
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الملك يتسلم رسالة من أمير قطر

 حرتوقة: استحداث قانون 
استثمار عصري لتحسين 

البيئة االستثمارية 
االنباط - هدى دياربكريل 

اأو������س�����ح رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة الإ����س���ت���ث���م���ار 

بالوكالة فريدون حرتوقه حول التوجه 

اإ�ستثمار  ق��ان��ون  باإ�ستحداث  احلكومي 

التوجه ج��اء بعد م�سي  ه��ذا  اأن  جديد، 

�ستة اعوام على تنفيذ قانون الإ�ستثمار 

بد  ل  ك���ان  ح��ي��ث   ،2014 ل�سنة  احل����ايل 

يف  النظر  اإع��ادة  ب�سرورة  التو�سية  من 

القانون احلايل ملواكبة التطور احلا�سل 

بالبيئة  يتعلق  فيما  خ��ا���س��ة  ال��ع��امل  يف 

الإ�ستثمارية وتطويرها، كون ال�ستثمار 

النمو  لتحقيق  ا�سا�سية  ���س��رورة  يعترب 

الق��ت�����س��ادي واحل���ف���اظ ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 

الق��ت�����س��ادي��ة يف  التنمية  م��ن  امل��ط��ل��وب 

البالد.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  ت�سلم   

ام�����س الأح������د، ر���س��ال��ة م���ن اأخ���ي���ه �سمو 

ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري دولة 

القطري  ال�سفري  نقلها  ال�سقيقة،  قطر 

يف ع��م��ان، ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود ب��ن ن��ا���س��ر بن 

ج��ا���س��م اآل ث���اين. وح��م��ل ج��الل��ة امل��ل��ك، 

احل�سينية  ق�����س��ر  يف  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه  خ���الل 

ال�����س��ف��ري ال���ق���ط���ري يف ع���م���ان، حت��ي��ات��ه 

اآل  ب���ن ح��م��د  ال�����س��ي��خ مت��ي��م  ���س��م��و  اإىل 

الأخوية  العالقات  متانة  موؤكدا  ث��اين، 

ال��ت��ي جت��م��ع ب���ن ال��ب��ل��دي��ن وال�����س��ع��ب��ن 

ال�سقيقن.

وتعزيز  تطوير  �سبل  اللقاء  وت��ن��اول 

اإىل  اإ�سافة  وقطر،  الأردن  بن  التعاون 

امل�����س��ت��ج��دات ع��ل��ى ال�����س��اح��ت��ن ال��ع��رب��ي��ة 

الق�سية  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  والإق��ل��ي��م��ي��ة، 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وت����ط����ورات الأو�����س����اع يف 

القد�س..

قبل الحديث عن الحرية الصحفية .. هل فعال نمارس الصحافة ؟

»دعاية واعالن أم صحافة واعالم«

صحفيون كـ »ُلُيوث محاصرة« .. 
وحرية تؤطرها العبودية

االثنني   21  رم�سان   1442 هـ  - املوافق  3  اأيار  2021 م - العدد  5682    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

»هندية كورونا« ترعب العالم من جديد
االنباط-وكاالت

الأب��ي�����س  ال��ط��ب��ي للبيت  امل�����س��ت�����س��ار  ن�����س��ح 

بفر�س  الهندية  ال�سلطات  فاوت�سي  اأن��ت��وين 

اإغالق تام يف البالد ملواجهة التف�سي القيا�سي 

جلائحة كورونا، يف وقت اأطلقت فيه �سلطات 

الفريو�س،  �سد  وا�سعة  تطعيم  حملة  البالد 

يف  اح��ت��ج��اج��ات  ال�����س��ب��ت  اأم�����س  �سجلت  بينما 

عدد من الدول الأوروبية ويف كندا على قيود 

حماربة كورونا

الأبي�س -يف  للبيت  الطبي  امل�ست�سار  وقال 

�سيكون  اإن��ه  ال�سبت-  اأم�س  ن�سرت  ت�سريحات 

ع��ل��ى ال��ه��ن��د ف��ر���س اإغ�����الق ع��ل��ى م���دى ع��دة 

اأ���س��اب��ي��ع، لح���ت���واء الرت���ف���اع ال��ك��ب��ري يف ع��دد 

الإ�سابات بفريو�س كورونا

الهندي  ال����وزراء  رئي�س  حكومة  وق��اوم��ت 

اإغ����الق  ن���اري���ن���درا م����ودي ح��ت��ى الآن ف��ر���س 

جتربة  لتكرار  جتنبا  الوطني،  ال�سعيد  على 

الإغالق العام املا�سي التي عانى كثريون على 

اإثرها و�سكلت �سربة لالقت�ساد

ون���ق���ل���ت ���س��ح��ي��ف��ة اإن������دي������ان اإك�������س���رب����س 

عن  ال��ه��ن��دي��ة   )Indian Express(

ف��اوت�����س��ي ق��ول��ه يف م��ق��اب��ل��ة اأع��ت��ق��د اأن الأه���م 

واملعدات  الأك�سجن  حاليا هو احل�سول على 

والأدوي��������ة وم����ع����دات ال���وق���اي���ة وغ����ري ذل����ك ، 

واأ���س��اف لكن م��ن ب��ن الأم���ور الأخ���رى التي 

يجب اأن تتم فورا: اإ�سدار اأمر باإغالق البالد

اإذا  الأبي�س  للبيت  الطبي  امل�ست�سار  وق��ال 

ذلك  يتم  اأن  اإىل  ف��ال حاجة  الإغ���الق  فر�س 

مل���دة 6 اأ���س��ه��ر. مي��ك��ن ف��ر���س اإغ�����الق م��وق��ت 

لو�سع حد لدوامة انتقال العدوى ، وا�ستدرك 

اإذا  لكن  البالد  اإغ��الق  يحب  اأح��د  ل  بالقول 

فيمكن  فقط،  عدة  اأ�سابيع  ملدة  بالأمر  قمتم 

ديناميكية  على  مهم  ت��اأث��ري  لذلك  يكون  اأن 

تف�سي الفريو�س

التفا�صيل �ص »9«

االنباط-وكاالت

قال كاتب اإ�سرائيلي اإن »حركة فتح قررت 

ا���س��ت��خ��دام ال��ذري��ع��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ل��ت��ف��ادي 

الأم����ر  اأن  الن���ت���خ���اب���ات، رغ����م  ال��ه��زمي��ة يف 

مرتبط بالتناف�س ال�سديد داخل قيادتها«

م��ق��ال  يف  ي�������س�������س���خ���اروف  اآيف  واأ������س�����اف 

نظرت  »اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  م��ع��اري��ف،  ب�سحيفة 

لتاأجيل النتخابات باعتبارها خطوة �سمحت 

ل��رئ��ي�����س ال�����س��ل��ط��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة حم��م��ود 

ع��ب��ا���س ب���ال���ن���زول ع���ن ال�����س��ج��رة، ورغ�����م اأن 

اإ�سرائيل امتنعت حتى الآن عن التعليق على 

النتخابات، فاإن اأبا مازن ا�ستغلها يف احلملة 

الإعالمية التي �سبقت اإلغاء النتخابات«

النتخابات  تاأجيل  »ق��رار  اأن  على  و�سدد 

ك�سف عن النق�سام العميق يف فتح، حتى اإن 

ال�سلطة  يعتربون  يعودوا  مل  الفل�سطينين 

غابت  لأنها  بالفعل،  م��وج��ودة  الفل�سطينية 

اأن  اأح���داث القد�س وب��اب ال��ع��ام��ود، كما  ع��ن 

الت�سعيد حول القد�س اأبرز عدم اأهمية فتح 

واأبي مازن، بينما مت ت�سوير حما�س ال�ساعية 

لإثارة مواجهة مع اإ�سرائيل، على اأنها خلقت 

توازًنا يف الرعب يف وجهها«

واأ�����س����ار ي�����س�����س��خ��اروف حم����رر ال�������س���وؤون 

العربية يف الإذاعة الإ�سرائيلية، اإىل اأن »فتح 

اعتقدت اأنها تنقذ نف�سها با�ستخدام الذريعة 

الإ�سرائيلية لتجنب هزميتها يف النتخابات.

التفا�صيل �ص »8«

 فتح ستدفع ثمنا باهظا بسبب تأجيل االنتخابات

 8ر35 مليون دينار صافي أرباح الفوسفات 
في الربع األول

مذكرة تفاهم بين مؤسسة ولي العهد والمعهد 
الهولندي للديمقراطية متعددة األحزاب

االنباط- عمان

مناجم  ���س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ق���ال   

الذنيبات،  الدكتور حممد  الأردنية،  الفو�سفات 

اإن ال�سركة حققت خالل الربع الأول من العام 

بعد  �سافية  اأرباحا  دينار،  مليون  8ر35  احلايل 

الدخل. �سريبة 

من  الأول  للربع  ال�سركة  ارب��اح  اأن  وا�ساف 

 407 ن�سبتها  بلغت  بزيادة  جاءت  احل��ايل،  العام 

مليون  7ر11  ال�����س��رك��ة  �سجلت  اأن  ب��ع��د  ب��امل��ئ��ة، 

دي��ن��ار خ�����س��ارة خ���الل ال��رب��ع الأول م��ن ال��ع��ام 

املا�سي.

مبيعات  قيمة  اأن  الذنيبات،  الدكتور  وب��ن 

العام  من  الأول  الربع  خالل  ارتفعت  ال�سركة، 

دي��ن��ار  م��ل��ي��ون  6ر52  مب���ق���دار   ،2021 احل�����ايل 

بنف�س  مقارنة  باملئة   40 بلغت  حت�سن  وبن�سبة 

الفرتة من العام املا�سي 2020.

للربع  ال�����س��رك��ة  مبيعات  ���س��ايف  اأن  واأو���س��ح 

مليون  4ر184  بلغت  احل���ايل،  ال��ع��ام  م��ن  الأول 

لنف�س  دي��ن��ار  مليون  7ر131  م��ع  مقارنة  دي��ن��ار 

ارت��ف��ع  2020، فيما  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة 

ب��امل��ئ��ة خ��الل  2ر246  ب��ن�����س��ب��ة  ال���رب���ح  اإج���م���ايل 

ال��ع��ام احل����ايل، م��ق��ارن��ة من  ال��رب��ع الأول م��ن 

ذات ال��ف��رتة م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي. وب��ن الدكتور 

املبيعات  اإىل  املبيعات  تكلفة  ن�سبة  اأن  الذنيبات، 

انخف�ست من   ،2021 العام  الأول من  الربع  يف 

املا�سي  العام  من  الأول  الربع  خالل  باملئة   83

2020، اىل 61باملئة خالل الربع الول.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عّمان

تفاهم  مذكرة  العهد،  ويل  موؤ�س�سة  وقعت    

متعددة  للدميقراطية  ال��ه��ول��ن��دي  امل��ع��ه��د  م��ع 

الأحزاب يف الأردن.

ووق������ع الت���ف���اق���ّي���ة ع����ن امل���وؤ����س�������س���ة امل���دي���ر 

املعهد،  وع��ن  منكو،  مت��ام  ال��دك��ت��ورة  التنفيذي 

املمثل املقيم املهند�س رامي عدوان.

التي مت توقيعها يف  التفاهم  ت مذكرة  ون�سّ

متخ�س�سة  برامج  تنفيذ  على  املوؤ�س�سة،  مقر 

ب���ال���ق���ي���ادات ال�����س��ب��اب��ي��ة، وج���ل�������س���ات ت��دري��ب��ي��ة 

300 ���س��اب و���س��اب��ة من  واأن�����س��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات ل��� 

املوؤ�س�سة. مبادرات  منت�سبي 

وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة م���ن���ك���و، »ن���ح���ن ���س��ع��داء 

ب���������س����راك����ة ال����ع����م����ل م�����ع امل����ع����ه����د ال���ه���ول���ن���دي 

�ستوّفر  حيث  الأح��زاب،  متعددة  للدميقراطية 

ومكّثفة  ه��اّم��ة  تدريبّية  فر�س  ال�سراكة  ه��ذه 

الذين  املميزين  وال�����س��اب��ات  ال�سباب  م��ن  ل��ع��دد 

اأثبتوا كفاءة عالية �سمن مبادرات املوؤ�س�سة.

وا�سافت ان ال�سراكة �ستعزز قدرات ال�سباب 

وك�سب  ال�سيا�سّية  امل�ساركة  بق�سايا  ومعارفهم 

ال�سيا�سي  العمل  مبفاهيم  و�ستعّرفهم  التاأييد، 

وامل�����س��ارك��ة الإي��ج��اب��ي��ة، و���س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى �سقل 

وكفاءاتهم. مهاراتهم 

واو���س��ح��ت م��ن��ك��و ان ���س��راك��ة ع��م��ل��ن��ا ب���داأت 

مبراحلها التح�سريّية من العام املا�سي، حيث 

لأك��ر  ت��دري��ب��ّي��ة  دورات  تنفيذ  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  مت 

م���ن 60 ���س��اب��ا و���س��اب��ة ع��ل��ى م���ه���ارات امل�����س��ارك��ة 

ال�سيا�سّية..

التفا�صيل �ص »2«

االنباط – خليل النظامي 

فالتر  او  حت�سينية  موؤثرات  اأي  ا�ستخدام  عن  بعيدا  مبا�سر  ب�سكل  �ساأحتدث 

عن  للحديث  اتطرق  ول��ن  الردن،  يف  ال�سحفية  املنظومة  ح��ال  لواقع  جتميليه 

ت�سريحات حلكومات او مل�سوؤولن، ولن اعرج على بيانات ملنظمات حقوقية دولية 

او حملية، واإمنا �ساأ�سكب ما يف وعاء خربتي ال�سحفية لكم ب�سكل مبا�سر. 

وقبل الدخول واحلديث عن احلريات ال�سحفية، دعوين ا�ساأل : 

هل فعال نحن منار�س ال�سحافة ؟ 

مدى  عن  نتحدث  اأن  قبل  عندي  الطرح  اول��وي��ات  يحتل  ال��ذي  ال�سوؤال  ه��ذا 

اليوم  يف  الكبري  العلم  لهذا  العملية  املمار�سة  يف  املمنوحة  ال�سحفية  احلريات 

العاملي ل� حرية ال�سحافة الذي ي�سادف اليوم الثالث من اأيار. 

وظيفة  جم��رد  ال�سحافة  ان  يعتقد  النا�س  م��ن  الأع��ظ��م  ال�سواد  ب��ات  لقد  ف��� 

الإلكرتونية،  واملن�سات  وامل�سموعة  املرئية  واملحطات  ال�سحف  احدى  يف  �ساغرة 

وانها ل حتتاج �سوى �سخ�س يقراأ ويكتب وله �سوت و�سكل وح�سور جاذب امام 

اجلماهري، وباإ�ستطاعة كل من »هب ودب« التقدم لهذه الوظيفة بدون تخ�س�سية 

وبدون درا�سة ا�س�س ومعايري وفل�سفة ونظريات واأ�سل ن�ساأة هذا العلم وهذه املهنة 

التي مل يبقى »م�سردا وفا�سال« ال وك�سر بابها ونوافذها عنوة ودخل وا�ستوطن 

اأذه��ان النا�س ب� حم�س ال�سدفة، واإمن��ا مبح�س  بيتها.  هذا العتقاد مل يدخل 

احلقيقية  بال�سحافة  والط��اح��ة  للق�ساء  تنفيذها  ومت  جت�سدت  حمكمة  خطة 

ال من  �سكله وم�سمونه  النظر عن  بغ�س  ف�ساد  او  فا�سد  ا�سالح  التي ل ميكن 

ال�سماح  ا�سافة اىل تدمريها وجعلها علم ومهنة »هالمية« من خالل  خاللها، 

املتنفذين  قبل  واملح�سوبية من  الوا�سطة  ب�سيف  بها  العمل  والف�سلة  للم�سردين 

واأ�سحاب النخب، الأمر الذي قلب ال�سحافة راأ�سا على عقب.

التفا�صيل �ص »3«

20.1 مليون دينار أرباح مصفاة البترول 
بنهاية الربع األول 2021

 الصناعة: فريق لوضع أسس التعامل 
مع قطاع التجارة اإللكترونية

االنباط-عمان

ال��ب��رتول  ���س��رك��ة م�����س��ف��اة  اأرب����اح   بلغت 

بنهاية  دي��ن��ار  مليون   20.1 نحو  الأردن��ي��ة 

ال�سهور الثالثة الأوىل من العام اجلاري، 

عن  ال�سادرة  الأولية  املالية  البيانات  وفق 

ال�سركة.

وت�������وزع رب�����ح ال�������س���رك���ة ع���ل���ى اأن�����س��ط��ة 

ال�����س��رك��ة، ح��ي��ث ���س��ج��ل ال��رب��ح م��ن ن�ساط 

 12.9 ال��غ��از  اأ���س��ط��وان��ات  وتعبئة  ال��ت��ك��ري��ر 

م��ل��ي��ون دي��ن��ار وم���ن م�����س��ن��ع ال���زي���وت 1.6 

مليون   5.6 �سجل  ح��ن  يف  دي��ن��ار،  مليون 

دي�����ن�����ار م�����ن ����س���رك���ة ت�������س���وي���ق امل���ن���ت���ج���ات 

الت�سويقية  الأردن���ي���ة-ال���ذراع  ال��ب��رتول��ي��ة 

ل�������س���رك���ة م�������س���ف���اة ال�����ب�����رتول الأردن�����ي�����ة 

بالكامل لها. واململوكة 

التفا�صيل �ص »6«

االنباط- عمان

���س��ك��ل��ت وزي�������رة ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة 

والتموين رئي�سة جمل�س حماية امل�ستهلك 

امل��ه��ن��د���س��ة م��ه��ا ع��ل��ي خ����الل اج��ت��م��اع عن 

ب��ع��د، ف��ري��ق��ا ل��و���س��ع اأ���س�����س ال��ت��ع��ام��ل مع 

حماية  بهدف  الإلكرتونية  التجارة  قطاع 

امل�������س���ت���ه���ل���ك يف ظ����ل وج�������ود ال���ك���ث���ري م��ن 

املزودين عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي 

ر���س��م��ي��ة يف  ج��ه��ة  اأي  ل���دى  غ��ري م�سجلن 

عن  ممثلن  م��ن  الفريق  اململكة.ويتكون 

وزارت�����ي ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن 

والق���ت�������س���اد ال���رق���م���ي وغ������رف ال���ت���ج���ارة 

واملوؤ�س�سة  واملقايي�س  املوا�سفات  وموؤ�س�سة 

ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال����دواء ووح���دة مكافحة 

الإلكرتونية. اجلرائم 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

ت�سجيل  ع���ن  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ة  وف���اة و824   26

يف امل��م��ل��ك��ة ام�����س الأح�����د، ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد 

الإجمايل اإىل 8897 وفاة و712901 اإ�سابة.

 288 على  اجلديدة  الإ�سابات  وتوزعت 

 181 ع��ّم��ان،  العا�سمة  حمافظة  يف  ح��ال��ة 

85 ح��ال��ة يف  ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء، 

الرمثا،  ح��الت يف   8 منها  اإرب��د،  حمافظة 

حالة   45 الطفيلة،  حمافظة  يف  حالة   75

36 حالة يف حمافظة  املفرق،  يف حمافظة 

 24 م��اأدب��ا،  24 ح��ال��ة يف حمافظة  ال��ك��رك، 

3 ح��الت  ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة م��ع��ان، منها 

عجلون،  حمافظة  يف  حالة   23 ال��ب��رتا،  يف 

يف  حالة   13 جر�س،  حمافظة  يف  حالة   19

حمافظة  يف  ح��ال��ة   11 ال��ب��ل��ق��اء،  حمافظة 

العقبة.

واأ���س��ار امل��وج��ز الإع��الم��ي ال�����س��ادر عن 

رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة اإىل اأن عدد 

 15485 اإىل  و�سل  حالّيا  الن�سطة  احلالت 

حالة.

التفا�صيل �ص »2«

26 وفاة و824 إصابة بفيروس كورونا 



املحلي

منذ بد�ية رم�صان و�أنا �أرى باأم عيني م�صاهد ال متّت لل�صيام ب�صلة ولي�س لل�صيام 

لل�صيام  ب��اأن  الإقناعنا  �الأخ��رى  تلو  �ل�صماعة  ت�صع  �لنا�س  جتد  ذل��ك  وم��ع  عليها،  �أث��ر 

و�صرب  روح��ان��ي��ة  �الإن�����ص��ان  يف  يخلق  �ل�صيام  �أن  و�ل�صحيح  ي��ح��دث،  فيما  مبا�صر  �أث��ر 

ودرجة عالية من تهذيب �لنفو�س وال ميكن قبول �أعذ�ر �لبع�س الإ�صتخد�مه ك�صماعة 

الأخطائهم:

1. تاأّخر �ملوظفني �أو طلبة �جلامعات عن عملهم �أو حما�صر�تهم حتى و�إن كانت عن 

�ل�صيام؛ ف�صاب  �لنظام يف عامل  �أ�صا�صيات  �أ�صاًل من  �لوقت  فاإد�رة  �ل�صيام،  ُبعد بحجة 

يف ُمقتبل �لعمر �الأ�صل �أن يكون لديه �إد�رة وقت.

وكاأنهم  �صائم”،  �إين  “�للهم  جملة  وتكر�رهم  �لبع�س  عند  �ل��ز�ئ��دة  �لع�صبية   .2

�صائمون للنا�س ولي�س هلل تعاىل! فال�صوم مدر�صة لل�صرب وروحية �لعطاء.

3. �لع�صو�ئية و�لفو�صجّية و�ل�صرعات �لز�ئدة حلركة �ملرور وخ�صو�صاً عند �لغروب 

مبوعد  �للحاق  لغايات  �خل�صو�صي  مركبات  وبع�س  و�لتاك�صي  �لبا�صات  ول�صائقي 

�الإفطار؛ فالنظام و�لهدوء �صمة رئي�صة للدرو�س �مل�صتفادة من �ل�صيام.

بوقت  �ل��ل��ح��اق  بحجة  �حل��اج��ي��ات  ل�����ص��ر�ء  �مل�صطّفة  �ل��ط��و�ب��ر  ب��ت��ج��اوز  �لتعمد   .4

�الإفطار، وكاأن �الآخرين قادمون للنزهة �أو �لت�صلية؛ فاإحرت�م �الآخرين و�أوقاتهم قيمة 

وُخلق تربوي �أ�صيل يجب عدم �لتعّدي عليه يف رم�صان �أو غره.

ولغايات  �ل�صيام  وقت  �إ�صاعة  بحجة  وغرها  و�ملتاجر  �ملوالت  يف  �لبع�س  ت�صّكع   .5

�لفياعة؛ فالوقت كال�صيف �إن مل تقطعه قطعك؛ و�الأ�صل عدم �صياع �لوقت و�إ�صتغالل 

يف �لعباد�ت و�لطاعات.

�صر�ء  على  و�لتهافت  وغ��ره  و�خلبز  �لقطايف  ل�صر�ء  ج��د�ً  �لطويلة  �لطو�بر   .6

�حلاجيات، وكاأن �لدنيا “طايرة”؛ فاالأ�صل �إد�رة �الأمور لتوفر �الأزمات و�لوقت.

7. �لبذخ يف مظاهر �الإفطار�ت لغايات �لتبّجح بها؛ فالزهد وعدم �إظهار �ملو�ئد على 

و�صائل �لتو��صل �الإجتماعي مطلوب ب�صّدة.

و�ل�صرع  �حلنيف،  لديننا  ي�صيئو�  �ل�صلبية  ب�صلوكياتهم  �مل�صلمني  بع�س  ب�صر�حة: 

بالطاعات  و�إ�صتبد�لها  �ملمار�صات  �لكّف عن هذه  و�ملطلوب منهم  بر�ء،  ت�صرفاتهم  من 

و�إ�صاءة لديننا �حلنيف. و�لروحانيات، وكفانا عبثاً 

د. محمد طالب عبيدات

 مشاهد رمضانية ال تمتُّ 
للصيام بصلة

�صلط عد�صة كامرة هاتفك على �لباركود

لرتى �الأخبار »�ملحلية« يف �ملوقع �اللكرتوين

مذكرة تفاهم بين مؤسسة ولي العهد والمعهد 
الهولندي للديمقراطية متعددة األحزاب

 8ر35 مليون دينار صافي أرباح الفوسفات في الربع األول

26 وفاة و824 إصابة بفيروس كورونا 

93% من الشركات المدرجة في البورصة قامت بتزويد بياناتها المالية الربعية

 االنباط- عمان

 وق��ع��ت م��وؤ���ص�����ص��ة ويل �ل��ع��ه��د، م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع �ملعهد 

�لهولندي للدميقر�طية متعددة �الأحز�ب يف �الأردن.

�لدكتورة  �لتنفيذي  �ملدير  �ملوؤ�ص�صة  عن  �التفاقّية  ووق��ع 

متام منكو، وعن �ملعهد، �ملمثل �ملقيم �ملهند�س ر�مي عدو�ن.

ت مذكرة �لتفاهم �لتي مت توقيعها يف مقر �ملوؤ�ص�صة،  ون�صّ

وجل�صات  �ل�صبابية،  بالقياد�ت  متخ�ص�صة  بر�مج  تنفيذ  على 

منت�صبي  و�صابة من  �صاب   300 ل�  وفعاليات  و�أن�صطة  تدريبية 

مبادر�ت �ملوؤ�ص�صة.

ب�����ص��ر�ك��ة �لعمل  ���ص��ع��د�ء  “نحن  �ل��دك��ت��ورة م��ن��ك��و،  وق��ال��ت 

حيث  �الأح���ز�ب،  متعددة  للدميقر�طية  �لهولندي  �ملعهد  مع 

�صتوّفر هذه �ل�صر�كة فر�س تدريبّية هاّمة ومكّثفة لعدد من 

�صمن  عالية  كفاءة  �أثبتو�  �لذين  �ملميزين  و�ل�صابات  �ل�صباب 

مبادر�ت �ملوؤ�ص�صة.

ومعارفهم  �ل�صباب  ق���در�ت  �صتعزز  �ل�صر�كة  �ن  و��صافت 

و�صتعّرفهم  �ل��ت��اأي��ي��د،  وك�����ص��ب  �ل�صيا�صّية  �مل�����ص��ارك��ة  بق�صايا 

مبفاهيم �لعمل �ل�صيا�صي و�مل�صاركة �الإيجابية، و�صتعمل على 

�صقل مهار�تهم وكفاء�تهم.

و�و����ص���ح���ت م��ن��ك��و �ن ����ص���ر�ك���ة ع��م��ل��ن��ا ب������د�أت مب��ر�ح��ل��ه��ا 

تنفيذ  على  �لعمل  مت  حيث  �ملا�صي،  �ل��ع��ام  م��ن  �لتح�صرّية 

دور�ت تدريبّية الأكرث من 60 �صابا و�صابة على مهار�ت �مل�صاركة 

�أعو�م   3 �ل�صر�كة �لتي �صت�صتمر  �ل�صيا�صّية. و��صارت �ىل هذه 

مقبلة، �صتكون من �ل�صر�كات ذ�ت �الأثر �الإيجابي �لهام لتعزيز 

قدر�ت �صبابنا و�صاباتنا الإحد�ث �لفرق يف جمتمعاتهم.

من جهته، قال �ملهند�س ر�مي عدو�ن �إن �ملعهد �لهولندي 

�ل�صر�كة  هذه  باأبر�م  �صعيد  �الأح��ز�ب،  متعددة  للدميقر�طية 

مع موؤ�ص�صة ويل �لعهد، حيث �صيعمالن �صوياً لتهيئة �ل�صباب 

�لنا�صطني للم�صاركة �الإيجابية و�مل�صاهمة يف معاجلة �لق�صايا 

�لتي تهمهم من خالل �أدو�ت �لعمل �لعام �لفعال ومن خالل 

تبني ثقافة �حلو�ر.

دة �الأحز�ب  �أّن �ملعهد �لهولندي للدميقر�طّية ُمتعدِّ يذكر 

من   2000 �ل��ع��ام  يف  حكومية  غ��ر  م�صتقلة  كمنظمة  تاأ�ص�س 

قبل �صبعة �أحز�ب هولندية بغر�س دعم �لتعدد �حلزبي وبناء 

قدر�ت �ل�صباب �لنا�صطني �صيا�صياً، ويعمل �ملعهد يف عّدة دول 

حول �لعامل.

االنباط- عمان

�ل��ف��و���ص��ف��ات  ���ص��رك��ة م��ن��اج��م  �إد�رة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ق���ال   

�الأردنية، �لدكتور حممد �لذنيبات، �إن �ل�صركة حققت خالل 

�أرب��اح��ا  8ر35 مليون دي��ن��ار،  �ل��ع��ام �حل��ايل  �ل��رب��ع �الأول م��ن 

�صافية بعد �صريبة �لدخل.

�لعام �حلايل،  �الأول من  للربع  �ل�صركة  �رباح  �أن  و��صاف 

جاءت بزيادة بلغت ن�صبتها 407 باملئة، بعد �أن �صجلت �ل�صركة 

�ل��ع��ام  7ر11 م��ل��ي��ون دي��ن��ار خ�����ص��ارة خ���الل �ل��رب��ع �الأول م��ن 

�ملا�صي.

وب���ني �ل��دك��ت��ور �ل��ذن��ي��ب��ات، �أن ق��ي��م��ة م��ب��ي��ع��ات �ل�����ص��رك��ة، 

2021، مبقد�ر  �لعام �حلايل  �لربع �الأول من  �رتفعت خالل 

مقارنة  باملئة   40 بلغت  حت�صن  وبن�صبة  دي��ن��ار  مليون  6ر52 

بنف�س �لفرتة من �لعام �ملا�صي 2020.

�لعام  من  �الأول  للربع  �ل�صركة  مبيعات  �صايف  �أن  و�أو�صح 

7ر131 مليون  4ر184 مليون دينار مقارنة مع  �حلايل، بلغت 

�رتفع  فيما   ،2020 �مل��ا���ص��ي  �ل��ع��ام  م��ن  �ل��ف��رتة  لنف�س  دي��ن��ار 

من  �الأول  �لربع  خ��الل  باملئة  2ر246  بن�صبة  �لربح  �إجمايل 

�لعام �حلايل، مقارنة من ذ�ت �لفرتة من �لعام �ملا�صي.

�إىل  �ملبيعات  تكلفة  ن�صبة  �أن  �ل��ذن��ي��ب��ات،  �ل��دك��ت��ور  وب��ني 

 83 من  �نخف�صت   ،2021 �لعام  من  �الأول  �لربع  يف  �ملبيعات 

باملئة خالل �لربع �الأول من �لعام �ملا�صي 2020، �ىل 61باملئة 

خالل �لربع �الول من �لعام �حلايل 2021.

وقال �إن �الأرباح �لت�صغيلية للربع �الأول من �لعام �حلايل 

ب��ذ�ت  4ر49 م��ل��ي��ون دي��ن��ار م��ق��ارن��ة  �رت��ف��ع��ت مب��ق��د�ر   ،2021

�لفرتة من �لعام �ملا�صي، حيث بلغت خالل �لربع �الأول من 

�لعام �حلايل 2ر42 مليون دينار.

عبد  �ملهند�س  لل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ق��ال  ب���دوره، 

�لوهاب �لرو�د، �إن �ل�صركة ��صتطاعت خالل �لربع �الأول من 

�لعام �حلايل، �إنتاج527ر2 مليون طن من �لفو�صفات �خلام.

طن  �لف  8ر183  �نتاج  �ي�صا  ��صتطاعت  �ل�صركة  �أن  وبني 

م��ن ���ص��م��اد �ل����د�ب خ���الل �ل��رب��ع �الأول م��ن �ل��ع��ام �حل���ايل، 

�لفرتة  ذ�ت  خ��الل  �إنتاجها  مت  طن  �ل��ف  2ر120  مع  مقارنة 

من �لعام �ملا�صي 2020.

ك��م��ا ����ص��ت��ط��اع��ت �ل�������ص���رك���ة، ب��ح�����ص��ب �مل��ه��ن��د���س �ل������رو�د، 

ت�صدير7ر170 �لف طن من �صماد �لد�ب خالل �لربع �الأول 

�لفرتة  ذ�ت  باملئة عن  2ر7  ن�صبتها  بزيادة  �لعام �حلايل،  من 

من �لعام �ملا�صي.

�ل�صركة،  يف  �مللكية  ح��ق��وق  �ن  �ل����رو�د،  �ملهند�س  و�أو���ص��ح 

�ل��ع��ام �حل��ايل، مبا  م��ن  �أل��رب��ع �الول  �رتفعت قيمتها خ��الل 

ن�صبته 6 باملئة مقارنة بنهاية �لعام 2020، ومبا مقد�ره 8ر35 

كانت  حني  يف  دينار،  مليون  4ر645  �ىل  لت�صل  دينار  مليون 

6ر609 مليون دينار نهاية �لعام �ملا�صي 2020، مبينا �أن هذه 

�لنتائج تعك�س حت�صنا كبر� يف �لن�صب �ملالية لل�صركة ومنها 

ن�صبة �لتد�ول �لتي بلغت 2ر1 مره.

وتتطلع �صركة مناجم �لفو�صفات �الأردنية، لتح�صن �أد�ئها 

على  �حل��ايل  �ل��ع��ام  م��ن  �ملتبقية  �ل��ف��رتة  خ��الل  كبر  ب�صكل 

�الإنتاج،  كلف  تخفي�س  وكذلك  و�ملبيعات،  �الإن��ت��اج  �صعيدي 

ومبا يعزز قدرتها �لتناف�صية على �مل�صتوى �لعاملي و�لدخول 

�إىل ����ص��وق ج��دي��دة يف جم���ال ب��ي��ع ح��ام�����س �ل��ف��و���ص��ف��وري��ك 

و�لفو�صفات �خلام و�الأ�صمدة �لفو�صفاتية وفلوريد �الملنيوم.

االنباط- عّمان

�إ���ص��اب��ة  و824  وف����اة   26 ت�صجيل  ع��ن  �ل�����ص��ح��ة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت   

�الإجمايل  �لعدد  لرتفع  �الأح��د،  �م�س  �ململكة  يف  كورونا  بفرو�س 

�إىل 8897 وفاة و712901 �إ�صابة.

وتوزعت �الإ�صابات �جلديدة على 288 حالة يف حمافظة �لعا�صمة 

�إربد،  85 حالة يف حمافظة  181 حالة يف حمافظة �لزرقاء،  عّمان، 

منها 8 حاالت يف �لرمثا، 75 حالة يف حمافظة �لطفيلة، 45 حالة يف 

حمافظة �ملفرق، 36 حالة يف حمافظة �لكرك، 24 حالة يف حمافظة 

 23 �ل��ب��رت�،  3 ح��االت يف  24 حالة يف حمافظة م��ع��ان، منها  م��اأدب��ا، 

حالة يف حمافظة عجلون، 19 حالة يف حمافظة جر�س، 13 حالة يف 

حمافظة �لبلقاء، 11 حالة يف حمافظة �لعقبة.

و�أ���ص��ار �مل��وج��ز �الإع��الم��ي �ل�����ص��ادر ع��ن رئ��ا���ص��ة �ل����وزر�ء ووز�رة 

�ل�صحة �إىل �أن عدد �حلاالت �لن�صطة حالّيا و�صل �إىل 15485 حالة، 

 122 �مل�صت�صفيات  �إىل  �ل��ي��وم  دِخ��ل��ت 
ُ
�أ �لتي  �حل���االت  ع��دد  بلغ  بينما 

�إج��م��ايل ع��دد �حل��االت  138 حالة، يف حني بلغ  حالة، فيما غ��ادرت 

�ملوؤّكدة �لتي تتلقى �لعالج يف �مل�صت�صفيات 1302 حالة.

�ملوجز  �ململكة، بني  �ال�صتيعابية للم�صت�صفيات يف  �لقدرة  وحول 

�أن ن�صبة �إ�صغال �أ�صّرة �لعزل يف �إقليم �ل�صمال بلغت 21 باملئة، بينما 

بلغت ن�صبة �إ�صغال �أ�صّرة �لعناية �حلثيثة 43 باملئة، فيما بلغت ن�صبة 

�إ�صغال �أجهزة �لتنّف�س �ال�صطناعي يف �الإقليم ذ�ته 27 باملئة.

بلغت  �لو�صط  �إقليم  يف  �ل��ع��زل  �أ���ص��ّرة  �إ�صغال  ن�صبة  �أن  و�أ���ص��اف 

يف  �حلثيثة  �لعناية  �أ���ص��ّرة  �إ���ص��غ��ال  ن�صبة  و�صلت  بينما  ب��امل��ئ��ة،   27

�الإقليم ذ�ته �إىل 42 باملئة، فيما بلغت ن�صبة �إ�صغال �أجهزة �لتنّف�س 

�ال�صطناعي 22 باملئة.

15 باملئة،  �إقليم �جلنوب  �أ�صّرة �لعزل يف  �إ�صغال  كما بلغت ن�صبة 

بينما بلغت ن�صبة �إ�صغال �أ�صّرة �لعناية �حلثيثة 18 باملئة، فيما بلغت 

ن�صبة �إ�صغال �أجهزة �لتنّف�س �ال�صطناعي يف �الإقليم ذ�ته 19 باملئة.

كما �أ�صار �ملوجز �إىل ت�صجيل 3509 حاالت �صفاء �ليوم يف �لعزل 

 688519 �إىل  �ل�صفاء  ح��االت  �إجمايل  لي�صل  و�مل�صت�صفيات،  �ملنزيل 

حالة.

و�أ�صاف �أن 13244 فح�صاً خمربّياً �أجري �ليوم، لي�صبح �إجمايل 

عدد �لفحو�صات �لتي �أجريت منذ بدء �لوباء وحتى �الآن 6727600 

فح�صاً، الفتاً �إىل �أن ن�صبة �لفحو�صات �الإيجابّية لهذ� �ليوم و�صلت 

�أم�س  يوم  �صجلت  �لتي  �لن�صبة  مع  مقارنة  باملئة،  22ر6  قر�بة  �إىل 

و�لتي بلغت 43ر7 باملئة.

�النباط- عمان

�إن  �لوظائفي،  م��ازن  بور�صة عمان  ل�صركة  �لتنفيذي  �ملدير  ق��ال 

و�لبالغ  بور�صة عمان  �مل��درج��ة يف  �ل�صركات  باملئة من   93 ن�صبته  ما 

عددها 174 �صركة، قامت بتزويد �لبور�صة بالبيانات �ملالية �ملرحلية 

عن �لفرتة �ملنتهية يف 31/3/2021 �صمن �ملهلة �ملحددة يف �لتعليمات 

ال�صتالم �لبيانات �ملالية �ملرحلية للربع �الأول 2021.

وبني �أن تزويد �لبيانات جاء من خالل نظام �الإف�صاح �الإلكرتوين 

�لتز�م  مدى  ُتظهر  �ملرتفعة  �لن�صبة  هذه  �أن  �إىل  م�صر�ً   ،XBRL
تعك�س  كما  �لنافذة،  و�لتعليمات  �لقو�نني  باأحكام  �ملدرجة  �ل�صركات 

�لتز�م �ل�صركات �الأردنية مببادئ ومعاير �الف�صاح و�ل�صفافية ب�صكل 

عام. و�أ�صاف �أنه وفقاً لتعليمات �إدر�ج �الأور�ق �ملالية يف �صركة بور�صة 

�لبور�صة  تزويد  �ملدرجة  �ل�صركات  جميع  على  يتوجب  فاإنه  عمان؛ 

خالل  وذل��ك  ح�صاباتها،  مدقق  قبل  م��ن  �ملر�جعة  �ملالية  بالبيانات 

�ملالية  �لبيانات  بتعميم  قامت  �لبور�صة  ب��اأن  م��وؤك��د�ً  �مل��ح��ددة،  �مل��دة 

www.exchange. �الإل��ك��رتوين  �لبور�صة  موقع  خ��الل  م��ن 

و�أو�صح  �صنوية(.  رب��ع  )بيانات  و�الف�صاحات  �لتعاميم  �صمن   jo
�أن �ل�صركات �لتي مل تقم بتزويد �لبور�صة بالبيانات �ملالية �ملرحلية 

�ملر�جعة عن �لفرتة �ملنتهية يف 31/3/2021 �صمن �ملهلة �ملحددة، هي 

�صركة �لكهرباء �الأردنية، �لعاملية للو�صاطة و�الأ�صو�ق �ملالية، �النتقائية 

لال�صتثمار و�لتطوير �لعقاري، �ل�صامنون �لعرب للتاأمني، �ملتو�صط 

و�خلليج للتاأمني- �الأردن، �الحتاد لال�صتثمار�ت �ملالية. وعليه، قامت 

�لبور�صة باإيقاف �لتد�ول باأ�صهم �ل�صركات �مل�صار �ليها �أعاله �عتبار�ً 

من �ليوم �الأحد �ملو�فق 2021/5/2، و�صي�صتمر �الإيقاف حلني قيامها 

بتزويد �لبور�صة بالبيانات �ملالية �ملطلوبة، وذلك ��صتناد�ً الأحكام �ملادة 

)15/ب/6( من تعليمات �إدر�ج �الأور�ق �ملالية �ملعمول بها.

�ملوؤ�ص�صة  �صركة  م��ن  ك��ل  باأ�صهم  �ل���ت���د�ول  �إي��ق��اف  �صي�صتمر  كما 

�ل�صياحية  �مل�صاريع  لتطوير  �الأردن   ، �الردن���ي���ة/�ل���ر�أي  �ل�صحفية 

�لبور�صة  تزويد  لعدم  وذل��ك  �مل��ايل،  و�ال�صتثمار  للتطوير  �الأردن��ي��ة 

بالبيانات �ملالية عن فرت�ت �صابقة، �إ�صافة �ىل �لبيانات �ملالية �ملرحلية 

عن �لفرتة �ملنتهية يف 2021/3/31، علماً باأنه يجري �لتد�ول باأ�صهم 

�ملالية غر �ملدرجة، وكذلك  �ل�صركات من خالل �صوق �الأور�ق  هذه 

و�صركة  لال�صتثمار  �القبال  �صركة  باأ�صهم  �ل��ت��د�ول  �إيقاف  �صي�صتمر 

فيالدلفيا للتاأمني و�صركة �لبطاقات �لعاملية.

 العيسوي ينقل تعازي الملك 
إلى كريشان والبدانية

الصحة: استحداث مديرية 
للمشاريع والتعاون الدولي

 مياه المفرق: أزمة مياه في 
الباسلية بسبب كسر المحابس

المراكز الشبابية في جرش تنظم 
عددًا من الورش التوعوية

 االنباط - عمان 

�لها�صمي  �مللكي  �ل��دي��و�ن  رئي�س  نقل 

ي��و���ص��ف ح�����ص��ن �ل��ع��ي�����ص��وي ت��ع��ازي جاللة 

�مللك عبد�هلل �لثاين �إىل ع�صرة كري�صان 

رئي�س  نائب  �صقيق  كري�صان،  زهر  بوفاة 

توفيق  �مل��ح��ل��ي��ة  �الإد�رة  ووزي����ر  �ل������وزر�ء 

ك��ري�����ص��ان، و�إىل ع�����ص��رة �ل��ب��د�ي��ن��ة ب��وف��اة 

�ل��ق��ا���ص��ي �مل��ت��ق��اع��د ي��و���ص��ف �أح��م��د مو�صى 

�لبد�ينة.

�ت�������ص���ال���ني  �ل���ع���ي�������ص���وي، يف  و�أع����������رب 

ه��ات��ف��ي��ني م���ع �أ����ص���رت���ي �ل��ف��ق��ي��دي��ن، عن 

�هلل  �صائال  �مللك،  جاللة  ومو��صاة  تعازي 

�أن يتغمدهما بو��صع رحمته.

االنباط- عمان

��صتحد�ث مديرية  �ل�صحة   قرر وزير 

يف  �ل�����دويل  و�ل���ت���ع���اون  �مل�����ص��اري��ع  الإد�رة 

�لوز�رة.

�م�س  �ل���وز�رة  عن  �صادر  بيان  و�و���ص��ح 

�مل���دي���ري���ة ج���اء  �����ص���ت���ح���د�ث  �ن  �الح�������د، 

لتتوىل كافة �مل�صاريع �ملمولة من �جلهات 

و�لوز�ر�ت  �ملانحني  مع  و�لتن�صيق  �ملانحة 

�ملعنية. و�جلهات 

االنباط- املفرق

�إد�رة مياه �ملفرق �لدكتور  �أو�صح مدير 

طالت  �لتي  �ل�صلبيات  �أن  ب�صبو�س،  با�صل 

تزويد �مل�صرتكني باملياه يف بلدية �لبا�صلية 

�لغربية  �ل�صمالية  �لبادية  ل��ل��و�ء  �لتابعة 

بتك�صر  ق���ي���ام جم��ه��ول��ني  ب�����ص��ب��ب  ج�����اءت 

�ملياه  �صخ  دور  تنظم  �لتي  �مل��ي��اه  حماب�س 

للمناطق.

و�����ص���اف ب�����ص��ب��و���س �م�����س �الأح������د، �أن 

بل  �ملحاب�س  تك�صر  عند  تقف  ال  �ملع�صلة 

�ملحاب�س  حفر  يف  �حل��ج��ارة  برمي  تتعد�ه 

حتت  �صنتيمرت�   60 عمق  على  تقع  �ل��ت��ي 

�أن هذه �ال�صكالية تعد  �إىل  �الأر���س، الفتا 

م���ن �مل��ع�����ص��الت �ال���ص��ا���ص��ي��ة �ل��ت��ي ت��و�ج��ه 

مناطق  يف  للم�صرتكني  �مل��ي��اه  ���ص��خ  ع��م��ل 

�الخت�صا�س كافة.

وب���ني �أن ك����و�در م��دي��ري��ة م��ي��اه �مل��ف��رق 

�لبالغ  �مل��ح��اب�����س  ت��ل��ك  ت��اأه��ي��ل  ع��ل��ى  عملت 

عددها 5، وحلامها مبا ي�صمن �إع��ادة �صخ 

�ملياه للم�صرتكني يف بلدية �لبا�صلية ب�صكل 

عن  �الإب���الغ  �إىل  �ملو�طنني  د�عيا  طبيعي، 

�ية �عتد�ء�ت على حماب�س وخطوط �ملياه 

و�ال�صتخد�م غر �مل�صروع لها.

االنباط- جر�ش

 نظمت �ملر�كز �ل�صبابية يف حمافظة جر�س، 

�ل�صباب  لتثقيف  توعوية  ور���س  �الأح���د،  �م�س 

�أوقات �لفر�غ من  وم�صاعدتهم على ��صتغالل 

خالل تقنية �الت�صال �ملرئي )زووم(.

�صباب جر�س ور�صة بعنو�ن  ونظم مركز 

“تعريب �جلي�س” مب�صاركة 20 �صاباً.
�لنظامي  ع��ادل  �ملتقاعد  �ملقدم  وحت��دث 

حول قر�ر تعريب �جلي�س �لذي جاء باأمر 

م��ن �مل��غ��ف��ور ل��ه �مل��ل��ك �حل�����ص��ني ب��ن ط��الل 

بالتن�صيق مع �ل�صباط �الأردنيني لتج�صيد 

ر�صالة �لثورة �لعربية �لكربى.

ونفذ �ملركز �أي�صاً ور�صة توعوية بعنو�ن 

�أخ�صائي  مب�صاركة  رم�صان”  يف  “غذ�وؤك 
�لتغذية �ملهند�س �صهيب �لزعبي وبح�صور 

20 �صاباً.

�ل�صحية  �لتغذية  �أهمية  �لزعبي  و�أك��د 

يف رم�صان وفو�ئد �ل�صيام بتوفر �لتو�زن 

�لنف�صي و�ل�صمو �لروحي لل�صائم لتجديد 

م�صتوى  وحت�صني  �جل�صم  �أج��ه��زة  �أن�صطة 

�لدهون يف �لدم.

ك��م��ا ن��ف��ذ م��رك��ز ���ص��ب��اب ���ص��وف م�صابقة 

ث��ق��اف��ي��ة دي��ن��ي��ة مب�����ص��ارك��ة �مل���درب���ة ���ص��ف��اء 

�مل��ر�زي��ق �ل��ت��ي حت��دث��ت ع��ن ط��رق ��صتثمار 

�لوقت بالتقرب �إىل �هلل بالعباد�ت �ملختلفة 

و�ال���ص��ت��ف��ادة م���ن �أوق�����ات �ل���ف���ر�غ يف زي���ادة 

�ملعرفة لدى �ل�صباب باملعلومات �لدينيةويف 

ح��و�ري��ة  ع��ق��دت جل�صة  ب��رم��ا  �صباب  م��رك��ز 

مب�صاركة  “�إد�رة �لعمل �جلماعي”  بعنو�ن 

�أكد  �مل��درب علي �صيف �هلل �لعظمات �لذي 

على �أهمية �لعمل بروح �لفريق �لو�حد يف 

�ملوؤ�ص�صات �و �ملجموعات وكيفية بناء �لفريق 

وخطط �لعمل للو�صول �إىل �الأهد�ف مبينا 

دور �لقائد �لناجح يف �إد�رة �لفريق وتقدمي 

�حلو�فز ورفع قدر�ت �أع�صاء �لفريق.
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املحلي

االنباط – خليل النظامي 

�أي  ����س��ت��خ��د�م  ع��ن  بعيد�  مبا�سر  ب�سكل  ���س��اأحت��دث 

ح��ال  ل��و�ق��ع  جتميليه  ف��ات��ر  �و  حت�سينية  م���وؤث���ر�ت 

للحديث  �تطرق  ولن  �الردن،  يف  �ل�سحفية  �ملنظومة 

�ع��رج  ول��ن  مل�����س��وؤول��ن،  �و  ت�سريحات حل��ك��وم��ات  ع��ن 

و�إمنا  �و حملية،  دولية  ملنظمات حقوقية  بيانات  على 

ب�سكل  ل��ك��م  �ل�سحفية  خ��رت��ي  وع���اء  يف  م��ا  �ساأ�سكب 

مبا�سر. 

�ل�سحفية،  �حلريات  عن  و�حلديث  �لدخول  وقبل 

دعوين ��ساأل : 

هل فعال نحن منار�س ال�صحافة ؟

 

هذ� �ل�سوؤ�ل �لذي يحتل �ولويات �لطرح عندي قبل 

�أن نتحدث عن مدى �حلريات �ل�سحفية �ملمنوحة يف 

�ملمار�سة �لعملية لهذ� �لعلم �لكبري يف �ليوم �لعاملي ل� 

حرية �ل�سحافة �لذي ي�سادف �ليوم �لثالث من �أيار. 

�ن  يعتقد  �لنا�س  م��ن  �الأع��ظ��م  �ل�سو�د  ب��ات  لقد  ف��� 

�ل�سحف  �ح��دى  يف  �ساغرة  وظيفة  جم��رد  �ل�سحافة 

�الإلكرتونية،  و�ملن�سات  و�مل�سموعة  �ملرئية  و�ملحطات 

�سوت  وله  ويكتب  يقر�أ  �سخ�س  �سوى  حتتاج  ال  و�نها 

وباإ�ستطاعة  �جلماهري،  �م��ام  ج��اذب  وح�سور  و�سكل 

“هب ودب” �ل��ت��ق��دم ل��ه��ذه �ل��وظ��ي��ف��ة ب��دون  ك��ل م��ن 

وفل�سفة  وم��ع��اي��ري  ����س�����س  در����س��ة  وب���دون  تخ�س�سية 

ونظريات و�أ�سل ن�ساأة هذ� �لعلم وهذه �ملهنة �لتي مل 

ونو�فذها  بابها  وك�سر  �ال  وفا�سا”  “م�سرد�  يبقى 

عنوة ودخل و��ستوطن بيتها. 

ه���ذ� �الع��ت��ق��اد مل ي��دخ��ل �أذه����ان �ل��ن��ا���س ب��� حم�س 

ومت  جت�سدت  حمكمة  خطة  مبح�س  و�إمن��ا  �ل�سدفة، 

�حلقيقية  بال�سحافة  و�الط��اح��ة  للق�ساء  تنفيذها 

�لتي ال ميكن ��ساح فا�سد �و ف�ساد بغ�س �لنظر عن 

�سكله وم�سمونه �ال من خالها، ��سافة �ىل تدمريها 

�ل�سماح  خ��ال  م��ن  “هامية”  ومهنة  علم  وجعلها 

ل��ل��م�����س��ردي��ن و�ل��ف�����س��ل��ة �ل��ع��م��ل ب��ه��ا ب�����س��ي��ف �ل��و����س��ط��ة 

�لنخب،  و�أ���س��ح��اب  �ملتنفذين  ق��ب��ل  م��ن  و�ملح�سوبية 

و�سهل  عقب  على  ر�أ���س��ا  �ل�سحافة  قلب  �ل��ذي  �الأم���ر 

مهمة �ل�سيطرة عليها و�لتحكم ب� خمرجاتها ملا ي�سب 

يف م�سلحة “�لدهقن �الأعظم”. 

يف  �ل�سحفية  �ملنظومة  مثال  �سبيل  على  ولناأخذ 

خمرجات  على  مب��رورن��ا  �سنجدة  �ل���ذي  فما  �الردن، 

يف  �سنجد  ه��ل  ف���  و�الع���ام،  �ل�سحافة  و�سائل  معظم 

من  �ل�سامي  و�لهدف  �حلقيقي  �ملعنى  �أن  م�سامينها 

�ننا  �أم  خم��رج��ات��ه��ا،  خ��ال  م��ن  حتقق  ق��د  �ل�سحافة 

���س��ن��ج��د جم��م��وع��ة م��ن �الع���ان���ات و�مل�����و�د �ل��دع��ائ��ي��ة 

�اللكرتونية  و�ملو�قع  �جلر�ئد  على �سفحات  ترت��سق 

وال  �ملو�طنن  باأذهان  خر�با  وتعيث  �لتلفزة  و�سا�سات 

وت�سخي�سها  �حلقيقة  مل��ع��رف��ة  عط�سهم  ت���روي  ت��ك��اد 

ومعاجلتها.  وحتليلها 

�م���ا �ل�����س��ح��ف و�جل���ر�ئ���د �ل��ي��وم��ي��ة مت وب��ح��م��د�هلل 

يتم  مل  �أن��ه  حتى  نهائي،  �سبه  ب�سكل  عليها  �لق�ساء 

و�لدخول  جديد  من  للوالدة  �ملحاولة  فر�سة  منحها 

لعامل �العام �لرقمي �و ما يعرف باالعام �جلديد 

ع�سفت  �لتي  �لعا�سفة  وحجم  �حل�سار  ل�سدة  نظر� 

بها وبالعاملن فيها من �سحفين ��سبح حال �لو�حد 

منهم كحال “�لليث �ملحا�سر”. 

�أم�����ا �مل����و�ق����ع �الخ���ب���اري���ة ف��ق��د ب����ات �ل��ك��ث��ري منها 

�ل�سهرة  ي�ستطلب  ه��او  م��ز�ج��ي  لكل  وم�ساعا  مرتعا 

من  لكل  ت�سمح  �لت�سريعات  وب��ات��ت  و�مل���ال،  و�ل�سلطة 

�ساء  م��ا  فيه  ي��ت��د�ول  �خ��ب��اري��ا  موقعا  ين�سيء  �أن  �ساء 

�لتي  �لرغبة  بح�سب  ويوجهه  وي�سي�سه  �الخ��ب��ار  من 

و�لعلم  �ملهنة  تقت�سية  ما  بح�سب  ال  باعماقه  ت�سكن 

�أن  حتى  �لقانونية،  ومنظومة  و�خاقياته  �ل�سحفي 

�لكثري منها باتت حو��سن لت�سفية �حل�سابات. 

وح���ول ���س��ا���س��ات �ل��ت��ل��ف��زه ف��ق��د ب��ات��ت �ل��ك��ث��ري منها 

نعد  �لب�سري، حيث مل  �لتلوث  �أ�سكال  �سكل من  تبث 

�ل�سحافة  معايري  لتحقيق  م�ساع  خمرجاتها  يف  نرى 

وبتنا  لها،  و�ملعاجلة  �ملعلومة  عن  �لباحثة  �حلقيقية 

�عيننا من  �مام  ب�سكل معلن  و�لت�سي�س  �لتوجيه  نرى 

ح�ساب  على  �لدعاية”  “علم  �دو�ت  ��ستغال  خ��ال 

�لكثري  �ن  ع��ن  ن��اه��ي��ك  �ل�سحفي”،  “�لعلم  �دو�ت 

منها بات حا�سنة لكل دخيل وم�سرد ب�سيف �لو��سطة 

ومن  �لتخ�س�س  �أه��ل  �بناء  ح�ساب  على  و�ملح�سوبية 

در�سوه و�أنفقو� ع�سر�ت �الف من �لدوالر�ت طلبا لها. 

�م���ا �ل��ت��ل��وث �ل�����س��م��ع��ي �ل����ذي حت��دث��ه �ل��ك��ث��ري من 

�الذ�عات فهذ� �مر يعتقد �لبع�س �أنه لي�س باخلطري، 

مع �لعلم �أن ما يبث عر �لعديد من �الذ�عات ينبثق 

عن م�ساريع �سخطة �ساأنها �الطاحة بالهوية �ال�سيلة 

و�ال�سلية و��ستبد�لها بهوية جديدة منفتحه على كل 

�سيء دون قو�نن �و حدود. 

ف� �خلطورة تكمن يف �ن معظم �لو�سائل �العامية 

خ��ا���س��ة �الل��ك��رتون��ي��ة م��ن��ه��ا ال ت��ع��م��ل وف���ق ���س��ي��ا���س��ات 

حترير  �سيا�سات  لها  ي��وج��د  ال  �و  و����س��ح��ة  حت��ري��ري��ة 

من �ال�سل، حيث نر�ها يوما مائلة �ىل �لي�سار و�خر 

وتغاير  ت��ب��اي��ن  وه���ذ�  �ل��ي��م��ن،  �ىل  م��ائ��ل��ة  �و  معتدله 

خلل  �سكلت  �أل��و�ن��ه��ا  متنوعة  وماب�س  �دو�ر  وت��ب��ادل 

يف م��ع��ظ��م م��ع��اي��ري �مل��ه��ن��ة �ل�����س��ح��ف��ي��ة وع��ل��ى ر�أ���س��ه��ا 

�لية  ت�سري  ما  وبح�سب  وعادة  و�حليادية،  �ملو�سوعية 

�ن�سائها  يكون هدف  �لو�سائل  هذه  مثل  �ن  �لدر��سات 

ي�سوبه نوعا من �ل�سبهات. 

“دعاية واعالن اأم �صحافة واعالم
”

و�العان”  “�لدعاية  �أن  �ل�����س��اب��ق  يف  ق��ل��ت  ل��ق��د 

ي�سيطر�ن على �مل�سهد �العامي يف �الردن، ف� �لر��سد 

�العام  لو�سائل  �ملتابع  و�لتخ�س�س  �خلرة  �هل  من 

حتى  كثري�  معه  �المر  ي�ستغرق  لن  �ملختلفة،  �ملحلية 

“دعاية  مي��ث��ل  �ل��ي��وم  ل��دي��ن��ا  م��ا  �ن  لنتيجة  ي��خ��ل�����س 

وب��امل��ق��اب��ل  و�ع�����ام،  ���س��ح��اف��ة  �عانية” ال  �ع��ام��ي��ة 

�ل��در����س��ات و�الب��ح��اث يف  ل��دى م��ر�ك��ز  ولاأ�سف لي�س 

�لو�سع  ح���ول  در�����س���ات  �ه��ت��م��ام الإج����ر�ء  �دن���ى  �الردن 

هي  وم��ا  حاليا،  �الردن  �سحافة  عليه  ��سبحت  �ل��ذي 

�مل�سببات �لتي تقف خلف �لع�سو�ئية و�لتفتت �حلا�سل 

و�خل�����روج ب���� ح��ق��ي��ق��ة �ن ك���ان م���ا ح�����س��ل �م���ر ممنهج 

خارجية  �سيا�سية  قوى  قبل  من  م�سبقا  له  وخمطط 

�د�رة  �سوء  �نه  �م  �و كيانات م�ستقلة عابثة،  �و د�خلية 

من �لقائمن على �لقطاع برمته �سو�ء �فر�د �و جهات 

وحكومية. م�ستقلة 

�ل�سحافة  منظومة  من  �لغر�س  �ن  �ملعروف  ومن 

و�العام حتقيق �كر قدر ممكن من �هد�ف �لتنمية 

و�الجتماعية  �ل�سيا�سية  �مل��ج��االت  ك��اف��ة  يف  �ل�ساملة 

�ي خلل يف هذه  و�أن  و�لعلمية وغريها،  و�القت�سادية 

و�لدولة  �ملجتمع  على  ت��اأث��رية  يكون  �سوف  �ملنظومة 

على  �لعمل  يتم  ح��ال مل  تاأثريه يف  و�أخطر من  �ك��ر 

حتقيقة. 

�أ�سلها  يف  �ملنظومة  ه��ذه  �ن  �ي�سا  �مل��ع��روف  وم��ن 

معايري  ل���  تخ�سع  �ن��ه��ا  �الت�����س��ال  ع��ل��م  م��ن  �مل�ستمد 

فل�سفة ونظريات  و��س�س علمية ومهنية، ومبنية على 

ع��ل��م��ي��ة وع��م��ل��ي��ة �م�����س��ى ع��ل��م��اء �الت�������س���ال ���س��ن��و�ت 

و�سنو�ت يف �سياغتها وو�سعها لنا على طبق من ذهب 

و�م�سى  جهة،  من  و�ملوؤلفات  �ملناهج  عر  وتقدميها 

����س��ات��ذة �جل��ام��ع��ات ���س��ن��و�ت و���س��ن��و�ت يف �ل��ب��ح��ث يف 

لنا  �ي�سالها  م��ن  ليتمكنو�  و�ال�س�س  �لنظريات  ه��ذه 

و�ملهني  �ملهنجي  بال�سكل  تاأ�سي�سنا  بطريقة تعمل على 

و�لعلمي �ل�سحيح من جهة �خرى.  

�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة  �ل���ن���ظ���م  �أن  �ي�������س���ا  �مل�����ع�����روف  وم������ن 

و�حلزبية،  �لفكرية  تيار�تها  باختاف  و�حل��ك��وم��ات 

منظومة  تطوير  ب��اجت��اه  �ل�سعي  �ول��وي��ات��ه��ا  �ه��م  م��ن 

�مل��ادي��ة و�مل��ع��ن��وي��ة  ب��ك��ل �الدو�ت  �ل�����س��ح��اف��ة و�الع����ام 

���س��و�ء �الع���ام �ل��ت��اب��ع لها �و �الع���ام �خل��ا���س، ذلك 

و�ر���س��ادي��ة  وهجومية  دف��اع��ي��ة  �دو�ر  ع��دة  يلعب  الأن���ه 

وتوعوية ويبني �ل�سور �لنمطية يف �ذهان �جلماهري، 

و�سوال �ىل حتقيق �لتنمية �ملن�سودة و�لرقي و�لرفعة 

لتلك �النظمة وتلك �حلكومات، ومو�جهة �ية �خطار 

يرتب�س  م��ن  ك��ل  على  �لهجمات  و�سن  عنها  و�ل��دف��اع 

بها.  

وم����ن �مل����ع����روف �ي�����س��ا �ن �مل��ن��ظ��وم��ة �ل�����س��ح��ف��ي��ة 

�لقانونية  �لت�سريعات  ل� عدد من  و�العامية تخ�سع 

�سيا�سي  مناخ  ظل  يف  وتنتع�س  و�الدب��ي��ة،  و�الخاقية 

مينحها حرية �ل�سري بكافة �الجتاهات، ويرتفع �ساأنها 

كلما �رتفع معدل ثقافة وعلم ومهنية �ملو�رد �لب�سرية 

�لتي تعمل بها من �سحفين و�عامين، وتنتك�س يف 

�ملناخات �لتي حتد من م�ساحة �حلرية فيها، وي�سيبها 

�سرطان قاتل يف حال كانت �ملو�رد �لب�سرية �لتي تعمل 

ونظرياته  و�العامي  �ل�سحفي  للعلم  تنتمي  ال  بها 

حال  يف  ودب  ه��ب  م��ن  لكل  مطية  وت�سبح  وفل�سفته، 

بالقوة �ملطلوبة  �لقانونية و�لر�سمية  مل تكن مظلتها 

لتطويرها و�حلفاظ عليها وعلى �لعاملن بها.

وم����ن �مل���ع���روف �ي�����س��ا �ن �ل��و���س��ائ��ل و�مل��وؤ���س�����س��ات 

حترير  �سيا�سات  وف��ق  تعمل  و�الع��ام��ي��ة  �ل�سحفية 

خ��ا���س��ة ����س���و�ء ك��ان��ت ل��ل��ح��ك��وم��ة �و ل��ل��ق��ط��اع �خل��ا���س 

�ل�سيا�سات  ه��ذه  ت��ك��ون  �ن  �مل��ف��رو���س  وم��ن  حزبية،  �و 

�ل�سيا�سي  �لعام للدولة و�لنظام  من�سجمة مع �لتوجة 

�لقانونية  �لتي تعي�س فيه كنفه، وتعمل �سمن �الطر 

و�الدب����ي����ة و�الخ���اق���ي���ة يف ظ���ل م���ن���اخ م���ن �حل���ري���ة 

وللجماهري  للدولة  �لعادلة  �لتنمية  يحقق  �مل�سوؤولة 

لها  وم�سامن  وحمتويات  خمرجات  خال  من  معا، 

قيمة ووزن �مام �مل�ساهد و�لقارىء و�مل�ستمع، ليتحقق 

�لهدف �لرئي�س من علم �الت�سال �ملتمثل ب�”�لتاأثري” 

يف �ل�سلوك و�لتوجه و�لفكر باالجتاة �ل�سحيح.

لعب  يومي  ب�سكل  نر�ه  �لذي  و�لتباين  �لعبث  هذ� 

�ل�سحفية  �ملنظومة  وتفتيت  ت�ستيت  يف  ك��ب��ري�  دور� 

�ملقابلة  �خطر يف �جلهة  ما هو  من جهة، وعمل على 

خال  من  �لعام  �ل��ر�أي  توجهات  يف  بالعبث  و�ملتمثل 

خا�سة  �مل�سلله  و�الخ��ب��ار  بال�سائعات  يعرف  م��ا  ن�سر 

يف وق���ت ح���دوث �الزم�����ات، �الم���ر �ل���ذي �ف��ق��د �ل���ر�أي 

�الع��ام  و�فقد  �ل�سيا�سية،  �ملكونات  �م��ام  ثقله  �لعام 

م�سد�قيته �مام �لر�أي �لعام.

“م�صاهمة احلكومات لـ تطوير 
ال�صحافة ..!!!!”

جن���د م���ن ن��اح��ي��ة �ل��ت��ط��وي��ر �ل��ع��ل��م��ي ل��ت��خ�����س�����س 

�حلالية  �حلكومة  ن��رى  مل  �ننا  و�الع���ام،  �ل�سحافة 

مناهج  تطوير  ل�  وجهت  �أن  حكومات  من  �سبقها  وما 

تفرعت  �لتي  و�لعلوم  و�الع���ام  �ل�سحافة  تخ�س�س 

عنه، خا�سة يف ظل تطور وت�سارع تكنولوجي خميف، 

�لع�سور  م��ن  جملوبة  مناهج  ت��در���س  ز�ل���ت  م��ا  حيث 

تدر�س  �لتي  �الأردن��ي��ة  �جلامعات  معظم  يف  �لو�سطى 

در��سة  �أي  عمل  �حلكومة  توجه  ومل  �لتخ�س�س،  هذ� 

تبحث يف �م��ك��ان��ي��ة ت��ط��وي��ر ه��ذه �مل��ن��اه��ج و����س��ت��ح��د�ث 

وتن�سجم  لتو�كب  وتكنولوجية  رقمية  جديدة  مناهج 

مع تطور�ت �لع�سر وما يتطلبة.

�م����ا م���ن ن��اح��ي��ة �ل���ت���دري���ب و�ل���ت���اأه���ي���ل، ف��ل��م ن��رى 

�حلكومة �حلالية وما �سبقها من �حلكومات �أن قامت 

�لتي تقوم  �ملهن  �ل�سحافة على قائمة  بدمج و��سافة 

بدعمها من خال �ل�سناديق �لتمويلية �حلكومية يف 

�لدعم  قدمت  نر�ها  ومل  و�لتاأهيل،  �لتدريب  بر�مج 

�مل����ادي و�ل��ل��وج�����س��ت��ي ل��و���س��ائ��ل �الع����ام �ل��ت��ي تكبدت 

وما  �مل�ستجد  �لكورونا  جائحة  ب�سبب  فادحة  خ�سار�ت 

قبلها من �زمات ع�سفت بها، ومل نر�ها قدمت �لدعم 

�ل�سحافة  تخ�س�س  خم��رج��ات  ل��ت��دري��ب  و�ل��ت��اأه��ي��ل 

و�الع�����ام م��ن �جل��ام��ع��ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة، وك���ل م��ا ر�أي��ن��اه 

خرجت  تو�سيات  ك���  �ل���ورق  على  خطت  وع���ود  جم��رد 

من �جتماع مل يدم الأكرث من �ساعة على طاولة وزير 

متحم�س. 

�م����ا م���ن ن��اح��ي��ة �ل��ت�����س��غ��ي��ل، ف��ل��م ن����رى �حل��ك��وم��ة 

وف���رت فر�سة  �أن  ح��ك��وم��ات  م��ن  �سبقها  وم��ا  �حل��ال��ي��ة 

و�ح����دة ل��� خ��ري��ج��ي ت��خ�����س�����س �ل�����س��ح��اف��ة و�الع����ام، 

�أن دي����و�ن �خل��دم��ة �ملدنية  ي��وم��ا  ن���رى  �أن��ن��ا مل  ح��ت��ى 

ط��ل��ب خ��ري��ج��ي ه����ذ� �ل��ت��خ�����س�����س �ل��ب��ائ�����س، ب���ل على 

نظري  ال  و�ساطات  وجدناه  ما  فكل  ذل��ك،  من  �لعك�س 

ل��ه��ا م��ن ق��ب��ل �ل��ع��دي��د م��ن �مل�����س��وؤول��ن و�ل��ن��خ��ب��وي��ن 

وهذ�  �ملهنة  هذه  دخ��اء  ت�سغيل  ل�  �ل�سلطة  و��سحاب 

�حلكومية،  خا�سة  �ملختلفة  �الع��ام  و�سائل  يف  �لعلم 

بكتاب،  لي�سو�  �لذين  �ل�سحفين  �لكتاب  تعين  فمن 

وت��ع��ي��ن �ل�����س��ح��ف��ي��ن �ل����ذي مل ي��در���س��و� �ل�����س��ح��اف��ة 

يخ�سعو�  مل  �لذين  و�ملذيعات  �ملذيعن  وتعين  يوما، 

ب�سكلة  �لتخ�س�س  هذ�  وممار�سة  �لعلم  هذ�  لدر��سة 

معظم  ب��ات��ت  حيث  �لكثري  و�ل��ك��ث��ري  و�مل��ه��ن��ي،  �لعلمي 

لدخاء  مرتعا  و�ل�سغرية  �لكبرية  �الع���ام  و�سائل 

�الع�����ام و�ب���ن���اء وخ��ري��ج��ي ه���ذ� �ل��ت��خ�����س�����س و�ل���ذي 

�لعمل  6000 خريج متعطلن عن  تعد�دهم عن  يزيد 

“�سو�قن فر�سة”.  وبالعربي 

ويف �مل��ق��اب��ل، ن���رى �ل��ع��دي��د م��ن �الرت��ب��اط��ات �لتي 

من  مع  �جلهات  وبع�س  �مل�سوؤولن  من  �لكثري  جتمع 

من�سات  “نا�ستات”  و  “ن�سطاء”  ب���  عليهم  يطلقون 

�أنهم  �لنا�س  �أوه��م��و�  و�ل��ذي��ن  �الجتماعي،  �لتو��سل 

موؤثرين وهم يف �حلقيقية ال ينفكو� عن ن�سر �لتلويث 

بالرغم  �ملو�طنن،  �إذه��ان  باجتاة  و�لب�سري  �ل�سمعي 

مهني  ت�سنيف  ي��وج��د  ال  ومهنيا”  “علميا  �ن���ه  م��ن 

�ملهن  ���س��ل��م  يف  �عامي”  “نا�سط  ����س��م  ع��ل��ي��ه  ي��ط��ل��ق 

ل�  و�مل�����س��اح��ة  �ل��ق��وة  منحهم  �ل���ذي  �الأم���ر  �ل�سحفية، 

��سكال و�نو�ع  �مل�سهد خا�سة بعد تلقيهم كل  يت�سيدو� 

�لدعم �لتقني و�ملادي و�للوج�ستي، يف �لوقت �لذي مت 

�العامية  و�لو�سيلة  �حلقيقي  �ل�سحفي  حما�سرة 

وغ���ري  �مل���ب���ا����س���رة  �الدو�ت  م����ن  �ل���ع���دي���د  خ�����ال  م����ن 

�ملبا�سرة الإثناءه عن ممار�سة مهنته ب�سكلها �حلقيقي 

ب��ع��ي��د� ع��ن �مل��ح��اب��اة و�ل��ت��ح��ي��ز، وحم��ا���س��رت��ه بالعديد 

ممار�سته  م��ن  حت��د  �لتي  و�لت�سريعات  �ل��ق��و�ن��ن  م��ن 

يرغب  معلومة  �و  �ثباتها  يريد  فر�سية  لكل  �ملهنية 

�لعد�لة  الإكت�ساف �حلقيقة وحتقيق  عليها  باحل�سول 

وما ي�سب يف م�سلحة �لوطن و�ملو�طن. 

“ال�صلطة الرابعة واملمار�صة 
الدميقراطية”

�ل��ر�ب��ع��ة  �ل�سلطة  م��ف��ه��وم  �أن  �و���س��ح  دع���وين  وه��ن��ا 

�ل����ذي �ط��ل��ق ع��ل��ى و���س��ائ��ل �الع�����ام و�ت���خ���ذ منحنى 

و�الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�سيا�سية  �ل�����س��ل��وك��ي��ات  ع��ل��ى  �ل��رق��اب��ة 

و�القت�سادية يف �لدولة وموؤ�س�ساتها �لعامة و�خلا�سة 

و�مل��ج��ت��م��ع ب��ك��ل ���س��ر�ئ��ح��ة م��وج��ود ب��اال���س��ل ك��� رك��ي��زة 

��سا�سية يف �لنظم �ل�سيا�سية �لدميقر�طية �لتي حتكم 

�ل�سعوب. بها 

�لتي  و�جل��ه��ات  لل�سر�ئح  �نتقل  �ل��ب��اب  ه��ذ�  وم��ن 

كلفت و�سائل �العام مبر�قبتها، و�لتي متثل �لدولة 

ب��اأن��و�ع��ه��ا  �ل�سلطات  �ىل  ب��اال���س��اف��ة  �سيا�سي  ك��ن��ظ��ام 

�ملجاالت  كل  يف  ككل،  �ملجتمع  و�سر�ح  لفئات  و�سوال 

و�الع��ام  �ل�سحافة  مهنة  مييز  ما  الأن  و�لقطاعات 

�ن��ه��ا ت��ت��د�خ��ل م��ع ك��ل �ل��ق��ط��اع��ات وه���ذ� ي��ح��م��ل �د�ة 

كبرية جد�. م�سوؤولية  �لرقابة 

�العامية  �لرقابة  من  �اليجابي  �الثر  ولتحقيق 

ه��رم  يف  و�الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�سيا�سية  �ل�����س��ل��وك��ي��ات  ع��ل��ى 

�ل����دول����ة، ال ب���د م���ن �ق���ام���ة ع���اق���ة ���س��رع��ي��ة ب��ي��ن��ه��ا 

�ل��ع��ام��ة و�خل��ا���س��ة باال�سافة  �ل��دول��ة  وب��ن م��ك��ون��ات 

�ىل �مل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى �����س���ا����س �مل�����س��د�ق��ي��ة و�ل���ث���ق���ة يف 

تكون  وب��ه��ذ�  �الع��ام��ي��ة  ب��احل��ري��ة  يتمتع  م��ن��اخ  ظ��ل 

�ملر�قبة  عمليات  يف  مبتغاها  حققت  �الع��ام  و�سائل 

و�ل��ت�����س��خ��ي�����س و�ال�����س����اح ل��ل�����س��ل��وك��ي��ات �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة 

من  �الجتماعية  و�لثغر�ت  و�لظو�هر  و�القت�سادية 

و�لتعزيز. �النتقاد  مهمتي  خال 

فهم  �الع��ام  و�سائل  يف  �لعاملن  نن�سى  ال  �ي�سا 

مع  وت��و�زن��ه��ا  و��ستقامتها  �ل��رق��اب��ة  �لعملية  ����س��ا���س 

للنظام  �ل��ع��ام  و�ل��ت��وج��ه  و�ل��ت��ع��زي��ز  �ال���س��اح  م�سرية 

لديهم  ��سخا�س  وج���ود  يحتم  وه���ذ�  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي، 

ك���ف���اء�ت م��ت��خ�����س�����س��ة يف ع��ل��م �ل�����س��ح��اف��ة و�الع����ام 

و�خ��اق��ي��ة  ت�سريعية  وم��ع��اي��ري  ����س�����س  وف��ق  ي��ع��م��ل��ون 

وم��ه��ن��ي��ة ب��ع��ي��د� ع���ن ����س��ت��ئ��ث��ار �و ����س��ت��غ��ال مل����اآرب 

�العام  رقابة  جتعل  �ل�سلوكيات  هذة  الن  �سخ�سية 

و�لنقدية. �لعينية  �مل�ساومات  حا�سنة  يف 

موؤ�س�سات  على  �العام  و�سائل  رقابة  �ن جناح  كما 

بالنز�هة  يتمتعون  م�سوؤولن  وج��ود  يتطلب  �ل��دول��ة 

و�ل�سفافية، ولديهم �لقناعة �لتامة بالدور �ملناطة به 

�اللر�سمية  �سلوكياته  على  ملمار�سته  �الع��ام  و�سائل 

�مل��خ��ت��ل��ف��ة، ف��ب��غ��ري ذل���ك ت��ك��ون �ل��ع��اق��ة ب���ن و���س��ائ��ل 

عاقة  و�خلا�سة  �لر�سمية  �لدولة  ومكونات  �العام 

�حلقيقي  �ل����دور  تعطيل  م��ع��ن��اة  وه���ذ�  ���س��رع��ي��ة  غ��ري 

لو�سائل �العام ونتيجة �حلتمية هي “�النهيار”.

ي��ع��رف  �ل����ر�ب����ع����ة �و م����ا  �ل�������س���ل���ط���ة  وع���ل���ي���ه ف������اإن 

�لنظم  يف  ��سا�سية  ركيزة  �العامية” هي  “بالرقابة 
قياد�ت  على  يحتم  وه��ذ�  �لدميقر�طية،  �ل�سيا�سية 

�أن  �د�رك  �سلطات  م��ن  عنها  ينبثق  وم��ا  �لنظم  ه��ذه 

من منحهم هذه �ملنا�سب و�ل�سلطات هو نف�سه �لذي 

“�لنظام  وه��و  �ل��رق��اب��ة  �سلطة  �الع���ام  و���س��ائ��ل  منح 

يكون  �ملعادلة  ه��ذه  يف  خلل  �ي  و�ن  �لدميقر�طي”، 

�ملمار�سة �لدميقر�طية للقو�عد  تاأثرية مبا�سرة على 

�ل�����س��ع��ب��ي��ة وم��ك��ون��ات �ل���دول���ة ب��ال��ت��وج��ي��ه و�ل��ت�����س��ي�����س 

غريها،  ح�ساب  على  و�سلطات  و�سر�ئح  فئات  خلدمة 

وبالتايل ف�سل �لنظام �لدميقر�طي ككل وهذ� معناه 

“�لفو�سى”.

قبل الحديث عن الحرية الصحفية،، هل فعال نمارس الصحافة ؟

»دعاية واعالن أم صحافة واعالم«
صحفيون كـ »ُلُيوث محاصرة« ،، وحرية تؤطرها العبودية
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حال  واق���ع  ع��ن  وق��وي��ا  جمياًل  تعبريا  ُي��ع��ر  وال���ذي  ال�شعبي..  امل��ث��ل  ه��ذا  اإ�شتوقفني 

ن ال مبادئ لهم.. فتتغري اجتاهات ابرة بو�شلتهم ح�شب اجتاه الرياح.. ال  َ الكثريين ممِ

ح�شب الوجهة ال�شحيحة املن�شودة..

ن املت�شددين يف عدم فتح الباب للعوملة واالنفتاح يف غالب مناحي  فرتى َمن هو اليوم ممِ

احلياة.. مطالبا بو�شع اأقوى ال�شروط عليها.. وما يلبث اأن يتغري اإىل مقدمة منا�شري 

االإنخراط يف العوملة غري امل�شروطة وفتح الباب على م�شراعيه لكافة ا�شكالها.. وحني 

تعود خطوة اإىل الوراء وحتلل املواقف.. جتد اأن التيار الغالب و�شاحب ال�شوت االعلى قد 

تغري واأ�شبح هذا مطلبه.. فاقت�شت امل�شلحة ال�شخ�شية له االنقالب والتحول املبا�شر..

اأ�شا�س  القيادة واالدارة والتحكم واملرتبطة بالرجل هي  وترى َمن ُيطالب بان تكون 

وامل�شاواة  الت�شاركية  اىل  اق��ول  ال  فينقلب  ب�شيطة..  ن�شائم  هبة  اإال  ه��ي  وم��ا  احل��ي��اة.. 

الراأي  الرجل.. فرتى حتول  االأنثى على  باظهار قوةمِ ومت��ردمِ  ٍب  ُمطالمِ بل اىل  فح�شب.. 

من اأن االأنثى هي الكائن ال�شعيف والتي ال تقوى على التفكري والتدبري.. اإىل اأن االأنثى 

هي التي ال يجب اأن تكون يف كنف ذلك الذئب الغيور.. وبنظرة ب�شيطة متفح�شة لهذا 

التغري.. ن�شتطيع القول.. اإن كان هذا املتذبذب رجال.. فقد كان يريد االإيقاع باأنثى حتب 

هذا الدور.. واإن كانت اأنثى فاإنها حاولت رمي �شباكها على ذئب ومل تفلح..

وما  فتح عظيم..  اأن��ه  على  له  كَل عمل  وُي�شور  ويتغنى مب�شوؤول..  َمن ُيجد  وجتد 

على  اإحالته  مت  عندما  متاما  املعاك�شة  اجلهة  اإىل  وينقلب  املوقف  ذل��ك  يغري  اأن  ينفك 

التقاعد.. واغالق باب التك�شب واال�شتفادة من ذلك الو�شع..

واالمثلة كثرية وكثرية جدا.. ولكنن اأحببت ان اأ�شوق �شيئا ما نعاي�شه ون�شاهده يف 

بع�س مناحي احلياة.. 

اإن تغيري املبادئ هو من ا�شواأ واأح��ط واأخ�س االفعال التي قد يقوم بها  اأق��ول..  وهنا 

وحتى  والو�شيع  واملنافق  ال��ك��ذاب  �شفات  ب��ني  يجمع  الأن��ه  االر����س..  ه��ذه  على  �شخ�س 

ال�شفيه.. فبانعدام املبادئ تنعدم الثقة بال�شخ�س.. وحينها لن تاأمن له جانبا.. وال تعلم 

اأ�شا�شها.. ويرتب�س  ن يعتلون املوجة ال�شاعدة مهما كان  متى �شينقلب عليك.. فهو ممِ

اأكتاف االآخرين غري مراع ملدى  القتنا�س الفر�س مهما كانت م�شبباتها.. ويركب على 

حتملهم.. ويت�س وي�شرق لذة جناح و�شهرة االآخرين كالعلقة.. ويتم�شح ويلت�شق باأي 

�شخ�س مهما كانت مكانته عالية يف ال�شمو والرفعة او يف قعر بحر التخلف والو�شاعة 

لينال ح�شوة او �شيئا ما لديه..

ب�شرية.. ومهما متكيجوا  لكل ذي  املك�شوفون  او جماعات.. هم  كانوا  اف��رادا  فهوؤالء 

كل  عن  القبيحة  احلقيقية  وجوههم  ُيخفوا  فلن  وال��راق��ة..  اجلميلة  االأقنعة  ولب�شوا 

ذي لب حكيم.. وما تنطلي تقلباتهم اإال على �شاذج فارغ من كل فكر مفتقر للب�شرية.. 

منتظرا من يقف اىل جانبه لرفع �شيئا من مكانته الو�شيعة الدنيئة..

فالقرب منهم ندامة.. والُبعد �شالمة.. والثبات على املبداأ ارفع مكانة..

محمود الدباس

»وين ما هب هواها.. 
َذري«..

 الصناعة: فريق لوضع أسس التعامل مع قطاع التجارة اإللكترونية

 إلغاء عبارة غير الئق للعمل لألشخاص ذوي اإلعاقة

ناس - األردن و شركة العقبة للمطارات تجددان عقدهما لمدة 20 سنة 

 الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تجاوزت 18 مليونًا في نيسان

االنباط- عمان

���ش��ك��ل��ت وزي������رة ال�����ش��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة 

وال����ت����م����وي����ن رئ���ي�������ش���ة جم���ل�������س ح���م���اي���ة 

امل�����ش��ت��ه��ل��ك امل��ه��ن��د���ش��ة م���ه���ا ع���ل���ي خ���الل 

اج��ت��م��اع ع���ن ب��ع��د، ف��ري��ق��ا ل��و���ش��ع اأ���ش�����س 

االإلكرتونية  التجارة  قطاع  مع  التعامل 

ب��ه��دف ح��م��اي��ة امل�����ش��ت��ه��ل��ك يف ظ���ل وج���ود 

الكثري من املزودين عر و�شائل التوا�شل 

جهة  اأي  لدى  م�شجلني  غري  االجتماعي 

ر�شمية يف اململكة.

وي���ت���ك���ون ال���ف���ري���ق م����ن م���ث���ل���ني ع��ن 

وزارت����ي ال�����ش��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن 

واالق���ت�������ش���اد ال���رق���م���ي وغ�����رف ال��ت��ج��ارة 

واملوؤ�ش�شة  واملقايي�س  املوا�شفات  وموؤ�ش�شة 

مكافحة  ووح��دة  وال���دواء  للغذاء  العامة 

اأحكام  اإىل  ا�شتنادا  اجلرائم االإلكرتونية؛ 

ل�شنة   7 رق���م  امل�����ش��ت��ه��ل��ك  ق��ان��ون ح��م��اي��ة 

.2017
اأه��م��ي��ة تعزيز  ال���وزي���رة ع��ل��ي،  واأك�����دت 

اأن  اإىل  م�شرية  امل�شتهلك،  حماية  اآل��ي��ات 

�شيكون  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ف��رتة  ال��رتك��ي��ز خ���الل 

ع���ل���ى زي���������ادة مت���ك���ني م����دي����ري����ة ح��م��اي��ة 

اأكمل  على  ب��دوره��ا  تقوم  حتى  امل�شتهلك 

الوظيفية  الكوادر  تعزيز  وجه من خالل 

امل��ت��خ�����ش�����ش��ة وت��ك��ث��ي��ف ح��م��الت ال��ت��وع��ي��ة 

يف  ال���واردة  امل�شتهلك  بحقوق  والتعريف 

القانون.

وع����ر�����س ال���ق���ائ���م ب���اأع���م���ال امل���دي���ري���ة 

وائ�����ل حم���ادي���ن الإجن����ازات����ه����ا يف ال��ف��رتة 

امل���ا����ش���ي���ة وخ��ط��ت��ه��ا ل���ه���ذا ال����ع����ام، ف��ي��م��ا 

ع���ر����س اأع�������ش���اء امل��ج��ل�����س مل��الح��ظ��ات��ه��م 

يت�شكل  ال��ق��ان��ون  اخل��ط��ة. ومب��وج��ب  على 

وزي��ر  برئا�شة  امل�شتهلك  حماية  جمل�س 

عام  اأم��ني  وع�شوية  والتجارة،  ال�شناعة 

املوا�شفات  موؤ�ش�شة  ع��ام  وم��دي��ر  ال���وزارة 

العامة  املوؤ�ش�شة  ع��ام  ومدير  واملقايي�س، 

حماية  جمعية  ورئي�س  وال���دواء،  للغذاء 

البيئة  وزارت���ي  ع��ن  ومثلني  امل�شتهلك، 

وغرفة  الكرى  عمان  واأمانة  وال�شياحة، 

االأردن  ���ش��ن��اع��ة  وغ���رف���ة  االأردن  جت����ارة 

وم��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ال��ر���ش��م��ي��ة 

عن  ومثلني  للمزارعني،  العام  واالحت��اد 

رئ��ي�����س جمعية  ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، وه��م��ا 

ورئ��ي�����ش��ة جمعية  اخل��ا���ش��ة  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 

اجلودة.

االنباط - عمان

االإع��اق��ة  ذوي  االأ�شخا�س  حلقوق  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع��ل��ن 

ووزارة ال�����ش��ح��ة ام�����س االأح����د ع��ن اإل��غ��اء ع��ب��ارة غ��ري الئ��ق 

اللوائية  الطبية  اللجان  ت�شدرها  التي  التقارير  يف  للعمل 

لالأ�شخا�س ذوي االإعاقة لغايات التعيني.

وقال املجل�س اإن هذه اخلطوة جاءت اإنفاذاً الأحكام قانون 

 2017 ل�شنة   20 رق��م  االإع��اق��ة  ذوي  االأ���ش��خ��ا���س  ح��ق��وق 

حتول  “ال  اأن��ه  )ب(  فقرة  اخلام�شة  مادته  يف  اعتر  ال��ذي 

للعمل  �شحياً  الئقاً  ال�شخ�س  اعتبار  دون  بذاتها  االإع��اق��ة 

وال��ت��ع��ل��م وال��ت��اأه��ي��ل وم��ار���ش��ة ج��م��ي��ع احل��ق��وق واحل��ري��ات 

اآخ��ر  ت�شريع  اأي  اأو  القانون  ه��ذا  اأح��ك��ام  مبقت�شى  امل��ق��ررة، 

مع  وان�����ش��ج��ام��اً  الالزمة”،  ل��ل�����ش��روط  م�شتوفياً  ك��ان  م��ت��ى 

45 من نظام اخلدمة املدنية التي توجب على  اأحكام املادة 

جهات العمل توفري الرتتيبات التي�شريية الالزمة لتمكني 

امل��وظ��ف ذي االإع���اق���ة م��ن ال��ق��ي��ام مب��ه��م��ات وظ��ي��ف��ت��ه وف��ق��اً 

املجل�س  يف  ال��ف��ر���س  ت��ك��اف��وؤ  جلنة  ع��ن  ي�شدر  فني  لتقرير 

االأعلى.

اللجان  واظبت  التي  للعمل”  الئ��ق  “غري  عبارة  وكانت 

الطبية  ت��ق��اري��ره��ا  ت��ذي��ي��ل  ع��ل��ى  ع��ق��ود  م���دى  ع��ل��ى  الطبية 

اللجان  نظام  الأح��ك��ام  ا�شتناداً  للعمل”  الئ��ق  “غري  بعبارة 

اأ�شبحت  ال��ذي  وتعديالته   1977 �شنة  ال�����ش��ادر  الطبية 

ال��ت��ي تعد االأ���ش��خ��ا���س ذوي االإع��اق��ة غ��ري الئقني  اأح��ك��ام��ه 

الغ��ي��ة مب��وج��ب ن�����ش��و���س ق��ان��ون ح��ق��وق االأ���ش��خ��ا���س ذوي 

النظام وين�شخ كل ما يتعار�س مع  االإعاقة الذي يعلو على 

التف�شيلية. واأحكامه  القانون  مبادئ 

ذوي  االأ�شخا�س  حلقوق  االأعلى  املجل�س  عام  اأمني  وقال 

االإعاقة الدكتور مهند العزة اإن هذه اخلطوة �شتنهي حقبًة 

نظام  اأح��ك��ام  كر�شته  ال��ذي  والتمييز  االإق�����ش��اء  م��ن  طويلًة 

اللجان الطبية على مدى 44 �شنًة دون اأي م�شوغ اأو مرر 

منطقي.

العمل”  على  “القدرة  ب���  ي�شمى  م��ا  معايري  اأن  واأ���ش��اف 

ب��ات��ت حت��ك��م��ه��ا ال��رتت��ي��ب��ات وال��ت�����ش��ه��ي��الت وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

اأو  اجل�شدية  احلالة  ولي�س  االآخ��ر  قبول  وثقافة  امل�شاعدة 

لل�شخ�س. النف�شية 

املر�شحني  ال��ت��ح��اق  �شت�شهل  اخل��ط��وة  ه���ذه  اأن  واأو����ش���ح 

جرى  التي  بالدوائر  االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�س  من  للتعيني 

الرت�شيح  ق��رار  لرف�س  م�شوغ  دون  فيها  للعمل  تر�شيحهم 

ا�شتناداً لهذه العبارة التي باتت من خملفات املا�شي.

االنباط  - خليل  الفراية 

 ،  )NAS( الطريان نا�شيونال خلدمات  �شركة   جددت 

املزود الرائد خلدمات املطارات يف االأ�شواق النا�شئة ، عقدها 

ال�شحن  واإدارة مبنى  لت�شغيل  للمطارات   العقبة  �شركة  مع 

مبوقعها  العقبة  اأخ���رى  �شنة   20 مل��دة  العقبة  يف  اجل���وي 

خ��ا���ش��ة يف  اق��ت�����ش��ادي��ة  وم��ك��ان��ت��ه��ا كمنطقة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي 

االأردن جتعلها مركًزا اإقليمًيا للتجارة وال�شياحة والثقافة.

وي����ع����د م���ب���ن���ى ال�������ش���ح���ن اجل�������وي اأح�������د اه������م ال����رواف����ع 

مفتاحاً  و  ال���دويل  ح�شني  امللك  مطار  داخ��ل  اال�شتثمارية 

للعقبة. اللوج�شتية  لالإمكانيات 

 وقال ح�شن احلوري ، الرئي�س التنفيذي ملجموعة نا�س 

ال�شحن  مبنى  وخ��دم��ة  ع��ق��دن��ا  لتجديد  متحم�شون  ان��ن��ا  

اجل����وي يف ال��ع��ق��ب��ة مل���دة 20 ���ش��ن��ة اأخ�����رى، م�����ش��ريا ان���ه يف 

اأوفينا بالتزامنا  من خالل احلفاظ على   ، االأونة االأخرية 

ال�شالمة  على  القوي  الرتكيز  مع  اخلدمة  م�شتويات  اأعلى 

واالأمن عن طريق اال�شتثمار يف التطوير وعمليات خدمات 

اإط��الق  ذل��ك على  �شاعد يف   ان���ه   م��وؤك��دا  اجل���وي،  ال�شحن 

االأردن على  ال��ع��ق��ب��ة وو���ش��ع  ال�����ش��ح��ن اجل���وي يف  اإم��ك��ان��ات 

امللكية  الروؤية  مع  يتما�شى  مبا  للتجارة  العاملية  اخلريطة 

ال�شامية لتحويل العقبة اإىل مركز اأعمال اإقليمي و عاملي.

ا من�شة لنمو ال�شادرات  اأي�شً اننا قدمنا  وا�شار  احلوري 

خالل  من  العمل  فر�س  وخلق  الدولية  للتجارة  كمحرك 

االت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي مت جت��دي��ده��ا، ن��ه��دف اإىل زي�����ادة ت��ع��زي��ز 

ع���رو����س ال�����ش��ح��ن اجل�����وي وت���ق���دمي م����ب����ادرات ج���دي���دة يف 

.“ امل�شتقبل القريب 

كانت   ، ال�����ش��ح��ن  خل��دم��ات  احل�����ش��ري  امل����زود  وب�شفتها   

�شركة نا�س هي القوة الدافعة منذ عام 2006 ، حيث تقدم 

االأر�شية  ذلك اخلدمات  ذات م�شتوى عاملي مبا يف  خدمات 

، وم��ن��اول��ة ال��ب�����ش��ائ��ع ، وخ���دم���ات ال��ت��خ��زي��ن ، وال��ت��خ��زي��ن 

اجلمركي ، وخدمات ال�شالمة واالأمن ، ف�شاًل عن املعدات 

االأر�شية 

ال�شركة بتقدمي نظاًما متقدًم الإدارة كل جانب  و�شتقوم 

الت�شعري  بدًءا من  �شامل  ب�شكل  ال�شحن  اأعمال  من جوانب 

وعمليات ال�شحن والفواتري اإىل اإدارة �شل�شلة التوريد.

خالل  من  ال�شحن  خدمات  حتديث  يف  نا�س  ا�شتثمرت  و 

التي  للعمالء  التتبع  وخ��دم��ات  للعمليات  االآيل  الت�شغيل 

تدعم ب�شكل كبري اال�شترياد والت�شدير.

ا  اأي�شً نا�س  اأكملت   ،  2020 انه يف عام  وا�شار احل��وري 

ت�شمح  وال��ت��ي    )RA3( النظامي  الوكيل  رخ�شة  بنجاح 

وعملية  االأوروب��ي  االحتاد  دول  اإىل  ال�شحنات اجلوية  بنقل 

اأم��ن  ب��ل��وائ��ح وم��ع��اي��ري  ن��ا���س  ال��ت��زام  �شركة  ت��وؤك��د  التحقق 

ال�شحن اجل��وي يف االحت��اد االأوروب��ي ، مبا يف ذلك التحكم 

يف ال���و����ش���ول ، وف��ح�����س ال��ب�����ش��ائ��ع، وال��ت��دق��ي��ق اخل��ارج��ي 

والداخلي.

مالئمة  ب��االردن  االقت�شادية  البيئة  ان  احل��وري  وا�شار 

وجاذبه لال�شتثمار االجنبي موؤكدا على التزام نا�س بزياده 

ال���ط���ريان االردين وت��ط��وي��ره خ��الل  ب��ق��ط��اع  ا���ش��ت��م��ارات��ه��ا 

القادمة  ال�شنوات 

)نا�س(،   الطريان  نا�شيونال خلدمات  �شركة  ان   ويذكر   

�شركة  وتاأ�ش�شت  النامية  االأ���ش��واق  يف  من��وا  االأ���ش��رع  تعتر 

امل��ن��اول��ة  ���ش��رك��ة  م��ن  ب�شرعة  وحت��ول��ت   ،2003 �شنة  ن��ا���س 

هذه  يف  النا�شئة  االأ���ش��واق  يف  رائ��دة  اإىل  الكويتية  االأر�شية 

50 مطارا يف  اأكرث من  نا�س موجودة يف  �شركة  ال�شناعة. 

جميع اأنحاء ال�شرق االأو�شط واأفريقيا و اآ�شيا، وتتعامل مع 

تدير  كما  العامل  يف  ط��ريان  �شركات   10 اأف�شل  من  �شبعة 

اأكرث من50  �شاالت يف عدة مطارات.

االنباط- الزرقاء

)اإعادة  التجارية  ال�شادرات  قيمة  بلغت 

ني�شان  ل�شهر  ال��زرق��اء  ملدينة  الت�شدير( 

للعام احلايل، نحو 17830332 دينارا، 

ال�شادرة  املن�شاأ  �شهادات  الإح�شائية  وفقا 

الغرفة  ومكتب  ال��زرق��اء  جت��ارة  غرفة  من 

يف امل��ن��ط��ق��ة احل���رة يف ال���زرق���اء، ال��ت��ي بلغ 

179 �شهادة. جمموعها 

وب����ني رئ��ي�����س غ���رف���ة ال���ت���ج���ارة ح�����ش��ني 

اأغ��ل��ب  ����ش���رمي،يف ب��ي��ان ام�����س االأح������د، اأن 

����ش���ادرات ال���زرق���اء ال��ت��ج��اري��ة خ���الل �شهر 

ن��ي�����ش��ان ك��ان��ت م���ن ال�����ش��ي��ارات ول��وازم��ه��ا، 

واالأدوية  ال�شحية،  واالأدوات  البناء  ومواد 

واالألب�شة  الغذائية  وامل��واد  وم�شتلزماتها 

وامل���ج���وه���رات واالأث������اث امل���ن���زيل وامل��ك��ت��ب��ي 

والقرطا�شية.

 السياحة: إغالق منشأة سياحية 
وإنذار ومخالفة 16 أخرى

 البحوث الزراعية: الممارسات الخاطئة أدت 
لظهور بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية

االنباط- عمان

التابعة  والرقابة  التفتي�س  فرق  اأغلقت 

املعنية  واالآث���ار، واجل��ه��ات  ال�شياحة  ل���وزارة 

االأخرى، خالل �شهر ني�شان املا�شي، من�شاأة 

�شياحية واحدة، وحررت خمالفات واإنذارات 

وف��ن��دق،  ب��ني مطعم  اأخ����رى  م��ن�����ش��اأة  ل�16 

الوقائية  بالتدابري  التزامها  لعدم  وذل��ك 

حددتها  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  وال�شالمة  لل�شحة 

الوزارة.

ال����وزارة ام�س  ب��ي��ان ���ش��ادر ع��ن  وبح�شب 

املن�شاآت  على  الك�شف  جل��ان  ن��ف��ذت  االح���د، 

ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة  ج����ول����ة   1994 ال�������ش���ي���اح���ي���ة 

جميع  �شملت  امل��ا���ش��ي،  ني�شان  �شهر  خ��الل 

حمافظات اململكة.

انه مت اتخاذ املقت�شى  البيان اىل  وا�شار 

القانوين بحق املخالفني الذين مل يتقيدوا 

ب�����االإج�����راءات وال�������ش���روط ال���ت���ي و���ش��ع��ت��ه��ا 

االإر���ش��ادي  بالدليل  يلتزموا  ومل  ال����وزارة، 

الذي عممته.

ال������وزارة ان��ه��ا ق��ام��ت بتنبيه  واو���ش��ح��ت 

 3 ملخالفة  اإ�شافة  اأخ���رى،  من�شاأة   120
من�شاأة   1168 ال��ت��زام  مبينة  اأ���ش��خ��ا���س، 

لل�شحة  ال���وق���ائ���ي���ة  ب���ال���ت���داب���ري  ���ش��ي��اح��ي��ة 

وال�شالمة العامة. وجددت الوزارة التاأكيد 

ال�شياحية  امل��ن�����ش��اآت  ال���ت���زام  ����ش���رورة  ع��ل��ى 

ال�شادرة  بالتعليمات  داخلها  واملتواجدين 

عن اأوامر الدفاع والتي تن�س على املحافظة 

على التباعد اجل�شدي بني االأفراد، وارتداء 

الدخول واخلروج واحلركة  الكمامات عند 

ورفعها عند اجللو�س للطعام فقط.

املن�شاآت  على  الك�شف  ف��رق  ان  وا�شافت 

ال�شياحية ت�شكلت من 15 جلنة، �شمت كل 

ال�شياحة  وزارات  عن  مثلني  منها  واح��دة 

واالآث���������ار وال�������ش���ح���ة وال���ع���م���ل وال�����ش��ن��اع��ة 

واأمانة عمان الكرى، واملوؤ�ش�شة  والتجارة، 

املطاعم  وجمعية  وال����دواء  للغذاء  العامة 

ال�شياحية وجمعية الفنادق، واالإدارة امللكية 

حلماية البيئة وال�شياحة.

االنباط- البقعة

اك������دت درا������ش�����ة اأع����دت����ه����ا ال���ب���اح���ث���ة يف 

للبحوث  الوطني  باملركز  احل��ي��وان  �شحة 

ال��زراع��ي��ة ال��دك��ت��ورة ه��ب��ة احل�����وراين، اأن 

ا�شتخدام  يف  اخلاطئة  املزارعني  مار�شات 

بكترييا  اإىل ظهور  اأدت  امل�شادات احليوية 

مقاومة لها.

ال��ب��ك��ت��ريي��ا  ان  ال����درا�����ش����ة  واو�����ش����ح����ت 

ه���ي امل�����ش��ب��ب ال��رئ��ي�����س الل���ت���ه���اب ال�����ش��رع 

ع��ن��د االأب���ق���ار، واأه��م��ه��ا ب��ك��ت��ريي��ا امل��ك��ورات 

ال����ع����ن����ق����ودي����ة وال����ع����ق����دي����ة وال���ب���ك���ت���ريي���ا 

القولونية.

�شحفي  ت�شريح  يف  احل��وراين  وا���ش��ارت 

اأن������واع  اأه������م  م����ن  اأن  اىل  االح�������د،  ام�������س 

القولونية، بكترييا االي كوالي  البكترييا 

توجد  ال��ت��ي  ال��ق��ول��ون��ي��ة(،  )االي�شريي�شيا 

واأمعاء  االإن�شان  اأمعاء  يف  متعاي�س  ب�شكل 

احليوانات ذوات الدم احلار.

اإن ال��ت��ه��اب ال�����ش��رع  وق��ال��ت احل�����وراين 

ع��ن��د االأب����ق����ار ُي���ع���د م���ن اأه�����م االأم����را�����س 

اقت�شادية  خ�شائر  ُت�شبب  ال��ت��ي  امل��ع��دي��ة، 

اإنتاج  انعكا�شها على  واأهمها  االأبقار،  ملربي 

االأبقار  وا�شتبعاد  امللوث  واإت��الف  احلليب، 

امل�شابة، عدا عن تكلفة العالج والعمالة.

مقاومة  بكترييا  ظهور  اأن  اىل  ولفتت 

للم�شادات احليوية، هي من اأكر املخاطر 

ال��ت��ي ت��ع��ي��ق ال�����ش��ح��ة، وت���وؤث���ر ع��ل��ى �شحة 

االإن�����ش��ان واحل���ي���وان م��ًع��ا، ح��ي��ث ي��ك��ن اأن 

من  للم�شادات  املقاومة  البكترييا  تنتقل 

لالإن�شان. احليوان 

واأو�شت احلوراين �شرورة رفع م�شتوى 

وع����ي امل����زارع����ني ب���امل���م���ار����ش���ات ال�����ش��ح��ي��ة 

امل���ط���ب���ق���ة يف م��������زارع االأب�����ق�����ار،  اجل�����ي�����دة 

البيطرية  امل��دي��ري��ة  قبل  م��ن  ومراقبتها 

�شارمة  �شيا�شة  وو�شع  ال��زراع��ة،  وزارة  يف 

احليوية  للم�شادات  احلكيم  لال�شتخدام 

يف امل��م��ار���ش��ات ال��ب��ي��ط��ري��ة م��ن اأج���ل احل��د 

م���ن ظ���ه���ور ����ش���الالت ب��ك��ت��ريي��ة م��ق��اوم��ة، 

وال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ان��ت�����ش��اره��ا ب��ني االإن�����ش��ان 

واحل����ي����وان، ف�����ش��اًل ع���ن ت��ط��ب��ي��ق ب��رن��ام��ج 

امل�شادات احليوية  منتظم ملراقبة مقاومة 

ال�شرع. امل�شببة اللتهاب  للبكترييا 

االنباط- عمان

 ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت ح��ا���ش��ن��ة اأع���م���ال م��وؤ���ش�����ش��ة 

���ش��رك��ة   45 اأب«،  ����ش���ت���ارت  »م�����اي  اإجن������از 

الذي  الثالث  الفوج  �شمن  نا�شئة  ريادية 

ان�شم اإىل احلا�شنة موؤخرا.

وي�����ش��م ال���ف���وج ال����ذي ���ش��ي�����ش��ت��ف��ي��د من 

اخل������دم������ات ال����ت����ي ت����وف����ره����ا احل���ا����ش���ن���ة 

املجتمعية  واملوؤ�ش�شات  النا�شئة  لل�شركات 

اأعمالها،  وتو�شيع  لتطوير  ت�شعى  ال��ت��ي 

تعمل يف قطاع  ال�����ش��رك��ات  م��ن  جم��م��وع��ة 

وتكنولوجيا  والبيئة  التعليم  تكنولوجيا 

وغريها  واالأغ��ذي��ة  والت�شنيع  املعلومات 

من القطاعات.

وق���ال ب��ي��ان ���ش��ادر ع��ن امل��وؤ���ش�����ش��ة ام�س 

ال�شركات من  تلك  اختيار  ان��ه مت  االأح��د، 

خ����الل خم���رج���ات ب���رام���ج اإجن�����از امل��ع��ن��ي��ة 

التي  املجتمعية،  والريادة  االأعمال  بريادة 

وال��ك��ل��ي��ات،  اجل��ام��ع��ات  يف  تطبيقها  ي��ت��م 

وا�شتقطاب  التقدمي  باب  فتح  اإىل  اإ�شافة 

ال���ري���ادي���ني امل��ه��ت��م��ني يف ت��ط��وي��ر وب��ن��اء 

النا�شئة. �شركاتهم 

لل�شركات  االح��ت�����ش��ان  ف���رتة  وت�شتمر 

ال��ن��ا���ش��ئ��ة م���دة ع���ام ك���ام���ل، ت���ب���داأ مبخيم 

قدرات  لتعزيز  مكثف  افرتا�شي  تدريبي 

ال�����ش��رك��ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة واإع���داده���ا ل��رن��ام��ج 

االح���ت�������ش���ان ال���ت���ي ت���وف���ره���ا احل��ا���ش��ن��ة 

بتطوير  املتعّلقة  االإر����ش���اد  ت��دري��ب��ات  م��ن 

االأع���م���ال ال���ّري���ادّي���ة ل��ل�����ّش��رك��ات ال��ّن��ا���ش��ئ��ة 

الّريادّية. وامل�شاريع 

ت�شمل  احل��ا���ش��ن��ة  ان  ال��ب��ي��ان،  واو���ش��ح 

ت��ق��ي��ي��ًم��ا ع���اًم���ا ل��الح��ت��ي��اج��ات االأ���ش��ا���ش��ّي��ة 

مكامن  مل��ع��رف��ة  فيها  ن��ا���ش��ئ��ة  ���ش��رك��ة  ل��ك��ّل 

تطويرها،  على  والعمل  وال�شعف  ال��ّق��وة 

ت���دري���ب���ّي���ة  ق�����اع�����ات  ت����وف����ر  اىل  م�������ش���ريا 

للعمل  وم�����ش��اح��ات  اج��ت��م��اع��ات،  وق���اع���ات 

ل���ت�������ش���م���ي���م وت����ط����وي����ر امل����ن����ت����ج اخل����ا�����سّ 

ب��ال�����ّش��رك��ات ال��ّن��ا���ش��ئ��ة، وم��ك��ات��ب خ��دم��ات 

باأحدث  وجتهيزها  ت�شميمها  مت  ة  خا�شّ

ال����ط����رق ل��ي�����ش��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا ال����ري����ادي����ون. 

وت��وف��ر احل��ا���ش��ن��ة، وف��ق ال��ب��ي��ان، م�شاحة 

العامة  ال�شالمة  �شروط  تراعي  منا�شبة 

الل��ت��ق��اء ال���ّري���ادّي���ني ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م ب��ه��دف 

جتاربهم  على  واالّط���الع  اخل��رات  تبادل 

املختلفة خالل فرتة االحت�شان، للتعرف 

تقدمها  التي  واخل��دم��ات  ال�شركات  على 

خللق بيئة ريادّية متكاملة.

امل��راأة  احتياجات  احلا�شنة  تراعي  كما 

ال����ّري����ادّي����ة م���ن خ����الل ت���وف���ريه���ا ل��ب��ي��ئ��ة 

يف  دوره��ا  وتفعيل  لدعمها  مالئمة  عمل 

ال��ن��م��و االق��ت�����ش��ادي، م��ا ي�����ش��اه��م يف خلق 

وتفتح  العمل.  ب�شوق  جديدة  عمل  فر�س 

الّنا�شئة  ال�ّشركات  اأم��ام  املجال  احلا�شنة 

ل��ت��اأ���ش��ي�����س ���ش��راك��ات م���ع امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن يف 

تنظيمها  خ����الل  م���ن  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع 

مل��ج��م��وع��ة م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ت���ي جت��م��ع 

امل��ج��ال، يتم من  االأط���راف املعنية يف ه��ذا 

خاللها تقدمي عرو�س من قبل ال�ّشركات 

امل�شتثمرين  من  جمموعة  اأم��ام  الّنا�شئة 

املهتمني.

وتواكب حا�شنة االأعمال “ماي �شتارت 

اأب” قطاع التكنولوجيا من خالل توفري 

ال���ط���رق احل��دي��ث��ة يف ال��ت��وا���ش��ل امل��رئ��ي، 

ي�شارك الرياديون من خاللها يف تدريبات 

�شة على االإنرتنت مبجال الريادة،  متخ�شّ

ما ُي�شهل توا�شل املر�شدين مع الرياديني 

لنقل املعرفة واخلرات بطريقة مي�ّشرة.

تعمل  احلا�شنة  ان  اىل  البيان  وي�شري 

حا�شنات  اأف�شل  مع  التوا�شل  خالل  من 

االأع�����م�����ال يف ال�����ع�����امل، ل���ت���وف���ري اأح�����دث 

االأ����ش���ال���ي���ب امل��ّت��ب��ع��ة يف ت��ط��وي��ر ال���ّري���ادة 

والّرياديني، حيث يتم من خاللها توفري 

برامج ريادّية من حا�شنات اأعمال عاملّية، 

مع  اال�شرتاتيجية  �شراكاتها  خ��الل  م��ن 

وم�����ش��روع  ل���ل���ري���ادة  االأردين  ال�����ش��ن��دوق 

دع����م ال���ف���ر����س االق��ت�����ش��ادي��ة ل���ل���م���راأة يف 

ال��ك��ن��دي��ة  احل��ك��وم��ة  م��ن  امل���دع���وم  االأردن 

وجامعة  الدويل  للتعليم  الكندي  واملكتب 

نومان،  فريدري�س  وموؤ�ش�شة  راي��ر���ش��ون، 

و�شيوا�س ال�شرق االأو�شط.
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ان  ، اال  اأنف�سنا واأحبتنا  اآالمها و�سعابها وخما�ض خوفنا على  ما نعي�ض من كارثة كورنا بكل 

هذا الوباء ال�سر�ض للأ�سف ال�سديد مل يغري يف نظرتنا النف�سنا وللآخرين اال  ما رحم ربي ، يف 

اأن  يراجع بع�سنا �سلوكه اليومي ومل يراجع اخلقه ، باعتباره هو واالخرين يف االن�سانية يف مركب 

حياة واحد ال يفرق فيه بني غني وفقري متعلم او اأمي ، وقد تغرق املركب بنا جميعاـ  ال قدر اهللـ  ما 

مل نرتاحم ونعلي من ان�سانيتنا ويفهم بع�سنا بع�سا ويلتم�ض بع�سنا للبع�ض �سبعني عذرا .

هذه اخلق �سماحة ا�سلمنا احلنيف وكل االديان ال�سماوية التي ح�ست على اخلق الرتاحم 

واحلفاظ على كرامة االخرين و�سون حقوقهم من االهانة او التجريح ، ولكن اأين نحن من هذه 

االخلق ؟!

تابعت على موقع النجوم عدة فيديوهات تعك�ض ما ي�ست�سعره ا�سحاب القلوب البي�ساء من مرارة 

احللق عندما يقع ظلم على ان�سان �سعيف ، او يتعر�ض احد اال�سخا�ض للهانة والنقد والتجريح 

والقهر دومنا ذنب اقرتفه ، ومرجع هذا الظلم كله هو ال�سعور املت�سخم لدى الكثريين باالأنا وباأنهم 

اعلى مكانة او قدرة او �سطوة اجتماعية  اأوفكرية ت�سول لهم جتريح االخرين ب�سهولة دون وجع 

�سمري .

هذه الفيديوهات ، تعك�ض واقع مرير ن�ساهده جميعا يف حياتنا اليومية يف �سلوك النا�ض الذين ال 

يرحمون غريهم علما باأن من ال يرحم لن يرحم ، فهاهو �سائق التاك�سي يطالب باأجره وفق ح�ساب 

العداد بينما الزبونة ترف�ض اعطائه كامل حقه وتنق�ض منه وتكيل له ال�سباب وال�ستائم ، بل وتهدده 

باح�سار �سرطة املرور  ، وملا طال به الوقفة جاءه رجل املرور ليحرر له خمالفة ، بينما �سائق التاك�سي 

فقري مغلوب على اأمره وال يدري ماذا يفعل .

الفيديو الثاين لبائع بي�ض ينادي عرب امليكرفون على ب�ساعته ليجلب الزبائن ، بينما يقوم احد 

كتاب الدراما بتوبيخه واحتقاره واهانته ،الن �سوت البائع يزعجه ، وتنا�سى موؤلف امل�سل�سلت حق 

البائع يف الرتويج لب�ساعته النها م�سدر دخله ، وتنا�سى اي�سا حقيقه ان ما يكتبه من م�سل�سلت قد 

تخرب البيوت بافكار م�سمومة وتزعج كثري من اال�سر .

قرر بائع البي�ض ان يلقن هذا املوؤلف در�سا يف احلياه فذهب اإىل بيته ليحطم ا�سنام االفكار 

البالية لدى املوؤلف ويحطم االأنا املت�سخمة لديه ،والتي جتعله اليرى يف الدنيا اال نف�سه وال ي�سمع 

اال �سوته ، وال يفكر حلظة يف �سماع �سوت االخرين او التفاهم معهم او التما�ض االعذار لهم .

وها هو بائع البي�ض يعري موؤلف امل�سل�سلت وهو يقدم اأبطاله من املجرمني واخلونة والف�سدة  ، 

دون ان يقدم �سخ�سيات �سوية مكافحة و�سريفة وهي اي�سا كثرية يف احلياة ، فمن اأذن يزعج من ؟ 

بائع البي�ض هو ينادي على ب�ساعته ، اأم موؤلف امل�سل�سلت التي تدمر اخلق النا�ض وتعلي من �ساأن 

االأنا االمارة بال�سوء ؟ !!!

اأظن ان كل الب�سر بحاجةايل مراجعة اأنف�سهم وت�سحيح نظرتهم للحياة وللخرين ، فاالخرين 

لي�سوا عبيدا لنا ، بل عباد هلل وحده ، وكل من يظن يف نف�سه قدره على التحكم يف االخرين واهانتهم 

وقهرهم ، فاين اأذكرهم بقدرة اهلل عليهم ، فبلحظة يتحول العزير اىل ذليل بقدرة قادر .

فالدر�ض الذي لقنه بائع البي�ض لكاتب الدراما الذي تلقى تعلميه من الكتب ، ك�سف عن بائع 

البي�ض االكرث خربة باحلياة واالكرث ثقافة بالنف�ض الب�سرية ، بل وانه اأكرث اخلقا حتى لو كان 

اأميا  اأو ن�سف متعلم

والعلج  والعدل  الرحمة  فاالخلق هي ميزان   ، �سيئ  اي  قبل  االخــلق  لثقافة  بحاجة  نحن 

النف�سي لكل امرا�ض النف�ض االمارة بال�سوء ، وعندما نحققها يف �سلوكنا اليومي �سنق�سي على كل 

االمرا�ض ويف مقدمتها كورونا .

سارة السهيل 

 وقائع حياتنا وتفشي 
كورونا االنانية والتحقير 

من االخرين
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االنباط - خليل  الفراية

قال نائب مدير عام �سركة اجل�سر العربي 

عــدنــان الــعــبــادلــه  اأن الــ�ــســركــة جتــاوبــت مع 

حملة مكاتب ال�سياحة وال�سفر داخل اململكة 

بق�ساء  املــواطــنــني  مــن  عـــدد  اأكـــرب  لتمكني 

منتجعات  يف  الــ�ــســعــيــد  الــفــطــر  عــيــد  عــطــلــة 

،�سانت  ،دهـــب  ال�سيخ  )�ــســرم  �سيناء  جــنــوب 

وفرتها  منتظمة  بــرحــلت  وطــابــا(  كاترين 

العربي من خلل قواربها احلديثة  اجل�سر 

املتميزة. البحرية  وقطعها 

بــداأت  الــعــربــي  اأن اجل�سر  الــعــبــادلــة  واأكـــد 

وال�سفر  الــ�ــســيــاحــة  مــكــاتــب  مــع  وبــالــتــعــاون 

لت�سيري  والتح�سري  االإعــــداد  يف  اململكة  يف 

بحرا  نويبع  اإىل  وخمــدومــة  حديثة  قــوارب 

خلل  بــرا   وذهــب  ال�سيخ  �سرم  اىل  وبعدها 

االأيام املقبلة ال �سيما بعد اإعادت فتح اخلط 

الدويل البحري العقبة _ نويبع باجتاهني 

، ورغبة الكثري من املواطنني لق�ساء اإجازة 

ال�سقيقة  يف  الــ�ــســيــاحــيــة  املــنــاطــق  يف  الــعــيــد 

م�سر.

االأردنيني  اختيار  اأن  على  العبادلة  و�سدد 

جلــمــهــوريــة مــ�ــســر الــعــربــيــة لــقــ�ــســاء عطلة 

تــاكــيــداً  يــاأتــي  الــبــحــريــة  مناطقها  الــعــيــد يف 

واالأخــويــة  التاريخية  الــعــلقــات  عمق  على 

الــتــي تــربــط الــ�ــســعــبــني الــ�ــســقــيــقــني اإ�ــســافــة 

ال�سياحية  العامل  مناطق  معظم  اإغلق  اإىل 

االأخرى اأبوابها ب�سبب جائحة كورونا.

اأن �سركة اجل�سر العربي   وقال العبادلة : 

النقل  خلدمة  حديثاً  بحرياً  اأ�سطواًل  وفرت 

ميتلك  ال�سقيقني  الــبــلــديــن  بــني  الــبــحــري 

واالإمـــكـــانـــات  واالأدوات  الــتــجــهــيــزات  كــافــة 

الــذاهــب  االأردين  ال�سائح  خلــدمــة  الــلزمــة 

اإىل نــويــبــع_  و�ــســرم الــ�ــســيــخ وخــا�ــســة من 

نــاحــيــة االإجـــــــــراءات الــ�ــســحــيــة واخلــدمــيــة 

واالآمان وال�سلمة العامة.

الــتــي  االأ�ــــســــعــــار  مــعــقــولــيــة  اإىل  ـــافـــة  اإ�ـــس

مع  بالتن�سيق  ال�سياحية  املــكــاتــب  حــددتــهــا 

طيلة  هــنــاك  ال�سياحية  واملــ�ــســالــح  الــفــنــادق 

العائلة من ق�ساء  فرتة االإقامة  مبا ميكن 

عدة اأيام بهدوء و�سلم.

االأردنية  العائلة  اختيار  العبادلة  وو�سف 

العربية  م�سر  يف  ال�سيخ  �سرم  اإىل  الــذهــاب 

ثقة    « بــاأنــه  العربي  اجل�سر  اأ�ــســطــول  وعــرب 

» مــتــجــددة ومـــقـــدرة عــمــلــت الــ�ــســركــة على 

حتديث  خـــلل  مــن  �ــســنــوات  مــنــذ  حتقيقها 

االأ�ــســطــول الــبــحــري و�ــســل�ــســة االإجـــــراءات 

والــ�ــســلمــة واالأمـــــان يف الــنــقــل اإ�ــســافــة اإىل 

البلدين  يف  املعنية  االأجــهــزة  وم�ساندة  دعــم 

ليبقى  املــبــذولــة  اجلــهــود  بــكــافــة  ال�سقيقني 

اخلــــط الــبــحــري الـــــدول الــعــقــبــة - نــويــبــع 

والتعاون  املحبة  اأوا�سر  يعزز  عربياً  ج�سراً 

بـــني الـــبـــلـــديـــن الــ�ــســقــيــقــني وذلـــــك بــفــ�ــســل 

والتي  بينهما  الطيبة  التاريخية  العلقات 

ترعاها وتدعمها القيادة احلكيمة يف االأردن 

وم�سر.

»الجسر العربي« بالتعاون مع المكاتب السياحية 
تطلق رحالت لألردنيين

 حرتوقة: استحداث قانون استثمار عصري 
لتحسين البيئة االستثمارية 

 المواصفات: انجاز 48 ألف بيان جمركي و10 آالف 
فحص مخبري خالل الربع األول

ان تستمع لشهادة أطباء تخدير في   ُصلح عمَّ
لط قضية مستشفى السَّ

االنباط - هدى دياربكريل 

اأو�سح رئي�ض هيئة االإ�ستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه حول 

اأن هذا  اإ�ستثمار جــديــد،  قــانــون  بــاإ�ــســتــحــداث  الــتــوجــه احلــكــومــي 

االإ�ستثمار  قانون  تنفيذ  على  اعــوام  �ستة  بعد م�سي  التوجه جاء 

احلايل ل�سنة 2014، حيث كان ال بد من التو�سية ب�سرورة اإعادة 

النظر يف القانون احلايل ملواكبة التطور احلا�سل يف العامل خا�سة 

فيما يتعلق بالبيئة االإ�ستثمارية وتطويرها، كون اال�ستثمار يعترب 

�سرورة ا�سا�سية لتحقيق النمو االقت�سادي واحلفاظ على امل�ستوى 

املطلوب من التنمية االقت�سادية يف البلد.

واأ�ساف يف ت�سريحات خا�سة لـ«االنباط« اأن التوجه الإ�ستحداث 

املحلية  للإ�ستثمارات  وجــاذب  ومناف�ض  ع�سري  اإ�ستثمار  قانون 

اململكة  يف  اال�ستثمارية  البيئة  حت�سني  بــهــدف  جــاء  واالأجــنــبــيــة 

وحتقيق اأهداف وتطلعات امل�ستثمرين امل�ستقبلية مبا يتنا�سب مع 

االأردن  ت�سنيف  رفع  �ساأنها  من  والتي  الدولية  املمار�سات  اأف�سل 

االأعمال  ممار�سة  ب�ضھولة  املتعلقة  خا�سة  العاملية  التقارير  يف 

والتناف�سية.

وفــيــمــا يتعلق بــاآلــيــة االعـــفـــاءات واحلـــوافـــز املــقــدمــة ، بـــنينّ اأن 

ومبوجب  حالياً  للم�ستثمرين  املقدمة  واحلوافز  االعفاءات  اآلية 

قانون االإ�ستثمار احلايل ت�سمل اإعفاءات جمركية و�سريبية على 

اخلا�سة  الثابتة  املــوجــدات  وعلى  االإنــتــاج  وم�ستلزمات  مدخلت 

بامل�سروع االإ�ستثماري، وهذه املزايا �ستبقى للم�ساريع االإ�ستثمارية 

اجلديدة ولكن �ستكون ح�سب قانوين اجلمارك العامة وال�سريبة 

قانون  اأن  اإىل  اإ�سافة  بالتنفيذ،  االإخت�سا�ض  جهة  هي  و�ستكون 

للم�ستثمرين  احلــوافــز  تقدمي  على  �سريكز  اجلــديــد  االإ�ستثمار 

اجلدد.

واأ�ساف اأن هيئة االإ�ستثمار معنية مبتابعة امل�سروع االإ�ستثماري 

يف كافة مراحله مع اجلهات �ساحبة االإخت�سا�ض، بهدف تو�سيع 

ملطالبهم،  واال�ستماع  للم�ستثمرين  املقدمة  اخلــدمــات  وجتــويــد 

فنحن يف هيئة االإ�ستثمار نعمل حالياً على متابعة �سوؤون امل�ستثمر 

امل�ستثمرين قبل وبعد  �سوؤون  ملتابعة  من خلل فريق متخ�س�ض 

اال�ستثمار وخلل فرتة حياة امل�سروع �سمن اخلطة اال�سرتاتيجية 

للهيئة ان�سجاما مع ا�سرتاتيجية احلكومة لتوفري بيئة ا�ستثمارية 

جاذبة وم�ستدامة.

وختم رئي�ض هيئة االإ�ستثمار بالوكالة اأن هيئة اال�ستثمار تعمل 

الــدويل على اجناز م�سروع  البنك  بالتن�سيق مع جمموعة  حالياً 

ا�ــســرتاتــيــجــيــة جــديــدة لــرتويــج اال�ــســتــثــمــار لــلــفــرتة )-2021 

على  رئي�سي  ب�سكل  االإ�سرتاتيجية  هــذه  تركز   حيث   ،  )2024
جـــذب اال�ــســتــثــمــارات االجــنــبــيــة املــبــا�ــســرة مبــا فــيــهــا ا�ــســتــثــمــارات 

االردنيني املغرتبني يف اخلارج. 

ويف احلــديــث عــن الــتــوجــه احلــكــومــي يف مــا اذا كـــان الــقــانــون 

اأمــوال امل�ستثمرين االردنني  اإجــراء لوقف ت�سرب روؤو�ــض  يت�سمن 

واالأجانب لدول اأخرى متنح ت�سهيلت وتوطني مقابل اال�ستثمار 

لديهم  الذين  املوجودين  امل�ستثمرين  بينما  جدا  ب�سيطة  مببالغ 

نح لهم هذه الت�سهيلت  روؤو�ض اموال كبرية جدا يف االأردن ال متمُ

قـــال الــنــاطــق الــر�ــســمــي بــاإ�ــســم هيئة اال�ــســتــثــمــار بـــلل ابـــو زيـــد ل 

»االنباط« ان ال�سوؤال لي�ض من تخ�س�سات الهيئة، حيث اأن اأرقام 

 ٢٠١٤ ل�سنة  اال�ستثمار  قــانــون  مــن  ا�ستفادت  التي  اال�ستثمارات 

ارتفعت يف عام ٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٩.

االنباط-عمان

 تعاملت كوادر موؤ�س�سة املوا�سفات واملقايي�ض 

جمركي  بيان   ٤87٠٠ مع  اجلمركية  املراكز  يف 

خلل  اململكة،  يف  احلدودية  املعابر  خمتلف  يف 

الربع االول من العام احلايل.

ام�ض االحد،  املوؤ�س�سة  بيان �سادر عن  وذكر 

خــلل  نــفــذت  التفتي�سية  املــوؤ�ــســ�ــســة  كــــوادر  ان 

جــولــة   86١ احلـــــايل  الـــعـــام  مـــن  االول  الـــربـــع 

و�سهاريج  وحمــطــات  واال�ـــســـواق  امل�سانع  على 

ال�سرتاطات  حتقيقها  مــن  للتاأكد  املــحــروقــات 

الرقابة والقواعد الفنينّة واملوا�سفات القيا�سينّة 

االأردنينّة.

ـــات واأوقـــفـــت 7  واأغــلــقــت املــوؤ�ــســ�ــســة 6 حمـــطنّ

اإتلف  قــرار   6٠ واأ�ــســدرت  �سهاريج حمروقات 

املــنــتــجــات املــخــالــفــة خـــلل الــربــع  للعديد مــن 

االأول من العام احلايل.

املــوؤ�ــســ�ــســة حتققت من  ان  الــبــيــان،  واو�ــســح 

 ١١٠٠ حــــوايل  يف  الــقــيــا�ــض  واأدوات  املــ�ــســخــات 

من  حتققت  كما  حمروقات،  و�سهريج  حمطة 

٤٠٠ الف  ا�ــســطــوانــة غــاز مــنــزيل، ونــحــو   ٢٩٠٠

وال�سغط  احلـــرارة  كموازين  قيا�ض،  منظومة 

املــاء  وعــــدادات  الــطــول  قيا�ض  واأدوات  الطبينّة 

والكهرباء والغاز واملحروقات والتاك�سي واأدوات 

قــيــا�ــض �ــســغــط االإطــــــــارات وغـــريهـــا، فــيــمــا مت 

اإجراء ١٠٢٠٠ فح�ض لعينات كيماوية وغذائية 

وهــنــد�ــســيــة يف خمـــتـــربات املــوؤ�ــســ�ــســة، كــمــا متنّ 

اً للتحقق من  الك�سف على 57٠ م�سعداً كهربائينّ

�سلحينّتها واأمانها لل�ستخدام العام.

 5٠٠٠ وا�ساف ان املوؤ�س�سة قامت بدمغ نحو 

والف�سينّة  الذهبينّة  امل�سوغات  من  كيلوغرام، 

بالعيار  مطابقتها  مــن  الــتــاأكــد  بعد  امل�سغولة 

على  املوؤ�س�سة  دمغة  تثبيت  مت  حيث  القانوين، 

 ٢7٩١ فح�ض  اىل  ا�سافة  م�سغولة،  قطعة  كــل 

امل�ستوردة و  الذهبية  ال�سبائك  كيلو غراما من 

٢٠٠ كيلو غرام من ال�سبائك الف�سية امل�ستوردة.

ودعــــا الــبــيــان املــ�ــســتــورديــن اإىل االنــ�ــســمــام 

ل االإجراءات  لربنامج التاجر امللتزم الذي ي�سهنّ

ــتــرياد مــنــتــجــات  ـــار املــلــتــزمــني بــا�ــس عــلــى الـــتـــجنّ

مطابقة للقواعد الفنية واملوا�سفات القيا�سية، 

بــلــغ عــدد  اإجنــــاز معاملتهم، وقـــد  ع مــن  ويــ�ــســرنّ

 77 للربنامج  ة  املن�سمنّ والــ�ــســركــات  املوؤ�س�سات 

واملنتجات  ال�سركات  عــدد  بلغ  فيما  م�ستوردا، 

احلــا�ــســلــة عــلــى �ــســهــادات املــطــابــقــة يف خمتلف 

القطاعات ٤8١.

علمة  عــلــى  للح�سول  امل�سنعني  دعـــا  كــمــا 

ـــــة الـــتـــي متــنــحــهــا املــوؤ�ــســ�ــســة  اجلــــــودة االأردنـــــينّ

اعتماديتها  بـــزيـــادة  ت�سهم  والــتــي  للمنتجات 

�سهادة  اإىل  باالإ�سافة  �سرائها،  على  واالإقــبــال 

اجلينّدة  الزراعية  للممار�سات  جــاب«  »جلوبال 

ــة  و�ـــســـهـــادة »عـــ�ـــســـوي« الـــتـــي تــ�ــســهــم بــانــ�ــســيــابــينّ

املنتجات والب�سائع عرب احلدود.

بــ�ــســهــادة  االعـــــرتاف  اأن  اإىل  الــبــيــان  ولــفــت 

احللل االردين للأغذية من الهيئة ال�سعودية 

للموا�سفات واملقايي�ض واجلودة �سيمنح مزيداً 

ــقــة يف �ــســهــادات حـــلل الــتــي ت�سدرها  الــثنّ مــن 

املوؤ�س�سة.

االأردنــيــة  املنتجات  اأمـــام  االأبــــواب  يفتح  كما 

و�سي�ساعد  ال�سعودية  االأ�ـــســـواق  يف  للمناف�سة 

املــ�ــســدريــن مـــن املــ�ــســانــع الــغــذائــيــة االأردنـــيـــة 

الـــذيـــن �ــســيــحــ�ــســلــون عــلــى هـــذه الــ�ــســهــادة من 

اإىل  منتجاتهم  ت�سدير  على  املوؤ�س�سة  خــلل 

اأ�سواق ال�سعودية دون اأي معيقات اأو فحو�سات 

باملنتج  الثقة  يــعــزز  مــا  احلــــدود،  على  اإ�سافية 

االأردين وي�سهم بان�سيابية و�سهولة مروره عرب 

ة، وزيادة ال�سادرات الوطنية ما  املنافذ احلدودينّ

�سينعك�ض اإيجابا على االقت�ساد الوطني.

القيا�سية  املــوا�ــســفــات  اإعــــداد  �سعيد  وعــلــى 

املوؤ�س�سة  اأن  اىل  البيان  اأ�سار  الفنية،  والقواعد 

اأ�سدرت خلل الربع االول من العام احلايل 38 

موا�سفة قيا�سينّة وقاعدة فنينّة جديدة، موؤكداً 

العلمي  التطور  املوؤ�س�سة ما�سية يف مواكبة  اأن 

موا�سلة  عرب  واملقايي�ض،  املوا�سفات  جمال  يف 

الفنينّة  والقواعد  القيا�سينّة  املوا�سفات  اإ�سدار 

االأردنية ملختلف اخلدمات واملنتجات واالأنظمة، 

فقد  ــة،  الــدولــينّ املحافل  يف  امل�ساركة  وموا�سلة 

العام  من  االأول  الربع  خلل  املوؤ�س�سة  �ساركت 

احلايلنّ يف اجتماعات املنظمة العربينّة للتقيي�ض 

ــة  الــدولــينّ واللجنة  ــة،  الــدولــينّ التقيي�ض  وهيئة 

لل�سياحة، وغريها.

امل�ستهلك  حلماية  املوؤ�س�سة  �سعي  اإطــار  ويف 

من املنتجات املقلدة، فقد حتققت املوؤ�س�سة من 

اأظهرت  فح�ض،  وتقرير  جتارينّة  علمة   ٢7٩5

اإجــراء  ومتنّ  مقلنّدا،  منتجا   ١٠٢ وجــود  نتائجها 

املقت�سى القانويننّ بحق املخالفني.

 ٢٤7 ا�ستقبلت  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  البيان  ه  ونــونّ

ـــت مــتــابــعــتــهــا �ــســمــن املــــدد املــحــددة  �ــســكــوى متنّ

البيان على  �سدد  باملئة منها، فيما   ٩8 واأغلقت 

اأهمينّة دور املواطن وتعاونه مع املوؤ�س�سة، داعيا 

اأي خمالفات على  عــن  االإبـــلغ  اإىل  املــواطــنــني 

وات�ساب وهاتف ال�سكاوى املوحد )٠653٠١٢٤3( 

jsmo. في�سبوك  على  املوؤ�س�سة  �سفحة  اأو 

ال�سكاوى  اأيقونة  اإىل  الــدخــول  اأو   gov.jo
الرابط:  عرب  للموؤ�س�سة  االإلكرتوين  املوقع  يف 

حيث   3exrpDC/https://bit.ly
تعامل ال�سكاوى مبنتهى ال�سرية واملو�سوعية.

ان االنباط- عَمّ

ـــان  ـــلـــح جـــــزاء عـــَمنّ  ا�ــســتــمــعــت حمــكــمــة �ـــسمُ

ــخــديــر  لــ�ــســهــادة طــبــيــبــني مــتــخــ�ــســ�ــســني بــالــَتنّ

م�ست�سفى  مــن  االأوكــ�ــســجــني  نــفــاد  ق�سية  يف 

�سهر  منت�سف  وقعت  التي  احلكومي،  لط  ال�َسنّ

١3 متهًما. بها  املا�سي، ويحاكم  اآذار 

جل�ستها  االأحـــد،  امــ�ــض  املحكمة،  وعــقــدت 

ـــدي  احلـــاديـــة عـــ�ـــســـرة، بــرئــا�ــســة الــقــا�ــســي عمُ

لريتفع  عــامــة  نيابة  �ساهدي  اإىل  فــريــحــات، 

اإىل  االآن  حتى  اإليهم  امل�سَتمع  ال�سهود  عــدد 

�ساهًدا.  ١٩

فـــــاع عــــن املــتــهــمــني  وحـــ�ـــســـر مـــوكـــلـــو الـــــِدنّ

واملـــدعـــي الـــعـــام املــخــتــ�ــض والـــذيـــن نــاقــ�ــســوا 

ال�ساهَدين.

وتـــعـــقـــد املــحــكــمــة جــلــ�ــســتــهــا املــقــبــلــة يـــوم 

ل�سهود  اال�ستماع  ال�ستكمال  املقبل؛  اخلمي�ض 

ي�سل  اأن  املتوقع  من  والذين  العامة  النيابة 

٤٩ �ساهدا. اإىل  عددهم 

اأمـــــام  املــــنــــظــــورة  الـــقـــ�ـــســـيـــة  ويـــحـــاكـــم يف 

العامة  النيابة  اأوقفتهم  متهًما،   ١3 املحكمة 

ة  املــَدنّ اأمتــوا  اأن  بعد  املحكمة  �سبيلهم  واأخلت 

يوما.  3٠ والبالغة  للتوقيف  القانونية 

مــن  االأوكـــ�ـــســـجـــني  مـــــادة  نـــفـــاد  اَننّ  ـــذكـــر  يمُ

ـــلـــط  ــتــ�ــســفــى الـــ�ـــَسنّ ــــابــــعــــة ملــ�ــس اخلـــــزانـــــات الــــَتنّ

احلـــكـــومـــي، تــ�ــســبــب بـــوفـــاة �ــســبــعــة اأردنـــيـــني، 

وحتــــركــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة لــلــتــحــقــيــق يف 

من  ا  �سخ�سً  ١3 اإثرها  على  واأوقفت  الق�سية 

حة. ال�سِنّ وزارة  يف  م�سوؤولون  بينهم 

جــزاء  لح  �سمُ حمكمة  اىل  الق�سية  ونقلت 

ــــان وبـــــــداأت عـــقـــد جــلــ�ــســاتــهــا ا�ــســبــوعــيــا  عــــَمنّ

ا�سبوعيا. جل�ستني  ومبعدل 

 مذكرة تفاهم بين قناة المملكة 
ومنظمة العمل الدولية

 تنفيذ مشروع التسمية والترقيم
 في معان

 بلدية مأدبا تبدأ حملة رش 
لمكافحة الحشرات

االنباط- عمان

 وقــعــت قــنــاة املــمــلــكــة ومــنــظــمــة العمل 

الدولية مذكرة تفاهم تهدف اإىل التعاون 

يف زيـــــــادة الـــتـــوعـــيـــة مبـــعـــايـــري ومــفــاهــيــم 

االجتماعي  الــنــوع  على  القائمة  املــ�ــســاواة 

والتمكني االقت�سادي للمراأة يف االأردن.

وا�ـــســـار بــيــان �ـــســـادر عـــن الــقــنــاة امــ�ــض 

تـــتـــنـــاول  الـــتـــفـــاهـــم  مــــذكــــرة  ان  االحــــــــد، 

معدالت  وزيــــادة  املــــراأة  ت�سغيل  دعــم  �سبل 

من  العمل،  �سوق  يف  املتوا�سعة  م�ساركتها 

�سرورة  على  تركز  توعوية  ر�سائل  خــلل 

ومنا�سبة  اآمنة  عمل  ظــروف  خلق  واأهمية 

على  الــقــائــم  التمييز  وحمـــاربـــة  لــلــمــراأة، 

يف  والتحر�ض  والــعــنــف  االجتماعي  الــنــوع 

وحقوق  معايري  �سمان  مــع  العمل،  عــامل 

االجتماعية  االأجر واحلماية  االإن�ساف يف 

وحماية االأمومة.

انطلقها  منذ  ا�س�ست  القناة  ان  يذكر 

تهيئة  اإىل  تهدف  االجتماعي  للنوع  جلنة 

بيئة عمل منا�سبة وو�سع اإجراءات واأدوات 

ت�سمن رفع ن�سبة م�ساركة ومتكني املراأة يف 

العدالة  حتقيق  و�سمان  القيادية،  املواقع 

وامل�ساواة القائمة على النوع االجتماعي.

ي�سار اىل ان منظمة العمل الدولية هي 

املتحدة،  لـــلأمم  تابعة  متخ�س�سة  وكــالــة 

قناة  لــكــوادر  تدريبية  جل�سات  عــدة  عقدت 

اململكة عن مبادئ ومعايري امل�ساواة القائمة 

على الــنــوع االجــتــمــاعــي، ودور االإعــــلم يف 

االأردن،  يف  املــراأة  وق�سايا  بحقوق  التوعية 

مبا يف ذلك مراعاة االعتبارات القائمة على 

النوع االجتماعي يف املحتوى واللغة.

االنباط- معان

بــــداأت بــلــديــة مــعــان الــكــربى وبــالــتــعــاون 

ام�ض  الدولية  للتنمية  االأمريكية  الوكالة 

الــ�ــســوارع  ت�سمية  مــ�ــســروع  بتنفيذ  االأحـــــد، 

وترقيم املباين �سمن حدود التنظيم التابع 

و�سول  ت�سهيل  بــهــدف  مــعــان،  مبدينة  لها 

اخلدمات العامة لل�سكان.

وقال نائب حمافظ معان ورئي�ض جلنة 

االنــبــاء  لــوكــالــة  البطو�ض  عــاطــف  بلديتها 

االردنية )برتا( ام�ض، اإن البلدية وبالتعاون 

مع الوكالة االأمريكية و�سمن برنامج دعم 

اللمركزية واحلكم املحلي، با�سرت بتنفيذ 

املــ�ــســروع وحــــددت املــنــاطــق الــتــي �سي�سملها 

وهي: و�سط البلد و�سطح معان وطريق اأذرح 

وحي االأ�سغال وحي الزراعة، ومناطق اأخرى 

داخل حدود التنظيم.

واأ�ساف اإنه �سيتم تنفيذ امل�سروع على عدة 

مراحل، مبينا اأنه �سيتم االنتهاء من تنفيذ 

فيما  تقريبا،  �سهر  خــلل  احلالية  املرحلة 

�سيحدد امل�سروع املواقع والعناوين من خلل 

تركيب لوحات لت�سمية للأحياء وال�سوارع، 

وترقيم املنازل، ما ي�سهم يف �سهولة و�سول 

املــديــنــة، وحتــديــد ور�سم  اخلــدمــات ل�سكان 

الهوية املكانية لها.

اأ�ــســمــاء  اخــتــيــار  عــمــلــيــة  اأن  اإىل  واأ�ــــســــار 

ال�سوارع واالأحياء متت بالتعاون مع البلدية، 

العامة  الوطنية  الثقافة  مع  يتنا�سب  ومبــا 

واخلــ�ــســو�ــســيــة املــحــلــيــة لــلــمــديــنــة، داعــيــا 

املــواطــنــني اإىل الــتــعــاون مــع الــفــرق املنفذة 

طابع  ذات  مــديــنــة  اإىل  و�ــســوال  لــلــمــ�ــســروع 

منظم.

االنباط- ماأدبا

ام�ض االحد،  الكربى  بلدية ماأدبا  بــداأت 

والتدخني،  احل�سرية  باملبيدات  ر�ــض  حملة 

واملناطق  البلدية  مناطق  خمتلف  �سملت 

التابعة لها.

وقــال رئي�ض جلنة البلدية احمد بركات 

الــــزهــــري يف تــ�ــســريــح �ــســحــفــي امــــ�ــــض، اإن 

احلملة تاأتي �سمن جهود البلدية امل�ستمرة 

للمحافظة على ال�سحة وال�سلمة العامة، 

ومــكــافــحــة الـــقـــوار�ـــض واحلـــ�ـــســـرات. ودعـــا 

املواطنني اإىل اأهمية التخل�ض من االأع�ساب 

اجلافة حول منازلهم، او يف احلدائق املنزلية 

واحلــ�ــســرات  الـــزواحـــف  فيها  تتجمع  الــتــي 

خـــلل ف�سل الــ�ــســيــف، تــزامــنــاً مــع ارتــفــاع 

درجات احلرارة.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

توقف جريان الدماء يف عروق يداي ... عجزت عن ت�سطري الكلمات ... بعد ان هم�ست 

اق��وال و احاديث حبيبها وهو اخر  ا�سابعي اخر مرة للورق االبي�ض بب�سع كلمات من 

تقاريري الذي �سم  كلماتك التي مل تراها عيناك لن ت�سمعها اذنيك يا ابي .

ال�����س��ر... م��ع توهج ال�سوق  ل��ه اال  ال��ذك��ري��ات يعرتيني االمل م��ا م��ن دواء  ت��غ��زوين 

وا�ستعال احلنني ليفقد العقل القدرة على التفكري كيف للحياة ان ت�ستمر بدونك .

ق�س�سه  كالمه  �سحكته  بطلباته  امل��ن��زل  اأرك���ان  ميلئ  �سوته  ك��ان  اأ�سابيع  ع��دة  قبل 

وحكاياه ووجعه كلها ا�سبحت ا�سداء اأ�سوات تداعب اال�سواق ودمع العني . 

ان جتد  يالها من �سدمة   ... غ��اب  علينا  .. خوفك  افتقدها  امل�سي فجرا  ال��ة  �سوت 

نف�سك يف العراء دون يد تطبطب عليك تزيل همومك بدعوة ومت�سح دمعتك بكلمة .

ابي ... كم افتقد وجودك كم تخنقني براكني الدموع ... كيف يل اأن ا�ستمر يف حياتي 

القنوات  تتابع  كر�سيك  على  جال�ض  وان��ت  �سهرك  ...افتقد  دعائك  بركة  ودون  بدونك 

االإخبارية بينما اجل�ض اىل جانبك اتابع عملي ، لقد كنت رفيقي يف الليل احيانا نتناق�ض 

الليل  ب��ات  واالن  علينا  وخوفك  باملك  تخرين  اخ��رى  واحيانا  خاطرك  يف  يجول  مبا 

طويال حالك ال�سواد.

ابي اين كلمات اخلوف واللوم عندما جتدين وقعت يف م�سكلة ال اعرف اخلروج منها؟ 

م�سبحتك  �سوت  اين  ؟  نف�سك  تهواه  ال  مبا  اناق�سك  عندما  وغ�سبك  ع�سبيتك  واي��ن 

اي��ن واي��ن واي��ن......ك��ل��ه��ا ا�سبحت ذكريات  اي��ن �سوت هاتفك  وا���س��وات ت�سبيحاتك ؟ 

تع�سر النف�ض املا  .

ابي اتذكر غرفة نوم لعبتي التي �سنعتها اناملك الذهبية ما زلت احتفظ  بها وكيف 

يل ان ارميها وهي اغلى هدايا حياتي .

واختي   رفيقي  كنت  ع��م��ان  مدينة  خ���ارج  لل�سكن   انتلقنا  عندما  وال���دي  ي��ا  ات��ذك��ر 

بخطواتنا حتى ن�سل املدر�سة وتطمئن علينا .

االأ���س��واق  اىل  معنا  وت��ذه��ب  الريا�سيات   م�سائل  يل  ت�سرح  كنت  عندما  ات��ذك��ر  اب��ي 

لن�سرتي اجمل الثياب العيد اأتدري انني ما زلت احتفظ  بالعديد من تلك القطع يف 

خزانتي .

كيف يل ان ان�سى تلك اليد التي جلبت لنا ما لذ وطاب او ان�سى �سوتك عر الهاتف 

ي�سالنا عن رغباتنا قبل و�سولك البيت ، كيف يل ان ان�سى دموع خوفك واملك يف اق�سى 

ظروف حياتي. 

ذكريات وذكريات تتزاحم يف ذاكرتي حتى ظننت اين فقدت الذاكرة . مل اتوقع ذهابك 

ب�سرعة كنت انتظر عودتك لتجل�ض بيننا ويعلو �سوت التلفاز باالخبار  لتطلب مني كا�سا 

من املاء او قطعة �سوكوالته او كوبا من ال�ساي  .

يف ذلك اليوم الذي كنت اهرب منه دائما اعطيتك حبة متر حم�سوة بقطع من اجلوز 

اإال عندما �سلمت الروح اىل  اياه ،مل ارك بعدها  طاملا ع�سقتها وكانت اخر ما اعطيتك 

بارئها ما كنت اعلم ان ج�سدك بارد ظننت انك متعب ولكن جاء خر موتك من بعيد 

ال�سرخ ب�سرخات ما زلت ايل يومي هذا ا�سرخها » بابا بدي بابا » .

لتعود يف اليوم التايل حمموال على االكتاف وانا غري م�سدقة انك رحلت بعيدا وان 

ج�سدك بارد واقفلت عيناك لالبد وا�سبحت غري قادرة على روؤية النور ، بعدها خرجت 

�سامتا دون ان تقول كلمة واحدة او ت�سالني ماذا اريد كان وداعا موؤملا طاملا هربت منه يف 

افكاري ودعوة ربي ان ال اعي�ض هذا الفراق اال ان تذوقت مراراته .

ابي بالرغم من غياب ج�سدك اال ان روحك ما زالت بيننا واغرا�سك ما زلت التحف 

بها واحدثها با�سواقي وحنيني ورغبتي ان ا�سمك .

  البيت يف غيابك يا ابي ا�سبح باردا م�ستتا والول مرة تغيب عن مائدة االإفطار التي 

فقدت بركتها  حتى يومنا هذا.. الفرح ا�سبح حمدود ، ويف كل يوم ا�سع را�سي عالو�سادة 

ادعو  اهلل ان اراك يف حلمي ال�سمك و اخرك مبا يوؤملني وا�سكو اليك �سعف قوتي من 

يوم فراقك.

ابي كم ا�ستاق لك وهذه الكلمات اقل ما ميكن ان اقدمها بعد حياة مليئة بالعطاء 

واحلب والفرح .

و�ساحمني الن الكلمات مل ت�سعفني ان اعطيك ولو القليل القليل من امل وتعبك حتى 

و�سلنا اىل ما نحن عليه .

جمانة جمال

ابي نم مطمئنا فاشواقي 
مستيقظة تدعو لك

االثنني    3   /  5  / 2021

االنباط-عمان

 20.1 االأردنية نحو  البرتول  �سركة م�سفاة  اأرباح  بلغت   

م��ل��ي��ون دي��ن��ار ب��ن��ه��اي��ة ال�����س��ه��ور ال��ث��الث��ة االأوىل م��ن ال��ع��ام 

اجلاري، وفق البيانات املالية االأولية ال�سادرة عن ال�سركة.

�سجل  حيث  ال�سركة،  اأن�سطة  على  ال�سركة  رب��ح  وت���وزع 

 12.9 الغاز  اأ�سطوانات  وتعبئة  التكرير  ن�ساط  من  الربح 

1.6 م��ل��ي��ون دي��ن��ار، يف  ال��زي��وت  م��ل��ي��ون دي��ن��ار وم��ن م�سنع 

املنتجات  ت�سويق  �سركة  من  دينار  مليون   5.6 �سجل  حني 

م�سفاة  ل�سركة  الت�سويقية  االأردن���ي���ة-ال���ذراع  ال��ب��رتول��ي��ة 

البرتول االأردنية واململوكة بالكامل لها.

اخل��ام  النفط  اأ���س��ع��ار  ت��ع��ايف  ان��ه يف ظ��ل  ال�سركة  وق��ال��ت 

وامل�����س��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة ن��ت��ي��ج��ة ال���س��ت��م��رار ال�����دول امل��ن��ت��ج��ة 

ب���االت���ف���اق خل��ف�����ض اإن��ت��اج��ه��ا ون��ت��ي��ج��ة ل���ع���ودة احل���ي���اة اىل 

جائحة  م��ع  التعاي�ض  على  ال��ع��امل  تاأقلم  ظ��ل  يف  طبيعتها 

كورونا، بداأت نتائج ال�سركة بالتح�سن.

التي  خ�سائرها  تعوي�ض  على  قدرتها  ال�سركة  واأك���دت 

املواد  بع�ض  مبيعات  ان  من  بالرغم   ،2020 عام  يف  حتققت 

من  وباالأخ�ض  والقيمة  الكمية  حيث  من  متاأثرة  مازالت 

مادة وقود الطائرات.

ولفتت امل�سفاة اىل اأن �سركة ت�سويق املنتجات البرتولية 

والتو�سع  التطوير  م�سار  يف  اال�ستمرار  توا�سل  االأردن��ي��ة 

نظام  تطوير  مع  جنب  اىل  جنبا  جديدة،  حمطات  بافتتاح 

ت�سفري طلبات العمالء من خالل تفعيل التطبيقات الذكية 

وت�سفري  امل��ح��روق��ات  لطلبات  الذكية  االأن��ظ��م��ة  طريق  ع��ن 

اىل  باالإ�سافة  اآل��ي��ة،  بطريقة  وت�سليمها  املحطات  طلبات 

املقدمة  اخلدمات  لكافة  االإلكرتوين  الدفع  خدمة  تفعيل 

اإعادة �سحن  اأي فواتريكم من  ال�سركة عن طريق  من قبل 

الدفع  اأو  امل��ح��روق��ات  لطلبات  ال��دف��ع  اأو  البطاقات  ر�سيد 

امل�سانع  وطلبات  املنزيل  التوزيع  لطلبات  الكرتونيا  امل�سبق 

وال�سركات.

ا�ستكملت  فقد  املعدنية،  ال��زي��وت  ن�ساط  يخ�ض  وفيما 

ت�ساميم  تعديل  م�سروع  االأردن��ي��ة  البرتول  م�سفاة  �سركة 

تعديل  مت  حيث  منتجاتها،  لتعبئة  امل�ستخدمة  ال��ع��ب��وات 

من  للحد  وذل��ك  ل��رت،  و25  لرت   20 حجم  عبوات  ت�ساميم 

جاذبية،  اأكرث  وبت�ساميم  جوبرتول  زيوت  منتجات  تقليد 

حيث مت انتاج عبوات جتريبية، يف حني يجري العمل على 

والتجارة  ال�سناعة  غرفة  يف  اجلديدة  الت�ساميم  ت�سجيل 

باإنتاجها. حلفظ امللكية والبدء 

ولفتت اىل اال�ستمرار يف حتديث خمتر الزيوت املعدنية 

ب�����س��راء اأج��ه��زة ف��ح�����ض ج��دي��دة وح��دي��ث��ة وذل���ك ل��الرت��ق��اء 

مب�����س��ت��وى امل��وث��وق��ي��ة وت��اأه��ي��ل��ه ل��ف��ح�����ض ال���زي���وت امل��ع��دن��ي��ة 

امل�ستعملة لرفع م�ستوى خدمة ما بعد البيع.

وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ت�����س��دي��ر، اأع��ل��ن��ت ال�����س��رك��ة اأن���ه���ا تخطط 

للتو�سع يف الت�سدير لي�سمل لبنان وال�سودان وكندا وت�ساد، 

والكامريون. لليبيا  باالإ�سافة 

العربية-وكاالت

����س���م���ح���ت ب�����ور������س�����ة دب��������ي ل���ل���ذه���ب 

ال��ذه��ب  ل��ت��ج��ار  االأوىل  ل��ل��م��رة  وال�����س��ل��ع 

االإ�سرائيليني بالتداول يف البور�سة.

اإن���ه���ا  ب����ي����ان  ال����ب����ور�����س����ة يف  وق����ال����ت 

االأوراق  هيئة  من  ت�سريح  على  ح�سلت 

ال�سركات  لتمكني  االإ�سرائيلية،  املالية 

يف  اأع�����س��اء  ت�سبح  اأن  م��ن  االإ�سرائيلية 

بور�سة دبي للذهب وال�سلع، وا�ستخدام 

خدمات ومن�سات التداول اخلا�سة بها.

���س��ي��ت��م��ك��ن االأع�������س���اء االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون 

�سوق  يف  �سوق  ك�سناع  العمل  من  اأي�ساً 

دبي، وفقاً ملا ذكرته »بلومرغ«، واطلعت 

»العربية.نت«. عليه 

ياأتي هذا االإعالن يف اأعقاب »اتفاقيات 

اإب���راه���ي���م« امل���وق���ع���ة ال���ع���ام امل���ا����س���ي بني 

االإمارات العربية املتحدة واإ�سرائيل.

وال�سلع  ل��ل��ذه��ب  دب���ي  ب��ور���س��ة  وُت��ع��د 

وهو  امل��ت��ع��ددة،  لل�سلع  دب��ي  مل��رك��ز  تابعة 

م���ب���ادرة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة حل��ك��وم��ة دب���ي، 

وت��ت��م��ث��ل م��ه��م��ت��ه يف ت���ع���زي���ز ت��دف��ق��ات 

ال���ت���ج���ارة ال�����س��ل��ع��ي��ة يف اإم������ارة دب����ي من 

خ���الل ت��وف��ري ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة امل��ادي��ة 

واخلدمات  املنا�سبة  واملالية  وال�سوقية 

املطلوبة.

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

اأ�ساد مطار London City الدويل 

يف لندن بنف�سه، باعتباره اأول مطار رئي�سي 

يف العامل ميكنه التحكم الكامل يف احلركة 

اجلوية با�ستخدام برج رقمي.

ال��ت��ق��ن��ي  ومت االإع�������الن ع����ن االخ�������رتاق 

اجل���وي،  ال�����س��ف��ر  واإدارة  ت�سغيل  يف  ال��ك��ب��ري 

را�سخة  التكنولوجيا  فيه  اأ�سبحت  وقت  يف 

بقوة يف ال�سفر اجلوي.

اإىل  البيومرتية  ال�سعود  ب��واب��ات  وم��ن 

الر�سائل  تلك  يعر�ض  الذي  امل��وازي  الواقع 

امل��خ�����س�����س��ة ال�������س���ع���اع���ي���ة، ت���غ���ريت ع��م��ل��ي��ة 

العقدين  يف  كبري  ب�سكل  بالطائرة  اللحاق 

املا�سيني.

وي�������س���م���ح ال����ن����ظ����ام اجل�����دي�����د ل�����الأف�����راد 

املتمركزين على بعد 144 كيلومرتاً يف قرية 

يف ه��ام��ب�����س��اي��ر ب��ت��وج��ي��ه ال��رح��الت اجل��وي��ة 

لالإقالع والهبوط با�ستخدام �سارية رقمية 

حديثة.

وجرى جتهيز الرج الذي يبلغ ارتفاعه 

عالية  ك��ام��ريا   16 اإىل  ي�سل  مب��ا  م���رتاً   50

ال��دق��ة ت��وف��ر ل���وح���دات ال��ت��ح��ك��م االأر���س��ي��ة 

 London عر�ساً بزاوية 360 درجة ملطار

.City
وت�������س���ت���م���ل م�������س���ف���وف���ة ال����ك����ام����ريا ع��ل��ى 

ت��ق��دم  ���س��ام��ل��ة  ب��اإم��ال��ة  للتكبري  ك��ام��ريت��ني 

وظ���ائ���ف امل��ن��ظ��ار امل���ق���رب يف ب����رج ال��ت��ح��ك��م 

التقليدي.

معدنية  م�سامري  على  ال���رج  وي��ح��ت��وي 

الطيور،  من  الكامريات  حلماية  االأعلى  يف 

ول���ك���ل ك����ام����ريا اآل����ي����ة ت��ن��ظ��ي��ف ذات����ي����ة مل��ن��ع 

و���س��وح  ت�سوي�ض  م��ن  واحل��ط��ام  احل�����س��رات 

العد�سات.

وي��ت��م ب��ث ال�����س��ور م��ب��ا���س��رة ع��ر �سبكات 

خ��دم��ة  م�����زود  امل���وظ���ف���ني يف  اإىل  االأل����ي����اف 

املالحة اجلوية الرئي�سي يف اململكة املتحدة، 

NATS، يف هامب�ساير. املعروف با�سم 

وي��ت��م ن��ق��ل ال�����س��وت احل���ي ل��ل��م��ط��ار اإىل 

م���رك���ز ال��ت��ح��ك��م اجل���دي���د ب��ح��ي��ث ال ي���زال 

امل�����راق�����ب�����ون ي�������س���م���ع���ون �����س����وت حم���رك���ات 

ال����ط����ائ����رات اأث����ن����اء اال����س���ت���ع���داد ل��ل��ط��ريان 

للهبوط. العك�سي  وال�سغط 

14 �شا�شة بانورامية

وي��ع��ر���ض م��راق��ب��و احل��رك��ة اجل��وي��ة بث 

بانورامية  �سا�سة   14 عر  املبا�سر  الفيديو 

م��غ��ط��اة ب��ب��ي��ان��ات، م���ث���ل: اإ�����س����ارات ال���ن���داء 

واالرتفاع وقراءات الطق�ض و�سرعة اقرتاب 

الطائرات من املطار ومغادرتها.

ومبجرد اأن يتعافى الطريان بعد الوباء، 

ميكن للمطار التعامل مع 45 حركة طائرة 

يف ال�ساعة، ارتفاعاً من 40 يف عام 2019.

ال�سابقة  التجارب  بعد  االإط���الق  وي��اأت��ي 

اأورن�������س���ول���د����س���ف���ي���ك  ل���ل���ن���ظ���ام يف م����ط����اري 

ال�سويديني. و�سوند�سفال 

ع���ام  اإىل  ال������رج  اإن�������س���اء  وت����ع����ود خ���ط���ة 

بحاجة  اأن��ه��ا  امل��دي��ن��ة  اأدرك���ت  عندما   ،2016

التحكم  برج  يف  كبري  ب�سكل  اال�ستثمار  اإىل 

ال���ق���دمي م���ن اأج����ل امل�����س��ي ق���دم���اً يف خطة 

لتنا�سب  جنيه  مليون   500 بقيمة  تو�سعة 

طائرات اإ�سافية اأكر.

وق��ررت ب��داًل من ذلك بناء واح��د جديد 

مل��زاي��ا ال��ك��ف��اءة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا تقنية  ن��ظ��راً 

ال��ت��ح��ك��م ع��ن ب��ع��د اجل��دي��دة ال��ت��ي ط��ورت��ه��ا 

Saab ال�سويدية. �سركة 

 London اأن  اإىل  االإ������س�����ارة  جت����در 

وك��ان  ل��ن��دن،  م��ط��ارات  اأ���س��غ��ر  ه��و   City
5 م���الي���ني م�����س��اف��ر  ق���ب���ل ال�����وب�����اء ي���خ���دم 

�سنوياً، معظمهم ي�سافرون يف رحالت عمل 

اأوروب���ي���ة، م��ث��ل: ف��ران��ك��ف��ورت  اإىل وج��ه��ات 

واأم�سرتدام.

20.1 مليون دينار أرباح مصفاة البترول بنهاية الربع األول 2021

بورصة دبي للذهب والسلع تسمح بانضمام الشركات اإلسرائيلية 

أول مطار يتحكم في الحركة الجوية عبر برج رقمي 

صندوق أميركي شهير 
يخطط الستثمار مليار دوالر 

بالعمالت المشفرة

فالي دبي تتكبد خسارة سنوية
 بـ 712 مليون درهم

العربية-وكاالت

االأمريكي  اال�ستثمار  �سندوق  يتطلع 

 Andreessen Horowitz
800 مليون دوالر  جمع مبلغ يرتاوح بني 

ومليار دوالر من م�ستثمرين لال�ستثمار 

يف العمالت امل�سفرة وال�سركات النا�سئة.

ي���اأت���ي ه����ذا ال����ق����رار ب��ح�����س��ب م�����س��ادر 

����س���ح���ي���ف���ة »ف���اي���ن���ن�������س���ال ت�����امي�����ز« ب��ع��د 

جن����اح ا���س��ت��ث��م��ار ال�������س���ن���دوق يف م��ن�����س��ة 

.Coinbase
الثالث  وه��و  اجل��دي��د  التمويل  يهدف 

ا�ستثمارات  على  ي��رك��ز  ال��ذي  لل�سندوق 

ال�سندوق  جعل  اإىل  امل�����س��ف��رة،  ال��ع��م��الت 

واح����دا م��ن اأك���ر جم��م��وع��ات راأ�����ض امل��ال 

املخ�س�سة للعمالت امل�سفرة ورمبا �سعف 

ح��ج��م ���س��اب��ق��ت��ه��ا، ل��ك��ن ال�����س��رك��ة رف�����س��ت 

التعليق.

جلمع   Andreessen دف��ع  ي��اأت��ي 

ال���ت���م���وي���ل يف ال����وق����ت ال������ذي ي���ق���وم ف��ي��ه 

العمالت  جم��ال  يف  اآخ����رون  م�ستثمرون 

للمناف�سة،  كبرية  اأم��وال  بجمع  امل�سفرة 

م���دف���وع���ني ب���ارت���ف���اع ����س���وق ال��ب��ي��ت��ك��وي��ن 

واالإيثرييوم واالأ�سول الرقمية االأخرى.

ب���������داأ ال����راأ�����س����م����ال����ي����ون امل����غ����ام����رون 

بالعمالت امل�سفرة يف حتقيق مكا�سب من 

العمالت  بور�سة  وه��ي   Coinbase
ال��رق��م��ي��ة ال���ت���ي مت ط��رح��ه��ا ل��الك��ت��ت��اب 

ال���ع���ام يف وق����ت ���س��اب��ق م���ن ه����ذا ال�����س��ه��ر 

م��ل��ي��ار دوالر   60 ب��ن��ح��و  ق��ي��م��ت��ه��ا  وت���ق���در 

العمالت  امل��ب��ا���س��رة يف  اال���س��ت��ث��م��ارات  م��ن 

على  قيمتها  ارتفعت  التي  االفرتا�سية 

مدار ال� 12 �سهًرا املا�سية.

امل�ستثمرين  العوائد  �سجعت هذه  وقد 

واملوؤ�س�سات  ال�سناديق  مثل  املوؤ�س�سيني 

ع��ل��ى جت��دي��د ره��ان��ات��ه��م ع��ل��ى ال��ت��ق��ن��ي��ات 

ال���ن���ا����س���ئ���ة، ع���ل���ى ال�����رغ�����م م�����ن ال��ب��ي��ئ��ة 

التنظيمية غري الوا�سحة لهذه االأ�سول.

دبي - العربية

اأع��ل��ن��ت ف���الي دب���ي ل��ل��ط��ريان ام�ض 

712.6 مليون  بلغت  االأحد عن خ�سارة 

 ،2020 يف  دوالر(  م��ل��ي��ون   194( دره���م 

 198.2 ق����دره����ا  اأرب��������اح  م����ع  م���ق���ارن���ة 

مليون درهم يف ال�سنة ال�سابقة عندما 

ا����س���ت���ف���ادت م����ن ات����ف����اق ت��ع��وي�����ض م��ع 

بوينغ.

ق���ال���ت ���س��رك��ة ال����ط����ريان امل��م��ل��وك��ة 

انخف�ست  االإي���رادات  اإن  دب��ي  حلكومة 

تاأثر  مع  دوالر  مليار   2.8 اإىل   %52.7

اأعمالها بجائحة فريو�ض كورونا.

امل���ا����س���ي، ق����ال رئ��ي�����ض  ال�����س��ه��ر  ويف 

 14 اإن  دب��ي  ف��الي  �سركة  يف  ال�سيانة 

737 ماك�ض  ب��وي��ن��غ  م��ن ط���راز  ط��ائ��رة 

ل����دى ال�����س��رك��ة ���س��ت��ع��ود ج��م��ي��ع��ه��ا اإىل 

االأول من  االأ���س��ب��وع  ب��ح��ل��ول  اخل��دم��ة 

.2021 �سهر يونيو 

ماك�ض   737 رح��الت  ا�ستئناف  وبعد 

يف  �سيالكوت  اإىل  برحلة  اخلمي�ض  يوم 

باك�ستان، اأجازت �سركة الطريان عودة 

5 من تلك الطائرات اإىل اخلدمة بعد 

توقف دام عامني.

اأندرو جلوفر  ال�سيانة  رئي�ض  واأفاد 

يف اإف�������ادة ���س��ح��اف��ي��ة ع���ر االإن���رتن���ت 

كل  لدينا  اأن  اإىل  االطمئنان  »ميكنكم 

الثقة يف هذه الطائرة«.

اأنحاء  جميع  يف  ال�سركات  واأوق��ف��ت 

مار�ض  يف   737 الطائرة  حتليق  العامل 

اإندوني�سيا  يف  حادثني  بعد   2019 اآذار 

واإثيوبيا اأ�سفرا عن مقتل 346 �سخ�سا.

نيودلهي – رويرتز

ام�ض  اأولية  حكومية  بيانات  اأظهرت 

بلغ  ال��ه��ن��دي��ة  ال��ت��ج��ارة  ع��ج��ز  اأن  االأح����د 

اأبريل ني�سان. 15.24 مليار دوالر يف 

وب��ح�����س��ب االأرق�����ام، ارت��ف��ع��ت ���س��ادرات 

ذلك  يف  دوالر  مليار   30.21 اإىل  ال�سلع 

10.17 مليار دوالر قبل عام،  ال�سهر من 

45.45 مليار  اإىل  بينما �سعدت الواردات 

17.09 مليار. دوالر من 

اإغ����الق وط��ن��ي  اإىل  ال��ه��ن��د  وخ�����س��ع��ت 

����س���ارم ال���ع���ام امل���ا����س���ي الح���ت���واء ت��ف�����س��ي 

ت��راج��ع  اإىل  اأدى  ك���ورون���ا، مم��ا  ف��ريو���ض 

التجارة اخلارجية. اأحجام  كبري يف 

�سبب  يك�سفون  �سحة  ف��ي��دي��وخ��راء   

الهند كورونا يف  تف�ِض 

ال��ط��ب��ي  امل�����س��ت�����س��ار  اأ�����س����ار  ذل�����ك،  اإىل 

ل��ل��ب��ي��ت االأب���ي�������ض، اأن���ت���وين ف��اوت�����س��ي، يف 

اأن��ه  اإع��الم��ي��ة، االأح����د، اإىل  ت�����س��ري��ح��ات 

على  اإغ���الق  ف��ر���ض  ال��ه��ن��د  ع��ل��ى  �سيكون 

م���دى ع���دة اأ���س��اب��ي��ع الح���ت���واء االرت���ف���اع 

ال���ك���ب���ري يف ع����دد االإ�����س����اب����ات ب��ف��ريو���ض 

ومتحوراته. كورونا 

وق����اوم����ت ح���ك���وم���ة رئ���ي�������ض ال�������وزراء 

ن���اري���ن���درا م�����ودي، ح��ت��ى االآن  ال��ه��ن��دي، 

ف��ر���ض اإغ����الق ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال��وط��ن��ي، 

جت��ّن��ب��ا ل��ت��ك��رار جت���رب���ة االإغ������الق ال��ع��ام 

اإثرها  على  كثريون  عانى  التي  املا�سي، 

لالقت�ساد. �سربة  و�سّكلت 

اإك�سر�ض«  »اإن��دي��ان  �سحيفة  ونقلت 

فاوت�سي  ع��ن   Indian Express
اأن االأهم حاليا  قوله يف مقابلة: »اأعتقد 

وامل��ع��دات  االأك�سجني  على  احل�سول  ه��و 

الوقاية وغري ذلك«. واالأدوية ومعدات 

واأ�������س������اف: »ل����ك����ن م����ن ب����ني االأم������ور 

اإ�سدار  فورا  تتم  اأن  يجب  التي  االأخرى 

البالد«. باإغالق  اأمر 

وقال: »اإذا فر�ض االإغالق فال حاجة 

ميكن  اأ�سهر.  �ستة  ملدة  ذلك  يتم  اأن  اإىل 

لدوامة  حد  لو�سع  موؤقت  اإغالق  فر�ض 

»اأح��دا  اأن  اإىل  واأ���س��ار  ال��ع��دوى«.  انتقال 

قمتم  اإذا  لكن  ال��ب��الد..  اإغ��الق  يحب  ال 

اأن  ميكن  فقط،  عدة  اأ�سابيع  ملدة  باالأمر 

ديناميكية  على  مهم  تاأثري  لذلك  يكون 

الفريو�ض«. تف�سي 

الهندي املتحور  تعبريية عن   

ال�����س��ح��ة  وزارة  ب����ي����ان����ات  واأ�������س������ارت 

ت�سجيل  اإىل  االأح�����د،  ال���ي���وم  ال��ه��ن��دي��ة، 

ب���ف���ريو����ض  ج����دي����دة  اإ�����س����اب����ة   392488

االأرب��ع  خ��الل  وف��اة  و3689 حالة  كورونا 

املا�سية. �ساعة  والع�سرين 

االإ�سابات يف  اإجمايل عدد  االآن  ويبلغ 

 215542 19.56 مليون اإ�سافة اإىل  الهند 

الفريو�ض. ب�سبب  وفاة  حالة 

 وفر�ست واليات عدة قيودا خ�سو�سا 

يف م���اه���ارا����س���رتا )غ����رب����ا( وال��ع��ا���س��م��ة 

على  امل�ست�سفيات  ب��ات��ت  حيث  نيودلهي 

االنهيار. حافة 

وم����������ددت ال���������س����ل����ط����ات االإغ�����������الق يف 

ال�سبت. اإ�سايف  الأ�سبوع  نيودلهي 

خسائر ضخمة.. كورونا يكبد تجارة الهند 15 مليار دوالر في أبريل



االنباط- عمان

 خ���ال ���ض��ه��ر رم�����ض��ان امل���ب���ارك ويف ظل 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وظ����روف احل��ج��ر، يق�ضي 

النا�س وقتا ال باأ�س به يف منازلهم، ما يوفر 

ل��ه��م ف��ر���ض��ة ذه��ب��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر ذوات���ه���م اإم���ا 

ملمار�ضة  اأو  العلمية  امليادين  من  باال�ضتزادة 

اوا�ضر  لتقوية  او  املختلفة،  املواهب  وتعلم 

العاقات داخل اال�ضرة الواحدة.

اأ�ضحاب  �ضعي  ف��اإن  ملتخ�ض�ضني،  ووف��ق��اً 

احلرف والهوايات الكت�ضاب مهارات جديدة 

خ����ال ال�����ض��ه��ر ال��ف�����ض��ي��ل، ي��ف��ت��ح ل��ه��م ب��اب��ا 

النف�س،  ع��ن  وال��روي��ح  ال��ط��اق��ات،  لتفريغ 

ومي���ه���د اأم���ام���ه���م ���ض��ب��ي��ًا ل��ل��ك�����ض��ب امل����ادي 

“الروتني”  ك�ضر  اأن  ع��ن  ف�ضا  االإ����ض���ايف، 

اليومي، يعد عاجا فعاال مل�ضكات نف�ضية، 

ورمبا اجتماعية.

ك����ر م����ن ا���ض��ت��غ��ل��وا م����واق����ع ال��ت��وا���ض��ل 

االج���ت���م���اع���ي، ل��ت��ط��وي��ر ذوات����ه����م، وت��ع��زي��ز 

ال��ك��رمي،  ال�ضهر  ف���رة  واع��ت��ب��ار  م��ع��ارف��ه��م، 

التعلم،  ال�ضتكمال  متجددة  مدر�ضة  وكاأنها 

وال���ن���ه���ل م���ن ال�����ق�����راءة، وت���دع���ي���م امل���ع���ارف 

امل��خ��ت��ل��ف��ة، وجت���دي���د خم����زون ال���ذاك���رة من 

خمتلف املعلومات.

بني  تقى  االأ���ض��ن��ان  وق��ال��ت خريجة ط��ب 

اإن  )ب��را(،  االأردنية  االأنباء  لوكالة  عي�ضى، 

هوايتها  مم��ار���ض��ة  م��ن  متنعها  مل  درا�ضتها 

ع��ن ملل  بها  تبتعد  ك��ان��ت  ال��ر���ض��م، حيث  يف 

الروتني اليومي.

واأردفت: “بداأت اأفكر يف تطوير موهبتي 

حباً مبمار�ضتها وجعلها م�ضدراً لك�ضب املال، 

فبداأت قبل اأ�ضهر معدودة با�ضتقبال طلبات 

الر�ضم عرب ح�ضابي على تطبيق )ان�ضتغرام( 

حمولة  وجنحت”،  ُوفقت  اأين  هلل  واحلمد 

���ض��غ��ف��ه��ا خ����ال ال����ظ����روف ال���ت���ي ف��ر���ض��ت��ه��ا 

خا�س  لعامل  منها  ع��ربت  لبوابة  اجلائحة، 

امتاأت به األوانها.

امل�����ض��ت�����ض��ارة يف ����ض���وؤون ال��ع��م��ل وامل���ه���ارات 

الوظيفية دينا عاء الدين، وجهت االأفراد 

ومتابعة  تخ�ض�ضهم  جم��ال  على  للركيز 

من  عليه  تطراأ  التي  والتحديثات  تطوراته 

خال االعتماد على امل�ضادر املوثوقة.

وح��ث��ت ع���اء ال��دي��ن االأف������راد ع��ل��ى فهم 

وماحقة  �ضمنه  يعملون  ال��ذي  “ال�ضوق” 
التغيريات احلا�ضلة فيه، �ضيما واأن تقنيات 

الذكاء اال�ضطناعي جتتاح العامل وميكن اأن 

حتل )الروبوتات( حمل العن�ضري الب�ضري.

ون�ضحت عاء الدين االأف��راد با�ضتغال 

اأوق��ات الفراغ يف ال�ضهر الف�ضيل من خال 

ال���ت���وج���ه ل��ل��م��ن�����ض��ات ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة وامل���واق���ع 

عو�ضا  م�ضامينها،  اختاف  على  التعليمية 

التوا�ضل  مواقع  بت�ضفح  الوقت  ق�ضاء  عن 

االجتماعي، واإدخال الكلمات املفتاحية عرب 

التي  املو�ضوعات  ل��ق��راءة  البحث  حم��رك��ات 

يرغبون ب�ضرب اغوارها.

ب�ضيطة  اإجن��ازات  اأن حتقيق  اإىل  واأ�ضارت 

يومية يجعل من الو�ضول للهدف الرئي�س 

اأم�����را م��ع��ق��وال و���ض��ه��ا، الف��ت��ة اإىل اأه��م��ي��ة 

جدولة االأه��داف املرجوة �ضمن اإطار زمني 

حمدد يحث على تعلم �ضيء جديد كل يوم.

االأع���م���ال  اإدارة  اأ���ض��ت��اذ  ق���ال  م���ن ج��ه��ت��ه، 

اإب��راه��ي��م  ال���دك���ت���ور  اجل�����ودة  اإدارة  وخ���ب���ري 

اإن ال�ضهر الكرمي فر�ضة لتنمية  العجلوين 

اإدارة الوقت  اأهمها  الذات يف جوانب كثرية، 

مبا ينفعها.

وتابعت: يتعود الفرد على النظام يف �ضهر 

وعمله،  و�ضاته  طعامه  فينتظم  ال�ضيام، 

وت��ق��وى اإرادت����ه ج���راء االم��ت��ن��اع ع��ن الطعام 

وال���������ض����راب ل���وق���ت ط���وي���ل يف ظ����ل درج�����ات 

احل������رارة امل��رت��ف��ع��ة، وه����ي ف��ر���ض��ة ل��ت��ق��وي��ة 

االإرادة ملا بعد �ضهر رم�ضان املبارك.

املبارك  ال�ضهر  الغتنام  العجلوين  ودع��ا 

ملعاجلة نقاط ال�ضعف �ضواء اأكانت �ضحية اأو 

�ضلوكية اأو روحية، م�ضرياً اإىل درا�ضات اأثبتت 

ب�ضكل  ال�ضحة  موؤ�ضرات  يح�ضن  ال�ضوم  اأن 

عام من حيث الوزن ومعدل ال�ضكر، ويتعود 

االإن�ضان �ضبط انفعاالته و�ضبط ل�ضانه عما 

ويرتقي  �ضلوكه،  في�ضتقيم  �ضيامه  يخد�س 

روحيا فتزيد النوافل وال�ضدقات.

ال�����ض��ه��ر الف�ضيل  ث��م��رات  واأ����ض���اف: م��ن 

حت��ق��ي��ق ال��ن��ت��ائ��ج االي��ج��اب��ي��ة، ف��م��ن��ه يتعلم 

االإن���������ض����ان ال���رك���ي���ز ع���ل���ى اإمت�������ام ال�����ض��ي��ام 

الروتينية،  اليومية  االأع��م��ال  عن  واخل��روج 

االجتماعية  العاقات  لتنمية  اأي�ضا  الفتا 

داخل االأ�ضرة ال�ضغرية، عند اجتماعها على 

م��ائ��دة واح���دة، وه��ذا م��ا ال يتحقق دوم��ا يف 

باقي االأيام.

النفقات  فر�ضة لر�ضيد  رم�ضان  وق��ال: 

وزيادة فر�س االنخراط يف العمل التطوعي 

م��ن خ��ال ال��ت��وا���ض��ل م��ع اجل��ه��ات القائمة 

ع��ل��ى ال��ع��م��ل اخل�����ريي م���ا ي�����ض��ق��ل خ���ربات 

اأن حتقيق االأف��راد ملا ي�ضبون  الفرد، موؤكداً 

اإل���ي���ه ب���واب���ة ال���و����ض���ول ل��ل��ر���ض��ى وال�����ض��ام 

الداخلي كثمرة كربى لل�ضوم.

املحلي
70

 شركة صندوق المرأة تدعم التعليم  رمضان فرصة لتطوير الذات في زمن كورونا
اإللكتروني بـ3 آالف جهاز تابلت

االنباط- عّمان

تربعت �ضركة �ضندوق املراأة للتمويل االأ�ضغر 

من خال اأكادمييتها للتنمية الب�ضرية، بنحو 3 

اآالف جهاز تابلت تعليمي على االأطفال يف خمتلف 

حمافظات اململكة، بهدف دعم عملية التعليم عن 

ُبعد واإتاحة فر�ضة التعلم الرقمي للجميع.

وقالت ال�ضركة يف بيان ام�س االأحد، اإن التربع 

ال�ضركة  اأكادميية  برنامج  �ضمن  ياأتي  باالأجهزة 

املُ��خ�����ض�����س ل��دع��م تعليم اأ���ض��ر امل�����ض��ت��ف��ي��دات من 

املجتمعات  اإىل  اإ�ضافة  املتنوعة،  ال�ضركة  خدمات 

غياث  موؤ�ض�ضة  م��ن  �ضخي  بدعم  وذل��ك  املحلية، 

ونادية �ضختيان التي زودت ال�ضركة باالأجهزة.

الرئي�ضيني  ال�ضركاء  م��ن  ع��دد  اأن  واأو���ض��ح��ت 

وعلى  م��ب��ادرات��ه��ا،  تنفيذ  يف  ���ض��اه��م��وا  لل�ضركة 

راأ�ضهم م��ب��ادرة ان��ا اتعلم اح��دى م��ب��ادرات �ضركة 

نا�ضجو للتدريب ومبادرة “نوى” اإحدى مبادرات 

املتطوعني  بجمع  واملعنية  العهد،  ويل  موؤ�ض�ضة 

العديد  اإىل  باالإ�ضافة  التوزيع،  واإدارتهم لعملية 

من اجلمعيات اخلريية وموؤ�ض�ضات املجتمع املحلي 

يف خمتلف مناطق اململكة.

ولفتت اإىل توزيع االأجهزة بالتزامن مع تنفيذ 

برنامج تدريبي لاأطفال لدعم مهارات احل�ضاب 

العربية  اللغتني  تعلم  وم���ه���ارات  وال��ري��ا���ض��ي��ات 

واالإجنليزية )ق��راءًة وكتابًة( ومهارات الربجمة 

اال�ضتخدام  على  االأط��ف��ال  وت��دري��ب  احلا�ضوبية، 

االأمثل لاأجهزة وتطبيقاتها التعليمة املختلفة.

اأن  اإىل  ل��ب��ي��ان��ه��ا،  ال�����ض��رك��ة، وف���ًق���ا  واأ�����ض����ارت 

الربنامج التدريبي ُنفذ بالتعاون مع مبادرة “اأنا 

يف  االأطفال  مهارات  تطوير  اإىل  اأتعلم” الهادف 

ا�ضتخدام التكنولوجيا.

االأط��ف��ال  ه��م  امل�ضتهدفة،  ال��ف��ئ��ات  اأن  وب��ّي��ن��ت 

���ض��ن��وات، من   8 اىل   6 م��ن  العمرية  الفئة  �ضمن 

اأبناء امل�ضتفيدات واأبناء املجتمع املحلي يف املناطق 

امل�ضتهدفة من خال 46 جمعية خريية وموؤ�ض�ضة 

والرمثا وجر�س  ارب��د  جمتمع حملي يف مناطق 

وال�ضلط والكرك والزرقاء والطفيلة وديرعا. 

االثنني   3/ 5 / 2021

االعالين
08

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200088897(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

�سركة بالل نوفل و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2007/7/19 حتت الرقم )86884( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/2 

نوفل   م�سطفى  حممد  بللالل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقللد 

م�سفيا لل�سركة .

العلوم  جامعة  مقابل   – بدران  �سفا   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

التطبيقية – ت: 0797575667

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( املللادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رقللم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة احمد ال�سرخي 

و�سريكه  

الرقم  حتللت  ت�سامن   �للسللركللات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)76446 ( بتاريخ 2005/6/23 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة احمد وحممد ابو خ�سره وامل�سجلة يف �سجل 

  1987/3/21 بتاريخ   )18357( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : احمد وحممد ابو خ�سره

اإىل �سركة : بالل املغربي واحمد ابو خ�سره

على  ال�سركات  مراقبة  بللدائللرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقللم)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( املللادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

وامل�سجلة  و�سركاه  عمرو  منال  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

بتاريخ   )9583( الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف 

2002/7/28  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : منال عمرو و�سركاه

اإىل �سركة : درة الب�ستنجي و�سركاها

على  ال�سركات  مراقبة  بللدائللرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن استمالك صادر عن سلطة وادي االردن

ا�سارة اىل موافقة جمل�س الوزراء املوقر بالكتاب رقم ) 12672/1/12/59 ( تاريخ 2021/4/22 

على قرار جمل�س ادارة �سلطة 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 .

، تعلن �سلطة وادي الردن بانها  29 ( من قانون تطوير وادي الردن  املادة رقم )  وعمال باحكام 

قررت ال�ستمالك واحليازة الفورية لجزاء من الوحداتني الزراعيتني ذوات الرقام ) 252+251 ( 

حو�س رقم )2( �سيل الزرقاء من ارا�سي قرية �سرار / دير عال 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 

عن  العالن  مدة  انتهاء  تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سه  خالل  اللجنة  قرار  على  العرتا�س  منفعه 

قرارات اللجنة .

امني عام سلطة وادي االردن بالوكالة
املهندسة منار حسن املحاسنة

دعوة عطاء رقم ) 7 /  ش ل /2021 (
بتوريد وتركيب وحدات ديكسون للمباني التابعة للوزارة

ترغب وزارة العدل باعادة طرح عطاء » بتوريد وتركيب وحدات ديك�سون للمباين التابعة للوزارة 

» فعلى الراغبني يف �سراء ن�سخة من وثائق ال�سراء مراجعة وزارة العدل ) امني �سر جلنة ال�سراء 

ولغاية  م�سرتدة  غري  دينار   )  25  ( مبلغ  مقابل  ال�سراء  وثائق  على  للح�سول   ) لللوازم   / املحلية 

املوافق  الثالثاء  يوم  العطاء  ن�سخ  على  للح�سول  موعد  اخر   ، يوميا  الظهر  بعد  الواحدة  ال�ساعة 

. 2021/5/11

املوافق  الثالثاء  يوم  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�س  ليداع  موعد  اخر 

. 2021/5/18

تفتح العرو�س يف يوم الثالثاء املوافق 2021/5/18 ال�ساعة العا�سرة �سباحًا .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

وزير العدل

اعــالن عطـاء

   تعلن دائرة الحوال املدنية واجلوازات عن حاجتها 

دائللرة  ملراجعة  اجللللدول  يف  املبينة  امللللواد  ل�سراء 

 / امل�سرتيات  مكتب   / واجللللوازات  املدنية  الحللوال 

– بجانب م�ساغل مديرية  الرابع / طرببور  الطابق 

المن العام .

مالحظة :اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء .

مدير عام دائرة االحوال املدنية والجوازات 

فهد العموش

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200019106(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة بركات وعلي ابراهيم ابو ح�سني  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1995/1/14 حتت الرقم )38703( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/2 

ابو  الهادي  عبد  ابراهيم  علي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

ح�سني  م�سفيا لل�سركة .

ت:   – الللقلل�للسللور  جللبللل   – عللمللان   : امل�سفي  عللنللوان  بلللاأن  علما 

0795194646

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ال�سرقية   للللللمللاأكللولت  وفلللخلللاره  طلللاره  �للسللركللة  بلللاأن 

ذات  اللل�للسللركللات  �للسللجللل  يف  لللديللنللا  م�سجلة  ذ.م.م 

بتاريخ   )57651( الرقم  حتت  املحدودة/  امل�سوؤولية 

 )2020/8/10(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2021/4/29(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( املللادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رقللم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الب�سيتي  لبنى  �سركة  ت�سفية  اجللراءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكتها  

الرقم  حتللت  ت�سامن   �للسللركللات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2011/7/26 بتاريخ   )  102083(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

الللروؤوف  عبد  ح�سن  �سركة  ت�سفية  اجلللراءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركاه  

 )  48919( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1998/3/7 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

لتكنولوجيا  الللذكللي  الللعللقللاب  �للسللركللة  �للسللركللة  بللللاأن 

املعلومات  ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات 

بتاريخ   )53822( الرقم  حتت  املحدودة/  امل�سوؤولية 

 )2019/2/28(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2021/5/2(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

الثالثاء    27/ 4 / 2021

ثمن اللوازمرقم العطاءالرقم
النسخة

اخر موعد 
للبيع الساعة 

2:00

اخر موعد 
للتقديم الساعة 

2:00
)25 ( ماسح ضوئي 16/2021FUJITSU F1 7600/ ا م ج1-

دينار
6/5/202110/5/2021

)25 ( شراء اثاث مكتبي17/2021/ ا م ج2- 
دينار

6/5/202116/5/2021

)25 ( شراء مكيفات18/2021/ ا م ج3-
دينار

6/5/202116/5/2021



الدويل
80 االثنني  3/ 5 / 2021 

لإقامة  الثالثني  بالذكرى  ال��ع��ام،  ه��ذا  والأذربيجانية  الأردن��ي��ة  ال�شقيقتان  الدولتان  حتتفل   

البلدين،  ُمقيمون يف  و�شفراء  وباكو  �شفارة يف عّمان  بينهما على م�شتوى  الدبلوما�شية  العالقات 

وقد مت تبادل العرتاف الدبلوما�شي بينهما بعد تفكك الحتاد ال�شوفييتي وا�شتقالل جمهورياته 

ال�شوفييتية ال�شابقة.

دد هذه الذكرى العطرة وتعزيًزا للعالقات الثنائية بني الأردن واأذربيجان، نعود لقراءة   ويف �شَ

اإذ يوؤكد املوقع  ما ُن�شر على موقع وزارة اخلارجية و�شوؤون املغرتبني للمملكة الأردنية الها�شمية، 

على اأن الأردن يتوا�شل مع جمهورية اأذربيجان بعالقات �شيا�شية قوية، َمبنية على و�شائج ال�شداقة 

التي تربط جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني املُعظم حفظه اهلل بفخامة الرئي�س الأذربيجاين 

اإلهام حيدر علييف. ويف هذا الإطار، وِقَعت ُجملة من التفاقيات، بالإ�شافة اإىل الزيارات الر�شمية 

املتبادلة.. كما ويت�شارك البلدان الدعم يف املحافل الدولية والر�شمية.

ت��ع��وُد لتاريخ  ال��دول��ت��ني،  ب��ني  ال��ع��الق��ات الدبلوما�شية  اإق��ام��ة  اأن  امل��وق��ع،  ك��م��ا ج���اء ع��ل��ى ذات   

1991/12/28، وباأن ال�شفارة الأردنية يف باكو افتتحت يوم الأول من مايو / اأيار 2007، واأن �شفري 

جمهورية اأذربيجان ُمعتمد وُمقيم يف عّمان، وقد وّقع البلدان 12 مذكرة واتفاقية، وهي ُمتاحة اأمام 

املهتمني لالطالع عليها.

 ولهذا كله، ولغريه من الأ�شباب تتعزز بني العا�شمتني اأوا�شر الأُخوة الوا�شعة وال�شا�شعة وتت�شّلب 

الُعروة الوثقى اجلامعة بني النظامني ال�شيا�شيني للبلدين ال�شقيقني و�شعبيهما، �شمنها الأُخ��ّوة 

اإطار  يف  وتن�شيقهما  والفاعلة  الوازنة  وع�شويتهما  اإ�شالمية،  ك��دوٍل  املتبادل  والت�شامن  والُقربى 

عٍد كثرية اأخرى  ا مع دول هذه املنظمة، وعلى �شُ منظمة التعاون الإ�شالمي، وبالتفاهم والتن�شيق اأي�شً

يف ف�شاءات الدول العربية والإ�شالمية والآ�شيوية، ويف اإطار منظمة الأمم املتحدة والهيئات القارية 

والآ�شيوية. 

 نعود لل�شحافة اليومية الأردنية لنقراأ فيها بتاريخ احلادي ع�شر من متوز / يوليو 2006، اخلرب 

ُيقدم  اأذربيجان  “�شفري  “برتا”، حتت عنوان  الر�شمية  الأردنية  الأنباء  ُمقتب�ًشا عن وكالة  التايل 

ن�شخة من اأوراق اعتماده”، جاء فيه: اأن اأمني عام وزارة اخلارجية نبيه �شقم ت�شّلم “اأم�س” ن�شخة 

من اأوراق اعتماد �شفري جمهورية اأذربيجان املُعنّي لدى اململكة، اآملن حميد اأرا�شلي.. ونّوه �شقم خالل 

حفل الت�شليم الذي ح�شره املفت�س العام يف وزارة اخلارجية مدير دائرة املرا�شم بالوكالة ال�شفري 

اأهمية تعزيز عالقات التعاون بني البلدين.  الدكتور خلدون التلهوين، باخلطوة الأذري��ة، موؤكًدا 

واأ�شاف اخلرب: “اأن ال�شفري اأرا�شلي هو اأول �شفري ُمعتمد وُمقيم جلمهورية اأذربيجان لدى اململكة«.

بالنجاحات يف  وتفي�س  ومت�شعبة  اأرا�شلي عالقات عميقة  ال�شفري  باملرحوم  وعائلتي  ربطتني   

خمتلف الجتاهات، تبًعا لعوامل عديدة وكثرية، لي�س اأولها ول اآخرها اأننا، اأنا وهو، وعائلتينا، كّنا 

الت قوية حتى قبل �شنوات كثرية، قبل اأن يتم تعيينه يف اململكة �شفرًيا، وذلك خالل حقبة  على �شِ

احتاد اجلمهوريات ال�شرتاكية ال�شوفييتية، وبالتايل توا�شلت عالقاتنا الأخوية منذ اليوم الأول 

عندما وط��اأت قدمه اأر���س الأردن وتعيينه �شفرًيا لدى اململكة، وما اأزال اأذك��ر ذلك اليوم اإىل هذه 

اللحظة.

ا، كيف اأن املرحوم اأرا�شلي اأجل�شني يف �شالون ال�شفارة ووجهه َيفي�س بالغبطة وال�شرور   اأذكر اأي�شً

وقد ارت�شمت على ُمياه ابت�شامة وا�شعة لعودته اإىل الأردن، ولأنه مل يتوقع مني مفاجاأة جميلة، 

هي اأن اأهديه كتاب قدمي قِدم احلقبة ال�شوفييتية نف�شها ل يتوافر يف مكتبته هو، كان املرحوم والده 

قد اأ�شدره ون�شره، واأنا اأبقيته يف مكتبتي ال�شخ�شية الكبرية جًدا، فقد احتفظت لنف�شي بن�شخة، 

والن�شخة الأخرى اأبقيتها وحافظت عليها كما اأحافظ على حدقة عيني، لأهديها ل�شعادة ال�شفري اآملن 

حميد اأرا�شلي عندما األتقيه، وها قد التقينا يف الأردن بعد طول انتظار، واحتفلنا بهذا اللقاء ومبعنى 

الإخال�س التاريخي الثابت بيننا وبني بلدينا و�شعبينا ملُثِل الأُخّوة وال�شداقة والُقربى التي جمعتنا 

وجَمعت نا�شنا ودولتينا العظيمتني عرب التاريخ واحل�شارة ويف الثقافة واّتباع ر�شائل ال�شماء.

 �شاأبقى اأنا وعائلتي ن�شتح�شر باخلري والإج��الل وال��ولء وطيب الُكلم جاللة مليكنا عبد اهلل 

الثاين املعظم وعائلته الكرمية، وكذلك اأذربيجان ال�شقيقة ورئي�شها فخامة ال�شيد اإلهام حيدر علييف 

وعائلته الكرمية، وهو املُدّجج مب�شاعي وتطبيقات اخلري وال�شالم، وال�شفري املرحوم اأرا�شلي وعائلته 

الطيبة، و�شرورة التوا�شل لتعزيز امل�شرتكات بيننا وتوليد املزيد من النجاحات ل�شالح الب�شر وتعاون 

الدول والأفراد يف كل املجالت الأكرث نفًعا. وللحديث بقية �شتاأتي تباًعا.

*متخ�ش�س قدمي بال�شوؤون الأذربيجانية.

األكاديمي مروان سوداح

األردن و أذربيجان واحتفائية 
الثالثين اليوبيلية 

االنباط-وكاالت

فتح  “حركة  اإن  اإ�شرائيلي  ك��ات��ب  ق��ال 

ق���ررت ا���ش��ت��خ��دام ال��ذري��ع��ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

اأن  رغ��م  النتخابات،  يف  الهزمية  لتفادي 

داخ��ل  ال�شديد  بالتناف�س  مرتبط  الأم��ر 

قيادتها”

م��ق��ال  يف  ي�����ش�����ش��خ��اروف  اآيف  واأ�����ش����اف 

نظرت  “اإ�شرائيل  اأن  معاريف،  ب�شحيفة 

ل��ت��اأج��ي��ل الن��ت��خ��اب��ات ب��اع��ت��ب��اره��ا خ��ط��وة 

الفل�شطينية  ال�شلطة  ل��رئ��ي�����س  �شمحت 

م��م��ود ع��ب��ا���س ب��ال��ن��زول ع���ن ال�����ش��ج��رة، 

الآن  ام��ت��ن��ع��ت ح��ت��ى  اإ���ش��رائ��ي��ل  اأن  ورغ����م 

ع��ن ال��ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى الن��ت��خ��اب��ات، ف���اإن اأب��ا 

التي  الإعالمية  ا�شتغلها يف احلملة  مازن 

اإلغاء النتخابات” �شبقت 

و�شدد على اأن “قرار تاأجيل النتخابات 

فتح، حتى  العميق يف  النق�شام  ك�شف عن 

ي��ع��ت��ربون  ي���ع���ودوا  مل  الفل�شطينيني  اإن 

بالفعل،  م��وج��ودة  الفل�شطينية  ال�شلطة 

لأن���ه���ا غ��اب��ت ع���ن اأح�����داث ال��ق��د���س وب���اب 

القد�س  ح��ول  الت�شعيد  اأن  كما  العامود، 

اأبرز عدم اأهمية فتح واأبي مازن، بينما مت 

مواجهة  لإث��ارة  ال�شاعية  حما�س  ت�شوير 

يف  ت��وازًن��ا  خلقت  اأن��ه��ا  على  اإ�شرائيل،  م��ع 

الرعب يف وجهها”

واأ����ش���ار ي�����ش�����ش��خ��اروف م���رر ال�����ش��وؤون 

اأن  اإىل  الإ�شرائيلية،  الإذاع���ة  يف  العربية 

“فتح اعتقدت اأنها تنقذ نف�شها با�شتخدام 
يف  هزميتها  لتجنب  الإ�شرائيلية  الذريعة 

يف  اخلا�شرين  اأك��رب  اأن  رغ��م  النتخابات، 

املا�شي هم بال �شك فتح  الأ�شبوع  اأحداث 

جربت  اأن  �شبق  التي  م��ازن،  اأب��ي  برئا�شة 

2006، يف حني  انتخابات  هذه اخلدعة يف 

اأن فتح مل تنتظر اإعالنا اإ�شرائيليا ر�شميا 

برف�س اإجراء النتخابات يف القد�س”

اإج���راء  م���ازن  اأب���و  اأراد  “اإذا  اأن���ه  واأك����د 

باإمكانه  كان  فقد  القد�س،  يف  النتخابات 

فعل ذلك بالت�شويت يف �شناديق القرتاع 

ال��رام  مثل  بالقد�س  املحيطة  ال��ق��رى  يف 

وال��ع��ي��زري��ة واأب���و دي�����س وغ��ريه��ا، لكن اأب��ا 

من  العديد  له  قاله  ما  اإىل  ا�شتمع  م��ازن 

املعلقني  رج���ال���ه، وك��ذل��ك جم��م��وع��ة م��ن 

ال�شاحة  ي��راق��ب��ون  ال��ذي��ن  وال�����ش��ح��ف��ي��ني 

�شتفوز  باأن حما�س  كثب  الفل�شطينية عن 

يف النتخابات ب�شهولة”

اأن  ف��ي��ه  ���ش��ك  “مما ل  اأن���ه  اإىل  واأ����ش���ار 

اإل���غ���اء الن��ت��خ��اب��ات ���ش��ي��ج��ع��ل ف��ت��ح ت��دف��ع 

الفل�شطينية،  ال�شيا�شة  يف  ف��ادح��ا  ثمنا 

ويف ال���وق���ت ذات����ه ف����اإن امل�����ش��ك��ل��ة الأخ����رى 

اإىل  اأي�شا  �شيوؤدي  النتخابات  اإج��راء  اأن 

اأن  يف  �شكوك  وهناك  ال�شاحقة،  هزميتها 

اب��ن  رئي�شها  لأن  احل��رك��ة،  منها  تنه�س 

بكر�شيه  التم�شك  على  ي�شر  ع��اًم��ا   86 ال����

يف  نف�شه  وحت�شني  ع��اًم��ا،   16 م��ن  لأك���رث 

امل��ق��اط��ع��ة ب���رام اهلل، و���ش��دد اخل���الف مع 

هو�شه  يف  وا�شتمر  ال�شيا�شيني،  خ�شومه 

من دحالن”

عمق  عبا�س  فهم  “عندما  اأنه  واأ�شاف 

ف���ت���ح، يف م���واج���ه���ة وح���دة  الن���ق�������ش���ام يف 

مثرية لالإعجاب يف حما�س، اأدرك اأن فتح 

ت��واج��ه خ�����ش��ارة م��دوي��ة، رغ��م اأن���ه ل اأح��د 

اإلغاء النتخابات على الو�شع  يعلم تاأثري 

اأنه  مع  الغربية،  ال�شفة  يف  الأر���س  على 

م���ن ال�����ش��ع��ب ال��ت��ك��ه��ن مب���ا ���ش��ت��وؤول اإل��ي��ه 

اأو كيف �شرتد حما�س على ذلك،  الأم��ور، 

ال��ن��ط��اق جت��اه  وا���ش��ع  م��ن خ���الل ت�شعيد 

اإ�شرائيل يف مواجهة ما يفعله اأبو مازن”

ي��ت��ح��م��ل  م��������ازن  “اأبا  اأن  واأو�������ش������ح 

النتخابات  اإلغاء  عن  الكاملة  امل�شوؤولية 

من  ي��ج��ع��ل  ذل���ك  اأن  رغ���م  الفل�شطينية، 

انتفا�شة  ���ش��ت��ن��دل��ع  ك��ي��ف  روؤي����ة  ال�����ش��ع��ب 

ب�شبب  ال��ن��ط��اق  وا���ش��ع  ت�شعيد  اأو  ث��ال��ث��ة، 

الأكرب  الحتمال  لكن  النتخابات،  اإلغاء 

اأن حدًثا حول القد�س وامل�شجد الأق�شى، 

يعيد  اأن  ميكن  اإ�شرائيلي،  عنف  ي�شاحبه 

اإ���ش��ع��ال ال��ربم��ي��ل امل��ت��ف��ج��ر الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

ب�شهولة” الفل�شطيني 

االنباط-وكاالت

الأ�شرى  لدرا�شات  فل�شطني  مركز  قال   

�شهر  خالل  اعتقال  حالة   )420( ر�شد  اإنه 

اأبريل املن�شرم ن�شفهم من القد�س املحتلة 

وبينهم 65 طفاًل و10 ن�شاء

واأو�شح املركز يف تقريره ال�شهري، ام�س 

الحتالل  �شلطات  اأن   ،2021 مايو   2 الأحد 

واج���ه���ت ت�����ش��دي ���ش��ك��ان ال���ق���د����س امل��ح��ت��ل��ة 

الأق�شى  واقتحامات  امل�شتوطنني  لهجمات 

بتنفيذ حمالت اعتقال م�شعورة بهدف ردع 

وتخويفهم املقد�شيني 

وب���ل���غ���ت ح�����الت الع���ت���ق���ال يف ال��ق��د���س 

200 ح��ال��ة اع��ت��ق��ال ت��رك��زت  م���ا ي��زي��د ع���ن 

وميط  العامود  باب  منطقة  يف  غالبيتها 

البلدة القدمية وحي ال�شيخ جراح

وم��ن ق��ط��اع غ��زة ر���ش��د امل��رك��ز 9 ح��الت 

ال�شلك  جت����اوزوا  ل�شبان  جميعها  اع��ت��ق��ال 

ال�����ش��رق��ي��ة للقطاع  ع��ل��ى احل����دود  ال��ف��ا���ش��ل 

واإعادتهم  �شراحهم  اإط��الق  مت  وغالبيتهم 

اإىل القطاع بعد التحقيق معهم ل�شاعات

�شحفيني   6 اعتقل  الح��ت��الل  اأن  وذك��ر 

ب��ي��ن��م��ا ا����ش���ت���دع���ت خم����اب����رات����ه الح���ت���الل 

حالت   10 اعتقال  ر�شد  اإىل  لفتاً  اآخرين، 

اع��ت��ق��ال ل��ن�����ش��اء وف��ت��ي��ات ب��ي��ن��ه��ن الأ����ش���رية 

اأ�شرية  املحررة منى قعدان من جنني وهى 

مررة اأعيد اعتقالها ومت متديد توقيفها 

عدة مرات

ب���اأن���ه ر����ش���د )65( ح��ال��ة  امل���رك���ز  واأف������اد 

ع�شر  الثامنة  دون  م��ا  لقا�شرين  اع��ت��ق��ال 

من اأعمارهم، غالبيتهم من مدينة القد�س

اأن عددا من الأ�شرى خا�شوا  اإىل  واأ�شار 

عن  مفتوحاً  اإ�شراباً  املا�شي  ني�شان  خالل 

ال��ط��ع��ام ع��ل��ق ع����دد م��ن��ه��م الإ�����ش����راب بعد 

مطالبهم حتقيق 

ك��م��ا اأ����ش���درت م��اك��م الح���ت���الل )90( 

اإدارًي��ا بني جديد وجتديد، تراوحت  ق��راًرا 

ما بني �شهرين اإىل �شتة اأ�شهر

االنباط-وكاالت

ق����ال ن�����ادي الأ�����ش����ري ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، 

�شجونها  يف  تعتقل  اإ�شرائيل  اإن  الأحد، 

16 �شحفيا فل�شطينيا، اأحدهم م�شرب 

احتجاجا  ي��وم��ا،   12 م��ن��ذ  ال��ط��ع��ام  ع��ن 

على اعتقاله الإداري )دون تهمة(

ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان اأ����ش���دره ال��ن��ادي 

)غري حكومي( مبنا�شبة يوم ال�شحافة 

مايو/  3( الثنني  يوافق  الذي  العاملي 

اأيار(، و�شل الأنا�شول ن�شخة منه

وا�شلت  اإ���ش��رائ��ي��ل  اأن  ال��ب��ي��ان،  وذك��ر 

ال���ع���ام اجل�����اري، مالحقة  م��ن��ذ م��ط��ل��ع 

الفل�شطينيني،  ال�شحفيني  واع��ت��ق��ال 

من  و�شّعدت  الن�شطاء،  من  والع�شرات 

تنفيذ املزيد من النتهاكات بحقهم

واأ�شاف اأن �شيا�شة العتقال الإدارّي 

التي  املمنهجة  ال�شيا�شات  اأب��رز  ت�شكل 

توا�شل  ح��ي��ث  ال�شحفيني،  ت�شتهدف 

اعتقال 4 منهم اإداريا

ب��اأم��ر  ح��ب�����س  الإداري  والع���ت���ق���ال 

اتهام،  لئحة  دون  اإ�شرائيلي  ع�شكري 

6 اأ�شهر، قابلة للتمديد ملدة ت�شل 

وت����ط����رق ال���ب���ي���ان ل��ل�����ش��ح��ف��ي ع���الء 

رام  م��ن مدينة  ع��اًم��ا(  ال��رمي��اوي )43 

الطعام  عن  م�شرب  اأن��ه  مو�شحا  اهلل، 

اأب���ري���ل/  21 اع��ت��ق��ال��ه يف  م��ن��ذ حل��ظ��ة 

الحتالل  اأ�شدر  حيث  املا�شي،  ني�شان 

بحّقه اأمر العتقال الإدارّي ملدة ثالثة 

�شهور

اجلزيرة  قناة  يف  عمله  اإىل  واإ�شافة 

�شبكة جي  ال���رمي���اوي  ي��دي��ر   ، م��ب��ا���ش��ر 

ال�شفة  يف  )خا�شة(  الإعالمية  ميديا 

الغربية

الحتالل  �شلطات  اأن  البيان  واأردف 

)اإ�����ش����رائ����ي����ل( حت��ت��ج��ز ال�����رمي�����اوي يف 

ظ����روف اع��ت��ق��ال��ي��ة ق��ا���ش��ي��ة يف زن��ازي��ن 

)ع��وف��ر/ �شجن  الن���ف���رادّي يف  ال��ع��زل 

غربي رام اهلل(

م�����ئ�����ات  اع�������ت�������ق�������ال  اإىل  ول�������ف�������ت 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني حت���ت ب��ن��د م���ا ُي�����ش��م��ى 

ب��ال��ت��ح��ري�����س ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل 

العتقالت  ه��ذه  وط��ال��ت  الجتماعي، 

����ش���ح���ف���ي���ني، وط����ل����ب����ة، واأك����ادمي����ي����ني، 

ون�شطاء

 4400 ن���ح���و  اإ�����ش����رائ����ي����ل  وت���ع���ت���ق���ل 

39 ���ش��ي��دة، ون��ح��و  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، ب��ي��ن��ه��م 

م��ع��ت��ق��ال   350 وق�����راب�����ة  ط����ف����ال،   155

ب�شوؤون  معنية  موؤ�ش�شات  ح�شب  اإداري��ا، 

الأ�شرى

االنباط-وكاالت

���ش��ن��وات   10 ال���ي���وم ق��ب��ل  يف م��ث��ل ه����ذا 

حت����دي����دا، ن���ف���ذت وك����ال����ة ال����ش���ت���خ���ب���ارات 

امل����رك����زي����ة الأم����ري����ك����ي����ة ع��م��ل��ي��ة خ��ا���ش��ة 

“القاعدة”  تنظيم  زع��ي��م  على  بالق�شاء 

اأ�شامة بن لدن، يف باك�شتان

جن��ل  وه�����و  لدن،  ب����ن  اأ�����ش����ام����ة  وب��������داأ 

بن  عو�س  بن  ممد  ال�شعودي  امللياردير 

�شبعينيات  اأواخر  املتطرفة  اأن�شطته  لدن، 

القرن الع�شرين يف اأفغان�شتان، يف �شفوف 

جتابه  كانت  التي  “املجاهدين”  جماعة 

وال�شوفيتية الأفغانية احلكومية  القوات 

ب��ن لدن  اأ���ش��ام��ة  اأ���ش�����س   1988 ويف ع��ام 

 1996 يف  واأع����ل����ن  “القاعدة”  ت��ن��ظ��ي��م 

احلرب على الوليات املتحدة، ويعتقد اأنه 

منها  اإرهابية،  هجمات  �شل�شلة  وراء  يقف 

ا�شتهدفا  ال��ل��ذان  ال��دم��وي��ان  ال��ت��ف��ج��ريان 

العا�شمة  يف  وا�شنطن  �شفارتي   1998 عام 

دار  تنزانيا،  مدن  واأكرب  نريوبي،  الكينية 

ال�شالم

مكتب  اأدرج  ال��ه��ج��م��ات،  ت��ل��ك  ظ��ل  ويف 

لدن  بن  الأمريكي  الفدرايل  التحقيقات 

على قائمة الع�شرة الأكرث طلبا له

الإره�������اب  ق���ائ���م���ة  لدن  ب����ن  وت�������ش���در 

 2001 11 �شبتمرب  الأمريكية بعد هجمات 

�شخ�س  اآلف  ث��الث��ة  ب�����اأرواح  اأودت  ال��ت��ي 

واأ���ش��ب��ح��ت اأك���رب ه��ج��وم اإره��اب��ي يف تاريخ 

املتحدة الوليات 

اأعلنت  الدموي،  العتداء  ويف ظل هذا 

“احلرب على الإرهاب”  الوليات املتحدة 

ال��ت��ي اأ���ش��ف��رت خ��ا���ش��ة ع��ن ت��دخ��ل ال��ق��وات 

اأفغان�شتان والعراق الأمريكية يف 

الو�شول  الأمريكية  ال�شلطات  وحاولت 

م��دى  ع��ل��ى  واحد”  رق���م  “الإرهابي  اإىل 

احلملة  ه��ذه  وانتهت  ���ش��ن��وات،  ع�شر  نحو 

اأوباما  ب��اراك  الأمريكي  الرئي�س  باإعالن 

بن  ت�شفية  2011 عن  مايو  الثاين من  يف 

لدن خالل عملية خا�شة نفذت يف مدينة 

الباك�شتانية اآباد  اأبوت 

من  الأمريكية  ال�شتخبارات  ومتكنت 

ال��ك�����ش��ف ع���ن خم��ب��اأ ب���ن لدن م���ن خ��الل 

“القاعدة”  زعيم  م�شاعدي  اأح��د  متابعة 

على مدى وقت طويل

ا�شم  عليها  اأطلق  التي  العملية  ونفذت 

ال�شاد�س  الفريق  قبل  من  نبتون”  “رمح 

الأمريكية  اخلا�شة  العمليات  لقوة  التابع 

كبار  مبا�شر  ببث  وتابعها  �شيلز”،  “نايف 
راأ�شهم  الأبي�س، على  البيت  امل�شوؤولني يف 

نف�شه اأوباما 

وح�������ش���ب امل���ع���ل���وم���ات امل����ت����وف����رة، اأن�����زل 

من  الأمريكية  اخلا�شة  ال��ق��وات  عنا�شر 

ثالثة  من  امل��وؤل��ف  املنزل  ق��رب  مروحيات 

طوابق الذي ا�شتخدمه بن لدن كمخباأ

وخ���رج���ت ال��ع��م��ل��ي��ة م��ن��ذ ال���ب���داي���ة عن 

ن��ف��ذت  اإذ  اأ�����ش����ال،  ل����ه  امل���خ���ط���ط  امل�������ش���ار 

اإح����دى امل��روح��ي��ات ه��ب��وط��ا ح���ادا م��ا اأدى 

�شيلز”  “نايف  عنا�شر  لكن  تعطلها،  اإىل 

وقاموا  املنزل  واقتحموا  العملية  وا�شلوا 

اأرب��ع��ة  ا���ش��ت��ب��اك  خ��الل  وق��ت��ل��وا  بتم�شيطه 

اأ�شخا�س من الذين كانوا داخله

امل����ط����اف، مت���ك���ن ع��ن��ا���ش��ر  ن���ه���اي���ة  ويف 

الو�شول  من  الأمريكية  اخلا�شة  القوات 

يتواجد  كان  الذي  “القاعدة”  زعيم  اإىل 

يف غرفة نوم مع اإحدى زوجاته وت�شفيته 

بالر�شا�س

واأم�������ش���ى ع��ن��ا���ش��ر ال����ق����وات اخل��ا���ش��ة 

واحتجزوا  املبنى،  داخل  دقيقة   38 اإجمال 

العملية جثة بن لدن، ومت فيما بعد  بعد 

هويته  على  التعرف  بعد  البحر  يف  رميها 

ما  ح�شب  ال��ن��ووي،  احل��م�����س  بفحو�شات 

الأمريكية اأعلنته احلكومة 

ومل ت��ن�����ش��ر ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ���ش��ورا 

ت��داول  اإىل  اأدى  م��ا  لدن،  ب��ن  جثة  تظهر 

اأن زع��ي��م  امل���زاع���م م��ف��اده��ا  ال��ع��دي��د م���ن 

“القاعدة” ل يزال على قيد احلياة، لكن 
اأونيل  روب  ال�شابق  الأم��ري��ك��ي  الع�شكري 

الذي �شارك يف عملية “رمح نبتون” اأكد 

الذي  هو  اأن��ه  اإعالمية  مقابلة  يف  موؤخرا 

“الإرهابي  على  الفتاكة  الر�شا�شة  اأطلق 

رقم واحد”

التي  نبتون”،  “رمح  عملية  واأ�شفرت 

التن�شيق  دون  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  نفذتها 

ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة، ع��ن تفاقم  ال�����ش��ل��ط��ات  م��ع 

ال��ع��الق��ات ب���ني ال���دول���ت���ني، ل��ك��ن ال��ع��دي��د 

عن  اأعربت  رو�شيا،  منها  العامل،  دول  من 

دعمها لوا�شنطن يف هذا ال�شدد

الرو�شي  الرئي�س  ذّكر  الوقت نف�شه،  يف 

ف��الدمي��ري ب��وت��ني ب����اأن اأن�����ش��ط��ة ب��ن لدن 

املتطرفة انطلقت خالل احلرب الأفغانية 

كانت  حيث  امل��ا���ش��ي،  ال��ق��رن  ثمانينات  يف 

اإىل  دعما  تقدم  الأمريكية  ال�شتخبارات 

قائال:  املتطرفة،  الإ�شالمية  اجلماعات 

“القاعدة”  باأنف�شهم  الأمريكيون  “رّبى 
وبن لدن”

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن الأه��م��ي��ة ال��رم��زي��ة 

يزال  لعملية ت�شفية بن لدن، ل  الكبرية 

ملمو�شا  خطرا  ي�شكل  “القاعدة”  تنظيم 

وت��ت��زاي��د امل��خ��اوف ب��ه��ذا ال�����ش��اأن ال��ي��وم مع 

ب����دء ان�����ش��ح��اب ق�����وات ح��ل��ف ال���ن���ات���و م��ن 

اأفغان�شتان

يف الوقت نف�شه، ت�شبب الغزو الأمريكي 

2003 حتت ذريعة “احلرب  للعراق يف عام 

�شد الإرهاب” يف تهيئة الظروف املالئمة 

خطورة  يقل  ل  اآخر  اإرهابي  تنظيم  لقيام 

وهو “داع�س”�س عن “القاعدة”، 

 فتح ستدفع ثمنا باهظا بسبب تأجيل االنتخابات

 مركز فلسطين: 420 حالة اعتقال نفذها االحتالل الشهر الماضي

 في يومهم العالمي.. 16 صحفيا فلسطينيا يقبعون بسجون إسرائيل

 »رمح نبتون«.. 10 سنوات على تصفية أسامة بن الدن

االنباط-وكاالت

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ه��اآرت�����س  �شحيفة  ك�شفت 

ام�س الأح��د، اأن املفاو�شات اخلا�شة بت�شكيل 

الئ���ت���الف احل��ك��وم��ي، ����ش���واء ب���ني الأح�����زاب 

اأو  نتنياهو  بنيامني  ال���وزراء  لرئي�س  املوالية 

تلك املعار�شة له، قد توقفت يف اأعقاب حادث 

التدافع يف جبل مريون

املمنوح  التفوي�س  ينتهي  اأن  املقرر  وم��ن 

لنتنياهو لت�شكيل حكومته اجلديدة بعد غد 

الثالثاء. ونقلت ال�شحيفة عن اأحد م�شاعدي 

ن��ت��ن��ي��اه��و ال����ق����ول اإن������ه ل����ن ي��ط��ل��ب مت���دي���دا 

وذل��ك  الئ���ت���الف،  ت�شكيل  مهمة  ل�شتكمال 

نظرا لتوقف املفاو�شات

اإ���ش��رائ��ي��ل روؤوف����ني ريفلني  وك��ل��ف رئي�س 

بت�شكيل  نتنياهو  املا�شي  اأب��ري��ل  ني�شان/  يف 

احلكومة اجلديدة، وذلك بعد انتخابات غري 

حا�شمة كانت الرابعة يف غ�شون عامني

ومل ت�شفر نتائج النتخابات التي جرت يف 

23 اآذار/ مار�س عن فائز وا�شح، وظل الطيف 

اإ�شرائيل منق�شما ب�شورة عامة  ال�شيا�شي يف 

اإىل ق�شمني، اأحدهما موال لنتنياهو والآخر 

ي�شعى لالإطاحة به

وت�����ش��در ح����زب ن��ت��ن��ي��اه��و ال��ل��ي��ك��ود نتائج 

الن��ت��خ��اب��ات ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى 30 م��ق��ع��دا، يف 

الكني�شت املوؤلف من 120 مقعدا، تاله حزب 

ال��ذي  لب��ي��د،  يائري  بزعامة  م�شتقبل  هناك 

ا�شتبعد التحالف مع ليكود، وح�شل على 17 

�شا�س  الثالثة ج��اء ح��زب  املرتبة  مقعدا. ويف 

الديني املحافظ باحل�شول على ت�شعة مقاعد

 توقف محادثات تشكيل االئتالف الحكومي 
في إسرائيل ونتنياهو لن يطلب تمديدا



الدويل
90 االثنني  3/ 5 / 2021 

االنباط-وكاالت

�ل��ت��ق��ري��ر �جل��دي��د �ل����ذي �أ���ص��درت��ه منظمة 

جت��اوزو�  بعنو�ن  موؤخر�  ووت�ش  ر�يت�ش  هيومن 

�لف�صل  �لإ�صر�ئيلية وجرميتا  �ل�صلطات  �حلد: 

�لعن�صري و�ل�صطهاد ، و�لذي و�صف �صيا�صات 

�إ����ص���ر�ئ���ي���ل جت����اه �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ن ب��اأن��ه��ا ف�صل 

عن�صري، جاء يف نقطة حتول مهمة. فقد حدث 

جتاوز لعتبة ��صتد�مة يف �لحتالل �لإ�صر�ئيلي 

لالأر��صي �لفل�صطينية . وبالن�صبة للفل�صطينين، 

يتطلب ذلك تغيري� يف ��صرت�تيجيتهم يف �صعيهم 

ل�صمان حقوقهم �لأ�صا�صية

وي��ق��ول �ل��ك��ات��ب و�ل��ب��اح��ث ح�صن �إب��ي�����ش يف 

هذ�  �إن  لالأنباء  بلومربج  وكالة  ن�صرته  تقرير 

�لتو�صيف �لذي ت�صمنه �لتقرير دعامة �أ�صا�صية 

يف ما ي�صدر عن �لفل�صطينين من ت�صريحات. 

وخالل �لعقدين �ملا�صين ، �أ�صبح هذ� �لتو�صيف 

ي�صتخدم بطريقة �أكرث �صيوعا من جانب �لي�صار 

�لأ�صبق  �لرئي�ش  و�أمل���ح  و�لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي.  �ل��غ��رب��ي 

�ل���ذي �صدر عام  ك��ارت��ر يف ع��ن��و�ن كتابه  جيمي 

2006 �إىل خيار �إ�صر�ئيلي بن �ل�صالم و �لف�صل 

�لعن�صري

وق�����د ح�����ذر �ل���ع���دي���د م����ن روؤ������ص�����اء �ل�������وزر�ء 

ج��وري��ون  ب��ن  ديفيد  م��ن  �ب��ت��د�ء  �لإ�صر�ئيلين 

وح��ت��ى ����ص��ح��اق ر�ب����ن، و�إي��ه��ود �أومل�����رت، و�إي��ه��ود 

�حتاللها  �إ�صر�ئيل  تنه  مل  �إذ�  �أن���ه  م��ن  ب����ار�ك، 

لالأر��صي �لفل�صطينية، فاإنها تخاطر بالتحول 

�إىل دولة ف�صل عن�صري

�أن  على  �تفقت  �ل�صخ�صيات  ه��ذه  ك��ل  ولكن 

�إ�صر�ئيل مل ت�صل �إىل هذ� �حلد متاما بعد. فقد 

ح�صمه  �صيتم  موؤقتا،  و�صعا  �لحتالل  �عتربو� 

يف حمادثات �ل�صالم. ونظر� لأنه لي�ش مق�صود� 

�أن��ه ل يفي مبعيار  ، فقد ظنو�  د�ئ��م��ا  �أن يكون 

ت�صنيفه ف�صال عن�صريا وفق �لقانون �لدويل

�حل��ك��وم��ة  �أ���ص��ب��ح��ت  �أن  وب���ع���د  �لآن  ول���ك���ن 

�لنهائي  بال�صم  ر�صميا  ملتزمة  �ل�صر�ئيلية 

جلزء كبري من �ل�صفة �لغربية، تاركة ما و�صفه 

�ل���وزر�ء بنيامن نتنياهو ب� دول��ة ناق�ش  رئي�ش 

�عتبار  مو��صلة  �ل�صعب  م��ن  للفل�صطينين، 

�أم��ر� موؤقتا. وخالل   1967 ب��د�أ يف ع��ام  �حتالل 

�ل�����ص��ن��و�ت �لأخ�����رية، ع��ام��ل��ت �إ���ص��ر�ئ��ي��ل �ل�صفة 

يتعلق  م��ا  با�صتثناء  ل��ه��ا،  ملكا  ك��اأن��ه��ا  �ل��غ��رب��ي��ة 

باأحو�ل �لفل�صطينين كما ر�أينا بالن�صبة حلملة 

�لتطعيم �صد فريو�ش كورونا

وقال �إبي�ش �إنه مت �لعرت�ف بهذه �حلقيقة يف 

تقريرين مروعن للغاية ملنظمتن �إ�صر�ئيليتن 

م���ن م��ن��ظ��م��ات ح���ق���وق �لن�������ص���ان �لإ���ص��رئ��ي��ل��ي��ة 

بيت�صليم و يي�ش- دين ذكر� �أن �إ�صر�ئيل متار�ش 

�لتفوق  �أ���ص��ا���ش  ع��ل��ى  �لعن�صري  �لف�صل  ن��ظ��ام 

�ليهودي ، لي�ش فقط يف �لأر��صي �ملحتلة ولكن 

�أي�صا يف �أر��صيها

ويعتمد تقرير منظمة هيومن ر�يت�ش ووت�ش 

�جل��دي��د ع��ل��ى �ل��ت��ع��ري��ف��ات �ل��ق��ان��ون��ي��ة �ل��دول��ي��ة 

ت�صبيهات  ع��ل��ى  ول��ي�����ش  �ل��ع��ن�����ص��ري-  ل��ل��ف�����ص��ل 

ل��و���ص��ع ج��ن��وب �ف��ري��ق��ي��ا م��ا ق��ب��ل �ل���ص��ت��ق��الل- 

ويقيم �صلة مبا�صرة بن �ل�صيا�صات �لإ�صر�ئيلية 

ود�خ��ل  �لغربية  �ل�صفة  �لفل�صطينين يف  جت��اه 

�إ���ص��ر�ئ��ي��ل. ول��ك��ن ه���ذه �مل��ن��ظ��م��ات رمب���ا �أغفلت 

مرحلة بو�صفها �لحتالل باأنه ف�صل عن�صري، 

بينما توؤكد يف �لوقت نف�صه وج��ود نظام هيمنة 

عرقية و�حد

�أي�صا من  ولكن  �ل�صلة،  �إقامة  �ل�صهل  وم��ن 

�ل�صهل دح�صها، حيث �أن �ملو�طنن �لفل�صطينين 

عرب  �أي�صا  عليهم  يطلق  �ل��ذي��ن  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل،  يف 

�إ�صر�ئيل ، يتمتعون بالكثري من �حلقوق �ملدنية 

و�ل�صيا�صية �لتي ل يتمتع بها من يعي�صون حتت 

�لحتالل

كما �أن �لتقارير تعتمد على مو�قف متغرية 

جتاه حل �لدولتن. وذلك �لهدف يبدو خياليا 

وت��ر���ص��ي��خ  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل  ���ص��ي��ا���ص��ات  ���ص��وء  �لآن، يف 

�لحتالل

يف  ل��الح��ت��الل  �ملنطقي  �لت�صحيح  ويتمثل 

عليه  ن�صت  ح�صبما  فل�صطينية،  دول���ة  �إق��ام��ة 

�تفاقات �أو�صلو. ولكن �إ�صر�ئيل تتجاهل منذ وقت 

و��صنطن يف  وك��ذل��ك  �لفكرة؛  ه��ذه  مثل  طويل 

عهد �لرئي�ش دونالد تر�مب. ورمبا حتاول �إد�رة 

لوجود  �للفظي  و��صنطن  دع��م  ��صتعادة  ب��اي��دن 

دول���ت���ن. ل��ك��ن م��ن �ل��و����ص��ح �أن��ه��ا غ��ري مهتمة 

�لهدف، مما  ه��ذ�  لتحقيق  يالقيام بجهد كبري 

�ملمكن  يعد من  باأنه مل  �عرت�فا  يعترب �صمنيا 

حتقيقه

وهذ� يعني �أنه يتعن تطوير �ل�صرت�تيجية 

�ملبا�صر  �ل�صعي  جم���رد  لتتجاوز  �لفل�صطينية 

تقارير  وتو�صح  دول��ة منف�صلة.  للح�صول على 

موقف  �أن  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية  �لإن�����ص��ان  ح��ق��وق 

و��صنطن  موقف  و�أن  تربيره-  يتعذر  �إ�صر�ئيل 

غري مت�صق. ويف ظل ذلك، ميكن للفل�صطينين 

توجيه ���ص��وؤ�ل خمتلف وه��و : �إذ� ك��ان لي�ش من 

�أن  �ألي�ش من �ملمكن   ، �أن تكون لنا دول��ة  �ملمكن 

تكون لنا على �لأقل حياة طبيعية؟

ووف��ق��ا مل���ف���رد�ت �ل��ل��غ��ة يف �ل�����ص��رق �لأو����ص���ط، 

عالقات  �إق��ام��ة  تقليديا  �لتطبيع  كلمة  تعني 

دبلوما�صية بن �إ�صر�ئيل و�ل��دول �لعربية ، كما 

حدث يف �خلريف �ملا�صي. ولكن كما تقدر �لدول 

�لطبيعية،  �لعالقات  بالفل�صطينين  �ملحيطة 

طبيعية،  حياة  يعي�صو�  �أن  �لفل�صطينيون  ياأمل 

متمتعن بحقوق �لإن�صان و�مل�صاو�ة

�آم��ال��ه��م  �لفل�صطينيون  ي��رب��ط  �لآن  وح��ت��ى 

منف�صلة،  دول��ة  باإقامة  طبيعية  بحياة  للتمتع 

�أي�صا  ولكن هدف �لتمتع بحياة طبيعية ميكن 

�أن يتحقق يف دولة مدجمة �أو مت�صاوية �أو �صمن 

من  �أهمية  �أق��ل  فال�صكل  متكافئة.  كونفدر�لية 

�لطبيعية من جانب  �حلياة  �لنتيجة. ومطلب 

بالتبني  ب�صرعة  يحظى  ���ص��وف  �لفل�صطينين 

يكون  �صوف  �أن��ه  ل��ه. كما  �لنطاق  و����ص��ع  �لعاملي 

مقابال فعال ب�صفة خا�صة خلطط �ل�صر�ئيلين 

ل�صم �أج��ز�ء كبرية من �ل�صفة �لغربية دون �أن 

يوفرو� للفل�صطينين �ل�صتقالل �أو �ملو�طنة

ورمبا يحظى مطلب �حلياة �لطبيعية �أي�صا 

بدعم �أمريكي مهم. وعلى �صبيل �ملثال ، �صيكون 

�أم����ام �جل��ه��ود �ل��ول��ي��دة يف �ل��ك��وجن��ر���ش جلعل 

�مل�صاعد�ت لإ�صر�ئيل م�صروطة بتوفري معاملة 

كثري�  �أف�����ص��ل  ف��ر���ص��ة  للفل�صطينين  �أف�����ص��ل 

للنجاح

وي���وؤك���د �إب��ي�����ش �أن ت��ق��اري��ر ح��ق��وق �لإن�����ص��ان 

ظل  يف  يعي�صون  �لفل�صطينين  �أن  ب��اإظ��ه��اره��ا 

ظروف ف�صل عن�صري، جتذب �هتماما جديد� 

مب��اآ���ص��ات��ه��م و�إع��ط��ائ��ه��م ف��ر���ص��ة لإع�����ادة تقييم 

ويتعن  �جلماعية.  وروؤي��ت��ه��م  ��صرت�تيجيتهم 

عليهم عدم �إ�صاعة �لوقت بالن�صبة لنتهازها

االنباط- وكاالت

�لأبي�ش  للبيت  �لطبي  �مل�صت�صار  ن�صح 

�أنتوين فاوت�صي �ل�صلطات �لهندية بفر�ش 

�إغ�����الق ت���ام يف �ل���ب���الد مل��و�ج��ه��ة �ل��ت��ف�����ص��ي 

�أطلقت  وقت  يف  كورونا،  جلائحة  �لقيا�صي 

و��صعة  تطعيم  حملة  �لبالد  �صلطات  فيه 

�ل�صبت  �أم�ش  بينما �صجلت  �لفريو�ش،  �صد 

�لأوروب��ي��ة  �ل��دول  ع��دد من  �حتجاجات يف 

ويف كند� على قيود حماربة كورونا

�لأبي�ش  للبيت  �لطبي  �مل�صت�صار  وق��ال 

�إنه  �ل�صبت-  �أم�ش  ن�صرت  ت�صريحات  -يف 

���ص��ي��ك��ون ع��ل��ى �ل��ه��ن��د ف��ر���ش �إغ�����الق على 

م����دى ع����دة �أ����ص���اب���ي���ع، لح���ت���و�ء �لرت���ف���اع 

�لكبري يف عدد �لإ�صابات بفريو�ش كورونا

وقاومت حكومة رئي�ش �لوزر�ء �لهندي 

�إغ��الق  ن��اري��ن��در� م��ودي حتى �لآن ف��ر���ش 

ع��ل��ى �ل�����ص��ع��ي��د �ل���وط���ن���ي، جت��ن��ب��ا ل��ت��ك��ر�ر 

جت����رب����ة �لإغ���������الق �ل����ع����ام �مل���ا����ص���ي �ل��ت��ي 

�صربة  و�صكلت  �إث��ره��ا  على  ك��ث��ريون  عانى 

لالقت�صاد

ون���ق���ل���ت ���ص��ح��ي��ف��ة �إن����دي����ان �إك�����ص��رب���ش 

عن  �لهندية   )Indian Express(

�لأهم  �أن  �أعتقد  مقابلة  يف  قوله  فاوت�صي 

ح���ال���ي���ا ه����و �حل�������ص���ول ع���ل���ى �لأك�������ص���ج���ن 

و�مل�����ع�����د�ت و�لأدوي����������ة وم����ع����د�ت �ل���وق���اي���ة 

�لأمور  و�أ�صاف لكن من بن   ، وغري ذلك 

�إ�صد�ر  ف��ور�:  تتم  �أن  يجب  �لتي  �لأخ��رى 

�أمر باإغالق �لبالد

�لأبي�ش  للبيت  �لطبي  �مل�صت�صار  وق��ال 

�أن يتم  �إىل  �لإغ��الق فال حاجة  �إذ� فر�ش 

ذل���ك مل���دة 6 �أ���ص��ه��ر. مي��ك��ن ف��ر���ش �إغ���الق 

�لعدوى  �نتقال  لدو�مة  لو�صع حد  موقت 

�إغ��الق  �أح��د يحب  ل  بالقول  و����ص��ت��درك   ،

�أ�صابيع  مل��دة  ب��الأم��ر  قمتم  �إذ�  لكن  �لبالد 

تاأثري  لذلك  يكون  �أن  فيمكن  فقط،  ع��دة 

مهم على ديناميكية تف�صي �لفريو�ش

�لتلقيح حملة 

ب��وؤرة  �أك��رب  ث��اين  �لهند -وه��ي  وبا�صرت 

حملة  �ل�صبت  �أم�ش  �لعامل-  يف  للفريو�ش 

ت��ل��ق��ي��ح ت�����ص��م��ل ف��ئ��ة �ل��ب��ال��غ��ن، وع���دده���م 

�لنق�ش  رغ��م  �صخ�ش،  مليون   600 ق��ر�ب��ة 

�لطفرة  �جل��رع��ات، ويف خ�صّم  يف خم��زون 

ت�صجيل  �إىل  �أدت  �ل��ت��ي  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��وب��ائ��ي��ة 

ع����دد ق��ي��ا���ص��ي ج��دي��د ب��ل��غ �أك����رث م���ن 400 

�صاعة   24 �ل��� خالل  بالفريو�ش  �إ�صابة  �ألف 

�ملا�صية

مليون   155 زه���اء  ع��ط��ي 
ُ
�أ �لآن،  وح��ت��ى 

9.2% من  �أي  127 مليون �صخ�ش،  ل� جرعة 

�لبالد �صكان 

�ل�صلطات  علماٌء  �تهم  �أخ��رى،  من جهة 

�أط��ل��ق��وه يف  بتجاهل حت��ذي��ر  ن��ي��ودل��ه��ي  يف 

�صاللة  ظهور  ب�صاأن  �ملا�صي،  م��ار���ش/�آذ�ر 

جديدة من �لفريو�ش

�أكرث  �ملا�صي  �ل�صهر  يف  �لهند  و�صجلت 

من 7 مالين �إ�صابة بالفريو�ش، مما �أدى 

�إىل �إغر�ق �لنظام �ل�صحي يف مناطق عدة، 

يف  خ�صو�صا  ق��ي��ود�  ع��دة  ولي���ات  وفر�صت 

نيودلهي،  و�لعا�صمة  )غرب(  ماهار��صرت� 

ح���ي���ث ب����ات����ت �مل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات ع���ل���ى ح��اف��ة 

�ل�صبت  �أم�ش  �ل�صلطات  وم��ددت  �لنهيار. 

�لإغالق يف نيودلهي �أ�صبوعا �إ�صافيا

�إن  �ل���ه���ن���دي���ة  �ل�����ص��ح��ة  وز�رة  وق����ال����ت 

فاق  باملر�ش  �ل��ب��الد  يف  �مل�صابن  �إج��م��ايل 

�ألفا   211 �ل��وف��ي��ات  ع��دد  وب��ل��غ  مليونا،   19

يف  وف��اة  و523  �آلف   3 ت�صجيل  بعد  و853، 

24 �لأخرية �ل�صاعات �ل�

باأوروبا �حتجاجات 

ويف �صياق منف�صل، �صهد عدد من �لدول 

�لأوروب�����ي�����ة -�أم�������ش �ل�����ص��ب��ت- م��ظ��اه��ر�ت 

ملو�جهة  �ملفرو�صة  �لقيود  على  �حتجاجية 

جائحة كورونا

ف���ف���ي ب���ل���ج���ي���ك���ا، �����ص���ت���خ���دم���ت ���ص��رط��ة 

�ل��ع��ا���ص��م��ة خ��ر�ط��ي��م �مل��ي��اه و�ل��غ��از �مل��دم��ع 

يف  جتمعو�  �صخ�ش  �ألف  من  �أكرث  لتفريق 

�حتجاجا  �لعامة،  بروك�صل  حد�ئق  �إحدى 

على �إجر�ء�ت �لإغالق �ملتعلقة بكوفيد-19

ب��روك�����ص��ل فيليب  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����ش  وق����ال 

خالل  �عتقلو�  �صخ�صا   15 نحو  �إن  ك��ل��وز 

بلجيكا  وتخ�صع  �ل�صرطة.  مع  مو�جهات 

لإغ�������الق ع�����ام ث������ان، وق�����د �أج�������ربت ق��ي��ود 

�ل���وق���اي���ة م���ن ف���ريو����ش ك���ورون���ا �حل���ان���ات 

و�ملطاعم على �لإقفال منذ �أو�خر �أكتوبر/

�ملا�صي ت�صرين �لثاين 

�ل���ع���ا����ص���م���ة  ج����ان����ب م�����ن �ح����ت����ج����اج يف 

�ل���ب���ل���ج���ي���ك���ي���ة ع����ل����ى ������ص����ت����م����ر�ر �ل���ق���ي���ود 

�لحرت�زية ملحاربة كورونا )�لأنا�صول(

�صخ�صا   50 �لأم���ن  �عتقل  فنلند�،  ويف 

�لعا�صمة  يف  مظاهرة  خالل  �ل�صبت  �أم�ش 

�لتي  �ل��ت��د�ب��ري  ع��ل��ى  �ح��ت��ج��اج��ا  هل�صنكي، 

�ت���خ���ذت���ه���ا �حل���ك���وم���ة مل���ك���اف���ح���ة ف���ريو����ش 

ك���ورون���ا، ب��ح�����ص��ب م���ا �أع��ل��ن��ت �ل�����ص��رط��ة يف 

تغريدة على ح�صابها يف تويرت

�ملظاهرة  بتفريق  �لأم��ن  ق��و�ت  وق��ام��ت 

300 ���ص��خ�����ش يف و���ص��ط  �ل��ت��ي ���ص��م��ت ن��ح��و 

علما  ح����و�دث.  وق���وع  دون  م��ن  هل�صنكي، 

6 �أ�صخا�ش يف  باأنه يحظر جتمع �أكرث من 

�لوباء ب�صبب  هل�صنكي 

�أي�صا كند� 

-�أم���������ش  �لآلف  ت���ظ���اه���ر  ك����ن����د�،  ويف 

�ل�صبت- يف حميط �مللعب �لأوملبي مبدينة 

مونرتيال �لذي �أقيم فيه �أحد �أكرب مر�كز 

�ل��ت��ل��ق��ي��ح يف م��ق��اط��ع��ة ك��ي��ب��ي��ك؛ �ح��ت��ج��اج��ا 

لحتو�ء  �ملفرو�صة  �ل�صحية  �لقيود  على 

موجة ثالثة من �جلائحة جتتاح �لبالد

عليها  كتب  لف��ت��ات  �مل��ت��ظ��اه��رون  ورف���ع 

ل  و   ، �لتجول  حلظر  ل  و   ، للكمامات  ل 

وذل���ك يف حت��رك   ، �ل�صحي  �مل���رور  جل���و�ز 

مر��صلن  وف��ق  ك��ب��رية،  �أمنية  ق��وة  و�كبته 

�لفرن�صية �ل�صحافة  لوكالة 

وك���ان رئ��ي�����ش �ل����وزر�ء �ل��ك��ن��دي جا�صنت 

ت������رودو ق���د ن����دد �جل��م��ع��ة ب���ق���ر�ر ت��ن��ظ��ي��م 

وق��ال��ت حكومة  م��ون��رتي��ال،  �مل��ظ��اه��رة يف 

ت�����ص��ب��ب��ت  �مل���ظ���اه���رة  �إن  ك��ي��ب��ي��ك  م��ق��اط��ع��ة 

�مل��ق��ام  �مل��رك��ز  �إرج����اء م��و�ع��ي��د تلقيح يف  يف 

�لأوملبي بامللعب 

ي�صار �إىل �أن جائحة كورونا �لتي ظهرت 

2019، قد  �آخر عام  �ل�صن يف  �أول مرة يف 

ن�صمة  مليون   151 م��ن  �أك��رث  بحياة  �أودت 

ع��رب �ل��ع��امل، يف ح��ن و���ص��ل �إج��م��ايل عدد 

�أزي��د  �إىل  �لفريو�ش  عن  �لناجتة  �لوفيات 

من 3 مالين و323 �ألفا

 تقرير هيومن رايتس ووتش األخير يوفر مسارا جديدا للفلسطينيين للتمتع بحياة طبيعية

»هندية كورونا« ترعب العالم من جديد
أرقام مخيفة للوفيات واإلصابات ونصائح للهند باإلغالق التام 

االنباط-وكاالت

�أطلقت �لقو�ت �لعر�قية �مل�صرتكة 

�ل��ي��ام�����ص��وم ع��م��ل��ي��ة �أم��ن��ي��ة مل��الح��ق��ة 

ف��ل��ول ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������ش �لإره����اب����ي يف 

حمافظة �صالح �لدين

وذك������ر �إع�������الم �حل�������ص���د �ل�����ص��ع��ب��ي 

ن���ق���ل���ه م���وق���ع  ب����ي����ان  �ل�����ع�����ر�ق�����ي يف 

�ل�صومرية نيوز �أن قوة م�صرتكة من 

�للو�ء 52 ب �حل�صد و�لقو�ت �لأمنية 

لتعقب  وتفتي�ش  ده��م  عملية  نفذت 

خ���الي���ا �لإره���������اب ����ص���رق حم��اف��ظ��ة 

�لعملية  �أن  مو�صحاً  �ل��دي��ن  ���ص��الح 

وو�دي  �صلخة  قرية  تفتي�ش  �صملت 

حما�صن غرب ق�صاء طوز خورماتو

وك���ان���ت ق�����و�ت �حل�����ص��د �ل�����ص��ع��ب��ي 

�ليوم  �صابق  وقت  يف  �أعلنت  �لعر�قي 

لتنظيم  �إره��اب��ي��اً  ه��ج��وم��اً  �إح��ب��اط��ه��ا 

د�ع�ش على مو�قع �أمنية يف حمافظة 

�صالح �لدين

وت����و������ص����ل �ل������ق������و�ت �ل���ع���ر�ق���ي���ة 

م����الح����ق����ة م�����ن ت���ب���ق���ى م�����ن ف���ل���ول 

بع�ش  د�ع�������ش يف  ت��ن��ظ��ي��م  �إره���اب���ي���ي 

�لبالد مناطق 

االنباط-وكاالت

�خل������ارج������ي������ة  وز�رة  ق�������ال�������ت 

�إن  �لأح���د  ي��وم  �ل�صمالية  �ل��ك��وري��ة 

�لت�صريحات �لتي �أدىل بها �لرئي�ش 

�لأم����ري����ك����ي ج����و ب����اي����دن و�أع�������ص���اء 

�لأخ�����رية تظهر  �لآون�����ة  �إد�رت������ه يف 

عد�ئية  �صيا�صة  مو��صلة  �ع��ت��ز�م��ه 

جت�����اه ك����وري����ا �ل�����ص��م��ال��ي��ة وه�����و م��ا 

يتطلب رد� مماثال من بيونغيانغ

�ل��ت��ع��ل��ي��ق��ات �صمن  وج����اءت ه���ذه 

وكالة  نقلتها  �لبيانات  من  �صل�صلة 

�ل�صمالية  �لكورية  �ملركزية  �لأنباء 

�ل��ب��ي��ت  ق������ال  �أن  ب���ع���د  �ل���ر����ص���م���ي���ة 

�مل�صوؤولن  �إن  �جلمعة  يوم  �لأبي�ش 

�لأم����ري����ك����ي����ن �أك����م����ل����و� م���ر�ج���ع���ة 

�خلا�صة  لل�صيا�صة  �صهور�  ��صتمرت 

�ل�صمالية بكوريا 

و�ت���ه���م م��ت��ح��دث ب��ا���ص��م �ل�����وز�رة 

يف ب��ي��ان و����ص��ن��ط��ن ب��اإه��ان��ة ك��ر�م��ة 

�ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ل��ي��ا ل��ل��ب��الد م��ن خ��الل 

�ن��ت��ق��اد و����ص���ع ح���ق���وق �لإن�������ص���ان يف 

�ل�صمالية كوريا 

وق����ال �مل��ت��ح��دث �ل����ذي مل ي��ذك��ر 

�ن��ت��ق��اد ح��ق��وق �لإن�����ص��ان  �إن  ����ص��م��ه 

�ملتحدة  �لوليات  �أن  يثبت  ��صتفز�ز 

كوريا  م��ع  �صاملة  مل��و�ج��ه��ة  ت�صتعد 

وفقا  عليها  �ل��رد  و�صيتم  �ل�صمالية 

لذلك

�أ������ص�����ار   ، م���ن���ف�������ص���ل  ب�����ي�����ان  ويف 

ك����وون ج���وجن ج���ون ، �مل��دي��ر �ل��ع��ام 

ب��وز�رة  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل�����ص��وؤون  لإد�رة 

�إىل  �ل�صمالية  �ل��ك��وري��ة  �خل��ارج��ي��ة 

�أم���ام  ل��ب��اي��دن  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة  ك��ل��م��ة  �أول 

�ل��ك��ون��غ��ر���ش  ي���وم �لأرب���ع���اء عندما 

�لرب�مج  �إن  �جل��دي��د  �لرئي�ش  ق��ال 

و�إير�ن  �ل�صمالية  �لنووية يف كوريا 

له  �لت�صدي  �صيتم  تهديد�  ت�صكل 

م��ن خ���الل �ل��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة و�ل���ردع 

�ل�صارم

�ل��ولي��ات  �إن و�صف  ك��وون  وق��ال 

�مل��ت��ح��دة ل���ل���ردع �ل��دف��اع��ي ل��ك��وري��ا 

�ل�����ص��م��ال��ي��ة ب��اأن��ه ت��ه��دي��د ي��ع��د �أم���ر� 

غ����ري م��ن��ط��ق��ي وت���ع���دي���ا ع���ل���ى ح��ق 

ك���وري���ا �ل�����ص��م��ال��ي��ة يف �ل���دف���اع عن 

�لنف�ش

االنباط-وكاالت

�لعليا،  �لح��ت��الل  حمكمة  �أجلت 

�ل��ب��ت   ،2021 م��اي��و   2 �لأح����د  �م�����ش 

يف ����ص��ت��ئ��ن��اف ق���ر�ر �إخ����الء ع��ائ��الت 

)������ص����ك����ايف، و�ل����ك����رد، و�جل����اع����وين، 

و�ل���ق���ا����ص���م(، م���ن م��ن��ازل��ه��ا يف ح��ي 

�ل�����ص��ي��خ ج����ر�ح يف �ل��ق��د���ش �مل��ح��ت��ل��ة، 

ل���������ص����ال����ح م�������ص���ت���وط���ن���ن ي����دع����ون 

لالأر�ش ملكيتهم 

 2020 �أي���ل���ول  وك���ان ق��د ���ص��در يف 

ق�����ر�ر ب����اإخ����الء �أرب������ع ع���ائ���الت م��ن 

�حل�����ي، وه�����ي: )�����ص���ك���ايف، و�ل���ك���رد، 

قر�ر  وتبعه  و�لقا�صم(،  و�جلاعوين 

يق�صي  يليه  �ل���ذي  �ل�صهر  يف  �آخ���ر 

باإخالء ثالث عائالت �أخرى، وهي: 

)حماد، و�لدجاين، ود�وودي(

��صتئناف  طلب  قدمت  �لعائالت 

ل��ل��م��ح��ك��م��ة �ل���ع���ل���ي���ا، �ل���ت���ي رف�����ص��ت 

ق��ر�ر�  و�أ���ص��درت  �ل�صتئناف،  طلب 

�ملجموعة  ب��اإخ��الء   2021 �صباط  يف 

م��ن  �حل������ي  ع�����ائ�����الت  م�����ن  �لأوىل 

 ،2021/5/2 ب����ت����اري����خ  م���ن���ازل���ه���م 

و�مل�����ج�����م�����وع�����ة �ل����ث����ان����ي����ة ب����ت����اري����خ 

2021/8/1

�ل��ل��ي��ل��ة  م����ن  م���ت���اأخ���ر  وق�����ت  ويف 

�مل��ا���ص��ي��ة، ه��اج��م��ت ق���و�ت �لح��ت��الل 

�ملعت�صمن  �ل�����ص��ب��ان  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي، 

�لقد�ش،  يف  جر�ح  �ل�صيخ  حي  د�خل 

�أن  ق��ب��ل  ب��ال�����ص��رب  عليهم  و�ع��ت��دت 

جتربهم على مغادرة �ملكان

وح�������ذرت ف�������ص���ائ���ل ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 

ح���ك���وم���ة �لح����ت����الل م����ن �مل�����ص��ا���ش 

باأهايل حي �ل�صيخ جر�ح يف �لقد�ش 

�مل��ح��ت��ل��ة، �ل���ذي���ن ���ص��ل��م��ه��م ق�����ر�ر�ت 

بالطرد من منازلهم

االنباط- وكاالت

و�لري  �ملائية  �مل��و�رد  وز�رة  ك�صفت 

�مل�����ص��ري��ة �م�����ش �لأح����د ع��ن خططها 

ل���ت���ف���ادي خ���ط���ر �مل������لء �ل����ث����اين ل�����ص��د 

�لنه�صة

وق�������ال حم���م���د غ�������امن، �مل���ت���ح���دث 

�ل���ر����ص���م���ي ب���ا����ص���م �ل�����������وز�رة، �إن������ه مت 

�ل�����ص����ت����ع����د�د ل���ك���ل �ل�������ص���ي���ن���اري���وه���ات 

�مل���ح���ت���م���ل ح����دوث����ه����ا وف����ق����ا لأ������ص�����و�أ 

منظومة  �إد�رة  خ��الل  م��ن  �ل��ظ��روف 

لدينا  مياه، م�صيفا  لكل قطرة  قوية 

�أي��ة  �آث���ار  لتخفيف  رئي�صية  خطط   4

�أزمة حمتملة

ملوقع  ت�صريح  خ��الل  غ��امن،  و�أك���د 

م�صر�وي ، على �أن �لوز�رة �صرعت يف 

تنفيذ م�صروع تاأهيل وتبطن �لأر�ش 

�آلف   8 و�مل�صارف، من خالل تبطن 

18مليار  و200 كيلو بتكلفة جتاوزت �ل�

�إجمايل  �أن  �إىل  م�صري�  مكعب،  م��رت 

80 مليار جنيه تكلفة �مل�صروع تبلغ 

�خلطوة  هذه  �أن  �ملتحدث  و�أ�صاف 

�لأر��صي  نهايات  يف  �ملياه  تدفق  تتيح 

وتقلل ن�صب �لهدر يف �ملياه، لفتا �إىل 

�أعمال �صيانة  �لثاين هو  �ملخطط  �أن 

�ملياه،  ورف��ع  خلط  حمطة   92 و�إن�صاء 

وت�صرف  عالية  بكفاءة  تعمل  و�ل��ت��ي 

�مل��ي��اه يف ت��وق��ي��ت��ه��ا، خ�����ص��و���ص��ا خ��الل 

�أق�صى �لحتياجات فرتة 

�لثالث  �أن �ملخطط  �ملتحدث  وتابع 

�ملح�صمة  ���ص��ح��ارة  ت��د���ص��ن  يف  يتمثل 

يوميا،  مكعب  مرت  مليون  بت�صريف 

 5 يعالج  �ل��ذي  �لبقر  بحر  وم�صرف 

مالين مرت مكعب يوميا، وهي �أكرب 

بالإ�صافة  �لعامل،  يف  معاجلة  حمطة 

�جلديدة  �حلمام  حمطة  تد�صن  �إىل 

�لتي تخدم م�صاريع �لدلتا �جلديدة

و�أكد غامن على �أن �ملخطط �لر�بع 

�ل��ل��ج��وء  ع��ل��ى  �مل���ز�رع���ن  ت�صجيع  ه��و 

�لأر�������ص�����ي  يف  �حل����دي����ث  �ل������ري  �إىل 

�لقدمية،  بالأر��صي  ثم  �ل�صحر�وية، 

ح���ي���ث ي���ت���م �ل���ع���م���ل ع���ل���ى 4 م��الي��ن 

فد�ن بو�صائل �لري بالتنقيط و�لري 

�أن  بالر�ش بديال للري بالغمر، حيث 

�لزر�عة ت�صتهلك �لن�صبة �لكربى من 

�لنيل مياه 

�أن  �إىل  �ل��ر���ص��م��ي  �مل��ت��ح��دث  و�أ����ص���ار 

م�����ص��ر ت��رف�����ش ع��م��ل��ي��ة �مل����لء �ل��ث��اين 

ت��ت��اأث��ر م�صر  �أح�������ادي، ح��ي��ث  ب�����ص��ك��ل 

و�ل�������ص���ود�ن ب��ك��ل ت��اأك��ي��د، م�����ص��ي��ف��ا �أن 

�ملا�صي  �لعام  طاقة  تولد  مل  �إثيوبيا 

�لعام،  هذ�  تولد  لن  كبرية  وبالن�صبة 

�لأم��ر  �صيا�صة  لفر�ش  ت�صعى  ولكنها 

�لو�قع، وهو ما ترف�صه �لقاهرة

 العراق.. إطالق عملية أمنية لمالحقة 
فلول )داعش( في صالح الدين بغداد

 كوريا الشمالية: سياسة بايدن تثبت 
نية أمريكا بمواصلة سياستها العدائية

 محكمة االحتالل تؤجل البت في اخالء 
المنازل بالشيخ جراح حتى الخميس

استعداد لكل السيناريوهات المحتملة 
ومشاريع كبيرة لتجاوز األخطار

مصر تكشف عن خططها لتفادي خطر 
الملء الثاني لسد النهضة
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الـريـا�ضي

القاهرة - وكاالت 

ب�������داأ ����ش���وق���ي غ����ري����ب، امل����دي����ر ال��ف��ن��ي 

ل��ل��م��ن��ت��خ��ب الأومل����ب����ي امل�������ض���ري، يف و���ض��ع 

االح���ت���م���االت وت��رت��ي��ب اأو����ش���اع���ه حت�����ش��ًب��ا 

خل�����ض��ارة ف��ر���ض��ة ان�����ض��م��ام حم��م��د ���ض��اح 

التي  طوكيو  اأوملبياد  يف  الفراعنة  لقائمة 

ت��ن��ط��ل��ق يف ي��ول��ي��و/مت��وز امل��ق��ب��ل. وم����ازال 

ال��غ��م��و���ض ي�����ض��وب م��وق��ف حم��م��د ���ض��اح، 

رغ����م مت�����ض��ك اجل���ه���از ال��ف��ن��ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 

ليفربول  اأن  اإل  الاعب،  وموافقة  ب�ضمه 

على  الآن  حتى  ر�ضمية  موافقة  ير�ضل  مل 

ان�ضمامه للمنتخب، خ�ضو�ضا اأن البطولة 

تقام يف وقت خارج فرتة الأجندة الدولية. 

يتجه  غريب  �ضوقي  ف��اإن  م�ضدر  وبح�ضب 

اإىل �ضم مدافع اإ�ضايف، بعدما ا�ضتقر على 

الكبري،  الثاثي  �ضمن  مدافع  لعب  �ضم 

ب�ضفوف  امل���ح���رتف  ح���ج���ازي  اأح���م���د  وه���و 

الثاين،  املدافع  اأما  ال�ضعودي،  جدة  احتاد 

ي��ك��ون واح���ًدا م��ن حممود  اأن  امل��ق��رر  فمن 

حمدي “الون�ض” لعب الزمالك اأو اأمين 

“الجتاه  وت���اب���ع  الأه���ل���ي.  اأ����ض���رف لع���ب 

الفني، ه��و �ضم لعب  امل��دي��ر  ل��دى  الآخ��ر 

واملفا�ضلة  �ضاح  م��ن  ب��دًل  م��داف��ع  و�ضط 

ه���ن���ا ب���ن ال���ث���ن���ائ���ي حم���م���د ال���ن���ن���ي لع���ب 

اآر���ض��ن��ال الإجن��ل��ي��زي وط���ارق ح��ام��د لعب 

الزمالك. واأفاد امل�ضدر باأن موقف حرا�ضة 

الأومل��ب��ي��اد غري  خ��ال  املنتخب  امل��رم��ى يف 

الآن، يف ظل مطالبة بع�ض  حم�ضوم حتى 

اأف�����راد اجل��ه��از ال��ف��ن��ي ب��ع��دم ���ض��م ح��را���ض 

والكتفاء بوجود حممد �ضبحي وحممود 

جاد وعمر ر�ضوان وم�ضطفى �ضوبري.
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غريب يبحث عن بديل صالح 

صافرة هولندية لمباراة سيتي وسان جيرمان 

النصر يبحث عن بديل  لمارتينيز

زيدان  يخسر فاران امام تشيلسي 

وك�����������االت   -  ب�������اري���������������س 

وق��������ع الخ������ت������ي������ار ع����ل����ى احل���ك���م 

ليدير  ك��وب��ري���ض،  ب��ي��ورن  الهولندي 

اإي������اب ن�����ض��ف ن��ه��ائ��ي دوري  م����ب����اراة 

بن  املقبل،  الثاثاء  اوروب���ا،  اأب��ط��ال 

م��ان�����ض�����ض��رت ���ض��ي��ت��ي وب���اري�������ض ���ض��ان 

ج���ريم���ان. وذك���ر الحت����اد الأوروب�����ي 

لكرة القدم على موقعه الإلكرتوين، 

���ض��ي��ح��ظ��ى مب�����ض��اع��دة  ك��وب��ريي�����ض  اأن 

ط��اق��م م��ك��ون م��ن م��واط��ن��ي��ه ���ض��ان��در 

ف�����ان روي���ك���ي���ل واإروي���������ن زي��ن�����ض��رتا. 

اإدارة  ب��وي��ك��ل  ف����ان  ب����ول  و���ض��ي��ت��وىل 

التحكيم عن طريق الفيديو )الفار( 

هيجلر.ويخو�ض  ديني�ض  مب�ضاعدة 

موقع  من  العودة  مباراة  �ضيتي  املان 

اإ�ض جي  اأف�ضلية عقب فوزه على بي 

يف باري�ض بنتيحة )2-1(.

الريا�س - وكاالت 

�ضعودية،  �ضحفية  تقارير  ذك��رت 

اأن نادي الن�ضر ي�ضعى لإيجاد بديل 

مارتينيز،  بيتي  لاأرجنتيني  موؤقت 

ال�����ذي ت��ع��ر���ض ل���اإ����ض���اب���ة وخ�����ض��ع 

ل��ع��م��ل��ي��ة ج���راح���ي���ة حت����ت����اج ل��ف��رتة 

اأ�ضهر.   6 ع��ن  تقل  ل  وتاأهيل  ع��اج 

“الريا�ضية”   ل�����ض��ح��ي��ف��ة  ووف����ق����ا 

ف����اإن ال���اع���ب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ي��واج��ه 

����ض���ي���ن���اري���وه���ن، اأول����ه����م����ا ت�����ض��ج��ي��ل 

فرتة  يف  مكانه  بديل  اأجنبي  لع��ب 

حال  املقبلة،  ال�ضيفية  الن��ت��ق��الت 

ت���اأك���د غ���ي���اب���ه ع���ن امل���اع���ب الأك���ر 

اإع����ادة  ت��ت��م  اأن  اأ����ض���ه���ر، ع��ل��ى   6 م���ن 

فرتة  يف  الفريق  قائمة  يف  ت�ضجيله 

الن���ت���ق���الت ال�����ض��ت��وي��ة. واأ����ض���اف���ت: 

فيتمثل  ال���ث���اين  ال�����ض��ي��ن��اري��و  “اأما 
يف ا���ض��ت��م��رار ب��ي��ت��ي ب��ال��ق��ائ��م��ة ح��ال 

وال��ت��اأه��ي��ل،  ال��ع��اج  ف��رتة  تقدمه يف 

ب��ح��ي��ث ل ت��زي��د م���دة غ��ي��اب��ه ع���ن 5 

“بعد  الن�ضر موؤخرا:  وقال  اأ�ضهر«. 

بيتي  اإ���ض��اب��ة  على  النهائي  الك�ضف 

م��ارت��ي��ن��ي��ز، اجل����راح ال��ع��امل��ي رام���ون 

جراحية  عملية  اإج��راء  قرر  كوجات 

اخلارجي  اجلانبي  الرباط  لتثبيت 

يحتاج  “الاعب  واأمت:  ل��ل��رك��ب��ة«. 

6 اأ�ضهر«. للعاج والتاأهيل ملدة 

مدريد - وكاالت 

الأح���د،  اإ���ض��ب��اين  �ضحفي  تقرير  اأك���د 

ريال  مدافع  فاران،  رافائيل  م�ضاركة  اأن 

املقبل،  الأرب��ع��اء  ت�ضيل�ضي  اأم��ام  م��دري��د، 

اأب���ط���ال  دوري  ن��ه��ائ��ي  ن�����ض��ف  اإي������اب  يف 

اأوروب�����ا ب��ات��ت م��ع��ق��دة. وك����ان ف����اران قد 

تعر�ض لإ�ضابة مفاجئة، خال مواجهة 

ل�ضحيفة  ووف��ق��ا  الليجا.  يف  اأو�ضا�ضونا 

يعاين  ف��اران  ف��اإن  الإ�ضبانية،  “ماركا” 
ال���ي���م���ن���ى،  ����ض���اق���ه  م�����ن ان�����زع�����اج�����ات يف 

معقدة  ت��ب��دو  ت�ضيل�ضي  �ضد  وم�ضاركته 

الدين  امل��درب زين  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت  الآن 

زيدان قد ي�ضطر الآن اإىل اإعادة �ضريجيو 

رام���و����ض اإىل ال��ت�����ض��ك��ي��ل��ة الأ���ض��ا���ض��ي��ة، يف 

وياأمل  فيه.  يرغب  كان  اأق��رب مما  وقت 

متاًحا  فالفريدي  فيدي  يكون  اأن  زيدان 

م���رة اأخ�����رى اأم�����ام ت�����ض��ي��ل�����ض��ي، ح��ي��ث اإن 

ال���اع���ب الأوروج�����وي�����اين مت اخ��ت��ب��اره، 

الأرب��ع��اء.  ي��وم  �ضلبية،  النتيجة  وج���اءت 

جديد  لخ��ت��ب��ار  ف��ال��ف��ريدي  و�ضيخ�ضع 

مرة  �ضلبية  النتيجة  ج��اءت  واإذا  الأح��د، 

اأخ������رى، ���ض��ي�����ض��م��ح ل���ه ب��الن�����ض��م��ام اإىل 

زمائه يف الفريق.

االنباط - عمان 

ت��ت��وا���ض��ل م�����ض��اء ال���ي���وم م��ن��اف�����ض��ات 

ال���ك���رة  دوري  م����ن  ال�����راب�����ع  ال�����ض����ب����وع 

وحيد  لقاء  باقامة  املحرتفن  لن��دي��ة 

احل�ضن  ف��ري��ق  خ��ال��ه  م��ن  ي�ضت�ضيف 

ملعب  ع��ل��ى  العقبة  ���ض��ب��اب  ف��ري��ق  ارب���د 

�ضتاد المري احل�ضن يف اربد يف ال�ضاعة 

ال��ع��ا���ض��رة وال��ن�����ض��ف م���ن م�����ض��اء ال��ي��وم 

للفوز  اليوم  لقاء  ..وي�ضعى احل�ضن يف 

ل��اع��ب��ن  ال��ث��ق��ق��ة  ب���دي���ل لع�������ادة  ول 

واجل���م���اه���ري ب��ع��د اخل�������ض���ارة ال��ق��ا���ض��ي��ة 

ال���ت���ي ت��ل��ق��اه��ا ام�����ام اجل����زي����رة ب��ارب��ع��ة 

���ض��اه��م��ت  وال���ت���ي  اه������داف دون م��ق��اب��ل 

ب��الط��اح��ة ب���امل���درب الج��ن��ب��ي وا���ض��ن��اد 

ا�ضامه  الوطني  للمدرب  الفنية  املهمة 

ق��ا���ض��م ال����ذي مي��ل��ك اخل����رة ال��ازم��ة 

الطبيعي  و���ض��ع��ه  اىل  ال��ف��ري��ق  لع����ادة 

م�ضواره  اإرب��د  احل�ضن  ا�ضتهل  ان  بعد 

لبث  لكنه ما  الفوز على معان  بتحقيق 

متتاليتن  خل�ضارتن  تعر�ض  واأن  اإل 

واجل��زي��رة   ”1-0“ الأردن  �ضباب  اأم���ام 

ا���ض��ت��ع��ادة  احل�������ض���ن  وي����اأم����ل   .»4-0“
�ضفوفه  اأن  وبخا�ضة  امل�ضرقة  �ضورته 

ع����ام����رة ب���ال���اع���ب���ن ال����ق����ادري����ن ع��ل��ى 

بعد  الن��ت�����ض��ارات  ل��درب  الفريق  اإع���ادة 

ال��ك��ب��وات الخ����رية ح��ي��ث ي��ام��ل امل���درب 

وبداية  الفوز  بتحقيق  ينجح  ان  قا�ضم 

�ضيما وانه ميتلك  رحلة النت�ضارات ل 

كل  م�ضتوى  عن  املعلومات  من  الكثري 

ف��رق ال���دوري وه��و ال��ذي ت��وىل تدريب 

العديد منها .. من جهته يطمح �ضباب 

املا�ضية  اخل�ضارة  غبار  بنف�ض  العقبة 

ال�ضلط  اأم����ام  ال��ف��ري��ق  ب��ه��ا  ال��ت��ي م��ن��ي 

ال�ضحيح.  ل��ل��م�����ض��ار  وال���ع���ودة   ”2-1“
دون  مواجهات   3 العقبة  �ضباب  وخا�ض 

اأن ي���ت���ذوق ط��ع��م ال���ف���وز، ح��ي��ث ت��ع��ادل 

اأم���ام  اأه�����داف  ب���دون  اأول م��ب��ارات��ن  يف 

ال��ي��وم  ث��م اجل��ل��ي��ل.وه��و ي�ضعى  ال��رم��ث��ا 

رغم  النت�ضارات  من  ر�ضيده  لفتتاح 

ي�ضعى  ل��ك��ن��ه  مهمته  ل�����ض��ع��وب��ة  ادراك�����ه 

بها  مير  التي  احلالة  ل�ضتغال  كذلك 

من  الثاثة  بالنقاط  والعودة  مناف�ضة 

اربد . 

وك�����������االت   -  ب�������اري���������������س 

علق الرازيلي نيمار دا �ضيلفا، جنم 

ب��اري�����ض ����ض���ان ج���ريم���ان، ع��ل��ى م���ب���اراة 

اإي��اب  يف  �ضيتي،  مان�ض�ضرت  اأم��ام  فريقه 

اأوروب������ا.  اأب���ط���ال  دوري  ن��ه��ائ��ي  ن�����ض��ف 

وق�����ال ن��ي��م��ار، يف ت�����ض��ري��ح��ات اأب���رزه���ا 

املوقع الر�ضمي لباري�ض �ضان جريمان: 

اأنها  نعلم  لن�ض؟ كنا  مباراة  “�ضعوبة 
لكننا  و�ضعبة،  تناف�ضية  مباراة  �ضتكون 

وهو  اإل��ي��ه  بحاجة  كنا  م��ا  على  ح�ضلنا 

ب��ال��ط��ب��ع ك��ان��ت م���ب���اراة معقدة  ال���ف���وز. 

معظم  “كان  واأ���ض��اف:  ل��ن��ا«.  بالن�ضبة 

ال�����ض��يء، عقلًيا  ب��ع�����ض  م��ت��ع��ًب��ا  ال��ف��ري��ق 

ول��ي�����ض ج�����ض��دًي��ا، وك����ان ع��ل��ي��ن��ا ال��ت��ع��ايف 

يف اأ�����ض����رع وق�����ت مم���ك���ن خل���و����ض ه���ذه 

التفا�ضيل  بع�ض  لدينا  زال  ما  املباراة. 

لتح�ضينها بالطبع، لكننا حققنا ال�ضيء 

املناف�ضة  يف  ل��ل��ب��ق��اء  ال��ف��وز،  وه���و  امل��ه��م 

�ضاحب  “كنت  وت���اب���ع:  ال��ل��ق��ب«.  ع��ل��ى 

اأكر عدد من اللم�ضات وارُتكبت �ضدك 

م��ع��ظ��م الأخ����ط����اء.. ك��ي��ف ت��ت��ع��ام��ل مع 

ذل����ك؟ اأح����ب ال��ل��ع��ب ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة، 

اأك���ر، واأ���ض��اع��د الفريق  ال��ك��رة  اأمل�����ض  اأن 

ب���ال���ك���رة وب���دون���ه���ا وامل�����راوغ�����ة ك���ث���رًيا. 

�ضيتي؟  مان�ض�ضرت  “مواجهة  واأك��م��ل: 

ث��م  ال����راح����ة،  ه���و  الآن  امل���ه���م  ال�������ض���يء 

اأبطال  الرتكيز ب�ضكل كامل على دوري 

للغاية،  �ضعبة  م��ب��اراة  ل��دي��ن��ا  اأوروب�����ا. 

ن�ضتطيع  اأن��ن��ا  ن�����ض��دق  اأن  علينا  ول��ك��ن 

عن  ال��ن��ظ��ر  وختم: “بغ�ض  ال���ت���اأه���ل«. 

ال���ف���وز.  يف  ف��ر���ض��ت��ن��ا  اأو  الإح���������ض����اءات 

اأن  باري�ضي  ك��ل  على  يجب  اأن���ه  اأع��ت��ق��د 

اأننا قادرون على التاأهل، �ضاأكون  يوؤمن 

اأول من يفعل ذلك. �ضاأقاتل واأفعل كل 

ما يف و�ضعي 

االنباط - عمان 

 عر املدير الفني لفريق الوحدات لكرة 

ال���ق���دم ع���ب���داهلل اب���و زم����ع، ع���ن ف��خ��ره مبا 

ب��دوري  امل��ج��م��وع��ات  دور  يف  لع��ب��وه  حققه 

ابطال اآ�ضيا التي اقيمت يف ال�ضعودية، رغم 

الوحدات  وودع  الثاين.  للدور  التاأهل  عدم 

ال��ب��ط��ول��ة ب��ع��د اأن اح��ت��ل امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف 

خلف  نقاط،   7 بر�ضيد  الرابعة  املجموعة 

وال�ضد  نقطة،   11 ال�ضعودي  الن�ضر  فريقي 

فولذ  فريق  حل  فيما  نقاط،   10 القطري 

 5 اليراين باملركز الرابع والأخري بر�ضيد 

نقاط. وقال ابو زمع ان ما حققه الوحدات 

دور  يف  الأردن���ي���ة  ل��اأن��دي��ة  ظ��ه��ور  اأول  يف 

اآ���ض��ي��ا، يعتر  ب����دوري اب���ط���ال  امل��ج��م��وع��ات 

وقال  المكانات.  فارق  مع  باملقارنة  اجنازا 

ال�ضعودية  ال��ذي ع��اد من  ال��وح��دات  م��درب 

حتققت  التي  النتائج  ان  املا�ضية،  اجلمعة 

قيا�ضا  ج��ي��دة  تعتر  ا�ضيا  اب��ط��ال  دوري  يف 

ال��وح��دات، وال��ذي  ب��ال��ظ��روف التي م��ر بها 

ال����دخ����ول يف م��ع�����ض��ك��رات  م����ن  ي��ت��م��ك��ن  مل 

تتح  مل  كما  ال��ب��ط��ول��ة،  ه��ذه  قبل  تدريبية 

هذه  بحجم  تليق  منا�ضبة  اعداد  فر�ضة  له 

ال��ب��ط��ول��ة.واأ���ض��اف : ق��ارع��ن��ا ف��رق��ا متلك 

لع��ب��ن حم��رتف��ن مب��اي��ن ال������دولرات، 

معترا  كبريا”،  ماليا  وف��را  لديها  واأندية 

يعد  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  يف  ن��ق��اط   7 ح�ضد  اأن 

اأن  زم��ع  اب��و  بالظروف.واأكد  قيا�ضا  اجن��ازا 

الردين  الاعب  ثقة  ع��ززت  امل�ضاركة  ه��ذه 

يف  اف�ضل  نتائج  حتقيق  وبامكانية  بنف�ضه، 

على  ايجابا  ينعك�ض  م��ا  املقبلة،  امل�ضاركات 

الوطني. املنتخب 

الحسين  يستضيف العقبة بطموح الفوز 

نيمار .. سنقاتل من اجل التأهل

ابو زمع يؤكد ..الوحدات حقق االنجاز 

مؤتمر صجفي التحاد كرة السلة 
االنباط - عمان 

ظهر  �ضحفيا  م��وؤمت��را  ال�����ض��ل��ة  ل��ك��رة  الردين  الحت����اد  يعقد 

ال���ي���وم الث���ن���ن يف م��ق��ر الحت����اد وذل����ك ل��ل��ح��دي��ث ح���ول ب��رام��ج 

على  ���ض��واء  املختلفة  ب��الن�����ض��ط��ة  يتعلق  فيما  ال��ق��ادم��ة  الحت����اد 

يف  الوطنية  املنتخبات  م�ضاركات  او  املحلية  ال��ب��ط��ولت  �ضعيد 

ال���ض��ت��ح��ق��اق��ات ال��ق��ادم��ة و���ض��ي��ت��ح��دث يف امل��وؤمت��ر ال�����ض��ي��د حممد 

ابو  نبيل  واملهند�ض  الحت��اد  ب��ادارة  املوؤقتة  اللجنة  رئي�ض  عليان 

الفرتة  العام لاحتاد حول تطلعات الحتاد خال  المن  عطا 

القادمة وبرامج ت�ضويق بطولته .
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الجزائر تتطلع  للفوز بكأس العرب

الريال سيقاتل للنهاية  لحصد االلقاب 

االنتر ينهي هيمنة يوفنتوس على اللقب 

صالح .. غياب الجمهور اثر على المردود 

اجلزائر – وكاالت 

م�����درب منتخب  ب���وق���رة،   ق����ال جم��ي��د 

ل��ق��ي��ادة  يتطلع  �إن���ه  للمحليني،  �جل��ز�ئ��ر 

�لعرب  كاأ�س  لقب  لإح���ر�ز  ب��اده  منتخب 

يف ق��ط��ر ب��ن��ه��اي��ة �ل��ع��ام �جل����اري، مل��ح��اول��ة 

�لأول بطل  �مل��ن��ت��خ��ب  خ��ط��ى  ع��ل��ى  �ل�����س��ر 

م�ساركة  �إمكانية  ع��دم  ظ��ل  ويف  �أفريقيا. 

�ل��اع��ب��ني �مل��ح��رف��ني يف �أن��دي��ة �أوروب��ي��ة، 

منتخب  ق���ي���ادة  ب���وق���رة  ي���ت���وىل  �أن  ت���ق���رر 

�ل��ت��ي �ستقام يف  �ل��ع��رب  ك��اأ���س  �جل��ز�ئ��ر يف 

�مل��ق��ب��ل.  �لأول  دي�����س��م��ر/ك��ان��ون  يف  ق��ط��ر 

وق����ال ب���وق���رة مل���وق���ع �لحت�����اد �جل���ز�ئ���ري 

ب��ال��اع��ب��ني  “�ساأ�ستعني  �لإن���رن���ت  ع��ل��ى 

�لدوليني �ملحرفني يف �مل�سابقات �لعربية 

فر�سة  �ستكون  �ملحلي.  �ملنتخب  لتدعيم 

�لأمم يف ظل  ل��ك��اأ���س  ل��ا���س��ت��ع��د�د  ج��ي��دة 

�أن �ل��ب��ط��ولت �ل��ع��رب��ي��ة ���س��ت��ت��وق��ف خ��ال 

منتخب  مد�فع  و�أ���س��اف  دي�سمر«.  �سهر 

�لفر�سة  يل  “�أتيحت  �ل�����س��اب��ق  �جل���ز�ئ���ر 

للمنتخب  �ل��ودي��ة  �ملباريات  بع�س  ملتابعة 

�مل����ب����اري����ات  ب���ع�������س  ت���اب���ع���ن���ا  ك���م���ا  �لأول، 

�ل��ر���س��م��ي��ة، ووق����ع �لخ���ت���ي���ار ع��ل��ى ق��ائ��م��ة 

�أولية مو�سعة للمنتخب«. وتابع “�لقائمة 

يتمتعون  �سبان  لعبني  �ست�سمل  �ملو�سعة 

�إىل لعبني  ب��الإ���س��اف��ة  ك��ب��رة،  مب��ه��ار�ت 

ذوي خرة و�سيكون لهم �لدور �لقيادي يف 

متفائل  �أن��ا  ح��ال  كل  على  �لفريق.  ت��و�زن 

يف  �جلز�ئر  و�ستلعب  �لفريق«.  مب�ستقبل 

�ملجموعة  مناف�سات  �سمن  �ل��ع��رب  ك��اأ���س 

�ملنتخب  ج��ان��ب  �إىل  م�����س��ر،  م��ع  �ل��ر�ب��ع��ة 

�ل���ف���ائ���ز م���ن م���ب���ار�ة ف��ا���س��ل��ة ب���ني ل��ب��ن��ان 

وج��ي��ب��وت��ي، وك��ذل��ك �ل��ف��ائ��ز م��ن �مل��و�ج��ه��ة 

بني ليبيا و�ل�سود�ن.

مدريد – وكاالت 

�أع����رب �ل��ف��رن�����س��ي زي���ن �ل��دي��ن زي����د�ن، 

�سعادته  ع��ن  م��دري��د،  ل��ري��ال  �لفني  �مل��دي��ر 

مو�جهة  خال   )0-2( بنتيجة  بالنت�سار 

�أو�����س����ا�����س����ون����ا، م�������س���اء �ل�������س���ب���ت، يف �إط�����ار 

وق��ال  �ل��ل��ي��ج��ا.  م��ن   34 �جل��ول��ة  مناف�سات 

�سحيفة  نقلتها  ت�سريحات  خال  زي��د�ن، 

ب����الأد�ء  “�سعيد  �لإ���س��ب��ان��ي��ة:  “ماركا” 
خال مبار�ة �ليوم«. وعن ��ستبد�ل فار�ن، 

لكن  ب�سيطا،  �سيئا  يكون  �أن  “�آمل  ك�سف: 

ل مي��ك��ن��ن��ي �إخ���ب���ارك���م، وف�����ار�ن ي��ق��ول �إن 

�آم���ل ذل���ك«. و�أ���س��اف:  �لأم���ر ب�سيط و�أن���ا 

“�إر�حة مودريت�س وكرو�س؟ لدينا �لعديد 
ومنح  �إر�حتهم  يجب  وك��ان  �ملباريات،  من 

�ل��ف��ر���س��ة لآخ���ري���ن، وب��ان��ك��و ل��ع��ب ب�سكل 

ج��ي��د ج�����ًد�، وم����رة �أخ�����رى خ��رج��ن��ا �ل��ي��وم 

�أم���ر ر�ئ����ع«. وت��اب��ع:  ب�����س��ب��اك نظيفة وه���و 

�أنا  �لأول؟  بالهدف  �ل�سديد  “�لحتفال 
 5 ل��دي��ن��ا  ي��ك��ون  ب��ال��اع��ب��ني، وح���ني  �سعيد 

يكون  ن�سجل  ول  �لأول  �ل�سوط  يف  فر�س 

���ب���ًط���ا ب��ع�����س �ل�������س���يء، خ��ا���س��ة  �لأم������ر محُ

بال�سر،  حتلينا  لكننا  لاعبني،  بالن�سبة 

“لقد تعر�سنا  و�سعيد جًد� بهم«. و�أردف: 

للعديد من �لإ�سابات، لكن �ليوم ح�سدنا 

ل  و�أن���ا  �لنهاية،  حتى  و�سنقاتل  ن��ق��اط،   3

�سنبذل  لكننا  بالألقاب،  �سنفوز  �إننا  �أق��ول 

وو��سل  �ل��ف��وز«.  ملحاولة  جهدنا  ق�سارى 

“م�ساركة  م��دري��د:  ل��ري��ال  �ل��ف��ن��ي  �مل��دي��ر 

�سيما  ل  ج��ي��د،  ب�سكل  ظهر  لقد  ه����از�رد؟ 

و�أن������ه ل��ع��ب ب���ال���ق���رب م���ن ب���ن���زمي���ا، وك���ان 

�لدين  زين  و�ختتم  ج��ًد�«.  جيد  مب�ستوى 

بدنًيا  جيدة  بحالة  نحن  “�ليوم  زي���د�ن: 

�لتفا�سيل  وكل  �أي��ام   3 كل  ونلعب  وذهنًيا، 

مهمة للغاية، لكننا �ليوم كنا جيدين«.

روما – وكاالت 

قال �أنطونيو كونتي مدرب �إنر ميان، �إن 

لعبيه ي�ستحقون �لثناء بعد �أن �أ�سبحو� قاب 

قو�سني �أو �أدنى من و�سع حد �إىل 9 �سنو�ت من 

هيمنة يوفنتو�س على لقب �لدوري �لإيطايل، 

يف  بالكالت�سيو  للنادي  �لأول  �للقب  وحتقيق 

كروتوين  على   )0-2( �إن��ر  وتغلب  عاما.   11

�ل�سد�رة  يف  نقطة   13 بفارق  ليبتعد  �ل�سبت، 

ع���ن غ��رمي��ه م���ي���ان، و���س��ي��ت��وج ب��ط��ا ق��ب��ل 4 

�أتالنتا،  ف�سل  �إذ�  �ملو�سم  نهاية  على  مباريات 

خارج  �لفوز  يف  حاليا،  �لثالث  �ملركز  �ساحب 

مل  و�إذ�  �لأح����د.  �م�����س  ���س��ا���س��ول��و  ع��ل��ى  ملعبه 

نقطة  �إىل  كونتي  فريق  �سيحتاج  ذلك  يحدث 

لتتويج  ح��د�  وي�����س��ع  �ل��ل��ق��ب،  ليح�سم  و�ح���دة 

�مل��رك��ز �خل��ام�����س، بف�سل  ي��وف��ن��ت��و���س ���س��اح��ب 

�أت��الن��ت��ا.  �سد  �مل��ب��ا���س��رة  �مل��و�ج��ه��ات  يف  تفوقه 

�إيطاليا”:  “�سكاي  ���س��ب��ك��ة  ك��ون��ت��ي  و�أب����ل����غ 

“�ملو�سم �لذي منر به هو نتيجة لنمو م�ستمر 
وخططيا،  فنيا  فقط  لي�س  �جلو�نب،  كافة  يف 

“كل  وز�د:  �لذهنية«.  �لناحية  من  �أي�سا  بل 

�ل��اع��ب��ني، ح��ت��ى �ل��ذي��ن ل ي�����س��ارك��ون ك��ث��ر�، 

�أهمية  فهمنا  لقد  للغاية.  �سلبا  �سيئا  �سنعو� 

�إنر،  تاريخ  ودخ��ول  ع��ادي  غر  ب�سيء  �لقيام 

�سنو�ت.   9 ��ستمرت  هيمنة  �إن��ه��اء  يف  وجنحنا 

ويف  �ل��ت��ه��ن��ئ��ة«.  ي�ستحقون  �ل��اع��ب��ون  ه����وؤلء 

�أت��الن��ت��ا  ف�سل  �إذ�  �ل��ل��ق��ب  �إن���ر  �سيحرز  ح��ني 

على  كونتي  يعتمد  ل  �سا�سولو،  على  �لفوز  يف 

ن��ت��ي��ج��ة ه���ذه �مل���ب���ار�ة، ح��ي��ث ق����ال: “ل يجب 

مهمة  �أف�سلية  لدينا  �لآخرين،  على  �لعتماد 

ل�سنا يف حاجة  �أح��د، لأن  �سيئا من  ول نطلب 

�إىل ذلك«.

لندن – وكاالت 

ق����ال جن���م ل��ي��ف��رب��ول م��م��د ���س��اح 

�لقيا�سية  �لأرق����ام  بت�سجيل  ف��خ��ور  �إن���ه 

م��ع ف��ري��ق��ه.وب��ات �ل���دويل �مل�����س��ري �أول 

لع���ب يف ت���اري���خ ل��ي��ف��رب��ول، ي�����س��ج��ل 20 

بالدوري  3 مو��سم  �لأق��ل، يف  هدفا على 

�لإجن���ل���ي���زي �مل���م���ت���از. وخ�����ال م��ق��اب��ل��ة 

قال  �لر�سمي،  �لرميرليج  مع موقع 

�لأه���د�ف  بت�سجيل  ف��خ��ور  »�أن���ا  ���س��اح: 

ل����ن����اٍد م���ث���ل ل���ي���ف���رب���ول، ه�����ذ� �ل����رق����م يف 

�ل���دوري �لإجن��ل��ي��زي �مل��م��ت��از ���س��يء كبر 

ف��ق��ط  “�أنا  و�أ������س�����اف:  يل«.  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

وحتقيق  �جل��اد،  �لعمل  ملو��سلة  بحاجة 

ميكنني  ول  ول��ن��ف�����س��ي..  ل��ل��ن��ادي  �مل��زي��د 

ف��ق��ط،  ب����ي  ي��ت��ع��ل��ق  �لأم��������ر  �إن  �ل����ق����ول 

�ل���اع���ب���ني..  ب��ب��ق��ي��ة  ���ا  �أي�������سً بل يتعلق 

يحاولون �مل�ساعدة طو�ل �لوقت ومنحي 

�أود �سكرهم على  �ملرمى، لذ�  �أمام  �لكرة 

 ه���ذ� �لإجن�����از.. �إن��ه��م ج���زء ك��ب��ر م��ن��ه«.

  

وي���ب���ت���ع���د ����س���اح ع����ن م���ت�������س���در ه����د�يف 

�ل��رمي��رل��ي��ج، ه���اري ك��ني )21 ه��دف��ا(، 

ك���ان  �إذ�  ه�����دف و�ح��������د.  وع���م���ا  ب����ف����ارق 

�ل���دوري  ب��اإم��ك��ان��ه ح�سد ج��ائ��زة ه���د�ف 

م�سرته،  يف  �لثالثة  للمرة  �لإجنليزي، 

�ل��ه��دف  �أن  �أع��ت��ق��د  ل��ك��ن  “رمبا،  �أج����اب: 

ن��ك��ون  �أن  ه���و  ويل،  ل��ل��ف��ري��ق  �ل��رئ��ي�����س��ي 

دوري  يف  ن�سارك  و�أن  �ل��ر�ب��ع،  �مل��رك��ز  يف 

�لأب����ط����ال.. ه���ذ� ه���و �ل���ه���دف �ل��رئ��ي�����س��ي 

و�ل�����س��يء �لأك����ر �أه��م��ي��ة«. وي����رى جنم 

ت�����س��ي��ل�����س��ي وروم������ا �ل�������س���اب���ق، �أن غ����ي����اب 

�ساهم يف تدهور  �ملدرجات  �جلمهور عن 

قال:  �ملو�سم، حيث  ليفربول، هذ�  نتائج 

عندما  خ��ا���س��ة  ع��ل��ي��ن��ا،  ���س��ع��ب  “�لأمر 
لقد  م�����س��ج��ع��ني..  دون  �أن��ف��ي��ل��د  يف  تلعب 

�أثر ذلك علينا كثر�«. و�أردف: “نحاول 

تذهب  �لأح���ي���ان،  بع�س  يف  ل��ك��ن  �ل��ف��وز، 

�لذين  �مل�سجعني  ت��رى  ول  �مل��ب��ار�ة  �إىل 

ي���ق���ف���ون خ���ل���ف���ك، و�ل����ذي����ن مي��ن��ح��ون��ك 

�أن  �أعتقد  “ل  ���س��اح:  و�أ���س��اف  دف��ع��ة«. 

�ل�سيء  نف�س  �إنه  فقط،  بنا  يتعلق  �لأمر 

لكني  �لأخ��رى..  �لفرق  جلميع  بالن�سبة 

�أعتقد �أن �لفرق �لأخرى ل حت�سل على 

مثلنا،  �لكامل  �مللعب  من  �لفائدة  نف�س 

دفعة  د�ئ��ًم��ا  مينحنا  �أنفيلد  ملعب  لأن 

�إ�سافية.. لذ� نحن متاأثرون بذلك”.

الريا�ض – وكاالت 

�أن  �ل�سبت،  �سحفية،  ت��ق��اري��ر  ك�سفت 

تو�سلت  �ل�����س��ع��ودي  �ل��ه��ال  ن���ادي  �إد�رة 

مور�ي�س،  خو�سيه  �لرتغايل  مع  لتفاق 

م�����س��اع��د ج��وزي��ه م��وري��ن��ي��و ل��ت��ويل ق��ي��ادة 

�ل��ف��ري��ق، ب���دل م��ن �ل��ر�زي��ل��ي روج���رو 

�إقالته  �لنادي  �إد�رة  �لذي قررت  ميكايل، 

“�لريا�سية”  ل�سحيفة  ووف��ًق��ا  م��وؤخ��ر�. 

�إىل  ب��ال��ن��ظ��ر  م���ور�ي�������س  �خ���ت���ي���ار  “جاء 
م���ع���رف���ت���ه �ل�������س���اب���ق���ة ب���اأن���دي���ة �مل��ن��ط��ق��ة، 

وجناحاته �لتدريبية �لتي كان �آخرها مع 

�أف�سل  �لذي حقق معه جائزة  جيونبوك 

�ل��ك��وري �جلنوبي عام  �ل��دوري  م��درب يف 

2019، قبل �إقالته يف كانون �أول/دي�سمر 

�مل���ا����س���ي«. و����س��ت��ق��ر �ل���ه���ال ع��ل��ى �إق��ال��ة 

�ل�سيئة  �ل��ف��ري��ق  ن��ت��ائ��ج  ب�سبب  م��ي��ك��ايل؛ 

مل��ور�ي�����س  �آ���س��ي��ا. و���س��ب��ق  �أب��ط��ال  يف دوري 

�ل��ب��ال��غ م���ن �ل��ع��م��ر 55 ع���ام���ا، �ل��ع��م��ل يف 

�ل�����س��ع��ودي��ة، ح��ي��ث �أ����س���رف ع��ل��ى ت��دري��ب 

�حلزم، ومن ثم �لفي�سلي، قبل �أن ينتقل 

�ل�سوبر.  بكاأ�س  معه  ويتوج  �ل�سباب  �إىل 

جوزيه  ملو�طنه  م�ساعد�  مور�ي�س  وعمل 

ت�سيل�سي  �أبرزها  �أندية،  عدة  يف  مورينيو 

�لإجنليزي، �إنر ميان �لإيطايل وريال 

�لإ�سباين. مدريد 

مدريد – وكاالت 

�مل�سنفة  جابر  �أن�����س  �لتون�سية  تاأهلت 

�ل��ن��ه��ائ��ي من  �ل���دور ث��م��ن  25 ع��امل��ي��ا، �إىل 

ب��ط��ول��ة م���دري���د �مل��ف��ت��وح��ة، ب��ع��د ف��وزه��ا 

�مل�سنفة  �ستيفنز  �سلو�ن  �لأمريكية   على 

و�ح��دة  ملجموعة  مبجموعتني  عامليا،   51

�ل���ل���ع���ب.  م����ن  دق���ي���ق���ة  ����س���اع���ة و56  ب���ع���د 

و�فتكت  بقوة  �ملو�جهة  �لأمريكية  ودخلت 

�أن  بنتيجة6-4، قبل  �لأوىل  �مل��ج��م��وع��ة 

ت��ع��ود جن��م��ة �ل��ت��ن�����س �ل��ت��ون�����س��ي و�ل��ع��رب��ي 

بنتيجة  �لثانية  �ملجموعة  وتفتك  ب��ق��وة 

 .3-6 بنتيجة  �ل��ث��ال��ث��ة  و�مل��ج��م��وع��ة   1-6

ومن �ملقرر �أن تو�جه �أن�س جابر يف �لدور 

ث��م��ن �ل��ن��ه��ائ��ي �ل��ف��ائ��زة م��ن �ل��ل��ق��اء �ل��ذي 

بن�سيت�س  بلدينا  �ل�سوي�سرية  �سيجمع بني 

ب��رن��ارد�  و�لأم��ري��ك��ي��ة  11عامليا   �مل�سنفة 

70 عامليا.  بر� �مل�سنفة 

برلني – وكاالت 

ي��ت��وق��ع ���س��ي��ب��ا���س��ت��ي��ان ك��ي��ل م�������س���وؤول ن���ادي 

بورو�سيا دورمتوند، ��ستمر�ر �لهد�ف �لرنويجي 

�إي��رل��ي��ن��ج ه��الن��د م��ع �ل��ف��ري��ق يف �مل��و���س��م �ملقبل 

�لعامل«.  يف  �سهرة  �لأك��ر  “�ملهاجم  كونه  رغ��م 

ل��ن ي�سمح برحيل هالند  �أن��ه  و�أك���د دورمت��ون��د 

ق��ال  ر�ي����ول  �ل�سهر مينو  �أع��م��ال��ه  وك��ي��ل  ل��ك��ن 

يف م��ق��اب��ل��ة ���س��ح��ف��ي��ة �إن ه���الن���د ق���د ي��ك��ون يف 

�رتباطه  رغ��م  دورمت��ون��د  ع��ن  للرحيل  طريقه 

بجانب   2024 حتى  �لأمل����اين  �ل��ف��ري��ق  م��ع  بعقد 

ع����دم وج�����ود ����س���رط ج���ز�ئ���ي يف ع���ق���ده ل��ف��رة 

“�إذ�  ر�ي��ول  وق��ال  �ملقبلة.  �ل�سيفية  �لنتقالت 

�أندية  بر�سلونة،  �أو  م��دري��د  ري��ال  ن��اد مثل  ج��اء 

�ل�سعب  م��ن  �سيكون  ع��ري��ق،  ت��اري��خ  ذ�ت  ك��ب��رة 

�لرف�س” ، م�سيفا “كل �لأندية �لكبرة ت�سعى 

�سيظل  �لأم���ر  ك��ان  �إذ�  ن��رى  �أن  علينا  ل�سمه.. 

�أيلول/�سبتمر«. لكن كيل قال  �أول  قائما حتى 

�أن  “�أتوقع  �لأح���د  �ل��ي��وم  “�سبورت1”  ملحطة 

�مل��ق��ب��ل«.  �إي��رل��ي��ن��ج يف دورمت���ون���د �مل��و���س��م  يلعب 

كل  �أر�ه  “هو لع���ب خم��ل�����س مت��ام��ا،  و�أ����س���اف 

مع  مت��ام��ا  متجان�س  �أن���ه  �ل��ق��ول  وميكنني  ي��وم 

�لنادي«. وتابع “نعرف مينو ر�يول ب�سكل جيد 

ل�سنا  تفاجئنا،  ل  ت�سريحاته  ف���اإن  ل��ه��ذ�  ج���د�، 

�ساذجني وندرك �أننا نتحدث عن �ملهاجم �لأكر 

 ���س��ه��رة يف �ل���ع���امل و�أن �ل��ت��ك��ه��ن��ات ل���ن ت��ن��ت��ه��ي«.

مساعد مورينيو يدرب الهالل 

انس جابر تتأهل في مدريد 

دورتموند لن يفرط بالنجم هاالند 
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�لعني �لإخبارية - �أملانيا 

ملحا�صرة  قيود خانقة  �أملانيا من  تعاين 

وما  كورونا،  بفريو�س  �ملرتفعة  �لإ�صابات 

يرتبط بها من ملل و�نعز�ل �جتماعي.

في�صبادن  مدينة  يف  �أملانية  عائلة  لكن 

عليها  �أطلقت  لعبة  �بتكرت  �لبالد،  غربي 

»كتتتتورونتتتتا«، لتتلتتحتتد متتتن �ملتتلتتل يف �لتتفتتر�ت 

�لطويلة د�خل �ملنازل.

�ألعابا مثل  و�للعبة �للوحية �لتي ت�صبه 

�صهرية  لوحية  لعبة  وهتتي  �حلتتظ«،  »بنك 

و�بتكرتها  لعبني،   4 لت م�صممة  م�صر،  يف 

لر� »14 عاما« و�صارة »20 عاما« من عائلة 

�صحيفة  وفتتتق  فتتيتت�تتصتتبتتادن،  يف  �تتصتتفتتيتتدرلب 

�لأملانية. بيلد 

عتتتامتتتا«:   58« بتتنتتديتتكتتت  �لأب  ويتتتتقتتتتول 

�لقيود  من  حمبطتني  و�صارة  لر�  »كانت 

�ملتترتتتبتتطتتة بتتتاإجتتتر�ء�ت حمتتا�تتصتترة فتتريو�تتس 

كورونا«.

وتتتتتتقتتتتتوم �لتتتلتتتعتتتبتتتة عتتتتلتتتتى فتتتتكتتتترة �تتتتصتتتتر�ء 

�لحتياجات �لرئي�صية للجري�ن، فالهدف 

هتتو �تتصتتر�ء �حتتتتتيتتاجتتات مثل �لتتطتتعتتام وورق 

�لتتتتتو�لتتيتتت لتتلتتجتتري�ن غتتري �لتتقتتادريتتن على 

�لذهاب لل�صوبر ماركت.

ومع رمي حجر �لرند، يتحرك �لأفر�د 

يو�جه  �أن  لكن ميكن  معينة،  بني مر�حل 

�لالعب عقابا يعيده خطو�ت للور�ء. ويف 

�لنهاية، من يو�صل �لحتياجات للجري�ن 

»�فر��صيا« �أول يفوز.

ويف �لتتبتتد�يتتة كتتتان هتتنتتاك حتتمتتا�تتس كبري 

بني �أ�صدقاء �لعائلة، وعرثو� على م�صمم 

و�للوحة  �للعب  �أور�ق  لت�صميم  جر�فيك 

�لرئي�صية. �لورقية 

�لتتعتتائتتلتتة  فتتتتاإن  »بتتيتتلتتد«،  �صحيفة  ووفتتتتق 

�للعبة  و�أنتتتتتجتتت  يتتورو  �ألتتف   20 ��صتثمرت 

بتت�تتصتتكتتل �حتتتتتر�يف، وكتتتتان �لإ�تتتتصتتتتد�ر �لأول 

�لإ�صد�ر  و�صدر  قطعة،   2000 من  مكونا 

�لثاين يف فرب�ير/ �صباط �ملا�صي.

ويتتتتتز�يتتد �لتتطتتلتتب عتتلتتى �لتتلتتعتتبتتة حتتالتتيتتا، 

وتطلب متاجر بيع �لألعاب كميات كبرية 

متتتن �لتتلتتعتتبتتة �جلتتتديتتتدة، وتتتتبتتتاع يف �لتتوقتتت 

�أملتتانتتيتتا،  متتتتتجتتر يف عتتمتتوم   100 �حلتتتتايل يف 

منها   %10 يذهب  يتتورو   38 �صعرها  ويبلغ 

لالأعمال �خلريية.

ووهان – رويرتز

مهرجان  متتن  �لأول  �لتتيتتوم  �آلف  ح�صر 

�تتتصتتتروبتتتريي �ملتتو�تتصتتيتتقتتي مبتتديتتنتتة ووهتتتتان 

�ل�صبت. �ل�صينية، 

ويف ظروف �صادها �لدفء يف �ليوم �لأول 

من عطلة عامة ت�صتمر خم�صة �أيام، رق�س 

لدى  فرحاً  �صيحاتهم  وتعالت  �ملحتفلون 

�لفرق  و�أفتتر�د  �لفنانني  من  بع�س  �عتالء 

�مل�صرح. �ملف�صلني لديهم خ�صبة 

وعاد هذ� �ملهرجان �إىل ووهان بعد غياب 

كانت  �لتتتتتي  �لتتقتتيتتود  ب�صبب  �ملتتا�تتصتتي،  �لتتعتتام 

مفرو�صة �إثر �نت�صار فريو�س كورونا.

وقتتتتتتال ممتتتثتتتل عتتتتن متتنتتظتتمتتي �ملتتتهتتترجتتتان 

�إنتته مت فر�س قيود على  »رويتترز«  لوكالة 

�أعتتتتتد�د �حلتت�تتصتتور هتتتذ� �لتتتعتتتام، متت�تتصتتيتتفتتاً �أن 

�ل�صبت.  �ألف �صخ�س ح�صرو� يوم   11 نحو 

وو�تتتصتتتع بتتعتت�تتس �ملتتتتتفتترجتتني كتتمتتامتتات لكن 

كثريين مل ي�صتخدموها.

بها  �لتي ظهر  ووهان،  �لنا�س يف  وعا�س 

�أكتترث   ،2019 نهاية  متترة  لأول  كتتوفتتيتتد-19 

خالل  �ل�صارمة  �لقيود  متتن  �صهرين  متتن 

فتتريو�تتس  ب�صبب  �لتتعتتامل  يف  عتتتام  عتتتزل  �أول 

كورونا.

ومتتنتتذ ذلتتتتك �حلتتتتني، وطتتبتتقتتاً لتتلتتبتتيتتانتتات 

متاماً  خالية  �ملدينة  �أ�صبحت  �لر�صمية، 

من �لفريو�س.

�لوطنية  �للجنة  قتتالتتت  �آختتتر،  �صياق  يف 

بر  �إن  �لأحتتتتد،  �متت�تتس  �لتت�تتصتتني،  يف  لل�صحة 

جديدة  �إ�صابة   15 �صجل  �لرئي�صي  �ل�صني 

يف  �إ�صابة   16 متتن  نتتتزوًل  كتتورونتتا  بفريو�س 

�ل�صابق. �ليوم 

جتتمتتيتتع  �أن  بتتتيتتتان  يف  �لتتتلتتتجتتتنتتتة  وذكتتتتتتترت 

�حلالت مل�صابني و�فدين من �خلارج.

�إن عتتتدد �لإ�تتتصتتتابتتتات �خلتتالتتيتتة من  وقتتالتتت 

�لأعر��س بلغ 16 �إ�صابة دون تغيري عن �لعدد 

تلك  �لتت�تتصتتني  ت�صّنف  ول  يتتتوم.  قتتبتتل  �مل�صجل 

�لإ�صابات على �أنها حالت �إ�صابة موؤكدة.

ويتتتتبتتتتلتتتتغ �إجتتتتتتتمتتتتتتتايل عتتتتتتتدد �لإ�تتتتتصتتتتتابتتتتتات 

حالياً  �لرئي�صي  �ل�صني  بر  يف  بالفريو�س 

90686 يف حني ل يز�ل عدد �لوفيات ثابتاً 

عند 4636.

لعبة كورونا.. مزحة لكسر الملل تتحول إلى منتج رائج

بدون كمامات.. آالف يحضرون مهرجانا موسيقيا في ووهان

سبيس إكس تنهي أول مهمة 
فضائية لصالح »ناسا« بنجاح

هذه الدول األكثر اكتظاظًا 
بالسكان.. 6 جنسيات تمثل 

نصف البشر!

�لعربية-وكالت

�أعتتتتتتتتتتتادت �تتتتصتتتتركتتتتة �تتتصتتتبتتتيتتت�تتتس �إكتتتت�تتتتس 

ما�صك،  �إيلون  لت  �لتابعة   SpaceX
�أول  �إىل �لأر�تتس لإنهاء  4 رو�د ف�صاء 

�إىل  ف�صائي  لطاقم  منتظمة  مهمة 

�لدولية، �صمن عقد  �لف�صاء  حمطة 

�لف�صاء،  رو�د  لنقل  نا�صا  �ل�صركة مع 

ممتتتا عتتتزز متتكتتانتتتتتهتتا كتت�تتصتتريتتك جتتتتاري 

على  �لآن  حتتتتتى  قتتتتادر  لتتنتتا�تتصتتا  وحتتيتتد 

�لقيام بهذه �لرحالت.

كب�صولة  �صقطت  بتتعتتدمتتا  ذلتتتك،  يتتاأتتتي 

خليج  يف  لل�صركة  �لتابعة   Dragon
�م�س  �تتصتتبتتاحتتاً   3 �لتت�تتصتتاعتتة  قتتبتتل  �ملك�صيك 

ملتتقتتطتتع فتتيتتديتتو بتتثتتتتته نا�صا  �لأحتتتتد، وفتتقتتاً 

و�صبي�س �إك�س، وفقاً ملا ذكرته »بلومربغ«، 

»�لعربية.نت«. و�طلعت عليه 

�صفينة  �أن جتمع  �ملتتقتترر  متتن  وكتتان 

حتمل  �لتتتتتي  �لكب�صولة  �إكتت�تتس  �صبي�س 

و�صانون  هوبكنز  مايكل  �لف�صاء  رو�د 

ووكتتتتر وفتتيتتكتتتتتور غتتلتتوفتتر و�تتصتتويتتتتت�تتصتتي 

�ل�صاطئ  �إىل  و�إعتتادتتتهتتم  نتتوغتتوتتت�تتصتتي 

لإجر�ء فحو�صات طبية.

تتتوجتتت عتتتتودة �لتتطتتاقتتم بتتعتتد �أكتتترث 

�أ�تتصتتهتتر �ملتتهتتمتتة �لتتعتتاديتتة �لأوىل   5 متتن 

عقد  مبتتوجتتب  �إكتت�تتس،  �صبي�س  ل�صركة 

�إىل  �لأ�صخا�س  لنقل  نا�صا  وكالة  من 

حمتتطتتة �لتتفتت�تتصتتاء - وكتتانتتت هتتتذه هي 

رو�د   4 فيها  يتتتزور  �لتتتتتي  �لأوىل  �ملتتترة 

فتت�تتصتتاء �ملتتختتتتترب �ملتتتتد�ري عتتلتتى مركبة 

�ملكوك  برنامج  �نتهاء  منذ  �أمريكية 

يف عام 2011.

 2 �إك�س  �صبي�س  �صركة  حملت  فيما 

وعادت  �ملحطة  �إىل  �لف�صاء  رو�د  من 

و�لتي  �ختبار،  �ملا�صي يف مهمة  �لعام 

�لتجاري  �ل�صريك  �صباق مع  كانت يف 

�لآخر لنا�صا، �صركة بوينغ.

�لتتفتت�تتصتتاء هي  �إىل  �لتترحتتلتتة  كتتتانتتتت 

�لأوىل لت »غلوفر«، �لذي �أ�صبح �أي�صاً 

تعيينه  يتتتتتم  �أ�تتتصتتتود  فتت�تتصتتاء  ر�ئتتتد  �أول 

لدور�ن كامل يف �ملحطة �لف�صائية.

�إك�س  �صبي�س  �أيتت�تتصتتاً  نا�صا  �ختتتتتارت 

نتتتتظتتتتام هتتتبتتتوط  �أبتتتتتريتتتتتل لبتتتتتتتتتكتتتتار  يف 

�ملركبة  مع  �لقمر  �صطح  على  ب�صري 

�لتتفتت�تتصتتائتتيتتة �ملتت�تتصتتتتتقتتبتتلتتيتتة �خلتتا�تتصتتة 

بال�صركة.

�لعربية-وكالت

جتتتاوز   ،1987 عتتتام  يتتولتتيتتو   11 يف 

�خلم�صة  حتتاجتتز  �لتتعتتامل  �صكان  عتتدد 

متتلتتيتتار�ت، ومتتنتتذ ذلتتك �حلتتني �رتفع 

مليار   7.9 �إىل  مطرد  ب�صكل  �لرقم 

يف عام 2021. وتتوقع �لأمم �ملتحدة 

�لتتعتتامل �إىل  �تتصتتكتتان  يتترتتتفتتع عتتتدد  �أن 

10.9 مليار بحلول عام 2100.

�لتتدويل،  �لنقد  ل�صندوق  ووفتتقتتاً 

�لعامل  �صكان  من  ن�صبة  �أكرب  تعي�س 

يف �ل�صني و�لتي متثل نحو %18.25 

بن�صبة  �لتتهتتنتتد  تتتلتتيتتهتتا  �لتتبتت�تتصتتر،  متتتن 

.%18.04

وتتتتتتاأتتتتتتي �لتتتتتتوليتتتتتتات �ملتتتتتتتتتحتتتتدة يف 

�ملتتتركتتتز �لتتثتتالتتث عتتاملتتيتتاً، حتتيتتث ميثل 

�لأمريكيون نحو 4.3% من �لب�صر.

بعيد  حتتتد  �إىل  �آ�تتصتتيتتا  تتتعتتد  فتتيتتمتتا 

بال�صكان  �كتتتتتظتتاظتتاً  �لأكتتتترث  �لتتقتتارة 

عتتلتتى وجتتتته �لأر�تتتتتتتتس، فتتهتتي متتوطتتن 

ولكن  و�لتتهتتنتتد،  لل�صني  فقط  لي�س 

�ملكتظة  لتتلتتدول  متتوطتتن  هتتي  �أيتت�تتصتتاً 

وباك�صتان  �إندوني�صيا  مثل  بال�صكان 

يتتجتتعتتل ن�صف  وبتتنتتغتتالديتت�تتس. وهتتتتذ� 

�أكرب ع�صر دول يف �لعامل �آ�صيوياً.

كما �أن 50% من بني �أكرث 20 دولة 

�أي�صاً.  �آ�صيويون  هم  لل�صكان  تعد�د� 

و�لفلبني  �لتتيتتابتتان  دول  تتتاأتتتي  حتتيتتث 

وفيتنام و�إير�ن وتايالند يف �ملر�تب 

ذلتتك،  عتتلتتى  عتتتالوة   .20 �إىل   10 متتن 

�جلنوبية  وكتتوريتتا  متتيتتامنتتار  ت�صيف 

�إىل   %0.7 26 و27 حو�يل  �ملرتبة  يف 

�لتي  للبيانات  وفتتقتتاً  �لتتعتتامل،  �صكان 

و�طتتلتتعتتت   ،»Statista« جتتمتتعتتتتتهتتا 

»�لعربية.نت«. عليها 

و�أظهرت �لبيانات �أن �أكرث 6 دول 

�ل�صكان  تتتعتتد�د  متتن حيث  �لتتعتتامل  يف 

ميتتتثتتتلتتتون نتتت�تتتصتتتف �لتتتبتتت�تتتصتتتر تتتتقتتتريتتتبتتتاً 

متثل  فتتيتتمتتا   ،%49.63 وبتتالتتتتتحتتديتتد 

باقي دول �لعامل �لن�صف �لثاين.

عتتدد  �أن  �ملتتتتتحتتدة  �لأمم  وتتتتقتتتدر 

ذروتتتته  �صيبلغ  �لآ�تتصتتيتتويتتني  �لتت�تتصتتكتتان 

عند 5.27 مليار ن�صمة يف عام 2070.

و�تتتصتتتتتتت�تتتصتتتل �أوروبتتتتتتتتتتتتتتا و�أمتتتتتتريكتتتتتتا 

 689 عتتنتتد  ذروتتتتهتتتا  �إىل  �لتتالتتتيتتنتتيتتة 

على  نتت�تتصتتمتتة،  متتلتتيتتون  و765  متتلتتيتتون 

وفقاً   ،2060 عام  �لتو�يل، يف حو�يل 

للتوقعات.

يتت�تتصتتتتتمتتر منتتو  �أن  �ملتتتتتتتوقتتتع  ومتتتتتن 

بوترية  كتتان  و�إن  �لأفتتارقتتة،  �ل�صكان 

�أبتتتتطتتتتاأ، بتتعتتد �لتتتقتتترن �حلتتتتتتايل، وهتتو 

فيه  يتجاوز  �أن  ميكن  �لتتذي  �لوقت 

حتتجتتمتتهتتم �ملتت�تتصتترك حتتجتتم �لتت�تتصتتكتتان 

�لآ�صيويني.

�لنباط-عمان

لتتتتتمتتكتتني  دعتتمتتهتتا  �لأردن  �أورجن  قتتتّدمتتتت 

متتن  �لتت�تتصتتمتتعتتيتتة  �لإعتتتتاقتتتتة  �لأ�تتتصتتتختتتا�تتتس ذوي 

�لإ�صارة  لغة  ترجمة  خدمات  من  �ل�صتفادة 

على  للح�صول   SignBook تطبيق  عرب 

د�ئتترة  متتن  و��صتف�صار�تهم  لأ�صئلتهم  �إجتتابتتة 

�ململكة،  يف  متتترة  لأّول  وذلتتتك  �لتتعتتام  �لإفتتتتتتتاء 

حتتيتتث يتتتقتتتوم �ملتتترجتتتم بتتتالتتتت�تتتصتتتال متتبتتا�تتصتترة 

وثم  �ل�صرعية  �مل�صاألة  ونقل  �لإفتتتتتاء  بد�ئرة 

للمت�صل  متتبتتا�تتصتتر  بتت�تتصتتكتتل  �لإجتتتابتتتة  تتترجتتمتتة 

�لأ�صم.

م�صاألته  �إر�صال  �ل�صم  من  لل�صائل  وميكن 

من   0777981460 �لتتترقتتتم  عتتترب  �لتت�تتصتترعتتيتتة 

�لتا�صعة  �لتت�تتصتتاعتتة  متتن  �خلمي�س  �إىل  �لأحتتتد 

�تتصتتبتتاحتتاً حتتتتتى �لتتثتتانتتيتتة ظتتهتتر�ً، ح�صب �أوقتتتات 

دو�م د�ئرة �لإفتاء �لر�صمية.

وحتتر�تتصتتت �لتت�تتصتتركتتة عتتلتتى �ملتتتتبتتتتادرة بتتهتتذه 

�ملر�صد  �لكتاب  �صركة  مع  بالتعاون  �خلطوة، 

�لتتعتتام،  �لإفتتتتتتتاء  ود�ئتتتترة   )SignBook(

ر�ئتتتد  رقتتمتتي  كتتتمتتتزّود  �أورجن  �إطتتتتار جتتهتتود  يف 

ومتت�تتصتتوؤول لتتتتتعتتزيتتز �تتصتتمتتول �لأ�تتصتتختتا�تتس ذوي 

�لإعاقة يف �ململكة و�صعياً لربطهم باخلدمات 

ب�صكل  تو��صلهم  �أّن  حيث  و�ملتنّوعة،  �لهاّمة 

فتتعتتال بتتا�تتصتتتتتختتد�م لتتغتتة �لإ�تتتتصتتتتارة متتتع د�ئتتتترة 

�لإفتاء عرب تطبيق �لتو��صل �ملرئي �صي�صّهل 

ح�صولهم على �لفتاوى باأف�صل �صورة.

تنفيذ  تو��صل  �أنها  �لأردن  �أورجن  و�أّكتتدت 

ذوي  �لأ�صخا�س  لدمج  �لرب�مج  من  �لعديد 

خمتلفة  »قتتدر�تتتنتتا  مظلتها  �صمن  �لإعتتتاقتتتة 

�ملجال  تفتح  كما  �أكتتيتتدة«،  �إمكانياتنا  ولتتكتتن 

مع  و�لتتتتتو��تتصتتل  �خلتتدمتتات  متتن  ل�صتفادتهم 

خمتتتتتلتتف �جلتتتهتتتات، مبتتتا يف ذلتتتك تتتعتتاونتتهتتا يف 

و�ملجل�س   SignBook مع  �جلائحة  بتتدء 

�لأعتتتلتتتى حلتتقتتوق �لأ�تتصتتختتا�تتس ذوي �لإعتتتاقتتتة 

�ل�صحة  وز�رة  ختتط  �إىل  و�تتصتتولتتهتتم  لتمكني 

ل�تتصتتتتتفتت�تتصتتار�ت كتتورونتتا ويف حتتتالت �لتتطتتو�رئ 

�آنذ�ك  خا�صة يف ظل �لإجر�ء�ت �ل�صتثنائية 

مثل حظر �لتجول.

تتتتطتتتبتتتيتتتق  �لأردن  �أورجن  وتتتتتعتتتتتتتتتمتتتتد 

معار�صها  متتن  �لتتعتتديتتد  يف   SignBook
�إتاحة �لتو��صل بلغة  �أن �أثبت كفاءته يف  بعد 

�صركة  �أن  علماً  ��صتخد�مه،  و�صهولة  �لإ�صارة 

�لتت�تتصتتركتتات  �إحتتتتتتدى  كتتتانتتتت   SignBook
�ملتتنتت�تتصتتمتتة لتتلتتمتتو�تتصتتم �لتت�تتصتتاد�تتس متتتن بتترنتتامتتج 

�أورجن �ملوّجه لت�صريع منو �لأعمال �لريادية 

“BIG” وقد حققت منذ ذلك �حلني منو�ً 
وتو�صعاً ملحوظاً يف �ململكة.

أورنج األردن تتعاون إلتاحة خدمات دائرة اإلفتاء للصّم

      

لندن - �لعربية 

تتتو�تتصتتيتتة  �إىل  حتتتديتتتثتتتة  در��تتتتتصتتتتتة  ختتلتت�تتصتتت 

فر�ت  بعد  �أعمالهم  �إىل  �لعائدين  �ملوظفني 

جائحة  بها  ت�صببت  �لتتتتتي  �لطويلة  �لإغتتتالق 

�لنو�فذ  من  بالقرب  يجل�صو�  بتتاأن  »كتتورونتتا«، 

خالل �صاعات �لعمل.

نتت�تتصتترت نتائجها  �لتتتتتي  �لتتدر��تتصتتة  ووجتتتتدت 

جتتريتتدة »ديتتلتتي متتيتتل« �لتتربيتتطتتانتتيتتة، و�طلعت 

�جللو�س على مكتب  �أن  »�لعربية.نت«،  عليها 

�أكرث تركيز�ً  �لنافذة قد يجعلك  بالقرب من 

من  بالقرب  كنت  لو  مما  �لعمل  يف  و�إنتاجية 

�جلد�ر.

وختتلتت�تتس �لتتبتتاحتتثتتون �لتتربيتتطتتانتتيتتون �لتتذيتتن 

�ملتتتزيتتتد من  وجتتتتود  �أن  �إىل  �لتتتدر��تتتصتتتة  �أجتتتتتترو� 

»�لتحكم �لب�صري« يف �لعمل، يجعل �ملوظفني 

�أكرث �صعادة وكفاءة.

بال�صعادة  �صعورهم  عتتن  �ملتتوظتتفتتون  و�أبتتلتتغ 

بالقرب  �أو  �لنو�فذ  مبو�جهة  جل�صو�  عندما 

منها.

ت�صاعد  �أن  �لنتائج ميكن  �إن  �لفريق  وقتتال 

�ملوظفني على »�إعادة �لبناء ب�صكل �أف�صل«، مع 

�إعادة فتح �ملكاتب بعد �لإغالقات �لتي �صهدها 

�لعاملية  �لعامة  �ل�صحة  �أزمتتتة  ب�صبب  �لتتعتتامل 

�لناجتة عن كورونا.

و�أجتتتتتتتتترت �لتتتتدر��تتتتصتتتتة �لتتتبتتتاحتتتثتتتة يف جمتتتال 

�لتت�تتصتتبتتكتتات �لجتتتتتمتتاعتتيتتة و�ملتتكتتانتتيتتة، كري�صتني 

�صيلر، وزمالوؤها يف كلية لندن �جلامعية.

وقتتتتتتال �لتتتبتتتاحتتتثتتتون: »�أفتتتتتتتتاد �ملتتتوظتتتفتتتون يف 

�ملتت�تتصتتاحتتات �لتت�تتصتتغتترية ذ�ت �ملتتختتطتتط �ملتتفتتتتتوح 

و�أولتتتئتتتك �لتتذيتتن يتتو�جتتهتتون �لتتغتترفتتة بتتارتتتيتتاح 

مع  �ملعلومات  وتبادل  �لفريق،  لتما�صك  �أكتترب 

�لزمالء، و�لركيز و�لعمل ب�صكل منتج‹‹.

�إليها  تو�صلنا  �لتي  »�لنتائج  �أن  و�أ�تتصتتافتتو� 

تتتثتتري �أ�تتصتتئتتلتتة متتهتتمتتة فتتيتتمتتا يتتتتتعتتلتتق بتتاملتتمتتار�تتصتتة 

�لعمل،  متتكتتان  ت�صميم  يف  �حلتتالتتيتتة  �ل�صائعة 

�ملتمثلة يف توفري مكاتب كبرية ذ�ت خمطط 

مفتوح ل�صركات �لتكنولوجيا«.

�أن �لتتعتتمتتال �لتتذيتتن جل�صو�  ووجتتتد �لتتفتتريتتق 

بالقرب من �لنو�فذ �أفادو� باأنهم �أكرث �إنتاجية 

من  بالقرب  �ملوجودين  �أولئك  من  وتركيز�ً، 

�جلدر�ن.

�لذين  �ملتتوظتتفتتون  كتتان  نف�صه،  �لتتوقتتت  ويف 

لديهم عدد �أكرب من �ملكاتب �لأخرى يف جمال 

روؤيتهم، مييلون �إىل ت�صنيف بيئة مكان �لعمل 

لديهم ب�صكل �أقل تف�صياًل. ويقول �لفريق �إن 

�أكرب من  هذ� قد يكون ناجتاً عن وجود عدد 

عو�مل �لت�صتيت وزيادة خطر �إزعاج �لآخرين 

عند �لتحدث �إىل زمالء �لعمل، مما يوؤدي �إىل 

تاأثري خميف على �لعمل �جلماعي و�لتما�صك 

وم�صاركة �ملعلومات.

من ناحية �أخرى، وجد �لباحثون �أي�صاً �أن 

�ملوظفني �لذين مت و�صعهم بعيد�ً عن �ملنطقة 

�لرئي�صية للغرفة -مع وجود غالبية زمالئهم 

�أي�صاً  قتتامتتو�   - �لأنتتظتتار  عتتن  بعيًد�  �لعمل  يف 

بتقييم مكان �لعمل ب�صكل �أقل تف�صياًل.

�أن  �إىل  ت�صري  �لنتائج  �إن  �لباحثون  ويقول 

يجب  �لتتعتتمتتل  و�أربتتتتتاب  �ملتتعتتمتتاريتتني  �ملهند�صني 

خمطط  ذ�ت  مكاتب  ت�صميم  يف  يتتفتتكتترو�  �أن 

مفتوح، لت�صمل مناطق �أ�صغر و�أكرث حميمية، 

�إىل جانب توجيه �أكرب عدد ممكن من �ملكاتب 

�إىل �لأمام ملنح �ملوظفني حتكماً ب�صرياً.
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