُ���ق���ب���ل،  ح���ل���ول ال�������

غالبية  تطعيم  اإىل  توجها  هناك  اأن  مبيًنا 

امل��واط��ن��ني يف م��ا اأ���س��م��اه ب���«امل��ث��ل��ث ال��ذه��ب��ي«، 

املتمثل بثاث مناطق هي: العقبة، وادي رم 

والبرتاء، وذلك حفاًظا على ال�سياحة ودعًما 

لدميومة عجلة القت�ساد.

ب������دوره ع���ر����س ال���دك���ت���ور م���ه���ي���دات دور 

امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال������دواء ال��ف��ن��ي، 

بعد  ال��دواء  ت�سجيل  ياأتي من خال  وال��ذي 

فريق  وج��ود  اإىل  م�سًرا  م�ستفي�سة،  درا�سة 

اأن  املمكن  م��ن  التي  اجلانبية،  ل��اأث��ار  تتبع 

حتدث بعد اأخذ مطعوم كورونا.

االنباط-عمان

اأهمية  على  التاكيد  اللقاء  خ��ال  وج��رى 

تعزيز دور امل�ساركة املجتمعية للمراأة ومتكينها 

ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات الق��ت�����س��ادي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

والج��ت��م��اع��ي��ة، وزي����ادة مت��ح��وره ح���ول دائ���رة 

اعتماد  على  ت�ساعد  التي  الجتماعي،  الفعل 

املراأة على ذاتها، وت�سريع م�سرتها التنموية.

وت���ط���رق ال�����س��ف��ر ال�������س���دي���ري ل���ع���دد من 

ال�سعودية  توليها  التي  واملو�سوعات  الق�سايا 

ت�سهده  وم��ا  امل����راأة  كملف  اخل��ا���س��ة،  عنايتها 

امل��م��ل��ك��ة م���ن ق���ف���زات ن��وع��ي��ة يف ه���ذا امل��ج��ال، 

الت�سريعات  م��ن  ال��ع��دي��د  ���س��دور  ان  م���وؤك���داً 

وال�����س��ي��ا���س��ات م���وؤخ���را مي��ث��ل ت��ع��زي��زا ل��اط��ار 

ال��ق��ان��وين حلماية ح��ق��وق الن�����س��ان، وت��ط��ورا 

ومتكينها  امل����راة  ب��ح��ق��وق  يتعلق  فيما  ن��وع��ي��ا 

ب�سكل خا�س.

رئي�سة  الدكتورة  ا�ستعر�ست  جهتها،  من 

ال��دك��ت��ورة  ال��ع��ام  الأردين  ال��ن�����س��ائ��ي  الحت����اد 

م��ي�����س��ون ت��ل��ي��ان ال�����س��ل��ي��م، ر���س��ال��ة الحت����اد 

ال��ه��ادف��ة لتنمية وت��ط��وي��ر م��ه��ارات وق���درات 

امل������راأة الأردن����ي����ة، وت��ع��زي��ز دوره�����ا وم��ك��ان��ت��ه��ا 

يف  واملتوازنة  الفاعلة  امل�ساركة  من  لتمكينها 

بناء املجتمع الأردين.

االنباط- عمان

التي  الأ�ساحي،  اأكتاف  علي  اأم  تكية  وزعت   

وّكلها املتربعون باأدائها يف عام 2020 على 6315 

اأ�سرة حمتاجة يف فل�سطني.

ال��ث��اث��اء،  ام�����س  ب��ي��ان  التكية يف  واو���س��ح��ت 

اأ�ساحي،   2105 تعادل  املوزعة  اللحوم  كمية  ان 

بالتعاون  يقام  ال��ذي  تكاتف«   « م�سروع  �سمن 

م����ع ال��ه��ي��ئ��ة اخل����ري����ة الأردن�����ي�����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة 

الفل�سطيني. الزكاة  و�سندوق 

 12 ال���ت���وزي���ع ���س��م��ل��ت  وا����س���اف���ت ان ع��م��ل��ي��ة 

 49 مع  بالتعاون  الغربية،  ال�سفة  يف  حمافظة 

جلنة زكاة وجمعية خرية حيث اعتادت التكية 

اأك��ت��اف  ت��وزي��ع  ع��ل��ى  ال��ت��وايل  ع��ل��ى   11 ولل�سنة 

الأ�ساحي على الأ�سر املحتاجة يف فل�سطني.

مت  انه  بلقر،  �سامر  التكية  عام  مدير  وق��ال 

اأداء اأكرث من 22000 اأ�سحية خال عام 2020، 

يف  تقطن  التي  املحتاجة  الأ�سر  على  وتوزيعها 

لقيامها  بالإ�سافة  اململكة،  حمافظات  خمتلف 

الأ�سر  م��ن  اأهلنا  اإىل  الأ�سحية  كتف  باإي�سال 

املحتاجة يف فل�سطني.

وا����س���ار ال��ب��ي��ان اىل ان���ه وخ����ال ف���رتة عيد 

ب��اأداء  علي  اأم  تكية  تقوم  ع��ام  كل  من  الأ�سحى 

امل�سّحني،  ع��ن  ن��ي��اب��ًة  اأ���س��رتال��ي��ا  الأ���س��اح��ي يف 

وي���ق���وم وف����د م���ن ال��ت��ك��ي��ة، ي��راف��ق��ه م���ف���ٍت من 

دائ��رة الإف��ت��اء العام الأردن��ي��ة، ب��الإ���س��راف على 

ال�سريعة  ل�سوابط  وفقا  الأ�ساحي  اأداء  عملية 

الإ�سامية من حيث العمر والنوع واخللو من 

الأمرا�ض.

ت��وؤدي��ه��ا  ال��ت��ي  الأ���س��ح��ي��ة  تكلفة  ان  واو���س��ح 

التكية يف الأردن تبلغ 150 دينارا، اأما الأ�سحية 

وي�سمل  دينار،   100 تكلفتها  فتبلغ  اأ�سرتاليا  يف 

وال�سحن  والتجميد  والتقطيع  ال��ذب��ح  ثمنها 

اأم  اإىل الأردن ثم التخزين يف م�ستودعات تكية 

على  امل�ستفيدة  الأ�سر  على  توزيعها  ليتم  علي، 

مدار العام.

االنباط-عمان

ن����ف����ذت ج��م��ع��ي��ة ب���ل���ق���اء اخل�����ر اخل���ري���ة 

الوطني  املركز  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  وجلنة 

ل��ل��ب��ح��وث ال��زراع��ي��ة ي���وم خ���ري يف ل���واء عني 

ال��ب��ا���س��ا وال��ب��ق��ع��ة  ا���س��ت��م��ل ع��ل��ى ت��وزي��ع ط��رود 

اخلر  ) وجدار الرب ( من املاب�س والأحذية 

اأط���ف���ال ل���ع���دد   م��ن الأ����س���ر العفيفة  وه���داي���ا 

اجلمعيات  م��ع  والتن�سيق  ب��ال��ت��ع��اون  والأي��ت��ام 

اخلرية.

وق���ال م��دي��ر ع��ام امل��رك��ز ال��وط��ن��ي للبحوث 

اأن جل��ن��ة  ن������زار ح������داد  ال���دك���ت���ور  ال����زراع����ي����ة 

على  اأخ����ذت  امل��رك��ز  يف  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة 

ع��ات��ق��ه��ا ت��ف��ق��د الأ����س���ر ال��ع��ف��ي��ف��ة والأي���ت���ام من 

خ���ال ال��ت�����س��ب��ي��ك وال��ت��ن��ظ��ي��م م���ع اجل��م��ع��ي��ات 

ال���رائ���دة وال���ت���ي ت��ق��دم ي���د ال���ع���ون وامل�����س��اع��دة 

ل��اأ���س��ر ج��م��ع��ي��ة ب��ل��ق��اء اخل����ر اخل���ري���ة من 

خال مبادراتها يف املحافظات.

وتداعياتها  كورونا  اأزم��ة  اأن  حداد  واأ�ساف 

ك�سفت عن متا�سك ال�سعب الأردين من خال 

اخلرية  وامل��ب��ادرات  الجتماعي  التكافل  قيم 

ل���اأ����س���ر ال��ع��ف��ي��ف��ة وع����م����ال امل����ي����اوم����ة، وه����ذا 

املرتتبة  الآث���ار  م��ن  للحد  ج��اء  اخل��ر  العمل 

الأ���س��رة  لقيم  وجت�سيًدا  ك��ورون��ا  جائحة  على 

الوباء و�سد  لل�سيطرة على  املتما�سكة  الأردنية 

بوؤر العوز لدى هذة الأ�سر.

وع���رب ال��رئ��ي�����س ال��ف��خ��ري جل��م��ع��ي��ة ب��ل��ق��اء 

اخلر اخلرية ال�سيد حازم ق�سوع عن �سعادته 

خال  م��ن  الأ���س��ر  وج���وه  على  الب�سمة  بر�سم 

امل����ب����ادرة اخل���ري���ة وال��ت��ن�����س��ي��ق امل�����س��رتك بني 

الزراعية  للبحوث  الوطني  وامل��رك��ز  اجلمعية 

امل�����س��اع��دات  واإي�����س��ال  اخل���ري  ال��ع��م��ل  واإدارة 

. مل�ستحقيها

ال��وط��ن��ي  امل����رك����ز  اأن  اإىل  ق�������س���وع  واأ������س�����ار 

للبحوث الزراعية يعد من املوؤ�س�سات الوطنية 

ال��ت��ي ن��ع��ت��ز ب��ه ب��ح��وايل ح��ي��ث ح��ي��ث اأن جلنة 

الكافية  املعلومات  لديها  املجتمعية  امل�سوؤولية 

لاأ�سر العفيفة يف لواء عني البا�سا من خال 

الإن�سانية والتوعية. املبادرات  تكثيف 

ال��ن��ه��ار  ع��ل��ي��ا  ال�سيخة  اأك����دت  جهتها  وم���ن 

دعمها  اخل��ري��ة  اخل��ر  بلقاء  جمعية  رئي�س 

املوؤ�س�سات  م��ع  امل��ن��ف��ذة  الإن�����س��ان��ي��ة  ل��ل��م��ب��ادرات 

ج�سور  م��د  خ��ال  م��ن  احلكومية  و  الوطنية 

التعاون والت�سبيك ل�سد حاجة الأ�سر العفيفة 

وعمال املياومة يف املحافظات حتقيقا للتكافل 

الجتماعي.

اأن����ا اجلمعية  ال��ن��ه��ار   ال�����س��ي��خ��ة  واإ����س���اف���ت 

م�����س��ت��م��رة ب��ال��ع��م��ل اخل�����ري خ�����ال ال�����س��ه��ر 

اأو  اواملاب�س  ال��ط��رود  بتوزيع  �سواء  الف�سيل 

امل�ستعمل  بالثاث  ال�سر  تزويد  املالية  املبالغ 

وال����وق����وف م���ع امل���واط���ن وخ��ا���س��ة يف الأزم����ة 

ال�سحية.

االنباط- عمان

للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  ع��ام  مدير  اأعلن 

اأن  مهيدات،  حممود  ن��زار  الدكتور  وال��دواء، 

ال��ت��اب��ع��ة ملديرية  ال��رق��اب��ة وال��ت��ف��ت��ي�����س،  ف���رق 

املناطق يف املوؤ�س�سة، نفذت ما جمموعه 2666 

اململكة  م��ن��اط��ق  خمتلف  يف  تفتي�سية  زي���ارة 

���س��ه��ر رم�����س��ان، ���س��م��ن حملتها  ب��داي��ة  م��ن��ذ 

املن�ساآت  ع��ل��ى  للتفتي�س  ال�ساملة  ال��رق��اب��ي��ة 

الغذائية خال رم�سان.

وك�سف مهيدات، يف بيان �سحفي اأ�سدرته 

اجل��ولت  ه��ذه  اأن  ال��ث��اث��اء،  ام�����س  املوؤ�س�سة 

ال��رق��اب��ي��ة ن��ت��ج ع��ن��ه��ا ج��م��ل��ة م��ن الإج�����راءات 

خمالفة،  غ��ذائ��ي��ة  من�ساأة   12 اإغ���اق  �سملت 

ال�سحية  وامل��ع��اي��ر  ال���س��رتاط��ات  ملخالفتها 

امل��ع��ت��م��دة م���ن ق��ب��ل امل��وؤ���س�����س��ة واإي���ق���اف 120 

من�ساأة عن العمل واإنذار 1871 اأخرى.

اأن  اإىل  م��ه��ي��دات  اأ���س��ار  ذات���ه،  ال�سياق  ويف 

ل��رتاً   2511 اأتلفت  والتفتي�س  ال��رق��اب��ة  ف��رق 

8018 كغم  و  ال�����س��ائ��ل��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  م��ن 

م��ن امل����واد ال�����س��ل��ب��ة ل��غ��اي��ات م��ن��ع ت����داول اأي 

م����واد غ��ذائ��ي��ة غ���ر م��ط��اب��ق��ة ل��ل��م��وا���س��ف��ات 

املوؤ�س�سة  ق��ب��ل  م��ن  امل��ع��ت��م��دة  وال���س��رتاط��ات 

للمواطنني. وو�سولها 

ووف���ق���اً لإح�����س��ائ��ي��ات ف���رق ال��رق��اب��ة على 

الرقابة  ف��رق  اأن  اإىل  مهيدات  اأ���س��ار  ال��غ��ذاء، 

اإر�ساليات  من  عينة   161 �سحبت  والتفتي�س 

و128  للمملكة  امل�����س��ت��وردة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد 

ع��ي��ن��ة م����ن امل�������واد ال���غ���ذائ���ي���ة امل����ت����داول����ة يف 

املخربي  الفح�س  لغايات  املحلية  الأ���س��واق 

للموؤ�س�سة.  التابعة  ال��غ��ذاء  خم��ت��ربات  ل��دى 

امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  م���ه���ي���دات  اأ�����س����اف  ذل�����ك،  اإىل 

ت��ع��ام��ل��ت م���ع 67 ���س��ك��وى ق��دم��ه��ا امل��واط��ن��ني 

م��ن خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة ع��رب ال��ق��ن��وات 

املتعلقة  ال�سكاوى  لتلقي  املخ�س�سة  الر�سمية 

ب�����س��ام��ة ال��غ��ذاء . و���س��دد م��ه��ي��دات ع��ل��ى اأن 

مت�س  خمالفات  اأي  مع  تتهاون  لن  املوؤ�س�سة 

حماية  يكفل  ومب���ا  ال��غ��ذاء  و���س��ام��ة  �سحة 

الرقابة  خال  من  و�سامته  املواطن  �سحة 

ال�سلبية  امل��م��ار���س��ات  م���ن  واحل����د  امل�����س��ت��م��رة 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����س��ام��ة وج����ودة امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة. 

ودعت املوؤ�س�سة املواطنني اإىل التوا�سل معها 

اأو  ا�ستف�سار  اأو  ماحظة  اأي  وج��ود  ح��ال  يف 

�ساعة  وع�سرين  الأرب���ع  م���دار  وع��ل��ى  �سكوى 

 117114 م��ن خ��ال خ��ط ال�����س��ك��اوي امل��ج��اين 

info@jfda. الل�����ك�����رتوين  وال����ربي����د 

الرقم  على  اب  ال��وات�����س  تطبيق  وع��رب   jo
-0795632000

السديري يلتقي رئيسة االتحاد النسائي األردني 

 تكية أم علي توزع لحوما في الضفة الغربية

 البحوث الزراعية و بلقاء الخير ينفذان يوم  تطوعي في عين الباشا

 الغذاء والدواء تغلق 12 منشأة وتوقف 120 منذ بداية رمضان

الأربعاء    28  /  4  / 2021

 صحة األعيان تبحث توافر لقاحات كورونا وآليات توزيعها في المملكة

املحلي

لرئا�سة  للمر�سحني  حت��رك��ات  وه��ن��اك  ال��ب��ل��دي��ه  ل��ان��ت��خ��اب��ات  ال���س��ت��ع��دادات  جت��ري 

الوعي كبر  باأن  اململكه  اأ�سمعه يف خمتلف مناطق  اع�ساء  ومن خال ما  اأو  البلديات 

جديده  وج��وه��ا  اأف����رزت  النيابية  الن��ت��خ��اب��ات  ب���اأن  ت��ق��ول  اآراء  وه��ن��اك  الناخبني  ل��دى 

اع�ساء  اأو  البلديات  روؤ�ساء  م�ستوى  على  جديده  وجوها  البلديه  النتخابات  و�ستفرز 

املجال�س املحليه والذي يقرر ذلك هم الناخبون فاملواطنون الناخبون كما ا�سمع لديهم 

قدرة على اختيار املر�سحني وتقييمهم  وهناك وعي كبر وتقييم لي مر�سح �سواء اأكان 

ق�ساياها  متابعة  وتريد  اخلدمات   يف  تقدم  تريد  ا�سمع  كما  فالنا�س  جديدا  اأو  قدميا 

تكون  ان  الوان  ان  والبلديات  املر�سحني   من  مواقفهم  عن  النظر  بغ�س  النا�س  ولكل 

اأم��ر  اي  ح�ساب  على  لي�س  لكن  لا�ستثمار  وم�سها  لا�ستثمار  وج��اذب��ا  ج��ذاب��ا  مكانا 

املناطق  بع�س  يف  امل�ستثمرون  اأو  املراجعون  يواجهها  عقبات  عن  تتحدث  والنا�س  عام 

قائمه  اأي�سا  جذريه  اداري��ه  اإ�ساحات  اإىل  حتتاج  البلديات  ب��اأن  مبعنى  البلديات  من 

و�سيطرة  املناطقيه وتدخات  وبعيدا عن  والنظافه قول وفعا  والإجناز  الكفاءه  على 

وان  وم�سترتا  البلديه ظاهرا  اي عمل  اأو  يف  م�سوؤوؤله   مواقع  والأق��ارب يف  ال�سحاب 

البلديات  لتكون  بلديه  اي  م��ن  واجل��ه��وي��ه  ال�سلليه  بانهاء  اداري���ه  ل���س��اح��ات  الوان 

اإىل تكاتف  الت�سغيل لل�سباب والبطاله حتتاج  ا�ستثماري وامكنه  مناطق تنمويه وجذب 

 370 وه��ن��اك  املدنيه  اخل��دم��ة  دي��وان  توظيف يف  ال��ف طلب   370 فهناك  اجل��ه��ود حللها 

وغر  املعينه  للجان  فر�سة  هناك  ب��اأن  واعتقد  والكليات    اجلامعات  يف  يدر�سون  الف 

اأو  املخالفات  ملفات  بفتح  للقيام  النتخابات  حتى  ت�ستمر  التي  اح��د  على  املح�سوبه 

ومكافحة  النزاهه  لهيئة  وج��دت  ان  وحتويلها  بلديه  اي  يف  ماليه  اأو  اداري��ه  جت��اوزات 

الف�ساد وفر�سه للجان ان تثبت وجودها يف ال�ستقالية والعمل للجميع ل ان تقع يف 

فخاخ اداريه لذوي امل�سالح ان وجدت اأو   من متنفذين من املجال�س التي انتهى عملها 

فالأ�سل  قدامى  اأو  جدد  �سواء  ملر�سحني  لقرارات  ج�سرا  تكون  ان  ول  متنفذين  الو  اأو 

الجن��از  دع��م  يف  �سيدنا  جالة  توجيهات  وتنفذ  النا�س   جلميع  با�ستقالية  تعمل  ان 

وان  اإ�ساحات جذريه  واحده من اجلميع وجتري  والخا�س وعلى م�سافه  والكفاءه 

لي  للتغير  كافيه  اأ�سهر  �ستة  وم��دة  وج��د  ان  والف�ساد  والوا�سطه  املح�سوبيه  حت��ارب 

رئي�س جلنه ناجح اأو يريد اأن ينجح وعامليا تعطى اي اإدارة �ستة اأ�سهر لكي تثبت وجودها 

يف النجاح اأو عدمه واعتقد باأن النا�س وعليه وتراقب عمل املجال�س ومن نعم اهلل هناك 

فالأف�سل  وارءه  وم��ن  يعمل  ملن  بلديه  اي  يف  اإداري  اأو  موظف  كل  وتعرف  كبر  وع��ي 

للجميع العمل بو�سوح وان يكون ال�سخ�س م�ستقا وحم�سوبا على عمله واجنازه ل ان 

يكون اأداة بيد اآخر يحركه من اأجل اأ�سوات اأو م�سالح �سخ�سيه 

ما  على  املبني  راأي���ي  ويف  ذل��ك   ينكر  اح��د  ول  اإجن���ازات  وفيها  اخل��ر  فيها  بلدياتنا 

القادمه  املرحله  باأن  العام    لل�ساأن  كمتابع  ي�سلني  وما  امليدان  يف  ا�سمع  مما  و  اأ�سمعه 

حتتاج اإىل وجوه جديده واعني بالوجوه اجلديده �سواء اأكانت يف جمال�س  ام مل تكن اي 

جديده واعني بالوجوه  اجلديده العمل والإجناز والكفاءه   والذي يقرر هم الناخبون 

ومن يتجول وي�سمع يجد الوعي الكبر جدا وي�سمع 

التاريخيه  الها�سميه  وقيادتنا  المنيه  والأجهزة  وال�سعب واجلي�س  حمى اهلل وطننا 

احل�سني  الأم��ر  العهد  ويل  و�سمو  املعظم  الثاين  اهلل  عبد  امللك  �سيدنا  جالة  بقيادة 

املعظم

د .مصطفى محمد عيروط

 االنتخابات البلديه

 مشتركة نيابية تقر مواد بقانون
 أمانة عمان

 جامعة البترا تعزي األشقاء العراقيين 
بضحايا حادث حريق مستشفى ابن الخطيب

 جامعة اليرموك تحذر من تطبيقات 
ذكية تحمل اسمها وشعارها

االنباط- عمان

 اأقرت اللجنة النيابية امل�سرتكة )الإدارية 

اللجنة،  عقدته  اجتماع  خال  والقانونية(، 

علي  الدكتور  النائب  برئا�سة  الثاثاء،  ام�س 

ال��ط��راون��ة، ع����دًدا م��ن م���واد م�����س��روع ق��ان��ون 

.2020 اأمانة عمان ل�سنة 

التنمية  وزيري  بح�سور  الطراونة،  وقال 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال���������س����وؤون ال���ربمل���ان���ي���ة م��و���س��ى 

حممود  القانونية  لل�سوؤون  والدولة  املعايطة 

يو�سف  عمان  اأمانة  جلنة  ورئي�س  اخلراب�سة 

بعد  امل���واد  تلك  اأق���رت  اللجنة  اإن  ال�����س��وارب��ة، 

م�سروع  ح��ول  نقا�سية  جل�سة   13 اأج���رت  اأن 

ال����ق����ان����ون، ا���س��ت��م��ع��ت خ���اه���ا ل���ل���ع���دي���د م��ن 

اخلربة  اأ�سحاب  من  والتو�سيات  املقرتحات 

ب�«الأمانة«. واملعنيني  والخت�سا�س 

ُي��ع��ت��رب من  ق���ان���ون  اأن م�����س��روع  واأ����س���اف 

الإ�ساحية. القوانني 

امل�������واد يف  ب���ع�������س  اأن  ال����ط����راون����ة  وت����اب����ع 

املتعلقة   16 امل����ادة  ك��ن�����س  ال��ق��ان��ون،  م�����س��روع 

ونائبه،  بالأمني  املناطة  واملهام  بال�ساحيات 

اللجنة  اأن  اإىل  لف��ًت��ا  مو�سًعا،  نقا�ًسا  �سهدت 

اجتماعاتها متهيًدا لإقرار م�سروع  �ستوا�سل 

القانون.

االنباط-عمان

برئي�س  ممثلة  ال��ب��رتا  ج��ام��ع��ة  اأ���س��رة 

املول  م��روان  الدكتور  ال�ستاذ  اجلامعة 

والإداري��ة  الكادميية  الهيئتني  واأع�ساء 

وكافة طلبة اجلامعة   ي�ساركون الأ�سقاء 

ال��ع��راق��ي��ني اأح���زان���ه���م ب�����س��ح��اي��ا ح���ادث 

والذي  بغداد  ابن اخلطيب يف  م�ست�سفى 

�سائلني اهلل جلت  الع�سرات،  اأودى بحياة 

قدرته اأن يتغمد ال�سحايا بوا�سع رحمته 

ور�����س����وان����ه وي�����س��ك��ن��ه��م ف�����س��ي��ح ج��ن��ات��ه، 

م��ت��م��ن��ني ال�����س��ف��اء ال���ع���اج���ل ل��ل��م�����س��اب��ني 

باحلادث.

ي��ح��ف��ظ  اأن  وج������ل  ع�����ز  اهلل  داع������ي������اً 

و�سعبها  ال�����س��ق��ي��ق��ة،  ال���ع���راق  ج��م��ه��وري��ة 

ويبعد عنها كل مكروه.

االنباط- اربد

حذرت جامعة الرموك من ا�ستخدام 

ل�سمها  منتحلة  ذكية  لهواتف  تطبيقات 

وحتمل �سعارها يتم تداولها حاليا.

وق���ال ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م اجل��ام��ع��ة، مدير 

دائ��������رة ال����ع����اق����ات والإع�����������ام خم��ل�����س 

ت��ط��ب��ي��ق��ات  اي  ي���وج���د  اإن�����ه ل  ال��ع��ب��ي��ن��ي، 

ر�سمياً  وم�����س��ج��ل��ة  ع��ام��ل��ة  ذك��ي��ة  ل��ه��وات��ف 

التطبيقات  اأن  م�سيفاً  اجل��ام��ع��ة،  با�سم 

امل��ن��ت��ح��ل��ة ت�����س��ت��م��ل ع��ل��ى ن��ظ��ام م��ع��ل��وم��ات 

الطلبة ونظام التعلم الإلكرتوين.

ه��ذه  م��ث��ل  ا����س���ت���خ���دام  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات غ����ر امل���ع���ت���م���دة م����ن ق��ب��ل 

اجل��ام��ع��ة ت�����س��ك��ل خ���ط���ورة ت��ت��م��ث��ل بجمع 

اخلا�سة  امل���رور  وك��ل��م��ات  الطلبة  اأ���س��م��اء 

م�سوؤولة  لي�ست  اجلامعة  اأن  موؤكدا  بهم، 

تتم�سك  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا وه���ي  ع��واق��ب  ع��ن 

ب���ح���ق امل����اح����ق����ة ال���ق���ان���ون���ي���ة ل���ك���ل م��ن 

و�سعارها. ا�سمهما  ي�ستخدم 
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التي ج��رت بني حممد بن عمرو بن  �سباق اخليل  يف زم��ٍن م�سى، حت��دي��داً يف حادثة 

بال�سوط،  القبطي  ب�سرب  حممد  ق���ام  قبطي،  ب�سيط  و���س��اب  م�سر  وايل  اب���ن  ال��ع��ا���ص 

فا�ستنجد القبطي باأبيه واأخ��ره كيف مت التطاول عليه. ف�سافروا من م�سر اإىل املدينة 

املنورة ليلتقوا بالفاروق عمر بن اخلطاب الذي ال ميكن اأن ت�سيع عنده احلقوق. ف�سكوا 

عما حدث. فا�ستدعى الفاروق حممد واأبيه. وعندما مت ثبوت االإعتداء قال عمر مقولته 

ال�سهرية “متى ا�ستعبدمت النا�ص وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحراراً”. وقال للقبطي: “ا�سرب 

ابن االأكرمني، وكررها ثالثاً”. ف�سربه حتى اأوجعه، ومل يكتف عمر بهذا بل قال له: �سعها 

على �سلعة عمرو بن العا�ص! فَو اهلل ما �سربك اإال بف�سل �سلطان اأبيه. والتفت بعدها اإىل 

.” القبطي وقال له وهو ُيطمئنه: “ان�سرف را�سداً فاإن رابك ريب فاكتب اإيلَّ

اأنتم من �سيادة القانون؟ فبني  فلتتعلموا يا اأ�سحاب النفوذ كيف يطبق العدل. فاأين 

م�سوؤول كفوؤ وعادل واآخر مري�ص بداء العظمة ويتجر فرق كبري. و �سّتان ما بني الرثى 

والرثيا. 

فمن ظنوا اأنهم اأبطال املعركة مل يعلموا باأنهم جمرد اأدوات، كُدمى ت�سدر اأ�سواتاً من 

بطارية م�سحونة ُد�ست داخل اج�سادهم. فلي�ستيقظوا قبل اأن ينفذ ال�سحن فلكل �سيء يف 

احلياة تاريخ انتهاء �سالحية. 

غاية  ب��اأن  وهتف  نفوذه  وا�ستغل  وب��اع �سمريه  وم��ن حوله  نف�سه  على من خ�سر  فعاٌر 

الو�سول ُترر الو�سيلة. واملجد ملن حافظ على ان�سانيته ونزاهته. فليعلوا احلق ولت�سقط 

العبودية.

إيناس أبو شهاب 

سيادة القانون

 الفايز يطلع على مشروعي المسار السياحي وتوثيق القطع األثرية في جبل القلعة

 مذكرة تفاهم بين وزارة االقتصاد الرقمي والريادة وشركة هواوي

 وزارة العدل: مركز الخدمات الشامل ُينجز 116 ألف معاملة في 3 أشهر

 البنك الدولي: صرف 67 مليون دوالر ألسر تضررت من كورونا في األردن

االنباط-عمان

 اطلع وزير ال�سياحة واالآثار، نايف الفايز، ام�ص الثالثاء، 

امل�سار  م�سروع  �سمن  يقع  ال��ذي  اجلنوبي  ال�سفح  موقع  على 

ال�سياحي بني املدرج الروماين وجبل القلعة، وم�سروع توثيق 

القطع االأثرية يف متحف االآثار االأردين.

وال�سفح  للمتحف  التفقدية  زي��ارت��ه  خ���الل  ال��ف��اي��ز  واأك����د 

العامة  االآث���ار  دائ���رة  ع��ام  راف��ق��ه فيها مدير  وال��ت��ي  اجلنوبي، 

العبادي،  ه�سام  ال��وزي��ر  وم�ست�سار  ال�سامي،  احمد  بالوكالة 

ا�ستدامة  م�سروع  ومدير  الكرى،  عمان  اأمانة  عن  ومندوب 

�سرورة  “�سيب”،  املحلية  املجتمعات  مب�ساركة  الثقايف  االإرث 

برنامج  ا�ستخدام  على  العامة  االآث���ار  دائ��رة  موظفي  تدريب 

توثيق القطع االأثرية.

جميع  يف  وتطبيقه  ال��رن��ام��ج  تعميم  اأه��م��ي��ة  اىل  وا���س��ار 

م��ت��اح��ف امل��م��ل��ك��ة، بحيث ت��ك��ون ال��ق��ط��ع االأث���ري���ة امل���وج���ودة يف 

املتاحف جميعها موثقة وحتمل اأرقام مت�سل�سلة، موؤكدا اأهمية 

امل�سروع يف احلفاظ على القطع االأثرية املهددة باالنقرا�ص يف 

متحف االآثار االأردين.

وب�ساأن م�سروع امل�سار ال�سياحي بني املدرج الروماين وجبل 

املجتمع  اأب��ن��اء  ودم��ج  اإ���س��راك  الفايز اىل  ال��وزي��ر  دع��ا  القلعة، 

على  العمل  �سرورة  موؤكدا  امل�سروع،  وت�سغيل  اإدارة  يف  املحلي 

عربية  اأردنية  مبالمح  تاريخية  كمدينة  عمان  مدينة  اإظهار 

اأ�سيلة وما حتمله من قيم جمالية وفنية ومعمارية عظيمة، 

واأث���ري  ت��اري��خ��ي  ُب��ع��د  ذات  و�سياحياً  ثقافياً  مق�سداً  لتكون 

وجغرايف مميز.

بني  حقيقية  بت�ساركية  ال��ع��م��ل  اأه��م��ي��ة  اىل  ال��ف��اي��ز  ول��ف��ت 

اجلهات القائمة على م�سروع امل�سار ال�سياحي وكذلك امل�ساريع 

ال�سياحية االأخرى، باالإ�سافة اىل �سرورة االلتزام بالرنامج 

العامة خالل تنفيذ  ال�سالمة  الزمني والرتكيز على �سروط 

م�سروع امل�سار.

وامل�سوؤولة  القطع  من جهتها، قالت مديرة م�سروع توثيق 

الهدف  اإن  هي�سر،  يوتا  البيانات،  قاعدة  وتطوير  تنفيذه  عن 

م��ن امل�����س��روع ه��و ح��م��اي��ة واإدارة ال��ق��ط��ع االأث���ري���ة امل��خ��زن��ة يف 

االأثرية،  القطع  وو�سف  وت�سجيل  املعرو�سة،  او  امل�ستودعات 

وادارة مرافق التخزين وخمتر احلفظ يف املتحف، وتطوير 

قاعدة بيانات للقطع االأثرية يف املتاحف.

االنباط- عمان

ال���رق���م���ي  االق���ت�������س���اد  وزارة  وق����ع����ت   

الثالثاء،  ام�ص  ه��واوي،  و�سركة  والريادة 

مذكرة تفاهم متتد لعام 2023 ملوا�سلة 

ال��ت��ع��اون مب���ج���االت ال��ت��دري��ب وال��ت��اأه��ي��ل 

ق����ط����اع االت�������س���االت  واال�����س����ت���������س����ارات يف 

وتكنولوجيا املعلومات.

وت���ه���دف امل����ذك����رة، ال���ت���ي وق��ع��ه��ا وزي���ر 

االق���ت�������س���اد ال���رق���م���ي وال������ري������ادة اأح���م���د 

ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����ص  ال��ه��ن��ان��دة 

وان���غ  ج��ي��ان  ول���ب���ن���ان،  االأردن  يف  ه�����واوي 

ال�سرق  ه���واوي  رئي�ص  بح�سور  )اي��ث��ان(، 

التدريب  لتوفري  يانغ،  ت�سارلز  االأو���س��ط، 

واالت�����س��االت  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  على 

ج��ام��ع��ي  م���در����ص  اآالف   10 م���ن  الأك�����رث 

ه���واوي  اأك��ادمي��ي��ات   7 وت�سغيل  وط��ال��ب، 

على  واالت�����س��االت  املعلومات  لتكنولوجيا 

واإط���الق  املقبلة،  ال��ث��الث  ال�سنوات  م���دار 

م�سابقة تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت 

وبرنامج بذور لرامج امل�ستقبل يف االأردن.

امل�ستمر  التعاون  اأهمية  الهناندة  واأك��د 

و�سركة  ال��وزارة  بني  �سنوات  لعدة  واملمتد 

ه��واوي يف جمال تدريب طلبة اجلامعات 

تكنولوجيا  تقنيات  اأح��دث  على  االأردن��ي��ة 

وذل��ك من خالل  واالت�����س��االت،  املعلومات 

لتقنية  هواوي  اأكادمييات  من  عدد  اإن�ساء 

امل���ع���ل���وم���ات واالت�����������س�����االت يف ع������دد م��ن 

اجلامعات االأردنية.

واأبدى الهناندة اإعجابه بامل�ساريع التي 

من  االت��ف��اق��ي��ة  توقيع  خ��الل  عر�سها  مت 

ق��ب��ل ال��ط��الب ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة �سركة 

– 2020. من   2019 هواوي للعامني 

جهته، بني رئي�ص هواوي ال�سرق االأو�سط 

توقيعها مذكرة  ال�سركة جنحت ومنذ  اأن 

املعلومات  بتكنولوجيا  اخلا�سة  التفاهم 

ال�����وزارة  2019 م���ع  ل��ع��ام  واالت�������س���االت 

اأك���ادمي���ي���ات   4 3 ���س��ن��وات ب��اف��ت��ت��اح  م��ن��ذ 

ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات واالت�������س���االت 

التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  م���ن  ك���ل  يف 

واجل��ام��ع��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة وج��ام��ع��ة االأم���رية 

���س��م��ي��ة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وج���ام���ع���ة ال��ع��ل��وم 

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا االأردن���ي���ة وال��ت��ي ي��ت��م من 

خ��الل��ه��ا ت���دري���ب ط���الب اجل��ام��ع��ات على 

جم��االت  يف  خا�سة  التكنولوجيا،  اأح���دث 

االأمن ال�سيراين واجليل اخلام�ص.

ان االنباط- عمَّ

بفرعيه  امل  ال�سَّ اخل��دم��ات  مركز  اأجن��ز   

رقاء والتَّابع لوزارة  ان والزَّ يف حمافظتي عمَّ

ملراجعيه  معاملة  و331  األًفا   116 العدل 

12 جهة  100 خدمة حكومية تقدمها  يف 

ر�سمية يف مكان واحد.

ال��ع��دل  ع���ن وزارة  ����س���ادر  ت��ق��ري��ر  وق�����ال 

االأنباء  وكالة  الثالثاء، وح�سلت عليه  ام�ص 

امل  االأردنية )برتا(، اإنَّ مركز اخلدمات ال�سَّ

اأ�سهر من  اأول ثالثة  اأجن��ز خ��الل  ان  يف عمَّ

اإىل  ع��دده��ا  و���س��ل  2021 معامالت  ال��ع��ام 

رقاء 19  الزَّ ويف  معاملة،  و886  األًفا   96
األًفا و445 معاملة لنف�ص الفرتة من العام 

اجل��اري. وبينت االأرق��ام اأنَّ خدمة املعلومات 

االأم��ن  مديرية  قبل  م��ن  م��ة  امل��ق��دَّ اجلنائية 

العام يف املركز اأجنزت 25 األفا و14 معاملة 

اآالف و644   5 ك��ان منها  امل��رك��ز،  يف فرعي 

معاملة يف الزرقاء، و19 األفا و370 معاملة 

ان. يف عمَّ

فع عر  واأ�سارت االأرقام اإىل اأنَّ خدمة الدَّ

فواتريكم يف مركز خدمات العا�سمة اأجنزت 

رقاء  ع�سرة اآالف و302 معاملة، ويف فرع الزَّ

فع ب�سكل مبا�سر لثالثة اآالف و 403  متَّ الدَّ

معامالت.

واأو�سحت االأرق��ام اإجن��از وزارة اخلارجية 

معاملة من بينها 9 اآالف  و629  األفا   11
و85 معاملة يف عمان، واألفني و544 لدى 

الق�سائي  التنفيذ  مراجعو  واأنهى  ال��زرق��اء، 

يف   603 بينها  م��ن  م��ع��ام��ل��ة،  و939  األ���ف 

ان. الزرقاء و1336 يف عمَّ

���ام���ل يف  واأن����ه����ى م���رك���ز اخل����دم����ات ال�������سَّ

عدل،  كاتب  معاملة   938 ان  عمَّ العا�سمة 

و15 األفا و821 معاملة ترخي�ص ال�سواقني 

يف  معاملة  و598  اآالف  وخم�سة  واملركبات، 

دائ��رة امل�ساحة واالأرا���س��ي، و1477 معاملة 

ركات، و4184  ال�سَّ دائ��رة مراقب عام  لدى 

ل���دى دائ�����رة االأح������وال امل��دن��ي��ة واجل������وازات، 

كاتب  ت�����س��دي��ق��ات  ل���دى  و222  اآل��ف��ا  و11 

واحل��دود،  االإقامة  بدائرة  و2007  العدل، 

معامالت  و108  تر�سيم،  خدمة  و7842 

ال��ق�����س��ائ��ي، و447 مب��رك��ز  امل��ج��ل�����ص  ل����دى 

ايداع االأوراق املالية، و393 بوزارة ال�سناعة 

والتجارة و5640 يف خدمة ا�ستخراج �سهادة 

م مركز اخلدمات فرع  عدم املحكومية. وق��دَّ

ع��دل، و2196  546 خدمة كاتب  رقاء  الزَّ

م���ع���ام���ل���ة ت���رخ���ي�������ص ����س���واق���ني وم���رك���ب���ات، 

امل�����س��اح��ة  دائ�������رة  ل�����دى  م��ع��ام��ل��ة  و1391 

ل��دى م��راق��ب عام  واالأرا���س��ي و32 معاملة 

دائرة  خدمة  يف  معاملة  و1454  ركات  ال�سَّ

االأح��وال املدنية واجل��وازات، و379 معاملة 

م��ع��ام��ل��ة  ع�����دل، و492  ك���ات���ب  ت�����س��دي��ق��ات 

م اأي مراجع للح�سول  تر�سيم، بينما مل يتقدَّ

هذه  خ��الل  الق�سائي  املجل�ص  خ��دم��ة  على 

��ام��ل التي  ال��ف��رتة. وت��ق��وم ف��ك��رة امل��رك��ز ال�����سَّ

العام  م��ن  �سباط  يف  ال��ع��دل  وزارة  اأطلقتها 

ة خدمات حكومية يف  املا�سي على تقدمي عدَّ

مكان واحد، بحيث ال يتنقل املراجع بني هذه 

املوؤ�س�سات �ساحبة اخلدمة ويح�سل على ما 

الع�سرة  يتجاوز  ق��د ال  واح���د  وق��ت  يريد يف 

دقائق. وافتتحت ال��وزارة مبنى الفرع االأول 

ان  عمَّ العا�سمة  يف  امل  ال�سَّ اخلدمات  ملركز 

مبنطقة العبديل ب�سكل مال�سق لق�سر عدل 

حمافظة  يف  الثَّاين  الفرع  وافتتحت  ان،  عمَّ

اآخ��ر يف  ف��رع  النية الفتتاح  رق��اء، وتتجه  ال��زَّ

الكرك قريبا جًدا.

االنباط-عمان

 قال البنك ال��دويل، يف تقرير، اإن 237 

“امل�سروع  ا�ستفادت من  االأردن  اأ�سرة يف  األف 

لال�ستجابة  النقدية  للتحويالت  ال��ط��ارئ 

حتويالت  وتلقت  كورونا”،  ف��ريو���ص  الأزم���ة 

نقدية طارئة.

التقييمي ح��ول �سري  واأ���س��اف يف تقريره 

الطارئة  النقدية  التحويالت  م�سروع  عمل 

م��دف��وع��ات  اأن  لكوفيد19-،  ل��ال���س��ت��ج��اب��ة 

من  دوالر،  مليون   43.26 بلغت  امل�����س��روع 

دوالر،  مليون   350 ال��ب��ال��غ  ال��ق��ر���ص  مبلغ 

املنحة  م��ب��ل��غ  م��ن  دوالر  م��ل��ي��ون  و24.16 

البالغة 24.17 دوالرا، لي�سل اإجمايل ن�سبة 

ال�سرف اإىل %18، وبقيمة اجمالية بلغت 

67.42 مليون دوالر.
ملجموعة  التنفيذيني  امل��دي��ري��ن  جمل�ص 

البنك الدويل، وافق يف 25 حزيران 2020، 

على امل�سروع البالغ قيمته 374 مليون دوالر 

لتقدمي م�ساعدات نقدية حلوايل 270 األف 

اأ�سرة فقرية يف االأردن، من بينها اأ�سر فقدت 

م�سدر دخلها ب�سبب اأزمة اجلائحة، فيما مت 

االإعالن عن بدء نفاذ امل�سروع يف 11 ت�سرين 

الثاين 2020.

يف  امل��ح��رز  التقدم  �سّنف  ال���دويل،  البنك 

حتقيق الهدف االإمنائي للم�سروع، والتقدم 

ما”،  ح��د  اإىل  “مر�ٍص  اأن��ه  على  التنفيذ  يف 

ل��ل��م�����س��روع  امل����ايل  االإق����ف����ال  اأن  اإىل  م�����س��ريا 

�سيكون يف 22 حزيران 2022.

ي�سمل  االأول  مكونات؛   3 ي�سم  امل�سروع 

دع��م��ا نقديا الأ���س��ر ف��ق��رية م��ت��اأث��رة بجائحة 

مليون   370.8 وبقيمة  ك���ورون���ا  ف��ريو���ص 

هي  فرعية،  مكونات   3 م��ن  ويتكون  دوالر، 

تقدر  فقرية  الأ�سر  موؤقتة  نقدية  حتويالت 

حت��وي��الت  دوالر،  م��ل��ي��ون   214.8 ب��ن��ح��و 

بنحو  تقدر  )تكافل(  لرنامج  عادية  نقدية 

128 مليون دوالر، واإعانات تكميلية موؤقتة 
الوطنية  املعونة  �سندوق  من  للم�ستفيدين 

بقيمة 28 مليون دوالر.

اأم���ا امل��ك��ون ال��ث��اين م��ن امل�����س��روع ه��و اإدارة 

امل�����س��روع وم��راق��ب��ت��ه وت��ق��ي��ي��م��ه، ح��ي��ث تقدر 

واملكون  دوالر،  مليون   2.36 بنحو  قيمته 

للحاالت  اال�ستجابة  ح��ول  يتمحور  الثالث 

الطارئة، دون اأن يحدد البنك قيمته.

ال  االآن،  “حتى  اأن�����ه  ال��ت��ق��ري��ر  واأ�����س����اف 

اإط��ار  3 مكونات فرعية يف  اث��ن��ان م��ن  ي��زال 

النقدي  )ال��دع��م  ي�سمل  ال��ذي  االأول  امل��ك��ون 

امل��ت�����س��ررة من  وال�سعيفة  ال��ف��ق��رية  ل��الأ���س��ر 

وه��م��ا:  التنفيذ،  ق��ي��د  كوفيد19-(  تف�سي 

لالأ�سر  املوؤقتة  النقدية  التحويالت  مكون 

ال�����س��ع��ي��ف��ة، وم���ك���ون ب���رن���ام���ج ال��ت��ح��وي��الت 

النقدية التكافلية”.

وتابع اأنه “جرى �سرف دعم نقدي ملدة 3 

اأ�سهر لعمال غري نظاميني، تاأثروا باجلائحة 

انقطاعه،  اأو  دخ��ل��ه��م  ان��خ��ف��ا���ص  خ���الل  م��ن 

دوالر،  مليون   114 ح��وايل  بلغ  وب��اإج��م��ايل 

 103 االأردنية منه ح��وايل  غطت احلكومة 

خريية  ح�سابات  خ���الل  م��ن  دوالر  م��الي��ني 

مليون   11 تخ�سي�ص  مت  ح��ني  يف  وط��ن��ي��ة، 

يتما�سى  مبا  امل�سروع  من  رجعي  باأثر  دوالر 

البنك  بني  املوقعة  القانونية  االتفاقات  مع 

واحلكومة االأردنية.

يهدف  “امل�سروع اجلديد  اأن  البنك  وبني 

اإىل م�ساعدة االأردن على معاجلة التداعيات 

االجتماعية واالقت�سادية لالأزمة والناجمة 

االأج���ور  وخف�ص  العمل  اأ���س��واق  تقل�ص  ع��ن 

اإن تقدمي  وتراجع م�ستويات الدخل”، حيث 

حت��وي��الت ن��ق��دي��ة ط��ارئ��ة ل��الأ���س��ر ال��ف��ق��رية 

واملحرومة، ومنها االأ�سر التي تعولها امراأة، 

االأزم����ة  االأ���س��ا���ص لتمكينها م��ن حت��ّم��ل  ه��و 

وعلى  ال�سمود  على  قدرتها  على  واحل��ف��اظ 

اال�ستقرار االجتماعي”.

 1983 أسرة جديدة مستفيدة من 
المعونة الشهرية في شباط وآذار

 صناعة وتجارة المفرق تخالف 
40 محاًل تجاريًا منذ بداية رمضان

 معان: االنتهاء من مكافحة 
أسراب الجراد

 26 ألف شخص تلقوا لقاح 
كورونا في محافظة المفرق

االنباط- عمان

 ق����ال ال���ن���اط���ق االع����الم����ي ل�����س��ن��دوق 

امل��ع��ون��ة ال��وط��ن��ي��ة ن��اج��ح ال�����س��واحل��ة، اإن 

1983اأ�سرة جديدة م�ستفيدة من  نحو 

�سهري  خ��الل  املتكررة  ال�سهرية  املعونة 

�سباط واذار املا�سيني.

اأ�سرة مت   120 ان  ال�سواحلة  واو�سح 

عنها  امل��ت��ك��ررة  ال�سهرية  امل��ع��ون��ة  اإي��ق��اف 

امل��ا���س��ي��ني؛  ���س��ب��اط واذار  ���س��ه��ري  خ���الل 

امل��ط��ل��ق��ة  وزواج  امل���ن���ت���ف���ع  وف������اة  ب�����س��ب��ب 

املنتفعة.

التي خف�ست  االأ���س��ر  ان ع��دد  وا���س��اف 

قيمة املعونة ال�سهرية املتكررة عنهم بلغ 

اأ�سرة خالل ال�سهرين ذاتهما.  600
امل�ستفيدة  االأ���س��ر  ع��دد  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

م��ن ب��رن��ام��ج امل��ع��ون��ة ال�����س��ه��ري��ة امل��ت��ك��ررة 

جتاوز 106 اأ�سرة.

االنباط- املفرق

ح�������ررت م����دي����ري����ة ����س���ن���اع���ة وجت������ارة 

ب��ح��ق  40 خم���ال���ف���ة،  امل����ف����رق  ومت����وي����ن 

�سهر رم�سان  حمال جتارية، منذ حلول 

املهند�ص  امل��دي��ري��ة  مل��دي��ر  وف��ق��اً  امل���ب���ارك، 

ال�سياحني. علي 

امل��خ��ال��ف��ات  اأن  ال�����س��ي��اح��ني،  واأ����س���اف 

اأ�سعار،  اإع��الن  ع��دم  خمالفة   32 �سملت 

وك��ذل��ك 8 خم��ال��ف��ات رف���ع اأ���س��ع��ار امل���واد 

�سعرها  حتديد  جرى  التي  اال�ستهالكية 

وال���ت���ج���ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  ق���ب���ل  م����ن 

وال���دواج���ن.  وال���زي���وت  واالأرز  ك��ال�����س��ك��ر 

واأكد اأنه ومع حلول �سهر رم�سان املبارك 

التفتي�سية  جوالتها  من  املديرية  كثفت 

الدجاج،  ونتافات  التجارية  املحال  على 

املواد  �سراء  عل  املواطنني  لتهافت  نظراً 

الغذائية

االنباط- معان

قال مدير مديرية زراعة حمافظة معان 

تابعة  ف��رق  اإن  خ��ط��اب،  اآل  اأح��م��د  املهند�ص 

ل��ل��م��دي��ري��ة و���س��م��ن م��ن��اط��ق االخ��ت�����س��ا���ص، 

كافحت اأم�����ص االث��ن��ني اآخ��ر اأ���س��راب اجل��راد 

املتواجدة يف منطقة اجلفر.

التابعة  املناطق  اأن  الثالثاء،  ام�ص  واك��د 

للمديرية �سمن حمافظة معان خالية من 

اأ�سراب اجلراد يف الوقت احلايل.

تابعة  ا�ستك�سافية  ف���رق   3 ان  واأ����س���اف 

وتر�سد  مناطق عديدة  تتوزع يف  للمديرية 

اأ������س�����راب اجل��������راد ال����ق����ادم����ة م����ن احل�����دود 

التعامل مع تلك  اأنه يتم  ال�سرقية،مو�سحا 

ف���رق خمت�سة  االأ����س���راب م��ن خ���الل خم�ص 

مبكافحة اجلراد.

وب��ني اأن��ه مت االن��ت��ه��اء م��ن مكافحة اآخ��ر 

اجليوب التي تواجدت بها اأ�سراب اجلراد يف 

التابعة  مزارع اجلفر، وبذلك تخلو املناطق 

ل��ل��م��دي��ري��ة ���س��م��ن حم��اف��ظ��ة م��ع��ان ح��ال��ي��ا 

املزارعني يف  اأن خ�سائر  اجل��راد، موؤكدا  من 

امل��ح��اف��ظ��ة وال��ت��ي نتجت ع��ن ق���دوم اأ���س��راب 

اجلراد حمدودة جدا.

االنباط-املفرق

 بلغ عدد االأ�سخا�ص، الذين تلقوا اللقاح 

املفرق  كورونا يف حمافظة  لفريو�ص  امل�ساد 

األ��ف   26 التطعيم  عمليات  ان��ط��الق  م��ن��ذ 

الدكتور  امل��ف��رق  �سحة  ملدير  وف��ق��اً  �سخ�ص، 

هاين عليمات.

ن�سبة  اإن  ال��ث��الث��اء،  ام�����ص  عليمات  وق���ال 

االإق���ب���ال ع��ل��ى تلقي ال��ل��ق��اح��ات ج��ي��دة ج��دا، 

ال��ل��ق��اح��ات ي��ت��م من  اإع��ط��اء  اأن  اإىل  م�����س��رياً 

وت�سمل  الغاية  لهذه  املعتمدة  املراكز  خالل 

م��رك��ز االأم���را����ص ال�����س��دري��ة وم��رك��ز �سحي 

وم�ست�سفى  ال��زع��رتي  �سحي  ومركز  رح��اب 

البادية  وم�ست�سفى  الع�سكري  ط��الل  امللك 

ال�����س��م��ال��ي��ة احل���ك���وم���ي وخم���ي���م ال���زع���رتي 

اإىل  اإ�سافة  احلكومي،  الروي�سد  وم�ست�سفى 

الفرق اجلوالة.

ودعا االأ�سخا�ص امل�سجلني للح�سول على 

اللقاح اإىل �سرورة االلتزام باملواعيد املقررة 

مع  بالت�سجيل  اخلا�سة  املن�سة  خ��الل  م��ن 

كالتباعد  العامة  ال�سالمة  بو�سائل  االلتزام 

واحل���ف���اظ ع��ل��ى م�����س��اف��ة االأم������ان ال���الزم���ة 

للوقاية من العدوى يف مراكز تلقي اللقاح.

وب���ني اأن اخل���ارط���ة ال�����س��ح��ب��ة وال��و���س��ع 

يختلف  ال  امل���ف���رق  حم��اف��ظ��ة  يف  ال���وب���ائ���ي 

م�سرية  اململكة،  حمافظات  باقي  عن  كثرياً 

ن�سبة  تخفي�ص  على  ترتكز  اجلهود  اأن  اإىل 

 5 م��ن  الأق��ل  لت�سل  االإيجابية  الفحو�سات 

باملئة يف االأ�سابيع القليلة املقبلة.

االربعاء   28 / 4 / 2021
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

دبي - رويرتز

قالت وكالة فيت�ش للت�سنيف االئتماين 

امل��م��ت��د جل��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-19  ال��ت��اأث��ري  اإن 

العام  النفط  اأ�سعار  يف  احلاد  واالنخفا�ش 

امل���ا����س���ي ����س���ي���ق���ودان ل��ع��ج��ز ل����دى م��ع��ظ��م 

حكومات اخلليج.

باملنطقة  دول  ت�����س��ه��د  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن 

تعايف  بف�سل  املالية  اأو���س��اع��ه��ا  يف  حت�سنا 

اأ�سعار النفط و تخفيف قيود االإنتاج، لكن 

الكويت  يف  ال�سيما  ك��ب��ريا،  �سيظل  العجز 

وال���ب���ح���ري���ن. وق����ال����ت ف��ي��ت�����ش يف ت��ق��ري��ر 

اأب��وظ��ب��ي وق��ط��ر فقط  اأن حت��ق��ق  »ن��ت��وق��ع 

ماليا. فائ�سا 

الالزمة  املرتفعة  النفط  اأ�سعار  »تبني 

ل��ت��ح��ق��ي��ق ت�������وازن م�����ايل ح���ج���م حت���دي���ات 

تظل  معظمها  ويف  العامة  املالية  اإ���س��الح 

اأو  احلالية  النفط  اأ�سعار  من  كثريا  اأعلى 

املتوقعة«.

م��ت��و���س��ط  ي��ب��ل��غ  اأن  ف��ي��ت�����ش  وت���وق���ع���ت 

لكن  احل��ايل،  العام  دوالرا   58 برنت  �سعر 

توقعاتها طويلة املدى عند 53 دوالرا.

اأن  اإىل  ف��ي��ت�����ش  ت����ق����دي����رات  واأ������س�����ارت 

ال��ب��ح��ري��ن حت���ت���اج ���س��ع��را ع��ن��د ن��ح��و 100 

دوالر للربميل لتحقيق توازن يف ميزانية 

 80 اأكرث من  الكويت  2021-2022 وحتتاج 

ح��وايل  وع��م��ان  ال�سعودية  وحت��ت��اج  دوالرا 

70 دوالرا.

 66 وي��ج��ري ت���داول ب��رن��ت عند ح���وايل 

دوالرا.

يوا�سل  ال��ن��ف��ط،  اإي�����رادات  ج��ان��ب  واإىل 

فريو�ش كورونا ال�سغط على خزائن دول 

ال��دول فر�ش قيود  واأع��ادت بع�ش  اخلليج 

الن�ساط االقت�سادي. على 

وقالت فيت�ش »توا�سل موجة جديدة من 

االإ���س��اب��ات ع��رق��ل��ة من��و ال��دخ��ل م��ن اخل��ارج 

واملالية العامة والتوظيف والناجت املحلي«.

اأب��وظ��ب��ي  ت�سجل  اأن  ال��وك��ال��ة  وت��وق��ع��ت 

قطر  ت�����س��ج��ل  واأن   ،%1.1 م��ال��ي��ا  ف��ائ�����س��ا 

2.4%، من الناجت املحلي. بينما توقعت اأن 

اقت�ساد يف اخلليج،  اأكرب  ال�سعودية،  متني 

.%5.3 بعجز 

العربية-وكاالت

املتعلقة  العاملية  البنوك  خ�سائر  جت��اوزت 

ماجنمنت،  كابيتال  اأركيغو�ش  �سركة  بانهيار 

ال��ت��اب��ع��ة ل���الأم���ريك���ي ب��ي��ل ه���وان���غ م��ب��ل��غ 10 

نومورا  �سركة  ك�سفت  اأن  بعد  دوالر  مليارات 

عن   UBS Group AGو ه��ول��دي��ن��غ��ز، 

اخل�����س��ائ��ر  م���ن  دوالر  م��ل��ي��ار   3.7 م���ن  اأك�����رث 

امل��ج��م��ع��ة م���ن ان��ه��ي��ار ال�����س��رك��ة ال��ع��ائ��ل��ي��ة يف 

املتحدة. الواليات 

وت��ك��ب��د ال��ب��ن��ك ال���ي���اب���اين خ�����س��ائ��ر ب��ن��ح��و 

245.7 مليار ين )2.3 مليار دوالر( يف االأ�سهر 

31 م���ار����ش، وه���ي اأك��رب  ال��ث��الث��ة امل��ن��ت��ه��ي��ة يف 

2009، ف�ساًل عن  له منذ عام  خ�سارة ف�سلية 

خ�سائر اأخرى يف املتبقي من العام املايل بنحو 

62 مليار ين مرتبطة اأي�ساً ب� اأركيغو�ش.

مل  التي  اإ���ش،  بي  يو  جمموعة  قالت  فيما 

اأركيغو�ش،  م��ن  ت��اأث��ري  اأي  اإىل  قبل  م��ن  ت�سر 

861 مليون  بقيمة  تتوقع خ�سائر مركبة  اإنها 

دوالر خالل الربع الثاين.

اخلا�سرين  اأك��رب  بني  من  البنكان  ويعترب 

ان��ه��ارت  ال��ت��ي  اأرك��ي��غ��و���ش كابيتال،  ك��ارث��ة  م��ن 

ال��ب��ن��وك وال�����س��رك��ات بتقدمي  ب��ع��دم��ا ع��م��دت 

االأ�سهم  ���س��راء  لعمليات  ب��امل��ل��ي��ارات  مت��وي��الت 

�سدادها  ال�سركة عن  والتي عجزت  بالهام�ش، 

ب��ع�����س��رات  ق�����س��ري��ة  ب���ي���ع  اإىل ع��م��ل��ي��ات  وق�����اد 

املليارات من الدوالرات.

وتعد نومورا، املقر�ش الثاين االأكرث تاأثراً 

�سوي�ش، عن  اأعلنت جمموعة كريديه  اأن  بعد 

فيما  دوالر،  مليار   5.5 بنحو  جممعة  خ�سارة 

مورغان  خلف  الرابع،  املركز   UBS يحتل 

امل�ستثمرين  ف��اج��اأ  وال���ذي  م��ب��ا���س��رة،  �ستانلي 

يف  دوالر  م��ل��ي��ون   911 ب��خ�����س��ارة  وامل��ح��ل��ل��ني 

ذكرته  مل��ا  وف��ق��اً  ال�سهر،  ه��ذا  م��ن  �سابق  وق��ت 

»العربية.نت«. »بلومربغ«، واطلعت عليه 

اأرباحه  عن  بنك،  دويت�سه  �سيعلن  ب��دوره، 

ال��ي��وم االأرب���ع���اء، ح��ي��ث ي��ع��د ب��ج��ان��ب، ج��ي بي 

املقر�سني  ب��ني  م��ن  غ��روب  و�سيتي  م��ورغ��ان، 

الذين متكنوا جميعاً من احلد من اخل�سائر، 

اإن اخل�سائر غري موؤثرة، كما قرر كل  قائلني 

من مورغان �ستانلي ويو بي اإ�ش اأن خ�سائرها 

مل تكن كبرية مبا يكفي لالإف�ساح عنها قبل 

موعدها  يف  الف�سلية  االأع��م��ال  نتائج  اإع��الن 

املخطط.

ك����ان غ���ول���دم���ان ���س��اك�����ش، ووي���ل���ز ف���ارغ���و، 

امل�ساركني  الوحيدين  الرئي�سيني  الو�سطاء 

يف  اخل�سائر  جتنب  من  متاماً  متكنوا  الذين 

تعر�سهم.

وق���درت »ب��ل��وم��ربغ«، ح��ج��م االأم����وال التي 

ال��رثوات  الأ�سحاب  العائلية  املكاتب  تديرها 

انهيار  ودفع  دوالر،  تريليونات   6 بنحو  عاملياً 

اأرك���ي���غ���و����ش ك��اب��ي��ت��ال امل��ن��ظ��م��ني وامل�����س��رع��ني 

وامل����داف����ع����ني ع����ن ����س���غ���ار امل�����س��ت��ث��م��ري��ن اإىل 

ال�����س��غ��ط م����ن اأج�����ل ال��ك�����س��ف ع����ن االأع����م����ال 

ت�ستفيد  ال��ت��ي  العائلية،  للمكاتب  الداخلية 

من عمليات التنظيم اخلفيف.

متطلبات  االأمريكيون  املنظمون  ويدر�ش 

اإف�������س���اح اأك������رث ����س���رام���ة، ح���ي���ث ي�����س��ت��ك�����س��ف 

كيفية  وال��ب��ور���س��ات  امل��ال��ي��ة  االأوراق  مفو�سو 

زيادة ال�سفافية الأنواع الرهانات امل�ستقة التي 

اأركيغو�ش. اأغرقت �سركة 

العربية-وكاالت

ال��ت��ي م��ن �ساأنها  ال��ل��وائ��ح  ه���ددت فرن�سا مبنع 

مبمار�سة  الربيطانية  املالية  لل�سركات  ت�سمح  اأن 

االأعمال التجارية يف اأوروبا اإذا مل حترتم بريطانيا 

ال��ت��زام��ات خروجها م��ن االحت���اد االأوروب����ي ب�ساأن 

ال�سيد.

م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال وزي����ر ال�������س���وؤون االأوروب����ي����ة 

الفرن�سي، كليمان بيون لتلفزيون بلومربغ: »يجب 

وت�ساريح  تراخي�ش،  تقدمي  املتحدة  اململكة  على 

للو�سول اإىل مياهها االإقليمية ل�سيد االأ�سماك«، 

ملا اطلعت عليه  ال�سفقة«، وفقاً  »ه��ذه هي  موؤكداً 

»العربية.نت«.

اإمكانية  املتحدة  اململكة  توفر  اإذا مل  واأ���س��اف، 

الو�سول اإىل مياهها لقطاع �سيد االأ�سماك وفقاً 

الت��ف��اق خ���روج بريطانيا م��ن االحت����اد االأوروب����ي 

يف  انتقامية  ت��داب��ري  اعتماد  ف�سيتم  »بريك�ست«، 

قطاعات اأخرى، مبا يف ذلك اخلدمات املالية.

بااللتزامات  الوفاء  يتم  وق��ال بيون، »طاملا مل 

املتعلقة بال�سيد، فلن نقدم �سيئاً«. وا�سفاً االأمر ب� 

»اإنه مقاي�سة«.

وب�سفته ع�سواً رئي�سياً يف احلكومة الفرن�سية، 

كان بيون مدافعاً �سريحاً عن االحتاد. فيما تنذر 

تعليقاته بال�سوء بالن�سبة للمملكة املتحدة، حيث 

اأك���رث م��ن مليون �سخ�ش،  امل���ايل  القطاع  ي��وظ��ف 

وي�سكل حوايل 7% من االقت�ساد وميثل اأكرث من 

ُع�سر اإجمايل االإي��رادات ال�سريبية. ومع ذلك، مل 

املمنوح  االهتمام  من  بالقليل  اإال  ال�سناعة  حتظ 

 %0.1 ���س��وى  ي�سكل  ال  وال����ذي  االأ���س��م��اك،  ل�سيد 

خروج  مفاو�سات  يف  املتحدة،  اململكة  اقت�ساد  من 

بريطانيا من االحتاد االأوروبي التي طال اأمدها.

غولدمان  مثل  �سركات  ق��ي��ام  ذل��ك  �سهد  وق��د 

�ساك�ش، وجي بي مورغان بنقل الوظائف واالأ�سول 

ال�سنوات  م��دى  االأوروب��ي��ة على  الكتلة  داخ��ل  اإىل 

القليلة املا�سية.

خ�سائر �سخمة للقطاع املايل

وقدرت �سركة اال�ست�سارات اإرن�ست اأند يونغ، اأنه 

مت نقل نحو 7500 وظيفة يف القطاع امل��ايل و1.2 

دوالر(  تريليون   1.6( اإ�سرتليني  جنيه  تريليون 

يف االأ���س��ول من بريطانيا اإىل االحت���اد االأوروب���ي 

بالفعل.

ع��ل��ى اجل���ان���ب االآخ������ر، دع����ت ف��رن�����س��ا االحت����اد 

االأوروبي اإىل ت�سريع تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا 

ال�سيادون  احتج  اأن  بعد  االأوروب�����ي،  االحت���اد  م��ن 

بولوين  ميناء  يف  امل��ا���س��ي  االأ���س��ب��وع  الفرن�سيون 

حيث  املتحدة.  اململكة  مياه  اإىل  الو�سول  لتاأمني 

منعوا �ساحنات حتمل املاأكوالت البحرية القادمة 

من بريطانيا، قائلني اإنهم عانوا من تاأخريات يف 

اململكة  مياه  يف  لل�سيد  تراخي�ش  على  احل�سول 

املتحدة. ونفت ال�سلطات الربيطانية حدوث ذلك، 

وو�سفت احل�سار باأنه غري مربر.

بتقدمي  االثنني  الفرن�سية  احلكومة  وتعهدت 

ل��دع��م  دوالر(  م��ل��ي��ون   121( ي����ورو  م��ل��ي��ون   100

ال�سيادين يف �سمال فرن�سا املت�سررين من خروج 

ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن االحت�����اد االأوروب��������ي، وه���ي حزمة 

م�ساعدات وافقت عليها املفو�سية االأوروبية، وقالت 

لل�سيادين  جديداً  ترخي�ساً   21 ت�سليم  �سيتم  اإن��ه 

الفرن�سيني للو�سول اإىل املياه الربيطانية.

اأن خ��روج بريطانيا من االحت��اد  واعترب بيون 

اأن  ك���ان �سفقة ج��ي��دة ول��ك��ن ال ينبغي  االأوروب�����ي 

ت�سمل  اأن  ميكن  كما  ب��ي��ا���ش«،  على  �سيكاً  ي��ك��ون« 

االأع���م���ال االن��ت��ق��ام��ي��ة ل��ع��دم االم��ت��ث��ال »ال��ر���س��وم 

اجلمركية«.

ومن املقرر اأن ي�سوت اأع�ساء الربملان االأوروبي 

يوم  وق��ت الح��ق  االت��ف��اق يف  على  الت�سديق  على 

الثالثاء، بعد 4 اأ�سهر من اإبرامه. فيما كان �سيد 

االأ�سماك اأحد اأهم املو�سوعات يف املفاو�سات حيث 

القاريني  لل�سماح لل�سيادين  قادت فرن�سا معركة 

جانب  اإىل  امل��ت��ح��دة،  اململكة  م��ي��اه  اإىل  بالو�سول 

احلدود االأيرلندية.

فيتش: كورونا والنفط سيسببان عجزا ماليا بمعظم
 دول الخليج في 2021

فضيحة »أركيغوس كابيتال« المالية .. الصورة الكاملة تتكشف!

فرنسا تحذر بريطانيا وتتعهد بـ«االنتقام« ما لم.. !

3 مليارات دوالر سنويا إيرادات 
مصر اإلضافية بعد استئناف 

السياحة الروسية

2.7 مليون برميل صادرات النفط 
الخام من موانئ البصرة

دبي - العربية

ن�ساط  اإن عودة  �ساك�ش  قال غولدمان 

م�����س��ت��وي��ات ما  اإىل  ال��رو���س��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ة 

ع��ائ��دات  ي��ع��زز  اأن  ميكن   ،2015 ع��ام  قبل 

مليارات   3 من  باأكرث  م�سر  يف  ال�سياحة 

الناجت  من   %0.75 )ح��وايل  �سنوًيا  دوالر 

امل���ح���ل���ي االإج�����م�����ايل(، وم����ن امل����رج����ح اأن 

نظًرا  تدريجي  ب�سكل  االأم��ر  ه��ذا  يحدث 

الوباء العاملي. ال�ستمرار 

واأع��ل��ن��ت ك��ل م��ن م�����س��ر ورو���س��ي��ا ي��وم 

اجلمعة املا�سي ا�ستئناف جميع الرحالت 

اجل���وي���ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ب��ع��د ت���وق���ف دام 

�سنوات. خم�ش 

ال��رح��الت اجلوية  تعليق  وك��ان قد مت 

م�������س���ر يف  اإىل  رو�����س����ي����ا  م����ن  امل����ب����ا�����س����رة 

�سركة  طائرة  �سقوط  بعد   2015 اأكتوبر 

9268 املتجهة من مدينة  مرتوجيت رقم 

�سانت  م��دي��ن��ة  اإىل  ال�����س��اح��ل��ي��ة  ال��غ��ردق��ة 

بيرت�سربج.

وي��ع��ت��رب ا���س��ت��ئ��ن��اف ال��رح��الت اجل��وي��ة 

مب��ث��اب��ة دف���ع���ة ك���ب���رية الآف�����اق االن��ت��ع��ا���ش 

قد  ك��ان  ال��ذي  م�سر  يف  ال�سياحة  لقطاع 

كورونا، ففي  ت�سرر من جائحة فريو�ش 

وفقا   ،2014 ع��ام  ال�سياحة  انتعا�ش  ذروة 

�ساك�ش. لغولدمان 

ك����ان ال�����س��ي��اح ال����رو�����ش مي��ث��ل��ون ث��ل��ث 

م�سر،  اإىل  ال��واف��دي��ن  ال�����س��ي��اح  اإج���م���ايل 

ل��ك��ن ه���ذا ال���ع���دد ان��خ��ف�����ش ب�����س��ك��ل كبري 

م���ن���ذ ف����ر�����ش احل����ظ����ر ع���ل���ى ال����رح����الت 

البنك  تقديرات  ح�سب  املبا�سرة،  اجلوية 

اال�ستثماري.

اأن��ه خالل  �ساك�ش  غ��ول��دم��ان  واأو���س��ح 

الطائرة  حل��ادث  ال�سابقة  �سنوات  الع�سر 

ك��ان��ت   ،  )Metrojet( ال���رو����س���ي���ة 

ت��ن��م��و  م�����س��ر  اإىل  ال���رو����س���ي���ة  ال�����س��ي��اح��ة 

ب��وت��رية ���س��ري��ع��ة، وب��ل��غ��ت ذروت���ه���ا يف ع��ام 

2014، بدخول اأكرث من 3.1 مليون �سائح 

رو�سي، وهو ما ميثل حوايل ثلث اإجمايل 

عدد ال�سياح الوافدين اإىل م�سر يف ذلك 

العام.

ب�سدة  انخف�ست  احل���ادث،  اأع��ق��اب  ويف 

اأع������داد ال�����س��ي��اح ال���واف���دي���ن م���ن رو���س��ي��ا 

احل��ني،  ذل��ك  منذ  امل��ع��دالت  تتعافى  ومل 

وي���رج���ع ال�����س��ب��ب ال��رئ��ي�����س��ي ل���ه���ذا، اإىل 

فر�ش االحتاد الرو�سي حظًرا على جميع 

م�سر،  اإىل  امل��ب��ا���س��رة  اجل��وي��ة  ال��رح��الت 

يف ان��ت��ظ��ار م��راج��ع��ة وت��ع��دي��ل اإج�����راءات 

باملطارات. ال�سالمة 

الرو�سية،  ال�سحافة  لتقارير  ووف��ًق��ا 

االآن  ال�سالمة ي�سمح  فاإن حت�سن معايري 

ب��ا���س��ت��ئ��ن��اف ال���رح���الت اجل���وي���ة، وي��ج��ري 

اإىل  ال�سياحة  ا�ستئناف  مناق�سة  ح��ال��ًي��ا 

الغردقة و�سرم ال�سيخ يف �سيناء.

من  الدخل  »متو�سط  اأن  البنك  وذك��ر 

ال�سنوات  م��دى  على  م�سر  يف  �سائح  ك��ل 

دوالر،   1000 ب���ل���غ  امل���ا����س���ي���ة  ال�����ث�����الث 

ال�سياحة  ع��ودة  احتمالية  ف��اإن  وبالتايل، 

الرو�سية اإىل م�ستويات ما قبل عام 2015 

�سنوًيا،  �سائح  ماليني   3 جت��اوزت  وال��ت��ي 

 3 بحوايل  اجل��اري  احل�ساب  تعزيز  تعني 

مليارات دوالر �سنوًيا، كما اأنه مينح اآفاق 

منو الناجت املحلي االإجمايل دفعة جيدة، 

نظراً العتماد االقت�ساد ب�سكل كبري على 

�سناعة ال�سياحة، والتي متثل واحدة من 

امل�سري،  االقت�ساد  يف  وظ��ائ��ف  �سبع  ك��ل 

وذل�����ك وف���ق���اً ل��ب��ي��ان��ات ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 

لال�ستعالمات يف م�سر«.

ن�سبي  ي��ق��ني  ع���دم  ه��ن��اك  اأن  واأو����س���ح 

ال�سياحة  ا�ستئناف  بتوقيت  يتعلق  فيما 

اأنه من املحتمل اأن يكون  الرو�سية، حيث 

م��رت��ب��ط��اً ب��ت��ط��ورات ال��وب��اء ال��ع��امل��ي، مبا 

واإن��ت��اج  التطعيم  عمليات  جن��اح  ذل��ك  يف 

اللقاح يف رو�سيا وم�سر.

دبي - رويرتز

اأع��ل��ن��ت وك���ال���ة االأن���ب���اء ال��ع��راق��ي��ة اأن 

م��ت��و���س��ط �����س����ادرات ال��ن��ف��ط اخل�����ام م��ن 

مليون   2.7 بلغ  بالعراق  الب�سرة  موانئ 

برميل يوميا يف اأبريل.

بدوره، قال مدير �سركة نفط الب�سرة 

مع  يتما�سى  النفط  اإن��ت��اج  اإن  ال��ع��راق��ي��ة 

ن��ق��ل��ت وك��ال��ة  اأوب�����ك+، بح�سب م��ا  ات��ف��اق 

العراقية. االأنباء 

اأوب�����ك  م���ت�������س���ل، جت���ت���م���ع  ����س���ي���اق  ويف 

الثالثاء،  ام�ش  رو�سيا،  بقيادة  وحلفاوؤها 

مل��ن��اق�����س��ة ���س��ي��ا���س��ة االإن���ت���اج و���س��ط ت��ف��اوؤل 

املخاوف  رغم  الطاقة  على  الطلب  حيال 

كورونا  بفريو�ش  االإ�سابات  تنامي  ب�ساأن 

امل�ستجد يف الهند والربازيل واليابان.

واأف�������اد م�����س��در ووث���ي���ق���ة م���ن اأوب�����ك+ 

امل��ج��م��وع��ة  اأن  روي������رتز  ع��ل��ي��ه��ا  اط���ل���ع���ت 

الوزارية  املراقبة  للجنة  اجتماعا  �ستعقد 

امل�سرتكة يف 27 اأبريل ني�سان بدال من 28 

منه كما كان مقررا يف وقت �سابق.

ما  بعد  يت�سح  مل  اإن��ه  امل�سادر  وقالت 

وزاري��اً  اجتماعا  �ستعقد  اأوب��ك+  كانت  اإذا 

ك��ام��اًل غ���داً االأرب��ع��اء كما ك��ان م��ق��ررا اأم 

اأن��ه��ا ���س��ت��اأج��ل��ه ح��ت��ى ن��ه��اي��ة م��اي��و اأي���ار يف 

����س���وء االت����ف����اق ب��ال��ف��ع��ل ع��ل��ى ���س��ي��ا���س��ات 

االإنتاج لالأ�سهر الثالثة املقبلة.

وخ��ف�����س��ت اأوب������ك+، ال��ت��ي ت�����س��خ اأك���رث 

حوايل  اإنتاجها  العاملي،  االإنتاج  ثلث  من 

 %8 اأكرث من  اأو  8 ماليني برميل يوميا، 

خف�سا  ذلك  وي�سمل  العاملي،  الطلب  من 

ط��وع��ي��ا م���ن ال�����س��ع��ودي��ة ب���واق���ع م��ل��ي��ون 

يوميا. برميل 

اجل���اري،  ال�سهر  م��ن  ���س��اب��ق  وق��ت  ويف 

مليون   2.1 ع��ودة  على  املجموعة  اتفقت 

برميل يوميا لل�سوق يف الفرتة من مايو 

اأيار اإىل يوليو متوز لتقل�ش التخفي�سات 

اإىل 5.8 مليون برميل يوميا.

وي������وم االث����ن����ني، اأب����ق����ت اأوب�������ك+ ع��ل��ى 

ت��وق��ع��ات��ه��ا ل��ن��م��و ال��ط��ل��ب ال���ع���امل���ي ع��ل��ى 

ت��غ��ي��ري، متوقعة  دون  ال��ع��ام  ه���ذا  ال��ن��ف��ط 

6 م��الي��ني ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا للعام  زي����ادة ب����

اأكرب انخفا�ش على االإطالق  2021 عقب 

والذي بلغ 9.5 مليون برميل يوميا العام 

ب�سبب اجلائحة. املا�سي 

من  قلقها  تقرير  يف  املجموعة  واأب��دت 

اجل��دي��دة  ل��الإ���س��اب��ات  االأخ���ري  الت�ساعد 

واليابان  والربازيل  الهند  يف  بالفريو�ش 

مبا قد يوؤدي النحراف تعايف الطلب عن 

مليار  م��ن  ب��اأك��رث  التطعيم  رغ��م  م�����س��اره 

جرعة من لقاحات كوفيد-19 عامليا.

وان��ت��ع�����س��ت اأ����س���ع���ار ال��ن��ف��ط ام�����ش اإث���ر 

كبح  لكن  امل��ا���س��ي��ة،  اجلل�سة  يف  هبوطها 

امل��ك��ا���س��ب ت��ن��ام��ي امل��خ��اوف ب�����س��اأن الطلب 

على الوقود يف الهند، ثالث اأكرب م�ستورد 

للخام يف العامل.

العربية-رويرتز

رف���ع ب��ن��ك ال��ي��اب��ان امل���رك���زي ت��وق��ع��ات��ه لنمو 

االقت�ساد خالل العامني احلايل واملقبل، واأبقى 

على حجم برناجمه للتي�سري الكمي دون تغيري.

�سيوؤثر  ال��ع��امل��ي  الطلب  اإن من��و  امل��رك��زي  وق���ال 

اإيجابا على االقت�ساد الياباين، واإن ظلت النظرة 

امل�ستقبلية غري وا�سحة ب�سبب جائحة كورونا، 

على  لل�سيطرة  العاملية  اجل��ه��ود  جن���اح  وم���دى 

تف�سي الوباء.

بن�سبة  االقت�ساد  انكما�ش  امل��رك��زي  وت��وق��ع 

4.9% خالل العام املايل املا�سي املنتهي يف مار�ش، 

مقارنة بتوقعاته ال�سابقة بانكما�ش ن�سبته %5.6.

ورف��ع توقعاته للنمو خالل العام امل��ايل احلايل 

من 3.9% اإىل 4%، وللعام املايل املقبل من %1.8 

اإىل %2.4.

�سيا�سته  ع��ل��ى  �سيبقي  اأن����ه  امل���رك���زي  واأك�����د 

الت�سخم  م��ع��دل  اإىل  ي�����س��ل  ح��ت��ى  ال��ت��و���س��ع��ي��ة 

امل�ستهدف البالغ %2.

بنك اليابان يرفع توقعاته 
للنمو إلى 4% للعام المالي الحالي



االنباط- عمان

 اأو�سى املجل�س الأعلى لل�سك�ن، ب�أهمية 

على  مهنية  �سحة  خ��دم���ت  وح���دة  اإن�����س���ء 

بوظ�ئف  اإليه�  ُيعهد  م�ستوى كل موؤ�س�سة، 

وق���ئ��ي��ة ب�����س��ك��ل اأ���س������س��ي، وم�����س��وؤول��ة عن 

والعم�ل  العمل  ل�س�حب  امل�����س��ورة  ت��ق��دمي 

ب�������س����أن احل����ف�����ظ ع���ل���ى ب��ي��ئ��ة ع���م���ل اآم���ن���ة 

تدابري  اتخ�ذ  على  وم�س�عدتهم  و�سحية، 

العمل. من��سبة يف مك�ن 

وج�ءت هذه التو�سية، �سمن حزمة من 

يف  وال�سحة  ب�ل�سالمة  املتعلقة  التو�سي�ت 

ب�ليوم  الح��ت��ف���ل  مبن��سبة  العمل،  م��ك���ن 

الع�ملي لل�سالمة وال�سحة يف مك�ن العمل، 

اليوم الأربع�ء. الذي ُي�س�دف 

ال���ي���وم  ب����ي�����ن  امل���ج���ل�������س، يف  واأو�������س������ى 

ال�سحة  خم���ط��ر  اإدارة  ب��دع��م  ال��ث��الث���ء، 

امل��ه��ن��ي��ة يف م���راف���ق ال���رع����ي���ة ال�����س��ح��ي��ة، 

للطوارئ  ال�ستج�بة  ا�ستمرارية  و�سم�ن 

والرتويج  الأ�س��سية،  ال�سحية  واخلدم�ت 

وال�سحة. لل�سالمة  وق�ئية  لثق�فة وطنية 

واخل��دم���ت  املعلوم�ت  توفري  اإىل  ودع��� 

ال����س���ت�������س����ري���ة وال���ت���دري���ب ع���ل���ى خم���ط��ر 

واإج��راء  البي�ن�ت  وجمع  املهنية،  ال�سحة 

ال���ب���ح���وث ح����ول ه����ذه امل���خ����ط���ر، وت��ف��ع��ي��ل 

الإج����������راءات وال�����روت�����وك�����ولت اخل������س��ة 

ب��ق��ط���ع���ت ال��ع��م��ل ل��ل��وق���ي��ة وال��ت��ع���م��ل مع 

اإن�س�ء  اأهمية  ج�نب  اإىل  ك��ورون���،  ج�ئحة 

نظ�م وطني ملخ�طر ال�سحة املهنية وو�سع 

�سي��سة وطنية يف هذا املج�ل.

وق�����ل����ت الأم����ي����ن����ة ال���ع����م���ة ل��ل��م��ج��ل�����س 

املن��سبة  ه��ذه  ان  ع��م���وي،  عبلة  ال��دك��ت��ورة 

28 ني�س�ن، ت�أتي  التي يحتفل به� �سنوي� يف 

“لإيق�ف اجل�ئحة..  هذا الع�م حتت �سع�ر 

حتفظ  العمل  مك�ن  يف  وال�سحة  ال�سالمة 

الأنف�س«.

ت��ع��ت��ر  ان اجل����ئ���ح���ة  ع����م�����وي  وب���ي���ن���ت 

يف  وال�سحة  ال�سالمة  على  ع���مل��ي���ً  حت��دي���ً 

اأم�كن  بع�س  اأ�سبحت  فقد  العمل،  مك�ن 

ب�سبب  الفريو�س  لتف�سي  م�����س���دراً  العمل 

الت�������س����ل ال���وث���ي���ق ب����ن ال���ع���م����ل و����س���وء 

التهوية.

ال�سحة  وزارة  ت��ق��دي��رات  ان  وا���س���ف��ت 

ب��ن  م�����  ال����ع����دوى  ن�����س��ب��ة  اأن  اإىل  ت�����س��ري 

واأ�سرهم هي  ال�سحي  القط�ع  الع�ملن يف 

اأعلى بكثري من ن�سبة العدوى يف املجتمع، 

الن�سبة  اأ�سع�ف   7 اإىل   5 حيث ترتاوح من 

ال�سك�ن. بن 

واأ�س�رت اإىل اأن عدد الع�ملن يف القط�ع 

30 األ����ف ع���م��ل يف  ال�����س��ح��ي ي��ب��ل��غ ح����وايل 

يف   10346 منهم  يعمل  التمري�سية،  املهن 

القط�ع�ت  يف  وال��ب��ق��ي��ة  اخل������س،  ال��ق��ط���ع 

ال��ر���س��م��ي��ة، ف��ي��م��� ي��ب��ل��غ ع���دد اأط���ب����ء وزارة 

وطبيبة،  طبيب  اآلف   6 ح���وايل  ال�سحة 

اخت�س��سيون. ثلثهم 

واأّك����دت ع��م���وي ���س��رورة اإي��ج���د ال��وع��ي 

ل����دى ال��ع���م��ل��ن ب���مل��ن�����س���آت الق��ت�����س���دي��ة 

ال��ع��م��ل  اأم����ك���ن  واأن  ال�����س��ح��ي��ة،  ل��ل��وق���ي��ة 

ملنع  ح��ي��وي��ة  اأه��م��ي��ة  ذات  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 

وال�سيطرة  كورون�  فريو�س  ع��دوى  تف�سي 

ال�سالمة  ت��داب��ري  ات��خ���ذ  خ��الل  م��ن  عليه، 

املالئمة. وال�سحة 

امل��وؤ���س�����س��ة  اح�����س���ئ��ي���ت  اأن  واو����س���ح���ت 

ال���ع����م���ة ل��ل�����س��م���ن الج��ت��م���ع��ي الأخ�����رية 

ت�سري اإىل اأن حوادث واإ�س�ب�ت العمل التي 

حوايل  اإىل  ت�سل  عنه�  املوؤ�س�سة  اإبالغ  يتم 

مبعدل  اأي  �سنوي�ً،  عمل  اإ�س�بة  األف   )15(

40 دقيقة تقريب�ً، كم� تقع  اإ�س�بة عمل كل 

اإ�س�بة عمل كل يومن. وف�ة ن��سئة عن 

ال����ن����وع  حت���ل���ي���ل  اأه�����م�����ي�����ة  جم��������ل  ويف 

املهنية،  وال�سالمة  ال�سحة  يف  الجتم�عي 

اإدراك الختالف والتنّوع  ق�لت عم�وي ان 

اأ���س������س��ي���ً يف ت��ع��زي��ز ال�����س��الم��ة  ي��ع��د اأم�����راً 

اأك��ر �سحة  اأم���ك��ن عمل  لتوفري  والأم����ن 

العم�ل. جلميع 

ال�������س���ح���ة  ت������داب������ري  اأن  اىل  ول����ف����ت����ت 

العم�ل  جلميع  الع�مة  املهنية  وال�سالمة 

امل��رج��وة وخ��سة  ال��ف��وائ��د  دائ��ًم���  ل حتقق 

اجلن�سن  اأدوار  اآث�����ر  اأن  ك��م���  ل��ل��ع���م��الت، 

م��ن  م����زي����د  اإىل  ب���ح����ج���ة  ال�������س���ح���ة  ع���ل���ى 

ال��ت��ح��ل��ي��ل ب��ع��ن���ي��ة ل��ت��ط��وي��ر ف��ه��م اأف�����س��ل 

والأدوار  املهنية  ال�سحة  بن  م�  للعالقة 

الجتم�عية والقت�س�دية للمراأة والرجل، 

ال��ف��وارق بن  ال��ت��ي ت��راع��ي  امل��ق���رب���ت  واأن 

اأكر و�سوح�ً. الفروق  اجلن�سن جتعل 

وذك�����رت ع���م����وي اأن����ه ع��ل��ى ال���رغ���م من 

ال����ت����داب����ري امل���ت���ع���ل���ق���ة ب�����ح����ت����واء ج���ئ��ح��ة 

ال�سم�ن  ا�سرتاك�ت  تخفي�س  من  كورون� 

الج���ت���م����ع���ي، وت���ق���دمي ب����دل ت��ع��ط��ل ع��ن 

العمل لفرتة موؤقتة، و�سرف دفع�ت اأجور 

األ����ف ع���م��ل وع���م��ل��ة من   960 لأك����ر م��ن 

الإج�����راءات،  م��ن  وغ��ريه���  عليهم  امل��وؤم��ن 

اأم�����م  حت���دي����ت  اأف������رزت  اجل���ئ��ح��ة  اأن  اإّل 

يف  ب����أدواره���ّن  يتعلق  فيم�  الردن��ي��ة  امل���راأة 

وفقدان  الأ���س��رة،  على  ب�لإنف�ق  امل�س�همة 

ال��ع��بء  اإىل ج���ن��ب  ب��ع�����س��ه��ّن لأع��م���ل��ه��ّن، 

امل����ن����زيل الإ������س������يف ل���ل���م���راأة واح���ت���ي����ج����ت 

لالأ�سرة. الإ�س�فية  الرع�ية 

املحلي
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 األعلى للسكان يوصي بإنشاء وحدة خدمات صحة 
مهنية لكل مؤسسة

 االستعاضة عن موائد الرحمن بطرود الخير 
المعقمة بعيدًا عن عدسات التصوير

االنباط- عمان

الطقو�س  م��ن  الكثري  ك��ورون���  ج�ئحة  غّيبت 

���س���ئ��دة يف �سهر رم�س�ن  ال��ت��ي ك���ن��ت  وال���ع����دات، 

امل������ب�������رك، وم���ن���ه���� م�����وائ�����د ال����رح����م����ن واخل���ي���م 

يتم  التي  اخل��ري،  بطرود  لت�ستبدل  الرم�س�نية، 

اإي�س�له� مل�ستحقيه� بعيداً عن عد�س�ت الت�سوير 

وا�ستحق�ق�  لكرامتهم  حفظ�  ب��ه��م،  والت�سهري 

لالأجر والثواب.

ووفق�ً ملعنين ف�إن ا�ستبدال اخليم الرم�س�نية 

وموائد الرحمن بطرود اخلري املعقمة والنظيفة، 

وال���ت���ي ت���راع���ي الأ���س�����س ال�����س��ح��ي��ة والإج�������راءات 

الوق�ئية، هو اأمر ايج�بي، وواجب ديني واأخالقي 

واإن�س�ين.

الع�م، الدكتور ح�س�ن  دائ��رة الإفت�ء  املفتي يف 

اأن تخفى  ق���ل ي�ستحب للمت�سدق  اأب��و ع��رق��وب، 

�سدقته، لأنه اأدعى لالإخال�س، واأبعد عن الري�ء 

وال�ّسمعة، واأرجى لثوابه� وقبوله� عند اهلل تع�ىل، 

� ِهَي  َدَق�ِت َفِنِعمَّ ق�ل اهلل �سبح�نه: “اإِْن ُتْبُدوا ال�سَّ

َواإِْن ُتْخُفوَه� َوُتوؤُْتوَه� اْلُفَقَراَء َفُهَو َخرْيٌ َلُكْم«.

على  ال�سدقة  التف�سيل لإخف�ء  وت�بع، فج�ء 

النبي  �سيدن�  يقول  ذل��ك  ويف  ب�لن�س،  اإظ��ه���ره��� 

�سلى اهلل عليه و�سلم: “�سبعة يظلهم اهلل يف ظله 

يوم ل ظل اإل ظله”، وذكر منهم: “ورجل ت�سدق 

تنفق  م�  �سم�له  تعلم  ل  حتى  ف�أخف�ه�  ب�سدقة 

ميينه«.

واأ�����س�����ف، ع��ل��ى امل��ح�����س��ن��ن م���راع����ة اإن�����س���ن��ي��ة 

ال���ف���ق���راء وم�����س���ع��ره��م واأح������س��ي�����س��ه��م، وح��ف��ظ 

ك���رام���ت���ه���م، وال���ب���ع���د ع����ن اإي����ذائ����ه����م م����ن خ��الل 

ال�ستعرا�س ب�مل�س�عدات وال�سدق�ت، حر�س� على 

الأجر والثواب.

االربعاء   28/ 4 / 2021

االعالين
07

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200121523(

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ،  1997 ل�سنة 

والتجارة باأن  �سركة نائل �سالح الرما�سني و�سريكه  وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2011/10/6 بتاريخ   )102657( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/27 

الرما�سني   حمدو  جمال  عمر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الكرك - الو�سيه – ت: 0770437715

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إشعار بالعودة إىل العمل   
املوظف : أسامة عبداهلل منصور الشرفات .

الرقم الوطني ٩٨510٤٨0٨٦ 

  نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة  اأيام متتالية دون عذر فاإننا 

اأيام من تاريخ ن�سر  ننذرك ب�سرورة العودة اإىل عملك خالل ثالثة 

فاقد  تعترب  �سوف  فاإنك  وال  غيابك  يربز  ما  واإح�سار  الإعالن  هذا 

لوظيفتك وحقوقك ا�ستنادًا لأحكام املادة ) 2٨( الفقرة )ه�(

من قانون العمل الأردين رقم ٨ ل�سنة 1996 وتعديالته.    

     املنذز : شركة خريات الشمال للدواجن واالعالف .

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف : رائد محمد علي ابو باكري .

الرقم الوطني : ٩٨51025٦٨٤
نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة اأيام متتالية دون عذر فاإننا 

اأيام من تاريخ ن�سر  ننذرك ب�سرورة العودة اإىل عملك خالل ثالثة 

فاقد  تعترب  �سوف  فاإنك  وال  غيابك  يربز  ما  واإح�سار  الإعالن  هذا 

من  )ه�(  الفقرة   )2٨  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك 

قانون العمل الأردين رقم ٨ ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة الخري لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن.

إشعار بالعودة إىل العمل  
املوظف : غانم فارس زعل الطوافشة.

الرقم الوطني : ٩٩110٤٤٩٤5

نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة اأيام متتالية دون عذر فاإننا 

اأيام من تاريخ ن�سر  ننذرك ب�سرورة العودة اإىل عملك خالل ثالثة 

فاقد  تعترب  �سوف  فاإنك  وال  غيابك  يربز  ما  واإح�سار  الإعالن  هذا 

لوظيفتك وحقوقك ا�ستنادًا لأحكام املادة ) 2٨( الفقرة )ه�(

من قانون العمل الأردين رقم ٨ ل�سنة 1996 وتعديالته. 

املنذز : شركة الخري لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن.

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف : شادي عايد غمار املشاقبة .

الرقم الوطني : ٩٧٩10533٨٦

نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة اأيام متتالية دون عذر فاإننا 

اأيام من تاريخ ن�سر  ننذرك ب�سرورة العودة اإىل عملك خالل ثالثة 

فاقد  تعترب  �سوف  فاإنك  وال  غيابك  يربز  ما  واإح�سار  الإعالن  هذا 

من  )ه�(  الفقرة   )2٨  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك 

قانون العمل الأردين رقم ٨ ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة الخري لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن.

إشعار بالعودة إىل العمل   
املوظف : محمد فيصل الدوجان .

الرقم الوطني : ٨001٦٦3٦٩1   

نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة  اأيام متتالية دون عذر فاإننا 

اأيام من تاريخ ن�سر  ننذرك ب�سرورة العودة اإىل عملك خالل ثالثة 

فاقد  تعترب  �سوف  فاإنك  وال  غيابك  يربز  ما  واإح�سار  الإعالن  هذا 

لوظيفتك وحقوقك ا�ستنادًا لأحكام املادة ) 2٨( الفقرة )ه�(

من قانون العمل الأردين رقم ٨ ل�سنة 1996 وتعديالته.   

      املنذز : شركة الخري لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن.

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

2006 ، يعلن م�سجل  ا�ستنادا لأحكام املادة )٨/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 

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

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة  ل�سنة 

وامل�سجلة  و�سريكه  ال�سيخ  زياد  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

بتاريخ   )7٨039( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  ���س��رك��ات  �سجل  يف 

2005/11/6  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : زياد ال�سيخ و�سريكه

اإىل �سركة : راتب ابو قطام و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ابراهيم  وليد  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2006/٨/27 بتاريخ   )  ٨2467(

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

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

اسامه ابراهيم 
علي العويوي

العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

و مراكز  ال�سناد  امل�سانده خلدمات 

او  م�سروع  �سبب  ب��دون  الت�����س��ال 

عذر ر�سمي لذا فان ال�سركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

رقم  العمل  قانون  من  2٨/ه�  املادة 

٨ ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

اسيل محمد خليفات

العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

و مراكز  ال�سناد  امل�سانده خلدمات 

او  م�سروع  �سبب  ب��دون  الت�����س��ال 

عذر ر�سمي لذا فان ال�سركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

رقم  العمل  قانون  من  2٨/ه�  املادة 

٨ ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

اماني محمد السعدي
العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

و مراكز  ال�سناد  امل�سانده خلدمات 

او  م�سروع  �سبب  ب��دون  الت�����س��ال 

عذر ر�سمي لذا فان ال�سركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

رقم  العمل  قانون  من  2٨/ه�  املادة 

٨ ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

اعالن صادر عن وزارة املياه والري / سلطة املياه
بخصوص طرح عطاءات

تعلن �سلطة املياه عن طرح العطاءات التالية ادناه :

مديرية  مراجعة  ادن��اه  بالعطاءات  بامل�ساركة  والراغبني  الخت�سا�ص  ذوي  من  املهتمني  على 

العطاءات وامل�سرتيات يف مبنى �سلطة املياه الرئي�سي بعمان الطابق ال�ساد�ص / ال�سمي�ساين لالطالع 

واحل�سول على ن�سخة العطاء مقابل املبالغ غري امل�سرتدة املبينة ازاءها على النحو التايل :

اخر موعد ل�ستالم العرو�ص وايداعها �سندوق العطاءات يف �سلطة املياه ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا من 

التاريخ املبني اعاله .

يتم حتميل كلفة ن�سر العالن على اجلهة املحال عليها العطاء .

لل�ساعة  البيع  �سيكون  اليوم الخري  الظهر ما عدا  الثانية بعد  ال�ساعة  لغاية  البيع جلميع اليام  �ساعات 

الواحدة ظهرًا .

اح�سار ال�سجل التجاري ورخ�سة املهن عند ال�سراء على ان تكون �سارية املفعول .

يتم ايداع العرو�ص يف �سندوق العطاءات يف الطابق الول / مبنى �سلطة املياه – ال�سمي�ساين .

www.mwi.gov.jo ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للموقع اللكرتوين ل�سلطة املياه

امني عام سلطة املياه بالوكالة
رئيس لجنة الشراء املحلية
املهندس احمد علي العليمات

الربعاء   21/ 4 / 2021

ثمن النسخة موضوع  العطاءرقم العطاء
الواحدة

اخر تاريخ 
لبيع النسخ

اخر تاريخ 
لالستفسار

تاريخ استالم 
العروض

SUPPLY-/1
GIZ/2021

توريد وحدات 
ضخ سطحية

االربعاء 25 دينار
2021/5/5

االربعاء 
2021/5/5

االحد 
2021/5/9

SUPPLY-/2
GIZ/2021

توريد قطع 
بولي ايثيلين

االربعاء 25 دينار
2021/5/5

االربعاء 
2021/5/5

االحد 
2021/5/9

SUPPLY-/3
GIZ/2021

االربعاء 25 دينارتوريد محابس
2021/5/5

االربعاء 
2021/5/5

االحد 
2021/5/9

SUPPLY-/4
GIZ/2021

توريد مواسير 
دكتايل 

االربعاء 50 دينار
2021/5/5

االربعاء 
2021/5/5

الثالثاء 
2021/5/11

SUPPLY-/5
GIZ/2021

االربعاء 25 دينارتوريد قطع جلفنايز
2021/5/5

االربعاء 
2021/5/5

الثالثاء 
2021/5/11

SUPPLY-/6
GIZ/2021

االربعاء 25 دينارتوريد رافعة شوكية
2021/5/5

االربعاء 
2021/5/5

الثالثاء 
2021/5/11

اعالن صادر عن اللجنه اللوائية المشتركة للتنظيم و 
االبنية للوائي قصبة المفرق والباديه الشماليه الغربيه

 رقم 100٣ تاريخ 2020/11/19
يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية امل�شرتكة للتنظيم و االبنية للوائي ق�شبة املفرق والباديه ال�شمالية الغربية 

قد قررت بقرارها رقم 100٣ بتاريخ  2020/ 11/ 19 

و بعد االطالع على قرار اللجنه املحليه للتنظيم و االبنية لبلدية حو�شا رقم ٦9/٤0 تاريخ 

5/ 10/ 2020 و املت�شمن :

املوافقه على ازاحة ال�شارع التنظيمي املار بالقطعه رقم 11٨ حو�ض رقم 1٤ حواي الطي من اأرا�شي �شره اإىل 

اجلهه ال�شرقيه و مطابقته مع الطريق االفرازي و ذلك الزالة ال�شرر عن القطعه كونها خمدومة بثالث طرق 

و ذلك ح�شب املخططات املعده لهذه الغاية.

و قررت اللجنه اللوائية امل�شرتكة للوائي ق�شبة املفرق والباديه ال�شماليه الغربيه املوافقة على القرار اعاله 

و اإيداع اإعالنه لالإعرتا�ض ملدة �شهر باجلريدة الر�شمية �شحيفتني حمليتني و يجوز لذوي العالقه االطالع 

ما  اذا كان  للتنظيم و االبنية يف بلدية حو�شا و تقدمي اعرتا�شاتهم  املحليه  اللجنه  القرار يف مكاتب  على 

يوجب االعرتا�ض خالل املده القانونية لالإعرتا�ض

ح�سن اجلبور

رئي�س اللجنة اللوائية امل�شرتكة للتنظيم و االبنية

 للوائي ق�شبة املفرق والباديه ال�شماليه الغربيه



الدويل
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الأردن  َي�ستقبل  التي  ب�لت�أكيد  الأخييرة  تكون  ولن  الأوىل  املرة  لي�ست  هذه   

اإبيي�دة  على  قيي�درة  فّع�لة،  �سينية  مط�عيم  �سكل  على  جييًدا  �سخية  تربع�ت  فيه� 

كوفيد/19، الذي ُيه�جم مواطنين� بدون �سفقة منذ تف�سيه يف بلدان الع�مل.

 قبل اأي�م قليلة، تلقت بالدن� دفعة جديدة من لق�ح �سينوف�رم )�سينوف�رم( 

دعم  لفتة  يف  خ��سة،  ط�ئرة  حملته�  املفعول،  والن�فذ  ع�ملًي�  ال�سهر  ال�سيني 

للحكومة  ال�سقيق  ال�سيني  وال�سعب  ال�سينية  احلكومة  من  جم�نية  وم�س�ندة 

الأردنية  العالق�ت  ُعمق ومت�نة و�سالبة  الأردين، م� يعك�س  وال�سعب  الأردنية 

اإىل  حتت�ج  التي  الق�س�ي�  من  الكثر  يف  وتق�طعه�  املج�لت،  �ستى  يف  ال�سينية 

على  ُيخّيم  الذي  الحتق�ن  حلحلة  يف  للم�س�همة  والعميق  املتوا�سل  تع�ونهم� 

الت  لل�سِ املتوا�سل  التعميق  حيي�رة.  دولية  مبواجه�ت  وُييينييذر  الع�ملية  الأجيييواء 

ال�س�ح�ت  ودورهم� كبر على خمتلف  وبكني �سرورية،  عّم�ن  والتن�سيق�ت بني 

اإقليميهم�.   الدولية ويف 

ات�س�عه،  على  الدويل  املَ�سهد  وتتفهم  الإدراك  ال�سينية مت�م  القي�دة  ُتدرك   

بينغ(،  جني  )�سي  الرفيق  فق�ئده�  مرتاكمة،  خييربات  وذات  ن�بهة  لأنه�  ذلييك 

ال�سعبية،  ال�سني  جمهورية  ورئي�س  ال�سيني  ال�سيوعي  للحزب  الع�م  الأمييني 

ُيدير دفة احلزب والدولة بكف�ءة منقطة النظر، وَي�سحذ الهمم بجٍد وِحكمة 

حتييد  مت  بعدم�  الدني�،  رييي�ح  خمتلف  يف  وحتييوراتييه  كوفيد/19  على  للق�س�ء 

جديدة  ُمعجزة  قي��سية  ب�سرعة  فتحققت  وهزميته،  ال�سني  داخييل  الفرو�س 

من معجزات ال�سني املتالحقة لوقف تقدم هذه الآفة الأخطر، ونقلت ال�سني 

اأخرى، لتحذو حذوه� وتنقذ مواطنيه�. ولهذا،  خرباته� يف هذا احلقل لدول 

نقراأ يف ِفكِر وعقيدة الرئي�س )�سي( اخل��سة بخدمة الإن�س�نية، اأن هذه الأفك�ر 

على  قيي�درة  هي  وب�لت�يل  اجَلمعي  ب�لوعي  تتزنر  لكونه�  النج�ح  اأ�س�بت  اإمنيي� 

توليد النج�ح�ت من خالل التع�ون الدويل ال�س�مل والك�مل �سوًي� مع ال�سني، 

والأردن  وكبر،  �سغر  بني  تفرقة  دون  مت�س�وية  رف�قية  اأخوية  ق�عدة  وعلى 

هو جزء ف�عل من هذا التع�ون الأممي على امل�سرح الع�ملي، اإذ م� انفك الأمني 

جمتمع  اإىل  ب�لب�سرية  الييو�ييسييول  �ييسييرورة  اإىل  ملل  ول  كلل  بييال  يدعو  )�ييسييي( 

واحييٍد،  ككٍل   � بع�سً بع�سه�  اأزر  والأمم  ال�سعوب  لت�سد  الآميين،  الييواحييد  امل�سر 

اإىل  ُحكًم�  ُتف�سي  التي  الإن�س�نية،  امل�سرتك�ت  حول  ومت�س�مٍن  متن�غٍم  وككٍل 

نت�ئجه،  يف  املت�س�وي  التع�ون  نحو  اأبن�ئه�  ب�أيدي  وت�أخذ  للب�سرية،  ع�م  �سالم 

الواحد  املجتمع  يف  مك�ن  له�  يكون  لن  التي  وامل�سكالت  ع�ب  ال�سِ كل  لتذليل 

اإىل  للكونية  كُمَمثل  ب�لإن�س�ن  لالرتق�ء  وال�س�عي  للب�سرية،  واملوِحد  واملوَحد 

يف  الكل  وحييدة  يف  الكل  م�س�لح  بتوظيف  الييواعييي  ولالن�سغ�ل  الع�ملية،  ِرحيي�ب 

واحٍد.

ت�سن  اله��سمية،  الأردنييييية  اململكة  لييدى  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  �سفر    

ون�ست�سهد  لييكييورونيي�،  الت�سدي  يف  الإنيي�ييسيي�ين  امل�سر  وحييدة  اأكييد  دونيييغ،  ت�سوان 

بت�سريح�ته وهي: “اإنن� نحتفل اليوم بت�س�منن� جميًع� يف حم�ربة كوفيد/19، 

ال�سعب  قدمه  الييذي  القّيم  والدعم  التع�طف  ال�سينيني  ا�ستذك�ر  اإىل  ُم�سًرا 

من  العديد  ال�سني  قّدمت  ذاتييه  الوقت  ويف  الييوبيي�ء،  بداية  يف  لل�سني  الأردين 

امل�س�عدات اإىل الأردن، مب� فيه� املواد الطبية، وهذا اإن دَل على �سيء ف�إنه َيدل 

ت�سن  ال�سفر  واأكد  به� كثًرا”.  اأعتز  والتي  التي جتمعن�،  ال�سداقة  على عمق 

واأن  الأردن يف معركته �سد كوفيد/19،  اإىل ج�نب  ال�سني  دونغ وقوف  ت�سوان 

اأ�سبحت �سالًح� قوًي� لهزمية الفرو�س وا�ستع�دة القت�س�د واحلي�ة  اللق�ح�ت 

للن��س. الطبيعية 

الطلب  الرغم من  “على  و  دونغ:  ت�سوان  ت�سن  ال�سفر  الرفيق  وي�سرت�سل   

اله�ئل على املطعوم يف الوطن الأم ال�سني، فقد تغّلبت احلكومة ال�سينية على 

�سعوب�ت كبرة لتزويد الأردن ب�للق�ح، حيث قمن� منذ 3 اأ�س�بيع بت�سهيل �سراء 

اأخرى  بدفعة  التربع  اليوم  وُي�سعدن�  تف�سيلي،  ب�سعر  اللق�ح�ت  من  جمموعة 

“اإن الأردن من الدول التي �س�رت يف  من اللق�ح�ت لل�سعب الأردين”. وَيزيد: 

طليعة هذا املَ�سعى الع�ملي، حيث ك�نت الأوىل التي قدمت اللق�ح لالجئني على 

اأرا�سيه�، ب�لإ�س�فة اإىل م�س�ركته� يف التج�رب ال�سريرية للق�ح )�سينوف�رم(«.

اللق�ح�ت  الأردن  ت�سّلم  بعد  اأكييد  الييهييواري،  فييرا�ييس  الدكتور  ال�سحة  وزييير   

اأكيير  “من  وبيي�أنييه  ال�سيني”،  للمطعوم  الييعيي�لييييية  “الفع�لية  عييلييى  ال�سينية، 

وَييي�ييسييتييطييرد  وفّع�ل”،  “اآمن  بييي�أنيييه  واأكييييد  الع�مل”،  يف  ا�ييسييتييخييداًميي�  املييطيي�عيييييم 

داعًي�  ال�سني”،  يف  منه  �سخ�س  مليون   200 تطعيم  “مت  كييذلييك:  بت�سريحه 

اللق�ح”. وحتدث  هذا  اأخذ  يف  الييرتدد  عدم  اإىل  واملُقيمني  الأردنيني  املواطنني 

الرفيق  ال�سعبية،  ال�سني  جمهورية  �سفر  لق�ئه  خالل  الن�به،  وزيرن�  ال�سيد 

ت�سن ت�سوان دونغ، وا�ستالم دفعة جديدة من لق�ح )�سينوف�رم( تربًع� لالأردن 

يف  وجهودهم�  وال�سني  الأردن  بني  العالق�ت  قوة  عن  ال�سينية،  احلكومة  من 

مك�فحة الوب�ء من خال…

نيدوغينا يلينا 

ُمجدًدا.. )سينوفارم( 
الشافي في األردن 

االنباط-وكاالت

�ييسييعييد الحييييتييييالل الإ�يييسيييرائيييييييليييي عيييدوانيييه 

عيييليييى قيييطييي�ع غيييييزة امليييحييي��يييسييير وفيييير�ييييس عييليييييه 

على  اخليينيي�ق  لت�سييق  كيي�ميياًل  بحري�ً  ح�س�راً 

الييفييليي�ييسييطييييينيييييني فيييييه و�ييسييط �ييسييمييت املييجييتييمييع 

الدويل على تف�قم مع�ن�تهم الإن�س�نية

ال�سي�دين  اآلف  الحتالل  منع  اأم�س  يوم 

حرمهم  م�  البحر  دخييول  من  الفل�سطينيني 

املوت  يتجرعون  ك�نوا  الذي  يومهم  من قوت 

يومي� للح�سول عليه جراء ا�ستهداف بحرية 

الحيييتيييالل امليي�ييسييتييميير لييهييم بييينيييران اأ�ييسييلييحييتييهيي� 

اليير�ييسيي��ييسيية اإ�يييسييي�فييية ملييالحييقييتييهييم واعييتييقيي�لييهييم 

ملنعهم من مزاولة  وال�ستيالء على مراكبهم 

مييهيينيية اليي�ييسيييييد الييتييي تيي�ييسييكييل ميي�ييسييدر رزقييهييم 

الوحيد يف ظل احل�س�ر اجل�ئر الذي يفر�سه 

على القط�ع منذ 15 ع�م�ً

القط�ع  يف  الفل�سطينيني  ال�سي�دين  نقيب 

الحتالل  اأن  �س�ن�  ملرا�سل  اأو�سح  عي��س  نزار 

قييليي�ييس م�س�حة  الييقييطيي�ع  بيييدايييية حيي�ييسيي�ر  ميينييذ 

م�  بحرية  اأمييييي�ل  �ستة  ميين  اأقيييل  اإىل  ال�سيد 

حرم القط�ع من ثروته ال�سمكية والتي ك�نت 

تقدر قبل فر�س احل�س�ر بي 4 اآلف طن �سنوي�ً 

م�سيف�ً اإن فر�سه اليوم ح�س�راً بحري�ً �س�ماًل 

وال�ستهداف  الييعييدوان  حلق�ت  من  حلقة  هو 

والت�سييق امل�ستمر على ال�سي�دين لأنه مينع 

عملهم  مم�ر�سة  ميين  فل�سطيني  �سي�د   4500

50 األف �سخ�س من  وهوؤلء يعيلون اأكر من 

مع�ن�تهم يف ظل  يعمق من  م�  اأ�سرهم  اأفييراد 

الفقر والبط�لة املرتفعة نتيجة احل�س�ر

بييييييدوره بيييني مييي�يييسيييوؤول جليييي�ن اليي�ييسييييي�دييين 

ميينييع الحيييتيييالل  اأن  بييكيير  زكيييريييي�  اليييقيييطييي�ع  يف 

الفل�سطينيني يف القط�ع من ال�سيد ب�لك�مل 

امل�ستمرة  جييرائييمييه  اإطيييي�ر  يف  جييديييدة  جييرمييية 

اأن  اإىل  الييفييليي�ييسييطييييينييي ميي�ييسييراً  اليي�ييسييعييب  بييحييق 

بجروح   200 واأ�ييسيييييب  ا�ست�سهدوا  �ييسييييي�داً   23

واعييتييقييل 700 اآخييييرون ميينييذ فيير�ييس الحييتييالل 

 2006 حيي�ييسيي�ره الييبييحييري عييلييى الييقييطيي�ع عييي�م 

180 مييركييبيي�ً جيييراء  وييي�ييسيي�ف لييذلييك تييدميير 

قيي�ييسييفييهيي� اأثيييينيييي�ء قييييييي�م اليي�ييسييييي�دييين مبيييزاولييية 

مهنتهم

�ييسييعييد  الحيييييتيييييالل  اأن  اإىل  بيييكييير  ولييييفييييت 

نفذ  حيث  موؤخراً  ال�سي�دين  على  اعتداءاته 

ال�سي�دين  بييحييق  اعييتييداء   24 امليي��ييسييي  ال�سهر 

بعد  واحدة  ع�ئلة  قتل ثالثة منهم من  فيم� 

خ�ن  بحر  قب�لة  مركبهم  ب�س�روخ  ا�ستهدافه 

يون�س جنوب القط�ع قبل �سهرين

الييبيي�حييث احلييقييوقييي ح�سني  اأكييد  ميين جهته 

حم�د اأن اإغالق الحتالل البحر ب�سكل ك�مل 

اأميييي�م اليي�ييسييييي�دييين ميييثييل انييتييهيي�كيي�ً �ييسيي�فييراً لكل 

الدولية اخل��سة بحرية  والقوانني  القرارات 

احلييركيية وامليييالحييية الييبييحييرييية حميييذرا ًمييين اأن 

عملهم  مم�ر�سة  من  ال�سي�دين  اآلف  حرم�ن 

والييبييطيي�ليية  الييفييقيير  ن�سب  ارتييفيي�ع  اإىل  �ييسيييييوؤدي 

الذي تع�ين  الغذائي  الأمن  و�سيف�قم م�سكلة 

منه 85 ب�ملئة من اأ�سر القط�ع نتيجة احل�س�ر 

ب�تخ�ذ  الييدويل  املجتمع  مط�لب�  الإ�سرائيلي 

برفع ح�س�ره  الحتالل  تلزم  فعلية  اإجراءات 

الظ�مل املفرو�س على القط�ع

االنباط-وكاالت

اأفيييييي�دت و�ييسيي�ئييل اإعيييييالم اإ�ييسييرائيييييلييييية، بييي�أن 

اخل�رجية  بيييوزارة  ال�سي��سية  ال�سعبة  رئي�س 

اليوم  �سب�ح  التقى  بيي�ر،  األيييون  الإ�سرائيلية، 

13 �سفرا اأوروبي�ً الثالث�ء، 

“اإ�سرائيل  بيي�أن  ال�سفراء،  امل�سوؤول  واأخييرب 

النتخ�ب�ت  اإىل  التطرق  بعدم  قييراًرا  اتخذت 

الفل�سطينية ب�أي ح�ل من الأحوال”

الإ�سرائيلي،  )وال(  موقع  نقل  م�  ووفييق 

فيييي�إن املييي�يييسيييوؤول قييي�ل لييليي�ييسييفييراء الأوروبيييييييييني: 

“ب�لت�يل ال�سم�ح لأبو م�زن ب�تخ�ذ القرارات 
بنف�سه”

اأبيييو  اتيييهييي�مييي�ت  تييي�يييسييي�نيييدوا  “ل  واأ�يييييسييييي�ف: 

م�زن”، وفق تعبره

ووفييييييق ميييي� نييقييلييت �ييسييحيييييفيية )ييي�ييسييرائيييييل 

هيوم(: اإنه

متنع  لن  اأنه�  تو�سح  اإ�سرائيل  مييرة  لأول 

الفل�سطينية النتخ�ب�ت 

األيييون  لييتيي�ييسييريييحيي�ت  ال�سحيفة  وتييطييرقييت 

بييي�ر، اأثيينيي�ء اجييتييميي�عييه مييع �ييسييفييراء اأوروبيييييييني، 

ال�سلطة م�س�ألة داخلية  “انتخ�ب�ت  اإن  قوله: 

فيه�  التدخل  اإ�سرائيل  تنوي  ول  فل�سطينية 

ومنعه�”

وقيي�لييت و�ييسيي�ئييل اإعيييالم اإ�ييسييرائيييييلييييية، اليييييوم 

الثالث�ء، اإن ت�أجيل النتخ�ب�ت الفل�سطينية، 

�سيتبعه جتدداً لإطالق ال�سواريخ من غزة

ووفييييق �ييسييحيييييفيية )ميييكيييور ريييي�يييسيييون(: فيي�إنييه 

اإعييالن  بيي�أن  يييقييّدرون  الأميينييييية  املوؤ�س�سة  “يف 
اأبيييو مييي�زن املييتييوقييع حييول تيي�أجيييييل النييتييخيي�بيي�ت 

جتدد  �سيتبعه  امل�سوؤولية،  اإ�سرائيل  حممال 

لإطالق ال�سواريخ من غزة، وتوتر �سعبي يف 

الغربية” ال�سفة 

وكييي�ن جييي�ل بييرجيير، مييرا�ييسييل قيينيي�ة )كييي�ن( 

الإ�يييسيييرائيييييييلييييييية، اأفيييييي�د اأميييي�ييييس الثيييينييييني، بيييي�أن 

ح�سني  اإر�س�ل  قرر  عب��س،  حممود  الرئي�س، 

فتح،  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�سو  ال�سيخ، 

 24 الي خالل  الدوحة  القطرية  الع��سمة  اإىل 

�س�عة

واأ�ييسيي�ر بييرجيير، اإىل اأن الييهييدف ميين ذلييك، 

كي  القطريني،  اليي�ييسييوؤولييني  مييع  ال�سيخ  لييقيي�ء 

بييعييدم ت�سعيد  قيييي�دة حييركيية حييميي��ييس  يييقيينييعييوا 

الأو�يييسييي�ع يف حييي�ل تييقييرر اإليييغييي�ء النييتييخيي�بيي�ت 

لفل�سطينية ا

فتح،  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�سو  وق�ل 

�ييسييربي �ييسيييييدم �ييسييدد اليييييوم الييثييالثيي�ء، على 

اأن اجييتييميي�ع الييقييييي�دة ييييوم اخلييمييييي�ييس املييقييبييل، 

فيم�  احلييروف،  على  النق�ط  و�سع  �سيح�ول 

ميين خييالل  الييقييد�ييس،  بيي�لنييتييخيي�بيي�ت يف  يتعلق 

وال�سي��سي  الدبلوم��سي  اجلهد  ا�ستعرا�س 

جزء  النتخ�ب�ت  لأن  امليدانية،  والييتييطييورات 

من عملية امل�س�حلة

االنباط-وكاالت

يوم  الأ�سرى،  لدرا�س�ت  فل�سطني  مركز  اأف�د 

الأ�ييسييرى وهييم من  عييمييداء  اأن ق�ئمة  الييثييالثيي�ء، 

20 ع�م�ً ب�سكل متوا�سل يف  اأم�سوا م� يزيد عن 

لت�سل  جمدداً  اليوم  ارتفعت  الحتالل،  �سجون 

اىل )64( اأ�سراً بدخول ال�سر “يعقوب احلج” 

21 على التوايل ع�مه الي

املركز  مدير  الأ�سقر  ري��س  الب�حث  واأو�سح 

“ من  “ يعقوب حممد ذييي�ب احلييج  اأن الأ�ييسيير 

بت�ريخ  اعتقل  اهلل،  رام  ق�س�ء  �سرا  بيت  قرية 

خييالل  قيي��ييسييييية  لييظييروف  وتييعيير�ييس   2001/4/27

الحتالل  خم�برات  له  وجهت  حيث  التحقيق، 

تييهييميية امليي�ييسيي�ركيية يف عييمييلييييي�ت لييلييمييقيي�وميية، بييداييية 

انتف��سة الأق�سى ادت اىل ا�س�بة عدد من جنود 

الحتالل بجراح خطرة

اأعوام   4 وبعد  الحتالل  حمكمة  اأن  واأ�س�ف 

حكم�ً  بييحييقييه  اأ�يييسيييدرت  “احلج”  اعييتييقيي�ل  عييلييى 

اأنهى  35 ع�م�ً، وقد  الفعلي ملدة  ب�ل�سجن  ق��سي�ً 

بق�ئمة  والتحق  متوا�سل  ب�سكل  ع�م�ً   20 منه� 

يع�نى  الطبي  ال�سرى، ونتيجة الهم�ل  عمداء 

يف  م�س�كل  اأبييرزهيي�  متعددة  �سحية  م�س�كل  من 

القلب عمل 

وبييني الأ�ييسييقيير بييي�أن عييمييداء الأ�ييسييرى هييم من 

متوا�سل  ب�سكل  عيي�ميي�ً   20 عيين  يزيد  ميي�  اأميي�ييسييوا 

م�سى  اأ�ييسييراً   )13( بينهم  من  الق�سب�ن،  خلف 

عييلييى اعييتييقيي�لييهييم مييي� يييزيييد عييين الييثييالثييني عيي�ميي�ً 

وميي�هيير  يون�س”  كيييرمي  الأ�سرين”  اقييدمييهييم 

بينم�   ،1983 عيي�م  منذ  معتقالن  وهم�  يون�س” 

يزيد  ميي�  اعتق�لهم  فييرتة  جتيي�وزت  ا�ييسييراً   )33(

عن ربع قرن )25 ع�م�ً(

الأ�يييسيييرى،  عيييميييداء  بيييني  مييين  اأن  اإىل  واأ�ييييسيييي�ر 

اأو�سلو  اتف�ق  قبل  م�  معتقلني منذ  اأ�سراً   )25(

 ،1994 عيي�م  الحتالل  مع  ال�سلطة  وقعته  الييذي 

وهييم  القدامى”  “الأ�سرى  عليهم  يطلق  ميين 

ميين تبقى ميين الأ�ييسييرى الييذييين اعييتييقييلييوا خييالل 

�سنوات النتف��سة الأوىل 1987 وم� قبله�، وك�ن 

�سمن  جميع�ً،  �سراحهم  اطييالق  املفرت�س  ميين 

املف�و�س�ت  اإحييييي�ء  �سفقة  ميين  الييرابييعيية  الييدفييعيية 

بني ال�سلطة والحتالل، اأواخر ع�م 2013 اال ان 

الحتالل رف�س الفراج عنهم

بت�سليط  الإعييييالم  و�ييسيي�ئييل  الأ�ييسييقيير  وطيي�لييب 

الأ�سرى  من  ال�سريحة  هييذه  على  اأكيير  ال�سوء 

الييتييي افيينييت عييمييرهيي� خييلييف الييقيي�ييسييبيي�ن؛ ميين اجييل 

حييرييية �ييسييعييبييهيي� وكيييراميييتيييه، كييميي� طيي�لييب اجلييميييييع 

ب�لعمل اجل�د واحلقيقي من اجل اطالق �سراح 

هوؤلء ال�سرى القدامى، ويكفيهم م� ام�سوا يف 

اأعم�رهم ال�سجون من 

االنباط-وكاالت

“هيومن  تييقييرييير �ييسيي�در عيين ميينييظييميية  اأكيييد 

الحتالل  �سلط�ت  مم�ر�سة  ووت�س”،  راتي�س 

الإ�يييسيييرائيييييييليييي �ييسييييي��ييسيية ال�ييسييطييهيي�د والييفيي�ييسييل 

الفل�سطينيني بحق  العن�سري 

وجييييييي�ء يف اليييتيييقيييريييير اليييييييذي نييي�يييسييير اليييييييوم 

الثالث�ء، يف 187 �سفحة، اأن �سلط�ت الحتالل 

الإ�سرائيلي تفر�س قيوداً م�سددة على تنقالت 

وا�سع،  ب�سكل  اأرا�سيهم  وت�س�در  الفل�سطينيني، 

ودفعت الآلف منهم ملغ�درة من�زلهم يف اأو�س�ع 

ترقى اإىل الرتحيل اأو النقل الق�سري

اآلف  مييئيي�ت  الحييتييالل  �سلط�ت  كييميي� حتييرم 

الإقيي�ميية،  حقوق  من  واأقيي�ربييهييم  الفل�سطينيني 

وتييعييلييق احليييقيييوق املييدنييييية الأ�ييسيي��ييسييييية مليياليييني 

لفل�سطينيني ا

ي�ستند  الييتييقييرييير  اأن  اإىل  املنظمة  واأ�يييسييي�رت 

اإىل �ييسيينييوات مييين الييبييحييث والييتييوثيييييق والييعييمييل 

“تعرب  ب�أن  الع�مل  حكوم�ت  وط�لبت  امليداين، 

الحتالل  دوليية  مم�ر�سة  جت�ه  قلقه�  عن  علن�ً 

والف�سل  ال�ييسييطييهيي�د  جلييرميييتييي  الإ�ييسييرائيييييلييي 

العن�سري”

ميي�ييسييطييلييح  كيييييييي�ن  اأن  “اأبعد  وقييييييي�ليييييييت: 

�سيغ  قد  العن�سري  الف�سل  اأو  “اأب�رته�يد” 
اليوم  اأ�سبح  اأفريقي�،  بجنوب  مت�سل  �سي�ق  يف 

على  احلظر  ي�سكل  ع�ملي�ً،  ق�نوني�  م�سطلح� 

والف�سل  ال�سديدين  والقمع  املوؤ�س�سي  التمييز 

العن�سري مبداأ اأ�س��سي�ً يف الق�نون الدويل”

لالأمم  ع�ملي  مبعوث  “بتعيني  ط�لبت  كم� 

والف�سل  ال�سطه�د  بجرميتي  ُيعنى  املتحدة 

دويل  عييمييل  بح�سد  تفوي�سه  مييع  الييعيينيي�ييسييري، 

لييلييقيي�ييسيي�ء عييليييييهييميي� حيييول اليييعييي�مل، كييميي� ط�لبت 

بيي�لييتييحييقيييييق مييع اليي�ييسيي�لييعييني بيي�ييسييكييل مييوثييوق يف 

ونيي��ييسييدت  وحم�كمتهم”.  اجلييرميييتييني  هيي�تييني 

حظر  ت�سمل  فييردييية  عقوب�ت  بفر�س  املنظمة 

هذه  مرتكبي  على  الأ�ييسييول،  وجتميد  ال�سفر 

اجلرائم

اليييذي  املييوؤ�ييسيي�ييسييي  “التمييز  اإىل  واأ�ييييسيييي�رت 

ي�سمل  اإ�ييسييرائيييييل،  يف  الفل�سطينيون  يييواجييهييه 

قييييوانييييني تيي�ييسييمييح مليييئييي�ت الييييبييييلييييدات اليييييييهيييوديييية 

اليي�ييسييغييرة فييعييلييييي� بيي��ييسييتييبييعيي�د الييفييليي�ييسييطييييينيييييني، 

من  �سئيال  جييزءا  تخ�س�س  ميزاني�ت  وو�سع 

بتلك  مق�رنة  الفل�سطينية  للمدار�س  امليييوارد 

الإ�سرائيليني”،  اليهود  الأطييفيي�ل  تخدم  التي 

و�سفه� ح�سب 

 االحتالل اإلسرائيلي يفرض حصارًا بحريًا كاماًل على قطاع غزة 

 إعالم االحتالل: ألول مرة.. إسرائيل توضح أنها لن تمنع االنتخابات الفلسطينية

 مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء األسرى إلى 64 أسيًرا

 »هيومان رايتس ووتش« تؤكد: االحتالل يمارس االضطهاد والفصل العنصري على الفلسطينيين

االنباط-وكاالت

اأكيييييد وزيييييير الييييدفيييي�ع اليييرو�يييسيييي �ييسييرغييي 

الولي�ت  وا�ستفزازات  ت�سرف�ت  اأن  �سويغو 

اأوروبييي�  يف  الأطل�سي  �سم�ل  وحييلييف  املتحدة 

تيي�ييسييهييميي�ن يف زييييي�دة الييتييوتيير وخييطيير انيييدلع 

اجييتييميي�ع ملجل�س  �ييسييويييغييو يف  وقيييي�ل  احلييييرب 

منظمة  يف  الأعييي�يييسييي�ء  اليييييدول  دفيييي�ع  وزراء 

ميييعييي�هيييدة الأميييييييين اجليييمييي�عيييي يف عيي��ييسييميية 

التي  الإجييييراءات  اإن  دو�سنبه  ط�جيك�ست�ن 

املييتييحييدة وحييلييف �سم�ل  اليييوليييي�ت  تييتييخييذهيي� 

زييي�دة  ميين  الأوروبييييية  املنطقة  يف  الأطل�سي 

الوجود  وتعزيز  للقوات  القت�يل  ال�ستعداد 

والقت�يل  العملي�تي  التدريب  كث�فة  وزي�دة 

التهديد  يييزيييد  التحتية  الييبيينييييية  وحتييديييث 

بييخييطيير انييييدلع نيييزاعييي�ت يف امليينييطييقيية واأ�ييسيي�ر 

رداً  املن��سبة  الإجييييراءات  اتييخيي�ذ  مت  اأنييه  اإىل 

للن�تو  الييعيي�ييسييكييرييية  الأنيي�ييسييطيية  تييهييديييد  عييلييى 

للج�هزية  مييفيي�جييئ  فح�س  اإجييييراء  مت  كييميي� 

الغربية  الع�سكرية  املن�طق  لقوات  القت�لية 

رو�سي�  اأن  اإىل  لفييتيي�ً  الييرو�ييسييييية  واجليينييوبييييية 

تراقب عن كثب حترك ونقل الن�تو للقوات 

يف اأوروبيييييي� كييجييزء مييين تيييدرييييبييي�ت ديييفييييينييدر 

يوروب

 شويغو: خطر الحرب في أوروبا يتزايد 
بسبب تصرفات الناتو موسكو 



الدويل
90 الأربعاء  28/ 4 / 2021 

االنباط-وكاالت

التقى روؤ�ساء التعاون لالحتاد الأوروبي 

اهلل،  ورام  ال��ق��د���س  يف  الأع�������س���اء  وال�����دول 

تواجه  فل�سطينية  ع��ائ��الت  ال��ث��الث��اء،  ي��وم 

ال�سرقية،  القد�س  يف  وهدم  اإخالء  عمليات 

البلدة  م��دار���س يف  وم��در���س��ون يف  وط���الب 

ال���ق���دمي���ة، واأ�����س����ح����اب م�������س���اري���ع ���س��غ��رة 

ت�ستفيد من دعم الحتاد الأوروبي

ج���اء ذل���ك خ���الل ج��ول��ة ل��ع��دة اأح��ي��اء يف 

ال��ق��د���س ال�����س��رق��ي��ة، اط��ل��ع��وا خ��الل��ه��ا على 

الو�سع القائم والتطورات الأخرة

ووف���ق���ا ل��ب��ي��ان ����س���ادر ع���ن م��ك��ت��ب ممثل 

“توؤكد  ال���زي���ارة  ف����اإن  الأوروب�������ي،  الحت����اد 

اأوروبا جتاه  القوي لأع�ساء فريق  اللتزام 

وتوجه  ال�سرقية،  القد�س  يف  الفل�سطينيني 

ر�سالة اأمل ودعم و�سط واقع متزايد

مدينتهم«كما  يف  للفل�سطينيني  التوتر 

ل��الحت��اد  ال��ت��ع��اون  روؤ����س���اء  زي����ارة  “اأتاحت 
الأوروبي يف القد�س ورام اهلل اليوم الفر�سة 

ل��ت��ق��ي��ي��م امل�������س���اري���ع ال���ق���ائ���م���ة والج���ت���م���اع 

ب��امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات 

احلالية، ل �سيما يف ظل جائحة كوفيد-19 

ال�سيا�سية« التطورات  واآخر 

بعائلة  ال���زي���ارة  خ���الل  ال���وف���د  وال��ت��ق��ى 

تهديدا  ت��واج��ه  العي�سوية  يف  فل�سطينية 

و����س���ي���ك���ا ب���ه���دم امل����ن����زل وت���ف���ري���ق ال��ع��ائ��ل��ة 

ك��م��ا  الإقامة”،  “طلب  رف�������س  ب�����س��ب��ب 

ال��ق��دمي��ة، حيث  ال��ب��ل��دة  م��در���س��ت��ني يف  زار 

ن��اق�����س ال��و���س��ع ال���راه���ن ل��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م 

يف ال��ق��د���س ال�����س��رق��ي��ة. واط��ل��ع ال��وف��د على 

الأعمال اجلارية يف جتديد مباين املدار�س 

ال���ق���دمي���ة، م��ث��ل م��در���س��ة ال����وف����اق، ب��ه��دف 

ت��ع��زي��ز ق����درة م���دار����س ال��ق��د���س ال�����س��رق��ي��ة 

ناق�س  ذل��ك،  اإىل  بالإ�سافة  ال�سمود.  على 

روؤ�ساء التعاون مع اخلرباء حتديات التعلم 

ال�سامل.  التعليم  على  وت��اأث��ره��ا  بعد  ع��ن 

وال���ت���ق���ى ال����وف����د اأي�������س���ا مب���دي���ر م��دي��ري��ة 

ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف ال��ق��د���س ال�����س��رق��ي��ة، 

التي  التحديات  على  خالله  م��ن  واطلعوا 

جمال  يف  والعاملني  التعليم  نظام  ت��واج��ه 

من  املديرية  اإغ��الق  بعد  �سيما  ل  التعليم، 

قبل �سلطات الحتالل

ك���م���ا ال���ت���ق���ى ال����وف����د ف����ري����ق م��وؤ���س�����س��ة 

تاأثر  على  اط��ل��ع  حيث  للتنمية  فل�سطني 

امل�����س��اري��ع  ع���ل���ى  “كوفيد-19”  ج���ائ���ح���ة 

ال�����س��غ��رة وم��ت��ن��اه��ي��ة ال�����س��غ��ر وامل��ت��و���س��ط��ة 

والقطاع اخلا�س يف القد�س ال�سرقية

االنباط-وكاالت

الفل�سطينية  الوطنية  اللجنة  طالبت 

احل��ك��وم��ة   ،  BDS اإ���س��رائ��ي��ل  مل��ق��اط��ع��ة 

ومغادرة  ع�سويتها  باإلغاء  الفل�سطينية، 

ما  ب�سبب  امل��ت��و���س��ط،  ���س��رق  غ��از  منظمة 

و�سفته اإعطاء �سرعية لإ�سرائيل ل�سرقة 

���س��واح��ل البحر  ال��ط��ب��ي��ع��ي ق��ب��ال��ة  ال��غ��از 

التو�سط

العام  املن�ّسق  ن��واج��ع��ة،  حم��م��ود  وق���ال 

للمقاطعة  الفل�سطينية  الوطنية  للجنة 

اهلل  رام  مبدينة  �سحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل 

الثالثاء، اإن ان�سمام فل�سطني للمنظمة، 

اإ���س��رائ��ي��ل ك��ذل��ك ف��ر���س��ة تو�سيع  اأع��ط��ى 

عمليات التطبيع مع الدول العربية

وت����ه����دف امل���ن���ظ���م���ة ال����ت����ي اأع����ل����ن ع��ن 

 ،2019 الثاين  يناير/كانون  يف  تاأ�سي�سها 

لإن�����س��اء ���س��وق اإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��غ��از وت��ر���س��ي��د 

اأ���س��ع��ار  وت��ق��دمي  التحتية  البنية  تكلفة 

ت��ن��اف�����س��ي��ة، ح�����س��ب م����ا ج�����اء يف وث���ائ���ق 

�سي�س التاأ

و�سادقت احلكومة الفل�سطينية يف 30 

ان�سمامها  على   ،2020 حزيران  يونيو/ 

امل�ساركة  عن  تغيبت  لكنها  املنتدى،  اإىل 

يف حفل توقيع اتفاقية اإطالقه كمنظمة 

البحر  على  دول مطلة   6 ت�سم  اإقليمية، 

املتو�سط والأردن

ويف كلمة له خالل املوؤمتر دعا عبا�س 

فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�سو  زكي، 

الن�سحاب  اإىل  الفل�سطينية،  ال�سلطة   ،

على  الفر�سة  لتفويت  املنظمة  من  فورا 

اإقليميا للطاقة اإ�سرائيل لت�سبح مركزا 

ر�سمي،  مب��وق��ف  ال�سلطة  ط��ال��ب  ك��م��ا 

ي��ت��ه��م ف��ي��ه اإ���س��رائ��ي��ل ب�����س��رق��ة م��ق��درات 

لف�سح  الطاقة،  قطاع  يف  الفل�سطينيني 

ممار�ساتهم اأمام الدول و�سركات الطاقة 

عامليا

ح��ق��ل  اأول  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون  ومي���ل���ك 

نهاية  املتو�سط  �سرق  منطقة  يف  اكت�سف 

با�سم  املعروف  املا�سي،  القرن  ت�سعينات 

غ���زة م��اري��ن ، ومل ي��ت��م ا���س��ت��خ��راج ال��غ��از 

اإ�سرائيلي  رف�س  ب�سبب  اليوم،  حتى  منه 

ا�ستغالله اأجل  لطلبات فل�سطينية من 

ك��ي��ل��و   36 ب���ع���د  ع���ل���ى  وي����ق����ع احل����ق����ل 

م��را غ��رب غ��زة يف م��ي��اه امل��ت��و���س��ط، ومت 

���س��رك��ة  2000 م���ن ط����رف  ت��ط��وي��ره ع����ام 

التي   ، غ��از  بريتي�س  الربيطانية  ال��غ��از 

تخارجت منه ل�سالح �سركة رويال دات�س 

�سل ، قبل اأن تغادر هي الأخرى يف 2018

اأب��ل��غ  امل���ا����س���ي،  ف���رباي���ر/����س���ب���اط  ويف 

اأن  الأنا�سول،  فل�سطيني،  ر�سمي  م�سدر 

بالده تلقت اإ�سارات اإيجابية من اجلانب 

حقل  تطوير  اإمكانية  ب�ساأن  الإ�سرائيلي، 

قطاع  �سواطئ  قبالة  للغاز،  مارين  غ��زة 

غزة على البحر املتو�سط

اأع����ل����ن ���س��ن��دوق  ال�������س���ه���ر،  ن��ف�����س  ويف 

ال���س��ت��ث��م��ار ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي )ال�����س��ن��دوق 

ال�سيادي(، توقيع مذكرة تفاهم لتطوير 

ح���ق���ل غ�����زة م����اري����ن وال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 

ال�����الزم�����ة ل�����ه، م����ع ال�������س���رك���ة امل�����س��ري��ة 

ايجا�س الطبيعية  للغازات  القاب�سة 

االنباط-وكاالت

“عامو�س يادلني”  اح��ت��ي��اط  ال��ل��واء  زع���م  

اأن  الح���ت���الل،  جي�س  لإذاع�����ة  ت�سريحات  يف 

يف  التنظيمات  جميع  على  ت�سيطر  “حما�س 
غزة والتي ح�سلت على ال�سوء الأخ�سر قبل 3 

اأيام لإطالق ال�سواريخ - بالأم�س كانت هناك 

كال   - هادئة  ليلة  والآن  الليل  يف  �سواريخ   3

الطرفني ل يريد خو�س حرب اأو حتى جولة 

وا�سعة«

“عامو�س يادلني”،  اللواء احتياط  وادع��ى 

يف ت�سريحات لإذاعة جي�س الحتالل، “ هناك 

اأنها  “اإ�سرائيل” يدل على  مفارقة - عدم رد 

ل ترغب يف الت�سعيد، من ناحية اأخ��رى فاإن 

حقيقة اأن الكابينت اتخذ قراًرا وقيادة اجلبهة 

حلما�س  يو�سح  ا�ستعدادات  جت��ري  الداخلية 

اأنها يجب اأن ل تف�سر هذه اخلطوات على اأنها 

�سعف«

بدوره، قال اأوفر ليب�سطاين رئي�س املجل�س 

واقع  خلق  “يجب  هنيغيف:  �ساعر  الإقليمي 

اق��ت�����س��ادي خم��ت��ل��ف ه��ن��ا م���ن خ����الل تطوير 

املنطقة، وحتى يف غزة - حتى يكون لديهم ما 

يخ�سرونه«

وقالت �سحيفة “ الأخبار” اللبنانية، اليوم 

الإ�سرائيلية  ال��ت��ه��دي��دات  وت���رة  اأن  ال��ث��الث��اء 

ارت��ف��ع��ت ���س��ّد امل��ق��اوم��ة يف ق��ط��اع غ���زة خ��الل 

ال�����س��اع��ات الأخ��������رة، ج������ّراء رف�������س ف�سائل 

امل��ق��اوم��ة ال��ت��ج��اوب م��ع ات�����س��الت ال��و���س��ط��اء 

الذين يطالبونها بالهدوء خ�سية جّر الو�سع 

اإىل م��واج��ه��ة ك���ب���رة و���س��ام��ل��ة، ف�����س��اًل عن 

اآخرها  ك��ان  التي  امليدانية  ال�سغوط  توا�سل 

اإغ��الق الحتالل بحر القطاع بالكامل ومنع 

ال�سّيادين الفل�سطينيني من دخوله

وعقب ارتفاع وترة التهديدات الإ�سرائيلية، 

يف  م�����س��ادر  ع��ن  “الأخبار”،  �سحيفة  نقلت 

املقاومة، قولها، “ نقلت حما�س عرب الو�سطاء 

واأن  للت�سعيد،  م�ستعدة  اأنها  فحواها  ر�سالة 

عمليات  وبخا�سة  بقوة  �ستواَجه  حماقة  اأّي 

الغتيال اأو ا�ستهداف البنية التحتية املدنية، 

م�سيفة اإن مثل هذا الأمر �سيجلب رّداً كبراً 

وغر متوقع«

يف  م�����س��ادر  ع��ن  ال�سحيفة  نقلت  ب���دوره���ا 

ات�سالت  تلّقت  “احلركة  قولها،  “حما�س”، 
ال�سرق  اإىل  الأمم���ي  وامل��ب��ع��وث  امل�سريني  م��ن 

ال��و���س��ع يف  لبحث  وين�سالند،  ت��ور  الأو����س���ط، 

ُنقل  الت�سالت،  لهذه  وطبقاً  وغ��زة.  القد�س 

عن الحتالل اأنه ل ينوي الت�سعيد يف املدينة 

ت�ستفّز  حت���ّرك���ات  اأّي  �سيمنع  واأن����ه  امل��ح��ت��ّل��ة، 

امل�سلمني، وهو ما ترى املقاومة اأنه غر كاٍف 

جّراء التعّنت الإ�سرائيلي جتاه عقد النتخابات 

الفل�سطينية هناك«

ومل تنتِه جولة ال�ستباك اجلارية يف القد�س 

رغ��م حماولة الحتالل  وال�سفة، على  وغ��زة 

يف  احلواجز  ب��اإزال��ة  املقد�سي  الغ�سب  تنفي�س 

املقاومة تريد  ت��زال  اإذ ل  العمود.  ب��اب  �ساحة 

فر�س معادلة تربط فيها القد�س بغزة، فيما 

املعادلة، حم��اِوًل  ه��ذه  تر�سيخ  ال��ع��دّو  يرف�س 

اإعادة توازن الردع مع القطاع

االنباط-وكاالت

وج���ه مم��ث��ل��و ق��وائ��م ان��ت��خ��اب��ي��ة ر���س��ال��ة 

ل��ل��رئ��ي�����س حم��م��ود ع��ب��ا���س، ط��ال��ب��وه فيها 

الت�سريعية  النتخابات  باإجراء  باللتزام 

وال��رئ��ا���س��ي��ة ول��ل��م��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي، وف��ق��اً 

ال��ذي  امل��ر���س��وم  ت�سمنها  ال��ت��ي  للمواعيد 

اأ�سدره، يف �سهر يناير املا�سي

حق  “النتخابات  اأن  ال��ق��وائ��م  واأك���دت 

التطبيق  وواج���ب  ان��ت��ظ��اره،  ط��ال  اأ�سا�سي 

لأ����س���ب���اب ���س��ي��ا���س��ي��ة ووط���ن���ي���ة، وال���ت���زام���اً 

 %90 بالرغبة ال�سعبية لها التي عرب عنها 

الناخبني«

الن���ت���خ���اب���ات  اإج����������راء  اأن  واع�����ت�����ربت 

ال�����س��ي��ادة  ع���ل���ى  “للتاأكيد  ال���ق���د����س،  يف 

و���س��ف��ه��ا،  ح�����س��ب  فيها”،  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

ي��ت��ط��ل��ب حت�����دي اع������ت������داءات الح����ت����الل 

ال��دع��اي��ة  امل��ر���س��ح��ني ومي��ن��ع  ال���ذي يعتقل 

النتخابية واملراقبني من الو�سول

وق����ال����ت: ي���ق���ع ع���ل���ى ع���ات���ق���ن���ا ج��م��ي��ع��اً 

رغماً  النتخابات  لإج���راء  ال�سعي  واج��ب 

حت��ول  ب��دائ��ل  نتبنى  واأن  الح��ت��الل،  ع��ن 

ت��ث��ب��ي��ت��اً  م���ع���ه،  م��ع��رك��ة  اإىل  الن���ت���خ���اب���ات 

ولنجعل  امل��دي��ن��ة،  يف  الفل�سطيني  للحق 

النتخابات حلقة من حلقات املواجهة مع 

الحتالل

الر�سالة  على  املوقعة  القوائم  واأك���دت 

وه�������ي: )احل������ري������ة، وال������وف������اء وال����ب����ن����اء، 

وط��ف��ح ال��ك��ي��ل، وع���ائ���دون، وق��ائ��م��ة وط��ن، 

الفل�سطيني،  امل�ستقبل  وقائمة  وامل�ستقبل، 

و�����س����وت ال����ن����ا�����س، وجت����م����ع امل�����س��ت��ق��ل��ني، 

وال��ع��دال��ة وال��ب��ن��اء، وم��راب��ط��ون، وك��ف��اءة، 

وك��رام��ت��ي ال�����س��ب��اب��ي��ة، ون��ب�����س ال���وط���ن(، 

ع��ل��ى م��ط��ال��ب��ه��ا ب��امل�����س��ي ق��دم��اً يف اإج����راء 

النتخابات

واأ�سارت اإىل اأن “املوؤ�س�سات الفل�سطينية 

و�سخ  ال�سرعية،  لتجديد  بحاجة  جميعها 

قادرة  جتعلها  �سرايينها،  يف  جديدة  دم��اء 

على مواجهة التحديات«

وك���ان���ت ع����دد م���ن ال��ك��ت��ل الن��ت��خ��اب��ي��ة 

اأم�����س،  ي��وم  ع��ق��دت اج��ت��م��اع��اً، يف رام اهلل، 

اأك������دت ف��ي��ه رف�������س ت���اأج���ي���ل الن��ت��خ��اب��ات 

مبوعدها والتم�سك 

وت���زاي���دت خ���الل ال��ي��وم��ني امل��ا���س��ي��ني، 

الت�سريحات والإ�سارات حول نية الرئي�س 

حتى  النتخابات  بتاأجيل  مر�سوم  اإ�سدار 

اأجل غر م�سمى، وهو ما عربت عدد من 

الف�سائل والقوائم عن رف�سه

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  وق��ال 

اأحمد جمدلين، يف حديث مع  التحرير، 

“التلفزيون العربي”، اإن  “الأمور ذاهبة 
يح�سل  مل  م��ا  الن��ت��خ��اب��ات،  ت��اأج��ي��ل  اإىل 

ج��دي��د يف م��ل��ف ال��ق��د���س خ���الل ال��ي��وم��ني 

ع��ب��ا���س  ال��رئ��ي�����س  اأن  وك�����س��ف  املقبلني”، 

للحديث  اخلمي�س،  ي��وم  خ��ط��اب��اً،  �سيلقى 

عن النتخابات

الرئا�سة  با�سم  الناطق  من جانبه، قال 

اأب������و ردي�����ن�����ة، اإن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ن���ب���ي���ل 

لن  اأنها  �سفهًيا  ال�سلطة  اأبلغت  “اإ�سرائيل 
ت�سمح باإجراء النتخابات يف القد�س«

مسؤولون أوروبيون ينفذون جولة في أنحاء القدس الشرقية

 حركة مقاطعة إسرائيل تطالب فلسطين بمغادرة منظمة غاز شرق المتوسط

تقدير إسرائيلي يكشف. هذا ما تحاول »إسرائيل« وحماس تجاهله في الفترة الحالية

 قوائم انتخابية في رسالة للرئيس: يجب المضي بإجراء االنتخابات بموعدها

االنباط-وكاالت

اإ�سرائيلية  ت�سكيل حكومة  ت��زال جهود  ل 

جديدة بقيادة رئي�س الوزراء احلايل بنيامني 

نتنياهو متعرثة قبل اأ�سبوع واحد من انتهاء 

املهلة املمنوحة له ت�سكيلها

وف�سلت جهود نتنياهو حتى الآن يف ت�سكيل 

ح��ك��وم��ة اأو ح��ت��ى ���س��ب��ه ح��ك��وم��ة م���ع ت��ده��ور 

عالقاته مع حليفه ال�سابق “نفتايل بينيت” 

زعيم حزب “ميينا”، وان�سمام الأخر جلهود 

ت�سكيل حكومة و�سط ي�سار قد يقودها زعيم 

حزب “اأمل جديد”، جدعون �ساعر اأو بينيت 

نف�سه

وذكرت القناة “12” العربية، وفق ترجمة 

تن�سب  نتنياهو  ج��ه��ود  اأن  “�سفا”،  وك��ال��ة 

حالًيا يف اإحباط اأي فر�سة لت�سكيل “حكومة 

تغير” يخطط لها خ�سومه

واأ�سارت اإىل اأنه عاد موؤخًرا اإىل فكرة تداول 

اأن يت�سلم  امل���رة  ال����وزراء واق���رح ه��ذه  رئا�سة 

رئا�سة الوزراء بالفرة الثانية ولي�ست الأوىل 

اإل اأنه مل يجد ا�ستجابة حتى الآن

وقال م�سوؤول كبر يف الليكود للقناة اأم�س 

اإن الو�سيلة الوحيدة ملنع اإقامة حكومة و�سط-

ي�سار هي تقدمي عر�س ل�”�ساعر” باأن يت�سلم 

رئا�سة احلكومة يف العامني القادمني وبعدها 

يت�سلم نتنياهو هذا املن�سب

م�ستقبل”  “هناك  ح���زب  زع��ي��م  واأع�����رب 

التو�سل  باإمكانية  ت��ف��اوؤل��ه  ع��ن  لبيد  ي��ائ��ر 

الأ���س��ب��وع  خ���الل  لنتنياهو  ب��دي��ل��ة  حل��ك��وم��ة 

القريب، لفًتا اإىل اإمكانية النتهاء من هذه 

امل�ساألة خالل اأيام ومع انتهاء املهلة املمنوحة 

لنتنياهو

االنباط-وكاالت

حلركة  املركزية  اللجنة  ع�سو  ق��ال 

ف���ت���ح، رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ال�������س���وؤون امل��دن��ي��ة 

اإن احل��ك��وم��ة  ال�����س��ي��خ،  ال���وزي���ر ح�����س��ني 

املوقف  بان  ر�سمياً  اأبلغتنا  الإ�سرائيلية 

يف  النتخابات  اإج���راء  م��ن  الإ�سرائيلي 

مدينة القد�س ال�سرقية ما زال �سلبياً

ل��ه ن�سره  ت�����س��ري��ح  ال�����س��ي��خ يف  وق���ال 

اإن ما ي�ساع  عرب ح�سابه على “توير”، 

على ل�سان بع�س اجلهات، باأن احلكومة 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ق��د واف��ق��ت ع��ل��ى اإج����راء 

ال�سرقية  القد�س  فيها  مبا  النتخابات 

عار عن ال�سحة

الر�سمية  اجلهة  اأن  ال�سيخ  واأ���س��اف 

الر�سمي  اجل��واب  تت�سلم  اأن  يجب  التي 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي ه���ي ال�����س��ل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة 

لفل�سطينية ا

االنباط-وكاالت

اأفادت �سحيفة “القد�س” املحلية، نقاًل 

ال�سلطة  اأن  عن م�سادر و�سفتها باملطلعة، 

الفل�سطينية قررت تاأجيل النتخابات التي 

كان من املقرر عقدها يف 22 مايو/اأيار املقبل

ال�سحيفة  نقلت  التي  امل�����س��ادر،  وق��ال��ت 

عنها، اإن القرار جاء بعد �سغوط اأمريكية 

وع���رب���ي���ة ع��ل��ى ال�����س��ل��ط��ة، خ�����الل ال��ف��رة 

املا�سية، بهدف تاأجيل النتخابات

والإدارة  ع��رب��ي��ة  اأط���راف���اً  اأن  واأ���س��اف��ت 

النتخابات  “نتائج  اأن  تعتقد  الأم��ري��ك��ي��ة 

فتح يف مواجهة  ح��رك��ة  ل�سالح  ت��ك��ون  ل��ن 

حما�س”

امل���ت���ح���دة  “الوليات  اأن  وك�������س���ف���ت 

الأمريكية اأبلغت ال�سلطة اأنها تف�سل اإجراء 

النتخابات بعد خطوات مهمة �ستقوم بها 

جتاه الفل�سطينيني، ومن �سمنها ا�ستئناف 

امل�ساعدات لوكالة غوث وت�سغيل الالجئني 

وت���ق���دمي  “اأونروا”،  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

الفل�سطيني  ال�سحي  للجهاز  م�����س��اع��دات 

واإع���������ادة ف��ت��ح ال��ق��ن�����س��ل��ي��ة الأم���ري���ك���ي���ة يف 

منظمة  وم��ك��ت��ب  ال�سرقية”  “القد�س 
هذه  اأن  واعتربت  وا�سنطن”،  يف  التحرير 

بحيث  املعتدلني  كفة  “�ستعزز  اخل��ط��وات 

حينما  ل�ساحلهم  النتخابات  نتائج  تكون 

جتري اأواخر هذا العام”، ح�سب و�سفها

واأعلنت ف�سائل فل�سطينية بينها حما�س، 

واجلهاد الإ�سالمي، واجلبهة الدميقراطية، 

واجلبهة ال�سعبية، يف مواقف منف�سلة عن 

اأكدته  ما  وهو  النتخابات،  تاأجيل  رف�سها 

الكتل النتخابية للم�ستقلني

وزعمت م�سادر اإ�سرائيلية، يوم اأم�س، اأن 

وزير  اإر�سالة  ق��رر  عبا�س  حممود  الرئي�س 

للحديث  ال�سيخ،  ح�سني  املدنية  ال�����س��وؤون 

مع م�سوؤولني يف قطر لإقناع حما�س بعدم 

الت�سعيد يف حال قررت ال�سلطة تاأجيل اأو 

اإلغاء النتخابات

 أسبوع النتهاء مهلة نتنياهو ومساٍع لتشكيل »حكومة تغيير«

 الشيخ: إسرائيل أبلغتنا رسميًا برد 
سلبي على إجراء االنتخابات في القدس

 صحيفة »القدس«: السلطة قررت 
تأجيل االنتخابات
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الـريـا�ضي

مدريد - وكاالت 

�ك�������د ت����ق����ري����ر ����س���ح���ف���ي �إ�����س����ب����اين 

�ل������ث������اث������اء، ع����ل����ى �ق������������ر�ب ع������ودة 

�جل���م���اه���ر ل���ل���م���اع���ب �لإ����س���ب���ان���ي���ة، 

و�ل������ذي ق���د ي���ح���دث خ����ال ف��اع��ل��ي��ات 

ه������ذ� �مل����و�����س����م. وت���غ���ي���ب �جل���م���اه���ر 

�ملو�سم  منذ  �مل��درج��ات  ع��ن  �لإ�سبانية 

�مل���ا����س���ي، ب�����س��ب��ب ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا.  

�سينر�ل”  “ديفين�سا  موقع  وبح�سب 

رئي�س  �سان�سيز،  بيدرو  فاإن  �لإ�سباين، 

�حل��ك��وم��ة �لإ���س��ب��ان��ي��ة، م��ن��ح �ل�����س��وء 

للمدرجات  �مل�سجعني  لعودة  �لأخ�سر 

ه���ذ� �مل��و���س��م. و�أ����س���اف �ل��ت��ق��ري��ر، �أن 

�لقر�ر �لأخر لعودة �جلماهر يف يد 

يف  �ل�سحة  وزي���رة  د�ري��ا���س،  كارولينا 

للمو�فقة  �حلكومة  وتخطط  �لباد. 

على ح�سور �مل�سجعني �ملحليني فقط، 

�أخ�����رى،  �إىل  م��دي��ن��ة  م���ن  ���س��ف��ر  دون 

وذل���ك خ��ال �جل���ولت �ل��� 4 �لأخ���رة 

ل��ب��ط��ول��ة �ل��ل��ي��ج��ا. و���س��ت��ل��زم �حل��ك��وم��ة 

ف��ق��ط من   %25 ب��ا���س��ت��خ��د�م  �لأن���دي���ة 

���س��ع��ة م��اع��ب��ه��ا، ب��وق��ت ت��ق��ري��ب��ي من 

�ل��ب��و�ب��ات  ل��ل��م��رور ع��ر  30-45 ث��ان��ي��ة 

�لإل����ك����رون����ي����ة و�مل����ن����اط����ق �مل��ح��ي��ط��ة، 

م���ع ح��ظ��ر �لأك����ل و�ل���ت���دخ���ني. و�أ����س���ار 

ب��ري��ز،  فلورنتينو  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر، 

�ل�سماح  يف  ياأمل  مدريد،  ري��ال  رئي�س 

�ملرجني  م�سجعي  من  �أل��ف   20 لعدد 

�ل��ف��ري��ق يف ملعب  وم�������وؤ�زرة  ل��ل��ع��ودة 

�لتقرير،  و�أو�سح  برنابيو.  �سانتياجو 

�أن �أعمال جتديد �مللعب لن توؤثر على 

م��ب��اري��ات �ل��ف��ري��ق، ح��ي��ث ك���ان ه��ن��اك 

�لفريق يف  ي�ستمر  �أن  �لبد�ية  نية من 

برنابيو،  ب�سانتياجو  مبارياته  خو�س 

خال عمليات جتديد �ل�ستاد.
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فاجعة تنهي حياة مالكمنا الشاب صويصات 

مينيز مستاء من الخسارة ويشيد بالوحدات  

حسام يواصل مشواره مع االتحاد

االنباط - عمان 

فجعت �لو�ساط �لريا�سية �لردنية يوم 

�م�س بوفاة �ملاكم �ل�ساب ر��سد �سوي�سات  

لل�سباب  �لعامل  بطولة  يف  م�ساركته  �أثناء 

و�لتي �أقيمت يف بولند�. �إثر �لإ�سابة �لتي 

و�ل��ذي  �لأخ���ر،  ن��ز�ل��ه  لها خ��ال  تعر�س 

�ن��ت��ه��ى ب��خ�����س��ارت��ه ب��ال�����س��رب��ة �ل��ق��ا���س��ي��ة، 

�مل��ب��ار�ة  نهاية  بعد  للم�ست�سفى  نقله  ومت 

حالته  �سوء  �أيام ب�سبب  قبل  �أقيمت  �لتي 

�ل�����س��ح��ي��ة، و�أج���ري���ت ل��ه ع��م��ل��ي��ة ج��ر�ح��ي��ة 

طارئة، وبقي على �إجهزة �لإنعا�س �لطبي، 

ل��ك��ن��ه ت���ويف م�����س��اء �لإث���ن���ني. وك���ان���ت بعثة 

م�ساركتها  �أنهت  �لأردين  �ملاكمة  منتخب 

يف �ل��ب��ط��ول��ة وع���ادت يف وق��ت ���س��اب��ق، فيما 

توفاه  �ن  �ىل  �لعاج  قيد  �سوي�سات  بقي 

�هلل وهو يف ريعان �ل�سباب ..وكانت �للجنة 

�لوملبية قد �ر�سلت وفد� �ىل بولند� ي�سم 

�ملاكم  حالة  على  للوقوف  �لط��ب��اء  �ح��د 

���س��وي�����س��ات �ل����ذي ت��ع��ر���س ل�����س��رب��ة ق��وي��ة 

�عربت  �خ���رى  م��ن جهة   .. �ل��ن��ز�ل  خ��ال 

عن  عنها  ���س��ادر  بيان  يف  �لوملبية  �للجنة 

لعب  بوفاة  �ل�سديد  و�أملها  �لعميق  حزنها 

�مل��ن��ت��خ��ب �ل���وط���ن���ي ل��ل��م��اك��م��ة ع����ن ف��ئ��ة 

�ل�����س��ب��اب ر����س��د ���س��وي�����س��ات و�ل����ذي �نتقل 

�إىل رحمة �هلل تعاىل م�ساء �لإثنني متاأثر�ً 

�أث���ن���اء ن��ز�ل��ه م�ساء  ب��اإ���س��اب��ة ت��ع��ّر���س ل��ه��ا 

بطولة  يف  �ملا�سي  ني�سان   16 �جلمعة  ي��وم 

يف  �أقيمت  و�لتي  و�ل�سابات  لل�سباب  �لعامل 

تنعى  .و�إذ  �ل��ب��ول��ن��دي��ة  “كال�سي”  م��دي��ن��ة 

برئي�سها  ممثلًة  �لأردنية  �لأوملبية  �للجنة 

و�أع�ساء  �حل�سني  بن  في�سل  �لأم��ر  �سمو 

�ل��ري��ا���س��ي��ة  و�لأ�������س������رة  �لإد�رة  جم��ل�����س 

تتقدم  فاإنها  �لفقيد �سوي�سات،   ، �لأردنية 

و�أ���س��دق��ائ��ه بخال�س  �أه��ل��ه وزم��ائ��ه  م��ن 

�إىل �هلل جلت  وت�����س��رع  و�مل��و����س��اة،  �ل��ع��ز�ء 

رحمته  ب��و����س��ع  �لفقيد  يتغمد  �أن  ق��درت��ه 

ور�سو�نه.
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�أب�������دى �ل����ر�زي����ل����ي م����ان����و م��ي��ن��ي��ز، 

م�����درب �ل��ن�����س��ر �ل�������س���ع���ودي، ����س��ت��ي��ائ��ه 

�لردين،  �ل��وح��د�ت  �أم��ام  �خل�سارة  م��ن 

بعد  �ل�سحفي  �مل��وؤمت��ر  يف  مينيز  وق��ال 

متذيل  �سد  نقاط   5 “خ�سرنا  �ملبار�ة: 

�مل���ج���م���وع���ة. خ�����ال �مل�����ب�����ار�ة �أج���ري���ن���ا 

ت��غ��ي��ر�ت ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة. �أخ���ط���اوؤن���ا ك��ان��ت 

�لهجمة  وب��ن��اء  �ل��ت��م��ري��ر�ت،  ك��ث��رة يف 

غر  “�لنتيجة  وت���اب���ع:  ���س��ي��ئ��ا«.  ك���ان 

�ملبار�ة مل ن�ستطع  متوقعة، منذ بد�ية 

�ل��ت��ح��ك��م مب��ج��ري��ات��ه��ا، وك���ان���ت ل��دي��ن��ا 

نتمكن  ومل  ن�����س��ت��غ��ل��ه��ا  ومل  م�����س��اح��ات 

من �خر�ق دفاع �لوحد�ت«. و�أ�ساف: 

يف �ل�سوط �لثاين، لكن  �لأد�ء  “حت�سن 
�سعبت  �ل��ث��اين،  �ل��ه��دف  ��ستقبال  بعد 

�مل���ه���م���ة ع��ل��ي��ن��ا �أك������ر، و�خل�������س���م ق���دم 

مبار�ة حمرمة جد�، و�لن�سر مل يكن 

�لإره����اق  “ظهر  و�أو����س���ح:  ي���وم���ه«.  يف 

و�ل��ت��ع��ب ع��ل��ى لع��ب��ي��ن��ا، و�إي��ق��اع��ن��ا ك��ان 

�لتمرير، وذلك  �أخطاء  بطيئا وتعددت 

ب�سبب �سغط �ملباريات �ل�سديد يف زمن 

تغير�ت  �أجرينا  “�إذ�  و�أمت:  ق�سر«. 

�أك��ر  �مل�سكلة  ���س��ت��ك��ون  وخ�����س��رن��ا،  ع���دة 

�لتغير�ت  �أن  كما  �أك���ر،  و�لن��ت��ق��اد�ت 

�ن�سجام  ت�سعف  �لت�سكيل  يف  �لكثرة 

�ملجموع .
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قال �إبر�هيم �سعبان ع�سو جمل�س �إد�رة 

�إن ح�سام ح�سن  �ل�سكندري،  نادي �لحتاد 

من�سبه  يف  م�ستمر  للفريق،  �لفني  �ملدير 

ح��ت��ى ن��ه��اي��ة �مل��و���س��م. و�أ����س���اف ���س��ع��ب��ان يف 

�سبورت”:  “�أون  عر  �إذ�ع��ي��ة  ت�سريحات 

�لنتائج  حت�سن  يف  ك��ب��رة  ث��ق��ة  “لدينا 
�ملقبلة، رغ��م �خل���روج من  �ل��ف��رة  خ��ال 

�أن كان طموحنا  بعد  كاأ�س م�سر  م�سابقة 

ح�سد �للقب«. وتابع “رغم �خل�سارة �أمام 

ب��ر�م��ي��دز يف �مل��و�ج��ه��ة �لأخ������رة، ول��ك��ن 

وكنا  �لأول،  �ل��دور  لقاء  من  �أف�سل  لعبنا 

“رز�ق �سي�سيه  ل ن�ستحق �خل�سارة«. وز�د 

ي��ح��ظ��ى ب���دع���م ق����وي م���ن ج���ان���ب حممد 

ح��ادث  وخ��ال  �ل��ن��ادي،  رئي�س  م�سيلحي 

وف����اة و�ل���دت���ه و���س��ق��ي��ق��ت��ه، ت��ل��ق��ى �ل��اع��ب 

�ل�سكندري  �لحتاد  �إد�رة  من  كبًر�  دعًما 

�ل�سيئة  �لنف�سية  �حلالة  من  يخرج  حتى 

ي�سعر  �سي�سيه  “رز�ق  و�خ��ت��ت��م  ���س��ري��ع��ا«. 

ب����الرت����ي����اح خ������ال وج��������وده يف �لحت������اد 

�أ�سا�سية  ب�سفة  ي�سارك  حيث  �ل�سكندري، 

كما يتو�جد ب�سكل م�ستمر �سمن �سفوف 

منتخب باده كوت ديفو�ر«.
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و�ل��وح��د�ت  �لفي�سلي  �لقطبني  غ��ي��اب  يف 

�لول عن �ج��و�ء �جلولة �لثالثة و�لثاين عن 

�جو�ء �لبطولة ب�سبب م�ساركته يف دوري �بطال 

��سيا كانت �لفر�س �سانحة �مام فريقي �ل�سلط 

و�سباب �لردن للقفز على �ل�سد�رة بر�سيد 7 

نقاط لكل منهما بعد �ن حقق �ل�سلط �لفوز 

�سباب �لعقبة بهديف لهدف و�سباب �لردن على 

�لنتيجة �لبرز  �لنتيجة ..لكن  �سحاب بنف�س 

يف هذ� �ل�سبوع �سجلها �جلزيرة �لعريق �لذي 

�غرق مرمى �حل�سني �ربد باأربعة �هد�ف دون 

مقابل يف لقاء قدم فيه �لحمر عر�سا كبر� 

�ملركز  نحو  ب��ه  قفز  عري�س  بانت�سار  ت��وج��ه 

مع  نقاط   4 �لر�سيد  بنف�س  مت�ساويا  �لثالث 

ف��از  �ل����ذي  و�ل��رم��ث��ا  �لفي�سلي وم���ع���ان  ف���رق 

�أبو  على �جلليل بهدف دون رد �سجله حممد 

بهدفني  �لبقعة  على  معان  تغلب  كما  زري���ق. 

�ل�سحات.  ع��م��رو  حم��رف��ه  ع��ر  مقابل  دون 

يف �مل��ق��اب��ل، مت ت��اأج��ي��ل م���ب���ار�ة �ل���وح���د�ت مع 

�لفي�سلي، ب�سبب �ن�سغال �لوحد�ت مبناف�سات 

�آ�سيا  �أب��ط��ال  دوري  لبطولة  �ملجموعات  دور 

30 �جل��اري.  �ل�سعودية حتى  �ملقامة حاليا يف 

و�سباب  �ل�سلط  ت�����س��در  �جل��ول��ة  ن��ه��اي��ة  وم���ع 

ثم  ن��ق��اط،   7 بر�سيد  �ل��ف��رق  ترتيب  �لأردن 

�جل����زي����رة، و�ل��ف��ي�����س��ل��ي وم���ع���ان و�ل���رم���ث���ا 4، 

�حل�سني 3، �سحاب، و�سباب �لعقبة و�جلليل 2، 

ثم �لوحد�ت و�لبقعة دون نقاط. وعلى �سعيد 

�لنعيمات  �لهد�فني ت�سدر لعب �سحاب يزن 

�أه��د�ف وهدفان:   4 بر�سيد  �لهد�فني  قائمة 

�ل�سوري مارديك مارديكيان “�لفي�سلي”، علي 

�ل�سحات  ع��م��رو  �مل�سري  “�جلزيرة”  ع��ل��و�ن 

ه���دف و�ح���د:  �ل���ث���اين   �مل���رك���ز  يف  “معان«. 
“�لفي�سلي”،  �أبو زريق و�أن�س جبار�ت  حممد 

و�لكامروين  ذي��ب  �هلل  وعبد  �ل���د�ود  حممد 

�لقر�سي وحممد كلوب  و�أده���م  رونالد و�جن��ا 

�ل�سيفي  وح���م���زة  خ��ط��اب  ج���ر  “�ل�سلط”، 
وعبد�هلل �لعطار و�بر�هيم �سعادة”�جلزيرة”، 

�سند جعارة “معان”، �لكونغويل رودى ماجنا 

�إربد«. يف �ملركز �لثالث . “�حل�سني 
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��ستاأنف منتخب �لنا�سئات ت17 تدريباته 

ليف،  خالد  �مل��درب  بقيادة  و�لبدنية  �لفنية 

����س��ت��ع��د�د� خل��و���س �ل��ت�����س��ف��ي��ات �لآ���س��ي��وي��ة 

�أيلول �لقادم. وعادت تدريبات �ملنتخب عقب 

لنطاق  �ل�سابقة،  �ل��ف��رة  خ��ال  توقفها 

ملو�سم  �لنا�سئات  دوري  من  �لأوىل  �ملرحلة 

ملعب  على  تدريبه  �ملنتخب  و�أجرى   .2021

و�سط  لل�سباب،  �حل�سني  مدينة  يف  �لبولو 

حفاظا  م�����س��دد  ���س��ح��ي  ب��روت��وك��ول  تطبيق 

على �ل�سامة �لعامة، و��ستمل على متارين 

و�ل��ه��ج��وم��ي.  �ل��دف��اع��ي  بال�سقني  تكتيكية 

ت�����س��ر  �مل��ن��ت��خ��ب  ت���دري���ب���ات  �أن  ليف  وب����ني 

وف���ق �خل��ط��ة �مل��و���س��وع��ة م��ن��ذ ب��د�ي��ة ف��رة 

ت��ق��ام  �ل��ت��م��اري��ن  �أن  �إىل  م�����س��ر�  �لإع������د�د، 

�لأ�سبوع  خ��ال  تدريبية  ح�س�س   4 ب��و�ق��ع 

��ستدعاء  بالفرة �حلالية. وك�سف ليف عن 

�حلليم  عبد  �سهد  قرنفلة،  مايا  لع��ب��ات   3

لفت  ب�سكل  ظ��ه��وره��ن  بعد  �سقر،  وخ��ت��ام 

�لنا�سئات،  دوري  من  �لأوىل  �ملرحلة  خال 

مفتوحة  تبقى  �ملنتخب  �أب����و�ب  �أن  م��وؤك��د� 

لأي �أ�سماء تثبت �أحقيتها بتمثيل �لن�سميات 

بالفرة �لقادمة. يذكر �أن قرعة �لت�سفيات 

وي�سم  �ملقبل.  �أي���ار   27 ُت�سحب  �لآ���س��ي��وي��ة، 

�جلهاز �لفني و�لإد�ري رفقة ليف، �لإد�رية 

دي���ن���ا ����س���ام���ة، م�����س��اع��د �مل�������درب �إن�������س���ر�ح 

لوي،  �أب��و  بال  �حلر��س  م��درب  حيا�سات، 

�لدكتورة  �لز�غة،  �أحمد  �لإعامي  �مل�سوؤول 

�أ���س��ي��ل �أب����و دي����ة، �مل��ع��اجل��ة ف���رح �أب����و ع���رب، 

م�سوؤول �للو�زم حممد حكمت.
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ق�����ال �مل����دي����ر �ل���ف���ن���ي ل���ف���ري���ق �ل����وح����د�ت 

�لن�سر،  فريق  على  �أبوزمع:” فوزنا  عبد�هلل 

�أثناء  �ملطلوبة  �إىل �جلاهزية  يعك�س و�سولنا 

هي  �ل�سابقة  و�مل��ب��اري��ات  �لبطولة،  م��ب��اري��ات 

�ل��ت��ي ج��ه��زت��ن��ا وق��دم��ت��ن��ا ب��ه��ذ� �ل�����س��ك��ل �أم���ام 

�لن�سر �لكبر، حيث قدمنا للبطولة و�ملو�سم 

�ل����ك����روي مل ي���ب���د�أ ب��ع��د حم��ل��ي��ا، مب��ع��ن��ى مل 

�لفرق  غ��ر�ر  على  �ملطلوبة،  باجلاهزية  نكن 

�لنتهاء،  على  مو�سمها  �سارف  �لتي  �ملناف�سة 

لعبي  بغياب  �ل�ستعد�د  مع�سلة  وو�جهتنا 

�ملالية  �لإم��ك��ان��ات  وح��ال��ت  �ل��وط��ن��ي،  �ملتخب 

��ستعد�دي،  تدريبي  مع�سكر  �قامة  دون  من 

يليق بحجم �حلدث، و�لاعبون هم �لأبطال 

�لذين ��سعدو� جماهر �لوحد�ت �لوفية بهذ� 

ح��ول عدم  رده  �أب��وزم��ع يف  و�أ���س��اف  �لفوز”. 

و�ملقنع  �ملمتع  �ل�سكل  بهذ�  �ل��وح��د�ت  ظهور 

ه��ذه  ����س��ل��ف��ت  ك��م��ا  �ل�سابقة:”  �مل��ب��اري��ات  يف 

�لبطولة من جهزتنا بدنيا وتكتيكيا، و�رتفع 

م��وؤ���س��ر �جل��ه��وزي��ة م��ن م���ب���ار�ة �إىل �أخ����رى، 

وعندما  ن��ري��ده،  م��ا  بع�س  �ىل  و�سلنا  حتى 

ماهو  تقدمي  ي�ستطيع  بدنيا،  �لاعب  يجهز 

م��ط��ل��وب م��ن��ه ت��ك��ت��ي��ك��ي��ا، ع��ل��ى �أر�����س �مل��ل��ع��ب، 

عليها  ظ��ه��ر  �ل��ت��ي  �ل�����س��ورة  يف�سر  م��ا  وه���ذ� 

�لوحد�ت �أمام �لن�سر، وكما ��سلفت “غرة” 

على  و�إ�سر�رهم  ناديهم،  ��سم  على  �لاعبني 

�إ���س��ع��اد ج��م��اه��ر �ل���ن���ادي �ل��وف��ي��ة، ه��و كلمة 

�ل�سر للفوز �لوحد�تي �لتاريخي �أمام �لن�سر 

�ل�سعودي  وتاريخه  طموحاته  نحرم  �ل��ذي 

و�لعربي و�لقاري و�لعاملي”. 

ف���وز� تاريخيا  �ل���وح���د�ت ق��د ح��ق��ق  وك���ان 

م�ساء   ،1-2 بنتيحة  �ل�سعودي،  �لن�سر  على 

باجلولة  بارك،  مر�سول  ملعب  على  �لإثنني، 

�أبطال  لدوري  �ملجموعات  دور  من  �خلام�سة 

زري��ق  �أح��م��د  �ل��وح��د�ت  ثنائية  �سجل  �آ���س��ي��ا. 

ن����د�ي يف  �ل��ع��زي��ز  �ل��دق��ي��ق��ة )44(، وع��ب��د  يف 

عبد  ل��ل��ن�����س��ر  �أح����رز  ب��ي��ن��م��ا   ،)72( �ل��دق��ي��ق��ة 

من   )  4+90( �لدقيقة  يف  �هلل  حمد  �ل����رز�ق 

رك��ل��ة ج����ز�ء. ب���ذل���ك، ح��ق��ق �ل���وح���د�ت ف���وزه 

ورفع  بالبطولة،  م�ساركاته  تاريخ  يف  �لأول 

ر�سيد  جت��م��د  بينما  ن��ق��اط،   4 �إىل  ر���س��ي��ده 

�مل��رك��ز  �إىل  ل��ي��ر�ج��ع  ن��ق��اط،   8 ع��ن��د  �لن�سر 

�لثاين يف جمموعته �لر�بعة.

الجزيرة يحقق الفوز االكبر واالداء االجمل 

منتخب الناشئات الكروي يستأنف تدريباته 

ابو زمع يؤكد أهمية الفوز على النصر 

ادارة النصر تحتفي بوفد الوحدات 
االنباط - عمان 

�أقامت �إد�رة نادي �لن�سر �ل�سعودي، حفل ع�ساء تكرميي لوفد نادي 

–مر�سول  �سعود  �مللك  جامعة  مللعب  �لر�سمية  �ملق�سورة  يف  �ل��وح��د�ت، 

بارك-، عقب �نتهاء مبار�ة �لفريقني، وباركت للوحد�ت �لفوز �لتاريخي 

يف   ،1-2 بنتيجة  �ل�سعودي  �لن�سر  �سقيقه  على  حققه  �ل��ذي  �مل�ستحق، 

�إ�سادة كبر  �آ�سيا بكرة �لقدم، و�سط  �أبطال  �جلولة �خلام�سة من دوري 

رئي�س  و�لنتيجة.وتبادل  ب���الأد�ء  ب�”�لوحد�تيني”  “�لن�سر�ويني”  من 

وفد �لوحد�ت �مني �ل�سر عبد�لفتاح �لكوز، ورئي�س نادي �لن�سر �ل�سعودي 

�لكرمية  �لللفتة  �ل��ك��وز ه��ذه  �أط���ر�ف �حل��دي��ث، وثمن  �آل معمر  م�سلي 

�لبلدين  �لتي تربط  �لعاقة  �لتي تعك�س عمق  �لن�سر،  ن��ادي  �إد�رة  من 

و�لناديني، يف �جو�ء من �حلب و�لأخوة، م�سر� �ىل رده على ��ستف�سار�ت 

م�سلي حول �إمكانات �لوحد�ت، قائا:” �لوحد�ت قدم ملقارعة �أبطال �آ�سيا 

باإمكانات عادية، وما ميلك من عزمية �لرجال �لرجال، و�إر�دة �لن�سامى 

من جهاز فني و�إد�ري ولعبني وطبي و�إعامي .
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كونتي واثق من الفوز باللقب 

سان جيرمان يستقبل مان سيتي في دوري االبطال

االيقاف يهدد ميسي وجريزمان 

بيرتنز تدخل قائمة الكبار 

روما – وكاالت 

يعتقد اأنطونيو كونتي املدير الفني لإنرت 

ال����دوري  ب��ل��ق��ب  فريقه �سيفوز  اأن  م���ي���ان، 

الإيطايل هذا املو�سم بن�سبة 95%، بعد الفوز 

على هيا�س فريونا بنتيجة )1-0(، باجلولة 

الإي���ط���ايل. وقال كونتي يف  ال����دوري  م��ن   33

اأثقل  »ال��ك��رة   :»dazn« لقناة  ت�سريحاته 

هذا  يعي�سوا  مل  الاعبني  من  العديد  الآن، 

بع�س  اأن  اإن��ك��ار  ميكن  ول  قبل،  م��ن  الو�سع 

“لعبنا  ت��اأث��روا بهذا«. واأ���س��اف  الاعبني قد 

مباراتني جيدتني �سد نابويل و�سبيزيا وقالوا 

ب��ال��ت��ع��ادل، لكن مل يكن  اأنف�سنا  اأوق��ف��ن��ا  اإن��ن��ا 

هذا  للفوز  الفريق  تدير  لكي  كذلك،  الأم���ر 

املو�سم، يعني �سرورة جعل الاعب فائًزا، ول 

علينا اأن نن�سى اأن الآخرين يهدرون النقاط، 

نحن مت�سقون لكن يف بع�س الأحيان نعاين 

لكننا نبقي قدمنا يف ال�سباق«. وتابع “يف تلك 

اجلولة اأرى اأننا فزنا بالإ�سكوديتو بن�سبة %95، 

اأعتقد اأنها كانت جولة مهمة، مل نفز باللقب 

بعد لكن كان من املهم الفوز على فريق ميكن 

اأن يخلق املتاعب، فريق بدين لي�س لديه ما 

نقاط«.  9 ت�ساوي  النت�سارات  هذه  يخ�سره، 

املرمى  على  فقط  ت�سديدات   3 اإن���رت  وتلقى 

يف اآخ���ر 3 م��ب��اري��ات، وع���ن ه���ذا ق���ال كونتي: 

قمت  عندما  يوفنتو�س،  يف  الأول  عامي  “يف 
كانوا  وكيليني،  وبونوت�سي  ب���ارزايل  بتدريب 

ب��اأي �سيء من قبل. لقد  ي��ف��وزوا  �سغارا ومل 

ب���داأن���ا م�����س��روع��ا ج���دي���ًدا ه��ن��ا، ومي��ك��ن��ن��ي اأن 

الت�سابه مع دي فري  اأوج��ه  اأرى العديد من 

وبا�ستوين و�سكرينيار«.

باري�س – وكاالت 

ي�ستقبل باري�س �سان جريمان �سيفا اإجنليزيا، 

الأوروب����ي، وذل��ك عندما  تاريخه  ال���11 يف  للمرة 

ملعب  على  الأربعاء  �سيتي،  مبان�س�سرت  ي�سطدم 

ن��ه��ائ��ي دوري  ح��دي��ق��ة الأم������راء، يف ذه���اب ن�سف 

للمباراة  للتاأهل  ج��ي  اإ���س  ب��ي  وي�سعى  الأب��ط��ال. 

النهائية، للمو�سم الثاين على التوايل، بعدما اأزاح 

اأم��ا  وبر�سلونة.  ميونخ  ب��اي��رن  بحجم  عماقني 

ال�سيتي، فيطمع مدربه بيب جوارديول يف ك�سر 

العقدة، والتاأهل بفريقه لنهائي ت�سامبيونز ليج، 

للمرة الأوىل يف تاريخه، وبلوغ النهائي الأوروبي 

الثاين للنادي، بعد غياب 51 عاما. واأمام �سيوفه 

الأوروبية، حقق  ال��ب��ط��ولت  ك���ل  يف  الإجن���ل���ي���ز، 

 3 ت��ع��ادلت، مقابل  و4  انت�سارات،   4 اإ���س جي  بي 

م��رم��اه،  يف   16 مقابل  ه��دف��ا   17 و�سجل  ه��زائ��م، 

وهي ح�سيلة مقلقة للنادي الفرن�سي على اأر�سه. 

ال��ف��رق الإجن��ل��ي��زي��ة زي��ارة  اأك���ر  وك���ان ت�سيل�سي 

مللعب حديقة الأمراء، حيث حل به 4 مرات اأولها 

وحقق   ،)2004/2005( ملو�سم  املجموعات  دور  يف 

بثاثية،  ك��ب��ريا  ف����وزا  حينها  ال��ل��ن��دين  ال��ف��ري��ق 

�سان  ورد  ت��ريي.  وج��ون  دروج��ب��ا  ديدييه  �سجلها 

جريمان اعتباره بالفوز على ت�سيل�سي )3-1(، يف 

ذهاب دور الثمانية ملو�سم )2013/2014(. وتعادل 

الفريقان بعدها )1-1(، يف ذهاب دور ال�16 لن�سخة 

بالفوز  كفته  اإ���س جي  بي  ورج��ح   ،)2014/2015(

 )2-1(، يف ذهاب دور ال�16 ملو�سم )2015/2016(.

عاد  ال��ذي  ليفربول،  �سان ج��ريم��ان على  وت��ف��وق 

اإجنلرتا بخ�سارتني، الأوىل بثاثية  اإىل  اأدراج��ه 

ال��ك��وؤو���س  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي  ذه���اب ن�سف  رد، يف  دون 

الأوروبية، مو�سم )1996/1997(.ويف املو�سم قبل 

بهدفني  الليفر  على  جريمان  �سان  ف��از  املا�سي، 

ال��ث��ال��ث��ة  امل��ج��م��وع��ة  م��ن��اف�����س��ات  ���س��م��ن  رد،  دون 

بزيارة  �سيتي  مان�س�سرت  وق��ام  الأب��ط��ال.  ل��دوري 

وحيدة من قبل ملعقل �سان جريمان، يف ذهاب دور 

الثمانية لدوري الأبطال )2015/2016(، وتعادل 

ثاين  ال�سيتي  يخو�س   .)2-2( حينها  الفريقان 

اأم��ام  �سقط  عندما   2016 منذ  ل��ه  نهائي  ن�سف 

مانويل  الت�سيلي  يدربه  كان  بينما  مدريد،  ريال 

مدربه  قيادة  وحت��ت  املا�سي  والعام  بيليجريني. 

ال�سيتي  ودع  ج��واردي��ول،  بيب  الإ�سباين  احل��ايل 

البطولة على يد ليون الفرن�سي يف ربع النهائي.

النهائي،  �سيتي ن�سف  املان  املو�سم يخو�س  وهذا 

هذا  نحو  م�سواره  يف  هزمية  اأي  يتلق  مل  بعدما 

ن��ظ��اف��ة �سباكه يف دور  ك��م��ا ح��اف��ظ ع��ل��ى  ال����دور، 

ببورو�سيا  ال��ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن  واأط����اح يف  امل��ج��م��وع��ات 

ب��ورو���س��ي��ا  ي��ق�����س��ي  اأن  ق��ب��ل  م��ون�����س��ن��ج��ادب��اخ، 

دورمت���ون���د م��ن رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي. اأم���ا ب��اري�����س �سان 

جريمان بقيادة الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو، 

فمني بهزميتني يف دور املجموعات اأمام مان�س�سرت 

ليطيح  بعدها  انتف�س  ولكنه  وليبزيج  يونايتد 

اللقب  ح��ام��ل  ث��م  النهائي،  ثمن  م��ن  برب�سلونة 

بايرن ميونخ من ربع النهائي. ويعود الف�سل يف 

تاأهل باري�س �سان جريمان، الذي ياأمل يف خو�س 

خ�سارته  بعد  ال��ت��وايل،  على  ل��ه  ال��ث��اين  النهائي 

كبري  ب�سكل  البايرن،  اأم��ام  املا�سي  املو�سم  نهائي 

اإىل مهاجمه كيليان مبابي الذي اأحرز 8 اأهداف 

يف البطولة وحار�سه الكو�ستاريكي كيلور نافا�س.

=مدريد – وكاالت 

ي�����س��ت��ع��د ب��ر���س��ل��ون��ة مل��واج��ه��ة ن��ظ��ريه 

ملعب  على  اخلمي�س  م�ساء  غ��رن��اط��ة، 

كامب نو، يف اإطار مناف�سات اجلولة 33 

من الدوري الإ�سباين، وبعدها ي�سطدم 

 بفالن�سيا يف ملعب مي�ستايا يوم الأحد.

ديبورتيفو«  »م��ون��دو  �سحيفة  وذك���رت 

اأربعة  ميتلك  بر�سلونة  اأن  الإ�سبانية، 

م���ن ال��اع��ب��ني الأ���س��ا���س��ي��ني ل��دي��ه��م 4 

ب���ط���اق���ات ����س���ف���راء، وب����ات����وا م��ه��ددي��ن 

فالن�سيا  اأم�����ام  ال��ب��ار���س��ا  ع���ن  ب��ال��غ��ي��اب 

البطاقة اخلام�سة  حال ح�سولهم على 

اأن  واأ�����س����اف����ت  غ����رن����اط����ة.  م�����ب�����اراة  يف 

مي�سي،  ليونيل  ه��م  الأرب��ع��ة  الاعبني 

مينجويزا،  اأو�سكار  جريزمان،  اأنطوان 

الإيقاف  اأن  وتابعت  فرينكي دي يوجن. 

��ا يف م��ب��اراة  ي��ه��دد ه���ذا ال��رب��اع��ي اأي�����سً

ح�سلوا  اإذا  امل��رت��ق��ب��ة،  م��دري��د  اأتلتيكو 

فالن�سيا.  اأم��ام  اخلام�سة  البطاقة  على 

بجدول  الثالث  املركز  بر�سلونة  ويحتل 

ال��رتت��ي��ب ب��ر���س��ي��د 71 ن��ق��ط��ة، واأ���س��ب��ح 

يف  ال��ف��وز  حتقيق  اإىل  بحاجة  ال��ب��ار���س��ا 

مبارياته املقبلة من اأجل التتويج بلقب 

يديه،  ب��ني  م�سريه  ب��ات  حيث  الليجا، 

بعد خ�سارة اأتلتيكو مدريد اأمام بيلباو.

باري�س – وكاالت 

قائمة  اإىل  ب��ريت��ن��ز  كيكي  ال��ه��ول��ن��دي��ة  ع���ادت 

اجلديد  العاملي  الت�سنيف  يف  لعبات   10 اأف�سل 

وال�����ذي ل ت����زال ت��ت�����س��دره الأ���س��رتال��ي��ة اآ���س��ل��ي 

اأو�ساكا  نعومي  اليابانية  كل من  بارتي، وخلفها 

وال��روم��ان��ي��ة ���س��ي��م��ون��ا ه��ال��ي��ب. ورغ����م اأن��ه��ا مل 

مبكرا  توديعها  بعد  للعام،  جيدة  ببداية  حتظ 

ع���ادت  ب��ريت��ن��ز  اأن  اإل  دب���ي وم��ي��ام��ي،  ب��ط��ول��ت��ي 

عليها  اع��ت��ادت  وال��ت��ي  جم��ددا،  الأف�سل  لقائمة 

اأف�سل  وكانت  الأخرية،  الثاث  ال�سنوات  خال 

م��راك��زه��ا ال��راب��ع خ��ال ال��ع��ام امل��ا���س��ي. وع��ززت 

تتويجها  بعد  للت�سنيف  ���س��دارت��ه��ا  م��ن  ب��ارت��ي 

الأمل���ان���ي���ة، حمتفلة  ���س��ت��وجت��ارت  ب��ط��ول��ة  ب��ل��ق��ب 

25، حيث اأ�سبحت تتفوق على  ببلوغها عامها ال�

 .2.605 ب�  هاليب  وعلى  نقطة   1.855 ب���� اأو�ساكا 

وت��ك��م��ل ال��ق��ائ��م��ة ك���ل م���ن الأم��ري��ك��ي��ة ���س��وف��ي��ا 

�سفيتولينا،  اإل��ي��ن��ا  الأوك���ران���ي���ة  راب���ع���ة،  ك��ي��ن��ني، 

وال���ك���ن���دي���ة ب���ي���ان���ك���ا اأن���دري�������س���ك���و. ب��ي��ن��م��ا حت��ل 

الأمريكية  �سابعة،  �سابالينكا  اآرينا  البيارو�سية 

ك��ارول��ي��ن��ا  الت�سيكية  ث��ام��ن��ة،  وي��ل��ي��ام��ز  ���س��ريي��ن��ا 

لبريتنز. اإ�سافة  بلي�سكوفا، 

روما – وكاالت 

املدير  بريلو،  اأن��دري��ا  جنل  نيكولو  تلقى 

على  بالقتل،  تهديدات  ليوفنتو�س،  الفني 

البيانكونريي  يقدمها  التي  النتائج  خلفية 

وذكر  املو�سم.  بداية  منذ  وال��ده  قيادة  حتت 

اأن نيكولو  موقع »توتو مريكاتو« الإيطايل، 

جنل بريلو، ن�سر ر�سالة عرب ح�سابه مبوقع 

اأر�سلها  »اإن�ستجرام«،  الجتماعي  التوا�سل 

ل���ه جم��ه��ول وت�����س��م��ن��ت ع���ب���ارة: »ي��ج��ب اأن 

مت���وت م��ع وال�����دك«. وا���س��ت��ن��ك��ر جن��ل م��درب 

ي��وف��ن��ت��و���س ال��ر���س��ائ��ل ال���ت���ي ي��ت��ل��ق��اه��ا عرب 

ا  �سخ�سً ل�ست  “اأنا  وقال:  التوا�سل،  و�سائل 

ما  يقول  اأن  يف  احل��ق  له  �سخ�س  كل  يحكم، 

17 ع��اًم��ا واأت��ل��ق��ى ر�سائل من  ي��ري��د، ع��م��ري 

هذا النوع كل يوم، لأنني ابن مدرب رمبا ل 

يعجبهم«.  و�سقط يوفنتو�س يف فخ التعادل 

يف   )1-1( بنتيجة  ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا،  ن��ظ��ريه  م��ع 

الأ�سبوع  مبناف�سات  جمعهما  ال��ذي  اللقاء 

الــــــــ33 م����ن ال��������دوري الإي�����ط�����ايل. وي���واج���ه 

ملناف�سات  التاأهل  يف  الف�سل  خطر  يوفنتو�س 

حيث  امل��ق��ب��ل،  باملو�سم  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري 

بر�سيد  حاليا  اخلام�س  املركز  اليويف  يحتل 

66 نقطة .

روما - وكاالت

اإي��ط��ال��ي��ة،  �سحفية  ت��ق��اري��ر  ك�سفت 

اأن���دي���ة �سعودية  ع��ن وج���ود رغ��ب��ة م��ن 

ل���ل���ت���ع���اق���د م�����ع اجل�����ن�����اح ال����ربازي����ل����ي 

ال�سيفية  ال�سوق  يف  كو�ستا  دوج��ا���س 

يوفنتو�س  م��ن  كو�ستا  ورح���ل  امل��ق��ب��ل��ة. 

نهاية  م��ي��ون��خ ح��ت��ى  ب��اي��رن  اإىل  م��ع��ارا 

امل��و���س��م اجل����اري، ل��ك��ن م��ن امل��رج��ح األ 

وكانت  البافاري.  الفريق  �سمن  يبقى 

ت��ق��اري��ر ع��دة ق��د اأ���س��ارت م��ن ق��ب��ل اإىل 

ي�سمل  لبايرن ل  كو�ستا  اإع��ارة  اأن عقد 

خ��ي��ار ال�����س��راء ال��ن��ه��ائ��ي. ووف��ق��ا ملوقع 

اهتمام  هناك  ف��اإن  مريكاتو،  كالت�سيو 

بخدمات  للظفر  ���س��ع��ودي��ة  اأن��دي��ة  م��ن 

امل���وق���ع  واأك��������د  ع�����ام�����ا«.   30“ ك���و����س���ت���ا 

يف  مطلوبا  لي�س  كو�ستا  اأن  الإي��ط��ايل 

باهتمام  يحظى  ب��ل  ف��ق��ط،  ال�سعودية 

اأي���������س����ا م����ن ج����ان����ب ُول���ف���ره���ام���ب���ت���ون 

وك��ان��ت  �سينية.  واأن���دي���ة  الإجن��ل��ي��زي، 

تقارير برازيلية واإيطالية قد ذكرت اأن 

لإنهاء  يوفنتو�س  مع  يتفاو�س  كو�ستا 

ع��ق��ده امل��م��ت��د مل��و���س��م اآخ����ر، ل��رغ��ب��ت��ه يف 

العودة اإىل جرمييو الربازيلي 

روما – وكاالت 

م�ستقبل  ي��غ��ل��ف  ال��غ��م��و���س  ي����زال  م���ا 

النجم كري�ستيانو رونالدو مع يوفنتو�س 

اإم��ك��ان��ي��ة قبوله  ال�����س��ك��وك ح���ول  يف ظ��ل 

تراجع  و�سط  بيانكونريي،  م��ع  بالبقاء 

ال����ف����ري����ق وحم������دودي������ة ط���م���وح���ات���ه يف 

“ال�سيدة  خ���روج  وم��ن��ذ  امل��ق��ب��ل.  امل��و���س��م 

اأوروب���ا على  اأب��ط��ال  دوري  العجوز” م��ن 

ت��ط��ارد جنم  ال�سائعات  ب���داأت  ب��ورت��و،  ي��د 

م�ستقبله  ب�����س��اأن  ال�����س��اب��ق،  م��دري��د  ري���ال 

“توتو  �سحيفة  وو�سعت  يوفنتو�س.  يف 

ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات  الإي���ط���ال���ي���ة  �سبورت” 

املقبلة،  ال��ف��رتة  يف  ل��رون��ال��دو  املحتملة 

ال��رح��ي��ل عن  اإن  ل��ه��ا  ت��ق��ري��ر  م���وؤك���دة يف 

ال��واق��ع��ي  اخل��ي��ار  ي��ك��ون  رمب��ا  يوفنتو�س 

ال�����س��ح��ي��ف��ة،  واأو����س���ح���ت  “الدون«.   لــــ 

م���ن دوري  امل��ب��ك��ر  ي��وف��ن��ت��و���س  اأن خ����روج 

املناف�سة  م��ن  وك��ذل��ك خ��روج��ه  الأب��ط��ال 

مع  امل��و���س��م،  ه���ذا  الكالت�سيو  ل��ق��ب  ع��ل��ى 

التاأهل للبطولة  الفريق يف  تعقد موقف 

تلك  يدعمان  املقبل،  املو�سم  يف  القارية 

فيتعلق  ال���ث���اين،  ال�����س��ب��ب  اأم����ا  ال���ف���ك���رة. 

ب��ع��دم ق���درة ي��وف��ن��ت��و���س ع��ل��ى دف���ع رات��ب 

الأزمة  املقبل، يف ظل  املو�سم  رونالدو يف 

اإن رونالدو  القت�سادية احلالية. وقالت 

بدور  يقوم  اأن  املقبل  املو�سم  يقبل يف  لن 

ظل  يف  الأبطال  دوري  ب�ساأن  “املتفرج” 
ع��دم و���س��وح ال��روؤي��ة ب�����س��اأن امل��رك��ز ال��ذي 

املو�سم.  ه��ذا  يوفنتو�س  اإل��ي��ه  ينتهي  ق��د 

ك��ان  وم��ه��م��ا  ع��ام��ا   36 “بعمر  وع��ل��ق��ت: 

العديد  رون��ال��دو  اأم��ام  يكون  فلن  خارقا 

يف  ال�ساد�س  لقبه  ليح�سد  الفر�س  م��ن 

�سيكون  وب��ال��ت��ايل  اأوروب����ا،  اأب��ط��ال  دوري 

النتقال  لإمكانية  باهتمام  النظر  عليه 

ب��اري�����س  اأو  ي���ون���اي���ت���د  م��ان�����س�����س��رت  اإىل 

اأن���ه على  ���س��ان ج���ريم���ان«. واأ����س���ارت اإىل 

ي�����س��ط��ر  “رمبا  الق���ت�������س���ادي  اجل����ان����ب 

تطلعاته  ع���ن  ق��ل��ي��ا  ل��ل��ت��ن��ازل  رون���ال���دو 

املالية، ل �سيما يف ظل �سعوبة احل�سول 

ع���ل���ى ام����ت����ي����ازات ���س��ري��ب��ي��ة يف ف��رن�����س��ا 

 واإجن���ل���رتا ك��م��ا ه��و احل���ال يف اإي��ط��ال��ي��ا«.

بيرلو ونجله مهددان بالقتل 

رغبة سعودية بالتعاقد مع كوستا

مستقبل رونالدو مع اليوفي غامض 
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  االخباري24 - د ب �أ

متناهية  ال��روب��وت��ات  اأن  ال��ع��ل��م��اء  يعتقد 

احلم�ض  روبوتات  با�سم  تعرف  التي  ال�سغر 

ما  ي��وم��ا  با�ستطاعتها  ي��ك��ون  ���س��وف  ال��ن��ووي 

داخ��ل  اإىل اخل��اي��ا  ال���دواء  تو�سيل ج��رع��ات 

اجل�������س���م، واك���ت�������س���اف ال���ف���رو����س���ات امل��م��ي��ت��ة 

وامل�����س��اع��دة يف ت�سنيع  ب��ل  م��ع��ه��ا،  وال��ت��ع��ام��ل 

اأ�سغر حجماً. اإلكرتونية طبية  اأجهزة 

والية  جامعة  من  البحثي  الفريق  واأزاح 

اأوه���اي���و االأم��ري��ك��ي��ة ب��رئ��ا���س��ة ال��ب��اح��ث ت�ساو 

احلو�سبي  الربنامج  عن  ال�ستار  هواجن  مني 

اجل���دي���د ال�����ذي ي�����س��ت��خ��دم يف ت�����س��ن��ي��ع ه��ذه 

اطلق  وال���ذي  ال�سغر،  متناهية  ال��روب��وت��ات 

عليه ا�سم »ماجيك دي.اإن.اإيه« اأي »احلم�ض 

ال�سحري«. النووي 

ال��دوري��ة  ن�سرتها  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  وخ���ال 

ال���ع���ل���م���ي���ة »ن���ي���ت�������س���ر م����ات����ري����ال����ز«، ك�����س��ف 

ي�����س��اع��د  ال���ربن���ام���ج اجل���دي���د  اأن  ال��ب��اح��ث��ون 

العلماء يف ت�سكيل خيوط االأحما�ض النووية 

يف ���س��ورة ه��ي��اك��ل م��رك��ب��ة م����زودة ب��اأق��را���ض 

وتنفيذ  التحرك  وميكنها  ومف�سات،  دوارة 

���س��ل�����س��ل��ة خم��ت��ل��ف��ة م���ن امل���ه���ام مب���ا يف ذل���ك 

تو�سيل جرعات الدواء.

العديد  على  اجلديد  الربنامج  وينطوي 

االأجهزة  ت�سميم  يف  ت�ساعد  التي  املزايا  من 

وقدرة  فائدة  اأكرث  وجعلها  ال�سغر  متناهية 

امل��دة  يقلل  ق��د  اأن���ه  كما  وظائفها،  اأداء  على 

ال���زم���ن���ي���ة ال����ازم����ة م���ن اأج�����ل دخ�����ول ه���ذه 

االأج�����ه�����زة يف ت��ط��ب��ي��ق��ات احل����ي����اة ال��ي��وم��ي��ة 

لاإن�سان.

ي�سمح  الربنامج  اأن  املزايا  هذه  بني  ومن 

ال�سغر  متناهي  اجلهاز  بت�سميم  للباحثني 

اأن  ����س���ورة جم�����س��م��ة، يف ح���ني  ب��ال��ك��ام��ل يف 

بت�سميمه  ت�سمح  ك��ان��ت  ال�سابقة  التقنيات 

اأن��ه  االأب��ع��اد، وه��و م��ا يعني  يف ���س��ورة ثنائية 

ت�سنيع  اأو  ت�سميم  العلماء  باإمكان  يكن  مل 

اأج���ه���زة ب��ال��غ��ة ال��دق��ة اأو ال��ت��ع��ق��ي��د، ك��م��ا اأن��ه 

احلم�ض  خ��ي��وط  بتنظيم  للباحثني  ي�سمح 

فيها،  ي��رغ��ب��ون  ال��ت��ي  الهياكل  وف��ق  ال��ن��ووي 

اجل��ه��از  ت��رك��ي��ب  ب��دق��ة يف  التحكم  وب��ال��ت��ايل 

املختلفة. وخ�سائ�سه  النانوي 

ب���ني ه���ذه االأج���ه���زة ذراع روب��وت��ي��ة  وم���ن 

م����زودة ب��ك��اب��ات مي��ك��ن��ه��ا ال��ت��ق��اط االأ���س��ي��اء 

الهياكل  من  املئات  وكذلك  حجما،  االأ�سغر 

الطائرة،  مثل  تبدو  التي  ال�سغر  متناهية 

وه����ي ط���ائ���رة اأ���س��غ��ر ب���واق���ع األ����ف م����رة عن 

الب�سرية. ال�سعرة  عر�ض 

ت�سنيع  على  ال��ق��درة  اأن  ك��ا���س��رتو  وي��وؤك��د 

�سوف  اأن��ه  يعني  تعقيداً  اأك��رث  نانوية  اأجهزة 

مفيدة  اأجهزة  �سناعة  العلماء  باإمكان  يكون 

واح���د،  اآن  يف  م��ه��م��ة  م��ن  اأك���رث  اأداء  ميكنها 

م��و���س��ح��اً اأن����ه ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ب����داًل من 

اكت�ساف  نووي ميكنه  روبوت حم�ض  �سناعة 

املمكن  فمن  اجل�����س��م،  داخ���ل  مميت  ف��رو���ض 

الروبوتات  من  اجلديد  اجليل  ي�ستطيع  اأن 

ال���ن���ان���وي���ة اك��ت�����س��اف ال���ف���رو����ض امل��م��ي��ت ثم 

معالج  بدواء  حقنه  طريق  عن  معه  التعامل 

اأو احتواءه حلماية اجل�سم من اأ�سراره.

واأع�����رب ك��ا���س��رتو ع���ن ت��وق��ع��ات��ه ب����اأن يتم 

ا���س��ت��خ��دام ب��رن��ام��ج »م��اج��ي��ك دي.اإن.اإي��������ه« 

املختلفة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  وامل���راك���ز  اجل��ام��ع��ات  يف 

يف غ�������س���ون ����س���ن���وات، وك����ذل����ك ال���ت���و����س���ع يف 

وتطبيقاته. ا�ستخداماته 

»الحمض النووي السحري«..تقنية جديدة لصناعة الروبوتات 
متناهية الصغر في غضون دقائق

      

العني االخبارية

ريا�سي من طراز  ح��ذاء  اأول  زوج من  بيع 

»نايكي ييزي« انتعله املغني كانييه وي�ست على 

مقابل  »ج��رام��ي«  حفلة  خ��ال  امل�سرح  خ�سبة 

1،8 مليون دوالر.

وحطم زوج »نايكي ييزي« الرقم القيا�سي 

الذي �سّجله زوج من االأحذية الريا�سية بعد 

اآب  اأغ�سط�ض/  األف دوالر يف   615 بيعه مببلغ 

2020 يف مزاد لدار »كري�ستيز«.

وق��ال��ت »���س��وذب��ي��ز« يف ب��ي��ان: »ال��ب��ي��ع ميثل 

ريا�سي  ح��ذاء  لبيع  علنا  م�سجل  �سعر  اأع��ل��ى 

اأول  اأي�����س��ا  »وه����ذا  االإط�����اق« م�سيفة:  ع��ل��ى 

اإىل  �سعره  ي�سل  الريا�سية  االأحذية  زوج من 

مليون دوالر«.

ومت ����س���راء ه����ذا احل������ذاء ال���ري���ا����س���ي من 

لاأحذية  ا�ستثمارية  �سوق  وه��ي  »ري��رز«  قبل 

الريا�سية ت�سمح للم�ستخدمني باال�ستثمار يف 

اأزواج نادرة من االأحذية الريا�سية.

االأول  االأ���س��ود هو  الريا�سي  وك��ان احل��ذاء 

التي  التجارية  »ي��ي��زي«  عامة  تطلقه  ال��ذي 

ميلكها وي�ست، وقد اأثار �سجة يف عامل املو�سة 

لعام  »ج��رام��ي«  ع��ر���ض  خ��ال  انتعله  عندما 

.2008

يف ال�����س��اب��ق، ت��ع��اون��ت »ن���اي���ك���ي« ف��ق��ط مع 

ري��ا���س��ي��ني وك���ان ح���ذاء وي�����س��ت مب��ث��اب��ة خ��رق 

كبر للعامة التجارية االأمريكية.

باإ�سدار   »1 ييزي  »اإي��ر  جمموعة  واأطلقت 

حمدود عام 2009 وتلتها »اإير ييزي 2« يف عام 

.2012

�سراكته مع  وي�ست  اأنهى  التايل،  العام  ويف 

»نايكي« معتربا اأن ن�سيبه من االإيرادات غر 

كاٍف ووا�سل التعامل مع »اأديدا�ض« عام 2014.

وح��ق��ق��ت ت��ل��ك ال�����س��راك��ة جن���اح���ا جت��اري��ا 

هائا، حمققة ما يقرب من 1،7 مليار دوالر 

داخلية  ملذكرة  وفقا   ،2020 عام  العائدات  من 

ب��ه��ا وك��ال��ة  اإ�����ض« ا�ست�سهدت  ب��ي  »ي���و  مل�����س��رف 

»بلومربج«.

وق���ال ب��راه��م ووت�����س��ر اأح���د امل�����س��وؤول��ني يف 

ك��ان��ي��ي��ه وي�ست  »ي��ظ��ه��ر  امل��ب��ل��غ  اإن  »���س��وذب��ي��ز« 

كواحد من اأكرث م�سممي املاب�ض واالأحذية 

الريا�سية تاأثرا يف ع�سرنا«.

توأم أسترالي يتشارك كل شيء 
حتى »الحبيب«

السروال الكتان باأللوان الزاهية.. 
نجم الموضة في الصيف

افتتاح أول طريق معّبد بالنفايات 
البالستيكية المعاد تدويرها

 في الصين 

�لعني �لإخبارية - �أبوظبي

ال���ت���واأم االأ�����س����رتايل ل��و���س��ي واآن���ا 

من  ك��ث��ر  ع��ن  خمتلفتان  دي�سينك 

ال��ن�����س��اء؛ ف��ال�����س��ق��ي��ق��ت��ان ت��ت�����س��ارك��ان 

ح���ب���ي���ًب���ا واح���������ًدا م���ن���ذ اأع����������وام، وال 

متتلكان اأي م�سكلة يف ذلك.

الربيطاين،  »مرتو«  ملوقع  ووفًقا 

اآنا ولو�سي  ك�سفت ال�سقيقتان التواأم 

حبيًبا  مت��ت��ل��ك��ان  اأن��ه��م��ا  ع���اًم���ا(   35(

واحًدا يدعى »بن«.

برنامج  يف  ال�سقيقتان  وظ��ه��رت 

 TLC show Extreme«

الرابط  يتناول  ال��ذي   ،»Sisters
ال�����س��ق��ي��ق��ات، وحتدثتا  ب��ني  ال��غ��ري��ب 

عن اأن ال�سكل واحلبيب لي�ض ال�سيء 

فهما  فيه،  ت�سرتكان  ال��ذي  الوحيد 

ارتداء  مثل  مًعا،  �سيء  بكل  تقومان 

بنف�ض  طعام  وت��ن��اول  املاب�ض  نف�ض 

عند  وزنيهما  على  حتافظا  كي  الكم 

الرقم. نف�ض 

اأن التواأم  اإىل  واأ�سارت ال�سحيفة، 

واح��د،  ك�سخ�ض  نف�سيهما  تعتربان 

حتى ذوقهما يف الرجال واحد، وهو 

ما قادهما اإىل هذا الو�سع الفريد.

وحت������دث ال�����ت�����واأم ع����ن و���س��ع��ه��م��ا 

اأنف�سنا  »ن����رى  ب��ق��ول��ه��م��ا:  ال��ف��ري��د، 

كفريق، و�سديقنا )بن( عليه مهمة 

عليه  الأحدنا  �سيئا  فعل  اإذ  اإ�سعادنا، 

اأن يقوم بنف�ض الفعل لاأخرى دون 

حتى اأن ننبهه«.

وق�����ال�����ت ال�������س���ق���ي���ق���ت���ان، اإن���ه���م���ا 

�ستكونان يف غاية ال�سعادة لو متكنتا 

م���ن ال������زواج م���ن ب���ن م���ًع���ا، ل���وال اأن 

ال���ق���ان���ون االأ������س�����رتايل ي���ح���ول دون 

ذلك.

�أبوظبي-وكالت

ميثل ال�سروال الكتان جنم املو�سة 

الن�سائية يف �سيف 2021 ليمنح املراأة 

اإح�����س��ا���س��ا ب��ال��راح��ة ال��ف��ائ��ق��ة يف ظل 

ارتفاع درجات احلرارة.

اأن   »Elle« جم���ل���ة  واأو�����س����ح����ت 

ال�����س��روال ال��ك��ت��ان مي��ت��از ب��اأن��ه جيد 

ال���ت���ه���وي���ة ول���ط���ي���ف ع���ل���ى اجل�������س���م، 

ال�سمات  ه��ذه  يوؤكد  اأن��ه  اإىل  م�سرة 

م������ن خ��������ال ال����ق���������س����ة ال����وا�����س����ع����ة 

والف�سفا�سة.

باملو�سة  املعنية  املجلة  واأ���س��اف��ت 

اأن ال�سروال الكتان يكت�سي  واجلمال 

والكرميي  البيج  بدرجات  الغالب  يف 

بع�ض  ت��خ��ط��ف  ح���ني  واالأب���ي�������ض، يف 

م��ن خال  اإليها  االأن��ظ��ار  امل��ودي��ات 

االأل����������وان ال����زاه����ي����ة م���ث���ل االأح����م����ر 

الف�ستقي. والوردي واالأخ�سر 

اأ���س��ارت  بالتن�سيق،  يتعلق  وفيما 

ال��ك��ت��ان  ال�������س���روال  اأن  اإىل   »Elle«

قمي�ض  �سكل  على  بلوزة  مع  يتناغم 

كا�سيكية  اإط��ال��ة  ع��ل��ى  للح�سول 

اأن��ي��ق��ة، اأم����ا م���ن ت��رغ��ب يف اإط��ال��ة 

ك��اج��وال ذات ط��اب��ع ع�����س��ري ج��ريء 

ال��ك��ت��ان  ال�����س��روال  تن�سيق  فيمكنها 

اأو توب كا�سف  مع تانك توب م�سلع 

اأي�سا.  للبطن من الكتان 

رو�صيا �ليوم - و�صائل �إعالم �صينية

مت يف ي��وم االأر����ض ال��ع��امل��ي م��وؤخ��را 

طريق  اأول  ع��ن  ال�����س��ني  يف  االإع����ان 

البا�ستيكية  بالنفايات  تعبيده  يتم 

املعاد تدويرها، وذلك يف حرم جامعة 

�سنغهاي  يف  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم 

ال�سني. �سرقي 

ال���ط���ري���ق  اإجن��������از  وا�����س����ت����خ����دم يف 

اأك���رث  300 م����رت،  ال����ذي ي��ب��ل��غ ط���ول���ه 

م��ن 200 ك��غ م��ن ر���س��اع��ات االأط��ف��ال 

وف��ق  ت��دوي��ره��ا،  امل��ع��اد  البا�ستيكية 

»�سينخوا«.

وي���ت���م اإر�����س����ال ر����س���اع���ات احل��ل��ي��ب 

اإع������ادة  م�����س��ن��ع  اإىل  ال��ب��ا���س��ت��ي��ك��ي��ة 

ثم  وال�سهر،  والعجن  للفرز  التدوير 

يتم اإر�سالها اإىل م�سنع اإنتاج االإ�سفلت 

البا�ستيكي  االإ�سفلت  نفايات  الإنتاج 

املعدل مب�ساعدة تقنية حمددة.

وي��ع��م��ل ه���ذا االإج�����راء ع��ل��ى تقليل 

مع  باملقارنة  البيئية  النفايات  توليد 

التقليدي. النقي  االأ�سفلت  ر�سيف 

�لنباط-عمان

ال��رائ��دة   FATE Esports ت��ع��اون��ت 

يف ال���ري���ا����س���ات االإل���ك���رتون���ي���ة م���ع ال��وك��ال��ة 

االأل��ع��اب  جم���ال  يف  املتخ�س�سة  الت�سويقية 

 ،4U  Freaks االإل��ك��رتون��ي��ة  وال��ري��ا���س��ات 

بعد  ق��ط��ر  يف   1  eLigue ج��ول��ة  الإط����اق 

بطولة  التمهيدية، وهي  اأ�سهر من اجلوالت 

 EA دول���ي���ة ل��ل��ري��ا���س��ات االإل���ك���رتون���ي���ة يف 

بلدان  �ستة  يف  تقام   21  Sports FIFA
العاج  و�ساحل  واليابان  والربازيل  قطر  هي 

وامل���غ���رب وال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة يف 

.Uber Eats 1 Ligue اإطار

بطولة  وب���ث  بتنظيم   FATE وق��ام��ت 

ج��م��ي��ع  ت����وف����ره����ا  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة  ق���ط���ر 

العربية  باللغة  بالبطولة  املتعلقة  املحتويات 

مب����ا ف��ي��ه��ا ال��ت�����س��ج��ي��ل، امل������واد ال��ت�����س��وي��ق��ي��ة 

وال��ت��ع��ل��ي��ق وغ���ره���ا، ك��ون��ه��ا ت��ع��ق��د يف دول���ة 

العربي  للجمهور  اإي�سالها  ول�سمان  عربية 

على ن��ط��اق وا���س��ع، االأم���ر ال���ذي ي��ت��واف��ق مع 

الريا�سات  بقطاع  ل��ارت��ق��اء  ال�سركة  روؤي���ة 

االإلكرتونية ودعم املواهب يف املنطقة.

ال��ري��ا���س��ات  الع��ب��ي  امل�سابقة  وا�ستقطبت 

يف  للتناف�ض  قطر  م��ن  ال��ه��واة  االإل��ك��رتون��ي��ة 

فيها  و�سارك   21  EA Sports FIFA
من   Uber Eats  1  Ligue م�سجعو 

ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال��ب��اد م��ن ك��اف��ة امل�����س��ت��وي��ات 

وامل����ه����ارات، ب�����دءاً م���ن امل��ت��اب��ع��ني وامل��ع��ج��ب��ني 

بالهواة وانتهاًء باملحرتفني. ومروراً 

وت���ق���ّدم ال��ت�����س��ف��ي��ات ل��اع��ب��ني امل�����س��ارك��ني 

ف��ر���س��ة ال���ف���وز ب��رح��ل��ة اإىل ف��رن�����س��ا ل��زي��ارة 

 Uber Eats  1  Ligue م����اع����ب 

واالل���ت���ق���اء ب��اأم��ه��ر ال��ن��ج��وم يف ه���ذا امل��ج��ال، 

باالإ�سافة اإىل املناف�سة يف النهائيات.

 Esports  FATEسركة� اأن  ي��ذك��ر 

ه��ي اإح����دى ال�����س��رك��ات ال��ري��ادي��ة امل��ت��خ��رج��ة 

ل��ت�����س��ري��ع من��و االأع��م��ال  اأورجن  ب��رن��ام��ج  م��ن 

�سراكة  جتمعهما  كما   ،”BIG“ ال��ري��ادي��ة 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز جم����ال ال��ري��ا���س��ات 

ال�����س��ب��اب  وت���زوي���د  االأردن  يف  االإل���ك���رتون���ي���ة 

امل����ج����ال  امل�����وه�����وب�����ني يف ه�������ذا  وال���������س����اب����ات 

ال��ن��م��ّو وال��ت��ط��ّور م��ن خ���ال من�ساأة  ف��ر���س��ة 

لاألعاب   Orange Gaming Hub
الفعاليات. االإلكرتونية و�سل�سلة من 

إلطالق eLigue 1 في قطر » FATE للرياضات اإللكترونية 
»FREAKS 4U تتعاون مع

بـ1,8 مليون دوالر.. حذاء 
كانييه ويست يحطم األرقام 

القياسية


