
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

353 وفاة و704 إصابات بـ » كورونا« مطالبات بتأجيل إقرار 
ضريبة الدخل و »الضريبة« 

ترفض التمديد
الثبيتات : قانون االنتخاب ال يساعد على نمو فكرة االحزاب 

الحياة الحزبية بين ضعف 
االحزاب وقصور التشريعات

الأحد   20  رم�سان   1442 هـ  - املوافق  2  اأيار  2021 م - العدد  5681    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 المنظمات األهلية: قرار تأجيل 
االنتخابات ينطوي على خطورة كبيرة

الأنباط - عمر الكعابنة  

و���ص��ل��ت اإىل ���ص��ن��دوق ب��ري��د »الأن����ب����اط« 

ع���دة ر���ص��ائ��ل م��ن اأف�����راد واأ���ص��ح��اب ���ص��رك��ات 

ك��م��ا ���ص��ه��دت م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي 

دائ��رة  من  فيها  يطالبون  مماثلة  مطالبات 

���ص��ري��ب��ة ال���دخ���ل وامل��ب��ي��ع��ات ب��ت��اأج��ي��ل اإق����رار 

امل�����ص��ت��ح��ق��ة ع��ل��ي��ه��م لل�صنة  ال���دخ���ل  ���ص��ري��ب��ة 

تقدير؛  اأق��ل  على  �صهر  مل��دة   2020 املالية 

وذل���ك ل��ع��دة اأ���ص��ب��اب اأب��رزه��ا جائحة ك��ورون��ا 

وتداعياتها من قرارات حظر �صامل وجزئي 

ال����ذي اأث����ر ح�����ص��ب اأ���ص��ح��اب ال�����ص��رك��ات على 

�صياغة بياناتها املالية ب�صورة اأ�صولية . 

م���ن ج��ه��ت��ه��ا؛ او����ص���ح���ت دائ������رة ���ص��ري��ب��ة 

باإمكان مكلفي �صريبة  اأنه  واملبيعات  الدخل 

الدخل الذين مل يتمكنوا من ت�صليم اقرارات 

 2020 ���ص��ري��ب��ة ال����دخ����ل ل��ل�����ص��ن��ة امل���ال���ي���ة 

تقدميها الكرتونيا ا�صافة اىل اليوم اجلمعة 

اليوم  القانونية  الفرتة  يف  موعد  اخ��ر  وه��و 

وغ����دا  الأح�����د؛ ح��ي��ث ي��ع��ت��ر ه���ذا ال��ت��ق��دمي 

عليهم  يرتتب  ول  القانونية  الفرتة  �صمن 

اي غرامات او ا�صافات  وذلك مل�صادفة اخر 

يوم يف الفرتة القانونية لتقدمي الإق��رار يف 

متمم  دوام  ي��وم  اول  ويعتر  ر�صمية  عطلة 

٧٥ من  املادة  القانونية ح�صب احكام  للفرتة 

 ٢٠١٤ ل�صنة   ٣٤ رق��م  ال��دخ��ل  ق��ان��ون �صريبة 

وتعديالته.

ودعت الدائرة املكلفني اإىل �صرورة ت�صليم 

اإقرارات �صريبة الدخل الكرتونيا قبل نهاية 

التي  للغرامات  لتعر�صهم  جتنبا  الحد  يوم 

�صريبة  ت�صمل  وال��ت��ي  ال��ق��ان��ون  عليها  ن�ص 

ال�صريبي،  الإق�����رار  ت��ق��دمي  ل��ع��دم  م�����ص��اف��ة 

4 ب��الأل��ف م��ن قيمة املبالغ  وغ��رام��ة ب��واق��ع 

ال�صريبية امل�صتحقة عن كل اأ�صبوع تاأخري اأو 

اأي جزء منه.

ن��ي��ة لتمديد  اأي  ي��وج��د  اأن���ه ل  واأ���ص��اف��ت 

اإق�����رار �صريبة  ال��ف��رتة ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ت��ق��دمي 

اي�صا  نية  ول   2020 املالية  لل�صنة  الدخل 

لتمديد فرتة ت�صديد �صريبة الدخل املعلنة 

يف اقرارات دخل ال�صنة املالية 2020 بدون 

غرامات.

�صريبةالدخل  دائ��رة  عام  مدير  ان  يذكر 

واملبيعات قد �صمح لل�صركات واملوؤ�ص�صات التي 

مل تنتهي حتى الن من اعداد بياناتها املالية 

ب�صورة ا�صولية تقدمي اقرار �صريبة الدخل 

لل�صنة.  امل��ال��ي��ة  للبيانات  م�����ص��ودة  ب��ه  مرفقا 

املالية  البيانات  على ان يتم تقدمي   2020
ال�صولية قبل نهاية حزيران القادم.

النباط – اريج الزبيدي 

جامعة  يف  ال�صيا�صية  ال��ع��ل��وم  ا���ص��ت��اذ  ق���ال 

�صبة  حالة  �صبب  ع��ن  الثبيتات  قا�صم  ال��ب��رتا 

الردن  يف  احل��زب��ي��ة  للحياة  امل��م��ار���ص��ة  ان��ع��دام 

انها تعود لعدة ا�صباب من ابرزها عدم فاعلية 

الح��زاب  بهذه  النا�ص  امي��ان  وع��دم  الح���زاب 

وه����ذا م��ا ت��ول��د ف��ج��اأة ك���ان ن��ت��ي��ج��ة ت��راك��م��ات 

جعلت امل��واط��ن��ي ي��ع��زف��ون ع��ن الن���خ���راط يف 

الحزاب المر الذي حد من دروها. 

م���ع �صحيفة  ل���ه  وت���اب���ع يف ح��دي��ث خ��ا���ص 

بت�صريع  اأن هناك جانب له عالقة  »النباط« 

ق��وان��ني الح����زاب ح��ي��ث ان��ه��ا ل ت�����ص��اع��د على 

ج�����ود اح�������زاب ق����وي����ة، وه����ن����اك يف ح���ال���ة م��ن 

الريب وال�صك بني الحزاب واحلكومة، حيث 

ب���الح���زاب، ك��م��ا ول يوجد  ت��ث��ق  احل��ك��وم��ة ل 

متار�ص  فاعلة  اح��زاب  ب��وج��ود  حقيقية  رغبة 

ادوارها. 

يعود  اي�صا  ال�صباب  اب��رز  من  ان  واأ�صاف، 

ال�صيا�صية،  للرامج  نف�صها  الحزاب  فقر  اىل 

ح��ي��ث ب��ع�����ص الح������زاب ال��ق��وي��ة ت��ت��ك��ىء على 

اي��دول��وج��ي��ة دي��ن��ي��ة ب��ح��ي��ث اع��ط��ت��ه��ا ن���وع من 

امل�صروعية.
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هديل الصبيحي : لم نتلق اي دعم او 
تشجيع حكومي

 الجغبير: العمالة المدربة ثروة يجب 
الحفاظ عليها

النباط-وكالت

اع����ت����رت ���ص��ب��ك��ة امل���ن���ظ���م���ات الأه���ل���ي���ة 

النتخابات  تاأجيل  ق��رار  اأن  الفل�صطينية، 

يوم  عبا�ص،  الرئي�ص حممود  اأ�صدره  الذي 

ي��ن��ط��وي ع��ل��ى »خ��ط��ورة  امل��ا���ص��ي،  اخلمي�ص 

كبرية«، ح�صب و�صفها

اليوم،  �صحفي  بيان  يف  ال�صبكة،  وقالت 

اأن  ل���و ج����رت  اإن الن���ت���خ���اب���ات ك����ان مي��ك��ن 

لتجديد  فقط  لي�ص  هاماً  »م��دخ��اًل  ت�صكل 

ال�صرعيات.
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النباط – �صايل �صبيحات

ت���ق���ول ه���دي���ل ال�����ص��ب��ي��ح��ي يف م��ق��اب��ل��ة 

اأن  النباط  �صحيفة  معها  اجرتها  خا�صة 

موهبتها اكت�صفت منذ ٢٠ عام، حيث كانت 

ال�صا�صية  الدرا�صة  اثناء  احل��رف  متار�ص 

ب��ع��د ذل���ك ق��ام��ت بتعزيز  امل��در���ص��ة، ث��م  يف 

التوجيهات  خ��الل  من  و�صقلها  موهبتها 

التي تلقتها من احدى اجلمعيات اخلا�صة 

ب�����ص��ن��اع��ة احل�����رف ال���ي���دوي���ة. وت�����ص��ي��ف، 

م�����ص��روح  ال���ب���داي���ة  ك���ان يف  م�����ص��روع��ه��ا  اأن 

»الهل  داخلي  م�صتوى  ربحي على  منزيل 

واجل���ريان«، وم��ن ثم حت��ول ودخلت عامل 

امل��ع��ار���ص امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة ع���ن ط��ري��ق 

ال�صبيحي مدربة للحرف  اجلمعية، وتعد 

اليدوية لدى الكثري من اجلمعيات.
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النباط- عمان

الأردن  ���ص��ن��اع��ة  غ��رف��ت��ي  رئ��ي�����ص  اك����د 

وع����م����ان امل���ه���ن���د����ص ف��ت��ح��ي اجل���غ���ب���ري، ان 

ثروة  تعتر  واملتخ�ص�صة  املدربة  العمالة 

ك��ب��رية ي��ج��ب احل���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا ومت��ك��ي��ن��ه��ا 

ودع����م����ه����ا، ك���ون���ه���ا ال����رك����ي����زة الأ����ص���ا����ص���ي���ة 

لالإنتاج.

ال�����ص��ب��ت مبنا�صبة  ام�����ص  ب��ي��ان  وق���ال يف 

ي�صري  ال�صناعي  القطاع  ان  العمال،  عيد 

امل��ل��ك  ج���الل���ة  وروؤى  ت���وج���ي���ه���ات  ���ص��م��ن 

ال��ع��ام��ل��ني ودع��م  بتمكني  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

جهودهم، منوها ان هذا الدعم ظهر جليا 

خالل جائحة فريو�ص كورونا.

ا�صتطاع  ال�صناعي  القطاع  ان  وا�صاف، 

ب�صكل  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ص��وق  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية 

كامل.
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النباط- عمان

وا�صلت �صركة البوتا�ص العربية حتقيق 

اأداء متميز للربع الأول من العام اجلاري 

ال��ت��ي متر  اليقني  ع��دم  ح��ال��ة  رغ��م   ،٢٠٢١

بها اأ�صواق الأ�صمدة العاملية جراء ا�صتمرار 

متحورة  �صاللت  وظهور  ك��ورون��ا  جائحة 

جديدة من الفريو�ص يف العامل.

عن  ال�صادرة  املالية  البيانات  وبح�صب 

ال�صركة، ارتفعت الأرباح ال�صافية املوحدة 

ل�����ص��رك��ة ال��ب��وت��ا���ص ال��ع��رب��ي��ة ب��ع��د اق��ت��ط��اع 

التعدين  ور���ص��وم  واملخ�ص�صات  ال�صرائب 

العام اجلاري  الأوىل من  الثالثة  لل�صهور 

مليون   )٤٠( اإىل  لت�صل   )%٥8( بن�صبة 

دينار مقابل )٢6( مليون دينار خالل ذات 

الفرتة من العام املا�صي ٢٠٢٠.
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النباط-وكالت

النباط-وكالت

املمنهج الذي ميار�صه  العن�صري  التمييز 

الفل�صطينيني  بحق  الإ�صرائيلي  الح��ت��الل 

لتنفيذ  املحتلة  القد�ص  مدينة  يف  وخا�صة 

خم��ط��ط��ات��ه ال���ت���ه���وي���دي���ة ان���ت���ه���اك وا����ص���ح 

الإن�صانية  ���ص��د  وج��رمي��ة  ال����دويل  ل��ل��ق��ان��ون 

ي��ق��ف امل��ج��ت��م��ع ال������دويل جت��اه��ه��ا م��ت��ف��رج��اً 

بتنفيذ  الفل�صطينية  امل��ط��ال��ب��ات  متجاهاًل 

ق������رارات ال�����ص��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت�صمن 

القابلة  غ��ري  الفل�صطيني  ال�����ص��ع��ب  ح��ق��وق 

دولته  باإقامة  حقه  مقدمتها  ويف  للت�صرف 

امل�صتقلة وعا�صمتها القد�ص

الأر���ص  للدفاع عن  الوطني  املكتب  وبني 

ومقاومة ال�صتيطان التابع ملنظمة التحرير 

ال�صادر  الأ�صبوعي  تقريره  يف  الفل�صطينية 

تتجلى  العن�صري  التمييز  �صيا�صة  اأن  اليوم 

ب��اأب�����ص��ع ���ص��وره��ا يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���ص املحتلة 

ح��ي��ث ت���وا����ص���ل ���ص��ل��ط��ات الح����ت����الل تغيري 

خالل  م��ن  املدينة  يف  ال��دمي��وغ��رايف  الو�صع 

على  وال�صتيالء  الفل�صطينيني  منازل  هدم 

اأرا�صيهم وقمعهم والتنكيل بهم لتهجريهم 

اأن  اإىل  م�صرياً  ال�صتيطان  عمليات  وتو�صيع 

 ٢٥ على  املا�صي  الأ�صبوع  ا�صتوىل  الحتالل 

اأرا�صي حي وادي اجلوز بالقد�ص  دومناً من 

لإقامة بوؤرة ا�صتيطانية فيما �صلم اإخطارات 

�صمال  العي�صوية  بلدة  يف  م��ن��ازل  ع��دة  بهدم 

املدينة
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 االحتالل اإلسرائيلي يواصل التمييز العنصري في القدس لتهويدها

 40  مليون دينار صافي األرباح 
الموحدة لشركة البوتاس

 زيادين : االحزاب نفسها ال تقدم
    بمعظمها خطابا جديدا

 النمري  :نظام التصويت الوطني
   والقوائم الوطنية هو الذي يحدث فرقًا

 القوات المسلحة االردنية - الجيش العربي.. 
جاهزية عالية في الحرب والسلم

 البنك االسالمي االردني العمود الفقري للصيرفة 
االسالمية خالل مسيرة المئوية

النباط- عمان

 يف اردن » ار�ص العزم .. وحد �صيفه ما نبا« 

اجلي�ص   – الردن���ي���ة  امل�صلحة  ال��ق��وات  ج���ذرت 

اململكة  وطماأنينة  ونه�صة  واأمان  اأمن  العربي، 

الدولة  مئوية  م��دى  على  الها�صمية  الردن��ي��ة 

مكللة  وال��ف��خ��ار،  وال�����ص��وؤدد  بالن�صر  احل��اف��ل��ة 

بجاهزية عالية يف احلرب وال�صلم.

دوره  امل�صطفوي  ال��ع��رب��ي  اجلي�ص  ووا���ص��ل 

ال���ق���وي امل���ن���ي���ع، يف ح��م��اي��ة ال���ث���غ���ور والر������ص 

والن�������ص���ان، وال��ت��ن��م��ي��ة، وال��ت�����ص��دي ل���الإره���اب 

ال��ن��ه�����ص��ة  رك����ائ����ز  م��ك��ر���ص��ا  الزم���������ات،  وادارة 

مئويته  يدخل  وال��وط��ن  والجن���از،  والتطوير 

م�صرية  ا�صتكمال  م��ن  ال��واث��ق  مب�صهد  الثانية 

راي���ة ال���ث���ورة ال��ع��رب��ي��ة ال���ك���رى، وح��م��ل �صرف 

القيادة  ظل  يف  معا،  والإن�صانية  الأم��ة  ق�صايا 

املظفرة. الها�صمية 

»اإن ال�صعار الذي على جباهكم مكتوب عليه 

اجلي�ص العربي، وهذا ال�صم مل يكن �صدفة اأو 

ال��ت��زام هذا  على  تاأكيد  ه��و  واإمن��ا  �صعار  جم��رد 

العربية  الأم����ة  ق�����ص��اي��ا  ب��ال��دف��اع ع��ن  اجل��ي�����ص 

وت��راب��ه��ا واأم��ن��ه��ا م��ن اأي خ��ط��ر«، ه��ك��ذا ي��رز 

جاللة القائد العلى للقوات امل�صلحة الردنية 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ���ص��ورة م��ن ���ص��ور رف��اق 

املوؤ�ص�صة  ه��ذه  وا�صعا  اأق��وال��ه،  اح��د  يف  ال�صالح 

ال���ف���ذة ع��ل��ى راأ�����ص اول���وي���ات اه��ت��م��ام ج��الل��ت��ه، 

ال�صاخمة  احل�صينة  ال��ق��ل��ع��ة  اجل��ي�����ص،  ليبقى 

يحمي  وب�صيف  العربي«،  ب«اجلي�ص  ُو�ّصح  بتاج 

الوطن وخرياته.
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النباط- عّمان

اأوائ����ل ال���دول ال��رائ��دة يف   ت��ع��د اململكة م��ن 

املئوية  خالل  الإ�صالمية  امل�صارف  اإن�صاء  تبني 

للبيئة  نتيجة  خا�ص  ب�صكل  وتطورها  املا�صية، 

لال�صتثمارات  واجلاذبة  امل�صجعة  ال�صتثمارية 

الإ�صالمي  البنك  و�صّكل  واخل��ارج��ي��ة،  املحلية 

الأردين نواة اأول عمل م�صريف اإ�صالمي متميز، 

حيث اأن�صئ عام ١9٧8 ، و�صاهم يف تثبيت دعائم 

جتربة  وا�صعاً  الأردن  يف  الإ�صالمية  ال�صريفة 

الإ�صالمي  امل�صريف  العمل  الأردن على خريطة 

كون  حيث   ، الوطني  لالقت�صاد  داع��م��اً  وك��ان   ،

ق��اع��دة ق��وي��ة م��ن امل��ت��ع��ام��ل��ني م��ع��ه م��ن خ��الل 

وال�صتثمارية  امل�صرفية  ل��الأع��م��ال  ممار�صته 

ط��ب��ق��اً لأح��ك��ام وم��ب��ادئ ال�����ص��ري��ع��ة الإ���ص��الم��ي��ة 

حم��ق��ق��اً م���وق���ع���اً ري����ادي����اً يف ع����امل ال�����ص��ريف��ة 

الإ�صالمية ، وكان البنك الإ�صالمي الأردين قد 

با�صر اعماله من خالل اول فرع له مت افتتاحه 

١9٧9/9/٢٢ ، وحظيت جتربته باهتمام  بتاريخ 

حققت  التي  الرائدة  باملوؤ�ص�صات  يعنى  من  كل 

جن���اح���ات يف ب��ل��دان��ه��ا ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال��ع��امل��ني 

ومعرفة  ب��خ��رة  لتمتعه  وال���ص��الم��ي  ال��ع��رب��ي 

ك��ث��رية،  وب��ل��دان  م��وؤ���ص�����ص��ات  اإىل  نقلها  وا���ص��ع��ة، 

م�صريته  متوجاً  التحديات،  خمتلف  متخطياً 

ائتمانية  وت�صنيفات  م��ت��ع��ددة  ع��امل��ي��ة  ب��ج��وائ��ز 

و�صرعية خالل اأربعة عقود من تاأ�صي�صه.

البنك  فكرة  ح��ول  املواطنني  التفاف  وك��ان 

الإ�صالمي الأردين وتوجيهات فقهاء ال�صريعة.

التفا�صيل �ص »2«



املحلي

م�ؤ�سف اأن جند اأنف�سنا يف كل منا�سبة تخ�ص اهلنا امل�سيحيني يف �سجال عقيم وهابط، 

او  باأعيادهم  تهنئتهم  اأو عدم ج���از  البع�ص ح�ل ج���از  فيه  م��اأزوم يخرج علينا  وخلط 

فتاوى  نقراأ  اأن  اي�ساً  وحم��زن  م�تاهم،  على  والرتحم  واحزانهم  افراحهم  م�ساركتهم 

امل�سرتك،  وعي�سنا  االجتماعي  بن�سيجنا  ال�سرر  اأف��دح  ُتلحق  التي  والتكفري  التحرمي 

وت�سيء لنا جميعاً، ولي�ص لفئة من م�اطنينا فح�سب، م�سيحي� االردن لي�س� دخالء على 

هذه االر�ص، هم من طينها وملحها وعجينها، جذورهم �ساربة باأعماقها، ولي�س� بطائفة 

لنا  اقلية يف وطنهم مهما �سغر حجمهم الأنهم ينتم�ن للعروبة، هم اخ�ة  ولن يك�ن�ا 

التعليقات  تلك  م�ؤ�سفة  الدين،  ي�م  اىل  و�سيبق�ن  و�سالم  بكل حمبة  قرون  �س�ياً  ع�سنا 

ناطقني  انف�سهم  ب�ا  ن�سّ االن�سانية،  امل�ساعر  الدن��ى  تفتقد  فئة  من  والتافهة  امل�ستهجنة 

بل�سان ملك الرحمة، وقرروا ان هذا ي�ستحق الرحمة وذاك ال ي�ستحقها، نحن عباد ول�سنا 

اأمر  �سيء،  كل  و�سعت  التي  اخلالق  رحمة  يف  ويتدخل  يتجراء  ان  ملخل�ق  فكيف  ارب��اب، 

اإىل اهلل وحده، ُيدخل اجلنة من ي�ساء برحمته،  الرحمة واجلنة والت�بة واملغفرة تع�د 

وُيدخل النار من ي�ساء بعدله، ونحمده �سبحانه وتعاىل الذي مل يجعل الرزق والرحمة 

ومفاتيح اجلنة والنار بيد الب�سر امثال ه�ؤالء، ارحم�ا النا�ص وال ت�ؤجج�ا الكراهية بني 

ابناء ال�طن ال�احد، مفاتيح اجلنة لي�ست يف جي�بكم لكنها يف قل�بكم فاأ�سلح�ا القل�ب 

جمده،  لالإ�سالم  واع��ي��دوا  �سمائركم،  وتطهري  اأنف�سكم  باإ�سالح  وت�ساغل�ا  واالع��م��ال، 

وقدم�ه للعامل ر�سالة عادلة معتدلة ح�سارية تليق بديننا العظيم .. رحم اهلل البطل 

را�سد ال�س�ي�سات الذي ذهب لريفع ا�سم وعلم االأردن عاليا فعاد حمم�ال على االأكتاف 

اهتمام  ب��دون  ار�سل�ه  الذين  ي�سامح  ال  واهلل  وحمبيه،  اهله  اجر  اعظم  بالعلم،  ملف�فا 

امل�س�ؤولني  الزه�ر خطيئة يجب ان يحا�سب  فخذل�ه وفرط�ا فيه، فم�ته وه� يف عمر 

امل�ستهرتين عنها. 

د. عصام الغزاوي

إعتنق االنسانية اواًل ثم 
إعتنق ما شئت من األديان !

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على البارك�د

لرتى االأخبار »املحلية« يف امل�قع االلكرتوين

 البنك االسالمي االردني العمود الفقري للصيرفة 
االسالمية خالل مسيرة المئوية

 القوات المسلحة االردنية - الجيش العربي.. جاهزية عالية في الحرب والسلم

االنباط- عمان

اإن�ساء  تبني  ال��رائ��دة يف  ال��دول  اأوائ��ل  اململكة من  تعد   

امل�����س��ارف االإ���س��الم��ي��ة خ��الل امل��ئ���ي��ة امل��ا���س��ي��ة، وت��ط���ره��ا 

ب�����س��ك��ل خ���ا����ص ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة امل�����س��ج��ع��ة 

البنك  و�سّكل  واخلارجية،  املحلية  لال�ستثمارات  واجلاذبة 

االإ�سالمي االأردين ن�اة اأول عمل م�سريف اإ�سالمي متميز، 

1978 ، و�ساهم يف تثبيت دعائم ال�سريفة  حيث اأن�سئ عام 

خريطة  على  االأردن  جتربة  وا�سعاً  االأردن  يف  االإ�سالمية 

ال��ع��م��ل امل�����س��ريف االإ����س���الم���ي ، وك����ان داع���م���اً ل��الق��ت�����س��اد 

املتعاملني معه من  ، حيث ك�ن قاعدة ق�ية من  ال�طني 

طبقاً  واال�ستثمارية  امل�سرفية  لالأعمال  ممار�سته  خالل 

الأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية حمققاً م�قعاً ريادياً 

االإ�سالمي  البنك  وك��ان   ، االإ�سالمية  ال�سريفة  ع��امل  يف 

ل���ه مت  ف���رع  اول  م���ن خ���الل  اع��م��ال��ه  ب��ا���س��ر  ق���د  االأردين 

باهتمام  جتربته  وحظيت   ،  1979/9/22 بتاريخ  افتتاحه 

التي حققت جناحات يف  الرائدة  بامل�ؤ�س�سات  كل من يعنى 

لتمتعه  واال�سالمي  العربي  العاملني  م�ست�ى  على  بلدانها 

بخربة ومعرفة وا�سعة، نقلها اإىل م�ؤ�س�سات وبلدان كثرية، 

بج�ائز  م�سريته  م��ت���ج��اً  ال��ت��ح��دي��ات،  خمتلف  متخطياً 

اأربعة  خالل  و�سرعية  ائتمانية  وت�سنيفات  متعددة  عاملية 

تاأ�سي�سه. عق�د من 

االإ�سالمي  البنك  فكرة  ح���ل  امل�اطنني  التفاف  وك��ان 

املخل�سة  واجل��ه���د  ال�سريعة  فقهاء  وت�جيهات  االأردين 

االأعمال  رجال  من  تك�نت  التي  املتعاقبة  االإدارة  ملجال�ص 

العليا  التنفيذية  واالإدارة  والعرب  االأردن��ي��ني  واالقت�ساد 

التي  والتحديات  املع�قات  بتجاوز كثري من  اثر كبري  له، 

دور  للبنك  ك��ان  حيث  ة،  اخل���ريرِّ البنك  م�سرية  اعرت�ست 

اأن  وا�ستطاع  واالجتماعية،  االقت�سادية  احلياة  يف  ال  فعَّ

ينم� من�اً مت�ساًل و�سريعاً واأن ير�سخ مكانته امل�سرفية يف 

خمتلفة  روؤية  بتبني  االأردنية،  للبن�ك  االأمامية  الك�كبة 

تقدمي  ا�ستطاع  اذ  امل��ال  ل�ظيفة  التقليدية  ال���روؤى  ع��ن 

خدمات م�سرفية وا�ستثمارية للمتعاملني وفق ال�س�ابط 

ال�سرعية التي تنتهج نهجاً متميزاً يف االقت�ساد.

�سرعية  رقابة  لهيئة  البنك  و تخ�سع معامالت وعق�د 

اأع��م��ال��ه امل�����س��رف��ي��ة ل��رق��اب��ة ال��ب��ن��ك امل��رك��زي  ك��م��ا تخ�سع 

م��ب��ادئ  وت��ط���ي��ر  ت��ع��م��ي��ق  ع��ل��ى  ال��ب��ن��ك  وي��ع��م��ل  االأردين 

واال�ستمرار  املخاطر  اإدارة  وتط�ير  امل�ؤ�س�سية  احل�كمة 

احلاكمية  ول��ك���ن   3 وب���ازل   2 ب���ازل  متطلبات  تطبيق  يف 

التي  واالإجراءات  والنظم  الق�اعد  اأف�سل  ت�فر  امل�ؤ�س�سية 

يف  امل�ساهمة  و  املختلفة  واأن�سطته  البنك  يف  الثقة  تعزز 

 ، ال�طنية  التنمية  ويف  االأردين  امل�سريف  اجلهاز  تط�ير 

احلاكمية  ممار�سات  االأردين  االإ�سالمي  البنك  طبق  فقد 

االإر�سادية  املبادئ  مع  يت�افق  وب�سكل  ال�سليمة  امل�ؤ�س�سة 

اخلدمات  جمل�ص  عن  ال�سادرة  امل�ؤ�س�سات  اإدارة  ل�س�ابط 

امل��رك��زي  البنك  )IFSB(وتعليمات  االإ���س��الم��ي��ة  امل��ال��ي��ة 

االأردين واأف�سل املمار�سات الدولية اعتباراً من بداية عام 

احلاكمية  دليل  وتطبيق  ب��اإع��داد  قيامه  خ��الل  من   2008

امل�ؤ�س�سية وااللتزام مبا ورد فيه .

للتم�يل واال�ستثمار،  االأردين  االإ�سالمي  البنك  تاأ�س�ص 

ملمار�سة   1978 �سنة  حم���دودة(  ع��ام��ة  م�ساهمة  )ك�سركة 

االأعمال التم�يلية وامل�سرفية واال�ستثمارية طبقاً الأحكام 

اخلا�ص  القان�ن  مب�جب  االإ�سالمية،  ال�سريعة  ومبادئ 

1978،ويف  ل�سنة   )13( رق��م  االأردين  االإ���س��الم��ي  بالبنك 

و  االأول  االدارة  جمل�ص  ان��ت��خ��اب  مت   1979 ���س��ب��اط  �سهر 

والدكت�ر  االدارة  ملجل�ص  رئي�ساً  ال�سمايلة  ع��ادل  انتخاب 

�سامي حم�د مديراً عاماً للبنك .

امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  اأ����س���در  ���س��ه��ر اذار م��ن ع�����ام1979  ويف 

امل���اف��ق��ة ع��ل��ى ال��رتخ��ي�����ص ال��ن��ه��ائ��ي ل��ل��ب��ن��ك االإ���س��الم��ي 

ال�سائح  ال�سيخ عبد احلميد  �سماحة  تعيني  ، ومت  االأردين 

 1994/9/5 حتى  وا�ستمر  للبنك  �سرعي  م�ست�سار  ك���اأول 

اأب� غدة خلفاً  ال�ستار  لي�ستقيل ويتم اختيار الدكت�ر عبد 

امل�ست�سار  ملعاونة  �سرعية  ا�ست�سارية  جلنة  ت�سكيل  مع  له 

التي  امل�سائل  ح���ل  ال�سرعي  ال����راأي  تك�ين  يف  ال�سرعي 

ت��ع��ر���ص ع��ل��ي��ه وت��ك���ن��ت م��ن ث��الث��ة م��ن ك��ب��ار ال��ف��ق��ه��اء يف 

االأردن هم الدكت�ر عبد العزيز اخلياط والدكت�ر اإبراهيم 

زيد الكيالين وال�سيخ عز الدين اخلطيب التميمي.

ب��راأ���س��م��ال م��دف���ع مل يتجاوز  ال��ب��ن��ك اع��م��ال��ه  وب��ا���س��ر 

امل��ل��ي���ين دي��ن��ار م��ن راأ����ص م��ال��ه امل�����س��رح ب��ه ال��ب��ال��غ اأرب��ع��ة 

م��الي��ني دي��ن��ار، وب��ع��د م���رور اث��ن��ني واأرب��ع��ني ع��ام��اً اأ�سبح 

راأ�سماله مائتي ملي�ن دينار اأردين.

البنك  م���ج���دات )مطل�بات(  1980 منت  ع��ام  وخ��الل 

العام  باملئة فبلغت5ر15 ملي�ن دينار يف نهاية   112 بن�سبة 

ملي�ن  6ر12  اىل  لت�سل  باملئة   157 بن�سبة  ودائ��ع��ه  ومن��ت 

6ر7  اىل  لي�سل  واال�ستثمار  التم�يل  حجم  وارتفع  دينار، 

فرعه  البنك  افتتاح   1980 العام  �سهد  كما  دي��ن��ار،  ملي�ن 

اهلل  عبد  �سالح  ال�سيخ  وانتخاب  احل�سني  جبل  يف  الثاين 

كامل لرئا�سة جمل�ص االإدارة.

يف العام التايل �سهد البنك انطالقة يف جمال التفرع، 

ف��اف��ت��ت��ح ث��الث��ة ف����روع، ومت ت�����س��دي��د ال��ق�����س��ط ال��ث��ال��ث من 

96ر2  ال��ع��ام  امل��دف���ع يف نهاية  امل��ال  راأ����ص  امل��ال فبلغ  راأ����ص 

ملي�ن دينار، كما افتتح البنك يف العام الذي تاله فرعني 

منطقة  يف  العامة  االإدارة  مقر  بناء  يف  وبا�سر  جديدين 

ال�سمي�ساين ومت ت�سديد الق�سط الرابع واالأخري من راأ�ص 

اأرب��ع��ة ماليني  امل��دف���ع  راأ���ص ماله  فبلغ  ب��ه،  امل�سرح  امل��ال 

ع��ام��اً  دي��ن��ار ومت تعيني االأ���س��ت��اذ م������س��ى ���س��ح��ادة م��دي��راً 

للبنك االإ�سالمي االأردين.

م�ساريع  اأك���رب  تنفيذ  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ب���داأ   1983 ع���ام  ويف 

�ساحية  م�سروع  وه�  اآن��ذاك،  للبنك  املخ�س�ص  اال�ستثمار 

1985 �سدر القان�ن الدائم للبنك بدل  الرو�سة، ويف عام 

1978، ومتت زيادة راأ�ص مال البنك  القان�ن امل�ؤقت ل�سنة 

الدائم،  مبناه  اىل  البنك  وانتقل  دينار،  �ستة ماليني  اىل 

وارتفع عدد فروعه اىل اثني ع�سر فرعاً.

ت����ىل حم��م���د ج��م��ي��ل ح�����س���ب��ة رئ��ا���س��ة   1995 ويف ع���ام 

لرئي�ص  نائباً  �سحادة  م��سى  انتخاب  ومت  االإدارة  جمل�ص 

املجل�ص.

كما قام البنك بتغيري �سعارة واإطالق ه�يته امل�ؤ�س�سية 

اجل���دي���دة يف اإط�����ار ان�����س��م��ام��ه ل��ب��اق��ي ال��ب��ن���ك ال��ت��اب��ع��ة 

يف  وذل��ك  ال�سعار  ه��ذا  رف��ع  يف  امل�سرفية  الربكة  ملجم�عة 

االأول من �سهر مت�ز لعام 2010.

نهاية  يف  دينار  ملي�ن   200 اىل  البنك  راأ�سمال  وو�سل 

عام 2020 ومت تعيني الدكت�ر ح�سني �سعيد رئي�ساً تنفيذياً 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ا���س��ت��ق��ال��ة  ب��ع��د   2019 اي���ار  يف  للبنك 

ال�سابق للبنك م��سى �سحادة.

خمتلف  اإىل  خدماته  و���س���ل  على  البنك  ح��ر���ص  كما 

التجمعات ال�سكانية واالقت�سادية يف اململكة للت�سهيل على 

الفروع  من  �سبكة  ن�سر  خالل  من  وذلك  معه،  املتعاملني 

عام  بفرعني  ب��داأت  اململكة  مناطق  جميع  تغطي  واملكاتب 

اإىل  اإ���س��اف��ة  مكتباً  و25  ف��رع��اً   83 اإىل  االآن  لت�سل   1980

والتي  االآيل  ال�سراف  خ���دمات  يقدم  كما  الب�ندد.  مكتب 

اأنح���اء  العامة يف جميع  واملراف���ق  الفروع  ع���ددها يف  يبلغ 

االأردن لغاية االآن267 جهازاً.

املا�سي  العام  نهاية  حتى  االإ�سالمي  البنك  يف  ويعمل 

 ،1980 ع���ام  م���ظ��ف��ني   109 ب���داأ ب  ان  ب��ع��د  م���ظ��ف��اً   2434

امل�سرفية  اخل��دم��ات  لتقدمي  الكافية  ب��اخل��ربة  يتميزون 

االإ���س��الم��ي��ة ح��ي��ث ح��ر���ص ال��ب��ن��ك دائ��م��اً ع��ل��ى رف���ع �س�ية 

واإحلاقهم  درا�سية  بعثات  يف  اإيفادهم  خالل  من  م�ظفيه 

ب�������دورات ت��دري��ب��ي��ة مل����اك���ب���ة ال���ت���ط����رات امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي 

من  وغريها  امل�سرفية  التقنيات  جمال  يف  البنك  �سه�دها 

اخلدمات.

االنباط- عمان

جذرت  نبا”  �سيفه ما  .. وح��د  العزم  “ ار���ص  اردن   يف 

واأمان  اأمن  العربي،  – اجلي�ص  االردنية  امل�سلحة  الق�ات 

مدى  على  الها�سمية  االردنية  اململكة  وطماأنينة  ونه�سة 

مكللة  والفخار،  وال�س�ؤدد  بالن�سر  احلافلة  الدولة  مئ�ية 

بجاهزية عالية يف احلرب وال�سلم.

املنيع،  العربي امل�سطف�ي دوره الق�ي  ووا�سل اجلي�ص 

يف حماية الثغ�ر واالر�ص واالن�سان، والتنمية، والت�سدي 

لالإرهاب وادارة االزمات، مكر�سا ركائز النه�سة والتط�ير 

ال�اثق  مب�سهد  الثانية  مئ�يته  يدخل  وال�طن  واالجناز، 

من ا�ستكمال م�سرية راية الث�رة العربية الكربى، وحمل 

���س��رف ق�����س��اي��ا االأم����ة واالإن�����س��ان��ي��ة م��ع��ا، يف ظ��ل ال��ق��ي��ادة 

املظفرة. الها�سمية 

عليه اجلي�ص  مكت�ب  جباهكم  على  الذي  ال�سعار  “اإن 
العربي، وهذا اال�سم مل يكن �سدفة اأو جمرد �سعار واإمنا 

ق�سايا  ع��ن  ب��ال��دف��اع  اجلي�ص  ه��ذا  ال��ت��زام  على  تاأكيد  ه��� 

هكذا  خطر”،  اأي  م��ن  واأم��ن��ه��ا  وت��راب��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة  االأم����ة 

امل�سلحة االردن��ي��ة  ل��ل��ق���ات  ال��ق��ائ��د االع��ل��ى  ي���ربز ج��الل��ة 

امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ����س����رة م���ن ���س���ر رف����اق ال�����س��الح 

يف اح��د اأق����ال���ه، وا���س��ع��ا ه��ذه امل���ؤ���س�����س��ة ال��ف��ذة ع��ل��ى راأ���ص 

اول�يات اهتمام جاللته، ليبقى اجلي�ص، القلعة احل�سينة 

يحمي  وب�سيف  العربي”،  ُو�ّسح ب”اجلي�ص  بتاج  ال�ساخمة 

ال�طن وخرياته.

م��ت��ق��اع��دون ع�����س��ك��ري���ن وم����ؤرخ����ن ي����ؤك���دون ل���ك��ال��ة 

منذ  االردين  اجل��ي�����ص  دور  ان  )ب����رتا(  االردن���ي���ة  االن���ب���اء 

الن�سر  وحتقيق  دفاعية  واجبات  على  يقت�سر  مل  ن�ساأته 

وحماية ال�سيادة واال�ستقالل ومكت�سبات الدولة، فح�سب، 

را�سخة  حتديثية  م�ؤ�س�سة  يعد  العالية،  بجاهزيته  انه  بل 

وال��ت��ط���ي��ر  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ب��ن��اء  ادوارا خ��اّلق��ة يف  م��ار���س��ت 

منتج،  كبلد  االردن  �س�رة  طبع  ال��ذي  التغيري،  واح���داث 

اآمن وم�ستقر، رغم املحيط امللتهب، وماآالت ظروفه.

وك���ان رئ��ي�����ص هيئة االأرك�����ان امل�����س��رتك��ة، ال��ل���اء ال��رك��ن 

ي������س��ف احل��ن��ي��ط��ي، ق��د اأك���د ق��ب��ل اي���ام، ع��ل��ى “ان ال��ق���ات 

واأ�سلحة  ومعدات  ب�سرية  ق�ى  من  متتلكه  ومبا  امل�سلحة 

حديثة ومتط�رة ذات جاهزية وكفاءة، قادرة على حماية 

ال����ط���ن وم���ق���درات���ه واحل���ف���اظ ع��ل��ى اأم���ن���ه وا���س��ت��ق��راره، 

ال�سعاب  ك��اف��ة  ت��ذل��ي��ل  ا���س��ت��ط��اع��ت  امل�سلحة  ال��ق���ات  واأن 

ملختلف  والت�سدي  احلدودية،  ال�اجهات  على  والتحديات 

واحباطها”. والتهريب  الت�سلل  عمليات 

يق�ل ا�ستاذ التاريخ يف اجلامعة االردنية الدكت�ر مهند 

مبي�سني، اإن احلديث عن م�ؤ�س�سة اجلي�ص العربي، يف ظل 

الدولة وتاريخها املجيد، لي�ص حديثا عن واجبات  مئ�ية 

فح�سب،  ���س��ه��ادة،  وق�س�ص  وب��ط���الت  م��ع��ارك  او  دف��اع��ي��ة 

�سردية  تلخ�ص  ال  املطلقة-  اأهميتها  -على  االأم���ر  فهذه 

م�ؤ�س�سة  اي�سا  ه�  اجلي�ص  ولكن  العربي،  اجلي�ص  تاريخ 

يف  وامل�ساركة  والتنمية  البناء  يف  اأدواراً  مار�ست  حتديثية 

ال���ذي ال��ذي  ال��ك��ب��ري  ت��ط���ي��ر امل��ج��ت��م��ع، واإح����داث التغيري 

انعك�ص على ال�طن وامل�اطن.

متثلت  ع��رب��ي��ة،  ه���ي��ة  ق�سة  االردين  اجل��ي�����ص  وي��زي��د، 

اجلي�ص  بتاأ�سي�ص  �سارك  فمن  �س�رها،  باأبهى  العروبة  بها 

العربي هم من ال�سباط العرب، امثال ف�ؤاد �سليم، �سعيد 

لهم  كان  امل�سري، حيث  وعزيز  العمري  العاملي، �سبحي 

اق��ران��ه��م م��ن ال��ع��ام��ل��ني ب�����االإدارة االأردن���ي���ة، االم���ر ال��ذي 

يعك�ص �سكل وه�ية الدولة يف بدايات تاأ�سي�سها، الفتا اىل 

ان اجلي�ص العربي، ه� اللحظة العربية اجلامعة امل�ستمرة 

منذ التاأ�سي�ص، وحتى ي�منا هذا.

االرت��ه��ان  م��ن  ذات��ه  اجلي�ص  حمى  مبي�سني،  وي���ا���س��ل 

غري  املغامرات  عن  مبناأى  مهنيا،  جي�ساً  وبقي  لل�سيا�سة، 

امل��ح�����س���ب��ة، ك��م��ا ح�����س��ل ب��ب��ع�����ص ال�����دول، م�����س��رت���س��ال: ان 

عن  البعد  كل  بعيدا  العربي  اجلي�ص  ابقت  العروبة  فكرة 

وهذا  االأخ��رى،  العربية  اجلي��ص  واجهت  التي  امل�سكالت 

والتعليم  ال�سحة  يف  بناء  م�ؤ�س�سة  يك�ن  بان  له  �سمح  ما 

النخب  تك�ين  ل���دوره يف  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ع��ام��ة،  واخل��دم��ات 

ال�سيا�سية.

من جهته، يق�ل مدير الت�جيه املعن�ي اال�سبق العميد 

املتقاعد ممدوح �سليمان العامري: اثبتت الق�ات امل�سلحة 

وخ�س��سا  االأمنية،  واالأجهزة  العربي  اجلي�ص   - االردنية 

يف الظروف الع�سيبة، م�س�ؤوليتها العالية، وهي مثال حي 

و  بدقة  ال�اجبات  وتنفيذ  واالح��رتاف��ي��ة،  اجلاهزية  على 

مهنية عالية، يف احلرب وال�سالم.

ال���دف���اع عن  ل��ل��ج��ي�����ص ه���ي  ف��امل��ه��م��ة االأوىل  وي�����س��ي��ف: 

ويبقى  فيه،  ال�سرعية  وحماية  ا�ستقالله  و�س�ن  ال�طن 

اأم��ن��ه وا���س��ت��ق��راره ع��ل��ى ال����دوام ف����ق ك��ل اع��ت��ب��ار، م�سريا 

ال�طن  م�ؤ�س�سات  كربى  هي  امل�سلحة”،  “الق�ات  ان  اىل 

وع���ن����ان االأم����ن واالأم�����ان ف��ي��ه، وال����دم االردين ف��ي��ه��ا، ال 

ي��ع��رتف ب��ح�����س��اب��ات امل��ن��اط��ق��ي��ة واجل���ه����ي���ة و ال��ف��ئ���ي��ة و 

الع�سائرية، فالهم االأول لكل منت�سب ه� ال�طن، يبذل يف 

“فمنهم من ق�سى نحبه ومنهم  الغايل والنفي�ص،  �سبيله 

من ينتظر، وما بدل�ا تبديال”.

تاأ�سي�ص  ومنذ  العربي،  اجلي�ص  ان  العامري،  وي�ستذكر 

االإمارة بقيادة �سم� االأمري عبداهلل بن احل�سني، حينذاك، 

كان ال�ارث لر�سالة الث�رة العربية الكربى، وه� االمتداد 

وت�سكلت  بتاريخها،  تاريخه  فارتبط  جلي�سها،  الطبيعي 

ن�اته من الق�ة التي ان�س�ت حتت راية �سم� االأمري عند 

و�س�له اإىل معان يف احلادي والع�سرين من ت�سرين االأول 

الث�رة  1920، بعد دورها الكبري يف عمليات وم�سارات  عام 

الكربى. العربية 

وي�ستطرد: كان �سم� االأمري عبداهلل، قد اطلق يف عام 

�سرق  اإم��ارة  ق�ة  ن�اة  على  العربي”،  “اجلي�ص  ا�سم   1923

هّمه  وكان  العرب،  لكل  جي�ساً  اجلي�ص  هذا  ليظل  االأردن، 

كملك م�ؤ�س�ص، الحقا، وج�د اجلي�ص الق�ي، حيث خا�ص 

والبط�لة،  ال�سرف  1948معارك  عام  العربي منذ  اجلي�ص 

جابه�ا  ال��ت��ي  احل����روب  يف  االأ���س��او���ص  اأب��ط��ال��ه  وا�ستب�سل 

ال�سهداء  ق�افل  وقدم�ا  الغا�سم،  االإ�سرائيلي  العدو  فيها 

االأبرار دفاعاً عن تراب فل�سطني الطه�ر.

ويتابع العامري، انه وبعد ا�ست�سهاد امللك امل�ؤ�س�ص على 

عتبات امل�سجد االأق�سى املبارك، ت�ىل جاللة امللك طالل، 

ببناء وتق�ية  اهتم  الد�ست�رية، حيث  رحمه اهلل، �سلطاته 

 1951 عام  ال�طني  احلر�ص  ت�سكيل  فتم  العربي،  اجلي�ص 

بجاللة  ن���دي   1952 اآب  من  ع�سر  احل��ادي  ويف  يف عهده، 

بن ط��الل، طيب اهلل  امللك احل�سني  اهلل،  ب��اأذن  له  املغف�ر 

�سلطاته  جاللته  ت�سلم  وح��ني  االأردن،  على  ملكاً  ث���راه، 

1953 وجه اهتمامه لبناء اجلي�ص  اأيار عام  الد�ست�رية يف 

العربي.

وي�ا�سل: وكان القرار التاريخي بتعريب قيادة اجلي�ص 

خ��دم��ات  ع��ن  ب��اال���س��ت��غ��ن��اء   1956 ع���ام  اآذار  م��ن  االأول  يف 

اأركان اجلي�ص، وت�سليم  الفريق ج�ن باغ�ت كل�ب، رئي�ص 

اأردين  قائد  ك��اأول  عناب،  را�سي  الل�اء  اإىل  اجلي�ص  قيادة 

العربي. للجي�ص 

ويعلق، كان تعريب اجلي�ص نقطة حت�ل يف تاريخ االأردن، 

وال��ذي  ال�طنية،  وال�سيادة  احلرية  معاين  فيه  جت�سدت 

�سكل انطالقة ق�ية، لي�ص نح� بناء اجلي�ص العربي فقط 

وامنا لتط�ير م�ؤ�س�سات الدولة وحتقيق اآمال وطم�حات 

اأبناء ال�طن، حيث اكتمل القرار ال�سيادي االأردين بكل ما 

املجاالت، و�سجل اجلي�ص  ا�ستحقاقات يف خمتلف  فيه من 

يف  االإ�سرائيلي  العدو  على  م���ؤزراً  ن�سراً  االأردين  العربي 

الذي  اجلي�ص  اأ�سط�رة  وحطم  اخلالدة،  الكرامة  معركة 

واحلروب  املعارك  العربي يف  �سارك اجلي�ص  كما  يقهر،  ال 

اأر���س��ه��ا  ع��ن  دف��اع��اً  ال�سقيقة  ال��ع��رب��ي��ة  ال���دول  ج��ان��ب  اإىل 

وعروبتها.

 التعليم العالي نتابع قضية الطلبة األردنيين الدارسين 
في جامعة التعليم المستمر الكازاخستانية

 »المجلس األعلى« ينتقد عدد من 
»المغالطات« وردت في أحد البرامج الدينية

االنباط- عمان

ي�ا�سل وزير الرتبية والتعليم والتعليم 

حممد  ال��دك��ت���ر  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل 

االأردنيني  الطلبة  متابعة ق�سية  اأب�قدي�ص 

ال���دار����س���ني يف ج��ام��ع��ة ال��ت��ع��ل��ي��م امل�����س��ت��م��ر 

االإعالمي  الناطق  بح�سب  الكازاخ�ستانية، 

با�سم ال�زارة مهند اخلطيب.

اأب�قدي�ص  ال�زير  اأن  اخلطيب،  واأ�ساف 

االأردين يف  ال�����س��ف��ري  م���ع  ه��ات��ف��ي��اً  ت���ا���س��ل 

ك���ازاخ�������س���ت���ان وال������ذي ي��ع��م��ل ب��ج��ه��د ك��ب��ري 

ال�سلطات  م��ع  الطلبة  ه���ؤالء  م�سكلة  حل��ل 

الكازاخ�ستانية.

نهاية  االعالن  يتم  اأن  وت�قع اخلطيب، 

ه���ذا االأ����س���ب����ع ع���ن اآل���ي���ات ���س��ي��ت��م االت��ف��اق 

مبا  الطلبة  ه����ؤالء  اأو���س��اع  لرتتيب  عليها 

الطلبة  مطمئناً  اخلريجني  الطلبة  فيهم 

وذوي��ه��م ب���اأن ال������زارة ل��ن ت��دخ��ر ج��ه��داً يف 

�سبيل املحافظة على حق�قهم االأكادميية.

االنباط-عمان

االأ�سخا�ص  حلق�ق  االأع��ل��ى  املجل�ص  �سعي  يف 

ذوي االإع����اق����ة ل���رف���ع ال����ع���ي وت��غ��ي��ري ال�����س���ر 

ال��ن��م��ط��ي��ة وامل���ف���اه���ي���م ال�����س��ل��ب��ي��ة ال���رائ���ج���ة عن 

عملية  اأث��ن��اء  مت  فقد  االإع��اق��ة،  ذوي  االأ�سخا�ص 

ر�سد املحت�ى االإعالمي والدرامي املنتظمة التي 

ديني  ال���ق���ف على حم��ت���ى  املجل�ص  بها  ي��ق���م 

االأ�سخا�ص  عن  مرف��سة  �س�راً  يكر�ص  مغل�ط 

ال��ذي  )منهج(  برنامج  وذل���ك يف  االإع��اق��ة،  ذوي 

يبث على قناة روؤيا يف �سهر رم�سان احلايل ي�مياً 

الفتاح  عبد  االأ���س��ت��اذ  ت��ق��دمي  م��ن   6:30 ال�ساعة 

ال�سمان.

 2021/4/30 اجل��م��ع��ة  اأم�������ص  ي�����م  ح��ل��ق��ة  يف 

ال�سمان  االأ�ستاذ  حت��دث  العز”  “�سدقة  بعن�ان 

اإمن��ا  اإعطائها  م��رات��ب  اأع��ل��ى  واأن  ال�سدقات  ع��ن 

وح�سب  الأن��ه��م  االإع��اق��ة  ذوي  لالأ�سخا�ص  يك�ن 

ق�له “يختلف�ن عن املر�سى باأنهم غري قادرون 

على العمل” و�سرب مثااًل على ذلك نقتب�ص منه 

حرفيا: “االأعمى وامل�سل�ل واالأبكم واالأ�سم”.

ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق، ف����اإن امل��ج��ل�����ص ي���ؤك��د على 

احلقائق االآتية:

1. يق�ل اهلل تعاىل يف �س�رة الت�بة االآية )60(: 

َواْلَعاِمِلنَي  َوامْلَ�َساِكنِي  ِلْلُفَقَراِء  َدَقاُت  ال�سَّ ا  َ “اإمِنَّ
َواْلَغاِرِمنَي  َق��اِب  ال��ررِّ َويِف  ُقُل�ُبُهْم  ��َف��ِة  َوامْلُ���ؤَلَّ َعلَْيَها 

 ِ
َّ

اهلل ِم��َن  ًة  َفِري�سَ ِبيِل  ال�سَّ َواِْب����ِن   ِ
َّ

اهلل �َسِبيِل  َويِف 

َح��ِك��ي��ٌم. وه���ذا ب��ي��ان قطعي ال��دالل��ة  َع��ِل��ي��ٌم   
ُ َّ
َواهلل

االأ�سخا�ص  ت�سمل  مل  التي  ال�سدقات  مب�سارف 

ذوي االإعاقة لك�نهم يحمل�ن هذه ال�سفة. وقد 

اأورد الطربي وغريه يف تفا�سريهم بيان تعريف 

حيث  بينهما،  “الفقراء” و”امل�ساكني” والفرق 
يق�ل الطربي اأن كالهما يف حالة من الع�ز، اإال 

اأن الفقري يتعفف وال ي�ساأل فينطبق عليه ق�ل 

اإحلافا”، بينما  “وال ي�ساأل�ن النا�َص  اهلل تعاىل: 

امل�سكني ي�ساأل ويبدي حاجته، بينما ذهب تف�سري 

اجلاللني اإىل اأن امل�سكني يختلف عن الفقري باأن 

به فاقة وع�ز اأكرب. ال�ساهد، اأن اأي من املف�سرين 

امل��ع��ت��ربي��ن مل ي��ذك��ر االإع����اق����ة ب������س��ف��ه��ا ح��ج��ًة 

وبرهاناً ال على الفقر وال امل�سكنة، على خالف ما 

ذكره االأ�ستاذ ال�سمان.

2.     اإن ق�ل االأ�ستاذ ال�سمان اأن من لديهم 

اإعاقة يختلف�ن عن املر�سى ومن بهم �سيخ�خة 

اأن���ه���م “غري ق������ادرون ع��ل��ى ال��ع��م��ل، وم����ن ذل��ك 

يجايف  واالأ�سم”،  واالأب���ك���م  وامل�����س��ل���ل  االأع���م���ى 

ال�اقع املعا�سرة والتاريخ املتقدم، هذا ف�ساًل عن 

لالأ�سخا�ص  واإه��ان��ة  تنميط  على  ينط�ي  ك�نه 

الأل��ف��اظ غري مقب�لة.  وا�ستخدام  االإع��اق��ة  ذوي 

العمل  على  “القدرة”  م�ساألة  ف���اإن  جهة،  فمن 

مبفه�مها  اجل�سدية”  “القدرة  حت��ك��م��ه��ا  ال 

ال���ط���ب���ي، واإمن������ا ه���ي م�����س��األ��ة م���ره����ن���ة ب���اإزال���ة 

وت�فري  التهيئة  خ��الل  م��ن  واحل���اج��ز  الع�ائق 

التدابري التي جتعل بيئة العمل �سهلة ال��س�ل 

واال�ستخدام لالأ�سخا�ص ذوي االإعاقة. ومن جهة 

اأخرى، فاإن اللغة التي ت�سم النا�ص باإعاقاتهم هي 

لغة متييزية ال تن�سجم حتى مع �سحيح الدين، 

وال ي�سعف االأ�ستاذ ال�سمان حجًة اأن يق�ل –كما 

اأن القراآن الكرمي ذكر )االأعمى  يفعل كثريون- 

اأن ال��ق��راآن ال��ك��رمي ج��اء يف  اإذ  وال�سم وال��ب��ك��م(، 

�سياق حمدد ولي�ص لت�ستخدم اآياته واألفاظه خارج 

�سياقها بني النا�ص، والدليل على ذلك اأن القراآن 

نف�سه نهى عن التنابز باالألقاب وعن اللمز، كما 

عبد  م��ن��اداة  على  درج  ال�سالم  عليه  الر�س�ل  اأن 

اهلل بن اأم مكت�م الذي نزل فيه ق�ل اهلل تعاىل: 

“عب�ص وت�ىل اأن جاءه االأعمى” مبنتهى الرقة 
والتاأدب اإذ كان يق�ل له كلما راآه: “مرحباً مبن 

عاتبني به ربي”، كما روي اأن جمعاً من ال�سحابة 

“اإنه  ف��ق��ال���ا:  نف�سياً  ب��ه عر�ساً  رج���اًل  ���س��اه��دوا 

جمن�ن”، فنهاهم الر�س�ل عن ذلك وقال لهم: 

تق�ل� جمن�ن وق�ل� م�ساب” اأو كما قال.  “ال 
اأن  . لذلك، فقد ك��ان االأوج��ب مبقدم الربنامج 

كبار  وه��� من  اأم مكت�م  بن  اهلل  ي�ستح�سر عبد 

ا�ست�سهدوا يف معركة القاد�سية  ال�سحابة وممن 

وكان يخلف الر�س�ل عليه ال�سالم حينما يغيب 

عن املدينة، وكذلك الرتميذي واأب� العالء املعري 

وطه ح�سني وروؤ�ساء دول مثل فرانكلني روزفيلت 

الفيزياء  وع��امل  ي�ستخدم كر�سي متحرك  وك��ان 

اإعاقة ج�سدية  الفذ �ستيفن ه�كينغ وك��ان لديه 

كاملة بحيث ال يق�ى على حتريك حتى �سفتيه، 

ه���ذا ف�����س��اًل ع��ن االأل������ف م��ن االأ���س��خ��ا���ص ذوي 

ويقدم�ن  واأ�سر  عائالت  يعيل�ن  الذين  االإعاقة 

وال��ع��امل،  االأردن  يف  الكثري  واأه��ل��ه��م  الأوط��ان��ه��م 

بل  والعطاء  العمل  على  ق��ادرون  فه�ؤالء جميعاً 

يعط�ن ال�سدقات وامل�ساعدات والتربعات. لذلك 

اإط���الق االأح��ك��ام على ه��ذا النح� جلمه�ر  ف���اإن 

ي�سلم بع�سه زمام فكره لرجل الدين الذي يثق�ن 

مبا يق�ل متام الثقة، من �ساأنه تر�سيخ اجتاهات 

لتغيريها  االإعاقة  ذوو  االأ�سخا�ص  ي�سعى  �سلبية 

والق�ساء عليها.

3.     اإذا كان الفقري اأو امل�سكني اأو ابن ال�سبيل 

اأو اأحد العاملني على الزكاة وال�سدقات من ذوي 

االإعاقة، فاإن ا�ستحقاقه لها ه� ب�سبب ت�سنيفه 

ما  ب�سبب  ولي�ص  ح�����س��راً  امل�����س��ارف  ه��ذه  �سمن 

ال�سمان  لالأ�ستاذ  يج�ز  اإعاقة، فال  يعاي�سه من 

اإعطاء معل�مات دينية مغل�طة للنا�ص تدفعهم 

اإعاقة حتى ل� مل يكن  للت�سدق على من لديه 

ممن جت�ز عليهم ال�سدقة وفقاً مل�سارفها التي 

حددتها االآية الكرمية.

4.     يهيب املجل�ص برجال الدين والقن�ات 

ت�خي  االإع��الم  وو�سائل  واالإذاع��ي��ة  التلفزي�نية 

ال���دق���ة م���ن خ����الل م���ا ه���� م��ع��م���ل ب���ه ع��امل��ي��اً 

م����ن م���ع���اي���ري اجل��������دة ل��ل��م��ح��ت���ى االإع����الم����ي 

اأن  م��ن  للتاأكد   ”Quality Control“
اأو  اأف��ك��ار  جت��ذي��ر  يف  ي�ساهم  ال  للنا�ص  يبث  م��ا 

و�سحيح  بل  االإن�سان  وحق�ق  تتناق�ص  مفاهيم 

الدين.

لتقدمي  ا�ستعداده  كامل  على  املجل�ص  واأك��د 

الدعم وامل�س�رة املعرفية والفنية املتعلقة بحق�ق 

املفاهيمي  و�سياقها  االإع��اق��ة  ذوي  االأ���س��خ��ا���ص 

ل��ت���ظ��ي��ف امل��ح��ت���ى االإع���الم���ي اأي�����اً ك���ان ن���ع��ه 

لتعزيز ثقافة التن�ع واحرتام االختالف.
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مبنا�سبة يوم العّمال العاملي اأبعث مبلئ فيهي حتية اإجالل واإكبار لكل عّمال الوطن 

كما لن  النا�س،  ولكل  للوطن  يقدموه  ملا  واأقدرهم  جّلهم 
ُ
اأ والذين  والن�سامى  املخل�سني 

اأن�سى ال�سباب العاطلني عن العمل والذين لهم يف القلب غ�سة:

1. لن اأن�سى ما حييت مواقف العّمال الن�سامى كّل يف موقعه وخ�سو�ساً ممن يخاطرون 

القار�س  الببرد  اأو  ال�سديد  احلببّر  اأوقببات  يف  للنا�س  اجلليلة  اخلدمات  لتقدمي  بحياتهم 

اأمثال: اأبناء القوات امل�سلحة البا�سلة املرابطني للحفاظ على اأمن حدودنا، ورجال الأمن 

العام والأجهزة الأمنية املدافعني عن حمى هذا الوطن واأمنه وا�ستقراره.

2. لن اأن�سى الذين اأبدعوا اإبان جائحة كورونا عّمال �سركات الكهرباء واملياه والأ�سغال 

والبلديات مقدمي اخلدمات اجلليلة للمواطن، واملمر�سني والأطباء وال�سيادلة والفرق 

و”كل  والعلماء  واملهند�سني  واملعلمني  الإن�سانية،  الر�سالة  اأ�سحاب  وال�سحية  الطبية 

البناء  لببواء  اأعلى موظف حاملي  الوطن وحتى  بببدءاً من عامل  العاملني” يف مواقعهم 

والعطاء.

الإحببرام  �سوب  للعامل  نظرته  املجتمع  ُيغّي  لأن  نتطّلع  العمال  عيد  ذكببرى  يف   .3

والتقدير لأنه ميتلك روحية العطاء وُيجّذر الإنتماء بالعمل ل بالتنظي.

4. نتطّلع لأن ن�سمو بالعامل �سوب مزيداً من الإجنببازات وزيببادة الإنتاجية وحتقيق 

املزيد من النمو الإقت�سادي، ونتطّلع لأن ُن�ساعد عّمال على حت�سني اأو�ساعهم املعي�سية 

�سوب الرفاه. 

�ستثمارات واملحافظة  5. نتطلع لت�سغيل ال�سباب العاطل عن العمل عن طريق جلب الإ

عليها لغايات خلق فر�س العمل املطلوبة.

خال�س والتفاين  نه ميثل الإ 6. نتطلع لليوم الذي يقدر فيه اجلميع عامل الوطن لأ

والعطاء يف �سبيل الوطن.

خللق  بفعالية  امل�ساهمة  لغايات  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  لت�ساركية  نتطلع   .7

فر�س العمل والت�سغيل لي�ساهم اجلميع يف مواطنتهم مل�ساعدة �سباب الوطن من خالل 

ت�سغيلهم وتوفي فر�س العمل املنا�سبة لهم، وخ�سو�ساً اأن ن�سبة البطالة جتاوزت ال %25 

هذا العام مع جائحة كورونا.

ردنببيببة اأكببرمببت الببعببامببل، وجبباللببة املببلببك يببقببدر اأ�ببسببحبباب ق�س�س النجاح  8. الببدولببة الأ

واملتميزين واأ�سحاب الهمة ويكرمهم دوماً.

جميعاً  منا  ومطلوب  للوطن،  والت�سحية  نتماء  والإ العطاء  مثال  العمال  ب�سراحة: 

اإحرامهم و�سكرهم لت�ستمر م�سية العطاء ومت�سي قدما لالأمام.

وكل عام والوطن وقيادته الها�سمية وعّمال الوطن باألف خي.

د. محمد طالب عبيدات

 يوم العّمال

الطفيلة االنباط- 

دفبببعبببت الببببظببببروف املببعببيبب�ببسببيببة البب�ببسببعبببببة 

العمال مبهن  العديد من  العمل  وطبيعة 

الطفيلة  حمافظة  يف  خمتلفة  وقطاعات 

ال�ستمرار ببذل العطاء وموا�سلة الإنتاج 

رغم الحتفال بعيدهم اليوم .

ويبببوؤكبببد الببعببديببد مبببن الببعببمببال يف مهن 

وور�ببس  والنبب�ببسبباءات  والببنببجببارة  امليكانيك 

الببببطببببرا�ببببسببببة واملبببببطببببباعبببببم وغببببببيهببببببا مببن 

البب�ببسببحببيببة  الأو�ببببسبببباع  اأن  البببيبببدويبببة  املبببهبببن 

فر�ستها  اآلببتببي  واملعي�سية  والقببتبب�ببسبباديببة 

اإغببالق  مببن  رافقها  ومببا   ، كببورونببا  جائحة 

ت�سببت  فببرات،  على  املختلفة  للقطاعات 

يف تبببزايبببد الأعببببببببباء املببالببيببة عببلببى الببعببمببال 

واأ�بببسبببحببباب املببهببن وتببباأكبببل دخببولببهببم و�ببسببط 

تبببزايبببد مببتببطببلبببببات احلبببيببباة املبببتبببنبببوعبببة، مببا 

لتاأمني  م�ساعف  بجهد  للعمل  اجببرهببم 

اأ�بببسبببرهبببم، مبببوؤكبببديبببن يف ذات  مبب�ببسببتببلببزمببات 

البببوقبببت اأن عببيببد الببعببمببال فببر�ببسببة لإعببببادة 

النظر يف اأو�ساع العمال يف زمن كورونا .

ومروان  البدارين  خالد  العمال  واأ�سار 

يف  ويعملون  العميالت  وخببالببد  ال�سوابكة 

مهن خمتلفة، اأن تداعيات جائحة كورونا 

عملهم  طبيعة  على  مبا�سر  ب�سكل  اأثبببرت 

اأعبببمبببال دهبببان  اإذ انببخببفبب�ببس الببطببلببب عببلببى 

اأعمال  توقف  عن  ف�سال  املنازل  و�سيانة 

الإن�ساءات والبناء مما ت�سبب باأزمة مالية 

اأ�سرهم، يف  لدى  �سعبة  معي�سية  وظروف 

وقت كان فيه العمال يف مواجهة مبا�سرة 

كببورونببا لطبيعة  بببفببيو�ببس  الإ�ببسببابببة  مببع 

بيئة  يف  املبا�سر  الحببتببكبباك  حيث  عملهم، 

اأ�سبحت  فيما  ذلببك،  تقت�سي  التي  العمل 

بببعبب�ببس الأنببب�بببسبببطبببة القبببتببب�بببسببباديبببة خببا�ببسببة 

التجارية تعاين خ�سائر متالحقة اأدت اإىل 

والتنزيل  التحميل  عمال  عن  الإ�ستغناء 

والبب�ببسببواقببني يف الببعببديببد مبببن املببوؤ�ببسبب�ببسببات 

واملحالت التجارية يف الطفيلة .

الببعببوامببل  الببعببديببد مبببن  اأن  وا�بببسبببافبببوا، 

تدفع باأغلب العمال اإىل عدم التوقف عن 

لتنفيذ  ملزمني  كونهم  عيدهم  يف  العمل 

الببعببمببل يف وقببتببه املببحببدد �ببسببواء يف اأعببمببال 

طلبات  اأو  املببركبببببات  اأو  للمنازل  ال�سيانة 

�ساحلهم،  يف  لي�س  التاأخي  وان  الزبائن، 

عبببالوة عببلببى الو�بببسببباع القببتبب�ببسبباديببة التي 

بال�ستمرار  املحدودة  الدخول  ذوي  جتر 

ال�سحية  الببظببروف  جميع  رغببم  العمل  يف 

منها اأو العطل والعياد.

ولببببفببببت عببببببدد مببببن الببببعببببمببببال املببحببلببيببني 

ال�سعبية،  للوجبات  مطعم  يف  والوافدين 

مبببنببطببقببة الببعببيبب�ببس اأن طبببببيببعببة عببمببلببهببم يف 

تبببباأمببببني طببلبببببيببات البببزببببائبببن مببببن وجبببببببات 

العمل  لببالإ�ببسببتببمببرار يف  دفببعببتببهببم  الإفبببطبببار 

رغم اأن اليوم عيدهم وعطلتهم ، موؤكدين 

اأنه طاملا لديهم القدرة على العمل فانهم 

اأن  لفتني   ، واجبهم  تاأدية  يف  م�ستمرون 

امل�ساء  �ببسبباعببات  حتى  العمل  يف  ان�سغالهم 

الببتببوا�ببسببل  و�بببسبببائبببل  مببتببابببعببة  حبببالبببت دون 

الجتماعي وو�سائل الإعالم اآلتي تتحدث 

عن عيد العمال.

واأكد جمموعة من عمال الوطن بينهم 

الكرى  الطفيلة  بلدية  اأردنيون يف  عمال 

الطرقات  نظافة  يف  الببيببوم  مناوبتهم  اأن 

للمحافظة  ال�سكنية  والحببيبباء  الرئي�سية 

عببلببى دميببومببة الببنببظببافببة دعببتببهببم ملببوا�ببسببلببة 

العمل دون توقف .

ومتبببنبببوا جلببمببيببع البببعبببمبببال مبببزيبببدا مببن 

كافة  على  واحلبب�ببسببول  والن�ساط  ال�سحة 

اإىل  داعني  القانون،  كفلها  اآلتي  حقوقهم 

كببل الهببتببمببام خ�سو�ساً يف  الببعببمببال  اإيبببالء 

جانب احلقوق العمالية التي ت�سمن لهم 

كرمية. معي�سة 

االنباط-عمان

املبتعث  ح�سل  جببديببد  علمي  اجنببباز  يف 

مببن جببامببعببة مببوؤتببة  للح�سول عببلببى درجببة 

الدكتوراة يف تخ�س�س الهند�سة امليكانيكية 

ارفببع جائزة تقديرية  املجايل  على  يحيى 

يف جامعة اأوهايو الأمريكية كباحث متميز 

وذلك تقديرا جلهودة البحثية املتميزة يف 

م�ستدامة من  مببواد مركبة  جمال تطوير 

تعدين مواد النفايات لإنتاج مواد بناء ذات 

على  ح�سل  ،حببيببث  متدنية  كببربببون  ن�سبة 

نالو  �سبعة باحثني  الأوىل من بني  املرتبة 

الببذي قدمه  البحث  هببذه اجلببائببزة ،وحقق 

املوؤ�س�سات  العديد من  تقدير  على  املجايل 

البببببحببثببيببة الأمبببريبببكبببيبببة وبببببذلببببك ا�ببسببتببحببق 

والتي  الرئا�سية  امليدالية  على  احل�سول 

متنح للطلبة املبدعني الذين حققو متيزا 

اأو امل�ساريع التي ت�سكل  اكادمييا يف البحث 

على  ايجابا  ينعك�س  كبيا  علميا  اإ�سهاما 

املجتمع املحلي والبيئة املحيطة به  .

وثببمببن الببببباحببث  املببجببايل  دعببم واهتمام  

جامعة موؤتة بطلبتها املبعوثني  ودورها يف 

دعمهم وحتفيزهم  لتحقيق اأعلى املعايي 

حتقيق  يف  وامل�ساهمة  والبحثية،  العلمية 

العامل  م�ستوى  على  العلمية  الإجنبببببازات 

طلبتها  ابتعاث  يف  اجلامعة  روؤى  لتحقيق 

بالنفع  ليعودو  مرموقة  عاملية  جلامعات 

على الوطن واملجتمع باأكمله  .

االنباط- عمان

هببنبباأ حبببزب الببعببدالببة وال�بببسبببالح جميع 

العاملني مبختلف القطاعات على م�ستوى 

حتقيق  يف  الفعال  لدورهم  مثمنا  الوطن، 

اإلبببيبببه الأردن مبببن منبببو وتببقببدم  يبب�ببسبببببو  مبببا 

وازدهار.

اأن  ال�سبت،  ام�س  بيان  يف  احلببزب  واأكبببد 

هببنبباك قبببدرا هببائببال مببن املببعببانبباة احلا�سلة 

كببورونببا  فببيو�ببس  جائحة  انعكا�سات  جبببراء 

مبختلف  العاملة  القطاعات  جميع  على 

م�ساراتها.

وا�ببببسبببباف، انببببه يببتببطببلببع لببببروؤيببببة واعببببدة 

مل�ستقبل اأف�سل يف ظل التطور الدميقراطي 

املببتببوا�ببسببل �ببسببمببن تبب�ببسببريببعببات تببتبب�ببسببم ببببروح 

املبادرة الدافعة لالنخراط يف عامل التقدم 

والبببببببنببباء يف اإطبببببار تببطببويببر الببببقببببدرات على 

لنتمكن من حتقيق  واملنتج  املثمر  التعاون 

كافة  مواجهة  ظل  يف  القت�سادي  التقدم 

الإ�سكاليات وجملة امل�سكالت املرتبة األتي 

على  كببورونببا  جائحة  بفعل  بظاللها  األقت 

املبب�ببسببتببوى املببحببلببي و والببعبباملببي. واأكببببد امببني 

اأنبببه انطالقا  عببام احلبببزب نظي عببربببيببات، 

املببلببقبباة على  الوطنية  املبب�ببسببوؤولببيببة  ببباب  مببن 

فاأننا  اإ�سالحية  براجمية  كاأحزاب  عاتقنا 

�سنعكف على تقدمي خطط يف اإطار برامج 

الراهن  واقعنا  حتاكي  �سيا�سية  اإ�سالحية 

عر درا�سات علمية دقيقة واقعية جت�سيدا 

مع  جنب  اإىل  جنبا  الإيجابية  للم�ساهمة 

ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية يف �سياق 

اأ�سباب  و  خببيببارات  لتاأمني  الببقببوانببني  �سوغ 

التي  املببهببددات  واجتياز  والزدهبببار  النجاح 

تطال قطاع العمال باأ�سره.

االنباط- عّمان

الطوائف  الفايز  في�سل  الأعببيببان  جمل�س  رئي�س  هناأ 

اأن  دعببًيببا  الببفبب�ببسببح،  عببيببد  مبنا�سبة  الأردن،  يف  امل�سيحية 

علينا  تعود  واأن  وفرح  حمبة  اأعياد  اعيادنا،  جميع  تكون 

ببببالزدهبببار والمبببن وال�ببسببتببقببرار، يف ظل  والببوطببن ينعم 

الها�سمية. قيادتنا 

مبنا�سبة  ال�سبت  ام�س  �سحفية  ت�سريحات  يف  وقببال 

البب�ببسببمبباويببة، ومببببا حتمله  البببديبببانبببات  اإن  الببفبب�ببسببح،  عببيببد 

ال�سمو  اإىل  جميعا  تدعونا  وروحببيببة،  اإن�سانية  قيم  مببن 

بببقببيببادة جاللة  الأردن  ونببحببن يف  والأخبببالقبببي،  الببروحببي 

اأ�سرة  وم�سيحيني  م�سلمني  �سنبقى  الثاين  عبداهلل  امللك 

واحدة، واأ�سحاب هذه الأر�س الطاهرة، و�سنبقى نواجه 

الببتببحببديببات مببعببا، ونببتببطببلببع اإىل الببغببد املبب�ببسببرق، مببن اأجببل 

الأمن واملزدهر. نه�ستنا وعزتنا، وم�ستقبلنا 

واأ�ساف رئي�س جمل�س الأعيان “ان اخوتنا امل�سيحيني، 

ا�سيال من  ا�سيال منا، وجببزءا  الببدوام، جزءا  كانوا على 

والنبب�ببسبباين،  واحلبب�ببسبباري،  الببثببقببايف،  وحببا�ببسببرنببا  ما�سينا 

و�ساهموا يف نه�سة امتنا”.

على  كنا  وم�سيحيني  م�سلمني  الأردن  يف  “اأننا  وبببني 

نعرف  والببوجبببببات، مل  احلببقببوق  نف�س  لنا  اخبببوة،  البببدوام 

الوطن،  الطائفية، اجتمعنا جميعا على حب  اللغة  يوما 

من  الغايل،  الببدم  ارخ�سنا  الها�سمية،  لقيادتنا  والببولء 

ا�ستقالله  عببلببى  كببرامببة وطببنببنببا، واحلبببفببباظ  �ببسببون  اجبببل 

وتطوره”.

ودعا الفايز اجلميع “للت�سدي لدعاة الفتنة وخطاب 

فعي�سنا  املبب�ببسبببببوهببة،  الجببببنببببدات  واأ�بببسبببحببباب  الببكببراهببيببة 

امل�سرك ون�سيجنا الجتماعي خط اأحمر علينا احلفاظ 

عليهما”.

وقال “اننا نفخر يف الأردن، بان منا اهلل علينا بقيادة 

العي�س  ثقافة  لن�سر  جهدها  كر�ست  حكيمة،  ها�سمية 

املبب�ببسببرك واملببحبببببة والبببوئبببام، والببعببمببل عببلببى تببعببزيببز القيم 

من  فجعلت  الكراهية،  ثقافة  ونبذ  النبيلة،  الن�سانية 

امل�سركة  اجلوامع  تعظم  ان�سانية،  لأخوة  عنوانا  الأردن 

والعراق  الجنا�س  الختالفات يف  وتتجاوز  الب�سر،  بني 

والديببببببان، وتببنببطببلببق مببنببه كببافببة اجلببهببود الببتببي تبب�ببسببهببم يف 

ا�ستقرار الن�سانية وامنها وتطورها، وتدعوا اىل احرام 

الديان، ونبذ العنف والتطرف والغلو”.

واأكد “اأننا مثلنا يف الأردن ال�سيغة المنوذج يف التاأخي 

وامل�سيحيني، فجميع مكوناتنا الجتماعية  امل�سلمني  بني 

والنتماء  وال�سماحة  التعاون  بروحية  تعي�س  والدينية، 

الها�سمية”. الوطني، والولء للقيادة 

 عمال في الطفيلة يواصلون عملهم بجد ونشاط في عيدهم

 مبتعث من مؤتة يحصل على الميدالية الرئاسية من جامعة أوهايو األمريكية 

 حزب العدالة واإلصالح يهنئ العاملين بمختلف القطاعات بيوم العمال

 رئيس مجلس األعيان ُيهنئ الطوائف المسيحية بعيد الفصح

االنباط- عمان

ام�س  الثاين،  امللك عبداهلل  تلقى جاللة 

ال�سبت، ات�سال هاتفيا من جاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين، 

بوفاة  وموا�ساته  تعازيه  عببن  خالله  اأعبببرب 

الأمبببي حممد  �سمو  اهلل،  بببباإذن  لببه،  املغفور 

بن طالل، طيب اهلل ثراه، �سائال اهلل العلي 

بوا�سع  الببكبببببي  الفقيد  يتغمد  اأن  الببقببديببر 

يلهم  واأن  جنانه  ف�سيح  ي�سكنه  واأن  رحمته 

وال�سعب  الها�سمية  والعائلة  امللك  جاللة 

الأردين جميل ال�سر وح�سن العزاء.

االنباط- عمان

مبب�ببسببوؤول  ال�سحة  وزارة  عبببام  اأمبببني  قبببال   

ان  البلبي�سي،  عببادل  الببدكببتببور  كببورونببا  ملف 

امل�سادة  فببايببزر  لببقبباحببات  مببن  كبببببية  كميات 

لفيو�س كورونا �ست�سل اإىل اململكة يوم غد 

الأحد.

الكمية  هذه  اأن  البلبي�سي  الدكتور  وبني 

والتي ت�سل  املتفق عليها  الكميات  جزء من 

اىل اململكة ا�سبوعياً كل يوم اأحد.

االنباط- عمان

املببواطببنببني يف  املبببيببباه والبببببري  دعبببت وزارة 

مبركز  الت�سال  اإىل  اململكة  مناطق  جميع 

الببرقببم )117116(  عببلببى  املببوحببد  البب�ببسببكبباوي 

باملياه  املتعلقة  واملالحظات  ال�سكاوي  لكافة 

وال�سرف ال�سحي.

واأ�سافت الوزارة يف بيان لها ام�س ال�سبت، 

بك�سور  املتعلقة  ال�سكاوي  عن  ولالإبالغ  اأنببه 

الت�سال  ال�سحي  والبب�ببسببرف  املببيبباه  �سبكات 

و   1500686/079 اب  الببواتبب�ببس  اأرقبببببام  عببر 

.1500696/079

االنباط- عمان

يعلن ديوان اخلدمة املدنية نتائج تقييم 

وظائف قيادية لوظيفة اأمني عام وزارة املياه 

والري ووظيفة اأمني عام �سلطة املياه، وذلك 

من خالل موقع الديوان الإلكروين.

وقال ديوان اخلدمة يف بيان ام�س ال�سبت، 

ال�سفافية  لنهج  تببعببزيببًزا  تبباأتببي  اخلببطببوة  اأن 

والببعببدالببة وتببكببافببوؤ الببفببر�ببس بببني املتقدمني 

لإ�بببسبببغبببال البببوظبببائبببف البببقبببيببباديبببة، وتببفببعببيبباًل 

التعيني  نظام  من  )7/ط/4(  املببادة  لأحكام 

الببقببيبباديببة رقبببم )78( ل�سنة  الببوظببائببف  عببلببى 

للمر�سحني  ال�سماح  تت�سمن  والتي   ،2019

خ�سعوا  ممببن  الببقببيبباديببة  الوظيفة  لإ�ببسببغببال 

ملرحلة تقييم املوؤهالت واخلرات وامتحان 

التقييم.  نببتببيببجببة  عببلببى  الطبببببالع  البببقبببدرات 

و�سيتيح الديوان للمر�سحني ممن اجتازوا 

التقييم  نببتببائببج  عببلببى  الطبببببالع  المبببتبببحبببان 

املببيبباه،  وزارة  عببام  امببني  القيادية  للوظائف 

وامني عام �سلطة املياه وتقدمي الإعرا�س 

ملببببن يببببرغببببب مببببن خببببببالل مببببوقببببع الببببديببببوان 

الإلببكببروين، خببالل 5 اأيبببام عمل مببن تاريخ 

اعبببالن النتائج ابببتببداًء مببن يببوم غببد الأحببد 

ولغاية يوم اخلمي�س 6 اأيار.

النباط- عمان

لببدائببرة  الببتببابببعببة  التفتي�س  فبببرق  وجببهببت 

الرقابة والتفتي�س ال�سحي واملهني يف اأمانة 

عمان 19 انذاراً ملن�ساآت خمالفة اجلمعة من 

خالل 102 زيارة.

وجنم عن تلك الزيارات ت�سجيل خمالفة 

مل  ب�سطات  �ست  زيببارة  ومت  ومهنية  �سحية 

ي�سفر عنها اأي خمالفة. 

ومت اتالف 304 لرات واإزالببة 6 ب�سطات 

خمالفة، ومت اإجراء جولة لل�سالمة العامة 

اأ�سفرت عن ت�سجيل 3 خمالفات لأفراد على 

اأمر الدفاع.

 الملك يتلقى اتصاال هاتفيا من العاهل 
البحريني بوفاة األمير محمد بن طالل

 الصحة: كميات كبيرة من لقاحات 
فايزر تصل إلى المملكة اليوم

 المياه تدعو المواطنين لإلبالغ عن 
شكاوي المياه والصرف الصحي

 ديوان الخدمة المدنية يعلن عن 
نتائج وظائف قيادية

 فرق تفتيش األمانة تنذر 19 منشأة مخالفة

االنباط- عّمان

اإ�سابات  و704  وفاة   35 ت�سجيل  عن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

ليتفع  ال�سبت،  ام�س  اململكة  يف  امل�ستجد  كورونا  بفيو�س 

العدد الإجمايل اإىل 8871 وفاة و712077 اإ�سابة.

حمافظة  يف  حالة   261 على  اجلديدة  الإ�سابات  وتوزعت 

 32 175 حببالببة يف حمببافببظببة اإرببببببد، مببنببهببا  الببعببا�ببسببمببة عبببّمبببان، 

يف  حالة   45 الزرقاء،  حمافظة  يف  حالة   48 الرمثا،  يف  حالة 

23 حالة  44 حالة يف حمافظة معان، منها  حمافظة املفرق، 

يف البرا، 40 حالة يف حمافظة البلقاء، 25 حالة يف حمافظة 

17 حببالببة يف حمافظة  مبباأدبببا،  23 حببالببة يف حمافظة  جببر�ببس، 

الطفيلة، 12 حالة يف حمافظة العقبة، 8 حالت يف حمافظة 

عجلون، 6 حالت يف حمافظة الكرك.

واأ�بببسبببار املبببوجبببز الإعبببالمبببي البب�ببسببادر عبببن رئببا�ببسببة الببببوزراء 

و�سل  حالّيا  الن�سطة  احلببالت  عببدد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة 

دِخلت اليوم 
ُ
اأ 18196 حالة، بينما بلغ عدد احلالت التي  اإىل 

141 حالة، يف حني  غادرت  فيما  166 حالة،  امل�ست�سفيات  اإىل 

بببلببغ اإجببمببايل عببدد احلبببالت املبببوؤّكبببدة الببتببي تتلقى الببعببالج يف 

1346 حالة. امل�ست�سفيات 

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

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

 44 اأ�سّرة العناية احلثيثة  اإ�سغال  22 باملئة، بينما بلغت ن�سبة 

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

يف الإقليم ذاته 27 باملئة.

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

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

اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   44 اإىل  ذاتببه  الإقليم 

23 باملئة. التنّف�س ال�سطناعي 

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

 21 احلثيثة  العناية  اأ�ببسببّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة، 

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

يف الإقليم ذاته 20 باملئة.

اليوم يف  �سفاء  2507 حالت  ت�سجيل  اإىل  املوجز  اأ�سار  كما 

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

اإىل 685010 حالت.

لي�سبح  الببيببوم،  اأجببري  9472 فح�ساً خمببرّيبباً  اأن  واأ�ببسبباف 

اإجبببمبببايل عبببدد الببفببحببو�ببسببات الببتببي اأجبببريبببت مببنببذ ببببدء الببوببباء 

6714356 فح�ساً، لفتاً اإىل اأن ن�سبة الفحو�سات  وحتى الآن 

باملئة، مقارنة  43ر7  اإىل قرابة  اليوم و�سلت  الإيجابّية لهذا 

03ر8 باملئة. مع الن�سبة التي �سجلت يوم اأم�س والتي بلغت 

35 وفاة و704 إصابات بفيروس كورونا في المملكة

االحد   2 / 5 / 2021
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 النمري  :نظام التصويت الوطني والقوائم الوطنية 
هو الذي يحدث فرقًا

 الخوالدة : دور االحزاب مركزي لكنه يتبع اصالح التشريعات 
الناظمة للحياة السياسية حتى تعطي لالحزاب دورها

نبكي  كنا  واإذا  اجلائحة،  زمن  العاملي يف  العمل  يوم  ياأتي  التوايل  على  الثانية  للمرة 

القطاعات  خمتلف  يف  للعاملني  ال�سيئة  والظروف  الو�سع  ل�سوء  املا�سي  العام  يف  حالنا 

فال اأعلم حقاً يف هذا العام ماذا على العمال وحتى على اأ�سحاب العمل عمله هذا العام؟

اأن منظومتنا الإقت�سادية الإجتماعية تعي�ش كما هو احلال يف دول كثرية  بالتاأكيد   

من العامل واحد من اأ�سواأ مراحلها، فنحن ن�سهد ركوداُ ل مثيل له منذ احلرب العاملية 

الكثريين لعملهم  التنمية والإنتاج عندنا متوقفُة لدرجة كبرية وخ�سر  الثانية وعجلة 

نتيجة لهذه الظروف. 

اأغلقوا  العمل  اأ���س��ح��اب  م��ن  والكثريين  عملهم  ف��ق��دوا  اأبنائنا  م��ن  الآلف  ع�سرات   

موؤ�س�ساتهم وجزء كبري منهم اأ�سبحوا مالحقون لعدم قدرتهم على الوفاء باإلتزاماتهم 

�سواُء من البنوك اأومن الق�ساء نف�سه، موؤ�س�سات ومن�ساآت اأغلقت واأفا�ست �سوق البطالة 

العمل ب�سبب هذه اجلائحة، من هو  العاطلني عن  الأردنيني  بهذا اجلي�ش اجلديد من 

باأم  وراأى  الف�سيل  ال�سهر  هذا  الأردين لحظ يف  املجتمع  ومع  ال�سارع  مع  توا�سل  على 

عينه الفقراء اجلدد وحاجتهم للم�ساعدة مل نكن نتوقع اأبداً اأو يوماً ما حاجتهم وعوزهم 

للم�ساعدة، البنك الدويل نف�سه يوؤكد وقبل اجلائحة باأن ثلث ال�سكان معر�سني اأن يقعوا 

اأن ي�سل معدل الفقر  �سمن خط الفقر ب�سبب ارتفاع تكاليف املعي�سة ويف وقت يحتمل 

اإىل اأكرث من )20%( ب�سبب هذه الرتفاعات، فما بالكم يف زمن اجلائحة؟ لن اأتعر�ش هنا 

لن�سبة البطالة لأنها اأ�سبحت خارج اأي ح�ساب واقعي.

نتيجًة لهذه الظروف ن�سهد يف جمتمعنا منذ اأكرث من عام من التحولت اخلطرية، 

يف عيد العمال هذا نرى الو�سع املرتدي للعمال وللحركة العمالية وحتولهم اىل طبقة 

الو�سطى والذي ت�سهده منذ  امل�ستمر للطبقة  التاآكل  فقرية وعدمية احليلة اىل جانب 

�سنوات وهي املحرك الأول والرئي�ش لالإقت�ساد الوطني وهذا هو التهديد الأكرب للتوازن 

الجتماعي واملتمثل بال�سالم والأمن املجتمعي الذي بناه اآبائنا واأجدادنا على مدار املئة 

عام ال�سابقة.

اليوم ونحن نالحظ هذه التغيريات ومدى الحتقان املوجود عموًما واخلطر املقدح 

علينا، داخلياً وخارجياُ،  هل بامكاننا ال�سمت وكاأن �سيًئا ل يحدث؟ بالتاأكيد ان جمال 

التغيري هو وا�سع جًدا ولكن من �سيحدث هذا التغيري هم غري ظاهرون، نحن بحاجة 

لثورة بي�ساء، قالها تكراًرا جاللة امللك واأو�سحها يف اأوراقه النقا�سية وخا�سة يف جمال 

كنا  اإىل ما  الأقل  العودة على  ن�ستطيع  بف�سله  والذي  القت�سادي الجتماعي  الإ�سالح 

عليه.

جمال التغيري يكمن يف العمل لتحريك عجلة الإنتاج يف القطاعات املتوقفة كلياً يف 

الفرتة احلالية واملتمثلة بقطاعات ال�سناعة والنقل والزراعة وال�سياحة وهي القطاعات 

هذه  مل�ساعدة  احلكومة  ط��رف  م��ن  ب���اإج���راءات  تتمثل  البي�ساء  وال��ث��ورة  ت��اأث��راً،  الأك���رث 

كاهلها  وبالتخفيف عن  امل�ستوردة  املنتجات  مناف�سة  اليوم  ت�ستطيع  ل  والتي  القطاعات 

ويكمن اأي�ساً بتحديث الت�سريعات التي حتولنا من دولة ريعية اإىل دولة الإنتاج، ل ميكن 

بظل بع�ش الت�سريعات املوجودة وحتى بوجود بع�ش اأهم الدوائر الأردنية املهتمة بالعمل 

اأن يتخلى املواطن الأردين عن مفهوم الريعية املتجذر يف جمتمعنا.

وجودها  لإ�ستمرار  الظرف  هذا  يف  املن�ساآت  دعم  يف  اأي�ساً  تكمن  املطلوبة  الإج���راءات 

ودخلهم  وظائفهم  على  للحفاظ  ذلك  كل  عملهم،  اأماكن  يف  العاملني  حماية  اأج��ل  من 

وتو�سيع احلماية الإجتماعية وتقدمي الإعفاءات املالية وال�سريبية وخا�سة” للمن�ساآت 

ال�سغرية واملتو�سطة كل ذلك �سيكون له اأكرب الأثر يف اإ�ستمراريتها، �سريطة عدم التخلي 

عن العاملني بها وهذا �سيكون له اأكرب التاأثري خا�سة” على املن�ساآت الزراعية وال�سناعية 

و�سيكون لها اأكرب الأثر يف احلد من البطالة.

عا�ش الول من اأيار عا�ست احلركات العمالية والإنتاجية.

م. عدنان السواعير

 العيد الثاني للعمال في 
زمن الجائحة الحياة الحزبية بين ضعف االحزاب وقصور التشريعات

 السلط : حوارية عن دور المشاريع االنتاجية بتحقيق الفرص 
التشغيلية من خالل مبادرة صندوق الزكاة

الثبيتات : قانون االنتخاب ال يساعد على نمو فكرة االحزاب 

زيادين : االحزاب نفسها ال تقدم بمعظمها خطابا جديدا

االنباط – اريج الزبيدي 

قا�سم  ال��ب��رتا  ج��ام��ع��ة  يف  ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم  ا���س��ت��اذ  ق���ال 

ال��ث��ب��ي��ت��ات ع���ن ���س��ب��ب ح��ال��ة ���س��ب��ة ان���ع���دام امل��م��ار���س��ة للحياة 

عدم  اب��رزه��ا  من  ا�سباب  لعدة  تعود  انها  الردن  يف  احلزبية 

فاعلية الح��زاب وعدم اميان النا�ش بهذه الح��زاب وهذا ما 

تولد فجاأة كان نتيجة تراكمات جعلت املواطني يعزفون عن 

النخراط يف الحزاب المر الذي حد من دروها. 

“النباط” اأن  م��ع �سحيفة  ل��ه  خ��ا���ش  ح��دي��ث  وت��اب��ع يف 

انها  الح��زاب حيث  قوانني  بت�سريع  له عالقة  هناك جانب 

ل ت�ساعد على جود احزاب قوية، وهناك يف حالة من الريب 

وال�����س��ك ب��ني الح�����زاب واحل��ك��وم��ة، ح��ي��ث احل��ك��وم��ة ل تثق 

بالحزاب، كما ول يوجد رغبة حقيقية بوجود احزاب فاعلة 

متار�ش ادوارها. 

اب����رز ال����س���ب���اب اي�����س��ا ي��ع��ود اىل فقر  واأ�����س����اف، ان م���ن 

الح��زاب  بع�ش  حيث  ال�سيا�سية،  للربامج  نف�سها  الح���زاب 

القوية تتكىء على ايدولوجية دينية بحيث اعطتها نوع من 

املدنية  الدولة  ي�ستقيم مع فكرة  الذي ل  الأم��ر  امل�سروعية، 

ي�ستغلون  ال��ن��ا���ش  معظم  ان  اىل  ا���س��اف��ة  وال��دمي��وق��راط��ي��ة، 

مبوؤ�س�سات احلكومة اما بالجهزة المنية او باجلي�ش. 

وا�سار اىل ان هناك نظرة �سلبية للعمل احلزبي مرتبطة 

باخلم�سينات يف موروث تاريخي عند املواطنني حيث ينظرون 

اىل العمل احلزبي على انه �سد البلد والنظام، ا�سافة اىل ان 

٨٩ كانت الح��زاب مرتبطة باخلارج ب�سكل وا�سح  حالة قبل 

فمنها ما كان مرتبط بالبعث العراقي والبعث ال�سوري المر 

لهذه  عميقة  ا�ستعداء  وحالة  الف�سل  من  حالة  �سكل  ال��ذي 

الحزاب من قبل اجهزة الدولة املختلفة. 

�سائك  ب���الردن  احل��زب��ي  العمل  اأن  اىل  الثبيتات  وانتهى 

ان هناك  اىل  ا���س��اف��ة  واه��ن��ة  كرتونية  اح���زاب  ظ��ه��رت  حيث 

الكثري من الحزاب معظمها احزاب �سخ�سية واحزاب افراد، 

خا�سة ان معظم امناء عامني الحزاب مل يتغريوا منذ عام 

باإ�ستثناء حزب جبهة  ١٩٩١، وت�سائل اين الحزاب يف الردن 

العمل ال�سالمي من تغري فيه المني العام. 

وتابع، ان قانون النتخاب ل ي�ساعد على منو فكرة الحزاب 

يف الردن كما ان الحزاب ل يوجد لها قاعدة معلوماتية عن 

م�سكالت املواطنني وق�ساياهم، المر الذي جعلها بعيدة عن 

واقع احوال النا�ش وافقدها الدعم اجلماهريي.  

بثقافة  يتمتع  حاليا  الردين  ال�����س��اب  اأن  ال��دك��ت��ور  واأك���د 

وا�سعة، لكنهم بكل ا�سف ينجذبوا الن اىل ال�سو�سيال ميديا 

الردين  ال�سباب  ان  خا�سة  اخل���ارج  م��ن  ت�سديره  يتم  وم��ا 

متحم�ش، واذا ما اتيحت الفر�سة احلقيقية  لهم لالإنخراط 

يت�ستطيعو  مل  انهم  فاأعتقد  يبدعوا  لكي  ال�سيا�سي  بالعمل 

التنمية   وم�سرية  بعملية  ي�ساركوا  ان  او  �سيء  اي  يقدمو  ان 

ال�سيا�سية. 

ووجه الثبيتات ر�سالة من خالل �سحيفة الأنباط للدولة 

عن  للتعبري  الكاملة  احل��ري��ة  ومتنحهم  لل�سباب  تنتبه  اأن 

يح�سرها  التي  املحادثات  غ��رف  تختطفهم  ان  ب��دل  ارائ��ه��م 

ما  يتابعون  املتعلمني  ال�سباب ومعظمهم من  عدد كبري من 

يتحدث به ن�سطاء تيارات يعي�سون يف اخلارج ممن يتحدثون 

ب�����س��ق��وف ع��ال��ي��ة ج���دا م��ن احل��ري��ة الم����ر ال����ذي ي��وؤث��ر على 

التنمية  ح��ول  لديهم  التفكري  منهجية  وطبيعة  توجهاتهم 

وال�سالح. 

م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ال��ن��ائ��ب ال�����س��اب��ق ق��ي�����ش ال���زي���ادي���ن ح��ول 

للو�سول حلياة  الح��زاب  عليها  ت�سري  ان  التي يجب  املبادئ 

ت�سديد  علينا  يتوجب  ان��ه  �سيا�سي  وا���س��الح  دمي��وق��راط��ي��ة 

اخلطاب احلزبي ل�ستقطاب �سباب اكرث، والتاأكيد على اهمية 

الفكرة ولي�ش ال�سخو�ش، والرتكيز على الربامج ال�سيا�سية 

تاأ�سي�ش  على  يعمل  م��ا  ه��ذا  ان  م��وؤك��دا  ال�سخ�سيات،  ولي�ش 

حياة حزبية حقيقية، ا�سافة اىل دور النخب ال�سيا�سية بذلك 

الجتاه.  

وحول املعوقات والتحديات التي تواجة الحزاب ال�سيا�سية 

“النباط” اأن الح��زاب نف�سها ل  ل�  الزيادين  اأك��د  الردن��ي��ة 

تقدم مبعظمها خطابا جديدا، والكثري من ال�سباب مبتعدين 

عن احلياة ال�سيا�سية لعدم قناعتهم بانهم ي�ستطيعون التاأثري 

والتغيري، الأمر الذي يجعلهم ل ينت�سبوا اىل الحزاب وبقاء 

العمل بالعقلية الفردية، مع ان احلزب ونحن ل نريد اعادة 

التدوير واخرتاع العجلة ف� الحزاب هي التي تكتب الربامج 

وهي التي تطرح براجمها بالنتخابات وت�سل اىل الربملان. 

وب���دوره ق��ال ام��ني ع��ام احل��زب الدميقراطي الجتماعي 

ج��م��ي��ل ال��ن��م��ري ح����ول دور الح������زاب يف ع��م��ل��ي��ة ال����س���الح 

الت�سريعات  ا���س��الح  يتبع  لكنه  م��رك��زي  دور  اأن���ه  ال�سيا�سي 

الناظمة للحياة ال�سيا�سية حتى تعطي لالحزاب دورها الذي 

ت�ستحقه، م�سريا اىل انه ويف اي دميوقراطية يف العامل دور 

وو�سع  ال���س��الح  اج��ل  م��ن  ال�سغط  ت�ساهم يف  ان  الح���زاب 

املقرتحات ل� الت�سريعات او التعديالت الت�سريعية التي يجب 

اجنازها من اجل حتقيق ال�سالح ال�سيا�سي اكانت تعديالت 

د�ستورية وتعديالت ع القوانني. 

للمرحلة  املطلوب  النتخاب  قانون  �سكل  ح��ول  واأ���س��اف، 

هو  الوطنية  والقوائم  الوطني  الت�سويت  نظام  ان  القادمة 

الذي يحدث فرقاً بكل العملية النتخابية ب�سالح ن�سوء  كتل 

برملانية حزبية. 

ويف اجلهة املقابلة اأكد امني عام وزارة التنمية ال�سيا�سية 

الدكتور علي اخلوالدة ان هناك جلنة م�سكلة مبوجب قانون 

يراأ�سها  الح��زاب  �سوؤون  جلنة  ب�  ت�سمى  ال�سيا�سية  الح��زاب 

والداخلية  والعدل  الثقافة  ال��وزارة وامناء عامني  امني عام 

وممثل عن املجتمع املدين وممثل عن املركز الوطني حلقوق 

متابعة  و  التاأ�سي�ش  طلبات  يف  النظر  اللجنة  مهمة  الن�سان 

بالعمل  املتعلقة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  والج������راءات  الح�����زاب  ����س���وؤون 

احلزبي. 

ال��وزارة  ل�”النباط” حول برامج  وتابع يف حديث خا�ش 

املتعلقة بدعم الحزاب اننا ومنذ �سنوات نقدم برامج تدريبية 

لع�ساء الحزاب ال�سيا�سية مبنية على احتياجات الحزاب، 

خ�سو�سا مبا يتعلق بالعمل احلزبي وتدريبهم على مهارات 

النتخابية  احلمالت  وادارة  املالية  الدارة  ومهارات  العالم 

يف ال�سنوات التي يكون بها انتخابات وتدريب �سباب الحزاب 

وهو برنامج م�ستمر اىل اليوم.

واأ�����س����اف، ان ه���ن���اك ب���رام���ج م��وج��ه��ة ل��ل�����س��ب��اب احل��زب��ي 

تدريب  اىل  ب��ال���س��اف��ة  ال�سا�سية  امل��ه��ارات  على  لتدريبهم 

الت�سريعات  التي جتري حول  باحلوارات  وا�سراكها  الحزاب 

كان  دائ��م��اً  خ�سو�سا  الوطنية  والق�سايا  العامة  والق�سايا 

وك��ل هذه  والنتخاب  الح���زاب  بقانون  متعلقة  ح���وارات  عنا 

ا�سبوع  وقبل  الح���زاب  م��ع  ا�سا�سي  ب�سكل  تناق�ش  احل���وارات 

الت�سريعات  ال�سيا�سية ح��ول  ك��ان عنا ح��وار مع كل الح��زاب 

امل��ت��ع��ل��ق��ة بالعملية  ل��ع��م��ل احل��زب��ي وال��ت�����س��ري��ع��ات  ال��ن��اظ��م��ة 

ال�سيا�سية مثل  قانون النتخاب.  

واأو���س��ح اخل���وال���دة، ح��ول ال��دع��م امل���ايل ب��� م��وج��ب قانون 

الح�����زاب ان ه��ن��اك دع���م ت��ق��دم��ه ال���دول���ة ل احل��ك��وم��ة ول 

ال���وزارة وه��و ج��زء م��ن امل��وازن��ة العامة يقدم دع��م لالحزاب 

حزب  لكل  ال��ف   ٥0 يقدم  ك��ان  �سابقاً  النظام  تغري  مت  ولكن 

لها عالقة  وفق معايري  الدعم  تقدمي  يتم  ا�سبح  الن  لكن 

مب�ساركة الحزاب بالنتخابات واي�ساً الدعم ل�سباب والن�ساء 

دعم  هناك  والن�ساء  ال�سباب  من  مر�سحني  ق��دم  ال�سعب  اذا 

هناك  ال��ن��واب  مبجل�ش  مقاعد  على  حت�سل  التي  والح���زاب 

دع��م لها ودع��م الع��الم احلزبي نحن نخ�س�ش مبلغ لدعم 

ال�سحف واملطبوعات احلزبية. 

ا�سا�سي من برامج  وتابع، نحن من �سنوات لدينا برنامج 

باحلياة  وتعريفهم  الردين  بال�سباب  معني  ال���وزارة  وخطة 

ال�سيا�سية الردنية، وتاريخ احلياة احلزبية فيها، وقد نفذنا 

ور���س��ات عمل وب��رام��ج ع��دي��دة يف معظم اجلامعات الردن��ي��ة 

بال�سراكة مع املجتمع املدين لل�سباب من املحافظات قمنا من 

خاللها ب� تعريفهم بالحزاب ال�سيا�سية الأردنية وبالقوانني 

واهمية امل�ساركة ال�سيا�سية وامل�ساركة بالعملية النتخابية. 

لكنه  باجلامعات  خا�ش  برنامج  لدينا  ك��ان  ان��ه  واأ���س��اف، 

توقف لال�سف ب�سبب كورونا، هدفه الرئي�ش تعزيز م�ساركة 

وتعريفهم  اخل�سو�ش  وج��ه  على  احلزبية  باحلياة  ال�سباب 

ا�سافة  احل��زب��ي،  بالعمل  امل�ساركة  وكيفية  الح���زاب  بقانون 

بتنفيذ  امل��ا���س��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ان��ن��ا قمنا خ���الل احل��م��ل��ة  اىل 

او عن طريق تطبيق  العمل اما وجاهياً  العديد من ور�سات 

با�سدار مطبوعات موجهة  لل�ساب الردين، وكما قمنا  زوم  

كتيبات  �ستة  ا�سدرنا  الخ��رية  الفرتة  ويف  الردين  لل�سباب 

عن الحزاب والربملان وعن املواطنة و�سيادة القانون لتعزيز 

ثقافتهم ال�سيا�سية وتطوير ثقافتهم املدنية.

االنباط- ال�سلط

عقد فريق عمل حمافظة البلقاء يف هيئة 

ل�سندوق  ال�سبابي  ال��ذراع  الردن  كلنا  �سباب 

امللك عبداهلل الثاين للتنمية جل�سة حوارية 

الن��ت��اج��ي��ة يف حتقيق  امل�����س��اري��ع  “دور  ح���ول 

الفر�ش الت�سغيلية من خالل مبادرة �سندوق 

الزكاة”، �سمن �سل�سلة نفحات رم�سانية.

وحتدث يف اجلل�سة وزير الأوقاف الأ�سبق 

ال���دور التنموي  ال��دك��ت��ور وائ���ل عربيات ع��ن 

لهذه املبادرات واأثرها على ال�سباب يف مواجهة 

ال��ت��ح��دي��ات الق��ت�����س��ادي��ة، وذل����ك م��ن خ��الل 

تعزيز الفكر الت�سغيلي لدى ال�سباب الأردين، 

والتحول من التوظيف اىل الت�سغيل واآليات 

النتقال من احلاجة اىل الكتفاء من خالل 

امل�ساريع النتاجية.

واك�����د ع��رب��ي��ات اأه��م��ي��ة ه����ذه ال�����س��ن��ادي��ق 

وم���ا ت��رك��ت��ه م��ن اأث����ر ت��ن��م��وي ع��ل��ى املجتمع، 

ووج�����وب دع���م م��ث��ل ه���ذه امل����ب����ادرات وال��ب��ن��اء 

عليها وتطويرها فهي جزء من احلل لو�سع 

امل�سكلة القت�سادية يف الوقت احلايل . وبني 

ع��رب��ي��ات اه��م��ي��ة ت�سبيك ه���ذه امل���ب���ادرات مع 

لتفعيلها  واملجتمعية  ال�سبابية  امل��وؤ���س�����س��ات 

ب�سكل اكرب يف املجتمع ولتعم الفائدة. بدوره، 

ق��ال مدير ع��ام هيئة �سباب كلنا الأردن عبد 

الرحيم الزواهرة، اأن هذه اجلل�سة تاأتي �سمن 

�سل�سلة من اجلل�سات التي تنظمها الهيئة من 

خالل برنامج التوعية والتثقيف يف خمتلف 

حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة وال�����ذي ي�����س��ه��م بتعزيز 

م�ساركة ال�سباب الأردين يف خمتلف الق�سايا 

التوا�سل  خ��الل  م��ن  املجتمعية  والتحديات 

مع �سناع القرار، اإمياناً بدور ال�سباب املهم يف 

املجتمع.

 »عمان لحوارات المستقبل« تهنىء 
بعيد الفصح وتستنكر دعوات الفتنة

 إربد: اجتماع يتدارس خطط مواجهة 
نقص المياه في الصيف

االنباط-عمان

امل�ستقبل  حل����وارات  ع��م��ان  جماعة  هنئت     

يف ب��ي��ان اأ����س���درت���ه ام�������ش، الإخ������وة الأردن���ي���ني 

اأي��ام  واإن��ت��ه��اء  املجيد  الف�سح  بعيد  امل�سيحيني 

ال�سوم العظيم، وا�ستذكرت اجلماعة يف بيانها 

الأردن  بناء  يف  امل�سيحيني  الأردن��ي��ني  ا�سهامات 

احلديث، وتطوره يف جميع املجالت ال�سيا�سية 

كجزء  والجتماعية  والثقافية  والقت�سادية 

اأ�سا�سي من الن�سيج الوطني الأردين والقومي، 

امل�سيحيني  العرب  دور  اجلماعة  ا�ستذكرت  كما 

يف بناء ح�سارة اأمتنا والدفاع عن وجودها �سد 

كل الغزاة.

ال��دع��وات  بيانها  يف  اجلماعة  وا�ستنكرت     

اخل���ب���ي���ث���ة، ال����ت����ي حت�������اول مت����زي����ق ن�����س��ي��ج��ن��ا 

الجتماعي ووحدتنا الوطنية باأ�سكال خمتلفة، 

منها �سكل الفتوى التي تنم عن جهل بالدين، 

النبوية  وال�سنة  الكرمي  ال��ق��راآن  اأحكام  خا�سة 

اأر���س��اه��ا  ال��ت��ي  الأ���س��ا���س��ي��ة  وامل���ب���ادىء  ال�سريفة، 

وثيقة  و���س��ل��م يف  ع��ل��ي��ه  اهلل  ���س��ل��ى  اهلل  ر����س���ول 

املدينة، التي قررت اأن العالقة بني النا�ش تقوم 

النا�ش  بني  تفرق  ل  التي  املواطنة  اأ�سا�ش  على 

على اأ�سا�ش الدين.

اأن  ما يربط      واأك���دت اجلماعة يف بيانها 

كل  من  اأق��وى  الأردن  يف  وامل�سلمني  امل�سيحيني 

دع�����وات ال���ف���ن، ف��ه��م ي�����س��ل��ون يف م�����س��اج��ده��م 

عالقات  بينهم  اأن  كما  واح��د،  ل��رب  وكنائ�سهم 

ق��رب��ى ون�����س��ب ���س��ارب��ة يف ج���ذر ال��ت��اري��خ، فهم 

اأب��ن��اء ع��م��وم��ة وخ���وؤل���ة، وك��ث��ريه ه��ي ال��ع��ائ��الت 

اأبنائها بني الإ�سالم وامل�سيحية ول  التي يتوزع 

كما جتمع  الأ���س��ل��ي،  ا�سمها  نف�ش  زال��ت حتمل 

الأردنيني امل�سلمني وامل�سيحيني عادات وتقاليد 

واح����دة، جتعلهم ���س��رك��اء يف الأف����راح والأت����راح 

كاأبناء وطن قادرين على وئد اأي فتنة يف مهدها 

ونبذ دعاتها من بني �سفوفهم.

    واخ���ت���ت���م���ت اجل���م���اع���ة ب���ي���ان���ه���ا ب���دع���وة 

الأردنيني جميعاً، اإىل احلذر من كل حماولت 

امل�ش بوحدتهم الوطنية ون�سيجهم الجتماعي.

االنباط- اإربد

اإربد ر�سوان  تراأ�سه حمافظ  اجتماع  تدار�ش 

العتوم عقد ام�ش ال�سبت بدار املحافظة حتديات 

ال��و���س��ع امل��ائ��ي امل��ت��وق��ع خ���الل ال�����س��ي��ف احل��ايل 

والآل����ي����ات واخل���ط���ط ال��ك��ف��ي��ل��ة مب��واج��ه��ة زي���ادة 

الطلب على املياه.

الذي  الجتماع  خالل  العتوم  املحافظ  واأك��د 

ح�سره مدير عام �سركة مياه الريموك املهند�ش 

منت�سر املومني واحلكام الداريون، اأن التحديات 

على م�ستوى المن املائي حتتاج جلهود ت�ساركية 

وتر�سيد  الفاقد  تخفي�ش  م��ن  ت��ب��داأ  ملواجهتها 

ال�ستهالك والبحث عن م�سادر جديدة للمياه.

خلية  ت�سكيل  اإىل  �سي�سار  ان��ه  العتوم،  وق��ال 

احلكام  ت�سم  امل��ائ��ي  ال��ت��زوي��د  مب��و���س��وع  خا�سة 

املياه والقطاع اخلا�ش  ادارات  الداري��ني ومدراء 

خللق حالة ا�ستجابة �سريعة للتعامل مع النق�ش 

يف  كل  للمواطنني  امل�سالة  املياه  لكميات  املتوقع 

منطقته.

ودع���ا امل��ح��اف��ظ ال��ع��ت��وم امل��واط��ن��ني اإىل تفهم 

عوامل  نتيجة  امل�سالة  امل��ي��اه  كميات  يف  النق�ش 

نق�ش كميات املياه من م�سادرها وزي��ادة الطلب 

عليها ما ي�ستوجب احلر�ش على كل قطرة مياه 

م��وؤك��داً  ا�ستخداماتها،  وتقنني  اه��داره��ا  وع���دم 

املائي، هو حتد وطني على م�ستوى  التحدي  اأن 

اململكة ول يقت�سر على منطقة دون غريها.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأو����س���ح م��دي��ر ع���ام ���س��رك��ة م��ي��اه 

ال���ريم���وك امل��ه��ن��د���ش امل��وم��ن��ي، اأن ال��ع��ج��ز امل��ائ��ي 

 1500 املتوقع يف حمافظات ال�سمال ي�سل اىل 

مرت مكعب يف ال�ساعة ما ينعك�ش على انخفا�ش 

ح�سة الفرد اليومية دون 90 لرتا.

وبني املومني، اأن �سركة مياه الريموك اأعدت 

على  امل��ت��وق��ع  ال��ن��ق�����ش  مل��واج��ه��ة  متكاملة  خ��ط��ة 

املياه امل�سالة للم�سرتكني يف ال�سيف احلايل من 

خالل التعاقد مع �سهاريج من القطاع اخلا�ش، 

ا�سافة اىل ا�ستئجار ابار مملوكة للقطاع اخلا�ش 

والعمل على ربطها خطوط املياه الناقلة ملواجهة 

العجز املتوقع.

اأي تغيري على  ان��ه مل ي��ط��راأ  امل��وم��ن��ي،  واأك���د 

كما  و�سيبقى  الأ�سبوعي  وال��دور  التوزيع  ج��دول 

هو معتاد ما مل حتدث ظروف ا�ستثنائية طارئة 

ت�ستدعي اجراء تعديالت عليه، منوهاً اإىل اأهمية 

وخطط  ب��ج��ه��ود  ل��الإ���س��ه��ام  ال���س��ت��ه��الك  تر�سيد 

مواجهة النق�ش املحتمل يف كميات التزويد املائي 

لتعديل ج��دول  ال��ل��ج��وء  اىل  ال���س��ط��رار  وع���دم 

التوزيع ال�سبوعي.

االنباط- عَمان

املياه  والري و�سلطة  املياه  وزارة  با�سرت 

الأردن- مياهنا  م��ي��اه  ���س��رك��ة  خ����الل  م���ن 

وب��ال��ت��ع��اون م���ع م�����س��روع ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ائ��ي��ة 

امل��ب��ت��ك��رة امل���م���ّول م���ن ال��وك��ال��ة الأم��ري��ك��ي��ة 

للتنمية الدولية بتنفيذ �ست جداريات فنية 

الرئي�سة  اخل��زان��ات  على  ت��وع��وي��ة  بر�سائل 

– يف  الأردن– مياهنا  مياه  ل�سركة  التابعة 

العا�سمة حتت �سعار “مت�سك باملاء”؛ وذلك 

ب��ه��دف اإط����الق ح���وار جمتمعي ح���ول ن��درة 

تبني  من  املكت�سبة  واملنافع  الأردن،  يف  املياه 

ممار�سات وتقنيات توفري املياه، والتي باتت 

ق�سية ل ميكن التغا�سي عنها يف ظل ندرة 

الأردن، خ�سو�ساً يف  التي يعاين منها  املياه 

اأزم��ة كورونا والتي نتج عنها ا�ستخدام  ظل 

الدرا�سات  بح�سب  للمياه،  م�ساعف  منزيل 

التي اأجريت بهذا اخل�سو�ش.

ور����ش عمل جمتمعية   6 امل�����س��روع   عقد 

اأب��ن��اء  ال��ك��رتون��ي��ة، مب�ساركة 90 ف���ردا م��ن 

امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، ب��ه��دف حت��دي��د املفاهيم 

اأفكار  الرئي�سية جلداريات حتيل  والر�سائل 

وت�سّورات املجتمع اإىل �سورٍ. ولوحاٍت فنية 

حت��ث ع��ل��ى احل��ف��اظ ك��ل ق��ط��رة م���اء يف بلد 

يعترب من اأفقر دول العامل مائياً. وت�سمنت 

ي��ق��وم بر�سمها  ال��ت��ي  ال��ف��ن��ي��ة،  اجل����داري����ات 

اأيقونة وطنية وهي  اأب��راز  اأردن��ي��ون،  فنانون 

اململكة  رم��ز  باعتبارها  ال�����س��وداء،  ال�سو�سنة 

حتت  والتغيري  وال��ت��ج��دي��د  للنمو  ال��وط��ن��ي 

ظروف املياه القا�سية، وما مييز هذه النبتة 

عن غريها، هو لونها الأ�سود البنف�سجي، كما 

اأّنها معروفة بندرتها وقدرتها على التكيف 

مع قّلة املياه. 

اجلهود  ل�ستكمال  امل���ب���ادرة  ه���ذه  وت��اأت��ي 

و�سلطة  وال���ري  امل��ي��اه  وزارة  ب��ني  الت�ساركية 

امل��ي��اه وم�����س��روع ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ائ��ي��ة املبتكرة 

امل���م���ّول م���ن ال��وك��ال��ة الأم��ري��ك��ي��ة للتنمية 

الدولية؛ لرفع الوعي حول الق�سايا املتعلقة 

تبني  والرتويج عل�ى  املياه،  عل�ى  باملحافظة 

املعروفة  امل��ي��اه  ت��وف��ري  وتقنيات  مم��ار���س��ات 

واحلديثة بق�سد الت�سجيع عل�ى ال�ستخدام 

واملجتمعات  املنازل  قطاع  يف  للمياه  الأمثل 

املحلية والقطاع الزراعي.

ت���ع���ود ����س���راك���ة احل���ك���وم���ة الأردن�����ي�����ة مع 

الوليات املتحدة لتطوير قطاع املياه الأردين 

اإىل ح���وايل 70 ع��ام��اً م��ن خ���الل ال��وك��ال��ة 

 ،)USAID( الأمريكية للتنمية الدولية

ال��ت��ي ا���س��ت��م��رت ب��ت��ق��دمي ال���دع���م لتح�سني 

ال�سحي  وال�سرف  للمياه  التحتية  البنية 

حتى  عليها  واحل��ف��اظ  امل��ي��اه  اإدارة  وت��ع��زي��ز 

ي��ت��م��ك��ن ق��ط��اع امل���ي���اه م���ن ت��ق��دمي خ��دم��ات 

م�ستدامة  للمواطنني.

 المياه والوكالة األميركية تعززان ترشيد استهالك المياه
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ل �أحد ينكر �جلهود �لتي تبذل من قبل وز�رة �ل�صحه و�لإجناز�ت �ل�صحيه ويف ر�أيي 

هناك مالحظات حتتاج �إىل متابعه وقر�ر�ت حازمه  

متفرغني  �أط��ب��اء  ت��وف��ر  يف  �خلا�صه  �مل�صت�صفيات  بع�ض  ع��ل��ى   ب��ح��زم  �ول(�ل��ت��دق��ي��ق 

ومعينني ل متعاونني يف وحد�ت ICU وزيار�ت مفاجئه تبني ذلك عند �لبع�ض

ثانيا(كيفية ترخي�ض بع�ض �مل�صت�صفيات خا�صة بوجود كر�جات �صيقه وقليلة �لت�صاع 

�لبع�ض على  �لتو�صع  من  وزي��ار�ت مفاجئه وحماولة  لها  وع��دم توفر مو�قف خارجيه 

ح�صاب �لغر عند �لبع�ض تبني ذلك  

ثالثا(�لتدقيق على رو�تب �ملمر�صني و�لأطباء �ملقيمني يف بع�ض �مل�صت�صفيات �خلا�صه 

وزيار�ت مفاجئه عند �لبع�ض تبني ذلك 

ر�بعا( بع�ض �ملدن �لكربى و�أجز�ء من �لعا�صمه حتتاج �إىل م�صت�صفيات فاقرتح ت�صجيع 

�لقطاع �خلا�ض على �إن�صاء م�صت�صفيات حديثه يف مدن كالزرقاء و�ربد و�لر�صيفه ومناطق 

ك�صفا بدر�ن و�أبو ن�صر  و�صويلح وعمان �ل�صرقيه بتخ�صي�ض �ر�ض من �حلكومه باأ�صعار 

معقوله لرحيل ما هو قائم ويعاين من عدم �لقدره على �لتو�صع  �و لبناء م�صت�صفيات 

خا�صه حديثه �أو ت�صجيع �لقطاع �خلا�ض على بناء م�صت�صفيات حديثه يف ت�صهيالت كبره 

لال�صتثمار  

�لتدري�ض  من  مزيد  نحو  �لتوجه  يف  و�لتو�صع  �لتطوير  يف  �جلامعات  دع��م  خام�صا( 

�ملحلي  �ل�صوق  يحتاجها  و�لتي  و�لنعا�ض  و�لتخدير  و�لقباله  و�ل�صيدلة  �لتمري�ض  يف 

وت�صليم �لكليات �لتابعه لوز�رة �ل�صحه �إىل جامعة �لبلقاء �لتطبيقيه لتطويرها و�لتو�صع 

و�لتعاون  و�لتفاعل  و�خلارجي  �لوطني  �ل�صوق  يحتاجها  �لتي  �لطبيه  �لتخ�ص�صات  يف 

من  جعلت  �لكورونا  ب��اأن  و�عتقد   icu يف  متخ�ص�صني  �أطباء  تخريج  يف  �جلامعات  مع 

�لتخطيط �ل�صحي للو�قع و�مل�صتقبل �صروره ق�صوى 

للحديث بقيه عن �لو�قع يف بع�ض �مل�صت�صفيات كما ��صمع و�رى لكن ل يعني �لتقليل 

من �لإجناز�ت و�لنجاح و�لتطور يف �لقطاع �ل�صحي �لذي نعتز به ونفتخر يف �لقطاعني 

�لعام و�خلا�ض

للحديث بقيه 

د .مصطفى محمد عيروط

 دور وزارة الصحه )١(
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االنباط – �صايل �صبيحات

خا�صة  مقابلة  يف  �ل�صبيحي  ه��دي��ل  ت��ق��ول 

موهبتها  �أن  �لن��ب��اط  �صحيفة  معها  �جرتها 

�ك��ت�����ص��ف��ت م��ن��ذ 20 ع���ام، ح��ي��ث ك��ان��ت مت��ار���ض 

�ملدر�صة،  يف  �ل�صا�صية  �لدر��صة  �ثناء  �حل��رف 

و�صقلها  موهبتها  بتعزيز  قامت  ذلك  بعد  ثم 

�حدى  من  تلقتها  �لتي  �لتوجيهات  خالل  من 

�جلمعيات �خلا�صة ب�صناعة �حلرف �ليدوية. 

�ل��ب��د�ي��ة  ك����ان يف  م�����ص��روع��ه��ا  �أن  وت�����ص��ي��ف، 

م�����ص��روح م��ن��زيل رب��ح��ي ع��ل��ى م�����ص��ت��وى د�خ��ل��ي 

»�له����ل و�جل������ر�ن«، وم���ن ث��م حت���ول ودخ��ل��ت 

طريق  ع��ن  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية  �مل��ع��ار���ض  ع��امل 

�ل�����ص��ب��ي��ح��ي م��درب��ة للحرف  �جل��م��ع��ي��ة، وت��ع��د 

�ل�����ي�����دوي�����ة ل�������دى �ل����ك����ث����ر م�����ن �جل���م���ع���ي���ات 

�إر�دة  مركز  يف  وم��درب��ة  �لأردن،  يف  و�ملنظمات 

�لثقافية  تو��صل  وجمعية  �لإنتاجية،  لتعزيز 

و�جلمعية �لثقافية �لرعاية �لالحقة، و�لهيئة 

�صناع  وجمعية  �لها�صمية،  �لأردن��ي��ة  �خلرية 

�لتقليدية.  �حلرف 

ما هي امل�شاريع التي قمت بتنفيذها يف 

خدمة املجتمع املحلي ؟

ق���دم���ت م�������ص���روع ع���ب���ق �مل���ا����ص���ي ل��ل��ح��ي��اك��ة، 

����ص��اف��ة �ىل م��ب��ادرة ت��ر�ث��ن��ا ه��وي��ن، وم��ب��ادرة 

هذه  وجميع  د�ون،  متالزمة  لطفال  لعيونك 

�ملحلي  �مل��ج��ت��م��ع  تنمية  ه��دف��ه��ا  ك���ان  �مل�����ص��اري��ع 

وتدريب و�لتمكني و�لت�صغيل، خا�صة �ن جميع 

مبادر�تنا تطوعية ومتويلها ذ�تي.

 ما هي املنتجات التي تقدميها ؟

�لق�ض«  »�ع����و�د  �لق�صيات  يف  �ل��ب��د�ي��ة  ك��ان��ت 

�ألياف �صجر  �لنخيل، بال�صافة �ىل  ويف ع�صف 

�أن ج��م��ي��ع ه���ذه �خل��ام��ات  ، م�����ص��رة �ىل  �مل����وز 

على  وع���بء  بيئي  ت��ل��وث  وت�صبب  حت��رق  ك��ان��ت 

�ملو�د  هذه  وتطوير  �إحياء  ب�  وقمت  �مل��ز�رع��ني، 

�ل��الزم  �ل��ت��دري��ب  مل�صاحة  تو�صعتها  خ��الل  م��ن 

ع��ل��ى �ع����ادة �ح��ي��اء ه���ذه �مل����و�د يف ك��اف��ة �ن��ح��اء 

�ململكة عن طريق �لتدريب و�لتاأهيل. 

ما هي م�صادر توفري اخلامات التي 

تقومني باعداة تاأهيلها واال�صتفادة

 منها ؟

بكرثة يف منطقة  �لردن  �لق�صيات يف  تتوفر 

�لغو�ر، لكن قلت ب�صبب وجود �حل�صاد�ت، �ما 

طول  تتوفر  »�لبوط«  �حللفة  لأع��و�د  بالن�صبة 

�ع�صاب  �مل��اء  من  ومنبعها  �ل�صدود،  عند  �لعام 

ب��ح��ري��ة، ح��ي��ث ن��ق��وم يف ج��زه��ا وجت��ف��ي��ف��ه��ا ثم 

و�نتاج  خلامات  وحت�صرها  عالجها  يف  نقوم 

لها  �ملوز  �لفياف  و�ما  خاللها،  من  فنية  قطع 

مو��صم حمددة. 

ما هي االماكن التي تقومني من خاللها 

ببيع هذه املنتجات ؟

م���ن خ����الل �مل�����ص��ارك��ة يف �مل���ع���ار����ض �مل��ح��ل��ي��ة 

فيها  �ملنتجات  عر�ض  ب���  �أق���وم  حيث  و�لعربية 

من  �ي�صا  باأعمايل،  �خلا�ض  و�ملكان  �ملقر  عرب 

�ملوجود  و�ل��رت�ث«  للثقافة  �صقر  »بيت  خالل 

�ل�صناع  جمعية  خ���الل  وم���ن  ع��م��ان،  ج��ب��ل  يف 

�حلرف �لتقليدية �لتي يتم فيها عر�ض بع�ض 

�مل��ن��ت��ج��ات ب��ال���ص��اف��ة �ىل »����ص���وق �ون���الي���ن« و 

�إعمار �ل�صلط �ي�صا .

ما هي املعيقات والتحديات التي توجه 

ال�صبيحي خالل عملها ؟ 

�لت�صويق  عملية  يف  حت��دي  �و�ج���ه  م��ا  غالبا 

ب�����ص��ك��ل ����ص��ا���ص��ي، و�ل���ت���ي ت��ف��اق��م��ت ب��ع��د ظ��ه��ور 

�ل�صياحة  وت��وق��ف  �مل�صتجد  �ل��ك��ورون��ا  جائحة 

على  تعتمد  منتجاتنا  �ن  خ��ا���ص��ة  �لردن،  يف 

�ل���ت���اأث���ر  �����ص���اف���ة �ىل  �مل���غ���رتب���ني و�ل�������ص���ي���اح، 

�ل�صخمة  �ل���ص��ت��ر�د  عمليات  ع��ن  ن��ت��ج  �ل���ذي 

�ملحلية  غ��ر  باملنتجات  �ل�صوق  �غ��رق��ت  و�ل��ت��ي 

و��صبحت ت�صكل عائق �مام منتجاتنا وعملنا. 

ما هي االثار التي حتدثها عملية 

امل�صابهة لعملك  املنتجات  ا�صترياد 

منخارج االردن ؟ 

�لبلد خا�صة  توؤثر كثر� على  �ملنتجات  هذه 

و�صغف  بحب  ن�صنعها  �لتي  �حلرفية  �ملنتجات 

ومعنوية،  م��ادي��ة  قيمة  ول��ه��ا  ي��دوي��ة  ب�صناعة 

و�قل  ج��ودة  �ق��ل  تكون  �مل�صتوردة  �ملنتجات  �م��ا 

كفاءة و��صعارها منخف�صة جد�، لذلك جتدها 

لي�ض  �مل�صرتي  لن  ب��ك��رثة  ب��ال���ص��و�ق  منت�صرة 

ل��دي��ه �ل��وع��ي �ل��ك��ايف ل��ذل��ك، وع��ل��ى �حل��ك��وم��ة 

وعلينا توعية �ملتلقي لنه ممكن �عطاء ن�صخة 

مقلدة من �ملنتج.

حدثينا عن م�صاركاتك يف املعار�ض 

املحلية والعربية التي �صاركت بها ؟

�مل�صاركة �لتي متت يف �أيام �ل�صارقة �لرت�ثية 

و�ن��ت��ه��ت  20/�ذ�ر  يف  فعاليتها  ب����د�أت  و�ل��ت��ي 

يجمعنا  �لثقايف  �ل���رت�ث  بعنو�ن  12/ني�صان 
مب�����ص��ارك��ة 29 دول���ة م��ن �ن��ح��اء �ل��ع��امل وم��ن 

للمرة  ����ص��ت�����ص��اف��ت��ي  مت��ت  ك��م��ا  �لأردن،  ب��ي��ن��ه��ا 

لتمثيل  �صخ�صية  بدعوة  �لتو�يل  على  �لثانية 

�لردن يف ورقة عمل عن دور �ملر�أة �لأردنية يف 

حما�صرة  قدمت  كما  �ل��رت�ث،  على  �ملحافظة 

مدينة  ع��ن  ون���دوة  �لردن،  »يف  »�ل�صفافة  ع��ن 

ماأدبا، ندوة عن مدينة �ل�صلط، وحما�صرة عن 

وحما�صرة  �ل�صلطية،  �خللقة  �لأردين  �لثوب 

بنف�صك  ��صنعها  وور�صة  �لأردين،  �ملن�صف  عن 

وف��ق��رة  �ل��ك��ر����ص��ي،  و�لتق�صي�ض  �ل�����ص��ف��اف��ة  ع��ن 

مطبخ �ليام �ل�صعبي مت تنفيذ �ملن�صف �لأردين 

ومت تنفيذ �للز�قيات حلويات �صعبية �ردنية.

وت���اب���ع���ت، مت���ت ����ص��ت�����ص��اف��ت��ي يف ت���ون�������ض، و 

قمت  �لأردن���ي���ة  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  م��ن  ب��رت���ص��ي��ح 

و�صاركت  �لبحرين،  �ململكة  يف  �لأردن  بتمثل 

بثه  مت  �ل��ذي   Webex تطبيق  عرب  موؤخر� 

م��ن �مل��غ��رب �ل��ع��رب��ي وم���ن ق��ل��ب م��دي��ن��ة ف��ا���ض 

�ملحور  وك��ان  �لأردن  عن  ممثلة  م�صاركتي  ومت 

�مل�صتجد  �لأ�صا�صي هو تد�عيات جائحة كورونا 

�لثقافية  �ل�صناعات  على  �نعكا�صاتها  ور���ص��د 

و�لعربية.

ه���ل ت��ل��ق��ت ه��دي��ل �ل�����ص��ب��ي��ح��ي �ي دع���م من 

وز�رة �ل�صياحة ووز�رة �لثقافة �و من �ي جهة 

حكومية ؟

�و  ن��وع  �ي  تتلقى  مل  �ن��ه��ا  �ل�صبيحي  ت��ق��ول 

�ن  �ىل  وت�صر  �مل��ادي،  �لدعم  ��صكال  من  �صكل 

�خلا�صة  نفقتي  على  كانت  م�صاركاتي  جميع 

�ل��د�ع��ي��ة، ومل  �جل��ه��ة  م��ن  �صخ�صية  ودع����و�ت 

�تلقى �صوى ر�صالة على �لهاتف �صوؤ�ل عابر من 

وزير �لثقافة و�ل�صفر �لردين، وم�صاركتي يف 

 74 ورق��ة عمل من بني  �ميز  �خ��ذي  و  تون�ض 

م�����ص��ارك ك��ان��ت ع��ل��ى ن��ف��ق��ت��ي �خل��ا���ص��ة و�ي�����ص��ا 

م�صاركتي يف �لهند يف نفقتي �خلا�صة كامال.

ما الذي تطمح ال�صبيحي

 الو�صول اليه ؟

����ص��ب��ح��ت  و�لن  ك���ب���ر  و  ع������ايل  ط����وح����ي 

و��صح  �ل��ه��دف  لكن  �لردين،  �ل���رت�ث  �صفرة 

و�ل��دخ��ول يف مو��صيع  و�ل��ب��ح��ث  ����ص��ت��م��ر�ي  يف 

خمتلفة لحقا

هديل الصبيحي : لم نتلق اي دعم او تشجيع حكومي

سفيرة التراث األردني لـ »االنباط«: التسويق والمستورد تحديات تواجه انتاجنا

للربع األول من العام الجاري وبنسبة ارتفاع قدرها )%58(

 40  مليون دينار صافي األرباح الموحدة 
لشركة البوتاس

االنباط- عّمان 

و�����ص���ل���ت ����ص���رك���ة �ل���ب���وت���ا����ض �ل��ع��رب��ي��ة 

�لعام  �لأول من  �أد�ء متميز للربع  حتقيق 

�ليقني  ع���دم  ح��ال��ة  رغ���م   ،2021 �جل����اري 

�لعاملية  �لأ���ص��م��دة  �أ����ص���و�ق  ب��ه��ا  �ل��ت��ي مت��ر 

ج���ر�ء ����ص��ت��م��ر�ر ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا وظ��ه��ور 

���ص��اللت م��ت��ح��ورة ج��دي��دة م��ن �لفرو�ض 

يف �لعامل.

عن  �ل�صادرة  �ملالية  �لبيانات  وبح�صب 

�ل�صركة، �رتفعت �لأرباح �ل�صافية �ملوحدة 

ل�����ص��رك��ة �ل��ب��وت��ا���ض �ل��ع��رب��ي��ة ب��ع��د �ق��ت��ط��اع 

�لتعدين  ور�صوم  و�ملخ�ص�صات  �ل�صر�ئب 

لل�صهور �لثالثة �لأوىل من �لعام �جلاري 

مليون   )40( �إىل  لت�صل   )%58( بن�صبة 

دينار مقابل )26( مليون دينار خالل ذ�ت 

�لفرتة من �لعام �ملا�صي 2020.

���ص��رك��ة  �إد�رة  جم���ل�������ض  رئ���ي�������ض  وع������ز� 

�أب��و  ���ص��ح��ادة  �ملهند�ض  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ل��ب��وت��ا���ض 

ه���دي���ب، �رت���ف���اع ����ص���ايف �لأرب�������اح �مل���وح���دة 

�لت�صغيلية  �لأرب��اح  منو  �إىل  رئي�صي  ب�صكل 

بن�صبة  �ل��ب��وت��ا���ض  م���ادة  ب��ي��ع  م��ن  لل�صركة 

�ل��ع��ام  م���ن  �لأول  �ل���رب���ع  خ����الل   )%78(

�جلاري، �إ�صافة �إىل �رتفاع �أرباح �ل�صركات 

�لأردن،  �حلليفة و�لتابعة )برومني 

بن�صبة )%52(. وكيمابكو( 

�أ�صا�صيات  �أن  �أبو هديب،  �ملهند�ض  و�أكد 

���ص��وق �لأ����ص���م���دة ل ت����ز�ل د�ع���م���ة خلطط 

�ل�صركة �لتو�صعية يف جمال �إنتاج �لبوتا�ض 

بع�ض  ظهرت  حيث  �مل�صتقة،  و�ل�صناعات 

�ل�صلبية  �ل��ت��د�ع��ي��ات  م��ن  �ل��ت��ع��ايف  م��الم��ح 

جل��ائ��ح��ة ك����ورون����ا خ����الل �ل���ع���ام �جل����اري 

�لتي  �لو�صوح  عدم  حالة  من  �لرغم  على 

حت��م��ل��ه��ا �ل���ف���رت�ت �مل��ق��ب��ل��ة م���ن حت��دي��ات 

ناجمة عن هذه �جلائحة.

و�أع��������رب �مل���ه���ن���د����ض �أب������و ه����دي����ب، ع��ن 

بذلتها  �ل��ت��ي  �مل��ت��م��ي��زة  ل��ل��ج��ه��ود  ت��ق��دي��ره 

�ل��ب��وت��ا���ض  ل�����ص��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �لإد�رة 

لتحقيق  فيها  �ل��ع��ام��ل��ني  وك��اف��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 

�أهمية مو��صلة  على  �لنتائج، م�صدد�ً  هذه 

�ل��ع��م��ل وت��ن��ف��ي��ذ �خل��ط��ط �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�مل����و�����ص����وع����ة ل���ل���ب���ن���اء ع����ل����ى �لإجن�����������از�ت 

�ملتحققة.

�لتنفيذي  �لرئي�ض  �أع��ل��ن  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

�لن�صور،  معن  �لدكتور  �لعربية،  �لبوتا�ض 

قيا�صية  �أرق��ام��اً  �أي�صاً  حققت  �ل�صركة  �أن 

تاريخية جديدة يف �لربع �لأول من �لعام 

�جلاري على �صعيد كميات �ملبيعات، حيث 

�رتفعت مبيعات مادة �لبوتا�ض من )581( 

�مل��ا���ص��ي  �ل���ع���ام  �آذ�ر  ن��ه��اي��ة  �أل����ف ط���ن م���ع 

�ل��ف��رتة  ذ�ت  خ��الل  ط��ن  �أل���ف   )704( �إىل 

بلغت  �رت��ف��اع  وبن�صبة  �جل���اري  �ل��ع��ام  م��ن 

�لقيا�صية  �مل��ب��ي��ع��ات  �أن  م��و���ص��ح��اً   ،)%21(

�لإنتاج للطن  كلف  تخفي�ض  ج��ان��ب  �إىل 

�لو�حد بن�صبة )10%( قد �أ�صهما يف �رتفاع 

�لربح �لت�صغيلي لل�صركة لي�صل �إىل )28( 

مليون دينار مع نهاية �آذ�ر �ملا�صي.

�ل��دك��ت��ور  �أ���ص��ار  �لإن���ت���اج،  �صعيد   وعلى 

�لعربية  �لبوتا�ض  �صركة  �أن  �إىل  �لن�صور، 

�ل��ع��ام  م���ن  �لأول  �ل���رب���ع  خ����الل  مت��ك��ن��ت 

�أل���ف ط��ن من  �إن��ت��اج )658(  �جل����اري م��ن 

ذ�ت  ع��ن   )%2( ن�صبته  ب��ارت��ف��اع  �ل��ب��وت��ا���ض 

�لفرتة من �لعام �ملا�صي.

و�����ص����دد �ل����دك����ت����ور �ل���ن�������ص���ور، ع���ل���ى �أن 

تنفيذ  يف  م�صتمرة  �ل��ع��رب��ي��ة«  »�ل��ب��وت��ا���ض 

خ��ط��ط��ه��ا �ل����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ة �مل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى 

در������ص����ات و�ق�����ع ����ص���وق �لأ����ص���م���دة �ل��ع��امل��ي 

وب�صكل يعزز من تناف�صية �ل�صركة ويحقق 

�لوطنية،  بال�صناعات  و�ل��ن��ه��و���ض  �لنمو 

�ل��ع��رب��ي��ة« تطبق  »�ل��ب��وت��ا���ض  م�����وؤك�����د�ً �أن 

مع  تتكيف  و�لتي  �ملرنة  �ل�صرت�تيجيات 

م��ت��غ��ر�ت وم��ع��ط��ي��ات �ل�����ص��وق مب���ا ميكن 

�ل�����ص��رك��ة م���ن حت��ق��ي��ق �ل��ن��ت��ائ��ج �مل���رج���وة 

�لنوعي.  الجغبير: العمالة المدربة ثروة يجب و�لتطور 
الحفاظ عليها

 تجارة عمان: عمال األردن هم شعلة 
االنتاج والبناء 

 صناعة عمان: األمانة تؤجل تعهدات 
الرحيل لمصانع الحجر والرخام

االنباط- عمان

�كد رئي�ض غرفتي �صناعة �لأردن وعمان 

�ل��ع��م��ال��ة  �مل��ه��ن��د���ض ف��ت��ح��ي �جل���غ���ب���ر، �ن 

�مل���درب���ة و�مل��ت��خ�����ص�����ص��ة ت��ع��ت��رب ث���روة كبرة 

ودع��م��ه��ا،  ومتكينها  عليها  �حل��ف��اظ  ي��ج��ب 

�لأ�صا�صية لالإنتاج. �لركيزة  كونها 

وقال يف بيان �م�ض �ل�صبت مبنا�صبة عيد 

�صمن  ي�صر  �ل�صناعي  �لقطاع  �ن  �لعمال، 

ع��ب��د�هلل  �مل���ل���ك  ج���الل���ة  وروؤى  ت��وج��ي��ه��ات 

جهودهم،  ودع��م  �لعاملني  بتمكني  �ل��ث��اين 

م��ن��وه��ا �ن ه���ذ� �ل��دع��م ظ��ه��ر ج��ل��ي��ا خ��الل 

جائحة فرو�ض كورونا.

��صتطاع  �ل�صناعي  �لقطاع  �ن  و����ص��اف، 

�مل��ح��ل��ي��ة ب�صكل  �ل�����ص��وق  �ح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي��ة 

�غ��الق  رغ��م  نق�ض  �أي  ح��دوث  ودون  كامل 

�ل��ع��امل، م��وؤك��د� �ن ذلك  ح��دود معظم دول 

م��درب��ة  ع��م��ال��ة  دون  م��ن  ليتحقق  ي��ك��ن  مل 

طويلة  و��صرت�تيجيات  خطط  وف��ق  تعمل 

�ملدى لتوفر �ملخزون و�ملنتج باآن و�حد.

م��ن��ظ��وم��ة  مي���ل���ك  �لأردن  �ىل  و�أ������ص�����ار 

�لعاملني  تو�زن بني حقوق  قوية  ت�صريعية 

بيئة  يعزز  �ل��ذي  �لم��ر  �ملن�صاآت،  و��صحاب 

���ص��ك��ره  ع����ن  م���ع���رب�  �لأردن،  يف  �لع����م����ال 

خا�ض  ب�صكل  �ل�صناعي  بالقطاع  للعاملني 

ع��ل��ى عطائهم  ب��امل��م��ل��ك��ة  �ل��ع��ام��ل��ني  وك���اف���ة 

�مل�������ص���ت���م���ر وج����ه����وده����م �مل����ب����ذول����ة خل��دم��ة 

�لوطن.

االنباط- عمان

�لعمال هم  �ن  ع��م��ان،  �ك��دت غرفة جت��ارة 

�صعلة �لنتاج و�لبناء للوطن، ور�فعة �لنه�صة 

�لردن مبختلف  ب��ع��م��ال  ف��خ��ره��ا  ع��ن  م��ع��ربة 

مو�قعهم.

وح��ي��ت �ل��غ��رف��ة يف ب��ي��ان �����ص���درت���ه �م�����ض 

�لوطن  عمال  �لعمال،  عيد  مبنا�صبة  �ل�صبت 

ونه�صته  �لردن  خدمة  يف  �ل��ري��ادي  ودوره��م 

مب��خ��ت��ل��ف �مل����ج����الت و�مل�����و�ق�����ع، م�����ص��ت��ذك��رة 

ودعو�ت جاللة  لهم  �ل�صامية  �مللكية  �لرعاية 

لتح�صني  �مل�����ص��ت��م��رة  �ل���ث���اين  ع���ب���د�هلل  �مل���ل���ك 

وتدريبهم. �ملعي�صية  ظروفهم 

�لتجاري  �لقطاع  �ن  �ىل   �لغرفة  و��صارت 

�لقت�صاد  على  مت��ر  �ل��ت��ي  �ل�صعوبات  ورغ���م 

كورنا  فرو�ض  جائحة  تبعات  ج��ر�ء  �لوطني 

ما ز�ل قادر� على توفر فر�ض �لعمل لالأيدي 

عليها  و�ملحافظة  وحمايتها  �لأردنية  �لعاملة 

لأد�مة عجلة �لنتاج.

توفيق   �حل��اج  خليل  �لغرفة  رئي�ض  و����ص��اد 

باجلهود �لتي تبذلها �ليدي �لعاملة �لردنية 

م�صرة  وت��ع��زي��ز  �ل��ب��ن��اء  بعملية  وم�����ص��ارك��ت��ه��ا 

�ل��ن��ه�����ص��ة �لق��ت�����ص��ادي��ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة و�لن���ت���اج، 

موؤكد� �ن جائحة فرو�ض كورونا �ألقت بثقلها 

على �صريحة و��صعة منهم ما يتطلب ��صتمر�ر 

توفر كل �لو�صائل �لكفيلة بدعمهم.

و�صدد على �صرورة توفر �لدعم و�لرعاية 

لاليدي �لعاملة وحت�صني ظروفهم �ملعي�صية، 

و�ل���ت���ع���اون ب���ني �ل��ق��ط��اع��ني �ل���ع���ام و�خل��ا���ض 

و�صقل  �لأردنيني  للعمال  �لتدريب  مبجالت 

ك��ف��اءت��ه��م مب��ا ميكنهم من  م��ه��ار�ت��ه��م ورف���ع 

�مل��ن��اف�����ص��ة يف ���ص��وق �ل��ع��م��ل �مل��ح��ل��ي��ة �و خ���ارج 

�ململكة.

وقال �حلاج توفيق » نحن على ثقة كبرة 

ق���ادر على  و�ب��ن��ائ��ه  ع��م��ال��ه  وب��ه��م��ة  �ن �لردن 

و�ل�����ص��ع��وب��ات وحتويلها  �ل��ت��ح��دي��ات  م��و�ج��ه��ة 

�ىل ف���ر����ض ح��ق��ي��ق��ي��ة ت��ن��ع��ك�����ض ع��ل��ى م�����ص��رة 

�لق���ت�������ص���اد �ل���وط���ن���ي و�مل�������ص���ي م���ع ق��ي��ادت��ن��ا 

مئويته  يف  �ل��وط��ن  ب��ن��اء  مب�صرة  �لها�صمية 

�لثانية«.

�ن غرفة جتارة عمان حري�صة  و��صار �ىل 

ع���ل���ى ت���وف���ر �ل����ت����دري����ب �ل�������الزم ل��ل��ع��ام��ل��ني 

ب��ال�����ص��رك��ات وم��وؤ���ص�����ص��ات �ل��ق��ط��اع �ل��ت��ج��اري 

و�خلدمي بالعا�صمة للم�صاهمة يف رفع كفاءة 

�ل��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا مب���ا ي��ن��ع��ك�����ض ع��ل��ى �ع��م��ال��ه��ا 

و�لرتقاء فيها.

يف  �لعاملني  ع��دد  �إن  توفيق  �حل���اج  وذك���ر 

�ل��ق��ط��اع �ل��ت��ج��اري و�خل��دم��ي و�مل�����ص��ج��ل��ني يف 

م��وؤ���ص�����ص��ة �ل�����ص��م��ان �لج��ت��م��اع��ي  ي��زي��د على  

ن�صبته  ع��ام��ل وع��ام��ل��ة ومب���ا  م��ل��ي��ون  ن�����ص��ف 

خمتلف  يف  �لعاملني  �إجمايل  من  باملئة   42
�ململكة. �لقطاعات �لقت�صادية بعموم 

االنباط- عمان

�أكدت غرفة �صناعة عمان، �أن �أمني عمان 

�لكربى �لدكتور يو�صف �ل�صو�ربة و�فق على 

تاأجيل �لعمل بقر�ر �لتعهد برتحيل م�صانع 

�لعا�صمة  و�ل���رخ���ام د�خ����ل ح����دود  �حل��ج��ر 

خ�صو�صاً �صويلح، ذ�ت �ل�صتعمال �ملخالف، 

بهدف جتديد رخ�صة �ملهن.

�م�ض  �صحفي  ب��ي��ان  يف  �لغرفة  و�أ���ص��ارت 

�ل�����ص��ب��ت، �إىل �أن �ل���ق���ر�ر ج���اء ب��ع��د ل��ق��اء مت 

�ل�������ص���و�رب���ة ورئ��ي�����ض غ��رف��ت��ي �صناعة  ب���ني 

�جلغبر،  فتحي  �ملهند�ض  و�لأردن  ع��م��ان 

عمان  �صناعة  �إد�رة  جمل�ض  ع�صو  بح�صور 

نائل  �لدكتور  �لعام  ومديرها  يا�صني،  �صعد 

�حل�صامي.

تقديره  ع��ن  �جلغبر  �ملهند�ض  و�أع����رب 

ل��ق��ر�ر �لأم��ان��ة �ل��ذي �صيخفف �ل��ع��بء على 

�ل��ذي يعاين من تر�جع كبر  ه��ذ� �لقطاع 

�لوباء  �ن�صطته �ملختلفة نتيجة لظروف  يف 

�لذي ع�صف بالقطاع.

���ص��ي��م��ك��ن  �ل����ق����ر�ر  ه�����ذ�  �أن  �إىل  ول���ف���ت 

م�صتثمري �لقطاع من �أخذ �لفر�صة لدر��صة 

�لبد�ئل �مامهم خالل عام �لتاأجيل، و�صط 

�ملكت�صبة  باحلقوق  �مل�صا�ض  عدم  من  �لتاأكد 

�صو�ء  بالقر�ر  �مل�صمولة  �ملن�صاآت  لأ�صحاب 

بالبقاء �و �لتعوي�ض �لعادل.



االنباط-عمان

نهاية  يف  العربي  البنك  جمموعة  قامت 

القوائم  2021 بدمج  العام  الربع االول من 

امل��ال��ي��ة امل���وح���دة ل��ب��ن��ك ُع��م��ان ال��ع��رب��ي بعد 

على  اال�ستحواذ  عملية  من  موؤخرا  انتهائه 

بنك العز وهو بنك ا�سالمي متكامل معززا 

لقد  ُع��م��ان،   �سلطنة  ت��واج��ده يف  بذلك من 

ج���اء ذل���ك ���س��م��ن ا���س��رات��ي��ج��ي��ة جم��م��وع��ة 

البنك العربي يف تو�سيع اعمالها يف منطقة 

اخل��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي، ه����ذا وارت���ف���ع���ت اأ����س���ول 

اىل  لت�سل    2021 اآذار   31 كما يف  املجموعة 

مليار   8.1 منها  امريكي  دوالر  مليار   62.5

دوالر ت��خ�����ص ب��ن��ك ع��م��ان ال��ع��رب��ي م��ق��ارن��ة 

ل��ن��ف�����ص  ام���ري���ك���ي  دوالر  م��ل��ي��ار   50.7 ب������������������������

ال��ف��رة م��ن ال��ع��ام ال�����س��اب��ق وب��ن�����س��ب��ة %23، 

لت�سل  االئتمانية  الت�سهيالت  ارتفعت  كما 

 31 يف  كما  اأم��ري��ك��ي  دوالر  مليار   33.5 اىل 

تخ�ص  دوالر  م��ل��ي��ار   7.1 م��ن��ه��ا   2021 اأذار 

مليار   26.2 ب��������  مقارنة  العربي  عمان  بنك 

ال��ع��ام  ال���ف���رة م���ن  ل��ن��ف�����ص  اأم��ري��ك��ي  دوالر 

ال�سابق وبن�سبة 28%، يف حني ارتفعت ودائع 

45.8 مليار  30% لت�سل اىل  العمالء بن�سبة 

7.1 مليار دوالر تخ�ص  دوالر اأمريكي منها 

مليار   35.2 ب��������  مقارنة  العربي  عمان  بنك 

ال��ع��ام  ال���ف���رة م���ن  ل��ن��ف�����ص  اأم��ري��ك��ي  دوالر 

ال�سابق. 

وق���د ب��ل��غ ���س��ايف اأرب����اح جم��م��وع��ة البنك 

 128.3 واملخ�س�سات  ال�سرائب  بعد  العربي 

يف  املنتهية  ل��ل��ف��رة  اأم��رك��ي  دوالر  م��ل��ي��ون 

مليون   147.6 م��ع  م��ق��ارن��ة   2021 اأذار   31

ل��ل��ع��ام  امل��ق��اب��ل��ة  ال���ف���رة  اأم���رك���ي يف  دوالر 

حافظ  ك��م��ا   .%13 ن�سبته  وب��راج��ع   2020

حيث  متينة  راأ�سمالية  ق��اع��دة  على  البنك 

دوالر  مليار   10 امللكية  حقوق  اج��م��ايل  بلغ 

اأم��ري��ك��ي يف ن��ه��اي��ة ال��رب��ع االول م��ن ال��ع��ام 

 .2021

ال�سيد  ���س��رح  ال��ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 

االإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  امل�سري–  ���س��ب��ي��ح 

التي  االإيجابية  املالية  النتائج  “ان  قائاًل: 

ال��ع��ام  ال��رب��ع االول م��ن  ال��ب��ن��ك يف  ح��ق��ق��ه��ا 

احل����ايل ويف ظ���ل ال��ت��ح��دي��ات االق��ت�����س��ادي��ة 

وال�سحية التي فر�ستها جائحة كوفيد-19 

م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رة ال�����س��اب��ق��ة وال��ت��ي مل تكن 

لهذه اجلائحة  ال�سلبية  االثار  بعد  تت�سمن 

لتعرب عن قدرة البنك على التعامل مبرونة 

ارباح  املتغرات وحتقيق  كافة  واإيجابية مع 

 « م�ستدامة. 

�سباغ  نعمه  ال�سيد  اأو���س��ح  جهته  وم��ن 

العربي  للبنك  التنفيذي  ال��ع��ام  امل��دي��ر   –
العربي خالل  البنك  نتائج جمموعة  – ان 

ق��درة  تعك�ص   2021 ال��ع��ام  م��ن  االول  ال��رب��ع 

ال��ب��ن��ك ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع ك��اف��ة ال��ت��غ��رات 

ال���ت���ي ���س��ه��ده��ا ال���ق���ط���اع امل�������س���ريف ن��ت��ي��ج��ة 

الفوائد  اأ�سعار  وانخفا�ص  ك��ورون��ا  جائحة 

باال�سافة  العاملية،  التجارة  حركة  وتراجع 

املخ�س�سات  بناء  بتعزيز  قام  البنك  ان  اىل 

االئتمانية  املخاطر  لتغطية  وقائي  كاإجراء 

امل�ستقبلية.  

 ك��م��ا ا����س���ار ال�����س��ي��د ���س��ب��اغ اىل ان�����س��ايف 

 293.8 ب��ل��غ  ق��د  للبنك  الت�سغيلية  االرب����اح 

ن��ف�����ص  ع���ن   %13 وب����راج����ع  دوالر  م��ل��ي��ون 

البنك  وح��اف��ظ  ال�سابق،  ال��ع��ام  م��ن  ال��ف��رة 

ب��ل��غ��ت ن�سبة  ع��ل��ى راأ�������ص م����ال ق����وي ح��ي��ث 

 ،2021 اأذار  كما يف   %16.4 امل��ال  راأ���ص  كفاية 

ب��االإ���س��اف��ة اىل اح��ت��ف��اظ��ه ب��ن�����س��ب ���س��ي��ول��ة 

م��ري��ح��ة ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة ال��ق��رو���ص اىل 

تغطية  ن�سبة  ان  اىل  ون��وه   ،%73.1 الودائع 

القرو�ص غر العاملة فاقت %100.  

امل�سري  �سبيح  ال�سيد  ع��رب  اخل��ت��ام  ويف 

ع��ن اع���ت���زازه ب��ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ارت��ق��ت بها 

جم��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي يف ت�����س��خ��ر جل 

قدراتها وطاقاتها حلماية م�سالح عمالئها 

وم�ساهميها يف ظل م�ستوى التحديات التي 

ف��ر���س��ت��ه��ا ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، م�����س��را اىل ان 

ارتفاع وترة برامج التطعيم التي ت�سهدها 

اأخ��رى  ا�سافية  جرعة  منحتنا  العامل  دول 

االإقليمية  االقت�سادات  بعودة  التفاوؤل  من 

ت��دري��ج��ي  ب�����س��ك��ل  ال���ت���ع���ايف  وال���ع���امل���ي���ة اىل 

م�ستقبال. 

  االنباط-عمان

االت�ساالت  ل�سركة  العامة  الهيئة  اأقرت 

اأرب����اح  ت��وزي��ع  االأردن(،  )اأورجن  االأردن���ي���ة 

750ر18  م��ق��داره��ا  امل�ساهمني  على  نقدية 

لل�سهم،  ف��ل�����ص   100 ب��واق��ع  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ون 

راأ���س��م��ال  م��ن  10ب��امل��ئ��ة  ن�سبته  م��ا  لت�سكل 

5ر187 مليون دينار. ال�سركة البالغ 

العامة  الهيئة  وجاء ذلك خالل اجتماع 

ال����ع����ادي ال�����ذي ع��ق��د ع���رب االإن����رن����ت ي��وم 

�سبيب  الدكتور  برئا�سة  املا�سي،  اخلمي�ص 

وبح�سور  االإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ع��م��اري 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  واالإدارة  امل���ج���ل�������ص  اأع���������س����اء 

36ر94 باملئة  للمجموعة وم�ساهمني �سّكلوا 

من راأ�سمال ال�سركة.

ام�����ص  اأورجن  ل�����س��رك��ة  ب���ي���ان  وب��ح�����س��ب 

ال�����س��ب��ت، اأق�����رت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ال��ب��ي��ان��ات 

الواردة يف تقرير جمل�ص االإدارة عن اأعمال 

ال�سركة لل�سنة املا�سية .

وبلغ اإجمايل موجودات ال�سركة 93ر692 

98ر273  امللكية  حقوق  وبلغت  دينار  مليون 

يف  ال����واردة  البيانات  بح�سب  دي��ن��ار  مليون 

كانون  نهاية  لل�سركة حتى  العامة  امليزانية 

جمموعة  اأرب����اح  ���س��ايف  وب��ل��غ   .2020 االأول 

يف  االأردن(  )اأورجن  االأردن���ي���ة  االت�����س��االت 

ن��ه��اي��ة ال���ع���ام امل��ا���س��ي 5ر17م���ل���ي���ون دي��ن��ار، 

كان  عّما  تقريباً  باملئة   9 بن�سبة  مراجعاً 

ب��ل��غ حينها  وال���ذي  ال�����س��اب��ق  ال��ع��ام  عليه يف 

04ر19 مليون دينار.

يف  املجموعة  م�سركي  ق��اع��دة  و�سهدت 

جميع اخلدمات التي تقدمها ارتفاعاً بلغت 

مليون  2ر3  اإىل  لت�سل  ب��امل��ئ��ة  4ر4  ن�سبته 

م��ق��ارن��ة   ،2020 ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف  م�����س��رك 

 ،2019 العام  نهاية  1ر3مليون م�سرك يف  ب�

وذلك نتيجة زيادة اأعداد م�سركي خطوط 

ال���ف���اي���رب اإن����رن����ت وخ����دم����ات االت�������س���االت 

اخللوية وخدمات املحافظ االإلكرونية .

االإدارة  جم��ل�����ص  رئ���ي�������ص  وا����س���ت���ع���ر����ص 

ال�����س��رك��ة  اأداء  ع����م����اري،  ���س��ب��ي��ب  ال���دك���ت���ور 

عاماً  الع�سرين  خالل  املختلفة  واإجنازاتها 

املا�سية، وبني، اأن ال�سركة متكنت من ريادة 

اال�سراتيجي  �سريكها  مب�ساندة  القطاع، 

ق�سة  ل��ر���س��م  ال��ع��امل��ي��ة،  اأورجن  جم��م��وع��ة 

جن����اح ل���ربن���ام���ج اخل�����س��خ�����س��ة يف امل��م��ل��ك��ة 

املرجعي. امل�سغل  وت�سبح 

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ال�سركة  اأن  ماريني،  ت��ري  االأردن  الأورجن 

اإي��رادات��ه��ا  حجم  يف  من��و  حتقيق  يف  جنحت 

ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة )ق���ب���ل ال���ف���وائ���د وال�����س��رائ��ب 

5ر3  واال���س��ت��ه��الك واالإع�����ف�����اءات( ب��ن�����س��ب��ة 

باملئة.

260ر1 مليون دينار  اأورجن نحو  وقدمت 

واأخ��رى  وط��ن  هّمة  ل�سندوق  نقدية  كمنح 

ال�سحي. عينية خا�سة للقطاع 

وبني ماريني اأن مقدار التداوالت املالية 

ال��ت��ي مت��ت ع��رب امل��دف��وع��ات ال��رق��م��ي��ة من 

“ اأورجن  االإل��ك��رون��ي��ة  خ���الل حم��ف��ظ��ت��ه��ا 

الهاتف  م�ستخدمي  جلميع  املتاحة  مني” 

اخل��ل��وي م��ن خم��ت��ل��ف ال�����س��ب��ك��ات ب��ل��غ��ت 88 

مليون دينار خالل العام املا�سي.

العقبة-االنباط

ح�سني  امل��ل��ك  م��ط��ار  اىل  و���س��ل��ت 

ال�����دويل يف م��دي��ن��ة ال��ع��ق��ب��ة، ام�����ص 

“ت�سارتر”  ط���ائ���رة  اول  ال�����س��ب��ت، 

ق���ادم���ة م���ن ب��ل��غ��اري��ا ���س��وف��ي��ا ت��اب��ع��ة 

الأكرب ال�سركات ال�سياحية يف بلغاريا 

هوليديز” وبالتعاون  “درمي  �سركة 

ح��ي��ث  االردن،  خ������رباء  ����س���رك���ة  م����ع 

180 �سائحا. حتمل على متنها 

وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ل��ه��ي��ئ��ة ت��ن�����س��ي��ط 

ال�سياحة  وزي��ر  اأك��د  ام�ص،  ال�سياحة 

واالآثار نايف حميدي الفايز ، اأهمية 

بدء  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  اخل��ط��وة  ه��ذه 

املزيد  ا�ستقطاب  على  العمل  ع��ودة 

م���ن رح����الت ال���ط���ران اىل م��دي��ن��ة 

العقبة مبا�سرة بعد الفرة الطويلة 

بقيود  الطران عمال  لتعليق حركة 

منع تف�سي فرو�ص كورونا.

ال���ط���ائ���رة  ا����س���ت���ق���ب���ال  اإن  وق�������ال 

ال�سياحية اليوم يف العقبة وانطالق 

ال�����س��ي��اح م��ن��ه��ا ل���زي���ارة ك��اف��ة امل��واق��ع 

ال�����س��ي��اح��ي��ة واالث����ري����ة يف امل��م��ل��ك��ة، 

���س��ي��دع��م ال�����س��ي��اح��ة ن���ح���و االأم�������ام، 

وي�����س��اه��م ب�������دوران ع���جل���ة احل��رك��ة 

ال�سياحية.

م�����ن ج����ان����ب����ه، ق������ال م����دي����ر ع����ام 

ه��ي��ئ��ة ت��ن�����س��ي��ط ال�����س��ي��اح��ة ال��دك��ت��ور 

ه���ذه  ان  ع����رب����ي����ات،  ع�����ب�����دال�����رزاق 

اخل���ط���وة ج����اءت ب��ج��ه��ود م�����س��رك��ة 

وب����روح ال��ف��ري��ق ال��واح��د ب��ني وزارة 

العقبة  و�سلطة  والهيئة  ال�سياحة 

بهدف  املعنية،  ال�سياحية  وال�سركات 

ال��ن��ه��و���ص ب��ال��ن�����س��اط ال�����س��ي��اح��ي يف 

اململكة.

باتباع  ق��ام��ت  الهيئة  اأن  وا���س��اف 

����س���ي���ا����س���ي���ة ال�����دع�����م ب���ا����س���ت���ق���ط���اب 

ال�����ط�����ران ال����ع����ار�����ص ب���ع���د اع���ف���اء 

امل����غ����ادرة على  احل��ك��وم��ة ل�����س��ري��ب��ة 

ال�������ط�������ران ال�����ع�����ار������ص وامل���ن���ت���ظ���م 

امللك  التكاليف يف مطار  ومنخف�ص 

العقبة  مدينة  يف  ال���دويل  احل�سني 

االقت�سادية اخلا�سة. وا�سار عربيات 

على  ج��اه��دة  ت��ع��م��ل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اىل 

اخرى،  دول  من  طائرات  ا�ستقطاب 

ا�سراتيجية  الهيئة  لدى  ان  مبينا 

العار�سة  الطائرات  لدعم  متكاملة 

تكون  ان  على  التكاليف  منخف�سة 

مدينة  اىل  مبا�سرة  ط���ران  وج��ه��ه 

العقبة.

�سركة  عام  مدير  قال  جهته،  من 

“ان  ه���الالت  �سالح  االردن  خ���رباء 

وبدعم  حقيقي  بجهد  ي��اأت��ي  عملنا 

من هيئة تن�سيط ال�سياحة االردنية 

من خالل برنامج احلوافز والدعم 

والذي  الهيئة  اطلقته  الذي  املبا�سر 

���س��اه��م ب��ع��ودة ح��رك��ة ال���ط���ران اىل 

العقبة«. مدينة 

االردن  خ�����رباء  ���س��رك��ة  اأن  واك�����د 

ح��ري�����س��ة ع���ل���ى ع�����ودة امل��ج��م��وع��ات 

تعمل  حيث  االأردن،  اىل  ال�سياحية 

ال�����س��رك��ة ب��ك��ام��ل ط��اق��ت��ه��ا ل��ت��ق��دمي 

لهذه  امل��ت��م��ي��زة  ال�سياحية  اخل��دم��ة 

القادمة. املجموعات 

  االنباط-عمان

املتخ�س�سة  اإ���ص،  تي  اإ���ص  �سركة  اأعلنت 

ب��ت��ق��دمي ح��ل��ول ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ون��ظ��م 

االإ�سالمي  البنك  مع  تعاونها  املعلومات، 

ال���ذات���ي���ة  اخل�����دم�����ات  ل���ت���ق���دمي  االأردين 

مكتب  مبوقع  ديجيتال  اإ�سالمي  الرقمية 

البنك يف العا�سمة عَمان.

ال�سبت،  ام�����ص  لل�سركة  ب��ي��ان  وبح�سب 

االإ�سالمي  البنك  اإ���ص  تي  اإ���ص  زودت  فقد 

بخا�سية  يعمل  م��ت��ط��ور  ب��ج��ه��از  االأردين 

اخل��دم��ة ال��ذات��ي��ة االأح���دث رق��م��ي��اً وال��ذي 

العديد من اخلدمات  للبنك تقدمي  يتيح 

غ���ر امل���ال���ي���ة ب�����س��ك��ل ف�����وري وذات������ي ع��ل��ى 

اإي��داع  احل�سابات،  فتح  مثل  ال�ساعة  م��دار 

االآيل  ال�سراف  بطاقات  اإ�سدار  ال�سيكات، 

وك�����س��وف��ات احل�ساب  ال�����س��ه��ادات  واإ����س���دار 

وغ����ره����ا م����ن امل���ع���ام���الت ال��ب��ن��ك��ي��ة ب��ك��ل 

اىل  اإ�سافة  ق�سر،  وبوقت  وي�سر  �سهولة 

ت��وف��ر خ��دم��ة ع��م��الء اف��را���س��ي��ة الإمت��ام 

اإج������راءات ال��ت��ح��ق��ق ول��ل��م�����س��اع��دة يف ح��ال 

دع��ت احل��اج��ة ل��ذل��ك. االأم���ر ال���ذي يوفر 

وموؤمتتة  حم�َسنة  رقمية  عمالء  جتربة 

بالكامل. وقدمت اإ�ص تي اإ�ص هذه احللول 

“�سيدكو”  �سركة  م��ع  بالتعاون  الرقمية 

اال�سالمي  البنك  مكتب  يف  اجلهاز  لطرح 

ال��ت��ل  و���س��ف��ي  ����س���ارع  يف  ال��ك��ائ��ن  االردين 

االإ�سالمي  البنك  لي�سبح  اأوىل،  كخطوة 

احل�سور  ذات  البنوك  اأوائ��ل  من  االأردين 

ي�����س��ت��ط��ي��ع  ح���ي���ث  االأردن،  يف  ال����رق����م����ي 

عرب  خ��دم��ات  ع��دة  اإج���راء  االآن  عمالئهم 

اخل��دم��ات ال��ذات��ي��ة ال��رق��م��ي��ة – اإ���س��الم��ي 

االأف��رع  زي���ارة  اىل  احل��اج��ة  دون  ديجيتال 

كما يف ال�سابق. وقال رئي�ص املبيعات يف اإ�ص 

ال��ذك��اء الرقمي  اإن  اإ���ص زي��د م��زاه��رة،  تي 

والركيز على احتياجات العمالء ياأتي يف 

اأولويات ال�سركة. �سدارة 

التنفيذي/  ال��رئ��ي�����ص  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

االأردين  االإ���س��الم��ي  للبنك  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

ال���دك���ت���ور ح�����س��ني ���س��ع��ي��د، ن��ح��ن ���س��ع��داء 

ب���ت���وف���ر اأح��������دث اخل�����دم�����ات امل�����س��رف��ي��ة 

واآمنة  �سهلة  بطريقة  ملتعاملينا  الرقمية 

وروؤيته  البنك  ا�سراتيجية  تعك�ص  والتي 

اأ�سا�سي  ب�سكل  �ستغر  وال��ت��ي  امل�ستقبلية 

اىل  م�سرفنا  ملتعاملي  امل�سرفية  التجربة 

امل�سرفية، وتعزيز  العمليات  جانب رقمنه 

الكفاءة  م��ن  ممكنة  درج���ة  ب��اأع��ل��ى  العمل 

ووفقاً الأف�سل معاير اإدارة املخاطر .

تي  اإ�ص  يف  االأعمال  واأ�سار مدير حلول 

�سيدكو  اأجهزة  اأن  اىل  اإ���ص ج��ورج خ��وري، 

ال���ت���ي ت��ت��ب��ن��اه��ا ال�����س��رك��ة ل���دع���م ال��ت��ط��ور 

ال��رق��م��ي يف ال��ق��ط��اع امل�����س��ريف م���ن اأك���ر 

احللول التي اأثبتت جناحها وذلك لكونها 

���س��ه��ل��ة اال���س��ت��خ��دام م��ن ق��ب��ل امل��ت��ع��ام��ل��ني، 

ال��ت��ي يتم  االأن��ظ��م��ة  م���رون���ة  اإىل  اإ���س��اف��ة 

للحاجة.  وفقاً  ت�سميمها 
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  االنباط-عمان

بلغ �سعر بيع غرام الذهب عيار 21 االأكر 

بال�سوق  ال�سبت،  ام�ص  املواطنني،  من  رغبة 

���س��راء  ل��غ��اي��ات  دي���ن���ار  20ر36  ع��ن��د  امل��ح��ل��ي��ة 

امل���واط���ن���ني م���ن حم����الت ال�����س��اغ��ة، م��ق��اب��ل 

70ر34 دينار جلهة البيع.

ووفقاً الأمني �سر النقابة العامة الأ�سحاب 

واملجوهرات  احللي  و�سياغة  جتارة  حمالت 

من  الغرام  بيع  �سعر  بلغ  فقد  ع��الن،  ربحي 

من  ال�سراء  لغايات  و18   24 عياري  الذهب 

40ر32 دينار  20ر43 و  حمالت ال�ساغة عند 

على التوايل.

�سعر  اأن  اإىل  �سحفي  ت�سريح   يف  واأ���س��ار 

 254 ب��ل��غ  7 غ��رام��ات  ال��ل��رة ال��ر���س��ادي وزن 

ديناراً، فيما بلغ �سعر اللرة االإجنليزي وزن 

8 غرامات 290 ديناراً.

ولفت اإىل اأن العر�ص والطلب على الذهب 

بحالة”�سعف”،  زال  م��ا  امل��ح��ل��ي��ة  ب��ال�����س��وق 

االأ���س��ب��وع  خ���الل  ق��ل��ي��اًل  ين�سط  اأن  م��ت��وق��ع��اً 

املقبل مع قرب حلول عيد الفطر.

لندن - العربية 

اأط����ل����ق����ت ه���ي���ئ���ة اأوروب������ي������ة رف��ي��ع��ة 

امل�����س��ت��وى حت��ذي��راً ���س��دي��داً م��ن خطر 

تعر�ص منطقة اليورو ملوجة اإفال�سات 

الدعم  خطط  ان��ت��ه��اء  ب�سبب  قا�سية، 

مواجهة  ظل  يف  لل�سركات  احلكومية 

جائحة كورونا، وهو ما يعني اأن قطاع 

باأزمة  �سي�سبح مهددا  برمته  االأعمال 

خانقة خالل الفرة املقبلة.

ذك�������ر ت����ق����ري����ر ������س�����ادر ع�����ن ه��ي��ئ��ة 

االحتاد  الرئي�سية يف  املخاطر  مراقبة 

كري�ستني  ت��راأ���س��ه��ا  وال��ت��ي  االأوروب�����ي، 

الغ����������ارد رئ���ي�������س���ة ال����ب����ن����ك امل����رك����زي 

ت��ك��اف��ح  ال�����س��رك��ات ق���د  اأن  االأوروب��������ي، 

الوفاء  على  ق��ادرة  تبقى  اأن  اأج��ل  م��ن 

ع��ل��ى  اع���ت���م���اده���ا  زاد  ك��ل��م��ا  ب���ال���دي���ون 

الدعم املايل الطارئ.

وح��������ذر ال����ت����ق����ري����ر ال��������ذي ن�������س���رت 

م�������س���م���ون���ه ال�������س���ح���ف االأوروب�������ي�������ة، 

اأن  من  نت”،  “العربية  عليه  واطلعت 

هذا قد يت�سبب يف تراكم الديون، مما 

من  مكبوتة  موجة  خماطر  من  يزيد 

حاالت االإفال�ص.

النظامية  امل��خ��اط��ر  جم��ل�����ص  وق���ال 

االأوروبي )ESRB( اإن “ال�سركات يف 

جمموعه  مبا  طالبت  اليورو  منطقة 

���س��ك��ل منح  ع��ل��ى  ي����ورو  ت��ري��ل��ي��ون   1.5

خالل  وق��رو���ص  �سريبية  وت��اأج��ي��الت 

الوباء«.

اأ�����س����واأ  “يف  ال���ت���ق���ري���ر:  يف  وج�������اء 

حاالت  تتحقق  �سوف  ال�سيناريوهات، 

االإف���ال����ص امل��وؤج��ل��ة ف��ج��اأة وت����وؤدي اإىل 

يف  يت�سبب  ق��د  مم��ا  رك���ود،  ديناميكية 

املزيد من ح��االت االإف��ال���ص. وم��ن ثم 

حلاالت  احلايل  املنخف�ص  املعدل  فاإن 

االإف���ال����ص ���س��ي��ك��ون مم���اث���اًل ل��راج��ع 

البحر قبل كارثة ت�سونامي«.

يف  االإفال�ص  ح��االت  عدد  وانخف�ص 

20% خالل  بنحو  اأوروب��ا  اأنحاء  جميع 

الفرة بني يوليو و�سبتمرب من العام 

امل��ا���س��ي، م��ق��ارن��ة مب��ا ك���ان ع��ل��ي��ه قبل 

الوباء.

بتوقعات  ا�ست�سهد   )ESRB( لكن 

م�ستقلة حتدثت عن قفزة بن�سبة %32 

اأن��ح��اء  االإف���ال����ص يف جميع  ح���االت  يف 

اأوروبا الغربية هذا العام، وزيادة اأكرب 

بن�سبة 34% يف و�سط و�سرق اأوروبا مع 

تراجع اإجراءات الدعم.

وي�سر )ESRB( اإىل اأن االرتفاع 

ال�سركات ميكن  ف�سل  احلاد يف حاالت 

حيث  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ال��ب��ن��وك  ي�����س��ل  اأن 

يوؤدي ارتفاع حاالت التخلف عن �سداد 

ق��درت��ه��ا على  اإ���س��ع��اف  اإىل  ال��ق��رو���ص 

يقو�ص  اأن  وميكن  االنتعا�ص،  متويل 

امل�سروع االأوروبي نف�سه.

ق��و���س��ت  “اإذا  امل��ج��ل�����ص:  واأ�����س����اف 

ح������االت االإف�����ال������ص امل����ت����زاي����دة ق����درة 

التعايف  ع��ل��ى  االأع�����س��اء  ال���دول  بع�ص 

تدهور  اإىل  واأدت  ك��ورون��ا  �سدمة  م��ن 

جودة االأ�سول يف القطاعات امل�سرفية 

ي������وؤدي ذل����ك اإىل ع��دم  ل����ل����دول، ف��ق��د 

اال���س��ت��ق��رار ال�����س��ي��ا���س��ي واالق��ت�����س��ادي 

دول  ب��ق��ي��ة  اإىل  اإىل  مي��ت��د  ق���د  ال����ذي 

االحتاد االأوروبي«.

بحاجة  ال��ب��ل��دان  اإن  املجل�ص  وق���ال 

ال�����س��رك��ات  اإىل  امل�������وارد  ت���وج���ي���ه  اإىل 

ال���ق���اب���ل���ة ل��ل��ح��ي��اة -رمب������ا م����ن خ���الل 

حتويل القرو�ص وال�سمانات اإىل منح 

مب��وج��ب ق���واع���د م�����س��اع��دات ال��دول��ة 

امل���و����س���ع���ة- م���ع ا����س���ت���خ���دام اإج�������راءات 

الفعالة. االإفال�ص 

128.3 مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي في الربع االول من العام 2021

االتصاالت األردنية توزع 18.750 مليون دينار أرباح على مساهميها

طائرة سياحية من بلغاريا تصل العقبة 

إس تي إس تقدم الخدمات الذاتية الرقمية »إسالمي ديجيتال«

2ر36 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 
محليًا

أوروبا ُتحذر من »تسونامي إفالس«.. 
أزمة اقتصادية شاملة تلوح في األفق

الأحد   2 / 5/ 2021 

االقت�صادي



االقت�صادي
70 الأحد    2  / 5  / 2021

العربية-وكاالت

التنفيذي  الرئي�س  ك��ارب،  األيك�س  ح�صل 

حتليل  ل���رجم���ي���ات   Palantir ل�����ص��رك��ة 

ال��ب��ي��ان��ات ال�����ص��خ��م��ة، ع��ل��ى م��ك��اف��اآت وح��واف��ز 

ب�صكل   ،2020 ع��ام  يف  دوالر  مليار   1.1 بقيمة 

اأ���ص��ا���ص��ي م��ن خ���ال االأ���ص��ه��م امل��م��ن��وح��ة قبل 

للرجميات  �صركته  ط��رح  م��ن  ق�صري  وق��ت 

لاكتتاب العام. تاأتي هذه املكافاآت ال�صخمة 

مبا يتفوق على روؤ�صاء اأكر البنوك العاملية.

 Palantir Technologies وتعد

يف  متخ�ص�صة  اأم��ريك��ي��ة  ب��رجم��ي��ات  ���ص��رك��ة 

مقرها  وي��ق��ع  ال�صخمة،  البيانات  حتليات 

اأ�ص�صها  وقد  كولورادو،  يف  دنفر،  يف  الرئي�صي 

وجو  جيتينغز،  ون��اث��ان  ثيل،  بيرت   : م��ن  ك��ل 

لون�صديل، و�صتيفن كوهني، واأليك�س كارب يف 

عام 2003.

االأك��ر  اجل��زء  اإن  بانتري،  �صركة  وق��ال��ت 

اأجر كارب مرتبط باأ�صول من اخليارات  من 

 296.4 797.9 مليون دوالر، مع  املالية بقيمة 

مليون دوالر اأخرى ملنح االأ�صهم.

ت���اأت���ي احل���زم���ة ال�����ص��خ��م��ة ن��ت��ي��ج��ة خطة 

املا�صي،  العام  عليها يف  املتفق  االأ�صهم  حوافز 

من  دوالر  م��ل��ي��ون   141 ك����ارب  مت��ن��ح  وال���ت���ي 

اخل����ي����ارات ي���ب���داأ ا���ص��ت��ح��ق��اق��ه��ا يف اأغ�����ص��ط�����س 

م��ن��ح��ه  ���ص��ي��ت��م  ����ص���ن���ة،  رب�����ع  ك����ل  ويف   .2021

بح�صب  امل�����ال  راأ�������س  يف  االأ����ص���ه���م  م���ن   %2.5

.»CNPC«

ارتفع اأجر كارب لعام 2020 من 12 مليون 

م��ك��اف��اآت  وب��ج��ان��ب  ال�����ص��اب��ق،  ال��ع��ام  دوالر يف 

االأ���ص��ه��م ف��ق��د ح�����ص��ل ع��ل��ى رات����ب ق����دره 1.1 

مليون دوالر، وتعوي�صات اأخرى، مبا يف ذلك 

ال�صخ�صي  واالأمن  ال�صريبية  امل�صورة  اأكاف 

وا���ص��ت��خ��دام ال��ط��ائ��رات امل�����ص��ت��اأج��رة ال��ت��ي بلغ 

جمموعها 3.1 مليون دوالر.

�صركة  تاأ�صي�س  يف  ع��اًم��ا   53 ك���ارب  ���ص��ارك 

 Peter م���ع   2003 ع����ام  يف   Palantir
حتليل  اأدوات  ل��ت��وف��ري  واآخ���ري���ن   Thiel

املعلومات. البيانات واخلدمات ملجتمع 

من  القليل  ت��ق��دمي  م��ع  ال�����ص��رك��ة  تو�صعت 

لاكتتاب  طرحها  مت  حتى  الأعمالها  الروؤية 

�صبتمر  يف  املبا�صر  االإدراج  خ��ال  من  العام 

بتقييم يزيد عن 15 مليار دوالر.

9.5 دوالرات ارتفع �صهم  بعد ظهوره عند 

املا�صي  يناير  يف  دوالًرا   35 متجاوًزا  ال�صركة 

ق��ب��ل اأن ي��ن��خ��ف�����س   خ���ال االأ����ص���ه���ر ال��ق��ل��ي��ل��ة 

املقبلة. اأغلق يوم اخلمي�س عند 23.37 دوالر.

كان  نيويورك،  بور�صة  االإدراج يف  وقت  يف 

كارب ميتلك ما قيمته مليار دوالر من اأ�صهم 

بانتري. ومنذ ذلك احلني باع ما قيمته نحو 

 9.1 ب��ني  ت���رتاوح  ب��اأ���ص��ع��ار  350 م��ل��ي��ون دوالر 

بور�صة  لبيانات  وفًقا  دوالر،   31.59 و  دوالر 

نيويورك.

تراجع النفط من أعلى مستوى بـ 6 أسابيع.. مخاوف 
طلب الهند واليابان

نيويورك - رويرتز

ه���ب���ط���ت اأ�����ص����ع����ار ال���ن���ف���ط م����ن اأع���ل���ى 

تقلي�س  م��ع  اأ���ص��اب��ي��ع،   6 يف  م�صتوياتها 

امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن م���راك���زه���م ب���ع���د ب��ي��ان��ات 

اخلام  من  اليابان  واردات  ب�صاأن  �صعيفة 

يف  ال��وق��ود  على  الطلب  حيال  وخم���اوف 

بفريو�س  االإ���ص��اب��ات  تقفز  حيث  الهند، 

كورونا.

غرب  االأم��ريك��ي  القيا�س  خ��ام  و�صجل 

القيا�صي  برنت  وخ��ام  الو�صيط  تك�صا�س 

اأكرث  واح��د يف  ليوم  اأك��ر خ�صارة  العاملي 

من 3 اأ�صابيع، لكنهما ينهيان ال�صهر على 

مكا�صب بحوايل 6% و8% على الرتتيب.

وال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال���وق���ود ح���ول ال��ع��امل 

م���ت���ب���اي���ن م����ع ارت�����ف�����اع اال����ص���ت���ه���اك يف 

ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة وال�������ص���ني يف ح��ني 

لوقف  االإغ��اق��ات  اأخ���رى  دول  ت�صتاأنف 

املعدل املتزايد لاإ�صابات بالفريو�س.

ال��ت��داول  ب��رن��ت جل�صة  ع��ق��ود  واأن��ه��ت 

لت�صجل   %1.9 اأو  دوالر،   1.31 منخف�صة 

يف  للرميل  دوالر   67.25 الت�صوية  عند 

اآخر يوم لتداول العقود ت�صليم يونيو.

وت���راج���ع���ت ع���ق���ود اخل�����ام االأم���ريك���ي 

2.2% لتبلغ  1.43 دوالر، اأو  ت�صليم يونيو 

63.58 دوالر للرميل. عند الت�صوية 

وينهي برنت االأ�صبوع مرتفعا 1.7% يف 

الو�صيط  تك�صا�س  غ��رب  خ��ام  �صعد  حني 

.%2.3

وق�����ال ف��ي��ل ف��ل��ني ك��ب��ري امل��ح��ل��ل��ني يف 

�صيكاغو  يف  ج����روب  ف��ي��وت�����ص��رز  ب��راي�����س 

»اإن���ه���ا ن��ه��اي��ة ال�����ص��ه��ر ول����ذا ك��ان��ت ه��ن��اك 

ب��ع�����س ���ص��غ��وط ال��ب��ي��ع جل��ن��ي االأرب������اح، 

هي  االأك����ر  ال��ق�����ص��اي��ا  اأن  اأع��ت��ق��د  لكنني 

يتعلق  فيما  الهند  من  ال��واردة  التقارير 

بكوفيد«.

االنباط-عمان

االردنية  ال�صناعية  امل��دن  �صركة  قالت   

الع�صب  �صكلت  االردن��ي��ة  العاملة  اليد  اأن 

العاملة  ال�صناعية  لا�صتثمارات  الرئي�صي 

يف خم��ت��ل��ف امل�����دن ال�����ص��ن��اع��ي��ة االردن����ي����ة 

ل��ل�����ص��رك��ة وت��ن��ت�����ص��ر يف خمتلف  ت��ت��ب��ع  ال��ت��ي 

اململكة حمافظات 

االردنية  ال�صناعية  املدن  �صركة  وبعثت 

حت��ي��ة ف��خ��ر واع���ت���زاز ل��ك��ل ع��ام��ل��ة وع��ام��ل 

���ص��م��ن اأروق������ة م��دن��ه��ا ال�����ص��ن��اع��ي��ة وع��ل��ى 

العمال  عيد  مبنا�صبة  الوطن  ربوع  امتداد 

ال��ع��امل��ي ال���ذي ���ص��ادف ام�����س وي��ت��زام��ن مع 

نه�صة تنموية واقت�صادية تقودها ال�صركة 

عر مدنها املنت�صرة يف خمتلف حمافظات 

اململكة.

واأ�صافت �صركة املدن ال�صناعية االردنية 

تعتر  والتي  ال�صناعية  مدنها  اإن  بيان  يف 

ال�صناعية  لا�صتثمارات  االأكر  احلا�صنة 

ال�����ص��ب��اب  الآالف  وج��ه��ة  ���ص��ك��ل��ت  االردن  يف 

حيث  العمل.  فر�س  عن  الباحث  االأردين 

وفرت هذه املدن ومازالت حتى يومنا هذا 

العمل يف خمتلف القطاعات واملهن  فر�س 

التي حتتاجها ال�صناعة االردنية.

واأك����دت ال�����ص��رك��ة اأن���ه وع��ل��ى ال��رغ��م من 

ال��ع��امل واملنطقة  ب��ه��ا  ال��ت��ي مي��ر  االأو����ص���اع 

فقد  ك��ورون��ا  جائحة  ج��راء  االأردن  ومنها 

ال��ع��ام��ل االردين ع��ط��اءه وان��ت��اج��ه  وا���ص��ل 

يف امل�������ص���ان���ع االردن�����ي�����ة، وم�����ا م��وا���ص��ل��ىة 

ع��ج��ل��ة االإن���ت���اج يف خم��ت��ل��ف ارووق�����ة امل���دن 

�صا�صل  على  للحفاظ  االردنية  ال�صناعية 

التزويد لل�صوق املحلية اال خري دليل على 

ال�صناعية  ال�صركات  وا�صلت  حيث  ذل��ك، 

لها  امل�صموح  ال��ق��ط��اع��ات  �صمن  وعمالتها 

بهمة  وان��ت��اج��ه��ا  عملها  االأزم����ة  ب���دء  م��ن��ذ 

وع����زمي����ة، م�����ص��ي��ف��ة اأن������ه ال ب����د ه���ن���ا م��ن 

ال��ف��خ��ر واالإع�����ت�����زاز ب���ه���ذه االأي�������ادي ال��ت��ي 

باقي  يف  كما  الوطن  الأج��ل  عملها  وا�صلت 

القطاعات.

وا�صاد مدير عام �صركة املدن ال�صناعية 

االردن����ي����ة ع��م��ر ج��وي��ع��د ب����االجن����از ال���ذي 

طيلة  االردن���ي���ة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  امل���دن  حققته 

م�������ص���ريت���ه���ا امل����م����ت����دة ع�����ر ع����ق����ود ح��ت��ى 

ي��وم��ن��ا ه����ذا ���ص��ك��ل��ت م���ن خ���ال���ه ���ص��روح��ا 

ت�����ص��ك��ل م���اذا  اأن  ا���ص��ت��ط��اع��ت  اق��ت�����ص��ادي��ة 

يف  للعمل  الطموح  االأردين  لل�صباب  اآم��ن��ا 

ت�صحدثها  ال��ت��ي  وامل��ه��ن  امل��ج��االت  خمتلف 

ت�صتقطبها  التي  ال�صناعية  اال�صتثمارات 

ال�صناعية. ال�صركة ملختلف مدنها 

ال��دوام  وعلى  ال�صركة  ان  جويعد  وب��ني 

ت�����ص��ت��ل��ه��م خ��ط��ط��ه��ا م����ن ال��������روؤى امل��ل��ك��ي��ة 

وال��ت��وج��ي��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 

ال�صناعية  امل����دن  يف  االإ���ص��ت��ث��م��ار  دمي��وم��ة 

وتطويره وتوفري فر�س عمل الأئقة الأبناء 

امل��ج��االت، حيث  ال��وط��ن يف خمتلف  وب��ن��ات 

ال�صناعية  امل����دن  يف  ال��ع��م��ال��ة  ع���دد  و���ص��ل 

قرابة 65 الف عامل وعاملة

ال�����ص��ن��اع��ي��ة  امل�����دن  ���ص��رك��ة  دور  وح�����ول 

االردين  ب��ال��ع��ام��ل  ب���االه���ت���م���ام  االردن����ي����ة 

وت���اأه���ي���ل���ه مب��خ��ت��ل��ف ال����ق����درات وامل���واه���ب 

ان��خ��رط��ت بعدة  ال�����ص��رك��ة  اأن  ق���ال ج��وي��ع��د 

موؤ�ص�صات  مع  تفاهم  وم��ذك��رات  اتفاقيات 

ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����س واجل��ام��ع��ات 

جامعة  مع  التفاهم  مذكرتي  اآخ��ره��ا  ك��ان 

الريموك ومبادرة مهن من ذهب تهدفان 

امل�صانع  يف  االأردين  ال�����ص��ب��اب  ت��دري��ب  اإىل 

االردن����ي����ة وف���ق���ا الح��ت��ي��اج��ات��ه��ا وت�����ص��خ��ري 

لتطوير  وخمتراتها  االردنية  االأكادمييا 

ق�ص�س  اإىل  م�����ص��ريا  االرن����ي����ة  ال�����ص��ن��اع��ة 

يف  االردين  ال��ع��ام��ل  حققها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح 

خم��ت��ل��ف م��ي��ادي��ن ال��ع��م��ل وال���ت���ي ت��ع��ج بها 

ال�صناعية. املدن 

امل�����ص��ت��ث��م��رة  ال�������ص���رك���ات  ع����دد  اأن  ي���ذك���ر 

باململكة  القائمة  ال)9(  ال�صناعية  باملدن 

���ص��رك��ة مبختلف   850 امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  ح��ت��ى 

بلغ  ا�صتثمار  بحجم  ال�صناعية،  القطاعات 

فر�صة  ال��ف   65 وف��رت  دينار  مليار   2.961

عمل، فيما ت�صل �صادراتها ال�صنوية الأكرث 

من 1.5 مليار دينار.

 40 على  املحلية  اال�صتثمارات  وت�صتحوذ 

باملئة من اجمايل امل�صروعات املقامة داخل 

االأجنبية  واال�صتثمارات  ال�صناعية  امل��دن 

والباقي  باملئة   16 والعربية  باملئة،   17 على 

م�صرتكة. م�صروعات 

المدن الصناعية: األيدي العاملة االردنية العصب الرئيسي لالستثمارات

دبي- ـ االنباط

اأط����ل����ق ����ص���اح���ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د 

ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة، 

رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء، ح��اك��م دب����ي، رع���اه 

اهلل، م�صروع وادي تكنولوجيا الغذاء يف دبي 

من  ج��دي��دة  مدينة  لتكون  االأوىل  -امل��رح��ل��ة 

�صركات  �صتحت�صن  التخ�ص�صية  دب��ي  م��دن 

التخ�ص�صية. والغذاء  الزراعة 

وقال �صموه على ح�صابه يف تويرت« اأطلقنا 

 .. بدبي  ج��دي��داً  تنموياً  م�صروعاً  بحمداهلل 

االأوىل...  -املرحلة  الغذاء  تكنولوجيا  وادي 

التخ�ص�صية  دب��ي  م��دن  م��ن  ج��دي��دة  مدينة 

���ص��ت��ح��ت�����ص��ن �����ص����رك����ات ال������زراع������ة وال����غ����ذاء 

ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة و���ص��ت�����ص��م م���رك���زاً ل��اأب��ح��اث 

وم����ق����رات ل��ل�����ص��رك��ات وخم�������ازن ل��وج�����ص��ت��ي��ة 

وم����ن����اط����ق ل����ل����زراع����ة ال����ع����م����ودي����ة وامل���ائ���ي���ة 

وغريها«.

واأ�صاف �صموه »حجم جتارة الغذاء لدينا 

نحن   .. ���ص��ن��وي��ا  دره����م  م��ل��ي��ار   100 ت��ت��ج��اوز 

م��ل��ت��ق��ى ع��امل��ي ل��وج�����ص��ت��ي ل��ت��ج��ارة ال���غ���ذاء .. 

و�صنعمل على تطوير بيئة عمل جديدة لهذا 

زراعية  تقنيات  لتطور  ال�صركات  م��ن  ال��ن��وع 

امل�صتقبلي«. اأمننا الغذائي  جديدة وتر�صخ 

ح��ج��م جت���ارة ال��غ��ذاء ل��دي��ن��ا ت��ت��ج��اوز 100 

م��ل��ي��ار دره����م ���ص��ن��وي��ا .. ن��ح��ن م��ل��ت��ق��ى ع��امل��ي 

على  و�صنعمل   .. ال��غ��ذاء  ل��ت��ج��ارة  لوج�صتي 

ت��ط��وي��ر بيئة ع��م��ل ج��دي��دة ل��ه��ذا ال��ن��وع من 

ال�����ص��رك��ات ل��ت��ط��ور ت��ق��ن��ي��ات زراع���ي���ة ج��دي��دة 

اأمننا الغذائي امل�صتقبلي ..  وتر�صخ 

محمد بن راشد يطلق مشروع وادي تكنولوجيا 
الغذاء في دبي

مكافآت مدير شركة بيانات تتخطى مليار 
دوالر.. تفوق على رؤساء البنوك

جالة امللك يلتقي بالعمال يف عيدهم خال احدى زياراته ملدينة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�صني ال�صناعية ب�صحاب



االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( 

ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

الزعبي  �سعيد  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه 

)118577( بتاريخ 2018/8/1  تقدمت بطلب لإجراءات 

التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سعيد الزعبي و�سريكه

اإىل �سركة : �سعيد فوزي الزعبي و�سركاه

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة  ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان �سركة احمد اخلروبي وفرا�س الزغري 

الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكهم 

لإج���راءات  بطلب  تقدمت    2006/8/9 بتاريخ   )82250(

التغيريات التالية :

وفرا�س  اخل��روب��ي  احمد   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

الزغري و�سريكهم

اإىل �سركة : احمد اخلروبي وفرا�س الزغري

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني 

MF-J00360 : شرياز فرحان مرجي السرحان     الرقم الوظيفي
MF-J00289 : منال اكرم شرف مشفق الدحيم     الرقم الوظيفي

MF-J00498 : سعاد محمد عليان السرحان     الرقم الوظيفي
MF-J00623 : دعاء  علي محمد القويماني     الرقم الوظيفي

MF-J00684 : سوسن محمد احمد ابو سرسوبه     الرقم الوظيفي
MF-J00323 : شريين علي حسني بني خالد     الرقم الوظيفي

MF-J00697 : نداء كامل خطار خطار     الرقم الوظيفي
MF-J00340 : ايمان عيسى حمد الحديان     الرقم الوظيفي

MF-J00637 : ايمان محمد عليان السرحان     الرقم الوظيفي
MF-J00474 : سلسبيل مداهلل عليان السرحان     الرقم الوظيفي

.حيث انكم منقطعني عن عملكم يف �سركة حرفة البرة ل�سناعة اللب�سة اجلاهزة / فرع مغري 

ال�سرحان  وملدة تزيد عن 20 يوم متقطعة  ومل تعودوا اىل مقر عملكم لغاية تاريخ هذا النذار 

دون اجازة قانونية او عذر م�سروع . لذا فاننا ننذركم بالعودة اىل عملكم خالل مدة 3 ايام من 

تاريخ ن�سر هذا العالن وال �سوف تعتربوا فاقدين لوظيفتكم وجميع حقوقكم العمالية عمال 

باأحكام املادة 28 / ه� من قانون العمل الردين رقم ) 8 ( ل�سنة 1996 وتعديالته مع احتفاظ 

املوؤ�س�سة بكامل حقوقها جتاهكم .

شركة حرفة االبرة لصناعة االلبسة الجاهزة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ونبيل  مو�سى  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

الثوابته  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2005/2/13 بتاريخ   )  74331(

ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200010221(

ل�سنة  رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )37( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاها   موراتوف�سكي  ميت�سا  �سركة 

تو�سية ب�سطية 

بطلب  تقدمت  قد   2007/1/16 بتاريخ   )12709( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/4/28 

حممد  الرحمن  عبد  بهجت  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

هياجنه  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : العقبة – املنطقة ال�سكنية اخلام�سة – ت: 

0777791523

الرقم  على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني 

عياش      ابو  القادر  عبد  محمود  مروه 
CW-J04009 : الرقم الوظيفي

الرا ايمن محمد العوامره 
CW-J04144 : الرقم الوظيفي    

عليا جزاع حامد الشرعه    
CW-J01775 : الرقم الوظيفي 

علي      اب��و  محمود  ق��اه��ر  ياسمني 
CW-J04214 : الرقم الوظيفي

تمارا عبد الرحمن محمود   
CW-J01792 : الرقم الوظيفي  

.حيث انكم منقطعني عن عملكم يف �سركة الزياء 

العملية ل�سناعة اللب�سة  وملدة تزيد عن 10 ايام 

متتالية   ومل تعودوا اىل مقر عملكم لغاية تاريخ 

 . هذا النذار دون اجازة قانونية او عذر م�سروع 

لذا فاننا ننذركم بالعودة اىل عملكم خالل مدة 3 

ايام من تاريخ ن�سر هذا العالن وال �سوف تعتربوا 

العمالية  حقوقكم  وجميع  لوظيفتكم  فاقدين 

العمل  ق��ان��ون  م��ن  ه���   /  28 امل���ادة  باأحكام  عمال 

مع  وتعديالته   1996 ل�سنة   )  8  ( رقم  الردين 

احتفاظ املوؤ�س�سة بكامل حقوقها جتاهكم .

شركة االزياء العملية 
لصناعة االلبسة

اعالن طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

.)  SPECIAL CHEMISTRY ( SC /  A / 2021 /37 رقم �س

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 10 ( ع�سرة دينار اردين غري م�سرتدة.

الربعاء  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�ساعة  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�س  تودع 

املوافق 2021/5/26 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�س ول تقبل على 

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اعالن استمالك صادر عن سلطة وادي االردن

2021/4/22 على قرار جمل�س ادارة �سلطة  12672/1/12/59 ( تاريخ  ا�سارة اىل موافقة جمل�س الوزراء املوقر بالكتاب رقم ) 

وادي الدن رقم )10956 ( تاريخ 2021/3/21 وا�ستنادا اىل احكام املادة )21 ( من قانون تطوير وادي الردن رقم ) 19 ( ل�سنة 

1988 وتعديالته والتي تن�س على ان لل�سلطة مبوافقة جمل�س الوزراء حق ال�ستمالك واحليازة الفورية لالرا�سي او ح�س�س املياه او 

كليهما الواقعة يف وادي الردن واحوا�س روافد نهر الردن لغرا�س م�ساريعها .

وعمال باحكام املادة رقم ) 29 ( من قانون تطوير وادي الردن ، تعلن �سلطة وادي الردن بانها قررت ال�ستمالك واحليازة الفورية 

251+252 ( حو�س رقم )2( �سيل الزرقاء من ارا�سي قرية �سرار / دير عال  لجزاء من الوحداتني الزراعيتني ذوات الرقام ) 

ومب�ساحة تقريبية تبلغ ) 10842 ( م2  لغايات مهرب ت�سريف مياه المطار و�سيتم العالن بال�سحف اليومية عن قيمة التقدير 

للم�ساحة امل�ستملكة من قبل جلنة تقدير الرا�سي يف ال�سلطة ، وان لكل مت�سرف او �ساحب منفعه العرتا�س على قرار اللجنة خالل 

خم�سه ع�سر يوما من تاريخ انتهاء مدة العالن عن قرارات اللجنة .

امني عام سلطة وادي االردن بالوكالة
املهندسة منار حسن املحاسنة

الحد   2/ 5 / 2021



الدويل
90 الأحد  2/ 5 / 2021 

غري واإىل الآن، واأنا اأتابع َم�ساهد موؤملة ملياِه خزانات اأ�سطح البيوت، تتدفق   منذ �سِ

ُتلقي  التي  امل��واق��ع  م��ن  العديد  م�ساهدة  علينا  ع�سرًيا  لي�س  ال�����س��وارع.  اإىل  ك��الأن��ه��ار 

اأي احرتام لقد�سيته، لتدو�سه الأرجل  اإىل الطرقات دون  الزائر املحرتم )املياه(  بهذا 

وعجالت ال�سيارات والناقالت وتتمرغ به القطط البائ�سة! ع�سرات ال�سنني مرت دون 

لهذه  ياأبهون  ل  وُم�ستاأِجرين  َعمائر  اأ�سحاب  على  بحذافريه  القانون  تطبيق  يتم  اأن 

الِهبة الإلهية التي منحنا اهلل اإياها، ففي بلدنا نحن َنعترب املياه ذهًبا لدميومة حياتنا 

اأتاأمل  اأزال  ل  واأ�سواقنا.  ومدار�سنا  وموؤ�س�ساتنا  م�سانعنا  يف  النتاج  وتوا�سل  اليومية 

ل�سوِر �سيول مياه تنهمر نحو املجهول، وكاأن ما َيحدث هو �ساأن من �سوؤون دولة “املاو 

ماو«!

 هنالك م�ستاأِجرون واأ�سحاب منازل ميوتون ح�سرًة لإ�سالح حنفية ماء اأو متديدات 

هذا  عن  كبرية  �سهرية  مبالغ  ودفعهم  عندهم  املياه  اإراق��ة  وك��اأن  لديهم،  �سدئة  مياه 

الإهدار هو اأرخ�س واأجدى من اإ�سالح اخللل مرة واحدة واإىل الأبد! هذا الأمر يوؤكد 

َي�سمح  َمن  منها.  واحدة  واملاء  الوطن،  مبقد�سات  العابثني  �سبط  يف  ت�سيًبا  هنالك  اأن 

ال�سلوك  �سوية  اأن  لنقل  بل  الوطنية،  من  ُمتجِرد  هو  ذلك  عن  وَي�سمت  املياه  بتبديد 

منعدمة عنده، ومن الوجب بالتايل حماكمته عالنية. 

 املحافظة على كنوز الوطن كاملاء ونقاء الرتبة والف�ساء الوطني، هو واجب ومهمة 

هذا  اإىل  فيها  حاجة  اأم�����س  يف  نحن  حقبة  نعي�س  اأن��ن��ا  بخا�سٍة  م��واط��ن،  لكل  مقد�سة 

ب�سوٍر  للوطن  النتماء  وواق��ع  م�ساعر  تعميق  ال�سروري  من  ولهذا،  اليومي.  الذهب 

املِ��درار.  والدمع  الفيا�سة  وامل�ساعر  الكالم  ب�سواريخ  ولي�س  ملمو�سة  وباأ�سكال  مادية 

هبَّ  ملَ��ن  الكلمات  وبيع  بالقوِل  ل  ال��ذات،  ون��ك��ران  ال�سوي  اليومي  الفعِل  هو  النتماء 

ا َيظهر يف املحافظة العمالنية على ما هو ثمني حلياتنا اليومية  اأي�سً ودب. والنتماء 

غري  ال�سوارع  يف  املهدورة  املياه  لتوفري  ناجعة  حلوًل  هنالك  اأن  اأعتقد  ل  وم�ستقبلنا. 

بها،  العابثني  امل�سرتكني  عن  اخلدمة  وف�سل  واملناطق،  املدن  ملختلف  مفت�سني  اإر�سال 

مع  التعامل  ا�ستمرار  نف�سه  له  ت�سّول  َم��ن  كل  وعلى  عليهم  باهظة  غ��رام��ات  وفر�س 

اإىل م�ستوى اجلرمية  اأن ترتقي م�ستويات زجر هوؤلء  باليه، ولزوم 
ُ
اأ املاء باحتقار ول 

الإعالم،  اأ�سمائهم يف و�سائل  ال�سجون، والإعالن عن  اإيداعهم يف  الوطنية، لت�سل حد 

املائية، وها نحن نعي�س الآن يف  اأفقر دول العامل يف ثروته  اأحد  بخا�سة لأن بلدنا هو 

ظرف ا�ستثنائي َي�سعنا يف مواجهة العديد من التحديات اأمام جممل م�سادرنا املائية. 

غريه.  له  وط��ن  ول  وطنه  هو  الأردن  اأن  َيعي  اأن  مواطن  كل  على  فري�سة  هي  لهذا، 

ومن بديهيات املواطنة ال�ساحلة النتماء احلقيقي مل�سقط الراأ�س، واملحافظة على كل 

يتة  ثمني يف ترابه وباطنه، واإهراق ثروة الوطن ُي�سيب كل فرد من اأفراده بخطيئة ُمِ

اأي ا�ستثناء ملكانته الجتماعية والوظيفية. ُيَحا�َسب عليها، بدون 

 ما َيحدث يف “ملف املياه” يتطلب حلول �سريعة وفاعلة للمحافظة على ندرة هذا 

اأن  ويجب  الأردن،  هو  ف��الأردن  اللماع،  الأ�سفر  الذهب  من  والأثمن  ال�سفاف  الذهب 

اأن يكون الوطن عند  ُنحافظ على مكانته املُبجلة يف الوعي والعقل والقلب، ول يجب 

البع�س “دولًة ما” غري معلومة، تقع جغرافًيا يف ُهالمية “املاوماو«!

األكاديمي مروان سوداح

 أنهار الشوارع و.. 
الماوماو!

االنباط-وكاالت

اع����ت����ربت ���س��ب��ك��ة امل���ن���ظ���م���ات الأه���ل���ي���ة 

النتخابات  تاأجيل  ق��رار  اأن  الفل�سطينية، 

اأ�سدره الرئي�س حممود عبا�س، يوم  الذي 

“خطورة  على  ينطوي  املا�سي،  اخلمي�س 

كبرية”، ح�سب و�سفها

اليوم،  �سحفي  بيان  يف  ال�سبكة،  وقالت 

اأن  ل���و ج���رت  اإن الن��ت��خ��اب��ات ك���ان مي��ك��ن 

لتجديد  فقط  لي�س  هاماً  “مدخاًل  ت�سكل 

ال�������س���رع���ي���ات، واإمن������ا ل����س���ت���ع���ادة ال���وح���دة 

اأن القرار ينطوي  اإىل  الوطنية”، واأ�سارت 

)تاأبيد(  يف  اأك��ر  ي�ساهم  اأن  “خطر  على 

الن���ق�������س���ام وحت����وي����ل����ه حل����ال����ة ان���ف�������س���ال 

دائ����م ج���غ���رايف، و���س��ي��ا���س��ي ت�����س��ت��غ��ل��ه دول���ة 

الأرا�سي  على  قب�ستها  لإحكام  الحتالل 

القرن« ل�سفقة  تنفيذا  الفل�سطينية 

واأكدت اأنها “تتفق مع الإجماع الوطني 

ح��ول حم��وري��ة ال��ق��د���س يف اأي ان��ت��خ��اب��ات، 

جرمية  ت��ع��د  امل��دي��ن��ة  دون  ان��ت��خ��اب��ات  واأن 

بحقها

التاأجيل  لقرار  ا�ستعجال  “وجود  وراأت 

وع����دم ب����ذل ج��ه��د ح��ق��ي��ق��ي ل��ب��ن��اء اإج��م��اع 

اأي م��ع��رك��ة ج��دي��ة  وط���ن���ي، ق��ب��ل خ���و����س 

ل���ت���ح���دي اإج���������راءات الح����ت����الل وحت���وي���ل 

القد�س فعال اىل بوؤرة الهتمام”، واعترب 

“م�سري  وي�����س��ع  “مفتوح”  ال��ت��اأج��ي��ل  اأن 

حكومة  بيد  الفل�سطينية  الدميقراطية 

الحتالل«

ي��ع��ت��رب  ال������ق������رار  اأن  اإىل  واأ���������س��������ارت 

ب��ق��اي��ا  م��ق��وم��ات  ب���اإح���دى  خ���ط���رياً  “م�ساً 
اأي حق النا�س  الدميقراطية يف جمتمعنا، 

بالتغيري عرب �سندوق القرتاع«

ف����وراً  “ال�سروع  اإىل  ال�����س��ب��ك��ة  ودع�����ت 

يف ح������وار وط����ن����ي ����س���ام���ل ي�������س���م ال���ق���وى 

والفعاليات  امل��دين،  واملجتمع  ال�سيا�سية، 

املختلفة للخروج مبعاجلات جدية للو�سع 

ال����داخ����ل����ي، وح���م���اي���ة م����ق����درات ال�����س��ع��ب، 

و�سون ارثه الطويل يف الختالف، وتعزيز 

التحرير  منظمة  موؤ�س�سات  ودور  مكانة 

الفل�سطينية«

“خطورة  اأ�سمته  م��ا  ال�سبكة  وح��ذرت 

ت������وؤدي اىل  الن�������زلق اىل ح���ال���ة ف��و���س��ى 

“بالتوقف  وطالبت  ع�سكرية”،  دكتاتورية 

ال���ت���ام ع���ن امل�����س��ا���س ب��ال��ق��ان��ون الأ���س��ا���س��ي 

عن  ال��رتاج��ع  واىل  القانونية،  واملنظومة 

ال�سيطرة  ال��ت��ي مت��ت يف اجت���اه  اخل��ط��وات 

ع���ل���ى ال���ق�������س���اء، وت����وف����ري م���ن���اخ ل��ل��ح��وار 

�سائر  وتفعيل  العامة،  احلريات  واح��رتام 

اأنواع النتخابات املجمدة والتي ل ي�ستقيم 

ا����س���ت���م���رار جت���م���ي���ده���ا، م���ث���ل ال���ب���ل���دي���ات، 

املهنية« الطلبة والنقابات  وجمال�س 

ب��ت�����س��ك��ي��ل  “الإ�سراع  اإىل  دع�����ت  ك���م���ا 

اأو�سع اأطياف  حكومة وحدة جديدة، ت�سم 

ال��ل��ون ال�����س��ي��ا���س��ي، وال���ك���ف���اءات ال��وط��ن��ي��ة، 

وا����س���ت���خ���ال����س ال���ع���رب م����ن جت���رب���ة ع��م��ل 

لتغيري  وال���ذه���اب  ال�����س��اب��ق��ة،  احل��ك��وم��ات 

ق�سية  يخدم  مبا  برمتها  ال�سلطة  وظيفة 

التحرر الوطني، ودعم �سمود النا�س«

فل�سطينية مثل حما�س،  وكانت ف�سائل 

ال�سعبية، واجلبهة الدميقراطية  واجلبهة 

اأع���ل���ن���ت رف�����س��ه��ا ق�����رار ال��رئ��ي�����س ت��اأج��ي��ل 

لفر�س  اآليات  بو�سع  النتخابات، وطالبت 

النتخابات رغماً عن الحتالل يف القد�س، 

لالنتخابات  امل�سجلة  ال��ق��وائ��م  اأك���دت  كما 

التاأجيل رف�سها  فتح”  قائمة  “با�ستثناء 

االنباط-وكاالت

����س���وت جم��ل�����س ال�����س��ع��ب ال�����س��وم��ايل 

ب���الإج���م���اع،  ل���ل���ربمل���ان(  الأوىل  )ال���غ���رف���ة 

ال�سبت، ل�سالح اإلغاء قانون متديد ولية 

خطوة  يف  فرماجو،  حممد  البالد  رئي�س 

قد تقود اإىل انفراجة �سيا�سية

ج����اء ذل����ك خ����الل ج��ل�����س��ة غ���ري ع��ادي��ة 

التمديد  ق��ان��ون  ملناق�سة  ال�سبت،  ع��ق��دت 

الذي اأقره املجل�س ذاته ال�سهر املا�سي

لفرماجو  كلمة  اإث���ر  ج��اء  والت�سويت 

اأمام املجل�س، طالب خاللها باإعادة النظر 

يف م�������س���روع ق���ان���ون ال��ت��م��دي��د، وال���ع���ودة 

امل��ا���س��ي،  اأي��ل��ول  �سبتمرب/   17 ات��ف��اق  اإىل 

بالنتخابات اخلا�س 

ت��و���س��ل��ت  امل���ا����س���ي،  ���س��ب��ت��م��رب   17 ويف 

ال��ولي��ات  وروؤ���س��اء  الفيدرالية  احلكومة 

اخل��م�����س واإق��ل��ي��م ب��ن��ادر، اإىل ات��ف��اق ح��ول 

غري  ورئا�سية  برملانية  انتخابات  اإج���راء 

اأن��ه  اإل  قبليني(،  مثلني  )ع��رب  مبا�سرة 

م��ن��ذ ذل���ك احل���ني مل ي��ت��م ال��ت��و���س��ل اإىل 

ال�سباق ومت حتديد  نهائي لإجراء  موعد 

اأك���ر من  ت��اأج��ل��ت  اأول��ي��ة، لكنها  م��واع��ي��د 

مرة

وبعد انتهاء كلمة فرماجو، بداأ اأع�ساء 

اإذ �سوت  القانون،  الت�سويت على  املجل�س 

140 نائبا لإلغائه )هم اإجمايل احل�سور( 

275 ي��ت��ك��ون م��ن��ه��م امل��ج��ل�����س،  اأ����س���ل  م���ن 

حممد  ال��ربمل��ان  رئي�س  اأع��ل��ن  م��ا  بح�سب 

مر�سل �سيخ، خالل اجلل�سة

وخالل اجلل�سة ذاتها، فو�س فرماجو، 

رئ��ي�����س ال�������وزراء حم��م��د ح�����س��ني روب���ل���ي، 

يف  العامة  النتخابات  اإج��راء  مب�سوؤولية 

البالد، وفق اتفاق 17 �سبتمرب

ال�����س��ع��ب مب��ا يتعلق  وي��خ��ت�����س جم��ل�����س 

تتطلب  ول  ال���ق���وان���ني،  واإل����غ����اء  ب����اإق����رار 

جمل�س  اإىل  الذهاب  اخلطوات  هذه  مثل 

الثانية للربملان( ال�سيوخ )الغرفة 

وت����اأت����ي خ���ط���وة ال���ي���وم ب��ع��د اأي������ام م��ن 

مقدي�سيو،  العا�سمة  �سهدتها  ا�ستباكات 

الأحد املا�سي، بني قوات حكومية واأخرى 

لتمديد  ال��راف�����س��ة  ل��ل��م��ع��ار���س��ة  م��وال��ي��ة 

ولية فرماجو عامني

ال�سومال،  يف  ال�سيا�سي  الو�سع  وت��اأزم 

ني�سان  اأبريل/   12 يف  الربملان،  اإق��رار  مع 

مبا�سرة  انتخابات  لإجراء  قانونا  املا�سي، 

خ����الل ع���ام���ني، م���ا ي��ع��ن��ي مت���دي���د ولي���ة 

والتنفيذية عامني الت�سريعية  الهيئات 

واأثار هذا التمديد رف�سا من املعار�سة 

-ال����ت����ي ي���ق���وده���ا م���ر����س���ح���ون حم��ت��م��ل��ون 

ل���الن���ت���خ���اب���ات ال����رئ����ا�����س����ي����ة- و����س���رك���اء 

ولية  انتهت  حيث  الدوليني،  ال�سومال 

الأول  ك��ان��ون  دي�����س��م��رب/   27 ال���ربمل���ان يف 

املا�سي، فيما انتهت ولية فرماجو، وهي 

8 ف��رباي��ر/���س��ب��اط  م��ن اأرب����ع ���س��ن��وات، يف 

املن�سرم

االنباط-وكاالت

قال نا�سر القدوة رئي�س قائمة احلرية، يوم 

الفل�سطينية،  النتخابات  تاأجيل  حول  ال�سبت، 

لالنتخابات  جديد  موعد  لتحديد  ندعو  اإننا 

الت�سريعية والرئا�سية قبل نهاية هذا العام.

غزة،  عقده يف  �سحفي،  ت�سريح  يف  واأو���س��ح 

اخلطوة  ب�ساأن  الربغوثي  مروان  مع  “نت�ساور 
بالدعوة  ترحب  قائمته  اأن  م��وؤك��ًدا  املقبلة”، 

ل��ل��ح��وار م��ع الأخ����ذ يف الع��ت��ب��ار ت��غ��ري امل�سهد 

ال�سيا�سي. 

امل���وق���ف  ن���ره���ن  اأن  ي���ج���ب  ل  اأن������ه  واأ������س�����ار 

“نريد  مبيًنا  اإ�سرائيل،  مبوافقة  الفل�سطيني 

النتخابات  خ��الل  م��ن  وعميًقا  وا���س��ًع��ا  تغيرًيا 

الأ�سخا�س  تغيري  يعني  وه��ذا  بدونها،  حتى  اأو 

وال�سيا�سات«.

وتابع اأنه ل بد من حكومة كفاءات ف�سائلية 

م�سرًيا  التحديات،  على مواجهة  قادرة  جديدة 

اأن����ه ل ب���د م���ن اإع������ادة ب��ن��اء م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر 

وت�سكيل جمل�س وطني جديد.

واأردف، هناك توا�سل مع الف�سائل، وهناك 

يجب  وطني،  حوار  لعمل  اأ�سا�سية  اأفكار  خم�س 

وقوائم،  ف�سائل  من  فيه  امل�سارك  من  نعلم  اأن 

اأن يكون هناك  وم��ن خ��الل ه��ذا احل���وار يجب 

وال�سيا�سية  القانونية  ل��الأط��ر  وتغيري  ت��واف��ق 

ووجود ج�سم جديد.

�سكلية  اأي حلول  يرف�س  اأن��ه  ال��ق��دوة  واأك���د 

ملعاجلة الأزمة، واأنه يجب اإنهاء الإنق�سام.

لل�سعب  ح���ق  الن���ت���خ���اب���ات  اأّن  ع��ل��ى  و����س���دد 

الفل�سطيني ول يجوز التالعب به، ول بد من 

اإجن��از  لكيفية  روؤي���ة  ط��رح  م��ع  النق�سام  اإن��ه��اء 

ذلك.

حالة  مثلت  احل��ري��ة  ق��ائ��م��ة  اأّن  اإىل  ول��ف��ت 

منوًها  عليها،  احلفاظ  يجب  متقدمة  �سيا�سية 

�ستكون  الن��ت��خ��اب��ات  اإىل  ال���ع���ودة  ع��ن��د  اأّن  اإىل 

قائمتنا هي نقطة البداية.

وا�سحني  ن��ك��ون  حتى  اأّن  ال��ق��دوة،  واأ���س��اف 

ن��ح��ن ل�����س��ن��ا ان��ق��الب��ي��ني، ن��ح��ن ن��ري��د احل��ف��اظ 

الد�ستوري للحكم،  ال�سلم الأهلي والإطار  على 

وال���ه���ي���ئ���ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وال�����س��ل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة 

الفل�سطينية.

املكتب  رئي�س  هنية  اإ�سماعيل  دع��وة  وب�ساأن 

القدوة  ق��ال  للحوار،  حما�س  حلركة  ال�سيا�سي 

ا�سماعيل هنية للحوار مع الخذ  “نقدر دعوة 
الف�سائل  احل��وار  هذا  ي�سمل  ان  العتبار  بعني 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال���ق���وائ���م، وق��ائ��م��ة احل���ري���ة ج��زء 

ان  على  وم�سممني  امل�سهد  تغيري  من  ا�سا�سي 

ن�سهم ب�سكل ايجابي يف حتديد امل�سار امل�ستقل«.

ال�سخ�سي  “موقفي  اأّن  ال���ق���دوة،  واأ����س���اف 

اأدعمه  ف��اأن��ا  الربغوثي  مل���روان  بالن�سبة  وا���س��ح 

واأدعم تر�سحه لالنتخابات«.

القد�س  ب���دون  ان��ت��خ��اب��ات  ل  اأن  على  و���س��دد 

الفل�سطينيني،  ك��ل  عليه  يتفق  م��وق��ف  وه���ذا 

فل�سطني،  ل��دول��ة  عا�سمة  ال��ق��د���س  اأن  م��وؤك��ًدا 

وهي يف القلب ول يوجد م�سروع �سيا�سي جدي 

ل تكون القد�س يف قلبه.

وتابع: “اأقولها بالبلدي التغيري جاي جاي 

ومفي�س فكة«.

وجاءت النقاط اخلم�س التي طرحها القدوة 

على النحو التايل:

روؤية  اإنهاء النق�سام مع طرح  1- ل بد من 

لكيفية اإجناز ذلك

التحرير  ب��ن��اء منظمة  اإع����ادة  م��ن  ب��د  2- ل 

وت�سكيل جمل�س وطني جديد

ف�سائلية  ك���ف���اءات  ح��ك��وم��ة  م���ن  ب���د  ل   -3

جديدة قادرة على مواجهة التحديات

تنفيذ  مل��راج��ع��ة  ق��ان��وين  اط����ار  ت�سكيل   -  4

تنفيذها  ي��ت��م  ب��ال��ق��اه��رة ومل  ع��ل��ي��ه  ات��ف��ق  م���ا 

وغري  لالنتخابات  الرت�سح  و�سن  كال�ستقالت 

ذلك

اإدارة مرحلة  يتوىل  اإط��ار موؤقت  ت�سكيل   -5

انتقالية

النباط-وكالت

ال��ت��م��ي��ي��ز ال��ع��ن�����س��ري امل��م��ن��ه��ج ال���ذي 

مي��ار���س��ه الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي بحق 

الفل�سطينيني وخا�سة يف مدينة القد�س 

التهويدية  خمططاته  لتنفيذ  املحتلة 

انتهاك وا�سح للقانون الدويل وجرمية 

���س��د الإن�����س��ان��ي��ة ي��ق��ف امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 

جت��اه��ه��ا م��ت��ف��رج��اً م��ت��ج��اه��اًل امل��ط��ال��ب��ات 

ال�سرعية  ق���رارات  بتنفيذ  الفل�سطينية 

ال�سعب  ح��ق��وق  ت�����س��م��ن  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 

ويف  للت�سرف  القابلة  غري  الفل�سطيني 

امل�ستقلة  دول��ت��ه  ب��اإق��ام��ة  حقه  مقدمتها 

القد�س وعا�سمتها 

وب����ني امل��ك��ت��ب ال���وط���ن���ي ل���ل���دف���اع ع��ن 

الأر������س وم��ق��اوم��ة ال���س��ت��ي��ط��ان ال��ت��اب��ع 

ملنظمة التحرير الفل�سطينية يف تقريره 

�سيا�سة  اأن  ال��ي��وم  ال�����س��ادر  الأ���س��ب��وع��ي 

ال��ت��م��ي��ي��ز ال���ع���ن�������س���ري ت��ت��ج��ل��ى ب��اأب�����س��ع 

حيث  املحتلة  القد�س  مدينة  يف  �سورها 

توا�سل �سلطات الحتالل تغيري الو�سع 

ال����دمي����وغ����رايف يف امل���دي���ن���ة م����ن خ���الل 

وال�ستيالء  الفل�سطينيني  م��ن��ازل  ه��دم 

بهم  والتنكيل  وقمعهم  اأرا���س��ي��ه��م  على 

لتهجريهم وتو�سيع عمليات ال�ستيطان 

ا����س���ت���وىل  الح�����ت�����الل  اأن  اإىل  م�������س���رياً 

25 دومن�����اً من  امل��ا���س��ي ع��ل��ى  الأ����س���ب���وع 

اأرا�سي حي وادي اجلوز بالقد�س لإقامة 

اإخ��ط��ارات  �سلم  فيما  ا�ستيطانية  ب���وؤرة 

ب��ه��دم ع���دة م���ن���ازل يف ب��ل��دة ال��ع��ي�����س��وي��ة 

املدينة �سمال 

واأو�سح التقرير اأن الحتالل يوا�سل 

حم����اولت����ه ل���ت���زوي���ر ال���ت���اري���خ وط��م�����س 

حيث  املحتلة  للقد�س  العربية  ال��ه��وي��ة 

التي  الأن��ف��اق  و�سبكة  حفرياته  يوا�سل 

يقيمها اأ�سفل الأحياء ال�سكنية يف البلدة 

اجل��دار  ال��رباق  حائط  واأ�سفل  القدمية 

الغربي للم�سجد الأق�سى املبارك ويوفر 

احل���م���اي���ة ل��ل��م�����س��ت��وط��ن��ني لق��ت��ح��ام��ه��ا 

ومتلكاتهم  املقد�سيني  على  والع��ت��داء 

وقطع الطرقات وتقييد حركة مرورهم 

وتنقالتهم

م��ن��ظ��م��ة  اأن  اإىل  ال���ت���ق���ري���ر  ول����ف����ت 

�سلطات  اأن  اأكدت  ووت�س  رايت�س  هيومن 

الح����ت����الل ت���رت���ك���ب ج���رمي���ت���ي ال��ف�����س��ل 

الالاإن�سانيتني  وال�سطهاد  العن�سري 

املحكمة  م��ط��ال��ب��ة  الفل�سطينيني  ب��ح��ق 

فيهما  ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق  ال���دول���ي���ة  اجل��ن��ائ��ي��ة 

وحم��ا���س��ب��ة امل�������س���وؤول���ني ع��ن��ه��م��ا وذل���ك 

 200 اأك�����ر م����ن  ت���ق���ري���ر م���ك���ون م����ن  يف 

���س��ف��ح��ة اأ�����س����درت����ه ال���ث���الث���اء امل��ا���س��ي 

ب��ع��ن��وان )جت�������اوزوا احل�����د.. ال�����س��ل��ط��ات 

الإ�سرائيلية وجرميتا الف�سل العن�سري 

وال�سطهاد(

واأ�سار التقرير اإىل اأن الحتالل اأعلن 

ا�ستيطانية  وح��دة   60 لإق��ام��ة  خمططاً 

جديدة �سرق بيت حلم ويوا�سل جتريف 

اأرا�سي الفل�سطينيني يف بلدة بروقني يف 

امل�ستوطنات اإحدى  لتو�سعة  �سلفيت 

امل�����س��ت��وط��ن��ني  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  وذك�������ر 

ي����وا�����س����ل����ون اع����ت����داءات����ه����م ع���ل���ى م���دن 

ق��وات  بحماية  الغربية  ال�سفة  وب��ل��دات 

الح���ت���الل ح��ي��ث اق��ت��ح��م��وا ���س��اح��ة ب��اب 

ال��ع��م��ود يف ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة ب��ال��ق��د���س 

املدينة وبلدة بيت  ال�سيخ جراح يف  وحي 

على  واع��ت��دوا  الغربي  �سمالها  يف  اك�سا 

عددا  واأحرقوا  ومنازلهم  الفل�سطينيني 

من �سياراتهم كما اقتحموا قرية التوانة 

وا���س��ت��ول��وا  اخل��ل��ي��ل  يف  البقعة  ومنطقة 

اأرا�سي الفل�سطينيني  على م�ساحات من 

لإقامة بوؤر ا�ستيطانية واقتحموا البلدة 

ال��ق��دمي��ة يف اخل��ل��ي��ل وب��ل��دت��ي امل��ف��ق��رة 

وم�����س��اف��ر ي��ط��ا ج��ن��وب��ه��ا وب��ل��دت��ي ب��رق��ة 

ابزيق  وخربة  نابل�س  �سمال  و�سب�سطية 

الفل�سطينيني  على  واعتدوا  الأغ��وار  يف 

ما اأدى اىل اإ�سابة الع�سرات

م�ستوطنني  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ���س��ار 

اأرا���س��ي  م��ن  م�����س��اح��ات  بتجريف  ق��ام��وا 

ال����زراع����ي����ة يف ق��ري��ت��ي  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

قدي�س ونعلني يف رام اهلل متهيداً لإقامة 

قرية  مدخل  واأغلقوا  ا�ستيطانية  ب��وؤرة 

باحلجارة  املدينة  غ��رب  �سمال  �سفا  اأم 

عربه  امل��رور  من  الفل�سطينيني  ومنعوا 

الفل�سطينيني  ���س��ي��ارات  ع��ل��ى  واع���ت���دوا 

على الطريق الوا�سل بني جنني ونابل�س 

قطعوا  كما  بع�سها  ت�سرر  اإىل  اأدى  م��ا 

خ���ط امل���ي���اه ال��وا���س��ل اإىل ب��ل��دة ق��ري��وت 

ج��ن��وب ن��اب��ل�����س وم��ن��ع��وا ���س��ه��اري��ج امل��ي��اه 

على  للت�سييق  باملياه  البلدة  تزويد  من 

اأرا�سيهم  املزارعني لإجبارهم على ترك 

عليها وال�ستيالء 

 المنظمات األهلية: قرار تأجيل االنتخابات ينطوي على خطورة كبيرة

 البرلمان الصومالي يلغي باإلجماع قانون تمديد والية رئيس البالد

 التغيير قادم ال محالة

د.القدوة يتقدم بـ »5 نقاط« كرٔوية بديلة رًدا على ٕالغاء االنتخابات 

 االحتالل اإلسرائيلي يواصل التمييز العنصري في القدس لتهويدها 

االنباط-وكاالت

اع���������ت���������دت ق���������������وات الح��������ت��������الل 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي ام�������س ال�������س���ب���ت ع��ل��ى 

ال��ق��د���س  م���واط���ن���ني م�����س��ي��ح��ي��ني يف 

الو�سول  حماولتهم  خ��الل  املحتلة 

اإىل كني�سة القيامة لالحتفال ب�سبت 

النور

واأفادت م�سادر مقد�سية باأن قوات 

والت�سييق  بالدفع  اعتدت  الحتالل 

خ��الل  امل�سيحيني  ع��ل��ى  وامل��ح��ا���س��رة 

وكني�سة  القد�س  مبدينة  احتفالهم 

القيامة. 

ومنع جنود الحتالل الأهايل من 

كما  ال��ق��ي��ام��ة  كني�سة  اإىل  ال��و���س��ول 

اعرت�س طريق عدد من الراهبات

املقد�سيني  الح��ت��الل  وي�ستهدف 

وي�سعى  دي��ان��ت��ه��م  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�س 

تتمثل  واق��ع  اأم��ر  �سيا�سة  فر�س  اإىل 

الدينية  وال�سعائر  املقد�سة  بالأماكن 

والتلمودية.  اليهودية  للرغبات  تبعا 

وت�������س���اع���دت يف الآون�������ة الأخ�����رية 

وترية العتداءات من قبل الحتالل 

وامل�ستوطنني موؤخرا متثلت باإحداث 

ب����اب ال���ع���ام���ود والع������ت������داءات ب��ح��ق 

ب���الإ����س���اف���ة اىل ما  ه���ن���اك  ال�����س��ب��ان 

امل�سجد  وبوابات  اأحياء  كافة  ت�سهده 

الأق�سى من ت�سييقات

وي���ع���ي���ق الح����ت����الل خ�����الل ���س��ه��ر 

رم�سان املبارك من و�سول امل�سلمني 

ول ���س��ي��م��ا ���س��ك��ان ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 

ال�سالة  لأداء  الأق�سى  امل�سجد  اإىل 
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 هذه لي�ست املرة الأوىل ولن تكون الأخرية بالتاأكيد التي َي�ستقبل الأردن فيها تربعات �سخية 

جًدا على �سكل مطاعيم �سينية فّعالة، قادرة على اإبادة كوفيد/19، الذي ُيهاجم مواطنينا بدون 

�سفقة منذ تف�سيه يف بلدان العامل.

 قبل اأيام قليلة، تلقت بالدنا دفعة جديدة من لقاح �سينوفارم )�سينوفارم( ال�سيني ال�سهري 

احلكومة  وم�ساندة جمانية من  دعم  لفتة  املفعول، حملتها طائرة خا�سة، يف  والنافذ  عاملًيا 

ال�سينية وال�سعب ال�سيني ال�سقيق للحكومة الأردنية وال�سعب الأردين، ما يعك�س ُعمق ومتانة 

و�سالبة العالقات الأردنية ال�سينية يف �ستى املجالت، وتقاطعها يف الكثري من الق�سايا التي 

حتتاج اإىل تعاونهما املتوا�سل والعميق للم�ساهمة يف حلحلة الحتقان الذي ُيخّيم على الأجواء 

الت والتن�سيقات بني عّمان وبكني  العاملية وُينذر مبواجهات دولية حارة. التعميق املتوا�سل لل�سِ

�سرورية، ودورهما كبري على خمتلف ال�ساحات الدولية ويف اإقليميهما.  

 ُتدرك القيادة ال�سينية متام الإدراك وتتفهم املَ�سهد الدويل على ات�ساعه، ذلك لأنها نابهة 

وذات خربات مرتاكمة، فقائدها الرفيق )�سي جني بينغ(، الأمني العام للحزب ال�سيوعي ال�سيني 

ورئي�س جمهورية ال�سني ال�سعبية، ُيدير دفة احلزب والدولة بكفاءة منقطة النظري، وَي�سحذ 

الهمم بجٍد وِحكمة للق�ساء على كوفيد/19 وحتوراته يف خمتلف رياح الدنيا، بعدما مت حتييد 

الفريو�س داخل ال�سني وهزميته، فتحققت ب�سرعة قيا�سية ُمعجزة جديدة من معجزات ال�سني 

املتالحقة لوقف تقدم هذه الآفة الأخطر، ونقلت ال�سني خرباتها يف هذا احلقل لدول اأخرى، 

لتحذو حذوها وتنقذ مواطنيها. ولهذا، نقراأ يف ِفكِر وعقيدة الرئي�س )�سي( اخلا�سة بخدمة 

الإن�سانية، اأن هذه الأفكار اإمنا اأ�سابت النجاح لكونها تتزنر بالوعي اجَلمعي وبالتايل هي قادرة 

على توليد النجاحات من خالل التعاون الدويل ال�سامل والكامل �سوًيا مع ال�سني، وعلى قاعدة 

اأخوية رفاقية مت�ساوية دون تفرقة بني �سغري وكبري، والأردن هو جزء فاعل من هذا التعاون 

الأممي على امل�سرح العاملي، اإذ ما انفك الأمني )�سي( يدعو بال كلل ول ملل اإىل �سرورة الو�سول 

ا ككٍل واحٍد،  بالب�سرية اإىل جمتمع امل�سري الواحد الآمن، لت�سد ال�سعوب والأمم اأزر بع�سها بع�سً

وككٍل متناغٍم ومت�سامٍن حول امل�سرتكات الإن�سانية، التي ُتف�سي ُحكًما اإىل �سالم عام للب�سرية، 

عاب وامل�سكالت التي لن  وتاأخذ باأيدي اأبنائها نحو التعاون املت�ساوي يف نتائجه، لتذليل كل ال�سِ

يكون لها مكان يف املجتمع الواحد واملوَحد واملوِحد للب�سرية، وال�ساعي لالرتقاء بالإن�سان كُمَمثل 

للكونية اإىل ِرحاب العاملية، ولالن�سغال الواعي بتوظيف م�سالح الكل يف وحدة الكل يف واحٍد.

  �سفري جمهورية ال�سني ال�سعبية لدى اململكة الأردنية الها�سمية، ت�سن ت�سوان دونغ، اأكد 

وحدة امل�سري الإن�ساين يف الت�سدي لكورونا، ون�ست�سهد بت�سريحاته وهي: “اإننا نحتفل اليوم 

بت�سامننا جميًعا يف حماربة كوفيد/19، ُم�سرًيا اإىل ا�ستذكار ال�سينيني التعاطف والدعم القّيم 

الذي قدمه ال�سعب الأردين لل�سني يف بداية الوباء، ويف الوقت ذاته قّدمت ال�سني العديد من 

امل�ساعدات اإىل الأردن، مبا فيها املواد الطبية، وهذا اإن دَل على �سيء فاإنه َيدل على عمق ال�سداقة 

التي جتمعنا، والتي اأعتز بها كثرًيا”. واأكد ال�سفري ت�سن ت�سوان دونغ وقوف ال�سني اإىل جانب 

الفريو�س  لهزمية  قوًيا  �سالًحا  اأ�سبحت  اللقاحات  واأن  كوفيد/19،  �سد  معركته  يف  الأردن 

وا�ستعادة القت�ساد واحلياة الطبيعية للنا�س.

 وي�سرت�سل الرفيق ال�سفري ت�سن ت�سوان دونغ: و “على الرغم من الطلب الهائل على املطعوم 

الأردن  لتزويد  كبرية  �سعوبات  على  ال�سينية  احلكومة  تغّلبت  فقد  ال�سني،  الأم  الوطن  يف 

باللقاح، حيث قمنا منذ 3 اأ�سابيع بت�سهيل �سراء جمموعة من اللقاحات ب�سعر تف�سيلي، وُي�سعدنا 

اليوم التربع بدفعة اأخرى من اللقاحات لل�سعب الأردين”. وَيزيد: “اإن الأردن من الدول التي 

�سارت يف طليعة هذا املَ�سعى العاملي، حيث كانت الأوىل التي قدمت اللقاح لالجئني على اأرا�سيها، 

بالإ�سافة اإىل م�ساركتها يف التجارب ال�سريرية للقاح )�سينوفارم(«.

على  ال�سينية،  اللقاحات  الأردن  ت�سّلم  بعد  اأك��د  ال��ه��واري،  فرا�س  الدكتور  ال�سحة  وزي��ر   

“الفعالية العالية للمطعوم ال�سيني”، وباأنه “من اأكرث املطاعيم ا�ستخداًما يف العامل”، واأكد 
يف  منه  �سخ�س  مليون   200 تطعيم  “مت  كذلك:  بت�سريحه  وَي�ستطرد  وفّعال”،  “اآمن  باأنه 

ال�سني”، داعًيا املواطنني الأردنيني واملُقيمني اإىل عدم الرتدد يف اأخذ هذا اللقاح”. وحتدث 

ال�سيد وزيرنا النابه، خالل لقائه �سفري جمهورية ال�سني ال�سعبية، الرفيق ت�سن ت�سوان دونغ، 

ل��الأردن من احلكومة ال�سينية، عن قوة  وا�ستالم دفعة جديدة من لقاح )�سينوفارم( تربًعا 

واإعطاء  الإج���راءات  خ��الل  الوباء من  مكافحة  وال�سني وجهودهما يف  الأردن  بني  العالقات 

املطاعيم.. واأ�سار اإىل اأن احلكومة الأردنية ت�سعى لإعطاء اللقاح الواقي من الفريو�س لأكرث من 

70 باملئة من عدد املواطنني، حيث اأثبتت التجربة اأن املوجة الوبائية لن تنح�سر اإل اإذا انت�سر 

اجلميع، وموؤكًدا يف الوقت نف�سه باأن “فعالية اللقاح ال�سيني ح�سب الأرقام الأولية اأظهرت اأنها 

تقرتب من ٨0٪، وقد كانت 97٪ تقريباً، وبالتايل هو لقاح فّعال”، ونّوه اإىل اأنه �سخ�سًيا تلقى 

اللقاح ال�سيني منذ فرتة حتى يطمئن النا�س. 

ال�سيني  ال�سفري  ل�سعادة  و�سكًرا  و�سعًبا،  ودول��ًة  رئي�ًسا  واحلليفة  ال�سديقة  لل�سني  �سكًرا   

اجلديد وال�سديق، ت�سن ت�سوان دونغ، وللحديث بقية.

*اإعالمية وكاتبة.

نيدوغينا  يلينا 

ُمجدًدا.. )سينوفارم( 
الشافي في األردن 

االنباط-وكاالت

 قال امل��وؤرخ الإ�سرائيلي اإي��ال زي�سر اإّن رئي�س 

ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س، بداأ يبحث 

ال��ت��ورط بالدعوة  ع��ن �سلم لإن��زال��ه ع��ن �سجرة 

ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ال���ت���ي دع����ا ل��ه��ا يف 

كانون الثاين )يناير( 2021. ُي�سار اإىل اأّن اأقوال 

من  واح���ٍد  ي��وٍم  قبل  ُن�ِسرت  زي�سر  الربوفي�سور 

اإعالن عّبا�س عن تاأجيل النتخابات الفل�سطينّية

املُ�ست�سِرقني  اأ�سهر  اأح���د  وه��و  زي�سر،  ول��ف��ت 

الإ�سرائيليني، يف مقال ب�سحيفة اإ�سرائيل اليوم 

، املُوالية لرئي�س ال��وزراء بنيامني نتنياهو، لفت 

اإىل اأّن عّبا�س، الذي يحتل من�سب الرئا�سة بال 

انتخابات منذ نحو عقدين، مل متر عليه �سوى 

ث��الث��ة اأ���س��ه��ر ح��ت��ى ب���داأ التفكري ب��ال��ت��ه��رب من 

على  يو�سك  ب��ات  ال���ذي  الن��ت��خ��اب��ّي  ال�ستحقاق 

اإلغائها، على حّد تعبريه

واأ���س��اف زي�سر، وه��و نائب رئي�س جامعة تل 

اأبيب، اأ�ساف اأّن��ه: بالن�سبة لأبي مازن فاإّن املهم 

ك���ان جم����ّرد الإع�����الن ع��ن اإج�����راء الن��ت��خ��اب��ات، 

ق�����س��د على  ي���ك���ون  اأّل  ال���ب���داي���ة  م��ن��ذ  ومي���ك���ن 

اإليه  اإج��راءه��ا عملًيا، بل ك��ّل ما �سعى  الإط���الق 

الأمريكية  الإدارة  اأم���ام  نف�سه  يعر�س  اأْن  ك��ان 

اجلديدة، كدميقراطٍي، وكذا حل�سر اإ�سرائيل يف 

الزاوية وعر�سها كراف�سة دائمة تخرب م�ساعي 

الفل�سطينيني لإجراء انتخابات دميقراطية

ا اإنه مل متر  وقال املُ�ست�سرق الإ�سرائيلّي اأي�سً

�سوى ب�سعة اأيام واإذا باأبي مازن يكت�سف باأنه فتح 

دفعت  النتخابات  اأن خطوة  اإذ  مفا�سد  �سندوق 

باأعدائه داخل م.ت.ف وخارجها لأن ي�ستغلوها. 

وهكذا فاإن خطوة هدفها تعزيز اأبو مازن وامل�ّس 

جتِلب  اأْن  �ساأنها  من  خطوًة  اأ�سبحت  باإ�سرائيل 

عليه نهايته ال�سيا�سّية

بالإ�سافة اإىل ما ذكره اأعاله، اأ�سار زي�سر اإىل 

ال��ق��دمي، حركة حما�س،  ال��ع��دّو  اأّن���ه واإىل جانب 

الن��ت��خ��اب��ات  يف  تر�سيحهم  ي��ع��ر���س  لأْن  ���س��ارع 

م��روان  راأ�سهم  وعلى  ا  اأي�سً الداخل  من  خ�سوم 

الإ�سرائيلّي  ال�سجن  يف  ميكث  ال��ذي  الربغوثي 

وحممد دحالن الذي ميكث يف القف�س الذهبي 

يف احتاد الإمارات

وقال اإّن خطة اأبو مازن هي النزول عن �سجرة 

النتخابات، وحتميل اإ�سرائيل ذنب اإلغائها، فقد 

اأع��ل��ن خ��الل الأي����ام الأخ����رية اأّن����ه اإذا مل ت�سمح 

اإ�سرائيل باإجراء انتخابات يف القد�س فاإّنه �سياأمر 

باإلغائها، وهنا ينبغي الفرتا�س باأنه اإذا ما وقعت 

�سرقي  ل�سكان  و�سمحت  ال��راأ���س  على  اإ�سرائيل 

القد�س بالت�سويت، �سيجد اأبو مازن ذريعة اأخرى

وت�ساءل زي�سر: لي�س وا�سًحا ما الذي ك�سبه 

اأبو مازن من مناورة النتخابات التي بادر اإليها. 

ال���٨5  اب��ن  الفل�سطيني  للزعيم  بالن�سبة  ولكن 

ولي�س  بالأ�سهر  ال�سيا�سي  م�ستقبله  يعد  ال��ذي 

ا  بال�سنني، فاإّن ربح ب�سعة اأيام اأْو اأ�سابيع هو اأي�سً

هواء للتنف�س

الن��ت��خ��اب��ات  اأّن ق�سة  ه��و  ال��وا���س��ح  وخ��ت��م: 

���س��ج��ّل��ت اخل��ط��وط الأ���س��ا���س��ي��ة مل��ع��رك��ة ال��ق��ي��ادة 

التي �ستن�سب حني تاأتي نهاية اأبو مازن معركة 

ب���ل وح��ت��ى داخ����ل فتح  ج��ب��اب��رة داخ����ل م.ت.ف 

�ستمزق ه��ذه احل��رك��ة اإرًب����ا. يف ال��وق��ت ال���ذي ل 

اجلانب  من  ت�ساهد  اأْن  اإّل  حلما�س  فيه  يتبقى 

ا عنها ، على حّد تعبري  ما يفعله اآخ��رون عو�سً

نع  �سُ ب��دوائ��ر  املُرتِبط  الإ�سرائيلّي،  املُ�ست�سِرق 

القرار يف كيان الحتالل

االنباط-وكاالت

ال�سابق  الأم��ري��ك��ي  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  ح���ذر 

اأن التوتر بني  هرني كي�سنجر اجلمعة من 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وال�����س��ني ي��ه��دد ال��ع��امل 

ن���زاع غ��ري م�سبوق  اإىل  ي���وؤدي  ب��اأ���س��ره وق��د 

بني الدولتني العمالقتني ع�سكريا وتقنيا

الرئي�س  عهد  يف  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 

الأ�سبق ريت�سارد نيك�سون ومهند�س التقارب 

التاريخي بني وا�سنطن وبكني يف �سبعينات 

القت�سادية  ال���ق���درات  اإن  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن 

الهائلة للقوتني  والع�سكرية والتكنولوجية 

العظميني جتعل التوتر احلايل اأخطر من 

ال���ب���اردة بني  ال����ذي ح���دث يف احل����رب  ذاك 

الوليات املتحدة والحتاد ال�سوفياتي

يف  ع�����ام�����ا(   97( ك���ي�������س���ن���ج���ر  واأ�������س������اف 

ماكني  ال��ف��ك��ري  امل��رك��ز  ا�ست�سافه  م��ن��ت��دى 

للوليات  اأكرب م�سكلة  اأن هذه  اين�ستيتيوت 

املتحدة واأكرب م�سكلة للعامل باأ�سره

اأن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن خطر  واأو����س���ح 

ن�سوب نزاع نووي كان كبريا خالل احلرب 

يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال���ت���ق���دم  اأدى  ال�����ب�����اردة، 

الذكاء  وخ�سو�سا  النووية  الأ�سلحة  جمال 

تت�سدرهما  قطاعان  وهما  ال�سطناعي- 

م�ساعفة  اإىل  وال�سني-  املتحدة  ال��ولي��ات 

خطر نهاية العامل

ل��ل��م��رة الأوىل  وق����ال وزي����ر اخل���ارج���ي���ة 

على  ال��ق��درة  الب�سرية  متتلك  ال��ت��اري��خ،  يف 

واأ�ساف   . الذاتي يف وقت حمدود  التدمري 

ميكن  ل  ك��ان  ب��ق��وة  تتمتع  تقنيات  ط��ورن��ا 

ت�سورها قبل �سبعني عاما

الآن  ت�ساف  ال��ن��ووي��ة  امل�ساألة  اأن  وت��اب��ع 

يف  ترتكز،  التي  التكنولوجية  امل�ساألة  اإىل 

جم��ال ال��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي، اإىل واق���ع اأن 

الآل���ة  واأن  ل��الآل��ة  ���س��ري��ك��ا  ي�سبح  الإن�����س��ان 

ميكنها تطوير حكمها اخلا�س ، معتربا اأنه 

تكنولوجيتني  قوتني  بني  ع�سكري  ن��زاع  يف 

عظميني، يرتدي هذا الأمر اأهمية كربى

م��ق��ارن��ة  مي��ك��ن  ل  اأن���ه  كي�سينجر  وراأى 

ه��ذا الو�سع ب��احل��رب ال��ب��اردة ب��ني الحت��اد 

احلرب  بعد  املتحدة  والوليات  ال�سوفياتي 

الثانية العاملية 

يكن  مل  ال�سوفياتي  الحت���اد  ب���اأن  وذك���ر 

التكنولوجية  قوة اقت�سادية وكانت قدراته 

ع�سكرية ، م�سريا اإىل اأن الحتاد ال�سوفياتي 

ال��ذي  التكنولوجي  التطور  ل��دي��ه  يكن  مل 

قوة  متتلك  ال��ت��ي  ال�سني  ال��ي��وم  ب��ه  تتمتع 

اإىل ق��وت��ه��ا  ب��الإ���س��اف��ة  اق��ت�����س��ادي��ة ه��ائ��ل��ة 

الكبرية الع�سكرية 

الوليات  على  اإنه يجب  كي�سينجر  وقال 

واأن  امل���ب���ادئ  ت��ب��ق��ى ح��ازم��ة يف  اأن  امل��ت��ح��دة 

تطالب ال�سني باحرتامها مع الإبقاء على 

مع  للتعاون  جمالت  واإيجاد  م�ستمر  حوار 

بكني

االنباط-وكاالت

ا���س��ت�����س��ه��د ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ان واأ����س���ي���ب 

ج������راء  اآخ������������رون   275 واع����ت����ق����ل   ٨٨

على  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  اع��ت��داءات 

املا�سي ني�سان  الفل�سطينيني خالل 

واأو���س��ح��ت وك��ال��ة وف���ا يف ت��ق��ري��ره��ا 

ال�سهري حول انتهاكات الحتالل بحق 

واأر�سه ومقد�ساته  الفل�سطيني  ال�سعب 

ب��ر���س��ا���س  ا���س��ت�����س��ه��د  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��اً  اأن 

الح���ت���الل يف ق��ري��ة ب���ري ن��ب��ال ���س��م��ال 

ا�ست�سهدت  ك��م��ا  ال��ق��د���س  م��دي��ن��ة  غ��رب 

فل�سطينية جراء ده�سها من م�ستوطن 

بينما  اخلليل  جنوب  ال�سموع  بلدة  يف 

اأ����س���ي���ب امل���ئ���ات ب���ح���الت اخ���ت���ن���اق و٨٨ 

اعتداءات  جراء  بالر�سا�س  فل�سطينياً 

قوات الحتالل وم�ستوطنيه على مدن 

اأن  اإىل  الغربية م�سرياً  ال�سفة  وبلدات 

بينهم طفاًل فقد عينه نتيجة اإ�سابتها 

اأحد  ب�سكل مبا�سر خالل وجوده داخل 

املحال التجارية و�سط مدينة اخلليل

ق�����وات  اأن  اإىل  ال����ت����ق����ري����ر  ول����ف����ت 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��اً   275 اع��ت��ق��ل��ت  الح����ت����الل 

ال�سفة  يف  ���س��ي��دات  و3  ط��ف��الن  بينهم 

املحا�سر  غزة  قطاع  واأط��راف  الغربية 

الع���ت���ق���الت  م��ع��ظ��م  اأن  اإىل  م�������س���رياً 

تركزت يف مدينة القد�س املحتلة

الحتالل  �سلطات  اأن  التقرير  وبني 

اأع���ل���ن���ت ال�������س���ه���ر امل���ا����س���ي خم��ط��ط��ات 

���س��رق  1243 دومن�����اً  ع��ل��ى  ل��ال���س��ت��ي��الء 

طولكرم و13 دومناً يف بلدة حزما �سرق 

ال�ستيطان  عمليات  لتو�سيع  القد�س 

كما ا�ستولت على 3 اأبنية �سكنية وقطعة 

امل�سجد  ���س��ل��وان ج��ن��وب  ب��ل��دة  اأر�����س يف 

الذين  للم�ستوطنني  و�سلمتها  الأق�سى 

اقتحامهم  خ��الل  احلماية  لهم  وف��رت 

امل�سجد الأق�سى 42 مرة ال�سهر املا�سي

ق�����وات  اأن  اإىل  ال���ت���ق���ري���ر  واأ�������س������ار 

الح������ت������الل وم�������س���ت���وط���ن���ي���ه ����س���ع���دوا 

اع���ت���داءات���ه���م ع��ل��ى ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف 

مدينة القد�س املحتلة منذ بداية �سهر 

رم�����س��ان ح��ي��ث ت��غ��ل��ق ق���وات الح��ت��الل 

ال��ط��رق امل���وؤدي���ة اإىل ب��اح��ات الأق�����س��ى 

على  يومياً  وتعتدي  القدمية  والبلدة 

امل�����س��ل��ني ب���ع���د خ���روج���ه���م م���ن ���س��الة 

الأق�����س��ى وعلى  امل�����س��ج��د  ال���رتاوي���ح يف 

العامود  ب��اب  �ساحة  يف  الفل�سطينيني 

لإ���س��اب��ة  اأدى  م���ا  ال���ق���دمي���ة  ب��ال��ب��ل��دة 

املئات بحالت اختناق وجروح واعتقال 

الع�سرات

اأن طائرات الحتالل  التقرير  وذكر 

غ�����ارة على   13 امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر  ���س��ن��ت 

مناطق متفرقة يف قطاع غزة املحا�سر 

ب��ي��ن��م��ا اع���ت���دت ق���وات���ه ي��وم��ي��اً ب��ن��ريان 

يف  ال�سيادين  على  الر�سا�سة  اأ�سلحتها 

 6 الذين توغلت  املزارعني  بحره وعلى 

مرات يف اأرا�سيهم على اأطراف القطاع 

وجرفتها

االنباط-وكاالت

كابول تبداأ الوليات املتحدة ر�سمياً ال�سبت 

�سحب اآخر جنودها من اأفغان�ستان يف عملية 

ا���س��ت��م��ّرت  ح���رب  خ��امت��ة  ان��ت��ه��اوؤه��ا  �سُي�سكل 

ع�سرين عاماً بالن�سبة لوا�سنطن، لكن �ستبداأ 

ان��ع��دام يقني كبري يف بلد يرزح  بعدها ف��رتة 

حت���ت ال�����س��ي��ط��رة امل���ت���زاي���دة حل��رك��ة ط��ال��ب��ان 

اأفغان�ستان  يف  اأم��ريك��ي��ون  م�سوؤولون  وي��ق��ول 

اأ�ساًل، م�سريين  الن�سحاب جارية  اإن عملية 

اأن تاريخ الأول من مايو رم��زّي قبل كل  اإىل 

�سيء. وكان هذا التاريخ ميّثل املوعد النهائي 

لن�سحاب ال��ق��وات الأم��ريك��ي��ة ال���ذي ح��ّددت��ه 

دونالد  برئا�سة  ال�سابقة  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة 

يف  طالبان  مع  املوقع  لالتفاق  طبقاً  ترامب 

فرباير 2020 يف الدوحة

يف الأي�����ام الأخ������رية، ك��ان��ت ���س��م��اء ك��اب��ول، 

وقاعدة باغرام اجلوية املجاورة، ممتلئة اأكرث 

حت�سرياً  الأم��ريك��ي��ة  باملروحيات  املعتاد  م��ن 

لهذا الرحيل الكبري الذي �سي�ستكمل بحلول 

11 ���س��ب��ت��م��رب، م���وع���د ال����ذك����رى ال��ع�����س��ري��ن 

لهجمات اأيلول �سبتمرب 2001 وبداأ احللفاء يف 

حلف �سمال الأطل�سي اخلمي�س �سحب وحدات 

من مهمة “الدعم احلازم” الذي ُيفرت�س اأن 

ب�سكل من�ّسق مع الأمريكيني وكانت  يح�سل 

ال�سبت،  تاأهب  بحالة  الأفغانية  الأم��ن  ق��وات 

خ�سية ح�سول هجمات �سد القوات الأمريكية 

اأثناء ان�سحابها وقال وزير الداخلية بالوكالة 

حياة اهلل حياة لقادة ال�سرطة يف وقت متاأخر 

اإىل  ر�����س����ل 
ُ
اأ ���س��وت��ي  ت�سجيل  وف����ق  اجل��م��ع��ة، 

���س��ي��ب��داأون  “الأمريكيني  اإن  ال�����س��ح��اف��ي��ني، 

ان�����س��ح��اب��ه��م اع��ت��ب��اراً م��ن الأول من  ر���س��م��ي��اً 

م��اي��و وط��ال��ب��ان ق��د ت��ك��ّث��ف ال��ع��ن��ف« واأ���س��اف 

امل��دن  يف  التفتي�س  ن��ق��اط  ب���زي���ادة  “اآمركم 

واإج��راء عمليات تفتي�س عند نقاط الو�سول« 

واأك��د الرئي�س الأمريكي جو بايدن منت�سف 

ل  ج��ن��دي   2500 �سحب  اإىل  ال��ت��ط��ل��ع  اأب���ري���ل 

قد  “الوقت  اإن  وق��ال  اأفغان�ستان.  ي��زال��ون يف 

ح��ان لإن��ه��اء اأط���ول ح��رب خا�ستها ال��ولي��ات 

املتحدة” معترباً اأن هدف التدخل الذي كان 

ُت�ستخدم  اأن  اأفغان�ستان من  ح��ول منع  ي��دور 

م��ن ج��دي��د ك��ق��اع��دة مل��ه��اج��م��ة ب����الده، حتقق 

يف  اأفغان�ستان  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  وتدخلت 

اأعقاب هجمات 11 �سبتمرب 2001 على برجي 

مركز التجارة العاملي يف نيويورك ومقر وزارة 

بنظام طالبان  اأط��اح��ت  ما  و�سرعان  ال��دف��اع. 

اجلهادي  القاعدة  تنظيم  ب��اإي��واء  اتهم  ال��ذي 

امل�سوؤول عن العتداءات وزعيمه الراحل اأ�سامة 

بن لدن اجلي�س الأفغاين يف حالة ا�ستنفار ويف 

اأوج انخراط الوليات املتحدة يف احلرب خالل 

عامي 2010-2011، كان هناك حوايل مئة األف 

جندي اأمريكي يف البالد. وُقتل اأكرث من األفي 

اأمريكي وع�سرات اآلف الأفغان يف هذا النزاع 

امتنع متمردو  ال��دوح��ة،  ات��ف��اق  توقيع  ومنذ 

طالبان عن مهاجمة القوات الأجنبية ب�سكل 

القوات  ب��دوا بال رحمة مع  اأنهم  اإل  مبا�سر. 

احلكومية التي مل يتوقفوا عن مهاجمتها يف 

الأري��اف مع بّث الرعب يف امل��دن الكبرية من 

اإع��الن  واأث����ار  موّجهة  هجمات  تنفيذ  خ��الل 

ان�سحاب الأمريكيني اخلوف يف نفو�س كثري 

من الأفغان الذين يخ�سون اأن ت�ستعيد حركة 

الأ���س��ويل  النظام  وتفر�س  ال�سلطة  طالبان 

نف�سه الذي كانت حتكم من خالله البالد بني 

عامي 1996 و2001

وقالت منة نوروزي وهي موظفة يف اإذاعة 

من  خائفون  “اجلميع  اإن  ك��اب��ول،  يف  خا�سة 

فكرة عودة الأيام القامتة التي اّت�سم بها عهد 

ل  طالبان  “متمردي  اأن  واأ�سافت  طالبان”. 

يزالون نف�سهم، مل يتغرّيوا. كان ينبغي على 

الوليات املتحدة اأن تبقى على الأقل ل�سنة اأو 

�سنتني اإ�سافيتني«

وي��وؤك��د الرئي�س الأف��غ��اين اأ���س��رف غني اأن 

اأ�سهر  منذ  حت���ارب  ال��ت��ي  احلكومية  ال��ق��وات 

ع��دة مب��ف��رده��ا على الأر�����س، واأح��ي��ان��اً بدعم 

“قادرة متاماً” على مقاومة  اأمريكي،  جوي 

املتمردين

اأن الن�سحاب الأمريكي يعني  وي�سري اإىل 

اأن ط��ال��ب��ان مل ي��ع��د ل��دي��ه��ا ���س��ب��ب مل��وا���س��ل��ة 

“من  القتال. وق��ال يف خطاب ه��ذا الأ���س��ب��وع 

ذريعتكم  الآن  انتهت  تدّمرون؟  تقتلون؟ من 

هيئة  رئي�س  اأن  اإل  الأج��ان��ب«  تقتلون  باأنكم 

الأرك��ان الأمريكية امل�سرتكة اجل��رنال مارك 

اأق��ّر الأرب��ع��اء بعدم متكنه من ا�ستبعاد  ميلي 

احتمال ح�سول فو�سى كاملة. وقال “يف اأ�سواأ 

احلالت، �ستنهار احلكومة الأفغانية واجلي�س 

اإن�سانية  وكارثة  اأهلية  الأف��غ��اين، وتقع حرب 

للقاعدة«  حمتملة  ع���ودة  م��ع  ل��ه��ا،  م�ساحبة 

واأكد عبد املالك وهو �سرطي يف ولية قندهار 

)جنوب( اأحد املعاقل التاريخية لطالبان، اأن 

القوات امل�سلحة م�ستعدة. وقال علينا الدفاع 

عن وطننا ) ( �سنفعل كل ما بو�سعنا للدفاع 

ني�سانك  امل�ستقل  اخلبري  وي��رى  اأر�سنا«  عن 

م��ت��م��ردي  اأن  ي�سمن  ���س��يء  ل  اأن  م���وت���واين 

اأو  الأم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات  يهاجموا  ل��ن  طالبان 

ان�سحابها.  اأثناء  قوات حلف �سمال الأطل�سي 

اأع����م����الً مم��اث��ل��ة ���س��ي��ك��ون ه��دف��ه��ا  اإّن  وق�����ال 

“حتقري العدو املهزوم واإهانته اأكرث«
وي��ع��ت��رب امل��ح��ل��ل يف جم��م��وع��ة الأزم�������ات 

املقبلة  الأ�سابيع  اأن  واتكينز  اأن���درو  الدولية 

طالبان  ومتمردي  الأف��غ��اين  للجي�س  �ستتيح 

العامل  ب����دون  اخل�����س��م  وت��ق��ي��ي��م  “التقاتل 
الإ�سايف الذي كانت متثله الوليات املتحدة«

مؤرخ اسرائيلي: قصة االنتخابات الفلسطينية تسجل خطوط معركة القيادة بعد عباس

 كيسينجر يحذر من مخاطر التوتر بين واشنطن وبكين

 شهيدان و88 مصابًا و275 معتقاًل جراء اعتداءات االحتالل على الفلسطينيين الشهر الماضي

 الواليات المتحدة تبدأ سحب آخر جنودها من أفغانستان

االنباط-وكاالت

ك�سف الناطق با�سم الرئا�سة الفل�سطينية 

نبيل اأبوردينة ال�سبت، عن اإج��راء م�ساورات 

ب����ني ال���ف�������س���ائ���ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ل��ت�����س��ك��ي��ل 

ح��ك��وم��ة وح���دة وط��ن��ي��ة، وذل���ك ب��ع��د اإع���الن 

الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س تاأجيل 

النتخابات

وقال اأبوردينة لإذاعة فل�سطني )ر�سمية(، 

النتخابات،  تاأجيل  ق���رار  بعد  الطريق  اإن 

والذي حدده الرئي�س )عبا�س( وا�سح.. حوار 

مع الف�سائل، حكومة وحدة وطنية، تعزيز 

جمل�س  بعقد  التفكري  ال��ت��ح��ري��ر،  منظمة 

وا�سرتاتيجيات  �سيا�سات  ل��و���س��ع  م��رك��زي 

معينة

منبثقة  دائ��م��ة  هيئة  امل��رك��زي،  واملجل�س 

عن املجل�س الوطني )اأعلى هيئة ت�سريعية(، 

التابع ملنظمة التحرير التي ت�سم الف�سائل، 

عدا حركتي حما�س و اجلهاد الإ�سالمي

واأو�سح اأبو ردينة اأن احلوار �سيجري مع 

جميع الف�سائل )..( الت�سالت ب��داأت منذ 

الإدلء  دون   ، م�ستمرة  واجل��ه��ود  اجل��م��ع��ة 

بتفا�سيل اأكرث

الفل�سطيني،  الرئي�س  اأ���س��در  واجلمعة، 

النتخابات  اإج���راء  مبوجبه  اأّج���ل  مر�سوما 

مبوجب  اإليها  ال��دع��وة  متت  والتي  العامة، 

اأن  دون  املا�سي،  يناير   15 يف  �سابق  مر�سوم 

يحدد موعدا اآخر لعقدها

 بعد تأجيل االنتخابات.. مشاورات 
فلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية
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الـريـا�ضي

روما – وكاالت 

كري�ستيانو  ال��رت��غ��ايل  النجم  ي�سعر 

بالإحباط  يوفنتو�س،  مهاجم  رون��ال��دو، 

وال���وح���دة يف ���س��ف��وف ال�����س��ي��دة ال��ع��ج��وز، 

ووف��ًق��ا  اإي��ط��ايل.  �سحفي  تقرير  بح�سب 

�سبورت«، فاإن  ديلو  جازيتا  ل�سحيفة »ل 

ك��ري�����س��ت��ي��ان��و ت��غ��ر م����وؤخ����ًرا، وي��ت�����س��رف 

ب�����س��ك��ل خم��ت��ل��ف مت���اًم���ا ع��م��ا ك����ان ع��ل��ي��ه، 

ال��ب��داي��ة.  ت��وري��ن��و يف  اإىل  ع��ن��دم��ا و���س��ل 

ي��ح��اول  ل  رون����ال����دو،  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 

اع��ت��اد،  كما  امللعب  يف  زم��ائ��ه  ن�سق  رف��ع 

ال��ق��دم على  ب��ك��رة  ي�ستمتع  اأن��ه  ي��ب��دو  ول 

الإط���������اق، ك���م���ا ب���ات ع�����س��ب��ًي��ا و���س��ري��ع 

الن��ف��ع��ال، وب��ع��ي��ًدا ج��ًدا ع��ن بقية لعبي 

اأن��ه  “يبدو  ال�سحيفة:  وتابعت  فريقه. 

القدر  بنف�س  يقاتل  يعد  ومل  ا�ست�سلم، 

امل���ب���اري���ات.. لقد  ال����ذي اع���ت���اد ع��ل��ي��ه يف 

وهي  فيورنتينا،  اأم���ام  ج��ًدا  خمتلًفا  ب��دا 

ي��ح��اول  ح��ت��ى  ي��ع��د  مقلقة.. مل  ع��ام��ة 

معزوًل  يظهر  كما  امل�ساعر،  ه��ذه  اإخ��ف��اء 

على اأر�سية امللعب«. ووا�سلت: “يبدو اأن 

مغادرة  من  فاأكرث  اأكرث  يقرتب  رونالدو 

ي��وف��ن��ت��و���س.. ل��ق��د ك���ان���ت اأن����ب����اء رح��ي��ل��ه 

���س��وًءا  ازدادت  الأم���ور  لكن  دائ��ًم��ا،  قليلة 

اإق�ساء يوفنتو�س من دوري  بعد  موؤخًرا، 

الأب����ط����ال«. واع����ت����رت »ل ج��ازي��ت��ا دي��ل��و 

ل���«ال��دون«،  املزاجية  احل��ال��ة  �سبورت« اأن 

ثاث  خا�س  لذا  الأداء،  على  ت�ساعده  ل 

اأي  ت�سجيل  دون  ال��ت��وايل  على  م��ب��اري��ات 

ه����دف. وت��ع��د ه���ذه اأط�����ول ف���رتة ج��ف��اف 

تعر�سه  ال�سابق، منذ  ريال مدريد  لنجم 

اإيطاليا،  لإ�سابة خال مو�سمه الأول يف 

ال�سحيفة. بح�سب 
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رونالدو محبط ويقترب من مغادرة يوفنتوس 

بارتي تواصل مشوارها في مدريد

صالح لم يحدد مستقبله مع ليفربول 

»ميني ميسي« الى مان سيتي 

مدريد – وكاالت 

جت���اوزت الأ���س��رتال��ي��ة اأ���س��ل��ي ب��ارت��ي، 

لع��ب��ات  ب���ن  ع��امل��ي��ا  الأوىل  امل�����س��ن��ف��ة 

مناف�ستها  ال�سبت،  املحرتفات،  التن�س 

يف ال����دور ال��ث��اين م��ن ب��ط��ول��ة م��دري��د 

امل����ف����ت����وح����ة، ال�������س���ل���وف���ي���ن���ي���ة ت�����ام�����ارا 

زيدان�سك  ُت�سهل  ومل   .)80( زيدان�سك 

للقب،  الأوىل  امل��ر���س��ح��ة  ع��ل��ى  الأم����ور 

امل��ب��اراة  م��ن ح�سم  اأخ���را  ال��ت��ي متكنت 

و6- و6-1   4-6 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ل�����س��احل��ه��ا، 

3. وب��ه��ذا ال��ف��وز ���س��ع��دت ب��ارت��ي، التي 

التتويج  بعد  املفتوحة  مدريد  تخو�س 

النهائي،  لثمن  ���س��ت��وجت��ارت،  ببطولة 

البولندية  بن  الفائزة  �ستواجه  حيث 

اإيجا �سيانتيك ولورا �سيجموند.

لندن –وكاالت

ع��ل��ق امل�����س��ري حم��م��د ���س��اح، جنم 

ال��ن��ادي  م��ع  م�ستقبله  ع��ل��ى  ل��ي��ف��رب��ول، 

الإجنليزي. وقال �ساح يف ت�سريحات 

العقد  �سبورت�س »جتديد  ل�سبكة �سكاي 

مع ليفربول؟ ل اأحد يتحدث معي عن 

ذلك، لذا ل ميكنني قول الكثر عنه«. 

يتحدث  ال��ن��ادي  اأح���د يف  “ل  واأ����س���اف 

معي عن اأي �سيء، لذلك اأنا ل اأعرف«. 

ل��ي��ف��رب��ول؟  م���ع  “طموحاتي  وت���اب���ع 

بلقب  الظفر  اأري��د  اإنني  قبل  من  قلت 

الدوري الإجنليزي املمتاز مرة اأخرى، 

واأري�����د ال��ف��وز جم����دًدا ب����دوري اأب��ط��ال 

عظيم،  اأم��ر  “الفوز  واختتم  اأوروب����ا«. 

مراًرا  بالألقاب  الفوز  اأح��اول  فقط  اأنا 

ج���زء من  ال��ب��ط��ولت  وت���ك���راًرا. ح�سد 

اأن عقد حممد �ساح  مهمتنا«.  يذكر 

�سيف  يف  ينتهي  ل��ي��ف��رب��ول،  ن��ادي��ه  م��ع 

.2023

االرجنتني – وكاالت 

اأك����د ن����ادي اإ���س��ت��ودي��ان��ت��ي�����س امل��ن��اف�����س يف 

تو�سل  اأن���ه  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي،  الأ����س���واء  دوري 

لت�����ف�����اق ل���ب���ي���ع ج����ن����اح����ه ال���������س����اب داري������و 

�سيتي  اإىل مان�س�سرت  �سارمينتو )18 عاما( 

املمتاز. واأعلن  مت�سدر الدوري الإجنليزي 

اإ�ستوديانتي�س يف بيان، عن �سفقة النتقال 

اإن  قائا  املا�سية،  الليلة  متاأخرة  �ساعة  يف 

لعب منتخب ال�سباب الأرجنتيني �سي�سبح 

اأول  م��ن  ب��داي��ة  �سيتي  مان�س�سرت  يف  لع��ب��ا 

�سارمينتو  واأ���س��ب��ح  امل��ق��ب��ل.  ي��ول��ي��و/مت��وز 

�سفوف  يف  يلعب  �سنا  لع���ب  اأ���س��غ��ر  ث���اين 

ع��ن��دم��ا  لإ���س��ت��ودي��ان��ت��ي�����س،  الأول  ال��ف��ري��ق 

 2019 �سارك بديا يف مواجهة هوراكان يف 

اأ�سهر. و�سبعة  عاما   16 وقتها  عمره   وك��ان 

و�سارك �سارمينتو مع منتخبات الأرجنتن 

 22 خ���ا����س  ك��م��ا  ع���ام���ا  و20  و17   16 حت���ت 

لإ�ستوديانتي�س.  الأول  الفريق  مع  مباراة 

18 ع��ام��ا،  وي��ب��ل��غ ���س��ارم��ي��ن��ت��و م���ن ال��ع��م��ر 

ا�سم  الأرجنتينية  املاعب  يف  عليه  وُيطلق 

مي�سي«. “ميني 

االنباط – عمان 

ال�سبوع  م��ب��اري��ات  ال��ي��وم  م�ساء  تتوا�سل 

ال���راب���ع ل�����دوري ال���ك���رة لن���دي���ة امل��ح��رتف��ن 

ب��اق��ام��ة م���ب���اراة واح�����دة جت��م��ع ���س��ح��اب مع 

على  والن�سف  العا�سرة  ال�ساعة  يف  اجلزيرة 

ال��زرق��اء حيث  ملعب �ستاد الم��ر حممد يف 

ي��ط��م��ح اجل���زي���رة ال����ذي ق���دم م�����س��ت��وى فني 

باربعة  وان���ه���اه  احل�����س��ن  ف��ري��ق  ام���ام  جميل 

باجتياز  م�سواره  يوا�سل  ان  نظيفة  اه��داف 

فريق �سحاب املجتهد للمناف�سة كالعادة على 

ا�سحاب  املقدمة مبا ي�سم من جنوم  مراكز 

خ����رة وب��ع�����س ال�����س��ب��اب ال���واع���دي���ن ..ف��ي��م��ا 

ي�����س��ع��ى ف���ري���ق ���س��ح��اب ال�����ذي مل ي����ذق حتى 

ف��وز  اول  يحقق  ان  الن��ت�����س��ارات  ط��ع��م  الن 

3 مواجهات  ال��ذي خا�س  ام��ام اجلزيرة وهو 

�سحاب  ميتلك  حيث  ف��وز  اي  يحقق  اأن  دون 

وم��ع��ان  الفي�سلي  م��ع  ت��ع��ادل��ه  م��ن  نقطتن 

“1-2«. بدوره  اأمام �سباب الأردن  فيما خ�سر 

ف��وزاً  املا�سية  اجلولة  اقتن�س  اجل��زي��رة  ف��اإن 

ه��و الأك����ر ب��امل�����س��اب��ق��ة ح��ت��ى الن ح��ي��ث دك 

ح�سون احل�سن اإربد برباعية دون رد. وجمع 

3 مواجهات حيث  نقاط” م��ن   4“ اجل��زي��رة 

تعادل مع اجلليل بدون اأهداف ثم خ�سر اأمام 

كبراً  ف��وزاً  ي�سجل  اأن  قبل   ”3-2“ ال�سلط 

اإرب��د برباعية دون رد   منحت  على احل�سن 

الاعبن الكثر من املعنويات لكي يوا�سلوا 

ال��ذي يغلف الداء ل  م�سوارهم رغ��م احل��ذر 

�سيما وان �سحاب ورغم التعادلت ال انه ظهر 

ب�سورة جميلة يف كل مبارياته وخ�سو�سا يف 

تقدم  ان  ب��ع��د  الفي�سلي  ام���ام  الول  ال��ل��ق��اء 

ي��ف��رط  ان  ق��ب��ل  الول  ال�����س��وط  ب��ه��دف��ن يف 

بالفوز ويخرج بالتعادل ويعول �سحاب كثرا 

التعيمات  ي��زن  ال�ساب  مهاجمه  ب��راع��ة  على 

الذي يت�سدر قائمة الهدافن حتى الن ..

مدريد – وكاالت 

خ��ا���س لع��ب��و ف��ري��ق ب��ر���س��ل��ون��ة م���ران���ا بعد 

ي���وم واح����د م��ن خ�����س��ارت��ه��م ع��ل��ى اأر���س��ه��م اأم���ام 

غرناطة )1-2(، واإهدار فر�سة �سدارة الدوري 

الإ���س��ب��اين. و���س��ارك ال��اع��ب��ون ال��ذي��ن خا�سوا 

باقي  نفذ  فيما  ا�ست�سفائي،  م���ران  يف  امل���ب���اراة 

ق��وة، يف اجلل�سة  اأك��رث  الفريق تدريبات  لعبي 

جامر  خ��وان  مدينة  �سهدتها  التي  التدريبية 

فالن�سيا  ملواجهة  بر�سلونة  وي�ستعد  الريا�سية. 

وووا���س��ل  مي�ستايا.  ملعب  على  الأح����د  م�ساء 

لعبو الفريق تدريباتهم يوم ال�سبت يف مرافق 

�سان خوان دي�سبي الريا�سية. ومتكن غرناطة 

م�ساء اخلمي�س من حتقيق املفاجاأة بعدما اأحلق 

هديف  بف�سل  اأر���س��ه  على  بر�سلونة  ال��ه��زمي��ة 

ومنعت  مولينا.  وخ��ورخ��ي  مات�سي�س  داروي����ن 

ال��دوري  اع��ت��اء ���س��دارة  البار�سا م��ن  اخل�سارة 

الإ���س��ب��اين، وجت��م��د ر���س��ي��ده عند 71 نقطة يف 

ال��ذي يحتل  ري��ال مدريد  الثالث، خلف  املركز 

املبا�سرة،  امل��واج��ه��ات  يف  لتفوقه  ال��ث��اين  امل��رك��ز 

واأتلتيكو الذي يهيمن على ال�سدارة ب�73 نقطة 

ن��ادي بر�سلونة خ��وان لبورتا رد  واأظهر رئي�س 

فعل �سريع على الهزمية التي تلقاها بلوجرانا 

بر�سلونة  خطة  غرناطة  واأف�سد  غرناطة   من 

لعتاء �سدارة الليجا، فبقي الفريق الكتالوين 

م��دري��د  ري���ال  م��ع  مت�ساويا  نقطة   71 ب���  ث��ال��ث��ا 

عن  بنقطتن  ومتاأخرا  الثاين،  املركز  �ساحب 

ماركا  املت�سدر.وقالت �سحيفة  اأتلتيكو مدريد 

الإ�سبانية اإن لبورتا حر�س على زيارة الفريق يف 

املدينة الريا�سية، لرفع معنويات الاعبن، قبل 

 املواجهات املهمة �سد فالن�سيا واأتلتيكو مدريد.

ع��ددا  التقى  بر�سلونة  رئي�س  اأن  اإىل  واأ���س��ارت   

من الاعبن واأع��رب لهم عن ثقته بهم، رغم 

النتائج ال�سيئة الأخرة، مو�سحة اأنه مل يجتمع 

بكل الاعبن. واأو�سحت اأن لبورتا ينوي حتية 

الفريق باأكمله الأحد قبل الذهاب اإىل فالن�سيا، 

ول��ن ت��ك��ون ه��ذه امل���رة الأوىل ال��ت��ي ي��ق��وم فيها 

الرئي�س بدخول غرفة املاب�س، بل فعل الأمر 

نف�سه قبل مواجهة باري�س �سان جرمان بدوري 

الأب��ط��ال. وذك���رت ماركا اأن لب��ورت��ا مرحب به 

وهناك  ال��اع��ب��ن،  قبل  م��ن  املاب�س  يف غرفة 

عاقة جيدة بينهم، وقد اأظهر لبورتا ذلك يف 

احتفالت الفوز بكاأ�س امللك، وهو حري�س دائًما 

على تقدمي دعمه لاعبن.

االنباط – عمان 

ال��وح��دات  ل��ن��ادي  الإداري�����ة  الهيئة  اأ���س��درت 

يف  الأول  الكرة  فريق  م�سوار  انتهاء  بعد  بيانا 

اآ���س��ي��ا، م��ق��دم��ة ال�����س��ك��ر لأع�����س��اء  دوري اب��ط��ال 

ما  اأن  م��وؤك��دة  ال�سعودية،  يف  ال��وح��دات��ي  ال��وف��د 

البطولة  يف  وا�سحة  اأردن��ي��ة  ب�سمة  من  حتقق 

الكرة  ملمثل  امل�سرف  الظهور  واأه��دت   ، القارية 

بح�سب  الوفية،  ال��ن��ادي  جماهر  اىل  الأردن��ي��ة 

ما اأكده الناطق الإعامي للنادي حممد غنام، 

الوحدات يف دوري  امل�سرف لفريق  ال��وداع  عقب 

 7 بر�سيد  الثالث  باملركز  وحلوله  اآ�سيا،  اأبطال 

نقاط يف املجموعة الرابعة، من خال م�ساركته 

وقال  اآ�سيا.  اأبطال  دوري  يف  الأوىل  التاريخية 

ال��ب��ي��ان: ���س��ك��را ي��ا اأب���ط���ال، ل��ق��د ���س��رف��ت��م��ون��ا يف 

الأن��دي��ة  �سعيد  على  الأه���م  التناف�سي  املحفل 

م�سوؤولية  وحتملتم  ال�����س��ف��راء،  ال��ق��ارة  اأب��ط��ال 

ال���دف���اع ع���ن ���س��م��ع��ة ال���ك���رة الأردن����ي����ة، ول��ع��ب��ت��م 

واجنازات  و�سعار  وتاريخ  ا�سم  ب��”الغرة” على 

وجماهرية نادي الوحدات، وقهرمت امل�ستحيل، 

ال��رج��ال،  ال���رج���ال  وع��زمي��ة  ب�����اإرادة  وت�سلحتم 

وع�����دمت ب��ال�����س��ي��د ال���وف���ر ، واأك������دمت اأن���ك���م يف 

مبعنى  لكن  اآ�سيا،  كبار  ب��ن  الطبيعي  مكانكم 

ل��ل��ج��ه��از  و���س��ك��را  ووفيتم”،  “كفيتم  ال��ك��ل��م��ة 

الوفد،  ورئي�س  الداري  للجهاز  �سكرا  الفني، 

�سكرا  ل��اع��ب��ن،  �سكرا  ال��ط��ب��ي،  للجهاز  �سكرا 

جل��ن��ود امل��رك��ز الإع���ام���ي، ان م��ا ح��ق��ق��ه فريق 

ال���ك���رة ن��ق��دم��ه ه��دي��ة ب�����س��ي��ط��ة اىل اجل��م��اه��ر 

البيان:” الهيئة  واأكد  كل مكان،  الوحداتية يف 

الدعم  ا�سكال  كافة  بتقدمي  تبخل  لن  الإداري��ة 

ف��رق  وج��م��ي��ع  خ���ا����س���ة،  الأول  ال���ك���رة  ل��ف��ري��ق 

عهد  ع��ل��ى  و�ستبقى  ع��ام��ة،  ال��ن��ادي  ون�����س��اط��ات 

املتاحة،  اإمكانياتها  �سمن  ال�سعوبات  تذليل 

وتوؤكد التزامها مبا وعدت مبكافاآت الفوز على 

النت�سارات التي حتققت بال�سعودية، مبا يوؤكد 

الطرق  ب�ستى  وال��ع��م��ل  وو���س��وح��ه��ا،  �سفافيتها 

امل���ت���اح���ة، ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��ك��ان��ة واجن�����ازات 

بيعة  وجتدد  الوحدات،  نادي  وبطولت  وتاريخ 

فاأنتم  مكان،  كل  يف  ال��وح��دات  جلماهر  احل��ب 

احلقيقي”.  ال���وح���دات���ي  امل����ال  ورا������س  ال���ع���زوة 

الأم��ن��ي��ة،  الج���ه���زة  البيان:” ن�����س��ك��ر  واخ��ت��ت��م 

امللكية الأردنية، ووزارة النقل، على الت�سهيات 

اىل  رحلته  يف  ال��وح��دات��ي  للوفد  قدمتها  التي 

ال�سعودية ذهابا واإيابا . 

الجزيرة مع سحاب في لقاء االثارة 

برشلونه يواجه فالنسيا بعد نكسة غرناطة  

ادارة الوحدات تشيد باالداء االسيوي المشرف لفريقها 

استقبال جماهيري لفريق الوحدات في المطار 
االنباط – عمان 

ح�سرت الأهازيج الوحداتية، والأغاين التي تتغنى ب�”املارد الأخ�سر”، 

من  القادم  الوحداتي  الوفد  اأع�ساء  مع  امل�ستقبلن  ا�سوات  وامتزجت 

الأردن��ي��ة،  الكرة  اجن���ازات  �سدر  على  وطنية  لوحة  ور�سمت  ال�سعودية، 

ا�ستقبال املكلف مبهام الرئي�س للهيئة الإداري���ة م.يا�سن  وذل��ك خ��ال 

اأبوعواد، والناطق الإعامي للنادي حممد غنام، ورئي�س رابطة م�سجعي 

نادي الوحدات �سعيد ال�سريف “اأبو �سعدو”، وعدد من ان�سار الوحدات، 

لدى و�سول البعثة الوحداتية اإىل مطار امللكة علياء الدويل، بعد انتهاء 

لكرة  اآ�سيا  اأبطال  دوري  يف  الأوىل  التاريخية  ال��وح��دات  فريق  م�ساركة 

القدم، وحلوله باملركز الثالث بر�سيد 7 نقاط، يف املجموعة الرابعة التي 

�سمت اي�سا فرق الن�سر ال�سعودي املت�سدر )11( نقطة، ال�سد القطري 

الثاين )10( نقاط، وفولذ الإيراين املركز الأخر بر�سيد )5( نقاط.
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االنباط - فرح الزبن 

�أ�سهل فنون  يعترب فن �لكاريكاتري من 

بني  �لفكرية  �الت�سال  عملية  يف  �لتعبري 

�ن���ه يج�سد  �أي�����س��ا  �ل��ن��ا���س، وي���ع���رف ع��ن��ه 

�ل���ت���اأث���ري  حت�����دث  و�د�ة  و����س���ي���ل���ة  �أق��������وى 

يتعلق  ع��ن��دم��ا  خ��ا���س��ة  �مل��ج��ت��م��ع��ات  ع��ل��ى 

و�ل�سيا�سية  �الن�����س��ان��ي��ة  بالق�سايا  �الم���ر 

و�الج���ت���م���اع���ي���ة وت����خ����رج ب���ا����س���ل���وب ف��ن��ي 

و�بد�عي. 

�ل���ذي  �ل��ن��ه��ر  �الردن  ت��ع��ت��رب  ذل���ك  �ىل 

�مل��و�ه��ب  �ن��ت��اج  ع��ن  يتوقف  وال  ين�سب  ال 

�البد�عية و�ل�سبابية يف كافة �لتخ�س�سات 

و�مل���ج���االت �الب���د�ع���ي���ة، وت��ع��زي��زه��ا ل��ه��ذه 

�جرت  �ملنا�سبة  �ال�ساءة  ومنحها  �ملو�هب 

معاذ  مع  خا�سة  مقابلة  �النباط  �سحيفة 

فن  ر�سم  ب�  �مل��وه��وب  �الردين  �ل�ساب  ب�سر 

�لكايريكاتري. 

ف��ن  ر������س�����م  �أن  ب���������س����ر  م�����ع�����اذ  ي�����ق�����ول 

�لكاريكاتري يعتمد على موهبة �لر�سم، ف� 

كاريكاتري  ر�سام  �الن�سان  يكون  �ن  �سعب 

ن�ساأت  و�أن��ا  �ملوهبة  ه��ذه  لديه  ك��ان  �ذ�  �ال 

ر�سام  من  �كرث  يوجد  حيث  فنية  بيئة  يف 

يف �ل��ع��ائ��ل��ة، وو�ل�����دي ك���ان م���ن م��وؤ���س�����س��ي 

�ملناهج يف فرتة  كر��سة �خلط يف مديرية 

ر���س��ام  و�أي�����س��ا  و�ل��ث��م��ان��ي��ن��ات،  �ل�سبعينات 

ل��ل��م��ن��اه��ج �مل��در���س��ي��ة، و�ن����ا ب�����د�أت �ل��ر���س��م 

ك��م��م��ار���س��ة  ���س��ن��ة   ١٥/ ٢٠ �أك����رث م���ن  م��ن��ذ 

خ��ف��ي��ف��ة وم���ع �ل���وق���ت �أ���س��ب��ح ل���دي ن��ظ��رة 

�لكاريكاتري  ور���س��م  معني،  �سيا�سي  ونقد 

خ��ل��ي��ط ب��ح��د ذ�ت�����ه ب���ني �مل��وه��ب��ة و�ل��ف��ك��ر 

وب�سكل  �ق��ت�����س��ادي  �أو  �سيا�سي  ك��ان  ���س��و�ء 

فتت�سكل  �لنقد،  مفهوم  حت��ت  ي��ن��درج  ع��ام 

لدينا �لر�سمة ما بني ر�أي خا�س و فكرة، 

و�لكاريكاتري يختلف عن �ي نوع من �نو�ع 

ف��ك��رة وم�سمون  ع��ن  ع��ب��ارة  فهو  �ل��ف��ن��ون 

�أك���رث م��ن �أن��ه��ا م��ه��ار�ت ر���س��م ب��ح��د ذ�ت��ه��ا 

لكن م�ساركاتي يف �ملنا�سبات �ملحلية قليلة 

�أكرث  الأ�سخا�س  �لكاريكاتري  �أر�سم  النني 

من مو��سيع.

براأيك ما املوا�صفات التي يجب 

ان يكون عليها ر�صام الكاريكاتري غري 

موهبة الر�صم ؟

على  يعتمد  ال  �لكاريكاتري  ر�سم  �أكيد 

بالدرجة  يعتمد  ه��و  ف���  ذ�ت��ه  بحد  �لر�سم 

ون��ظ��رت��ه  ن��ف�����س��ه  �ل�����س��خ�����س  ع��ل��ى  �الأوىل 

�ل�سيا�سي  �لنقد  �أ�سلوب  وطريقة  للأمور، 

ف��ر���س��م  �الق���ت�������س���ادي  �و  �الج���ت���م���اع���ي  �و 

�ل��ك��اري��ك��ات��ري ع���ب���ارة ع���ن ن���وع م���ن �أن����و�ع 

يف  �لفكاهة  من  ن��وع  فيه  �ل�ساخر  �لر�سم 

ط��رح �ل��ف��ك��رة، وم��ن ج��ان��ب �آخ���ر �الط��لع 

مهم  و�الجتماعي  و�القت�سادي  �ل�سيا�سي 

�لكاريكاتري  ر�سام  ثقافة  ز�دت  فكلما  جد� 

كلما كانت نظرته �سمولية �أكرث للمو�سوع 

�لذي يغطيه و�ي�سا ويجب �ن يكون ر�سام 

�لكاريكاتري �سخ�سية ناقدة ولها ر�أي.

ما هي الر�صالة التي يوؤديها 

فنان الـ كاريكاتري، وكيف ممكن 

اأن ي�صاهم بالتعبري عن �صوت 

ال�صارع واملجتمع، وما هو دوره يف 

واقت�صاديا  �صيا�صيا  املجتمع  تثقيف 

واجتماعيا ؟

ر���س��ال��ة ر���س��ام �ل��ك��اري��ك��ات��ري مت��ث��ل ر�أي 

�غلبية �لنا�س، و�لنا�س �لذين لي�س لديهم 

منحنى  ياأخذ  �لكاريكاتري  ر�سم  ف�  �سوت 

�لتقليدي  �ل��ت��ع��ب��ري  �أ���س��ل��وب  ع��ن  خم��ت��ل��ف 

و�ل��ك��ت��اب��ي �أو ح��ت��ى �ل��ت�����س��وي��ري وب��ال��ت��ايل 

����س��ت��ج��اب��ة �ل��ن��ا���س ل��ه��ا ي��ك��ون خم��ت��ل��ف �إذ� 

كانت �الأ�سباب نف�سها خمتلفة، ودمج ر�سم 

�لكاريكاتري مع �لفن �ل�ساخر يولد لدينا 

�أ�سلوب ر�سالة جديدة له �أثر يف �لكثري من 

مل�سة على  �لكاريكاتري له  �لق�سايا، ور�سام 

�ملحلية  �لق�سايا  وي��و���س��ل  �ل��ن��ا���س  ثقافة 

�ل��ق��وم��ي��ة،  و�ل��ق�����س��اي��ا  �الأوىل  ب���ال���درج���ة 

ه���ن���ال���ك �ل���ك���ث���ريم���ن �مل�������س���اك���ل و�الم������ور 

لكن  �ملختلفة  �لتعبري  �أ�ساليب  تناولوها 

فيه  �مل��رح��ب  ه��و  �لكاريكاتري  ر���س��م  د�ئ��م��ا 

ول��دي��ه رو�ج ع��ن��د �ل��ن��ا���س ول��دي��ه �أ���س��ل��وب 

خمتلف عن �ي ��سلوب تعبريي �خر.

براأيك، ما هي ال�صوابط واخلطوط 

احلمراء التي يجب اأن يراعيها ر�صام 

الكاريكاتري اإن وجدت ؟

بالتاأكيد  م��وج��ودة  �حل��م��ر�ء  �خلطوط 

خلفية  لديها  عربية  جمتمعات  يف  فنحن 

معي�سي  ومن��ط  لها  بالن�سبة  ثابتة  دينية 

ل�سنا  لكنا  معينة  جمتمعية  وثقافة  معني 

يوجد  ال  �لكاريكاتري  ر�سام  غربية،  بيئة 

�لغربية  �لدول  يف  �ملوجودة  �حلرية  عنده 

ديني  كان  �سو�ء  �النتقاد  على  �لقدرة  وال 

موجود  ه��و  كما  �جتماعي  �و  �سيا�سي  �و 

قيود  لدينا  هنا  �أم��ا  �ل���دول،  ه��ذه  يف مثل 

�سو�ء �جتماعية  فاأنا قادر على �لنقد لكن 

���س��م��ن ح��د م��ع��ني �إذ� خ��ال��ف��ه��ا ���س��ريى رد 

�لدينية  �الأم��ور  �ل�سيء  كذلك  �سلب  فعل 

هناك خطوط حمر�ء ال ميكن جتاوزها ، 

خطوط  هنالك  �أي�سا  �ل�سيا�سية  و�الأم��ور 

مب�ساحة  �الن��ت��ق��اد  فيها  ميكن  ال  ح��م��ر�ء 

و��سعة. 

وتابع، يوجد هناك م�ساحة تعبري لكن 

جتاوزها  ميكن  ال  حمر�ء  خطوط  �سمن 

على  فيجب  �لكاريكاتري،  ر���س��ام  قبل  م��ن 

�ملهارة  لديه  يكون  �ن  �لكاريكاتري  ر���س��ام 

ب�����س��اأن ه���ذه �خل��ط��وط �حل��م��ر�ء ويتمكن 

يخد�س  �ن  دون  ذكية  ر�سالة  تو�سيل  من 

حياء �ي �سخ�س �و �ي جهة ب�سكل مبا�سر.

هل مار�صت هذه املهنة يف �صحيفة 

اأو موؤ�ص�صة اعالمية داخل االردن ؟

مكان  �أي  يف  مهنة  ك�  �مار�سها  مل  للأ�سف 

�إع��لم��ي��ة لكن  ���س��و�ء ���س��ح��ي��ف��ة �و م��وؤ���س�����س��ة 

ن�سرت �أكرث من مرة ر�سوماتي �لكاريكاتريية 

الأك���رث م��ن م��ن��ا���س��ب��ة يف ���س��ح��ف �إل��ك��رتون��ي��ة، 

�ملهنة يف �الأردن  ولكن ترددت �ن �متهن هذه 

و�لبيئة  �لوقت  �أجد  ومازلت مرتدد الأين مل 

�ملنا�سبة يف هذه �لفرتة لكن يف �مل�ستقبل ومع 

توفري م�ساحة �أكرب لر�سامني �لكاريكاتري يف 

�الردن ميكنني �ن �متهنها.

 ما املانع ب�صفتك ر�صام كاريكاتري 

و�صاحب موهبة اإن تبداأ العمل هل 

ال�صبب قلة الطلب على هذا املجال 

او انها موانع اخرى ؟

�ذ� ك���ان ه��ن��اك م��و�ن��ع ف��ل��ن ت��ك��ون قلة 

فر�سم  �الإن��ت��اج  لي�س  �ل��ه��دف  الن  �لطلب 

�ل���ك���اري���ك���ات���ري يف �الأ�����س����ا�����س ه����و �أ����س���ل���وب 

تعبريي و يجب �ن يكون هناك د�عم �سو�ء 

حر،  ر�أي  متثل  جهات  �و  حقوقية  جهات 

�لكاريكاتري  ر�سام  يكون  �ن  �أي�سا  ويجب 

�الأ�سباب  �جل��ه��ات،  ه��ذه  م��ن قبل  م��دع��وم 

ق����د ت���ك���ون م����و�ن����ع ���س��ي��ا���س��ي��ة وق��ان��ون��ي��ة 

و�ل�سبب �الخرعدم وجود د�عمني لنوعية 

ه��ذ� �ل��ف��ن ف��ر���س��ام �ل��ك��اري��ك��ات��ري ال ير�سم 

ر�أي  يعربعن  بل  فقط  ر�أي��ه  عن  للتعبري 

من  �مل��ظ��ل��وم  �ل���ط���رف  ر�أي  �و  �ل��غ��ال��ب��ي��ة 

جمتمع معني، وهنا يجب �ن يكون هناك 

ت��ت��ع��ام��ل ق��ان��ون��ي��ا ب�سكل  ت��ب��ن��ي م���ن ج��ه��ة 

بتوفري  وت��ق��وم  �الأم���ور  ه��ذه  وتفهم  �ك��رب 

عن  للتعبري  �مل��ن��ا���س��ب��ة  و�مل�����س��اح��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 

ر�أيه، و�ذ� مل توجد هذه �جلهة فالعو�قب 

�م��ام  تقف  �ل��ت��ي  �ل��وح��ي��دة  ه��ي  �لقانونية 

�ل��ك��اري��ك��ات��ري ملعرفة م��اه��ي ح��دوده  ر���س��ام 

وما مينعه من �ال�ستمر�ر. 

و�أ����������س���������اف، ح���ي���ن���ه���ا ي������در�������س ر�����س����ام 

�لتي  �لتعبري  حرية  م�ساحة  �لكاريكاتري 

ك��ان  �ذ�  م���ن خ��لل��ه��ا  ي�����س��ت��م��ر  �ن  مي��ك��ن 

�مل���و����س���وع جم�����دي، مي��ك��ن��ه �ل���ر����س���م حتى 

ي���ت���ج���اوز ه����ذه �حل������دود و ت�����س��ب��ح ه��ن��اك 

م�ساكل  �و  ���س��ي��ا���س��ة  �و  ق��ان��ون��ي��ة  ع���و�ق���ب 

�أخ�����رى وي���ب���د�أ ب��رتج��م��ة وف���ه���م �مل�����س��اح��ة 

�ال�ستمر�ر  يف  �لنظر  ويعيد  منه  �ملطلوبة 

ب���ه���ذه �مل���ه���ن���ة، وي����وج����د ه���ن���اك ر���س��ام��ني 

ولكن  �ملوهبة  لديهم  �الأردن  كاريكاتري يف 

ق���درة ه���ذه �ل�����س��ب��اب و�مل���و�ه���ب �ل�����س��اع��دة 

ورغ���ب���ت���ه���ا يف �ال����س���ت���م���ر�ر ت���ت���وق���ف ع��ن��د 

وبالتايل  �ملتاحة  �مل�ساحة  ملو�سوع  در��ستها 

غ��ريت  ف��ن��ج��ده��ا  �ل��ب��د�ي��ة  م��ن��ذ  ت�ست�سلم 

�ملجال  نف�س  على  بقيت  �و  �لعمل  جم��ال 

ل��ك��ن��ه��ا ح��ول��ت ع��ل��ى ر���س��م ف��ن��ي �أك����رث من 

وهذه  �قت�سادي  ر�سم  �و  �سيا�سي  ر�سم  �نه 

�الأمور

حتدثت عن امنيتك بروؤية 

ا�صالحات، فما هي اال�صالحات التي 

تن�صدها وتتمنى ان تراها ؟ 

يكون  �ن  م��ن  ب��د  ال  �لكاريكاتري  ر���س��ام 

وال  فيها  باحلرية  وي�سعر  �مل�ساحة  لديه 

عن  تعبريه  ب�سبب  تهديد  �أي  هناك  يكون 

�سيء معني طاملا ر�سم �لكاريكاتري مل يوؤذي 

جهة دينية �وكان له تاأثري �أخلقي �سلبي.

وتابع، �نه د�ئما يوجد هناك جهات تقدم 

�حل��م��اي��ة و�ل��دع��م ل��ر���س��ام��ني �ل��ك��اري��ك��ات��ري 

�لكاريكاتري  ل��ر���س��ام��ني  ن��ق��اب��ة  وج���ود  وم��ع 

لكن لو كان لها دور فعال لكان لها موقف 

�لتعبري  حرية  يهمنا  �إذ�  �أمتناه  وما  و��سح 

م�ساحة  �لكاريكاتري  لر�سام  يكون  �ن  يجب 

من  غ��ريه  ور�أي  ر�أي���ه  ت�سع  وو����س��ع��ة  ثابتة 

د�ع��م��ة  ه���ن���اك ج���ه���ات  ي���ك���ون  و�أن  �ل���ن���ا����س 

وجود  لها  نقابية  وجهات  قانونية  حقوقية 

ع��ل��ى �أر�������س �ل����و�ق����ع ال ت���ك���ون ع���ب���ارة ع��ن 

�أردن��ا  ف��اإذ�  تاأخر  وال  تقدم  غ��رف خاوية ال 

�ملجتمع  عن  ومعرب  ناجح  كاريكاتري  ر�سام 

وق�ساياه فل بد من �لنظر لهذه �الأمور.

ظهر  �ل��ك��اري��ك��ات��ري  ف���ن  �أن  �ىل  ي�����س��ار   

ب��� �مل��ع��ن��ى �ل����ذي ن��ع��رف��ه �ل��ي��وم يف �ل��ع�����س��ور 

�ل�سنني،  �آالف  م��ن��ذ  �ل��ق��دمي��ة  �ل��ف��رع��ون��ي��ة 

ح���ي���ث مت �ل���ع���ث���ور ع���ل���ى ب���ع�������س �ل���ر����س���وم 

وج�����در�ن  �ل������ربدي  �أور�ق  ع��ل��ى  و�ل����رم����وز 

نطاق  على  �نت�سارها  لوحظ  ث��م  �لكهوف، 

كان  �إذ  �لقدمية،  �لنبلء  مقابر  بني  �أو�سع 

لل�سخرية  ي�ستخدمونه  �لقدماء  �مل�سريون 

وم��ن  م�����س��ت��ب��دة،  �سلطة  �أي  �أو  �حل��ك��ام  م��ن 

خلله  م��ن  ينتقدون  ك��ان��و�  �أخ���رى  ناحية 

و�الأوق���ات  �ملجتمع  يف  �خلاطئة  �ل�سيا�سات 

�لع�سيبة �لتي مرو� بها.
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