
 هدفنا التالي العودة للتعليم الوجاهي في المدارس والجامعات

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 هواري: لوال حظر الجمعة الرتفعت 
االصابات 48% والوضع العالمي 

يستدعي الحذر

رئيس الوزراء يتراس اجتماعا للجنة 
الوزارية لتطوير القوانين الناظمة 

للحياة السياسية
االنباط-عمان

ت��راأ���س رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�شر 

ال�����وزراء ام�س  رئ��ا���ش��ة  دار  اخل�����ش��اون��ة يف 

الوزارية  للجنة  الأول  الجتماع  الأربعاء، 

ل��ت��ط��وي��ر ال���ق���وان���ن ال���ن���اظ���م���ة ل��ل��ح��ي��اة 

اأهمية  ال����وزراء  رئي�س  واأك���د  ال�سيا�سية. 

الناظمة  القوانن  بتطوير  قدماً  امل�سي 

للتوجيهات  اإن���ف���اذا  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ل��ل��ح��ي��اة 

نوعية  نقلة  يحدث  ومبا  ال�سامية  امللكية 

قدر  اأك��ر  وحتقيق  ال�سيا�سية  احل��ي��اة  يف 

عر  ال�سيا�سية  احل��ي��اة  يف  امل�����س��ارك��ة  م��ن 

ت��ط��وي��ر ه���ذه ال��ق��وان��ن ل ���س��ي��م��ا ق��ان��ون 

دمي��ق��راط��ي��ة  اإىل  ل��ل��و���س��ول  الن���ت���خ���اب 

فاعلة وت��ط��وي��ر احل��ي��اة احل��زب��ي��ة. ووج��ه 

ا�ستمرارية  ���س��رورة  اإىل  ال�����وزراء  رئ��ي�����س 

القوى  كافة  ال�سامل مع  الوطني  احل��وار 

املجتمع  وموؤ�س�سات  ال�سيا�سية  والأح��زاب 

املدين.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ال��دك��ت��ور فرا�س  ال�سحة  وزي���ر  ق��ال   

ال��ه��واري اإن ح��الت ك��ورون��ا ب��داأت ت��زداد 

ودول  امل��ن��ط��ق��ة  دول  م����ن  ال���ع���دي���د  يف 

ع��دد كبري  بتطعيم  قيامها  رغ��م  العامل 

م���ن امل��واط��ن��ن وه���و م���ا ي��دع��و للحذر 

والنتباه.

واأ������س�����اف خ�����ال م����وؤمت����ر ���س��ح��ف��ي 

املوجة  م��ن  انتقل  الأردن  اأن  الأرب���ع���اء، 

خ���ال  ال���ث���ان���ي���ة  امل����وج����ة  اإىل  الأوىل 

الأم��ر على  هذا  اأ�سبوعن وكان وا�سحاً 

الوفيات.

احلكومة  تتخذه  ق���رار  اأي  اأن  وب��ن 

اأ���س��اب��ي��ع   3 اإىل  اأ���س��ب��وع��ن  ي��ح��ت��اج م���ن 

لتلم�س اآثاره على احلالة الوبائية.

ولفت اإىل اأن املوجة الثانية كانت اأ�سد 

30%، وكان يف  بن�سبة  الأوىل  املوجة  من 

املوجة الأوىل تدرجا باتخاذ القرار، ويف 

منت�سف �سهر ت�سرين الثاين مت تطبيق 

الج��راءات كحزمة واحدة وبداأ املنحنى 

اج��راءات كحزمة  اتخاذ  وعند  بالنزول، 

تاأثريها  ك��ان  الثانية  امل��وج��ة  يف  واح���دة 

منظمة  درا����س���ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار  اأ����س���رع. 

يحدث  ما  مع  تتطابق  العاملية  ال�سحة 

على اأر�س الواقع.

التفا�صيل �ص »3«

3الصحة: 47 وفاة و1910 إصابات بـ » كورونا«  

النيابية للمطالب  استجابة 

الغاء حظر الجمعة واستمرار الليلي 
و التراويح سيرا

اخلمي�س   17  رم�سان   1442 هـ  - املوافق  29  ني�سان  2021 م - العدد  5678    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 تسريبات تأجيل االنتخابات 
التشريعية.. الدوافع واألسباب

 شركة ميناء حاويات العقبة تنفذ حملة
 »أهل الخير« الرمضانية

الذنيبات: انخفاض كلف المبيعات العام الماضي 52.4 مليون دينار

»عامة الفوسفات« توافق على توزيع أرباح 
االنباط- العقبةعلى المساهمين ٢0%

امل�ستدامة  املجتمعية  مبادراتها  من  كجزء 

وال���رام���ي���ة ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف ال���دع���م وال��ت��م��ك��ن 

والتغيري الإيجابي، نفذت �سركة ميناء حاويات 

ومنطقة  الأردن  اإىل  ال���ع���امل  ب���واب���ة  ال��ع��ق��ب��ة، 

 ،2021 رم�سان  يف  حولها،  وم��ا  العربي  امل�سرق 

امل�ستمرة  حملتها  من  ع�سرة  احلادية  الن�سخة 

2011، والتي  »اأهل اخلري« التي تعود لرم�سان 

ذات  العفيفة  والعائات  الأفراد  مل�ساندة  تهدف 

احتياجاتها  تغطية  خال  من  املحدود  الدخل 

من املواد الغذائية الأ�سا�سية.

وقد متكنت ال�سركة عر احلملة وبالتعاون 

العقبة،  وحمافظة  العقبة  تنمية  مديرية  مع 

وبت�سليمهم  ع��ائ��ل��ة،  ل��ن��ح��و250  ال��و���س��ول  م��ن 

ك���وب���ون ت�����س��وق مي��ك��ن��ه��م م���ن احل�������س���ول ع��ل��ى 

عدة  عر  اختيارها  ومن  الكاملة  احتياجاتهم 

مواقع ت�سوق معتمدة داخل مدينة العقبة.

وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ق����ال امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

العقبة،  ح��اوي��ات  م��ي��ن��اء  ���س��رك��ة  ل���دى  الإداري 

ببلوغ  »ف��خ��ورون  ال��ه��وى:  اأب���و  خليل  املهند�س 

حملة اأه���ل اخل��ري ع��ام��ه��ا احل���ادي ع�����س��ر، وه��و 

مل��دى الل��ت��زام الكبري لدى  ال��ذي ي�سري  الأم��ر 

يف  املحلي  املجتمع  اأب��ن��اء  خدمة  جت��اه  ال�سركة 

خال  خا�سة  ل��ه��ا،  امل��ج��اورة  وامل��ن��اط��ق  العقبة 

امل��و���س��م ال��رم�����س��اين ال���ذي ت��زي��د ف��ي��ه احل��اج��ة 

»ن�سكر  بالقول:  الهوى  اأب��و  واختتم  للتكافل.« 

كافة اجلهات التي تعاونت معنا على جهودها.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عّمان

  ���س��ادق��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام ل�����س��رك��ة م��ن��اج��م 

ال�سنوية  امل��ي��زان��ي��ة  على  الأردن���ي���ة،  الفو�سفات 

ذمة جمل�س  وابراء  واخل�سائر  الأرب��اح  وح�ساب 

 % 100 2020، وبن�سبة  املالية  ال�سنة  الإدارة عن 

من احل�سور.

خال  لل�سركة  العامة  الهيئة  وافقت  كما    

جمل�س  تن�سيب  على  الأربعاء،  اليوم  اجتماعها 

 20 اأرباح على امل�ساهمن بن�سبة  اإدارتها بتوزيع 

والبالغ  امل��دف��وع  ال�سركة  م��ال  راأ����س  م��ن  باملئة 

82.5 مليون دينار.

ج���اء ذل���ك خ���ال اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه ال��ه��ي��ئ��ة، 

ادارت��ه��ا  جمل�س  رئي�س  برئا�سة  الرب��ع��اء  ام�س 

خاله  وا�ستمعت  ال��ذن��ي��ب��ات،  حممد  ال��دك��ت��ور 

ل��ت��ق��ري��ر امل��ج��ل�����س ع���ن اع���م���ال ال�����س��رك��ة ل��ل��ع��ام 

ح���ول  احل�������س���اب���ات  م���دق���ق���ي  وت���ق���ري���ر   ،2020

املنتهية  املالية  لل�سنة  لل�سركة  املالية  البيانات 

يف 31/12/2020. وح�سر الجتماع، الذي عقد 

عر تقنية الت�سال املرئي، م�ساهمون ميلكون 

ما  ت�سكل  ���س��ه��م،   640 و  ال��ف   828 و  76م��ل��ي��ون 

ن�شبته 93.12 % من ا�سهم ال�سركة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عّمان

قال وزير الدولة ل�سوؤون العام الناطق 

ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة امل��ه��ن��د���س �سخر 

النيابية،  للمطالب  ا���س��ت��ج��اب��ة  اإن���ه  دودي����ن 

داع�����ي�����اً امل����واط����ن����ن ل����ال����ت����زام ب��ال��ن��ظ��اف��ة 

ال�����س��خ�����س��ي��ة وال���ت���ع���ق���ي���م، م�����وؤك�����داً ت��ق��دي��ر 

احل��ك��وم��ة ل��ل��و���س��ع ال��ن��ف�����س��ي والق��ت�����س��ادي 

للمواطنن.

واأ�ساف اأن احلكومة قررت ما يلي:

- وق���ف ال��ع��م��ل ب��احل��ظ��ر ال�����س��ام��ل ل��ي��وم 

اجل���م���ع���ة اع���ت���ب���ارا م���ن اجل���م���ع���ة احل���ال���ي���ة، 

اأيام  اآخر من  وتكون الجراءات به كاأي يوم 

اجلزئي  باحلظر  ال�ستمرار  ويتم  الأ�سبوع، 

الليلي كما هو الآن.

- ال�����س��م��اح ل��ل��م��واط��ن��ن ب���اخل���روج ���س��رياً 

ع��ل��ى الأق�����دام اع��ت��ب��ارا م��ن اجل��م��ع��ة، لأداء 

وزير  يحدده  مبا  والع�ساء،  الرتاويح  �ساة 

الأوقاف وللع�سرة الأواخر من رم�سان.

 خلية االزمة: االجراءات التحفيزية 
ألخذ لقاح كورونا هي توصيات 

ومقترحات للحكومة

 الكباريتي يدعو لتمديد ساعات 
الحظر الجزئي حتى منتصف الليل

االنباط-وكاالت

ت�������س���اع���دت خ������ال الأي�����������ام امل���ا����س���ي���ة 

ال����ت���������س����ري����ب����ات ع������ن ت�����وج�����ه ال�������س���ل���ط���ة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ل���ت���اأج���ي���ل الن���ت���خ���اب���ات 

اأي���ار   22 امل���زم���ع ع��ق��ده��ا يف  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة، 

2021، حت��ت ذري��ع��ة ع���دم وج����ود م��واف��ق��ة 

اإ�سرائيلية على اإجرائها يف القد�س املحتلة

ال�ساأن  يف  وخمت�سون  حمللون  ويجمع 

لي�س  ال��ق��د���س  م��ل��ف  اأن  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ا���س��ي 

ال�����س��ب��ب احل��ق��ي��ق��ي ل��ت��اأج��ي��ل الن��ت��خ��اب��ات 

ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة، اإمن������ا ت��ل��ع��ب الإ����س���ك���ال���ي���ات 

التي تعي�سها حركة فتح دوراً يف  الداخلية 

اأق��ل من  بقاء  مع  اخليار  ه��ذا  نحو  الدفع 

�سهر على موعد النتخابات

يف  ح��رب  جهاد  ال�سيا�سي  املحلل  وي��رى 

اأن هذه ال�سغوط  ل� »�سبكة قد�س«  حديثه 

م�ساركة  من  التخوف  يف  تف�سريها  ميكن 

ي�سّعب  م��ا  ال�سيا�سي،  ال��ن��ظ��ام  يف  حما�س 

احل�����س��ول ع��ل��ى امل�����س��اع��دات وال��ق��درة على 

ا����س���ت���م���رار اخل����دم����ات ل��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن يف 

ال�سفة والقطاع كما حدث عام 2006

وع����ن مت�����س��ك ال�����س��ل��ط��ة وح���رك���ة ف��ت��ح 

ال��ق��د���س«،  دون  ان��ت��خ��اب��ات  »ل  مبقولتها: 

امل��وق��ع يف  الت��ف��اق  اإن  ح��رب  الكاتب  يقول 

الف�سائل  بن  القاهرة  امل�سرية  العا�سمة 

اإجراء  اأنه ل ميكن  على  اأكد  الفل�سطيني، 

�سبب  وه�����ذا  ال���ق���د����س،  دون  الن���ت���خ���اب���ات 

منوٌط بقرار الحتال

التفا�صيل �ص »9«

االنباط- عمان

يف  ك��ورون��ا  اأزم���ة  خلية  عمليات  اأك���دت   

الأزم����ات،  واإدارة  ل��اأم��ن  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 

التحفيزية  امل��ق��رتح��ات  اأن  ت�سريحات  يف 

ملوظفي القطاع العام واخلا�س باأخذ لقاح 

اأجل  كورونا هي تو�سيات ومقرتحات من 

حماية �سحة و�سامة املواطن وال�سيطرة 

على الو�سع الوبائي.

اأي����ة ق�����رارات ب��ه��ذا ال�����س��اأن  واأك�����دت اأن 

�ست�سدر عن احلكومة.

.

التفا�صيل �ص »2«

االأنباط_جواد اخل�رضي

اأ�شعد اهلل اأوقاتكم بكل اخلري

و�سروريًة  ملحًة  احل��اج��ة  اأ�سبحت  لقد 

ملا  املبا�سر  التنفيذ  ب��دء  على  دولتكم  بقيام 

ب�سقيه  الأم��ة  به وبح�سور جمل�س  �سرحتم 

بثورة  حكومتكم  قيام  نحو  والنواب  الأعيان 

ا اإىل ثورة اقت�سادية  اأي�سً اإدارية وحتتاجون 

ح��ي��ث اأن ال��ظ��روف ال��ت��ي م���رت ع��ل��ى ال��ع��امل 

الذي  كورونا  فريو�س  ب�سبب  والأردن  اأجمع 

اأ�سبح وباء ومل يعد جائحة.

دولة الرئي�س

�سراحٍة  وبكل  يتحدث  املواطن  ب��ات  لقد 

احلكومية  الإج������راءات  �سعف  ع��ن  وو���س��وح 

اإىل قيادين ر�سمين  اإ�سافًة  وعدم جدواها 

بحيث اأ�سبحوا ير�سلون ر�سائلهم من خال 

وغري  الر�سمية  القنوات  عر  الت�سريحات 

مع  مت�سامنن  التوا�سل  وو�سائل  الر�سمية 

راأي ال�سارع مما يزيد من املطالبات ال�سعبية 

يتحدثون  م��ا  اأن  معترين  ال�����س��وت  ورف���ع 

ت�سريحات  على  م�ستندين  احلقيقة  هو  به 

حكومتكم  من  نلحظ  ومل  امل�سوؤولن  بع�س 

اأو يوؤكد بل كل ما تقومون به من  ما ينفي 

اإجراءات هو التبديل والتغيري يف املنا�سب.

دولة الرئي�س

اإداري��ة  ال�سطح اختالت  لقد طفى على 

واإن كانت متثل جزئيًة معينة فاإنها �ستتطور 

وتكر وبالتايل تكون احللول �سعبٌة ومكلفة 

اأن تتعامل مع  الأج��در على حكومتكم  فمن 

كافة الق�سايا الوطنية منذ بداياتها ولي�س 

روي��ًدا  تتفاقم  اأزم���ة  ت�سبح  حل��ن  النتظار 

رويًدا، و�ساأ�سوق مثاًل لهذه املقدمة األ وهي 

العقبة  حطّية  حديد  �سكة  موؤ�س�سة  ق�سية 

لت�سبح منذ قبل ثاثة �سنوات �سركة العقبة 

ر�سمية  كتب  �سدور  مع  احلديدية  لل�سكك 

ال�����وزراء ت�سمن حفظ  ����س���ادرة ع��ن رئ��ا���س��ة 

حقوق العاملن ب�سكة احلديد وعدم امل�سا�س 

لكن  والعمال  العمل  قانون  يكفله  مبا  بها، 

ما جرى ويجري على اأر�س الواقع ل يب�سر 

لل�سكك  العقبة  ب�سركة  العاملن  لأن  بذلك 

احل��دي��دي��ة اأ���س��ب��ح��وا ق��ل��ق��ن وغ���ري اآم��ن��ن 

ب�سبب  ذل��ك  وي��ع��ود  الوظيفي  و�سعهم  على 

املت�ساربة  والأخ���ب���ار  والأق���اوي���ل  الإ���س��اع��ات 

مم��ا دف��ع بهم اإىل الح��ت��ج��اج��ات م��ن خال 

وت�سكيل  ال�����س��ارع  يف  الحتجاجية  ال��وق��ف��ات 

ب��داي��ات  وه���ذه  والليلية  النهارية  امل�����س��ريات 

غري مطمئنة.

دولة الرئي�س

�سكة حديد  م��وؤ���س�����س��ة  ل��ط��امل��ا مت حت��وي��ل 

كانت  والتي  واإدارًي����ا  مالًيا  امل�ستقلة  العقبة 

م��ادة  نقل  على  تعمل  وقاطراتها  قطاراتها 

ميناء  اإىل  ال�سيدية  منجم  م��ن  الفو�سفات 

ال��ع��ق��ب��ة ق��ب��ل ت��وق��ف��ه��ا ع��ن ال��ع��م��ل اأ�سبحت 

ت�سكل هاج�س لدى موظفي املوؤ�س�سة، وحيث 

وازدادت  م�ستقبلهم  ع��ل��ى  قلقن  اأ���س��ب��ح��وا 

ال�سكوك لديهم باأن هناك اأمور يتم طبخها 

ت�سفية  ع��ل��ى  للعمل  علمهم  دون  ب��اخل��ف��اء 

���س��ك��ة ح���دي���د ال��ع��ق��ب��ة ب��ح�����س��ب ق��ول��ه��م واأن 

هناك م�سوؤولن وحتديًدا يف �سلطة منطقة 

القت�سادية اخلا�سة يقودون عملية  العقبة 

ال��ت�����س��ف��ي��ة، ل����ذا ع��ل��ى دول��ت��ك��م وح��ك��وم��ت��ك��م 

الأم���ور  وتو�سيح  املبا�سر  ال��ت��دخ��ل  ���س��رورة 

حيث اأن هناك اإ�ساعات توؤكد اأن موؤ�س�سة �سكة 

يخ�سع  وب��ال��ت��ايل  �سركة  ه��ي  العقبة  حديد 

ال�سركات  ن��ظ��ام  ق��ان��ون  اإىل  فيها  العاملن 

املدنية  اخل��دم��ة  دي���وان  ح�ساب  على  ولي�س 

كما كانوا �سابًقا اإل اأن هناك ت�سريبات توؤكد 

�سيتم  ولكن  �سركة  �ستكون  احلديد  �سكة  اأن 

اإع������ادة امل��وظ��ف��ن ال��ع��ام��ل��ن ب��ه��ا اإىل ن��ظ��ام 

دي�����وان اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة وه����ذا م���ا يرف�سه 

��ا ق��اط��ًع��ا م��وؤك��دي��ن ع��ل��ى اأن  ال��ع��ام��ل��ن رف�����سً

مبا�سرة  ب�سورة  تتدخل  اأن  يجب  احلكومة 

ليتم التعامل معهم كموظفي �سركة و�سمن 

موؤ�س�سة  تعود  اأن  ف��اإم��ا  الناظمة،  القوانن 

كانت  ال��ذي  الو�سع  اإىل  العقبة  حديد  �سكة 

موظفي  معاملة  معاملتهم  اأو  �سابًقا  عليه 

اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة 

وهذا الأمر يعود لدولتكم باتخاذ الإجراءات 

احلكومية املنا�سبة.

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

رئيس الوزراء يتراس اجتماعا للجنة الوزارية لتطوير 
القوانين الناظمة للحياة السياسية

 خلية االزمة: االجراءات 
التحفيزية ألخذ لقاح كورونا هي 

توصيات ومقترحات للحكومة

 وزير األوقاف يلتقي رئيس وأعضاء مجلس أوقاف القدس

التربية تدعو طلبة التوجيهي للحصول على رقم الجلوس الخاص بهم

 السعودية تسمح بدخول حوالي 100 شاحنة أردنية عالقة على الحدود

االنباط- عمان

دار  يف  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  ت��راأ���س 

االأول للجنة  االأرب���ع���اء، االج��ت��م��اع  ام�����س  ال����وزراء  رئ��ا���س��ة 

ال�سيا�سية. الناظمة للحياة  القوانني  الوزارية لتطوير 

امل�����س��ي ق���دم���اً بتطوير  اأه��م��ي��ة  ال������وزراء  واأك�����د رئ��ي�����س 

للتوجيهات  اإن��ف��اذا  ال�سيا�سية  للحياة  الناظمة  القوانني 

امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة ومب����ا ي��ح��دث ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف احل��ي��اة 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وحت��ق��ي��ق اأك���ر ق���در م��ن امل�����س��ارك��ة يف احل��ي��اة 

ق��ان��ون  �سيما  ال  ال��ق��وان��ني  ه���ذه  ت��ط��وي��ر  ع��ر  ال�سيا�سية 

االنتخاب للو�سول اإىل دميقراطية فاعلة وتطوير احلياة 

احلزبية.

احل��وار  ا�ستمرارية  ���س��رورة  اإىل  ال���وزراء  رئي�س  ووج��ه 

ال�سيا�سية  واالأح����زاب  ال��ق��وى  كافة  م��ع  ال�سامل  الوطني 

وم��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين وال�����س��ب��اب وامل������راأة و���س��واًل 

وا�سحة  نتائج  اإىل  يف�سي  ومب��ا  املجتمع  فئات  كافة  اإىل 

التجربة  لتجذير  ال��ق��وان��ني  ه��ذه  ت��ط��وي��ر  يف  وملمو�سة 

الدميقراطية وم�سرية االإ�سالح االأردنية ال�ساملة.

واأ�سار اإىل اأهمية ان يكون هناك برنامج زمني لتنظيم 

احلوار ومراحله واإدارته الن�ساج االأفكار التي يتم التوافق 

اإىل  لترتجم  بها  قدما  وامل�سي  احل��وار  كمخرجات  عليها 

قوانني وت�سريعات حتقق الغاية املن�سودة من تطويرها.

واكد رئي�س الوزراء اأهمية م�ساركة ال�سباب ب�سكل فاعل 

يف عملية �سنع القرار الوطني مبختلف اأ�سكاله من خالل 

امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية واالنتخابات باأ�سكالها كافة.

االنباط- عمان

ك��ورون��ا يف  اأزم��ة  اأك��دت عمليات خلية   

االأزم���ات،  واإدارة  ل��الأم��ن  الوطني  امل��رك��ز 

التحفيزية  املقرتحات  اأن  ت�سريحات  يف 

مل��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام واخل���ا����س ب��اأخ��ذ 

ل��ق��اح ك��ورون��ا ه��ي ت��و���س��ي��ات وم��ق��رتح��ات 

املواطن  و�سالمة  �سحة  حماية  اأجل  من 

وال�سيطرة على الو�سع الوبائي.

واأك�����دت اأن اأي���ة ق�����رارات ب��ه��ذا ال�����س��اأن 

�ست�سدر عن احلكومة.

االنباط- عمان

 اأكد وزير االأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات االإ�سالمية الدكتور 

التي  للجهود  ال���وزارة  دع��م  االأرب��ع��اء،  ام�س  اخلاليلة  حممد 

يبذلها جمل�س اأوقاف القد�س تنفيذا لتوجيهات جاللة امللك 

عبداهلل الثاين الداعمة للمجل�س والأهلنا يف املدينة املقد�سة.

و�سدد اخلاليلة خالل لقائه رئي�س واأع�ساء جمل�س اأوقاف 

من  وال���وزارة  املجل�س  بني  التعاون  اأهمية  مكتبه،  يف  القد�س 

خالل دائرة اأوقاف القد�س، ومديرية �سوؤون امل�سجد االأق�سى 

يف  االإ�سالمية  املقد�سات  على  املحافظة  يعزز  مبا  ال���وزارة،  يف 

ظل حماوالت االنتهاك التي متار�سها �سلطة االحتالل.

اأهلنا  مع  نقف  امللك  جاللة  بقيادة  االأردن  يف  اأننا  واأ�ساف 

مقد�ساتنا  ع��ن  دف��اع��ا  ي��راب��ط��ون  ال��ذي��ن  ال�سريف  القد�س  يف 

ب�سمودهم وثباتهم يف وجه املحتل واملتطرفني.

ب�������دوره ث���م���ن رئ���ي�������س جم��ل�����س اأوق��������اف ال���ق���د����س ال�����س��ي��خ 

عبدالعظيم �سلهب اجلهود التي يبذلها االأردن بقيادة جاللة 

امللك يف حماية املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية، ومنع �سلطات 

االأق�سى  امل�سجد  التغيريية يف  باالأعمال  القيام  االحتالل من 

املبارك.

اأن الو�ساية الها�سمية على املقد�سات ال بديل  واأكد �سلهب 

ع��ن��ه��ا، وه���ي مت��ث��ل رع��اي��ة ج��الل��ة امل��ل��ك ل��ل��م��ق��د���س��ات، م�سيدا 

مواجهة  يف  للمقد�سيني  امل�ساندة  االأردين  ال�سعب  مب��واق��ف 

�سلطة االحتالل واملتطرفني.

وجرى مناق�سة �سرف مكافاأة نهاية اخلدمة ملوظفي اأوقاف 

واآلية  ال�سريف،  القد�س  اأوق���اف  جمل�س  وتعليمات  ال��ق��د���س، 

موظفي  �سمود  دع��م  يف  ال�سامية  امللكية  التوجيهات  تنفيذ 

ال�����س��اح��ة املقد�سية،  ال��ت��ط��ورات ع��ل��ى  ال��ق��د���س، واآخ����ر  اأوق����اف 

وان��ت��ه��اك��ات االح��ت��الل امل��ت��وا���س��ل��ة ل��ل��ح��رم ال��ق��د���س��ي ال�سريف 

اأعمال ال�سيانة والرتميم، باالإ�سافة اإىل  وتعطيله ال�ستكمال 

طلب ا�ستثناء دائرة اأوقاف القد�س من وقف التعيينات ال�سادر 

ب�سبب جائحة كورونا.

االنباط- عمان

 دع���ت وزارة ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، ط��ل��ب��ة ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة 

على  احل�����س��ول  اإىل   ،2021 ل��ع��ام  ال��ع��ام  ل��الم��ت��ح��ان  امل�سجلني 

االإلكرتوين  الرابط  خ��الل  من  بهم  اخلا�سة  اجللو�س  اأرق��ام 

ام�س  تفعيله  �سيجري  ال��ذي   exams.moe.gov.jo
اخلمي�س.

اإدخال  الطالب  اإن على  ت�سريح �سحايف  ال��وزارة يف  وقالت 

رق��م جلو�سه،  على  للح�سول  والدت���ه  وت��اري��خ  ال��وط��ن��ي  رق��م��ه 

وموقعها  لالمتحان  فيها  �سيتقدم  التي  القاعة  ا�سم  وكذلك 

اجلغرايف، واملباحث التي قام بت�سجيلها يف طلب ا�سرتاكه.

ودع���ت ال�����وزارة ال��ط��ل��ب��ة اإىل ت��دق��ي��ق ب��ي��ان��ات��ه��م ال�����واردة يف 

ب��ط��اق��ات اجل��ل��و���س االإل��ك��رتون��ي��ة، وال��ت��اأك��د م��ن امل��ب��اح��ث التي 

�سجلوا لالمتحان بها.

بياناته،  اأي خطاأ يف  الطالب يف حال وجود  اأن على  وبينت 

واملعدة  املخ�س�سة  اخل��ان��ة  يف  اخل��ط��اأ  لت�سويب  طلب  اإر���س��ال 

اأق�ساه م�ساء يوم  ذاتها، وذلك يف موعد  ال�سفحة  لذلك على 

االثنني املوافق ل����3 اأيار املقبل.

اإط��ار احلر�س  تاأتي يف  اأن هذه اخلطوة  ال��وزارة  واأو�سحت 

على �سالمة الطلبة، ومراعاة للو�سع الوبائي الراهن، وجتنًبا 

لالكتظاظ يف مديريات الرتبية والتعليم.

يذكر اأن عدد الطلبة املتقدمني لالمتحان العام لهذا العام 

بلغ 207076 طالبا وطالبة.

االنباط- عمان

قال نقيب اأ�سحاب ال�سيارات ال�ساحنة حممد خري الداوود اإن ال�سعودية �سمحت بدخول حوايل 

100 �ساحنة اأردنية عالقة على احلدود االأردنية ال�سعودية اإىل اأرا�سيها، بعد منعها تطبيقا ل�سرط 

العمر الت�سغيلي لل�ساحنات.

 20 على  الت�سغيلي  عمرها  يزيد  التي  ال�ساحنات  بدخول  ال�سماح  اأن  االأرب��ع��اء،  ام�س  واأ���س��اف 

عاما، �سيجنب الناقلني خ�سائر مادية كبرية جراء تكد�س ب�سائعهم يف منفذ العمري وبني حدي 

العمري وحديثة منذ يومني، بالرغم دخول ا�سرتاط العمر الت�سغيلي حيز التنفيذ.

واأكد الداوود عدم التو�سل اإىل حلول جذرية لالأزمة احلالية، جمددا مطالبته مبنح ال�ساحنات 

االأردنية مهلة 5 �سنوات لت�سويب اأو�ساعها، ومنح الناقلني اإعفاءات جمركية ال�ستبدال ال�ساحنات 

القدمية دون ر�سوم اأو �سرائب اأو �سري.

جهته،  من  عاقولة  اأب��و  اهلل  �سيف  الب�سائع  ونقل  التخلي�س  �سركات  اأ�سحاب  نقيب  وطالب 

احلكومة بت�سهيل جتديد اأ�سطول ال�ساحنات ومركبات ال�سحن خا�سة بعد قرار ال�سعودية القا�سي 

مبنع دخول مركبات ال�سحن والنقل التي يزيد تاريخ �سنعها على ع�سرين عاما.

ال�ساحنات  اأ�سطول  ا�ستبدال  عمليات  على  احلكومة  ت�سعها  التي  والر�سوم  ال�سرائب  اإن  وقال 

منذ  القطاع  بها  يطالب  التي  التحديث  عملية  اأم��ام  كبريا  عائقا  يعد  وال�سحن  النقل  ومركبات 

�سنوات.

لت�سويب  مهلة  الإعطاء  ال�سعودية  يف  املعنية  اجلهات  مع  التوا�سل  �سرورة  عاقولة  اأب��و  واأك��د 

الأفراد  تعود  املت�سررة  ال�ساحنات  ملكية  اأن  مبينا  واح��دة،  �سنة  يقل عن  ال�ساحنات مبا ال  اأو�ساع 

ولي�س �سركات، وال ميلكون قيمة �سراء �ساحنات جديدة والتي ال تقل عن 40 الف دينار.

حركة  على  �سلبا  ب�سكل  �سينعك�س  العامل  جن�سيات  كل  �سمل  الذي  ال�سعودي  القرار  اإىل  ولفت 

ال�سحن االأردنية.

واأكد اأبو عاقولة اأن النقابة طالبت خالل ال�سنوات ال�سابقة احلكومات املتعاقبة باإيجاد حلول 

وال�سرائب  وتراخي�سه  اال�ستبدال  ر���س��وم  م��ن  واع��ف��ائ��ه  االردن،  يف  ال�سحن  اأ���س��ط��ول  ال�ستبدال 

االخرى ليتمكن القطاع من حتديث ا�سطوله وموا�سلة عمليات ال�سحن.

 العيسوي ينقل تعازي الملك
 إلى السحيم

 فلسطين النيابية تثمن مواقف الملك 
وجهوده تجاه القضية الفلسطينية

 هيئة االعتماد تشارك بمؤتمر اآلفاق 
الريادية لنظم التعليم العالي العربي

 العمل تطلق األسبوع الوطني الـ16 
للسالمة والصحة المهنية

عمان االنباط-

 ن��ق��ل رئ��ي�����س ال����دي����وان امل��ل��ك��ي 

العي�سوي  ح�سن  يو�سف  الها�سمي 

ت����ع����ازي ج����الل����ة امل����ل����ك ع���ب���داهلل 

ال�����س��ح��ي��م،  ع�������س���رية  اإىل  ال����ث����اين 

بوفاة ابنة العميد املتقاعد ح�سني 

ال�سحيم.

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

ه��ات��ف��ي م���ع وال���ده���ا، ع���ن ت��ع��ازي 

وموا�ساة جاللة امللك، �سائال اهلل 

اأن يتغمدها بوا�سع رحمته.

االنباط- عمان

ث��م��ن رئ��ي�����س واع�����س��اء جل��ن��ة فل�سطني 

ال��ن��ي��اب��ي��ة م��واق��ف ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

الق�سية  جت��اه  املتوا�سلة  وجهوده  الثاين 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وال����دف����اع ع���ن امل��ق��د���س��ات 

اال�سالمية وامل�سيحية يف القد�س.

نفقته  على  بترع جاللته  ا���س��ادوا  كما 

القبلي  امل�سجد  ف��ر���س  بتجديد  اخلا�سة 

وال�سخرة امل�سرفة يف االأق�سى املبارك.

وق����ال رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ائ��ب حممد 

الظهراوي يف بيان �سحفي ام�س االأربعاء، 

ل��ل��م��ق��د���س��ات  امل�����س��ت��م��ر  امل��ل��ك��ي  ال���دع���م  اإن 

حم�����ور اه���ت���م���ام ورع�����اي�����ة ج���الل���ة امل��ل��ك 

وجت�����س��ي��دا م��ن ح��ر���س ال��ه��ا���س��م��ي��ني على 

اإعمار وبناء املقد�سات االإ�سالمية، م�سريا 

واملقد�سات  القد�س  على  املحافظة  ان  اإىل 

قومي  واجب  فيها  وامل�سيحية  االإ�سالمية 

ع��رب��ي. واأ����س���اف ان امل��ق��د���س��ات ق���رة عني 

جاللة امللك والها�سميني وحتظى باهتمام 

م��راح��ل متالحقة من  ورع��اي��ة خا�سة يف 

االإع����م����ارات وال��رع��اي��ة ال��دائ��م��ة يف اإط���ار 

والدينية  التاريخية  الها�سميني  عناية 

ال�ساملة باملدينة املقد�سة.

واك���د ال��ظ��ه��راوي اأه��م��ي��ة ال����دور ال��ه��ام 

املقد�سات  حماية  يف  الها�سمية  للو�ساية 

الفتا  القد�س،  يف  وامل�سيحية  االإ�سالمية 

القد�س  على  الها�سمية  الو�ساية  ان  اىل 

للمقد�سات  االأم���ان  �سمام  تعد  ال�سريف 

االإ�سالمية وامل�سيحية.

االنباط- عمان

التعليم  �ساركت هيئة اعتماد موؤ�س�سات 

االآفاق  العايل و�سمان جودتها يف موؤمتر 

الوطن  العايل يف  التعليم  لنظم  الريادية 

ب��ا���س��ت��خ��دام تقنية االت�����س��ال عن  ال��ع��رب��ي 

بعد.

ل�سوؤون  الهيئة  رئي�س  م�ساعد  وعر�س 

املوؤمتر  يف  العنر  زي��د  الدكتور  االعتماد 

ال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��رتب��وي��ة 

جامعة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال���زرق���اء،  بجامعة 

النجاح الوطنية، االإطار الوطني االأردين 

هرميا  ت�سنيفا  ي��ع��د  ال����ذي  ل��ل��م��وؤه��الت 

جل��م��ي��ع م�������س���ت���وي���ات واأن����������واع امل����وؤه����الت 

التعليم  ب���رام���ج  امل��رت��ب��ط��ة  وال�����س��ه��ادات 

ال��ر���س��م��ي��ة، وي��ج��ري  اأو غ���ري  ال��ر���س��م��ي��ة 

لتحديد  م�ستوى  لكل  وا���س��ف��ات  حت��دي��د 

ينبغي  التي  والكفايات  وامل��ه��ارات  املعارف 

من  وي��ت��ك��ون  ب��امل��وؤه��ل  مرتبطة  ت��ك��ون  اأن 

ع�سر م�ستويات كما وردت يف نظام االإطار 

ال��وط��ن��ي ل���ل���م���وؤه���الت. واأ�����س����ار ال��دك��ت��ور 

اأن االإط��ار الوطني يعمل على  العنر اإىل 

ت��ن��ظ��ي��م امل����وؤه����الت ال�������س���ادرة ع���ن جميع 

يف  املتنوعة  والتدريب  التعليم  موؤ�س�سات 

التعلم  خم��رج��ات  ت��واف��ق  و�سمان  االأردن 

وا�سح  وحتديد  التعليمية  املوؤ�س�سات  من 

التعلم  امل���وؤه���الت وخم���رج���ات  مل�����س��ت��وي��ات 

ت�سكينها  يجري  التي  التعليمية  للرامج 

يف ت��ل��ك امل�����س��ت��وي��ات. وت���اب���ع، ك��م��ا ي�سمن 

امل��وؤه��الت  معايري  تكافوؤ  الوطني  االإط���ار 

مبثيالتها يف موؤ�س�سات التعليم والتدريب 

املوؤ�س�سات  يف دول العامل االأخرى وتزويد 

اأكادميية  مبعايري  والتدريبية  التعليمية 

ل��ت�����س��م��ي��م وم���راج���ع���ة تخطيط  م��الئ��م��ة 

الرامج و�سمان جودتها.

ون������وه ال���ع���ن���ر ب������اأن االط�������ار ال��وط��ن��ي 

للموؤهالت يحقق فهما وا�سحا وم�سرتكا 

ل����ل����م����وؤه����الت ال����ت����ي ت����وف����ره����ا ال����رام����ج 

التعليمية املختلفة ال�سادرة من موؤ�س�سات 

لروؤية  وفقا  اململكة،  يف  املختلفة  التعليم 

والتعاون  التكامل  اأوا���س��ر  ت��ع��زز  م��وح��دة 

الوطنية  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��ني  امل�����س��رتك 

التعليم  واأنظمة  الب�سرية  امل���وارد  لتنمية 

املهني  والتعليم  ال��ع��ايل  والتعليم  ال��ع��ام 

والتقني. وي�سارك يف املوؤمتر الذي ي�ستمر 

يومني 53 باحثا من دول عربية واأجنبية 

ج��ل�����س��ات��ه  م����وزع����ا يف  ب��ح��ث��ا   38 ل���ع���ر����س 

العلمية.

االنباط- عمان

ال��ع��م��ل، ام�����س االرب��ع��اء،   اط��ل��ق��ت وزارة 

ب���ال���ت���زام���ن م���ع ال���ي���وم ال���ع���امل���ي ل��ل�����س��الم��ة 

ني�سان   28 ي�سادف  والذي  املهنية  وال�سحة 

م��ن ك��ل ع���ام، االأ���س��ب��وع ال��وط��ن��ي ال�����س��اد���س 

اليوم  من  املهنية  وال�سحة  لل�سالمة  ع�سر 

�سعار  حتت  املقبل  اأيار  من  اخلام�س  وحتى 

اآمن«. �سيف  “نحو 
وق����ال����ت م����دي����رة م����دي����ري����ة ال�������س���الم���ة 

جناح  املهند�سة  الوزارة  يف  املهنية  وال�سحة 

ياأتي انطالقاً  االأ�سبوع  اإن هذا  اأبو طاف�س، 

من دور الوزارة يف ن�سر الوعي والثقافة يف 

جمال ال�سالمة وال�سحة املهنية.

لل�سالمة  ال��وط��ن��ي  االأ���س��ب��وع  اأن  وب��ي��ن��ت 

امل�ستوى  رف��ع  اإىل  يهدف  املهنية  وال�سحة 

املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  جم��ال  يف  العام 

جل��م��ي��ع ع��ن��ا���س��ر االإن����ت����اج وع���ل���ى ام���ت���داد 

ال����وط����ن وزي���������ادة وع�����ي ا����س���ح���اب ال��ع��م��ل 

باأهمية  املجتمع  �سرائح  وجميع  وال��ع��م��ال 

املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  معايري  تطبيق 

اجل��ه��ات  جميع  ب��ني  وامل�����س��ارك��ة  والتن�سيق 

وال�سحة  ال�سالمة  جم��ال  يف  العالقة  ذات 

املهنية يف اململكة.

يت�سمن  االأ���س��ب��وع  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

اإط��الق  بينها  م��ن  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د 

ح��م��ل��ة ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة ت���وع���وي���ة ب��اأه��م��ي��ة اأخ���ذ 

اململكة  م�ستوى  على  للعمال  كورونا  لقاح 

وت����وزي����ع م���ن�������س���ورات ب��خ��م�����س ل���غ���ات وه��ي 

ال��ع��م��ال حلثهم على  ب��ني  ان��ت�����س��اراً  االأك���ر 

بالتعاون  اإع��داده��ا  مت  حيث  املطعوم،  اأخ��ذ 

على  للت�سجيع  الدولية  العمل  منظمة  مع 

ت��ل��ق��ي ال��ل��ق��اح م���ن خ���الل ال��ت�����س��ج��ي��ل على 

.vaccine.jo من�سة 

االأ����س���ب���وع  اأن  ط���اف�������س  اأب������و  واأ�����س����اف����ت 

ي��ت�����س��م��ن اأي�����س��اً ن����دوة يف ج��ام��ع��ة ال�����س��رق 

يف  ال��ع��م��ل  وزارة  “دور  ب��ع��ن��وان  االأو�����س����ط 

الت�سدي جلائحة كورونا”، منوهة اإىل اأنه 

تف�سي  ملنع  االإج��راءات االحرتازية  اإطار  يف 

التحول  اإج���راءات  و�سمن  كورونا  فريو�س 

ال�سالمة  م��دي��ري��ة  خل��دم��ات  االإل���ك���رتوين 

وال�������س���ح���ة امل��ه��ن��ي��ة مت ت��خ�����س��ي�����س ب��ري��د 

اعتماد  طلبات  ا�ستقبال  لغاية  ال��ك��رتوين 

والكوادر  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  ك��وادر 

Osh.accreditation@ الطبية: 

.  mol.gov.jo
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���ص��رح��ان ط��ب��ي��ان ج��ام��ع��ي��ان ورك���ن���ان م��ه��م��ان يف ال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي االردين اح��ده��م��ا يخدم 

االول  امل�صت�صفى  اط��ب��اء  ي�صتلم  مل  ال��و���ص��ط،  حم��اف��ظ��ات  ي��خ��دم  واالآخ����ر  ال�����ص��م��ال  حم��اف��ظ��ات 

رواتبهم لعدم توفر ال�صيولة ويعاين امل�صت�صفى الثاين من نق�ص االدوية وامل�صتلزمات الطبية 

ديونها  ل�صداد  لل�صغط  توريدها  عن  الطبية  امل�صتلزمات  وم�صتودعات  االدوية  �صركات  لتاأخري 

وميوالن  احلكومة  من  مايل  دعم  اي  باال�صل  يتقا�صيان  ال  امل�صت�صفيان  املالية،  ومطالباتها 

وعدم  دينار،  مليون   170 البالغة  احلكومة  على  امل�صت�صفيان  دي��ون  تراكم  لكن  ذاتياً،  نف�صهما 

ت�صديد فواتري معاجلة مر�صى الكورونا منذ بدء االزمة اديا اىل هذه ال�صائقة املالية، تاأخري 

على  �صلباً  �صينعك�ص  العاجل  القريب  يف  ديونها  وت�صديد  املالية  املخال�صات  اإجراء  يف  احلكومة 

�صمود  دع��م  للمر�صى،  العالجية  اخلدمات  تقدمي  يف  ا�صتمرارهما  ويهدد  امل�صت�صفيان،  اداء 

املوؤ�ص�صات الطبية يف هذه الظروف واجب وطني.

د.عصام الغزاوي

صرحان طبيان

�النباط- �إربد

  اأعلنت وزارة ال�صحة عن ت�صجيل 47 وفاة 

امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص  اإ���ص��اب��ات  و1910 

يف امل��م��ل��ك��ة ام�����ص االأرب����ع����اء، ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد 

االإجمايل اإىل 8754 وفاة و708265 اإ�صابة.

وت��وزع��ت االإ���ص��اب��ات اجل��دي��دة ع��ل��ى 672 

حالة يف حمافظة العا�صمة عّمان، 431 حالة 

55 حالة يف الرمثا،  اإرب��د، منها  يف حمافظة 

حالة   157 ال��زرق��اء،  حمافظة  يف  حالة   193

93 ح��ال��ة يف حمافظة  امل��ف��رق،  يف حم��اف��ظ��ة 

 63 ال��ك��رك،  79 ح��ال��ة يف حمافظة  ال��ب��ل��ق��اء، 

62 ح���ال���ة يف  ال��ع��ق��ب��ة،  ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة 

حمافظة  يف  ح��ال��ة   59 ع��ج��ل��ون،  حم��اف��ظ��ة 

47 ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة ج��ر���ص،  ال��ط��ف��ي��ل��ة، 

26 ح��ال��ة يف  28 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة م���اأدب���ا، 

حمافظة معان، منها 9 حاالت يف البرتا.

واأ�����ص����ار امل���وج���ز االإع����الم����ي ال�������ص���ادر عن 

عدد  اأن  اإىل  ال�صحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�صة 

 21336 اإىل  و���ص��ل  ح��ال��ّي��ا  الن�صطة  احل���االت 

دِخ��ل��ت 
ُ
اأ التي  ع��دد احل��االت  بلغ  بينما  حالة، 

اليوم اإىل امل�صت�صفيات 154 حالة، فيما غادرت 

213 حالة، يف حني بلغ اإجمايل عدد احلاالت 

امل�صت�صفيات  يف  ال��ع��الج  تتلقى  التي  امل��وؤّك��دة 

1528 حالة.

للم�صت�صفيات  اال�صتيعابية  القدرة  وحول 

اأ�صّرة  اإ�صغال  اأن ن�صبة  يف اململكة، بني املوجز 

العزل يف اإقليم ال�صمال بلغت 25 باملئة، بينما 

بلغت ن�صبة اإ�صغال اأ�صّرة العناية احلثيثة 51 

باملئة، فيما بلغت ن�صبة اإ�صغال اأجهزة التنّف�ص 

اال�صطناعي يف االإقليم ذاته 32 باملئة.

العزل يف  اأ���ص��ّرة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  واأ���ص��اف 

اإقليم الو�صط بلغت 31 باملئة، يف حني و�صلت 

ن�صبة اإ�صغال اأ�صّرة العناية احلثيثة يف االإقليم 

اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  بينما  باملئة،   49 اإىل  ذاته 

اأجهزة التنّف�ص اال�صطناعي 25 باملئة.

ال��ع��زل يف  اأ���ص��ّرة  اإ���ص��غ��ال  ن�صبة  بلغت  كما 

ن�صبة  بلغت  بينما  باملئة،   17 اجلنوب  اإقليم 

اإ���ص��غ��ال اأ����ص���ّرة ال��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة 24 ب��امل��ئ��ة، 

التنّف�ص  اأج���ه���زة  اإ���ص��غ��ال  ن�صبة  بلغت  فيما 

اال�صطناعي يف االإقليم ذاته 17 باملئة.

2963 حالة  ت�صجيل  اإىل  املوجز  اأ�صار  كما 

وامل�صت�صفيات  املنزيل  العزل  يف  اليوم  �صفاء 

 678175 اإىل  ال�صفاء  ح��االت  اإجمايل  لي�صل 

حالة.

واأ�صاف اأن 18755 فح�صاً خمربّياً اأجري 

اليوم، لي�صبح اإجمايل عدد الفحو�صات التي 

اأجريت منذ بدء الوباء وحتى االآن 6668395 

ال��ف��ح��و���ص��ات  ن�����ص��ب��ة  اأن  اإىل  ف��ح�����ص��اً، الف���ت���اً 

االإي��ج��اب��ّي��ة ل��ه��ذا ال��ي��وم و���ص��ل��ت اإىل ق��راب��ة 

18ر10 باملئة، مقارنة مع الن�صبة التي �صجلت 

يوم اأم�ص والتي بلغت 63ر9 باملئة.

�النباط- �إربد

حررت فرق الرقابة والتفتي�ص يف مديرية 

55 خم��ال��ف��ة خ��الل  اإرب����د  �صناعة حم��اف��ظ��ة 

الن�صف االول من �صهر رم�صان املبارك.

وقال مدير املديرية رائد اخل�صاونة ام�ص 

 45 على  توزعت  املخالفات  هذه  اإن  االأربعاء، 

وخمالفة  ا�صعار  الئحة  و�صع  لعدم  خمالفة 

اال�صناف  بع�ص  االأ���ص��ع��ار يف  ل��زي��ادة  واح���دة 

املحددة ب�صقوف �صعرية، فيما جرى خمالفة 

ت�����ص��ع��ة م��واط��ن��ني ل��ع��دم ال��ت��زام��ه��م ب��اأح��ك��ام 

ق��ان��ون ال��دف��اع واالوام����ر ال�����ص��ادرة مبوجبه 

ومراعاة  الكمامة  بارتداء  وااللتزام  بالتقيد 

م�صافات التباعد اجل�صدي.

ال�صمة  ه��و  االل��ت��زام  اأن  اخل�صاونة  واك���د 

عك�ص  ما  واالف��راد  املن�صاآت  قبل  الغالبة من 

انخفا�ص ن�صبة وحجم املخالفات، م�صريا اإىل 

بتناول اجلميع وال يوجد نق�ص  االأ�صعار  اأن 

باأية مادة متوينية رم�صانية يف االأ�صواق.

ت�صهد حركة  اإرب���د  ا���ص��واق  اأن  اإىل  وا���ص��ار 

اك��ده جتار  ملا  ن�صبيا خالفا  ت�صوق متو�صطة 

زال��ت �صعيفة  ما  الت�صوق  اأن حركة  االألب�صة 

وب��ع��ي��دة ع���ن امل��ع��ه��ود يف م��ث��ل ه���ذا امل��و���ص��م، 

معربني عن املهم اأن ت�صهم قرارات مرتقبة 

يف ت��ع��دي��ل ���ص��اع��ات احل��ظ��ر اجل��زئ��ي ب��زي��ادة 

حجم مبيعاتهم مبا يكفي لتغطية نفقاتهم 

على اقل تقدير.

واكد مواطنون بدورهم ا�صتقرار اال�صعار 

ب�����ص��ك��ل ع����ام خ�����ص��و���ص��ا م�����ص��ت��ل��زم��ات ال��ع��ي��د 

فيها  مب��ا  الرم�صانية  التموينية  امل����واد  اأو 

اخل�صار والفواكه.

وعزا رئي�ص فرع نقابة م�صدري اخل�صار 

وال��ف��واك��ه يف اإرب����د امل��ه��ن��د���ص حم��م��د قنديل 

وانخفا�ص  االأ�صناف  بع�ص  اأ�صعار  ا�صتقرار 

اإربد  ل�صوق  كافية  كميات  توريد  اإىل  اأخ��رى 

املركزي مبعدل يومي يزيد على الف طن.

�النباط- عمان

 بحثت جلنة الزراعة واملياه والبادية النيابية، 

النائب  برئا�صة  االأرب���ع���اء،  ام�����ص  اج��ت��م��اع  خ��الل 

حممد العالقمة، االإجراءات احلكومية ملكافحة 

اجل���راد ال�����ص��ح��راوي، وال��و���ص��ع امل��ائ��ي يف اململكة 

خالل ال�صيف.

وقال العالقمة، خالل االجتماع الذي ح�صره 

وزي���را ال��زراع��ة خ��ال��د احلنيفات وامل��ي��اه وال��ري 

للمزارعني  العام  ورئي�ص االحتاد  النجار  حممد 

لي�ص  االأردن  يف  املياه  نق�ص  اإن  الروا�صدة،  ع��ودة 

جديدا رغم كميات االأمطار الكبرية التي تهطل 

يف ف�صل ال�صتاء، م�صريا اإىل الهدر املائي والفاقد 

يف ال�صبكة التي اأ�صاًل حتتاج اإىل ال�صيانة ملعاجلة 

���ص��د ال��ع��ج��ز. واأ����ص���اف اأن حت��ل��ي��ة امل��ي��اه م��ه��م يف 

ا�صرتاتيجية االأمن املائي والغذائي عرب تطويع 

كل اجلهود اجلماعية جتاه النهو�ص بهما.

وع����ر�����ص ال���ع���الق���م���ة جل���م���ل���ة م����ن احل���ل���ول 

كتوفري  ال��زراع��ي،  بالقطاع  للنهو�ص  والبدائل 

العمالة الالزمة، وتخفي�ص ر�صوم وكلف ت�صاريح 

التكنولوجية  نحو  وال��ت��وج��ه  ال��زراع��ي��ة،  العمل 

ال��زراع��ة  اأمن���اط  ال��زراع��ة، وحتقيق  احلديثة يف 

والنهو�ص بها عرب ربطها باحلوافز.

للتعامل  وب��رام��ج  بخطط  احلكومة  وط��ال��ب 

مع اجلراد �صنويا بالتن�صيق مع اجلهات املعنية.

اأع�صاء اللجنة، من جهتهم، بخطط  وطالب 

وال��زراع��ة،  باملياه  تتعلق  التي  للق�صايا  ط���وارئ 

وتخفي�ص  التنظيم،  خ���ارج  االأرا����ص���ي  وتنظيم 

من  والتقليل  الطاقة،  وفاتورة  االأع��الف  اأ�صعار 

فاقد املياه، باالإ�صافة اإىل اإن�صاء �صدود للمياه يف 

املناطق التي ت�صهد اأمطارا كثرية.

واأ�صار احلنيفات اإىل م�صاندة �صالح اجلو امللكي 

 7 اإىل  يف مكافحة اجل��راد على م�صاحات و�صلت 

احلقلية،وا�صتمرار  املحا�صيل  م��ن  دومن  اآالف 

و�صباحية  م�صائية  لفرتتني  املكافحة  عمليات 

التي  للمجموعات  االأر����ص���ي  ال��ر���ص  ب��ا���ص��ت��خ��دام 

تدخل ب�صكل غري منتظم وبكثافات متو�صطة.

مت�صيط  توا�صل  اال�صتك�صاف  ف��رق  اأن  وتابع 

ال�صعودية  احل���دود  مب��ح��اذاة  احل��دودي��ة  املناطق 

)���ص��رق��ا(، حت�صبا الأي ط����ارئ، وه��ي  وال��ع��راق��ي��ة 

اأو  جم��م��وع��ات  اأي  دخ����ول  م��ع  للتعامل  ج��اه��زة 

االأع���وام  خ��الل  �صهد  االأردن  اأن  مبينا  اأ����ص���راب، 

املا�صية ظهور اأ�صراب �صخمة من اجلراد �صمن 

موجات اجتاحت العديد من الدول.

اآل��ي��ات  ت��ع��م��ل وف���ق  اأن احل��ك��وم��ة  اإىل  ول��ف��ت 

وا�صحة للمياه رغم �صح االإمكانات اإال اأنه جرى 

اإنتاج نحو 4 ماليني طن من اخل�صار والفواكه.

واأو�صح احلنيفات اأنه جرى تخ�صي�ص مليون 

دي���ن���ار ل��ت��وزي��ع اأدوي�����ة ب��ي��ط��ري��ة جم���اًن���ا لثالثة 

اإ�صافة اإىل بدء �صرف  اأمرا�ص حيوانية رئي�صة، 

دون  ال��زراع��ة  وزارة  عنها  اأعلنت  التي  القرو�ص 

ف��ائ��دة م��ن خ��الل االإق��را���ص ال��زراع��ي، بعد رفع 

املحفظة االإقرا�صية من 70 مليون دينار اإىل 100 

مليون دينار.

وع��ر���ص ال��ن��ج��ار خل��ط��ة وزارة امل��ي��اه وال���ري 

امل��زم��ع��ة مل��ع��اجل��ة ن��ق�����ص امل���ي���اه، ع��رب ح��زم��ة من 

االإج��راءات، منها تاأهيل و�صيانة االآبار، وتنظيم 

عملها واحلفاظ على مياه ال�صدود، الفًتا اإىل اأنه 

اإىل  منطقة  م��ن  امل��ي��اه  يف  متفاوت  نق�ص  يوجد 

اأخرى.

وطالب النجار، املواطنني برت�صيد ا�صتهالك 

املياه، موؤكدا اأن الوزارة تدر�ص ب�صكل يومي خطة 

ف�صل ال�صيف، وجرى توقيع عقود مع �صهاريج 

نقل املياه يف حال وجود اأية م�صكلة باأي منطقة. 

واأ�صار اإىل فتح غرف طوارئ ال�صتقبال ال�صكاوى 

من املواطنني.

بتخفي�ص  ناحيته،  م��ن  ال��روا���ص��دة،  وط��ال��ب 

ودع��م  دي��ن��ارا،   120 اإىل  ال��واف��دة  العمالة  ر���ص��وم 

م���رب���ي ال�����روة احل���ي���وان���ي���ة، واإع�������ادة ال��ن��ظ��ر يف 

القيم  ف��وائ��د  م��ن  واالإع��ف��اء  ال�صعرية،  ال�صقوف 

املالية والراأ�صمالية، وتخفي�ص الر�صوم يف اأ�صواق 

اجلملة.

�النباط-عمان

 ق���ال وزي����ر ال�����ص��ح��ة ال���دك���ت���ور ف���را����ص ال���ه���واري 

اإن ح��االت ك��ورون��ا ب���داأت ت���زداد يف ال��ع��دي��د م��ن دول 

امل��ن��ط��ق��ة ودول ال��ع��امل رغ���م ق��ي��ام��ه��ا ب��ت��ط��ع��ي��م ع��دد 

واالنتباه. للحذر  املواطنني وهو ما يدعو  كبري من 

واأ�صاف خالل موؤمتر �صحفي االأربعاء، اأن االأردن 

خالل  الثانية  املوجة  اإىل  االأوىل  املوجة  من  انتقل 

الوفيات. االأمر على  وا�صحاً هذا  وكان  اأ�صبوعني 

ي��ح��ت��اج من  ت��ت��خ��ذه احل��ك��وم��ة  ق���رار  اأي  اأن  وب���ني 

احلالة  على  اآث��اره  لتلم�ص  اأ�صابيع   3 اإىل  اأ�صبوعني 

الوبائية.

ولفت اإىل اأن املوجة الثانية كانت اأ�صد من املوجة 

تدرجا  االأوىل  امل��وج��ة  يف  وك��ان   ،%30 بن�صبة  االأوىل 

الثاين  ت�صرين  �صهر  منت�صف  ويف  ال��ق��رار،  باتخاذ 

املنحنى  وب��داأ  واح��دة  كحزمة  االج��راءات  تطبيق  مت 

ب��ال��ن��زول، وع��ن��د ات��خ��اذ اج���راءات كحزمة واح��دة يف 

اأ�صرع. تاأثريها  كان  الثانية  املوجة 

ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��ح��ة  اأن درا���ص��ة م��ن��ظ��م��ة  اإىل  واأ����ص���ار 

اأر�ص الواقع، والقرارات  تتطابق مع ما يحدث على 

اال���ص��اب��ات  اأع����داد  ع��ل��ى  تنعك�ص  ات��خ��اذه��ا  ي��ت��م  ال��ت��ي 

املتوقعة  الزيادة  لكانت  االجراءات  ولوال  والوفيات، 

بوجود  �صجلناه  م��ا  ع��ن  اال���ص��اب��ات  يف   %250 بن�صبة 

اال�صابات  ل��زادات  اجلمعة  حظر  ول��وال  االج���راءات، 

.%48

من   %80 لن�صبة  و�صلنا  االجراءات  رغم  اأنه  واأكد 

وهذه  احلثيثة،  العناية  اأ�صرة  يف  اال�صتيعابية  ال�صعة 

مقلقة. الن�صبة 

كورونا  ف��ريو���ص  م��ن  متحورات   3 هناك  اأن  وب��ني 

للتخفيف  اج��راءات  عن  واحلديث  حالياً،  العامل  يف 

ه��ي اأ���ص��ع��ب ب��ك��ث��ري مم��ا ق��م��ن��ا ب��ه ���ص��اب��ق��اً، و���ص��ت��ك��ون 

االأرق��ام  و�صط  فعله  ن�صتطيع  ما  اأق�صى  االج��راءات 

احلالية. والظروف 

الصحة: 47 وفاة و1910 إصابات بفيروس كورونا  

 صناعة إربد تحرر 55 مخالفة في النصف األول من رمضان

 الزراعة النيابية تبحث إجراءات مكافحة الجراد والوضع المائي

 هواري: لوال حظر الجمعة الرتفعت االصابات 48% والوضع العالمي يستدعي الحذر

�النبا- �لكرك

وا���ص��ل��ت م��دي��ري��ة ث��ق��اف��ة ال��ك��رك تقدمي 

والتوعوية  الثقافية  وبراجمها  ن�صاطاتها 

دميومة  بهدف  املبارك  رم�صان  �صهر  طيلة 

الفعاليات  م��ع  وامل��ع��ريف  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��وا���ص��ل 

املجتمعية.

ال�صمايلة،  عروبة  الثقافة  مديرة  وقالت 

و�صع  مت  الف�صيل  ال�صهر  ب��داي��ة  م��ن��ذ  اإن���ه 

خطة عمل ثقافية �صاملة ومتنوعة من حيث 

التي  والثقافية  الفكرية  املو�صوعات  تنوع 

احل�ص  وتنمية  الف�صيل  وال�صهر  تتنا�صب 

ال��ث��ق��ايف وال�����ص��ح��ي وال��دي��ن��ي واالج��ت��م��اع��ي 

لدى املجتمع. وا�صافت انه مت اطالق ندوات 

الكرمي  ال��ق��راآن  اللغوي يف  االإع��ج��از  بعنوان 

مب�صاركة الدكتور حممد املالحمة والدكتور 

تخ�صي�ص  اإىل  باالإ�صافة  ال��ط��راون��ة،  كامل 

ب��رام��ج ل��الأط��ف��ال م��ن خ��الل ب��رن��ام��ج حول 

التحديات التي يواجهها االأهل مع اأطفالهم 

وعر�ص اأفالم وم�صابقات فنية. 

مل  ال�����ص��ح��ي  ال���و����ص���ع  اأن  اإىل  وا�����ص����ارت 

الأهميته  نظرا  املديرية  ن�صاطات  عن  يغب 

ن���دوة �صحية  وخ��ط��ورت��ه، حيث ج��رى عقد 

ال�صارع  ي��ق��ول  م���اذا  ك��ورون��ا  “مطعوم  ح��ول 

العمارين  روىل  الدكتورة  قدمتها  العام”، 

والدكتور رعد ال�صناع.

�النباط- عمان

تويف �صخ�صان واأ�صيب 4 اآخرون، اإثر حادث 

ت�صادم يف حمافظة العا�صمة.

وقال الناطق االإعالمي يف مديرية االأمن 

العام، اإن كوادر االإنقاذ واالإ�صعاف يف مديرية 

دف��اع مدين �صرق عمان، تعاملت فجر ام�ص 

االربعاء، مع ح��ادث ت�صادم ما بني مركبتني 

نتج  العا�صمة،  �صحاب يف حمافظة  مبنطقة 

عنه وفاة �صخ�صني واإ�صابة 4 اخرين بك�صور 

وجروح ور�صو�ص يف خمتلف اأنحاء اجل�صم.

وا����ص���اف اأن ف���رق االإ����ص���ع���اف ع��م��ل��ت على 

تقدمي االإ�صعافات االأولية الالزمة للم�صابني 

م�صت�صفى  اإىل  ال��وف��ات��ني  واإخ�����الء  ون��ق��ل��ه��م 

التوتنجي، م�صريا اإىل ان اثنني من امل�صابني 

و�صفت حالتهما بالبالغة واثنني متو�صطة.

 ثقافة الكرك تواصل نشاطاتها 
خالل شهر رمضان

 وفاتان و4 إصابات إثر حادث 
تصادم في العاصمة

فرق التفتيش التابعة لألمانة 
تنذر 112 منشأة

 اليرموك تشكل شبكة بحثية نسائية

�النباط-عمان

ق����ال وزي�����ر ال����دول����ة ل�������ص���وؤون االع������الم ال��ن��اط��ق 

ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م احل��ك��وم��ة امل��ه��ن��د���ص ���ص��خ��ر دودي���ن 

املواطنني  داع��ي��اً  النيابية،  للمطالب  ا�صتجابة  اإن��ه 

م��وؤك��داً  والتعقيم،  ال�صخ�صية  بالنظافة  ل��الل��ت��زام 

ت��ق��دي��ر احل��ك��وم��ة ل��ل��و���ص��ع ال��ن��ف�����ص��ي واالق��ت�����ص��ادي 

للمواطنني.

اأن احلكومة قررت ما يلي: واأ�صاف 

- وق���ف ال��ع��م��ل ب��احل��ظ��ر ال�����ص��ام��ل ل��ي��وم اجل��م��ع��ة 

به  االج��راءات  وتكون  احلالية،  اجلمعة  من  اعتبارا 

اأي���ام االأ���ص��ب��وع، وي��ت��م اال�صتمرار  اآخ��ر م��ن  ي��وم  ك��اأي 

االآن. كما هو  الليلي  باحلظر اجلزئي 

- ال�صماح للمواطنني باخلروج �صرياً على االأقدام 

اعتبارا من اجلمعة، الأداء �صالة الرتاويح والع�صاء، 

من  االأواخ����ر  وللع�صرة  االأوق����اف  وزي���ر  ي��ح��دده  مب��ا 

رم�صان.

 11 ال��ث��الث��اء  ي��وم  م��ن  الفطر  عيد  عطلة  ت��ب��داأ   -

ايار.  15 ال�صبت  ايار وحتى 

- ي���ت���م اح���ي���اء ����ص���الة ع���ي���د ال���ف���ط���ر ب��ال�����ص��اح��ات 

االأوقاف اخلارجية وحتددها وزارة 

- ف��ت��ح احل���دائ���ق وامل���ح���الت ال��ت��ج��اري��ة ب��داخ��ل��ه��ا 

اجلمعة. من  اعتبارا 

ولفت اإىل اأن الهدف هو العودة للتعليم الوجاهي 

واجلامعات. املدار�ص  يف 

كافة  لفتح  حكومية  خ��ط��ة  ه��ن��اك  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

اأن القرارات التي  القطاعات ب�صكل تدريجي، موؤكداً 

اتخاذها حالياً. اأق�صى ما ميكن  اتخاذها هي  مت 

 الحكومة الغاء حظر الجمعة واستمرار الليلي و التراويح سيرا على االقدام
النيابية للمطالب  استجابة 

هدفنا التالي العودة للتعليم الوجاهي في المدارس والجامعات

�النباط- عمان

ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع��ة  التفتي�ص  ف���رق  ح���ررت   

الرقابة والتفتي�ص ال�صحي واملهني يف اأمانة 

انذارا ملن�صاآت خمالفة   112 عمان، الثالثاء، 

من خالل 792 زيارة.

�صحية  خمالفة   23 ت�صجيل  عنها  وجن��م 

�صجل  ف��ي��م��ا  اآخ�����ر،  اإغ���الق���ا   16 و  وم��ه��ن��ي��ة 

اأم��ر الدفاع. ونفذ فريق  اغ��الق واح��د على 

الطوارئ ومراكز التفتي�ص التابعني لدائرة 

مع  وب��ال��ت��ع��اون  واملهنية  ال�صحية  ال��رق��اب��ة 

م�صرتكة  جوالت  الع�صوائي،  ال�صبط  دائ��رة 

 106 ع��ن  اأ���ص��ف��رت  امل��ت��ج��ول��ني،  البائعة  على 

 8 ل��ب�����ص��ط��ات، ح��ي��ث ج���رى ت�صجيل  زي�����ارات 

 98 5015 ل���رتا واإزال������ة  خم��ال��ف��ات وات����الف 

العامة  ال�صالمة  ج��والت  وا�صفرت  ب�صطة. 

عن 3 خمالفات الأفراد على اأمر الدفاع على 

�صبوطات وزارة الداخلية.

�النباط- �إربد

ال���ريم���وك ع���ن ت�صكيل  اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة   

���ص��ب��ك��ة ب��ح��ث��ي��ة ن�����ص��ائ��ي��ة م���ن االأك���ادمي���ي���ات 

اأع�صاء الهيئة التدري�صية يف خمتلف كليات 

اجل��ام��ع��ة حت���ت ا����ص���م ���ص��ب��ك��ة االأك���ادمي���ي���ات 

القياديات من املراأة االأردنية.

وق�����ال رئ��ي�����ص اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور نبيل 

تقديرا  ي��اأت��ي  ال�صبكة  ت�صكيل  اإن  ال��ه��ي��الت 

الفاعلة  وم�صاهماتها  امل���راأة  ب��دور  واع��ت��زازا 

يف  مب�صريته  واالرت���ق���اء  املجتمع  خ��دم��ة  يف 

خمتلف املجاالت.

من  جمموعة  ا�صتقباله  خ��الل  واأ���ص��اف 

االأك��ادمي��ي��ات يف اجل��ام��ع��ة، اأن اإط���الق هذه 

“االأكادميية  ل���دور  تفعيال  ي��اأت��ي  ال�صبكة 

واأن  واالب���ت���ك���اري،  ال���ري���ادي  الريموكية” 

اجل���ام���ع���ة ت��ع��ل��ق ع���ل���ى ه�����ذه ال���ن���خ���ب���ة م��ن 

زيادة  فيما يخ�ص  اآماال كبرية  االأكادمييات 

امل�صاريع  واال����ص���رتاك يف  ال����دويل،  ال��ت��ع��اون 

ال��دول��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة، مب��ا يخدم 

م�����ص��رية اجل��ام��ع��ة، وي��ك��ر���ص ال����دور ال��رائ��د 

للمراأة فيها.

ه���ذه  م���ه���م���ة  اأن  اإىل  امل���ق���اب���ل���ة  ول����ف����ت 

العلمي  البحث  اأعمال  على  �صرتكز  ال�صبكة 

الت�صاركية  وتعزيز  العالقة،  ذات  وامل�صاريع 

م��ع امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي واالق��ل��ي��م��ي وال����دويل، 

وت�صجيع االأكادمييات يف البحث عن الفر�ص 

وجماالت الدعم والتطوير.

اآي���ات  ال��دك��ت��ورة  ال��ف��ري��ق  واأك����دت رئي�صة 

ر�صالة  ي��ع��زز  ال�صبكة  ت��اأ���ص��ي�����ص  اأن  ن�����ص��وان، 

التعليم  على  القائمة  وفل�صفتها  اجلامعة 

املجتمع،  وخ��دم��ة  العلمي  البحث  وتطوير 

امل�������راأة االأك���ادمي���ي���ة  ت��ع��م��ي��ق دور  وب���ال���ت���ايل 

ق���درات  ت��ك��ري�����ص  امل���ب���ادرة يف  زم����ام  لتمتلك 

اجلامعة وم�صوؤولياتها جتاه جمتمعها.
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االنباط- العقبة

امل�ستدامة  املجتمعية  مبادراتها  من  كجزء 

واليييرامييييييية لييلييميي�ييسيياهييميية يف اليييدعيييم والييتييمييكيين 

والتغيري الإيجابي، نفذت �سركة ميناء حاويات 

ومنطقة  الأردن  اإىل  اليييعيييامل  بيييوابييية  الييعييقييبيية، 

 ،2021 رم�سان  يف  حولها،  وما  العربي  امل�سرق 

امل�ستمرة  حملتها  من  ع�سرة  احلادية  الن�سخة 

2011، والتي  »اأهل اخلري« التي تعود لرم�سان 

تهدف مل�ساندة الأفراد والعائالت العفيفة ذات 

احتياجاتها  تغطية  خالل  من  املحدود  الدخل 

من املواد الغذائية الأ�سا�سية.

وقد متكنت ال�سركة عرب احلملة وبالتعاون 

العقبة،  وحمافظة  العقبة  تنمية  مديرية  مع 

وبت�سليمهم  عييائييليية،  ليينييحييو250  الييو�ييسييول  ميين 

كيييوبيييون تيي�ييسييوق ميييكيينييهييم مييين احلييي�يييسيييول على 

عدة  عرب  اختيارها  ومن  الكاملة  احتياجاتهم 

مواقع ت�سوق معتمدة داخل مدينة العقبة.

وبيييهيييذه امليينييا�ييسييبيية، قييييال امليييديييير الييتيينييفيييييذي 

العقبة،  حيياويييات  مييييينيياء  �ييسييركيية  لييدى  الإداري 

ببلوغ  »فييخييورون  الييهييوى:  اأبيييو  خليل  املهند�س 

وهو  ع�سر،  احليييادي  عامها  اخلييري  اأهيييل  حملة 

ملييدى اللييتييزام الكبري لدى  الييذي ي�سري  الأميير 

يف  املحلي  املجتمع  اأبيينيياء  خدمة  جتيياه  ال�سركة 

خالل  خا�سة  لييهييا،  املييجيياورة  وامليينيياطييق  العقبة 

املييو�ييسييم الييرميي�ييسيياين اليييذي تييزيييد فيييييه احليياجيية 

للتكافل.«

كافة  »ن�سكر  بييالييقييول:  الييهييوى  اأبيييو  واخييتييتييم 

التي  جهودها  على  معنا  تعاونت  التي  اجلهات 

التي  احلملة  ميين  اأهييدافيينييا  حتقيق  لنا  �سهلت 

خمتلف؛  بقالب  الييعييام  لييهييذا  تنفيذها  ارتيياأييينييا 

الغذائية  الييطييرود  عرب  الدعم  نقدم  كنا  حيث 

وذلييك  تيي�ييسييوق،  بييكييوبييونييات  ا�ستبدالها  مت  الييتييي 

خو�س  ميين  احلييمييليية  ميين  امل�ستفيدين  لتمكن 

من  يحلو  مييا  وانييتييقيياء  متميزة  تيي�ييسييوق  جتييربيية 

باأ�سناف  تقييدهم  من  بييدًل  لهم  الحتياجات 

معينة.«

وعلى هام�س احلملة، وتو�سيعاً منها لنطاق 

عييمييلييهييا ولييلييلييميي�ييسييتييفييدييين مييين نيي�ييسيياطيياتييهييا وميين 

العون  يد  منظمة  مع  امل�سرتك  التعاون  خالل 

 150 لالإغاثة والتنمية ، قامت ال�سركة بتوزيع 

طرداً غذائياً.

بييياأن �ييسييركيية مييييينيياء حيياويييات العقبة  ويييذكيير 

اخلم�س  ال�سنوات  مييدار  على  اأنفقت  قد  كانت 

املييا�ييسييييية اأكيييير ميين نيي�ييسييف مييليييييون دييينييار على 

العقبة،  خلييدميية  نييفييذتييهييا  جمتمعية  ميييبيييادرات 

مبا ين�سجم مع ر�سالتها للم�سوؤولية املجتمعية 

التي تتمحور حول امل�ساركة الفاعلة يف التنمية 

وحتقيق  اململكة،  يف  والجتماعية  القت�سادية 

اليييتيييقيييدم. ومتييتييلييك اليي�ييسييركيية ر�يييسيييييييداً ممييتييداً 

 18 عييلييى  تييزيييد  الييتييي  املجتمعية  امليييبيييادرات  ميين 

الفئات  من  العديد  خاللها  من  غطت  مبادرة 

التعليم  قطاعات  على  بالرتكيز  والقطاعات 

والبيئة. ال�سحية  والرعاية 

االنباط- عمان

دعا رئي�س غرفة جتارة الأردن نائل الكباريتي 

اإىل متديد �ساعات احلظر اجلزئي حتى منت�سف 

بالإ�سافة  �ساعتن،  على  اقت�سارها  وعييدم  الليل 

اإىل الغاء حظر اأيام اجلمع.

ام�س  الكباريتي، خالل موؤمتر �سحفي،  واأكد 

الأربعاء، مبقر الغرفة، اأن متديد �ساعات احلظر 

�ساعتن لن ينعك�س على ن�ساط القطاع التجاري 

وقيييد يييييوؤدي اإىل الزدحيييييام واكييتييظيياظ املييواطيينيين 

الإ�سابة  يزيد من فر�س  الذي  الأميير  بالأ�سواق، 

بفريو�س كورونا.

و�سدد الكباريتي على �سرورة مراعاة الظروف 

اليي�ييسييعييبيية اليييتيييي متييير بييهييا الييقييطيياعييات الييتييجييارييية 

املبيعات  وانخفا�س  ن�ساطها  وتراجع  واخلدمية 

جراء تقلي�س �ساعات احلظر، معربا عن اأمله باأن 

القت�سادية  الييقييرارات  بن  مييوازنيية  هنالك  يكون 

وال�سحية.

والأخييبييار  الت�سريحات  تناقل  اأن  اإىل  واأ�ييسييار 

واليي�ييسييائييعييات ميين اجلييهييات غييري املعنية ييييوؤدي اإىل 

اأن اجلميع  القت�سادية، موؤكدا  القطاعات  ارباك 

ميييدعيييوون اليييييييوم لييلييوقييوف ميييع اليييوطييين وخييدميية 

اقت�ساده لتجاوز ال�سعوبات التي يواجهها.

املمثلن  حييدد  القانون  اأن  الكباريتي  واأو�ييسييح 

لييلييقييطيياع اخلييا�ييس �ييسييواء اأكييييان غييرفيية جتييارييية اأو 

اأي  اأن  مييوؤكييدا  لها،  التابعة  والقطاعات  �سناعية 

حديث خارج الإطار القانوين ل يعرب نهائيا عن 

وجهة نظر القطاع اخلا�س.

الوطني  القت�ساد  اأن  اإىل  الكباريتي  واأ�ييسييار 

التجاري  الن�ساط  حركة  تييراجييع  و�سط  »منهك« 

اتخاذ  يتطلب  ما  للمواطنن  ال�سرائية  والقدرة 

�ساأنها الإبقاء على �سمود القطاعات  قرارات من 

القت�سادية.

وا�ستغرب الكباريتي الهجوم الذي يتعر�س له 

القطاع التجاري من البع�س بخ�سو�س الرتفاع 

ذلك  اأن  مييوؤكييدا  ال�سلع،  بع�س  اأ�سعار  طييال  الييذي 

يعود لزيادة اثمانها يف بلد املن�ساأ اإىل جانب ارتفاع 

اأجور النقل.

البنك  بيييقيييرارات  الليييتيييزام  اإىل  الييبيينييوك  ودعييييا 

امليييركيييزي املييتييعييلييقيية بييتييعيير بييعيي�ييس الييتييجييار جيييراء 

�ييسييعييوبييات جييائييحيية فييريو�ييس كيييورونيييا، ميي�ييسييريا اإىل 

�سرورة اأن يكون هناك تدخل حكومي بخ�سو�س 

قانون املالكن وامل�ستاأجرين الذي بات ي�سكل عبئا 

كبريا على القطاع التجاري.

باأثمان  النظر  بيياإعييادة  الغرفة  رئي�س  وطييالييب 

الكهرباء، و�سرورة التدخل لل�سماح بتحميل اأكر 

من حاوية على ال�ساحنة الواحدة لتخفيف اأجور 

الواحدة،  لل�ساحنة  الرحالت  عييدد  وزيييادة  النقل 

التدخل لإنقاذ  الر�سمية ب�سرعة  وكذلك اجلهات 

حييركيية جتيييارة الييرتانييزيييت الييتييي بيياتييت مييهييددة من 

دول جماورة، داعيا اإىل اعفاء ال�ساحنات املارة من 

اأرا�سي اململكة من الر�سوم املفرو�سة عليها.

ارباكا  ي�سبب  الرقابية  اجلهات  تعدد  اإن  وقال 

انخفا�س  مييع  الييتييجيياري خا�سة  الييقييطيياع  لأعييمييال 

العمل جراء احلظر اجلزئي م�سددا على  �ساعات 

�سرورة توحيدها بجهة واحدة حددها القانون.

�سريك  التجاري  القطاع  اأن  الكباريتي  واأكيييد 

الوطنية  التطعيم  حملة  يف  بامل�سوؤولية  اأ�سا�سي 

زيييادة اعداد  �سد مكافحة فريو�س كورونا بهدف 

التجار امللتزمن والعاملن لديهم لأخذ املطعوم 

وللم�ساعدة يف جهود ت�سريع اإعادة فتح القطاعات 

التجارية واخلدمية.

وقييييال اليينييائييب اليييثييياين لييرئييييي�ييس غييرفيية جتيييارة 

الييروؤييية  و�ييسييوح  عييدم  اأن  اجللي�س  حممود  الأردن 

اإرباك  يف التعامل مع امللف القت�سادي ت�سبب يف 

القدرة  و�سعف  واخلدمية  التجارية  القطاعات 

اليي�ييسييرائييييية، مييوؤكييدا اأهييمييييية وجيييود رواييييية ر�سمية 

وا�سحة للحد من ال�سائعات واإرباك الأ�سواق.

احلقيقة  ال�سراكة  غياب  اإىل  اجللي�س  واأ�ييسييار 

امللفات  ملناق�سة  واخلييا�ييس  الييعييام  القطاعن  بيين 

القييتيي�ييسييادييية وجتيييييياوز حتيييدييييات اأزميييييية فييريو�ييس 

كييورونييا، داعيييييا اإىل اإ�ييسييدار اأمييير دفييياع بخ�سو�س 

وقف تنفيذ احلجز على القطاعات التجارية من 

قبل احلكومة والبنوك.

واأكد ع�سو جمل�س اإدارة الغرفة ح�سن �سرمي 

عدم وجود ا�سرتاتيجية وا�سحة للتعامل مع ملف 

القت�سادي  بال�ساأن  يتعلق  ما  خ�سو�سا  اجلائحة 

وفتح القطاعات املغلقة.

واأو�يييسيييح �ييسييرمي الييييذي ييييرتاأ�يييس كييذلييك غرفة 

اليييقيييطييياعيييات القييتيي�ييسييادييية  اأن  اليييييزرقييييياء،  جتيييييارة 

يوؤثر  قطاع  اأي  تعطل  واأن  بينها  فيما  مرتابطة 

اإىل  داعيييييا  الأخييييرى،  الييقييطيياعييات  بقية  على  �سلبا 

التعامل مع اأزمة كورونا وفق خطة وا�سحة توازن 

بن ال�سحة والقت�ساد.

وقيييال ممييثييل قييطيياع الألييبيي�ييسيية واملييجييوهييرات يف 

ال�سماح  اإن  القوا�سمي  ا�سعد  الأردن  جتييارة  غرفة 

للقطاع بالعمل حتى منت�سف الليل مبثابة احلل 

الييوحيييييد لنييعييا�ييس الييقييطيياع وزيييييادة املييبيييييعييات، واأن 

القطاع ينتظر ب�سعف كبري اأن ت�سدر قرارات عن 

حتى  العمل  �ييسيياعييات  زييييادة  بخ�سو�س  احلييكييوميية 

منت�سف الليل، موؤكدا اأن متديد اأوقات العمل ملدة 

�ساعتن لن يجدي نفعا.

االنباط-عمان

العربية  الإمييييارات  دوليية  م�ساريع  اإطيييار  يف 

�سهر رم�سان  والإن�سانية يف  املتحدة اخلريية 

1442 هي باململكة الأردنية الها�سمية،  الف�سيل 

تنفذ �سفارة دولة الإمييارات يف عّمان عدد من 

بدعم من  وذلك  الرم�سانية،  م�ساريع اخلري 

هيئة الييهييالل الأحييميير الإمييياراتيييي، وعييدد من 

اجلهات اخلريية الإماراتية.

ومييييا زالييييت ميي�ييسيياريييع اخلييييري الييرميي�ييسييانييييية 

املييبييارك،  رميي�ييسييان  �سهر  بييداييية  منذ  م�ستمرة 

واأبييييرزهييييا: طييييرود اخلييييري وقيي�ييسييائييم �ييسييرائييييية 

التمور،  وم�سروع  الغذائية«  للمواد  »كوبانات 

وحتتوي  اجلييودة  معاير  باأعلى  حتظى  والتي 

على الأ�سناف الغذائية املميز. 

اأحمد علي  ال�سفري  وبتوجيهات من �سعادة 

بال�سفارة  خمت�سة  جليينيية  تيي�ييسييرف  الييبييلييو�ييسييي، 

عيييليييى تيينييفيييييذ املييي�يييسيييارييييع اليييرمييي�يييسيييانييييييية عييلييى 

بييداأت  حيث  العفيفة،  الأ�ييسيير  ميين  م�ستحقيها 

الغذائية  الييطييرود  ميي�ييسييروع  بتنفيذ  اأييييام  قبل 

خمتلف  يف  اأ�ييسييرة   )1500( نحو  على  والتمور 

مييينييياطيييق امليييميييليييكييية، بييالييتيينيي�ييسيييييق مييييع اجليييهيييات 

اليير�ييسييمييييية واليييتيييعييياون ميييع احتييييياد اجلييمييعيييييات 

اخليييرييييية يف املييحييافييظييات الأردنييييييية والييلييجييان 

باملخيمات. املعنية  واملراكز 

القائم  النعيمي  عييلييي  خييالييد  ال�سيد  وقيييام 

بييالأعييمييال بييالإنييابيية بيي�ييسييفييارة دولييية الإمييييارات 

بييييزيييييارة عييييدد مييين ميييواقيييع تيي�ييسييليييييم اليييطيييرود 

اململكة،  اأنييحيياء  خمتلف  يف  والتمور  الغذائية 

الرم�سانية  اخلييري  م�ساريع  اإطييالق  اأن  واأكييد 

واجلمعيات  واملوؤ�س�سات  الهيئات  من  املقدمة 

تيي�ييسييرف عليها  واليييتيييي  الإمييياراتييييييية  اخليييرييييية 

التي  احلميدة  ال�سنن  اإطييار  يف  تاأتي  ال�سفارة، 

تيينييتييهييجييهييا دوليييية الإمييييييارات الييعييربييييية املييتييحييدة 

�يييسييينيييويييياً، بييييهييييدف تيييعيييزييييز عييييالقييييات الأخيييييييوة 

والييي�يييسيييداقييية والإ�يييسيييتيييفيييادة مييين رحيييمييية �ييسييهيير 

العرب  الأ�سقاء  كافة  جتيياه  الف�سيل  رم�سان 

والعالقات  التكافل  يج�سد  ومبييا  وامل�سلمن، 

الإميياراتييي  ال�سقيقن  ال�سعبن  بيين  الييقييوييية 

الرم�سانية  امل�ساريع  اىل  نييوه  كما  والأردين، 

م�سروع  ومنها:  الأردن،  يف  اجلارية  الأخييرى 

خليفة  موؤ�س�سة  من  املقّدم  الغذائية  الطرود 

ويوزع  الإن�سانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زايد  بن 

مع  وبالتن�سيق  ال�سفارة  اإ�ييسييراف  حتت  حالياً 

الأردين  الإميياراتييي  باملخيم  الإغيياثييي  الفريق 

طييرد   )600( وبيينييحييو  اليي�ييسييورييين،  لييالجييئيين 

غذائي على الأ�سقاء ال�سورين يف العديد من 

املناطق واملخيمات الع�سوائية يف الأردن.

 االنباط- عمان

 

دعييييييا وزييييييييير الييييييزراعيييييية امليييهييينيييد�يييس خييياليييد 

الييتييعييامييل مع  احليينيييييفييات اإىل حتييديييث خييطيية 

احلييرائييق وو�ييسييع خييارطيية وا�ييسييحيية للمناطق 

ال�ساخنة التي يتكرر وقوع احلرائق فيها.

وبيييييين احلييينيييييييفيييات خييييييالل ليييقيييائيييه امييي�يييس 

الربيييعييياء، مييدييير عييام الييدفيياع امليييدين العميد 

ال�ستباقية  الييرتتيييييبييات  اأن  الييطييراونيية،  انيييور 

تيي�ييسيياعييد عييلييى احلييييد مييين احليييرائيييق وحتييقيييييق 

ال�ستجابة. �سرعة 

الزراعة  مديريات  بتعزيز  الييوزييير  واوعييز 

اليي�ييسييري  ووادي  ونييياعيييور  وجييير�يييس  عييجييلييون  يف 

وعن البا�سا بعدد من الرتكتورات، بناء على 

احلركة  يف  الآليييييات  لتلك  الإيجابية  النتائج 

�سمن املناطق ذات اجلغرافية ال�سعبة وداخل 

الأطييوال  ذات  باخلراطيم  وتزويدها  الغابات 

امليينييا�ييسييبيية لييلييو�ييسييول اإىل مييواقييع احلييرائييق ما 

ييي�ييسييهييم يف حمييا�ييسييرة احليييرييييق حييتييى و�ييسييول 

الدفاع املدين.

واكيييييد �ييييسييييرورة تيينييظيييييم اآليييييييييات الييتيينيي�ييسيييييق 

الييتييوا�ييسييل مييين خييييالل ربييييط �سبكة  و�ييسييرعيية 

اتييي�يييسيييال الييييدفيييياع امليييييدين وميييدييييريييية احلييييراج 

الييي�يييسيييرعييية يف  درجييييييييات  اأعييييلييييى  اإىل  و�ييييسييييول 

تناغم  اإىل  بالإ�سافة  املعلومة،  مع  التعامل 

ال�ييييسييييتييييعييييدادات ال�ييسييتييبيياقييييية لييلييتييعييامييل مييع 

احليييرائيييق وتيي�ييسييديييد مييتييابييعيية الييتييعييديييات على 

الغابات.

وا�سار احلنيفات اإىل اأن الوزارة من خالل 

الأع�ساب  اإزاليية  على  �ستعمل  الت�سجري  خطة 

من  للتخفيف  الييغييابييات  يف  املييوجييودة  اجلييافيية 

الييبيييييئيية اليييداعيييمييية ليييوقيييوع احليييرائيييق واتيي�ييسيياع 

لالأمن  واملييهييم  الكبري  اليييدور  مثمنا  رقعتها، 

العام والدفاع املدين يف التعامل مع احلرائق 

مكافحة  يف  الييوزارة  مع  وال�سراكة  بالتن�سيق 

الغابات. حرائق 

 الكباريتي يدعو لتمديد ساعات الحظر الجزئي حتى 
منتصف الليل

 سفارة دولة اإلمارات في األردن تنفذ مشروع الطرود 
الغذائية والتمور

الحنيفات تحديث خطة التعامل مع الحرائق
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 شركة ميناء حاويات العقبة تنفذ حملة »أهل الخير« الرمضانية

املحلي

اآمييال  للنا�س  اأن  على  كموؤ�سر  وامل�ستقبل  واحلا�سر  املا�سي  وت�سمل  م�سرية  احلياة 

ن�سالخ عن واقعها وتاريخها وحياتها التي عا�ستها وتعي�سها  وطموحات م�سروعة دون الإ

ف�سل مطلوب مهما كان الواقع: مل بامل�ستقبل الأ وتتطلع اإليها، لكن الأ

اأحييالم  حتقق  وواقعيتها  اليينييا�ييس  لكل  م�سروعة  مييييال  والآ حييييالم  والأ الييطييمييوحييات   .1

امل�سروعة. والتطلعات  اليقظة 

باإجتهاد  عملنا  اإذا  اأف�سل  يكون  ورمبييا  امل�ستجدات  ظل  يف  دوميياً  يتجدد  امل�ستقبل   .2

�سليم. وتفاوؤل وتخطيط 

م�سرية  يخدم  ل  عنده  التقوقع  لكن  جميل  �سيء  املا�سي  اأطييالل  على  الييوقييوف   .3

بائ�ساً  اأم  النجاح  بق�س�س  ومليئاً  م�سرقاً  املا�سي  ذلييك  كييان  اأييين  وامل�ستقبل،  احلا�سر 

بالإخفاقات. ومليئاً 

حتماً  باحلا�سر  واإخال�س  باأمانة  والعمل  وجتاربه،  املا�سي  درو�س  من  �ستفادة  الإ  .4

�سينتج م�ستقباًل زاهراً، فالعمل والتخطيط ال�سليم دون ملل اأو كلل هما اأ�سا�س النجاح.

خرتنا كاأننا منوت غداً، هي ملخ�س الربط بن  5. لنعمل لدنيانا كاأننا نعي�س اأبداً ولآ

واآخرتنا. م�سرية حياتنا 

�سباب، فامل�ستقبل �سي�سبح  خذ بالأ 6. الزمن دوار وكفيل بالتغيري والتغرّي، لكن مع الأ

حا�سراً واحلا�سر �سيكون ما�سياً.

وجنيياح،  نتيجة  وامل�ستقبل  وتخطيط  عمل  واحلييا�ييسيير  واأطيييالل  ذكييريييات  املييا�ييسييي   .7

�سل التطلع لالأمام ل للخلف. والأ

اآت، عطاء اهلل رحمة ومنعه حكمة، فكن  8. ل حتزن على ما فات، واإ�ستب�سر مبا هو 

مع اهلل يكن اهلل معك.

وخطط  وطموحات  وباآمال  واثقة  وبخطى  وللم�ستقبل  لالأمام  التطّلع  مطلوب   .8

ق�ساء  وفق  النتائج  كانت  واأين  بالأ�سباب  الأخذ  مع  وا�سحة  اأهداف  وفق  اإ�سرتاتيجية 

اهلل وقدره.

ُقدماً مب�سرية احلياة والبناء على تراكمية الإجناز وبتفاوؤل دون  امل�سي  9. مطلوب 

اإحباط مهما كانت املثبطات واملعيقات.

ب�سراحة: م�سرية احلياة تكاملية بن املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل، والتطلع لالأمام 

بامل�ستقبل  التفاوؤل  واملطلوب  اأكيير،  مييل  والأ النجاح  فر�س  يخلق  للما�سي  ل  وبتفاوؤل 

والعمل بجد وتخطيط �سليم مهما كانت ظروف احلياة وم�ساكلها واأزماتها.

د .مصطفى محمد عيروط

شذرات في مسيرة الحياة

نقابة العاملين بالكهرباء تناشد 
بوقف قرار فصل ممثلها 

في مصانع الكيبالت

 بلدية المفرق تعفي مستأجري 
أمالكها بنسبة 25 بالمئة

 تحرير 22 مخالفة لمنشآت تجارية 
ومواطنين في الزرقاء

االنباط- عمان

 نيييا�يييسيييدت الييينيييقيييابييية اليييعيييامييية لييلييعييامييليين 

يف الييكييهييربيياء وزييييييري الييعييمييل والييداخييلييييية، 

بييالييتييدخييل ليييدى �ييسييركيية ميي�ييسييانييع الييكيييييبييالت 

اللجنة  رئي�س  ف�سل  قييرار  لييوقييف  املييتييحييدة، 

قانون  الييقييرار  ملخالفة  امل�سنع،  يف  النقابية 

الييعييمييل واأوامييييير اليييدفييياع، خييا�ييسيية واأن قييرار 

يف  التوفيق  مندوب  قبل  من  ينظر  الف�سل 

وزارة العمل.

كييييتييييب ميييوجيييهييية  اليييينييييقييييابيييية، يف  وقييييياليييييت 

لييلييوزيييرييين وعيييدد ميين اجلييهييات املييعيينييييية، مبا 

فيييييهييا مييوؤ�ييسيي�ييسييات حييقييوق انييي�يييسيييان، اإن امليييادة 

»ل  انه  على  تن�س  العمل  قانون  )132( من 

يجوز لأي �ساحب عمل خالل النظر يف اأي 

احل�سول  دون  عامل  اأي  ف�سل  عمايل  نييزاع 

عييلييى اذن كييتييابييي مييين مييينيييدوب الييتييوفيييييق او 

املجل�س او املحكمة العمالية«.

وبن رئي�س النقابة علي احلديد يف بيان 

الف�سل  قيييرار  اأن  الأربيييعييياء،  اليييييوم  �سحفي 

يييخييالييف اأمييير الييدفيياع رقيييم )6(، والييد�ييسييتييور 

الأردين الذي �سمح و�سرع العمل النقابي.

الدفاع عن م�سالح  النقابي يف  واأكد حق 

واأن احلديث عن  العمال وحقوقهم، خا�سة 

»ممثل  امل�سنع  يف  النقابية  اللجنة  رئي�س 

النقابة يف موقع العمل«.

االنباط- املفرق

 اأعييليينييت بييلييدييية امليييفيييرق اليييكيييربى عن 

 25 بن�سبة  اأمييالكييهييا  ميي�ييسييتيياأجييري  اعييفيياء 

املييرتتييبيية عليهم من  الأجييييور  ميين  بيياملييئيية 

�سهر حزيران  نهاية  امل�سددة حتى  املبالغ 

املقبل.

ام�س  �سحايف  بيان  يف  البلدية  وقالت 

الأربيييعييياء اإن هييذه اخلييطييوة تيياأتييي يف ظل 

الإجييييييييراءات الييتييخييفيييييفييييية والييتييحييفيييييزييية 

عن  للتخفيف  احلييكييوميية  اأعييليينييتييهييا  الييتييي 

املييييواطيييينيييين وحتييي�يييسيييييييل الييييييذمم امليييالييييييية 

امليي�ييسييتييحييقيية عيييليييييييهيييم. ودعيييييييت الييبييلييدييية 

املييي�يييسيييتييياأجيييريييين الييييراغييييبيييين مبيييزييييد ميين 

اإىل مييراجييعيية  املييعييلييومييات وال�ييسييتييفيي�ييسييار، 

التابعة لها. مديرية ال�ستثمار 

االنباط- الزرقاء

مييديييرييية �سناعة وجتييارة  مييدييير  قييال   

كييوادر  اإن  الييبييزور،  الييزرقيياء عماد  ومتوين 

مليينيي�ييسيياآت  22 خمييياليييفييية  امليييدييييريييية حيييييررت 

جولتها  اأثناء  وذلييك  ومواطنن  جتارية 

اليييرقيييابييييييية والييتييفييتييييي�ييسييييية خيييييالل الأييييييام 

املا�سية. الثالثة 

ام�س  �سحفي  ت�سريح  يف  البزور  وبن 

14 خمييالييفيية  اأنيييييه مت حتيييريييير  الربيييييعييييياء، 

ملن�ساآت جتارية لعدم التقيد بالبيع �سمن 

ال�سكر  مليييادة  املييحييددة  ال�سعرية  ال�سقوف 

النباتية، و4 خمالفات  والزيوت  والدجاج 

املييواد  على  الأ�سعار  باإعالن  التقيد  لعدم 

 4 حتييرييير  اىل  اإ�ييسييافيية  للبيع،  املييعييرو�ييسيية 

اأمر  ملخالفتهم  مواطنن  بحق  خمالفات 

اليييدفييياع وعييييدم ارتيييييداء الييكييمييامييات داخيييل 

التجارية. املن�ساآت 

االنباط- عمان

الفل�سطينية،  ال�سوؤون  دائرة  عام  اأكد مدير   

من  عييددا  لقائه  خييالل  خرفان،  رفيق  املهند�س 

موظفي وكالة الغوث الدولية )الأونروا(، دعم 

ورقمنة  بتحديث  اخلا�سة  للم�سروعات  الأردن 

املُناطة  املهمات  تنفيذ  جلهة  الييوكيياليية  عمليات 

بها مبوجب تفوي�سها الأممي.

الأربييعيياء،  ام�س  الييدائييرة،  اأ�سدرته  بيان  ويف 

اإ�ييسييفيياء  اأو�ييييسييييح اأن اليييغيييايييية مييين املييي�يييسيييروع هيييو 

اليييفيييعيييالييييييية والييي�يييسيييفيييافييييييية وتيييطيييويييير اخليييدميييات 

اإىل  داعيييييا  اإليييييهييا،  الييو�ييسييول  وت�سهيل  املييقييدميية، 

عن  ومف�سلة  وافية  مبعلومات  الدائرة  تزويد 

هييذا امليي�ييسييروع ملييزيييد ميين الييدرا�ييسيية واليييرد عليها 

مت�س  األ  اأهييمييييية  اإىل  واأ�ييسييار  الأ�ييسييول.  بح�سب 

هييذه الإجيييييراءات واملييعييايييري الييقييائييميية مييا يخ�س 

الفل�سطينين. الالجئن  ت�سجيل 

الأردن،  يف  الوكالة  عمليات  مييديييرة  وثمنت 

م�سرية  للوكالة،  الدائرة  دعم  لورينزو،  مريثا 

البقعة  ملييخيييييم  الأميييريكيييي  اليي�ييسييفييري  زيييييارة  اإىل 

واإعيييالنيييه عييين دعيييم بييييالده لييلييوكيياليية. بيييدورهيييا، 

عييير�يييسيييت مييييديييييرة دائيييييييرة الإغييييياثييييية واحليييميييايييية 

اإىل  كييالو�ييس،  دورثيييي  الأونييييروا  يف  الجتماعية 

م�سروع رقمنة وحتديث نظام الت�سجيل اخلا�س 

الذي  بالوكالة ليحل حمل نظامها احلايل  بها 

املتغريات  ومواكبة  التجاوب  على  قادراً  يُعد  مل 

اأن  واأو�سحت  للوكالة.  العملياتية  وال�سغوط 

اجلديد،  امل�سروع  يقدمها  التي  اخلدمات  اأبييرز 

الت�سجيل  من  الفل�سطيني  الالجئ  متكن  هو 

الييعييامل،  اأي مييكييان يف  ومييتييابييعيية مييعييامييلييتييه مييين 

وتلبية ا�سرتاطات الأمن واحلماية العاملية مبا 

وتقدمي  املتحدة،  الأمم  قبل  من  املعتمدة  فيها 

الت�سكيك  عييلييى  لييلييرد  وحميييدثييية  حمييييددة  اأدلييييية 

اإىل  واأ�ييسييارت  الفل�سطينين.  الالجئن  بيياأعييداد 

بخم�س  تقدر  امل�سروع  لإجنيياز  الالزمة  املييدة  اأن 

�سنوات وكلفة حوايل 15 مليون دولر.

 الشؤون الفلسطينية تؤكد دعم األردن لتحديث 
ورقمنة عمليات األونروا
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االنباط- حنني عبيدات

اجل�سم  اأجهزة  على  عديدة  فوائد  له  ال�سيام 

يف جتللديللد اخللللايلللا و تللرملليللم بللعلل�للض امللل�للسللكللات 

يف الأعلل�للسللاء، و الللوقللايللة مللن الأمللرا�للض املزمنة، 

ت�سيب  قللد  الللتللي  الإلللتللهللابللات  ن�سبة  انخفا�ض  و 

اجللل�للسللم ،و حتلل�للسللن بللعلل�للض اأعلللرا�لللض الأملللرا�لللض 

املزمنة ، بالإ�سافة اإىل ال�سحة العامة التي ي�سعر 

بنظام  التزم  اإذا  رم�سان  �سهر  اأثللنللاء  اجل�سم  بها 

غذائي جيد و �سرب كميات من املياه بن الفطور 

و ال�سحور تفاديا لأي م�سكات �سحية كاجلفاف.

ال�سيام ي�ساعد على نق�سان الوزن و التخل�ض 

احلرارية  ال�سعرات  ب�سبب  الللزائللدة  الدهون  من 

الللقللللليلللللة اللللتلللي تلللدخلللل اجللل�للسللم اذا كللللان نللظللاملله 

الللغللذائللي �سحي و هللذا مللا يللعللزز جللهللاز املللنللاعللة و 

يللزيللد مللن قلللدرة اجل�سم على جتللديللد اخلللايللا و 

يزيد من م�ستوى الطاقة.

و حلل�للسللب درا�للللسللللة قلللاملللت بللهللا جللامللعللة �للسللاوث 

كللاللليللفللورنلليللا الأمللريللكلليللة : »عللنللد تللنللاول وجللبللات 

مللادة  اإفلللراز  يتم  ال�سوم،  ي�سبه  معن  نظام  وفللق 

خايا  قتل  يف  تبداأ  التي  اجل�سم  يف  الكورتيزون 

املناعة الذاتية، وهذه العملية ميكن اأن توؤدي اإىل 

الغذائي  النظام  و  �سليمة«.  جديدة  خايا  تكون 

اللللللذي اعللتللمللدت عللللليلله اللللدرا�لللسلللة هلللو احلللللد من 

ا�ستهاك ال�سعرات احلرارية بواقع الن�سف على 

اأ�سبوع، واأن هذا النظام  اأيام من كل  مدار ثاثة 

الللغللذائللي يللقلللللل بللعلل�للض الأعلللرا�لللض الللنللاجللمللة عن 

اأمرا�ض املناعة الذاتية. 

اأن  اأثللبللتللت  اأبللحللاث  و  درا�لللسلللات  بع�ض  ح�سب  و 

ال�سيام اأي�سا يوؤخر ال�سيخوخة و يقوى الذاكرة.

 ال�سيام مع النظام الغذائي ال�سليم و املتوازن 

يف الفطور و ال�سحور  و الذي يحتوي على مواد 

الربوتينات  و  املللعللادن  و  كالفيتامينات  غللذائلليللة 

وغللرهللا و �للسللرب كللملليللات مللن امللللاء بللن الفطور 

تناول  عللن  الإبللتللعللاد  اإىل  بللالإ�للسللافللة   ، ال�سحور  و 

اللل�للسللكللريللات بلل�للسللكللل كللبللر و اللللدهلللون امللل�للسللبللعللة و 

الللزيللوت و الأغللذيللة املللاحلللة و الللتللدخللن املفرط 

من  و  املناعة  جهاز  تعزيز  اإىل  �سيوؤدي  غرها  و 

ويلم�ض  �سي�سعر  و  الأخللرى  الأجهزة  حت�سن  ثم 

ال�سائم اأثر ال�سيام على اأجهزة ج�سمه اإذا التزم 

و  املتوازنة  الغذائية  بالأنظمة  الإلتزام  حللاول  اأو 

بعد  الريا�سة  ممار�سة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سحية 

الفطور ب�ساعتن اأو ممار�سة ريا�سة خفيفة قبل 

الفطور . 

 الصيام وجهاز المناعة

الذنيبات: انخفاض كلف المبيعات العام الماضي 52.4 مليون دينار

»عامة الفوسفات« توافق على توزيع أرباح 
على المساهمين ٢٠٪

االنباط- عمان 

مناجم  ل�سركة  الللعللام  الهيئة  �سادقت    

الفو�سفات الأردنية، على امليزانية ال�سنوية 

وحلل�للسللاب الأربلللللاح واخللل�للسللائللر وابلللللراء ذمللة 

 ،2020 املللاللليللة  ال�سنة  عللن  الإدارة  جمل�ض 

وبن�سبة 100 % من احل�سور.

لل�سركة  الللعللامللة  الللهلليللئللة  وافللقللت  كللمللا    

خللللال اجللتللمللاعللهللا الللليلللوم الأربلللللعلللللاء، على 

على  اأربللاح  بتوزيع  اإدارتها  جمل�ض  تن�سيب 

مال  راأ�للض  من  باملئة   20 بن�سبة  امل�ساهمن 

ال�سركة املدفوع والبالغ 82.5 مليون دينار.

جلللللللاء ذللللللللك خلللللللال اجللللتللللمللللاع علللقلللدتللله 

الللهلليللئللة، املل�للض الربللللعللللاء بللرئللا�للسللة رئلليلل�للض 

الذنيبات،  حممد  الدكتور  ادارتها  جمل�ض 

وا�للسللتللمللعللت خلللالللله لللتللقللريللر املللجللللل�للض عن 

وتللقللريللر   ،2020 للللللعللام  اللل�للسللركللة  اعلللملللال 

مللللدقللللقللللي احللللل�للللسللللابللللات حلللللللول اللللبللليلللانلللات 

يف  املنتهية  املللاللليللة  لل�سنة  لل�سركة  املللاللليللة 

.31/12/2020

وحللل�لللسلللر الجللللتللللمللللاع، الللللللذي علللقلللد عللرب 

ميلكون  م�ساهمون  املرئي،  الت�سال  تقنية 

76مليون و 828 الف و 640 �سهم، ت�سكل ما 

93.12 % من ا�سهم ال�سركة. ن�سبته 

وعللللر�للللض اللللدكلللتلللور اللللذنللليلللبلللات، خلللال 

الجللتللمللاع، بللحلل�للسللور الللرئلليلل�للض الللتللنللفلليللذي 

لللللل�للسللركللة املللهللنللد�للض عللبللد اللللوهلللاب الللللرواد، 

الإدارة  جمللللللل�لللض  اأعللللل�لللللسلللللاء  ملللللن  وعللللللللدد 

لن�ساطات  ال�سركات،  عام  مراقب  ومندوب 

املا�سي،  الللعللام  خللال  واجنللازاتللهللا  ال�سركة 

والجللللللللللللراءات الللللتللللي اتلللخلللذتلللهلللا مللللواجلللهلللة 

اللللظلللروف الللتللي مللر بللهللا �للسللوق الللفللو�للسللفللات 

العاملي.

وقللللال اإن القللتلل�للسللاد الللعللاملللي مللر الللعللام 

امللللا�لللسلللي بللللظللللروف وحتللللديللللات وانللكللمللا�للض 

كان  كللورونللا،  جائحة  ب�سبب  م�سبوق  غللر 

�للسللررا،  و  اثلللرا  ال�للسللد  منه  الول  الن�سف 

تداعيات  مللع  التكيف  درجللة  تفاوتت  فيما 

اجللللائلللحلللة بلللن اللللقلللطلللاعلللات القللتلل�للسللاديللة 

املللخللتلللللفللة ومللنللهللا قللطللاع الللتللعللديللن، اللللذي 

ال�سركات  الكثرمن  تعرث  الخر  هو  �سهد 

وتراجع اأرباحها اأو خروجها من ال�سوق.

�للسللركللة  اأن  اللللذنللليلللبلللات،  اللللدكلللتلللور  واكلللللد 

العام  متكنت  الأردنلليللة،  الفو�سفات  مناجم 

2020 مللن مللواجللهللة هلللذه الأزملللة  املللا�للسللي 

مبزيد من �سبط نفقات الإنتاج وتكاليفه، 

وزيادة يف كمية الإنتاج امل�سدر من الأ�سمدة 

األف طن وبن�سبة   215 الفو�سفاتية مبقدار 

زيادة بلغت 38% عن عام 2019.

وبلللن اأن كللملليللة اللل�للسللمللاد امللل�للسللدر خللال 

األلللف طللن مقابل   776 بلغت  املللا�للسللي  الللعللام 

561 األف طن عام 2019، ما اأدى اإىل تعزيز 

الأ�للسللواق  يف  املناف�سة  علللللى  اللل�للسللركللة  قلللدرة 

بن�سبة  املبيعات  كلف  وتخفي�ض  اخلارجية 

5% مقارنة مع عام 2019.

واو�سح اأن ال�سركة عملت، مبوازاة ذلك، 

خال  الت�سغيلية  النفقات  تخفي�ض  على 

مللللليللون   66.5 بللنللحللو   2020 املللا�للسللي  اللللعلللام 

دينار، وتخفي�ض كلف التعدين بنحو 32.8 

املناف�سة  بللاب  لفتح   نتيجة  ديللنللار،  مليون 

هللذه  اأن  مبينا  املللوؤهلللللن،  املللقللاولللن  اأمللللام 

الإجراءات ادت اىل انخفا�ض كلفة املبيعات 

اي�سا بواقع 52.4 مليون دينار.

اإنلل�للسللاء  اإن  اللللذنللليلللبلللات،  اللللدكلللتلللور  وقللللال 

حمطة الغاز يف املجمع ال�سناعي يف العقبة 

املجمع  وربللللط  ديلللنلللار،  مللللليللون   8.5 بللكلللللفللة 

الثقيلة،  الزيوت  من  بدًل  الطبيعي  بالغاز 

ا�للسللتللهللاك  كلللللفللة  تللخللفلليلل�للض  اإىل  �لللسللليلللوؤدي 

املجمع من املحروقات امل�ستخدمة ل�سناعة 

بللال�للسللافللة   ،%50 اىل   40 ملللن  ال�لللسلللملللدة 

وتقليل  البيئة  حت�سن  يف   امل�ساهمة  اىل 

النبعاثات.

لتنفيذ  خطة  و�سعت  ال�سركة  اأن  واكللد 

وملللراقلللبلللة ال�لللسلللتلللخلللدام الأمللللثللللل لأ�لللسلللول 

امللللجلللملللع الللل�لللسلللنلللاعلللي، واعللللتللللمللللدت كللذلللك 

الأولية  املواد  ل�ستخدام  معيارية  معدلت 

بللعللد اجلللللراء عللمللللليللات اللل�للسلليللانللة اللللازملللة 

حام�ض  خللزانللات  و�للسلليللانللة  الإنلللتلللاج  لألت 

الللفللو�للسللفللوريللك يف املللجللمللع، بللهللدف زيللللادة 

اأدى اىل  ملللا  وتللخللزيللنلله،  انلللتلللاج احلللاملل�للض 

زيادة انتاج كميات ال�سماد والتي بلغت عام 

بلغت  بللزيللادة  األف طللن   707 2020 حللوايل 

2019، اأي ما ن�سبته  157 األف طن عن عام 

 .%28.5

واأو�لللسلللح الللدكللتللور الللذنلليللبللات، ان هللذه 

انتاج  كلفة  تخفي�ض  اىل  اأدت  الجلللراءات، 

انعك�ض  ما  دولر،   95 بحوايل  الللداب  �سماد 

علللللى تللخللفلليلل�للض كلللللف الإنللللتللللاج يف املللجللمللع 

اللل�للسللنللاعللي بلل�للسللكللل علللام وتللقللللليلل�للض خلل�للسللارة 

 2019 عللام  دينار  مليون   36.5 من  املجمع  

اإىل 15.5 مليون دينار عام 2020.

الأ�لللسلللملللدة  اأ�لللسلللعلللار  انللخللفللا�للض  اأن  وبللللن 

بللحللوايل   2020 عللللام  خللللال  الللفللو�للسللفللاتلليللة 

دون  حللالللت   ،2019 بللعللام  مللقللارنللة  دولر   32

اإىل  جتاوز املجمع مربع اخل�سارة وانتقاله 

الربحية.

اجللراءات  ان  الذنيبات،  الدكتور  وقللال   

الت�سغيلي  الربح  زيادة  يف  اأ�سهمت  ال�سركة 

منها  دفلللع  ديلللنلللار،  مللللليللون   23.5 بلللحلللوايل 

6.5 مليون دينار لدعم �سندوق همة  نحو 

وطللللن، ودعللللم املللجللتللمللع املللحلللللي، يف الللوقللت 

الذي ارتفعت فيه الأرباح ال�سافية مبقدار 

7.5 مليون دينار اأي ما ن�سبته 36% مقارنة 

مع اأرباح عام 2019.

احلليفة  ال�سركات  باأرباح  يتعلق  وفيما 

قللال   ،2020 للللللعللام  امللل�للسللركللة  واملللل�لللسلللاريلللع 

 12.219 بلللللغللت  انللهللا  الللذنلليللبللات،  الللدكللتللور 

مليون   3.699 بنحو  بللزيللادة  ديللنللار  مليون 

2019، وذلك ب�سبب حت�سن  دينار عن العام 

اأ�سعار بيع حام�ض الفو�سفوريك والأ�سمدة 

الفو�سفاتية خال الربع الأخر من العام 

.2020

مديونية  اأن  الذنيبات،  الدكتور  وبللن   

مليون   43.3 بللحللوايل  انخف�ست  ال�سركة 

ديلللنلللار، حلليللث متللكللنللت ورغللللم كللل الللظللروف 

التي مرت بها خال عام 2020، من ت�سديد 

اللللتلللزاملللاتلللهلللا امللللرتلللبلللة عللللليللهللا للللللمللورديللن 

وامللللقلللر�لللسلللن نللتلليللجللة لللتللحلل�للسللن اللل�للسلليللولللة 

والو�سع النقدي لها.

الللللوفللللاة  �للللسللللنللللدوق  ملللللللللوارد  ان   وقللللللللال 

تللكللن كللافلليللة  اللل�للسللركللة مل  والللتللعللويلل�للض يف 

الللتللي تللرتللبللت عليه  امللل�للسللتللقللحللات  للل�للسللتللديللد 

نللتلليللجللة  ديلللللنلللللار،  مللللللليلللون   117.2 وبلللللللغلللت 

ال�سركة  يف  العاملن  مللن   1378 ل�ستفادة 

مللن   )2020-2015( اللللل�للللسللللنللللوات  خللللللال 

الللل�لللسلللنلللدوق مبللللوجللللب نلللظلللامللله، مللللا جللعللل 

اللل�للسللنللدوق يف حللالللة عللجللز عللن تلل�للسللديللد ما 

ا�ستحق عليه من مبالغ، ما ا�سطر ال�سركة 

اإىل تقدمي �سلفة مالية لل�سندوق منذ عام 

2017 وحتى نهاية عام 2020 ب�سبب اخلروج 

هذا  على  للعاملن  كبرة  باأعداد  الطوعي 

النظام و�سرورة دفع م�ستحقاتهم.

احللل�للسللابللات  مللدقللقللي  راأي  ان  واأو�للللسللللح 

جاء  الأخللرة،  الثاث  ال�سنوات  مللدار  على 

ب�سبب  منافع  اإىل خطة  ال�سندوق  بتحويل 

يف  عليه،  ترتبت  التي  الكبرة  اللللتللزامللات 

ظل موافقة ال�سركة على الطلبات املقدمة 

ودفللع  اخلللدمللة  مللن  للخروج  العاملن  مللن 

م�ستحقاتهم والتي فاقت موارد ال�سندوق.

اللللذنللليلللبلللات اىل عللمللل  اللللدكلللتلللور  وللللفلللت 

اظهرت   ،2018 �سنة  يف  اكللتللواريللة  درا�للسللات 

امل�سركن  مل�ستحقات  احلالية  القيمة  اأن 

يف �سندوق الوفاة والتعوي�ض يف عام 2018 

ان  مبينا  دينار،  مليون   83.8 حوايل  بلغت 

دار�سة اكتوارية جديدة مت اعدادها  لعامي 

مللدقللقللي  طلللللللب  علللللللى  بلللنلللاء  و2020   2019

املللخلل�للسلل�للض  اأن  اإىل  خللللل�للسللت  احلللل�لللسلللابلللات، 

اللللواجلللب احللتلل�للسللابلله تللبلللللغ قلليللمللتلله احلللاللليللة 

105.500 مليون دينار.

ا�ستدعت  الدرا�سة،  هذه  نتائج  ان  وقال 

ال�سجات  يف  املحا�سبية  املللعللاجلللة  تللعللديللل 

مللا   ،2018 الللللعللللام  ملللنلللذ  لللللل�للسللركللة  امللللالللليلللة 

ال�سنوية  اللللرواتلللب  كلللللف  تخفي�ض  يللتلليللح  

بلل�للسللكللل ملللللحللوظ لللللل�للسللنللوات الللقللادمللة، بعد 

يف  لل�سندوق  املدفوعة  املبالغ  �ساهمت  ان  

الرواتب  الأخرة بتخفي�ض كلف  ال�سنوات 

بحوايل 25 مليون دينار.

املللوؤ�للسلل�للسللي  الأداء  حتلل�للسللن  جمللللال  ويف 

لللللل�للسللركللة، اأ�لللسلللار الللدكللتللور الللذنلليللبللات، اإىل 

واإدارة  وامل�ساريع  ال�ستثمار  وحللدة  ان�ساء 

وحتديث  اجللللودة،  و�للسللمللان  الأداء  تطوير 

يف  امل�ستجدات  لتواكب  ال�سركة  خمتربات 

�سبط  خللال  من  الفو�سفاتية  ال�سناعات 

اجلودة ونوعية الإنتاج.

 وفلليللمللا يللتللعلللللق يف جمللللال الللتللو�للسللع يف 

الإنلللتلللاج، بللن الللدكللتللور الللذنلليللبللات، انللله مت 

الهندية  لل�سركة  التو�سعة اجلديدة  افتتاح 

بالكامل  واململوكة  للكيماويات،  الأردنلليللة 

ورفع  الأردنية،  الفو�سفات  مناجم  ل�سركة 

طن  األف   24 من  باأكرث  الإنتاجية  طاقتها 

ملللن حللاملل�للض الللفللو�للسللفللوريللك وبللتللكلللللفللة 6 

ماين دولر، ما �سيكون له الأثر يف زيادة 

الربحية اعتباراً من هذا العام.

اللل�للسللنللوات  يف  تتطلع  اللل�للسللركللة  ان  واكلللد 

اللل�للسللنللاعللات  زيللللللادة  اإىل  املللقللبلللللة،  اللللثلللاث 

تنفيذ  بعد  الفو�سفات  قطاع  يف  التحويلية 

امل�ساريع التي مت التفاق عليها مع �سركات 

الفو�سفوريك  حام�ض  لإنللتللاج  ا�ستثمارية 

الأبلللليلللل�للللض، واإنلللللتلللللاج حلللامللل�لللض الللفللو�للسللفللور 

هذه  ان  مبينا  الملنيوم،  وفلوريد  الأ�سفر، 

الإجراءات  ا�ستكمال  ت�ستطع   ال�سركات مل 

املطلوبة نتيجة جلائحة كورونا.

املجتمعية  امللل�للسللوؤوللليللة  يللخلل�للض  وفلليللمللا    

قال  الردنلليللة،  الفو�سفات  مناجم  ل�سركة 

الدكتور الذنيبات، اإن ال�سركة تويل اأهمية 

املحلية  املللجللتللمللعللات  كللبللرة وخللا�للسللة جتلللاه 

التي تعمل بها، فعملت يف هذا املجال على 

 5 مببلغ  وطللن  همة  �سندوق  يف  امل�ساهمة 

اأربللاح عام  ثلث  يقارب  اأي ما  دينار،  مليون 

.2019

الللدكللتللور  اللل�للسللركللة، بح�سب  قللدمللت  كللمللا 

الللبللاديللة  الللذنلليللبللات، منحا درا�للسلليللة لأبللنللاء 

لديها،  املطلوبة  التخ�س�سات  يف  اجلنوبية 

الغر�ض،  لهذا  �سخ�سا   17 ايللفللاد  مت  حيث 

النهج  هذا  يف  م�ستمرة  ال�سركة  ان  موؤكدا 

اللللداعلللم لللتللاأهلليللل اأبلللنلللاء الللبللاديللة يف جمللال 

�ساهمت  الللذي  الللوقللت  يف  التقني،  التعليم 

يف  املللدار�للض  �سيانة  دعللم  على  ال�سركة  فيه 

لتزهو  مللبللادرات  خللال  مللن  املنطقة  تلللللك 

مدار�سنا حتت �سعار اردن النخوة.

اأبلللوابلللهلللا  فللتللحللت  الللل�لللسلللركلللة  اإن   وقلللللال   

�للسللهللادة  300 خلللريلللج ملللن حللملللللة  للللتلللدريلللب 

الفنية،  التخ�س�سات  يف  املتو�سط  الدبلوم 

التخرج،  حديثي  املهند�سن  مللن  وكللذلللك 

برامج  يجتاز  ممن  حاجتها  تعين  بهدف 

التدريب املخ�س�سة بنجاح ووفق متطلبات 

العمل.

كللل  ان  الللللذنلللليللللبللللات،  الللللدكللللتللللور  واكلللللللد 

الجللللللللللراءات اللللتلللي قلللاملللت بلللهلللا اللل�للسللركللة، 

وتخفي�ض  نفقاتها  و�سبط  اأدائها  لتطوير 

كلللللف الإنللللتللللاج وامللللبللليلللعلللات، �للسللتلللللملل�للض اأثللللره 

وقدرتها  وربحيتها  اأدائللهللا  على  الإيجابي 

علللللى ال�للسللتللمللرار كللملل�للسللاهللم فللاعللل يف دعللم 

اف�سل  عوائد  وحتقيق  الوطني  القت�ساد 

فيها. للم�ساهمن 

املتوا�سلة  للجهود  تقديره  عن  واأعللرب 

وحر�سهم  اللل�للسللركللة،  يف  الللعللاملللللن  جلميع 

م�سيدا  اأعمالها،  وتطوير  التحديث  على 

كلللذللللك بلللجلللهلللودهلللم ال�للسللتللثللنللائلليللة خلللال 

جللائللحللة كلللورونلللا، ودعللللم رئلليلل�للض واأعلل�للسللاء 

اللللنلللقلللابلللة اللللعلللاملللة للللللعللاملللللن يف املللنللاجللم 

ال�سركة. والتعدين لجراءات 

 الهاشمية تحتفل
 بيوم اللغة االنجليزية العالمي

االنباط-عمان

احللتللفلللللت اجلللامللعللة الللهللا�للسللملليللة املل�للض 

مبنا�سبة  )زووم(  تطبيق  عللرب  الربللعللاء، 

يللللوم اللللللغللة الجنللللللليلللزيلللة اللللعلللامللللي اللللذي 

�سهر  مللن  والع�سرين  الثالث  يف  ي�سادف 

جمال  يف  متخ�س�سن  مب�ساركة  ني�سان، 

الأدب واللغة.

فواز  الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  وحتدث 

اللللزبلللون، عللن اأهللملليللة اللللللغللة الإجنللللليللزيللة 

بللاعللتللبللارهللا اأكلللرث اللللللغللات انللتلل�للسللاراً عامليا، 

يللهللدف  الحلللتلللفلللال  هللللذا  اأن  اإىل  ملل�للسللراً 

والثقايف  التاريخي  الوعي  م�ستوى  لرفع 

بالإجنليزية التي تعّد لغة الع�سر.

الللدكللتللور  الآداب  كللللليللة  عللملليللد  وبللللن 

جارلز  الدكتور  والباحث  القرعان  ماجد 

هللاملللللتللون ملللن وليلللللة تللكلل�للسللا�للض، اأهللملليللة 

مللوا�للسلللللة الللتللعلللللم مللن خلللال اللللللغللة التي 

اإىل حتقيق  الللفللرد  تللنللقللل  ان  �للسللاأنللهللا  مللن 

اأحللاملله واأهلللدافللله، ا�للسللافللة اإىل ارتللبللاط 

اللغة باجلوانب الجتماعية والقت�سادية 

يف العامل.

وعللللر�للللض اللللبلللاحلللث الللللدكللللتللللور حمللمللد 

اللللعلللملللري لأملللثلللللللة ملللتلللعلللددة علللللى تللبللايللن 

فيما  الللعللامل،  حللول  الجنليزية  اللهجات 

قللدم الللبللاحللث الللدكللتللور ويللللليللام نللوقللل من 

الوليات املتحدة �سرحا عن الفروقات بن 

واأثرها  الجنليزية  اللغة  وقواعد  النحو 

على اللغة املحكية.

بللللللللدورهللللللللم قلللللللللدم علللللللللدد ملللللللن طلللللللبلللة 

الللقلل�للسللم جمللمللوعللة مللن الللقلل�للسللائللد باللغة 

الجنليزية.

 تخفيض النفقات التشغيلية خالل العام الماضي
   بنحو 66.5 مليون دينار

 تقديم 17 منحة ألبناء البادية الجنوبية لدراسة
   التخصصات الفنية والتقنية

 تدريب 300 من حملة الدبلوم من أبناء الجنوب
 تصدير 776 الف طن من السماد 



املحلي

 أمسية ثقافية في الزرقاء

الصحة: 65 الف شخص من الكوادر 
الطبية تلقوا الجرعة األولى

 العقبة: ملتقى للفن التشكيلي 
بعنوان مئة عام من الجمال

االنباط- الزرقاء

 ن��ظ��م��ت م��دي��ري��ة ث��ق��اف��ة ال���زرق���اء عرب 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال���ث���اث���اء  )زووم(  ت��ط��ب��ي��ق 

وجمعية  والثقافة  للرتاث  الزرقاء  جمعية 

اأدبية ثقافية  اأم�سية  حمام املدينة اخلريية 

ال��وع��ي  ل��رف��ع  نحيا”  “بالثقافة  ب��ع��ن��وان 

الثقايف لدى �سباب حمافظة الزرقاء.

وع���ر����ض امل�����س��ارك��ون يف الأم�����س��ي��ة ع���ددا 

والق�سائد  املتنوعة  الأدبية  الن�سو�ض  من 

ال�سعرية ولوحات من الفن الت�سكيلي.

االنباط- عّمان

 بلغ عدد الذين تلقوا اجلرعة الأوىل من 

لقاح ف��ريو���ض ك��ورون��ا م��ن ال��ك��وادر الطبية 

اجلرعة  تلقوا  الفا   19 بينهم  من  الفا،   65

الثانية.

وبح�سب امني عام وزارة ال�سحة ل�سوؤون 

عادل  الدكتور  ال�سارية  والأمرا�ض  الوبئة 

م��دراء  م��ن  طلبت  ال����وزارة  ف���اإن  البلبي�سي، 

امل�ست�سفيات  وم�����دراء  ال�����س��ح��ي��ة  ال�������س���وؤون 

ال���ك���وادر ال�سحية  ب���اأع���داد  ال�����وزارة  ت��زوي��د 

ت��ت��ل��ق مطعوم  ل��دي��ه��ا، وال���ت���ي مل  ال��ع��ام��ل��ة 

كورونا حتى اللحظة وب�سرعة.

ج��دول��ة  ع��ل��ى  �ستعمل  ال�����وزارة  اإن  وق���ال 

اع��ط��اء امل��ط��ع��وم ل��ل��ك��وادر العاملة ال��ت��ي مل 

ت��ت��ل��ق امل���ط���ع���وم ف����ور الن���ت���ه���اء م���ن ح�سر 

الأعداد، م�سيفا اأن توجه الوزارة هو توفري 

املطعوم للكوادر ال�سحية العاملة باعتبارها 

م����ن ال���ف���ئ���ات الأك�������ر ع���ر����س���ة ل��اإ���س��اب��ة 

من  ووقايتهم  حت�سينهم  وان  بالفريو�ض، 

من  احل��د  يف  كبري  ب�سكل  ي�سهم  الفريو�ض 

اأعداد اإ�سابات فريو�ض كورونا.

االنباط- العقبة

تنطلق يف مدينة العقبة اليوم اخلمي�ض 

بعنوان  الت�سكيلي  ال��ف��ن  ملتقى  ف��ع��ال��ي��ات 

تنظمها  ال��ت��ي  اجلمال”  م��ن  ع���ام  “مئة 
مديرية ثقافة العقبة وجمعية اآيلة للثقافة 

والفنون مبنا�سبة احتفالت اململكة مبئوية 

الدولة.

البدور  العقبة ط��ارق  وق��ال مدير ثقافة 

يف ت�سريح �سحفي ام�ض الربعاء، اإن امللتقى 

ال�سوء  ي�سلط  الت�سكيلي  للفن  الإلكرتوين 

الدولة  م�سرية  ع��رب  اجل��م��ال  موا�سع  على 

الأردن���ي���ة ال��ت��ي تعك�ض ت��ط��ور ال��ف��ن��ون عرب 

وابداعات  للفن  املختلفة ورعايتها  مدار�سه 

الذين  العرب  والأ�سقاء  الأردنيني  الفنانني 

قدموا ر�سائل تهنئة لاأردن عرب الفن.

اآيلة للثقافة  ا�سار رئي�ض جمعية  ب��دوره، 

امللتقى  اأن  اإىل  ك��ري�����س��ان،  ع��ل��ي  وال���ف���ن���ون 

فنانا حمليا وعربيا،   50 فيه  ي�سارك  ال��ذي 

الأو���س��اع  ب�سبب  اإلكرتونيا  ال��ع��ام  ه��ذا  ج��اء 

ال�سحية التي مير بها الأردن والعامل جراء 

جائحة كورونا.

 خدمات األعيان تلتقي وزير األشغال

 ثالثة أطفال من مخيم الزعتري يحصلون على منحة دراسية من » هارفارد«

 الملكية لحماية الطبيعة تطالب بوقف 
حقن الحيوانات بالديكلوفيناك

االنباط- عّمان

 التقت جلنة اخلدمات العامة يف جمل�ض الأعيان برئا�سة 

ال��ع��ني ال��دك��ت��ور م�سطفى احل��م��ارن��ة، ام�����ض الأرب���ع���اء، وزي��ر 

الأ�سغال العامة والإ�سكان املهند�ض يحيى الك�سبي عرب تطبيق 

اإىل روؤي����ة م�سرتكة  ال��و���س��ول  ب��ه��دف  ت��ي��م��ز،  م��ي��ك��رو���س��وف��ت 

والأول��وي��ات  الأه����داف  لتحقيق  التنفيذية  اخل��ط��ة  لتجويد 

ال�سرتاتيجية لقطاع الأ�سغال والإ�سكان.

وقال العني احلمارنة اإن خطة الوزارة واملهمات التي تنفذها 

يف ظل ال�سغوطات املالية والب�سرية، تقت�سي الرتباط مبدة 

قابلة  اأداء  وم��وؤ���س��رات  وا�سحة،  اأول��وي��ات  ذات  حم��ددة  زمنية 

للقيا�ض لتتمكن اللجنة من متابعة اخلطة، والعمل بت�ساركية 

لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذها.

وال��وزارة  اللجنة  بني  ت�ساركي  اجتماع  عقد  �سرورة  واأك��د 

وخرباء ماليني ومتخ�س�سني لو�سع خطط تنفيذية متكاملة 

ال��ع��ام��ة للتطوير احل�����س��ري والإ���س��ك��ان  ل���ل���وزارة وامل��وؤ���س�����س��ة 

وجمل�ض البناء الوطني.

ب������دوره، ع���ر����ض ال���وزي���ر ال��ك�����س��ب��ي لأه�����م حم�����اور اخل��ط��ة 

التنفيذية واملهام املنوطة بالوزارة ملتابعة م�ساريع الامركزية 

الدرا�سات اخلا�سة  واأعمال  التحتية  والبنية  الطرق  و�سيانة 

للطرق والأبنية، م�سريا اإىل اأن موازنتها لهذا العام بلغت نحو 

170 مليون دينار.

وبني اأن اخلطة تواجه نق�سا يف الآليات احلديثة الازمة 

للم�ساريع امل�ستقبلية، واملبالغ املالية لانتهاء من م�ساريع ما 

زالت قيد التنفيذ، واحلاجة اإىل تدريب الكوادر الفنية.

وحت�������دث الأع������ي������ان ع����ن ������س�����رورة حت����دي����د الأول������وي������ات 

ومتابعتها،  اخل��ط��ة  تنفيذ  عملية  لت�سهيل  ال�سرتاتيجية 

وتعزيز الت�ساركية بني القطاعني العام واخلا�ض فيما يتعلق 

بدريب الكوادر العاملة يف الوزارة.

االنباط- املفرق

ح�سل ثاثة اأط��ف��ال من خميم ال��زع��رتي على 

منحة درا�سية من اأكادميية وكاء الطاب بجامعة 

اإدارة  هارفارد وح�سروا دورة مدتها 16 �ساعة حول 

وري���ادة الأع��م��ال كجزء من م�سروع »ه���وؤلء الفتية 

امللهمني ي�ستمتعون بالقراءة« )TIGER( والذي 

تنفذه منظمة بلومونت بدعم من املفو�سية ال�سامية 

لاأمم املتحدة ل�سوؤون الاجئني وال��ذي ي�ستهدف 

الفتيات والفتيان الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 و 

17 عاًما.

وكجزء من جهود م�سروع TIGER املتوا�سلة 

ل��ت��ط��وي��ر م����ه����ارات ال����ط����اب، ت����ربع امل��ع��ه��د الأول 

للتدريب والتعليم بر�سوم الدورة التي بلغ جمموعها 

600 دينار اأردين. 

املفرق  ياقوت، مدير مكتب  ال�سيد جمال  وق��ال 

ملفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية ل�سوؤون الاجئني 

الأول  امل��ع��ه��د  م��ع  ال��ت��ع��اون  اأدى  “لقد  الأردن:  يف 

بلومونت  ومنظمة   )FITE( والتعليم  للتدريب 

ال�سوريني  ال��ط��اب  ت��دري��ب  اإىل   )Blumont(

الاجئني. نرحب بالتعاون من اأجل العمل عن بعد 

يف �سوء العامل املتغري الذي �سيخلق فر�ساً لك�سب 

العي�ض لاجئني يف خميم الزعرتي ».

ويف هذه املنا�سبة، �سكرت ال�سيدة كارولني حداد، 

هذا  على  املعهد  الأردن،  بلومونت  منظمة  م��دي��رة 

الدعم وقالت: “نحن فخورون باأطفالنا باعتبارهم 

اأول لجئني �سوريني ي�ساركون يف هذه الدورة، وهذا 

 TIGER  اأه��م��ي��ة م�����س��روع م��ث��ال حقيقي ي��ب��ني 

يف ���س��د ال���ف���ج���وات يف ال��ت��ع��ل��ي��م وت�����س��ج��ي��ع ال��ت��ق��دم 

الأكادميي«.

وعلى مدار ثاثة اأ�سابيع ، اأخذ الطاب درو�ًسا 

ال�����س��وق والتحليل  اأب���ح���اث  ع���رب الإن����رتن����ت ح����ول 

املو�سوعات  من  والعديد  العمل  وخطة  التناف�سي 

ا  الأخ����رى. ويف نهاية ال����دورة، ق��دم ال��ط��اب عر�سً

تقدميًيا لإظهار املهارات اجلديدة التي تعلموها.

عدنان ، البالغ من العمر 14 عاًما ، كان �سعيًدا 

والدته:  قالت  اإذ  ال���دورة،  ه��ذه  يف  مل�ساركته  للغاية 

يف دورات اللغة  دائًما  وي�سارك  جًدا  مثابر  “عدنان 
الإجن��ل��ي��زي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ب��ل��وم��ون��ت و���س��اه��م��ت 

بنف�سه  ثقته  زي����ادة  يف  ه���ارف���ارد  دورة  يف  م�ساركته 

وحفزته ملوا�سلة تعليمه يف امل�ستقبل«.

بجامعة  وم��در���ض  ط��ال��ب  فيجا،  ميغيل  وق���ال   

برنامج  يف  م�ساركتكم  على  لكم  “�سكًرا  ه��ارف��ارد: 

اأكادميية الأعمال. كانت جميع عرو�سكم التقدميية 

واأظ��ه��رت تطوراً مذهًا خ��ال فرتة  للغاية  رائعة 

الدورة ».

وقالت �سماح اأبو خليل من املعهد الأول للتدريب 

“اكت�سب الطاب جت��ارب ودرو���ض رائعة  والتعليم: 

خ��ال ال���دورة، اإذ اأن فل�سفة جامعة ه��ارف��ارد ت�سبه 

اإىل حد كبري روؤيتنا بتقدمي فر�ض التعليم للجميع، 

وي�سعدنا العمل مع �سريك بروؤية مماثلة«.

 TIGER م�����س��روع  بلومونت  منظمة  وتنفذ 

كجزء من برنامج احلماية املجتمعية الذي تدعمه 

مفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية ل�سوؤون الاجئني 

اإذ يركز امل�سروع على تقدمي للطاب منهج للمهارات 

اللغة  ودورات  املجتمع،  خلدمة  وفر�ض  احلياتية، 

الإجنليزية والعربية، وخدمات التعلم الإلكرتوين. 

اأن م��ن��ظ��م��ة ب��ل��وم��ون��ت  وم�����ن اجل����دي����ر ذك������ره 

ربحية  غ��ري  دول��ي��ة  منظمة  ه��ي   )Blumont(

تعمل مع املجتمعات املحلية لت�سميم وتنفيذ برامج 

ب��ا���س��ت��خ��دام ح��ل��ول اإب���داع���ي���ة يف جم����الت الإغ���اث���ة 

معظم  يف  والتنمية  ال�ستقرار  وحتقيق  وال�سحة 

اأنحاء العامل.

من   2003 �سنة  الأردن  يف  عملها  املنظمة  ب���داأت 

خال تنفيذ عدة م�ساريع يف خمتلف مناطق اململكة 

وداخ���ل خميم ال��زع��رتي، وذل��ك بالتعاون م��ع عدد 

من ال�سركاء، واملانحني، واملنظمات املحلية لتقدمي 

الفئات  خدمات م�ستدامة هدفها احلد من معاناة 

وامل����وارد  وت����وف����ريالأدوات  الأردن  يف  �سعفاً  الأك����ر 

الازمة لزيادة قدرتها على الإكتفاء الذاتي، وتلبية 

احتياجات الفئات املتاأثرة من احلروب والنزاعات.

االنباط- عمان

ط���ال���ب���ت اجل���م���ع���ي���ة امل���ل���ك���ي���ة حل��م��اي��ة 

ال��ط��ب��ي��ع��ة اجل����ه����ات امل��خ��ت�����س��ة م��ت��م��ث��ل��ة 

ا�ستخدام  مبنع  والبيئة،  الزراعة  بوزارتي 

“ديكلوفيناك” لتهديده  العقار البيطري 

للتنوع احليوي يف اململكة.

وي���ه���دد ه����ذا ال���ن���وع م���ن ال��ع��ق��ار ح��ي��اة 

الطيور التي تتغذى على جيف احليوانات 

ويعترب  بالديكلوفيناك،  املعاجلة  النافقة 

ويعمل  لالتهابات  امل�سادة  العقاقري  اأحد 

ك��م�����س��اد ل��ال��ت��ه��اب��ات وم�����س��ك��ن وخ��اف�����ض 

م�����س��اري��ع  اإدارة  وح����دة  م��دي��ر  ل���ل���ح���رارة. 

ال���ط���ي���ور يف اجل���م���ع���ي���ة امل���ل���ك���ي���ة حل��م��اي��ة 

اأن  اأك���د  قنعري  ط���ارق  امل��ه��ن��د���ض  الطبيعة 

ال����درا�����س����ات خ����ال ال���ع���ق���دي���ن امل��ا���س��ي��ني 

الن�سور  على  الديكلوفيناك  �سمية  اأثبتت 

وغ��ريه��ا م��ن ال��ط��ي��ور ال��ت��ي ت��ت��غ��ذى على 

تتغذى  فعندما  النافقة،  احليوانات  جيف 

التي  احل��ي��وان��ات  جثث  على  الطيور  ه��ذه 

ي�سبب  نفوقها،  قبل  ال��دواء  بهذا  عوجلت 

ل��ه��ا ال��ف�����س��ل ال��ك��ل��وي امل��رت��ب��ط ب��ال��ن��ق��ر���ض 

الطيور  بعدها  ومتوت  ال�سامل،  احل�سوي 

مت�سممة.  ي��وم��ني  اإىل  ي���وم  خ���ال  وذل���ك 

وب�����ني ق���ن���ع���ري، ان�����ه ب��ح�����س��ب ال����درا�����س����ات 

امللكية  اجلمعية  بها  قامت  التي  امليدانية 

الديكلوفيناك  دواء  فاإن  الطبيعة  حلماية 

ي��ت��م ت�����س��ن��ي��ع��ه وا����س���ت���رياده ب�����س��ك��ل وا���س��ع 

جتارية  م�سميات  �سمن  الأردن  يف  وكبري 

خم��ت��ل��ف��ة وح���ا����س���ل���ة ع���ل���ى ال���رتاخ���ي�������ض 

القانونية لإنتاج هذا العقار.

�سرفه  يتم  ال��ع��ق��ار  ه��ذا  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

من قبل الأطباء البيطريني وال�سيدليات 

ال���ب���ي���ط���ري���ة ���س��م��ن ال���و����س���ف���ات مل��ع��اجل��ة 

وا���س��ع  امل��وا���س��ي والأب���ق���ار واجل��م��ال ب�سكل 

ثاثة  �سجل  الأردن  اأن  وب��ني  الأردن.  يف 

واحد متكاثر  نوع  الن�سور منها  اأن��واع من 

ون��وع��ان م��ه��اج��رة اأح��ده��م��ا م��ه��اج��ر ن��ادر، 

“الن�سر  هو  املتكاثر  النوع  ان  اإىل  م�سريا 

ك���ان  اأن������ه  م����ن  ب���ال���رغ���م  وه�����و  الأ�سمر” 

وا�سعة  وم�ساحات  وف��رية  ب��اأع��داد  يتواجد 

تناق�ست  اأع���داده  اأن  ال  الأردن  يف  �سابقا 

ب�����س��ك��ل م��ل��ح��وظ خ���ال ال��ع��ق��ود ال��ث��اث��ة 

امل��ا���س��ي��ة واأ���س��ب��ح م��ن الأن�����واع امل���ه���ددة يف 

الأردن واملنطقة.

ميكن  التي  العقبان  لطيور  وبالن�سبة 

اأن ت��ت��اأث��ر ب��ع��ق��ار ال��دي��ك��ل��وف��ي��ن��اك، اأو���س��ح 

بهذا  ت��ت��اأث��ر  اأن  ميكن  اأن���واع   6 اأن  قنعري، 

ال��ع��ق��ار، وذل����ك ح�����س��ب ط��ب��ي��ع��ة ت��غ��ذي��ت��ه��ا، 

يف  ب��ال��ع��ق��ار  ت��اأث��ره  �سجل  بع�سها  اأن  ك��م��ا 

م��ن��اط��ق اأخ�����رى م���ن ال���ع���امل م��ن��ه��ا ع��ق��اب 

والعقاب  الكبري  املرقط  والعقاب  ال�سهول 

العقبان  وه���ذه  ال�����س��رق��ي،  الم���رباط���وري 

اأن م��ع��ظ��م ه��ذه  م��ع��ظ��م��ه��ا م��ه��اج��ر، ك��م��ا 

امل�ستوى  على  بالنقرا�ض  مهددة  العقبان 

والإقليمي. العاملي 

البيطري  الطبيب  اق��رتح  جانبه،  م��ن 

الدكتور وليد ال�سالح البدائل الآمنة من 

الن�سور  على  لالتهاب  امل�سادة  العقاقري 

وال��ط��ي��ور الأخ����رى م��ن خ��ال ال��درا���س��ات 

ال��ع��ل��م��ي��ة امل��خ��ربي��ة وه����ي: امل��ي��ل��وك�����س��ي��ك��ام 

بدًل  منا�سب  كبديل  به  ين�سح  عقار  وه��و 

امليلوك�سيكام  وع��ق��ار  الديكلوفيناك،  م��ن 

وي����ع����د ع����اج����ا اآم����ن����ا وف����ع����ال مل��ج��م��وع��ة 

عاج  وكذلك  املا�سية،  اأن��واع  من  متنوعة 

احل��ي��وان��ات الأل��ي��ف��ة مب��ا يف ذل���ك ال��ك��اب 

العاجية  م��وؤ���س��رات��ه  وي�����س��اب��ه  وال��ق��ط��ط، 

تخفيف  على  يعمل  فهو  الديكلوفيناك، 

يت�سبب  ول  والل���ت���ه���اب،  واحل��م��ى  الألآم 

اجلرعات  عند  حتى  للن�سور  �سمية  اأي��ة  يف 

هذه  ت�ستوعبها  اأن  ميكن  التي  الق�سوى 

الطيور عندما تتغذى من اجليفة.
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نعي حاج فا�ضل

كل من عليها فان اال وجه ربك ذو اجلالل و االكرام - 

هلل ما اعطى و هلل ما اخذ

بقل�ب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره وببالغ احلزن 

واالأ�ضى، تلقينا نباأ وفاة امل�ضم�ل برحمة اهلل احلاج 

ار�ضيــد حـمـد العرقـان
 وبهذه املنا�ضبة الأليمة، يتقدم كافة موظفي 

�ضركة خريات ال�ضمال للدواجن والعالف 

و �ضركة اخلري لذبح و ت�ضويق و جتهيز الدواجن 

جلميع اأفراد اأ�ضرته 

باأ�ضدق عبارات التعازي وامل�ا�ضاة القلبية، راجني من العلي 

القدير اأن يلهمهم ال�ضرب وال�ضل�ان يف هذا امل�ضاب اجللل 

وي�ضمل الفقيد باملغفرة والر�ض�ان وي�ضكنه ف�ضيح اجلنان

اللهم يا رب اغ�ضله باملاء و الربد و نقه كما ينقى الث�ب 

االبي�ض من الدن�ض،اللهم اجعل قربه رو�ضة من ريا�ض 

اجلنة و ال جتعله حفرة من حفر النار...

انا للـه و انا اليه راجعون.
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بورصة عمان تغلق تداوالتها
 على 8ر4 مليون دينار

غولدمان ساكس: برنت عند 80 دوالرًا 
للبرميل خالل األشهر الستة المقبلة

أرباح دويتشه بنك ولويدز تعزز 
أسهم أوروبا

أكبر بورصة عمالت رقمية
NFT في العالم تطلق سوقًا لـ 

 االنباط-عمان

اغلقت بور�صة عمان، ام�س الأربعاء، على 

 1836 على  م��وزع��ة  �صهم،  مليون  5ر4  ت���داول 

8ر4  بلغت  اإج��م��ال��ي��ة  ت����داولت  بقيمة  �صفقة 

مليون دينار.

وارتفع موؤ�صر البور�صة عند النقطة 1785، 

وبن�صبة 29ر0 باملئة مقارنة مع اإغالق اجلل�صة 

ال�صابقة.

لل�صركات  الإغ����الق  اأ���ص��ع��ار  ول���دى مقارنة 

اأظهرت  �صركة   18 اأن  اأ�صهمها، تبني  املتداولة 

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

اأ�صعار اأ�صهم 36 �صركة، وا�صتقرت اأ�صعار اأ�صهم 

29 �صركة اخرى.

العربية-رويرتز

توقع فريق اأبحاث ال�صلع يف بنك غولدمان 

ترتفع  اأن  الأرب���ع���اء،  ام�س  الأم��رك��ي  �صاك�س 

ال�صتة  الأ���ص��ه��ر  خ���الل   %13.5 ال�صلع  اأ���ص��ع��ار 

امل��ق��ب��ل��ة م���ع ال���ع���دول ع���ن ال��ق��ي��ود امل��رت��ب��ط��ة 

الفائدة  اأ���ص��ع��ار  وانخفا�س  ك��ورون��ا  بفرو�س 

و�صعف الدولر.

�صعر مزيج  يرتفع  اأن  الآن  البنك  ويتوقع 

غ��رب  وخ����ام  ل��ل��رم��ي��ل  دولرا   80 اإىل  ب��رن��ت 

دولرا   77 اإىل  الأم���رك���ي  الو�صيط  تك�صا�س 

خالل الأ�صهر ال�صتة املقبلة.

للطلب  ق��ف��زة  اأك���ر  “نتوقع  البنك  وق���ال 

على النفط على الإط���الق، زي��ادة 5.2 مليون 

املقبلة”،  ال�صتة  الأ�صهر  خ��الل  يوميا  برميل 

اأوروب�����ا  ال��ت��ط��ع��ي��م��ات يف  ت�����ص��ارع  م�����ص��را اإىل 

وحترير الطلب الكامن على ال�صفر.

الدولية  ال�صفر  ق��ي��ود  تخفيف  اأن  وت��اب��ع 

يف مايو اأي��ار �صيقود لتعايف الطلب على وقود 

الطائرات بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.

الذهب  اأ�صعار  تتعافى  اأن  البنك  ويتوقع 

عند األفي دولر لالأوقية خالل الأ�صهر ال�صتة 

املقبلة وقال اإن من ال�صابق لأوان��ه اأن تناف�س 

الطلب على مالذ  الأ�صفر يف  املعدن  بتكوين 

يتواجدا  اأن  ميكن  الث��ن��ني  اأن  م�صيفا  اآم���ن، 

من  بتكوين  ت�صتفيد  ح��ني  “يف  وت��اب��ع  م��ع��ا. 

�صيولة اأكر، اإل اأنها تعاين من نق�س من حيث 

التي  ال��ن��ق��اط  و�صعف  احلقيقي  ال���ص��ت��خ��دام 

حت�صلها بيئيا واجتماعيا ومن حيث احلوكمة 

ب�صبب ا�صتهالكها املرتفع للطاقة«.

واأ����ص���اف ال��ب��ن��ك اأن ال���ص��ت��ه��الك امل��رت��ف��ع 

امل�صفرة لفقد الطلب  العملة  للطاقة يعر�س 

مناف�س  ل�����ص��ال��ح  القيمة”  “حلفظ  عليها 

بت�صميم اأف�صل.

العربيةوكاالت-

الأوروب���ي���ة بف�صل  الأ���ص��ه��م  ارت��ف��ع��ت 

نتائج  نتائج جيد عقب  توقعات مبو�صم 

وجمموعة  بنك  لدويت�صه  قوية  مالية 

لويدز امل�صرفية وبنوك اأخرى.

وارتفع موؤ�صر يورو �صتوك�س 0.1% يف 

التعامالت املبكرة وزاد القطاع امل�صريف 

يف املنطقة %1.1

 %5.2 ب���ن���ك  ���ص��ه��م دوي���ت�������ص���ه  وق���ف���ز 

ل���ي���ت�������ص���در م����وؤ�����ص����ر داك�����������س الأمل��������اين 

ق��وة  ���ص��اه��م��ت  اإذ  ال���ق���ي���ادي���ة،  ل��الأ���ص��ه��م 

لأو���ص��اع  الت�صدي  يف  لال�صتثمار  بنكه 

م���ع���اك�������ص���ة ب�������ص���ب���ب اإع�����������ادة ال��ه��ي��ك��ل��ة 

واجلائحة.

وت�����ص��درت جم��م��وع��ة ل��وي��دز م��وؤ���ص��ر 

ال���ري���ط���اين   100 ت���امي���ز  ف��اي��ن��ن�����ص��ال 

اأرب��اح  ع��ن  الإع���الن  بعد   %4.2 مبك�صب 

اأف�صل من التوقعات، بح�صب ما ورد يف 

“رويرتز«.
ك��م��ا ارت���ف���ع اإ������س.اإي.ب�����ي ال�����ص��وي��دي 

و���ص��ان��ت��ان��در الإ����ص���ب���اين ب��ف�����ص��ل ن��ت��ائ��ج 

ف�صلية.

اآي.ب���ي. ريفينيتف  بيانات  وبح�صب 

اأرب��اح  ترتفع  اأن  املتوقع  فمن  اإي.اإ�����س، 

ال�صركات الأوروبية يف الربع الأول من 

قبل  بها  مقارنة   %71.3 اجل���اري  ال��ع��ام 

ت��وق��ع��ات  ارت��ف��اع��ا ع��ن  ع���ام، مب��ا ي�صكل 

الأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي ال��ت��ي ت��ن��ب��اأت ب��ارت��ف��اع 

.%61.2 ن�صبته 

العربية-وكاالت

ك�����ص��ف��ت م��ن�����ص��ة ت����ب����ادل ال��ع��م��الت 

 ،  Binance ب��اي��ن��ان�����س  امل�������ص���ف���رة 

ع���ن خ��ط��ت��ه��ا ل��ت��د���ص��ني ���ص��وق ج��دي��دة 

و�صراء  اإن�صاء  من  امل�صتخدمني  متّكن 

القابلة  ال��رق��م��ي��ة غ��ر  ال��رم��وز  وب��ي��ع 

.NFTs لال�صتبدال واملعروفة با�صم

وت�����ع�����د ال�������رم�������وز غ������ر ال���ق���اب���ل���ة 

ل���ال����ص���ت���ب���دال، ن����وع����ا م����ن الأ�����ص����ول 

ك�صهادات  ت�صميمها  مت  التي  الرقمية 

النادرة،  الفرتا�صية  للعنا�صر  ملكية 

�صواء  �صيء  اأي  تكون  اأن  ميكن  والتي 

اأو بطاقات التداول  اأعمال فنية  كانت 

اأو حتى التغريدات. الريا�صية، 

ي���اأت���ي ذل����ك ف��ي��م��ا ارت���ف���ع اإج���م���ايل 

اأك���ر من  م��ب��ي��ع��ات ه���ذه ال���رم���وز اإىل 

وفقاً  الأول،  ال��رب��ع  يف  دولر  م��ل��ي��اري 
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بيانات  يتتبع  اإل���ك���رتوين  م��وق��ع  وه���و 

الرموز غر القابلة لال�صتبدال.

بور�صة  اأك��ر  وهي  باينان�س،  قالت 

ت�����ص��ف��ر يف ال���ع���امل م���ن ح��ي��ث اأح��ج��ام 

�صوقني:  �صتدير  اإن من�صتها  التداول، 

م�����ك�����ان م���ت���م���ي���ز لأف���������ص����ل امل����������زادات 

وامل����ع����ار�����س و�����ص����وق ت�������داول ق��ي��ا���ص��ي 

ا����ص���ت���خ���دام���ه���ا  ����ص���خ�������س  لأي  مي���ك���ن 

مل��ا ذكرته  ل�صك رم���وز ج��دي��دة، وف��ق��اً 

عليه  واط��ل��ع��ت   ،»CNBC« ���ص��ب��ك��ة 

“العربية.نت«.
واأ����ص���اف���ت اأن�����ه ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل�����ص��وق 

باقتطاع  ب��اي��ن��ان�����س  ���ص��ت��ق��وم  امل��ت��م��ي��زة، 

10% م��ن ع���ائ���دات امل�����زادات ال��ك��رى، 

اأ����ص���ح���اب الأع���م���ال  ي��ح�����ص��ل  اأن  ع��ل��ى 

90% من قيمة العطاءات.  الفنية على 

ف��ي��م��ا ���ص��وف ي��ف��ر���س ���ص��وق ال���ت���داول 

اليومي 1% “كر�صوم تداول«.

م�صروع  رئي�صة  قالت  جانبها،  م��ن 

ه��اي:  ه��ي��ل��ني  ب��اي��ن��ان�����س،  يف   NFT
اأكر من�صة تداول  “هدفنا هو تزويد 
NFT يف العامل باأف�صل جتربة �صك 
ال�صتفادة  خ��الل  من  وت��ب��ادل،  و�صراء 

م���ن اأ�����ص����رع واأرخ���������س احل���ل���ول ال��ت��ي 

ت��دع��م��ه��ا ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وجم��ت��م��ع 

�صال�صل الكتل يف باينان�س«.

ومت���ث���ل ه�����ذه اخل����ط����وة حت����دي����اً ل��� 

بور�صة  وه��ي   ،Gemini جيميني 

تايلر  اأ�ص�صها  التي  امل�صفرة  العمالت 

وينكليفو�س. وكامرون 

غر  للرموز  �صوقاً  جيميني  وتدير 

 Nifty ت�صمى  لال�صتبدال  القابلة 

.Gateway

العربية-وكاالت

ي��در���س ال��رئ��ي�����س الأم���رك���ي ج��و ب��اي��دن 

 1.5 بقيمة  ج��دي��دة  اإ�صافية  خطة  ت��ق��دمي 

تريليون دولر، والتي متثل املرحلة الثالثة 

م��ن خ��ط��ة ا���ص��ت��ع��ادة الق��ت�����ص��اد الأم��رك��ي 

للنمو امل�صتدام طويل الأجل، وفقاً ملا ذكرته 

تاميز«. “فاينان�صال  �صحيفة 

ق��ال��ت ال�����ص��ح��ي��ف��ة، اإن����ه م���ن امل��ت��وق��ع اأن 

اإ�صافية  دولر  تريليون   1.5 بايدن  يقرتح 

ل��الإن��ف��اق ع��ل��ى م���ب���ادرات ال��ت��ع��ل��ي��م ورع��اي��ة 

ال�����ص��ب��اب، خ���الل الأ���ص��ب��وع اجل����اري، وال��ت��ي 

ال�صرائب  من  �صل�صلة  عر  متويلها  �صيتم 

جنب  اإىل  جنباً  الأثرياء،  على  الت�صاعدية 

مع �صريبة اأرباح راأ�صمالية على من يحقق 

اأك���ر يف  اأو  دخ���اًل ي��زي��د ع��ن م��ل��ي��ون دولر 

اأ�صواق املال الأمركية.

ي����اأت����ي ذل������ك، ف���ي���م���ا ي����ق����رتب ال��رئ��ي�����س 

الأمركي من اإنهاء اأول 100 يوم يف من�صبه 

اجلديد، والذي ت�صلمه يف 20 يناير املا�صي، 

من  للخروج  يكافح  اقت�صادي  نظام  و�صط 

اأدوات��ه  ق��درة  وثقة �صعيفة يف  اأزم��ة خانقة 

ع��ل��ى خ��ل��ق ا���ص��ت��ج��اب��ة م��ال��ي��ة وا����ص���ع���ة م��ن 

الوبائي. النكما�س 

حالياً ميكن لرئي�س الوليات املتحدة اأن 

اإنه حقق هدفه الرئي�صي واملتمثل يف  يقول 

يف  لالقت�صاد،  و�صريعة  مت�صارعة  ا�صتعادة 

والتطعيم  كوفيد-19  لقاحات  طرح  اأعقاب 

بقيمة  حتفيزية  ف��ات��ورة  واإق����رار  ال�����ص��ري��ع، 

1.9 تريليون دولر من الكونغر�س.

الرتاجع عن خف�س ال�صرائب

بايدن  ج��و  الأم��رك��ي  الرئي�س  يعر�س 

يف خ��ط��اب��ه يف ال��ك��ون��غ��ر���س م�����ص��اء الأرب��ع��اء 

لالأغنياء،  ال�صريبية  التخفي�صات  اإل��غ��اء 

ترمب،  دون��ال��د  �صلفه  عهد  يف  اأق���رت  ال��ت��ي 

ال�صريبي  ال��ن��ظ��ام  يف  ال��ث��غ��رات  وم��ع��اجل��ة 

اإنفاق  التي ي�صتفيدون منها، لتمويل خطة 

“فران�س بر�س«. �صخمة، بح�صب 

ال�صريبي  الإ���ص��الح  مقرتحات  وتهدف 

 1800 هذه اإىل متويل خطة �صخمة بقيمة 

وم�صاعدة  التعليم  على  تركز  دولر  مليار 

األ�����ف م��ل��ي��ار دولر  ال���ع���ائ���الت، وت��ت�����ص��م��ن 

من  دولر  م��ل��ي��ار  و800  ال���ص��ت��ث��م��ارات  م��ن 

الو�صطى. للطبقة  ال�صريبية  التخفي�صات 

و���ص��ي��ق��رتح ب���اي���دن رف���ع احل���د الأق�����ص��ى 

من   %39.6 اإىل   37 م��ن  ال�����ص��ري��ب��ة  مل��ع��دل 

ج��دي��د خ��الف��ا ل���الإج���راءات ال��ت��ي اأق����رت يف 

عهد �صلفه، وفق ما اأو�صح م�صوؤول اأمركي 

ط��ل��ب ع����دم ال��ك�����ص��ف ع���ن ه��وي��ت��ه، ل��وك��ال��ة 

الفرن�صية. الأنباء 

ك��م��ا ���ص��ي��ق��رتح ال��رئ��ي�����س ال��دمي��ق��راط��ي 

زي���ادة ال�����ص��رائ��ب ع��ل��ى ع��ائ��دات راأ����س امل��ال 

ل���الأم���رك���ي���ني الأك��������ر ث�������راء ون�����ص��ب��ت��ه��م 

معدل  تقريباً  �صيت�صاعف  وبالتايل   .%0.3

ال�صريبة بارتفاعه من 20%اإىل %39.6.

ال��رن��ام��ج  “اإن  اأم���رك���ي  ق���ال م�����ص��وؤول 

اأب��رز  ع��ن  ي��رتاج��ع  ل��ن  للرئي�س  ال�صريبي 

2017 فح�صب،  هدايا قانون ال�صرائب لعام 

���ا ع��ل��ى اإ�����ص����الح ق��ان��ون  ب���ل ���ص��ي��ع��م��ل اأي�������صً

للقواعد  الأغنياء  ال�صرائب بحيث يخ�صع 

يف اإ�صارة اإىل  نف�صها مثل اأي �صخ�س اآخر”، 

ال�صريبية لالأثرياء. الثغرات  معاجلة 

الكونغر�س مقاومة 

امل�صتويات  تظل  ذل���ك،  م��ن  ال��رغ��م  على 

ال��ت��ال��ي��ة م���ن اأج���ن���دة ب���اي���دن امل��ال��ي��ة اأك���ر 

خ���ط���ورة م���ن امل�����ص��ت��وى الأ���ص��ا���ص��ي، يف ظل 

وجود مقاومة اإ�صافية يف مبنى الكابيتول، 

الأم��رك��ي��ة،  ال�صركات  قطاع  م��ع  وت��وت��رات 

والقطاع املايل يف وول �صرتيت، ف�صاًل عن 

اإىل عامة النا�س فيما يتعلق  ر�صالة معقدة 

بالرغبة يف تدخل ال�صلطات الكا�صح.

وق��ال��ت ن��ائ��ب��ة ال��رئ��ي�����س ب���اي���دن، ك��ام��ال 

واأن��ا  “الرئي�س  امل��ا���ص��ي:  الأ���ص��ب��وع  هاري�س 

نتعامل مع  ول��ن  ال���ص��ت��م��رار.  على  ق���ادران 

واح��دة يف  نتخذ خطوة  ول��ن  ببطء،  الأم��ر 

كل مرة، بل �صنقوم بقفزة كبرة على املدى 

الطويل«.

التحفيزية  ب��اي��دن  ح��زم��ة  اأن  ح��ني  ويف 

جرعة  قدمت  دولر  تريليون   1.9 البالغة 

الأ�صر  مل�صاعدة  الأم��وال  من  هائلة  جديدة 

بايدن  خطط  ف��اإن  املنخف�س،  ال��دخ��ل  ذات 

ال��الح��ق��ة ت�����ص��ت��ه��دف ا���ص��ت��ث��م��ارات ط��وي��ل��ة 

امل��زم��ن  ال�صعيف  الإن���ف���اق  ل��ت��ع��زي��ز  الأج����ل 

ع��ل��ى ال��ب��ن��ود ال��ع��ام��ة، وال��ت��ع��ام��ل م��ع تغر 

امل���ن���اخ امل��ح��ل��ي وج�����زء م��ن��ه��ا مل��ع��اجل��ة ع��دم 

امل�صاواة يف الدخل والتفاوتات العرقية.

كل  ح��زم��ت��ني،  اإىل  اخل��ط��ة  تق�صيم  ومت 

م���وؤك���دة يف  اح��ت��م��الت غ��ر  ي��واج��ه  منهما 

ال��ك��اب��ي��ت��ول ه���ي���ل، ح��ي��ث ���ص��ت��م��ول امل��رح��ل��ة 

الأول����ي����ة، ال���ت���ي مت ال��ك�����ص��ف ع��ن��ه��ا ال�����ص��ه��ر 

الإن��ف��اق  دولر،  ت��ري��ل��ي��وين  بقيمة  امل��ا���ص��ي 

مدى  على  اجل��دي��دة  التحتية  البنية  على 

زيادة  اإىل جانب  التالية،  الثماين  ال�صنوات 

كبرة يف �صرائب ال�صركات.

وتاأتي خطط الإنفاق التي قدمتها اإدارة 

تريليون   5.4 تبلغ  اإجمالية  بقيمة  بايدن 

دولر كالتايل:

1.9 تريليون دولر

اإقرارها من  هي خطة التحفيز التي مت 

الكونغر�س، والتي �صاعدت يف التخفيف من 

نتائج الوباء على الأ�صر الفقرة.

تريليونا دولر

على  التحتية  البنية  على  الإنفاق  قيمة 

ال��ت��ال��ي��ة، و�صيتم  ال��ث��م��اين  ال�����ص��ن��وات  م��دى 

متويلها من زيادة ال�صرائب على ال�صركات 

الأجنبية. والأرباح 

1.5 تريليون دولر

رعاية  وم��ب��ادرات  التعليم  على  الإن��ف��اق 

ال�صباب، على اأن يتم متويلها من ال�صرائب 

الأرب��اح  و�صريبة  الأث��ري��اء  على  املفرو�صة 

الراأ�صمالية.

وت����واج����ه خ���ط���ط ب����اي����دن خم������اوف م��ن 

التحفيز  بخطط  اجلمهوريني  اقتناع  عدم 

الإ����ص���اف���ي���ة ط���وي���ل���ة الأج��������ل، ن����ظ����راً لأن 

انتعا�صاً  بالفعل  �صهد  الأمركي  القت�صاد 

حاداً من الوباء - جنباً اإىل جنب مع حت�صن 

م��ع��دلت ال��ت��وظ��ي��ف مل��ا ي��ق��رب م��ن مليون 

وظيفة يف ال�صهر املا�صي.

اأبريل،  اإ���ص��ايف يف  اف��رتا���س حت�صن  وم��ع 

قرر  اإذا  الكونغر�س  يف  ال��زخ��م  ي�صعف  ق��د 

الإ���ص��ايف  العنيف  الإن��ف��اق  اأن  ال�صيا�صيون 

�صيكون بال فائدة.

دبي - العربية.نت

اأع����ل����ن����ت ع���ائ���ل���ة ال���رئ���ي�������س ال����راح����ل 

ام�س  لالإلكرتونيات،  �صام�صونغ  ل�صركة 

الأرب���ع���اء، اأن��ه��ا ت�����ص��دد ف���ات���ورة ���ص��رائ��ب 

م�����راث ���ص��خ��م��ة ب��ق��ي��م��ة اأك�����ر م���ن 12 

10.78 مليار  وون كوري )نحو  تريليون 

دولر(.

من  ب��واح��د  اجلنوبية  ك��وري��ا  وتتمتع 

اأعلى معدلت �صرائب املراث يف العامل 

يف  معدل  اأعلى  ث��اين  ويعد   ،%50 بن�صبة 

العامل بعد اليابان.

عن  ال�صرائب  ق�صية  مراقبة  ومت��ت 

يف  توؤثر  قد  لأنها  امل�صتثمرين  من  كثب 

ح�صة العائلة يف �صام�صونغ.

 Lee ه����ي  ك�����ون  ع���ائ���ل���ة يل  وق����ال����ت 

مدفوعات  اإن  ب��ي��ان:  يف   Kun-hee
���ص��ري��ب��ة امل����راث ه��ي واح����دة م��ن اأك��ر 

امل���دف���وع���ات يف ت���اري���خ ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة 

وع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع���امل، وت���ع���ادل اأرب��ع��ة 

اأ����ص���ع���اف اإج���م���ايل ع���ائ���دات ال�����ص��رائ��ب 

ال���ع���ق���اري���ة ل��ل��ح��ك��وم��ة ال���ك���وري���ة ال���ع���ام 

املا�صي.

ملا ين�س عليه  العائلة: وفًقا  واأ�صافت 

املبلغ  ل��دف��ع  الأ����ص���رة  تخطط  ال��ق��ان��ون، 

– ال��ذي ميثل  امل��راث  الكامل ل�صريبة 

ممتلكات  اإجمايل  قيمة  ن�صف  من  اأكر 

ال��رئ��ي�����س ال��راح��ل – ع��ل��ى م���دى خم�س 

 ،2021 ���ص��ن��وات، ب����دًءا م��ن ���ص��ه��ر اأب���ري���ل 

التقنية. وفقا للبوابة العربية لالأخبار 

وت���ويف يل ك���ون ه��ي يف ���ص��ه��ر اأك��ت��وب��ر 

بعد  ع���اًم���ا،   78 ي��ن��اه��ز  ع��م��ر  ع���ن   2020

لت�صبح  ���ص��ام�����ص��ون��غ  جم��م��وع��ة  ت��ط��وي��ر 

اأك���ر تكتل يف ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة، وت��وىل 

القيادة يف عام 1987 بعد وفاة والده، يل 

 ،Lee Byung-chul ت�صول  بيونغ 

اأ�ص�س املجموعة. الذي 

واأو����ص���ح���ت وك���ال���ة ي��ون��ه��اب اأن����ه من 

املرجح اأن متول الأ�صرة �صرائب املراث 

من خالل توزيعات الأ�صهم وقد حت�صل 

تك�صف  ومل  بنكية،  ق��رو���س  على  ��ا  اأي�����صً

الأ�صرة  اأفراد  تق�صيم  كيفية  عن  الأ�صرة 

لأ�صهم الأب.

اأكتوبر  وذكرت وكالة رويرتز يف �صهر 

اأن يل كون هي كان اأغنى مالك لالأ�صهم 

يف ك����وري����ا اجل���ن���وب���ي���ة، وت����ق����در ق��ي��م��ة 

23.4 مليار دولر. ممتلكاته بنحو 

�صام�صونغ  اأ�صهم  من   %4.18 وت�صمل 

و%0.08  ال�����ع�����ادي�����ة  ل����الإل����ك����رتون����ي����ات 

يف  و%20.76  امل����م����ت����ازة  الأ�����ص����ه����م  م����ن 

 Samsung Life Insurance
 Samsung C&T يف  و%2.88 

.Samsung SDS و0.01% يف

���ا: اإن���ه���ا ت��ت��رع  وق���ال���ت الأ����ص���رة اأي�������صً

ال�����ص��ح��ي��ة  ل���ل���رع���اي���ة  ت���ري���ل���ي���ون وون  ب���� 

والأ���ص��ب��اب ال��ط��ب��ي��ة، اإىل ج��ان��ب ال��ت��رع 

– ما  مبجموعته من التحف واللوحات 

املتحف  – اإىل  قطعة   23000 من  يقرب 

الثقافية  وامل��ن��ظ��م��ات  ال��ك��وري  ال��وط��ن��ي 

الأخرى.

اأكر �صركة ت�صايبول  وُتعد �صام�صونغ 

كبرة  تكتالت  – اأو  اجلنوبية  كوريا  يف 

مهًما  دوًرا  تاريخًيا  لعبت  عائلًيا  م��دارة 

يف التنمية القت�صادية للبالد.

ت�صمل  التي  ال�صركات،  ه��ذه  وتتحكم 

وجمموعة  م��وت��ور  ه��ي��ون��داي  جمموعة 

ال�صركات  من  وا�صعة  �صبكات  يف   ،SK
وتتجاوز  دائ���ري  عقد  هيكل  خ��الل  م��ن 

�صيطرتها عادة حقوق التدفق النقدي.

ال��ع��ائ��الت غ��ال��ًب��ا ما  اأن  وي��ع��ن��ي ه���ذا 

ل��ه يف �صركات  داع���ي  ت���اأث���ًرا ل  مت��ار���س 

ح�ص�صها  اإن  م���ن  ب��ال��رغ��م  امل��ج��م��وع��ة 

ن�صبًيا. ال�صغرة  املبا�صرة 

وح��ك��م��ت حم��ك��م��ة ك��وري��ة ج��ن��وب��ي��ة يف 

جاي  �صام�صونغ،  وريث  على  يناير  �صهر 

ملدة  بال�صجن   ،Jay Y. Lee يل  واي 

عامني ون�صف.

االنباط-عمان

اإريك�صون  و�صركة  الأردن،  اأورجن  تعاونت 

امل��ه��ارات  وت��ط��وي��ر  التعلم  تعزيز  اأج���ل  م��ن 

ال���رق���م���ي���ة ل���ل���ط���الب ع����ر الإن������رتن������ت يف 

اإري���ك�������ص���ون  ب���رن���ام���ج  خ�����الل  م����ن  الأردن، 

 ،)Ericsson Educate( ل��ل��ت��ع��ل��م 

�صقل  اإىل  يهدف  رقمي  تعلم  برنامج  وهو 

مهارات طالب اجلامعات واإعدادهم للعمل 

يف قطاع الت�صالت وتكنولوجيا املعلومات.

للتعلم  اإري���ك�������ص���ون  ب��رن��ام��ج  وي��ت�����ص��م��ن 

ب�صكل  �صة  خم�صّ تعلم  م�����ص��ارات  جمموعة 

ي��ت��ن��ا���ص��ب م����ع الح���ت���ي���اج���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

وم�����ص��ت��وى ن�����ص��ج ال��ف��ئ��ة امل�����ص��ت��ه��دف��ة، وه��و 

كما  اإلكرتونية،  ب��واب��ة  ع��ر  جم��ان��اً  متوفر 

مينح الطالب اإمكانية الو�صول اإىل دورات 

ت��دري��ب��ي��ة ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات اجل���ي���ل اخل��ام�����س 

والأمتتة  البيانات  وعلم  الأ�صياء  واإنرتنت 

والذكاء ال�صطناعي والتعلم الآيل.

ه��ذه  بتعزيز  الأردن  اأورجن  و�صت�صاهم 

براجمها  خالل  من  بها  والتوعية  البوابة 

اأورجن  م����راك����ز  م���ث���ل  ل��ل�����ص��ب��اب  امل����وّج����ه����ة 

و�صائل  ق��ن��وات  وع��ر  الرقمية،  املجتمعية 

اخلا�صة  ومن�صتها  الجتماعي  التوا�صل 

ال�صركة  ج��ه��ود  اإط����ار  يف   ،YO ب��ال�����ص��ب��اب 

بهدف  اململكة  يف  ال��رق��م��ي  التعليم  ل��دع��م 

متكينهم  اأو  العمل  ل�صوق  ال�صباب  تاأهيل 

اإن�صاء م�صاريعهم. من 

العامة  ال��ع��الق��ات  اإدارة  م��دي��رة  واأك���دت 

وامل�صوؤولية الجتماعية والت�صال املوؤ�ص�صي 

لدى اأورجن الأردن، املهند�صة رنا الدبابنة: 

“النتقال اإىل التعلم عر الإنرتنت خالل 
الرقمي  التعلم  اأه��م��ي��ة  اأب���رز  كوفيد  اأزم���ة 

وت��ب��ن��ي الب����ت����ك����ارات وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات يف 

الأم��ر  التعليمية،  العملية  وت�صير  تعزيز 

الجتماعية  م�صوؤوليتنا  قلب  يف  يقع  الذي 

مبخرجات  ل��الرت��ق��اء  املتوا�صلة  وج��ه��ودن��ا 

ال��ت��ع��ل��ي��م مب���ا ي���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة 

و�����ص����وق ال���ع���م���ل وامل���ج���ت���م���ع. وم�����ن خ���الل 

ت��ع��اون��ن��ا م��ع ���ص��رك��ة اإري��ك�����ص��ون، ن�����ص��اه��م يف 

متكني الطالب يف الأردن من الو�صول اإىل 

واجلاذبية  باجلودة  يت�صم  تعليمي  حمتوى 

يف الوقت ذاته«.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ح�����ص��ام زع����رور، مدير 

اإريك�صون  “تلتزم  الأردن:  اإريك�صون  �صركة 

ب��امل�����ص��اه��م��ة يف ب��ن��اء ع���امل ذك���ي وم�����ص��ت��دام 

التعليم اجليد للجميع.  ومت�صل، يتاح فيه 

اأورجن  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال�������ص���رك���ة  وت���ف���خ���ر 

للطالب  ال�����ص��ام��ل  التعلم  ف��ر���س  لت�صهيل 

ع��دم  ف��ج��وة  ���ص��د  يف  وامل�����ص��اع��دة  الأردن،  يف 

امل�صاواة الرقمية يف جمال التعلم«.

وا����ص���ت���ج���اب���ة مل�����ا ت�������ص���ب���ب���ت ب�����ه ج��ائ��ح��ة 

يف  والتعلم  للتعليم  تعطيل  من  كوفيد-19 

اإىل  اإريك�صون  اأنحاء العامل، ان�صمت  جميع 

اليون�صكو  بقيادة  للتعليم  العاملي  التحالف 

ال��ذي  للتعلم  اإري��ك�����ص��ون  ب��رن��ام��ج  واأط��ل��ق��ت 

عر  تعليمي  حم��ت��وى  ت��ق��دمي  اإىل  ي��ه��دف 

الإن����رتن����ت ي���رّك���ز ع��ل��ى حت�����ص��ني امل���ه���ارات 

ال��رق��م��ي��ة ل��ل��ط��الب يف امل���دار����س ال��ث��ان��وي��ة 

واجلامعات.

فاينانشال تايمز: خطة تحفيز جديدة من بايدن بـ 1.5 تريليون دوالر

» أورنج«و»إريكسون« تعززان التعليم الرقمي لصقل المهارات في األردن 

ورثة سامسونغ يدفعون 11 مليار دوالر ضرائب نسبتها %50
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االنباط- عمان

 اأق������رت جل��ن��ة االق���ت�������س���اد واال���س��ت��ث��م��ار 

ال��ن��ي��اب��ي��ة، خ���ال اج��ت��م��اع ام�����س الأرب���ع���اء، 

م�شروع  ح�شان،  اأب��و  خالد  النائب  برئا�شة 

ال�����ش��رك��ات ل�شنة  ل��ق��ان��ون  امل��ع��دل  ال��ق��ان��ون 

على  املنا�شبة  التعديات  اإج��راء  بعد   2021

مواده.

عام  م��راق��ب  بح�شور  ح�شان،  اأب��و  وق��ال 

ال�����ش��رك��ات وائ����ل ال��ع��رم��وط��ي وم�����ش��اع��دت��ه 

ج���ن���ان ح���ج���اوي ون���ائ���ب حم���اف���ظ ال��ب��ن��ك 

امل���رك���زي م��اه��ر ال�����ش��ي��خ، اإن ال��ل��ج��ن��ة اأق���رت 

م�����ش��روع ال���ق���ان���ون ب��ع��د ن��ق��ا���ش��ات م��و���ش��ع��ة 

اأج��رت��ه��ا م���ع ذوي اخل����رة والخ��ت�����ش��ا���س 

ال�شماح  اإىل  م�شريا  ال�شاأن،  بهذا  واملعنيني 

مل��راق��ب ع���ام ال�����ش��رك��ات ب��اع��ت��م��اد ال��و���ش��ائ��ل 

الإل���ك���رون���ي���ة ل��ت��ق��دمي ال��ط��ل��ب��ات واي�����داع 

امل��ح��ا���ش��ر وال���وث���ائ���ق ل���ل���دائ���رة مب���ا ف��ي��ه��ا 

ال���ت���واق���ي���ع والإج�����������راءات ال���ت���ي ي��ت��ط��ل��ب��ه��ا 

ل��ل�����ش��رك��ات بعقد  ���ش��م��ح��ت  ك��م��ا  ال���ق���ان���ون، 

اج���ت���م���اع���ات ال��ه��ي��ئ��ات ال���ع���ام���ة وجم��ال�����س 

ولفت  اإلكرونيا.  املديرين  وهيئات  الإدارة 

ال�شركات  �شتلزم  ال��ت��ع��دي��ات  ه��ذه  اأن  اإىل 

امل�����ش��ج��ل��ة ب���الإف�������ش���اح ع���ن ا����ش���م امل�����ش��ت��ف��ي��د 

احل��ق��ي��ق��ي ل��ل��غ��اي��ات امل���ق�������ش���ودة يف ق��ان��ون 

الإره��اب،  ومتويل  الأم���وال  غ�شل  مكافحة 

هذا  يف  الأردن  مرتبة  حت�شني  يف  ي�شهم  ما 

امل�شمار.

التعديات،  هذه  ومبوجب  اأنه،  واأ�شاف 

���ش��ي��ج��ري اإن�������ش���اء ح�������ش���اب ي��غ��ط��ي ن��ف��ق��ات 

عدم  ح��ال  يف  لل�شركة  الإجبارية  الت�شفية 

وجود اأموال لديها.

اأمام  املعيقات  باإزالة  معنيون  اإننا  وقال: 

واملنتجة من خال  القت�شادية  القطاعات 

البيئة  تهيئة  يف  ت�شهم  التي  القوانني  �شن 

املرونة  وذات  لل�شركات  الآمنة  ال�شتثمارية 

القطاع اخلا�س على موا�شلة  ت�شاعد  التي 

دوره املحوري يف دعم القت�شاد الوطني.

ربابعة  جعفر  ال��ن��واب  دع��ا  جهتهم،  م��ن 

واآم��ال  الذنيبات  وغ��ازي  العيا�شرة  وعمر 

الن�شور  وط��ال  احلي�شة  ون�شار  ال�شقران 

وزي������د ال���ع���ت���وم وع����م����اد ال�����ع�����دوان وع��ب��ري 

اجل��ب��ور وه��اي��ل ع��ي��ا���س و���ش��ادي ف��ري��ج اإىل 

ومعاجلة  وامل�شتجدات  ال��ت��ط��ورات  مواكبة 

ال�شعبة  والظروف  القت�شادية  التحديات 

نعي�شها. التي 

اأن هذه التعديات تن�شجم  اإىل  واأ�شاروا 

ك��ورون��ا  جائحة  فر�شته  ال��ذي  ال��واق��ع  م��ع 

الهيئات  اج��ت��م��اع��ات  بعقد  ال�����ش��م��اح  ب�����ش��اأن 

العامة وجمال�س الإعام وهيئات املديرين 

بالو�شائل الإلكرونية وفقاً لأوامر الدفاع 

ال�شادرة بهذا اخل�شو�س.

ا����ش���ت���خ���دام  اأن  ال���ع���رم���وط���ي  واأو������ش�����ح 

التوقيع  واع��ت��م��اد  الإل��ك��رون��ي��ة  ال��و���ش��ائ��ل 

الإل����ك����روين ج����اء مت��ا���ش��ي��ا م���ع ال���ظ���روف 

كورونا،  جائحة  فر�شتها  التي  ال�شتثنائية 

م���وؤك���داً اأن ه���ذا الأم����ر ي��واك��ب ال��ت��ط��ورات 

يف  وي�شمن  الف�شلى  الدولية  واملمار�شات 

ال��وق��ت ذات����ه ا���ش��ت��م��راري��ة ع��م��ل ال�����ش��رك��ات 

و�شرعة اجناز املعامات.

لأ�شبابه  وفقا  القانون،  م�شروع  ويهدف 

اج��ت��م��اع��ات  ب��ع��ق��د  ال�����ش��م��اح  اإىل  امل���وج���ب���ة 

وهيئات  الإعام  وجمال�س  العامة  الهيئات 

الإلكرونية. بالو�شائل  املديرين 

ومبوجب م�شروع القانون املعدل يجري 

اإن�������ش���اء ح�����ش��اب ي��غ��ط��ي ن��ف��ق��ات ال��ت�����ش��ف��ي��ة 

الإج���ب���اري���ة ل��ل�����ش��رك��ة يف ح���ال ع���دم وج���ود 

امل�شجلة  ال�شركات  يلزم  كما  لديها،  اأم��وال 

امل�����ش��ت��ف��ي��د احلقيقي  ا���ش��م  ع���ن  ب��الإف�����ش��اح 

غ�شل  مكافحة  قانون  يف  املق�شودة  للغايات 

الأموال ومتويل الإرهاب.

املحلي
80

 اقتصاد النواب تقر معدل قانون الشركات
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االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200005937(

 1997 ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سيد 

/ال�سادة ن�سال �سعد �سعيد اليماين

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة يعقوب ابو زعنونه و�سركاه

بتاريخ   )12656( ال��رق��م   حت��ت  ت�سامن  ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1983/4/26

باإبالغ  وقام   2021/4/27 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه 

بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/4/28

وا�ستنادا لأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

من  التالية  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  باأرقام  الت�سال  يرجى  *لال�ستف�سار 

5600260 – 5600289 ، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 

2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

املروج  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

لتجاره الزيوت املعدنيه  وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )6259( بتاريخ  2000/7/23  

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2021/4/19  

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

�سيف زياد عبده كلبونه  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

خلدا – �سارع �سامل التوايهه – عمارة 7 - هاتف 0795885425

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   املعدنيه   الزيوت  لتجاره  املروج  �سركة   دائني  من  اأرجو 

 ) 6259 وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 

بتاريخ ) 2000/7/23(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : �سيف زياد عبده كلبونه

عنوان امل�سفي : عمان – - خلدا – �سارع �سامل التوايهه – عمارة 7

خلوي ) 0795885425 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات 

ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

لدينا  وامل�سجلة  والقدمني   اليدين  باأظافر  للعناية  التاألق 

الرقم  حتت  حم��دودة  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف 

)47916( بتاريخ  2017/5/31  قد قررت باجتماعها غري 

العادي املنعقد بتاريخ  2021/3/11  املوافقة على ت�سفية 

ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني املحامي بهاء الدين علي 

�سامل الطراونه  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

– جممع  – �سارع عو�ض اجلرارحه  – الدوار ال�سابع  عمان 

امين – مكتب 203 - هاتف 0799954401

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200046421(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة

مازن حممد يو�سف عليان

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة مازن عليان و�سريكه

 )5049( الرقم   حتت  ب�سيطة   تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1993/6/28

وقام   2021/4/27 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/4/28

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته  ل�سنة 1997  رقم)22( 

�سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  والطوال   اخل��زوز 

حتت الرقم )78496( بتاريخ 2005/12/19  تقدمت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : اخلزوز والطوال

اإىل �سركة : بدوي وابو جابر

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

فقدان جواز سفر

اأع��ل��ن ان��ا امل��دع��و حممود 

حممد  عبدالعزيز  حممد 

م�����س��ري اجل��ن�����س��ي��ة عن 

ف���ق���دان ج�����واز ���س��ف��ري 

واجهل  م�سر  من  ال�سادر 

رق��م��ه وت���اري���خ ���س��دوره 

الت�سال  يجده  من  فعلى 

  0778092792 بالرقم  

مركز  لأق��رب  ت�سليمه  اأو 

امني مع كل احرتامي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  التالق للعناية باظافر اليدين والقدمني  

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 47916 ( بتاريخ ) 2017/5/31(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي بهاء الدين علي �سامل الطراونه

عنوان امل�سفي : عمان – الدوار ال�سابع – �سارع عو�ض اجلرارحه 

– جممع امين – مكتب 203
خلوي ) 0799954401 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وهاين  ح�سن  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

اخلطيب  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)37407 ( بتاريخ 1994/8/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  نعيم   وان�ض  عمران  �سركة  ب��ان  والتجارة 

  2020/12/7 بتاريخ   )121281( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عمران ال�سطري وان�ض نعيم

اإىل �سركة : عمران ال�سطري و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة    ) و�سريكه  ال�سغري  وائل    ) �سركة 

الت�سامن 

،وبتاريخ   2016/10/20 بتاريخ   )115226( ال��رق��م  حت��ت 

ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  بطلب  ال�سركاء  تقدم   2020/2/27

اختيارية وتعيني ال�سيد لطفي عطا حممد احلاج يا�سني م�سفيا 

لل�سركة ، وبتاريخ 2021/4/28 تقدم ال�سركاء بطلب بالعدول 

عن الت�سفية .

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وعيد  ا�سرف  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

امل�سري  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2006/11/16 بتاريخ   )  83320(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء رقم )2021/22 ( �سراء الية اطفاء 

كاملة التجهيز بالعدد )19( وكما يلي:

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ) الثنني ( املوافق 2021/5/31م وطيلة 

ايام ال�سبوع با�ستثناء يوم الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2021/6/1م ول 

تقبل بعد هذا املوعد على ان يتم عر�ض فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل عن العر�ض 

املايل ولن ينظر باأي عر�ض من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�ض ( / 

ادارة امل�سرتيات / امانة �سر جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط 

واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�ض من ال�سركة للمندوب .

ثمن ن�سخة العطاء ) 300 ( دينارًا غري م�سرتدة.

 / )   www.psd.gov.jo  ( امل�سرتيات على �سبكة النرتنت  ادارة  العام /  موقع مديرية المن 

ادارة امل�سرتيات / العطاءات املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ض النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء

الثالثاء    27/ 4 / 2021



الدويل
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 مل يّدخر االأردن واأذربيجان َجهًدا اإال وبذالُه يف م�شرية عالقاتهما القوية واملت�شعبة 

فاأو�شع،  اأو�شع  ف�شاءات  اإىل  بينهما  امتدادها  والأج��ل  القطاعات،  خمتلف  يف  والوازنة 

ا باأ�شكالها املتعددة واجلاذبة، ول�شمولها خمتلف دول اإقليميهما.  لت�شمل ال�شياحة اأي�شً

طريان  خط  يف  ال��دويل،  علياء  امللكة  مطار  اإىل  االأذربيجاين  ال�شائح  َي�شل  عندما   

مبا�شر من باكو، من خالل اخلطوط اجلوية االأذرية، ورمبا باخلطوط اجلوية امللكية 

الربنامج  �شمن  عّمان؛  العا�شمة  من  االنتقال  ي�شتطيع  ا،  اأي�شً امل�شتقبل  يف  االأردنية 

الوا�شع الذي ُيعُد م�شبًقا للمجموعات ال�شياحية؛ اإىل الدول العربية املجاورة للمملكة، 

ا، و�شواًل اإىل م�شر واخلليج، وهو اأمر �شهل وَي�شري لل�شياح العرب  واإىل ما بعدها اأي�شً

واالأجانب املتقاطرين على االأردن من خمتلف بقاع الكرة االأر�شية.

)يف ال�شاد�س   يف االأخبار االأردنية، ووفًقا لوكالة االأنباء االأردنية الر�شمية “برتا”، 

2020(، اأن االأردن بادر اأواًل اإىل بحث الق�شايا املتعلقة بخط  من كانون الثاين / يناير 

جمهورية  ل��دى  االأردين  ال�شفري  وبحث  �َشبق  اإذ  وب��اك��و،  ع��ّم��ان  ب��ن  املُبا�شر  ال��ط��ريان 

)اأزال(  االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  �شركة  رئي�س  م��ع  غو�شة،  �شامي  اأذرب��ي��ج��ان 

البلدين،  ب��ن  املبا�شر  ال��ط��ريان  خ��ط  ب��اإق��ام��ة  املتعلقة  امل�شائل  ع�����ش��ك��روف،  جهانقري 

اأذربيجان  اإىل  الثاين  امللك عبداهلل  الر�شمية جلاللة  الزيارة  اأعقاب  وقد جاء ذلك يف 

الرئي�س  وف��خ��ام��ة  ج��الل��ت��ه  ك���ان  ح��ي��ث   ،)2020( امل��ا���ش��ي  االأول  ك��ان��ون  يف  ال�����ش��ق��ي��ق��ة، 

اآف��اق  تو�شيع  على  ب��اك��و،  يف  مباحثاتهما  خ��الل  اتفقا،  ق��د  علييف  اإل��ه��ام  االأذرب��ي��ج��اين 

ت�شيري  يجري  اأن  املقرر  من  كان  اأن��ه  ذلك  املجاالت،  خمتلف  يف  البلدين  بن  التعاون 

الرحالت ما بن البلدين يف نهاية اأيار من العام نف�شه، مبعدل رحلتن اأ�شبوعًيا، لكن 

الظروف القاهرة املتمثلة بجائحة كورونا قد عرقلت تنفيذ هذا امل�شروع الكبري، الذي 

ناأمل اأن يبداأ تنفيذه يف القريب العاجل، وهو ما ُيعد يف �شالح الدولتن ال�شقيقتن.

ن�شبة  تو�شيع  على  تعمل  اأن  االتفاقية  ه��ذه  مثل  ���ش��اأن  م��ن  ف��اإن  ذل��ك،  اإىل  اإ�شافة   

اأن  ذل��ك  الدولتن،  بن  التعاون  األ��وان  من  وغريها  ال�شياحية  التبادالت  يف  االأ�شغال 

واالأل�شن  الثقافات  واملتعدد  الكبري  اإقليميهما  منت�شف  يف  َيقعان  واالأردن  اأذربيجان 

والتقاليد، ومن عا�شمتيهما ي�شتطيع ال�شياح االنتقال بكل اأريحية اإىل الدول املجاورة 

هذا  يف  نن�شط  اأن  ميكن  حيث  اجل��اذب��ة،  القومية  وامل��ط��اب��خ  العريقة  احل�����ش��ارات  ذات 

الثقافية  القومية  الغذائية  �شياحة  لنقل  اأو  ال��ت��ذوق..  �شياحة  تطوير  على  االجت��اه 

ب�شهولة  اإىل عا�شمتيهما  نعود  وبعدها  الكثرية،  اإقليمينا  واأقطار  االإثنن  بن قطرينا 

وا�شعة  و�شياحة  ج��والت  تنظيم  ك��ذل��ك،  وال���زوار  ال�شياح  وب��اإم��ك��ان  كبريتن.  و�شرعة 

املجاورة لهما، خالل عطالتهم  باكو وعّمان، والعوا�شم  ومت�شعبة جغرافًيا يف كٍل ِمن 

االأ�شبوعية، والإحياء املنا�شبات التاريخية وال�شخ�شية التي يرغبون با�شتذكارها باأحلى 

مالًيا،  مكلفة  غري  وج��والت  واأع��م��ال  براحة  �شينعمون  جميًعا  ه��وؤالء  عائلًيا.  ال�شور 

اأما  “َي�شربون ع�شفورين بحجر واحد”.  ال�شهري، الذي يقول:  املَثل العربي  يوؤكدها 

نحن فنقول: بل هم َي�شربون عدة ع�شافري بحجر واحد!

 يف ال�شياحة والتبادالت االإن�شانية واليومية بن االأردن واأذربيجان والدول املجاورة 

اخلريجن  واأدوار  اأع���داد  وازدي����اد  ال�شلعية،  للتبادالت  متوا�شاًل  من��ًوا  ن�شهد  لهما، 

يف  املو�شول  الت�شارع  كذلك  ونالحظ  االأذربيجانية،  واملعاهد  اجلامعات  من  االأردنين 

مبختلف  الناطقة  االأذربيجانية  الف�شائيات  متابعة  على  االأردنين  امل�شاهدين  اإقبال 

هذه  يتقنون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  م�شاهدتها  على  َيحر�س  وال��ت��ي  الرو�شية،  منها  اللغات، 

واأع��داده��م  لها،  امل��ج��اورة  وال��دول  الها�شمية  االأردن��ي��ة  اململكة  يف  در�شوها  َم��ن  اأو  اللغة 

الناطقات باللغة الرو�شية، واأبنائهم  اإىل العدد الكبري لزوجاتهم  اإ�شافة  �شخمة جًدا، 

واأحفادهم واإلخ.

واأذربيجان،  االأردن  بن  ت�شعًبا  االأكرث  احلالية  بالعالقات  خرًيا  اأ�شتب�شر  �شخ�شًيا،   

والتي  وحميطيهما،  بلدينا  بن  اجلوية”  ب�ِ”العالقات  بثقٍة  �شميه 
ُ
اأ اأن  ميكنني  ومِب��ا 

الر�شمية  وموؤ�ش�شاتهما  �شعبينا  ب��ن  امل��ت��ج��ددة  ال��ت��ع��اون  اأ���ش��ك��ال  م��ن  ال��ع��دي��د  �شتفزر 

واالجتماعية.

 *متخ�ش�س بالعالقات االأذربيجانية االأردنية.

األكاديمي مروان سوداح 

 سياحة اأُلردن 
وأذربيجان.. وجوارهما

االنباط-وكاالت

ام�س  اللبنانية،  “االأخبار”  �شحيفة  ك�شفت 

االآرب��ع��اء، تفا�شيل جديدة عن حم��اوالت عبا�س 

منع  بذريعة  الفل�شطينية   االنتخابات  تاأجيل 

االحتالل لها يف القد�س املحتّلة

ون��ق��ل��ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة ع���ن م�������ش���ادر يف ح��رك��ة 

“حما�س”، قولها، “قيادات يف فتح حاولت طوال 
االأ�شبوع اإقناع االأوىل بتاأجيل االنتخابات بذريعة 

م��ن��ع االح���ت���الل ل��ه��ا يف ال��ق��د���س امل��ح��ت��ّل��ة، فيما 

طلبت حما�س االتفاق على اآليات الإجرائها هناك 

وحتّدي رف�س االحتالل، وهو ما رف�شته »فتح« 

الذي  العدو  مع  عالقتها  يف  �شيوؤّثر  اأن��ه  بحجة 

قد يعود اإىل فر�س عقوبات عليها ومينع حتويل 

االأم���وال اإىل ال�شلطة، االأم��ر ال��ذي �شيدخلها يف 

اأزمة جديدة

ب���دوره���ا اأ����ش���ارت م�����ش��ادر يف ح��رك��ة “فتح” 

غا�شباً  ك���ان  ع��ب��ا���س  اأن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  لل�شحيفة 

خ���الل اج��ت��م��اع »امل��رك��زي��ة« االأخ����ري، بعد رف�س 

“حما�س” عر�شه اإلغاء االنتخابات، ومع ا�شتمرار 
الإجرائها  ال�شاغط  موقفهم  على  االأوروب���ي���ن 

تقدير  هناك  اأن  كما  الدعم.  ال�شتمرار  ك�شرط 

لتكون  فر�شة  “فتح”  قائمة  يعطي  ال  م��وق��ف 

مقابل  الت�شريعي”،  “املجل�س  يف  قائمة  اأك���رب 

ودح��الن  “حما�س”  ب��ن  حتالف  عقد  اإمكانية 

���� ال��ربغ��وث��ي لت�شكيل احلكومة  ال��ق��دوة  واأي�����ش��اً 

والتخّل�س من �شطوة “اأبو مازن” على ال�شلطات 

الثالث

ال��داخ��ل��ي  “الفتحاوي”  اخل���الف  ي���زال  وال 

ق��ائ��م��اً، وحت���دي���داً على خ��الف��ة ع��ب��ا���س، اإذ يرى 

الكثري  “فتح”  �شُتفقد  االن��ت��خ��اب��ات  اأن  ف��ري��ق 

داخل  بعينهم  اأ�شخا�شاً  و�شُتعّزز  مكا�شبها،  من 

اإن ع�شو  احلركة، وهو ما ك�شفته م�شادر قالت 

ال  الرجوب،  جربيل  ل�»فتح«،  املركزية«  »اللجنة 

يزال م�شّراً على اإجراء االنتخابات يف موعدها، 

فيما يعار�شه ع��زام االأحمد وماجد فرج اللذان 

يجدان اأن االنتخابات تعّزز مكانة الرجوب ليكون 

خليفة لعبا�س الذي يبلغ من العمر 85 عاماً

ومييل عبا�س اإىل راأي االأحمد وفرج اللذين 

ق��ّدم��ا ت��ق��اري��ر خ���الل االأ���ش��اب��ي��ع امل��ا���ش��ي��ة، ت�شري 

اإىل اأن و�شع حركته �شيكون اأدن��ى من التوّقعات 

ز  ب�شبب م�شاركة ثالث قوائم با�شمها، مقابل تعزُّ

فر�س فوز »حما�س«، اإ�شافة اإىل �شيطرة القيادي 

امل��ف�����ش��ول م���ن احل���رك���ة، حم��م��د دح�����الن، على 

اأ�شوات كبرية من ح�شة »فتح« يف قطاع غزة اأكرث 

مما هو متوّقع

االنباط-وكاالت

ات��ه��م وزي����ر اخل���ارج���ي���ة ال���رو����ش���ي، ���ش��ريغ��ي 

الفروف، بريطانيا باأنها تعلب “دورا تخريبيا” 

يف العالقات بن رو�شيا واالحتاد االأوروبي

وقال الفروف يف حديثه لوكالة “نوفو�شتي” 

رو�شيا  بن  بالعالقات  يتعلق  “فيما  الرو�شية: 

دورا  يلعبون  الربيطانين  اأن  فاأعتقد  واأوروب���ا 

ك��ان  مثلما  ه��ن��ا،  ج��دا  ون�شيطا  ه��ام��ا  تخريبيا 

عليه �شابقا. اإنهم خرجوا من االحتاد االأوروبي، 

هذا  يف  لن�شاطهم  انخفا�س  اأي  ن�شهد  ال  لكننا 

الأق�شى  التاأثري  يحاولون  بالعك�س  لكن  املجال. 

ح��د على م��واق��ف ب��ل��دان االحت���اد االأوروب����ي من 

مو�شكو”

ي��ر���ش��ل��ون  ت��ع��رف��ون  ك��م��ا  “لكنهم  واأ�����ش����اف: 

ات�شاالت.  اأي  اإق��ام��ة  ويقرتحون  اإلينا  اإ���ش��ارات 

لكنهم  املعاملة،  يتخلون عن  ال  اأنهم  ذلك  يعني 

عنها.  للتخلي  االأخ����رى  ال���دول  دف��ع  ي��ح��اول��ون 

رمبا اأنهم ي�شعون الأن يكون لديهم احتكار لهذه 

االت�شاالت والتاأكيد من جديد اأنهم اأف�شل من 

االآخرين”

ل��دي��ه،  ده�����ش��ة  اأي  ي��ث��ري  ال  ذل����ك  اأن  وت���اب���ع 

م����ذك����را ب��ق�����ش��ي��ة ح�������ادث ت�����ش��م��ي��م ال�������ش���اب���ط 

األك�شندر  ال��رو���ش��ي��ة،  اال���ش��ت��خ��ب��ارات  يف  ال�����ش��اب��ق 

املحاكمة  “بداأت  وقال:   .2006 عام  ليتفينينكو، 

يف هذه الق�شية وفق قواعد، ثم مت اإعالن هذه 

يتطلب  احل��ك��م  اإ����ش���دار  الأن  م��غ��ل��ق��ة،  امل��ح��اك��م��ة 

مت  ثم  اال�شتخباراتية،  املعلومات  على  االط��الع 

اأي  ي��ر  اأح��دا مل  “لكن  اإع��الن احلكم”. وت��اب��ع: 

ي�شرت�شدون  اإن��ه��م  الق�شية.  ه��ذه  ح��ول  وث��ائ��ق 

لكني  بي”...  “ثقوا  �شوارزنيجر  اأرن��ول��د  بنهج 

ما زلت اأكرث من موؤيدي ريغان الذي قال: “ثق 

فهم  بالتحقق،  ل��ن��ا  ي�شمح  وال  حتقق”.  ول��ك��ن 

يطلبون الثقة فقط”

“بوينغ”  اأي�شا حتطم طائرة  وذكر الفروف 

وبلجيكا  هولندا  واأن  اأوك��ران��ي��ا  ���ش��رق  املاليزية 

والنم�شا واأوكرانيا �شكلت جلنة للتحقيق يف هذا 

للم�شاركة  مل��ال��ي��زي��ا  دع���وة  ت��وج��ي��ه  دون  احل���ادث 

اتفقت  االأرب�����ع  ال����دول  “هذه  اأن  وت��اب��ع  ف��ي��ه��ا. 

واأ�شبح ذلك معروفا فيما بعد على عدم تقدمي 

اأي معلومات ب�شاأن هذا التحقيق اإال باالإجماع”

ال��ت��ي  اأوك���ران���ي���ا  اأن  ذل���ك  “يعني  واأو�����ش����ح: 

اأرا���ش��ي��ه��ا ح�شلت على  ال��ك��ارث��ة يف  ه��ذه  وق��ع��ت 

الدعوة  على  فح�شلت  ماليزيا  اأم��ا  الفيتو،  حق 

6 اأ�شهر فقط.  للم�شاركة يف التحقيق بعد مرور 

التي  ال�شوداء  ال�شناديق  اأن  اإىل  االإ�شارة  وجتدر 

مت  ملاليزيا  اأوكرانيا  �شرق  من  املحاربون  �شلمها 

فح�شها يف لندن. وال اأتذكر اأن لندن اأبلغت مبا 

كانت هناك ق�شية  ثم  داخلها.  العثور عليها  مت 

بقي  مل���اذا  االآن  حتى  اأح���د  ي��ع��رف  وال  �شكريبال 

قيد  ع��ل��ى  ي��ول��ي��ا(  واب��ن��ت��ه��ا  �شكريبال  )���ش��ريغ��ي 

احلياة، وملاذا مل تكن هناك اأي اأعرا�س للت�شمم 

اإىل جانبهما.  ك��ان  ال���ذي  ال�����ش��رط��ة  رج��ل  ل��دى 

مل  و�شديقها  م�شرعها  امل���راأة  ه��ذه  لقيت  مل���اذا 

ي�شب باأي �شكل من االأ�شكال؟ هناك العديد من 

االأ�شئلة”

االنباط-وكاالت

ت���������ش����اع����دت خ������الل االأي�����������ام امل���ا����ش���ي���ة 

الت�شريبات عن توجه ال�شلطة الفل�شطينية 

امل��زم��ع  الت�شريعية،  االن��ت��خ��اب��ات  ل��ت��اأج��ي��ل 

2021، حتت ذريعة عدم  اأيار   22 عقدها يف 

يف  اإجرائها  على  اإ�شرائيلية  موافقة  وجود 

املحتلة القد�س 

ال�شاأن  يف  وخمت�شون  حمللون  ويجمع 

لي�س  ال��ق��د���س  م��ل��ف  اأن  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 

ال�����ش��ب��ب احل��ق��ي��ق��ي ل��ت��اأج��ي��ل االن��ت��خ��اب��ات 

ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة، اإمن������ا ت��ل��ع��ب االإ����ش���ك���ال���ي���ات 

يف  دوراً  تعي�شها حركة فتح  التي  الداخلية 

من  اأق��ل  بقاء  مع  اخليار  ه��ذا  نحو  الدفع 

�شهر على موعد االنتخابات

وي����رى امل��ح��ل��ل ال�����ش��ي��ا���ش��ي ج��ه��اد ح��رب 

ه��ذه  اأن  قد�س”  “�شبكة  ل����  ح��دي��ث��ه  يف 

ال�شغوط ميكن تف�شريها يف التخوف من 

ما  ال�شيا�شي،  النظام  يف  حما�س  م�شاركة 

والقدرة  امل�شاعدات  على  احل�شول  ي�شّعب 

يف  للفل�شطينين  اخلدمات  ا�شتمرار  على 

ال�شفة والقطاع كما حدث عام 2006

وع����ن مت�����ش��ك ال�����ش��ل��ط��ة وح����رك����ة ف��ت��ح 

القد�س”،  دون  انتخابات  “ال  مبقولتها: 

امل��وق��ع يف  االت��ف��اق  اإن  ح��رب  الكاتب  يقول 

الف�شائل  بن  القاهرة  امل�شرية  العا�شمة 

اإجراء  ميكن  ال  اأنه  على  اأكد  الفل�شطيني، 

�شبب  وه�����ذا  ال���ق���د����س،  دون  االن���ت���خ���اب���ات 

منوٌط بقرار االحتالل

ل�”�شبكة  م��ط��ل��ع��ة  م�������ش���ادر  وك�����ش��ف��ت 

قد�س”، م�شاء الثالثاء، اأن م�شوؤولن كبار 

�شفوياً  اأب��ل��غ��وا  الفل�شطينية  ال�شلطة  يف 

االأوروبي، خالل  دبلوما�شين من االحتاد 

نية  ع��ن  اجل����اري  االأ���ش��ب��وع  جمعهم  ل��ق��اء 

الت�شريعية االنتخابات  تاأجيل  ال�شلطة 

وي���رج���ع ال��ك��ات��ب وامل��ح��ل��ل ال�����ش��ي��ا���ش��ي، 

التاأجيل  بخيار  ال�شلطة  مت�شك  احتمالية 

داخ��ل  ج���رت  ال��ت��ي  “االنق�شامات  اأن  اإىل 

قائمتها  ق����درة  ع��ل��ى  ���ش��ت��وؤث��ر  ف��ت��ح  ح��رك��ة 

الر�شمية يف الفوز باالنتخابات القادمة”

و�������ش������واء ����ش���م���ح االح������ت������الل ب�����اإج�����راء 

اأو رف�س، يرى حرب  القد�س  انتخابات يف 

ميكن  الفل�شطينية  لل�شلطة  عدة  خياراٍت 

مفتوحة  مواجهة  ب��دء  اأرادت  اإذا  اتخاذها 

ي��وم  “باإظهار  م��ت��م��ث��ل��ًة  االح����ت����الل،  م���ع 

التمييز  واإظهار  مقاومة،  يوم  االنتخابات 

�شد  اإ���ش��رائ��ي��ل  مت��ار���ش��ه  ال���ذي  العن�شري 

ب�����ش��م��اح��ه��م  وامل��ت��م��ث��ل  الفل�شطينين”، 

بالكني�شت  ممثليهم  باختيار  للم�شتوطنن 

ومنع املقد�شين من حق انتخاب ممثليهم 

يف املجل�س الت�شريعي، موؤكًدا على �شرورة 

اأو  االن���ت���خ���اب���ات  اإج�������راء  ق�����رار  ي���ك���ون  اأن 

ب��اإج��م��اع وط��ن��ي مبوافقة  ت��اأج��ي��ل��ه��ا ���ش��ادر 

الف�شائل جميع 

م����ن ج���ان���ب���ه، ي���ق���ول ال���ك���ات���ب وامل��ح��ل��ل 

“�شبكة  ل���  ال�����ش��واف  م�شطفى  ال�شيا�شي 

االح��ت��الل  ���ش��م��ح  ل���و  “حتى  اإن����ه  قد�س” 

ب���اإج���راء االن��ت��خ��اب��ات يف ال���ق���د����س، ف��اإن��ه��ا 

مت�شظًية”  ف��ت��ح  ح��رك��ة  ك���ون  جت���ري  ل���ن 

لي�شت  م�شيًفا:” القد�س  تعبريه،  بح�شب 

من  للهروب  تتخذها  للحركة  �شماعة  اإال 

االنتخابات”

ر�شمًيا،  التاأجيل  ق��رار  ات��خ��اذ  ح��ال  ويف 

ت��ل��ج��اأ ح��رك��ة حما�س  اأن  ال�����ش��واف  ي��ت��وق��ع 

وال������ق������وى وال����ف���������ش����ائ����ل ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

وامل�����ش��ت��ق��ل��ن ال���راف�������ش���ن ل��ل��ت��اأج��ي��ل اإىل 

االأق���ل  ع��ل��ى  فل�شطينية  اإدارة  “ت�شكيل 

قوله الإدارة �شوؤون قطاع غزة” بح�شب 

ال��ت��اأج��ي��ل  ق�����رار  اأن  ال�������ش���واف  وي�����رى 

خالل  جرت  تفاهمات  اأي  ويف�شل  �شيبطل 

حم��ادث��ات ال��ق��اه��رة االأخ����رية، واأن االأم��ور 

تتوحد  م��ا مل  ع��ه��ده��ا  ���ش��اب��ق  اإىل  ���ش��ت��ع��ود 

القوى والف�شائل يف موقف موحد

املر�شح عن قائمة احلرية وع�شو  وكان 

امل���ل���ت���ق���ى ال���وط���ن���ي ال���دمي���ق���راط���ي ه���اين 

امل�شري قال ل� “�شبكة قد�س” اإن احلديث 

ع���ن ت���اأج���ي���ل االن���ت���خ���اب���ات ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

القرار  وي�شع  كثرياً  وخاطئ  ج��داً  خطري 

الفل�شطيني يف يد االحتالل

واأ����ش���اف امل�����ش��ري يف ح��دي��ث��ه ل��ربن��ام��ج 

�شبكة  ع���رب  ي��ب��ث  ال����ذي  قد�س”  “حوار 
االن��ت��خ��اب��ات يجب  اأن  االإخ���ب���اري���ة،  ق��د���س 

االحتالل  مبوافقة  القد�س  يف  جت��ري  اأن 

من  الكثري  اأن  اإىل  م�شرياً  عنه،  رغ��م��اً  اأو 

ال�شواهد تعك�س الرغبة االإ�شرائيلية بعدم 

اإجراء االنتخابات يف القد�س

اخل�����ش��وع  امل���ط���ل���وب  “هل  وت���������ش����اءل: 

ل��الح��ت��الل ب��ح��ج��ة ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ال��ق��د���س 

ال�شيادة  ي��وؤك��د  االن��ت��خ��اب��ات  ت��اأج��ي��ل  اأن  اأم 

االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى ال��ق��د���س، وب��ال��ت��ايل ما 

اأن  ب��اط��ل، خا�شة  ب��ه  ي��راد  يجري ه��و ح��ق 

ال�����ش��ي��غ��ة ال��ت��ي ج���رت ع��ل��ي��ه��ا االن��ت��خ��اب��ات 

قليال  ع����ددا  اأن  ظ���ل  م��ع��ي��ب��ة يف  ال�����ش��اب��ق��ة 

 6300 ي���ت���ج���اوز  ال  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن  م����ن 

مراكز  يف  االق���رتاع  لهم  يحق  فل�شطيني 

لل�شيادة  اخل��ا���ش��ع��ة  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ربي��د 

م��ن��دوب��ن  اأي  ي���وج���د  وال  االإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة 

ع��ن جل��ن��ة االن��ت��خ��اب��ات اأو م��راق��ب��ن ع��رب 

واأجانب وحتى ال يوجد ممثلون للقوائم”

كثرية  موؤ�شرات  “هناك  قائاًل:  واأردف 

ت���وح���ي ب����اأن ال��ت��اأج��ي��ل ق���د ات���خ���ذ اأو ق��اب 

اأدن�����ى م���ن االت���خ���اذ وي��ن��ت��ظ��ر  اأو  ق��و���ش��ن 

وطني  ب�شكل  املنا�شب  واالإع���الن  االإخ���راج 

وج��م��ع��ي وه����و م���ا ���ش��ي�����ش��رب امل�����ش��داق��ي��ة 

ال�شميم”،  يف  الفل�شطينية  وال�����ش��رع��ي��ة 

القرار  لهذا  ن�شل  اأال  “ناأمل  م�شتدركاً: 

رغم اأن ال�شواهد توحي باتخاذ القرار”

قيادات  اجتماع  يخرج  اأن  املتوقع  وم��ن 

اخلمي�س  غد  ي��وم  الفل�شطينية  الف�شائل 
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تبداأ  اأن  املفرت�س  وم��ن  االنتخابات،  عقد 
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االنباط-وكاالت

يف  ت��ظ��اه��رة  فل�شطينيون  ن�شطاء  ن��ظ��م 

دعماً  املا�شية،  الليلة  املحتلة،  حيفا  مدينة 

وغ��زة، يف مواجهة  والنقب  القد�س  الأه��ايل 

عدوان االحتالل

ال��ت��ظ��اه��رة دعمهم  امل�����ش��ارك��ون يف  واأك����د 

مواجهة  يف  ج���راح،  وال�شيخ  النقب  الأه���ايل 

خم���ط���ط���ات االح�����ت�����الل ل��ت��ه��ج��ريه��م م��ن 

اأرا����ش���ي���ه���م وم���ن���ازل���ه���م، ل�����ش��ال��ح امل�����ش��اري��ع 

اال�شتيطانية

يافا  الأه��ايل مدينة  دعمهم  ج��ددوا  كما 

منازلهم،  بيع  م�شاريع  مواجهة  يف  املحتلة 

ل�شالح امل�شتوطنن، ولفل�شطيني قطاع غزة 

يف مواجهة عدوان االحتالل امل�شتمر عليهم

فل�شطن  م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة يف  وت�����ش��ه��د 

املبارك،  رم�شان  �شهر  بداية  منذ  املحتلة، 

وتظاهرات  االح��ت��الل  ق��وات  م��ع  مواجهات 

القد�س  م��دي��ن��ة  يف  �شخونة  اأك��رثه��ا  ك��ان��ت 

املحتلة، التي انطلقت من باب العامود بعد 

االح��ت��الل  �شيا�شات  الفل�شطينين  رف�����س 

الإفراغ املنطقة منهم

االنباط-وكاالت

���ش��وارك��ه )37  ي��واج��ه االأ���ش��ري عماد 

ع����ام����اً(، م���ن اأري����ح����ا، و����ش���ع���اً ���ش��ح��ي��اً 

���ش��ع��ب��اً، ب��ع��د 42 ي��وم��اً م��ن االإ����ش���راب 

باإنهاء اعتقاله  عن الطعام، للمطالبة 

االإداري

وق��ال ن��ادي االأ���ش��ري، يف بيان ام�س، 

�شواركه  االأ�شري  يحتجز  االحتالل  اإن 

يف زن����ازي����ن ���ش��ج��ن ع�������ش���ق���الن، رغ���م 

تدهور و�شعه ال�شحي

زار  ال������ذي  امل���ح���ام���ي  اأن  واأ������ش�����اف 

اأف��اد  اأم�����س،  ي��وم  ال�شجن،  ���ش��وارك��ه يف 

اأنه خرج للزيارة على كر�شي متحرك، 

وفقَد من وزنه حتى االآن 18 كغم

“ال ح��ل��ول ج��ّدي��ة  اأن����ه  اإىل  واأ����ش���ار 

ح���ت���ى ال����ي����وم ب�������ش���اأن ق�����ش��ي��ت��ه، ح��ي��ث 

تعنتها  االح��ت��الل  خم��اب��رات  ت��وا���ش��ل 

ورف�شها  اال�شتجابة ملطلبه”

اأن االحتالل يهدف  واعترب النادي 

ملرحلة  “اإي�شاله  املماطلة،  عملية  من 

���ش��ح��ي��ة ���ش��ع��ب��ة ت���وؤث���ر ع��ل��ى م�����ش��ريه 

الحًقا”

االأ�شري  يوا�شل  مت�شل،  �شياق  ويف 

ال��ط��ع��ام  ع��ن  اإ���ش��راب��ه  ال��ه��ور  م�شعب 

16 على التوايل، حيث يحتجزه  لليوم 

النقب،  �شجن  زنازين  يف  االحتالل  يف 

الرمياوي  عالء  ال�شحفي  يو�شل  كما 

اإ�شرابه لليوم الثامن على التوايل

ال��ث��الث��ة  االأ�����ش����رى  اأن  اإىل  ُي�������ش���ار 

االح��ت��الل  �شجون  ���ش��ن��وات يف  اأم�����ش��وا 

معظمها رهّن االعتقال االإدارّي

 تظاهرة في حيفا دعمًا لفلسطيني 
القدس والنقب وغزة ويافا

 ثالثة أسرى يواصلون اإلضراب: 
أحدهم بوضع صحي صعب
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االنباط-وكاالت

اإ�����س����رائ����ي����ل����ي يف ج���ه���از  ق������ال ����س���اب���ط 

اإن  اأم���������ان،  ال���ع�������س���ك���ري���ة  اال����س���ت���خ���ب���ارات 

االأخ������رة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  “املواجهات 
ب�سبب  ع��ف��وي��ة  اأت�����ت  ال���ق���د����س  ���س��رق��ي  يف 

ل��ك��ن منظومة  االأح������داث،  جم��م��وع��ة م��ن 

ال��ت��ح��ري�����س وال��ت��ع��ب��ئ��ة ال���ت���ي ق���ام���ت بها 

ال�����س��ل��ط��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وح��م��ا���س ق��ام��ت 

بتغذيتها، ويف هذه احلالة ميكن لل�سلوك 

التدهور  الو�سع من  اأن مينع  االإ�سرائيلي 

ظاهرة  وا�ستئناف  �سعبية،  انتفا�سة  اإىل 

ال�������س���ك���اك���ن، م����ن خ�����ال االع���ت���م���اد ع��ل��ى 

املنا�سبة” االإجراءات االأمنية 

واأ������س�����اف ي�����وين ب����ن م���ن���اح���ي���م حم���رر 

ال�سوؤون العربية يف االإذاعة االإ�سرائيلية يف 

مقاله على موقع “نيوز ون”، اأن “و�سائل 

اأطلقت  الفل�سطينية  التوا�سل االجتماعي 

يف االأيام االأخرة على موجة االحتجاجات 

ب���اب  ب�”انتفا�سة  ال���ق���د����س  ����س���رق���ي  يف 

ف��ي��دي��و  مل��ق��اط��ع  روج�����ت  ك��م��ا  العامود”، 

ل�����س��ب��ان ع����رب ي�����س��رب��ون ال���ي���ه���ود، وي��ت��م 

“تيك  �سبكات  ع��ل��ى  امل��ق��اط��ع  ه��ذه  ت���داول 

�سعارات  وي���رددون  و”في�سبوك”،  توك” 

حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�س  �سد 

عبا�س”

اأن  تتحدث  “املوؤ�سرات  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

خرجت  لكنها  عفوياً،  اندلعت  املواجهات 

كان  التي  االأح��داث  ال�سيطرة لرتاكم  عن 

ميكن تفاديها، مثل قطع ال�سرطة ملكربات 

ال�سوت مب�ساجد احلرم القد�سي، واإغاق 

ال������درج ع��ن��د ب����اب ال���ع���ام���ود، وي�����س��ت��خ��دم 

وجتمع  ليلي  لقاء  كمكان  رم�سان  ب�سهر 

���س��ب��اب ال��ق��د���س، واإخ����اء ع��ائ��ات عربية 

اجلاعوين” يف  “كرم  جممع  م��ن��ازل  م��ن 

عائات  ع��دة  ودخ���ول  ج���راح،  ال�سيخ  ح��ي 

قرية  يف  مبنازل  للعي�س  امل�ستوطنن  من 

�سلوان”

م��ن  وال��غ�����س��ب  “االإحباط  اأن  واأك������د 

الغرامات الباهظة التي تفر�سها اإ�سرائيل 

على الفل�سطينين، والغ�سب من ال�سلطة 

قبل  من  التمييز  وم�ساعر  الفل�سطينية، 

عن  ف�سا  جت��اه��ه��م،  وال�����س��رط��ة  البلدية 

على  ال�����س��اب  الفل�سطيني  اجل��ي��ل  ت��غ��ذي��ة 

ي�ساف  اإ�سرائيل،  �سد  التحري�س  اأج��واء 

ل���ذل���ك ال���و����س���ع االق���ت�������س���ادي ال�����س��ع��ب 

يبحثون  منهم  فكثر  املرتفعة،  والبطالة 

عن عمل دون جدوى”

واأو�سح اأن “االأحداث االأخرة حماولة 

لتقليد املواجهة التي قادها جيل مقد�سي 

���س��اب �سد ال��ب��واب��ات االل��ك��رتون��ي��ة، وه��ذه 

بداية  متثل  القد�س  يف  العنيفة  االأح��داث 

اإع��ان  �سدمة  م��ن  الفل�سطينين  خ��روج 

ال��رئ��ي�����س ت���رام���ب ب����اأن ال��ق��د���س ع��ا���س��م��ة 

دي�����س��م��رب  االأول/  ك���ان���ون  يف  الإ����س���رائ���ي���ل 

تعني جن��اح حملة  االأح���داث  وه��ذه   ،2017

حما�س القائلة باأن “القد�س خط اأحمر”، 

احتجاجا  ت��ق��دم  االأخ���رة  امل��واج��ه��ات  واأن 

وا�ستعادة  ال��ق��د���س،  تهويد  ملنع  م�سروعا 

العربية” للقد�س  كرامتها 

ال��ق��د���س  “احتجاجات  اأن  واأ������س�����اف 

���س��ت�����س��ت��م��ر ح���ت���ى ن���ه���اي���ة رم���������س����ان، ومت 

ت���وث���ي���ق جم���م���وع���ات ال�������س���ب���اب امل��ق��د���س��ي 

ي��ه��ت��ف��ون مب���دي���ح حم���م���د ���س��ي��ف رئ��ي�����س 

اأرك�����ان اجل���ن���اح ال��ع�����س��ك��ري حل��م��ا���س، ويف 

لتاأجيل  عبا�س  حممود  ق��رار  ف��اإن  املقابل 

االنتخابات، قد يوؤدي ملواجهات يف القد�س 

من  �سواريخ  واإط���اق  الغربية،  وال�سفة 

لل�سلوك  اإ���س��رائ��ي��ل، ومي��ك��ن  ب��اجت��اه  غ���زة 

االإ����س���رائ���ي���ل���ي م��ن��ع اجل���ي���ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

ال�ساب من االجنراف اإىل انتفا�سة ثالثة، 

ال�سكاكن” وا�ستئناف ظاهرة 

االأه���م���ي���ة  “من  اإن������ه  ب���ال���ق���ول  وخ���ت���م 

اأن ت��ع��زز ال�����س��رط��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  مب��ك��ان 

ق���وة ال�����ردع، وم���ن اأج����ل ع���دم ت��ك��رار ه��ذه 

االأح����داث م��ن امل��ت��وق��ع اأن ت��ق��وم االأج��ه��زة 

من  العديد  باعتقال  االإ�سرائيلية  االأمنية 

ال�سبان الفل�سطينين امل�ساركن يف موجة 

االح���ت���ج���اج���ات ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة االأخ������رة، 

وف���ر����س غ����رام����ات ب��اه��ظ��ة ع��ل��ى ك���ل م��ن 

�سارك فيها”

خ���ب���ر ع�����س��ك��ري اإ����س���رائ���ي���ل���ي زع����م اأن 

اأح���داث  ع��ق��ب  امل��ي��داين حل��م��ا���س  “االأداء 
اأن  �سحيح  امل��ن��ط��ق��ة،  ي�سعل  ق��د  ال��ق��د���س 

للحركة،  مفيد  غ��زة  يف  ال��ه��دوء  ا�ستمرار 

ت�سويره  املهم  من  الوقت  نف�س  يف  ولكن 

االأح��داث  اأع��ق��اب  يف  القد�س  ع��ن  كمدافع 

تنتهج  احل���رك���ة  اأن  ي��ع��ن��ي  مم���ا  االأخ������رة، 

���س��ي��ا���س��ة خ���ط���رة، وت���واف���ق ع��ل��ى االإط����اق 

اليومي لل�سواريخ باجتاه اإ�سرائيل، لكنها 

يف الوقت نف�سه تر�سل ر�سائل مفادها اأنها 

ذو  ���س��ي��ف  وه���ذا  ب��ال��ت�����س��ع��ي��د،  غ��ر معنية 

حدين حلما�س”

واأ�ساف يواآف ليمور يف مقاله ب�سحيفة 

“الت�سعيد االأخر  اأن  اليوم”،  “اإ�سرائيل 
يف غزة يجعل حما�س حتمل لواء القد�س، 

لهذا  بحمايتها،  ملتزمة  نف�سها  وتعترب 

ال�سبب �سمحت يف االأيام االأخرة باإطاق 

كتف  اإعطاء  اأجل  من  غزة  من  ال�سواريخ 

القد�س،  �سرق  ل�سكان  االإعامي  للن�سال 

االأمور عن نطاق  باأن تخرج  الت�سبب  دون 

تعني  غزة  اأن  على  التاأكيد  مع  ال�سيطرة، 

القد�س”

االإ���س��رائ��ي��ل��ي  “اجلي�س  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ال�سغط  ت��ك��ث��ي��ف  م��ن  ���س��ي��زي��د  امل��ق��اب��ل  يف 

ع���ل���ى ح���م���ا����س ب������اإج������راءات م���ث���ل اإغ�����اق 

امل��ج��ال ال��ب��ح��ري اأم���ام ال�����س��ي��د، وه��و اأم��ر 

الفل�سطيني،  لاقت�ساد  بالن�سبة  م��ه��م 

وه���ن���اك اح��ت��م��ال ���س��ئ��ي��ل ل��ان��ت��ق��ال من 

عملية حمدودة للغاية، اإىل عملية وا�سعة 

اكت�سبت  التي  برياً،  خياًرا  ا  اأي�سً تت�سمن 

زخ���م���ا ك���ب���را يف االأ����س���ه���ر االأخ�������رة م��ن 

الهدوء، ومن ال�سعب اأن جتد يف اإ�سرائيل 

اأي �سخ�س متحم�س الإمكانية الت�سعيد”

“القرار على املحك،  اإن  بالقول  وختم 

�سي�سل  ���س��ي��ن��اري��و،  اأي  يف  اأن����ه  وامل��ف��ه��وم 

النهاية  يف  واإ�سرائيل،  حما�س  الطرفان، 

للحديث  وت���ع���ودان  ال��ب��داي��ة،  نقطة  اإىل 

ع���ن ال��ت��ه��دئ��ة ب��ان��ت��ظ��ار ان�����دالع اجل��ول��ة 

القادمة”

االنباط-وكاالت

ق������م������ع������ت ق����������������وات االح��������ت��������ال 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي، ق��ب��ي��ل ان��ت�����س��اف ليل 

املتواجدين  ال�سبان  مئات  الثاثاء، 

ق�����رب ب�����اب ال����ع����ام����ود، يف ال���ق���د����س 

امل���ح���ت���ل���ة، واع���ت���ق���ل���ت ع������ددا م��ن��ه��م. 

���س��ي��ب ال��ع�����س��رات ب��االخ��ت��ن��اق 
ُ
ف��ي��م��ا اأ

الغربية  ال�سفة  يف  م��واج��ه��ات  اإث���ر 

امل��ح��ت��ّل��ة، ك��م��ا اأح�����رق م�����س��ت��وط��ن��ون 

�سياراٍت ملقد�سين يف بيت اإك�سا

بالقوة  ق���وات االح��ت��ال  وط���ردت 

املتواجدين يف باب العامود واعتدت 

ال�سوت  وب��ق��ن��اب��ل  ب��ال�����س��رب  عليهم 

والغاز

وك����ان م��ئ��ات امل��ق��د���س��ي��ن ن��ظ��م��وا، 

احتفاليا  م��ه��رج��ان��ا  ال��ث��اث��اء،  ل��ي��ل 

ب����اإزال����ة احل����واج����ز ال��ع�����س��ك��ري��ة م��ن 

�ساحة باب العامود وحميطها

وم���ن ب��ن امل��ع��ت��ق��ل��ن يف ال��ق��د���س، 

ُع�����ِرف ال�����س��اب اإب���راه���ي���م ال��رج��ب��ي، 

اللذين  ال��زع��ان��ن،  ع��ري��ن  وال�����س��اب��ة 

اعُتِقا من باب العامود

واع�����ت�����ق�����ل�����ت ق����������وات االح�����ت�����ال 

ال���������س����اب����ن، م�����ن ب�����ن اجل���م���اه���ر 

امل��ح��ت�����س��دة يف ���س��اح��ة ب���اب ال��ع��ام��ود، 

ح��ي��ث ف��ر���س��ت ت��ل��ك ال���ق���وات ط��وق��ا 

ع�سكريا يف املنطقة ومنعت الو�سول 

اإف�سال مهرجان  اليها، وذلك بهدف 

����م اح����ت����ف����اال ب���اإج���ب���ار  ح����ا�����س����د، ُن����ظِّ

االح����ت����ال ع���ل���ى اإزال��������ة احل���واج���ز 

ب��اب  وحم��ي��ط  ���س��اح��ة  يف  الع�سكرية 

العامود

االنباط-وكاالت

اأعلن دبلوما�سي رو�سي رفيع امل�ستوى 

“طالبان”  ���س��ك��اوى  تتفهم  مو�سكو  اأن 

���س��د ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ب�������س���اأن ت��غ��ي��ر 

اأفغان�ستان،  م��ن  ال��ق��وات  �سحب  توقيت 

الت�سعيد  جت��ن��ب  ع��ل��ى  �ستحثهم  لكنها 

الع�سكري

“�سبوتنيك”  لوكالة  ت�سريحات  ويف 

ي�ستبعد  مل  االأرب���ع���اء  ال���ي���وم  ال��رو���س��ي��ة 

امل���ب���ع���وث اخل����ا�����س ل��ل��رئ��ي�����س ال���رو����س���ي 

اإىل اأف��غ��ان�����س��ت��ان، م��دي��ر ال��ق�����س��م ال��ث��اين 

الرو�سية،  اخلارجية  وزارة  يف  االآ�سيوي 

عن  ممثلن  يلتقي  اأن  كابولوف،  �سمر 

ب�ساأن  االجتماع  هام�س  على  “طالبان” 
العا�سمة  يف  ع��ق��ده  امل��زم��ع  اأف��غ��ان�����س��ت��ان 

القطرية الدوحة يف 30 اأبريل اجلاري

اأتفهم �سكاويهم  “اأنا  وقال كابولوف: 

ف��ي��م��ا يتعلق  االأم���ري���ك���ي،  ���س��د اجل���ان���ب 

اتفاق  بااللتزامات مبوجب  الوفاء  بعدم 

ال���دوح���ة. ل��ك��ن يف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه، ل��دي 

ت��ع��ل��ي��م��ات م���ن ق��ي��ادت��ي ل���دع���وة ط��ال��ب��ان 

مقبولة  حلول  واإي��ج��اد  النف�س،  ل�سبط 

فيما  ي��ج��دوا  اأن  يجب  االأمريكين.  م��ع 

اأن  يجب  التي  الت�سوية  من  نوعا  بينهم 

الظروف  جميع  ظ��ل  يف  طالبان  تر�سي 

)ال��والي��ات  تن�سحب  ال  عندما  احلالية، 

املتحدة( حتى االأول من مايو”

ع���دي���دة  م������رات  “اأكدنا  واأ�������س������اف: 

اأن االأول���وي���ة ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ن��ا ه��ي اإط���اق 

حول  قلقون  نحن  الوطنية.  امل�ساحلة 

ه���ذا اجل��ان��ب م��ن امل��و���س��وع. ف��ا ن��ري��د 

اأن ت���وؤدي ه��ذه اخل��اف��ات ب��ن ال��والي��ات 

ت��ق��وي�����س ه��ذه  اإىل  امل���ت���ح���دة وط���ال���ب���ان 

ال��ع��م��ل��ي��ة ال����ت����ي ت��ه��م��ن��ا ان���ط���اق���ا م��ن 

واجليو�سيا�سية” القومية  م�ساحلنا 

يف وق����ت ���س��اب��ق ك�����س��ف ق��ائ��د ال��ق��وات 

االأطل�سي  �سمال  وقوات حلف  االأمريكية 

�سكوت  اجلرنال  اأفغان�ستان،  يف  )الناتو( 

القوات  معظم  ان�سحاب  ب��دء  ع��ن  ميلر، 

االأج���ن���ب���ي���ة م����ن اأف���غ���ان�������س���ت���ان وت�����س��ل��ي��م 

ال��ق��واع��د ال��ع�����س��ك��ري��ة وامل���ع���دات ل��ل��ق��وات 

االأفغانية

وب����ع����د م����ف����او�����س����ات ا����س���ت���م���رت ع���دة 

���س��ن��وات وت��ع��رت اأك���ر م��ن م���رة، وقعت 

يف  “طالبان”  وحركة  املتحدة  الواليات 

ينظم  اتفاقا   ،2020 فرباير  يف  الدوحة، 

ان�سحابا تدريجيا للقوات االأمريكية من 

مبا�سرة  ملفاو�سات  وميهد  اأفغان�ستان، 

بن احلكومة االأفغانية واحلركة

 خبراء إسرائيليون: حماس نقلت أصداء انتفاضة القدس إلى غزة

 لليوم الخامس عشر على التوالي .. اعتداءات واعتقاالت للمقدسيين

 موسكو تحث »طالبان« على ضبط النفس وتجنب التصعيد العسكري

االنباط-وكاالت

قالت �سحيفة “االأخبار” اللبنانية، ام�س 

االأربعاء، اإن اخلاف الفتحاوي الداخلي على 

خافة رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س، ال يزال 

قائماً

ووف����ق����اً ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة، ال ي������زال اخل����اف 

“الفتحاوي” الداخلي قائماً، وحتديداً على 
االنتخابات  اأن  فريق  يرى  اإذ  عبا�س،  خافة 

�سُتفقد “فتح” الكثر من مكا�سبها، و�سُتعّزز 

اأ���س��خ��ا���س��اً بعينهم داخ����ل احل���رك���ة، وه���و ما 

“اللجنة  ع�����س��و  اإن  ق��ال��ت  م�����س��ادر  ك�سفته 

املركزية” ل�”فتح”، جربيل الرجوب، ال يزال 

موعدها،  يف  االنتخابات  اإج���راء  على  م�سّراً 

ف��ي��م��ا ي��ع��ار���س��ه ع����زام االأح���م���د وم��اج��د ف��رج 

ال��ل��ذان ي��ج��دان اأن االن��ت��خ��اب��ات ت��ع��ّزز مكانة 

الرجوب ليكون خليفة لعبا�س الذي يبلغ من 

العمر 85 عاماً

وف���رج  االأح���م���د  راأي  اإىل  ع��ب��ا���س  ومي��ي��ل 

اللذين قّدما تقارير خال االأ�سابيع املا�سية، 

ت�سر اإىل اأن و�سع حركته �سيكون اأدن��ى من 

التوّقعات ب�سبب م�ساركة ثاث قوائم با�سمها، 

ز فر�س فوز »حما�س«، اإ�سافة اإىل  مقابل تعزُّ

�سيطرة القيادي املف�سول من احلركة، حممد 

دحان، على اأ�سوات كبرة من ح�سة »فتح« 

يف قطاع غزة اأكر مما هو متوّقع

االنباط-وكاالت

رّد ي��ا���س��ر ع��ب��د رب����ه اأم������ن ���س��ر ال��ل��ج��ن��ة 

على  ال��ت��ح��ري��ر،  ملنظمة  ال�����س��اب��ق  التنفيذية 

اأع��ل��ن فيها  ال���ذي  ت�سريحات ع���زام االأح��م��د 

رف�����س��ه اج�������راء ان���ت���خ���اب���ات ج���دي���دة يف ظل 

االحتال، بالقول: “كنت زعيما لقوائم فتح 

منذ  الت�سريعي  باملجل�س  وع�سوا  االنتخابية 

عام 1996، فما الذي تغر اليوم؟”

واأ����س���اف ع��ب��د رب���ه يف ت�����س��ري��ح  �سحفية 

اأ�سبحت  ال��ق��ائ��م��ة  يف  ت��ع��د  الأن����ك مل  “هل   :

االنتخابات عاطلة؟”

واأعلن عبد ربه رف�سه تاأجيل االنتخابات 

“القد�س  م��ت��اب��ع��ا:  ال���ق���د����س،  ذري���ع���ة  حت���ت 

مهمة، لكن هل ننتظر اأن ي��اأذن لنا االحتال 

باإجرائها؟، ما �ساء اهلل؟”

واأكّد اأن ما جرى كان عبارة عن ن�سر للوهم 

واالآمال على النا�س

 شبح الخالفة ال زال قائما. صحيفة: الرجوب 
مصمم على إجراء االنتخابات وهؤالء يعارضونه

 عبد ربه لألحمد: كنت على رأس 
قائمة فتح فما الذي تغير؟

بعبقرية   – العربية  م�سر  لاإن�سانية”.   امل�سرين  وِه��ب��ة  ال��ن��ي��ل،  ِه��ب��ة  “م�سر 
موقعها – قلب العامل كله، فهي ملتقى ح�ساراته وثقافاته ومفرتق طرق موا�ساته 

اأنهارها: النيل. يف  اأفريقيا املُطل على املتو�سط، وم�سب اأعظم  وات�ساالته، وهي راأ�س 

الِعظام فاحّتدت  اأجدادنا  االإن�ساين وجتلى يف قلوب  ال�سمر  التاريخ الح فجر  مطلع 

على  امل�سرين  حياة  ونّظمت  �سبطت  مركزية،  دول��ة  اأول  واأ�س�سوا  اخل��ّرة  اإرادت��ه��م 

�سفاف النهر العظيم، واأبدعوا اأروع اآيات احل�سارة، وتطلعت قلوبهم اإىل ال�سماء قبل 

اأن تعرف االأر�س االأديان ال�سماوية الثاثة”.

 يبداأ د�ستورنا “الذي اأجمع عليه امل�سريون عام  2014، واأق�سم على العمل به كافة 

مواد  ع��دة  على  الد�ستور  ي�سمل  كما  العظيمة،  الكلمات  بهذه  الدولة”  يف  امل�سوؤلن 

)املقومات  الثاين  الف�سل  يف   )44( امل��ادة  ومنها  النيل،  نهر  على  احلفاظ  بخ�سو�س 

امل��ادة  ه��ذه  وتن�س  للمجتمع(،  االأ�سا�سية  )املقومات  الثاين  الباب  من  االقت�سادية( 

به،  التاريخية  النيل واحلفاظ على حقوق م�سر  الدولة بحماية نهر  “تلتزم  اأن  على 

اأو تلويثها. كما تلتزم بحماية  اإهدار مياهه  وتر�سيد اال�ستفادة منه وتعظيمها، وعدم 

مياهها اجلوفية، واتخاذ الو�سائل الكفيلة بتحقيق االأمن املائي ودعم البحث العلمي 

يف هذا املجال.

اأو  حرمه  على  التعدي  وُيحَظر  مكفول،  النيل  بنهر  التمتع  يف  مواطن  كل  وح��ق   

على  وذلك  تعديات،  عليه من  يقع  ما  اإزالة  الدولة  وتكفل  النهرية،  بالبيئة  االإ�سرار 

النحو الذي ُينّظمه القانون”.

ولقد  �سنوًيا،  مكعب  مرت   1000 هو  للمواطن  املائي  الفقر  حد  اأن  امل��ع��روف  وم��ن   

و�سلنا ل550 مرت ُمكعب �سنوًيا، اأي اأننا نعاين من الفقر املائي االآن، وبالطبع �سن�سل 

الأقل من ذلك يف حالة ا�ستمرار التعنت االإثيوبي يف اإدارة ملف �َسد النه�سة االإثيوبي 

امل�سري  بال�سعب  َي�سر  مِم��ا  منها،  باالنتقا�س  امل�سرية  امل��ي��اه  ح�سة  على  وم�����س��اره 

يف  م�ست  �سنوات  اإىل  اأ�سبابها  ترجع  امل�سكلة  ه��ذه  وبالطبع،  التنموية.  ومب�ساريعه 

اإهمال  بجانب  النيل،  حو�س  دول  مع  النيل  ملف  اإهمال  وهي  املا�سي،  القرن  نهايات 

والتي  القادمة  املياه  وحرب  واملياه،  واجلفاف،  الت�سحر،  ق�سايا  تخ�س  هامة  ملفات 

حّذر منها علماء وخرباء كثرون.

 ُيعترب نهر النيل من اأطول االأنهار يف العامل 6650 كم، وهو يجري من اجلنوب اإىل 

ال�سمال نحو م�سّبه يف البحر االأبي�س املتو�سط، يف اجلزء ال�سمايل ال�سرقي من القارة 

وال��دول  ك��م2،  ال��ف   68 م�ساحتها  تبلغ  التي  فيكتوريا،  بحرة  من  وينبع  االأفريقية، 

الكونغو  – جمهورية  – ال�سودان  – اإثيوبيا  – اأوغ��ن��دا  اإري��رتي��ا  وه��ي:  عليه  املُطلة 

– ودولة  – كينيا  – راوندا  – تنزانيا  – بوروندي  – جنوب ال�سودان  الدميقراطية 

امل�سب م�سر.

ولنبداأ مًعا اأيها القراء االأعزاء والقارئات العزيزات ِب:

دولية الأكر  َتعرب حدوداً  التي  االأنهار  املنّظمة ال�ستخدام مياه  طر 
ُ
واالأ القواعد   �  

املت�ساطئة  الدول  املياه م�سرتكة بن  تلك  بينها، فت�سبح  اأو يف�سل احلدود  دولة،  من 

للحدود،  العابرة  االأنهار  دول  تعارفت عليه  والري. وهذا ما  وال�سرب  املاحة  بغر�س 

تعدًيا على  ذلك  ا�ستخدامه، الأن يف  االآخرين من  النهر ومتنع  دولة متتلك  تدع  فلم 

حقوقهم.

النيل،  نهر  مياه  ا�ستخدام  تنظيم  على  تعمل  التي  االتفاقيات  نتناول  اأن  وقبل   

ومنها اتفاقية 1929، واتفاقية 1959، ومبادرة حو�س النيل، يف فرباير 1999، واتفاقية 

2010، والتي مل توّقع عليها م�سر الأ�سباب �سنتناولها حينها. 14 مايو  عنتيبي، يف 

اتفاقات  اأن هناك  اإىل  االإ�سارة  اأن نتناول تف�سيات هذه االتفاقيات، ينبغي   وقبل 

دولية حتكمنا جميًعا، ت�سمل مبداأين هاّمن يف القانون الدويل:

� ال���ت���وارث ال����دويل ل��ل��م��ع��اه��دات: وه���و م��ب��داأ م��ع��روف اأك����دت ع��ل��ي��ه جم��م��وع��ة من 

يف  اأك���دت  وال��ت��ي   ،1978 فيينا  اتفاقية  راأ���س��ه��ا  وعلى  ال��دول��ي��ة،  واالأع����راف  االتفاقيات 

بالو�سع  اأو  ال��دول��ي��ة  احل���دود  ب��ر���س��م  اخل��ا���س��ة  امل��ع��اه��دات  اأن  ع��ل��ى  و12،   11 امل��ادت��ن 

التوارث الدويل، وتظل تلك املعاهدات �سارية املفعول،  اجلغرايف واالإقليمي ال مي�سها 

اإال  الغاوؤها  اأو  تعديلها  الميكن  اإذ  ال��وارث��ة،  الدولة  على  وقيًدا  التزاًما  متّثل  وتبقى 

باتفاق الدول املوّقِعة عليها.

� احلق التاريخي املكت�سب هو اأحد املبادىء املُ�ستوحاة من اإتفاقية فيينا ل�سنة 1966.

ت�سر على  فيما  اإليها م�سر،  ت�ستند  التي  الدولية هي  واالتفاقيات  االأعراف  وهذه 

خمالفتها دولة اإثيوبيا يف التعامل مع ملف �َسد النه�سة. وللحديث بقية.

الدكتورة كريمة الحفناوي

 َسد النهضة واألمن 
المائي المصري
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الـريـا�ضي

لندن - وكاالت 

اأب�������دى زي�����ن ال����دي����ن زي��������دان، م������درب ري����ال 

ت�سيل�سي،  اأم��ام   1-1 التعادل  بعد  ر�ساه  مدريد، 

اأب���ط���ال اأوروب������ا،  يف ذه����اب ن�����س��ف ن��ه��ائ��ي دوري 

زي���دان  وق���ال  �ستيفانو.  دي  األ��ف��ري��دو  ملعب  يف 

�سحيفة  نقلتها  امل���ب���اراةا،  عقب  ت�سريحات  يف 

ال�سغط  اأثناء  جيدين  »ماركا« الإ�سبانية: »كنا 

نعرتف  اأن  علينا  منطقتهم.  يف  ت�سيل�سي  على 

قاله  عما  وب�سوؤاله  وتناف�سي«.  فريق جيد  اأنهم 

اأثناء تغيريه، بخروجه من امللعب يف  له بنزميا 

الدقيقة )90( ونزول رودريجو، اأجاب: “اإنه �سيء 

بيننا، وهو اأمر �سخ�سي للغاية، بنزميا قدم اأداء 

جيًدا. كما اأن ميليتاو لعب مباراة رائعة، لكن مثل 

باقي زمالئه عانينا يف اأول 25 دقيقة، لكن بعد 

ذلك كنا جيدين«. وتابع “نتيجة اليوم عادلة. يف 

ال�سوط الأول مل نكن الأف�سل. ت�سيل�سي فريق 

وعن  املطلوبة«.  ال�سرعة  وميتلك  للغاية،  جيد 

اإراح���ة الالعبني اآخ��ر الأ���س��ب��وع، اأج���اب “�سرنى 

ذلك، وعلينا اإدارة الدقائق لالعبني، لأننا لدينا 

مباراة يوم ال�سبت، ويف العودة يجب اأن نكون على 

ما يرام«. واأردف “كرمي بنزميا مثري لالإعجاب، 

واجلهد الذي بذلناه كفريق كان رائًعا. اأنا �سعيد 

لت�سجيل  لندن  اإىل  الذهاب  وعلينا  بالالعبني، 

لت�سجيل  اجلميع  اإىل  “نحتاج  وزاد  الأه����داف«. 

الأهداف، لي�س من ال�سهل اللعب يف ن�سف نهائي 

دوري الأبطال �سد فريق يدافع جيًدا. نحن على 

اأه���داف كل   4 اأو   3 ن�سجل  ول��ن  ال�سحيح  امل�سار 

مباراة«. واأمت “اآمل اأن يكون رامو�س معنا، لكنه 

مل يتدرب مع الفريق حتى الآن. اأمتنى اأن يكون 

ه��و وف��ريلن��د ميندي وف��ي��دي ف��ال��ف��ريدي وكل 

الالعبني يف الفريق معنا«.

11

زيدان يطمح بالتسجيل في لندن 

رفض رفع االيقاف عن ديانا 

برشلونه امام فرصة انتزاع الصدارة 

المدرب قاسم يعود من بوابة الحسين  

باري�س - وكاالت 

رف�������س الحت�������اد ال�������دويل ل��ل��ت��ن�����س، ط��ل��ب��ا 

ج����دي����دا م����ن ال���الع���ب���ة الأوك����ران����ي����ة ال�����س��اب��ة 

دي��ان��ا ي��ا���س��رتمي�����س��ك��ا، ل��رف��ع ع��ق��وب��ة الإي��ق��اف 

ع��ن��ه��ا ع���ق���ب اإدان����ت����ه����ا ب��ت��ع��اط��ي امل��ن�����س��ط��ات. 

املن�سطات،  ال��ك�����س��ف ع��ن  اخ��ت��ب��ارات  واأظ���ه���رت 

ت��ع��اط��ي ي��ا���س��رتمي�����س��ك��ا )20 ع���اًم���ا( ه��رم��ون 

الت�ستو�ستريون ال�سطناعي  يف اأواخر ت�سرين 

ث��ان/ن��وف��م��ر امل��ا���س��ي. وت��ع��ر���س��ت ل��الإي��ق��اف 

ثان/يناير  كانون  ال�سابع من  ب�سكل موؤقت يف 

كاملة يف  ا�ستماع  اإج���راء جل�سة  املا�سي، حلني 

هذه الواقعة. ونقلت وكالة الأنباء الريطانية، 

بيان الحت���اد ال���دويل للتن�س وال���ذي ج��اء فيه 

بنظر  املعنية  امل�ستقلة  اللجنة  رئي�س  “رف�س 
يا�سرتمي�سكا  ديانا  ق�سيتها، طلبا جديدا من 

ل��رف��ع ع��ق��وب��ة الإي���ق���اف امل���وؤق���ت ال��ت��ي طبقت 

 عليها يف ال�سابع من كانون ثان/يناير 2021«.

واأ�����س����اف ال��ب��ي��ان “هذا ال���ق���رار ك����ان ع��ر���س��ة 

للتحكيم  ال��دول��ي��ة  املحكمة  اأم���ام  لال�ستئناف 

ال��ري��ا���س��ي، م���ن خ����الل ي��ا���س��رتمي�����س��ك��ا، وه��ي 

اختارت امل�سي يف هذا الطريق«. .

مدريد - وكاالت 

ياأمل بر�سلونة بال�سعود اىل قمة الدوري 

ال���س��ب��اين م�����س��اء ال��ي��وم اخل��م��ي�����س ان متكن 

م����ن حت��ق��ي��ق ال����ف����وز ع���ل���ى ف���ري���ق غ��رن��اط��ه 

ح��ي��ث وا����س���ل ال��ف��ري��ق ت��دري��ب��ات��ه ا���س��ت��ع��دادا 

ل��ل��ق��اء وذل���ك ب��ع��د ف���وزه ي���وم الأح����د امل��ا���س��ي 

ويحل  ه��دف.  مقابل  بهدفني  فياريال،  على 

كامب  مبلعب  بر�سلونة،  على  �سيًفا  غرناطة 

الليجا  ���س��دارة  بر�سلونة  �سيمنح  لقاء  يف  نو 

اأتلتيكو  ب��ع��د خ�����س��ارة  وذل���ك  ال��ف��وز،  يف ح���ال 

�سحيفة  وب��ح�����س��ب  بيلباو.   اأم������ام  م���دري���د 

مران  فاإن  الإ�سبانية،  ديبورتيفو”  “موندو 
الفريق الخري �سهد عودة البو�سني مرياليم 

ب��ي��ان��ي��ت�����س، ال���ذي غ���اب ع��ن م���ب���اراة ف��ي��اري��ال 

واأ�سافت  اليمنى.  الركبة  يف  التهاب  ب�سبب 

بالإ�سافة  بيانيت�س،  اأنه مع عودة  ال�سحيفة، 

���س��وى  ي��ت��ب��ق  اإىل ع����ودة دمي��ب��ل��ي ون��ي��ت��و، مل 

امل�ستبعد  ومن  كوتينيو،  وفيليب  فاتي  اأن�سو 

عودتهما خالل املو�سم اجلاري.

االنباط - عمان 

ارب���د  احل�����س��ني  ن�����ادي  ادارة  ق�����ررت 

لفريقها  الفنية  القيادة  مهمة  ا�سناد 

ال���ك���روي اىل ال��ك��اب��ن ا���س��ام��ه ق��ا���س��م 

امل���درب  ع��ل��ن  الدارة  ا���س��ت��غ��ن��ت  ان  ب��ع��د 

ال�����س��اب��ق ال���روم���اين ف��ل��وري��و ت��ي��ت��ا بعد 

احل�سني  تلقاها  التي  الثقيلة  اخل�سارة 

0-4 �سمن  بنتيجة  اأمام اجلزيرة  اإربد 

ان  امل��ح��رتف��ني.ع��ل��ى  دوري  م��ن��اف�����س��ات 

يتوىل الكابن خلدون ار�سيدات مهمة 

م��درب حرا�س  اىل جانب  العام  امل��درب 

ا�سامه  الكابن  ا�سار لذلك  املرمى كما 

احل�سني  مع  لتفاق  تو�سله  اكد  ال��ذي 

اإربد بعد مفاو�سات معها ومتنى قا�سم 

اإع�����ادة  امل���ع���اون يف  ي��ن��ج��ح وج���ه���ازه  ان 

ال����ت����وازن ل��ل��ف��ري��ق يف امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة 

املقبلة  املرحلة  اأن  ال��دوري، موؤكدا  من 

ويذكر  اجلميع.  جهود  ت�سافر  تتطلب 

ان امل����درب ا���س��ام��ه ق��ا���س��م ي��ع��د واح���دا 

�سبق  اذ  الوطنيني  املدربني  اف�سل  من 

واملن�سية  الرمثا  ف��رق  قيادة  ت��وىل  وان 

نتائج  معها  وح��ق��ق  وغ��ريه��ا  وال�����س��ل��ط 

مميزة .

االنباط - عمان 

ي���اأم���ل ف���ري���ق ال����وح����دات ان ي���ك���ون ظ��ه��وره 

ا���س��ي��ا مميزا  اب��ط��ال  ب��ط��ول��ة دوري  الخ����ري يف 

وج��م��ي��ال ي��ر���س��ي ب��ه ع�ساقه ع��ن��دم��ا ي��واج��ه يف 

ال�ساعة التا�سعة من م�ساء اليوم اخلمي�س فريق 

ف���ولذ الي����راين على ملعب م��ر���س��ول ب���ارك يف 

لقاءات  اإط��ار  يف  الريا�س  ال�سعودية  العا�سمة 

اجلولة ال�ساد�سة والأخرية من دور املجموعات 

لدوري اأبطال اآ�سيا حيث ي�سعى جنوم الخ�سر 

مل��وا���س��ل��ة ن��ف�����س ال��ع��ر���س امل��م��ي��ز ال����ذي ق��دم��وه 

بالفوز  وت��وج��وه  ال�سعودي  الن�سر  فريق  ام��ام 

يرتك  وح��ت��ى  م�سكا  ال����وداع  ..ل��ي��ك��ون  امل�ستحق 

فري الوحدات الذكرى الطيبة عن اوا م�ساركة 

اردنية يف دوري ابطال ا�سيا الكروية ..ل �سيما 

وان جنوم الوحدات لديهم الرغبة الكبرية برد 

اع��ت��ب��اره��م ام���ام ال��ف��ري��ق الي����راين ال���ذي حقق 

م��ن ركلة ج��زاء  ال��ذه��اب  لقاء  ال��ف��وز يف  عليهم 

...وك��ان اجلهاز الفني للفريق قد اطمئن على 

و���س��ع ال��الع��ب��ني م��ن خ���الل ال��ت��دري��ب الخ��ري 

الذي خ�سع له بقيادة الكابن عبداهلل اأبو زمع 

الالعبني  مب�ساركة  الريا�س  ن��ادي  ملعب  على 

الالعبني  م��ن  جمموعة  خ�سعت  حيث  ك��اف��ة، 

الأ���س��ا���س��ي��ني ال���ذي���ن ل��ع��ب��وا اأم�����ام ال��ن�����س��ر اإىل 

ب�سكل  البقية  تدرب  فيما  ال�ست�سفاء،  تدريبات 

اع��ت��ي��ادي. وي��ه��دف ف��ري��ق ال���وح���دات م��ن ه��ذه 

ب�سبب  ع�سام  خ��ال��د  عنها  يغيب  ال��ت��ي  امل��ب��اراة 

ال���ث���اين على  اإىل حت��ق��ي��ق الن��ت�����س��ار  الإي����ق����اف 

ال�سد  فيها  يتناف�س  التي  املجموعة  يف  ال��ت��وايل 

والن�سر على بطاقة التاأهل للدور الثاين، يف ظل 

ارتفاع احلالة املعنوية للجهاز الفني والالعبني 

 .1-2 بنتيجة  الن�سر  على  امل�ستحق  ال��ف��وز  بعد 

وت�����س��ه��د م���ب���اراة ف���ولذ ع���ودة ق��ل��ب ال���دف���اع ي��زن 

ب�سبب  ال�سابقة  امل��ب��اراة  ع��ن  غيابه  بعد  ال��ع��رب 

ت�سكلية  تختلف  ل  ان  ي��ت��وق��ع  ف��ي��م��ا  الإي���ق���اف. 

الن�سر  م��ب��اراة  التي خا�ست  تلك  ال��وح��دات عن 

بعد ان جنحت بتقدمي ال�سورة املميزة عن كرتنا 

. وُيتوقع  ام��ام واح��د من اف�سل الفرق العربية 

اأن تبداأ ت�سكيلة الوحدات بالالعبني يف حرا�سة 

املرمى اأحمد عبد ال�ستار، واأمامه طارق خطاب 

ويزن العرب وفرا�س �سلباية وحممد الدمريي. 

عايد،  ورجائي  اإليا�س،  اأحمد  الو�سط   خط  ويف 

واأحمد �سمري، و�سالح راتب، وزريق، ويف املقدمة 

انداي اأو خالد ع�سام. 

االنباط - عمان 

�سحبت م�ساء الثالثاء يف دار الأوبريا بالدوحة، 

قرعة بطولة كاأ�س العرب )FIFA 2021(، والتي 

القادم يف  الثاين  ت�سرين  اأواخ��ر  مناف�ساتها  تقام 

وتنظيم  باإ�سراف  منتخباً،   )23( مب�ساركة  قطر، 

القرعة  وو�سعت  “فيفا”.  ال���دويل  الحت���اد  م��ن 

اأم�����ام جنوب  ت��اأه��ل��ه  ال��ن�����س��ام��ى يف ح���ال  منتخب 

الثالثة  املجموعة  �سمن  بالت�سفيات،  ال�����س��ودان 

لقاء  م��ن  والفائز  ال�سعودية،  امل��غ��رب،  جانب  اإىل 

فل�سطني وجزر القمر. يف املقابل، �سمت املجموعة 

املتاأهل  اإىل جانب  ال��ع��راق  م��ن قطر،  ك��ل  الأوىل 

البحرين  ومواجهة  وال�سومال،  ُعمان  لقاء  من 

والكويت، فيما جاء ب� “الثانية” تون�س والإمارات 

وموريتانيا،  اليمن  ل��ق��اء  م��ن  وامل��ت��اأه��ل  و���س��وري��ا 

م�سر  بجوار  الرابعة  باملجموعة  اجلزائر  وحلت 

ل��ق��اء لبنان وجيبوتي، وال��ف��ائ��ز يف  وامل��ت��اأه��ل م��ن 

مواجهة ال�سودان وليبيا. وبح�سب نظام البطولة، 

تاأهلت ت�سعة منتخبات مبا�سرة اإىل دور املجموعات 

ال����ذي �سيخو�س فيه  ال��وق��ت  ال��ب��ط��ول��ة، يف  م��ن 

ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة،  ال��ت�����س��ف��ي��ات  م��رح��ل��ة  منتخباً   )14(

ال��دويل، حيث يلتقي الن�سامى  بح�سب ت�سنيفها 

م���ع م��ن��ت��خ��ب ج��ن��وب ال�������س���ودان، ل��ي��ع��ر امل��ت��اأه��ل 

الن�سامى  ومثل  الثالثة.  املجموعة  اإىل  مبا�سرة 

يف القرعة، مدير املنتخب الوطني اأ�سامة طالل، 

حيث وزعت اللجنة املنظمة، الفرق امل�ساركة على 

الأول  �سم  ت�سنيفها،  بح�سب  م�ستويات  اأرب��ع��ة 

منتخب البلد امل�سيف “قطر”، اإىل جانب تون�س، 

اجلزائر واملغرب، فيما جاء بامل�ستوى الثاين م�سر 

وال�سعودية والعراق والإم��ارات، وامل�ستوى الثالث 

���س��وري��ا م��ع امل��ت��اأه��ل م��ن ل��ق��اء ع��م��ان وال�سومال، 

ال�������س���ودان،  وج���ن���وب  الأردن  ول���ب���ن���ان،  ج��ي��ب��وت��ي 

وامل�����س��ت��وى ال����راب����ع والأخ�������ري ���س��م امل���ت���اأه���ل من 

لقاءات البحرين مع الكويت، موريتانيا واليمن، 

فل�سطني وجزر القمر، ليبيا وال�سودان. يذكر اأن 

بطولة كاأ�س العرب ت�سهد تنظيم واإ���س��راف فيفا 

حمطة  باعتبارها  الأوىل،  للمرة  امل�سابقة  على 

مهمة تقام يف الدوحة ت�سبق ا�ست�سافة مونديال 

2022 يف قطر بالربع الأخ���ري م��ن ال��ع��ام ال��ق��ادم. 

وتعد م�ساركة الن�سامى يف كاأ�س العرب 2021، هي 

البطولة  يف  امل�ساركات  اأوىل  كانت  حيث  التا�سعة 

الكويت  1963، وم��ن ثم يف  لبنان  اأقيمت يف  التي 

1964، العراق 1966، ال�سعودية 1985، الأردن 1988، 

2002. وخا�س  الكويت   ،1998 1992، قطر  �سوريا 

امتداد  على  العرب  كاأ�س  بطولة  خ��الل  املنتخب 

امل�ساركات الثمانية املا�سية 32 مباراة، حيث فاز يف 

7 منها وتعادل يف 7، و�سجل 27 هدفاً، وا�ستقبلت 

�سباكه 65، وواجه الن�سامى خاللها 14 منتخباً.

االنباط - عمان 

ال�سبوع  مناف�سات  اليوم  م�ساء  تنطلق 

ال���ق���دم لن��دي��ة  ك����رة  دوري  م���ن  ال����راب����ع 

الفي�سلي  يجمع  وحيد  بلقاء  املحرتفني 

والن�سف  ال��ع��ا���س��رة  ال�ساعة  يف  م��ع��ان  م��ع 

م�����س��اءا ع��ل��ى م��ل��ع��ب ���س��ت��اد ع��م��ان ال���دويل 

..وي�����س��ع��ى ال��ف��ي�����س��ل��ي مل��وا���س��ل��ة ع��رو���س��ه 

ال�سابقة  اللقاءات  يف  قدمها  التي  القوية 

املقدمة  مراكز  نحو  النطالق  وراء  �سعيا 

وامل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى ال��ل��ق��ب وه���و ال���ذي ظهر 

ال�سابقني  ال��ل��ق��اءي��ن  يف  م�سرفة  ب�����س��ورة 

ام���ام ���س��ح��اب وال��ب��ق��ع��ة وه���و ي���درك ال��ي��وم 

فريق  م��ع  جتمعه  التي  املواجهة  �سعوبة 

بهدف  البقعة  اجتاز  ال��ذي  املجتهد  معان 

ال��ذي  ال�سحات  ع��م��رو  امل�����س��ري  حم��رتف��ه 

ظهر ب�سورة قوية واثبت ح�سوره من اول 

جتربة ي�سارك فيها ..ولهذا �سيكون جنوم 

مدربهم  بقيادة  ق��وي  حم��ك  ام��ام  الزرق 

ان  ا�ستطاع  ال��ذي  ال�سيد  ح�سام  ال�سوري 

خ��الل  ال��ف��ري��ق  اداء  ع��ل��ى  ب�سماته  ي�سع 

اليوم  ..وي��درك  املا�سية  الق�سرية  الفرتة 

فريقه  ه��دف  �سيكون  بديل  ول  ال��ف��وز  ان 

ل��ل��ج��ل��و���س ع���ل���ى ال���ق���م���ة وان���ت���ظ���ار ع����ودة 

امل�ساركة  من  الوحدات  التقليدي  مناف�سه 

بني  احلقيقية  املناف�سة  لتبداأ  ال�سيوية 

ي��درك  ح��ني  ..يف  املختلفة  ال����دوري  ف���رق 

عريق  ف��ري��ق  ام���ام  مهمته  �سعوبة  م��ع��ان 

و���س��اح��ب م�����س��وار ط��وي��ل م��ن الجن����ازات 

الوطني املجتهد ديان  ولهذا يامل مدربه 

بنتيجة  ال��ي��وم  ل��ق��اء  م��ن  ي��خ��رج  ان  �سالح 

م�����س��ج��ع��ة ي���وا����س���ل م����ن خ���الل���ه���ا زح��ف��ه 

ال��ف��وز  وان  �سيما  ل  الم����ان  م��واق��ع  ن��ح��و 

البقعه  على  فريقه  حققه  ال��ذي  الخ��ري 

من  ك��ب��رية  معنوية  دف��ع��ة  ال��الع��ب��ني  منح 

لتكون  ال��ي��وم  ت��ك��ون ح��ا���س��رة  ان  امل��ت��وق��ع 

لن  الذي  الفي�سلي  اطماع  امام  �سالحهم 

ير�سى بغري الفوز �سبيال ملوا�سلة م�سوار 

ال�����س��ع��ود مب��ا ي�����س��م��ه ال��ف��ري��ق م��ن جن��وم 

اخلرة وجمموعة ال�سباب .

الوحدات في مباراة الوداع امام فوالذ 

مجموعة صعبة للنشامى في كأس العرب 

الفيصلي يواجه طموحات معان المتطور  

االولمبية المصرية تشطب مرتضى منصور 
القاهرة - وكاالت 

امل�سرية،  الأوملبية  للجنة  الطارئة  العمومية  قررت اجلمعية 

ال�سابق،  الزمالك  ن��ادى  ك��ٍل من مرت�سى من�سور رئي�س  �سطب 

وخ��ال��د زي���ن ال��دي��ن رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة ال�����س��اب��ق، وول��ي��د 

احلكم  ر�سدى  واأحمد  ال�سابق،  القوى  األعاب  احت��اد  رئي�س  عطا 

الدويل للقو�س وال�سهم. واأ�سبح ل يحق للرباعي، حق الرت�سح 

احلالية،  النتخابية  ال���دورة  انتهاء  عقب  ريا�سي،  من�سب  لأي 

ب��ع��د ق����رار ال��ل��ج��ن��ة. وك����ان م��رت�����س��ى م��ن�����س��ور، ق���د مت ع��زل��ه يف 

ال���زم���ال���ك، م���ن ج��ان��ب وزارة ال�سباب  ���س��اب��ق م���ن رئ��ا���س��ة  وق���ت 

والريا�سة، ب�سبب خمالفات مالية داخل النادي. وكانت ال�سهور 

اأزم���ات  يف  من�سور،  مرت�سى  دخ���ول  اأي�����س��ا  �سهدت  ق��د  املا�سية، 

الزمالك. ل��ن��ادي  رئا�سته  خ��الل  امل�سرية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة   م��ع 
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العربية-وكاالت

ت�صتعد ال�صني للمرة الأوىل لالإعالن عن 

تراجع اأعداد �صكانها منذ اأن بداأت يف ت�صجيله 

يف عام 1949، على الرغم من تراجع احلكومة 

ع���ن ���ص��ي��ا���ص��ت��ه��ا يف ال��ت�����ص��دي��د ع��ل��ى الإجن����اب 

املخطط منذ عام 2015، بهدف عك�س النهيار 

يف م��ع��دلت امل��وال��ي��د يف اأك���ر دول���ة م��ن حيث 

عدد ال�صكان يف العامل.

لل�صكان  تعداد  اآخ��ر  يك�صف  اأن  املقرر  ومن 

ومل  املا�صي  دي�صمر  يف  ر�صمياً  انتهى  وال��ذي 

ي��ت��م اإع��الن��ه ب�صكل ع���ام، ع��ن ان��خ��ف��ا���س ع��دد 

1.4 مليار ن�صمة وهو  �صكان ال�صني لأقل من 

2019، وفقاً  الذي مت جتاوزه يف عام  امل�صتوى 

ملا ذكرته م�صادر مطلعة على الإح�صاءات.

كان من املقرر اأن تعلن احلكومة عن نتائج 

ال��ت��ع��داد ال�����ص��ك��اين يف وق���ت ���ص��اب��ق م��ن �صهر 

با�صم  الر�صمي  املتحدث  ذكره  ملا  وفقاً  اأبريل، 

والذي  اأيهوا،  ليو  لالإح�صاء،  الوطني  املكتب 

اأرجع ال�صبب وراء تاأخري اإعالن النتائج ب�صكل 

العمل التح�صريي قبل  اإىل مزيد من  جزئي 

»فاينن�صال  ذكرته  ملا  وفقاً  الر�صمي،  الإع��الن 

تاميز«، واطلعت عليه »العربية.نت«.

ع��دد  ال��راج��ع يف  اإن  ق���ال حم��ل��ل��ون،  فيما 

ال�صكان قد يعني الو�صول اإىل الذورة يف وقت 

الفر�صة  يتيح  اأن  التوقعات، وميكن  اأبكر من 

ي��ق��در ع��دد  ق��ري��ب��اً، وال��ت��ي  ل��ت��ج��اوزه��ا  للهند 

ي��وؤدي  وق��د  ن�صمة،  مليار   1.38 بنحو  �صكانها 

ذلك اإىل خ�صائر فادحة يف ثاين اأكر اقت�صاد 

بداية  �صيء  كل  على  �صيوؤثر  حيث  العامل،  يف 

كبار  رعاية  برامج  زي��ادة  اإىل  ال�صتهالك  من 

ال�صن.

ي��اأت��ي ذل���ك، ف��ي��م��ا ت��راج��ع م��ع��دل امل��وال��ي��د 

عن  ال�صني  تراجعت  اأن  بعد  حتى  ال�صني  يف 

عقود  بعد   2015 يف  ال��واح��د  الطفل  �صيا�صة 

ط��وي��ل��ة م���ن ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا، م���ا ���ص��م��ح ل������الأزواج 

برعاية طفلني بدًل من واحد.

منذ  املتبعة  الواحد  الطفل  �صيا�صة  ورغ��م 

يتنامى،  ظ��ل  ال�صكان  ع��دد  اأن  اإل   1970 ع��ام 

الثورة  اأعقاب  يف  ال�صباب  عدد  ت�صخم  بف�صل 

ال�صيوعية بالإ�صافة اإىل زيادة متو�صط العمر 

املتوقع.

تراجع حاد للخ�صوبة وبنك ال�صعب يحذر

معدل  ارتفاع  الر�صمية  البيانات  واأظهرت 

ما  ���ص��رع��ان  اأن��ه��ا  اإل   ،2016 ع���ام  يف  امل��وال��ي��د 

ت��راج��ع��ت ل��ث��الث ���ص��ن��وات م��ت��ت��ال��ي��ة، وه���و ما 

الن�صاء  اأع���داد  تراجع  اإىل  امل�صوؤولون  اأرج��ع��ه 

رع��اي��ة  تكلفة  وارت���ف���اع  ال��ع��م��ر،  ال�����ص��غ��رية يف 

الأطفال.

امل��رك��زي ال�صيني  ال��ب��ن��ك  م��ن ج��ان��ب��ه ق��ال 

الأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي، اإن���ه ي��ت��وق��ع ت��راج��ع معدل 

م��ق��ارن��ة   1.5 اإىل  ال��ن�����ص��اء  ل����دى  اخل�����ص��وب��ة 

لكل  طفل   1.8 البالغة  الر�صمية  بالتوقعات 

�صيدة.

لإج�����راء  دع������وات  اإىل  ال���و����ص���ع  ه����ذا  اأدى 

يف  الن�صل  حتديد  لقواعد  جذرية  اإ�صالحات 

ال�صيني  ال�صعب  بنك  تقرير  واقرح  ال�صني. 

»موقف  ع��ن  »مت��ام��اً«  التخلي  احلكومة  على 

الأ���ص��رة  واإل��غ��اء تنظيم  وال��رق��ب«  الن��ت��ظ��ار 

متاماً.

للمرة األولى.. الصين قد تنزل عن عرش أكبر عدد للسكان بالعالم

      

لندن - العربية 

ت��ع��ت��زم ب��ري��ط��ان��ي��ا وال��ع��دي��د م��ن ال���دول 

جوازات  باإ�صدار  البدء  الأخ��رى  الأوروبية 

اللقاح  ملتلقي  �صتتيح  وال��ت��ي  ك��ورون��ا  �صفر 

ق��ي��ود مب��ا فيها  اأي���ة  ب��ح��ري��ة ودون  ال�����ص��ف��ر 

يف  وذل���ك   ،)PCR( فح�س  م��ن  الإع��ف��اء 

غ�����ص��ون الأ���ص��اب��ي��ع ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة وق��ب��ل 

وا�صح  م�صعى  يف  ال�صيفية،  العطلة  حلول 

م����ن ق���ب���ل ه�����ذه ال�������دول لإن�����ق�����اذ ال��ق��ط��اع 

مني  ال��ذي  ال��رك��ود  تكرار  وع��دم  ال�صياحي 

به العام املا�صي ب�صبب الوباء العاملي.

ب��ح�����ص��ب ت��ق��ري��ر ن�����ص��رت��ه ج��ري��دة »دي��ل��ي 

ميل« الريطانية، واطلعت عليه »العربية.

ن������ت«، ف������اإن حم����ادث����ات ب���ه���ذا اخل�����ص��و���س 

والحت��اد  بريطانيا  بني  اأي��ام  خالل  �صتبداأ 

الأوروب������ي وت��ه��دف ل��ت��ح��دي��د الآل���ي���ة ال��ت��ي 

خالل  طبيعتها  اإىل  ال�صفر  حركة  �صُتعيد 

الفرة املقبلة، وذلك بالتزامن مع عمليات 

التلقيح اجلارية على نطاق وا�صع يف القارة 

الأوروبية �صد فريو�س »كورونا«.

وقال م�صوؤولون بريطانيون اإن »جوازات 

�صفر كورونا« قد تكون جاهزة بحلول �صهر 

اأن  عن  امل�صوؤولون  ك�صف  كما  املقبل،  يونيو 

هذه  على  �صيح�صلون  الذين  الريطانيني 

يق�صوا  اأن  مب��ق��دوره��م  �صيكون  اجل����وازات 

امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف  ال�صيفية  عطلتهم 

 28 من  اعتباراً  واأملانيا  واإيطاليا  وفرن�صا 

يونيو املقبل، بح�صب ما نقلت »ديلي ميل«.

وق����ال م�����ص��در ح��ك��وم��ي ل����«دي���ل���ي م��ي��ل« 

�صيكون  ك��ورون��ا«  �صفر  »ج����وازات  ن��ظ��ام  اإن 

مل�صاعدة  املقبل  ال�صهر  م��ن  اعتبارا  �صارياً 

اإىل  ال�صفر  يف  يرغبون  الذين  الأ�صخا�س 

للتطعيم. اإثباتاً  البلدان التي تتطلب 

ال�صحية  البطاقة  اأن  اليونان  واأعلنت 

يح�صل  والتي  اليد  بخط  املكتوبة  الورقية 

ع��ل��ي��ه��ا ال���ري���ط���ان���ي���ون احل���ا����ص���ل���ون ع��ل��ى 

ال��ل��ق��اح وت��ت�����ص��م��ن م��واع��ي��د ت��ل��ق��ي��ه��م ل��ق��اح 

الأرا�صي  لدخولهم  كافية  �صتكون  كورونا 

اأي����ة ق���ي���ود، وه����ي ب��ط��اق��ة  ال��ي��ون��ان��ي��ة دون 

لأغ��را���س  ال�صحية  ال�صلطات  ع��ن  ت�صدر 

مواعيد  وحت��دي��د  التلقيح  عملية  تنظيم 

اجلرعات.

اإىل  تتطلع  اأن��ه��ا  اأي�����ص��ا  اإ�صبانيا  واأك���دت 

ال��رح��ي��ب ب���ع���ودة ال�����ص��ي��اح ال��ري��ط��ان��ي��ني 

ب��داي��ة  ���ص��ي�����ص��ه��د  ���ص��ه��ر ي��ون��ي��و  اإن  وق���ال���ت 

لل�صياحة. »النتعا�س« 

وي���ج���ري الحت�����اد الأوروب�������ي حم��ادث��ات 

التفاق  من  اقربت  املتحدة  ال��ولي��ات  مع 

يقول  فيما  ك��ورون��ا«،  �صفر  »ج���وازات  ب�صاأن 

امل�صوؤولون الأوروبيون اأي�صا اإنهم منفتحون 

على �صيا�صة مماثلة مع بريطانيا.

وق����������ال م����ت����ح����دث ب����ا�����ص����م احل����ك����وم����ة 

اأي�صاً  م�صتعدة  بريطانيا  اإن  الريطانية 

لبدء حمادثات مع الحتاد الأوروبي قريباً 

يف هذا ال�صدد.

ال�صفر  ���ص��م��ان  »اإن  امل��ت��ح��دث  واأ����ص���اف 

مهم  اأم��ر  الأوروب��ي��ني  �صركائنا  مع  املفتوح 

ل��ل��غ��اي��ة ول���ه���ذا ال�����ص��ب��ب ���ص��ن��ق��وم ب��اإ���ص��راك 

امل��ف��و���ص��ي��ة الأوروب���ي���ة يف اإع����ادة ف��ت��ح ط��رق 

ال�صفر من بريطانيا قريباً«.

النقل  وزي����ر  اأن  م��ي��ل«  »دي���ل���ي  وك�����ص��ف��ت 

ال����ري����ط����اين ج����ران����ت ����ص���اب�������س ���ص��ي��ج��ري 

ال�صبع  جمموعة  يف  نظرائه  مع  حمادثات 

ي��ون��ي��و  و13   11 ب���ني  »ك�����ورن�����وال«  ق��م��ة  يف 

بهدف تاأمني اتفاقية �صفر غري مقيدة اإىل 

الرائجة. الوجهات 

وق�����ال رئ��ي�����ص��ة امل��ف��و���ص��ي��ة الأوروب�����ي�����ة، 

اإن الحت�����اد  دي�����ر لي������ن،  ف�����ون  اأور������ص�����ول 

الأوروب�����ي ي��ج��ري حم��ادث��ات م��ت��ق��دم��ة مع 

با�صتخدام  العطالت  ب��دء  ب�صاأن  وا�صنطن 

الطرق  فتح  لإعادة  كورونا«  �صفر  »جوازات 

الأطل�صي. عر 

لكن املتحدث با�صم املفو�صية قال اإنه »ل 

توجد مثل هذه الت�صالت حتى الآن« بني 

ب�صاأن  الأوروب����ي  والحت���اد  املتحدة  اململكة 

الع�����راف ب��ال�����ص��ه��ادات ال�����ص��ح��ي��ة لإع����ادة 

الريطانيني اإىل ال�صواطئ الأوروبية«.

شوكة سمكة في مريء
 »أفقر رئيس في العالم«.. وتدخل 

طبي عاجل

سانوفي عن تطويرها لقاح كورونا.. 
نأتي متأخرين خير من أال نأتي 

»تويوتا« تلجأ لشركة 
ناشئة إسرائيلية لتطوير 

شاحنتها الكهربائية

وكاالت - اأبوظبي

ذك�������رت م���������ص����ادر ط���ب���ي���ة ل���وك���ال���ة 

اأوروغ��واي  رئي�س  اأن  بر�س«،  »فران�س 

نقل  موخيكا  »بيبي«  خو�صيه  ال�صابق 

ال�����ص��رع��ة،  وج���ه  ع��ل��ى  امل�صت�صفى  اإىل 

لإزالة �صوكة �صمكة عالقة يف املريء.

وق�������ال راك����ي����ل ب�����ان�����ون، ال��ط��ب��ي��ب 

اخل���ا����س ل��ل��رئ��ي�����س ال�����ص��اب��ق ال��ب��ال��غ 

ل��ل�����ص��ح��ف��ي��ني،  85 ع���ام���ا  ال��ع��م��ر  م���ن 

اإىل  و«���ص��ي��ع��ود  ب�صيطة«  »العملية  اإن 

الأربعاء. منزله« 

اأن  اإع����الم حملية  و���ص��ائ��ل  وذك����رت 

لكنهم  ال�صوكة  اإزال��ة  حاولوا  الأطباء 

مل يتمكنوا، فقرروا التدخل جراحيا.

-2010( ال�صابق  الرئي�س  وا�صتهر 

اأمريكا  يف  الي�صار  رم��وز  اأح��د   )2015

ال��الت��ي��ن��ي��ة، ب��ات��خ��اذ اإج�����راءات مثرية 

ال�صماح  مثل  اأوروغ�����واي،  يف  للجدل 

وت�صريع  املثليني  وزواج  ب��الإج��ه��ا���س 

العامل  �صابقة يف  �صكل  احل�صي�س، مما 

يف عام 2013.

ول���ق���ب خ��و���ص��ي��ه »ب��ي��ب��ي« م��وخ��ي��ك��ا 

ب�«اأفقر رئي�س يف العامل«، حيث عرف 

عنه التق�صف وترع بكل دخله تقريبا 

الإ�صكان الجتماعي. لرنامج 

ع��ن  ت���خ���ل���ى   ،2020 اأك����ت����وب����ر  ويف 

ولي���ت���ه ك��ع�����ص��و يف جم��ل�����س ال�����ص��ي��وخ، 

ح��ي��ث دف���ع ال���وب���اء ال��رئ��ي�����س ال�����ص��اب��ق 

يف  م��رة  لأول  نائبا  انتخابه  مت  ال��ذي 

عام 1995، ويعاين مر�صا مناعيا، اإىل 

ال�صتقالة.

م�صاعف  ب�صكل  مهدد  »اأن��ا  وق��ال: 

اأغ���ادر  وامل���ر����س.  ال�����ص��ي��خ��وخ��ة  ب�صبب 

مم��ت��ن��ا م���ع ال���ع���دي���د م���ن ال���ذك���ري���ات 

واحلنني«.

العربية-وكاالت

الفرن�صية  الأدوي��ة  �صركة  دافعت 

�����ص����ان����ويف، امل����ت����اأخ����رة ع����ن ت��ط��وي��ر 

جهودها،  ع��ن  ك��وف��ي��د-19،  لقاحات 

ي��ج��ري  ال������ذي  ل��ق��اح��ه��ا  اإن  ق���ائ���ل���ة 

تطويره ل يزال من املمكن اأن يلعب 

دوراً مع تطور الوباء.

وق������ال امل����دي����ر امل������ايل ل��ل�����ص��رك��ة، 

����ص���ات���ي���ل���ون  دي  ب���اب���ت���ي�������ص���ت  ج�������ان 

الوباء،  تطور  »مع  اإنه  لل�صحافيني 

اأن  املتاأخرة  كوفيد  للقاحات  ميكن 

ت��ع��ر ع��ل��ى م��ك��ان«، وف��ق��اً مل��ا ذك��رت��ه 

»بلومرغ«، واطلعت عليه »العربية.

نت«.

وم�����ع ظ���ه���ور امل����ت����غ����ريات، ي��ع��م��ل 

����ص���ان���ع���و الأدوي�������������ة ع����ل����ى ت���ع���دي���ل 

ل��ق��اح��ات��ه��م ل��ل��دف��اع ب�����ص��ك��ل اأف�����ص��ل 

يتم  كما  اجل��دي��دة.  ال�����ص��اللت  �صد 

م��ن��اق�����ص��ة ت��ع��زي��ز ال��ل��ق��اح��ات ل��دع��م 

احل���م���اي���ة م����ع ا����ص���ت���م���رار ان��ت�����ص��ار 

ت��ف�����ص��ي  اإىل  اأدى  مم���ا  ال���ف���ريو����س، 

حالت تف�صي جديدة من الهند اإىل 

الرازيل.

هاتفي  ات�صال  يف  �صاتيلون  وقال 

م��وؤ���ص��رات  »ن���رى  ال�صحافيني:  م��ع 

تريدنا  املجتمعات  اأن  على  وا�صحة 

اأن ن��وا���ص��ل ت��ط��وي��ر ت��ل��ك الأدوي�����ة، 

لأنها قد جتد مكاناً مهماً يف احلاجة 

العاملية يف ال�صنوات املقبلة«.

ب��دوره��ا ق��ال��ت ���ص��ان��ويف الأرب��ع��اء 

ت���ط���وي���ر  ال����ع����م����ل يف  ب����������داأت  اإن�����ه�����ا 

ل��ق��اح ���ص��د امل��ت��غ��ريات ال��ن��ا���ص��ئ��ة من 

ف���ريو����س ك����ورون����ا، وال���ت���ي ���ص��ت��وج��ه 

تطوير  برنامج  من  التالية  املراحل 

اللقاحات.

�صانويف  انتهت  فيما  ذل��ك،  ي��اأت��ي 

م����ن جت���ن���ي���د امل���ر����ص���ى يف امل���رح���ل���ة 

ال��روت��ني  ل��ق��اح  درا���ص��ة  الثانية م��ن 

ال�صهر  ال��ن��ت��ائ��ج  وت��ت��وق��ع  امل��وؤت��ل��ف، 

امل��ق��ب��ل، م���ا ي�����ص��ع امل��ن��ت��ج يف امل�����ص��ار 

امل��واف��ق��ة  ع��ل��ى  للح�صول  ال�صحيح 

املحتملة يف نهاية العام.

كما جتري جتربة ثانية على لقاح 

 messenger يعتمد على تقنية

RNA التي ت�صتخدمها اللقاحات 
فايزر،  �صركة  ت�صنعها  التي  الرائدة 

وب��ي��ون��ت��ي��ك، و���ص��رك��ة م���ودرن���ا، وم��ن 

الربع  يف  النتائج  تظهر  اأن  املتوقع 

الثالث.

العربية-وكاالت

وهي  م��وت��ورز،  هينو  �صركة  تتعاون 

����ص���رك���ة ت���اب���ع���ة ل���ت���وي���وت���ا م����وت����ور، م��ع 

للمركبات  ن��ا���ص��ئ��ة  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ���ص��رك��ة 

الكهربائية لتطوير �صاحنات كهربائية 

وحافالت ومركبات جتارية.

وي��������اأت��������ي اخ������ت������ي������ار ه����ي����ن����و ع���ل���ى 

 REE اأوت����وم����وت����ي����ف«  »ري  ����ص���رك���ة 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة،   ،Automotive
ب�����ص��ب��ب ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي 

الكهربائية،  ال�صيارات  لتطوير  تتبعها 

يف  التكنولوجيا  دمج  على  تعمل  حيث 

عجالت ال�صيارة، والتي تتيح للعمالء 

اب���ت���ك���ار ت�����ص��م��ي��م��ات ف���ري���دة ل��ك��اب��ي��ن��ة 

ال�صيارة.

اإىل  بالن�صبة  الخ��ت��ي��ار  ه���ذا  وي��ع��د 

هينو، بالغ الأهمية لك�صب العمالء يف 

�صوق املركبات التجارية التي اأ�صبحت 

تناف�صية للغاية لل�صيارات الكهربائية، 

 ،»CNBC« �صبكة  ذك��رت��ه  مل��ا  وف��ق��اً 

»العربية.نت«. واطلعت عليه 

�صناعة  �صركات  جميع  وت�صتهدف 

ذلك جرنال  تقريباً، مبا يف  ال�صيارات 

م����وت����ورز وف�������ورد وف���ول���ك�������س ف���اج���ن، 

من�صات  لتنمية  ال��ت��ج��اري��ة  امل��رك��ب��ات 

بها. الكهربائية اخلا�صة  ال�صيارات 

تطوير   REEو  Hino وتتوقع 

املقبل،  العام  بحلول  الأولية  مناذجها 

لالإنتاج  م��وع��دا  ي��ح��ددا  اأن��ه��م��ا مل  اإل 

التجاري.

التنفيذي  الرئي�س  من جانبه، قال 

»اإن  �صيمو،  يو�صيو   ،Hino ل�صركة 

واأن���ا  روؤي����ة،  ذات  ���ص��رك��ة  ه��ي   REE
واث����ق م���ن اأن حت��ال��ف الأع����م����ال ه��ذا 

يف  هينو  ل�صركة  داف��ع��ة  ق��وة  �صي�صبح 

القوية  للمناف�صة  ن�صعى  الذي  الوقت 

النقل  قطاع  قيمة م�صافة يف  واإظهار 

التجاري«.

ال��ت��ي   ،REE ���ص��رك��ة  ت���اأم���ل  ف��ي��م��ا 

ذات  ا�صتحواذات  �صركة  عر  اندجمت 

SPAC يف مار�س، يف  غر�س خا�س 

ال�صيارات من  اإحداث ثورة يف �صناعة 

اأن��ظ��م��ة دف��ع العجالت  ت��ق��دمي  خ��الل 

ع����ن ط����ري����ق الأ�������ص������الك ل��ل��م��رك��ب��ات 

وال���ت���ي   ،»Drive-by-wire«

الإل��ك��روين  التحكم  تقنية  ت�صتخدم 

امليكانيكية  التحكم  اأدوات  لتحل حمل 

التقليدية.

تقنيتها  و�صع  اأن  ال�صركة  وتعتقد 

للتحكم بني العجالت وهيكل ال�صيارة 

)ال�����ص��ا���ص��ي��ه( مي��ك��ن اأن جت��ع��ل اأر���ص��ي��ة 

ما  وه��و  مت��ام��اً.  م�صطحة  �صاحناتها 

ي�����ص��م��ح مب���رون���ة اأك�����ر يف ال��ت�����ص��م��ي��م 

ومي���ك���ن ت��ع��دي��ل��ه ل��ت��ل��ب��ي��ة امل��وا���ص��ف��ات 

ل�صياراتها. الفريدة 

العربية - وكاالت

اأع��ل��ن��ت م��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، اأن 

ن�����ص��خ��ة ك���ورون���ا امل��ت��ح��ورة ال��ه��ن��دي��ة، ال��ت��ي 

الهند  اإغ��راق  عن  امل�صوؤولة  اأنها  يف  ُي�صتبه 

 17« دت يف  ُر�صِ اأزم��ة �صحية كبرية، قد  يف 

دولة على الأقل«.

ب���ي.617.1  الن�صخة  اإّن  املنظمة  وق��ال��ت 

املتحورة  با�صم  اأو�صع  نطاق  على  املعروفة 

دت يف »17 دولة على الأقل«. الهندّية، ُر�صِ

ه���ذه  �����دت  ُر������صِ الأخ����������رية،  الأي��������ام  ويف 

اأوروب��ي��ة عدة  ب��ل��دان  امل��ت��ح��ورة يف  الن�صخة 

واإيطاليا). واليونان  و�صوي�صرا  )بلجيكا 

اأيام  منذ  الوباء  مركز  الهند  واأ�صبحت 

»الهندية«،  امل��ت��ح��ورة  الن�صخة  انت�صار  م��ع 

يف  بال�صكان  اك��ت��ظ��اظ��اً  الأك���ر  البلد  وه��ي 

اأرقاماً  ت�صجل  وباتت  ال�صني،  بعد  العامل 

قيا�صية جديدة يومياً لناحية الإ�صابات.

اإ�صابة   352991 الثنني،  الهند  و�صّجلت 

اأع��ل��ى ح�صيلة  يف  واح����د،  ي���وم  يف  ج��دي��دة 

وفاة   2812 اإىل  اإ�صافًة  العامل،  يف  اإ�صابات 

يف اأعلى ح�صيلة وطنية.

اأك��ر ت�صرراً يف  دول��ة  راب��ع  ه��ي  والهند 

ال��ع��امل م��ن ح��ي��ث ال��وف��ي��ات، م��ع اأك���ر من 

األ����ف وف�����اة. وت��ع��م��ل حم����ارق اجل��ث��ث   192

باأق�صى �صرعة يف الأيام الأخرية.

وك���ان���ت م��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة قد 

اإىل  ي��ه��رع��ون  ال��ه��ن��د  ال��ن��ا���س يف  اإن  ق��ال��ت 

اأزم���ة  ي��ف��اق��م  داع، مم��ا  دون  امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 

ت��زاي��د ح���الت الإ���ص��اب��ة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 

�صاللت  الكبرية وظهور  التجمعات  ب�صبب 

����ص���دي���دة ال����ع����دوى وان���خ���ف���ا����س م���ع���دلت 

التطعيم.

ما  الهند  يف  امل�صت�صفيات  لدى  يعد  ومل 

يف  وب��داأت  والأ���ص��ّرة،  الأك�صجني  من  يكفي 

كوفيد-19  مر�صى  ا�صتقبال  عن  المتناع 

الناجم عن الفريو�س.

وقال طارق يا�صارفيت�س، املتحدث با�صم 

املنظمة، اإنها تقدم التجهيزات والإمدادات 

م��ول��د   4000 وم���ن���ه���ا  ل���ل���ه���ن���د،  ال�����الزم�����ة 

اأوك�صجني ل يحتاج اإل مل�صدر طاقة.

م��ن مر�صى   %15 م��ن  اأق���ل  اأن  واأ���ص��اف 

ي��ح��ت��اج��ون فعلياً  ال��ذي��ن  ه��م  ك��وف��ي��د-19 

حتتاج  اأق��ل  ن�صبة  واأن  امل�صت�صفى  ل��دخ��ول 

الأوك�صجني.

ج���زء  ال������راه������ن،  ال�����وق�����ت  »يف  وق���������ال: 

ي���ه���رع���ون  ال���ك���ث���ريي���ن  اأن  امل�������ص���ك���ل���ة  م����ن 

على  يح�صلون  ل  )لأن��ه��م  للم�صت�صفيات 

اأن  من  الرغم  على  الن�صح(  اأو  املعلومات 

اإدارتها  ميكن  املنزل  يف  ال�صحية  الرعاية 

اآمن«. ب�صكل 

الأمريكي جو  الرئي�س  اأعلن  من جهته، 

بايدن اأن بالده �صر�صل »�صل�صلة كاملة من 

كورونا  فريو�س  ملواجهة  للهند  امل�صاعدات« 

ومن بينها اإمدادات طبية لإنقاذ احلياة.

���ص��ر���ص��ل  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  اإن  وق����ال 

لإنتاج  الهند  حتتاجها  ميكانيكية«  »قطعاً 

الإدارة  اأن  واأ�صاف  كوفيد حملياً.  لقاحات 

ت��ن��اق�����س م��وع��د اإر����ص���ال ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

اللقاح للهند. جرعات 

المتحور الهندي من كورونا وصل إلى 17 بلدًا حول العالم

بريطانيا تعتزم إصدار جوازات سفر كورونا قبل عطلة الصيف


