
 ان�ا م�ع تفعي�ل الحوار كم�ا أك�د المل�ك بأوراقه النقاش�ية

 ال ب�د من تعزي�ز البيت الداخلي لمواجه�ة التحديات والمخاطر

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 عطلة عيد الفطر من صباح 11 
حتى مساء 15 أيار

 الصحة: 28 وفاة و1272 إصابة 
بفيروس كورونا 

االنباط - عّمان

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

اإ�سابة بفريو�س كورونا  28 وفاة و1272 

امل�����س��ت��ج��د يف امل��م��ل��ك��ة ام�������س االث���ن���ن، 

لريتفع العدد االإجمايل اإىل 8925 وفاة 

و714173 اإ�سابة.

وتوزعت االإ�سابات اجلديدة على 394 

 272 العا�سمة عّمان،  حالة يف حمافظة 

حالة يف حمافظة اإربد، منها حالتان يف 

الرمثا، 103 حاالت يف حمافظة الزرقاء، 

71 حالة يف حمافظة الكرك، 66 حالة يف 

65 حالة يف حمافظة  العقبة،  حمافظة 

املفرق،  حمافظة  يف  حالة   61 الطفيلة، 

59 حالة يف حمافظة ماأدبا، 57 حالة يف 

حمافظة عجلون، 50 حالة يف حمافظة 

البلقاء، 37 حالة يف حمافظة جر�س، 37 

حالة يف حمافظة معان.

عن  ال�سادر  االإعالمي  املوجز  واأ�سار 

اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال����وزراء  رئا�سة 

اإىل  الن�سطة حالّيا و�سل  احل��االت  عدد 

احل��االت  ع��دد  بلغ  بينما  ح��ال��ة،   14030

 122 امل�ست�سفيات  اإىل  اليوم  دِخلت 
ُ
اأ التي 

ح��ال��ة، فيما غ���ادرت 170 ح��ال��ة، يف حن 

امل��وؤّك��دة التي  اإجمايل عدد احل��االت  بلغ 

 1272 امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  ال���ع���الج يف  ت��ت��ل��ق��ى 

حالة.

وح����������ول ال�������ق�������درة اال����س���ت���ي���ع���اب���ي���ة 

امل��وج��ز  ب��ن  امل��م��ل��ك��ة،  يف  للم�ست�سفيات 

اإقليم  يف  ال��ع��زل  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن 

ال�سمال بلغت 21 باملئة، بينما بلغت ن�سبة 

باملئة،   43 احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال 

التنّف�س  اأجهزة  اإ�سغال  فيما بلغت ن�سبة 

اال�سطناعي يف االإقليم ذاته 34 باملئة.

العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ�ساف 

بينما  باملئة،   24 بلغت  الو�سط  اإقليم  يف 

و���س��ل��ت ن�����س��ب��ة اإ����س���غ���ال اأ�����س����ّرة ال��ع��ن��اي��ة 

باملئة،   42 اإىل  ذات��ه  االإقليم  يف  احلثيثة 

التنّف�س  اأجهزة  اإ�سغال  فيما بلغت ن�سبة 

اال�سطناعي 22 باملئة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

 اأ����س���در رئ��ي�����س ال������وزراء ال��دك��ت��ور 

ب�������س���ر اخل���������س����اون����ة ب�����الغ�����اً ي��ق�����س��ي 

الر�سمّية  والدوائر  الوزارات  بتعطيل 

اأعمالها  العاّمة  والهيئات  واملوؤ�ّس�سات 

اع����ت����ب����اراً م����ن ����س���ب���اح ي�����وم ال���ث���الث���اء 

وحّتى  ّي��ار  اأ من  ع�سر  للحادي  املوافق 

للخام�س  امل��واف��ق  ال�سبت  ي��وم  م�����س��اء 

ع�����س��ر م���ن���ه؛ مب��ن��ا���س��ب��ة ع��ي��د ال��ف��ط��ر 

ل�ّسعيد. ا

وا�ستثنى البالغ الوزارات والدوائر 

تقت�سي  ال��ت��ي  وامل��وؤ���ّس�����س��ات  ال��ر���س��م��ّي��ة 

ذلك. خالف  عملها  طبيعة 

« أكد فيه على وجوب دعم الصحافة في لقاء مع »

بيتي سيبقى مفتوحا للجميع على الدوام

 النائب بني ياسين: العشيرة 
هي حزب االردني

الثالثاء   22  رم�سان   1442 هـ  - املوافق  4  اأيار  2021 م - العدد  5683    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 مقاوم وحيد و10 رصاصات.. الكشف 
عن نتائج التحقيق في عملية زعترة

االنباط-وكاالت

ك�سفت القناة 13 العربية، ام�س االإثنن، 

3 مايو 2021، نتائج التحقيق االأولية حول 

عملية حاجز زعرتة

الع�سكري  امل��را���س��ل  ه��ي��ل��ر«  »اأور  ق���ال  و 

االأويل  ال��ت��ح��ق��ي��ق  اإن  ال��ع��ربي��ة   13 ل��ل��ق��ن��اة 

حول عملية زعرتة والذي عر�ست نتائجه 

اأفيف  االح��ت��الل  جي�س  اأرك���ان  رئي�س  على 

املقاوم كان منفرداً، وقد  اأن  كوخايف يظهر 

كان يقود �سيارته واأطلق 10 ر�سا�سات جتاه 

امل�ستوطنن واأ�ساب 3 منهم

واأ����س���اف »ه��ي��ل��ر« اأن 3 ج��ن��ود م��ن ل��واء 

»ج��ف��ع��ات��ي« يف جي�س االح��ت��الل اأط��ل��ق��وا 7 

واأ�سابوها  امل��ق��اوم  �سيارة  جت��اه  ر�سا�سات 

ولكنهم ف�سلوا باإ�سابة املقاوم

التفا�صيل �ص »9«

االنباط-وكاالت

ح������رب ال���ت���ط���ه���ري ال����ع����رق����ي وال���ت���غ���ي���ري 

ال�����دمي�����غ�����رايف ال����ت����ي ي���ن���ف���ذه���ا االح����ت����الل 

القد�س  يف  الفل�سطينين  بحق  االإ�سرائيلي 

امل��ح��ت��ل��ة ت��ت��وا���س��ل ح��ي��ث ���س��ع��د مم��ار���س��ات��ه 

منازلهم  م��ن  تهجريهم  ب��ه��دف  ال��ع��دوان��ي��ة 

اأرا�سيهم وتهويدها واإنهاء  واال�ستيالء على 

امل��ق��د���س��ة  امل��دي��ن��ة  يف  الفل�سطيني  ال���وج���ود 

وطم�س معاملها احل�سارية وتزوير تاريخها

ح��ي ال�����س��ي��خ ج����راح ال����ذي ي��ق��ع يف اجلهة 

القد�س  يف  ال��ق��دمي��ة  ال��ب��ل��دة  م��ن  ال�سمالية 

اأمنوذج ل�سيا�سة التهجري �سد الفل�سطينين 

ح��ي��ث حت��ي��ط ب��ه��ذا احل���ي امل�����س��ت��وط��ن��ات من 

جميع اجلهات ملحا�سرة الوجود الفل�سطيني 

ي��واج��ه��ون  الفل�سطينين  ل��ك��ن  امل��ن��ط��ق��ة  يف 

ذل�����ك ب���ال�������س���م���ود يف وج�����ه االح����ت����الل م��ن 

ممار�سات  كل  رغ��م  باأر�سهم  الت�سبث  خ��الل 

القمعية االحتالل �سرع يف تنفيذ  االحتالل 

خم��ط��ط��ات ال��ت��ه��ج��ري ال��ق�����س��ري ل��ن��ح��و 550 

فل�سطينياً من احلي و�سط رف�س فل�سطيني 

مل��ظ��اه��رات واع��ت�����س��ام��ات م�ستمرة يف  ت��رج��م 

القد�س وال�سفة وقطاع غزة دعما ومنا�سرة 

الأهايل حي ال�سيخ جراح .

التفا�صيل �ص »9«

 حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.. حكاية صمود فلسطيني 
بمواجهة جرائم التطهير العرقي اإلسرائيلية القدس المحتلة

  « البلقاء التطبيقية«.. إنجازات متوالية وتقدم 
الفت في التصنيف عربيا وعالميا 

  النواب يشرع بمناقشة مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب

  االأنباط -عبداهلل خري�صات

ب��اإرادة  التطبيقية  البلقاء  جامعة   تاأ�س�ست 

التدري�س  وب���داأ   )1996/8/22( بتاريخ  ملكية 

،وتقع   )1997_1998( اجلامعي  العام  يف  فيها 

عن  وتبعد  ال�سلط  مدينة  يف  البلقاء  جامعة 

ال��ع��دي��د من  ول��دي��ه��ا   ، ك��م   47 ع��م��ان  العا�سمة 

ال��ك��ل��ي��ات امل��ن��ت�����س��ره ت��ق��ري��ب��اً يف ج��م��ي��ع ان��ح��اء 

احلرم  داخل  منها   11 كلية   24 وعددها  اململكه 

اجلامعي و13 موزعه يف حمافظات اململكه 

التطبيقية  البلقاء  جامعة  اجنازات   وتوالت 

ح�سلت  ح��ي��ث   2021 �سنة  اىل  تاأ�سي�سها  م��ن��ذ 

من  ع��رب��ي��اً  واالأول  ع��امل��ي��اً   36 ال��رتت��ي��ب  ع��ل��ى 

حيث  اجلامعات  لتاأثري   « »التاميز  ت�سنيفات  

اأع��ل��ن��ت م��وؤ���س�����س��ة »ال���ت���امي���ز« ال���دول���ي���ة ن��ت��ائ��ج 

 ،  2021 ل�����س��ن��ة  ل��ت��اأث��ري اجل��ام��ع��ات  ال��ت�����س��ن��ي��ف 

الرتتيب  التطبيقية  البلقاء  جامعة  واحتلت 

،وجاءت �سمن  عربياً وحملياً  واالأول  عاملياً   36

الفئة )201_300( عاملياً وفق النتائج ال�ساملة 

جامعة   1240 مب�ساركة  ذلك  وكان   ، للت�سنيف 

 135 98 دول���ه ، م��ن ب��ي��ن��ه��ا  ع��امل��ي��ة ت��اأه��ل��ت م��ن 

ت�سنيف  يقدم  اذ  عربية،  دول��ه   14 من  جامعة 

م�ساهمة  مل��دى  تقيماً  اجلامعات  لتاأثري  تاميز 

باأهداف  املتعلقة  ال�سيا�سات  ر�سم  يف  اجلامعات 

وتطبيقها  امل�ستدامة  للتنميه  امل��ت��ح��دة  االأمم 

دور  تعزيز  باأهمية  امياناً  االأه��داف،  من خالل 

العايل يف حتقيق اال�ستدامة  التعليم  موؤ�س�سات 

على امل�ستوى العاملي ، و�سرورة العمل امل�سرتك 

والتعاون البناء .

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عّمان

االإثنن  ام�س  النواب يف جل�سته  بداأ جمل�س 

وح�سور  العودات،  املنعم  عبد  املحامي  برئا�سة 

وهيئة  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  الوزراء  رئي�س 

الوزارة، مبناق�سة م�سروع قانون مكافحة غ�سل 

االأموال ومتويل االإرهاب.

باملعايري  ال��ت��زام��اً  ال��ق��ان��ون  م�����س��روع  وي��اأت��ي 

ال���دول���ّي���ة يف جم����ال م��ك��اف��ح��ة غ�����س��ل االأم�����وال 

واملنهجّية  الت�سّلح،  وانت�سار  االإره���اب  ومتويل 

���ة ب��ه��ا وف���ق���اً ل��ن��ت��ائ��ج ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ق��ي��ي��م  اخل���ا����سّ

للمملكة. املتبادل 

اأق��رت��ه  ال���ذي  التقييم  ن��ت��ائ��ج  ان  اىل  ي�����س��ار 

اللجنة الوطنية ملخاطر غ�سل االأموال ومتويل 

م�����س��ت��وى  اأن  اأظ����ه����رت   ،2020 ل���ع���ام  االره�������اب 

االأردن  يف  االأم��������وال  ل��غ�����س��ل  ال��ك��ل��ي  امل���خ���اط���ر 

»مرتفع«، فيما م�ستوى تهديد متويل االإرهاب 

هو »متو�سط«. وُيغّلظ امل�سروع عقوبات جرائم 

غ�سل االأم����وال ومت��وي��ل االإره�����اب، م��ع اإ���س��اف��ة 

امتثال  عدم  حال  يف  تف�سيلّية  جنائّية  عقوبات 

اجل��ه��ات امل��ب��ّل��غ��ة ب��اأح��ك��ام ال��ق��ان��ون، ب��االإ���س��اف��ة 

الت�سريعات  مل��خ��ال��ف��ة  �سة  متخ�سّ ع��ق��وب��ة  اىل 

املتعّلقة بتنفيذ قرارات جمل�س االأمن، وتغليظ 

االإعتبارين و�سمول  االأ�سخا�س  العقوبات على 

��الت يف اجل����رائ����م ال��ت��ي  امل�������س���ادرة ل��ل��م��ت��ح�����سّ

امل�����س��روع، مكتباً  ي��رت��ك��ب��ون��ه��ا. وي��ن�����س��اأ مب��وج��ب 

مبا�سرة  العام  النائب  يتبع  وامل�سادرة  للحجز 

وفق نظام ي�سدر لهذه الغاية.

التفا�صيل �ص »2«

رئيس األركان يستقبل 
وفدًا من مجموعة الوكاالت 

المشتركة األمريكية

إدارية األعيان تطلع على الخطط 
اإلدارية لوزارة األشغال

االنباط-عمان

امل�سرتكة  االأرك��ان  هيئة  رئي�س  ا�ستقبل 

ال���ل���واء ال��رك��ن ي��و���س��ف اأح��م��د احل��ن��ي��ط��ي، 

العامة،  بالقيادة  مكتبه  يف  االثنن،  ام�س 

امل�سرتكة  ال���وك���االت  م��ن جم��م��وع��ة  وف����داً 

ال�سيوخ  جمل�س  ع�سو  برئا�سة  االأمريكية 

ك���ري�������س م����رييف.وب����ح����ث ال�����ل�����واء ال���رك���ن 

احل��ن��ي��ط��ي م���ع ال���وف���د ب��ح�����س��ور ع���دد من 

 – االأردن��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  �سباط  كبار 

والتن�سيق  التعاون  اأوجه   ، العربي  اجلي�س 

امل�سرتك و�سبل تعزيز عالقات التعاون.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

جمل�س  يف  االإداري��������ة  ال��ل��ج��ن��ة  اط��ل��ع��ت 

االأع���ي���ان ب��رئ��ا���س��ة ال��ع��ن م����ازن ال�����س��اك��ت، 

ام�������س االث����ن����ن، خ�����الل ل���ق���اء م����ع وزي����ر 

يحيى  املهند�س  واالإ�سكان  العامة  االأ�سغال 

ال��ك�����س��ب��ي، وام����ن ع���ام ال������وزارة امل��ه��ن��د���س 

اخلدمة  ديوان  ورئي�س  اجلمعاين،  مروان 

املدنية �سامح النا�سر، على خطط الوزارة 

االإدارية.

عرب  ت�سعى  اللجنة  اإن  ال�����س��اك��ت  وق���ال 

اإيجاد  اإىل  ولقاءاتها  اجتماعاتها  �سل�سلة 

روؤي��������ة م�������س���رتك���ة م����ع ج���م���ي���ع ال���������وزارات 

االأ����س���غ���ال  وزارة  وخ���ا����س���ة  وامل���وؤ����س�������س���ات، 

ال���ع���ام���ة م����ن اأج������ل االط�������الع ع���ل���ى واق����ع 

والهيكل  ال��وزارة  وخطط  الب�سرية  امل��وارد 

التنظيمي.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

ام�س  اعتباراً من  الداخلية  بداأت وزارة 

مركز  يف  ال��ربي��ة  املن�سة  بتفعيل  االث��ن��ن 

���س��خ�����س   )200( ب���واق���ع  ال���ع���م���ري   ح�����دود 

يومياً ويف مركز  حدود جابر بواقع )150( 

ال�سحية  ال�سروط  وح�سب  يومياً  �سخ�سا 

وتب�سيط  ب��ه��دف  ت�سهيل  وذل���ك  امل��ع��ت��م��دة 

االجراءات.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

 بحثت جلنة التعليم وال�سباب النيابية، 

خ���الل اج��ت��م��اع ال���ي���وم االث���ن���ن، ب��رئ��ا���س��ة 

من  ع��ددا  املومني،  ب��الل  الدكتور  النائب 

الق�سايا املتعلقة بوزارة الرتبية والتعليم.

الرتبية  وزير  املومني بح�سور  وعر�س 

وال���ت���ع���ل���ي���م وال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل وال��ب��ح��ث 

ال��ع��ل��م��ي حم��م��د اأب����و ق��دي�����س، واأم����ن ع��ام 

االإداري��ة  لل�سوؤون  والتعليم  الرتبية  وزارة 

واملالية.

التفا�صيل �ص »3«

 وزارة الداخلية: تفعيل المنصة البرية 
في مركزي حدود العمري وجابر

 التعليم النيابية تبحث قضايا وزارة 
التربية والتعليم

االنباط : فرح مو�صى

املتوا�سع  النائب  يا�سن   حممد تي�سري بني 

ال��دم��ث وال���رج���ل ال����ذي ال ت��ف��ارق االب��ت�����س��ام��ة 

حمياه كان لقائنا به داخل منزله يف بلدته كفر 

املاء بلواء الكورة يف حمافظة اربد.. بني يا�سن 

العا�سق  بعلمه،  يبخل  ال  ال��ذي  املعطاء  الرجل 

الذي ينظر  الرجل  النخاع   لرتاب وطنه حتى 

بتفاوؤل وثقة واإميان اإىل امل�ستقبل.

حم��م��د ت��ي�����س��ري ب��ن��ي ي��ا���س��ن دخ����ل ال��ق��وات 

1972 ثم تدرج  امل�سلحة برتبة مالزم ثاين عام 

يف الرتب واملنا�سب الع�سكرية حتى عن قائدا 

اثيوبيا  بن  امل�ساركة  الدولية  االردنية  للقوات 

اأ�سبح  ثم    2008 حتى   2006 عام  من  وارترييا 

ان  اىل  امل�سرتكة  االأرك����ان  هيئة  لرئي�س  نائبا 

لل�سلك  لينتقل  ل��واء  برتبة  التقاعد  اإىل  احيل 

عام  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف  �سفريا  الدبلوما�سي 

ون�سف  �سنتن  ملدة  العراق  يف  �سفريا  ثم   2010

ذلك  وبعد  اخلارجية  وزارة  عاما يف  مفت�سا  ثم 

وحتى   2014 م��ن��ذ  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ع��ام  اأم���ن 

تكليف  ه��ي  ال��ن��ي��اب��ة  اأن  اأو����س���ح  ب��داي��ة   .2016

اأي  رقابية  النائب  وظيفة  وان  ت�سريف  ولي�س 

ويحا�سبها  وي�سائلها  احلكومة  اأداء  يراقب  انه 

القوانن  ب�سن  يقوم  ان��ه  اأي  ت�سريعية  واأي�سا 

والت�سريعات.

التفا�صيل �ص »5«



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 النواب يشرع بمناقشة مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب

 وزارة الداخلية: تفعيل المنصة 
البرية في مركزي حدود العمري وجابر

 فلسطين النيابية تدين االعتداءات اإلسرائيلية على حي الشيخ جراح في القدس

إدارية األعيان تطلع على الخطط اإلدارية لوزارة األشغال

االنباط- عمان

برئا�سة  االإث���ن���ن  ام�����س  جل�سته  يف  ال���ن���واب  جم��ل�����س  ب����داأ 

املحامي عبد املنعم العودات، وح�سور رئي�س الوزراء الدكتور 

قانون  م�����س��روع  مبناق�سة  ال����وزارة،  وهيئة  اخل�����س��اون��ة  ب�سر 

مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.

وياأتي م�سروع القانون التزاماً باملعايري الدولّية يف جمال 

الت�سّلح،  وانت�سار  االإره���اب  ومتويل  االأم���وال  غ�سل  مكافحة 

املتبادل  التقييم  عملية  لنتائج  وفقاً  بها  ة  اخلا�سّ واملنهجّية 

للمملكة.

الوطنية  اللجنة  اأقرته  الذي  التقييم  نتائج  ان  اىل  ي�سار 

ملخاطر غ�سل االأموال ومتويل االرهاب لعام 2020، اأظهرت اأن 

“مرتفع”،  م�ستوى املخاطر الكلي لغ�سل االأموال يف االأردن 

فيما م�ستوى تهديد متويل االإرهاب هو “متو�سط”.

ومتويل  االأم���وال  غ�سل  ج��رائ��م  عقوبات  امل�سروع  وُيغّلظ 

ح��ال  تف�سيلّية يف  ج��ن��ائ��ّي��ة  ع��ق��وب��ات  اإ���س��اف��ة  م��ع  االإره������اب، 

اىل  باالإ�سافة  القانون،  باأحكام  املبّلغة  اجلهات  امتثال  عدم 

بتنفيذ  امل��ت��ع��ّل��ق��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ات  مل��خ��ال��ف��ة  �سة  متخ�سّ ع��ق��وب��ة 

االأ�سخا�س  على  العقوبات  وتغليظ  االأم��ن،  جمل�س  ق��رارات 

الت يف اجلرائم التي  االإعتبارين و�سمول امل�سادرة للمتح�سّ

يرتكبونها.

يتبع  وامل�����س��ادرة  للحجز  مكتباً  امل�����س��روع،  مبوجب  وين�ساأ 

بحيث  الغاية،  لهذه  ي�سدر  نظام  وفق  مبا�سرة  العام  النائب 

مبا  امل�����س��ادرة  اأو  امل��ح��ج��وزة  االأ����س���ول  اإدارة  م��ه��ام��ه  ت�سمل 

نطاق  يو�سع  كما  االأ���س��ول،  هذه  قيمة  على  احلفاظ  ي�سمن 

الرقابّية  القانون، وحتديد اجلهات  باأحكام  امل�سمولة  الفئات 

تو�سيع  اىل  اإ���س��اف��ة  ف��ي��ه،  ة  املخت�سّ واجل��ه��ات  واالإ���س��راف��ّي��ة 

ومتويل  االأم��وال  غ�سل  ملكافحة  الوطنّية  اللجنة  �سالحيات 

االإرهاب، وحتديد مهام وحدة املعلومات املالّية و�سالحّياتها.

اإلزامية  ح��ول  نيابية  ت�����س��اوؤالت  على  ردا  ل��ه  مداخلة  ويف 

ال��وزراء  رئي�س  ا�سار  ال���دويل،  االأم��ن  ق���رارات جمل�س  تنفيذ 

مبا  الدولية  املعاهدات  �سمو  اىل  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور 

الت�سريعات  من  دونها  ما  على  املتحدة  االأمم  ميثاق  ذلك  يف 

اخت�سا�سات  اأن  م��و���س��ح��اً  ال��د���س��ت��ور،  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء  ال��داخ��ل��ي��ة 

وقع  التي  املنظمة  ميثاق  عليها يف  االأم��ن من�سو�س  جمل�س 

افتعال  ان  اىل  ول��ف��ت  دول���ة.   193 ج��ان��ب  اىل  االردن  عليها 

ميثاق  م��ن  ال�سابع  والف�سل  ال�����س��اد���س  الف�سل  يف  التمييز 

االأمم امل��ت��ح��دة مب��وج��ب امل����ادة 25 م��ن امل��ي��ث��اق، خ���الل ف��رتة 

جمل�س  التزامات  من  للتن�سل  خمرج  الإيجاد  كان  ال�ستينات 

االأمن حول القرارت وخا�سة املتعلقة بالق�سية الفل�سطينية. 

يف  ع�سوًة  الد�ستورية،  اليمن  الرياطي  مت��ام  النائب  واأدت 

 )80( امل��ادة  الأحكام  �سنداً  العقبة،  دائ��رة  عن  النواب  جمل�س 

من الد�ستور واملادة )4( من النظام الداخلي ملجل�س النواب، 

بعد تالوة كتاب جمل�س مفو�سي الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب 

اأعلى  على  احلا�سلة  الرياطي  اأن  املجل�س،  اإع��الم  املت�سمن 

تلي �ساحب  كونها  الفائزة  القائمة، هي  ذات  اال�سوات ومن 

املقعد ال�ساغر بوفاة النائب حازم املجايل.

�سمت،  دقيقة  اجلل�سة  ب��داي��ة  يف  املجل�س  اع�ساء  ووق���ف 

االأم��ري  �سمو  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  روح  الفاحتة على  وق���راأوا 

حم��م��د ب��ن ط����الل، ح��ي��ث ا���س��ت��ذك��ر رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��ن��واب، 

رافعا  النبيلة،  الها�سمية  و�سمائله  الكبري  ال��راح��ل  خ�سال 

مقام  اىل  وامل��وا���س��اة  التعزية  م�ساعر  اأ���س��دق  املجل�س  با�سم 

هناأ  كما  الها�سمية.  ولالأ�سرة  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 

املجيد،  الف�سح  عيد  مبنا�سبة  امل�سيحين  االخ���وة  ال��ع��ودات 

وال�سالم،  واملحبة  اخلري  اأمنيات  اأ�سدق  النواب  با�سم  رافعاً 

من  تعافى  قد  وبلدنا  حال  باأف�سل  ونحن  علينا  يعيده  واأن 

وانتماءنا  و�سلواتنا  و�سيامنا  اإمياننا  اأن  موؤكدا  الوباء،  �سر 

الوئام  لتحقيق  دعوته  يوا�سل  ال��ذي  ملليكنا  ووالءن��ا  لبلدنا 

ك�سبنا  وق��د  ال��دول��ة،  ق��وة  عنا�سر  ت�سكل جميعاً  االأدي���ان  بن 

معها على الدوام احرتام وثقة املجتمع الدويل.

االنباط- عمان

ام�س  من  اعتباراً  الداخلية  وزارة  ب��داأت 

مركز  يف  ال��ري��ة  املن�سة  بتفعيل  االث��ن��ن 

 حدود العمري بواقع )200( �سخ�س يومياً 

ويف مركز  حدود جابر بواقع )150( �سخ�سا 

املعتمدة  ال�سحية  ال�سروط  وح�سب  يومياً 

وذلك بهدف  ت�سهيل وتب�سيط االجراءات.

واأ�سارت الوزارة اإىل انه ميكن الت�سجيل 

https:// -:التالية ع���ل���ى  ال�����رواب�����ط 

visitjordan.gov.johttps://

--www.gateway2jordan.gov.jo

االنباط- عمان

فل�سطن  جل��ن��ة  واع�������س���اء  رئ��ي�����س  دان 

ال��ن��ي��اب��ي��ة االع����ت����داءات اال���س��رائ��ي��ل��ي��ة على 

اأهايل حي ال�سيخ جراح يف القد�س املحتلة، 

امل�سيحين  جت��اه  العن�سرية  وممار�ساتها 

العبادة،  اأماكن  اإىل  الو�سول  من  ومنعهم 

خا�سة يف مدينة القد�س املحتلة.

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

االثنن،  ام�س  اجتماع  خ��الل  ال��ظ��ه��راوي، 

ال��ت��ط��ورات  جميع  بقلق  ت��ت��اب��ع  اللجنة  اإن 

ال��ت��ي جت���ري ع��ل��ى ارا����س���ي ب��ي��ت امل��ق��د���س، 

امللك  ج��الل��ة  م��واق��ف  م��ن  ال��ق��وة  م�ستمدة 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين ال��ت��ي ك��ان��ت ع��ل��ى ال����دوام 

ث���اب���ت���ة وم���ن���ا����س���رة ل���ل���ق���د����س وال��ق�����س��ي��ة 

الفل�سطينية.

ال�سغط  �ستوا�سل  اللجنة  اأن  وا���س��اف 

واملنظمات  الر�سمية  اجل��ه��ات  جميع  على 

ال��ذي  الق�سري  التهجري  ل��وق��ف  ال��دول��ي��ة 

مت��ار���س��ه ا���س��رائ��ي��ل ع��ل��ى اب��ن��اء ح��ي ال�سيخ 

جراح.

تتمتع  الفل�سطينية  الق�سية  اأن  واك���د 

ب��االأه��م��ي��ة ال��ك��ب��رية ل���دى اع�����س��اء جمل�س 

ال���ن���واب ���س��اأن��ه��م ����س���اأن ج��م��ي��ع االردن���ي���ن، 

ال��ذي  االإع����الم  دور  ذات���ه  ال��وق��ت  مثمنا يف 

الق�سية  عن  الدفاع  يف  رئي�سا  �سريكا  يعد 

اهلها. وحقوق  الفل�سطينية 

ال��ن��واب  اللجنة،  اع�����س��اء  اك��د  ب��دوره��م، 

ف��اي��ز ب�����س��ب��و���س ورا���س��د ال�����س��وح��ة واح��م��د 

ال�������س���راح���ن���ة وم����غ����ري ال����ه����م����الن واح���م���د 

والعمل  اجلهود  تكثيف  اهمية  اخلاليلة، 

الر�سمية  اجل��ه��ات  جميع  م��ع  واح���دا  �سفا 

ل��ل�����س��غ��ط جت�����اه اإدان���������ة ه�����ذه ال��ه��ج��م��ات 

ال��ع��دوان��ي��ة ع��ل��ى اب���ن���اء ���س��ع��ب��ن��ا يف م��دي��ن��ة 

الراف�س  اللجنة  موقف  وتعزيز  القد�س، 

يتعلق  فيما  ا�سرائيل  تتخذها  الأية قرارات 

ل��ت��و���س��ي��ع م�ساحة  امل��دي��ن��ة  اب���ن���اء  ب��ت��ه��ج��ري 

الفل�سطينية. هويتها  وم�سح  امل�ستوطنات 

ويف ن��ه��اي��ة االج���ت���م���اع، ت���واف���ق اع�����س��اء 

ال��ل��ج��ن��ة احل�������س���ور ع��ل��ى اخ���ت���ي���ار ال��ن��ائ��ب 

للمرحوم  خلفاً  لها  مقررا  ال�سوحة  را�سد 

ال���ن���ائ���ب ح�����ازم امل����ج����ايل، ب���االإ����س���اف���ة اإىل 

اإىل  العدوان  عماد  النائب  ان�سمام  اع��الن 

ع�سويتها.

االنباط- عّمان

العن  برئا�سة  االأع��ي��ان  جمل�س  يف  االإداري���ة  اللجنة  اطلعت 

االأ�سغال  وزي��ر  م��ع  لقاء  خ��الل  االث��ن��ن،  ام�س  ال�ساكت،  م��ازن 

ال��وزارة  عام  وام��ن  الك�سبي،  يحيى  املهند�س  واالإ�سكان  العامة 

املهند�س مروان اجلمعاين، ورئي�س ديوان اخلدمة املدنية �سامح 

النا�سر، على خطط الوزارة االإدارية.

اجتماعاتها  �سل�سلة  ع��ر  ت�سعى  اللجنة  اإن  ال�ساكت  وق���ال 

ول��ق��اءات��ه��ا اإىل اإي���ج���اد روؤي�����ة م�����س��رتك��ة م���ع ج��م��ي��ع ال������وزارات 

االطالع  اأج��ل  من  العامة  االأ�سغال  وزارة  وخا�سة  واملوؤ�س�سات، 

على واقع املوارد الب�سرية وخطط الوزارة والهيكل التنظيمي، 

الوظيفي  اخل��ل��ل  وم��ع��اجل��ة  ال����وزارة  ب��واق��ع خ��دم��ات  للنهو�س 

�سمن منهجية التخطيط الوظيفي.

التنظيمي  الهيكل  واق���ع  الك�سبي  ال��وزي��ر  ب��ن  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

التخطيط مبراجعة دوري���ة للهيكل  ل��ل��وزارة م��ن خ��الل جل��ان 

التنظيمي لتطويره مبا يتالءم مع متطلبات العمل وما ي�ستجد 

م��ن م��ه��ام واأول���وي���ات ال�����وزارة، م�����س��رًيا اإىل عمل ال����وزارة على 

منهجية التخطيط واالإحالل الوظيفي ب�سكل مدرو�س ومبني 

على اأ�س�س ومعايري تتنا�سب مع القدرة والكفاءة واخلرات.

واأ�سار اإىل التغيريات االإدارية التي تعمل على احباط وظيفي 

التغيري،  ف��رتات  خ��الل  املعنوية  وال��روح  االإنتاجية  وانخفا�س 

املوظفن  ت��دري��ب  على  والعمل  التغري،  وف��وائ��د  اأ�سباب  مبيًنا 

ومتابعة  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  م��ع  التعامل  على  با�ستمرار 

الب�سرية  امل����وارد  واق���ع  تنظيم  اع���ادة  وال��ع��م��ل على  ت��ط��وي��ره��ا، 

وخا�سة يف الوظائف الهند�سية والفنية واالدارية املالية.

وع��ر���س الك�سبي الأب���رز ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��وج��ه ال����وزارة يف 

وحاجة  مهني،  م�سار  وج���ود  ع��دم  م��ن  الب�سرية  امل���وارد  جم��ال 

الكادر الب�سري احلايل للتدريب والتطوير ورفع الكفاءة، ووقف 

التاأهيل  نظام  اق���رار  ع��دم  جانب  اإىل  وال��ت��ق��اع��دات،  التعيينات 

املهني اخلا�س باملهند�سن لغاية تاريخه.

اإن الديوان يعمل وبت�ساركية عالية  من جهته، قال النا�سر 

مع جميع موؤ�س�سات الدولة لتطبيق ما ت�سمنه نظام اخلدمة 

امل��وارد  وادارة  لتخطيط  حديثة  مفاهيم  م��ن  اجل��دي��د  املدنية 

الب�سرية ومن �سمنها حتديد االحتياجات الوظيفية باال�ستناد 

اإىل درا�سات عبء العمل.

العمل،  عبء  درا�سة  باإعداد  با�سرت  اال�سغال  وزارة  اأن  وبن 

موكًدا اأهمية معاجلة بع�س ال�سعوبات التي تعيق عملية اجناز 

الدرا�سة بال�سرعة املمكنة، واعتماد املنهجية على بقية املوؤ�س�سات 

احلكومية.

وع��ر���س ال��ن��ا���س��ر لبع�س خم��رج��ات ال��درا���س��ة االول���وي���ة يف 

ث���الث م��دي��ري��ات م��ع��ي��اري��ة، ه��ي اإرب����د يف ال�����س��م��ال، وم���اأدب���ا يف 

الو�سط، والعقبة يف اجلنوب لوظيفة ال�سائقن، مبيًنا اأن درجة 

مع  تن�سجم  ال  ال�سائقن  عمل  �ساعات  من  الفعلية  اال�ستفادة 

املعايري الالزمة لالعتماد على احت�ساب ن�سيب ال�سائق الواحد 

من �ساعات العمل �سنوياً .

 االردن يدين االنتهاكات 
االسرائيلية في المسجد األقصى

 حماية الصحفيين: الصحافة المستقلة 
ضرورة في المجتمعات الديمقراطية

 قاضي القضاة يتفقد سير العمل 
بمحاكم صويلح الشرعية

 االمانة: 82 انذارا لمنشآت خالفت 
االشتراطات الصحية والمهنية

 جامعة البترا تزود قسم الكيمياء 
بمجهر إلكتروني بدقة 10 نانو

االنباط- عّمان

 دانت وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبن 

ا�ستمرار االنتهاكات االإ�سرائيلية يف امل�سجد 

ال�سريف  القد�سي  املبارك/ احلرم  االأق�سى 

امل�سجد يف  باإدخال املتطرفن اىل  وال�سماح 

االأواخ��ر من �سهر رم�سان  الع�سر  اأيام  اأول 

املبارك وحتت حماية ال�سرطة االإ�سرائيلية.

وق���ال ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال����وزارة 

ام�س  ب��ي��ان  يف  ال��ف��اي��ز،  اهلل  �سيف  ال�سفري 

ال��ت�����س��رف��ات  ت���دي���ن  امل��م��ل��ك��ة  اإن  االإث����ن����ن، 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ب��ح��ق امل�����س��ج��د وت��رف�����س��ه��ا، 

ل��ل��و���س��ع القائم  ���س��ارخ��اً  ان��ت��ه��اك��اً  وت��ع��ده��ا 

ال��دويل،  وللقانون  وال��ق��ان��وين،  التاريخي 

والل����ت����زام����ات اإ����س���رائ���ي���ل ال����ق����وة ال��ق��ائ��م��ة 

وحلرمة  ال�سرقية،  القد�س  يف  باالحتالل 

واأك��د  الف�سيل.  ال�سهر  وق��د���س��ي��ة  امل�سجد 

امل����ب����ارك/  االأق�������س���ى  امل�����س��ج��د  اأن  ال���ف���اي���ز 

م�ساحته  بكامل  ال�سريف  القد�سي  احل��رم 

البالغة 144 دومناً، هو مكان عبادة خال�س 

للم�سلمن، واأن اإدارة اأوقاف القد�س و�سوؤون 

امل�سجد االأق�سى املبارك االأردنية هي اجلهة 

واحل�سري  الوحيد  االخت�سا�س  �ساحبة 

باإدارة جميع �سوؤون احلرم وتنظيم الدخول 

اإل��ي��ه مب��وج��ب ال��ق��ان��ون ال����دويل وال��و���س��ع 

القائم التاريخي والقانوين.

ال������وزارة وج��ه��ت  اأن  ال��ف��اي��ز اىل  واأ����س���ار 

اإ�سرائيل مذكرة احتجاج ر�سمية  اإىل  اليوم 

ط��ال��ب��ت��ه��ا ف��ي��ه��ا ب���ال���ك���ف ع����ن ان��ت��ه��اك��ات��ه��ا 

وا���س��ت��ف��زازات��ه��ا، واح�����رتام ال��و���س��ع ال��ق��ائ��م 

�سلطة  واح������رتام  وال���ق���ان���وين،  ال��ت��اري��خ��ي 

و�سوؤون  القد�س  اأوق���اف  اإدارة  و�سالحيات 

امل�����س��ج��د االأق�������س���ى امل�����ب�����ارك. ك���م���ا ط��ال��ب 

الدويل بتحمل م�سوؤولياته  املجتمع  الفايز 

االإنتهاكات  لوقف  اإ�سرائيل  على  لل�سغط 

امل�ستمرة يف احلرم ال�سريف.

االنباط- عمان

ال�سحفين  وحرية  حماية  مركز  اأك��د 

ال  ������س�����رورة  امل�������س���ت���ق���ل���ة  ال�������س���ح���اف���ة  اأن 

مي���ك���ن اال����س���ت���غ���ن���اء ع��ن��ه��ا يف امل��ج��ت��م��ع��ات 

الدميقراطية.

ب�����ي�����ان مب���ن���ا����س���ب���ة  امل������رك������ز يف  وق���������ال 

ال���ي���وم ال��ع��امل��ي حل��ري��ة ال�����س��ح��اف��ة ال���ذي 

���س��ادف ام�����س، اإن ال��ت��داب��ري واالإج�����راءات 

ال�سحفين  حرية  من  حدت  اال�ستثنائية 

وال�����س��ح��ف��ي��ات، وق��درت��ه��م ع��ل��ى ال��و���س��ول 

للمعلومات.

وط���ال���ب ب��ت��وف��ري امل��ع��ل��وم��ات ل��و���س��ائ��ل 

ووقف  ال�سائعات،  من  نحد  حتى  االإع��الم 

ت���دف���ق امل���ع���ل���وم���ات ال���زائ���ف���ة، م����وؤك����دا اأن 

و�سيلة  اأف�����س��ل  ال�سحافة  بيد  امل��ع��ل��وم��ات 

مل��واج��ه��ة االأزم�����ات، وع��ل��ى راأ���س��ه��ا جائحة 

كورونا.

االنباط- عمان

ال�سيخ  الق�ساة  قا�سي  �سماحة  تفقد   

ع��ب��د احل���اف���ظ ال���رب���ط���ة، ام�����س االث��ن��ن، 

ال�سرعية،  �سويلح  حماكم  يف  العمل  �سري 

التنفيذ”  ال���ت���وث���ي���ق���ات،  “الق�سايا، 
واخلدمات املقدمة فيها.

اأ����س���ح���اب  م�����ن  �����س����رح  اإىل  وا����س���ت���م���ع 

املعامالت  ح��ول  ال�سرع،  ق�ساة  الف�سيلة 

املتبعة. واالإجراءات 

تقدمي  ���س��رورة  ع��ل��ى  �سماحته  و���س��دد 

اخل���دم���ات ال��ف�����س��ل��ى مل��ت��ل��ق��ي��ه��ا، وت�����س��ه��ي��ل 

امل��راج��ع��ن،  ع��ل��ى  وتب�سيطها  االإج�����راءات 

وزي������ادة االع���ت���م���اد ع��ل��ى ب��ط��اق��ة اال����س���رة 

متطلبات  ل��ت��وف��ري  داع���ي���ا  االإل���ك���رتون���ي���ة، 

من  ال�سامل،  مبفهومها  العدالة  حتقيق 

وا�ستدامة  االإج���راءات،  يف  ال�سرعة  خالل 

املعامالت �سمن  تقدمي اخلدمات واجناز 

االأط������ر ال��زم��ن��ي��ة امل���ت���اح���ة ���س��م��ن ح��زم��ة 

امل�ساريع. متكاملة من 

�سرورة  ال��زي��ارة  خ��الل  �سماحته  واأك���د 

التقيد باالإجراءات والروتوكول ال�سحي 

على  للحفاظ  ال�سرعية،  املحاكم  يف  املتبع 

���س��الم��ة امل���راج���ع���ن وال����ك����ادر ال��وظ��ي��ف��ي 

بفريو�س  واالإ���س��اب��ة  ال��ع��دوى  انتقال  م��ن 

كورونا.

االنباط- عمان

لدائرة  التابعة  التفتي�س  ف��رق  وجهت 

يف  وامل��ه��ن��ي  ال�سحي  والتفتي�س  ال��رق��اب��ة 

مل��ن�����س��اآت خالفت  ان�����ذارا   82 ع��م��ان  اأم���ان���ة 

واملهنية. ال�سحية  اال�سرتاطات 

واو�سحت االمانة يف تقريرها اليومي، 

ام�س  نفذت  لها  التابعة  التفتي�س  ان فرق 

مل��ن�����س��اآت جن���م عنها  زي�����ارات   810 االح����د، 

 8 و  ومهنية  �سحية  خمالفة   27 ت�سجيل 

اغالقات اأخرى، ومت اغالق من�ساأة واحدة 

ملخالفتها امر الدفاع.

ومراكز  ال��ط��وارئ  فريق  ان  وا���س��اف��ت، 

ال��ت��ف��ت��ي�����س ال���ت���اب���ع���ن ل����دائ����رة ال���رق���اب���ة 

ال�����س��ح��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع دائ���رة 

ال�������س���ب���ط ال���ع�������س���وائ���ي، ن����ف����ذوا ج����والت 

م�����س��رتك��ة ع��ل��ى ال��ب��اع��ة امل��ت��ج��ول��ن، حيث 

واتالف  لب�سطات  13خمالفة  ت�سجيل  مت 

ال�ساحلة  غ��ري  الع�سائر  م��ن  ل��رتا   4786

ب�سطة   129 ازال����ة  مت  ك��م��ا  ل��ال���س��ت��ه��الك، 

خمالفة. وا�سار التقرير اىل انه مت اإجراء 

ج��ول��ة ل��ل�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة ا���س��ف��رت ع���ن 3 

خمالفات الأفراد خالفوا اأمر الدفاع.

االنباط-عمان 

ن��ظ��م ق�����س��م ال��ك��ي��م��ي��اء ج��ام��ع��ة ال��ب��رتا 

�سركة  مع  االنرتنت  عر  تدريبية  ور�سة 

ح���ول  االأم����ريك����ي����ة  في�سر”  “ثريمو 
ت��ط��ب��ي��ق��ات امل��ج��ه��ر االإل����ك����رتوين امل��ا���س��ح 

 SEM: Scanning election(

ع��م��داء  ح�����س��ره��ا   )microscope
والهند�سة  ال�سيدلة  كليات  من  وباحثون 

واالآداب والعلوم ووكيل ال�سركة يف االأردن 

�سركة البعد اخلام�س.

ه���ذا وق���د مت يف وق���ت ���س��اب��ق م���ن ه��ذا 

املجهر  ب�سراء  الكيمياء  ق�سم  قيام  ال��ع��ام 

اإل  اك�������س  “فينوم  امل���ا����س���ح  االإل�����ك�����رتوين 

يعد  وال��ذي  نانومرت   10 وبدقة   ،”2 جي 

مل�ساريع بحثية  االأردن  نوعه يف  االأول من 

النانو  وتكنولوجيا  امل��واد  بكيمياء  تتعلق 

���س��ي��ن��ف��ذه��ا ب���اح���ث���ون يف ق�����س��م ال��ك��ي��م��ي��اء 

وب���ال���ت�������س���ارك م����ع ب���اح���ث���ون م����ن ك��ل��ي��ت��ي 

والهند�سة ال�سيدلة 
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رم�ضان  م��ن  املغفرة  وع�ضرة  الرحمة  ع�ضرة  الأول��ي��ت��ن،  الع�ضرتن  اأنهينا  اإذ  ونحن 

اخلري، وبداأنا نعي�ش يف خ�شم الع�شرة الأخرية من رم�شان -ع�شرة العتق من النار- فاإننا 

نتطلع ل�شباق مع الزمن لك�شب احل�شنات هذه الأيام املباركة؛ فمن اأدرك رم�شان واأتقن 

عباداته وطاعاته اأخذ الفر�شة التاريخية يف الرحمة واملغفرة والعتق من النار:

1. ندعو اهلل خمل�شني اأن يتقّبل �شيامنا وقيامنا وطاعاتنا، واأن تطغى ح�شناتنا على 

�شيئاتنا؛ واأن تنعك�ش عباداتنا على اأفعالنا ك�شلوك قومي على الأر�ش؛ فالدين املعاملة.

2. ندعوه تعاىل اأن يرحمنا ويغفر لنا ويكون رم�شان عتقاً من النار للجميع؛ ليفوز 

املوؤمنون بجنة الفردو�ش الأعلى؛ وهذه الفر�شة التاريخية اأمام كل واحد فينا تقّرباً هلل 

تعاىل و�شعياً للفوز بر�شاه واجلنة.

3. ندعوه جّلت قدرته اأن ُندرك ليلة القدر واأن ُيعيننا على قيامها؛ فهي ليلة خري من 

األف �شهر؛ وريا�شياً ت�شاوي متو�شط ُعمرنا واأكرث.

4. ندعوه بعظيم جالله اأن ُيح�شن ُخلقنا وتعاملنا مع الآخرين كما اأح�شن َخلقنا لأن 

الدين املعاملة؛ ومن مل تنعك�ش عباداته على اأخالقه و�شلوكياته مع الآخرين فقد خ�شر 

كثرياً؛ فالتطبيق على الأر�ش للعبادات لّبه املعامالت احل�شنة مع النا�ش.

5. ندعوه تعاىل وبُحرقة اأن ُي�شفي مر�شانا ويخفف عنهم ويدخل اجلنة والفردو�ش 

كل  كورونا يف  زمن  وامل��وت يف  واملر�ش  اأنف�شنا؛  وُيطّهر  ويق�شي حاجاتنا  الأعلى موتانا 

مكان وقاب قو�شني اأو اأدنى من كل النا�ش.

6. ندعوه من القلب اأن يختم بال�شاحلات اأعمالنا ويرزقنا الفردو�ش الأعلى من اجلّنة 

العبادة والإحل��اح فيه مطلوب للظفر  ُمّخ  النار؛ فالدعاء  اأج�شامنا وجلودنا عن  ويحّرم 

باملطلوب من رّب العّزة.

ب�شراحة: قبل اأيام قالئل كنا نقول رم�شان اأهاًل واليوم نقول رم�شان مهاًل فقد دنت 

البارق  اأي��ام رم�شان اخلري كوم�ش  اإنق�شاء  ب�شرعة  ن�شعر  بداأنا  الرحيل،  �شاعة  وقُربت 

الإ�شتزادة  واملطلوب  ال��وداع،  ونلم�ش حلظات  بالرحيل  يُهّم  املحبوب  زائرنا  وب��داأ  اللماح، 

بالطاعات والإحلاح بالدعاء لناأخذ اأرقى مرتبات اجلوائز.

د. محمد طالب عبيدات

العشر األواخر من رمضان 
الخير

االنباط- عمان

�شلطة  وال�����ري/  امل��ي��اه  وزارة  �شبطت   

امل���ي���اه و����ش���رك���ة م���ي���اه ال����ريم����وك، اع���ت���داء 

امل��زود   2 ال��ع��رب  وادي  ناقل  منظومة  على 

ملحافظات ال�شمال مبياه ال�شرب.

الثنني،  ام�ش  بيان،  يف  ال���وزارة  وقالت 

الريموك  مياه  ل�شركة  الفنية  ال��ك��وادر  اإن 

الناقل،  اخل��ط  على  الع���ت���داءات  �شبطت 

لتعبئة  امل���ي���اه  ���ش��ح��ب  ب��ع��م��ل��ي��ة  وامل��ت��م��ث��ل��ة 

وبيعها بطريقة خمالفة، حيث  ال�شهاريج 

مياه  �شركة  عام  مدير  مع  التن�شيق  جرى 

الريموك والوزارة / �شلطة املياه واجلهات 

الأمنية يف مديرية المن العام / مديرية 

�شرطة غرب اربد والبحث اجلنائي والمن 

و�شبط  الع���ت���داء  يف  للتحقيق  ال��وق��ائ��ي 

املخالفني واإحالتهم للجهات املعنية واإزالة 

العتداء.

برنامج  على  وبناء  اأن��ه  البيان:  واأ�شاف 

الك�شف الدوري للخط الناقل من م�شروع 

جرى  ال�شرتاتيجي،   2 العرب  وادي  مياه 

اح��د  داخ���ل  ت��رك��ي��ب و���ش��ل��ة خمفية  �شبط 

وو�شلة  حمب�ش  وتركيب  الكبرية  املناهل 

100 مرت مكعب  بطاقة  ال�شهاريج  لتعبئة 

الليل  اأث��ن��اء  قيامهم  تبني  حيث  بال�شاعة، 

بعملية التعبئة لل�شهاريج وبيعها بطريقة 

خم��ال��ف��ة مل��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة، وج����رى اع���داد 

ال�����ش��ب��وط��ات اخل��ا���ش��ة ب��ال��واق��ع��ة وال��ع��م��ل 

املعتدين  و�شبط  التحقيق  ل�شتكمال  جار 

واإحالتهم للق�شاء.

ب��ي��ان��ه��ا، اجلميع  ال������وزارة، يف  ون��ا���ش��دت 

لالإبالغ عن مثل هذه العتداءات، موؤكدة 

الذي  القانون  بتطبيق  حازمة  ال��دول��ة  اأن 

املياه ويعاقب  يجرم العتداء على م�شادر 

عليها باحلب�ش ملدد طويلة وغرامات مالية 

كبرية.

النباط- اإربد

ملديرية  التابع  ح��وران  �شهل  �شابات  مركز  نظم 

�شباب اإربد ام�ش الثنني، عرب تطبيق زووم، جل�شة 

امل��روري��ة وكيفية  “اأ�شباب احل���وادث  ح��واري��ة ح��ول 

الوقاية”.

وحت��دث امل��الزم ب��الل القوا�شمة من ق�شم �شري 

ل���واء ال��رم��ث��ا، ع��ن ح����وادث ال�����ش��ري واأه����م اأ�شبابها، 

به،  امل�شموح  احل��د  ف��وق  ال��زائ��دة  ال�شرعة  ول�شيما 

وعدم اللتزام بالقوانني وانظمة الأمان وال�شالمة 

التحتية  البنية  توفر  ع��دم  اإىل  بالإ�شافة  العامة، 

املالئمة لبع�ش الطرق.وا�شار اإىل بع�ش املمار�شات 

ال�شوارع  وا�شتغالل  امل��زدوج  كال�شطفاف  اخلاطئة 

الطريق  منت�شف  يف  والب�شطات  الب�شائع  بو�شع 

ومنع امل�شاة من ال�شري على الر�شيف.

من  ال�شواقفة  كمال  النقيب  عر�ش  جهته،  من 

املتعددة،  احل���وادث  لأن���واع  الرمثا  �شرطة  مديرية 

واأه��م��ه��ا ال���ش��ط��دام الأم��ام��ي واجل��ان��ب��ي باملركبات 

بالأج�شام  وال�شطدام  املختلفة،  الده�ش  وح��وادث 

امل��الزم حمزة ذيابات  الثابتة على الطرقات. ولفت 

من مديرية �شرطة الرمثا اإىل العديد من الأ�شرار 

الناجمة عن حوادث ال�شري اقت�شاديا واجتماعيا.

التابع  النموذجي  اإرب���د  �شابات  مركز  نظم  كما 

اإرب��د اليوم، عرب تطبيق زووم ور�شة  ملديرية �شباب 

عن الأفكار الريادية الإبداعية للم�شاريع. وحتدثت 

واأهميتها  الريادة  الأيوبي عن مفهوم  ب��راء  املدربة 

ال��ن��م��و الج��ت��م��اع��ي والق��ت�����ش��ادي يف ظل  لتحقيق 

التحديات الكثرية التي يعاين منها العامل واملنطقة 

هو  ال��ري��ادي  ال�شخ�ش  مفهوم  اإن  وقالت  العربية. 

والأفكار  والإب���داع  القيادة  بخ�شائ�ش  يتميز  ال��ذي 

املجتمع من  وبناء  ت�شهم يف تطوير  التي  اجلديدة 

خالل تهيئة جيل من ال�شباب الواعي القوي امل�شلح 

باملعرفة لإحداث التغيري يف املجتمعات املحلية.

االنباط- الرمثا

 متكن فريق طبي متخ�ش�ش مب�شت�شفى امللك 

املوؤ�ش�ش عبداهلل اجلامعي من ايقاف انفجار “ام 

الدم” بعملية جراحية نوعية وتخدير مو�شعي 

يعاين من  ك��ان  عاما   85 العمر  يبلغ من  ملري�ش 

انفجار  نتيجة  البطن  داخ��ل جتويف  ح��اد  نزيف 

ال�شريان البهري البطني.

وُركبت للمري�ش �شبكة دعامة احادية الطرف 

امتدت من ال�شريان البهري اىل ال�شريان الي�شر 

 36 وب��ق��ط��ر  �شنتمرتا   28 ط��ول��ه��ا  وب��ل��غ  القحفي 

ملمرتا.

وق����ال رئ��ي�����ش ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي امل�����ش��رف على 

العملية ا�شت�شاري الأ�شعة التداخلية الدكتورموفق 

احلي�ش ل��وك��ال��ة الن��ب��اء الردن��ي��ة )ب���رتا( اليوم 

للمري�ش  نوعية  اج���راء عملية  اإن���ه مت  الث��ن��ني، 

الطبي  الفريق  ا�شطر  حيث  املمكنة،  وبال�شرعة 

من  ت��خ��ل��و  ل  ج��راح��ي��ة  بعملية  �شبكة  ل��رتك��ي��ب 

اخلطورة. وا�شار اىل ان املري�ش كان قد راجع ق�شم 

والفح�ش  املر�شية  ال�شرية  اأخ��ذ  وبعد  ال��ط��وارئ 

ال�شريري وال�شعاعي تبني وجود نزيف حاد داخل 

جتويف البطن ناجت عن انفجار ال�شريان البهري، 

ما تطلب تداخال جراحيا باأ�شرع وقت ممكن.

اأجريت  العملية  ان  الدكتور احلي�ش،  واو�شح 

الأ�شعة  ق�شم  يف  واط��ب��اء  ا�شت�شاريني  مب�شاركة 

التداخلية وفريق متري�ش وفني مميز ذو خربة 

ومعرفة كبرية.

واأ�شاف ان العملية التي جرت حتت التخدير 

اأي����ة  ب���ال���ن���ج���اح دون ح������دوث  امل���و����ش���ع���ي ت��ك��ل��ل��ت 

اأن هذه العمليات ل تخلو من  م�شاعفات، مبينا 

اخلطورة وت�شتخدم لأول مرة يف امل�شت�شفى وغادر 

العملية وهو يتمتع  الثاين من  اليوم  املري�ش يف 

ب�شحه جيدة.

من جهته، عرب مدير عام امل�شت�شفى الدكتور 

حممد الغزو، عن اعتزازه بالنجاحات والجنازات 

اأم��ه��ر  وب���اأي���دي  م�شتمرة  زال����ت  ل  ال��ت��ي  الطبية 

الطباء يف منطقة ال�شرق الأو�شط التي يحققها 

جائحة  م��ن  بالرغم  للم�شت�شفى،  الطبي  ال��ك��ادر 

التي تع�شف بالعامل وتعامله الأمثل مع  كورونا 

احلالت املر�شية الأكرث �شعوبة با�شتخدام اأحدث 

الأجهزة الطبية.

جمهز  امل�شت�شفى  اأن  ال���غ���زو،  ال��دك��ت��ور  واك����د 

باأحدث املعدات ال�شرورية لإجراء العمليات كافة، 

ويوفر البيئة الأكادميية والبحثية املنا�شبة للكادر 

الطب  كلية  يف  املتخ�ش�ش  والأك���ادمي���ي  الطبي 

هذه  مثل  لإج��راء  والتكنولوجيا  العلوم  بجامعة 

العمليات.

يعني  ط��ب��ي  م�شطلح  الدم”  “اأم  ان  ي��ذك��ر 

اأكيا�ش  اأو  اأوالنتفاخات  الدموية،  الأوعية  متدد 

بالبالون، وتتكون يف نقطة �شعيفة  الأ�شبه  ال��دم 

يف ال�����ش��ري��ان، حيث حت���دث اأك���رث ح���الت التمدد 

اأو يف اأكرب اأوعية اجل�شم  واأكرثها انت�شارا يف املخ 

الدموية.

االنباط- عمان

اجتماع  خ��الل  النيابية،  وال�شباب  التعليم  جلنة  بحثت   

عددا  املومني،  بالل  الدكتور  النائب  برئا�شة  الثنني،  اليوم 

من الق�شايا املتعلقة بوزارة الرتبية والتعليم.

والتعليم  والتعليم  الرتبية  املومني بح�شور وزير  وعر�ش 

وزارة  واأم��ني عام  اأبو قدي�ش،  العلمي حممد  والبحث  العايل 

جنوى  الدكتورة  واملالية  الإداري��ة  لل�شوؤون  والتعليم  الرتبية 

حمافظة  اإىل  بزيارتها  املتعلقة  اللجنة  لتو�شيات  قبيالت، 

ال���ك���رك، كنق�ش ع���دد امل���دار����ش وامل��ع��ل��م��ني وت��ه��ال��ك الأب��ن��ي��ة 

واإن�شاء مدر�شة مهنية واملدار�ش امل�شتاأجرة، ومو�شوع موظفي 

ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف  )الإداري��������ني(  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  ال��ف��ئ��ت��ني 

والتعليم.

املتعلقة  املوظفني  مطالب  نقلت  اللجنة  اإن  املومني  وق��ال 

اإداريني كما هو  اأو �شرف عالوة  ب�شرف عالوة املعلمني لهم 

احلال ببقية املوظفني يف الوزارات.

يتعلق مبنح  فيما  وا�شحة  التعليمات  اإن  قدي�ش  اأب��و  وق��ال 

اأم��ا من يعمل يف  املعلمني فهي ت�شرف للمعلم فقط،  ع��الوة 

الوزارة فت�شرف له كبقية العاملني يف موؤ�ش�شات الدولة.

اآخر، طالب املومني بتخفي�ش عالمة النجاح  ومن جانب 

يف امتحان القيادة للمعلمني.

وعلى �شعيد اآخر، بحثت اللجنة مو�شوع الطلبة الأردنيني 

وحت��دي��دا  ال��ك��ازخ��ي��ة،  امل�شتمر  التعليم  جامعة  يف  ال��دار���ش��ني 

اخلريجني الذين توقف تعليمهم جراء اتخاذ املحكمة العليا 

يف كازاخ�شتان قرارا باإغالق تلك اجلامعة.

ال��وزارة بالتن�شيق مع وزارة اخلارجية  اإن  اأبو قدي�ش  وقال 

كازخ�شتان،  جمهورية  يف  املعنية  اجلهات  مع  املو�شوع  بحثت 

على  الطلبة  كتوزيع  اخل�شو�ش  بهذا  ايجابية  ب��وادر  وهناك 

خمتلف اجلامعات املعتمدة هناك، بحيث ل يوؤثر على م�شتقبل 

وم�شري الطلبة وعدم حتميلهم نفقات مالية اإ�شافية.

العامني  املعينني  املعلمني  م��و���ش��وع  اللجنة  ط��رح��ت  كما 

املا�شي واحلايل، والبالغ عددهم 3 اآلف معلم ومعلمة، الذين 

مل يبا�شروا عملهم لالآن،.

ال��وزارة �شتعمل ليبا�شروا العمل لهم  اإن  اأبو قدي�ش،  وقال 

مطلع �شهر اآب املقبل.

العامة  الثانوية  الدرا�شة  �شهادة  اإن مو�شوع  املومني  وقال 

)التوجيهي( موؤرق للجميع، ول بد من الو�شول اإىل حل فيما 

الطلبة يف ظل جائحة  على  العبء  وتخفيف  احل��ذف  يخ�ش 

كورونا وتبعاتها.

وقال اأبو قدي�ش اإن املو�شوع جرى ح�شمه، واأن احلذف يوؤثر 

�شلبيا على الطالب يف املراحل التعليمية املتقدمة، و�شيجري 

واآليتها.  المتحانات  اأ�شئلة  خالل  من  الطلبة  و�شع  مراعاة 

وح�شر الجتماع النواب طالب ال�شرايرة وعطا اإبداح وزهري 

وفايزة  �شعيليلك  اأب��و  وحممد  ال�شعوب  وم��روة  ال�شعيدين 

ع�شيبات وروعة الغرابلي وتوفيق املراعية.

االنباط - عّمان

اإ�شابة  و1272  وف��اة   28 ت�شجيل  عن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

لريتفع  الث��ن��ني،  ام�ش  اململكة  يف  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ش 

العدد الإجمايل اإىل 8925 وفاة و714173 اإ�شابة.

394 حالة يف حمافظة  وت��وزع��ت الإ���ش��اب��ات اجل��دي��دة على 

العا�شمة عّمان، 272 حالة يف حمافظة اإربد، منها حالتان يف 

الرمثا، 103 حالت يف حمافظة الزرقاء، 71 حالة يف حمافظة 

حمافظة  يف  حالة   65 العقبة،  حمافظة  يف  حالة   66 ال��ك��رك، 

59 حالة يف حمافظة  املفرق،  61 حالة يف حمافظة  الطفيلة، 

حمافظة  يف  حالة   50 عجلون،  حمافظة  يف  حالة   57 م��اأدب��ا، 

حمافظة  يف  حالة   37 ج��ر���ش،  حمافظة  يف  حالة   37 البلقاء، 

معان.

ال��وزراء ووزارة  واأ�شار املوجز الإعالمي ال�شادر عن رئا�شة 

ال�شحة اإىل اأن عدد احلالت الن�شطة حالّيا و�شل اإىل 14030 

دِخلت اليوم اإىل امل�شت�شفيات 
ُ
حالة، بينما بلغ عدد احلالت التي اأ

اإجمايل عدد  بلغ  170 حالة، يف حني  غ��ادرت  122 حالة، فيما 

احلالت املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف امل�شت�شفيات 1272 حالة.

بني  اململكة،  يف  للم�شت�شفيات  ال�شتيعابية  ال��ق��درة  وح��ول 

املوجز اأن ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العزل يف اإقليم ال�شمال بلغت 21 

باملئة، بينما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العناية احلثيثة 43 باملئة، 

فيما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة التنّف�ش ال�شطناعي يف الإقليم 

ذاته 34 باملئة.

واأ�شاف اأن ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العزل يف اإقليم الو�شط بلغت 

احلثيثة  العناية  اأ���ش��ّرة  اإ�شغال  ن�شبة  و�شلت  بينما  باملئة،   24

اأجهزة  اإ�شغال  باملئة، فيما بلغت ن�شبة   42 اإىل  يف الإقليم ذاته 

التنّف�ش ال�شطناعي 22 باملئة.

 13 اجلنوب  اإقليم  يف  العزل  اأ���ش��ّرة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  كما 

باملئة، بينما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العناية احلثيثة 17 باملئة، 

فيما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة التنّف�ش ال�شطناعي يف الإقليم 

ذاته 16 باملئة.

يف  ال��ي��وم  �شفاء  حالة   2699 ت�شجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���ش��ار  كما 

العزل املنزيل وامل�شت�شفيات، لي�شل اإجمايل حالت ال�شفاء اإىل 

691218 حالة.

ال��ي��وم، لي�شبح  اأج��ري  16122 فح�شاً خم��ربّي��اً  اأن  واأ���ش��اف 

اإج���م���ايل ع���دد ال��ف��ح��و���ش��ات ال��ت��ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب���دء ال��وب��اء 

الفحو�شات  ن�شبة  اأن  اإىل  6743722 فح�شاً، لفتاً  الآن  وحتى 

الإيجابّية لهذا اليوم و�شلت اإىل قرابة 89ر7 باملئة، مقارنة مع 

الن�شبة التي �شجلت يوم اأم�ش والتي بلغت 22ر6 باملئة.
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االنباط- عمان

املحامي عبد  النواب  رئي�ش جمل�ش  هناأ   

املنعم العودات، خالل زيارته ام�ش الثنني، 

دار م��ط��ران��ي��ة ال����روم الأرث���وذك�������ش، الأخ���وة 

امل�شيحيني مبنا�شبة عيد الف�شح املجيد.

وعرب العودات خالل لقائه مطران الأردن 

للروم الأرثوذك�ش املطران خري�شتوفورو�ش، 

عن  ال��ن��واب  جمل�ش  اع�����ش��اء  وا���ش��م  با�شمه 

اأ������ش�����دق ال���ت���ه���اين وال���ت���ربي���ك���ات ل���الإخ���وة 

املجيد،  الف�شح  عيد  مبنا�شبة  امل�شيحيني 

باملحبة  علينا  يعيده  اأن  اهلل  اىل  مت�شرعا 

واخلري وال�شالم.

املطران خري�شتوفورو�ش، بح�شور  وعرب 

النرب،  وع��م��ر  �شعيليك  اب��و  خ��ري  النائبني 

جمل�ش  رئي�ش  ل��زي��ارة  و�شكره  تقديره  ع��ن 

النواب. وقال نتمنى جلميع اأخوتنا امل�شلمني 

�شوماً مباركاً خالل �شهر رم�شان الف�شيل.

االنباط- عمان

 

ت����زام����ن����ا م�����ع ذك��������رى ي������وم ال����ع����م����ال يف 

“جدارا” للعمل  م��ب��ادرة  اأط��ل��ق��ت   ، ال��ع��امل 

عمال  لتكرمي  الثانية  احلملة  الجتماعي 

ال���وط���ن ب���الغ���وار ال��و���ش��ط��ى م��ن��ط��ق��ة ل���واء 

�شعادة  م��ن  مبا�شر  بتوجيه  وذل���ك  دي��رع��ال 

ال�شفري فرج العمري موؤ�ش�ش مبادرة جدارا 

وب��ح�����ش��ور ال���دك���ت���ور حم��م��د اب����و ج��ام��و���ش 

توزيع  ج��رى  حيث  دي��رع��ال  ل���واء  مت�شرف 

ال��وط��ن يف  ع��م��ال   التموينية على  ال��ط��رود 

با�شراف  اجلديدة  ومعدي  ديرعال  بلديتي 

مبا�شر من املخرج احمد العطيان .

ه��ذا واك���د ���ش��ع��ادة ال���ش��ت��اذ ف��رج العمري 

موؤ�ش�ش مبادرة ج��دارا  وقوف املبادرة خلف 

روؤي��ة  لتحقيق  احلكيمة  الها�شمية  القيادة 

ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين امل���ف���دى يف 

وتعزيز  والعربية  ال�شالمية  القيم  تر�شيخ 

امل���ف���اه���ي���م الي���ج���اب���ي���ة وحت���ق���ي���ق ال��ت��ك��اف��ل 

الجتماعي على امتداد الوطن من ال�شمال 

اىل اجلنوب ملواجهة جيوب الفقر والبطالة 

وقيادته  للوطن  والن��ت��م��اء  ال���ولء  وتعزيز 

وبدوره �شكر مت�شرف اللواء الدكتور حممد 

ابو جامو�ش مبادرة جدارا والقائمني عليها 

التي  وامل��ب��ارك��ة  الطيبة  ه���ذه اجل��ه��ود  ع��ل��ى 

من �شاأنها رفع معنويات العمال والتخفيف 

عليهم يف ظل هذه الظروف .

يبذلها  التي  باجلهود  العمري  اأ�شاد  كما 

ال���ع���م���ال وامل�������ش���ت���خ���دم���ون وال���������دور ال����ذي 

ي�شطلعون به يف خدمة موؤ�ش�شاتهم ، والذي 

مي��ث��ل ق��اع��دة اأ���ش��ا���ش��ي��ة يف دع���م ج��ه��ود تلك 

املوؤ�ش�شات للقيام بدورها يف خدمة املجتمع، 

م���رت���ك���زة اإىل ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ���ش��ل��ب��ة، وب��ي��ئ��ة 

العمال  ب��ه  ي��ق��وم  م��ا  بف�شل  م��الئ��م��ة،  عمل 

من  الأ���ش��واء«،  عن  »وبعيداً  وامل�شتخدمون 

مهام واأعمال يومية.

قام  الهادفة  الوطنية  احلملة  ختام  ويف 

موؤ�ش�ش  عن  ونيابة  العطيان  احمد  املخرج 

مبادرة جدارا  بتكرمي عطوفة مت�شرف لواء 

ديرعال بدرع جدارا تقديراً على م�شاهماته 

الكبري يف اجن��اح احتفالت ج��دارا  وج��ه��ودة 

بعيد العمال .

االنباط- الكرك

ملديرية  التابع  راك��ني  �شابات  نفذ مركز   

ال�����ش��وؤون  ب��ال��ت��ع��اون م��ع ق�شم  ال��ك��رك  �شباب 

الثنني،  ام�ش  الأوق���اف،  وزارة  يف  الن�شائية 

ح���ول  حم���ا����ش���رة  )زووم(،  ت��ط��ب��ي��ق  ع����رب 

مب�شاركة  املبارك”،  رم�شان  �شهر  “ف�شائل 
يف  املتطوعات  ال�شابات  م��ن  وع��دد  مثقفني 

املركز.

الع�شا�شفة،  جن���الء  ال��واع��ظ��ة  وحت��دث��ت 

رم�شان  �شهر  اأهمية  عن  املحا�شرة،  خ��الل 

امل���ب���ارك، مبينة اأج���ر ال��ع��ب��ادات خ���الل ه��ذا 

ال�شهر وف�شل ليلة القدر.

مثل  ا�شتمرارية  �شرورة  اأكدن  امل�شاركات 

ه���ذه امل��ح��ا���ش��رات ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي ت�شهم يف 

اأف���راد  خمتلف  عند  ال��دي��ن��ي  احل�����ش  تفعيل 

املجتمع.

االنباط-عمان

التابع  ال�شمايل  امل��زار  �شابات  نظم مركز 

مل��دي��ري��ة ���ش��ب��اب اإرب�����د، ام�����ش الث���ن���ني، عرب 

مب�شاركة  دينية  م�شابقات  )زووم(،  تطبيق 

20 من اأع�شاء املركز.

امل�شابقات  اإن  املدربة ولء اجل��راح  وقالت 

ودي��ن��ي��ة  ث��ق��اف��ي��ة  اأ���ش��ئ��ل��ة  ت�شمنت  ال��دي��ن��ي��ة 

واأث��ره  ال�شوم،  فوائد  عن  عامة  ومعلومات 

على �شحة الفرد، و�شلة الأرحام وفوائدها 

ع��ل��ى ج��م��ي��ع اأف������راد امل��ج��ت��م��ع. وق����ال م��دي��ر 

���ش��ب��اب اإرب�����د ال���دك���ت���ور حم��م��د اجل�����راح اإن 

خالل  الدينية  وامل�شابقات  الأن�����ش��ط��ة  ه��ذه 

وزارة  اأه���داف  ترتجم  الف�شيل  ال�شهر  اأي��ام 

طاقات  وا�شتغالل  بتنظيم  املتمثلة  ال�شباب 

ال�شباب باأمور تفيد الفرد واملجتمع.

 رئيس مجلس النواب يزور 
مطرانية الروم األرثوذكس

 جدارا تطلق الحملة الثانية لتكريم 
عمال الوطن

محاضرة في الكرك حول فضائل 
رمضان

 مركز المزار الشمالي ينظم 
مسابقات دينية

االنباط- عمان

ا�شتقبل رئي�ش هيئة الأركان امل�شرتكة 

احلنيطي،  اأح��م��د  يو�شف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

ام�ش الثنني، يف مكتبه بالقيادة العامة، 

امل�شرتكة  ال��وك��الت  جمموعة  من  وف��داً 

الأم����ري����ك����ي����ة ب���رئ���ا����ش���ة ع�������ش���و جم��ل�����ش 

ال�شيوخ كري�ش مرييف.

وب��ح��ث ال���ل���واء ال��رك��ن احل��ن��ي��ط��ي مع 

ال��وف��د ب��ح�����ش��ور ع���دد م��ن ك��ب��ار �شباط 

ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة الأردن����ي����ة – اجل��ي�����ش 

ال���ع���رب���ي ، اأوج������ه ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق 

التعاون  عالقات  تعزيز  و�شبل  امل�شرتك 

البلدين ال�شديقني. الثنائي بني 

رئيس األركان يستقبل وفدًا من 
مجموعة الوكاالت المشتركة األمريكية
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االنباط- عمان

ام�س  ال�شمايل،  يو�شف  العمل  وزي��ر  بحث 

غ��رف��ة  اإدارة  ل��ق��ائ��ه جم��ل�����س  خ����ال  االث���ن���ن، 

القطاع  تهم  التي  امللفات  اأب��رز  االأردن،  جت��ارة 

التجاري والتحديات وال�شعوبات التي تواجهه 

يف ظل تداعيات جائحة فريو�س كورونا.

ال��ت�����ش��ارك��ي��ة  اأن  ال�������ش���م���ايل  ال����وزي����ر  واأك������د 

هي  واخل��ا���س  العام  القطاعن  بن  احلقيقية 

وحتقيق  التحديات  لتجاوز  االأف�شل  الفر�شة 

فر�س  وت��ول��ي��د  املن�شود  االق��ت�����ش��ادي  االن��ف��راج 

عمل لاأردنين بعد الظروف والتحديات التي 

فر�شتها جائحة كورونا.

وق����ال خ���ال ال��ل��ق��اء ال����ذي ج���رى وج��اه��ي��ا 

ال��ق��ط��اع  اإن  امل����رئ����ي،  ت��ق��ن��ي��ة االت�������ش���ال  وع����ر 

اخل���ا����س ه���و االأ����ش���ا����س ال���ش��ت��ي��ع��اب ال��ع��م��ال��ة 

الأن  البطالة،  ن�شب  م��ن  والتخفيف  الوطنية 

ال��ق��ط��اع ال���ع���ام ي�����ش��ت��وع��ب اأع�������دادا ق��ل��ي��ل��ة من 

الباحثن عن الوظائف.

اإىل مقر  زي��ارت��ه  اأن  ال�شمايل  ال��وزي��ر  واأك��د 

مع  �شتتم  ل���ق���اءات  ب���اك���ورة  ه��ي  االردن  جت���ارة 

غرف التجارة بعموم اململكة لتعزيز الت�شاركية 

ل��ت��ج��اوز ال��ت��ح��دي��ات، م��ث��م��ن��ا ال�����دور ال��وط��ن��ي 

ال����ذي ل��ع��ب��ه ال��ق��ط��اع اخل���ا����س خ���ال ج��ائ��ح��ة 

االأ�شا�شية  االحتياجات  كافة  تاأمن  يف  كورونا 

للمواطنن.

تخفيف  اإىل  �شعت  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ون���وه 

العمل،  و�شاحب  العامل  على  اجلائحة  وط��اأة 

الذي تقوم على  »ا�شتدامة«  من خال برنامج 

العامة لل�شمان االجتماعي. املوؤ�ش�شة  تنفيذه 

واأب�����دى ال���وزي���ر ال�����ش��م��ايل ا���ش��ت��ع��داد وزارة 

ال��ع��م��ل ل��ل��ح��وار ح���ول اأم����ر ال���دف���اع رق���م )6(، 

االمتتة  تطوير  على  تعمل  ال���وزارة  اأن  م��وؤك��دا 

من  امل��واط��ن��ن  خل��دم��ة  االإج������راءات  لتب�شيط 

اأ�شحاب عمل وعمال.

تطوير  �شيتم  اأن���ه  اإىل  العمل  وزي���ر  واأ���ش��ار 

املهني،  التدريب  موؤ�ش�شة  يف  التدريب  عملية 

امل��ه��ارات  وتطوير  تنمية  هيئة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 

القطاع  اح��ت��ي��اج��ات  بح�شب  والتقنية  املهنية 

اخل����ا�����س، م��ب��ي��ن��ا ان�����ه ���ش��ي��ت��م ال���رك���ي���ز ع��ل��ى 

املهنية. وال�شحة  ال�شامة  اخت�شا�شات 

وب���ن ال�����ش��م��ايل اأن ال�����وزارة ب�����ش��دد ان�����ش��اء 

م��ع��ه��د ت��دري��ب��ي خم��ت�����س ب��ق��ط��اع االن�������ش���اءات 

اكر  يعد  ال��ذي  املقاولن  نقابة  م��ع  بالتعاون 

قيام  اإىل  م�����ش��ريا  واف����دة،  ع��م��ال��ة  ي�شم  ق��ط��اع 

بال�شاأن  متخ�ش�س  برنامج  ب��اإع��داد  احلكومة 

االقت�شادي ملا بعد جائحة فريو�س كورونا.

اأك����د رئ��ي�����س غ��رف��ة جت����ارة االأردن  ب�����دوره، 

ن��ائ��ل ال��ك��ب��اري��ت��ي ����ش���رورة اإع����ادة ال��ن��ظ��ر ب��اأم��ر 

ت�شنيف  م��ع��اي��ري  اإىل  اإ���ش��اف��ة   6 رق���م  ال���دف���اع 

التي  التاجر املتعرث خ�شو�شا يف ظل الظروف 

فر�شتها جائحة فريو�س كورونا.

م��ن جت��ارب  اال�شتفادة  ���ش��رورة  على  و���ش��دد 

وحت��دي��د  التعليم  خم��رج��ات  جم���ال  يف  ال���دول 

الت�شاور  خ��ال  من  املحلية  ال�شوق  احتياجات 

واال�����ش����ت����م����اع ل���ل���ق���ط���اع اخل����ا�����س ال�������ذي ي��ع��ي 

العمالة. احتياجاته من 

التفتي�س  الكباريتي »يجب على جلان  وقال 

وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال���ع���م���ل  ا�����ش����ح����اب  حت������رم  اإن 

اأن  موؤكدا  ب��دوره��ا«،  القيام  اثناء  االقت�شادية 

حلل  الوحيد  الطريق  يعتر  اخلا�س  القطاع 

البطالة. م�شاكل 

ال��ق��ط��اع  م�����ش��اك��ل  ت��ف��اق��م��ت  »اذا  وا�����ش����اف 

خال  كورونا  فريو�س  جائحة  جراء  التجاري 

بن�شب  ال��ب��ط��ال��ة  ارق���ام  �شتجد  املقبلة  ال��ف��رة 

عالية خ�شو�شا اذا ارتفع عدد القطاعات التي 

بامل�شتقبل«. تغلق  قد 

اإدارة  جمل�س  من  اع�شاء  طالب  ذل��ك،  اإىل 

ال��غ��رف��ة ومم��ث��ل��ون ل��ق��ط��اع��ات جت���اري���ة، خ��ال 

ال��ل��ق��اء ب���اإع���ادة ال��ن��ظ��ر ب���اأم���ر ال���دف���اع رق���م 6، 

وم���راج���ع���ة ال���ع���دي���د م���ن ال�����ق�����رارات امل��ت��ع��ل��ق��ة 

القطاع  على  �شلبا  انعك�شت  وال��ت��ي  باجلائحة 

التجاري واخلدمي.

ا�شراتيجية  وج��ود  ���ش��رورة  على  و���ش��ددوا 

خ�شو�شا  اجلائحة  بعد  م��ا  للتعامل  وا�شحة 

القطاعات  وفتح  االقت�شادي  بال�شاأن  يتعلق  ما 

ال�شيولة  م��ن  م��زي��د  ���ش��ح  اىل  ا���ش��اف��ة  امل��غ��ل��ق��ة 

املحلية. بال�شوق 

 االأنباط -عبداهلل خري�سات

التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة   تاأ�ش�شت 

 )١٩٩6/٨/٢٢( ب���ت���اري���خ  م��ل��ك��ي��ة  ب���������اإرادة 

وب����داأ ال��ت��دري�����س ف��ي��ه��ا يف ال���ع���ام اجل��ام��ع��ي 

ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  ،وت���ق���ع   )١٩٩٨_١٩٩٧(

يف م��دي��ن��ة ال�����ش��ل��ط وت��ب��ع��د ع���ن ال��ع��ا���ش��م��ة 

الكليات  العديد من  ولديها   ، كم   ٤٧ عمان 

اململكه  ان��ح��اء  جميع  يف  ت��ق��ري��ب��اً  املنت�شره 

١١ م��ن��ه��ا داخ����ل احل���رم  ٢٤ ك��ل��ي��ة  وع���دده���ا 

اجلامعي و١٣ موزعه يف حمافظات اململكه 

 وت�����وال�����ت اجن����������ازات ج���ام���ع���ة ال���ب���ل���ق���اء 

 ٢٠٢١ �شنة  اىل  تاأ�شي�شها  منذ  التطبيقية 

حيث ح�شلت على الرتيب ٣6 عاملياً واالأول 

لتاأثري   « »ال��ت��امي��ز  ت�شنيفات   م��ن  ع��رب��ي��اً 

»التاميز«  موؤ�ش�شة  اأعلنت  حيث  اجلامعات 

اجلامعات  لتاأثري  الت�شنيف  نتائج  الدولية 

ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  واح���ت���ل���ت   ،  ٢٠٢١ ل�����ش��ن��ة 

التطبيقية الرتيب ٣6 عاملياً واالأول عربياً 

وحملياً ،وجاءت �شمن الفئة )٢٠١_٣٠٠( 

 ، للت�شنيف  ال�شاملة  ال��ن��ت��ائ��ج  وف��ق  ع��امل��ي��اً 

عاملية  جامعة   ١٢٤٠ مب�شاركة  ذل��ك  وك���ان 

تاأهلت من ٩٨ دوله ، من بينها ١٣٥ جامعة 

من ١٤ دوله عربية، اذ يقدم ت�شنيف تاميز 

م�شاهمة  مل���دى  ت��ق��ي��م��اً  اجل��ام��ع��ات  ل��ت��اأث��ري 

اجل���ام���ع���ات يف ر����ش���م ال�����ش��ي��ا���ش��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة 

امل�شتدامة  للتنميه  املتحدة  االأمم  باأهداف 

وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا م���ن خ����ال االأه�������داف، امي��ان��اً 

باأهمية تعزيز دور موؤ�ش�شات التعليم العايل 

العاملي  امل�شتوى  على  اال�شتدامة  حتقيق  يف 

البناء  والتعاون  امل�شرك  العمل  ، و�شرورة 

بطريقة  احل��ي��اة  ن��وع��ي��ة  حت�شن  �شبيل  يف 

م�����ش��ت��دام��ة ل��اأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة م��ن خ��ال 

الفعالة للم�شادر،  ،واالإدارة  العلمي  البحث 

والتوعية ، والتعليم .

اأح��د طاب   ويف حديث ل«االأن��ب��اط« مع 

احمد  الطالب  التطبيقية  البلقاء  جامعة 

االأم  جامعته  يف  يفتخر  اأن��ه  ق��ال:-  م�شعود 

يف  اأن��ه  حيث  املتتالية  باإجنازاتها  ويفتخر 

ك��ل اجن���از ج��دي��د ل��ل��ج��ام��ع��ة ت��زي��ده ف��خ��راً 

واع���ت���زاز ان���ه اح���د ط��اب��ه��ا ، واأ����ش���اف اأن 

علينا  ويجب  ك��ب��رياً  ا�شماً  حتمل  اجلامعة 

وحتى  تعليمية  وك���وادر  ط��اب  م��ن  جميعاً 

نراعي  اأن  جميعاً  البلقاء  حمافظة  اب��ن��اء 

ون���ح���اف���ظ ع��ل��ى ع���راق���ة ه����ذا االإ�����ش����م وان 

انه كاأحد  اأكمل وجهه ، م�شيفاً  منثله على 

ُطابها الحظ اأن اجلامعة تقوم بالتطوير 

من نف�شها كل يوم و حتقق االإجنازات يوماً 

بعد يوم . 

واكد امل�شعود على اأن ح�شول كليتن من 

�شمنهم كليته التي تتلمذ فيها كلية االأمري 

وتكنوجليا  لاإت�شاالت  غ��ازي   بن  عبداهلل 

�شمان  �شهادة  على  العلوم  وكلية  املعلومات 

اجلوده هذا لوحده اإجناز كبري يجب علينا 

اأن نطور من هذا لن�شل اإىل م�شتوى اأعلى 

من االإجنازات الوطنية والعاملية. 

 م���ن ج��ه��ه اأخ������رى ق����ال امل���ح���ام���ي ���ش��ع��د 

اأح���د خريجي  ال��زع��ب��ي ل«االأن���ب���اط« و ه��و 

جامعة البلقاء »لطاملا كانت جامعة البلقاء 

���ش��رح ع��ل��م��ي م��ت��م��ي��ز ���ش��ع��ى ل��ي��وف��ر جميع 

ناف�شت  تعليمية  منظومة  لتحقيق  ال�شبل 

الوطني  امل�شتوى  على  اجلامعات  اأك��ر  بها 

والعاملي ، وما زالت رمز من رموز املوؤ�ش�شات 

الوطنية الفعاله التي من �شانها اأن تنه�س 

امل�شتوى  �شعيد  ع��ل��ى  امل��ت��ت��ال��ي��ة  ب��االأج��ي��ال 

التعليمي واالخاقي من ابناء هذا الوطن 

العزيز ، وما زال كادرها التعليمي واالإداري 

وال��ق��ي��م  االدارة  ح�����ش��ن  يف  ي�����ش��رب  م���ث���ااًل 

و�شتى العلوم »،  واأ�شاف الزعبي اأنه يفتخر 

باأنه  قد تتلمذ يف هذه اجلامعة وكان اأحد 

طابها و اأحد خمرجاتها وعر عن فخره 

واعتزازه مبا و�شل اإليه اليوم من اجنازات 

ت�شطع جنوماً يف �شماء هذا الوطن

اأبناء  جتمع  البلقاء  جامعة  اأن   واأ�شاف 

ل��ل�����ش��م��ال  اجل���ن���وب  م���ن  االأردين  ال�����ش��ع��ب 

ن�شر  و�شاعد هذا يف  اإذ  للغرب  ال�شرق  ومن 

الثقافات وتوزيعها واندماجها يف

البع�س كباقي اجلامعات بع�شها 

من جهته قال النا�شط االإجتماعي راأفت 

اب��و رم��ان ل«االأن��ب��اط« اإن��ه وق��د تكر�س دور 

تاأ�شي�شها  منذ  التطبيقية  البلقاء  جامعة 

ومتفهم  ومتعلم  واع���ي  ج��ي��ل  تن�شئة  ع��ل��ى 

، حيث  ان��ح��ائ��ه��ا  ب�شتى  احل��ي��اة  اأم����ور  ل��ك��ل 

اأن���ه���ا ت���ط���ور م���ن ن��ف�����ش��ه��ا ي���وم���اً ب��ع��د ي��وم 

ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  اأن  واأ����ش���اف   ، ذل���ك  لتحقيق 

�شهادة  على  حا�شلتان  غازي  االأم��ري  وكلية 

اعتماد  هيئة  ع��ن  ال�����ش��ادرة  اجل��ودة  �شمان 

العاملي فهذا اجناز كبري  التعليم  موؤ�ش�شات 

تعليمي  �شرح  بح�شول  ول��اأردن  للجامعة 

بعد  ت��زداد يوماً  التي  على ه��ذه االإجن���ازات 

ي���وم ، واأك����د اب���و رم���ان ع��ل��ى ���ش��ك��ره جلميع 

تعليمية  ك���وادر  م��ن  اجلامعه  يف  العاملن 

االأ�شباب  م��ن  �شبب  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  واداري���ن 

اىل  و�شولها  و  اجلامعة  لنجاح  الرئي�شية 

هذا امل�شتوى الذي نراه اليوم .

االنباط- عمان

االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  اأ�����ش����درت   

مت�شمًنا  امل��ا���ش��ي،  ن��ي�����ش��ان  ل�����ش��ه��ر  ت��ق��ري��ره��ا 

الرقابية  وال���زي���ارات  واالج�����راءات  اخل��دم��ات 

ال������وزارة مبختلف  ن��ف��ذت��ه��ا  ال��ت��ي  وال��ت��ت��ب��ع��ي��ة 

مديرياتها يف اململكة.

وق���ال ال��ن��اط��ق االع��ام��ي ل���ل���وزارة ا���ش��رف 

ال��ت��ق��ري��ر يو�شح  ان  االث���ن���ن،  ام�����س  خ��ري�����س 

ح���ج���م اخل�����دم�����ات ال����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا ال��������وزارة 

امل�شتفيدين  وع���دد  ل��ه��ا،  التابعة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

منها، باالأرقام ونوع اخلدمة.

الوزارة  مديريات  ا�شتقبلت  للتقرير،  وفًقا 

اإغ���اق  6٧ ط��ل��ًب��ا ل��رخ��ي�����س ح�����ش��ان��ات، ومت 

اأج��رت  كما  ح�شانة،   ١٢ وان���ذار  ح�شانة،   ١١

درا���ش��ة  اح��ت�����ش��ان، و١٨  م��ع��ام��ل��ة   6٥ ال�����وزارة 

فيما  ال��رع��اي��ة،  دور  اأط��ف��ال يف  ب��اإحل��اق  تتعلق 

اج��راء  ومت  طفًا،   ١6 الرعاية  دور  من  خ��رج 

حيث  االأح���داث،  بحاالت  متعلقة  درا���ش��ة   ٥٥6

دخل اإليها ٢١6 حدًثا خال ني�شان.

واو����ش���ح ال��ن��اط��ق االع���ام���ي، ان م��دي��ري��ة 

�شبط  ح��م��ل��ة،   ٣٩٨ اج���رت  ال��ت�����ش��ول  مكافحة 

 ١٨ ١٢٣٢ م��ت�����ش��واًل، ف��ي��م��ا مت اج����راء  خ��ال��ه��ا 

اع��اق��ة  ذوي  اأ���ش��خ��ا���س  ب��اإحل��اق  تتعلق  درا���ش��ة 

لطلب  درا����ش���ة  و١٢٨٨  ال���رع���اي���ة،  م���راك���ز  يف 

احل�������ش���ول ع��ل��ى اإع���ف���اء م���ن ر����ش���وم ت�����ش��ري��ح 

العمل.

وب���ل���غ ع����دد ط��ل��ب��ات ����ش���راء م�����ش��اك��ن اأ���ش��ر 

ط��ل��ًب��ا   ٥٧ ا���ش��ت��ق��ب��ال  ومت  ط��ل��ب��ا،   ٧٧ ف���ق���رية 

٥ م�شاكن  ل�شيانة م�شاكن، ومت اجراء �شيانة 

التنمية  م��دراء  بها  ق��ام  ميدانية  زي��ارة  و٢١٤ 

والامركزية. البلدية  للمجال�س 

ال��������وزارة ق��دم��ت  وا�����ش����اف ان م���دي���ري���ات 

فيما  اأ�شرة،   ٤١6٠٠ لنحو  النقدية  امل�شاعدات 

ا�شتفادت ١6٢٢٨ اأ�شرة من امل�شاعدات العينية.

م��ن��ح  ل���غ���اي���ات  درا�����ش����ة   ٣١٠٢ اج������راء  ومت 

واج���راء  ال��ف��ق��رية،  ل��اأ���ش��ر  ال�شحي  ال��ت��اأم��ن 

العاج،  نفقات  من  االع��ف��اء  لغاية  درا���ش��ة   ٥6

بلغ  فيما  الورثة،  حقوق  لت�شوية  درا�شة  و٢٨ 

اأق�شام  بها  التي قامت  التتبعية  الزيارات  عدد 

واالعاقات  واالحت�شان  احل�شانات  مديريات 

 ٧٤٣ واأح���داث  االنتاجية  وتعزيز  واجلمعيات 

 ٢٢ جمعيات  تاأ�شي�س  طلبات  عدد  وبلغ  زي��ارة، 

لنحو  موؤقتة  ادارية  هيئات  ت�شكيل  طلًبا، ومت 

بطلبات  جمعية   6٣ تقدمت  فيما  جمعية،   ٣٠

ملنح  ٢١ طلًبا  احل�شول على دعم، ومت تقدمي 

واج��راء  للجمعيات،  تنموية  م�شاريع  متويل 

٥٢ درا�شة الأ�شر منتجة.

  « البلقاء التطبيقية«.. ٕانجازات متوالية وتقدم الفت 
في التصنيف عربيا وعالميا 

 التنمية االجتماعية تصدر تقرير أعمالها لشهر نيسان

الثالثاء    4  /  5  / 2021

 وزير العمل وتجارة االردن يبحثان ملفات للقطاع التجاري

املحلي

 منذ ان طرح جالة امللك عبداهلل الثاين ، قبل اكرث من �شهر،  يف مقابلة �شحفية 

ولقاءات مع الكتل النيابية،  �شرورة اعادة النظر بالقوانن الناظمة للتنمية ال�شيا�شية 

م�شتمر  واحل��دي��ث   ... املحلية  واالإدارة  واالأح����زاب  االإن��ت��خ��اب  ق��وان��ن   مقدمتها  ويف 

باملطالبة باال�شاح ال�شيا�شي وقد عّر عن ذلك ع�شرات ال�شيا�شين والكّتاب واالحزاب 

ال�شعبية. والفاعليات 

املطالبة باالإ�شاح زادت موؤخرا على وقع الق�شية االمنية التي اعلن عنها قبل �شهر 

من  وبن  جديد  اجتماعي  وعقد  جديد  بد�شتور  يطالبون  من  بن  املطالب  وتراوحت 

اكتفى بتو�شيف احلالة بقانون االنتخاب واالجراءات املرتبطة به التي ت�شمن النزاهة 

الكاملة.

 واحلقيقة ان هنالك ثاثة م�شارات متازمة يجب ان من�شي بها ونحن قد دخلنا 

يف املئوية الثانية من عمر الدولة االردنية املديد وهي : م�شار اعادة الهيكلة واالإ�شاح 

االإقت�شادي ، وم�شار االإ�شاح ال�شيا�شي ، وم�شار االإ�شاح االإداري .

ال�شغط على  اىل  االأخرية  بع�س احلكومات  �شيا�شات  ادت  فقد  االقت�شادي  امل�شار  يف 

بع�س  اىل  فقط  واالل��ت��ف��ات  والفقر  البطالة  وزي���ادة  املنتجة  االقت�شادية  القطاعات 

اقت�شادي  ا���ش��اح  اىل  ت��ق��ود  ال  وال��ت��ي  الوهمية  الفقاعات  ذات  االقت�شادية  امل�شاريع 

حقيقي . هنالك تيار اقت�شادي يف الدولة ال يلتفت اىل امل�شامن االجتماعية للقرارات 

االإقت�شادية وتاأثريها على النا�س ، باملقابل فاإن هنالك مفكرين وخمططن اقت�شادين 

املطلوب لي�س   . يطرحون حلوال ناجعة للو�شع االقت�شادي ولكن ال يتم االلتفات لهم 

نظر  لوجهات  اال�شتماع  بل  الراهنة  احلالة  تو�شيف  الإعادة  اقت�شادية  موؤامترات  عقد 

لرجاالت دولة اقت�شادين وتبني برنامج وطني بعيدا عن �شندوق النقد الدويل يعمل 

على ت�شحيح االختاالت الهيكلية باالقت�شاد االردين.

ال��دول��ة  ت�����ش��ّرع م��وؤ���ش�����ش��ات  ال�����ش��رورة ان  وع��ل��ى م�����ش��ار االإ���ش��اح ال�شيا�شي ف���اإن م��ن 

ي�شمن  مب��ا  واالن��ت��خ��اب  االح���زاب  ق��ان��وين  اجن���از  عملية  م��ن  والت�شريعية  التنفيذية 

اىل  والو�شول  كبرية  تيارات  يف  االن��دم��اج  على  وحتفيزها  املت�شرذمة  االح��زاب  توحيد 

انتخابات بقانون تتفق  التنفيذية و�شمان اجراء  ال�شلطة  امل�شاركة يف  الرملان ومن ثم 

�شديدة  وب��اإج��راءات    - اوال  التنفيذية  الدولة  اذرع  اتفاق  ذلك  - مبا يف  االأغلبية  عليه 

اخرى  و�شيلة  واي  االأ�شوات  و�شراء  اال�شود  املال  االختيار وحماربة  النزاهة وحرية  يف 

للتاأثري على حرية الناخبن .

االأردن��ي��ة م�شرب مثل يف  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة  ك��ان��ت  فقد  االإداري  االإ���ش��اح  ويف جم��ال 

عام   ١٠٠ قبل  تاأ�شي�شها  منذ  ال��دول��ة  مفا�شل  ادارة  على  وال��ق��درة  وال��ن��زاه��ة  ال��ع��دال��ة 

املدى  ق�شرية  حكومية  �شيا�شات  ب�شبب  ولكن   ... الوطنية  القيادات  ع�شرات  وخّرجت 

ادارية  قيادات  وتعين  واملح�شوبية  الوا�شطة  والتو�شع يف  االإداري  اهمال اجلانب  جرى 

عليا غري كفوؤة ،عن طريق املحا�ش�شة املناطقية على ح�شاب الكفاءة واملهنية .

احلكومية  االإدارة  مفا�شل  ل��ك��ل  ت�شحيحية  بي�شاء  ث���ورة  ال��ي��وم  م��ط��ل��وب  ه��و  م��ا   

ديوان  النظر مبهمات  واعادة  املوظفن  واختيار  العليا  القيادات  تعين  ا�ش�س  ومراجعة 

ر ولي�س احت�شاب �شنوات  اخلدمة املدنية وقانونه ل�شالح ترفيع االكفاأ وحما�شبة املق�شّ

اخلدمة فقط كاأ�شا�س للرفيعات االدارية.

حول  ج��دي��دة  ح��وار  جل��ان  اىل  وال  اقت�شادية  م��وؤمت��رات  اىل  حتتاج  ال  �شهلة  و�شفة 

وا�شحة  امللك  القرار  �شاحب  ارادة  ان  دام  فما  ال�شيا�شي  اال�شاح  واج���راءات  قوانن 

اىل  تف�شي  �شاملة  مبراجعة  وال��ب��دء  ال��وق��ت  ���ش��راء  ع��دم  فاملطلوب  اال���ش��اح  ب�شرورة 

حلول يف امل�شارات الثاثة ال�شالفة الذكر .  

رمضان الرواشدة

 من اين نبدأ االصالح...!

 المركز الوطني للسكري: تعديل 
مواعيد العيادات المقررة في 11 أيار

 العقبة الخاصة توقف العمل بجميع 
تصاريح التجوال في 16 الحالي

االنباط- عمان

تعديل  لل�شكري،  الوطني  املركز  قرر 

الثاثاء  ليوم  امل��ق��ررة  عياداته  مواعيد 

ب�شبب م�شادفة  اأيار احلايل،   ١١ املوافق 

ال��ذي  التعطيل  ق��رار  م��ع  امل��واع��ي��د  تلك 

اعلنته احلكومة اال�شبوع املا�شي لدوائر 

وم��وؤ���ش�����ش��ات ال���دول���ة ت���زام���ن���ا م���ع عيد 

ال�شعيد. الفطر 

االثنن،  ام�س  بيان  املركز يف  واأو�شح 

اأن����ه مي��ك��ن مل��راج��ع��ي ع���ي���ادات ال�����ش��ك��ري 

والغدد ال�شماء التي ت�شادف مواعيدهم 

يف ذل���ك ال��ت��اري��خ، احل�����ش��ور اىل امل��رك��ز 

علماً  االأربعاء،  غد  بعد  يوم  من  اعتباراً 

ب���اأن���ه ���ش��ي��ت��م ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه��م م���ن ال�����ش��اع��ة 

ال�شابعة والن�شف �شباحاً وحتى ال�شاعة 

الثانية ع�شرة والن�شف ظهرا.

واأ�����ش����اف امل���رك���ز ان����ه ���ش��ي��ت��م اإر����ش���ال 

ر���ش��ال��ة ن�����ش��ي��ة ل��ل��م��راج��ع��ن ب��امل��واع��ي��د 

االخت�شا�شات  لعيادات  بالن�شبة  البديلة 

بق�شم  االإت�������ش���ال  اىل  داع���ي���ا  االأخ�������رى، 

 ٠6٥٣٠١١١١ رق���م  ه��ات��ف  ع��ل��ى  امل��واع��ي��د 

ر���ش��ال��ة  ت�����ش��ل  مل  ح����ال  يف   ٤٤٠ ف���رع���ي 

ن�شية.

االنباط- العقبة

 اأع����ل����ن����ت ����ش���ل���ط���ة م���ن���ط���ق���ة ال���ع���ق���ب���ة 

االق��ت�����ش��ادي��ة اخل��ا���ش��ة ع��ن وق���ف العمل 

ب��ج��م��ي��ع ت�������ش���اري���ح ال���ت���ج���وال ال�������ش���ادرة 

للقطاعات  وال�شركات  للموؤ�ش�شات  عنها 

امل��خ��ت��ل��ف��ة مب��ا ف��ي��ه��ا ال�����ش��ي��اح��ي، وال��ن��ق��ل، 

واملاحة. والتخلي�س 

ام�س  ���ش��در  ب��ي��ان  يف  ال�شلطة  واك����دت 

االث����ن����ن، ان وق����ف ال��ع��م��ل ب��ال��ت�����ش��اري��ح 

���ش��ي��ب��داأ اع��ت��ب��ارا م��ن ي���وم االح���د ١6 اأي���ار 

الت�شاريح  ا�شدار  اإع��ادة  و�شيتم  احل��ايل، 

واح��دة  ج��رع��ة  تلقوا  ال��ذي��ن  لاأ�شخا�س 

امل�شاد لفريو�س كورونا على  من املطعوم 

االأق�����ل م���ن خ���ال ت��ق��دمي ���ش��ه��ادة تثبت 

عليه احل�شول 

االنباط- عمان

»املالية،  امل�شركة  النيابية  اللجنة  �شرعت 

ام�س  جل�شة  خ���ال  واال���ش��ت��ث��م��ار«  واالق��ت�����ش��اد 

املهن  رخ�س  قانون  م�شروع  مبناق�شة  االثنن، 

داخل حدود اأمانة عمان الكرى ل�شنة ٢٠١٩.

وت���واف���ق���ت ال��ل��ج��ن��ة ع���ل���ى اخ���ت���ي���ار ال��ن��ائ��ب 

والنائب  لها،  رئي�شا  ال�شليحات  من��ر  الدكتور 

جعفر الربابعة مقرراً.

وقال ال�شليحات اإن اللجنة �شرعت مبناق�شة 

ال���ق���ان���ون ب��ح�����ش��ور وزي������ر ال����دول����ة ل��ل�����ش��وؤون 

ال��ق��ان��ون��ي��ة حم��م��ود اخل��راب�����ش��ة، ورئ��ي�����س جلنة 

اأم��ان��ة ع��م��ان ي��و���ش��ف ال�����ش��وارب��ة، ومم��ث��ل��ن عن 

غرفة �شناعة عمان وغرفة جتارة عمان وعدد 

املعنين. من 

تراكمي  عملها  املجل�س  جلان  اأن  اإىل  واأ�شار 

يحقق  ق��ان��ون  اأي  اإق���رار  اإىل  وت�شعى  ومتكامل 

امل�شلحة العامة، م�شيًفا اأن هذا القانون جرى 

معنيون  ون��ح��ن  ال�����ش��اب��ق  املجل�س  يف  مناق�شته 

بالبناء على ما جرى اإجنازه.

واكد ال�شليحات حر�س اللجنة على مواكبة 

التطورات وامل�شتجدات التي ت�شهدها العا�شمة 

املهن  قطاع  يف  �شيما  ال  امل��ج��االت  خمتلف  على 

داخ��ل حدود  املهن  تنظيم  يتطلب  ال��ذي  االأم��ر 

مناطق اأمانة عمان الكرى.

ل��ت��ح��دي��د  ج�����اء  ال���ق���ان���ون  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 

وال�شاحيات  وامل�شوؤوليات  وال��واج��ب��ات  امل��ه��ام 

وامل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ازم��ة مل��م��ار���ش��ة امل��ه��ن��ة والإي��ج��اد 

ال��ت��ك��ام��ل واالن�����ش��ج��ام وال��ت�����ش��اور ب��ن االأم��ان��ة 

البيئة  تهيئة  اإىل  اإ�شافة  املخت�شة،  واجل��ه��ات 

وامل���ن���اخ جل��ل��ب اال���ش��ت��ث��م��ار وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن من 

خ����ال ت�����ش��ري��ع ع�������ش���ري وم���ت���ط���ور، وت��ف��ع��ي��ل 

االأمانة  بن  االإلكرونية  اخل��دم��ات  ا�شتخدام 

واجلهات املخت�شة ومتلقي اخلدمة.

وعر�س ال�شواربة، بدوره، لاأ�شباب املوجبة 

مل�����ش��روع ال��ق��ان��ون، ق��ائ��ًا اإن����ه وب��ع��د م����رور ٣٣ 

عاما على قانون رخ�س املهن ملدينة عمان وما 

يجعل  جديدة  مهن  وظهور  تطور  من  �شهدته 

العاقة  ذات  الت�شريعات  مراجعة  الواجب  من 

لهذه  املهن  ترخي�س  منظومة  مواكبة  ل�شمان 

ال��ت��غ��ي��ريات وال��ت��ط��ور، وب��ال��ت��ايل اإي��ج��اد ق��ان��ون 

احلا�شل  التطور  يواكب  ع�شري  مهن  رخ�س 

على م�شتوى املهن وعلى م�شتوى مدينة عمان 

واأدوارها. ومهامها 

ت�شريعية  حلول  اإي��ج��اد  ���ش��رورة  اإىل  واأ���ش��ار 

وم��وؤ���ش�����ش��ي��ة ت�����ش��ه��م يف م��ع��اجل��ة ال���ع���دي���د من 

قيامها  �شبيل  يف  االأمانة  تواجه  التي  احل��االت 

مب��ه��ام��ه��ا ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ع���ر ت��وح��ي��د ال��ن��ط��اق 

وامل���رج���ع���ي���ة ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة جل��م��ي��ع امل���ه���ن ال��ت��ي 

متار�س �شمن حدود االأمانة.

ال���ق���ان���ون ي��ه��دف  اأن م�������ش���روع  اأو�����ش����ح  ك��م��ا 

خ��ال  م��ن  ال��راخ��ي�����س  ت��ط��وي��ر منظومة  اإىل 

تو�شيح جميع مكونات رخ�شة املهن، باالإ�شافة 

اإىل ت��ب��ن��ي م��ف��اه��ي��م ج���دي���دة ���ش��م��ن م��ن��ظ��وم��ة 

ت��رخ��ي�����س امل��ه��ن ت��ت��واف��ق وامل��م��ار���ش��ات اجل��ي��دة، 

تب�شيط  ه���و  االأ����ش���م���ى  ال���ه���دف  اأن  اإىل  الف���ت���ا 

وت�����ش��ه��ي��ل االإج�������راءات ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى اأف�����ش��ل 

اخلدمات باأق�شر الطرق.

وحت�����دث، خ���ال االج���ت���م���اع، ال���ن���واب خ��ال��د 

ربابعة  وجعفر  الب�شتنجي  وخ��ال��د  ح�شان  اأب��و 

ودي����ن����ا ال��ب�����ش��ري ون�������ش���ال احل����ي����اري وحم��م��د 

عواد  وع��ب��داهلل  يحيى  اأب��و  و�شليمان  ال�شعودي 

ال��ن��ر وط���ال الن�شور  ال���غ���زاوي وع��م��ر  وع��ل��ي 

العدوان وغازي  الرحيم االزايدة وناجح  وعبد 

وعبد  عيا�س  وهايل  البداوي  وغازي  الذنيبات 

ال�شام اخل�شري، عن جملة من االأمور املتعلقة 

الواردة  والتعريفات  للقانون  املوجبة  باالأ�شباب 

واملهنة.  املنطقة وحدودها  القانون كتعريف  يف 

وت���واف���ق���ت ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى اإق�������رار ال��ت��ع��ري��ف��ات، 

املهن  املرتبطة يف ممار�شة  املواد  اإىل  باالإ�شافة 

نقا�س  ب��ع��د  االأم���ان���ة  ح���دود  �شمن  وحت��دي��ده��ا 

مو�شع مع احل�شور.

 مشتركة نيابية تشرع بمناقشة رخص مهن أمانة عمان
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  بيتي سيبقى مفتوحا للجميع على الدوام

 انا مع تفعيل الحوار كما أكد الملك بأوراقه النقاشية
 تقديم الدعم للمعلمين ومع نقابة مرجعبتها القانون والميدان
 ال بد من تعزيز البيت الداخلي لمواجهة التحديات والمخاطر

 الصحة: الساللة الهندية قيد المراقبة 
وتحذر من التراخي في اتباع وسائل الوقاية

 صحة عجلون تكثف جوالتها 
الرقابية الميدانية

 إصابة سائحة بلغارية بفيروس 
كورونا بالعقبة

 إغالق محطتين لتحلية المياه في الزرقاء

االنباط- عمان

الهندية  ال�ساللة  اأن  �سرك�س  وبيين 

قيييييييد امليييراقيييبييية حييياليييييييا وجيييييرى اتيييخييياذ 

االجراءات الالزمة ملنع انت�سارها.

امل��ا���ض��ي��ة  اإن الي�����ام الأخ�����رة  وق����ال 

���ض��ه��دت ت���زاي���د ن�����ض��ب��ة امل�����ض��ج��ل��ن على 

وت��رة  يف  وت�����ض��ارع��ا  ال��ت��ط��ع��ي��م،  من�ضة 

وال��ث��ان��ي��ة،  الوىل  ل��ل��ج��رع��ة  ال��ت��ط��ع��ي��م 

ج��ي��دة  امل������ؤ������ض�����رات  ه�����ذه  اأن  م������ؤك�����دا 

وب����ال����ت����زام����ن م����ع ا����ض���ت���ق���رار ال��������ض���ع 

لكن  للتفاوؤل  ه��ذا  يدع�  فقد  ال�بائي 

�ضيف  اإىل  ال������ض���ل  اأن  وب���ن  ب��ح��ذر. 

امل����ؤ����ض���رات كما  اآم����ن ي��ح��ت��اج ث��ب��ات��ا يف 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م���ا ي���ط���راأ ع��ل��ى امل��ن��ح��ن��ى 

ال�بائي بتاأثر من املتح�ر الهندي.

االنباط- عجلون

ك��ث��ف��ت جل���ن���ة ال�����ض��ح��ة وال�����ض��ام��ة 

ال��ع��ام��ة يف حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل���ن ج�لتها 

ال��رق��اب��ي��ة امل��ي��دان��ي��ة ل��ل��ت��اأك��د م��ن ت�فر 

ال�����ض��ل��ع ال���ض��ت��ه��اك��ي��ة ب��ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة 

ل�ضروط  ومطابقتها  منا�ضبة  واأ���ض��ع��ار 

ال�ضحة وال�ضامة العامة.

وحذر رئي�س اللجنة حمافظ عجل�ن 

�ضلمان النجادا ، ام�س الثنن، امل�اطنن 

وامل����اد  والع�ضائر  الأط��ع��م��ة  ���ض��راء  م��ن 

تتعر�س  ال��ت��ي  اأو  امل��ك�����ض���ف��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 

لأ�ضعة ال�ضم�س مبا�ضرة ما ي�ضبب تلفها 

وعدم �ضاحيتها لا�ضتهاك والتاأثر 

�ضلبا على �ضحة امل�اطنن.

ال�ضحية  ال�ض�ؤون  قال مدير  ب��دوره، 

يف امل��ح��اف��ظ��ة ال���دك���ت����ر ت��ي�����ض��ر ع��ن��اب 

على  اجل����لت  تنفذ  ال�ضحة  ك����ادر  اإن 

واملاحم  والب�ضطات  التجارية  املحات 

للتاأكد من �ضامة الغذية واملنت�جات 

ال���ت���ي ت���ب���اع ل��ل��م���اط��ن��ن ح��ف��اظ��ا على 

�ضامتهم.

النباط- العقبة

قال نائب الرئي�س التنفيذي ل�ضلطة 

اخلا�ضة  الق��ت�����ض��ادي��ة  العقبة  منطقة 

اإن  ما�ضي  �ضرحبيل  ال�ضياحة  مف��س 

ال�����ض��ائ��ح��ة ال��ب��ل��غ��اري��ة ال��ت��ي ق��دم��ت مع 

جم��م���ع��ة ���ض��ي��اح��ي��ة ق��ب��ل ي����م���ن اإىل 

ك�رونا  بفرو�س  اإ�ضابتها  ثبتت  العقبة 

بعد اجراء الفح�س الازم لها.

كانت  املعنية  ال�ضائحة  اأن  اإىل  وا�ضار 

اأح�����ض��رت ف��ح�����س ك����رون���ا نتيجته  ق���د 

���ض��ل��ب��ي��ة، وع���ن���د و���ض���ل��ه��ا م���ط���ار امل��ل��ك 

ح�ضب  فح�ضها  ج���رى  ال����دويل  ح�ضن 

وظهرت  املعتمد  ال�ضحي  ال��روت���ك���ل 

مع  حجزها  وج��رى  اإيجابية،  النتيجة 

ال�ضحية  ال���ض��راط��ات  �ضمن  امل��راف��ق 

املعتمدة.

اأن  �ضحفي  ت�ضريح  يف  ما�ضي  واأك��د 

املخت�ضة  بالتعاون مع اجلهات  ال�ضلطة 

و����ض���ع���ت ع�������ددا م�����ن ال�����روت������ك������لت 

اخلا�ضة بالتعامل مع الفرو�س داخليا 

وال���ق��اي��ة  احل��م��اي��ة  ل�ضمان  وخ��ارج��ي��ا 

منه.

االنباط- الزرقاء

البيئة  ق�����ض��م ���ض��ح��ة  ك������ادر  اأغ��ل��ق��ت 

ال�ضحية  ال�����ض���ؤون  مديرية  يف  وال��غ��ذاء 

يف حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء، ام�����س الث��ن��ن، 

ج�لتها  خال  املياه  لتحلية  حمطتن 

الرقابية والتفتي�ضية.

خليل  الدكت�ر  املديرية  مدير  وب��ن 

ال���رواح���ن���ة، خ����ال ت�����ض��ري��ح ���ض��ح��ف��ي، 

ع��دم  ب�ضبب  ج���اء  املحطتن  اغ���اق  اأن 

ت��ق��ي��ده��م��ا مب���راح���ل امل��ع��اجل��ة ول���ج���د 

حت�يل  ج��رى  حيث  بالفطريات،  تل�ث 

ال��ع��ام  امل���دع���ي  اإىل  امل��ح��ط��ت��ن  م��ال��ك��ي 

ال��رادع��ة  القان�نية  الج����راءات  لت��خ��اذ 

ب��ح��ق��ه��م��ا، ول�����ن ي�����ض��م��ح ب�����اإع�����ادة ف��ت��ح 

�ضامة  م��ن  ال��ت��اأك��د  بعد  اإل  املحطتن 

ال�ضحة  مل��ع��اي��ر  ال��ع��ي��ن��ات وم��ط��اب��ق��ت��ه��ا 

وال�ضامة العامة.

ما زال م��ض�ع قان�ن الإدارة املحلية ب�ضكليه البلديات والامركزية ياأخذ نقا�ضا وجدل 

وا�ضعا لدى ال��راأي العام ما بن راف�س مل�ضروع القان�ن املطروح حاليا القائم على تعين 

اأع�ضاء الامركزية تعيينا من روؤ�ضاء الهيئات املنتخبة، وحتديد �ضرط ال�ضهادة اجلامعية 

اأ�ضلها لأنها مل حتقق  لروؤ�ضاء البلديات، وما بن امل�ؤيد لإلغاء الامركزية والفكرة من 

النجاح املن�ض�د، ويرى اأنها ف�ضلت ف�ضا ذريعا، واحلك�مة ما زالت حائرة وغر قادرة على 

الت�ضريعي  املطبخ  الن�اب  ملجل�س  وحت�يله  القان�ن  م�ضروع  واإق���رار  مف�ضلي  ق��رار  اتخاذ 

�ضاحب ال�لية يف اإقرار الت�ضريعات ليق�ل كلمته النهائية، وما زالت احلك�مة تعي�س حالة 

ال�ع�د والت�ض�يف باأنها �ضتقر م�ضروع القان�ن وحت�يله ملجل�س الن�اب من اإ�ضب�ع لآخر، 

ويف امل�ازي نقراأ ان احلك�مة �ضكلت جلنة وزارية للبدء باحل�ارات مع املختلف القطاعات 

ال�ضعبية وال�ضيا�ضية واملجتمعية لتحديث وتط�ير الت�ضريعات الناظمة للحياة وللحق�ق 

الأح���زاب  وق��ان���ن  املحلية،  الإدارة  ق��ان���ن  وه��ي  األ  ق���ان��ن،  ثاثة  ت�ضم  التي  ال�ضيا�ضية 

ال�ضيا�ضية، وقان�ن النتخابات النيابية، وذلك تنفيذا للت�جيهات امللكية ال�ضامية التي دعا 

اإليها جالة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل ورعاه خال �ضهر �ضباط املا�ضي من اأجل اإعادة 

النظر بكافة الق�انن الناظمة للحياة ال�ضيا�ضية، بهدف ت��ضيع قاعدة امل�ضاركة ال�ضعبية 

وال�ضيا�ضية يف �ضنع القرار، وعندما نتحدث عن حتديث وتط�ير الق�انن الناظمة للحياة 

ال�ضيا�ضية فالأ�ضل حت�ضينها لاأف�ضل من خال تعزيز الدميقراطية املتمثلة بت��ضيع قاعدة 

م�ضاركة النا�س يف النتخابات لنتخاب من ميثلهم يف هذه املجال�س اخلدماتية والت�ضريعية 

ب�ضكل مبا�ضر، فالقاعدة الإ�ضامية تق�ل ل جتتمع اأمتي على �ضالة، فاختيار النا�س ه� 

عن�ان احلقيقة، مثل حكم الق�ضاء الذي يعتر عن�ان احلقيقة، اأما الرج�ع اإىل املربع الأول 

بالردة والإنقاب على الدميقراطية باللج�ء اإىل تعيينات اأع�ضاء الامركزية يعتر نك�ضة 

�ضيا�ضية، وتعطيل ل بل قد ن�ضميه تخريب الإ�ضاح ال�ضيا�ضي الذي عملت عليه احلك�مات 

املتعاقبة، باإ�ضراف ملكي مبا�ضر بدءا من جالة املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل امللك احل�ضن 

بن طال رحمه اهلل، ومتابعة وا�ضتمرارا من جالة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل ورعاه، 

فاإذا ما اأقرت احلك�مة احلالية م�ضروع قان�ن الإدارة املحلية بهذه ال�ضيغة املطروحة فاقراأ 

هذا  ومن  ولهذا  عرجاء،  دميقراطية  عن  نتحدث  واأ�ضبحنا  ال�ضام،  الدميقراطية  على 

املقام وبهذا املقال اأت�جه اإىل دولة الدكت�ر ب�ضر اخل�ضاونة رئي�س ال���زراء بالتاأين واإعادة 

النظر مبا يت�ضمنه م�ضروع القان�ن احلايل من الت�جه نح� تعين اأع�ضاء الامركزية 

وتقزميها، لأن دولته من خمرجات الدي�ان امللكي الها�ضمي، وعمل اإىل جانب جالة امللك 

عبداهلل الثاين لفرة ط�يلة كانت كفيلة باأن يعرف ويتفهم ويلتقط ر�ضالة جالة امللك 

و�ضل�كياته الدميقراطية، وت�جه دوما نح� تر�ضيخ وتعزيز النهج الدميقراطي، وت��ضيع 

قاعدة امل�ضاركة ال�ضعبية واملجتمعية وال�ضيا�ضية يف �ضنع القرار، واحرام م�ضامن الد�ضت�ر 

ال�ضعبية واملجتمعية  الأردين والعمل والإلتزام مب�ضامينه والدليل على ذلك، احل���ارات 

بيت  والآخ���ر يف  احل��ن  امللك بن  وينظمها جالة  يتبناها  التي  والإعامية  وال�ضيا�ضية 

عن  فالرج�ع  و�ضي�فهم،  بالها�ضمين  دوم��ا  العامر  الها�ضمي  امللكي  ال��دي���ان  الأردن��ي��ن 

اخلطاأ ف�ضيلة، حمى اهلل الأردن وقيادته احلكيمة و�ضعبه ال�يف من كل مكروه.

د. رافع شفيق البطاينه

الالمركزية والتنمية 
السياسية

في لقاء مع »                   « أكد فيه على وجوب دعم الصحافة

 النائب بني ياسين: العشيرة هي حزب االردني

 الصحفيين تدعو لتعزيز الحريات العامة وإنقاذ المؤسسات الصحفية المتعثرة

االنباط : فرح مو�سى

 حم��م��د ت��ي�����ض��ر ب��ن��ي ي��ا���ض��ن ال��ن��ائ��ب امل��ت���ا���ض��ع ال��دم��ث 

به  لقائنا  ك��ان  حم��ي��اه  البت�ضامة  ت��ف��ارق  ل  ال���ذي  وال��رج��ل 

ال��ك���رة يف حمافظة  ب��ل���اء  امل��اء  كفر  بلدته  منزله يف  داخ��ل 

بعلمه،  يبخل  ل  ال���ذي  امل��ع��ط��اء  ال��رج��ل  يا�ضن  بني  ارب���د.. 

ال��ع��ا���ض��ق ل���راب وط��ن��ه ح��ت��ى ال��ن��خ��اع  ال��رج��ل ال���ذي ينظر 

بتفاوؤل وثقة واإميان اإىل امل�ضتقبل.

برتبة  امل�ضلحة  ال��ق���ات  دخ��ل  يا�ضن  بني  تي�ضر  حممد 

1972 ث��م ت����درج يف ال��رت��ب وامل��ن��ا���ض��ب  م����ازم ث���اين ع���ام 

ال��ع�����ض��ك��ري��ة ح��ت��ى ع���ن ق���ائ���دا ل��ل��ق���ات الردن����ي����ة ال��دول��ي��ة 

٢٠٠٨ ثم   ٢٠٠٦ حتى  اثي�بيا وارتريا من عام  امل�ضاركة بن 

احيل  ان  اىل  امل�ضركة  الأرك���ان  هيئة  لرئي�س  نائبا  اأ�ضبح 

اإىل التقاعد برتبة ل�اء لينتقل لل�ضلك الدبل�ما�ضي �ضفرا 

ملدة  ال��ع��راق  يف  �ضفرا  ث��م   2010 ع��ام  اخلارجية  وزارة  يف 

�ضنتن ون�ضف ثم مفت�ضا عاما يف وزارة اخلارجية وبعد ذلك 

اأمن عام وزارة اخلارجية منذ 2014 وحتى 2016

وان  ت�ضريف  ولي�س  تكليف  هي  النيابة  اأن  اأو�ضح  بداية   

وظيفة النائب رقابية اأي انه يراقب اأداء احلك�مة وي�ضائلها 

الق�انن  ب�ضن  ي��ق���م  ان��ه  اأي  ت�ضريعية  واأي�����ض��ا  ويحا�ضبها 

وال��ت�����ض��ري��ع��ات ال��ن��اظ��م��ة ل��ل��ح��ي��اة ال��ع��ام��ة ل��ك��ن ب��ع�����س اأب��ن��اء 

تقدمي  ه��ي  النائب  وظيفة  اأن  مقتنع�ن  لي��زال���ن  ال���ط��ن 

خدمات لأبناء دائرته النتخابية. 

اخلادم  اأك�ن  اأن  عيني  فين�ضب  و�ضعت  يا�ضن  بني  وتابع 

الرابعة  وللدائرة  العزيز  ال�طن  لهذا  البار  والب��ن  الأم��ن 

والأغ����ار  والطيبة  ال��ك���رة  الثاثة  باأل�يتها  خا�س  ب�ضكل 

ال�ضمالية ولن املطل�ب مني كثر والحتياجات اأي�ضا كثرة 

اأوىل الأول��ي��ات ه��� ال�ضعي اجل��اد وال����دوؤوب حلل  ف��ك��ان م��ن 

التي مازلت ت�ؤرق بي�تنا وعائاتنا  الفقر والبطالة  م�ضكلة 

وال��ق��ط��اع اخلا�س  م��ن احلك�مة  الطلب  ع��ن  اأت���ان��ى  ول��ن   ،

�ضناعية   مدينة  بناء  يتم  اأن  واآم��ل  منطقتنا  يف  ي�ضتثمر  اأن 

كل  يف  �ضياحية  منتجعات  بناء  واأي�ضا  منطقتنا  اأبناء  تخدم 

باأنها  تتميز  حيث  والطيبة   وكفرابيل  برق�س  مناطق  من 

لأج��ل  امل����زارات  واق��ع  حت�ضن  يتم  وان  جميلة  اإط��ال��ة  ذات 

الدينية . ال�ضياحة  تن�ضيط 

اأن م��ن��اط��ق ال���دائ���رة ال��راب��ع��ة ب��ح��اج��ة م��ا���ض��ة ل��اه��ت��م��ام 

بحيث  احلك�مية  وامل�ؤ�ض�ضات  بالدوائر  كبر  نق�س  فهناك 

اإىل  لل��ض�ل  للتنقل  الدائرة  هذه  اأبناء  من  الكثر  ي�ضطر 

احلك�مة  م��ن  ���ض��اأط��ل��ب  ذل��ك  لأج���ل  معينة  حك�مية  دائ���رة 

ال��دائ��رة  اأي�����ض��ا يف  ون��ح��ن   ، امل�ضاكل  ه��ذه  ملثل  اأن جت��د ح��ا 

امل�ج�دة  للم�ضت�ضفيات  الت��ضعة  زي��ادة  اإىل  بحاجة  الرابعة 

ال��ك���ادر  ف��الك��ت��ظ��اظ ون��ق�����س  ال��ط��م���ح   ف��ه��ي ل تلبي  فيها 

اأن  اأن يتم حلها ف�را ، و�ضاأطلب  الطبية والتمري�ضية يجب 

تتح�ل بع�س املراكز ال�ضحية الأولية لت�ضبح �ضاملة وذلك 

وزير  وخاطبت   ، الأوليات  اأوىل  من  امل�اطن هي  لن �ضحة 

ال�ضحة فعا بخ�ض��س هذه املطالب.

م��رد جدا  التحتية  والبنية  ال��ط��رق  واق��ع  اأن  واأ���ض��اف    

التي  الطرق  وفتح  ذلك  حت�ضن  لأجل  دائم  ب�ضكل  وا�ضغط 

ن��ح��ت��اج��ه��ا ، وق��م��ت ب���زي���ارات م��ي��دان��ي��ة ل��ك��ل م��ن م��دي��ري��ات 

اأبنائنا  ه��م���م  على  ل��اط��اع  وال��رب��ي��ة  وال��زراع��ة  ال�ضحة 

وم�ضاكلهم واأنني �ضاأق�م بنقل معاناتهم للحك�مة .

 وتابع حديثه كانت هناك الأمنيات بان يتم بناء جامعة 

ن��ظ��را لل��ضع  يف م��ن��ط��ق��ت��ن��ا  و ح��ت��ى ك��ل��ي��ة ج��ام��ع��ي��ة ول��ك��ن 

القت�ضادي ال�ضعب الذي متر به احلك�مة لذلك امتنى ان 

 ، بذلك  واملالية  القت�ضادية  الظروف  ت�ضمح  عندما  تتحقق 

نح�  بالت�جه  امل�ضتقبل  اأبنائنا يف  ت�جه  يك�ن  اأن  مع  ولأين 

من  ع��ددا  ببناء  �ضاأطلب  فاأنني  وال�ضناعي  املهني  التعليم 

املدار�س املهنية وم�ؤ�ض�ضات التدريب املهني لكي يت�لد عندنا 

جيل منتمي ويبني هذا  البلد .

و�ضدد على �ضرورة الت�ا�ضل مع اأبناء الدائرة الدائم ذلك 

دائم  ت�ا�ضل  على  �ضيبقى  انه  م�كدا  كثرة  امل�ضتجدات  لن 

بيته  وان  وهم�مهم  مل�ضاكلهم  وال�ضتماع  املنطقة  اأبناء  مع 

الطيبة  ل�اء  اإن  وقال   ، للجميع  مفت�ح  الدوام  على  �ضيبقى 

انه  فاأكد  لهم  نائب  اإف��راز  من  يتمكن  مل  قل�بنا  على  عزيز 

يعتر نف�ضه ابن واأخ للجميع وان ل�اء الطيبة ل يقل اأهمية 

�ضي�ضعى  وان��ه  ال�ضمالية  الأغ����ار  ل���اء  اأو  ال��ك���رة   ل���اء  ع��ن 

لتحقيق مطالبهم بكل ما اأوتي من عزمية واإ�ضرار.

الأمنية  والأج��ه��زة  امل�ضلحة  الق�ات  اإن  يا�ضن  بني  وق��ال 

وهي  اململكة  وا�ضتقرار  دع��م  ركائز  من  اأ�ضا�ضية  ركيزة  هي 

يت��ضط  بلد  يف  والأم����ان  الأم���ن  �ضانعة  ت��ع��اىل  اهلل  بف�ضل 

لهيب م�ضتعل فمن حقنا اأن نعتز وان نفخر بهذه امل�ؤ�ض�ضات 

التي ت�ؤدي واجبها  دون كلل اأو ملل حتت القيادة الها�ضمية . 

على  عملها  يقت�ضر  ل  ال��ق���ات  ه���ذه  اأن  ي��ج��د  ف��ال��ن��اظ��ر 

وا�ضتقراره فنجدها قبل اجلميع  اأمنه  وتعزيز  بلدنا  حماية 

عند حدوث  ي �ضي من معيقات احلياة  فتلبي نداء ال�طن 

وتقدم كل ما عندها لإعادة احلياة لطبيعتها واأي�ضا جندها 

للحفاظ  املتنقلة  مب�ضت�ضفياتها  والأري��اف  الب�ادي  يف  حت�م 

املناطق  يف  اأي�ضا  وجندها   ، العزيز  وطننا  اأبناء  �ضحة  على 

التعليم للجميع  لت�فر  الع�ضكرية  املدار�س  بنت  النائية قد 

.

لأج���ل ه��ذه الأ���ض��ب��اب وغ��ره��ا ال��ك��ث��ر ك��ان واج��ب��ا علينا 

واأل���ان��ه   اإ�ضكاله  بكافة  الدعم  لتقدمي   احلك�مة  ندع�  اأن 

لهم   املعي�ضي  ال��ضع  بتح�ضن  دائما  و�ضنطالب  طالبنا  فقد 

بزيادة الرواتب و�ضرف املكافئات لهم ، وتقدمي الدعم لهم 

تاأييدها  اأبدت  فقد  م�ضك�رة  فاحلك�مة  تقاعدهم  بعد  حتى 

ت�ضتطيع فعله  م��ا  ل��ت��ق��دمي  امل������ض���ع  ووع����دت  ل��ه��ذا  ال��ت��ام 

املعن�يات  لن  املعن�ي  الدعم  تقدمي  اأي�ضا  املطل�ب  ان  كما 

املرتفعة حتقق اأف�ضل الجنازات . 

التدريب  ي�ضمل  اأي�����ض��ا   ال��دع��م  اأن  يا�ضن  بني  واأ���ض��اف 

ال�����ض��ح��ي��ح وال��ت�����ض��ل��ي��ح امل��ن��ا���ض��ب ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى اجل��اه��زي��ة  

ال��دائ��م��ة، �ضيما وان��ه��ا ت��ق���م ب����ادوار وواج��ب��ات خ���ارج ح��دود 

ال���ط��ن ك��م�����ض��ارك ف��اع��ل ورئ��ي�����ض��ي يف ق����ات ح��ف��ظ ال�ضام 

الدولية يف خمتلف ارجاء العامل.

متتاليتن  ل��دورت��ن  طبق  احل��ايل  النتخاب  قان�ن  اإن    

الأح��زاب لكان  اأننا يف بلد قائم على  واأق�ل بكل �ضراحة ل� 

هذا القان�ن اأف�ضل ما ميثل املجتمع ولكن ولاأ�ضف ما زال 

وج���د  ب��دون  ال��ق��ان���ن  ه��ذا  وتطبيق  ع�ضرته  ح��زب��ه  �ضعبنا 

متثيل  ع��ن  ع��اج��زا  �ضيك�ن  ف��ان��ه  ل��اأح��زاب  وحقيقي  فعلي 

جتري  احلك�مة  اأن  علمت  ذل��ك  لأج��ل   ، للمجتمع  حقيقي 

مع  مناق�ضته  و�ضتتم  جديد  انتخابات  قان�ن  لطرح  درا�ضة 

وم�ؤ�ض�ضات  اأح���زاب  م��ن  املجتمع  اأط��ي��اف  كافة  وم��ع  ال��ن���اب 

القريب  بامل�ضتقبل  ل��ن��ا  ل��ي��خ��رج  حم��ل��ي  جمتمع  وم��ن��ظ��م��ات 

قان�ن ينال ر�ضى اجلميع .

ل��ق��د ت��اث��رت ال�ضحف ال���رق��ي��ة وا���ض��ب��ح��ت مت��ر ب��ط��روف 

���ض��ع��ب��ة ف��ال��ت��ط���ر ال��ت��ق��ن��ي وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي اث���ر ع��ل��ي��ن��ا �ضلبا 

ن�ضتعمله  كنا  م��ا  م��ن  كثر  ع��ن  �ضتغنينا  وب�ضببه  واإي��ج��اب��ا 

به  ن�ضتغني  اأ�ضبحنا  الذي  احلد  اإىل  و�ضل  ولاأ�ضف  �ضابقا 

علم  م��ن  نحتاجه  م��ا  ن��اأخ��ذ  واأ�ضبحنا  والأوراق  الكتب  ع��ن 

واقعنا  وه��ذا  التكن�ل�جيا  ا�ضتخدام  طريق  عن  ومعل�مات 

الذي لبد لنا من التعاي�س معه . 

ل�ضحفنا  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  نن�ضى  ل  اأن  ي��ج��ب  ول��ك��ن 

لأنها  عليها  للمحافظة  وال�ضعي  دعمها  علينا  حتتم  التي 

متت  ذلك  لأجل  وما�ضينا  ه�يتنا  عن   تعر  نظري  وب�جة 

على  لاإبقاء  الكبر  الدعم  تقدم  اأن  احلك�مة  املطالبة من 

هذه ال�ضحف وان تظل �ضاخمة وقد اأبدت احلك�مة رغبتها 

احلقيقية بدعم هذا القطاع واأنها لن تركه وحيدا و�ضابقي 

اأي�ضا على   دائما يف ت�ا�ضل لدعم هذا القطاع ، ولكن يجب 

هذا القطاع ان يدعم نف�ضه من خال التط�ير والتحديث .

ل��ق��د ���ض��ه��دن��ا يف ال��ع��ام امل��ا���ض��ي اأزم����ة اأ���ض��اف��ت ع��ل��ى اأزم���ة 

ك����رون���ا حت���دي ج��دي��د اآل وه���ي اأزم�����ة ح���ل جم��ل�����س ن��ق��اب��ة 

وال�ضتيداع  التقاعد  اإيل  املعلمن  من  عدد  واإحالة  املعلمن 

اآما اآن الآن لهذه الأزمة اأن حتل وما هي ال�ضبل التي ميكن 

لكم اأن تبادرون يف حلها ؟

ازم��ة  ومنها  ازم���ات  م��ن  ال��ب��اد  �ضهدته  م��ا  وبخ�ض��س   

وما  املعلم  كان  لقد  يا�ضن،  بني  النائب  قال  املعلمن،  نقابة 

زال اجل�����ض��ر ال���ذي ت��ع��ر ال��ب�����ض��ري��ة م��ن ف���ق��ه ن��ح��� املدنية 

والن�ر وما زال املثال احلي يف الت�ضحية الفذة باأدق �ض�رها 

على  اأمناء  املعلمن  ال�طن  انتدب  ولقد   ، معانيها  وا�ضدق 

وامل�ضالك  الطريق  لها  ي��ن��رون  والعق�ل  يرع�نها  الأرواح 

اأن  جميعا  ونعلم   ، ال�ضليم  وال��ت���ج��ي��ه  بالتهذيب  ي�ل�نها 

ال�طن حن ي�ضع فلذات اأكباده وديعة غالية بن اأيدي نفر 

اأيدكم  اأبناءه فكاأمنا يق�ل للمعلم ها ه� م�ضتقبلنا بن  من 

فافعل�ا بهم ما �ضئتم. 

ال���دع���م للمعلمن  ك���اف���ة  ت���ق���دمي  ذل����ك لب����د م���ن  لأج����ل 

وم�ضتقبل  م�����ض��ت��ق��ب��ل��ه��م  وت���ام���ن  ه��ي��ب��ت��ه��م  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 

اأبنائهم واأنني �ضاأقف مع املعلم داعما له ومل�ضتقبله ، واأمتنى 

اأن  وم��ع   ، قريبا  ال�ضتيداع  على  املحالن  ق�ضية  تنتهي  اأن 

تك�ن هناك نقابة مهنية مرجعيتها القان�ن ومعلمي امليدان 

وان ل تك�ن اأداة بيد “اأيدي خفية” حت�ل ت�جهات النقابة 

ذراع  يل  هدفها  نقابة  تك�ن  ل  وان   ، ل�ضيا�ضية  مهنية  م��ن 

النقابة  ق�ضية  ذل��ك  لأج��ل  واح���دة،  ب�تقة  يف  فكلنا  ال���ط��ن 

يف الق�ضاء الأردين النزيه والذي �ضيعطي كل ذي حق حقه 

ولكن  امل�ضروعة  مطالبه  يف  املعلم  م��ع  واك���رر  ارج��ع  ولكني 

باأ�ضل�ب احل�ار والبعد عن كافة اأ�ضكال ال�ضتق�اء.

 واو�ضح النائب بني يا�ضن ان جالة امللك عبداهلل الثاين 

اكد غر مرة يف اوراقه النقا�ضية اأن احل�ار اجلاد ي�ضهم يف 

اليجابي  احل���ار  اأهمية  عن  وحت��دث  الدميقراطية  تعزيز 

اأن  و���ض��رورة  ال�ضيا�ضي  ل��اإ���ض��اح  ق��دم��ا  لل�ضر  وال�ضريح 

ال��دمي��ق��راط��ي،  الأردن  م�ضتقبل  �ضنع  يف  اجل��م��ي��ع  ي�����ض��ارك 

الأط��راف   جميع  من  وا�ضحا  ق�ض�را  هناك  اأن  اعتر  واأنني 

والأح���زاب  امل��دين  املجتمع  وم�ؤ�ض�ضات  وال��ن���اب  فاحلك�مة 

جميعهم م�ضئ�لن لإحياء احل�ار وان تك�ن هناك  مبادرات 

لتحفيز  الندوات  تعقد  وان  الثقافية  والبي�ت  اجلامعات  يف 

الراأي والراأي  الراأي وان يتقبل اجلميع  اإبداء  اجلميع على 

اإذا   ، الأخر طاملا هناك احرام وعدم حتقر الطرف الأخر 

الدور وامل�ض�ؤولية على اجلميع ، واأنا مع اأي مبادرة تطلقها 

اأي جهة لتفعيل احل�ار .  

التحديات  الأردن لكثر من  ان الردن يتعر�س   ،   وقال 

الراف�س  الر�ضمي  م�قفه  نتيجة  ول�ضغ�طات  اخل��ارج��ي��ة 

لدولة  عا�ضمة  ال��ق��د���س  لإع���ان  وال��راف�����س  ال��ق��رن  ل�ضفة 

التي  امل�ا�ضيع  اخ��ط��ر  م��ن  يعتر  امل������ض���ع  وه��ذا  اإ���ض��رائ��ي��ل 

حت���دث ح��ال��ي��ا وم���ن اأك��ره��ا خ��ط���رة ع��ل��ى وط��ن��ن��ا ال��ع��زي��ز ، 

الراف�س  وال�ضعبي  الر�ضمي  الردن  م�قف  يعلم  وجميعنا 

امللك  وجالة  تف�ضيات  من  تبعها  ما  وكل  القرن  ل�ضفقة 

تيار  �ضد  وحيدا  يقف  انه  ونعلم  م�قفه  على  ثابت  عبداهلل 

ق�ي و�ضعب فاخلطر يحيط بنا من كل جانب .

وبناءا على ذلك ل بد من تعزيز وتق�ية البيت الداخلي 

واإ�ضراره   ي�ضتمد عزميته  فامللك  اخراق  اأي  وحت�ضينه من 

، فاين  ال�ضعب معه  والتحام  وق���ف  تعاىل من  اهلل  بعد  من 

وزمائي يف جمل�س الأمة لبد علينا من الرج�ع لق�اعدنا 

النتخابية وت��ضيح امل�قف الر�ضمي وك�ضب التعزيز للنظام 

واأي�ضا   ، الفكر  الداخلية من خال حت�ضن  البنية  وتق�ية 

املدار�س  يف  واملعلمن  امل�ضاجد  يف  اخلطباء  ت�جيه  من  لبد 

املخاطر  وت��ضيح  ال�عي  بن�ضر  يق�م�ا  لكي  م�قعه  يف  كا 

التي يتعر�س لها الأردن .

الرئا�ضة  خال  من  الن�اب  جمل�س  يق�م  اأن  اأي�ضا  ولبد 

اجل��ل��ي��ل��ة ب��ط��ل��ب ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات م��ع ن��ظ��رائ��ه��م يف ال���دول 

امل��ض�ع  ه��ذا  يف  لن  دويل  تاأييد  لك�ضب  وال�ضعي  امل��ج��اورة 

خط�رة ل� متت ل �ضمح اهلل.

الثاين ونحن  امللك عبداهلل  اأننا مع جالة  واكرر  واأعيد 

اأبناءه املخل�ضن والداعمن له .

االنباط- عمان

بيان  يف  ال�ضحفين  ن��ق��اب��ة  جم��ل�����س  دع���ا 

العاملي  الي�م  الثنن مبنا�ضبة  ام�س  ا�ضدره 

من  الثالث  ي�ضادف  الذي  ال�ضحافة  حلرية 

اأيار من كل عام، اإىل تعزيز احلريات العامة؛ 

حت��ق��ي��ق��ا ل��ل�����ض��ال��ح ال���ع���ام وت��دع��ي��م��ا مل�����ض��رة 

اململكة التي تدخل مئ�يتها الثانية.

وق�����ال ال���ب���ي���ان، ي���اأت���ي الح���ت���ف���ال ب��ال��ي���م 

ال��ع��امل��ي حل��ري��ة ال�����ض��ح��اف��ة ه���ذا ال��ع��ام حتت 

ظل  يف  عامة”  كمنفعة  “املعل�مات  ���ض��ع��ار 

من  يرافقها  وم��ا  ك���رون��ا  جائحة  ا���ض��ت��م��رار 

و�ضيا�ضية  واجتماعية  اقت�ضادية  ت��داع��ي��ات 

اأمام  التحديات  م�ضت�ى  تزيد  اأن  �ضاأنها  من 

وامل�ضتقلة. ال�ضحافة احلرة 

كما دعا البيان اإىل تط�ير منظ�مة عمل 

الإع������ام ع���ر ح�����ض��م م���راج���ع���ات ت�����ض��ري��ع��ات 

مف�ضلية، ويف مقدمتها قان�ن حق احل�ض�ل 

الإلكرونية  اجلرائم  وقان�ن  املعل�مة  على 

ع����دا ع���ن ال���ت���ّ�����ض���ع يف ق�������رارات واإج��������راءات 

الت�قيف على خلفية ق�ضايا الن�ضر والتعبر 

ع���ن ال������راأي وال��ت������ض��ع ب��ال��ت�����ض��ري��ع��ات ال��ت��ي 

احل��ري��ات  فيها  مب��ا  ال��ع��ام��ة  احل��ري��ات  تقيد 

ال�����ض��ح��ف��ي��ة ع���ل���ى غ�����رار ال���ت���ع���دي���ات ال��ت��ي 

اأدرجت �ضمن امل�ضروع املعدل لقان�ن النزاهة 

وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����ض��اد. ورف����ع امل��ج��ل�����س م��ذك��رة 

الت�ضريعية  القي�د  ح�ل  للحك�مة  تف�ضيلية 

التي  والأو����ض���اع  ال�ضحفية  احل���ري���ات  ع��ل��ى 

ال�ضحفية  امل�ؤ�ض�ضات  من  العديد  اليها  اآل��ت 

والإع����ام����ي����ة، م��ط��ال��ب��ا ب��ت��ع��زي��ز احل���ري���ات 

ال�����ض��ح��ف��ي��ة وان����ه����اء ت����ق���ي���ف ال�����ض��ح��ف��ي��ن 

امل�ؤ�ض�ضات  لإن��ق��اذ  والتدخل  الن�ضر  بق�ضايا 

ال�����ض��ح��ف��ي��ة امل���ت���ع���رة م��ن��ذ ����ض���ن����ات. وت��اب��ع 

دع���ات  ظل  يف  متر  املنا�ضبة  ه��ذه  اأن  البيان 

مزيد  اإىل  ال��ذه��اب  نح�  ملكية  وت���ج��ي��ه��ات 

ما  وال��دمي��ق��راط��ي،  ال�ضيا�ضي  الإ���ض��اح  م��ن 

ي��ت��ط��ل��ب ال����ض���راع ب���اإط���اق ح��ري��ة الإع����ام 

اأ�ضا�ضيا  ومدخا  �ضرطا  العامة؛  واحلريات 

الإ�ضاح وتطبيق مبادئ احلاكمية  لتحقيق 

وان�ضيابها  املعل�مات  الر�ضيدة و�ضمان تدفق 

حق�ق  من  كحق  بها  العام  ال��راأي  ومكا�ضفة 

املعرفة.

الأو������ض�����اع  ت������ردي  اأن  ال���ب���ي���ان  واأو������ض�����ح 

ال�ضحفية  امل���ؤ���ض�����ض��ات  لبع�س  الق��ت�����ض��ادي��ة 

وت�����ض��ن��ي��ف��ه��ا ك���ق���ط���اع���ات اأك������ر ت�������ض���ررا يف 

قيامها  اأم��ام  اإ�ضافيا  عائقا  �ضكل  اجلائحة، 

اأج���ر  ال��رق��اب��ي، ع��دا ع��ن تخفي�س  ب��دوره��ا 

ال��ع��ام��ل��ن ف��ي��ه��ا وان���ق���ط���اع روات�����ب ال��ب��ع�����س 

الآخر والت�جه نح� قرارات هيكلة يف بع�س 

ما  وا�ضحة  ومعاير  اأ�ض�س  دون  امل�ؤ�ض�ضات 

يزيد من حالة الإرباك داخل هذه امل�ؤ�ض�ضات.

لإنقاذ  ناجعة  ب��اإج��راءات  املجل�س  وطالب 

املتعرة  والإع��ام��ي��ة  ال�ضحفية  امل�ؤ�ض�ضات 

رائ��دة  وطنية  كم�ؤ�ض�ضات  عليها  واملحافظة 

اأعدادا كبرة  قدمت الكثر لل�طن وت�ظف 

من العاملن يف خمتلف الخت�ضا�ضات.

الثالثاء    4/ 5 / 2021



  االنباط-عمان

ب���ح���ث ن���ائ���ب رئ���ي�������س غ���رف���ة جت���ارة 

عييمييان نبيل اخلييطيييييب، اميي�ييس االثيينيين، 

مع �سفري جمهورية انغوال غري املقيم 

�سبل  نيل�سون مانويل كوزمي،  باالأردن 

البلدين  بن  اقت�سادية  عالقات  بناء 

بهذا  اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات  ودور 

ال�ساأن.

واأكيييييييييد اخلييييطيييييييييب، خييييييالل اليييليييقييياء 

الييييييذي حييي�يييسيييره ميييديييير عيييييام اليييغيييرفييية 

اأدوات  اإيييجيياد  �ييسييرورة  الييدويييك،  ه�سام 

العالقات  يف  بالنهو�س  ت�سهم  عملية 

االقييتيي�ييسييادييية واال�ييسييتييثييمييارييية وزيييييادة 

البلدين  بيين  التجاري  التبادل  حجم 

ال�سديقن.

جنيياح  عيييواميييل  اأهييييم  اأن  اإىل  واأ�يييسيييار 

بوجود  تتمثل  البلدين  بيين  الييتييجييارة 

نييييظييييام ليييوجييي�يييسيييتيييي وخيييييطيييييوط �ييسييحيين 

مييعيييييقييات  اأبييييييرز  اأن  مييبييييينييا  ميينييتييظييميية، 

التجارة بن اململكة واأنغوال حمدودية 

عدد �سركات ال�سحن.

واأكييييد �يييسيييرورة اأن يييكييون الييتييوا�ييسييل 

التجارة  غييرف  خييالل  من  االقت�سادي 

وعر�س  البلدين  مبنتجات  للتعريف 

ميييييا مييييكييين ا�يييييسيييييتيييييرياده وتييي�يييسيييدييييره، 

التجارية  الفر�س  ن�سر  اإىل  باالإ�سافة 

املتوفرة.

الذي  اللقاء  خالل  اخلطيب،  وبن 

عييقييد مبييقيير الييغييرفيية، �يييسيييرورة الييعييمييل 

عييلييى الييتييعييريييف مبييخييتييلييف الييقييطيياعييات 

ُي�سهم يف زيادة حجم  االقت�سادية، مبا 

التبادل التجاري بن البلدين، م�سريا 

الييتييي ميلكها  الييكييبييرية  االمييكييانييات  اإىل 

االأردن مبجال ال�سناعات الدوائية.

اأن بالده  واأ�سار ال�سفري كوزمي اإىل 

مييهييتييميية بييياإقيييامييية عيييالقيييات اقييتيي�ييسييادييية 

وجييود  اإىل  الفييتييا  االأردن،  مييع  نيي�ييسييطيية 

تيييوجيييه لييتيينييظيييييم زييييييارة ليييوفيييد جتييياري 

الييفيير�ييس  عييلييى  لييلييتييعييرف  اأنييييغييييوال  اإىل 

العالقات  وتعزيز  املتاحة  اال�ستثمارية 

البلدين. التجارية بن 

�ييسيينيياعييات  ميييتييلييك  االأردن  اأن  وبييين 

تيييهيييم اجليييانيييب االأنييييغييييويل كييياالأ�يييسيييميييدة 

والييكيييييميياويييات واالأدويييييييية، فيي�ييسيياًل عن 

املييعييلييومييات، فيما  تييكيينييولييوجيييييا  قييطيياع 

اللذين  بييالييغيياز واليينييفييط  بيييالده  متييتيياز 

ميكن لالأردن اال�ستفادة منهما.

واأكيييييد �يييسيييرورة فييتييح اآفييييياق الييتييعيياون 

بييين غييرفيية جتييييارة عييمييان ونييظييرياتييهييا 

اأوا�سر  توثيق  يف  ُي�سهم  مبا  اأنغوال  يف 

اليييتيييعييياون بييين اأ�يييسيييحييياب االأعييييمييييال يف 

توفري  �ييسييرورة  على  م�سددا  البلدين، 

االقت�سادية  الفر�س  حييول  املعلومات 

لدى اجلانبن.

اأن  اإىل  كييييوزمييييي  اليي�ييسييفييري  واأ�يييييسيييييار 

اإ�ييسييدار الييتيياأ�ييسييريات لييالأردنييييين حاليا 

ييييجيييري مييين خييييالل �يييسيييفيييارة بيييييالده يف 

العا�سمة القاهرة، موؤكدا وجود توجه 

لتعين قن�سل فخري النغوال يف عمان 

التاأ�سريات. اإ�سدار  لت�سهيل عملية 

  االنباط-عمان

اأكيييد ممييثييل قييطيياع امليييواد الييغييذائييييية يف 

ان  رائييييد حيييميييادة،  غييرفيية جتييييارة االردن 

عودة العمل اأيام اجلمع بعد رفع احلظر 

على  الطلب  تن�سيط  يف  اأ�سهم  ال�سامل 

قطاعي املطاعم واحللويات.

�سحفي  تيي�ييسييريييح  يف  حيييميييادة  وا�يييسيييار 

املطاعم  مبيعات  ان  اىل  االثيينيين،  ام�س 

املا�سية  اجلمعة  يوم  احللويات  وحمييال 

مييع  ميييقيييارنييية  بيييامليييئييية   20 بيينيي�ييسييبيية  زادت 

مبيعات باقي اأيام االأ�سبوع.

وحمييال  املطاعم  مبيعات  ان  واو�ييسييح 

التو�سيل  خدمات  خالل  من  احللويات 

املييينيييزيل حتيي�ييسيينييت كيييذليييك خييييالل االيييييام 

الف�سيل،  رميي�ييسييان  �ييسييهيير  ميين  املييا�ييسييييية 

وتيييرتيييفيييع ييييوميييييييا، وا�يييسيييهيييميييت يف زييييييادة 

القطاعن. املبيعات وتن�سيط اعمال 

وحمال  املطاعم  مبيعات  ان  وا�ييسيياف 

التو�سيل  خدمة  خييالل  من  احللويات، 

من  باملئة   15 يييقييارب  مييا  �سكلت  امليينييزيل 

اجيييميييايل املييبيييييعييات اليييييييومييييييية، مييطييالييبييا 

بييتييو�ييسييعيية مييظييليية الييقييطيياعييات امليي�ييسييمييوليية 

ن�ساط  على  ينعك�س  مبييا  اخلييدميية  بهذه 

حمال  بخا�سة  اخييرى  جتارية  قطاعات 

تعبئة  وحمييال  واملخابز  الغذائية  املييواد 

املييييياه وبيييييع اخليي�ييسييار. واكيييد حييمييادة ان 

واخلدمية  التجارية  القطاعات  ن�ساط 

بينها،  فيما  ومتكاملة  مرتابطة  �سل�سلة 

باقي  على  �سيوؤثر  قطاع  اي  تعطل  وان 

الوطني. القطاعات واالقت�ساد 

احللويات  املييطيياعييم وحميييال  ان  وبيين 

منع  خييالل  من  الدفاع  بيياأواميير  ملتزمة 

التجمعات وتطبيق االجراءات ال�سحية 

�سواء  الر�سمية  اجلييهييات  ميين  املفرو�سة 

جلهة لب�س الكمامة او التباعد.

وتوقع ان ين�سط الطلب ب�سكل وا�سح 

املطاعم وحمال احللويات  على خدمات 

�سهر رم�سان  االيام االخرية من  خالل 

الف�سيل.

يوجد  االأردن  جتييارة  غرفة  وبح�سب 

يف اململكة حوايل 18 األف حمل تعمل يف 

 100 توظف  واحلييلييويييات  املطاعم  قطاع 

األف عامل.

االنباط-عمان

امل�ساهمة  اليي�ييسييركييات  اأربيييياح  �ييسييايف  ارتييفييع 

الربع  يف  عمان  بور�سة  يف  املييدرجيية  العامة 

باملئة،  6ر176  بن�سبة   ،2021 عييام  من  االأول 

مييقييارنيية مع  ديييينيييار،  مييليييييون  8ر293  لييتييبييلييغ 

والبالغة  املا�سي  العام  من  املماثلة  الفرتة 

2ر106 مليون دينار.

قبل  االأربييياح  ارتييفيياع  البيانات،  واأظييهييرت 

3ر401  اإىل  ال�سريبة لهذه ال�سركات لت�سل 

العام احلايل  االأول من  مليون دينار للربع 

مقارنة مع 2ر175 مليون دينار للربع االأول 

 129 ن�سبته  بارتفاع  اأي  املا�سي،  الييعييام  ميين 

باملئة.

وميييين اليينيياحييييية الييقييطيياعييييية، كييييان قييطيياع 

اليي�ييسيينيياعيية االأكيييير ارتييفيياعيياً يف اأربييياحيييه بعد 

يليه  باملئة،  8ر668  بلغت  بن�سبة  ال�سريبة 

2ر302  بلغت  ارتفاع  بن�سبة  اخلدمات  قطاع 

باملئة، ثم القطاع املايل بارتفاع ن�سبته 7ر70 

باملئة.

عمان  لبور�سة  التنفيذي  املدير  واأو�سح 

هذا  ميين  االأول  الييربييع  اأن  الوظائفي  مييازن 

اليييعيييام وعيييليييى اليييرغيييم مييين ا�ييسييتييمييرار اأزميييية 

ملمو�ساً  حت�سناً  �سهد  وتداعياتها،  كييورونييا 

يف اأربييييياح اليي�ييسييركييات مييقييارنييًة ميييع اأربيياحييهييا 

2020، وهي  عييام  ميين  نف�سها  الييفييرتة  خييالل 

للقطاعات  اإغييالقيياً  ت�سهد  مل  التي  الييفييرتة 

ميين  اأ�يييسيييبيييوعييين  اآخييييير  يف  اإال  االقيييتييي�يييسييياديييية 

للتفاوؤل  يدعو  ما  الييفييرتة،  لهذه  اآذار  �سهر 

املييرحييليية  خييييالل  الييي�يييسيييركيييات  اأداء  بييتييحيي�ييسيين 

على  االإيجابية  التطورات  �سوء  يف  القادمة 

�سعيد التو�سع يف حمالت التطعيم وحت�سن 

االأداء االقت�سادي وتوقعات حتقيق معدالت 

منو اإيجابية ت�سل اإىل 2 باملئة. 

  االنباط-عمان

اعييليين مييدييير عيييام دائيييييرة �ييسييريييبيية الييدخييل 

ان عدد  عييلييي،  اأبيييو  الييدكييتييور ح�سام  واملييبيييييعييات 

املييكييلييفيين اليييذيييين بيييييييادروا لييتييقييدمي اقييييييرارات 

�ييسييريييبيية اليييدخيييل واملييبيييييعييات الييكييرتونيييييا منذ 

340 الف مكلف حتى  بداية العام احلايل بلغ 

نهاية م�ساء ام�س االحد.

وقيييييال ابييييو عييلييي يف بيييييييان �ييسييحييفييي اميي�ييس 

االثيييينيييين، ان عييييدد املييكييلييفيين اليييذيييين قييياميييوا 

الدخل من خالل مديريات  اقرارات  بتقدمي 

الييييدائييييرة وميييراكيييزهيييا الييكييرتونيييييا مبيي�ييسيياعييدة 

مكاتب خدمة اجلمهور التي وفرتها الدائرة 

مليييين ال متيييكييينيييهيييم ظييييروفييييهييييم ميييين تييقييدميييهييا 

ما  اأي  مكلف  األييف   12 حييوايل  بلغ  الكرتونيا 

التي  االقيييرارات  جمموع  من  باملئة،   3 ن�سبته 

مت تقدميها خالل الفرتة القانونية. وا�ساف 

ان دائيييييرة �ييسييريييبيية اليييدخيييل واملييبيييييعييات اوليييت 

اأي  لها  يحتاج  التي  اخلدمات  غالبية  توفري 

الالزم  واالهتمام  االولوية  الكرتونيا  مكلف 

املييكييلييفيين  لييتييمييكيين جييميييييع   2020 عييييام  خييييالل 

احلاجة  دون  ُبعد  عن  معامالتهم  اجنيياز  من 

اىل مييراجييعيية اليييدائيييرة ومييواجييهيية املييوظييفيين 

للت�سهيل والتخفيف عليهم يف الوقت واجلهد 

ظل  يف  و�سالمتهم  �سحتهم  على  وللحفاظ 

واالحرتازية  الوقائية  والتدابري  االإجييراءات 

انت�سار  ميين  للحد  احلييكييوميية  اتييخييذتييهييا  الييتييي 

دعا مدير  اخييرى،  كورونا. من جهة  فريو�س 

املكلفن  واملبيعات  الدخل  �سريبة  دائييرة  عام 

�سريبة  اقيييرارات  بتقدمي  يلتزموا  مل  الذين 

الييفييرتة  خيييالل   2020 املييالييييية  لل�سنة  الييدخييل 

اىل  املبادرة  اإىل  ام�س،  انتهت  التي  القانونية 

تييقييدميييهييا ودفييييع املييبييالييغ املييعييليينيية فيييييهييا جتنبا 

لييتييعيير�ييسييهييم لييتييزايييد اليييغيييراميييات واال�ييسييافييات 

الييقييانييونييييية اليينيياجييميية عيين الييتيياأخيير يف تييقييدمي 

ال�سريبة. االقرار وت�سديد 
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  االنباط-عمان

اأغييييلييييقييييت بييييور�ييييسيييية عيييييميييييان، امييي�يييس 

مييليييييون  8ر7  تييييييداول  عييلييى  االثيييينيييين، 

4239 عقدا بقيمة  �سهم، موزعة على 

مليون  1ر8  بلغت  اإجمالية،  تييداوالت 

دينار. 

اإىل  اليييبيييور�يييسييية  وارتيييييفيييييع ميييوؤ�يييسييير 

بيياملييئيية  02ر2  بيينيي�ييسييبيية   1836 اليينييقييطيية 

ال�سابقة.   اجلل�سة  اإغالق  مع  مقارنة 

52 �ييسييركيية،  وارتييفييعييت اأ�ييسييعييار اأ�ييسييهييم 

بييييينييمييا انييخييفيي�ييسييت اأ�يييسيييعيييار اأ�ييسييهييم 24 

�ييسييركيية، وا�ييسييتييقييرت اأ�ييسييعييار اأ�ييسييهييم 22 

�سركة اأخرى.  

االنباط-برتا

اقت�سادية،  قطاعات  ممثلو  اأكييد 

االأردنييييييييية  الييي�يييسيييراكييية  اتيييفييياقييييييية  اأن 

حتقيق  يف  �ييسييتيي�ييسييهييم  الييريييطييانييييية، 

اليييييعيييييدالييييية مبييييييبييييييادالت اليييبيييليييديييين 

التجاري، جلهة  وامليزان  التجارية، 

اململكة  ل�سوق  االأردنييييية  اليي�ييسييادرات 

امليييتيييحيييدة، اليييتيييي ال تييييييزال تييو�ييسييف 

باملتوا�سعة.

االأردنييييية  االأنييبيياء  لوكالة  وقييالييوا 

تيياأ�ييسييييي�ييس  اتيييفييياقييييييية  اإن  )بيييييييييرتا(، 

اليييي�ييييسييييراكيييية بييييين اليييبيييليييديييين متيينييح 

ميييعييياميييلييية تييفيي�ييسيييييلييييية مييييين خيييالل 

االإعيييفييياء مييين اليير�ييسييوم اجلييمييركييييية 

نحو  على  بينها  املتبادلة  للب�سائع 

يييييييوازي امليييعييياميييلييية امليييعيييميييول بيييهيييا يف 

اإطييييار اتييفيياقييييية اليي�ييسييراكيية االأردنييييييية 

االأوروبية.

ودخلت اتفاقية تاأ�سي�س ال�سراكة 

بيين حييكييومييتييي الييبييلييدييين واإيييرليينييدا 

اليي�ييسييمييالييييية حيييييز الييتيينييفيييييذ اليي�ييسييبييت 

املييييا�ييييسييييي، بيييعيييد ا�يييسيييتيييكيييميييال جييميييييع 

اإجييييييييييييراءات امليييي�ييييسييييادقيييية اليييوطييينييييييية 

الواجبة.

وجييييياءت االتييفيياقييييية حيير�ييسيياً من 

حييكييومييتييي الييبييلييدييين عييلييى تييوطيييييد 

اليييييعيييييالقيييييات الييييرا�ييييسييييخيييية بييييينييهييمييا 

االقت�سادية  الييعييالقييات  وا�ييسييتييداميية 

واليييتيييجييياريييية الييثيينييائييييية وذليييييك بعد 

من  ر�سمياً  املييتييحييدة  اململكة  خيييروج 

االحتاد االأوروبي العام احلايل.

ومتنح االتفاقية التي مت توقيعها 

تييفيي�ييسيييييلييييية  ميييعييياميييلييية   ،2019 عيييييام 

مييين خييييالل االإعييييفيييياء مييين اليير�ييسييوم 

بن  املتبادلة  للب�سائع  اجلمركية 

املعاملة  يييوازي  نحو  على  البلدين 

اإطييييييييار اتييفيياقييييية  امليييعيييميييول بيييهيييا يف 

ال�سراكة االأردنية االأوروبية.

نييائييب رئي�س غييرفيية جتييارة  وقيييال 

االأردن  اإن  اخلييطيييييب،  نييبيييييل  عييمييان 

وبيييرييييطيييانيييييييا متييكيينييتييا ميييين اإعيييييييادة 

الييعييمييل بيياتييفيياقييييية الييتييجييارة احليييرة 

بيين الييبييلييدييين، بييعييد ميي�ييسيياورات بن 

على  بالنفع  �سيعود  مبا  الطرفن، 

بينهما،  البينية  الييتييجييارة  ت�سهيل 

امليييجييياالت  الييييعييييالقييييات يف  وتيييعيييزييييز 

واأ�ييسيياف  وال�سيا�سية.  االقت�سادية 

االأردن  بييين  اليييتيييجييياري  امليييييييزان  ان 

وبييريييطييانيييييا، مييييييل نييحييو االأخييييرية، 

اأقييل  لييريييطييانيييييا  اليي�ييسييادرات  اإن  اإذ 

بييكييثييري مييين الييبيي�ييسييائييع امليي�ييسييتييوردة 

منها، واالتفاقية �سرورية لتحقيق 

اليييعيييدالييية يف اال�ييييسييييتييييرياد، خييا�ييسيية 

االحتيياد  ميين  بريطانيا  خيييروج  بعد 

االأوروبي.

اجلمعية  رئي�س  اأ�سار  جهته،  من 

االأردنييييييييييية الييريييطييانييييية الييدكييتييور 

االأردن  اأن  اإىل  احليييدييييدي،  مييوؤميين 

�يييسيييييييكيييون املييي�يييسيييتيييفيييييييد االأكيييييييير ميين 

هيييذه االتييفيياقييييية، كيييون اليي�ييسييادرات 

االأردنييييييييية لييريييطييانيييييا مييتييوا�ييسييعيية 

الريطانية  بييامليي�ييسييتييوردات  مييقييارنيية 

لتعزيز  تطلعه  عن  معربا  لييالأردن، 

وتنمية  االأردنييييية  الكفاءات  تدريب 

مييييهيييياراتييييهييييا، وتييييعييييزيييييز اليييعيييالقيييات 

اليييتيييارييييخييييييية بييييين الييييبييييلييييدييييين، مييا 

ويعود  االقت�ساد  �سي�سهم يف حت�سن 

بيياليينييفييع عييلييى الييعييالقييات الييثييقييافييييية 

رئي�س  بيين  بيييييدوره،  واالأكيييادميييييييية. 

جمعية االأعمال االأردنية االأوروبية 

ان  بييدران،  جمال  املهند�س  )جيبا( 

التفاقية  �سرعي  ورييييث  االتييفيياقييييية 

الييي�يييسيييراكييية االأوروبييييييييييييية االأردنييييييييييية 

كييانييت  واليييتيييي   ،1997 عييييام  املييوقييعيية 

االحتيياد  ميين  جيييزءا  بريطانيا  فيها 

االأوروبيييييييييييي، وعييينيييد خيييروجيييهيييا ميين 

لتنظيم  تعديلها  ا�ستوجب  االحتاد 

النمط  بنف�س  الييتييجييارييية  الييعييالقيية 

املوجود يف اتفاقية 1997.

االتيييفييياقييييييية  ان  بييييييييييدران  واكييييييييد 

اأ�سحاب  االأردنييييين  للتجار  مهمٌة 

اإنييهييا  اإذ  بييريييطييانيييييا،  االلييتييزامييات يف 

ال�سناعية  اليي�ييسييركييات  اأييي�ييسيياً  متيينييح 

الت�سدير لريطانيا. حق 

مييييييين جييييييانييييييبييييييه، ليييييفيييييت اخلييييبييييري 

االقييييتيييي�ييييسييييادي امليييهييينيييد�يييس مييو�ييسييى 

ليينييدن  مييييوؤمتيييير  اأن  اىل  الييي�يييسييياكيييت، 

فيير�ييسيياً  حيييميييل   ،2019 يف  امليينييعييقييد 

بريطانية، وجب  اأردنية  ا�ستثمارية 

ال�سراكة  اإحييييياء  واإعييييادة  تييعييزيييزهييا، 

اأزميية  ظييل  يف  خا�سة  البلدين،  بيين 

كييورونييا ومييتييطييلييبييات اخلييييروج منها 

االقت�ساد. وتعايف 

وقال ان االتفاقية طال انتظارها 

تفعيلها،  املييهييم  وميين  املييوؤمتيير،  بييعييد 

مييل  التجاري  امليييييزان  واأن  خا�سة 

بنحو  عييجييز  وهييينييياك  لييريييطييانيييييا، 

وال�سادرات  فيه،  دوالر  مليون   200

االأردنييييييييية لييريييطييانيييييا مييتييوا�ييسييعيية، 

مليون   24 نييحييو   2020 يف  بلغت  اإذ 

دوالر، يف حن بلغت امل�ستوردات من 

بريطانيا نحو 217 مليون دوالر.

احلقيقية  اليي�ييسييراكيية  ان  وا�ييسيياف 

بيييين اليييطيييرفييين، تيييتيييوج مبيي�ييسيياركيية 

القطاع اخلا�س، من خالل الوفود 

اليييتيييجييياريييية اليييرييييطيييانييييييية لييتييعييزيييز 

الييييتييييعيييياون مييييين خييييييالل املييي�يييسيييارييييع 

امل�سرتكة.

اليييطييياقييية  مييييييولييييييدات  ان  ييييييذكييييير 

واملييعييادن  واخليي�ييسييروات  امليكانيكية 

ال�سناعية  واالآالت  واملالب�س  اخلام 

اليييعيييامييية، تييعييد مييين اأبيييييرز �يييسيييادرات 

ترتكز  فيما  بريطانيا،  اإىل  االأردن 

ال�سناعية  االآالت  على  امل�ستوردات 

الييييييعيييييياميييييية وميييييييييوليييييييييدات الييييطيييياقيييية 

واملنتجات  واليي�ييسيييييارات  امليكانيكية 

وال�سيدالنية الطبية 

تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون االقتصادي مع انغوال

الغاء حظر الجمعة ينشط عمل المطاعم ومحال الحلويات

6ر176% نسبة ارتفاع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان

الضريبة: 97 % من اقرارات الدخل تم تقديمها الكترونيا

بورصة عمان تغلق تداوالتها على 
1ر8 مليون دينار

اقتصاديون: اتفاقيُة الشراكة 
مع بريطانيا تحّقق العدالة بالميزان التجاري
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�سنغافورة - رويرتز

ق���ف���ز ���س��ع��ر ال���ب���ات���ن يف امل���ع���ام���ات 

دوالرا   1238 �إىل   %3 م��ن  اأك��ر  الفورية 

الف�سة  اأ�سعار  �سعدت  فيما  لاأون�سة، 

 26.76 �إىل   %3.3 ال��ف��وري��ة  ب��امل��ع��ام��ات 

دوالر لاأون�سة.

وت��راج��ع ال����دوالر ام�����س االث��ن��ن بعد 

خيمت  �إذ  �ل�����ص��ع��ود،  ع����اود  ق���د  ك����ان  �أن 

ح��ال��ة م���ن �حل����ذر ع��ل��ى �مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن يف 

�لبنوك  باجتماعات  حافل  �أ�صبوع  بد�ية 

امل��رك��زي��ة وب��ي��ان��ات اق��ت�����س��ادي��ة اأم��رك��ي��ة 

ه��ام��ة ال���ص��ت��ق��اء م��وؤ���ص��ر�ت ع��ل��ى توقعات 

�صانعي  �أف��ع��ال  وردود  �ل��ع��امل��ي  �لت�صخم 

ال�سيا�سات.

ب�صبب  �ل��ت��ع��ام��ات حم����دودة  وك���ان���ت 

مما  و�ل�صني،  �ليابان  م��ن  ك��ل  يف  عطلة 

�لعملة  جعل  ما  وه��و  �لتقلبات،  من  حد 

�الأم���رك���ي���ة ع��ل��ى ن��ف�����س م�����ص��ت��و�ه��ا عند 

�لت�صوية بعد قفزة يوم �جلمعة. وتر�جع 

اأ�سابيع   3 قمة  وب��ل��غ  �ل��ي��ورو  مقابل  �إىل 

مقابل �لني عند 109.66.

يقي�س  �ل��ذي  �ل��دوالر  موؤ�صر  وتر�جع 

�إىل  رئي�صية  ع��م��ات  ���ص��ت  م��ق��اب��ل  �أد�ءه 

من  ن���زوال  �ل���ي���وم،  منت�صف  يف   91.097

91.390 يف جل�صة �صابقة يف �آ�صيا.

و�نخف�س �ملوؤ�صر 2% يف �أبريل ني�صان، 

�لتعايف  �إي��ج��اب��ي��ة الآف���اق  ن��ظ��رة  رف��ع��ت  �إذ 

�لتجارة  على  �ملنك�صفة  �لعمات  �لعاملي 

�جتاهه  غر  لكنه  �ل��دوالر،  ح�صاب  على 

يف  لا�صتهاك  �إيجابية  بيانات  ظ��ل  يف 

�لواليات �ملتحدة يوم �جلمعة.

وك���ان �رت��ف��اع �ل���دوالري���ن �الأ���ص��ر�يل 

و�ل��ن��ي��وزي��ل��ن��دي ط��ف��ي��ف��ا �م�������س، وه���و ما 

مل ي��ك��ف ل��ت��ع��وي�����س خ�����ص��ائ��ره��م��ا يف ي��وم 

اجلمعة.

�إىل  و�سعد الدوالر االأ�سرتايل   0.3   % 

ل��ي��ك��ون ق���رب م��ت��و���ص��ط حت��رك��ات��ه يف 20 

يوما. وكان �جلنيه �الإ�صرليني �الأف�صل 

�أد�ء مقابل �لدوالر �إذ �رتفع 0.4   % خال 

ام�س.

ك�صرت  �مل�صفرة،  �لعمات  �أ���ص��و�ق  ويف 

لت�صجل  دوالر  �آالف   3 �ل��� حاجز  �إث��ري��وم 

ذروة جديدة.

»فيريزون« تبيع »ياهو« 
و»إيه أو إل« بـ 5 مليارات دوالر 

لصندوق استثماري

مطارات أميركا 
تسجل 1.63 مليون مسافر

وزير التجارة التركي: نريد تحسين 
العالقات االقتصادية مع مصر

و��سنطن - �أ ف ب

�أع��ل��ن��ت ���ص��رك��ة »ف���ري���زون« �الأم��رك��ي��ة 

�أنها  �الثنني،  �م�س  لات�صاالت  �لعماقة 

�تفاق مع �صندوق لا�صتثمار  �إىل  تو�صلت 

يف �الأ����ص���ه���م �خل���ا����ص���ة ع��ل��ى ب��ي��ع��ه جن��م��ي 

�إل«  �أو  »ي���اه���و« و«�إي�����ه  �الآف���ل���ني  �الإن���رن���ت 

مقابل خم�صة مليار�ت دوالر.

وت���������ص����م����ل �ل���������ص����ف����ق����ة م������ع �����ص����ن����دوق 

»�أب���ول���و غ��ل��وب��ل م��ان��اج��م��ن��ت« �أي�����ص��اً وح��دة 

ب��اأك��م��ل��ه��ا، مب���ا فيها  »ف����ري����زون م���ي���دي���ا« 

للعامتني  �الإع���ان  تكنولوجيا  عمليات 

التجاريتن.

و�أو����ص���ح���ت »ف����ري����زون« يف ب���ي���ان �أن��ه��ا 

���ص��ت��ح�����ص��ل م���ن �ل�������ص���ن���دوق �ال���ص��ت��ث��م��اري 

ن��ق��د�ً، يف  4،25 م��ل��ي��ار دوالر  »�أب���ول���و« ع��ل��ى 

�صكل  على  دوالر  مليون   750 �صتكون  حني 

تف�صيلية. �أ�صهم 

�صتحتفظ  �أنها  �إىل  »فريزون«  و�أ�صارت 

�صتبقى حتت  �لتي  �ل�صركة  10% يف  بح�صة 

غ��اور�ب��ان  غ��ورو  �لتنفيذي  �لرئي�س  �إد�رة 

�لف�صل  �مل��ت��وق��ع يف  �ل�����ص��ف��ق��ة  �إمت�����ام  ع��ن��د 

الثاين من ال�سنة اجلارية.

وك���ان���ت »ف�����ري�����زون« �����ص���ت���ح���وذت ع��ل��ى 

مليار   4،5 نحو  مقابل   2017 ع��ام  »ي��اه��و« 

�إل«  �أو  »�إيه  دوالر، ودجمته يف وحدتها مع 

يف   2015 ع��ام  عليه  ��صتحوذت  كانت  �ل��ذي 

مقابل 4،4 مليار دوالر من »تامي وورنر«.

�لعقد  �الإن��رن��ت يف  �أن زخ��م رم���َزي  �إال 

و�ل��ع�����ص��ري��ن  �حل������ادي  �ل���ق���رن  م���ن  �الأول 

يف  ح�صتاهما  وك��ذل��ك  �ل���ر�ج���ع،  يف  �أخ���ذ 

حتول  �إذ  �الإعانية،  ومد�خيلهما  �ل�صوق 

�أح��دث  من�صات  �إىل  �الإن��رن��ت  م�صتخدمو 

منها »غوغل« و«في�صبوك«.

�لعربية-وكاالت

مليون   1.63 �ملتحدة  �ل��والي��ات  ر�صدت 

منذ  معدل  �أع��ل��ى  يف  مطار�تها  يف  م�صافر 

�نت�صار  تف�صي  تو�صع  منذ  �أي   2020 مار�س 

جائحة كورونا على م�صتوى �لعامل.

�ملّتحدة،  �لواليات  يف  �ملطار�ت  و�صّجلت 

م�صتوى مرتفعا من �أعد�د �مل�صافرين وفقا 

»تي  �لنقل  �أم��ن  �إد�رة  عن  �صادرة  لبيانات 

�إ�س �إيه«.

توّقف  يف  »ك��وف��ي��د-19«  جائحة  ت�صببت 

حركة �لنقل �جلّوي يف �لباد لكن �حلركة 

للرحات  خا�صة  تدريجيا  ع��ادت  �جل��وي��ة 

�لد�خلية.

وخ����ال �ل�����ص��ه��ر �مل��ا���ص��ي ���ُص��ّج��ل وج���ود 

�ملطار�ت  م�صافر يف  مليون   1.35 اأكر من 

مار�س   15 منذ  رقم  �أعلى  وهو  �الأمركّية، 

1.5 مليون �صخ�س. 2020 عندما �صافر 

ورغ����م ذل���ك ف����اإّن ه���ذ� �ل��رق��م ال ُي��ّث��ل 

�صوى نحو ن�صف �لعدد �ملعتاد للم�صافرين 

يف مثل هذه �لفرة من �لعام.

للم�صافرين  �صابقة  ن�صبة  �أعلى  وكانت 

خ����ال �الأزم������ة �ل�����ص��ّح��ي��ة ق���د ���ُص��ّج��ل��ت يف 

مليون   1.33 قرابة  مع  يناير،  من  الثالث 

م�سافر.

وُي���ع���اود ك��ث��ر م��ن �الأم��رك��ّي��ني �ل��ذي��ن 

�ل�صفر  للفرو�س،  �مل�صاّدة  �للقاحات  تلّقو� 

عرب �جلّو.

 68.9 ت��ل��ّق��ى  �مل���ّت���ح���دة،  �ل����والي����ات  ويف 

�الأق��ّل  على  و�ح���دة  ج��رع��ة  �صخ�س  مليون 

من �للقاحات �مل�صاّدة ل�»كوفيد-19«.

ب�صكل  �صخ�س  36.9 مليون  ومّت تطعيم 

���ص��ّك��ان  م���ن   %11.1 ن�����ص��ب��ت��ه  م���ا  �أي  ك���ام���ل، 

عن  �ل�صبت،  �صادرة،  لبيانات  وفقاً  �لباد، 

�الأمر��س  من  للوقاية  �الأمريكّية  �ملر�كز 

عليها. و�ل�صيطرة 

دبي - �لعربية

ق�����ال وزي�����ر �ل���ت���ج���ارة �ل����رك����ي حم��م��د 

م���و����س �م�������س �الث���ن���ني ق��ب��ي��ل زي������ارة وف��د 

ت��رك��ي ل��ل��ق��اه��رة ه���ذ� �الأ����ص���ب���وع، �إن ب��اده 

مع  �الق��ت�����ص��ادي��ة  عاقاتها  حت�صني  ت��ري��د 

�ل���ذي تعمل فيه  �ل��وق��ت  م�����ص��ر، وذل���ك يف 

بني  �لدبلوما�صية  �لعاقات  �إ���ص��اح  على 

�لبلدين، بح�صب »رويرز«.

متوترة  و�لقاهرة  �أنقرة  بني  �لعاقات 

ت��رك��ي��ا ع��ك��ف��ت يف �الآون����ة  ل��ك��ن   2013 م��ن��ذ 

م�صر  مع  �لعاقات  حت�صني  على  �الأخ��رة 

ودول خليجية.

وزير  نائب  برئا�صة  وفد�  �أنقرة  وتر�صل 

هذ�  �لقاهرة  �إىل  �أون��ال  �صاد�ت  �خلارجية 

�الأ�صبوع لبحث حت�صني �لعاقات.

�ملا�صي،  �ل�صهر  �لركي،  �لربملان  �تخذ 

ومت  م�صر،  م��ع  �ل��ت��ق��ارب  �صبيل  يف  خ��ط��وة 

�صد�قة  جلنة  ت�صكيل  ح��ول  م��ذك��رة  �إق���ر�ر 

ب��رمل��ان��ي��ة ب��ني �ل���ربمل���ان �ل��رك��ي ون��ظ��ري��ه 

�ل��ل��ي��ب��ي و�مل���������ص����ري، ب��ح�����ص��ب م����ا �أوردت������ه 

�صحيفة »زمان« �لركية.

ب��االإج��م��اع،  �ل��ق��ر�ر  على  �لت�صويت  ومت 

ل��ق��اء ر�صمي  �أول  �ن��ع��ق��اد  ت��ز�م��ًن��ا م��ع ق��رب 

�لبلدين  يف  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ممثلي  ب��ني 

�الأ����ص���ب���وع �مل��ق��ب��ل. وك�����ان ح����زب »�ل��ع��د�ل��ة 

و�لتنمية« �حلاكم تقدم بهذ� �القر�ح �إىل 

�لربملان قبل �أيام قليلة.

  �النباط-عمان

�ل��دول��ي��ة  »ل��ي��درز«  موؤ�ص�صة  �أط��ل��ق��ت 

»�مل�صار  م�صروع  �القت�صادية،  للتنمية 

وز�رة  م��ن  ب��دع��م  �الأردن  يف  �ل��رق��م��ي« 

�الأمريكية. �خلارجية 

وي���ع���م���ل �مل���������ص����روع ع���ل���ى �ل��ت��ط��وي��ر 

�مل��و�ه��ب  و�إ���ص��ر�ك  �ملبتكر  �الق��ت�����ص��ادي 

االأردنية يف ال�سوق الرقمي العاملي، من 

خال تعزيز مهار�ت �الأعمال �مل�صتقلة، 

عمل،  فرق  لت�صكيل  �ملتدربني  وت�صبيك 

ث��م ت��زوي��ده��م ب��ف��ر���ص��ة �ل��ت��ن��اف�����س على 

�لعاملي  �ل�صوق  يف  خمتلفة  عمل  فر�س 

�م�س  �صحفي،  بيان  وبح�صب  �لرقمي. 

�إطاق �ملن�صة  �ملوؤ�ص�صة  �أعلنت  �الثنني، 

و�لتي  بامل�صروع  �خلا�صة  �الإلكرونية 

لرويج  �الأردن  يف  �الأوىل  �ملظلة  تعد 

�الأع��م��ال �حل��رة عرب �الإن��رن��ت، د�عية 

�لرياديني �الأردنيني و�أ�صحاب �الأعمال 

م���ن خ��ال  �ل��ت�����ص��ج��ي��ل  �إىل  �مل�����ص��ت��ق��ل��ة 

»�مل�صار  مب�����ص��روع  �الإل��ك��رون��ي��ة  �ملن�صة 

�ل����رق����م����ي« و�حل���������ص����ول ع���ل���ى ف��ر���ص��ة 

�ل��ت��دري��ب��ي  �ل���ربن���ام���ج  �ل��ت�����ص��ج��ي��ل يف 

و�إمكاناتهم  مهار�تهم  لتنمية  �ملجاين 

�ل��رق��م��ي��ة  �ل��وظ��ائ��ف  و�إد�رة  ك�����ص��ب  يف 

�ملتنوعة.

�الأردن  يف  �ملوؤ�ص�صة  ع��ام  مدير  وق��ال 

�مل�����ص��ار  �إن م�����ص��روع  ح��م��زة �ل�����ص��م��اي��ل��ة، 

�ل��رق��م��ي ي��ه��دف �إىل �ل��و���ص��ول الأك���رب 

عدد من فئة �ل�صباب �لتي تعمل ب�صكل 

وتعزيز  �لعاملي،  بال�صوق  وربطهم  حر، 

ثقافة �لعمل �لرقمي يف �الأردن.

�مل�صروع،  خ��ال  �صيجري،  �أن��ه  و�أك��د 

من   500 م��ن  �أك����ر  وت���دري���ب  ت�صجيل 

و�ختيار  �لربنامج  يف  �الأردين  �ل�صباب 

ب��ع�����ص��ه��م ل��ت��ل��ق��ي �الإر������ص�����اد وت��ط��وي��ر 

�أعمالهم عرب �الإنرنت ملتابعة حياتهم 

ب�صكل م�صتقل. �لرقمية  �ملهنية 

و�أ�صار �إىل �أن قطاع �لريادة يف �الأردن 

�لتي يعول  �لر�ئدة  يعد من �لقطاعات 

�ململكة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ك��ث��ر�ً  عليها 

عامليا وتوفر فر�س عمل لاأردنيني.

�لرياديني  با�صتطاعة  �أن  �إىل  ي�صار 

مم����ن ي���ت���م���ت���ع���ون مب�����ه�����ار�ت خم��ت��ل��ف��ة 

�النرنت،  عرب  ت�صويقها  يف  ويرغبون 

على  �الإلكرونية  �ملن�صة  �إىل  �لدخول 

 Digital Avenue | �ل���ع���ن���و�ن 

فيها. و�لت�صجيل   Join Us

ليدرز تدعو الرياديين لالشتراك بالمنصة اإللكترونية لألعمال الرقمية

�أبوظبي-�النباط

�ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دول��ة   حلت 

يف �صد�رة �لرتيب �لدويل كاأ�صرع �صبكة 

موؤ�صر  ح�صب  �ل��ع��امل  يف  متحرك  ه��ات��ف 

�لعام  من  �الأول  للربع   Ookla �صركة 

2021، وه���ي �ل�����ص��رك��ة �ل���ر�ئ���دة ع��امل��ي��اً يف 

�لثابت  �لعري�س  �لنطاق  �صرعة  �ختبار 

�صرعة  �ملتحرك وحتليل  �لهاتف  و�صبكات 

�لبيانات. تنزيل و�إر�صال 

�صل�صلة  �إىل  �الإجن������از  ه����ذ�  وُي�������ص���اف 

�الإم���ار�ت  دول��ة  �لتي حتققها  �الإجن���از�ت 

ع���ام   2021 ع������ام  �إع���������ان  م�����ع  ت����ز�م����ن����اً 

عاماً  خم�صني  مب��رور  �حتفااًل  �خلم�صني 

ع��ل��ى ت��اأ���ص��ي�����س دول����ة �الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 

�ملتحدة.

وب���ل���غ���ت ����ص���رع���ة ت���ن���زي���ل �ل���ب���ي���ان���ات يف 

 178.52 �ملتحرك  �لهاتف  على  �الإم���ار�ت 

م���ي���ج���اب���ت ب���ال���ث���ان���ي���ة يف ����ص���ه���ر م���ار����س، 

ل���ت���ت���ج���اوز �الإم������������ار�ت ك������ًا م����ن ك���وري���ا 

�جلنوبية وقطر يف �صرعات �لتنزيل. كما 

ت�صدرت �الإمار�ت �لرتيب يف �صهر يناير 

ميجابت   183.03 بلغت  ت��ن��زي��ل  ب�����ص��رع��ة 

 177.10 بالثانية، وفرب�ير ب�صرعة تنزيل 

بالثانية. ميجابت 

 Speed Test م���وؤ����ص���ر  وي���ر����ص���د 

�الإنرنت  �صرعات   Global Index
ب�صكٍل  �لعامل  ح��ول  دول��ة   135 من  باأكر 

على  �لت�صنيف  هذ�  يعتمد  حيث  �صهري، 

حت��ل��ي��ل دق��ي��ق مل��اي��ني �الخ��ت��ب��ار�ت �لتي 

من  للتحقق  �صهرياً  �ل��ع��م��اء  بها  ي��ق��وم 

�الإنرنت. �صرعات 

�ملتحرك  �ل��ه��ات��ف  �صبكة  �صرعة  وُت��ع��د 

حتقيق  يف  �مل�صاهمة  �ل��ع��و�م��ل  �أب���رز  �أح��د 

�ل���رف���اه���ي���ة، و�الزده�����������ار �الق���ت�������ص���ادي، 

و�ل��ت��و����ص��ل �الج��ت��م��اع��ي يف �ل����دول. كما 

ت�����ص��اه��م م��ث��ل ه���ذه �الإجن�����از�ت يف متكني 

�الأج��ن��دة  ودع����م  �مل�صتقبلية  �الب���ت���ك���ار�ت 

وتقنية  �الت�����ص��االت  ق��ط��اع  يف  �ل��وط��ن��ي��ة 

�مل��ع��ل��وم��ات، ورف����ع �الإن��ت��اج��ي��ة يف ق��ط��اع 

�الأعمال وغرها.

رئي�صي  ب�����ص��ك��ٍل  »�ت�������ص���االت«  وت�����ص��اه��م 

يف حتقيق �ل�����ص��د�رة ل��دول��ة �الإم����ار�ت يف 

�لكثر م��ن م��وؤ���ص��ر�ت ق��ط��اع �الت�����ص��االت 

�ملتحرك.  �لهاتف  �صبكات  �صرعة  �صيما  ال 

�إجن��از  �مل��وؤ���ص��ر  ه��ذ�  �ل�����ص��د�رة يف  وت�صكل 

�ملتحدة،  �لعربية  �الإم��ار�ت  لدولة  جديد 

ول��ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م �الت�����ص��االت و�حل��ك��وم��ة 

�ل����رق����م����ي����ة، وه�������و م�����ا ي���ع���ك�������س �ل����ت����ز�م 

»�ت�������ص���االت« يف حت��ق��ي��ق ����ص��ر�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا 

»ق�����ي�����ادة �مل�������ص���ت���ق���ب���ل �ل����رق����م����ي ل��ت��م��ك��ني 

�لوطنية  �ل�صركة  وب�صفتها  �ملجتمعات«. 

�ل��ر�ئ��دة يف ق��ط��اع �الت�����ص��االت و�حل��ائ��زة 

ع���ل���ى ل���ق���ب ����ص���ب���ك���ة �ل����ه����ات����ف �مل���ت���ح���رك 

�الأ����ص���رع يف �ل��ع��امل، ت��و����ص��ل »�ت�����ص��االت« 

�ل��دول��ة،  وري�����ادة  م��ك��ان��ة  ل��ت��ع��زي��ز  �صعيها 

يف  �لر�صيدة  �لقيادة  لتطلعات  ��صتجابًة 

وتكنولوجيا  �الت�صاالت  بقطاع  �الرتقاء 

�ملعلومات.

اإلمارات األولى عالميًا في سرعة شبكات الهاتف المتحرك

جارتنر: كورونا حولت 18% من العاملين خبراء في التكنولوجيا الرقمية

أونصة الفضة تصعد بالمعامالت الفورية 3.3% إلى 26.76 دوالر

دبي-�النباط

ل�صركة  للر�أي  جديد  ��صتطاع  �أ�صار   

م��اي��ق��رب من  �أن  �إىل  ل��اأب��ح��اث  ج��ارت��ر 

ي��ع��ت��ربون   )%18( ع��ام��ل��ني   5 ك���ل  م���ن   1

�لرقمية  �لتكنولوجيا  يف  خرب�ء  �أنف�صهم 

م���ن���ذ ب����د�ي����ة �ن���ت�������ص���ار ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا، 

ب��ي��ن��م��ا ي��ع��ت��رب �أك�����ر م���ن ن�����ص��ف��ه��م �أن��ه��م 

لهذه  �ملطلوبة  �لتقنية  �ملهار�ت  يتلكون 

على  �ملتز�يد  �العتماد  �أدى  وقد  �ملرحلة. 

�لدعم  ونق�س  �لرقمية،  �لتعاون  �أدو�ت 

بعد،  عن  �لعمل  �أثناء  �لتقني  �ل�صخ�صي 

ي��ت��ع��ام��ل بها  �ل��ت��ي  �ل��ط��ري��ق��ة  ت��غ��ي��ر  �إىل 

�ل��ع��دي��د م���ن �ل��ع��ام��ل��ني م���ع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

�ملعلومات.

ويف هذ� �ل�صياق قال ويت �أندروز، نائب 

»��صتفاد  ج��ارت��ر:  ل��دى  �الأب��ح��اث  رئي�س 

لتح�صني  ك���ورون���ا  �أزم�����ة  م���ن  �ل��ع��ام��ل��ون 

ق���درت���ه���م ع��ل��ى ����ص��ت��خ��د�م��ه��م مل��ج��م��وع��ة 

و�����ص���ع���ة م����ن �ل���ت���ق���ن���ي���ات و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات، 

و�إت��ق��ان��ه��م ل��ه��ا يف غ�����ص��ون ب�����ص��ع��ة �أ���ص��ه��ر 

يختلف  �ليوم  �لعمل  مكان  �أن  كما  فقط. 

�خ��ت��اف��اً ك���ب���ر�ً ع���ن م��ك��ان �ل��ع��م��ل �ل��ت��ي 

على  ب���ات  ح��ي��ث   ،2019 ع���ام  يف  �ع��ت��دن��اه 

م������در�ء ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل���ع���ل���وم���ات �إع�����د�د 

وفرق  �ملكاتب،  وم�صاحات  �لتقنية،  �ملو�رد 

�لتفكر  وط���رق  �مل��ع��ل��وم��ات،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ملكان  �لقادم  �مل�صتقبل  الحت�صان  �لازمة 

�لرقمي«. �لعمل 

�ال�صتطاع  نتائج  �أندروز  �ل�صيد  وقدم 

�خل��ا���ص��ة ب��ت��ج��رب��ة �ل��ع��ام��ل �ل��رق��م��ي من 

2021 خ���ال ق��م��ة ج��ارت��ر  ج��ارت��ر ل��ع��ام 

ملكان �لعمل �لرقمي، و�لتي تقام عن بعد 

وحتى  �م�س  من  �ب��ت��د�ء�ً  �الأمريكيتني  يف 

يوم �لثاثاء. ومت �إجر�ء ��صتطاع �لر�أي 

خ����ال ���ص��ه��ري ن��وف��م��رب ودي�����ص��م��رب م��ن 

ب��دو�م  موظفاً   10080 و�صمل   ،2020 ع��ام 

�أو  موظف   100 ت�صم  موؤ�ص�صات  يف  كامل 

�أكر، وذلك بهدف فهم جتارب �لعاملني 

�لعمل  �أم��اك��ن  جت��اه  و�صعورهم  �لتقنية، 

�جلديدة على نحو �أف�صل.

ت��غ��ّر ت��ف�����ص��ي��ات �ل��ع��ام��ل��ني �خل��ا���ص��ة 

�لتقنية باالأجهزة 

�أف�����ص��ى ����ص��ت��ط��اع �ل�����ر�أي �مل���ق���دم من 

�لعمل  بيئة  يف  �لعاملني  �أن  �إىل  ج��ارت��ر 

على  يعتمدون  ب��ات��و�  �جل��دي��دة  �لرقمية 

عام  خال  �أكرب  ب�صكل  �ملحمولة  �الأجهزة 

بن�صبة  زيادة  �إىل  �مل�صاركون  و�أ�صار   .2020

11% يف �أوقات عملهم �لتي يق�صونها على 

�لهو�تف  �أو  �ملحمولة  �لكمبيوتر  �أج��ه��زة 

و�نخف�صت  �للوحية.  �الأجهزة  �أو  �لذكية 

م���������ص����ت����وي����ات ������ص����ت����خ����د�م����ه����م الأج�����ه�����زة 

.%8 بن�صبة  �ملكتبية  �لكمبيوتر 

عدد  يف  �رتفاعاً  �ال�صتطاع  �أظهر  كما 

�ل��ع��ام��ل��ني �ل��ذي��ن ي�����ص��ت��خ��دم��ون �أدو�ت���ه���م 

�ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل�����ص��خ�����ص��ي��ة الأغ���ر�����س �ل��ع��م��ل. 

�أنهم  �مل�صاركني  �أكر من ن�صف  �أفاد  فقد 

ي�صتخدمون �لتطبيقات �أو خدمات �لويب 

)وهو  �صخ�صي  ب�صكل  عليها  ح�صلو�  �لتي 

للتعاون  وذلك  �لعمل(،  �أ�صحاب  يقّره  ما 

عاملني  م��ع  �مل�صركة  �لعمليات  وتنفيذ 

�أي�صاً  �مل�صاركني  ن�صف  �أ�صار  كما  �آخرين. 

الأج��ه��زت��ه��م  ����ص��ت��خ��د�م��ه��م  �إىل   )%55(

�ل�صخ�صية لتنفيذ مهام �لعمل لفرة من 

�لوقت على �أقل تقدير. 

م����رون����ة �ل���ع���م���ل ت���ع���زز م����ن م�����ص��ت��وى 

�الإنتاجية

�لتي  �لرئي�صية  �الأ���ص��ئ��ل��ة  �أح���د  يتمثل 

يتعلق  فيما  �لتنفيذيون  �ملدر�ء  يتد�ولها 

ب��ت��اأث��ر�ت �ل��ع��ام �مل��ا���ص��ي يف ح��ج��م ت��اأث��ر 

�الإنتاجية.  م�صتوى  على  بعد  عن  �لعمل 

ووفقاً ال�صتطاع �لر�أي من جارتر، �أ�صار 

�صاعات  ز�دت  �ل��ذي��ن  �مل��وظ��ف��ني  م��ن   %36

�إىل   ،2020 يناير  منذ  �ملنزل  من  عملهم 

زيادة يف م�صتوى �الإنتاجية لديهم، بينما 

�أ�صار 35% منهم عن عدم وجود �أي تغير 

 %43 �ختار  كما  �الإنتاجية.  م�صتوى  على 

�لعمل  ���ص��اع��ات  يف  �مل��رون��ة  �مل�صاركني  م��ن 

ع��ل��ى �أن��ه��ا �ل��ق�����ص��ي��ة �الأك����ر ت���اأث���ر�ً على 

تعزيز م�صتوى �الإنتاجية وزيادتها.
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عبد  خالد  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

الهادي و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)63407 ( بتاريخ 2002/5/5 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200131681(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته   دعنا  غالب  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )106335( بتاريخ 2013/2/17 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/2/17 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  غالب عزمي حممود دعنا  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الزرقاء اجلديده – �ش.الكرامة – ت: 

0797876400

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200008199(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  ياب�ش   ابو  وب��الل  غنام  خليل  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2006/6/4 بتاريخ   )81349( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/3 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  خليل خمي�ش ح�سن غنام  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان - اليا�سمني – ت: 0796273360

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن استمالك صادر عن سلطة وادي االردن

ا�سارة اىل موافقة جمل�ش الوزراء املوقر بالكتاب رقم ) 12672/1/12/59 ( تاريخ 2021/4/22 

على قرار جمل�ش 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�ش على 

ان لل�سلطة مبوافقة جمل�ش الوزراء حق ال�ستمالك واحليازة الفورية لالرا�سي او ح�س�ش املياه او 

كليهما الواقعة يف وادي الردن واحوا�ش روافد نهر الردن لغرا�ش 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�ش 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�ش  منفعه 

قرارات اللجنة .

امني عام �سلطة وادي الردن بالوكالة

املهند�سة منار ح�سن املحا�سنة

رقم الدعوى : 2021/56 
طلبات / محكمة بداية 

حقوق الزرقاء
اعالن باملزاد العلني

للمركبات املو�سوفه ادناه

خالل  للم�سفي  العرو�ش  تقدمي  يتم  ان  على 

ثالثة ايام من تاريخ العالن .

املركبة اخل�سو�سي التي حتمل لوحة الرقام 

) 78496-41 ( نوع ميت�سوبي�سي بكب موديل 

2004

املركبة اخل�سو�سي التي حتمل لوحة الرقام 

موديل  بكب  ه��ون��داي  ن��وع   )  41-37356  (

1995

املركبة اخل�سو�سي التي حتمل لوحة الرقام 

موديل  بكب  مر�سيد�ش  نوع   )  17-50827  (

1995

بخ�سو�ش  معلومات  اي��ة  وطلب  لال�ستف�سار 

الرحمن  عبد  امل�سفي  مع  التوا�سل  املركبات 

حتت  للدباغه  احلديثة  ال�سركة   – الدباغ 

الت�سفية

على الوات�ش اب رقم  0797277966

عمان الردن

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200018266(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة اجمد جميل عطعوط و�سركاه   وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   1998/2/4 بتاريخ   )48513( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/31 

ال�سيد /ال�سيدة  عبد الرحمن حممد مو�سى ابو  وقد مت تعيني 

ادهيم  م�سفيا لل�سركة .

حمكمة  خلف   – اجلبيهة   – عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

�سمال عمان �ش. امل�سقر – ت: 0776777900

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�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ميت�سا  ���س��رك��ة  ت�سفية  اج������راءات  ا���س��ت��ك��م��ال  ع��ن 

موراتوف�سكي و�سركاها  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)12709 ( بتاريخ 2007/1/16 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200023204(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   الكبا�ش  اب��و  �سالح  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2007/3/28 حتت الرقم )85239( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/25 

ابو  الفتاح  عبد  حممود  �سالح  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

الكبا�ش  م�سفيا لل�سركة .

 – علما باأن عنوان امل�سفي : العقبة- املنطقة ال�سكنية الثامنة 

ت: 0795496156

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�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

نا�سر  حممد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ال�سراري و�سريكته  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)59645 ( بتاريخ 2001/4/19 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

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

وعالء  جربيل  تامر  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

الهنيدي  

 )  117215( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2017/9/18 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�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة حممود 

ح�سمه و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ل تهدف 

  2008/2/21 بتاريخ   )199( الرقم  حتت  رب��ح  اىل 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

ح�سمه  حم��م��ود   : �سركة  م��ن  ال�سركة  ا���س��م  تعديل 

و�سريكته

اإىل �سركة : رائده منرات والء املعايطه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200114080(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة حنان ومها بدار   وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )99654( بتاريخ 2010/10/10 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/3 

ال�سيد /ال�سيدة  مها ح�سام ح�سني بدار  م�سفيا  وقد مت تعيني 

لل�سركة .

ال�سفارة  من  بالقرب  عبدون  رب��وة   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

ال�سورية – ت: 0795068900

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

الثالثاء    4/ 5 / 2021

تمديد اغالق عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن متديد اغالق  

ال�ساعة  لي�سبح   )  NEONATAL SENSORS  (  1  /   A  /  2021  /17 �ش  رقم  العطاء 

الواحدة من ظهر يوم الحد املوافق 2021/5/16.

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 40 ( اربعون دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�ش يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الحد املوافق 

على  تقبل  ول  العر�ش  من   )  %  5  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2021/5/16

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم ) 2021/23 ( 
الخاص بتقديم خدمات التأمني الصحي ملوظفي 

سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
يف  الراغبة  املتخ�س�سة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  تدعو 

ال�سرتاك يف هذه الدعوة مراجعة ق�سم اللوازم وال�سغال يف ال�سلطة م�سطحبني معهم رخ�سة مهن 

�سارية املفعول وال�سجل التجاري ل�ستالم وثائق العطاء اعاله وفقًا ملا يلي :

رقم وا�سم العطاء : العطاء لوازم رقم ) 23 /2021 (  اخلا�ش بتقدمي خدمات التاأمني ال�سحي 

ملوظفي �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة ح�سب املوا�سفات و ال�سروط الواردة يف وثائق 

العطاء .

ثمن ن�سخة العطاء : ) 150 ( مائة وخم�سون دينار غري م�سرتدة .

كفالة الدخول : كفالة بنكية او �سيك م�سدق بقيمة ) 120000 ( مائة وع�سرون الف  دينار من 

ال�سركة او املوؤ�س�سة ح�سب ال�سجل التجاري ل�سالح ال�سلطة ويجب ان يكون با�سم املناق�ش املتقدم 

للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

طريقة تقدمي العرو�ش : على مقدم العر�ش تقدمي ن�سخة عدد ) 2 ( من العر�ش الفني واملايل 

ن�سخة ا�سلية عدد ) 1 ( و�سورة عدد ) 1 ( وتو�سع جميعها يف مغلف واحد ويكتب عليه من اخلارج 

رقم وا�سم العطاء وا�سم ال�سركة وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو العرو�ش الظرفني معا يف حزمة 

واحدة وكفالة املناق�سة يف مغلف ثالث و�سرورة تعبئة ملحق عر�ش املناق�سة وختم جميع وثائق 

العطاء.

مبوعد  ال�سلطة  مبنى  يف  وال�سغال  اللوازم  ق�سم  يف  الكائن  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ش  تودع 

اق�ساه ال�ساعة الثانية ع�سرة من بعد ظهر يوم الثنني املوافق 2021/5/24 .

. www.aqabazone.com لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا اللكرتوين

.  tender@aseza.jo لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد اللكرتوين

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم ) 2021/24 ( 
الخاص بتقديم خدمات التنظيف ملبنى سلطة 

منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
يف  الراغبة  املتخ�س�سة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  تدعو 

ال�سرتاك يف هذه الدعوة مراجعة ق�سم اللوازم وال�سغال يف ال�سلطة م�سطحبني معهم رخ�سة مهن 

�سارية املفعول وال�سجل التجاري ل�ستالم وثائق العطاء اعاله وفقًا ملا يلي :

24 /2021 (  اخلا�ش بتقدمي خدمات التنظيف ملبنى   رقم وا�سم العطاء : العطاء لوازم رقم ) 

�سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة ح�سب املوا�سفات و ال�سروط الواردة يف وثائق العطاء .

ثمن ن�سخة العطاء : ) 100 ( مائة دينار غري م�سرتدة .

كفالة الدخول : كفالة بنكية او �سيك م�سدق بقيمة ) 4500 ( اربعة الف وخم�سمائة  دينار من 

ال�سركة او املوؤ�س�سة ح�سب ال�سجل التجاري ل�سالح ال�سلطة ويجب ان يكون با�سم املناق�ش املتقدم 

للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

طريقة تقدمي العرو�ش : على مقدم العر�ش تقدمي ن�سخة عدد ) 2 ( من العر�ش الفني واملايل 

ن�سخة ا�سلية عدد ) 1 ( و�سورة عدد ) 1 ( وتو�سع جميعها يف مغلف واحد ويكتب عليه من اخلارج 

رقم وا�سم العطاء وا�سم ال�سركة وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو العرو�ش الظرفني معا يف حزمة 

واحدة وكفالة املناق�سة يف مغلف ثالث و�سرورة تعبئة ملحق عر�ش املناق�سة وختم جميع وثائق 

العطاء.

مبوعد  ال�سلطة  مبنى  يف  وال�سغال  اللوازم  ق�سم  يف  الكائن  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ش  تودع 
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لرئي�س  الأول  النائب  علييفا  مهريبان  ال�سيدة  تهاين  ق��راأت  عندما  ل�ساين  انعقد   

اأذربيجان، للم�سيحيني مبنا�سبة حلول عيد الف�سح املجيد. جمهورية 

ومن  اأذربيجان  يف  امل�سيحي”  “للمجتمع  القلبية  التهاين  َهت  وجَّ علييفا  ال�سيدة   

ال�ساحقة  والغالبية  اإ�سالمية،  دولة  اأذربيجان  اأن  بالرغم من  الَعامل،  مل�سيحيي  خالله 

و�سعبها  م�سيحية  دولة  اأرمينيا  دولة  اأن  برغم  وكذلك  تاريخًيا،  ُم�سِلمون  �سعبها  من 

اأرمينيا كانت قد احتلت  اأن  ا من  اأي�سً حادي القومية والديانة، وعلى الرغم 
ُ
اأ بالكامل 

اأكرث من ثالثني باملئة من اأرا�سي جمهورية اأذربيجان ملدة نحو ثالثة عقود متتالية، 

وت�سببت  ال�سقيقة،  اأذرب��ي��ج��ان  م��واط��ن��ي  م��ن  �سخًما  ع���دًدا  و���س��ّردت  وج��رح��ت  وقتلت 

باإعاقات ج�سدية ونف�سية لكثريين من الأذريني، اإل اأن الدكتورة مهريبان علييفا التي 

اأعلى ال�سهادات العلمية، وهي التي تتميز بثقافة وا�سعة وغنية امل�سامني  ح�سلت على 

يف جمالت عديدة، ُتدرك متام الإدراك اأن تعاليم ال�سيد امل�سيح �سلمية بحت، وراف�سة 

وبكل  بكاملها  وال�����س��رور  الغا�سمة  للقوى  و�ساجبة  جتلياته،  بكل  والح��ت��الل  للقتِل 

واألوانها. اأ�سكالها 

امل�سيحيني يف ح�سابها على �سفحة  لنا نحن  تهانيها  ن�سرت  النابهة علييفا  ال�سيدة   

الإن�ستغرام الر�سمية، ونقلت وكالة )اأذرتاج( الر�سمية الأذربيجانية هذه التهاين على 

لالآخر  حِمبة  كدولٍة  باأذربيجان  العاملية  املعرفة  لتعميم  ال�سهري،  الإخ��ب��اري  موقعها 

الأمل  برغم  اجل��رح   على  تع�س  وباأنها  املتاآلفة،  ال�سعوب  وجمتمع  وال�سالم  الإن�ساين 

�سلخ جزٍء  �سنوات طويلة، جّراء  الأذربيجانية و�سعبها  الدولة  نال من  الذي  التاريخي 

عزيز من اأرا�سيها عن الوطن – الأم، اإذ �سّكلت هذه الكارثة القومية نهًرا من الدموع 

ا �سوى قبل �سهور قليلة عندما حتّررت الأر�س  الأذرية التي مل تتوقف تذرف دًما اأي�سً

اجلديد  الأذري  ال��ن��ور  ع�سر  يف  الإن�����س��ان  حت��ّرر  وعندما  الأج��ن��ب��ي،  الت�سلط  ربقة  م��ن 

الف�سح  و�سيام  رم�سان  فغدا  املُحّقق،  للن�سر  اأبدي  بتجذير  بقدراته  واثًقا  اأطل  الذي 

ليوؤكد  ومتالحمان،  ومتاآخيان  متجاوران  املباَرك  الفطر  وعيد  املجيد  الف�سح  وعيد 

ال�سنني  ل���وف 
ُ
اأ منذ  خ���ّوة 

ُ
الأ تالفيف  يف  اأم��ره��ا  ك��ان  كما  وحَدتهما  وال�سليب  ال��ه��الل 

ان�سهرا  قد  اأنهما  اإذ  ا،  بع�سً بع�سهما  عن  فكفكتهما  اأر�سية  قوة  ت�ستطع  فلم  وعربها، 

�سوًيا  واملُ�سلم  املَ�سيحي  ولتقا�سم  الأب��دي��ة  اجِل��ن��ان  لأج��ل  الإل��ه��ي��ة  التعاليم  وح��دة  يف 

علييفا  الكبرية  الأخت  كلمات  يف  ملِ�سنا  كما  متاًما  وال�سعادة،  واحُلب  وال�سراء،  ال�ّسراء 

لكل  واح���رام  حمبة  وبكل  ا  اأي�سً بقولها  ا�ستطردت  فقد  جميًعا،  اإلينا  وجهتها  التي 

امل�سيحيني، تعبرًيا عن قلبها الناب�س الذي يدور يف فلك احلب الإلهي للب�سر: “اأمتنى 

ويجلب  احل�سنة،  والنوايا  ال�سافية  بالنوايا  اجلميع  قلوب  املَبارك  اليوم  هذا  َيالأ  اأن 

اخلري وال�سالم والزدهار لكل بيت، وال�سالم والطماأنينة لكل بلد!«

ال�سهرية، بن�سختيها  “الأنباط”   �سخ�سًيا، بودي ومن خالل هذه املقالة يف يومية 

علييفا،  مهريبان  خ���ت 
ُ
والأ لل�سيدة  �سكري  عظيم  اأوج���ه  اأن  وال��ورق��ي��ة،  الأل��ك��رون��ي��ة 

امل�ساعر  ه��ذه  لتبّنيها  علييف،  حيدر  اإل��ه��ام  الرئي�س  ال�سيد  فخامة  الكبري  ولعِقيلها 

الطيبة واملتميزة التي توؤكد اأجواء ال�سماحة ورفعة الأخالق و�سمو العقل ودفء قلبها 

الواحدة  الأر�سية  كرتنا  اأبناء  جميع  نحو  خ��ّوة 
ُ
الأ مب�ساعر  والفيا�س  املِعطاء  ونب�سها 

والتي ل يوجد كرة لنا غريها، وها نحن ن�سّيد عليها ُبنيان املحبة، ونعّمق فيها طيب 

الأخالق كما يف عقل وقلب ال�سيدة علييفا املكرمة.

مل�ساعرها  وع��واط��ف��ي  ج��وارح��ي  وب��ك��ل  قلبي  م��ن  علييفا  م��ه��ري��ب��ان  ال�����س��ي��دة  اأ���س��ك��ر   

الراقية، واأمتنى اللقاء بها، واأ�سعُر بل واأثق باأن هذا اللقاء �سيكون قريًبا جًدا.

واإعالمية. *كاتبة 

نيدوغينا  يلينا 

مهريبان علييفا ِمثال 
إنساني دولي ُيحتذى

االنباط-كاالت

13 ال���ع���ربي���ة، ام�����س  ك�����س��ف��ت ال��ق��ن��اة 

التحقيق  نتائج   ،2021 مايو   3 الإثنني، 

الأولية حول عملية حاجز زعرة

و قال “اأور هيلر” املرا�سل الع�سكري 

الأويل  التحقيق  اإن  العربية   13 للقناة 

ح����ول ع��م��ل��ي��ة زع�����رة وال������ذي ع��ر���س��ت 

ن���ت���ائ���ج���ه ع���ل���ى رئ���ي�������س اأرك���������ان ج��ي�����س 

الحتالل اأفيف كوخايف يظهر اأن املقاوم 

ك���ان م��ن��ف��رداً، وق���د ك���ان ي��ق��ود ���س��ي��ارت��ه 

امل�ستوطنني  جتاه  ر�سا�سات   10 واأطلق 

واأ�ساب 3 منهم

من  ج���ن���ود   3 اأن  “هيلر”  واأ�����س����اف 

الح��ت��الل  ج��ي�����س  يف  “جفعاتي”  ل���واء 

املقاوم  �سيارة  ر�سا�سات جتاه   7 اأطلقوا 

واأ����س���اب���وه���ا ول��ك��ن��ه��م ف�����س��ل��وا ب��اإ���س��اب��ة 

املقاوم

وق����ال امل��را���س��ل اإن����ه ق��ب��ل ���س��اع��ة من 

العملية قام نائب قائد لواء “جولين” 

ب���ت���دري���ب اجل���ن���ود ب���امل���ك���ان ع���ن ك��ي��ف��ي��ة 

ال��ت��ع��ام��ل م���ع ع��م��ل��ي��ة اإط�����الق ن����ار من 

���س��ي��ارة م�����س��رع��ة ول��ك��ن��ه��م رغ���م ذل���ك مل 

املقاوم با�ستهداف  ينجحوا 

الأحد  م�ساء  م�ستوطنني،   3 واأ�سيب 

ن��ار  اإط�����الق  ع��م��ل��ي��ة  يف   ،2021 م��اي��و   2

ن��ف��ذه��ا م���ق���اوم���ون ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون على 

نابل�س  ج��ن��وب��ي  ال���واق���ع  زع����رة  ح��اج��ز 

املحتلة بال�سفة 

فل�سطينية،  ف�����س��ائ��ل  ع���دة  واأع��ل��ن��ت 

ت��رح��ي��ب��ه��ا ب��ع��م��ل��ي��ة ح���اج���ز زع������رة اإذ 

ج��رائ��م  ع��ل��ى  ط��ب��ي��ع��ي��اً  رداً  اع��ت��ربت��ه��ا 

الح�����ت�����الل الإ�����س����رائ����ي����ل����ي وت�������س���اع���د 

ممار�سته يف ال�سفة والقد�س املحتلتني

االنباط-وكاالت

اأع�����ل�����ن رئ����ي���������س ح����ك����وم����ة الح����ت����الل 

ام�س  نتنياهو،  بنيامني  “الإ�سرائيلي”، 
الثنني، عن تنازله عن اأن يكون الأّول يف 

رئي�س  مل�سلحة  واحد  لعام  التناوب  اتفاق 

“يينا”، نفتايل بينيت قائمة 

ووف������ق ت����ق����دي����رات؛ ف����اإن����ه ل ح��ظ��وظ 

رئي�س  لت�سكيل هذه احلكومة مع معاودة 

بت�سلئيل  الدينية”،  “ال�سهيونية  قائمة 

يف  امل�ساركة  رف�س  تاأكيده  �سموتريت�س، 

حكومة ت�ستند اإىل دعم “القائمة العربية 

املوحدة” )الإ�سالمية اجلنوبية(

ن���ت���ن���ي���اه���و يف ح�������س���اب���ه ع��ل��ى  وك����ت����ب 

ي�سمل  لبينيت  عر�سه  اأن  “في�سبوك” 
ق��ائ��م��ة  لأع���������س����اء  مهّمة”  “منا�سب 
خ���و����س  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة  “يينا”، 
مل  ح��ال  يف  موّحدة  قائمة  يف  النتخابات 

مع  حكومة،  ت�سكيل  من  نتنياهو  يتمكن 

ح��ف��اظ ك��ل ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ه��وي��ّت��ه��ا وق��ّوت��ه��ا 

لن�سبية ا

اأي���ام،  “قبل ع�����س��رة  ن��ت��ن��ي��اه��و  واأ����س���اف 

حكومة  ت�سكيل  بالإمكان  اأنه  بينيت  كتب 

اأن��ا  ه��ا  الأّول.  ال��ع��ام  يف  جانًبا  تنحيُت  اإن 

اأتنحى. الآن دورك«

بالقول  �سحايف  موؤمتر  يف  بينيت  ورّد 

اإن�������ه مل ي���ط���ل���ب م����ن ن���ت���ن���ي���اه���و رئ���ا����س���ة 

حكومة  “ل  بالقول  وخاطبه  احل��ك��وم��ة، 

حتاول  واأن��ت  �سموتريت�س.  ب�سبب  عندك 

اأن حتّملني م�سوؤولية ذلك«

بينيت،  مع  حكومة  ت�سكيل  اأج��ل  وم��ن 

“ال�سهيونية  اإىل دعم  اإّما  الليكود  يحتاج 

الدينية”، التي ترف�س ذلك ب�سبب الدعم 

املوحدة”،  ال��ع��رب��ي��ة  “للقائمة  امل��ح��ت��م��ل 

واإما اإىل قائمة “تكفاه حد�ساه”، برئا�سة 

الن�سمام  يرف�س  ال��ذي  �ساعر،  غدعون 

اإىل حكومة يراأ�سها نتنياهو

ال��ي��وم، الث��ن��ني، جم��ّدًدا،  واأّك���د �ساعر، 

يراأ�سها  حلكومة  الن�سمام  يرف�س  اأن��ه 

الأول  عامها  يف  راأ�سها  لو  حتى  لنتنياهو 

اآخر �سخ�س 

وت��ن��ت��ه��ي م�����س��اء غ���ٍد ال���ث���الث���اء، امل��ه��ل��ة 

احل��ك��وم��ة،  لت�سكيل  لنتنياهو  امل��م��ن��وح��ة 

ال��رئ��ي�����س  اأن  اإىل  ال���ت���وق���ع���ات  وت�������س���ري 

لن  ري��ف��ل��ني،  روؤوف�����ني  “الإ�سرائيلي”، 
يّددها له

“مع�سكر  داخ��������ل  ت���ن���اف�������س  ون���������س����ب 

ق��ائ��م��ة  ورئ���ي�������س  ب��ي��ن��ي��ت  ب���ني  التغيري” 

على  �سيح�سل  م��ن  ح��ول  عتيد”،  “يي�س 

اأول تكليف لت�سكيل احلكومة 

ل���ب���ي���د، يف م����وؤمت����ر ���س��ح��ايف  واأع�����ل�����ن 

ب��ال��ك��ن��ي�����س��ت، ال���ي���وم، الث���ن���ني، اأن����ه “لن 

ت��ك��ل��ي��ف  ع��ل��ى  احل�������س���ول  ع���ن  يتنازل” 

بت�سكيل  “الإ�سرائيلي”  ال��رئ��ي�����س  م���ن 

احلكومة

يف املقابل، ي�سعى بينيت اإىل اأن يح�سل 

هو على التكليف، وحتّدث اأع�ساء يف حزب 

الليكود، موؤخًرا، عن احتمال التو�سية به 

الإ�سرائيلي الرئي�س  عند 

وق���ب���ل اأ����س���ب���وع���ني، اأع���ل���ن ب��ي��ن��ي��ت اأن���ه 

وح��دة  “حكومة  لت�سكيل  ات�����س��الت��ه  ب���داأ 

خ��ي��ار  ح�����س��م��ه  اإىل  اإ�����س����ارة  يف  وطنية”، 

البتعاد عن حكومة يراأ�سها نتنياهو

وح�سلت قائمة “يينا” يف النتخابات 

املكان  يف  وح��ّل��ت  مقاعد،   7 على  الأخ���رية 

اخلام�س. ومع ذلك، فال يكن لنتنياهو 

اأو املع�سكر املناوئ له ت�سكيل حكومة دون 

اأت���اح م��وق��ًع��ا ق��وي��ا لبينيت يف  دع��م��ه��ا، م��ا 

املفاو�سات، وطلب رئا�سة احلكومة

ع���ل���ى  ح���������س����اب����ه  ب����ي����ن����ي����ت يف  وك������ت������ب 

“يختار  نتنياهو  اإن  حينها،  “في�سبوك”، 
اإىل انتخابات خام�سة،  اإ�سرائيل  جّر دولة 

عرب حملة عدوانية و�سخ�سية �سّدي«

دون  حكومة  ت�سكيل  لبينيت  يكن  ول 

عتيد” )مركز(،  “يي�س  اأح��زاب  ت�سّم  اأن 

ب��رئ��ا���س��ة ي��ائ��ري ل��ب��ي��د، وال��ع��م��ل )م��رك��ز( 

و”مريت�س” )ي�سار �سهيوين(، ومع ذلك 

وت��اب��ع  “يينّية”،  ب��اأن��ه  حكومته  و���س��ف 

كهذه لن  وحدة  حكومة  وا�سًحا  “�ساأكون 
اأق��ّل  تكون  لن  لكنها  اأح��الم��ي،  كل  حتّقق 

واأو�سح  نتنياهو”،  حكومات  من  يينّية 

تفر�س  “لن  ال��ن��وع  ه��ذا  م��ن  حكومة  اأن 

اإ�سرائيل  اأرا���س��ي  م��ن  ج��زء  على  ال�سيادة 

ال�سفة  م�ستوطنات  �سّم  اإىل  اإ���س��ارة  )يف 

اأرا�سي« الغربّية(... لكّنها لن ت�سّلم 

وب���ح�������س���ب م����ا ذك�����ر ب���ي���ن���ي���ت، ����س���رّك���ز 

��ا  خ�����س��و���سً “القت�ساد،  ع��ل��ى  ح��ك��وم��ت��ه 

امل�ستقّلني،  وال��ع��م��ال  ال�����س��غ��رية  امل�����س��ال��ح 

ت�����اأه�����ي�����ل ج�����ه�����از ال����ت����ع����ل����ي����م، ت��خ��ف��ي�����س 

بنى  م�ساريع  والتنظيم،  البريوقراطية 

تقوية  وق��ط��ارات،  �سوارع  �سخمة،  حتتية 

اأمن  اإىل احلفاظ على  بالإ�سافة  الريف. 

اإ�سرائيل«

ب��ي��ن��ي��ت  اإع��������الن  ع���ل���ى  ال���ل���ي���ك���ود  ورّد 

مقعًدا   52“ ت��ق��اط��ع  ح��ك��وم��ة  اإن  ب��ال��ق��ول 

من  مقعًدا   50 م��ن  وت��ت��ك��ّون  اليمني،  م��ن 

هي  وامل�سركة  املتطّرف  والي�سار  الي�سار 

ي�سار  حكومة  اإمن��ا  وح��دة،  حكومة  لي�ست 

مع ورقة تني يينية �سغرية«

االنباط-وكاالت

حرب التطهري العرقي والتغيري الديغرايف 

ال���ت���ي ي��ن��ف��ذه��ا الح����ت����الل الإ����س���رائ���ي���ل���ي ب��ح��ق 

حيث  تتوا�سل  املحتلة  القد�س  يف  الفل�سطينيني 

�سعد ممار�ساته العدوانية بهدف تهجريهم من 

وتهويدها  اأرا�سيهم  على  وال�ستيالء  منازلهم 

املقد�سة  املدينة  يف  الفل�سطيني  الوجود  واإنهاء 

وطم�س معاملها احل�سارية وتزوير تاريخها

ح����ي ال�����س��ي��خ ج������راح ال������ذي ي���ق���ع يف اجل��ه��ة 

ال�����س��م��ال��ي��ة م���ن ال���ب���ل���دة ال���ق���دي���ة يف ال��ق��د���س 

الفل�سطينيني  �سد  التهجري  ل�سيا�سة  اأمن���وذج 

ح���ي���ث حت���ي���ط ب���ه���ذا احل�����ي امل�������س���ت���وط���ن���ات م��ن 

الفل�سطيني  ال��وج��ود  ملحا�سرة  اجل��ه��ات  جميع 

ذلك  يواجهون  الفل�سطينيني  لكن  املنطقة  يف 

الت�سبث  الحتالل من خالل  بال�سمود يف وجه 

باأر�سهم رغم كل ممار�سات الحتالل القمعية

الحتالل �سرع يف تنفيذ خمططات التهجري 

و�سط  احلي  من  فل�سطينياً   550 لنحو  الق�سري 

واعت�سامات  ملظاهرات  ترجم  فل�سطيني  رف�س 

دعما  غزة  وقطاع  وال�سفة  القد�س  يف  م�ستمرة 

ومنا�سرة لأهايل حي ال�سيخ جراح يف معركتهم 

�سد الحتالل

القوا�سمي  اأ�سامة  فتح  حركة  با�سم  املتحدث 

ت��رت��ك��ب  ���س��ل��ط��ات الح����ت����الل  اأن  ب���ي���ان  اأك�����د يف 

بحق  عن�سري  ومت��ي��ي��ز  ع��رق��ي  تطهري  ج��ري��ة 

�سمت  اأم���ام  املحتلة  ال��ق��د���س  يف  الفل�سطينيني 

اأن  ع��ل��ى  م�����س��دداً  الر�سمية  وم��وؤ���س�����س��ات��ه  ال��ع��امل 

لإف�سال  ال�سمود  �سيوا�سل  الفل�سطيني  ال�سعب 

خم��ط��ط��ات الح���ت���الل ال��رام��ي��ة لق��ت��الع��ه من 

اأر�سه

قالت  فل�سطني  ل��ت��ح��ري��ر  ال�سعبية  اجل��ب��ه��ة 

ال�سيخ  اأه���ايل  تهجري  خمطط  اإن  لها  ب��ي��ان  يف 

ج�����راح ا���س��ت��ك��م��ال حل����رب ال���ت���ه���وي���د امل�����س��ت��م��رة 

ال����ت����ي ت�������س���ت���ه���دف م���دي���ن���ة ال����ق����د�����س ل��ت��غ��ي��ري 

واق��ع��ه��ا ال��ع��م��راين وال�����س��ك��اين واجل���غ���رايف عرب 

حما�سرتها بال�ستيطان بهدف عزلها عن باقي 

والالمبالة  ال�سمت  �سيا�سة  اأن  موؤكدة  ال�سفة 

م��ن امل��ج��ت��م��ع ال����دويل ح��ي��ال ال���ع���دوان ال�����س��اف��ر 

موا�سلة  ع��ل��ى  الح��ت��الل  ت�سجع  ال��ق��د���س  ع��ل��ى 

والعن�سرية التهويدية  اإجراءاته 

ال���دويل ح�سن خاطر  ال��ق��د���س  م��رك��ز  م��دي��ر 

اأن ف�سول خمطط  �سانا  ملرا�سل  ت�سريح  بني يف 

يف  وع��ق��ارا  منزل   28 على  ال�ستيالء  الح��ت��الل 

فل�سطينياً   550 نحو  وتهجري  جراح  ال�سيخ  حي 

ب����داأت ق��ب��ل اأك����رث م���ن ع�����س��ر ���س��ن��وات ح��ي��ث ق��ام 

اإىل  بتهجري ع��ائ��الت ع���دة م��ن م��ن��ازل��ه��ا لف��ت��ا 

للمخطط  ا���س��ت��ك��م��ال  ه��و  ح��ال��ي��اً  ي��ح��دث  م��ا  اأن 

احل�سار  اإح��ك��ام  بهدف  التهويدي  ال�ستيطاين 

ع��ل��ى ال��ب��ل��دة ال��ق��دي��ة م���ن اجل��ه��ة ال�����س��م��ال��ي��ة 

وت��ف��ت��ي��ت ج��غ��راف��ي��ة م��دي��ن��ة ال��ق��د���س م��ن خ��الل 

عزل اأحيائها عن بع�سها

حالياً  ينفذ  الح��ت��الل  اأن  اإىل  خاطر  واأ���س��ار 

جراح  ال�سيخ  حي  من  يتد  ا�ستيطانياً  ح��زام��اً 

حتى وادي اجلوز وهذا يعني تنفيذ اأكرب عملية 

ت��ه��ج��ري ج��م��اع��ي��ة ل��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني م���ن ال��ب��ل��دة 

والتاريخية  احل�سارية  معاملها  لتغيري  القدية 

ف��ي��م��ا ي��ل��ت��زم امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ال�����س��م��ت جت��اه 

جرائم الحتالل

م��دي��ر م��رك��ز م��ع��ل��وم��ات وادي ح��ل��وة ج���واد 

اأه������ايل ح���ي ال�����س��ي��خ ج���راح  اأن  اأو�����س����ح  ����س���ي���ام 

يف  ا�سطورية  �سمود  وملحمة  معركة  يخو�سون 

وجه الحتالل على مدى خم�سة عقود لإف�سال 

خم��ط��ط��ات ال��ت��ه��ج��ري والق����ت����الع م�����س��ريا اإىل 

ال�سعبية  وامل�����س��ريات  الت�سامنية  الفعاليات  اأن 

�ستتوا�سل خالل الأيام القادمة

وط���ال���ب ���س��ي��ام امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ب��ال��ت��دخ��ل 

العاجل لوقف عمليات التهجري الق�سري يف حي 

ينفذ  التي  القد�س  مدينة  وعموم  جراح  ال�سيخ 

بداية  منذ  وا�سعة  هدم  عمليات  الحتالل  فيها 

العام اجلاري طالت ع�سرات املنازل

فخري  القد�س  ب�سوؤون  املخت�س  جانبه  من 

التهويدي  الحتالل  خمطط  اأن  بني  ذي��اب  اأب��و 

28 منزًل يف حي  ل يقت�سر على ال�ستيالء على 

الفل�سطينيني  جميع  تهجري  ب��ل  ج��راح  ال�سيخ 

وب��ال��ت��ايل  الب�ستان  ح��ي  اإىل  و���س��وًل  احل��ي  م��ن 

م��ن��ازل��ه��م  م���ن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  اآلف  ت��ه��ج��ري 

وا���س��ت��ك��م��ال اإق���ام���ة امل��خ��ط��ط ال���س��ت��ي��ط��اين يف 

حميط البلدة القدية

تزوير  يحاول  الحتالل  اأن  اإىل  ذي��اب  ولفت 

ال��ذي يتد  ت��اري��خ وح�����س��ارة ح��ي ال�سيخ ج��راح 

عمره لأكرث من ت�سعة قرون فهو يعد من اأعرق 

واأقدم املناطق التاريخية واحل�سارية يف القد�س 

ال�����س��م��ود  اأن م��ع��رك��ة  ذات����ه  ال���وق���ت  م����وؤك����داً يف 

م�ستمرة  احل��ي  اأه���ايل  يخو�سها  ال��ت��ي  وال��ث��ب��ات 

حتى طرد هذا املحتل الذي يرتكب جرائم حرب 

الفل�سطينية من منازلها العائالت  بتهجريه 

م���دي���ر ع����ام دائ������رة اخل����رائ����ط وامل�������س���اح���ة يف 

التفكجي  خليل  املحتلة  بالقد�س  ال�����س��رق  بيت 

واملوؤ�س�سات  ج��راح  ال�سيخ  ح��ي  اأه��ايل  اأن  اأو���س��ح 

اإىل  احلقوقية الفل�سطينية بعثوا ر�سائل عاجلة 

املحكمة  بحث  تطالبهم  ودولية  اأممية  منظمات 

اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة ع��ل��ى ف��ت��ح حتقيق ع��اج��ل يف 

ال��ت��ه��ج��ري ال��ق�����س��ري ال����ذي ي��ار���س��ه الح��ت��الل 

الفعاليات  اأن  اإىل  م�سريا  الفل�سطينيني  بحق 

حي  لأه��ايل  والداعمة  املنا�سرة  والعت�سامات 

خمططات  كل  النهاية  يف  �ستف�سل  جراح  ال�سيخ 

التهويدية الحتالل 

 مقاوم وحيد و10 رصاصات.. الكشف عن نتائج التحقيق في عملية زعترة

نتنياهو يوافق على تناوب رئاسة الحكومة مع بينيت

 حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.. حكاية صمود فلسطيني بمواجهة جرائم التطهير العرقي اإلسرائيلية القدس المحتلة

االنباط-وكاالت

ق���ال ال��رئ��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين، م��ي�����س��ال ع��ون، 

م��ع  ل���ب���ن���ان  اإن جت�������اوب  الث�����ن�����ني،  ال����ي����وم 

لر�سيم  املبا�سرة  غري  املفاو�سات  ا�ستئناف 

الإ�سرائيلي  البحرية مع الحتالل  احلدود 

ال�ستقرار  حفظ  ا�ستمرار  يف  رغبته  يعك�س 

والأمان يف املنطقة

ج��اء ذل��ك خ��الل ت��روؤ���س ع��ون اجتماعا 

يف ال��ق�����س��ر اجل��م��ه��وري يف ب��ع��ب��دا لأع�����س��اء 

الفريق اللبناين يف املفاو�سات غري املبا�سرة 

قائد  بح�سور  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  الح��ت��الل  م��ع 

بيان  بح�سب  ع��ون،  جوزيف  العماد  اجلي�س 

اللبنانية للرئا�سة 

مع  ل��ب��ن��ان  “جتاوب  اإن  ع����ون،  واأ����س���اف 

برعاية  املبا�سرة  غري  املفاو�سات  ا�ستئناف 

الوليات املتحدة وا�ست�سافة الأمم املتحدة، 

يعك�س رغبته يف اأن ت�سفر عن نتائج اإيجابية 

ال�ستقرار  حفظ  يف  ال�ستمرار  �ساأنها  من 

والأمان يف املنطقة«

الوفد  اأع�����س��اء  زود  ع��ون  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

“اأهمية  على  و���س��دد  بتوجيهاته،  املفاو�س 

للقوانني  وفقا  البحرية  احل���دود  ت�سحيح 

لبنان  حق  على  وكذلك  الدولية،  والأنظمة 

املنطقة  يف  الطبيعية  ث��روات��ه  ا�ستثمار  يف 

اخلال�سة« القت�سادية 

اأمريكيون  م�����س��وؤول��ون  اأع��ل��ن  واجل��م��ع��ة، 

ي�������س���ك���ل���ون ف�����ري�����ق و�����س����اط����ة ب�����ني ل���ب���ن���ان 

املبا�سرة  غري  املحادثات  اأن  و”اإ�سرائيل”، 

ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ب�����س��اأن ح��دوده��م��ا ال��ب��ح��ري��ة 

املقبل« الثالثاء  “�ست�ستاأنف  املتنازع عليها 

امل��ا���س��ي،  اأول/اأك���ت���وب���ر  ت�����س��ري��ن   14 ويف 

ل��ب��ن��ان  ج���ن���وب���ي  “يونيفيل”  م���ق���ر  ���س��ه��د 

ت��ر���س��ي��م احل���دود  اأوىل ج����ولت م��ف��او���س��ات 

والتي  الإ�سرائيلي،  والح��ت��الل  لبنان  ب��ني 

توقفت بعد اأربع جل�سات

وي��خ��و���س ل��ب��ن��ان ن���زاع���ا م���ع الح��ت��الل 

الإ�����س����رائ����ي����ل����ي، ع���ل���ى م��ن��ط��ق��ة يف ال��ب��ح��ر 

تعرف  مربعا،  كم   860 نحو  تبلغ  املتو�سط، 

ب��امل��ن��ط��ق��ة رق���م 9 ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ن��ف��ط وال��غ��از، 

واأعلنت بريوت يف كانون ثاين/يناير 2016، 

اإطالق اأول جولة تراخي�س للتنقيب فيها

االنباط-وكاالت

املوؤ�س�سات  واإح�����س��ائ��ي��ات  ال��ت��ق��اري��ر  ت��وؤك��د 

الإ�سرائيلية �سعي الحتالل اليومي واملت�سارع، 

تو�سيع  ع��رب  ال�سفة،  على  �سيطرته  لفر�س 

م�ساحات  وم�����س��ادرة  ال�ستيطانية  امل�����س��اري��ع 

ملنظمة  تقرير  وك�سف  الأرا���س��ي  اإ�سافية من 

“ال�سالم الآن” اأن الحتالل اأقام نواة 11 بوؤرة 
املحتلة،  ال�سفة  ا�ستيطانية جديدة، يف عمق 

خ���الل ال���ع���ام امل��ا���س��ي. وب��ل��غ��ت ن�سبة ال��ب��ن��اء 

املعزولة”  “امل�ستوطنات  داخ��ل  ال�ستيطاين 

“لت�سريع” 4  خططاً  الح��ت��الل  وق���دم   %63

بوؤر واأحياء يف م�ستوطنات قائمة، من بينها: 

“مت�سبيه داين، وكرمي دورون، وكفار تفوح، 
وبني كيدم” ، كما جرى خالل العام اجلاري 

وتبيي�س”  “لتهيئة  اخل��ط��ط  ت��ق��دمي   2021

“حافات يائري ، نويف نخاميا”  بوؤرتني هما: 

جنوبي  “رحاليم”  م�ستوطنة  م��ن  القريبة 

كانون  �سهر  خ��الل  الحتالل  و�سادق  نابل�س 

ثاين 2021، على بناء 780 وحدة ا�ستيطانية، 

وطرح عطاءات لبناء 2،112 وحدة ا�ستيطانية 

بالإ�سافة اإىل عطاءات لبناء 460 وحدة داخل 

م�ستوطنات �سرقي القد�س املحتلة

ويف �سياق مت�سل، نفذ الحتالل م�ساريع 

ح�ساب  على  �سخمة  ا�ستيطانية  ط��رق  ل�سق 

اآلف الدومنات الزراعية، يف ال�سفة املحتلة، 

واأبرزها: تو�سعة �سارع الأنفاق قرب بيت حلم ، 

حوارة”،  و”التفايف  �سارع “التفايف العروب”، 

رام  م�ستوطنات  يربط  ال���ذي  قلنديا  و���س��ارع 

العيزرية  و���س��ارع  ال��ق��د���س،  مب�ستوطنات  اهلل 

املنظمة،  تقرير  واأ���س��ار  القد�س  ق��رب  الزعيم 

“التلة  نفق من  ب��داأ بحفر  اأن الحتالل  اإىل 

يف  �سلومو”،  “رامات  ب���اجت���اه  الفرن�سية” 

ال���ق���د����س امل��ح��ت��ل��ة، ح��ي��ث ي��خ��ط��ط ل��ت��ح��وي��ل 

اأدوميم”  “معاليه  م�ستوطنة  حتى  املنطقة 

قادة  واأعلن  اإ�سارات �سوئية  دون  اإىل منطقة 

املحتلة،  ال�سفة  �سم  نيتهم  �سابقاً  الحتالل 

الإ�سرائيلية”  “بال�سيادة  يعرف  م��ا  وف��ر���س 

ويوؤكد  فل�سطينية،  دول��ة  اإقامة  ومنع  عليها، 

ال�ستيطاين يف  ال��واق��ع  اأن  خ��رباء وحمللون 

دول��ة  اإق���ام���ة  امل�ستحيل  م��ن  يجعل  ال�����س��ف��ة، 

متوا�سلة، حيث يعمل الحتالل على بناء كتل 

ع�سكرية  مواقع  واإن�ساء  �سخمة  ا�ستيطانية 

واأمنية ت�سمن له ال�سيطرة واأ�سدر الحتالل 

اآذار/م��ار���س 2021، 14  منذ بداية 2020 حتى 

قراراً باإخالء عائالت فل�سطينية من منازلها 

امل�سجد  جنوب  �سلوان  ببلدة  الهوى  بطن  يف 

الأق�سى وحي ال�سيخ جراح باملدينة املقد�سة

 عون: استئناف مفاوضات الحدود مع االحتالل 
اإلسرائيلي يعكس رغبتنا في استقرار المنطقة

 كيف يطبق االحتالل خطة ضم 
الضفة دون إعالن رسمي؟
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االنباط-وكاالت

متخ�ص�ص  فل�صطيني  �أب��ح��اث  مركز  ك�صف 

ب��ق�����ص��اي��ا �الأر��������ص و�ال����ص���ت���ي���ط���ان، ع���ن ط���رح 

�الحتالل �الإ�صر�ئيلي 6 خمططات ��صتيطانية 

�ملا�صي،  �أب��ري��ل  ني�صان/  �صهر  خ��الل  ج��دي��دة، 

م�صاحة  ع��ل��ى  �مل�صتوطنات  م��ن  ع��دد  لتو�صعة 

�ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ن  �أر������ص����ي  م���ن  دومن�������اً(   853(

�مل�صادرة يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة

وقال مركز �أبحاث �الأر��صي �لتابع جلمعية 

“�إن  ب��ي��ان:  �ل��ق��د���ص يف  �لعربية يف  �ل��در����ص��ات 

�أعلن  �لتي  �جلديدة  �ال�صتيطانية  �ملخططات 

�أر��ص يف حمافظات طولكرم  عنها �صتقام على 

و�خلليل وبيت حلم”

�إىل  تهدف  �ملخططات  هذه  �أن  �ملركز  وبن 

�أر������صٍ  م��ن  �الأر�����ص���ي  ����ص��ت��خ��د�م  �صفة  تغيری 

�ال���ص��ت��ي��ط��اين  ل��ل��ب��ن��اء  م���ن���اط���ق  �إىل  زر�ع����ي����ة 

�مل�صتوطنات وت�صمن 

رق���م  �مل���خ���ط���ط  �أن  �إىل  �مل�����رك�����ز  و�أ�������ص������ار 

“عيناف”  م�صتوطنة  لتو�صعة   )1/2/110(

حيث  طولكرم،  حمافظة  �أر����ص��ي  على  �ملقامة 

�مل��خ��ط��ط ع��ل��ى )289 دومن�����اً( من  ���ص��ي�����ص��ت��ويل 

�أر��صي �لفل�صطينين �لو�قعة يف �حلو�ص رقم 

�إق��ام��ة مناطق  ل��غ��ر���ص  ر�م����ن،  ق��ري��ة  )1( يف 

“ب”  ” و  “�أ ف��ئ��ة  م���ن  ����ص��ت��ي��ط��ان��ي��ة  ���ص��ك��ن��ي��ة 

وم��وؤ���ص�����ص��ات ع��ام��ة وط�����رق، وذل����ك يف �جل��ه��ة 

�صرق  �ملقامة  للم�صتوطنة  �ل�صرقية  �ل�صمالية 

�ل�صفة( طولكرم )�صمال 

فيهدف   ،)1/3/414( رق���م  �مل��خ��ط��ط  �أم����ا 

�ملقامة  �أ�صفر”  “مت�صاد  م�صتوطنة  لتو�صعة 

ع���ل���ى �أر������ص����ي حم���اف���ظ���ة �خل���ل���ي���ل �ل�����ص��رق��ي��ة 

)جنوب �ل�صفة(، وتبلغ م�صاحة �ملخطط )274 

دومناً(، و�صي�صتويل على �أر��صي �لفل�صطينين 

�أر��صي بلدة �صعری،  يف �حلو�ص رقم )20( من 

�ل�صيوخ،  بلدة  �أر��صي  من   )8( رقم  و�حلو�ص 

��صتيطانية  وح���دة   120 �صرعنة  �إىل  وي��ه��دف 

�صق  �إىل  ي��ه��دف  كما  �صابق،  وق��ت  منذ  مقامة 

“ مت�صاد  م�����ص��ت��وط��ن��ة  ل��ریب��ط  ط��ري��ق ج��دي��د 

�أ�صفر” مع م�صتوطنة “ مت�صاد �صمعون”

�ملخطط  �ي��د�ع  �الحتالل  �صلطات  و�أعلنت 

“بيتار  م�صتعمرة  لتو�صعة   )5/8/426( رق��م 

بيت  �أر�����ص���ي حم��اف��ظ��ة  ع��ل��ى  عليت” �مل��ق��ام��ة 

 147( �ملخطط  م�صاحة  وبلغت  �مل�صادرة،  حلم 

يف  �ملو�طنن  �أر��صي  على  و�صي�صتويل  دومناً(، 

�إ�صافة  وحو�صان،  فوكن  وو�د  نحالن  بلد�ت 

�إىل طرح خمطط �آخر ي�صتويل على )1 دومن( 

�مل�صتوطنة  ل��ت��و���ص��ع��ة  �مل��و�ط��ن��ن  �أر�����ص���ي  م��ن 

ذ�تها

 )66/5/410( رقم  �ملخطط  عن  علن 
ٌ
�أ كما 

على  �مل��ق��ام��ة  “�إفر�ت”  م�صتوطنة  لتو�صعة 

�أر�����ص���ي حم��اف��ظ��ة ب��ي��ت حل���م �أي�������ص���اً، وب��ل��غ��ت 

على  وي�صتويل  دومناً(  �ملخطط )128  م�صاحة 

�أر����ص��ي �مل��و�ط��ن��ن يف �حل��و���ص رق��م )2( من 

�أر��صي بلدة �خل�صر

���ص��ل��ط��ات  ذل�����ك، ط���رح���ت  �إىل  ب���االإ����ص���اف���ة 

لتو�صعة   )5/514( رق���م  �مل��خ��ط��ط  �الح��ت��الل 

�أر�����ص���ي  ع��ل��ى  “�صمعة” �مل��ق��ام��ة  م�����ص��ت��وط��ن��ة 

م��و�ط��ن��ي ب��ل��دة �ل��ظ��اه��ري��ة �مل�����ص��ادرة، جنوبي 

دومناً(   14( �ملخطط  م�صاحة  وبلغت  �خلليل، 

20 وحدة ��صتيطانية جديدة الإقامة 

االنباط-وكاالت

 

رئي�ص  ق��ر�ر  �إ�صر�ئيلّيٌة  لِّلٌة  حمحُ تناولت   

�ل�����ص��ل��ط��ة �ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ّي��ة حم���م���ود ع��ّب��ا���ص 

ت���اأج���ي���ل �ن���ت���خ���اب���ات �مل��ج��ل�����ص �ل��ت�����ص��ري��ع��ّي 

حقق  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  �أّن  م��وؤّك��دًة  �لفل�صطينّي، 

م�صالح  ح�صاب  على  �الإ�صر�ئيلّية  �مل�صلحة 

للعملية  ي��ت��وق  �ل���ذي  �لفل�صطينّي  �ل�صعب 

�لدميقر�طّية

ب��ال�����ص��وؤون  �ملخت�صة  �ل��ك��ات��ب��ة  و�أو���ص��ح��ت 

�ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ّي��ة ع���م���ریة ه����ا�����ص، يف حت��ل��ي��ٍل 

ت��اأج��ي��ل  �أّن  �ل���ع���رّي���ة،  ه���اآرت�������ص  ب�����ص��ح��ي��ف��ة 

و�مل��ق��رب��ن  ع��ب��ا���ص  �أّن  �أث���ب���ت  �الن���ت���خ���اب���ات، 

�لقالئل يف فتح مّمن ي�صتمع �إىل ن�صائحهم، 

باحلفاظ  �الإ�صر�ئيلّية  للم�صلحة  خمل�صون 

ه����ز�ت  �أي  وم����ن����ع  �ل���ق���ائ���م  �ل���و����ص���ع  ع���ل���ى 

وتغيری�ت

�أن م��ع��ار���ص��ة  �أظ����ه����رو�،  و�أ����ص���اف���ت: ه���م 

تتفوق  �لفل�صطينية  لالنتخابات  �إ�صر�ئيل 

�ملتلهف  �صعبهم  موقف  على  لهم  بالن�صبة 

�لو�صع  �أًن  موؤّكدًة   ، �لدميقر�طية  للعملية 

تغریِّ ب�صكٍل م�صتمٍر يف غری �صالح  �لقائم، محُ

�إ�صر�ئيل  �صيطرة  �صالح  ويف  �لفل�صطينين 

و�أر��صيهم على بيوتهم 

�ل��ق��ائ��م  �ل��و���ص��ع  �أّن  �إىل  ه���ا����ص،  ول��ف��ت��ت 

كِّن فتح من �ل�صيطرة على مو�قع  �ملزيف، ميحُ

جيوب  يف  و�صيا�صية  �إد�ري��ة  �قت�صادية،  قوة 

�ل�صخ�صيات  �أّنه ميكن  �ل�صفة �لغربية، كما 

تطوير  مو��صلة  من  �ملنتخبة  غری  �لكبریة 

�لكبار  �ملوظفن  من  و��صعة  طبقة  وتعزيز 

����ا ي�����ص��م��ح  ورج�������ال �أج����ه����زة �الأم��������ن، و�أي���������صً

حل��رك��ة ع��ب��ا���ص ب��ال�����ص��ي��ط��رة ب���درج���ٍة ك��ب��ریٍة 

خالل  من  �لقطاع  وم�صاريع  ن�صاطات  على 

�ملقربن تف�صيل 

عالقاٍت  تربطها  �لتي  �لكاتبة،  وم�صت 

م�صت  �أو���ص��ل��و،  �صلطة  ب��ق��ادة  ج���ًد�  وط��ي��دٍة 

و�ل�����ص��ل��ط��ة  ف��ت��ح  ق���ي���ادة  �إّن مت�����ّص��ك  ق���ائ���ل���ًة 

باتفاقات �أو�صلو، وعلى نحٍو خا�صٍّ �لتن�صيق 

��صتقر�ر  يحُحاِفظ على  �إ�صر�ئيل،  �الأمنّي مع 

�مل��ن��ط��ق��ة، وه���ذ� ي��رج��م �إىل منح  م��ع��ن يف 

 ، �ل�صلطة  لعمل  �لدويل  �ملجتمع  من  مهمة 

حًة يف �لوقت عينه �أّن هذ� �ال�صتقر�ر،  و�صِ محُ

�إ�صر�ئيل  �أم��ن  دق��ة  �أث��ر  ب�صكل  يعني  �ل��ذي 

وحقوقهم،  �لفل�صطينين  �أمن  ح�صاب  على 

لل�صلطة  �مل�صاعد�ت  تقدم  كثریة  لدول  مهم 

�الحت���اد  دول  ر�أ���ص��ه��ا  وع��ل��ى  �لفل�صطينية، 

�الأوروبي و�لواليات �ملتحدة

�الأخ��ریة  �ل�صنو�ت  �أّن���ه يف  ه��ا���ص،  وب��ي��ّن��ت 

�ملجل�ص  ن�����ص��اط  ال�صتئناف  �ل��دع��و�ت  ز�دت 

جميع  ي�����ص��م  �ل���ذي  �لفل�صطينّي  �ل��وط��ن��ّي 

�ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ن، ك��م��ح��اول��ٍة الإع�����ادة �مل��ك��ان��ة 

�ل�صيا�صة  يحدد  كج�صم  �لتحرير؛  ملنظمة 

�نقلبت  �أو���ص��ل��و  ���ص��ن��و�ت  ويف  �لفل�صطينية، 

هي  �لتي  �لفل�صطينية،  و�ل�صلطة  �الأم���ور، 

�إىل  حتولت  للمنظمة،  خا�صعة  �ل��ورق  على 

و�ملنظمة  �حل��ا���ص��م��ة،  �ل�صيا�صية  �مل��وؤ���ص�����ص��ة 

حتولت �إىل ق�صرة ثوم ، بح�صب تعبریها

فتح  ق���ادة  ت�صريحات  على  تعليقها  ويف 

وم����ن ب��ي��ن��ه��م رئ��ي�����ص ق��ائ��م��ة ف��ت��ح ع��ب��ا���ص، 

ب���اأن �ن��ت��خ��اب��ات ال ت�صمل  حم��م��ود �ل��ع��ال��ول، 

�إن  قالت   ، وجرمية  خيانة  �صتكون  �لقد�ص 

�الإمكانية  مت��اًم��ا  جتاهلو�  وغ��ریه  �لعالول 

طرحها  �ل��ت��ي  �الن��ت��خ��اب��ات  الإج���ر�ء  �لثانية 

م�����ّرًة ت��ل��و �الأخ������رى م��ت��ح��دث��ون ومم��ث��ل��ون 

الإج��ر�ء  ط��رق  عن  بالبحث  �أخ��رى؛  لقو�ئم 

مو�فقة  ب��دون  حتى  �لقد�ص  يف  �النتخابات 

�إ�صر�ئيل؛ بو�صع �ل�صناديق مثال يف �مل�صاجد 

و�لكنائ�ص، مبا فيها �مل�صجد �الأق�صى

و�أو�صحت �أّن عبا�ص يف خطابه و�لعالول، 

�����ص���ت���خ���ّف���ا مب����ن ق�����دم ه�����ذه �الق�����ر�ح�����ات، 

لهم  بالن�صبة  �لقد�ص  يف  �النتخابات  وك���اأّن 

م���و����ص���وع ت��ق��ن��ي، وجت���اه���ال ب�����ص��ك��ٍل ك��ام��ٍل 

�ل��ت��اآم��ري يف ه��ذه �الق��ر�ح��ات، وهو  �لبعد 

و�إد�رة  �لقد�ص  يف  �لتطبيع  وه��م  �صع�صعة 

وت�صويت  �ل�صعبية،  �مل��ق��اوم��ة  م��ن  م��ع��رك��ة 

�ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ن يف �ل��ق��د���ص ب����اأي ط��ري��ق��ة ، 

م�صيفة �أّن عبا�ص و�لعالول، مل ي�صرحا ملاذ� 

�إ���ص��ر�ئ��ي��ل الإج���ر�ء  م��ن  �الإذن  �ن��ت��ظ��ار  يجب 

خ�صعا  فقد  وبهذ�  �لقد�ص،  يف  �النتخابات 

�الإ�صر�ئيلي على تنظيم �النتخابات للفيتو 

�أّن �صمتهم  ور�أت ها�ص يف ختام حتليلها، 

يك�صف نفاًقا منوذجًيا، لكبار فتح يف �ل�صلطة 

�ل�صعبّي  �لن�صال  ��دون  ��جِّ ميحُ د�ئ��ًم��ا  و�ل��ذي��ن 

يف  و�الن��ت��خ��اب��ات  �مل�صلح،  للن�صال  كنقي�ٍص 

ف�صاًل  ت��ك��ون  �أْن  �ملمكن  م��ن  ك��ان��ت  �ل��ق��د���ص 

هذه  ��صتغالل  وعدم  �ل�صعبي،  �لن�صال  من 

هو  ما  يثبت  �لن�صال  هذ�  بخو�ص  �لفر�صة 

بالن�صال  توؤمن  ال  فتح  قيادة  �أّن  م��ع��روف، 

غری  فهي  وبالتاأكيد  ب��ه،  معنية  غ��ری  وه��ي 

معنية باإتباعه ، كما قالت

االنباط-وكاالت

ق��ال��ت هيئة ����ص���وؤون �الأ����ص���رى و�مل��ح��رري��ن، �إن 

�أو�صاعاً  يعي�صون  منهم  �ملر�صى  خا�صة  �الأ���ص��رى 

�صحية �صعبة جد�ً و��صتثنائية، نتاجاً ملا يتعر�صون 

له من �إهمال طبي متعمد من قبل �إد�رة �ملعتقالت 

�الإ�صر�ئيلية، فهي تنتهج بحقهم �أ�صاليب عنجهية 

وغ���ری �إن�����ص��ان��ي��ة، ف��ه��ي تتعمد جت��اه��ل �أو���ص��اع��ه��م 

�ل�صحية �لقا�صية، وعدم تقدمي �لعالج �لالزم لهم 

كل ح�صب مر�صه وبالتايل تركهم يكابدون �الأوجاع

�الث��ن��ن، عن  �ل��ي��وم  تقرير  �لهيئة يف  وك�صفت 

عدد من �حلاالت �ملر�صية �لقابعة يف عدة �صجون 

كميل  عماد  �الأ���ص��ری  حالة  بينها  م��ن  �إ�صر�ئيلية، 

)55 عاماً( من بلدة قباطية جنوب جنن، و�لذي 

يعاين من عدة م�صاكل �صحية مزمنة، فهو ي�صتكي 

من �أوج��اع يف �ملعدة و�لتهابات يف �مل�صالك �لبولية 

�أوجاعه ومعاناته  ي�صاحبها حرقة ونزيف، ورغم 

دون  �مل�����ص��ك��ن��ات،  ب��اإع��ط��ائ��ه  �مل��ع��ت��ق��ل  �إد�رة  تكتفي 

تقدمي عالج حقيقي له وت�صخي�ص حالته بال�صكل 

�لعظام  �آالم ح��ادة يف  �أي�صاً من  �ل�صحيح، ويعاين 

�لوقوف  ي�صتطيع  ال  فهو  �ليمنى،  رجله  �صيما  ال 

�الأ�صری كميل  ي�صتكي  مل�صافات طويلة كما  و�مل�صي 

من م�صاكل يف �جليوب �الأنفية ومن نزول قيح من 

�أنفه، ومن فقد�ن حا�صة �ل�صم و�صيق �لتنف�ص ويف 

كثری من �الأحيان يعاين من عدم و�صوح �لروؤية، 

“�لعفولة”، وقام  وموؤخر�ً مت نقله �إىل م�صت�صفى 

�أطباء �الحتالل بامل�صت�صفى بو�صف بخاخ و�أدوي��ة 

“جلبوع” رف�صت  �إد�رة معتقل  ل��ه، لكن  عالجية 

�بر�هيم  �الأ�صری  يعاين  ب��االأدوي��ة يف حن  تزويده 

باخلليل  �صوريف  ب��ل��دة  م��ن  ع��ام��اً(   42( غنيمات 

من �صعف بع�صلة �لقلب وبحاجة ما�صة لركيب 

منظم لنب�صات �لقلب، لكن �إد�رة “رميون” متاطل 

بتحويله الإجر�ء �لعملية، علماً باأن حالته �ل�صحية 

ت�صتدعي �إج��ر�ء �لعملية باأ�صرع وقت ممكن، فهو 

ي�صتكي من �آالم حادة يف قلبه وال ي�صتطيع بذل �أي 

�أما �الأ�صری منذر �غبارية )55 عاماً( من  جمهود 

�ن�صد�د مبجرى  مدينة طولكرم، فهو يعاين من 

م��ي��اه بي�صاء يف عينيه، وهو  �ل��دم��ع وم���ن وج���ود 

بحاجة ما�صة لتحويله الإجر�ء عملية يف عينيه لكن 

�إد�رة معتقل “جلبوع” متاطل بتحويله، وموؤخر�ً 

ت��ر�ج��ع �ل��و���ص��ع �ل�صحي ل��الأ���ص��ری �غ��ب��اري��ة وب���د�أ 

ي�صتكي من حمو�صة يف �ملعدة ويتقياأ ب�صكل يومي، 

وفقد م��ن وزن��ه م��ا ي��ق��ارب 10 كغم، وه��و بانتظار 

حتويله الإجر�ء منظار ملعدته

االنباط-وكاالت

ما حدث �أم�ص مل يكن عملية �إطالق نار 

�أخرى على �ملحاور، فالعملية �لتي حدثت 

على مفرق تّفوح ]زعرةه تدل على عهد 

جديد، وعلى بد�ية حمتملة لهزة �أر�صية يف 

ر�م �هلل تهز �حلارة كلها

�أب��و مازن  �أعلن فيها  �لتي  من �للحظة 

تاأجيل �النتخابات بد�أ �لعد �لتنازيل لنهاية 

عهد حكمه. كل ما يجري من تلك �للحظة 

�أم يف جم��ال  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي  �مل���ج���ال  ����ص���و�ء يف 

�ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �الإره���اب  عمليات 

وغزة تنتمي �إىل ف�صل �صر�ع �خلالفة يف 

فل�صطينية  بفو�صى  ي��ه��دد  �ل���ذي  �ل�صفة 

د�خلية ومو�جهة عنيفة مع �إ�صر�ئيل.       

ي�����ص��ت��ع��د ج���ه���از �مل����خ����اب����ر�ت و�جل��ي�����ص 

�الإ�صر�ئيلي منذ �صنو�ت لهذ� �ليوم. ولكنه 

وبال�صوؤ�ل:  ب��ردد  ي�صتقبل  ي��اأت��ي،  عندما 

�الإ�صايف؟  �لوقت  بع�ص  ك�صب  ميكن  لعله 

�إذن ال يجب �لبدء بالتعاطي مع �ل�صلطة 

ك���ك���ي���ان م���ت���ف���ك���ك، ل��ي�����ص و������ص����ح����اً ك��ي��ف 

�صنة.  ب��ع��د  �أو  �أ���ص��ه��ر،  ب�صعة  ب��ع��د  �صيبدو 

�لتي  �جل����ارور  �مت�صاق خطط  وق��ت  ح��ان 

�أع��ده��ا �جلي�ص و�مل��خ��اب��ر�ت ك��ج��و�ب على 

بتفعيل  و�ل��ب��دء  �ملختلفة  �ل�صيناريوهات 

�إ�صر�ئيل يف �ملنطقة،  �لعالقات �لتي بنتها 

وق��در�ت �الأوروب��ي��ن ملحاولة �لتاأثری على 

�صكل �ل�صلطة يف �ليوم �لتايل الأبو مازن

قبل �إع���الن �أب��و م��ازن ب��د�أ يلوح �رتفاع 

ت���دري���ج���ي يف ح��ج��م �ل��ع��م��ل��ي��ات و�أح������د�ث 

ن�صب �حلما�صة يف  ك��ان هناك من  �لعنف. 

ق��ر�ر  �أج�����و�ء رم�����ص��ان، و�إىل  �إىل  �ل��ق��د���ص 

و�إىل  �ل��ع��ام��ود،  ب���اب  �الأخ����رق يف  �ل�صرطة 

�الأ�صرطة �لتي ن�صرت على تك توك

ك��ل ذل���ك �صحيح، ول��ك��ن �مل���ي���د�ن ي��ب��د�أ 

ب��اال���ص��ت��ع��ال �أ���ص��ا���ص��اً ع��ن��دم��ا ي�����ص��ع��ر ب��ع��دم 

وج��ود يد موجهة الجمة من فوقه. وقد 

وجد هذ� تعبریه يف �رتفاع ر�صق �حلجارة 

و�ل���زج���اج���ات �حل���ارق���ة ع��ل��ى �مل���ح���اور، ويف 

�إط�����الق �ل�����ص��و�ري��خ م���ن غ����زة، و�أم�������ص يف 

�لعملية يف م��ف��رق م��رك��زي. ه��ك��ذ� يبدو 

و�صيبدو عهد حرب �خلالفة

�أ���ص��ه��ر و�ل�صلطة  �أرب��ع��ة  �أك���ر م��ن  منذ 

ال ت��ق��رب م��ن رج���ال حما�ص. وب��ال��ت��و�زي 

ز�دت حما�ص يف �لقطاع من حجم ن�صاطها 

�الإرهابي يف �ل�صفة. رب �لبيت يف ر�م �هلل 

يتفرقون،  �لنا�ص حوله  �ل��ذوب��ان،  �آخ��ذ يف 

ق��وة، و�ملو�جهة  يجمعون الأنف�صهم مو�قع 

ب��ن �الأط�����ر�ف �ل��ت��ي ك��ان��ت حت��ت �ل�صطح 

قد تتفجر ب�صكل عنيف. على �إ�صر�ئيل �أن 

موجة �ال�صتعال هذه، ومل نَر بعدحُ �الحتجاج 

�ل�صعبي �ملتوقع يف �ل�صارع �لفل�صطيني على 

يف  �أ�صا�صاً  ه��ذ�  ويظهر  �النتخابات.  �إل��غ��اء 

�ل�صبكات �الجتماعية

��صطر�بات يف  �إىل  ت���وؤدي  كهذه  �أج���و�ء 

�الإ�صر�ئيلين.  �صد  عمليات  و�إىل  �ل�صارع 

�صفا  باأننا على  �إ�صر�ئيل  ت�صتوعب  و�إذ� مل 

عهد جديد، ف�صتكون عملية تفوح موؤ�صر�ً 

�آخر يب�صر بانتهاء �أيام �لهدوء �لن�صبي �لتي 

بن �النتفا�صتن. حتى لو و��صل �أبو مازن 

عدمي  زعيماً  ف�صيكون  بكر�صيه،  �لتم�صك 

�لوزن. ميكن الإ�صر�ئيل �أن ت�صجل لنف�صها 

�الآن تفويتاً تاريخياً لفر�صة وجود �لزعيم 

�الأكر �عتد�اًل �لذي �صهدته �ل�صلطة بعد 

عرفات. لن �أحد يعرف كيف �صيبدو �لعهد 

ما بعده

 االحتالل اإلسرائيلي طرح 6 مخططات استيطانية جدیدة الشهر الماضي

قادة السلطة يقدسون التنسيق األمني

تأجيل انتخابات التشریعي لمصلحة االحتالل ویضر مصالح الفلسطينيين

 أوضاع صحية قاسية یواجهها 3 أسرى داخل سجون االحتالل

 صحيفة عبریة: »عملية زعترة«.. صراع خالفة في الضفة ودخول عهد إسرائيلي حذر

االنباط-وكاالت

و�ل�������ص���وؤون  �الأوق��������اف  وز�رة  ق���ال���ت 

م�صتوطنن  �إن  �لفل�صطينية  �لدينية 

�الأق�صى  �مل�صجد  �قتحمو�  �إ�صر�ئيلين 

�ملا�صي،  �أبريل/ني�صان  خ��الل  م��رة،   20

رفع  �الإ�صر�ئيلي  �جلي�ص  منع  ح��ن  يف 

�الإبر�هيمي  �مل�صجد  يف  م��رة   44 �الأذ�ن 

خالل نف�ص �ل�صهر

ت��ق��ري��ر  يف  �الأوق�������اف  وز�رة  وق���ال���ت 

�صهري دّن�ص �الحتالل �مل�صجد �الأق�صى 

�مل��ا���ص��ي،  ني�صان  )�أب���ري���ل(  �صهر  خ��الل 

باأكر من 20 مرة، عر جمموعات من 

�صو�ئب �مل�صتوطنن وغالة �لتطرف

و�أ�صافت �أن جماعات �لهيكل �ملزعوم 

ك��ث��ف��ت م��ن ح�����ص��ده��ا وحت��ري�����ص��ه��ا على 

�ق���ت���ح���ام و������ص����ع وج���م���اع���ي ل��ل��م�����ص��ج��د 

���ص��ه��ر  م����ن   28 يف  �مل�����ب�����ارك  �الأق���������ص����ى 

�ملبارك رم�صان 

ودعت جماعات متطرفة وحاخامات 

ل��ل��م�����ص��ج��د  ك��ب��ری  �ق���ت���ح���ام  ت��ن��ف��ي��ذ  �إىل 

مايو/ رم�����ص��ان )10   28 ي��وم  �الأق�����ص��ى 

�لقد�ص  ي��وم  ي�صمى  م��ا  مبنا�صبة  �أي���ار( 

�لعري

�قتحام  �إىل  �الأوق���اف  تقرير  و�أ���ص��ار 

م��������اآذن �مل�������ص���ج���د �الأق���������ص����ى وت��ع��ط��ي��ل 

م���ك���ر�ت �ل�������ص���وت، وم���و�����ص���ل���ة ح��م��ل��ة 

�الإبعاد�ت مل�صلن عن �مل�صجد

�لتقرير  ذك��ر  )ج��ن��وب(،  �خلليل  ويف 

�أن �الحتالل منع رفع �الأذ�ن يف �مل�صجد 

 44 �مل��ا���ص��ي  �ل�صهر  �الإب��ر�ه��ي��م��ي خ��الل 

وقتا

�إ�صر�ئيل  ق�صمت   ،1994 �لعام  ومنذ 

و37  ل��ل��ي��ه��ود،  ب��امل��ئ��ة   63 ب��و�ق��ع  �مل�صجد 

�رتكبها  للم�صلمن، عقب مذبحة  باملئة 

م�����ص��ت��وط��ن �أ���ص��ف��رت ع��ن ����ص��ت�����ص��ه��اد 29 

لليهود  �ملخ�ص�ص  �جل���زء  ويف  م�صليا، 

تقع غرفة �الأذ�ن

االنباط-وكاالت

�الإ�صر�ئيلي  للجي�ص  �أويل  حتقيق  رج��ح 

و�ل�صاباك يف عملية �إطالق �لنار عند حاجز 

فيها  �أ�صيب  و�ل��ت��ي  نابل�ص  جنوبي  زع��رة، 

��ف��ذت  ث��الث��ة م�����ص��ت��وط��ن��ن �أم�������ص، �الأح�����د، نحُ

باإطالق نار من م�صد�ص، و�أن منفذها عمل 

�آخ��ر  �صخ�ص  برفقته  ك��ان  ورمب���ا  مب��ف��رده، 

�أن جر�ح  وذكرت م�صادر طبية  �ل�صيارة.  يف 

�ث��ن��ن م��ن �مل�����ص��ت��وط��ن��ن ح��رج��ة وخ��ط��ریة، 

فيما جر�ح �لثالث متو�صطة

�صحيفة  يف  �ل��ع�����ص��ك��ري  �مل��ح��ل��ل  و�أ�����ص����ار 

�أن  �إىل  ه���رئ���ي���ل،  ع���ام���و����ص  “هاآرت�ص”، 
�مل�����ص��اب��ن ه���م ط���الب م��ع��ه��د دي���ن���ي، ك��ان��و� 

كانت  فيما  ل��ل��ح��اف��الت،  حم��ط��ة  يف  ي��ق��ف��ون 

ق���و�ت م��ن جي�ص �الح��ت��الل حت��ر���ص �مل��ك��ان، 

معظم  “ويف  ك��ام��ری�ت.  ف��ي��ه  نحُ�صبت  �ل���ذي 

�ل��ع��م��ل��ي��ات م���ن ه����ذ� �ل���ن���وع �ل���ت���ي ج����رت يف 

�ملنفذ  على  �لقب�ص  يتم  �الأخ��ریة،  �ل�صنو�ت 

بعد وقت ق�صری”

تتوقع  �الحتالل  قو�ت  �أن  هرئيل  وتابع 

�أن منفذ �لعملية قد ينفذ عملية �أخرى، يف 

مطاردته،  و�أث��ن��اء  �ملقبلة،  �لقريبة  �ل��ف��رة 

�نتخاء  �حتمال  “يعزز  �الحتمال  ه��ذ�  و�أن 

مطاردته بتبادل �إطالق نار”

�ل��ت��وت��ر  ي��ت�����ص��اع��د  ذل������ك،  م��������و�ز�ة  ويف 

يف �ل��ق��د���ص �مل��ح��ت��ل��ة، ب��ع��د �إع�����ادة �ل�����ص��رط��ة 

�لبلدة  منطقة  �إىل  �حل��و�ج��ز  �الإ�صر�ئيلية 

�الح����ت����الل  ع������زم  ج����ان����ب  �إىل  �ل����ق����دمي����ة، 

�إخ�����الء ع���ائ���الت م��ق��د���ص��ي��ة م���ن ب��ي��وت��ه��ا يف 

�إىل  ه��رئ��ي��ل  و�أ���ص��ار  وه��دم��ه��ا  ج���ر�ح  �ل�صيخ 

ح�صا�ص،  توقيت  يف  تاأتي  �الأح���د�ث  ه��ذه  �أن 

م�����ص��ح��ون��ان من  �مل��ق��ب��ل��ن  �الأ���ص��ب��وع��ن  و�أن 

ب�صبب  و�ل��دي��ن��ي��ة،  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  �ل��ن��اح��ي��ت��ن 

�لبو�كری  وعيد  �لنكبة  وذك��رى  �لقدر  ليلة 

�أال  ياأمل  �الإ�صر�ئيلي  “و�جلي�ص  �ليهودي، 

�الأي��ام  تر�فق  تقليد  عمليات  موجة  تتطور 

�الأخریة من �صهر رم�صان”

االنباط-وكاالت

 ن����ق����اًل ع�����ن م���������ص����ادر ع���ل���ي���م���ٍة ج��������ًد� يف 

ك����لٍّ م���ن و����ص��ن��ط��ن وت����ل �أب���ي���ب، �أّك������د م��وق��ع 

�أّن  �أّك��د  �الإخبارّي-�لعرّي،   )WALLA(

�أ�صيبت بخيبة  �الإ�صر�ئيلّية  �الأمنية  �ملوؤ�ص�صة 

�أمل من نتائج �ملحادثات �لتي �أجر�ها �أع�صاء 

�لوفد �الإ�صر�ئيلّي �لذي �صافر �إىل و��صنطن، 

بهدف �لتاأثری على تفا�صيل �التفاق �لنووي 

�لذي يتبلور بن �لقوى �لعظمى و�إير�ن، كما 

ق��ائ��اًل، نقاًل عن  �مل��وق��ع  قالت �مل�صادر وت��اب��ع 

�الإ�صر�ئيلّي،  �لوفد  م�صوؤولو  عينها،  �مل�صادر 

من بينهم رئي�ص �صعبة �الإ�صر�تيجية و�إير�ن 

�ل��ل��و�ء ط��ال كلمن، نقلو�  يف �الأرك���ان �لعامة، 

�نطباعهم عن �ملحادثات، و�لتقدير يف �ملوؤ�ص�صة 

�الأمنية هو �أّن �إد�رة بايدن م�صرة على �لعودة 

و�لدفع   2015 �لعام  من  �لنووي  �التفاق  �إىل 

يف مرحلة الحقة التفاق طويل �الأمد وك�صف 

�الأمريكين  �أّن  ع��ن  �ل��ن��ق��اب  �ل��ع��رّي  �مل��وق��ع 

عاِقدون �لعزم على �إمتام تفا�صيل �لعودة �إىل 

�أقرب  �التفاق �لقدمي و�الإع���الن عن ذلك يف 

وق��ت، وحت��دي��ًد� قبل �صهر ح��زي��ر�ن )يونيو( 

م للجمهور  �لقريب، لل�صماح لطهر�ن باأْن تحُقدِّ

�النتخابات  قبيل معركة  �إجن���از�ت  �الإي����ر�يّن 

�مل��ق��ب��ل��ة، ك��م��ا ق��ال��ت �مل�����ص��ادر ووف��ًق��ا للموقع، 

�لتاأثری  �الأم��ن��ي��ة  �ملوؤ�ص�صة  يف  ج��ه��ات  ح��اول��ت 

�الأم��ري��ك��ّي��ة،  �الإد�رة  �مل�����ص��وؤول��ن يف  ك��ب��ار  على 

مو�صحن �أّنه نظًر� حلقيقة �أّن �الإير�نين من 

�إكمال  على  رين  �صِّ محُ د�خلية  �حتياجات  �أج��ل 

�لعملية بحلول �صهر حزير�ن، فمن �ل�صو�ب 

�ل�صغط عليهم.. ولكن، يبدو �أّن �الأمريكين 

ي��ع��ت��زم��ون �إن���ه���اء ه����ذه �ل��ع��م��ل��ي��ة ح��ت��ى ذل��ك 

ا الأّن بايدن يريد رفع هذه �مل�صاألة  �لوقت �أي�صً

ع��ن ج���دول �الأع���م���ال، لتحويل �ل��رك��ي��ز �إىل 

ق�صايا �أكر �أهمية بالن�صبة له مثل �لكورونا، 

�الق��ت�����ص��اد، �ل�����ص��ن، رو���ص��ي��ا و�أم�����ور �أخ����رى، 

بح�صب م��ا �أّك��دت��ه �مل�����ص��ادر ون��ق��ل �مل��وق��ع عن 

م�صادر �أمنّيٍة �إ�صر�ئيلّيٍة قولها �إّن �الأمريكين 

ين�صتون لكّنهم ال ي�صخون بالتفا�صيل، وهم 

�التفاق  بتفا�صيل  يتعلق  ما  كل  يف  �صارمون 

، م��ع ذل���ك �ت�����ص��ح ل��ه��م �أّن �إي�����ر�ن ل��ن ت��و�ف��ق 

يجِر  مل  �إذ�  �لقدمي  �التفاق  �إىل  �لعودة  على 

�إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  عليه،  تغيری�ت  �الأم��ري��ك��ي��ون 

رفع �لعقوبات �الإ�صافية �لتي فر�صها عليهم 

ذلك  يف  مبا  تر�مب،  دونالد  �ل�صابق  �لرئي�ص 

�ل��ث��ورّي،  �حلر�ص  م�صوؤويل  كبار  على  �لقيود 

لهذه  �ال�صتجابة  ينوي  �الأبي�ص  �لبيت  و�أّن 

�ملطالب و�أ�صار �ملوقع يف ختام �لنباأ �حل�صرّي 

�أدرك��ت  �الإ�صر�ئيلّية  �الأمنية  �ملوؤ�ص�صة  �أّن  �إىل 

�أّن �ملعركة �الإ�صر�ئيلّية على تفا�صيل �التفاق 

خ��ا���ص��رة، وه���م ي�����ص��ت��ع��دون ل��ل��م��ع��رك��ة �ملقبلة 

ومر�قبن  حازمة  رقابة  جهات  حتديد  على 

ي�����ص��رف��ون ع��ل��ى �مل�����ص��روع �ل���ن���ووي و�ل��ت��م��رك��ز 

�الإي���ر�ين يف �ل�صرق �الأو���ص��ط، وعلى �حلفاظ 

يف  �الإ�صر�ئيلّي  للجي�ص  �لنوعّي  �لتفوق  على 

منطقة �ل�صرق �الأو�صط، بح�صب �مل�صادر ذ�تها

 األوقاف الفلسطينية: 20 اقتحاما 
للمسجد األقصى خالل أبریل

 االحتالل یخشى من عمليات أخرى 
00 تفاصيل جدیدة عن عملية زعترة

إدارة بايدن مصرة على العودة لالتفاق النووي

خيبة أمل في إسرائيل من 
المحادثات مع واشنطن حول إیران



الـريـا�ضي
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�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�ضة« 

يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء   4 / 5 / 2021
الثالثاء   19/ 4 /  2021

الـريـا�ضي

روما - وكاالت 

اأكتتتد اأنتتطتتونتتيتتو كتتونتتتتتي املتتديتتر التتفتتنتتي لإنتتر 

الإي��ط��ايل مع  ال���دوري  بلقب  الفوز  اأن  ميالن، 

النرياتزوري هو اأف�ضل رد على اجلماهري التي 

طالبت برحيله اأواخر عام 2020. وقال كونتي يف 

ت�ضريحاته مع �ضبكة »�ضكاي �ضبورت اإيطاليا«: 

»ل��ق��د ك��ن��ت حم��ظ��وًظ��ا ب��ع��ب��ور ب��ع�����ض امل�����ض��ارات 

اأقم  اأنني رمبا مل  واأ�ضعر  تراباتوين  مع  املهمة 

بعمل جيد كالعب اأو كمدرب اإذا مل اأعمل معه«. 

واأ�ضاف “اأولئك الذين لعبوا مع اإنرت اأو عملوا 

ك��م��درب��ن ل��ل��ن��ادي ي��درك��ون اأن���ه م��وق��ف معقد، 

عليك اأن تفهم الديناميكيات املختلفة، يف بع�ض 

تفقد  ل  لكن  الطويلة  ال��ك��رات  تلعب  الأح��ي��ان 

هويتك اأب��ًدا، واأنا مل اأفقد هويتي اأب��ًدا«. وتابع 

مو�ضع  يعد  ب��الإ���ض��ك��ودي��ت��و  ال��ف��وز  اأن  “اأعتقد 
اأنوفهم يف  اأولئك الذين رفعوا  تقدير من قبل 

بي.  اخل��ا���ض  املا�ضي  ب�ضبب  البداية  يف  وجهي 

اإع��ادت��ه لالنت�ضارات يف  اأج��ل  جئت لالإنرت من 

وتعر�ض  ذل���ك«.  وفعلت  �ضنوات  ث��الث  غ�ضون 

كونتي حلملة �ضر�ضة ومطالبات برحيله اأواخر 

املجموعات  دور  ع��ب��ور  يف  الف�ضل  بعد  نوفمرب 

بدوري الأبطال، ويف هذا ال�ضدد، علق كونتي: 

“مازلت مقتنًعا اأن العديد من م�ضجعي الفرق 
“لقد  املناف�ضة هم من كانوا وراء ذلك«. وتابع 

ه��ذا مهًما لإجن��ازه  وك��ان  رك��زن��ا على احلا�ضر 

واإع��ادة اإنرت للفوز بعد �ضنوات طويلة. هناك 4 

من  املزيد  اأمتلك  اأنني  ومبا  متبقية،  مباريات 

اخلربة فاأنا الآن اأريد ال�ضتمتاع بهذه اللحظة، 

ومل  م�ضاكل  يف  نف�ضي  اأوقعت  املا�ضي  يف  لأنني 

اأ�ضتمتع بها مبا فيه الكفاية«.

11

كونتي يرد على التشكيك بلقب الدوري 

 االهلي يعزز صفوف فريق الكرة النسوي 

زريق ينافس في االستفتاء االسيوي 

السلط يعترض على حكم مباراته مع الرمثا 

االنباط - عمان 

ت���ع���اق���د ال�����ن�����ادي الأه�����ل�����ي م����ع 10 

فريق  �ضفوف  تعزيز  بهدف  لع��ب��ات، 

ك���رة ال���ق���دم ال��ن�����ض��وي ال����ذي ي���اأم���ل يف 

ال���ظ���ه���ور ب�������ض���ورة لف���ت���ة يف امل��و���ض��م 

ا�ضتقطاب  الأهلي  وا�ضتطاع  اجلديد. 

ع���دد م���ن ال��الع��ب��ات امل��م��ي��زي��ات ممن 

اللعب  ل��ه��ن  و���ض��ب��ق  ب��اخل��ربة  يتمتعن 

ح��ي��ث  الأردين،  امل��ن��ت��خ��ب  ب�����ض��ف��وف 

م��ه��م��ة  اإ����ض���اف���ة  ي�����ض��ك��ل��ن  اأن  ي���ت���وق���ع 

ل��ل��ف��ري��ق. وال���الع���ب���ات ال��ع�����ض��رة ه��ن: 

�ضريين  ال��ن��رب،  ن��ت��ا���ض��ا  ح��ي��ن��ا،  “راية 
زيادة،  ما�ضه  فريج،  روزبهان  ال�ضلبي، 

ل��ي��ن��ا ال�����ض��اح��ب، ل��ن اأب���و ���ض��ع��د، ليان 

اعجارمة، �ضلوى خليل وعال عو�ض«.

االنباط - عمان 

املحرتف  ال��وح��دات  دخ��ل جن��م فريق 

يف  املناف�ضة  �ضباق  زري��ق  اأحمد  اللبناين 

ا�ضتفتاء اف�ضل لعب يف دور املجموعات 

الوحدات  دعا  حيث  ا�ضيا  ابطال  ل��دوري 

ج��م��اه��ريه ل��ل��ت�����ض��وي��ت لأح��م��د زري����ق يف 

م�ضتويات  ق���دم  اأن���ه  خ��ا���ض��ة  ال���ض��ت��ف��ت��اء 

املجموعات  دور  يف  الفريق  م��ع  متميزة 

ويت�ضابق  اأي���ام.  قبل  ال��ق��اري��ة،  للبطولة 

حول  ال�ضتفتاء  يف  لع��ب��ن   7 م��ع  زري���ق 

جن����م م��ن��ط��ق��ة غ�����رب اآ����ض���ي���ا ع����ن ���ض��ه��ر 

اأب����ري����ل/ ن��ي�����ض��ان امل���ا����ض���ي، وه�����م: ع��ب��د 

ال����رزاق ح��م��داهلل )ال��ن�����ض��ر ال�����ض��ع��ودي(، 

خ��ال��د ب���اوزي���ر )ال�����ض��ارق��ة الإم����ارات����ي(، 

حم��م��د ال���ربي���ك )ال���ه���الل ال�����ض��ع��ودي(، 

ع���م���ر خ���رب���ن )ال����وح����دة الإم�����ارات�����ي(، 

م��اي��ك��ل اأول���وجن���ا )ال��دح��ي��ل ال��ق��ط��ري(، 

ع��م��ر ال�����ض��وم��ة )الأه����ل����ي ال�������ض���ع���ودي(، 

وكان  القطري(.  )ال�ضد  ك��ازورل  �ضانتي 

جماهري  اإعجاب  على  ا�ضتحوذ  قد  زريق 

ال���ذي  ال���رج���ويل  الأداء  ب��ع��د  ال���وح���دات 

ظ��ه��ر ب���ه يف م���ب���اري���ات ف��ري��ق��ه ب����دوري 

اآ���ض��ي��ا. و���ض��اه��م زري���ق يف ت�ضجيل  اأب��ط��ال 

ل����ل����وح����دات يف م����رم����ى ال��ن�����ض��ر  ه������دف 

لزميله  الثاين  الهدف  و�ضنع  ال�ضعودي 

ال�ضنغايل عبد العزيز نداي.

االنباط - عمان 

اك�������د ن���������ادي ال���������ض����ل����ط، اع����رتا�����ض����ه 

ال��ر���ض��م��ي ع��ل��ى ق�������رارات ح��ك��م م���ب���اراة 

الرابعة  اجلولة  يف  الرمثا،  اأم��ام  فريقه 

الأردين. امل��ح��رتف��ن  دوري  ع��م��ر   م���ن 

واأك�����د ال�����ض��ل��ط ع���رب م��وق��ع��ه ال��ر���ض��م��ي، 

الأخ���ط���اء  وب�����ض��ب��ب  امل�����ب�����اراة،  ح���ك���م  اأن 

ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة امل����وؤث����رة، ���ض��اه��م يف اإه����دار 

ن���ادي  واأر�����ض����ل  على فريقه.  ن���ق���اط   3

ال�������ض���ل���ط، احل������الت ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة ال��ت��ي 

ت�ضمنت الأخطاء بالفيديو، حتى يطلع 

القرار  ويتخذ  الأردين،  الحت��اد  عليها 

امل��ن��ا���ض��ب. وك�����ان م���ن ���ض��م��ن الأخ���ط���اء 

امل����وؤث����رة، ع����دم اح��ت�����ض��اب ���ض��رب��ة ج���زاء 

مع الرمثا  ال�����ض��ل��ط  ل��ل�����ض��ل��ط.وت��ع��ادل 

الثاين  للمركز  ليرتاجع  اأه���داف،  دون 

8 نقاط. بر�ضيد 
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الرابع  ال�ضبوع  اليوم مناف�ضات  تختتم م�ضاء 

ي�ضهد  بلقاء وحيد  الكرة للمحرتفن  من دوري 

ع���ودة ف��ري��ق ال���وح���دات اىل اج����واء ال����دوري بعد 

بطولة  ت�ضفيات  يف  م�ضاركته  فر�ضته  احتجاب 

فيها  ق��دم  والتي  القدم  لكرة  ا�ضيا  ابطال  دوري 

الفرق  ك��ب��ار  �ضمت  جمموعة  يف  امل�����ض��رف  الداء 

اجلليل  فريق  الوحدات  ..وي�ضت�ضيف  ال�ضيوية 

�ضتاد  ال���دوري على ملعب  على  اجل��دي��د  ال��واف��د 

عمان الدويل يف ال�ضاعة العا�ضرة والن�ضف م�ضاءا 

امل�ضابقة بعدما مت تاأجيل  املباراة الوىل يف  وهي 

يف  الوحدات  وي�ضعى  ال�ضابقة  الثالث  مواجهاته 

لقاء اليوم لرد اعتباره من اخل�ضارة املفاجئة التي 

الحت��اد  درع  بطولة  نهائي  يف  اجلليل  من  نالها 

جنوم  امل�ضابقة.و�ضيحر�ض  لقب  م��ن  .ل��ي��ج��رده 

للفريق  اجلميلة  ال�����ض��ورة  ت��ق��دمي  على  الفريق 

تعك�ض جناح امل�ضاركة ال�ضيوية ويتوقع ان يدفع 

الكابنت عبد اهلل ابو زمع بالت�ضكلة التي خا�ضت 

حتقيق  وراء  �ضعيا  ال�ضيوية  البطولة  مناف�ضات 

اول انت�ضار مينح اجلمهور الثقة بقدرات الفريق 

موا�ضلة  على  ال��وح��دات  ب��ق��درة  القناعة  وي��ع��زز 

منذ  يحمله  ال��ذي  اللقب  ع��ن  وال��دف��اع  املناف�ضة 

امل��و���ض��م امل��ا���ض��ي  ..يف امل��ق��اب��ل ل��ن ي��ق��ف اجلليل 

مكتوف الأيدي، حيث تراوده الطموحات بتفجري 

مفاجاأة كبرية اأمام حامل اللقب، لكنه �ضيتعامل 

من  ق��ادم  فريق  يواجه  وه��و  بحذر  املعطيات  مع 

م�����ض��ارك��ة ا���ض��ي��وي��ة ق��وي��ة ول���ذ ي��ت��وق��ع ان مي��ار���ض 

اجلليل بقيادة مدربه العالونه ا�ضلوبا دفاعيا مع 

ا�ضتغالل الهجمات املرتدة يف حماولة الحتفاظ 

ب��ال�����ض��ب��اك نظيفة وا���ض��ت��غ��الل اي���ة ف��ر���ض��ة ام��ام 

التي  املفاجاأت  اح��دى  وحتقيق  للت�ضجيل  املرمى 

ال�ضابقة  مبارياته  يف  يحققها  ان  اجلليل  اع��ت��اد 

وزي��ادة  للفوز  بحاجة  ب��ات  الفريق  وان  �ضيما  ل 

نقطتن  جمع   ال��ذي  وه��و  النقاط  م��ن  ر�ضيده 

م��ن 3 م��واج��ه��ات و�ضعته يف امل��راك��ز الخ���رية يف 

جدول امل�ضابقة وهو ي�ضعى اليوم لتغيري الو�ضع 

ي�ضتلح  ف��ري��ق  ام���ام  املهمة  ب�ضعوبة  ادراك���ه  رغ��م 

باخلربة والعداد واجلاهزية العالية ا�ضافة اىل 

جمموعة النجوم التي ت�ضمها ت�ضكيلته .

لندن - وكاالت 

الظهري  ف��ل��وري��ن��زي،  األ��ي�����ض��ان��درو  اأك���د 

فريقه  اأن  �ضان جريمان،  لباري�ض  الأمين 

�ضيتي،  مان�ض�ضرت  على  التغلب  ي�ضتطيع 

واإق�������ض���ائ���ه م����ن ال������دور ن�����ض��ف ال��ن��ه��ائ��ي 

ل����دوري اأب���ط���ال اأوروب�����ا. و���ض��ق��ط ال��ف��ري��ق 

ال��ب��اري�����ض��ي يف م��ع��ق��ل��ه ب��ح��دي��ق��ة الأم�����راء 

بنتيجة  ال��ذه��اب  ج��ول��ة  يف  ال�ضيتي،  اأم���ام 

ملواجهة  ال��ف��ري��ق��ان  ي�ضتعد  فيما   ،)1-2(

فلورينزي  وق��ال  ال��ث��الث��اء.  م�ضاء  الإي���اب 

يف ح�����واره م���ع امل���وق���ع ال��ر���ض��م��ي ل��ن��ادي��ه: 

يف  منا  للغاية  جيًدا  كان  الأول  “ال�ضوط 
الثاين  ال�����ض��وط  لكن يف  ال��ذه��اب،  م��ب��اراة 

فقدنا حدتنا، هدفهم الأول كان به بع�ض 

اأردن��ا.  كما  اللعب  من  نتمكن  ومل  احل��ظ 

لكننا  حًظا،  اأك��ر  كان  الثاين  هدفهم  اأم��ا 

باإمكاننا  ي���زال  ول  الآن  ح��ت��ى  نخ�ضر  مل 

ن�ضبب  اأن  “ميكننا  واأ�����ض����اف  ال���ت���اأه���ل«. 

ال�ضوط  مثل  لعبنا  اإذا  لل�ضيتي،  امل�ضاكل 

عليهم،  التغلب  فيمكننا  الذهاب  يف  الأول 

ل��ك��ن ���ض��ي��ت��ع��ن ع��ل��ي��ن��ا ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك مل��دة 

لكننا  �ضهاًل،  الأم���ر  يكون  ل��ن  دقيقة،   90

واحل�ضول  امل��ب��اراة  ه��ذه  للعب  م�ضتعدون 

ن��ح��ت��اج��ه��ا، �ضنذهب  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ع��ل��ى 

ن��خ�����ض��ره  م����ا  ل���دي���ن���ا  ول���ي�������ض  ه���ن���اك  اإىل 

ول�����ذل�����ك ����ض���ن���ب���ذل ق���������ض����ارى ج���ه���دن���ا«. 

وي���ح���ت���اج ب���اري�������ض ل��ل��ف��وز ب���ف���ارق ه��دف��ن 

وع��ن  ل��ل��ت��اأه��ل،  مان�ض�ضرت  يف  الأق����ل  ع��ل��ى 

جودتنا  خالل  من  اأنه  “اأعتقد  قال:  هذا 

طريقتهم  لديهم  ب��ذل��ك،  ال��ق��ي��ام  ميكننا 

يف ال��ل��ع��ب ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى اجل����دار، لذلك 

ولدينا  جيد  ب�ضكل  مًعا  لل�ضغط  �ضنحتاج 

من  واث��ق  لكنني  اخلا�ضة  ا�ضرتاتيجيتنا 

رائًعا«.  �ضيًئا  نفعل  اأن  ميكن  املباراة،  هذه 

واأمت “اأعتقد اأنه كلما قل ا�ضتعدادك لهذه 

اإذا  اأف�ضل،  ذلك  كان  كلما  ذهنًيا  املباريات 

بداأت يف التفكري يف الأمر قبل 3 اأو 4 اأيام، 

اأعتقد اأنك �ضت�ضل مرهًقا، هناك مباريات 

ُتعد نف�ضها وهذه واحدة منها، �ضنخو�ضها 

بالقلب والفخر والرغبة يف الفوز ملحاولة 

التاريخ«. �ضنع 
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توج لعب املنتخب الوطني للكراتيه 

بامليدالية   ، امل�ضاطفة  الرحمن  عبد   ،

 ، العاملي  ال���دوري  بطولة  يف   ، الف�ضية 

العا�ضمة الربتغالية  ا�ضت�ضافتها  والتي 

800 لع��ب  ل�����ض��ب��ون��ة مب�����ض��ارك��ة ح���وايل 

ولع��ب��ة م��ث��ل��وا 87 دول���ة ح���ول ال��ع��امل. 

ال��ي��وم  م�����ض��اء  “امل�ضاطفة”  وخ���ا����ض 

 ٦7 ل���وزن حت��ت  النهائي  ال��ن��زال  الأح���د 

كغم اأمام بطل العامل واأوروبا وامل�ضنف 

الفرن�ضي  ال���وزن  ه��ذا  فئة  على  ال��ث��اين 

النزال  لعبنا  وخ�ضر  �ضتيفن  كو�ضتا  دا 

قد  “امل�ضاطفة”  وك���ان   .1-0 بنتيجة 

وزن��ه  مناف�ضات  �ضمن  م�ضواره  ا�ضتهل 

م�����ض��اء اجل��م��ع��ة امل���ا����ض���ي ب���ال���ف���وز ع��ل��ى 

�ضابيكي  م��ي��ل��وز   ، ال��ب��ول��ن��دي  ال���الع���ب 

بنتيجة 3-0 يف دور ال� ٦4 قبل اأن ُيحقق 

موراتكان  دينيز  الرتكي  على  النت�ضار 

واأك��م��ل   .32 ال����  دور  يف   2-3 ب��ب��ن��ت��ي��ج��ة 

الدور  يف  وفاز  “امل�ضاطفة” انت�ضاراته 
فيفو  دي  الإي��ط��ايل  على  النهائي  ثمن 

تخطى  ث��م  وم��ن  بالأف�ضلية  جيانلوكا 

النهائي  ربع  يف  مار�ضيال  املجري  عقبة 

النهائي  ن�ضف  الدور  ويف   .0-8 بنتيجة 

الأول  امل�ضنف  على  “امل�ضاطفة”  ف��از 

ال�ضاوي  علي  امل�ضري  اأفريقيا  وب��ط��ل 

.2-3 بنتيجة 

الوحدات يبدأ مشوار الدوري بلقاء الجليل 

مان سيتي في مواجهة التأهل امام الباريسي 

المصاطفة يتوج بفضية الدوري العالمي للكراتية 

مباراة الزمالك وبيراميدز لن تعاد 
القاهرة - وكاالت 

ك�����ض��ف م�����ض��در م�������ض���وؤول داخ�����ل جل��ن��ة احل���ك���ام ب��احت��اد 

الزمالك  ل��ق��اء  اإع����ادة  ت���ردد ع��ن  امل�����ض��ري حقيقة م��ا  ال��ك��رة 

ب�ضبب  ذل��ك  ياأتي  املمتاز.  امل�ضري  ال���دوري  يف  وب��ريام��ي��دز، 

ل��ل��م��ب��اراة، م��ن ج��ان��ب احلكم  ال��وق��ت ال�ضائع  اك��ت��م��ال  ع��دم 

الوقت  م��دة  »م�ضاألة  امل�ضدر  جري�ضة.وقال  جهاد  ال���دويل 

ي�ضتوجب  ل  اأم��ر  عدمه،  من  لنهايته  وا�ضتكماله  ال�ضائع 

اإعادة املباراة«. وتابع “احلكم له مطلق احلرية يف احت�ضاب 

م���دة ال��وق��ت ال�����ض��ائ��ع اأو اإط����الق ���ض��اف��رة ن��ه��اي��ة امل���ب���اراة«. 

الأح���د،  اأم�����ض  الزمالك وبرياميدز،  ب��ن  امل���ب���اراة  وان��ت��ه��ت 

.1-1 بالتعادل الإيجابي  الثالثاء   19/ 4 /  2021

الـريـا�ضي

روما - وكاالت 

اأكتتتد اأنتتطتتونتتيتتو كتتونتتتتتي املتتديتتر التتفتتنتتي لإنتتر 

الإي��ط��ايل مع  ال���دوري  بلقب  الفوز  اأن  ميالن، 

النرياتزوري هو اأف�ضل رد على اجلماهري التي 

طالبت برحيله اأواخر عام 2020. وقال كونتي يف 

ت�ضريحاته مع �ضبكة »�ضكاي �ضبورت اإيطاليا«: 

»ل��ق��د ك��ن��ت حم��ظ��وًظ��ا ب��ع��ب��ور ب��ع�����ض امل�����ض��ارات 

اأقم  اأنني رمبا مل  واأ�ضعر  تراباتوين  مع  املهمة 

بعمل جيد كالعب اأو كمدرب اإذا مل اأعمل معه«. 

واأ�ضاف “اأولئك الذين لعبوا مع اإنرت اأو عملوا 

ك��م��درب��ن ل��ل��ن��ادي ي��درك��ون اأن���ه م��وق��ف معقد، 

عليك اأن تفهم الديناميكيات املختلفة، يف بع�ض 

تفقد  ل  لكن  الطويلة  ال��ك��رات  تلعب  الأح��ي��ان 

هويتك اأب��ًدا، واأنا مل اأفقد هويتي اأب��ًدا«. وتابع 

مو�ضع  يعد  ب��الإ���ض��ك��ودي��ت��و  ال��ف��وز  اأن  “اأعتقد 
اأنوفهم يف  اأولئك الذين رفعوا  تقدير من قبل 

بي.  اخل��ا���ض  املا�ضي  ب�ضبب  البداية  يف  وجهي 

اإع��ادت��ه لالنت�ضارات يف  اأج��ل  جئت لالإنرت من 

وتعر�ض  ذل���ك«.  وفعلت  �ضنوات  ث��الث  غ�ضون 

كونتي حلملة �ضر�ضة ومطالبات برحيله اأواخر 

املجموعات  دور  ع��ب��ور  يف  الف�ضل  بعد  نوفمرب 

بدوري الأبطال، ويف هذا ال�ضدد، علق كونتي: 

“مازلت مقتنًعا اأن العديد من م�ضجعي الفرق 
“لقد  املناف�ضة هم من كانوا وراء ذلك«. وتابع 

ه��ذا مهًما لإجن��ازه  وك��ان  رك��زن��ا على احلا�ضر 

واإع��ادة اإنرت للفوز بعد �ضنوات طويلة. هناك 4 

من  املزيد  اأمتلك  اأنني  ومبا  متبقية،  مباريات 

اخلربة فاأنا الآن اأريد ال�ضتمتاع بهذه اللحظة، 

ومل  م�ضاكل  يف  نف�ضي  اأوقعت  املا�ضي  يف  لأنني 

اأ�ضتمتع بها مبا فيه الكفاية«.

11

كونتي يرد على التشكيك بلقب الدوري 

 االهلي يعزز صفوف فريق الكرة النسوي 

زريق ينافس في االستفتاء االسيوي 

السلط يعترض على حكم مباراته مع الرمثا 
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فريق  �ضفوف  تعزيز  بهدف  لع��ب��ات، 

ك���رة ال���ق���دم ال��ن�����ض��وي ال����ذي ي���اأم���ل يف 

ال���ظ���ه���ور ب�������ض���ورة لف���ت���ة يف امل��و���ض��م 

ا�ضتقطاب  الأهلي  وا�ضتطاع  اجلديد. 

ع���دد م���ن ال��الع��ب��ات امل��م��ي��زي��ات ممن 

اللعب  ل��ه��ن  و���ض��ب��ق  ب��اخل��ربة  يتمتعن 

ح��ي��ث  الأردين،  امل��ن��ت��خ��ب  ب�����ض��ف��وف 

م��ه��م��ة  اإ����ض���اف���ة  ي�����ض��ك��ل��ن  اأن  ي���ت���وق���ع 

ل��ل��ف��ري��ق. وال���الع���ب���ات ال��ع�����ض��رة ه��ن: 

�ضريين  ال��ن��رب،  ن��ت��ا���ض��ا  ح��ي��ن��ا،  “راية 
زيادة،  ما�ضه  فريج،  روزبهان  ال�ضلبي، 

ل��ي��ن��ا ال�����ض��اح��ب، ل��ن اأب���و ���ض��ع��د، ليان 

اعجارمة، �ضلوى خليل وعال عو�ض«.

االنباط - عمان 

املحرتف  ال��وح��دات  دخ��ل جن��م فريق 

يف  املناف�ضة  �ضباق  زري��ق  اأحمد  اللبناين 

ا�ضتفتاء اف�ضل لعب يف دور املجموعات 

الوحدات  دعا  حيث  ا�ضيا  ابطال  ل��دوري 

ج��م��اه��ريه ل��ل��ت�����ض��وي��ت لأح��م��د زري����ق يف 

م�ضتويات  ق���دم  اأن���ه  خ��ا���ض��ة  ال���ض��ت��ف��ت��اء 

املجموعات  دور  يف  الفريق  م��ع  متميزة 

ويت�ضابق  اأي���ام.  قبل  ال��ق��اري��ة،  للبطولة 

حول  ال�ضتفتاء  يف  لع��ب��ن   7 م��ع  زري���ق 

جن����م م��ن��ط��ق��ة غ�����رب اآ����ض���ي���ا ع����ن ���ض��ه��ر 

اأب����ري����ل/ ن��ي�����ض��ان امل���ا����ض���ي، وه�����م: ع��ب��د 

ال����رزاق ح��م��داهلل )ال��ن�����ض��ر ال�����ض��ع��ودي(، 

خ��ال��د ب���اوزي���ر )ال�����ض��ارق��ة الإم����ارات����ي(، 

حم��م��د ال���ربي���ك )ال���ه���الل ال�����ض��ع��ودي(، 

ع���م���ر خ���رب���ن )ال����وح����دة الإم�����ارات�����ي(، 

م��اي��ك��ل اأول���وجن���ا )ال��دح��ي��ل ال��ق��ط��ري(، 

ع��م��ر ال�����ض��وم��ة )الأه����ل����ي ال�������ض���ع���ودي(، 

وكان  القطري(.  )ال�ضد  ك��ازورل  �ضانتي 

جماهري  اإعجاب  على  ا�ضتحوذ  قد  زريق 

ال���ذي  ال���رج���ويل  الأداء  ب��ع��د  ال���وح���دات 

ظ��ه��ر ب���ه يف م���ب���اري���ات ف��ري��ق��ه ب����دوري 

اآ���ض��ي��ا. و���ض��اه��م زري���ق يف ت�ضجيل  اأب��ط��ال 

ل����ل����وح����دات يف م����رم����ى ال��ن�����ض��ر  ه������دف 

لزميله  الثاين  الهدف  و�ضنع  ال�ضعودي 

ال�ضنغايل عبد العزيز نداي.
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اك�������د ن���������ادي ال���������ض����ل����ط، اع����رتا�����ض����ه 

ال��ر���ض��م��ي ع��ل��ى ق�������رارات ح��ك��م م���ب���اراة 

الرابعة  اجلولة  يف  الرمثا،  اأم��ام  فريقه 

الأردين. امل��ح��رتف��ن  دوري  ع��م��ر   م���ن 

واأك�����د ال�����ض��ل��ط ع���رب م��وق��ع��ه ال��ر���ض��م��ي، 

الأخ���ط���اء  وب�����ض��ب��ب  امل�����ب�����اراة،  ح���ك���م  اأن 

ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة امل����وؤث����رة، ���ض��اه��م يف اإه����دار 

ن���ادي  واأر�����ض����ل  على فريقه.  ن���ق���اط   3

ال�������ض���ل���ط، احل������الت ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة ال��ت��ي 

ت�ضمنت الأخطاء بالفيديو، حتى يطلع 

القرار  ويتخذ  الأردين،  الحت��اد  عليها 

امل��ن��ا���ض��ب. وك�����ان م���ن ���ض��م��ن الأخ���ط���اء 

امل����وؤث����رة، ع����دم اح��ت�����ض��اب ���ض��رب��ة ج���زاء 

مع الرمثا  ال�����ض��ل��ط  ل��ل�����ض��ل��ط.وت��ع��ادل 

الثاين  للمركز  ليرتاجع  اأه���داف،  دون 

8 نقاط. بر�ضيد 
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الرابع  ال�ضبوع  اليوم مناف�ضات  تختتم م�ضاء 

ي�ضهد  بلقاء وحيد  الكرة للمحرتفن  من دوري 

ع���ودة ف��ري��ق ال���وح���دات اىل اج����واء ال����دوري بعد 

بطولة  ت�ضفيات  يف  م�ضاركته  فر�ضته  احتجاب 

فيها  ق��دم  والتي  القدم  لكرة  ا�ضيا  ابطال  دوري 

الفرق  ك��ب��ار  �ضمت  جمموعة  يف  امل�����ض��رف  الداء 

اجلليل  فريق  الوحدات  ..وي�ضت�ضيف  ال�ضيوية 

�ضتاد  ال���دوري على ملعب  على  اجل��دي��د  ال��واف��د 

عمان الدويل يف ال�ضاعة العا�ضرة والن�ضف م�ضاءا 

امل�ضابقة بعدما مت تاأجيل  املباراة الوىل يف  وهي 

يف  الوحدات  وي�ضعى  ال�ضابقة  الثالث  مواجهاته 

لقاء اليوم لرد اعتباره من اخل�ضارة املفاجئة التي 

الحت��اد  درع  بطولة  نهائي  يف  اجلليل  من  نالها 

جنوم  امل�ضابقة.و�ضيحر�ض  لقب  م��ن  .ل��ي��ج��رده 

للفريق  اجلميلة  ال�����ض��ورة  ت��ق��دمي  على  الفريق 

تعك�ض جناح امل�ضاركة ال�ضيوية ويتوقع ان يدفع 

الكابنت عبد اهلل ابو زمع بالت�ضكلة التي خا�ضت 

حتقيق  وراء  �ضعيا  ال�ضيوية  البطولة  مناف�ضات 

اول انت�ضار مينح اجلمهور الثقة بقدرات الفريق 

موا�ضلة  على  ال��وح��دات  ب��ق��درة  القناعة  وي��ع��زز 

منذ  يحمله  ال��ذي  اللقب  ع��ن  وال��دف��اع  املناف�ضة 

امل��و���ض��م امل��ا���ض��ي  ..يف امل��ق��اب��ل ل��ن ي��ق��ف اجلليل 

مكتوف الأيدي، حيث تراوده الطموحات بتفجري 

مفاجاأة كبرية اأمام حامل اللقب، لكنه �ضيتعامل 

من  ق��ادم  فريق  يواجه  وه��و  بحذر  املعطيات  مع 

م�����ض��ارك��ة ا���ض��ي��وي��ة ق��وي��ة ول���ذ ي��ت��وق��ع ان مي��ار���ض 

اجلليل بقيادة مدربه العالونه ا�ضلوبا دفاعيا مع 

ا�ضتغالل الهجمات املرتدة يف حماولة الحتفاظ 

ب��ال�����ض��ب��اك نظيفة وا���ض��ت��غ��الل اي���ة ف��ر���ض��ة ام��ام 

التي  املفاجاأت  اح��دى  وحتقيق  للت�ضجيل  املرمى 

ال�ضابقة  مبارياته  يف  يحققها  ان  اجلليل  اع��ت��اد 

وزي��ادة  للفوز  بحاجة  ب��ات  الفريق  وان  �ضيما  ل 

نقطتن  جمع   ال��ذي  وه��و  النقاط  م��ن  ر�ضيده 

م��ن 3 م��واج��ه��ات و�ضعته يف امل��راك��ز الخ���رية يف 

جدول امل�ضابقة وهو ي�ضعى اليوم لتغيري الو�ضع 

ي�ضتلح  ف��ري��ق  ام���ام  املهمة  ب�ضعوبة  ادراك���ه  رغ��م 

باخلربة والعداد واجلاهزية العالية ا�ضافة اىل 

جمموعة النجوم التي ت�ضمها ت�ضكيلته .

لندن - وكاالت 

الظهري  ف��ل��وري��ن��زي،  األ��ي�����ض��ان��درو  اأك���د 

فريقه  اأن  �ضان جريمان،  لباري�ض  الأمين 

�ضيتي،  مان�ض�ضرت  على  التغلب  ي�ضتطيع 

واإق�������ض���ائ���ه م����ن ال������دور ن�����ض��ف ال��ن��ه��ائ��ي 

ل����دوري اأب���ط���ال اأوروب�����ا. و���ض��ق��ط ال��ف��ري��ق 

ال��ب��اري�����ض��ي يف م��ع��ق��ل��ه ب��ح��دي��ق��ة الأم�����راء 

بنتيجة  ال��ذه��اب  ج��ول��ة  يف  ال�ضيتي،  اأم���ام 

ملواجهة  ال��ف��ري��ق��ان  ي�ضتعد  فيما   ،)1-2(

فلورينزي  وق��ال  ال��ث��الث��اء.  م�ضاء  الإي���اب 

يف ح�����واره م���ع امل���وق���ع ال��ر���ض��م��ي ل��ن��ادي��ه: 

يف  منا  للغاية  جيًدا  كان  الأول  “ال�ضوط 
الثاين  ال�����ض��وط  لكن يف  ال��ذه��اب،  م��ب��اراة 

فقدنا حدتنا، هدفهم الأول كان به بع�ض 

اأردن��ا.  كما  اللعب  من  نتمكن  ومل  احل��ظ 

لكننا  حًظا،  اأك��ر  كان  الثاين  هدفهم  اأم��ا 

باإمكاننا  ي���زال  ول  الآن  ح��ت��ى  نخ�ضر  مل 

ن�ضبب  اأن  “ميكننا  واأ�����ض����اف  ال���ت���اأه���ل«. 

ال�ضوط  مثل  لعبنا  اإذا  لل�ضيتي،  امل�ضاكل 

عليهم،  التغلب  فيمكننا  الذهاب  يف  الأول 

ل��ك��ن ���ض��ي��ت��ع��ن ع��ل��ي��ن��ا ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك مل��دة 

لكننا  �ضهاًل،  الأم���ر  يكون  ل��ن  دقيقة،   90

واحل�ضول  امل��ب��اراة  ه��ذه  للعب  م�ضتعدون 

ن��ح��ت��اج��ه��ا، �ضنذهب  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ع��ل��ى 

ن��خ�����ض��ره  م����ا  ل���دي���ن���ا  ول���ي�������ض  ه���ن���اك  اإىل 

ول�����ذل�����ك ����ض���ن���ب���ذل ق���������ض����ارى ج���ه���دن���ا«. 

وي���ح���ت���اج ب���اري�������ض ل��ل��ف��وز ب���ف���ارق ه��دف��ن 

وع��ن  ل��ل��ت��اأه��ل،  مان�ض�ضرت  يف  الأق����ل  ع��ل��ى 

جودتنا  خالل  من  اأنه  “اأعتقد  قال:  هذا 

طريقتهم  لديهم  ب��ذل��ك،  ال��ق��ي��ام  ميكننا 

يف ال��ل��ع��ب ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى اجل����دار، لذلك 

ولدينا  جيد  ب�ضكل  مًعا  لل�ضغط  �ضنحتاج 

من  واث��ق  لكنني  اخلا�ضة  ا�ضرتاتيجيتنا 

رائًعا«.  �ضيًئا  نفعل  اأن  ميكن  املباراة،  هذه 

واأمت “اأعتقد اأنه كلما قل ا�ضتعدادك لهذه 

اإذا  اأف�ضل،  ذلك  كان  كلما  ذهنًيا  املباريات 

بداأت يف التفكري يف الأمر قبل 3 اأو 4 اأيام، 

اأعتقد اأنك �ضت�ضل مرهًقا، هناك مباريات 

ُتعد نف�ضها وهذه واحدة منها، �ضنخو�ضها 

بالقلب والفخر والرغبة يف الفوز ملحاولة 

التاريخ«. �ضنع 

االنباط - عمان 

توج لعب املنتخب الوطني للكراتيه 

بامليدالية   ، امل�ضاطفة  الرحمن  عبد   ،

 ، العاملي  ال���دوري  بطولة  يف   ، الف�ضية 

العا�ضمة الربتغالية  ا�ضت�ضافتها  والتي 

800 لع��ب  ل�����ض��ب��ون��ة مب�����ض��ارك��ة ح���وايل 

ولع��ب��ة م��ث��ل��وا 87 دول���ة ح���ول ال��ع��امل. 

ال��ي��وم  م�����ض��اء  “امل�ضاطفة”  وخ���ا����ض 

 ٦7 ل���وزن حت��ت  النهائي  ال��ن��زال  الأح���د 

كغم اأمام بطل العامل واأوروبا وامل�ضنف 

الفرن�ضي  ال���وزن  ه��ذا  فئة  على  ال��ث��اين 

النزال  لعبنا  وخ�ضر  �ضتيفن  كو�ضتا  دا 

قد  “امل�ضاطفة”  وك���ان   .1-0 بنتيجة 

وزن��ه  مناف�ضات  �ضمن  م�ضواره  ا�ضتهل 

م�����ض��اء اجل��م��ع��ة امل���ا����ض���ي ب���ال���ف���وز ع��ل��ى 

�ضابيكي  م��ي��ل��وز   ، ال��ب��ول��ن��دي  ال���الع���ب 

بنتيجة 3-0 يف دور ال� ٦4 قبل اأن ُيحقق 

موراتكان  دينيز  الرتكي  على  النت�ضار 

واأك��م��ل   .32 ال����  دور  يف   2-3 ب��ب��ن��ت��ي��ج��ة 

الدور  يف  وفاز  “امل�ضاطفة” انت�ضاراته 
فيفو  دي  الإي��ط��ايل  على  النهائي  ثمن 

تخطى  ث��م  وم��ن  بالأف�ضلية  جيانلوكا 

النهائي  ربع  يف  مار�ضيال  املجري  عقبة 

النهائي  ن�ضف  الدور  ويف   .0-8 بنتيجة 

الأول  امل�ضنف  على  “امل�ضاطفة”  ف��از 

ال�ضاوي  علي  امل�ضري  اأفريقيا  وب��ط��ل 

.2-3 بنتيجة 

الوحدات يبدأ مشوار الدوري بلقاء الجليل 

مان سيتي في مواجهة التأهل امام الباريسي 

المصاطفة يتوج بفضية الدوري العالمي للكراتية 

مباراة الزمالك وبيراميدز لن تعاد 
القاهرة - وكاالت 

ك�����ض��ف م�����ض��در م�������ض���وؤول داخ�����ل جل��ن��ة احل���ك���ام ب��احت��اد 

الزمالك  ل��ق��اء  اإع����ادة  ت���ردد ع��ن  امل�����ض��ري حقيقة م��ا  ال��ك��رة 

ب�ضبب  ذل��ك  ياأتي  املمتاز.  امل�ضري  ال���دوري  يف  وب��ريام��ي��دز، 

ل��ل��م��ب��اراة، م��ن ج��ان��ب احلكم  ال��وق��ت ال�ضائع  اك��ت��م��ال  ع��دم 

الوقت  م��دة  »م�ضاألة  امل�ضدر  جري�ضة.وقال  جهاد  ال���دويل 

ي�ضتوجب  ل  اأم��ر  عدمه،  من  لنهايته  وا�ضتكماله  ال�ضائع 

اإعادة املباراة«. وتابع “احلكم له مطلق احلرية يف احت�ضاب 

م���دة ال��وق��ت ال�����ض��ائ��ع اأو اإط����الق ���ض��اف��رة ن��ه��اي��ة امل���ب���اراة«. 

الأح���د،  اأم�����ض  الزمالك وبرياميدز،  ب��ن  امل���ب���اراة  وان��ت��ه��ت 

.1-1 بالتعادل الإيجابي 
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القاهرة - العربية

للفنان   »25 »ك��وف��ي��د  م�����س��ل�����س��ل  ت�����س��در 

ي��و���س��ف ال�����س��ري��ف ق��وائ��م الأك����ر ت��غ��ري��داً 

م�سر،  يف  »ت��وي��ر«  من�سة  عرب  وتدوينات 

ت��زام��ن��اً م��ع ع��ر���ض احل��ل��ق��ة اخل��ام�����س��ة من 

بعد  ك��ب��رة  �سعبية  ح��ق��ق  ال���ذي  امل�سل�سل 

ال�سباق  م��ن  ال��ث��اين  الن�سف  يف  ان��ط��اق��ه 

الرم�ساين احلايل.

وغ����������رد ع��������دد ك�����ب�����ر م������ن امل����ت����اب����ع����ن 

ب��ت��ع��ل��ي��ق��ات��ه��م ع���ل���ى الأح����������داث اخل���ا����س���ة 

طريفة،  تعليقات  ومنها  امل�سل�سل،  بحلقات 

اإج��م��اع على متيز  �سبه  ه��ن��اك  ك��ان  اأن��ه  اإل 

امل�سل�سل.

ق��ائ��ًا »ملخ�ض  امل��غ��ردي��ن  اأح����د  وك��ت��ب 

 2025 ف������ اأن  ال�������س���ري���ف  ي���و����س���ف  م�����س��ل�����س��ل 

الزومبي يغزو العامل، ب�ض بردوا �سابوووه 

ال�سريف«. يو�سف 

اآخ����ر: »م�����س��ل�����س��ل ع��ظ��ي��م مبعنى  وك��ت��ب 

الكلمة«.

»ك����وف����ي����د-25«،  م�����س��ل�����س��ل  اأح�������داث  ويف 

ت��ت�����س��اع��د الأح������داث ال���درام���ي���ة امل�����س��وق��ة، 

يف ظ��ل اإع����ان احل��ك��وم��ة ر���س��م��ًي��ا ان��ت�����س��ار 

وب����اء غ��ام�����ض، ي�����س��ب��ب ت�����س��وي�����ض الن��ت��ب��اه 

والن����ت����ح����ار، وحم�������اولت ال���ف���ن���ان ي��و���س��ف 

ط��ب��ي��ب  دور  ي���ل���ع���ب  ال��������ذي  ال���������س����ري����ف، 

ويوتيوبر، البحث عن م�سل معالج، للحد 

من تلك الأزمة التي تهدد الب�سرية.

على  �سحًيا  ح��ج��ًرا  احل��ك��وم��ة  وت��ف��ر���ض 

الذي  اخلطر  الفرو�ض  بذلك  امل�سابن 

اأع��را���س��ه  وتت�سمن  الن��ت��ح��ار،  اإىل  ي���وؤدي 

ال�سداع امل�ستمر وت�ستت النتباه والركيز 

واآلما يف العن وعدم القدرة على حتريك 

���س��م��ات��ه هي  اأب�����رز  اأن م���ن  ال��ع��ي��ن��ن. ك��م��ا 

ان��ت��ق��ال ال���ع���دوى ب��ن��ظ��رة ال���ع���ن، وه���و ما 

اك��ت�����س��ف��ه ال��ط��ب��ي��ب ب��ط��ل ال��ع��م��ل، وط��ال��ب 

اأقنعة  اأو  الواقية  النظارات  بارتداء  النا�ض 

الوجه التي تغطي العينن.

ويف هذا ال�سياق، عّلق مغرد على طريقة 

قائًا:  امل��دم��ر  اجل��دي��د  ال��ف��رو���ض  انتقال 

»م�����ض ع��ارف��ه ل��ي��ه ال��ن��ا���ض م�����س��ت��غ��رب��ن اأن 

احل�سد  اأن  مع  بالنظر،  بيتنقل  الفرو�ض 

موجود، موجود من زمان وبر�سوا بيتنقل 

ب��ال��ن��ظ��ر، ب�����ض ال��ظ��اه��ر ب��ق��ي م���ن ك���ر ما 

معاه  تطور  احل�سد  �سراين،  بقى  الإن�سان 

لفرو�ض يدمر بيه غره«.

ل��ل��م��رة  ل��ل��ظ��ه��ور  اإدوارد  ال��ن��ج��م  وع�����اد 

بعدما  ال�سريف  يو�سف  النجم  مع  الثالثة 

ق��دم��ا ع����دًدا م��ن الأع���م���ال ال��ن��اج��ح��ة مثل 

هذه  وتعترب  و«القي�سر«،  جمهول«،  »رق��م 

التواأمة الفنية ناجحة نظًرا ملا بينهما من 

كيميا فنية تظهر على ال�سا�سة.

ينتمي  »كوفيد-25«،  م�سل�سل  اأن  ُيذكر 

حلقة،   15 ال���� ذات  ال��درام��ي��ة  الأع��م��ال  اإىل 

م���ن ب��ط��ول��ة ي��و���س��ف ال�������س���ري���ف، واأح���م���د 

واإدوارد،  ع���ام���ر،  واآي�����ن  ح�����س��ن��ي،  ���س��اح 

ال��ب��ح��ري، وغ��ره��م م��ن النجوم،  وران���دا 

من تاأليف اإجني عاء، واإخراج اأحمد نادر 

جال.

وف�������ور الإع����������ان ع�����ن ال�����ب�����دء ب��ك��ت��اب��ة 

جمهور  انق�سم  ال��ع��ام،  نحو  منذ  امل�سل�سل 

وحم��ب��و ي��و���س��ف ال�����س��ري��ف ح���ول الإع����ان 

فكرة  البع�ض  رف�����ض  حيث  امل�سل�سل،  ع��ن 

احلديث عن اأمر مازال يجري يف احلا�سر، 

اأزم���ة  ���س��ي��ت��ن��اول  امل�����س��ل�����س��ل  اأن  ب���اف���را����ض 

الب�سرية  اأن  خا�سة  امل�ستجد،  ال��ف��رو���ض 

م�����ازال�����ت حت�������ارب ف����رو�����ض ك����وف����ي����د-19 

ومتحوراته، وبالتايل فاإن كانت هناك نية 

الأم��ر يف عمل درام��ي فابد  للحديث عن 

من النتظار حتى ُتك�سف ال�سورة كاملة.

اأن يختار  الآخر فكرة  البع�ض  اأيد  فيما 

امل�ستقبل  اإىل  يذهب  لأن  ال�سريف  يو�سف 

من خال طرح الق�سية ب�سورة خمتلفة.

»الزومبي يغزو العالم«.. مسلسل كوفيد-25 يتصدر الترند بمصر

استمرار منع دخول البالد لغير 
الكويتيين

»الحرق الوقائي« في سيدني 
يتسبب بسحابة دخان تشل حركتها

وفاة الممثلة الحائزة على األوسكار 
»أولمبيا دوكاكيس«

العربية الكويت- 

اأع���ل���ن���ت احل���ك���وم���ة ال���ك���وي���ت���ي���ة ام�����ض 

الثنن، منع �سفر مواطنيها ومرافقيهم 

موؤكدة  كورونا،  لقاح  تلقوا  يكونوا  مل  ما 

ا�����س����ت����م����رار م���ن���ع دخ�������ول ال�����ب�����اد ل��غ��ر 

ملواجهة اجلائحة. الكويتين 

الكويتية،  ال�سحة  وزارة  وق���ررت 

الثانية  اجلرعة  اإعطاء  فرة  متديد 

امل�ساد  )فايزر/بيونتيك(  لقاح  م��ن 

لفرو�ض كورونا لتكون بعد 6 اأ�سابيع 

 3 تبقى  اأن  على  الأوىل  اجلرعة  من 

60 عاماً  اأ�سابيع ملن تفوق اأعمارهم ال�

ولأ�سحاب الأمرا�ض املزمنة.

ك���ان���ت احل���ك���وم���ة ات���خ���ذت ق�����راراً 

ب��اإغ��اق  يق�سي  امل��ا���س��ي  ف��رباي��ر  يف 

والبحرية،  الربية  احلدودية  املنافذ 

عمليات  ذل���ك  م��ن  ي�ستثنى  اأن  ع��ل��ى 

امل��ن��ط��ق��ة  وال����ع����ام����ل����ن يف  ال�������س���ح���ن 

املق�سومة.

واأك��������د ال�����ق�����رار ال�������س���م���اح ب���ع���ودة 

امل�����واط�����ن�����ن م�����ن امل����ن����اف����ذ ال����ربي����ة 

وال��ب��ح��ري��ة واأق��رب��ائ��ه��م م��ن ال��درج��ة 

ال��ع��م��ال��ة  م���ن  وم��راف��ق��ي��ه��م  الأوىل 

املنزلية.

على  املجل�ض  �سدد  اآخ��ر،  �سياق  يف 

م��ن��ع ال���ت���واج���د داخ�����ل ج��م��ي��ع اأن�����واع 

���س��الت امل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي مب��ا فيها 

التي داخل مراكز الت�سوق.

وب���ال���ن�������س���ب���ة ل���ل���م���ط���اع���م، ي��ج��ري 

الك����ت����ف����اء ب���ال���ط���ل���ب���ات اخل���ارج���ي���ة 

وخ������دم������ات ال����ت����و�����س����ي����ل. وت�������س���ري 

املقبل  الأربعاء  من  اعتباراً  القرارات 

حتى اإ�سعار اآخر.

وق������رر امل���ج���ل�������ض ت��ك��ل��ي��ف ال��ه��ي��ئ��ة 

العامة للريا�سة الكويتية، بالتن�سيق 

م��������ع وزارت�������ي ال���داخ���ل���ي���ة وال�����س��ح��ة 

باتخاذ  الكويتية،  الأوملبية  واللجنة 

الآل��ي��ة  لتطبيق  الكفيلة  الإج����راءات 

امل���ق���دم���ة م���ن ق��ب��ل ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 

ب�ساأن  الأومل��ب��ي��ة  وال��ل��ج��ن��ة  ل��ل��ري��ا���س��ة 

ال���������س����م����ان����ات امل����ق����رح����ة ل��ت��ط��ب��ي��ق 

املن�ساآت  على  ال�سحية  ال�سراطات 

والريا�سين. الريا�سية 

�سيدين - فران�س بر�س

غطت �سيدين ام�ض الثنن، �ُسحب 

من الدخان منبعثة من عمليات حرق 

وقائية ُتنَفذ يف �سواحي املدينة الأكرب 

اإىل  بال�سلطات  دفع  مما  اأ�سراليا،  يف 

داعيًة  العمليات،  ه��ذه  ع��دد  احل��ّد من 

ال�سكان اإىل البقاء يف منازلهم.

»ري��اح��اً  اأن  الإط��ف��اء  اإدارة  واأع��ل��ن��ت 

الليل  خال  حرارياً  وانقاباً  �سعيفة 

اإىل اجل��زء  ال��دخ��ان  ام��ت��داد  اإىل  اأدي���ا 

ال�سفلي من املدينة«.

ل�����غ�����َي�����ت رح�������ات ال�����ع�����ّب�����ارات يف 
ُ
واأ

ملحوظة  زي���ادة  ت�سجيل  بعد  املدينة 

اأكر من  اإذ بلغ  مل�ستوى تلوث الهواء، 

التلوث  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ا���س��ت��ن��اداً   ،190

 »2.5 اأم  »ب���ي  ال��دق��ي��ق��ة  ب��اجل�����س��ي��م��ات 

)اأقل من 2.5 ميكرون).

وي������ل������ج������اأ ع�����ن�����ا������س�����ر الإط��������ف��������اء 

احل����رق  ت��ق��ن��ي��ة  اإىل  الأ�����س����رال����ي����ون 

اإىل  �سعياً  ال��غ��اب��ات  اأر���س��ي��ات  لتنظيف 

فيها،  احل��رائ��ق  ان���دلع  دون  احل����وؤول 

ع���دد  خ��ف�����ض  اإىل  ا����س���ط���روا  ل��ك��ن��ه��م 

عمليات احلرق هذه الثنن نظراً اإىل 

التلوث. ارتفاع م�ستوى 

وك�����ان�����ت ح�����رائ�����ق ال����غ����اب����ات ال���ت���ي 

مدى  على  �سيدين  منطقة  اج��ت��اح��ت 

اأدت  و2020   2019 ال��ع��ام��ن  يف  اأ���س��ه��ر 

وال���رم���اد  ال����دخ����ان  م���ن  ���س��ح��اب��ة  اإىل 

غطت لأ�سابيع املدينة التي يقدر عدد 

�سكانها بنحو خم�سة ماين ن�سمة.

تنق�سع  اأن  الإط��ف��اء  اإدارة  وتوقعت 

ال�����س��ح��ب احل���ال���ي���ة يف غ�������س���ون اأي�����ام 

قليلة.

  االخباري24 - د ب اأ

ت��وف��ي��ت امل��م��ث��ل��ة اأومل��ب��ي��ا دوك��اك��ي�����ض 

احل���ائ���زة ع��ل��ى ج���ائ���زة الأو����س���ك���ار عن 

دوره����ا يف ف��ي��ل��م »م��ون�����س��راك« ال��ذي 

عن  املا�سي  ال��ق��رن  لثمانينيات  ي��ع��ود 

عمر يناهز 89 عاماً.

اأجنلي�ض  »ل��و���ض  �سحيفة  وذك����رت 

تاميز« اأن دوكاكي�ض، التي لعبت اأي�ساً 

اإز  ه��و  »ل��وك  فيلمي  يف  البطولة  دور 

اأوبو�ض«  هولندز  »م�سر  و  توكينكغ« 

توفيت يف منزلها مبدينة نيويورك.

وك��ت��ب ���س��ق��ي��ق��ه��ا اأب���ول���و ال����ذي اأك���د 

بوك  في�ض  على  �سفحته  عرب  وفاتها 

»اأخ���ت���ي احل��ب��ي��ب��ة اأومل���ب���ي���ا دوك��اك��ي�����ض 

ال�����ي�����وم يف م���دي���ن���ة  ت����وف����ي����ت �����س����ب����اح 

نيويورك«. وذلك »بعد عدة اأ�سهر من 

تدهور حالتها ال�سحية، ترقد الآن يف 

زوريت�ض«. لوي�ض  »زوج��ه��ا«  مع  �سام 

فيما مل يعلن بعد �سبب الوفاة.

ل����وي����ل  يف  دوك�����اك�����ي�����������ض  ُول�������������دت 

20ي��ون��ي��و  يف  ما�سات�سو�ست�ض  ب��ولي��ة 

من  ملهاجرين   1931 ع��ام  )ح��زي��ران( 

اليونان. جنوبي 

وك�����ان�����ت ه�����ي و����س���ق���ي���ق���ه���ا اأب����ول����و 

الأم��ري��ك��ي��ن  م���ن  الأول  اجل���ي���ل  م���ن 

اليونانين يف نيو اإجناند، مما �سكل 

الكثر من نظرتها اإىل العامل. 

م��ن جامعة  دوك��اك��ي�����ض  وت��خ��رج��ت 

�سهادة  ع��ل��ى  ح�سلت  ح��ي��ث  ب��و���س��ط��ن، 

على  ح�سلت  كما  الطبيعي  العاج  يف 

درجة املاج�ستر يف فنون الأداء. 

العربية-وكاالت

فنجان  يف  التفريط  على  ك��ث��رون  يقوى  ل 

ل  كما  يومهم،  يف  لانطاق  الأق��ل  على  قهوة 

الزكية،  ورائحتها  املغري  مذاقها  عن  ي�ستغنون 

وملعرفة �سر هذا امل�سروب ر�سدت درا�سة جديدة 

م��ث��رة ن�����س��اط ال���دم���اغ لك��ت�����س��اف ك��ي��ف ت��وؤث��ر 

ال��ق��ه��وة ع��ل��ى ات�����س��ال ال���دم���اغ ب��ط��رق مل يتم 

درا�ستها عن كثب من قبل.

 Eat الأم����رك����ي  امل���وق���ع  اأورده  م���ا  ووف�����ق 

اخت�سا�سي  ق��اد  فقد   This, Not That
الأ�سعة الع�سبية نونو �سوزا، رئي�ض كلية الطب 

ب��ج��ام��ع��ة م��ي��ن��ه��و ال��ربت��غ��ال��ي��ة، ال���درا����س���ة ال��ت��ي 

رع��اه��ا م��ع��ه��د امل��ع��ل��وم��ات ال��ع��ل��م��ي��ة ع��ن ال��ق��ه��وة 

ون�سرت قبل يومن يف الطب النف�سي اجلزيئي.

ووظ����ف ����س���وزا وف��ري��ق��ه ال��ب��ح��ث��ي ال��ت�����س��وي��ر 

تدفق  ملراقبة  الوظيفي  املغناطي�سي  بالرنن 

الدم يف الدماغ وتن�سيط اخلايا الع�سبية بن 

مبجموعة  مقارنة  القهوة  ع�ساق  من  جمموعة 

م���ن غ���ر ����س���ارب���ي ال���ق���ه���وة يف ث����اث ح����الت: 

قهوة  فنجان  �سرب  وبعد  مهمة،  واأداء  الراحة، 

مبا�سرة.

ك��ت��ب ����س���وزا يف ال���درا����س���ة: »ه�����ذه ه���ي امل���رة 

الأوىل التي يتم فيها درا�سة تاأثر �سرب القهوة 

امل�ستوى  بهذا  لدينا  الدماغ  �سبكة  بانتظام على 

التفا�سيل«. من 

بالفعل  هناك  اأن  اإىل  وفريقه  �سوزا  وتو�سل 

ع��اق��ة ب��ن ���س��رب ال��ق��ه��وة و«من���ط اأك���ر كفاءة 

يف  بالتحكم  يتعلق  فيما  ال��رواب��ط  م��ن  وف��ائ��دة 

واليقظة«. الن�ساط 

اإذا ك��ن��ت ت�����س��ع��ر مب��زي��د من  اآخ����ر،  وب��ت��ع��ب��ر 

ال��ي��ق��ظ��ة و«الن���ت���ب���اه« مب���ج���رد ت���ن���اول ق��ه��وت��ك 

ال�سباحية، فقد اأكدت هذه الدرا�سة اأن امل�سروب 

له تلك التاأثرات على عقلك.

ف�����س��ا ع���ن ذل�����ك، وج����د ال���ب���اح���ث���ون اأي�����س��ا 

الدماغ  م��ن  مناطق  ع��دة  يف  ديناميكًيا  ن�ساًطا 

ي�سر اإىل اأن القهوة ميكن اأن تزيد من القدرة 

معاجلة  اإىل  بالإ�سافة  والركيز،  التعلم  على 

وتخزينها. الذكريات 

اآخ���ر رمب��ا  ال��ب��اح��ث��ن وج����دوا راب���ًط���ا  اأن  اإل 

ي���ك���ون اأق�����ل اإث�������ارة ل��ل��ده�����س��ة ه���و م���ا اأظ��ه��رت��ه 

اأظ��ه��رت بع�ض  اإذ  اأي�����س��ا،  ال�����س��اب��ق��ة  ال��درا���س��ات 

اأع��ل��ى من  ال��درا���س��ة درج��ة  امل�ساركن يف  اأدم��غ��ة 

التوتر بعد �سرب القهوة.

عشاق القهوة.. أول دراسة تكشف تأثير إدمانها على الدماغ 

      

االإخبارية-وكاالت العني 

عمرها  مفاجاأة  على  اأمريكية  ح�سلت 

وو�سعت طفلها  املخا�ض  دخلت يف  عندما 

على من طائرة على ارتفاع 30 األف قدم، 

دون حتى علمها اأنها حامل.

كانت لفينيا موجنا متجهة اإىل هاواي 

الأربعاء املا�سي لق�ساء عطلة مع اأ�سرتها 

عندما بداأت يف ال�سعور بانقبا�سات الولدة 

م��ي��ل«  »دي���ل���ي  ل�سحيفة  وف���ق���اً  امل���ف���اج���اأة، 

الربيطانية، وانت�سرت ق�سة موجنا ب�سكل 

اإح��دى راكبات الطائرة،  اإع��ان  كبر بعد 

على  الأم  ولدة  خ��رب  ع��ن  هان�سن،  جوليا 

»تيك توك«، قائلة يف فيديو م�سور: »ُولد 

طفل للتو على هذه الطائرة«.

واأ���س��اف��ت »ه��ان�����س��ن«: »لأول��ئ��ك الذين 

يف  ال��ط��ران  م��ن  متكنت  كيف  يت�ساءلون 

بجانب  جل�ست  حملها،  من  الثالث  الثلث 

اإنهم ل  وق��ال  الطائرة  وال��ده��ا على من 

يعرفون حتى اأنها حامل«.

اللقطات  بع�ض  »هان�سن«  �سورت  كما 

التابعة  الطران  للركاب على من رحلة 

ل�سركة دلتا الأمريكية للخطوط اجلوية 

وهم ي�سفقون ويهنئون املراأة على ولدتها 

يف اجلو.

نف�سها،  ال���ط���ران  رح��ل��ة  م���ن  وع��ل��ى 

3 ممر�سات من م�ست�سفى  ت�سادف وجود 

»North Kansas City«، مدربات 

وم�ساعد  املبت�سرين،  الأطفال  رعاية  على 

الذين  الأ����س���رة،  ط��ب  يف  وطبيب  طبيب، 

ا�ستجابوا لطلب امل�ساعدة على الفور.

 وكتبت لين بامفيلد، اإحدى املمر�سات 

من�سور  يف  الأم،  توليد  يف  �ساعدن  الاتي 

�سخ�ض  اأي  ك���ان  »اإذا  »ف��ي�����س��ب��وك«:  ع��ل��ى 

اإىل  رحلتنا  ت�سر  كيف  معرفة  يف  يرغب 

بتوليد  قمنا  ب���داأت،  كيف  فاإليكم  ه���اواي، 

راكبة يف الأ�سبوع ال�27 من حملها يف حمام 

الطائرة، يف و�سط املحيط«.

الذي  وطفلها،  امل�سدومة  الأم  ونقلت 

لفاكي  كوبي  واد  كاميانا  رميوند  اأ�سمته 

ه��ب��وط��ه  ع���ن���د  امل�����س��ت�����س��ف��ى  اإىل  م����وجن����ا، 

يف ه��ون��ول��ول��و )ع��ا���س��م��ة ولي�����ة ه����اواي 

الأمريكية(، وهو ب�سحة جيدة.

وع��ل��ق��ت الأم اجل���دي���دة »م���وجن���ا«، من 

»���س��ع��ي��دة  ي���وت���ا:  ب���ولي���ة  اأورمي  م��دي��ن��ة 

من  الرغم  على  بخر،  وه��و  هنا  بوجوده 

اأن��ن��ي ح��ام��ل، لقد ج��اء طفلي  ع��دم علمي 

للتو من العدم«.

اإيثان ماجايل، والد الطفل، فكتب  اأما 

ع��ل��ى »ف��ي�����س��ب��وك« اأن����ه ذه���ل ب��ه��ذا اخل��رب 

امل��ف��اج��ئ، وو����س���ف و����س���ول رمي���ون���د ب��اأن��ه 

»معجزة«، و�سكر اأولئك الذين �ساعدوا يف 

اأن يكون »اأف�سل  اإن��ه ياأمل  ال��ولدة، وق��ال 

اأب«.

وتعليقاً على الأمر قال جاي كننجهام، 

ه����اواي،  ال��ن��ق��ل يف  ب��ا���س��م وزارة  امل��ت��ح��دث 

الربوتوكول  اتبعوا  والطاقم  الطيار  اإن 

واأب��ل��غ��وه��م ب��ال��و���س��ع ق��ب��ل ال���ه���ب���وط، ثم 

ق��اب��ل��ت��ه��م جم��م��وع��ة خ���دم���ات ال���ط���وارئ 

الطبية ومتكنت من نقلهم اإىل م�ست�سفى 

قريب.

اأم���ا امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م م��رك��ز ك��اب��ي��ولين 

حيث  ب��ه��اواي،  والأط��ف��ال  للن�ساء  الطبي 

الأم  »و���س��ا  ف��ق��ال:  وطفلها،  الأم  نقلت 

وه��م��ا يف حالة  ك��اب��ي��ولين  اإىل  وال��ط��ف��ل 

جيدة، وبالفعل خرجت الأم ولكن الر�سيع 

ل يزال يف وحدة العناية املركزة حلديثي 

الولدة لأنه ولد مبكراً«.

واأط����ل����ق����ت ���س��ق��ي��ق��ة »م�����وجن�����ا« ح��م��ل��ة 

 ،»GoFundMe« تربعات على موقع

لدفع تكاليف العاج، حتى تتمكن الأ�سرة 

من العودة اإىل ولية يوتا.

وك���ت���ب���ت: »ول�����د اب����ن اأخ���ت���ي ال�����س��غ��ر 

امل��ع��ج��زة م��ع م��ن ال��ط��ائ��رة وك���ان جندياً 

قوياً، وعلى الرغم من عدم علم �سقيقتي 

دمت متاماً مثل بقيتنا  اأنها حامل، لذا �سُ

طفلنا  نحب  فاإننا  �سغرها،  ول��د  عندما 

ال�سغر ول ميكننا النتظار حتى نتمكن 

من اإعادته اإىل املنزل«.

و�ستبقى الأم وطفلها يف ه��اواي لفرة 

جيدة  ب�سحة  الطفل  ي�سبح  حتى  اأط��ول 

توؤهله للعودة اإىل املنزل اإىل يوتا.

الجنين المعجزة.. أمريكية تضع مولودها على ارتفاع 30 ألف قدم


