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في لقاء مع «

» أكد فيه على وجوب دعم الصحافة

النائب بني ياسين :العشيرة
هي حزب االردني
بيتي سيبقى مفتوحا للجميع على الدوام

التفا�صيل �ص «»5

بد�أ جمل�س النواب يف جل�سته ام�س الإثنني
برئا�سة املحامي عبد املنعم العودات ،وح�ضور
رئي�س الوزراء الدكتور ب�شر اخل�صاونة وهيئة
الوزارة ،مبناق�شة م�شروع قانون مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب.
ً
وي ��أت��ي م���ش��روع ال�ق��ان��ون ال�ت��زام�ا باملعايري
ال��دول � ّي��ة يف جم ��ال م�ك��اف�ح��ة غ���س��ل الأم � ��وال
ومتويل الإره��اب وانت�شار الت�س ّلح ،واملنهج ّية

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

اخل��ا� ّ��ص��ة ب �ه��ا وف �ق �اً ل�ن�ت��ائ��ج ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ق�ي�ي��م
املتبادل للمملكة.
ي���ش��ار اىل ان ن�ت��ائ��ج التقييم ال ��ذي �أق��رت��ه
اللجنة الوطنية ملخاطر غ�سل الأموال ومتويل
االره� � ��اب ل �ع��ام � ،2020أظ� �ه ��رت �أن م���س�ت��وى
امل �خ��اط��ر ال �ك �ل��ي ل �غ �� �س��ل الأم � � ��وال يف الأردن
«مرتفع» ،فيما م�ستوى تهديد متويل الإرهاب
هو «متو�سط» .ويُغ ّلظ امل�شروع عقوبات جرائم
غ�سل الأم ��وال ومت��وي��ل الإره� ��اب ،م��ع �إ��ض��اف��ة
عقوبات جنائ ّية تف�صيل ّية يف حال عدم امتثال

وزارة الداخلية :تفعيل المنصة البرية
في مركزي حدود العمري وجابر
االنباط -عمان

بد�أت وزارة الداخلية اعتباراً من ام�س
االث�ن�ين بتفعيل املن�صة ال�بري��ة يف مركز
ح� ��دود ال �ع �م��ري ب ��واق ��ع (�� )200ش�خ����ص

يومياً ويف مركز حدود جابر بواقع ()150
�شخ�صا يومياً وح�سب ال�شروط ال�صحية
امل�ع�ت�م��دة وذل��ك ب�ه��دف ت�سهيل وتب�سيط
االجراءات.
التفا�صيل �ص «»2

التعليم النيابية تبحث قضايا وزارة
التربية والتعليم
االنباط -عمان

بحثت جلنة التعليم وال�شباب النيابية،
خ�ل�ال اج �ت �م��اع ال �ي��وم االث �ن�ي�ن ،ب��رئ��ا��س��ة
النائب الدكتور ب�لال املومني ،ع��ددا من
الق�ضايا املتعلقة بوزارة الرتبية والتعليم.

وعر�ض املومني بح�ضور وزير الرتبية
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 �أب ��و ق��دي ����س ،و�أم �ي�ن ع��ام
وزارة الرتبية والتعليم لل�ش�ؤون الإداري��ة
واملالية.
التفا�صيل �ص «»3

مقاوم وحيد و 10رصاصات ..الكشف
عن نتائج التحقيق في عملية زعترة
االنباط-وكاالت

ك�شفت القناة  13العربية ،ام�س الإثنني،
 3مايو  ،2021نتائج التحقيق الأولية حول
عملية حاجز زعرتة
و ق��ال «�أور ه�ي�ل��ر» امل��را� �س��ل الع�سكري
ل�ل�ق�ن��اة  13ال�ع�بري��ة �إن ال�ت�ح�ق�ي��ق الأويل
حول عملية زعرتة والذي عر�ضت نتائجه
على رئي�س �أرك ��ان جي�ش االح�ت�لال �أفيف

�أ�� �ص ��در رئ �ي ����س ال� � ��وزراء ال��دك �ت��ور
ب �� �ش ��ر اخل� ��� �ص ��اون ��ة ب�ل��اغ � �اً ي �ق �� �ض��ي
بتعطيل الوزارات والدوائر الر�سم ّية
العامة �أعمالها
وامل� ّؤ�س�سات والهيئات
ّ
اع� �ت� �ب ��اراً م ��ن � �ص �ب��اح ي� ��وم ال �ث�ل�اث��اء

عمان
االنباط ّ -

النواب يشرع بمناقشة مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب
عمان
االنباطّ -

االنباط -عمان

املوافق للحادي ع�شر من �أ ّي��ار وحتّى
م���س��اء ي��وم ال�سبت امل��واف��ق للخام�س
ع �� �ش��ر م �ن��ه؛ مب �ن��ا� �س �ب��ة ع �ي��د ال�ف�ط��ر
ال�سعيد.
ّ
وا�ستثنى البالغ الوزارات والدوائر
ال��ر��س�م� ّي��ة وامل��ؤ�� ّ�س���س��ات ال�ت��ي تقت�ضي
طبيعة عملها خالف ذلك.

الصحة 28 :وفاة و 1272إصابة
بفيروس كورونا

االنباط  :فرح مو�سى
حممد تي�سري بني يا�سني النائب املتوا�ضع
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�سني
الرجل املعطاء ال��ذي ال يبخل بعلمه ،العا�شق
لرتاب وطنه حتى النخاع الرجل الذي ينظر
بتفا�ؤل وثقة و�إميان �إىل امل�ستقبل.
حم �م��د ت�ي���س�ير ب �ن��ي ي��ا� �س�ين دخ ��ل ال �ق��وات
امل�سلحة برتبة مالزم ثاين عام  1972ثم تدرج
يف الرتب واملنا�صب الع�سكرية حتى عني قائدا
للقوات االردنية الدولية امل�شاركة بني اثيوبيا
وارترييا من عام  ٢٠٠٦حتى  ٢٠٠٨ثم �أ�صبح
نائبا لرئي�س هيئة الأرك ��ان امل�شرتكة اىل ان
احيل �إىل التقاعد برتبة ل��واء لينتقل لل�سلك
الدبلوما�سي �سفريا يف وزارة اخل��ارج�ي��ة عام
 2010ثم �سفريا يف العراق ملدة �سنتني ون�صف
ثم مفت�شا عاما يف وزارة اخلارجية وبعد ذلك
�أم�ي�ن ع��ام وزارة اخل��ارج�ي��ة م�ن��ذ  2014وحتى
 .2016ب��داي��ة �أو� �ض��ح �أن ال�ن�ي��اب��ة ه��ي تكليف
ولي�س ت�شريف وان وظيفة النائب رقابية �أي
انه يراقب �أداء احلكومة وي�سائلها ويحا�سبها
و�أي�ضا ت�شريعية �أي ان��ه يقوم ب�سن القوانني
والت�شريعات.

عطلة عيد الفطر من صباح 11
حتى مساء  15أيار

كوخايف يظهر �أن املقاوم كان منفرداً ،وقد
كان يقود �سيارته و�أطلق  10ر�صا�صات جتاه
امل�ستوطنني و�أ�صاب  3منهم
و�أ� �ض��اف «ه�ي�ل��ر» �أن  3ج �ن��ود م��ن ل��واء
«ج�ف�ع��ات��ي» يف جي�ش االح �ت�لال �أط�ل�ق��وا 7
ر�صا�صات جت��اه �سيارة امل�ق��اوم و�أ�صابوها
ولكنهم ف�شلوا ب�إ�صابة املقاوم
التفا�صيل �ص «»9

اجل �ه��ات امل�ب� ّل�غ��ة ب ��أح �ك��ام ال �ق��ان��ون ،ب��الإ��ض��اف��ة
متخ�ص�صة مل�خ��ال�ف��ة الت�شريعات
اىل ع�ق��وب��ة
ّ
املتع ّلقة بتنفيذ قرارات جمل�س الأمن ،وتغليظ
العقوبات على الأ�شخا�ص الإعتباريني و�شمول
امل� ��� �ص ��ادرة ل �ل �م �ت �ح �� ّ��ص�لات يف اجل ��رائ ��م ال �ت��ي
ي��رت�ك�ب��ون�ه��ا .وي�ن���ش��أ مب��وج��ب امل �� �ش��روع ،مكتباً
للحجز وامل�صادرة يتبع النائب العام مبا�شرة
وفق نظام ي�صدر لهذه الغاية.

التفا�صيل �ص «»2

ا�ستقبل رئي�س هيئة الأرك��ان امل�شرتكة
ال �ل��واء ال��رك��ن ي��و��س��ف �أح �م��د احل�ن�ي�ط��ي،
ام�س االثنني ،يف مكتبه بالقيادة العامة،
وف ��داً م��ن جم�م��وع��ة ال��وك��االت امل�شرتكة
الأمريكية برئا�سة ع�ضو جمل�س ال�شيوخ

التفا�صيل �ص «»3

»البلقاء التطبيقية»ٕ ..انجازات متوالية وتقدم
الفت في التصنيف عربيا وعالميا
الأنباط -عبداهلل خري�سات
ت�أ�س�ست جامعة البلقاء التطبيقية ب ��إرادة
ملكية بتاريخ ( )١٩٩٦/٨/٢٢وب��د�أ التدري�س
فيها يف العام اجلامعي (، )١٩٩٧_١٩٩٨وتقع
جامعة البلقاء يف مدينة ال�سلط وتبعد عن
العا�صمة ع�م��ان  ٤٧ك��م  ،ول��دي�ه��ا ال�ع��دي��د من
ال �ك �ل �ي��ات امل �ن �ت �� �ش��ره ت �ق��ري �ب �اً يف ج�م�ي��ع ان �ح��اء
اململكه وعددها  ٢٤كلية  ١١منها داخل احلرم
اجلامعي و ١٣موزعه يف حمافظات اململكه

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

�أع�ل�ن��ت وزارة ال���ص�ح��ة ع��ن ت�سجيل
 28وفاة و� 1272إ�صابة بفريو�س كورونا
امل �� �س �ت �ج��د يف امل �م �ل �ك��ة ام� �� ��س االث� �ن�ي�ن،
لريتفع العدد الإجمايل �إىل  8925وفاة
و� 714173إ�صابة.
وتوزعت الإ�صابات اجلديدة على 394
حالة يف حمافظة العا�صمة ع ّمان272 ،
حالة يف حمافظة �إربد ،منها حالتان يف
الرمثا 103 ،حاالت يف حمافظة الزرقاء،
 71حالة يف حمافظة الكرك 66 ،حالة يف
حمافظة العقبة 65 ،حالة يف حمافظة
الطفيلة 61 ،حالة يف حمافظة املفرق،
 59حالة يف حمافظة م�أدبا 57 ،حالة يف
حمافظة عجلون 50 ،حالة يف حمافظة
البلقاء 37 ،حالة يف حمافظة جر�ش37 ،
حالة يف حمافظة معان.
و�أ�شار املوجز الإعالمي ال�صادر عن
رئا�سة ال ��وزراء ووزارة ال�صحة �إىل �أن
عدد احل��االت الن�شطة حال ّيا و�صل �إىل

 14030ح��ال��ة ،بينما بلغ ع��دد احل��االت
التي �أُدخِ لت اليوم �إىل امل�ست�شفيات 122
ح��ال��ة ،فيما غ��ادرت  170ح��ال��ة ،يف حني
بلغ �إجمايل عدد احل��االت امل��ؤ ّك��دة التي
ت�ت�ل�ق��ى ال �ع�ل�اج يف امل���س�ت���ش�ف�ي��ات 1272
حالة.
وح� � � � ��ول ال� � � �ق � � ��درة اال�� �س� �ت� �ي� �ع ��اب� �ي ��ة
للم�ست�شفيات يف امل�م�ل�ك��ة ،ب�ين امل��وج��ز
�أن ن�سبة �إ�شغال �أ� �س � ّرة ال�ع��زل يف �إقليم
ال�شمال بلغت  21باملئة ،بينما بلغت ن�سبة
�إ�شغال �أ�س ّرة العناية احلثيثة  43باملئة،
فيما بلغت ن�سبة �إ�شغال �أجهزة التن ّف�س
اال�صطناعي يف الإقليم ذاته  34باملئة.
و�أ�ضاف �أن ن�سبة �إ�شغال �أ�س ّرة العزل
يف �إقليم الو�سط بلغت  24باملئة ،بينما
و� �ص �ل��ت ن���س�ب��ة �إ� �ش �غ��ال �أ�� �س� � ّرة ال�ع�ن��اي��ة
احلثيثة يف الإقليم ذات��ه �إىل  42باملئة،
فيما بلغت ن�سبة �إ�شغال �أجهزة التن ّف�س
اال�صطناعي  22باملئة.

ك ��ري �� ��س م �ي�ريف.وب � �ح� ��ث ال � �ل� ��واء ال ��رك ��ن
احل�ن�ي�ط��ي م��ع ال��وف��د ب�ح���ض��ور ع ��دد من
كبار �ضباط ال�ق��وات امل�سلحة الأردن�ي��ة –
اجلي�ش العربي � ،أوجه التعاون والتن�سيق
امل�شرتك و�سبل تعزيز عالقات التعاون.
التفا�صيل �ص «»3

وتوالت اجنازات جامعة البلقاء التطبيقية
م�ن��ذ ت�أ�سي�سها اىل �سنة  ٢٠٢١ح�ي��ث ح�صلت
ع�ل��ى ال�ترت �ي��ب  ٣٦ع��امل �ي �اً والأول ع��رب �ي �اً من
ت�صنيفات «التاميز « لت�أثري اجلامعات حيث
�أع �ل �ن��ت م ��ؤ� �س �� �س��ة «ال �ت��امي��ز» ال��دول �ي��ة ن�ت��ائ��ج
ال�ت���ص�ن�ي��ف ل �ت ��أث�ير اجل��ام �ع��ات ل���س�ن��ة ، ٢٠٢١
واحتلت جامعة البلقاء التطبيقية الرتتيب
 ٣٦عاملياً والأول عربياً وحملياً ،وجاءت �ضمن
الفئة ( )٣٠٠_٢٠١عاملياً وفق النتائج ال�شاملة
للت�صنيف  ،وكان ذلك مب�شاركة  ١٢٤٠جامعة

ع��امل�ي��ة ت��أه�ل��ت م��ن  ٩٨دول ��ه  ،م��ن ب�ي�ن�ه��ا ١٣٥
جامعة من  ١٤دول��ه عربية ،اذ يقدم ت�صنيف
تاميز لت�أثري اجلامعات تقيماً مل��دى م�ساهمة
اجلامعات يف ر�سم ال�سيا�سات املتعلقة ب�أهداف
الأمم امل�ت�ح��دة للتنميه امل�ستدامة وتطبيقها
من خالل الأه��داف ،امياناً ب�أهمية تعزيز دور
م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف حتقيق اال�ستدامة
على امل�ستوى العاملي  ،و�ضرورة العمل امل�شرتك
والتعاون البناء .

التفا�صيل �ص «»4

إدارية األعيان تطلع على الخطط
اإلدارية لوزارة األشغال
االنباط -عمان

اط �ل �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة الإداري � � ��ة يف جمل�س
الأع �ي ��ان ب��رئ��ا��س��ة ال �ع�ين م ��ازن ال���س��اك��ت،
ام� �� ��س االث � �ن �ي�ن ،خ�ل��ال ل� �ق ��اء م ��ع وزي ��ر
الأ�شغال العامة والإ�سكان املهند�س يحيى
ال�ك���س�ب��ي ،وام �ي�ن ع ��ام ال� � ��وزارة امل�ه�ن��د���س
مروان اجلمعاين ،ورئي�س ديوان اخلدمة
املدنية �سامح النا�صر ،على خطط الوزارة

الإدارية.
وق��ال ال���س��اك��ت �إن اللجنة ت�سعى عرب
�سل�سلة اجتماعاتها ولقاءاتها �إىل �إيجاد
ر�ؤي � � ��ة م �� �ش�ت�رك��ة م ��ع ج �م �ي��ع ال� � � ��وزارات
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات ،وخ��ا� �ص��ة وزارة الأ� �ش �غ��ال
ال �ع��ام��ة م ��ن �أج � ��ل االط �ل ��اع ع �ل��ى واق ��ع
امل��وارد الب�شرية وخطط ال��وزارة والهيكل
التنظيمي.
التفا�صيل �ص «»2

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

ح� � ��رب ال �ت �ط �ه�ي�ر ال� �ع ��رق ��ي وال �ت �غ �ي�ي�ر
ال� ��دمي � �غ� ��رايف ال � �ت ��ي ي �ن �ف ��ذه ��ا االح � �ت �ل�ال
الإ�سرائيلي بحق الفل�سطينيني يف القد�س
امل�ح�ت�ل��ة ت �ت��وا� �ص��ل ح �ي��ث ��ص�ع��د مم��ار��س��ات��ه
ال�ع��دوان�ي��ة ب�ه��دف تهجريهم م��ن منازلهم
واال�ستيالء على �أرا�ضيهم وتهويدها و�إنهاء
ال��وج��ود الفل�سطيني يف امل��دي �ن��ة امل�ق��د��س��ة
وطم�س معاملها احل�ضارية وتزوير تاريخها
ح��ي ال���ش�ي��خ ج ��راح ال ��ذي ي�ق��ع يف اجلهة
ال�شمالية م��ن ال�ب�ل��دة ال�ق��دمي��ة يف القد�س
�أمنوذج ل�سيا�سة التهجري �ضد الفل�سطينيني

ح�ي��ث حت�ي��ط ب �ه��ذا احل��ي امل���س�ت��وط�ن��ات من
جميع اجلهات ملحا�صرة الوجود الفل�سطيني
يف امل�ن�ط�ق��ة ل�ك��ن الفل�سطينيني ي��واج�ه��ون
ذل � ��ك ب��ال �� �ص �م��ود يف وج � ��ه االح � �ت �ل�ال م��ن
خ�لال الت�شبث ب�أر�ضهم رغ��م كل ممار�سات
االحتالل القمعية االحتالل �شرع يف تنفيذ
خم�ط�ط��ات ال�ت�ه�ج�ير ال�ق���س��ري ل�ن�ح��و 550
فل�سطينياً من احلي و�سط رف�ض فل�سطيني
ت��رج��م مل�ظ��اه��رات واع�ت���ص��ام��ات م�ستمرة يف
القد�س وال�ضفة وقطاع غزة دعما ومنا�صرة
لأهايل حي ال�شيخ جراح .
التفا�صيل �ص «»9

املحلي
الثالثاء

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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النواب يشرع بمناقشة مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب

االنباط -عمان

ب ��د�أ جم�ل����س ال �ن��واب يف جل�سته ام ����س الإث �ن�ي�ن برئا�سة
املحامي عبد املنعم العودات ،وح�ضور رئي�س الوزراء الدكتور
ب�شر اخل���ص��اون��ة وهيئة ال� ��وزارة ،مبناق�شة م���ش��روع قانون
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
وي�أتي م�شروع القانون التزاماً باملعايري الدول ّية يف جمال
مكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب وانت�شار الت�س ّلح،
اخلا�صة بها وفقاً لنتائج عملية التقييم املتبادل
واملنهج ّية
ّ
للمملكة.
ي�شار اىل ان نتائج التقييم الذي �أقرته اللجنة الوطنية
ملخاطر غ�سل الأموال ومتويل االرهاب لعام � ،2020أظهرت �أن
م�ستوى املخاطر الكلي لغ�سل الأموال يف الأردن “مرتفع”،
فيما م�ستوى تهديد متويل الإرهاب هو “متو�سط”.

ويُغ ّلظ امل�شروع عقوبات ج��رائ��م غ�سل الأم ��وال ومتويل
الإره � ��اب ،م��ع �إ� �ض��اف��ة ع�ق��وب��ات ج�ن��ائ� ّي��ة تف�صيل ّية يف ح��ال
عدم امتثال اجلهات املب ّلغة ب�أحكام القانون ،بالإ�ضافة اىل
متخ�ص�صة مل�خ��ال�ف��ة ال�ت���ش��ري�ع��ات امل�ت�ع� ّل�ق��ة بتنفيذ
ع�ق��وب��ة
ّ
ق��رارات جمل�س الأم��ن ،وتغليظ العقوبات على الأ�شخا�ص
للمتح�صالت يف اجلرائم التي
الإعتباريني و�شمول امل�صادرة
ّ
يرتكبونها.
ً
وين�ش�أ مبوجب امل���ش��روع ،مكتبا للحجز وامل���ص��ادرة يتبع
النائب العام مبا�شرة وفق نظام ي�صدر لهذه الغاية ،بحيث
ت�شمل م�ه��ام��ه �إدارة الأ� �ص ��ول امل �ح �ج��وزة �أو امل �� �ص��ادرة مبا
ي�ضمن احلفاظ على قيمة هذه الأ��ص��ول ،كما يو�سع نطاق
الفئات امل�شمولة ب�أحكام القانون ،وحتديد اجلهات الرقاب ّية
املخت�صة ف�ي��ه� ،إ��ض��اف��ة اىل تو�سيع
والإ� �ش��راف � ّي��ة واجل �ه��ات
ّ
�صالحيات اللجنة الوطن ّية ملكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل

الإرهاب ،وحتديد مهام وحدة املعلومات املال ّية و�صالح ّياتها.
ويف مداخلة ل��ه ردا على ت���س��ا�ؤالت نيابية ح��ول �إلزامية
تنفيذ ق��رارات جمل�س الأم��ن ال��دويل ،ا�شار رئي�س ال��وزراء
الدكتور ب�شر اخل�صاونة ،اىل �سمو املعاهدات الدولية مبا
يف ذلك ميثاق الأمم املتحدة على ما دونها من الت�شريعات
ال��داخ�ل�ي��ة ب��ا��س�ت�ث�ن��اء ال��د� �س �ت��ور ،م��و��ض�ح�اً �أن اخت�صا�صات
جمل�س الأم��ن من�صو�ص عليها يف ميثاق املنظمة التي وقع
عليها االردن اىل ج��ان��ب  193دول ��ة .ول�ف��ت اىل ان افتعال
التمييز يف الف�صل ال���س��اد���س والف�صل ال�سابع م��ن ميثاق
الأمم امل�ت�ح��دة مب��وج��ب امل ��ادة  25م��ن امل�ي�ث��اق ،خ�ل�ال ف�ترة
ال�ستينات كان لإيجاد خمرج للتن�صل من التزامات جمل�س
الأمن حول القرارت وخا�صة املتعلقة بالق�ضية الفل�سطينية.
و�أدت النائب مت��ام الرياطي اليمني الد�ستورية ،ع�ضو ًة يف
جمل�س النواب عن دائ��رة العقبة� ،سنداً لأحكام امل��ادة ()80
من الد�ستور واملادة ( )4من النظام الداخلي ملجل�س النواب،
بعد تالوة كتاب جمل�س مفو�ضي الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب
املت�ضمن �إع�لام املجل�س� ،أن الرياطي احلا�صلة على �أعلى
اال�صوات ومن ذات القائمة ،هي الفائزة كونها تلي �صاحب
املقعد ال�شاغر بوفاة النائب حازم املجايل.
ووق��ف اع�ضاء املجل�س يف ب��داي��ة اجلل�سة دقيقة �صمت،
وق��ر�أوا الفاحتة على روح املغفور له ب ��إذن اهلل �سمو الأم�ير
حم�م��د ب��ن ط�ل�ال ،ح�ي��ث ا��س�ت��ذك��ر رئ�ي����س جم�ل����س ال �ن��واب،
خ�صال ال��راح��ل الكبري و�شمائله الها�شمية النبيلة ،رافعا
با�سم املجل�س �أ��ص��دق م�شاعر التعزية وامل��وا��س��اة اىل مقام
جاللة امللك عبداهلل الثاين وللأ�سرة الها�شمية .كما هن�أ
ال �ع��ودات االخ��وة امل�سيحيني مبنا�سبة عيد الف�صح املجيد،
رافعاً با�سم النواب �أ�صدق �أمنيات اخلري واملحبة وال�سالم،
و�أن يعيده علينا ونحن ب�أف�ضل حال وبلدنا قد تعافى من
�شر الوباء ،م�ؤكدا �أن �إمياننا و�صيامنا و�صلواتنا وانتماءنا
لبلدنا ووالءن��ا ملليكنا ال��ذي يوا�صل دعوته لتحقيق الوئام
بني الأدي��ان ت�شكل جميعاً عنا�صر ق��وة ال��دول��ة ،وق��د ك�سبنا
معها على الدوام احرتام وثقة املجتمع الدويل.

وزارة الداخلية :تفعيل المنصة
البرية في مركزي حدود العمري وجابر
االنباط -عمان

ب��د�أت وزارة الداخلية اعتباراً من ام�س
االث �ن�ين بتفعيل املن�صة ال�بري��ة يف مركز
حدود العمري بواقع (� )200شخ�ص يومياً
ويف مركزحدود جابر بواقع (� )150شخ�صا

دان رئ �ي ����س واع �� �ض��اء جل �ن��ة فل�سطني
ال�ن�ي��اب�ي��ة االع� �ت ��داءات اال��س��رائ�ي�ل�ي��ة على
�أهايل حي ال�شيخ جراح يف القد�س املحتلة،
وممار�ساتها العن�صرية جت��اه امل�سيحيني
ومنعهم من الو�صول �إىل �أماكن العبادة،
خا�صة يف مدينة القد�س املحتلة.
وق� ��ال رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب حممد
ال�ظ�ه��راوي ،خ�لال اجتماع ام�س االثنني،
�إن اللجنة ت�ت��اب��ع بقلق جميع ال�ت�ط��ورات

دانت وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني
ا�ستمرار االنتهاكات الإ�سرائيلية يف امل�سجد
الأق�صى املبارك /احلرم القد�سي ال�شريف
وال�سماح ب�إدخال املتطرفني اىل امل�سجد يف
�أول �أيام الع�شر الأواخ��ر من �شهر رم�ضان
املبارك وحتت حماية ال�شرطة الإ�سرائيلية.
وق ��ال ال�ن��اط��ق ال��ر��س�م��ي ب��ا��س��م ال ��وزارة
ال�سفري �ضيف اهلل ال�ف��اي��ز ،يف ب�ي��ان ام�س
الإث � �ن �ي�ن� ،إن امل �م �ل �ك��ة ت��دي��ن ال�ت���ص��رف��ات
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ب �ح��ق امل �� �س �ج��د وت��رف���ض�ه��ا،
وت�ع��ده��ا ان�ت�ه��اك�اً � �ص��ارخ �اً ل�ل��و��ض��ع القائم
التاريخي وال�ق��ان��وين ،وللقانون ال��دويل،
والل� �ت ��زام ��ات �إ� �س ��رائ �ي ��ل ال� �ق ��وة ال �ق��ائ �م��ة
باالحتالل يف القد�س ال�شرقية ،وحلرمة
امل�سجد وق��د��س�ي��ة ال�شهر الف�ضيل .و�أك��د
ال �ف��اي��ز �أن امل �� �س �ج��د الأق� ��� �ص ��ى امل� �ب ��ارك/

حماية الصحفيين :الصحافة المستقلة
ضرورة في المجتمعات الديمقراطية
االنباط -عمان

�أك��د مركز حماية وحرية ال�صحفيني
�أن ال �� �ص �ح ��اف ��ة امل �� �س �ت �ق �ل��ة �� � �ض � ��رورة ال
مي �ك��ن اال� �س �ت �غ �ن��اء ع �ن �ه��ا يف امل�ج�ت�م�ع��ات
الدميقراطية.
وق � � � ��ال امل � ��رك � ��ز يف ب � �ي� ��ان مب �ن��ا� �س �ب��ة
ال �ي��وم ال �ع��امل��ي حل��ري��ة ال���ص�ح��اف��ة ال��ذي
��ص��ادف ام����س� ،إن ال�ت��داب�ير والإج� ��راءات

االنباط -عمان

فلسطين النيابية تدين االعتداءات اإلسرائيلية على حي الشيخ جراح في القدس
االنباط -عمان

عمان
االنباطّ -

احل��رم القد�سي ال�شريف بكامل م�ساحته
البالغة  144دومناً ،هو مكان عبادة خال�ص
للم�سلمني ،و�أن �إدارة �أوقاف القد�س و�ش�ؤون
امل�سجد الأق�صى املبارك الأردنية هي اجلهة
�صاحبة االخت�صا�ص الوحيد واحل�صري
ب�إدارة جميع �ش�ؤون احلرم وتنظيم الدخول
�إل �ي��ه مب��وج��ب ال �ق��ان��ون ال� ��دويل وال��و��ض��ع
القائم التاريخي والقانوين.
و�أ�� �ش ��ار ال �ف��اي��ز اىل �أن ال � ��وزارة وج�ه��ت
اليوم �إىل �إ�سرائيل مذكرة احتجاج ر�سمية
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�ت��رام ال��و��ض��ع ال�ق��ائ��م
ال �ت��اري �خ��ي وال �ق ��ان ��وين ،واح �ت��رام �سلطة
و�صالحيات �إدارة �أوق��اف القد�س و�ش�ؤون
امل �� �س �ج��د الأق� ��� �ص ��ى امل � �ب� ��ارك .ك �م��ا ط��ال��ب
الفايز املجتمع الدويل بتحمل م�س�ؤولياته
لل�ضغط على �إ�سرائيل لوقف الإنتهاكات
امل�ستمرة يف احلرم ال�شريف.

اال�ستثنائية حدت من حرية ال�صحفيني
وال���ص�ح�ف�ي��ات ،وق��درت �ه��م ع�ل��ى ال��و��ص��ول
للمعلومات.
وط��ال��ب ب �ت��وف�ير امل �ع �ل��وم��ات ل��و��س��ائ��ل
الإع�لام حتى نحد من ال�شائعات ،ووقف
ت��دف��ق امل �ع �ل��وم��ات ال ��زائ� �ف ��ة ،م� ��ؤك ��دا �أن
امل�ع�ل��وم��ات بيد ال�صحافة �أف���ض��ل و�سيلة
مل��واج�ه��ة الأزم� ��ات ،وع�ل��ى ر�أ��س�ه��ا جائحة
كورونا.

قاضي القضاة يتفقد سير العمل
بمحاكم صويلح الشرعية

يومياً وح�سب ال�شروط ال�صحية املعتمدة
وذلك بهدفت�سهيل وتب�سيط االجراءات.
و�أ�شارت الوزارة �إىل انه ميكن الت�سجيل
ع �ل��ى ال� ��رواب� ��ط التالية-:https://
visitjordan.gov.johttps://
--www.gateway2jordan.gov.jo

ال �ت��ي جت ��ري ع �ل��ى ارا� �ض ��ي ب �ي��ت امل �ق��د���س،
م�ستمدة ال�ق��وة م��ن م��واق��ف ج�لال��ة امللك
ع �ب��داهلل ال �ث��اين ال �ت��ي ك��ان��ت ع�ل��ى ال ��دوام
ث ��اب �ت ��ة وم� �ن ��ا�� �ص ��رة ل �ل �ق��د���س وال �ق �� �ض �ي��ة
الفل�سطينية.
وا��ض��اف �أن اللجنة �ستوا�صل ال�ضغط
على جميع اجل�ه��ات الر�سمية واملنظمات
ال��دول�ي��ة ل��وق��ف التهجري الق�صري ال��ذي
مت��ار��س��ه ا��س��رائ�ي��ل ع�ل��ى اب �ن��اء ح��ي ال�شيخ
جراح.
واك��د �أن الق�ضية الفل�سطينية تتمتع

االردن يدين االنتهاكات
االسرائيلية في المسجد األقصى

ب��الأه�م�ي��ة ال�ك�ب�يرة ل��دى اع���ض��اء جمل�س
ال �ن ��واب � �ش ��أن �ه��م � �ش ��أن ج�م�ي��ع االردن �ي�ي�ن،
مثمنا يف ال��وق��ت ذات��ه دور الإع�ل�ام ال��ذي
يعد �شريكا رئي�سا يف الدفاع عن الق�ضية
الفل�سطينية وحقوق اهلها.
ب��دوره��م ،اك��د اع���ض��اء اللجنة ،ال�ن��واب
ف��اي��ز ب���ص�ب��و���ص ورا� �ش��د ال���ش��وح��ة واح�م��د
ال� ��� �س ��راح� �ن ��ة وم� �غ�ي�ر ال� �ه� �م�ل�ان واح� �م ��د
اخلاليلة ،اهمية تكثيف اجلهود والعمل
�صفا واح��دا م��ع جميع اجل�ه��ات الر�سمية
ل �ل �� �ض �غ��ط جت � ��اه �إدان� � � ��ة ه � ��ذه ال �ه �ج �م��ات

ال �ع��دوان �ي��ة ع �ل��ى اب �ن��اء ��ش�ع�ب�ن��ا يف م��دي�ن��ة
القد�س ،وتعزيز موقف اللجنة الراف�ض
لأية قرارات تتخذها ا�سرائيل فيما يتعلق
ب�ت�ه�ج�ير اب �ن��اء امل��دي �ن��ة ل�ت��و��س�ي��ع م�ساحة
امل�ستوطنات وم�سح هويتها الفل�سطينية.
ويف ن �ه��اي��ة االج �ت �م��اع ،ت��واف��ق اع���ض��اء
ال �ل �ج �ن��ة احل �� �ض��ور ع �ل��ى اخ �ت �ي��ار ال �ن��ائ��ب
را�شد ال�شوحة مقررا لها خلفاً للمرحوم
ال �ن��ائ��ب ح � ��ازم امل� �ج ��ايل ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
اع�لان ان�ضمام النائب عماد العدوان �إىل
ع�ضويتها.

إدارية األعيان تطلع على الخطط اإلدارية لوزارة األشغال

تفقد �سماحة قا�ضي الق�ضاة ال�شيخ
ع �ب��د احل��اف��ظ ال��رب �ط��ة ،ام ����س االث �ن�ين،
�سري العمل يف حماكم �صويلح ال�شرعية،
“الق�ضايا ،ال� �ت ��وث� �ي� �ق ��ات ،التنفيذ”
واخلدمات املقدمة فيها.
وا�� �س� �ت� �م ��ع �إىل � � �ش ��رح م� ��ن �أ�� �ص� �ح ��اب
الف�ضيلة ق�ضاة ال�شرع ،ح��ول املعامالت
والإجراءات املتبعة.
و� �ش��دد �سماحته ع�ل��ى � �ض��رورة تقدمي
اخل ��دم ��ات ال�ف���ض�ل��ى مل�ت�ل�ق�ي�ه��ا ،وت���س�ه�ي��ل
الإج � ��راءات وتب�سيطها ع�ل��ى امل��راج�ع�ين،

وزي� � ��ادة االع �ت �م��اد ع �ل��ى ب �ط��اق��ة اال� �س��رة
الإل �ك�ت�رون �ي��ة ،داع �ي��ا ل�ت��وف�ير متطلبات
حتقيق العدالة مبفهومها ال�شامل ،من
خالل ال�سرعة يف الإج��راءات ،وا�ستدامة
تقدمي اخلدمات واجناز املعامالت �ضمن
الأط � ��ر ال��زم �ن �ي��ة امل �ت��اح��ة � �ض �م��ن ح��زم��ة
متكاملة من امل�شاريع.
و�أك��د �سماحته خ�لال ال��زي��ارة �ضرورة
التقيد بالإجراءات والربوتوكول ال�صحي
املتبع يف املحاكم ال�شرعية ،للحفاظ على
� �س�لام��ة امل��راج �ع�ي�ن وال � �ك ��ادر ال��وظ�ي�ف��ي
م��ن انتقال ال�ع��دوى والإ��ص��اب��ة بفريو�س
كورونا.

االمانة 82 :انذارا لمنشآت خالفت
االشتراطات الصحية والمهنية
االنباط -عمان

وجهت ف��رق التفتي�ش التابعة لدائرة
ال��رق��اب��ة والتفتي�ش ال�صحي وامل�ه�ن��ي يف
�أم��ان��ة ع �م��ان  82ان� ��ذارا مل�ن���ش��آت خالفت
اال�شرتاطات ال�صحية واملهنية.
واو�ضحت االمانة يف تقريرها اليومي،
ان فرق التفتي�ش التابعة لها نفذت ام�س
االح� ��د 810 ،زي � ��ارات مل�ن���ش��آت جن��م عنها
ت�سجيل  27خمالفة �صحية ومهنية و 8
اغالقات �أخرى ،ومت اغالق من�ش�أة واحدة
ملخالفتها امر الدفاع.

وا��ض��اف��ت ،ان فريق ال�ط��وارئ ومراكز
ال �ت �ف �ت �ي ����ش ال �ت��اب �ع�ي�ن ل� ��دائ� ��رة ال��رق��اب��ة
ال���ص�ح�ي��ة وامل�ه�ن�ي��ة ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع دائ��رة
ال �� �ض �ب��ط ال� �ع� ��� �ش ��وائ ��ي ،ن � �ف� ��ذوا ج� ��والت
م���ش�ترك��ة ع�ل��ى ال�ب��اع��ة امل�ت�ج��ول�ين ،حيث
مت ت�سجيل 13خمالفة لب�سطات واتالف
 4786ل�ترا م��ن الع�صائر غ�ير ال�صاحلة
ل�لا��س�ت�ه�لاك ،ك�م��ا مت ازال ��ة  129ب�سطة
خمالفة .وا�شار التقرير اىل انه مت �إجراء
ج��ول��ة ل�ل���س�لام��ة ال �ع��ام��ة ا� �س �ف��رت ع��ن 3
خمالفات لأفراد خالفوا �أمر الدفاع.

جامعة البترا تزود قسم الكيمياء
بمجهر إلكتروني بدقة  10نانو

عمان
االنباطّ -

اطلعت اللجنة الإداري ��ة يف جمل�س الأع�ي��ان برئا�سة العني
م��ازن ال�ساكت ،ام�س االث�ن�ين ،خ�لال لقاء م��ع وزي��ر الأ�شغال
العامة والإ�سكان املهند�س يحيى الك�سبي ،وام�ين عام ال��وزارة
املهند�س مروان اجلمعاين ،ورئي�س ديوان اخلدمة املدنية �سامح
النا�صر ،على خطط الوزارة الإدارية.
وق��ال ال�ساكت �إن اللجنة ت�سعى ع�بر �سل�سلة اجتماعاتها
ول �ق��اءات �ه��ا �إىل �إي �ج��اد ر�ؤي� ��ة م���ش�ترك��ة م��ع ج�م�ي��ع ال � ��وزارات
وامل�ؤ�س�سات ،وخا�صة وزارة الأ�شغال العامة من �أج��ل االطالع
على واقع املوارد الب�شرية وخطط الوزارة والهيكل التنظيمي،
للنهو�ض ب��واق��ع خ��دم��ات ال ��وزارة وم�ع��اجل��ة اخل�ل��ل الوظيفي
�ضمن منهجية التخطيط الوظيفي.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ب�ين ال��وزي��ر الك�سبي واق��ع الهيكل التنظيمي
ل�ل��وزارة م��ن خ�لال جل��ان التخطيط مبراجعة دوري��ة للهيكل

التنظيمي لتطويره مبا يتالءم مع متطلبات العمل وما ي�ستجد
يرا �إىل عمل ال� ��وزارة على
م��ن م�ه��ام و�أول��وي��ات ال� ��وزارة ،م���ش� ً
منهجية التخطيط والإحالل الوظيفي ب�شكل مدرو�س ومبني
على �أ�س�س ومعايري تتنا�سب مع القدرة والكفاءة واخلربات.
و�أ�شار �إىل التغيريات الإدارية التي تعمل على احباط وظيفي
وانخفا�ض الإنتاجية وال��روح املعنوية خ�لال ف�ترات التغيري،
مبي ًنا �أ�سباب وف��وائ��د التغري ،والعمل على ت��دري��ب املوظفني
با�ستمرار على التعامل م��ع التكنولوجيا احل��دي�ث��ة ومتابعة
ت�ط��وي��ره��ا ،وال�ع�م��ل على اع ��ادة تنظيم واق��ع امل ��وارد الب�شرية
وخا�صة يف الوظائف الهند�سية والفنية واالدارية املالية.
وع��ر���ض الك�سبي لأب ��رز ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��وج��ه ال� ��وزارة يف
جم��ال امل ��وارد الب�شرية م��ن ع��دم وج��ود م�سار مهني ،وحاجة
الكادر الب�شري احلايل للتدريب والتطوير ورفع الكفاءة ،ووقف
التعيينات وال�ت�ق��اع��دات� ،إىل جانب ع��دم اق��رار نظام الت�أهيل
املهني اخلا�ص باملهند�سني لغاية تاريخه.

من جهته ،قال النا�صر �إن الديوان يعمل وبت�شاركية عالية
مع جميع م�ؤ�س�سات الدولة لتطبيق ما ت�ضمنه نظام اخلدمة
املدنية اجل��دي��د م��ن مفاهيم حديثة لتخطيط وادارة امل��وارد
الب�شرية ومن �ضمنها حتديد االحتياجات الوظيفية باال�ستناد
�إىل درا�سات عبء العمل.
وبني �أن وزارة اال�شغال با�شرت ب�إعداد درا�سة عبء العمل،
موكدًا �أهمية معاجلة بع�ض ال�صعوبات التي تعيق عملية اجناز
الدرا�سة بال�سرعة املمكنة ،واعتماد املنهجية على بقية امل�ؤ�س�سات
احلكومية.
وع��ر���ض ال�ن��ا��ص��ر لبع�ض خم��رج��ات ال��درا� �س��ة االول��وي��ة يف
ث�ل�اث م��دي��ري��ات م�ع�ي��اري��ة ،ه��ي �إرب ��د يف ال���ش�م��ال ،وم ��أدب��ا يف
الو�سط ،والعقبة يف اجلنوب لوظيفة ال�سائقني ،مبي ًنا �أن درجة
اال�ستفادة الفعلية من �ساعات عمل ال�سائقني ال تن�سجم مع
املعايري الالزمة لالعتماد على احت�ساب ن�صيب ال�سائق الواحد
من �ساعات العمل �سنوياً .

االنباط-عمان

ن �ظ��م ق���س��م ال�ك�ي�م�ي��اء ج��ام �ع��ة ال �ب�ترا
ور�شة تدريبية عرب االنرتنت مع �شركة
“ثريمو في�شر” الأم �ي�رك � �ي� ��ة ح ��ول
ت �ط �ب �ي �ق��ات امل �ج �ه��ر الإل � �ك �ت�روين امل��ا� �س��ح
(SEM: Scanning election
 )microscopeح �� �ض��ره��ا ع �م��داء
وباحثون من كليات ال�صيدلة والهند�سة
والآداب والعلوم ووكيل ال�شركة يف الأردن

�شركة البعد اخلام�س.
ه ��ذا وق ��د مت يف وق ��ت ��س��اب��ق م��ن ه��ذا
ال�ع��ام قيام ق�سم الكيمياء ب�شراء املجهر
الإل � �ك�ت��روين امل��ا� �س��ح “فينوم اك ����س �إل
جي  ،”2وبدقة  10نانومرت وال��ذي يعد
الأول من نوعه يف الأردن مل�شاريع بحثية
تتعلق بكيمياء امل��واد وتكنولوجيا النانو
��س�ي�ن�ف��ذه��ا ب��اح �ث��ون يف ق �� �س��م ال�ك�ي�م�ي��اء
وب ��ال �ت �� �ش ��ارك م ��ع ب ��اح� �ث ��ون م ��ن ك�ل�ي�ت��ي
ال�صيدلة والهند�سة

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

ا�ستقبل رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة
ال�ل��واء ال��رك��ن يو�سف �أح�م��د احلنيطي،
ام�س االثنني ،يف مكتبه بالقيادة العامة،
وف��داً من جمموعة ال��وك��االت امل�شرتكة
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ب ��رئ ��ا� �س ��ة ع �� �ض��و جم�ل����س

العشر األواخر من رمضان
الخير
د .محمد طالب عبيدات

ال�شيوخ كري�س مرييف.
وب �ح��ث ال �ل��واء ال��رك��ن احل�ن�ي�ط��ي مع
ال��وف��د ب�ح���ض��ور ع��دد م��ن ك�ب��ار �ضباط
ال �ق��وات امل���س�ل�ح��ة الأردن� �ي ��ة – اجل�ي����ش
ال �ع��رب��ي � ،أوج � ��ه ال �ت �ع ��اون وال�ت�ن���س�ي��ق
امل�شرتك و�سبل تعزيز عالقات التعاون
الثنائي بني البلدين ال�صديقني.

الصحة 28 :وفاة و 1272إصابة بفيروس كورونا
عمان
االنباط ّ -

�أعلنت وزارة ال�صحة عن ت�سجيل  28وف��اة و� 1272إ�صابة
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد يف اململكة ام�س االث�ن�ين ،لريتفع
العدد الإجمايل �إىل  8925وفاة و� 714173إ�صابة.
وت��وزع��ت الإ��ص��اب��ات اجل��دي��دة على  394حالة يف حمافظة
العا�صمة ع ّمان 272 ،حالة يف حمافظة �إربد ،منها حالتان يف
الرمثا 103 ،حاالت يف حمافظة الزرقاء 71 ،حالة يف حمافظة
ال�ك��رك 66 ،حالة يف حمافظة العقبة 65 ،حالة يف حمافظة
الطفيلة 61 ،حالة يف حمافظة املفرق 59 ،حالة يف حمافظة
م ��أدب��ا 57 ،حالة يف حمافظة عجلون 50 ،حالة يف حمافظة
البلقاء 37 ،حالة يف حمافظة ج��ر���ش 37 ،حالة يف حمافظة
معان.

و�أ�شار املوجز الإعالمي ال�صادر عن رئا�سة ال��وزراء ووزارة
ال�صحة �إىل �أن عدد احلاالت الن�شطة حال ّيا و�صل �إىل 14030
حالة ،بينما بلغ عدد احلاالت التي �أُدخِ لت اليوم �إىل امل�ست�شفيات
 122حالة ،فيما غ��ادرت  170حالة ،يف حني بلغ �إجمايل عدد
احلاالت امل�ؤ ّكدة التي تتلقى العالج يف امل�ست�شفيات  1272حالة.
وح��ول ال�ق��درة اال�ستيعابية للم�ست�شفيات يف اململكة ،بني
املوجز �أن ن�سبة �إ�شغال �أ�س ّرة العزل يف �إقليم ال�شمال بلغت 21
باملئة ،بينما بلغت ن�سبة �إ�شغال �أ�س ّرة العناية احلثيثة  43باملئة،
فيما بلغت ن�سبة �إ�شغال �أجهزة التن ّف�س اال�صطناعي يف الإقليم
ذاته  34باملئة.
و�أ�ضاف �أن ن�سبة �إ�شغال �أ�س ّرة العزل يف �إقليم الو�سط بلغت
 24باملئة ،بينما و�صلت ن�سبة �إ�شغال �أ��س� ّرة العناية احلثيثة
يف الإقليم ذاته �إىل  42باملئة ،فيما بلغت ن�سبة �إ�شغال �أجهزة

التن ّف�س اال�صطناعي  22باملئة.
كما بلغت ن�سبة �إ�شغال �أ��س� ّرة العزل يف �إقليم اجلنوب 13
باملئة ،بينما بلغت ن�سبة �إ�شغال �أ�س ّرة العناية احلثيثة  17باملئة،
فيما بلغت ن�سبة �إ�شغال �أجهزة التن ّف�س اال�صطناعي يف الإقليم
ذاته  16باملئة.
كما �أ��ش��ار امل��وج��ز �إىل ت�سجيل  2699حالة �شفاء ال�ي��وم يف
العزل املنزيل وامل�ست�شفيات ،لي�صل �إجمايل حاالت ال�شفاء �إىل
 691218حالة.
ً
ً
و�أ��ض��اف �أن  16122فح�صا خم�بر ّي�ا �أج��ري ال�ي��وم ،لي�صبح
�إج �م ��ايل ع ��دد ال�ف�ح��و��ص��ات ال �ت��ي �أج ��ري ��ت م�ن��ذ ب ��دء ال��وب��اء
وحتى الآن  6743722فح�صاً ،الفتاً �إىل �أن ن�سبة الفحو�صات
الإيجاب ّية لهذا اليوم و�صلت �إىل قرابة 89ر 7باملئة ،مقارنة مع
الن�سبة التي �سجلت يوم �أم�س والتي بلغت 22ر 6باملئة.

التعليم النيابية تبحث قضايا وزارة التربية والتعليم
االنباط -عمان

بحثت جلنة التعليم وال�شباب النيابية ،خ�لال اجتماع
اليوم االثنني ،برئا�سة النائب الدكتور بالل املومني ،عددا
من الق�ضايا املتعلقة بوزارة الرتبية والتعليم.
وعر�ض املومني بح�ضور وزير الرتبية والتعليم والتعليم
العايل والبحث العلمي حممد �أبو قدي�س ،و�أم�ين عام وزارة
الرتبية والتعليم لل�ش�ؤون الإداري��ة واملالية الدكتورة جنوى
قبيالت ،لتو�صيات اللجنة املتعلقة بزيارتها �إىل حمافظة
ال �ك��رك ،كنق�ص ع��دد امل��دار���س وامل�ع�ل�م�ين وت�ه��ال��ك الأب�ن�ي��ة
و�إن�شاء مدر�سة مهنية واملدار�س امل�ست�أجرة ،ومو�ضوع موظفي
ال�ف�ئ�ت�ين الأوىل وال �ث��ان �ي��ة (الإداري � �ي ��ن) يف وزارة ال�ترب�ي��ة
والتعليم.
وق��ال املومني �إن اللجنة نقلت مطالب املوظفني املتعلقة
ب�صرف عالوة املعلمني لهم �أو �صرف عالوة �إداريني كما هو
احلال ببقية املوظفني يف الوزارات.
وق��ال �أب��و قدي�س �إن التعليمات وا�ضحة فيما يتعلق مبنح
ع�لاوة املعلمني فهي ت�صرف للمعلم فقط� ،أم��ا من يعمل يف
الوزارة فت�صرف له كبقية العاملني يف م�ؤ�س�سات الدولة.
ومن جانب �آخر ،طالب املومني بتخفي�ض عالمة النجاح
يف امتحان القيادة للمعلمني.
وعلى �صعيد �آخر ،بحثت اللجنة مو�ضوع الطلبة الأردنيني
ال��دار��س�ين يف جامعة التعليم امل�ستمر ال�ك��ازخ�ي��ة ،وحت��دي��دا
اخلريجني الذين توقف تعليمهم جراء اتخاذ املحكمة العليا
يف كازاخ�ستان قرارا ب�إغالق تلك اجلامعة.

�ضبطت وزارة امل �ي��اه وال � ��ري� /سلطة
امل� �ي ��اه و� �ش��رك��ة م �ي��اه ال�ي�رم ��وك ،اع �ت��داء
على منظومة ناقل وادي ال�ع��رب  2امل��زود
ملحافظات ال�شمال مبياه ال�شرب.
وقالت ال ��وزارة يف بيان ،ام�س االثنني،
�إن ال�ك��وادر الفنية ل�شركة مياه الريموك
�ضبطت االع �ت��داءات على اخل��ط الناقل،

هن�أ رئي�س جمل�س النواب املحامي عبد
املنعم العودات ،خالل زيارته ام�س االثنني،
دار م�ط��ران�ي��ة ال ��روم الأرث��وذك ����س ،الأخ ��وة
امل�سيحيني مبنا�سبة عيد الف�صح املجيد.
وعرب العودات خالل لقائه مطران الأردن
للروم الأرثوذك�س املطران خري�ستوفورو�س،
با�سمه وا� �س��م اع���ض��اء جمل�س ال �ن��واب عن
وقال �أبو قدي�س �إن ال��وزارة بالتن�سيق مع وزارة اخلارجية
بحثت املو�ضوع مع اجلهات املعنية يف جمهورية كازخ�ستان،
وهناك ب��وادر ايجابية بهذا اخل�صو�ص كتوزيع الطلبة على
خمتلف اجلامعات املعتمدة هناك ،بحيث ال ي�ؤثر على م�ستقبل
وم�صري الطلبة وعدم حتميلهم نفقات مالية �إ�ضافية.
كما ط��رح��ت اللجنة م��و��ض��وع املعلمني املعينني العامني
املا�ضي واحلايل ،والبالغ عددهم � 3آالف معلم ومعلمة ،الذين
مل يبا�شروا عملهم للآن.،
وقال �أبو قدي�س� ،إن ال��وزارة �ستعمل ليبا�شروا العمل لهم
مطلع �شهر �آب املقبل.

وقال املومني �إن مو�ضوع �شهادة الدرا�سة الثانوية العامة
(التوجيهي) م�ؤرق للجميع ،وال بد من الو�صول �إىل حل فيما
يخ�ص احل��ذف وتخفيف العبء على الطلبة يف ظل جائحة
كورونا وتبعاتها.
وقال �أبو قدي�س �إن املو�ضوع جرى ح�سمه ،و�أن احلذف ي�ؤثر
�سلبيا على الطالب يف املراحل التعليمية املتقدمة ،و�سيجري
مراعاة و�ضع الطلبة من خالل �أ�سئلة االمتحانات و�آليتها.
وح�ضر االجتماع النواب طالب ال�صرايرة وعطا �إبداح وزهري
ال�سعيدين وم��روة ال�صعوب وحممد �أب��و �صعيليلك وفايزة
ع�ضيبات وروعة الغرابلي وتوفيق املراعية.

وامل �ت �م �ث �ل��ة ب�ع�م�ل�ي��ة ��س�ح��ب امل� �ي ��اه لتعبئة
ال�صهاريج وبيعها بطريقة خمالفة ،حيث
جرى التن�سيق مع مدير عام �شركة مياه
الريموك والوزارة � /سلطة املياه واجلهات
الأمنية يف مديرية االمن العام  /مديرية
�شرطة غرب اربد والبحث اجلنائي واالمن
ال��وق��ائ��ي للتحقيق يف االع� �ت ��داء و�ضبط
املخالفني و�إحالتهم للجهات املعنية و�إزالة
االعتداء.

و�أ�ضاف البيان� :أن��ه وبناء على برنامج
الك�شف الدوري للخط الناقل من م�شروع
مياه وادي العرب  2اال�سرتاتيجي ،جرى
�ضبط ت��رك�ي��ب و��ص�ل��ة خمفية داخ ��ل اح��د
املناهل الكبرية وتركيب حمب�س وو�صلة
لتعبئة ال�صهاريج بطاقة  100مرت مكعب
بال�ساعة ،حيث تبني قيامهم �أث�ن��اء الليل
بعملية التعبئة لل�صهاريج وبيعها بطريقة
خم��ال�ف��ة مل�ن��اط��ق خم�ت�ل�ف��ة ،وج ��رى اع��داد

ال���ض�ب��وط��ات اخل��ا��ص��ة ب��ال��واق�ع��ة وال�ع�م��ل
جار ال�ستكمال التحقيق و�ضبط املعتدين
و�إحالتهم للق�ضاء.
ون��ا� �ش��دت ال � ��وزارة ،يف ب�ي��ان�ه��ا ،اجلميع
للإبالغ عن مثل هذه االعتداءات ،م�ؤكدة
�أن ال��دول��ة حازمة بتطبيق القانون الذي
يجرم االعتداء على م�صادر املياه ويعاقب
عليها باحلب�س ملدد طويلة وغرامات مالية
كبرية.

عملية جراحية نوعية لمريض في الملك المؤسس
االنباط -الرمثا

متكن فريق طبي متخ�ص�ص مب�ست�شفى امللك
امل�ؤ�س�س عبداهلل اجلامعي من ايقاف انفجار “ام
الدم” بعملية جراحية نوعية وتخدير مو�ضعي
ملري�ض يبلغ من العمر  85عاما ك��ان يعاين من
نزيف ح��اد داخ��ل جتويف البطن نتيجة انفجار
ال�شريان االبهري البطني.
ورُكبت للمري�ض �شبكة دعامة احادية الطرف
امتدت من ال�شريان االبهري اىل ال�شريان االي�سر
القحفي وب�ل��غ ط��ول�ه��ا � 28سنتمرتا وب�ق�ط��ر 36
ملمرتا.
وق� ��ال رئ�ي����س ال �ف��ري��ق ال�ط�ب��ي امل �� �ش��رف على
العملية ا�ست�شاري الأ�شعة التداخلية الدكتورموفق

احلي�ص ل��وك��ال��ة االن �ب��اء االردن �ي��ة (ب�ت�را) اليوم
االث�ن�ين� ،إن��ه مت اج ��راء عملية نوعية للمري�ض
وبال�سرعة املمكنة ،حيث ا�ضطر الفريق الطبي
ل�ترك�ي��ب �شبكة بعملية ج��راح �ي��ة ال ت�خ�ل��و من
اخلطورة .وا�شار اىل ان املري�ض كان قد راجع ق�سم
ال�ط��وارئ وبعد �أخ��ذ ال�سرية املر�ضية والفح�ص
ال�سريري وال�شعاعي تبني وجود نزيف حاد داخل
جتويف البطن ناجت عن انفجار ال�شريان االبهري،
ما تطلب تداخال جراحيا ب�أ�سرع وقت ممكن.
واو�ضح الدكتور احلي�ص ،ان العملية �أجريت
مب�شاركة ا�ست�شاريني واط �ب��اء يف ق�سم الأ�شعة
التداخلية وفريق متري�ض وفني مميز ذو خربة
ومعرفة كبرية.

و�أ�ضاف ان العملية التي جرت حتت التخدير
امل��و� �ض �ع��ي ت �ك �ل �ل��ت ب��ال �ن �ج��اح دون ح� � ��دوث �أي ��ة
م�ضاعفات ،مبينا �أن هذه العمليات ال تخلو من
اخلطورة وت�ستخدم لأول مرة يف امل�ست�شفى وغادر
املري�ض يف اليوم الثاين من العملية وهو يتمتع
ب�صحه جيدة.
من جهته ،عرب مدير عام امل�ست�شفى الدكتور
حممد الغزو ،عن اعتزازه بالنجاحات واالجنازات
الطبية ال�ت��ي ال زال ��ت م�ستمرة وب ��أي��دي �أم�ه��ر
االطباء يف منطقة ال�شرق الأو�سط التي يحققها
ال�ك��ادر الطبي للم�ست�شفى ،بالرغم م��ن جائحة
كورونا التي تع�صف بالعامل وتعامله الأمثل مع
احلاالت املر�ضية الأكرث �صعوبة با�ستخدام �أحدث

الأجهزة الطبية.
واك ��د ال��دك �ت��ور ال �غ��زو� ،أن امل�ست�شفى جمهز
ب�أحدث املعدات ال�ضرورية لإجراء العمليات كافة،
ويوفر البيئة الأكادميية والبحثية املنا�سبة للكادر
الطبي والأك ��ادمي ��ي املتخ�ص�ص يف كلية الطب
بجامعة العلوم والتكنولوجيا لإج��راء مثل هذه
العمليات.
ي��ذك��ر ان “�أم الدم” م�صطلح ط�ب��ي يعني
متدد الأوعية الدموية� ،أواالنتفاخات �أو �أكيا�س
ال��دم الأ�شبه بالبالون ،وتتكون يف نقطة �ضعيفة
يف ال���ش��ري��ان ،حيث حت��دث �أك�ث�ر ح ��االت التمدد
و�أكرثها انت�شارا يف املخ �أو يف �أكرب �أوعية اجل�سم
الدموية.

حوارية في إربد عن الحوادث المرورية
االنباط� -إربد
نظم مركز �شابات �سهل ح��وران التابع ملديرية
�شباب �إربد ام�س االثنني ،عرب تطبيق زووم ،جل�سة
ح��واري��ة ح��ول “�أ�سباب احل ��وادث امل��روري��ة وكيفية
الوقاية”.
وحت��دث امل�لازم ب�لال القوا�سمة من ق�سم �سري
ل ��واء ال��رم�ث��ا ،ع��ن ح ��وادث ال���س�ير و�أه ��م �أ�سبابها،
وال�سيما ال�سرعة ال��زائ��دة ف��وق احل��د امل�سموح به،

رئيس مجلس النواب يزور
مطرانية الروم األرثوذكس
االنباط -عمان

المياه تضبط اعتداء على ناقل وادي العرب 2
االنباط -عمان

ونحن �إذ �أنهينا الع�شرتني الأول�ي�ت�ين ،ع�شرة الرحمة وع�شرة املغفرة م��ن رم�ضان
اخلري ،وبد�أنا نعي�ش يف خ�ضم الع�شرة الأخرية من رم�ضان -ع�شرة العتق من النار -ف�إننا
نتطلع ل�سباق مع الزمن لك�سب احل�سنات هذه الأيام املباركة؛ فمن �أدرك رم�ضان و�أتقن
عباداته وطاعاته �أخذ الفر�صة التاريخية يف الرحمة واملغفرة والعتق من النار:
 .1ندعو اهلل خمل�صني �أن يتق ّبل �صيامنا وقيامنا وطاعاتنا ،و�أن تطغى ح�سناتنا على
�سيئاتنا؛ و�أن تنعك�س عباداتنا على �أفعالنا ك�سلوك قومي على الأر�ض؛ فالدين املعاملة.
 .2ندعوه تعاىل �أن يرحمنا ويغفر لنا ويكون رم�ضان عتقاً من النار للجميع؛ ليفوز
امل�ؤمنون بجنة الفردو�س الأعلى؛ وهذه الفر�صة التاريخية �أمام كل واحد فينا تق ّرباً هلل
تعاىل و�سعياً للفوز بر�ضاه واجلنة.
 .3ندعوه ج ّلت قدرته �أن ُندرك ليلة القدر و�أن يُعيننا على قيامها؛ فهي ليلة خري من
�ألف �شهر؛ وريا�ضياً ت�ساوي متو�سط عُمرنا و�أكرث.
 .4ندعوه بعظيم جالله �أن يُح�سن ُخلقنا وتعاملنا مع الآخرين كما �أح�سن َخلقنا لأن
الدين املعاملة؛ ومن مل تنعك�س عباداته على �أخالقه و�سلوكياته مع الآخرين فقد خ�سر
كثرياً؛ فالتطبيق على الأر�ض للعبادات ل ّبه املعامالت احل�سنة مع النا�س.
وبحرقة �أن يُ�شفي مر�ضانا ويخفف عنهم ويدخل اجلنة والفردو�س
 .5ندعوه تعاىل ُ
الأعلى موتانا ويق�ضي حاجاتنا ويُطهّر �أنف�سنا؛ واملر�ض وامل��وت يف زمن كورونا يف كل
مكان وقاب قو�سني �أو �أدنى من كل النا�س.
 .6ندعوه من القلب �أن يختم بال�صاحلات �أعمالنا ويرزقنا الفردو�س الأعلى من اجل ّنة
ويح ّرم �أج�سامنا وجلودنا عن النار؛ فالدعاء ُم ّخ العبادة والإحل��اح فيه مطلوب للظفر
رب الع ّزة.
باملطلوب من ّ
ال واليوم نقول رم�ضان مه ً
ب�صراحة :قبل �أيام قالئل كنا نقول رم�ضان �أه ً
ال فقد دنت
وق ُربت �ساعة الرحيل ،بد�أنا ن�شعر ب�سرعة �إنق�ضاء �أي��ام رم�ضان اخلري كوم�ض البارق
اللماح ،وب��د�أ زائرنا املحبوب ي ُه ّم بالرحيل ونلم�س حلظات ال��وداع ،واملطلوب الإ�ستزادة
بالطاعات والإحلاح بالدعاء لن�أخذ �أرقى مرتبات اجلوائز.

وعدم االلتزام بالقوانني وانظمة الأمان وال�سالمة
العامة ،بالإ�ضافة �إىل ع��دم توفر البنية التحتية
املالئمة لبع�ض الطرق.وا�شار �إىل بع�ض املمار�سات
اخلاطئة كاال�صطفاف امل��زدوج وا�ستغالل ال�شوارع
بو�ضع الب�ضائع والب�سطات يف منت�صف الطريق
ومنع امل�شاة من ال�سري على الر�صيف.
من جهته ،عر�ض النقيب كمال ال�شواقفة من
مديرية �شرطة الرمثا لأن ��واع احل ��وادث املتعددة،

و�أه�م�ه��ا اال��ص�ط��دام الأم��ام��ي واجل��ان�ب��ي باملركبات
وح��وادث الده�س املختلفة ،واال�صطدام بالأج�سام
الثابتة على الطرقات .ولفت امل�لازم حمزة ذيابات
من مديرية �شرطة الرمثا �إىل العديد من الأ�ضرار
الناجمة عن حوادث ال�سري اقت�صاديا واجتماعيا.
كما نظم مركز �شابات �إرب��د النموذجي التابع
ملديرية �شباب �إرب��د اليوم ،عرب تطبيق زووم ور�شة
عن الأفكار الريادية الإبداعية للم�شاريع .وحتدثت

املدربة ب��راء الأيوبي عن مفهوم الريادة و�أهميتها
لتحقيق ال�ن�م��و االج�ت�م��اع��ي واالق�ت���ص��ادي يف ظل
التحديات الكثرية التي يعاين منها العامل واملنطقة
العربية .وقالت �إن مفهوم ال�شخ�ص ال��ري��ادي هو
ال��ذي يتميز بخ�صائ�ص القيادة والإب ��داع والأفكار
اجلديدة التي ت�سهم يف تطوير وبناء املجتمع من
خالل تهيئة جيل من ال�شباب الواعي القوي امل�سلح
باملعرفة لإحداث التغيري يف املجتمعات املحلية.

�أ� � �ص� ��دق ال� �ت� �ه ��اين وال� �ت�ب�ري� �ك ��ات ل�ل��إخ ��وة
امل�سيحيني مبنا�سبة عيد الف�صح املجيد،
مت�ضرعا اىل اهلل �أن يعيده علينا باملحبة
واخلري وال�سالم.
وعرب املطران خري�ستوفورو�س ،بح�ضور
النائبني خ�ير اب��و �صعيليك وع�م��ر النرب،
ع��ن تقديره و�شكره ل��زي��ارة رئي�س جمل�س
النواب .وقال نتمنى جلميع �أخوتنا امل�سلمني
�صوماً مباركاً خالل �شهر رم�ضان الف�ضيل.

جدارا تطلق الحملة الثانية لتكريم
عمال الوطن
االنباط -عمان

ت ��زام� �ن ��ا م� ��ع ذك � � ��رى ي� � ��وم ال� �ع� �م ��ال يف
ال �ع��امل � ,أط�ل�ق��ت م �ب��ادرة “جدارا” للعمل
االجتماعي احلملة الثانية لتكرمي عمال
ال��وط��ن ب ��االغ ��وار ال��و��س�ط��ى م�ن�ط�ق��ة ل��واء
دي��رع�لا وذل��ك بتوجيه مبا�شر م��ن �سعادة
ال�سفري فرج العمري م�ؤ�س�س مبادرة جدارا
وب �ح �� �ض��ور ال��دك �ت��ور حم �م��د اب ��و ج��ام��و���س
مت�صرف ل��واء دي��رع�لا حيث ج��رى توزيع
ال �ط��رود التموينية على ع�م��ال ال��وط��ن يف
بلديتي ديرعال ومعدي اجلديدة با�شراف
مبا�شر من املخرج احمد العطيان .
ه��ذا واك��د ��س�ع��ادة اال��س�ت��اذ ف��رج العمري
م�ؤ�س�س مبادرة ج��دارا وقوف املبادرة خلف
القيادة الها�شمية احلكيمة لتحقيق ر�ؤي��ة
ج�ل�ال��ة امل �ل��ك ع �ب ��داهلل ال �ث ��اين امل �ف ��دى يف
تر�سيخ القيم اال�سالمية والعربية وتعزيز
امل �ف��اه �ي��م االي �ج ��اب �ي ��ة وحت �ق �ي��ق ال �ت �ك��اف��ل
االجتماعي على امتداد الوطن من ال�شمال
اىل اجلنوب ملواجهة جيوب الفقر والبطالة

وتعزيز ال ��والء واالن�ت�م��اء للوطن وقيادته
وبدوره �شكر مت�صرف اللواء الدكتور حممد
ابو جامو�س مبادرة جدارا والقائمني عليها
ع�ل��ى ه��ذه اجل �ه��ود الطيبة وامل �ب��ارك��ة التي
من �ش�أنها رفع معنويات العمال والتخفيف
عليهم يف ظل هذه الظروف .
كما �أ�شاد العمري باجلهود التي يبذلها
ال� �ع� �م ��ال وامل �� �س �ت �خ��دم��ون وال� � � ��دور ال ��ذي
ي�ضطلعون به يف خدمة م�ؤ�س�ساتهم  ،والذي
مي�ث��ل ق��اع��دة �أ��س��ا��س�ي��ة يف دع��م ج�ه��ود تلك
امل�ؤ�س�سات للقيام بدورها يف خدمة املجتمع،
م��رت �ك��زة �إىل ب�ن�ي��ة حت�ت�ي��ة � �ص �ل �ب��ة ،وب�ي�ئ��ة
عمل م�لائ�م��ة ،بف�ضل م��ا ي�ق��وم ب��ه العمال
وامل�ستخدمون «وبعيداً عن الأ� �ض��واء» ،من
مهام و�أعمال يومية.
ويف ختام احلملة الوطنية الهادفة قام
املخرج احمد العطيان ونيابة عن م�ؤ�س�س
مبادرة جدارا بتكرمي عطوفة مت�صرف لواء
ديرعال بدرع جدارا تقديراً على م�ساهماته
وج�ه��ودة الكبري يف اجن��اح احتفاالت ج��دارا
بعيد العمال .

محاضرة في الكرك حول فضائل
رمضان
االنباط -الكرك

نفذ مركز �شابات راك�ين التابع ملديرية
�شباب ال�ك��رك ب��ال�ت�ع��اون م��ع ق�سم ال���ش��ؤون
الن�سائية يف وزارة الأوق��اف ،ام�س االثنني،
ع �ب�ر ت �ط �ب �ي��ق (زووم) ،حم ��ا�� �ض ��رة ح��ول
“ف�ضائل �شهر رم�ضان املبارك” ،مب�شاركة
مثقفني وع��دد م��ن ال�شابات املتطوعات يف

املركز.
وحت��دث��ت ال��واع�ظ��ة جن�ل�اء الع�سا�سفة،
خ�لال املحا�ضرة ،عن �أهمية �شهر رم�ضان
امل �ب��ارك ،مبينة �أج ��ر ال �ع �ب��ادات خ�ل�ال ه��ذا
ال�شهر وف�ضل ليلة القدر.
امل�شاركات �أكدن �ضرورة ا�ستمرارية مثل
ه ��ذه امل �ح��ا� �ض��رات ال��دي�ن�ي��ة ال �ت��ي ت�سهم يف
تفعيل احل����س ال��دي�ن��ي عند خمتلف �أف��راد
املجتمع.

مركز المزار الشمالي ينظم
مسابقات دينية

االنباط-عمان

نظم مركز �شابات امل��زار ال�شمايل التابع
مل��دي��ري��ة ��ش�ب��اب �إرب� ��د ،ام ����س االث �ن�ي�ن ،عرب
تطبيق (زووم) ،م�سابقات دينية مب�شاركة
 20من �أع�ضاء املركز.
وقالت املدربة والء اجل��راح �إن امل�سابقات
ال��دي�ن�ي��ة ت�ضمنت �أ��س�ئ�ل��ة ث�ق��اف�ي��ة ودي�ن�ي��ة

ومعلومات عامة عن فوائد ال�صوم ،و�أث��ره
على �صحة الفرد ،و�صلة الأرحام وفوائدها
ع�ل��ى ج�م�ي��ع �أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع .وق� ��ال م��دي��ر
� �ش �ب��اب �إرب � ��د ال��دك �ت��ور حم �م��د اجل � ��راح �إن
ه��ذه الأن���ش�ط��ة وامل�سابقات الدينية خالل
�أي��ام ال�شهر الف�ضيل ترتجم �أه��داف وزارة
ال�شباب املتمثلة بتنظيم وا�ستغالل طاقات
ال�شباب ب�أمور تفيد الفرد واملجتمع.

املحلي
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»البلقاء التطبيقية»ٕ ..انجازات متوالية وتقدم الفت
في التصنيف عربيا وعالميا

الأنباط -عبداهلل خري�سات

ت�أ�س�ست ج��ام �ع��ة ال �ب �ل �ق��اء التطبيقية
ب � � � ��إرادة م �ل �ك �ي��ة ب �ت ��اري ��خ ()١٩٩٦/٨/٢٢
وب� ��د�أ ال �ت��دري ����س ف�ي�ه��ا يف ال �ع��ام اجل��ام�ع��ي
(، )١٩٩٧_١٩٩٨وت �ق��ع ج��ام �ع��ة ال�ب�ل�ق��اء
يف م��دي �ن��ة ال���س�ل��ط وت �ب �ع��د ع��ن ال�ع��ا��ص�م��ة
عمان  ٤٧كم  ،ولديها العديد من الكليات
املنت�شره ت�ق��ري�ب�اً يف جميع ان �ح��اء اململكه
وع��دده��ا  ٢٤ك�ل�ي��ة  ١١م�ن�ه��ا داخ ��ل احل��رم
اجلامعي و ١٣موزعه يف حمافظات اململكه
وت � ��وال � ��ت اجن � � � ��ازات ج ��ام� �ع ��ة ال �ب �ل �ق��اء
التطبيقية منذ ت�أ�سي�سها اىل �سنة ٢٠٢١
حيث ح�صلت على الرتتيب  ٣٦عاملياً والأول
ع��رب�ي�اً م��ن ت�صنيفات «ال�ت��امي��ز « لت�أثري
اجلامعات حيث �أعلنت م�ؤ�س�سة «التاميز»
الدولية نتائج الت�صنيف لت�أثري اجلامعات
ل���س�ن��ة  ، ٢٠٢١واح �ت �ل��ت ج��ام �ع��ة ال�ب�ل�ق��اء

التطبيقية الرتتيب  ٣٦عاملياً والأول عربياً
وحملياً ،وجاءت �ضمن الفئة ()٣٠٠_٢٠١
ع��امل�ي�اً وف��ق ال�ن�ت��ائ��ج ال�شاملة للت�صنيف ،
وك��ان ذل��ك مب�شاركة  ١٢٤٠جامعة عاملية
ت�أهلت من  ٩٨دوله  ،من بينها  ١٣٥جامعة
من  ١٤دوله عربية ،اذ يقدم ت�صنيف تاميز
ل�ت��أث�ير اجل��ام �ع��ات ت�ق�ي�م�اً مل��دى م�ساهمة
اجل��ام �ع��ات يف ر� �س��م ال �� �س �ي��ا� �س��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب�أهداف الأمم املتحدة للتنميه امل�ستدامة
وت�ط�ب�ي�ق�ه��ا م��ن خ�ل�ال الأه � � ��داف ،امي��ان �اً
ب�أهمية تعزيز دور م�ؤ�س�سات التعليم العايل
يف حتقيق اال�ستدامة على امل�ستوى العاملي
 ،و�ضرورة العمل امل�شرتك والتعاون البناء
يف �سبيل حت�سني ن��وع�ي��ة احل�ي��اة بطريقة
م���س�ت��دام��ة ل�ل�أج �ي��ال ال �ق��ادم��ة م��ن خ�لال
البحث العلمي ،والإدارة الفعالة للم�صادر،
والتوعية  ،والتعليم .
ويف حديث ل»الأن�ب��اط» مع �أح��د طالب

جامعة البلقاء التطبيقية الطالب احمد
م�سعود ق��ال� -:أن��ه يفتخر يف جامعته الأم
ويفتخر ب�إجنازاتها املتتالية حيث �أن��ه يف
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�لاب �ه��ا  ،و�أ�� �ض ��اف �أن
اجلامعة حتمل ا�سماً ك�ب�يراً ويجب علينا
جميعاً م��ن ط�لاب وك��وادر تعليمية وحتى
اب�ن��اء حمافظة البلقاء جميعاً �أن نراعي
ون �ح��اف��ظ ع �ل��ى ع ��راق ��ة ه� ��ذا الإ�� �س ��م وان
منثله على �أكمل وجهه  ،م�ضيفاً انه ك�أحد
ُطالبها الحظ �أن اجلامعة تقوم بالتطوير
من نف�سها كل يوم و حتقق الإجنازات يوماً
بعد يوم .
واكد امل�سعود على �أن ح�صول كليتني من
�ضمنهم كليته التي تتلمذ فيها كلية الأمري
عبداهلل بن غ��ازي للإت�صاالت وتكنوجليا
املعلومات وكلية العلوم على �شهادة �ضمان
اجلوده هذا لوحده �إجناز كبري يجب علينا

�أن نطور من هذا لن�صل �إىل م�ستوى �أعلى
من الإجنازات الوطنية والعاملية.
م ��ن ج �ه��ه �أخ � ��رى ق� ��ال امل �ح��ام��ي ��س�ع��د
ال��زع�ب��ي ل»الأن� �ب ��اط» و ه��و �أح ��د خريجي
جامعة البلقاء «لطاملا كانت جامعة البلقاء
� �ص��رح ع�ل�م��ي م�ت�م�ي��ز ��س�ع��ى ل�ي��وف��ر جميع
ال�سبل لتحقيق منظومة تعليمية ناف�ست
بها �أك�بر اجلامعات على امل�ستوى الوطني
والعاملي  ،وما زالت رمز من رموز امل�ؤ�س�سات
الوطنية الفعاله التي من �شانها �أن تنه�ض
ب��الأج �ي��ال امل�ت�ت��ال�ي��ة ع�ل��ى �صعيد امل�ستوى
التعليمي واالخالقي من ابناء هذا الوطن
العزيز  ،وما زال كادرها التعليمي والإداري
م �ث��ا ًال ي �� �ض��رب يف ح���س��ن االدارة وال�ق�ي��م
و�شتى العلوم « ،و�أ�ضاف الزعبي �أنه يفتخر
ب�أنه قد تتلمذ يف هذه اجلامعة وكان �أحد
طالبها و �أحد خمرجاتها وعرب عن فخره
واعتزازه مبا و�صل �إليه اليوم من اجنازات
ت�سطع جنوماً يف �سماء هذا الوطن
و�أ�ضاف �أن جامعة البلقاء جتمع �أبناء
ال �� �ش �ع��ب الأردين م ��ن اجل� �ن ��وب ل�ل���ش�م��ال
ومن ال�شرق للغرب �إذ و�ساعد هذا يف ن�شر
الثقافات وتوزيعها واندماجها يف
بع�ضها البع�ض كباقي اجلامعات
من جهته قال النا�شط الإجتماعي ر�أفت
اب��و رم��ان ل»الأن�ب��اط» إ�ن��ه وق��د تكر�س دور
جامعة البلقاء التطبيقية منذ ت�أ�سي�سها
ع�ل��ى تن�شئة ج�ي��ل واع��ي ومتعلم ومتفهم
ل�ك��ل �أم ��ور احل �ي��اة ب�شتى ان�ح��ائ�ه��ا  ،حيث
�أن� �ه ��ا ت �ط��ور م ��ن ن�ف���س�ه��ا ي ��وم� �اً ب �ع��د ي��وم
لتحقيق ذل��ك  ،و�أ� �ض��اف �أن ك�ل�ي��ة ال�ع�ل��وم
وكلية الأم�ير غازي حا�صلتان على �شهادة
�ضمان اجل��ودة ال���ص��ادرة ع��ن هيئة اعتماد
م�ؤ�س�سات التعليم العاملي فهذا اجناز كبري
للجامعة ول�ل�أردن بح�صول �صرح تعليمي
على ه��ذه الإجن��ازات التي ت��زداد يوماً بعد
ي��وم  ،و�أك ��د اب��و رم ��ان ع�ل��ى ��ش�ك��ره جلميع
العاملني يف اجلامعه م��ن ك��وادر تعليمية
واداري�ي�ن ال��ذي��ن ك��ان��وا �سبب م��ن الأ�سباب
الرئي�سية لنجاح اجلامعة و و�صولها اىل
هذا امل�ستوى الذي نراه اليوم .

التنمية االجتماعية تصدر تقرير أعمالها لشهر نيسان
االنباط -عمان
�أ� � �ص� ��درت وزارة ال �ت �ن �م �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
ت�ق��ري��ره��ا ل���ش�ه��ر ن�ي���س��ان امل��ا� �ض��ي ،مت�ضمنًا
اخل��دم��ات واالج� ��راءات وال��زي��ارات الرقابية
وال�ت�ت�ب�ع�ي��ة ال �ت��ي ن�ف��ذت�ه��ا ال � ��وزارة مبختلف
مديرياتها يف اململكة.
وق ��ال ال�ن��اط��ق االع�لام��ي ل �ل��وزارة ا��ش��رف
خ��ري����س ام ����س االث �ن�ي�ن ،ان ال�ت�ق��ري��ر يو�ضح
ح �ج ��م اخل� ��دم� ��ات ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا ال � � ��وزارة
وامل��ؤ��س���س��ات التابعة ل�ه��ا ،وع��دد امل�ستفيدين
منها ،بالأرقام ونوع اخلدمة.

وفقًا للتقرير ،ا�ستقبلت مديريات الوزارة
 67ط�ل� ًب��ا ل�ترخ�ي����ص ح �� �ض��ان��ات ،ومت �إغ�ل�اق
 11ح�ضانة ،وان ��ذار  12ح�ضانة ،كما �أج��رت
ال � ��وزارة  65م�ع��ام�ل��ة اح �ت �� �ض��ان ،و 18درا� �س��ة
تتعلق ب��إحل��اق �أط�ف��ال يف دور ال��رع��اي��ة ،فيما
خ��رج من دور الرعاية  16طفلاً  ،ومت اج��راء
 556درا��س��ة متعلقة بحاالت الأح ��داث ،حيث
دخل �إليها  216حد ًثا خالل ني�سان.
واو� �ض��ح ال�ن��اط��ق االع�ل�ام��ي ،ان م��دي��ري��ة
مكافحة ال�ت���س��ول اج��رت  398ح�م�ل��ة� ،ضبط
خ�لال�ه��ا  1232م�ت���س�ولاً  ،ف�ي�م��ا مت اج ��راء 18
درا� �س��ة تتعلق ب ��إحل��اق �أ��ش�خ��ا���ص ذوي اع��اق��ة

يف م��راك��ز ال��رع��اي��ة ،و 1288درا�� �س ��ة لطلب
احل �� �ص��ول ع �ل��ى �إع� �ف ��اء م ��ن ر� �س ��وم ت���ص��ري��ح
العمل.
وب �ل��غ ع� ��دد ط �ل �ب��ات �� �ش ��راء م �� �س��اك��ن �أ� �س��ر
ف �ق�ي�رة  77ط �ل �ب��ا ،ومت ا� �س �ت �ق �ب��ال  57ط�ل� ًب��ا
ل�صيانة م�ساكن ،ومت اجراء �صيانة  5م�ساكن
و 214زي��ارة ميدانية ق��ام بها م��دراء التنمية
للمجال�س البلدية والالمركزية.
وا�� �ض ��اف ان م ��دي ��ري ��ات ال� � � ��وزارة ق��دم��ت
امل�ساعدات النقدية لنحو � 41600أ�سرة ،فيما
ا�ستفادت � 16228أ�سرة من امل�ساعدات العينية.
ومت اج� � ��راء  3102درا�� �س ��ة ل �غ��اي��ات م�ن��ح

ال�ت��أم�ين ال�صحي ل�ل�أ��س��ر ال�ف�ق�يرة ،واج��راء
 56درا��س��ة لغاية االع�ف��اء من نفقات العالج،
و 28درا�سة لت�سوية حقوق الورثة ،فيما بلغ
عدد الزيارات التتبعية التي قامت بها �أق�سام
مديريات احل�ضانات واالحت�ضان واالعاقات
واجلمعيات وتعزيز االنتاجية و أ�ح��داث 743
زي��ارة ،وبلغ عدد طلبات ت�أ�سي�س جمعيات 22
طل ًبا ،ومت ت�شكيل هيئات ادارية م�ؤقتة لنحو
 30جمعية ،فيما تقدمت  63جمعية بطلبات
احل�صول على دعم ،ومت تقدمي  21طل ًبا ملنح
متويل م�شاريع تنموية للجمعيات ،واج��راء
 52درا�سة لأ�سر منتجة.

مشتركة نيابية تشرع بمناقشة رخص مهن أمانة عمان
االنباط -عمان
�شرعت اللجنة النيابية امل�شرتكة «املالية،
واالق�ت���ص��اد واال��س�ت�ث�م��ار» خ�ل�ال جل�سة ام�س
االثنني ،مبناق�شة م�شروع قانون رخ�ص املهن
داخل حدود �أمانة عمان الكربى ل�سنة .2019
وت ��واف� �ق ��ت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى اخ �ت �ي��ار ال �ن��ائ��ب
الدكتور من��ر ال�سليحات رئي�سا لها ،والنائب
جعفر الربابعة مقرراً.
وقال ال�سليحات �إن اللجنة �شرعت مبناق�شة
ال� �ق ��ان ��ون ب �ح �� �ض��ور وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ل �� �ش ��ؤون
ال�ق��ان��ون�ي��ة حم�م��ود اخل��راب���ش��ة ،ورئ�ي����س جلنة
�أم��ان��ة ع�م��ان ي��و��س��ف ال���ش��وارب��ة ،ومم�ث�ل�ين عن
غرفة �صناعة عمان وغرفة جتارة عمان وعدد
من املعنيني.
و�أ�شار �إىل �أن جلان املجل�س عملها تراكمي
ومتكامل وت�سعى �إىل �إق��رار �أي ق��ان��ون يحقق
امل�صلحة العامة ،م�ضي ًفا �أن هذا القانون جرى

مناق�شته يف املجل�س ال���س��اب��ق ون�ح��ن معنيون
بالبناء على ما جرى �إجنازه.
واكد ال�سليحات حر�ص اللجنة على مواكبة
التطورات وامل�ستجدات التي ت�شهدها العا�صمة
على خمتلف امل�ج��االت ال �سيما يف قطاع املهن
الأم��ر ال��ذي يتطلب تنظيم املهن داخ��ل حدود
مناطق �أمانة عمان الكربى.
و�أ� � �ش� ��ار �إىل �أن ال� �ق ��ان ��ون ج� ��اء ل �ت �ح��دي��د
امل�ه��ام وال��واج�ب��ات وامل�س�ؤوليات وال�صالحيات
وامل�ت�ط�ل�ب��ات ال�لازم��ة مل�م��ار��س��ة امل�ه�ن��ة ولإي�ج��اد
ال�ت�ك��ام��ل واالن �� �س �ج��ام وال �ت �� �ش��اور ب�ين الأم��ان��ة
واجل�ه��ات املخت�صة� ،إ�ضافة �إىل تهيئة البيئة
وامل �ن ��اخ جل �ل��ب اال� �س �ت �ث �م��ار وامل���س�ت�ث�م��ري��ن من
خ �ل�ال ت �� �ش��ري��ع ع �� �ص��ري وم� �ت� �ط ��ور ،وت�ف�ع�ي��ل
ا�ستخدام اخل��دم��ات الإلكرتونية بني الأمانة
واجلهات املخت�صة ومتلقي اخلدمة.
وعر�ض ال�شواربة ،بدوره ،للأ�سباب املوجبة
مل �� �ش��روع ال �ق��ان��ون ،ق��ائ�ل ً
ا �إن ��ه وب �ع��د م ��رور 33

عاما على قانون رخ�ص املهن ملدينة عمان وما
�شهدته من تطور وظهور مهن جديدة يجعل
من الواجب مراجعة الت�شريعات ذات العالقة
ل�ضمان مواكبة منظومة ترخي�ص املهن لهذه
ال�ت�غ�ي�يرات وال�ت�ط��ور ،وب��ال�ت��ايل �إي �ج��اد ق��ان��ون
رخ�ص مهن ع�صري يواكب التطور احلا�صل
على م�ستوى املهن وعلى م�ستوى مدينة عمان
ومهامها و�أدوارها.
و�أ��ش��ار �إىل ��ض��رورة �إي�ج��اد حلول ت�شريعية
وم ��ؤ� �س �� �س �ي��ة ت���س�ه��م يف م �ع��اجل��ة ال �ع��دي��د من
احل��االت التي تواجه الأمانة يف �سبيل قيامها
مب �ه��ام �ه��ا ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ع�ب�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 �ضمن حدود الأمانة.
ك �م��ا �أو�� �ض ��ح �أن م �� �ش��روع ال �ق��ان��ون ي�ه��دف
�إىل ت�ط��وي��ر منظومة ال�تراخ�ي����ص م��ن خ�لال
تو�ضيح جميع مكونات رخ�صة املهن ،بالإ�ضافة
�إىل ت�ب�ن��ي م�ف��اه�ي��م ج��دي��دة ��ض�م��ن م�ن�ظ��وم��ة

ت��رخ�ي����ص امل�ه��ن ت�ت��واف��ق وامل �م��ار� �س��ات اجل�ي��دة،
الف �ت��ا �إىل �أن ال �ه ��دف الأ� �س �م��ى ه ��و تب�سيط
وت���س�ه�ي��ل الإج� � ��راءات ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى �أف���ض��ل
اخلدمات ب�أق�صر الطرق.
وحت� ��دث ،خ�ل�ال االج �ت �م��اع ،ال �ن��واب خ��ال��د
�أب��و ح�سان وخ��ال��د الب�ستنجي وجعفر ربابعة
ودي� �ن ��ا ال �ب �� �ش�ير ون �� �ض ��ال احل � �ي� ��اري وحم �م��د
ال�سعودي و�سليمان �أب��و يحيى وع�ب��داهلل عواد
وع�ل��ي ال �غ��زاوي وع�م��ر ال�ن�بر وط�ل�ال الن�سور
وعبد الرحيم االزايدة وناجح العدوان وغازي
الذنيبات وغازي البداوي وهايل عيا�ش وعبد
ال�سالم اخل�ضري ،عن جملة من الأمور املتعلقة
بالأ�سباب املوجبة للقانون والتعريفات الواردة
يف القانون كتعريف املنطقة وحدودها واملهنة.
وت��واف �ق��ت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى �إق� � ��رار ال �ت �ع��ري �ف��ات،
بالإ�ضافة �إىل املواد املرتبطة يف ممار�سة املهن
وحت��دي��ده��ا �ضمن ح ��دود الأم��ان��ة ب�ع��د نقا�ش
مو�سع مع احل�ضور.

من اين نبدأ االصالح!...
رمضان الرواشدة
منذ ان طرح جاللة امللك عبداهلل الثاين  ،قبل اكرث من �شهر ،يف مقابلة �صحفية
ولقاءات مع الكتل النيابية� ،ضرورة اعادة النظر بالقوانني الناظمة للتنمية ال�سيا�سية
ويف مقدمتها ق��وان�ين الإن�ت�خ��اب والأح� ��زاب والإدارة املحلية  ...واحل��دي��ث م�ستمر
باملطالبة باال�صالح ال�سيا�سي وقد عبرّ عن ذلك ع�شرات ال�سيا�سيني والكتّاب واالحزاب
والفاعليات ال�شعبية.
املطالبة بالإ�صالح زادت م�ؤخرا على وقع الق�ضية االمنية التي اعلن عنها قبل �شهر
وتراوحت املطالب بني من يطالبون بد�ستور جديد وعقد اجتماعي جديد وبني من
اكتفى بتو�صيف احلالة بقانون االنتخاب واالجراءات املرتبطة به التي ت�ضمن النزاهة
الكاملة.
واحلقيقة ان هنالك ثالثة م�سارات متالزمة يجب ان من�ضي بها ونحن قد دخلنا
يف املئوية الثانية من عمر الدولة االردنية املديد وهي  :م�سار اعادة الهيكلة والإ�صالح
الإقت�صادي  ،وم�سار الإ�صالح ال�سيا�سي  ،وم�سار الإ�صالح الإداري .
يف امل�سار االقت�صادي فقد ادت �سيا�سات بع�ض احلكومات الأخرية اىل ال�ضغط على
القطاعات االقت�صادية املنتجة وزي ��ادة البطالة والفقر واالل�ت�ف��ات فقط اىل بع�ض
امل�شاريع االقت�صادية ذات الفقاعات الوهمية وال�ت��ي ال ت�ق��ود اىل ا��ص�لاح اقت�صادي
حقيقي  .هنالك تيار اقت�صادي يف الدولة ال يلتفت اىل امل�ضامني االجتماعية للقرارات
الإقت�صادية وت�أثريها على النا�س  ،باملقابل ف�إن هنالك مفكرين وخمططني اقت�صاديني
يطرحون حلوال ناجعة للو�ضع االقت�صادي ولكن ال يتم االلتفات لهم  .املطلوب لي�س
عقد م�ؤامترات اقت�صادية لإعادة تو�صيف احلالة الراهنة بل اال�ستماع لوجهات نظر
لرجاالت دولة اقت�صاديني وتبني برنامج وطني بعيدا عن �صندوق النقد الدويل يعمل
على ت�صحيح االختالالت الهيكلية باالقت�صاد االردين.
وع�ل��ى م���س��ار الإ� �ص�لاح ال�سيا�سي ف ��إن م��ن ال���ض��رورة ان ت���س� ّرع م��ؤ��س���س��ات ال��دول��ة
التنفيذية والت�شريعية م��ن عملية اجن��از ق��ان��وين االح ��زاب واالن�ت�خ��اب مب��ا ي�ضمن
توحيد االح��زاب املت�شرذمة وحتفيزها على االن��دم��اج يف تيارات كبرية والو�صول اىل
الربملان ومن ثم امل�شاركة يف ال�سلطة التنفيذية و�ضمان اجراء انتخابات بقانون تتفق
عليه الأغلبية  -مبا يف ذلك اتفاق اذرع الدولة التنفيذية اوال  -وب� إ�ج��راءات �شديدة
يف النزاهة وحرية االختيار وحماربة املال اال�سود و�شراء الأ�صوات واي و�سيلة اخرى
للت�أثري على حرية الناخبني .
ويف جم��ال الإ� �ص�لاح الإداري فقد ك��ان��ت ال�ب�يروق��راط�ي��ة الأردن �ي��ة م�ضرب مثل يف
ال�ع��دال��ة وال�ن��زاه��ة وال �ق��درة على ادارة مفا�صل ال��دول��ة منذ ت�أ�سي�سها قبل  100عام
وخ ّرجت ع�شرات القيادات الوطنية  ...ولكن ب�سبب �سيا�سات حكومية ق�صرية املدى
جرى اهمال اجلانب الإداري والتو�سع يف الوا�سطة واملح�سوبية وتعيني قيادات ادارية
عليا غري كف�ؤة ،عن طريق املحا�ص�صة املناطقية على ح�ساب الكفاءة واملهنية .
م��ا ه��و م�ط�ل��وب ال �ي��وم ث��ورة بي�ضاء ت�صحيحية ل�ك��ل مفا�صل الإدارة احلكومية
ومراجعة ا�س�س تعيني القيادات العليا واختيار املوظفني واعادة النظر مبهمات ديوان
املق�صر ولي�س احت�ساب �سنوات
اخلدمة املدنية وقانونه ل�صالح ترفيع االكف�أ وحما�سبة ّ
اخلدمة فقط ك�أ�سا�س للرتفيعات االدارية.
و�صفة �سهلة ال حتتاج اىل م��ؤمت��رات اقت�صادية وال اىل جل��ان ح��وار ج��دي��دة حول
قوانني واج��راءات اال�صالح ال�سيا�سي فما دام ان ارادة �صاحب القرار امللك وا�ضحة
ب�ضرورة اال��ص�لاح فاملطلوب ع��دم ��ش��راء ال��وق��ت وال�ب��دء مبراجعة �شاملة تف�ضي اىل
حلول يف امل�سارات الثالثة ال�سالفة الذكر .

المركز الوطني للسكري :تعديل
مواعيد العيادات المقررة في  11أيار
االنباط -عمان

قرر املركز الوطني لل�سكري ،تعديل
مواعيد عياداته امل�ق��ررة ليوم الثالثاء
املوافق � 11أيار احلايل ،ب�سبب م�صادفة
تلك امل��واع�ي��د م��ع ق��رار التعطيل ال��ذي
اعلنته احلكومة اال�سبوع املا�ضي لدوائر
وم ��ؤ� �س �� �س��ات ال ��دول ��ة ت��زام �ن��ا م ��ع عيد
الفطر ال�سعيد.
و�أو�ضح املركز يف بيان ام�س االثنني،
�أن� ��ه مي �ك��ن مل��راج �ع��ي ع �ي ��ادات ال���س�ك��ري
والغدد ال�صماء التي ت�صادف مواعيدهم

يف ذل��ك ال �ت��اري��خ ،احل���ض��ور اىل امل��رك��ز
اعتباراً من يوم بعد غد الأربعاء ،علماً
ب ��أن��ه ��س�ي�ت��م ا��س�ت�ق�ب��ال�ه��م م��ن ال���س��اع��ة
ال�سابعة والن�صف �صباحاً وحتى ال�ساعة
الثانية ع�شرة والن�صف ظهرا.
و�أ� � �ض� ��اف امل ��رك ��ز ان ��ه ��س�ي�ت��م �إر�� �س ��ال
ر� �س��ال��ة ن���ص�ي��ة ل �ل �م��راج �ع�ين ب��امل��واع�ي��د
البديلة بالن�سبة لعيادات االخت�صا�صات
الأخ� � ��رى ،داع �ي��ا اىل الإت �� �ص��ال بق�سم
امل��واع�ي��د ع�ل��ى ه��ات��ف رق��م 065301111
ف��رع��ي  440يف ح ��ال مل ت �� �ص��ل ر� �س��ال��ة
ن�صية.

العقبة الخاصة توقف العمل بجميع
تصاريح التجوال في  16الحالي
االنباط -العقبة

�أع � �ل � �ن ��ت � �س �ل �ط��ة م �ن �ط �ق��ة ال �ع �ق �ب��ة
االق�ت���ص��ادي��ة اخل��ا��ص��ة ع��ن وق��ف العمل
ب �ج �م �ي��ع ت �� �ص��اري��ح ال� �ت� �ج ��وال ال �� �ص��ادرة
عنها للم�ؤ�س�سات وال�شركات للقطاعات
امل�خ�ت�ل�ف��ة مب��ا ف�ي�ه��ا ال���س�ي��اح��ي ،وال�ن�ق��ل،
والتخلي�ص واملالحة.

واك ��دت ال�سلطة يف ب�ي��ان ��ص��در ام�س
االث� �ن�ي�ن ،ان وق ��ف ال �ع �م��ل ب��ال�ت���ص��اري��ح
��س�ي�ب��د�أ اع �ت �ب��ارا م��ن ي��وم االح ��د � 16أي��ار
احل��ايل ،و�سيتم �إع��ادة ا�صدار الت�صاريح
للأ�شخا�ص ال��ذي��ن تلقوا ج��رع��ة واح��دة
من املطعوم امل�ضاد لفريو�س كورونا على
الأق� ��ل م��ن خ�ل�ال ت �ق��دمي � �ش �ه��ادة تثبت
احل�صول عليه

وزير العمل وتجارة االردن يبحثان ملفات للقطاع التجاري
االنباط -عمان
بحث وزي��ر العمل يو�سف ال�شمايل ،ام�س
االث� �ن�ي�ن ،خ�ل�ال ل �ق��ائ��ه جم�ل����س �إدارة غ��رف��ة
جت��ارة الأردن� ،أب��رز امللفات التي تهم القطاع
التجاري والتحديات وال�صعوبات التي تواجهه
يف ظل تداعيات جائحة فريو�س كورونا.
و�أك� � ��د ال ��وزي ��ر ال �� �ش �م��ايل �أن ال �ت �� �ش��ارك �ي��ة
احلقيقية بني القطاعني العام واخل��ا���ص هي
الفر�صة الأف�ضل لتجاوز التحديات وحتقيق
االن �ف��راج االق�ت���ص��ادي املن�شود وت��ول�ي��د فر�ص
عمل للأردنيني بعد الظروف والتحديات التي
فر�ضتها جائحة كورونا.

وق ��ال خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ال ��ذي ج ��رى وج��اه�ي��ا
وع�ب�ر ت�ق�ن�ي��ة االت �� �ص��ال امل ��رئ ��ي� ،إن ال �ق �ط��اع
اخل ��ا� ��ص ه ��و الأ�� �س ��ا� ��س ال� �س �ت �ي �ع��اب ال �ع �م��ال��ة
الوطنية والتخفيف م��ن ن�سب البطالة ،لأن
ال �ق �ط��اع ال �ع��ام ي���س�ت��وع��ب �أع� � ��دادا ق�ل�ي�ل��ة من
الباحثني عن الوظائف.
و�أك��د ال��وزي��ر ال�شمايل �أن زي��ارت��ه �إىل مقر
جت ��ارة االردن ه��ي ب��اك��ورة ل �ق��اءات �ستتم مع
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���ص خ�ل�ال ج��ائ�ح��ة
كورونا يف ت�أمني كافة االحتياجات الأ�سا�سية
للمواطنني.

ون��وه �إىل �أن احل�ك��وم��ة �سعت �إىل تخفيف
وط ��أة اجلائحة على العامل و�صاحب العمل،
من خالل برنامج «ا�ستدامة» الذي تقوم على
تنفيذه امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي.
و�أب� ��دى ال��وزي��ر ال���ش�م��ايل ا��س�ت�ع��داد وزارة
ال�ع�م��ل ل �ل �ح��وار ح ��ول �أم ��ر ال��دف��اع رق ��م (،)6
م��ؤك��دا �أن ال��وزارة تعمل على تطوير االمتتة
لتب�سيط الإج� � ��راءات خل��دم��ة امل��واط �ن�ين من
�أ�صحاب عمل وعمال.
و�أ� �ش��ار وزي��ر العمل �إىل �أن��ه �سيتم تطوير
عملية التدريب يف م�ؤ�س�سة التدريب املهني،
وب��ال�ت�ع��اون م��ع هيئة تنمية وتطوير امل�ه��ارات
املهنية والتقنية بح�سب اح�ت�ي��اج��ات القطاع

اخل� ��ا�� ��ص ،م �ب �ي �ن��ا ان� ��ه � �س �ي �ت��م ال�ت�رك �ي ��ز ع�ل��ى
اخت�صا�صات ال�سالمة وال�صحة املهنية.
وب�ي�ن ال���ش�م��ايل �أن ال � ��وزارة ب���ص��دد ان���ش��اء
م�ع�ه��د ت��دري �ب��ي خم�ت����ص ب �ق �ط��اع االن �� �ش��اءات
بالتعاون م��ع نقابة املقاولني ال��ذي يعد اكرب
ق�ط��اع ي�ضم ع�م��ال��ة واف ��دة ،م���ش�يرا �إىل قيام
احلكومة ب��إع��داد برنامج متخ�ص�ص بال�ش�أن
االقت�صادي ملا بعد جائحة فريو�س كورونا.
ب � ��دوره� ،أك ��د رئ �ي ����س غ��رف��ة جت ��ارة الأردن
ن��ائ��ل ال�ك�ب��اري�ت��ي � �ض��رورة �إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ب��أم��ر
ال��دف��اع رق��م � 6إ� �ض��اف��ة �إىل م�ع��اي�ير ت�صنيف
التاجر املتعرث خ�صو�صا يف ظل الظروف التي
فر�ضتها جائحة فريو�س كورونا.

و��ش��دد على ��ض��رورة اال�ستفادة م��ن جت��ارب
ال ��دول يف جم��ال خم��رج��ات التعليم وحت��دي��د
احتياجات ال�سوق املحلية من خ�لال الت�شاور
واال�� �س� �ت� �م ��اع ل �ل �ق �ط��اع اخل� ��ا�� ��ص ال� � ��ذي ي�ع��ي
احتياجاته من العمالة.
وقال الكباريتي «يجب على جلان التفتي�ش
�إن حت �ت��رم ا�� �ص� �ح ��اب ال� �ع� �م ��ل وامل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات
االقت�صادية اثناء القيام ب��دوره��ا» ،م�ؤكدا �أن
القطاع اخلا�ص يعترب الطريق الوحيد حلل
م�شاكل البطالة.
وا�� �ض ��اف «اذا ت �ف��اق �م��ت م �� �ش��اك��ل ال �ق �ط��اع
التجاري جراء جائحة فريو�س كورونا خالل
ال�ف�ترة املقبلة �ستجد ارق ��ام ال�ب�ط��ال��ة بن�سب

عالية خ�صو�صا اذا ارتفع عدد القطاعات التي
قد تغلق بامل�ستقبل».
�إىل ذل��ك ،طالب اع�ضاء من جمل�س �إدارة
ال�غ��رف��ة ومم�ث�ل��ون ل�ق�ط��اع��ات جت��اري��ة ،خ�لال
ال �ل �ق��اء ب� ��إع ��ادة ال �ن �ظ��ر ب ��أم��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
باجلائحة وال�ت��ي انعك�ست �سلبا على القطاع
التجاري واخلدمي.
و� �ش��ددوا على ��ض��رورة وج��ود ا�سرتاتيجية
وا�ضحة للتعامل م��ا بعد اجلائحة خ�صو�صا
ما يتعلق بال�ش�أن االقت�صادي وفتح القطاعات
امل�غ�ل�ق��ة ا��ض��اف��ة اىل ��ض��ح م��زي��د م��ن ال�سيولة
بال�سوق املحلية.

املحلي
الثالثاء

05

2021 / 5 /4

» أكد فيه على وجوب دعم الصحافة

في لقاء مع «

النائب بني ياسين :العشيرة هي حزب االردني

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
االنباط  :فرح مو�سى

حم�م��د ت�ي���س�ير ب�ن��ي ي��ا��س�ين ال �ن��ائ��ب امل �ت��وا� �ض��ع ال��دم��ث
وال��رج��ل ال��ذي ال ت�ف��ارق االبت�سامة حم�ي��اه ك��ان لقائنا به
داخ��ل منزله يف بلدته كفر امل��اء ب�ل��واء ال�ك��ورة يف حمافظة
ارب ��د ..بني يا�سني ال��رج��ل امل�ع�ط��اء ال��ذي ال يبخل بعلمه،
ال�ع��ا��ش��ق ل�ت�راب وط �ن��ه ح�ت��ى ال �ن �خ��اع ال��رج��ل ال ��ذي ينظر
بتفا�ؤل وثقة و�إميان �إىل امل�ستقبل.
حممد تي�سري بني يا�سني دخ��ل ال�ق��وات امل�سلحة برتبة
م�ل�ازم ث ��اين ع ��ام  1972ث��م ت ��درج يف ال��رت��ب وامل�ن��ا��ص��ب
ال�ع���س�ك��ري��ة ح �ت��ى ع�ي�ن ق��ائ��دا ل �ل �ق��وات االردن� �ي ��ة ال��دول �ي��ة
امل�شاركة بني اثيوبيا وارترييا من عام  ٢٠٠٦حتى  ٢٠٠٨ثم
�أ�صبح نائبا لرئي�س هيئة الأرك ��ان امل�شرتكة اىل ان احيل
�إىل التقاعد برتبة لواء لينتقل لل�سلك الدبلوما�سي �سفريا
يف وزارة اخلارجية ع��ام  2010ث��م �سفريا يف ال�ع��راق ملدة
�سنتني ون�صف ثم مفت�شا عاما يف وزارة اخلارجية وبعد ذلك
�أمني عام وزارة اخلارجية منذ  2014وحتى 2016
بداية �أو�ضح �أن النيابة هي تكليف ولي�س ت�شريف وان
وظيفة النائب رقابية �أي انه يراقب �أداء احلكومة وي�سائلها
ويحا�سبها و�أي���ض��ا ت�شريعية �أي ان��ه ي�ق��وم ب�سن القوانني
وال�ت���ش��ري�ع��ات ال�ن��اظ�م��ة ل�ل�ح�ي��اة ال�ع��ام��ة ل�ك��ن ب�ع����ض �أب �ن��اء
ال��وط��ن الي��زال��ون مقتنعون �أن وظيفة النائب ه��ي تقدمي
خدمات لأبناء دائرته االنتخابية.
وتابع بني يا�سني و�ضعت فين�صب عيني �أن �أكون اخلادم
الأم�ين واالب��ن البار لهذا الوطن العزيز وللدائرة الرابعة
ب�شكل خا�ص ب�ألويتها الثالثة ال�ك��ورة والطيبة والأغ��وار
ال�شمالية والن املطلوب مني كثري واالحتياجات �أي�ضا كثرية
ف�ك��ان م��ن �أوىل الأول �ي��ات ه��و ال�سعي اجل��اد وال ��د�ؤوب حلل
م�شكلة الفقر والبطالة التي مازلت ت�ؤرق بيوتنا وعائالتنا
 ,ول��ن �أت��وان��ى ع��ن الطلب م��ن احلكومة وال�ق�ط��اع اخلا�ص
�أن ي�ستثمر يف منطقتنا و�آم��ل �أن يتم بناء مدينة �صناعية
تخدم �أبناء منطقتنا و�أي�ضا بناء منتجعات �سياحية يف كل
من مناطق برق�ش وكفرابيل والطيبة حيث تتميز ب�أنها
ذات �إط�لال��ة جميلة وان يتم حت�سني واق��ع امل ��زارات لأج��ل
تن�شيط ال�سياحة الدينية .
�أن م�ن��اط��ق ال��دائ��رة ال��راب �ع��ة ب�ح��اج��ة م��ا��س��ة ل�لاه�ت�م��ام
فهناك نق�ص كبري بالدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية بحيث
ي�ضطر الكثري من �أبناء هذه الدائرة للتنقل للو�صول �إىل
دائ ��رة حكومية معينة لأج��ل ذل��ك ��س��أط�ل��ب م��ن احلكومة
�أن جت��د ح�لا ملثل ه��ذه امل�شاكل  ,ون�ح��ن �أي���ض��ا يف ال��دائ��رة
الرابعة بحاجة �إىل زي��ادة التو�سعة للم�ست�شفيات املوجودة
فيها ف�ه��ي ال تلبي ال�ط�م��وح ف��االك�ت�ظ��اظ ون�ق����ص ال�ك��وادر
الطبية والتمري�ضية يجب �أن يتم حلها فورا  ,و�س�أطلب �أن
تتحول بع�ض املراكز ال�صحية الأولية لت�صبح �شاملة وذلك
الن �صحة املواطن هي من �أوىل الأوليات  ,وخاطبت وزير
ال�صحة فعال بخ�صو�ص هذه املطالب.
و�أ��ض��اف �أن واق��ع ال�ط��رق والبنية التحتية م�ترد جدا
وا�ضغط ب�شكل دائم لأجل حت�سني ذلك وفتح الطرق التي

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
ال�صحة وال��زراع��ة وال�ترب�ي��ة ل�لاط�لاع على ه�م��وم �أبنائنا
وم�شاكلهم و�أنني �س�أقوم بنقل معاناتهم للحكومة .
وتابع حديثه كانت هناك الأمنيات بان يتم بناء جامعة
يف م�ن�ط�ق�ت�ن��ا و ح�ت��ى ك�ل�ي��ة ج��ام�ع�ي��ة ول �ك��ن ن �ظ��را للو�ضع
االقت�صادي ال�صعب الذي متر به احلكومة لذلك امتنى ان
تتحقق عندما ت�سمح الظروف االقت�صادية واملالية بذلك ,
ولأين مع �أن يكون توجه �أبنائنا يف امل�ستقبل بالتوجه نحو
التعليم املهني وال�صناعي ف�أنني �س�أطلب ببناء ع��ددا من
املدار�س املهنية وم�ؤ�س�سات التدريب املهني لكي يتولد عندنا
جيل منتمي ويبني هذا البلد .
و�شدد على �ضرورة التوا�صل مع �أبناء الدائرة الدائم ذلك
الن امل�ستجدات كثرية موكدا انه �سيبقى على توا�صل دائم
مع �أبناء املنطقة واال�ستماع مل�شاكلهم وهمومهم وان بيته
�سيبقى على الدوام مفتوح للجميع  ,وقال �إن لواء الطيبة
عزيز على قلوبنا مل يتمكن من �إف��راز نائب لهم ف�أكد انه
يعترب نف�سه ابن و�أخ للجميع وان لواء الطيبة ال يقل �أهمية
ع��ن ل��واء ال�ك��ورة �أو ل��واء الأغ ��وار ال�شمالية وان��ه �سي�سعى
لتحقيق مطالبهم بكل ما �أوتي من عزمية و�إ�صرار.
وق��ال بني يا�سني �إن القوات امل�سلحة والأج�ه��زة الأمنية
هي ركيزة �أ�سا�سية من ركائز دع��م وا�ستقرار اململكة وهي
بف�ضل اهلل ت�ع��اىل �صانعة الأم ��ن والأم ��ان يف بلد يتو�سط
لهيب م�شتعل فمن حقنا �أن نعتز وان نفخر بهذه امل�ؤ�س�سات
التي ت�ؤدي واجبها دون كلل �أو ملل حتت القيادة الها�شمية .
ف��ال�ن��اظ��ر ي�ج��د �أن ه��ذه ال �ق��وات ال يقت�صر عملها على
حماية بلدنا وتعزيز �أمنه وا�ستقراره فنجدها قبل اجلميع
عند حدوث ي �شي من معيقات احلياة فتلبي نداء الوطن
وتقدم كل ما عندها لإعادة احلياة لطبيعتها و�أي�ضا جندها
حتوم يف البوادي والأري��اف مب�ست�شفياتها املتنقلة للحفاظ
على �صحة �أبناء وطننا العزيز  ,وجندها �أي�ضا يف املناطق
النائية قد بنت املدار�س الع�سكرية لتوفري التعليم للجميع
.
لأج��ل ه��ذه الأ� �س �ب��اب وغ�يره��ا ال�ك�ث�ير ك��ان واج �ب��ا علينا
�أن ندعو احلكومة لتقدمي الدعم بكافة �إ�شكاله و�أل��وان��ه
فقد طالبنا و�سنطالب دائما بتح�سني الو�ضع املعي�شي لهم
بزيادة الرواتب و�صرف املكافئات لهم  ,وتقدمي الدعم لهم
حتى بعد تقاعدهم فاحلكومة م�شكورة فقد �أبدت ت�أييدها
ال �ت��ام ل�ه��ذا امل��و� �ض��وع ووع ��دت ل�ت�ق��دمي م��ا ت�ستطيع فعله
كما ان املطلوب �أي�ضا تقدمي الدعم املعنوي الن املعنويات
املرتفعة حتقق �أف�ضل االجنازات .
و�أ� �ض��اف بني يا�سني �أن ال��دع��م �أي���ض��ا ي�شمل التدريب
ال���ص�ح�ي��ح وال�ت���س�ل�ي��ح امل �ن��ا� �س��ب ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى اجل��اه��زي��ة
ال��دائ�م��ة� ،سيما وان�ه��ا ت�ق��وم ب ��ادوار وواج �ب��ات خ��ارج ح��دود
ال��وط��ن ك�م���ش��ارك ف��اع��ل ورئ�ي���س��ي يف ق ��وات ح�ف��ظ ال�سالم
الدولية يف خمتلف ارجاء العامل.
�إن قانون االنتخاب احل��ايل طبق ل��دورت�ين متتاليتني
و�أقول بكل �صراحة لو �أننا يف بلد قائم على الأح��زاب لكان
هذا القانون �أف�ضل ما ميثل املجتمع ولكن وللأ�سف ما زال
�شعبنا ح��زب��ه ع�شريته وتطبيق ه��ذا ال�ق��ان��ون ب��دون وج��ود

فعلي وحقيقي ل�ل�أح��زاب ف��ان��ه �سيكون ع��اج��زا ع��ن متثيل
حقيقي للمجتمع  ,لأج��ل ذل��ك علمت �أن احلكومة جتري
درا�سة لطرح قانون انتخابات جديد و�ستتم مناق�شته مع
ال�ن��واب وم��ع كافة �أط�ي��اف املجتمع م��ن �أح��زاب وم�ؤ�س�سات
وم�ن�ظ�م��ات جمتمع حم�ل��ي ل�ي�خ��رج ل�ن��ا بامل�ستقبل القريب
قانون ينال ر�ضى اجلميع .
ل�ق��د ت��اث��رت ال�صحف ال��ورق�ي��ة وا��ص�ب�ح��ت مت��ر ب�ط��روف
��ص�ع�ب��ة ف��ال�ت�ط��ور ال�ت�ق�ن��ي وال�ت�ك�ن��ول��وج��ي اث��ر ع�ل�ي�ن��ا �سلبا
و�إي�ج��اب��ا وب�سببه �ستغنينا ع��ن كثري م��ن م��ا كنا ن�ستعمله
�سابقا وللأ�سف و�صل �إىل احلد الذي �أ�صبحنا ن�ستغني به
ع��ن الكتب والأوراق و�أ�صبحنا ن��أخ��ذ م��ا نحتاجه م��ن علم
ومعلومات عن طريق ا�ستخدام التكنولوجيا وه��ذا واقعنا
الذي البد لنا من التعاي�ش معه .
ول�ك��ن ي�ج��ب �أن ال نن�سى ال�ق�ي�م��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ل�صحفنا
التي حتتم علينا دعمها وال�سعي للمحافظة عليها لأنها
وبوجة نظري تعرب عن هويتنا وما�ضينا لأجل ذلك متت
املطالبة من احلكومة �أن تقدم الدعم الكبري للإبقاء على
هذه ال�صحف وان تظل �شاخمة وقد �أبدت احلكومة رغبتها
احلقيقية بدعم هذا القطاع و�أنها لن ترتكه وحيدا و�سابقي
دائما يف توا�صل لدعم هذا القطاع  ,ولكن يجب �أي�ضا على
هذا القطاع ان يدعم نف�سه من خالل التطوير والتحديث .
ل�ق��د ��ش�ه��دن��ا يف ال �ع��ام امل��ا��ض��ي �أزم ��ة �أ� �ض��اف��ت ع�ل��ى �أزم��ة
ك��ورون��ا حت ��دي ج��دي��د �آال وه ��ي �أزم� ��ة ح��ل جم�ل����س ن�ق��اب��ة
املعلمني و�إحالة عدد من املعلمني �إيل التقاعد واال�ستيداع
�آما �آن الآن لهذه الأزمة �أن حتل وما هي ال�سبل التي ميكن
لكم �أن تبادرون يف حلها ؟
وبخ�صو�ص م��ا �شهدته ال�ب�لاد م��ن ازم��ات ومنها ازم��ة
نقابة املعلمن ،قال النائب بني يا�سني ،لقد كان املعلم وما
زال اجل���س��ر ال ��ذي ت�ع�بر ال�ب���ش��ري��ة م��ن ف��وق��ه ن�ح��و املدنية
والنور وما زال املثال احلي يف الت�ضحية الفذة ب�أدق �صورها
وا�صدق معانيها  ,ولقد انتدب الوطن املعلمني �أمناء على
الأرواح يرعونها والعقول ي�ن�يرون لها الطريق وامل�سالك
يولونها بالتهذيب وال�ت��وج�ي��ه ال�سليم  ,ونعلم جميعا �أن
الوطن حني ي�ضع فلذات �أكباده وديعة غالية بني �أيدي نفر
من �أبناءه فك�أمنا يقول للمعلم ها هو م�ستقبلنا بني �أيدكم
فافعلوا بهم ما �شئتم.
لأج� ��ل ذل ��ك الب ��د م��ن ت �ق��دمي ك��اف��ة ال��دع��م للمعلمني
واحل �ف ��اظ ع �ل��ى ه�ي�ب�ت�ه��م وت��ام�ي�ن م���س�ت�ق�ب�ل�ه��م وم�ستقبل
�أبنائهم و�أنني �س�أقف مع املعلم داعما له ومل�ستقبله  ,و�أمتنى
�أن تنتهي ق�ضية املحالني على اال�ستيداع قريبا  ,وم��ع �أن
تكون هناك نقابة مهنية مرجعيتها القانون ومعلمي امليدان
وان ال تكون �أداة بيد “�أيدي خفية” حتول توجهات النقابة
م��ن مهنية ل�سيا�سية  ,وان ال تكون نقابة هدفها يل ذراع
ال��وط��ن فكلنا يف بوتقة واح��دة ,لأج��ل ذل��ك ق�ضية النقابة
يف الق�ضاء الأردين النزيه والذي �سيعطي كل ذي حق حقه
ولكني ارج��ع واك��رر م��ع املعلم يف مطالبه امل�شروعة ولكن
ب�أ�سلوب احلوار والبعد عن كافة �أ�شكال اال�ستقواء.
واو�ضح النائب بني يا�سني ان جاللة امللك عبداهلل الثاين
اكد غري مرة يف اوراقه النقا�شية �أن احلوار اجلاد ي�سهم يف
تعزيز الدميقراطية وحت��دث عن �أهمية احل��وار االيجابي
وال�صريح لل�سري ق��دم��ا ل�ل�إ��ص�لاح ال�سيا�سي و� �ض��رورة �أن
ي���ش��ارك اجل�م�ي��ع يف �صنع م�ستقبل الأردن ال��دمي�ق��راط��ي،
و�أنني اعترب �أن هناك ق�صورا وا�ضحا من جميع الأط��راف
فاحلكومة وال�ن��واب وم�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين والأح��زاب
جميعهم م�سئولني لإحياء احلوار وان تكون هناك مبادرات
يف اجلامعات والبيوت الثقافية وان تعقد الندوات لتحفيز
اجلميع على �إبداء الر�أي وان يتقبل اجلميع الر�أي والر�أي
الأخر طاملا هناك احرتام وعدم حتقري الطرف الأخر � ,إذا
الدور وامل�س�ؤولية على اجلميع  ,و�أنا مع �أي مبادرة تطلقها
�أي جهة لتفعيل احلوار .
وقال  ،ان االردن يتعر�ض الأردن لكثري من التحديات
اخل��ارج�ي��ة ول�ضغوطات نتيجة موقفه الر�سمي الراف�ض
ل�صفة ال�ق��رن وال��راف����ض لإع�ل�ان ال�ق��د���س عا�صمة لدولة
�إ��س��رائ�ي��ل وه��ذا امل��و��ض��وع يعترب م��ن اخ�ط��ر املوا�ضيع التي
حت��دث ح��ال�ي��ا وم��ن �أك�ثره��ا خ �ط��ورة ع�ل��ى وط�ن�ن��ا ال�ع��زي��ز ,
وجميعنا يعلم موقف االردن الر�سمي وال�شعبي الراف�ض
ل�صفقة القرن وكل ما تبعها من تف�صيالت وجاللة امللك
عبداهلل ثابت على موقفه ونعلم انه يقف وحيدا �ضد تيار
قوي و�صعب فاخلطر يحيط بنا من كل جانب .
وبناءا على ذلك ال بد من تعزيز وتقوية البيت الداخلي
وحت�صينه من �أي اخرتاق فامللك ي�ستمد عزميته و�إ�صراره
من بعد اهلل تعاىل من وق��وف والتحام ال�شعب معه  ,فاين
وزمالئي يف جمل�س الأمة البد علينا من الرجوع لقواعدنا
االنتخابية وتو�ضيح املوقف الر�سمي وك�سب التعزيز للنظام
وتقوية البنية الداخلية من خالل حت�صني الفكر  ,و�أي�ضا
البد من توجيه اخلطباء يف امل�ساجد واملعلمني يف املدار�س
كال يف موقعه لكي يقوموا بن�شر الوعي وتو�ضيح املخاطر
التي يتعر�ض لها الأردن .
والبد �أي�ضا �أن يقوم جمل�س النواب من خالل الرئا�سة
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�ج��اورة وال�سعي لك�سب ت�أييد دويل الن يف ه��ذا املو�ضوع
خطورة لو متت ال �سمح اهلل.
و�أعيد واكرر �أننا مع جاللة امللك عبداهلل الثاين ونحن
�أبناءه املخل�صني والداعمني له .

الصحفيين تدعو لتعزيز الحريات العامة وإنقاذ المؤسسات الصحفية المتعثرة
االنباط -عمان

دع��ا جم�ل����س ن�ق��اب��ة ال�صحفيني يف بيان
ا�صدره ام�س االثنني مبنا�سبة اليوم العاملي
حلرية ال�صحافة الذي ي�صادف الثالث من
�أيار من كل عام� ،إىل تعزيز احلريات العامة؛
حت�ق�ي�ق��ا ل�ل���ص��ال��ح ال �ع��ام وت��دع �ي �م��ا مل���س�يرة
اململكة التي تدخل مئويتها الثانية.
وق� ��ال ال �ب �ي��ان ،ي ��أت��ي االح �ت �ف��ال ب��ال�ي��وم
ال�ع��امل��ي حل��ري��ة ال���ص�ح��اف��ة ه��ذا ال �ع��ام حتت
��ش�ع��ار “املعلومات كمنفعة عامة” يف ظل
ا��س�ت�م��رار جائحة ك��ورون��ا وم��ا يرافقها من
ت��داع�ي��ات اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية
من �ش�أنها �أن تزيد م�ستوى التحديات �أمام

ال�صحافة احلرة وامل�ستقلة.
كما دعا البيان �إىل تطوير منظومة عمل
الإع �ل��ام ع�ب�ر ح���س��م م��راج �ع��ات ت���ش��ري�ع��ات
مف�صلية ،ويف مقدمتها قانون حق احل�صول
على املعلومة وقانون اجلرائم الإلكرتونية
ع ��دا ع ��ن ال �ت � ّو� �س��ع يف ق� � ��رارات و�إج � � ��راءات
التوقيف على خلفية ق�ضايا الن�شر والتعبري
ع ��ن ال� � ��ر�أي وال �ت��و� �س��ع ب��ال �ت �� �ش��ري �ع��ات ال�ت��ي
تقيد احل��ري��ات ال�ع��ام��ة مب��ا فيها احل��ري��ات
ال �� �ص �ح �ف �ي��ة ع �ل��ى غ � ��رار ال �ت �ع��دي�ل�ات ال �ت��ي
�أدرجت �ضمن امل�شروع املعدل لقانون النزاهة
وم�ك��اف�ح��ة ال�ف���س��اد .ورف ��ع امل�ج�ل����س م��ذك��رة
تف�صيلية للحكومة حول القيود الت�شريعية
ع�ل��ى احل��ري��ات ال�صحفية والأو�� �ض ��اع التي

�آل��ت اليها العديد من امل�ؤ�س�سات ال�صحفية
والإع�ل�ام� �ي ��ة ،م �ط��ال �ب��ا ب �ت �ع��زي��ز احل��ري��ات
ال �� �ص �ح �ف �ي��ة وان � �ه� ��اء ت��وق �ي��ف ال���ص�ح�ف�ي�ين
بق�ضايا الن�شر والتدخل لإن�ق��اذ امل�ؤ�س�سات
ال���ص�ح�ف�ي��ة امل �ت �عث��رة م �ن��ذ � �س �ن��وات .وت��اب��ع
البيان �أن ه��ذه املنا�سبة متر يف ظل دع��وات
وت��وج�ي�ه��ات ملكية نحو ال��ذه��اب �إىل مزيد
م��ن الإ��ص�لاح ال�سيا�سي وال��دمي�ق��راط��ي ،ما
ي�ت�ط�ل��ب اال�� �س ��راع ب ��إط�ل�اق ح��ري��ة الإع �ل�ام
واحلريات العامة؛ �شرطا ومدخال �أ�سا�سيا
لتحقيق الإ�صالح وتطبيق مبادئ احلاكمية
الر�شيدة و�ضمان تدفق املعلومات وان�سيابها
ومكا�شفة ال��ر�أي العام بها كحق من حقوق
املعرفة.

و�أو� � �ض � ��ح ال� �ب� �ي ��ان �أن ت� � ��ردي الأو� � �ض� ��اع
االق�ت���ص��ادي��ة لبع�ض امل��ؤ��س���س��ات ال�صحفية
وت �� �ص �ن �ي �ف �ه��ا ك �ق �ط��اع��ات �أك �ث��ر ت �� �ض ��ررا يف
اجلائحة� ،شكل عائقا �إ�ضافيا �أم��ام قيامها
ب��دوره��ا ال��رق��اب��ي ،ع��دا ع��ن تخفي�ض �أج��ور
ال �ع��ام �ل�ين ف�ي�ه��ا وان �ق �ط��اع روات� ��ب ال�ب�ع����ض
الآخر والتوجه نحو قرارات هيكلة يف بع�ض
امل�ؤ�س�سات دون �أ�س�س ومعايري وا�ضحة ما
يزيد من حالة الإرباك داخل هذه امل�ؤ�س�سات.
وطالب املجل�س ب��إج��راءات ناجعة لإنقاذ
امل�ؤ�س�سات ال�صحفية والإع�لام�ي��ة املتعرثة
واملحافظة عليها كم�ؤ�س�سات وطنية رائ��دة
قدمت الكثري للوطن وتوظف �أعدادا كبرية
من العاملني يف خمتلف االخت�صا�صات.

الالمركزية والتنمية
السياسية
د .رافع شفيق البطاينه
ما زال مو�ضوع قانون الإدارة املحلية ب�شكليه البلديات والالمركزية ي�أخذ نقا�شا وجدال
وا�سعا لدى ال��ر�أي العام ما بني راف�ض مل�شروع القانون املطروح حاليا القائم على تعيني
�أع�ضاء الالمركزية تعيينا من ر�ؤ�ساء الهيئات املنتخبة ،وحتديد �شرط ال�شهادة اجلامعية
لر�ؤ�ساء البلديات ،وما بني امل�ؤيد لإلغاء الالمركزية والفكرة من �أ�صلها لأنها مل حتقق
النجاح املن�شود ،ويرى �أنها ف�شلت ف�شال ذريعا ،واحلكومة ما زالت حائرة وغري قادرة على
اتخاذ ق��رار مف�صلي و�إق��رار م�شروع القانون وحتويله ملجل�س النواب املطبخ الت�شريعي
�صاحب الوالية يف �إقرار الت�شريعات ليقول كلمته النهائية ،وما زالت احلكومة تعي�ش حالة
الوعود والت�سويف ب�أنها �ستقر م�شروع القانون وحتويله ملجل�س النواب من �إ�سبوع لآخر،
ويف املوازي نقر أ� ان احلكومة �شكلت جلنة وزارية للبدء باحلوارات مع املختلف القطاعات
ال�شعبية وال�سيا�سية واملجتمعية لتحديث وتطوير الت�شريعات الناظمة للحياة وللحقوق
ال�سيا�سية التي ت�ضم ثالثة ق��وان�ين� ،أال وه��ي ق��ان��ون الإدارة املحلية ،وق��ان��ون الأح��زاب
ال�سيا�سية ،وقانون االنتخابات النيابية ،وذلك تنفيذا للتوجيهات امللكية ال�سامية التي دعا
�إليها جاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل ورعاه خالل �شهر �شباط املا�ضي من �أجل �إعادة
النظر بكافة القوانني الناظمة للحياة ال�سيا�سية ،بهدف تو�سيع قاعدة امل�شاركة ال�شعبية
وال�سيا�سية يف �صنع القرار ،وعندما نتحدث عن حتديث وتطوير القوانني الناظمة للحياة
ال�سيا�سية فالأ�صل حت�سينها للأف�ضل من خالل تعزيز الدميقراطية املتمثلة بتو�سيع قاعدة
م�شاركة النا�س يف االنتخابات النتخاب من ميثلهم يف هذه املجال�س اخلدماتية والت�شريعية
ب�شكل مبا�شر ،فالقاعدة الإ�سالمية تقول ال جتتمع �أمتي على �ضاللة ،فاختيار النا�س هو
عنوان احلقيقة ،مثل حكم الق�ضاء الذي يعترب عنوان احلقيقة� ،أما الرجوع �إىل املربع الأول
بالردة والإنقالب على الدميقراطية باللجوء �إىل تعيينات �أع�ضاء الالمركزية يعترب نك�سة
�سيا�سية ،وتعطيل ال بل قد ن�سميه تخريب الإ�صالح ال�سيا�سي الذي عملت عليه احلكومات
املتعاقبة ،ب�إ�شراف ملكي مبا�شر بدءا من جاللة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل امللك احل�سني
بن طالل رحمه اهلل ،ومتابعة وا�ستمرارا من جاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل ورعاه،
ف�إذا ما �أقرت احلكومة احلالية م�شروع قانون الإدارة املحلية بهذه ال�صيغة املطروحة فاقر�أ
على الدميقراطية ال�سالم ،و�أ�صبحنا نتحدث عن دميقراطية عرجاء ،ولهذا ومن هذا
املقام وبهذا املقال �أتوجه �إىل دولة الدكتور ب�شر اخل�صاونة رئي�س ال��وزراء بالت�أين و�إعادة
النظر مبا يت�ضمنه م�شروع القانون احلايل من التوجه نحو تعيني �أع�ضاء الالمركزية
وتقزميها ،لأن دولته من خمرجات الديوان امللكي الها�شمي ،وعمل �إىل جانب جاللة امللك
عبداهلل الثاين لفرتة طويلة كانت كفيلة ب�أن يعرف ويتفهم ويلتقط ر�سالة جاللة امللك
و�سلوكياته الدميقراطية ،وتوجه دوما نحو تر�سيخ وتعزيز النهج الدميقراطي ،وتو�سيع
قاعدة امل�شاركة ال�شعبية واملجتمعية وال�سيا�سية يف �صنع القرار ،واحرتام م�ضامني الد�ستور
الأردين والعمل والإلتزام مب�ضامينه والدليل على ذلك ،احل��وارات ال�شعبية واملجتمعية
وال�سيا�سية والإعالمية التي يتبناها وينظمها جاللة امللك بني احل�ين والآخ��ر يف بيت
الأردن�ي�ين ال��دي��وان امللكي الها�شمي العامر دوم��ا بالها�شميني و�ضيوفهم ،فالرجوع عن
اخلط أ� ف�ضيلة ،حمى اهلل الأردن وقيادته احلكيمة و�شعبه الويف من كل مكروه.

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

وب�ين �شرك�س �أن ال�ساللة الهندية
ق���ي���د امل���راق���ب���ة ح���ال���ي���ا وج�����رى ات���خ���اذ
االجراءات الالزمة ملنع انت�شارها.
وق ��ال �إن االي� ��ام الأخ �ي��رة امل��ا��ض�ي��ة
� �ش �ه��دت ت��زاي��د ن���س�ب��ة امل���س�ج�ل�ين على
من�صة ال�ت�ط�ع�ي��م ،وت���س��ارع��ا يف وت�يرة

ال�ت�ط�ع�ي��م ل�ل�ج��رع��ة االوىل وال�ث��ان�ي��ة،
م � ��ؤك� ��دا �أن ه � ��ذه امل � ��ؤ� � �ش� ��رات ج �ي��دة
وب ��ال� �ت ��زام ��ن م ��ع ا�� �س� �ت� �ق ��رار ال��و� �ض��ع
الوبائي فقد يدعو ه��ذا للتفا�ؤل لكن
ب �ح��ذر .وب�ي�ن �أن ال��و��ص��ول �إىل �صيف
�آم� ��ن ي �ح �ت��اج ث �ب��ات��ا يف امل ��ؤ� �ش ��رات كما
ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى م��ا ي �ط��ر�أ ع �ل��ى امل�ن�ح�ن��ى
الوبائي بت�أثري من املتحور الهندي.

صحة عجلون تكثف جوالتها
الرقابية الميدانية
االنباط -عجلون

ك �ث �ف��ت جل �ن��ة ال �� �ص �ح��ة وال �� �س�لام��ة
ال�ع��ام��ة يف حم��اف�ظ��ة ع�ج�ل��ون جوالتها
ال��رق��اب�ي��ة امل�ي��دان�ي��ة ل�ل�ت��أك��د م��ن توفر
ال���س�ل��ع اال��س�ت�ه�لاك�ي��ة ب�ك�م�ي��ات ك��اف�ي��ة
و�أ��س�ع��ار منا�سبة ومطابقتها ل�شروط
ال�صحة وال�سالمة العامة.
وحذر رئي�س اللجنة حمافظ عجلون
�سلمان النجادا  ،ام�س االثنني ،املواطنني
م��ن ��ش��راء الأط�ع�م��ة والع�صائر وامل��واد

ال�غ��ذائ�ي��ة امل�ك���ش��وف��ة �أو ال �ت��ي تتعر�ض
لأ�شعة ال�شم�س مبا�شرة ما ي�سبب تلفها
وعدم �صالحيتها لال�ستهالك والت�أثري
�سلبا على �صحة املواطنني.
ب��دوره ،قال مدير ال�ش�ؤون ال�صحية
يف امل �ح��اف �ظ��ة ال��دك �ت��ور ت�ي���س�ير ع�ن��اب
�إن ك ��وادر ال�صحة تنفذ اجل ��والت على
املحالت التجارية والب�سطات واملالحم
للت�أكد من �سالمة االغذية واملنتوجات
ال �ت��ي ت �ب��اع ل �ل �م��واط �ن�ين ح �ف��اظ��ا على
�سالمتهم.

إصابة سائحة بلغارية بفيروس
كورونا بالعقبة
االنباط -العقبة
قال نائب الرئي�س التنفيذي ل�سلطة
منطقة العقبة االق�ت���ص��ادي��ة اخلا�صة
مفو�ض ال�سياحة �شرحبيل ما�ضي �إن
ال���س��ائ�ح��ة ال�ب�ل�غ��اري��ة ال �ت��ي ق��دم��ت مع
جم �م��وع��ة ��س�ي��اح�ي��ة ق �ب��ل ي��وم�ي�ن �إىل
العقبة ثبتت �إ�صابتها بفريو�س كورونا
بعد اجراء الفح�ص الالزم لها.
وا�شار �إىل �أن ال�سائحة املعنية كانت
ق��د �أح �� �ض��رت ف�ح����ص ك��ورون��ا نتيجته
��س�ل�ب�ي��ة ،وع �ن��د و� �ص��ول �ه��ا م �ط��ار امل�ل��ك

ح�سني ال ��دويل ج��رى فح�صها ح�سب
ال�بروت��وك��ول ال�صحي املعتمد وظهرت
النتيجة �إيجابية ،وج��رى حجزها مع
امل��راف��ق �ضمن اال� �ش�تراط��ات ال�صحية
املعتمدة.
و�أك��د ما�ضي يف ت�صريح �صحفي �أن
ال�سلطة بالتعاون مع اجلهات املخت�صة
و�� �ض� �ع ��ت ع � � ��ددا م� ��ن ال�ب��روت� ��وك� ��والت
اخلا�صة بالتعامل مع الفريو�س داخليا
وخ��ارج �ي��ا ل�ضمان احل�م��اي��ة وال��وق��اي��ة
منه.

إغالق محطتين لتحلية المياه في الزرقاء
االنباط -الزرقاء

�أغ �ل �ق��ت ك � ��وادر ق���س��م ��ص�ح��ة البيئة
وال�غ��ذاء يف مديرية ال���ش��ؤون ال�صحية
يف حم��اف�ظ��ة ال ��زرق ��اء ،ام ����س االث �ن�ين،
حمطتني لتحلية املياه خالل جوالتها
الرقابية والتفتي�شية.
وب�ين مدير املديرية الدكتور خليل
ال ��رواح� �ن ��ة ،خ�ل�ال ت �� �ص��ري��ح ��ص�ح�ف��ي،

�أن اغ�ل�اق املحطتني ج��اء ب�سبب ع��دم
ت�ق�ي��ده�م��ا مب��راح��ل امل �ع��اجل��ة ول��وج��ود
تلوث بالفطريات ،حيث ج��رى حتويل
م��ال �ك��ي امل �ح �ط �ت�ين �إىل امل ��دع ��ي ال �ع��ام
الت�خ��اذ االج ��راءات القانونية ال��رادع��ة
ب �ح �ق �ه �م��ا ،ول � ��ن ي �� �س �م��ح ب � ��إع � ��ادة ف�ت��ح
املحطتني �إال بعد ال�ت��أك��د م��ن �سالمة
ال�ع�ي�ن��ات وم�ط��اب�ق�ت�ه��ا مل�ع��اي�ير ال�صحة
وال�سالمة العامة.

االقت�صادي
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تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون االقتصادي مع انغوال
االنباط-عمان

ب �ح��ث ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س غ ��رف ��ة جت ��ارة
ع��م��ان نبيل اخل��ط��ي��ب ،ام�����س االث��ن�ين،
مع �سفري جمهورية انغوال غري املقيم
بالأردن نيل�سون مانويل كوزمي� ،سبل
بناء عالقات اقت�صادية بني البلدين
ودور م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص بهذا
ال�ش�أن.
و�أك���������د اخل����ط����ي����ب ،خ���ل��ال ال���ل���ق���اء
ال������ذي ح�������ض���ره م���دي���ر ع�����ام ال���غ���رف���ة
ه�شام ال��دوي��ك��� ،ض��رورة �إي��ج��اد �أدوات
عملية ت�سهم بالنهو�ض يف العالقات
االق��ت�����ص��ادي��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة وزي����ادة
حجم التبادل التجاري ب�ين البلدين
ال�صديقني.
و�أ����ش���ار �إىل �أن �أه����م ع���وام���ل جن��اح
ال��ت��ج��ارة ب�ين البلدين تتمثل بوجود
ن����ظ����ام ل���وج�������س���ت���ي وخ�����ط�����وط ���ش��ح��ن
م��ن��ت��ظ��م��ة ،م��ب��ي��ن��ا �أن �أب������رز م��ع��ي��ق��ات
التجارة بني اململكة و�أنغوال حمدودية
عدد �شركات ال�شحن.
و�أك����د ����ض���رورة �أن ي��ك��ون ال��ت��وا���ص��ل
االقت�صادي من خ�لال غ��رف التجارة
للتعريف مبنتجات البلدين وعر�ض
م�����ا مي���ك���ن ا������س�����ت��ي��راده وت�������ص���دي���ره،
بالإ�ضافة �إىل ن�شر الفر�ص التجارية
املتوفرة.
وبني اخلطيب ،خالل اللقاء الذي
ع��ق��د مب��ق��ر ال��غ��رف��ة���� ،ض���رورة ال��ع��م��ل
ع��ل��ى ال��ت��ع��ري��ف مب��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات
االقت�صادية ،مبا ُي�سهم يف زيادة حجم
التبادل التجاري بني البلدين ،م�شريا
�إىل االم��ك��ان��ات ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي ميلكها
الأردن مبجال ال�صناعات الدوائية.
و�أ�شار ال�سفري كوزمي �إىل �أن بالده
م��ه��ت��م��ة ب����إق���ام���ة ع�ل�اق���ات اق��ت�����ص��ادي��ة

بورصة عمان تغلق تداوالتها على
1ر 8مليون دينار

االنباط-عمان

�أغ����ل����ق����ت ب����ور�����ص����ة ع�����م�����ان ،ام�������س
االث����ن��ي�ن ،ع��ل��ى ت������داول 8ر 7م��ل��ي��ون
�سهم ،موزعة على  4239عقدا بقيمة
ت��داوالت �إجمالية ،بلغت 1ر 8مليون
دينار.

وارت�����ف�����ع م����ؤ����ش���ر ال���ب���ور����ص���ة �إىل
ال��ن��ق��ط��ة  1836ب��ن�����س��ب��ة 02ر 2ب��امل��ئ��ة
مقارنة مع �إغالق اجلل�سة ال�سابقة.
وارت��ف��ع��ت �أ���س��ع��ار �أ���س��ه��م ��� 52ش��رك��ة،
ب��ي��ن��م��ا ان��خ��ف�����ض��ت �أ����س���ع���ار �أ���س��ه��م 24
���ش��رك��ة ،وا���س��ت��ق��رت �أ���س��ع��ار �أ���س��ه��م 22
�شركة �أخرى.

ُ
اتفاقية الشراكة
اقتصاديون:
مع بريطانيا ّ
تحقق العدالة بالميزان التجاري
ن�����ش��ط��ة م��ع الأردن ،الف��ت��ا �إىل وج��ود
ت���وج���ه ل��ت��ن��ظ��ي��م زي�����ارة ل���وف���د جت���اري
�إىل �أن����غ����وال ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ف��ر���ص
اال�ستثمارية املتاحة وتعزيز العالقات
التجارية بني البلدين.
وب�ي�ن �أن الأردن مي��ت��ل��ك ���ص��ن��اع��ات
ت���ه���م اجل���ان���ب الأن����غ����ويل ك���الأ����س���م���دة
وال��ك��ي��م��اوي��ات والأدوي�������ة ،ف��� ً
��ض�لا عن

ق��ط��اع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات ،فيما
مت��ت��از ب�ل�اده ب��ال��غ��از وال��ن��ف��ط اللذين
ميكن للأردن اال�ستفادة منهما.
و�أك�����د ����ض���رورة ف��ت��ح �آف�����اق ال��ت��ع��اون
ب�ي�ن غ��رف��ة جت����ارة ع��م��ان ون��ظ�يرات��ه��ا
يف �أنغوال مبا ُي�سهم يف توثيق �أوا�صر
ال���ت���ع���اون ب�ي�ن �أ����ص���ح���اب الأع����م����ال يف
البلدين ،م�شددا على ���ض��رورة توفري

املعلومات ح��ول الفر�ص االقت�صادية
لدى اجلانبني.
و�أ������ش�����ار ال�����س��ف�ير ك����وزم����ي �إىل �أن
�إ���ص��دار ال��ت���أ���ش�يرات ل�ل�أردن��ي�ين حاليا
ي���ج���ري م���ن خ��ل�ال ����س���ف���ارة ب��ل��اده يف
العا�صمة القاهرة ،م�ؤكدا وجود توجه
لتعيني قن�صل فخري النغوال يف عمان
لت�سهيل عملية �إ�صدار الت�أ�شريات.

الضريبة % 97 :من اقرارات الدخل تم تقديمها الكترونيا
االنباط-عمان

اع��ل��ن م��دي��ر ع���ام دائ�����رة ���ض��ري��ب��ة ال��دخ��ل
وامل��ب��ي��ع��ات ال��دك��ت��ور ح�سام �أب���و ع��ل��ي ،ان عدد
امل��ك��ل��ف�ين ال���ذي���ن ب�������ادروا ل��ت��ق��دمي اق������رارات
���ض��ري��ب��ة ال���دخ���ل وامل��ب��ي��ع��ات ال��ك�ترون��ي��ا منذ
بداية العام احلايل بلغ  340الف مكلف حتى
نهاية م�ساء ام�س االحد.
وق�����ال اب����و ع��ل��ي يف ب���ي���ان ���ص��ح��ف��ي ام�����س
االث����ن��ي�ن ،ان ع����دد امل��ك��ل��ف�ين ال���ذي���ن ق���ام���وا
بتقدمي اقرارات الدخل من خالل مديريات
ال����دائ����رة وم���راك���زه���ا ال��ك�ترون��ي��ا مب�����س��اع��دة
مكاتب خدمة اجلمهور التي وفرتها الدائرة
مل����ن ال مت���ك���ن���ه���م ظ����روف����ه����م م����ن ت��ق��دمي��ه��ا
الكرتونيا بلغ ح��وايل � 12أل��ف مكلف �أي ما
ن�سبته  3باملئة ،من جمموع االق���رارات التي

مت تقدميها خالل الفرتة القانونية .وا�ضاف
ان دائ�����رة ���ض��ري��ب��ة ال���دخ���ل وامل��ب��ي��ع��ات اول���ت

توفري غالبية اخلدمات التي يحتاج لها �أي
مكلف الكرتونيا االولوية واالهتمام الالزم

خ��ل�ال ع����ام  2020ل��ت��م��ك�ين ج��م��ي��ع امل��ك��ل��ف�ين
من اجن��از معامالتهم عن بُعد دون احلاجة
اىل م��راج��ع��ة ال���دائ���رة وم��واج��ه��ة امل��وظ��ف�ين
للت�سهيل والتخفيف عليهم يف الوقت واجلهد
وللحفاظ على �صحتهم و�سالمتهم يف ظل
الإج��راءات والتدابري الوقائية واالحرتازية
ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا احل��ك��وم��ة للحد م��ن انت�شار
فريو�س كورونا .من جهة اخ��رى ،دعا مدير
عام دائ��رة �ضريبة الدخل واملبيعات املكلفني
الذين مل يلتزموا بتقدمي اق���رارات �ضريبة
ال��دخ��ل لل�سنة امل��ال��ي��ة  2020خ�ل�ال ال��ف�ترة
القانونية التي انتهت ام�س� ،إىل املبادرة اىل
ت��ق��دمي��ه��ا ودف����ع امل��ب��ال��غ امل��ع��ل��ن��ة ف��ي��ه��ا جتنبا
ل��ت��ع��ر���ض��ه��م ل��ت��زاي��د ال���غ���رام���ات واال���ض��اف��ات
ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ن��اج��م��ة ع��ن ال��ت���أخ��ر يف ت��ق��دمي
االقرار وت�سديد ال�ضريبة.

الغاء حظر الجمعة ينشط عمل المطاعم ومحال الحلويات
االنباط-عمان

�أك���د مم��ث��ل ق��ط��اع امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة يف
غ��رف��ة جت����ارة االردن رائ����د ح���م���ادة ،ان
عودة العمل �أيام اجلمع بعد رفع احلظر
ال�شامل �أ�سهم يف تن�شيط الطلب على
قطاعي املطاعم واحللويات.
وا����ش���ار ح���م���ادة يف ت�����ص��ري��ح �صحفي
ام�س االث��ن�ين ،اىل ان مبيعات املطاعم
وحم��ال احللويات يوم اجلمعة املا�ضية
زادت ب��ن�����س��ب��ة  20ب���امل���ئ���ة م���ق���ارن���ة م��ع
مبيعات باقي �أيام الأ�سبوع.
واو���ض��ح ان مبيعات املطاعم وحم��ال
احللويات من خالل خدمات التو�صيل
امل���ن���زيل حت�����س��ن��ت ك���ذل���ك خ��ل�ال االي����ام
امل��ا���ض��ي��ة م��ن ���ش��ه��ر رم�����ض��ان الف�ضيل،
وت���رت���ف���ع ي���وم���ي���ا ،وا����س���ه���م���ت يف زي�����ادة
املبيعات وتن�شيط اعمال القطاعني.
وا���ض��اف ان مبيعات املطاعم وحمال
احللويات ،من خ�لال خدمة التو�صيل

امل��ن��زيل �شكلت م��ا ي��ق��ارب  15باملئة من
اج���م���ايل امل��ب��ي��ع��ات ال���ي���وم���ي���ة ،م��ط��ال��ب��ا

ب��ت��و���س��ع��ة م��ظ��ل��ة ال��ق��ط��اع��ات امل�����ش��م��ول��ة
بهذه اخل��دم��ة مب��ا ينعك�س على ن�شاط

قطاعات جتارية اخ��رى بخا�صة حمال
امل��واد الغذائية واملخابز وحم��ال تعبئة
امل��ي��اه وب��ي��ع اخل�����ض��ار .واك���د ح��م��ادة ان
ن�شاط القطاعات التجارية واخلدمية
�سل�سلة مرتابطة ومتكاملة فيما بينها،
وان تعطل اي قطاع �سي�ؤثر على باقي
القطاعات واالقت�صاد الوطني.
وب�ين ان امل��ط��اع��م وحم���ال احللويات
ملتزمة ب���أوام��ر الدفاع من خ�لال منع
التجمعات وتطبيق االجراءات ال�صحية
املفرو�ضة م��ن اجل��ه��ات الر�سمية �سواء
جلهة لب�س الكمامة او التباعد.
وتوقع ان ين�شط الطلب ب�شكل وا�ضح
على خدمات املطاعم وحمال احللويات
خالل االيام االخرية من �شهر رم�ضان
الف�ضيل.
وبح�سب غرفة جت��ارة الأردن يوجد
يف اململكة حوايل � 18ألف حمل تعمل يف
قطاع املطاعم واحل��ل��وي��ات توظف 100
�ألف عامل.

6ر %176نسبة ارتفاع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان
االنباط-عمان

ارت��ف��ع ���ص��ايف �أرب����اح ال�����ش��رك��ات امل�ساهمة
العامة امل��درج��ة يف بور�صة عمان يف الربع
الأول من ع��ام  ،2021بن�سبة 6ر 176باملئة،
ل��ت��ب��ل��غ 8ر 293م��ل��ي��ون دي���ن���ار ،م��ق��ارن��ة مع
الفرتة املماثلة من العام املا�ضي والبالغة
2ر 106مليون دينار.
و�أظ��ه��رت البيانات ،ارت��ف��اع الأرب���اح قبل
ال�ضريبة لهذه ال�شركات لت�صل �إىل 3ر401
مليون دينار للربع الأول من العام احلايل
مقارنة مع 2ر 175مليون دينار للربع الأول
م��ن ال��ع��ام املا�ضي� ،أي بارتفاع ن�سبته 129
باملئة.
وم����ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ق��ط��اع��ي��ة ،ك����ان ق��ط��اع
ال�����ص��ن��اع��ة الأك��ث�ر ارت��ف��اع��اً يف �أرب���اح���ه بعد
ال�ضريبة بن�سبة بلغت 8ر 668باملئة ،يليه

قطاع اخلدمات بن�سبة ارتفاع بلغت 2ر302
باملئة ،ثم القطاع املايل بارتفاع ن�سبته 7ر70
باملئة.
و�أو�ضح املدير التنفيذي لبور�صة عمان
م��ازن الوظائفي �أن ال��رب��ع الأول م��ن هذا
ال���ع���ام وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ا���س��ت��م��رار �أزم����ة
ك��ورون��ا وتداعياتها� ،شهد حت�سناً ملمو�ساً
يف �أرب�����اح ال�����ش��رك��ات م��ق��ارن�� ًة م���ع �أرب��اح��ه��ا
خ�لال ال��ف�ترة نف�سها م��ن ع��ام  ،2020وهي
ال��ف�ترة التي مل ت�شهد �إغ�لاق��اً للقطاعات
االق���ت�������ص���ادي���ة �إال يف �آخ�����ر �أ����س���ب���وع�ي�ن م��ن
�شهر �آذار لهذه ال��ف�ترة ،ما يدعو للتفا�ؤل
ب��ت��ح�����س��ن �أداء ال�������ش���رك���ات خ��ل�ال امل��رح��ل��ة
القادمة يف �ضوء التطورات الإيجابية على
�صعيد التو�سع يف حمالت التطعيم وحت�سن
الأداء االقت�صادي وتوقعات حتقيق معدالت
منو �إيجابية ت�صل �إىل  2باملئة.

االنباط-برتا

�أك��د ممثلو قطاعات اقت�صادية،
�أن ات���ف���اق���ي���ة ال�������ش���راك���ة الأردن����ي����ة
ال�بري��ط��ان��ي��ة��� ،س��ت�����س��ه��م يف حتقيق
ال�����ع�����دال�����ة مب������ب������ادالت ال���ب���ل���دي���ن
التجارية ،وامليزان التجاري ،جلهة
ال�����ص��ادرات الأردن��ي��ة ل�سوق اململكة
امل���ت���ح���دة ،ال���ت���ي ال ت������زال ت��و���ص��ف
باملتوا�ضعة.
وق��ال��وا لوكالة الأن��ب��اء الأردن��ي��ة
(ب����ت����را)� ،إن ات���ف���اق���ي���ة ت���أ���س��ي�����س
ال���������ش����راك����ة ب��ي��ن ال���ب���ل���دي���ن مت��ن��ح
م���ع���ام���ل���ة ت��ف�����ض��ي��ل��ي��ة م�����ن خ�ل�ال
الإع���ف���اء م���ن ال��ر���س��وم اجل��م��رك��ي��ة
للب�ضائع املتبادلة بينها على نحو
ي������وازي امل���ع���ام���ل���ة امل���ع���م���ول ب���ه���ا يف
�إط����ار ات��ف��اق��ي��ة ال�����ش��راك��ة الأردن���ي���ة
الأوروبية.
ودخلت اتفاقية ت�أ�سي�س ال�شراكة
ب�ين ح��ك��وم��ت��ي ال��ب��ل��دي��ن و�إي��رل��ن��دا
ال�����ش��م��ال��ي��ة ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال�����س��ب��ت
امل����ا�����ض����ي ،ب���ع���د ا����س���ت���ك���م���ال ج��م��ي��ع
�إج������������راءات امل���������ص����ادق����ة ال���وط���ن���ي���ة
الواجبة.
وج�����اءت االت��ف��اق��ي��ة ح��ر���ص��اً من
ح��ك��وم��ت��ي ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى ت��وط��ي��د
ال�����ع��ل��اق�����ات ال����را�����س����خ����ة ب��ي��ن��ه��م��ا
وا���س��ت��دام��ة ال��ع�لاق��ات االقت�صادية
وال���ت���ج���اري���ة ال��ث��ن��ائ��ي��ة وذل�����ك بعد
خ���روج اململكة امل��ت��ح��دة ر�سمياً من
االحتاد الأوروبي العام احلايل.
ومتنح االتفاقية التي مت توقيعها
ع�����ام  ،2019م���ع���ام���ل���ة ت��ف�����ض��ي��ل��ي��ة
م���ن خ��ل�ال الإع����ف����اء م���ن ال��ر���س��وم
اجلمركية للب�ضائع املتبادلة بني
البلدين على نحو ي��وازي املعاملة
امل���ع���م���ول ب���ه���ا يف �إط��������ار ات��ف��اق��ي��ة
ال�شراكة الأردنية الأوروبية.
وق���ال ن��ائ��ب رئي�س غ��رف��ة جت��ارة
ع��م��ان ن��ب��ي��ل اخل��ط��ي��ب� ،إن الأردن
وب���ري���ط���ان���ي���ا مت��ك��ن��ت��ا م����ن �إع�������ادة
ال��ع��م��ل ب��ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ج��ارة احل���رة
ب�ين ال��ب��ل��دي��ن ،ب��ع��د م�����ش��اورات بني
الطرفني ،مبا �سيعود بالنفع على
ت�سهيل ال��ت��ج��ارة البينية بينهما،
وت���ع���زي���ز ال����ع��ل�اق����ات يف امل���ج���االت
االقت�صادية وال�سيا�سية .و�أ���ض��اف
ان امل���ي���زان ال���ت���ج���اري ب�ي�ن الأردن
وب��ري��ط��ان��ي��ا ،مي��ي��ل ن��ح��و الأخ��ي�رة،
�إذ �إن ال�����ص��ادرات ل�بري��ط��ان��ي��ا �أق��ل
ب��ك��ث�ير م���ن ال��ب�����ض��ائ��ع امل�����س��ت��وردة
منها ،واالتفاقية �ضرورية لتحقيق
ال���ع���دال���ة يف اال�����س����ت��ي�راد ،خ��ا���ص��ة
بعد خ���روج بريطانيا م��ن االحت��اد
الأوروبي.
من جهته� ،أ�شار رئي�س اجلمعية
الأردن�����ي�����ة ال�بري��ط��ان��ي��ة ال��دك��ت��ور
م���ؤم��ن احل���دي���دي� ،إىل �أن الأردن

����س���ي���ك���ون امل�������س���ت���ف���ي���د الأك����ب���ر م��ن
ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة ،ك���ون ال�����ص��ادرات
الأردن����ي����ة ل�بري��ط��ان��ي��ا م��ت��وا���ض��ع��ة
م��ق��ارن��ة ب��امل�����س��ت��وردات الربيطانية
ل�ل�أردن ،معربا عن تطلعه لتعزيز
تدريب الكفاءات الأردن��ي��ة وتنمية
م����ه����ارات����ه����ا ،وت����ع����زي����ز ال���ع�ل�اق���ات
ال���ت���اري���خ���ي���ة ب��ي��ن ال����ب����ل����دي����ن ،م��ا
�سي�سهم يف حت�سن االقت�صاد ويعود
ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى ال��ع�لاق��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة
والأك���ادمي���ي���ة .ب�����دوره ،ب�ين رئي�س
جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية
(جيبا) املهند�س جمال ب��دران ،ان
االت��ف��اق��ي��ة وري���ث �شرعي التفاقية
ال�������ش���راك���ة الأوروب������ي������ة الأردن�����ي�����ة
امل��وق��ع��ة ع����ام  ،1997وال���ت���ي ك��ان��ت
فيها بريطانيا ج���زءا م��ن االحت��اد
الأوروب�����������ي ،وع���ن���د خ���روج���ه���ا م��ن
االحتاد ا�ستوجب تعديلها لتنظيم
ال��ع�لاق��ة ال��ت��ج��اري��ة بنف�س النمط
املوجود يف اتفاقية .1997
واك��������د ب����������دران ان االت���ف���اق���ي���ة
مهم ٌة للتجار الأردن��ي�ين �أ�صحاب
االل��ت��زام��ات يف ب��ري��ط��ان��ي��ا� ،إذ �إن��ه��ا
مت��ن��ح �أي�����ض��اً ال�����ش��رك��ات ال�صناعية
حق الت�صدير لربيطانيا.
م�������ن ج������ان������ب������ه ،ل�����ف�����ت اخل����ب��ي�ر
االق����ت���������ص����ادي امل���ه���ن���د����س م��و���س��ى
ال�������س���اك���ت ،اىل �أن م�����ؤمت����ر ل��ن��دن
امل��ن��ع��ق��د يف  ،2019ح���م���ل ف��ر���ص��اً
ا�ستثمارية �أردنية بريطانية ،وجب
ت��ع��زي��زه��ا ،و�إع����ادة �إح��ي��اء ال�شراكة
ب�ين البلدين ،خا�صة يف ظ��ل �أزم��ة
ك��ورون��ا وم��ت��ط��ل��ب��ات اخل����روج منها
وتعايف االقت�صاد.
وقال ان االتفاقية طال انتظارها
ب��ع��د امل���ؤمت��ر ،وم��ن امل��ه��م تفعيلها،
خا�صة و�أن امل��ي��زان التجاري مييل
ل�بري��ط��ان��ي��ا ،وه���ن���اك ع��ج��ز بنحو
 200مليون دوالر فيه ،وال�صادرات
الأردن����ي����ة ل�بري��ط��ان��ي��ا م��ت��وا���ض��ع��ة،
�إذ بلغت يف  2020ن��ح��و  24مليون
دوالر ،يف حني بلغت امل�ستوردات من
بريطانيا نحو  217مليون دوالر.
وا���ض��اف ان ال�����ش��راك��ة احلقيقية
ب��ي�ن ال���ط���رف�ي�ن ،ت���ت���وج مب�����ش��ارك��ة
القطاع اخلا�ص ،من خالل الوفود
ال���ت���ج���اري���ة ال�ب�ري���ط���ان���ي���ة ل��ت��ع��زي��ز
ال����ت����ع����اون م�����ن خ���ل��ال امل�������ش���اري���ع
امل�شرتكة.
ي�����ذك�����ر ان م������ول������دات ال���ط���اق���ة
امليكانيكية واخل�����ض��روات وامل��ع��ادن
اخلام واملالب�س والآالت ال�صناعية
ال���ع���ام���ة ،ت��ع��د م���ن �أب�����رز ����ص���ادرات
الأردن �إىل بريطانيا ،فيما ترتكز
امل�ستوردات على الآالت ال�صناعية
ال������ع������ام������ة وم���������ول���������دات ال����ط����اق����ة
امليكانيكية وال�����س��ي��ارات واملنتجات
الطبية وال�صيدالنية

االقت�صادي
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ليدرز تدعو الرياديين لالشتراك بالمنصة اإللكترونية لألعمال الرقمية
االنباط-عمان

�أط�ل�ق��ت م�ؤ�س�سة «ل �ي��درز» ال��دول�ي��ة
للتنمية االقت�صادية ،م�شروع «امل�سار
ال��رق �م��ي» يف الأردن ب��دع��م م��ن وزارة
اخلارجية الأمريكية.
وي �ع �م ��ل امل� ��� �ش ��روع ع �ل ��ى ال �ت �ط��وي��ر
االق�ت���ص��ادي املبتكر و�إ� �ش��راك امل��واه��ب
الأردنية يف ال�سوق الرقمي العاملي ،من
خالل تعزيز مهارات الأعمال امل�ستقلة،
وت�شبيك املتدربني لت�شكيل فرق عمل،
ث��م ت��زوي��ده��م ب�ف��ر��ص��ة ال�ت�ن��اف����س على
فر�ص عمل خمتلفة يف ال�سوق العاملي
الرقمي .وبح�سب بيان �صحفي ،ام�س
االثنني� ،أعلنت امل�ؤ�س�سة �إطالق املن�صة
الإلكرتونية اخلا�صة بامل�شروع والتي

اإلمارات األولى عالميًا في سرعة شبكات الهاتف المتحرك
ي�ق��وم بها ال�ع�م�لاء �شهرياً للتحقق من
�سرعات الإنرتنت.

�أبوظبي-االنباط

حلت دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
يف �صدارة الرتتيب الدويل ك�أ�سرع �شبكة
ه��ات��ف متحرك يف ال�ع��امل ح�سب م�ؤ�شر
�شركة  Ooklaللربع الأول من العام
 ،2021وه��ي ال���ش��رك��ة ال��رائ��دة ع��امل�ي�اً يف
اختبار �سرعة النطاق العري�ض الثابت
و�شبكات الهاتف املتحرك وحتليل �سرعة
تنزيل و�إر�سال البيانات.

و ُي �� �ض��اف ه ��ذا الإجن� � ��از �إىل �سل�سلة
الإجن ��ازات التي حتققها دول��ة الإم��ارات
ت� ��زام � �ن � �اً م� ��ع �إع� �ل� ��ان ع � ��ام  2021ع ��ام
اخلم�سني احتفا ًال مب��رور خم�سني عاماً
ع�ل��ى ت��أ��س�ي����س دول ��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة
املتحدة.
وب �ل �غ��ت � �س��رع��ة ت �ن��زي��ل ال �ب �ي��ان��ات يف
الإم��ارات على الهاتف املتحرك 178.52
م �ي �ج��اب��ت ب��ال �ث��ان �ي��ة يف � �ش �ه��ر م ��ار� ��س،
ل� �ت� �ت� �ج ��اوز الإم � � � � ��ارات ك �ل � ً
ا م� ��ن ك ��وري ��ا

اجلنوبية وقطر يف �سرعات التنزيل .كما
ت�صدرت الإمارات الرتتيب يف �شهر يناير
ب���س��رع��ة ت�ن��زي��ل بلغت  183.03ميجابت
بالثانية ،وفرباير ب�سرعة تنزيل 177.10
ميجابت بالثانية.
وي��ر� �ص��د م ��ؤ� �ش��ر Speed Test
� Global Indexسرعات الإنرتنت
ب�أكرث من  135دول��ة ح��ول العامل ب�شكلٍ
�شهري ،حيث يعتمد هذا الت�صنيف على
حت�ل�ي��ل دق �ي��ق مل�لاي�ين االخ �ت �ب��ارات التي

و ُت�ع��د �سرعة �شبكة ال�ه��ات��ف املتحرك
�أح��د �أب��رز ال�ع��وام��ل امل�ساهمة يف حتقيق
ال ��رف ��اه� �ي ��ة ،واالزده� � � � ��ار االق� �ت� ��� �ص ��ادي،
وال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي يف ال� ��دول .كما
ت���س��اه��م م�ث��ل ه��ذه الإجن � ��ازات يف متكني
االب �ت �ك��ارات امل�ستقبلية ودع ��م الأج �ن��دة
ال��وط�ن�ي��ة يف ق �ط��اع االت �� �ص��االت وتقنية
امل �ع �ل��وم��ات ،ورف� ��ع الإن �ت��اج �ي��ة يف ق�ط��اع
الأعمال وغريها.
وت���س��اه��م «ات �� �ص��االت» ب���ش�ك��لٍ رئي�سي
يف حتقيق ال���ص��دارة ل��دول��ة الإم ��ارات يف
الكثري م��ن م��ؤ��ش��رات ق�ط��اع االت���ص��االت
ال �سيما �سرعة �شبكات الهاتف املتحرك.
وت�شكل ال���ص��دارة يف ه��ذا امل��ؤ��ش��ر �إجن��از
الم��ارات العربية املتحدة،
جديد لدولة إ
ول�ه�ي�ئ��ة ت�ن�ظ�ي��م االت �� �ص��االت واحل�ك��وم��ة
ال� ��رق � �م � �ي� ��ة ،وه� � ��و م � ��ا ي �ع �ك ����س ال � �ت� ��زام
«ات �� �ص��االت» يف حت�ق�ي��ق ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ه��ا
«ق� � �ي � ��ادة امل �� �س �ت �ق �ب��ل ال ��رق� �م ��ي ل�ت�م�ك�ين
املجتمعات» .وب�صفتها ال�شركة الوطنية
ال��رائ��دة يف ق�ط��اع االت���ص��االت واحل��ائ��زة
ع� �ل ��ى ل� �ق ��ب � �ش �ب �ك��ة ال� �ه ��ات ��ف امل �ت �ح��رك
الأ� �س��رع يف ال �ع��امل ،ت��وا��ص��ل «ات���ص��االت»
�سعيها ل�ت�ع��زي��ز م�ك��ان��ة وري� ��ادة ال��دول��ة،
ا�ستجاب ًة لتطلعات القيادة الر�شيدة يف
االرتقاء بقطاع االت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات.

جارتنر :كورونا حولت  %18من العاملين خبراء في التكنولوجيا الرقمية
دبي-االنباط

�أ�شار ا�ستطالع جديد للر�أي ل�شركة
ج��ارت�نر ل�ل�أب �ح��اث �إىل �أن م��اي�ق��رب من
 1م ��ن ك ��ل  5ع��ام �ل�ين ( )%18ي�ع�ت�برون
�أنف�سهم خرباء يف التكنولوجيا الرقمية
م �ن��ذ ب ��داي ��ة ان �ت �� �ش��ار ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا،
ب�ي�ن�م��ا ي �ع �ت�بر �أك�ث��ر م ��ن ن���ص�ف�ه��م �أن �ه��م
ميتلكون املهارات التقنية املطلوبة لهذه
املرحلة .وقد �أدى االعتماد املتزايد على
�أدوات التعاون الرقمية ،ونق�ص الدعم
ال�شخ�صي التقني �أثناء العمل عن بعد،
�إىل ت�غ�ي�ير ال�ط��ري�ق��ة ال �ت��ي ي�ت�ع��ام��ل بها
ال �ع��دي��د م��ن ال �ع��ام �ل�ين م��ع ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
املعلومات.
ويف هذا ال�سياق قال ويت �أندروز ،نائب
رئي�س الأب �ح��اث ل��دى ج��ارت�نر« :ا�ستفاد
ال �ع��ام �ل��ون م��ن �أزم � ��ة ك ��ورون ��ا لتح�سني
ق��درت �ه��م ع �ل��ى ا� �س �ت �خ��دام �ه��م مل�ج�م��وع��ة
وا� �س �ع ��ة م ��ن ال �ت �ق �ن �ي��ات وال �ت �ط �ب �ي �ق��ات،

و�إت �ق��ان �ه��م ل�ه��ا يف غ���ض��ون ب���ض�ع��ة �أ��ش�ه��ر
فقط .كما �أن مكان العمل اليوم يختلف
اخ �ت�لاف �اً ك �ب�ي�راً ع��ن م �ك��ان ال�ع�م��ل ال�ت��ي
اع �ت��دن��اه يف ع ��ام  ،2019ح �ي��ث ب ��ات على
م� � ��دراء ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ع �ل��وم��ات �إع � ��داد
املوارد التقنية ،وم�ساحات املكاتب ،وفرق
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات ،وط ��رق التفكري
الالزمة الحت�ضان امل�ستقبل القادم ملكان
العمل الرقمي».
وقدم ال�سيد �أندروز نتائج اال�ستطالع
اخل��ا� �ص��ة ب�ت�ج��رب��ة ال �ع��ام��ل ال��رق �م��ي من
ج��ارت�نر ل�ع��ام  2021خ�ل�ال ق�م��ة ج��ارت�نر
ملكان العمل الرقمي ،والتي تقام عن بعد
يف الأمريكيتني اب�ت��داءاً من ام�س وحتى
يوم الثالثاء .ومت �إجراء ا�ستطالع الر�أي
خ �ل�ال � �ش �ه��ري ن��وف �م�بر ودي �� �س �م�بر م��ن
ع��ام  ،2020و�شمل  10080موظفاً ب��دوام
كامل يف م�ؤ�س�سات ت�ضم  100موظف �أو
�أكرث ،وذلك بهدف فهم جتارب العاملني
التقنية ،و�شعورهم جت��اه �أم��اك��ن العمل

اجلديدة على نحو �أف�ضل.
ت �غ�ّي�رّ ت�ف���ض�ي�لات ال�ع��ام�ل�ين اخل��ا��ص��ة
بالأجهزة التقنية
�أف �� �ض��ى ا� �س �ت �ط�لاع ال � ��ر�أي امل �ق��دم من
ج��ارت�نر �إىل �أن العاملني يف بيئة العمل
الرقمية اجل��دي��دة ب��ات��وا يعتمدون على
الأجهزة املحمولة ب�شكل �أكرب خالل عام
 .2020و�أ�شار امل�شاركون �إىل زيادة بن�سبة
 %11يف �أوقات عملهم التي يق�ضونها على
�أج�ه��زة الكمبيوتر املحمولة �أو الهواتف
الذكية �أو الأجهزة اللوحية .وانخف�ضت
م� ��� �س� �ت ��وي ��ات ا�� �س� �ت� �خ ��دام� �ه ��م لأج � �ه� ��زة
الكمبيوتر املكتبية بن�سبة .%8
كما �أظهر اال�ستطالع ارتفاعاً يف عدد
ال�ع��ام�ل�ين ال��ذي��ن ي���س�ت�خ��دم��ون �أدوات �ه��م
ال�ت�ق�ن�ي��ة ال���ش�خ���ص�ي��ة لأغ ��را� ��ض ال�ع�م��ل.
فقد �أفاد �أكرث من ن�صف امل�شاركني �أنهم
ي�ستخدمون التطبيقات �أو خدمات الويب
التي ح�صلوا عليها ب�شكل �شخ�صي (وهو
ما يق ّره �أ�صحاب العمل) ،وذلك للتعاون

وتنفيذ العمليات امل�شرتكة م��ع عاملني
�آخرين .كما �أ�شار ن�صف امل�شاركني �أي�ضاً
(� )%55إىل ا� �س �ت �خ��دام �ه��م لأج �ه��زت �ه��م
ال�شخ�صية لتنفيذ مهام العمل لفرتة من
الوقت على �أقل تقدير.
م ��رون ��ة ال �ع �م��ل ت� �ع ��زز م ��ن م �� �س �ت��وى
الإنتاجية
يتمثل �أح��د الأ��س�ئ�ل��ة الرئي�سية التي
يتداولها املدراء التنفيذيون فيما يتعلق
ب �ت ��أث�يرات ال �ع��ام امل��ا��ض��ي يف ح�ج��م ت��أث�ير
العمل عن بعد على م�ستوى الإنتاجية.
ووفقاً ال�ستطالع الر�أي من جارترن� ،أ�شار
 %36م��ن امل��وظ�ف�ين ال��ذي��ن زادت �ساعات
عملهم من املنزل منذ يناير � ،2020إىل
زيادة يف م�ستوى الإنتاجية لديهم ،بينما
�أ�شار  %35منهم عن عدم وجود �أي تغيري
على م�ستوى الإنتاجية .كما اختار %43
م��ن امل�شاركني امل��رون��ة يف ��س��اع��ات العمل
ع�ل��ى �أن �ه��ا ال�ق���ض�ي��ة الأك�ث�ر ت ��أث�ي�راً على
تعزيز م�ستوى الإنتاجية وزيادتها.

أونصة الفضة تصعد بالمعامالت الفورية  %3.3إلى  26.76دوالر

�سنغافورة  -رويرتز

ق �ف��ز � �س �ع��ر ال �ب�ل�ات�ي�ن يف امل �ع��ام�ل�ات

الفورية �أك�ثر م��ن � %3إىل  1238دوالرا
للأون�صة ،فيما �صعدت �أ�سعار الف�ضة
ب��امل�ع��ام�لات ال �ف��وري��ة � %3.3إىل 26.76

دوالر للأون�صة.
وت��راج��ع ال ��دوالر ام����س االث �ن�ين بعد
�أن ك ��ان ق��د ع� ��اود ال �� �ص �ع��ود� ،إذ خيمت
ح��ال��ة م��ن احل ��ذر ع�ل��ى امل���س�ت�ث�م��ري��ن يف
بداية �أ�سبوع حافل باجتماعات البنوك
امل��رك��زي��ة وب�ي��ان��ات اق�ت���ص��ادي��ة �أم�يرك�ي��ة
ه��ام��ة ال��س�ت�ق��اء م ��ؤ� �ش��رات ع�ل��ى توقعات
الت�ضخم ال�ع��امل��ي وردود �أف�ع��ال �صانعي
ال�سيا�سات.
وك��ان��ت ال �ت �ع��ام�لات حم� ��دودة ب�سبب
عطلة يف ك��ل م��ن اليابان وال�صني ،مما
حد من التقلبات ،وه��و ما جعل العملة
الأم�ي�رك �ي��ة ع �ل��ى ن�ف����س م���س�ت��واه��ا عند
الت�سوية بعد قفزة يوم اجلمعة .وتراجع
�إىل مقابل ال�ي��ورو وب�ل��غ قمة � 3أ�سابيع
مقابل الني عند .109.66
وتراجع م�ؤ�شر ال��دوالر ال��ذي يقي�س
�أداءه م�ق��اب��ل ��س��ت ع�م�لات رئي�سية �إىل
 91.097يف منت�صف ال �ي��وم ،ن ��زوال من

 91.390يف جل�سة �سابقة يف �آ�سيا.
وانخف�ض امل�ؤ�شر  %2يف �أبريل ني�سان،
�إذ رف�ع��ت ن�ظ��رة �إي�ج��اب�ي��ة لآف ��اق التعايف
العاملي العمالت املنك�شفة على التجارة
على ح�ساب ال��دوالر ،لكنه غري اجتاهه
يف ظ��ل بيانات �إيجابية لال�ستهالك يف
الواليات املتحدة يوم اجلمعة.
وك��ان ارت �ف��اع ال��دوالري��ن الأ� �س�ترايل
وال �ن �ي��وزي �ل �ن��دي ط�ف�ي�ف��ا ام ����س ،وه ��و ما
مل ي�ك��ف ل�ت�ع��وي����ض خ���س��ائ��ره�م��ا يف ي��وم
اجلمعة.
و�صعد الدوالر الأ�سرتايل � % 0 .3إىل
ل�ي�ك��ون ق ��رب م�ت��و��س��ط حت��رك��ات��ه يف 20
يوما .وكان اجلنيه الإ�سرتليني الأف�ضل
�أداء مقابل الدوالر �إذ ارتفع  % 0.4خالل
ام�س.
ويف �أ��س��واق العمالت امل�شفرة ،ك�سرت
�إث��ري��وم حاجز ال �ـ� 3آالف دوالر لت�سجل
ذروة جديدة.

تعد املظلة الأوىل يف الأردن لرتويج
الأع�م��ال احل��رة عرب الإن�ترن��ت ،داعية
الرياديني الأردنيني و�أ�صحاب الأعمال
امل �� �س �ت �ق �ل��ة �إىل ال �ت�� �س�ج �ي��ل م ��ن خ�لال
املن�صة الإل�ك�ترون�ي��ة مب���ش��روع «امل�سار
ال ��رق� �م ��ي» واحل� ��� �ص ��ول ع �ل ��ى ف��ر� �ص��ة
ال �ت �� �س �ج �ي��ل يف ال�ب�رن ��ام ��ج ال �ت��دري �ب��ي
املجاين لتنمية مهاراتهم و�إمكاناتهم
يف ك���س��ب و�إدارة ال��وظ��ائ��ف ال��رق�م�ي��ة
املتنوعة.
وق��ال مدير ع��ام امل�ؤ�س�سة يف الأردن
ح �م��زة ال���ش�م��اي�ل��ة� ،إن م �� �ش��روع امل���س��ار
ال��رق �م��ي ي �ه��دف �إىل ال��و� �ص��ول لأك�ب�ر
عدد من فئة ال�شباب التي تعمل ب�شكل
حر ،وربطهم بال�سوق العاملي ،وتعزيز
ثقافة العمل الرقمي يف الأردن.

و�أك��د �أن��ه �سيجري ،خ�لال امل�شروع،
ت�سجيل وت��دري��ب �أك�ث�ر م��ن  500من
ال�شباب الأردين يف الربنامج واختيار
ب �ع �� �ض �ه��م ل �ت �ل �ق��ي الإر�� � �ش � ��اد وت �ط��وي��ر
�أعمالهم عرب الإنرتنت ملتابعة حياتهم
املهنية الرقمية ب�شكل م�ستقل.
و�أ�شار �إىل �أن قطاع الريادة يف الأردن
يعد من القطاعات الرائدة التي يعول
عليها ك �ث�يراً يف ت�ع��زي��ز م�ك��ان��ة اململكة
عامليا وتوفري فر�ص عمل للأردنيني.
ي�شار �إىل �أن با�ستطاعة الرياديني
مم� ��ن ي �ت �م �ت �ع��ون مب � �ه � ��ارات خم�ت�ل�ف��ة
ويرغبون يف ت�سويقها عرب االنرتنت،
الدخول �إىل املن�صة الإلكرتونية على
ال �ع �ن��وان | Digital Avenue
 Join Usوالت�سجيل فيها.

«فيريزون» تبيع «ياهو»
و«إيه أو إل» بـ  5مليارات دوالر
لصندوق استثماري

وا�شنطن � -أ ف ب
�أع�ل�ن��ت ��ش��رك��ة «ف�ي�ري��زون» الأم�يرك�ي��ة
العمالقة لالت�صاالت ام�س االثنني� ،أنها
تو�صلت �إىل اتفاق مع �صندوق لال�ستثمار
يف الأ� �س �ه ��م اخل��ا� �ص��ة ع �ل��ى ب �ي �ع��ه جن�م��ي
الإن�ت�رن��ت الآف �ل�ي�ن «ي��اه��و» و»�إي� ��ه �أو �إل»
مقابل خم�سة مليارات دوالر.
وت� ��� �ش� �م ��ل ال� ��� �ص� �ف� �ق ��ة م� � ��ع �� �ص� �ن ��دوق
«�أب��ول��و غ�ل��وب��ل م��ان��اج�م�ن��ت» �أي���ض�اً وح��دة
«ف�ي�ري ��زون م �ي��دي��ا» ب ��أك �م �ل �ه��ا ،مب ��ا فيها
عمليات تكنولوجيا الإع�ل�ان للعالمتني
التجاريتني.
و�أو� �ض �ح��ت «ف�ي�ري ��زون» يف ب �ي��ان �أن �ه��ا
��س�ت�ح���ص��ل م ��ن ال �� �ص �ن��دوق اال� �س �ت �ث �م��اري
«�أب��ول��و» ع�ل��ى  4,25م�ل�ي��ار دوالر ن �ق��داً ،يف
حني �ستكون  750مليون دوالر على �شكل

�أ�سهم تف�ضيلية.
و�أ�شارت «فرييزون» �إىل �أنها �ستحتفظ
بح�صة  %10يف ال�شركة التي �ستبقى حتت
�إدارة الرئي�س التنفيذي غ��ورو غ��اوراب��ان
ع�ن��د �إمت� ��ام ال���ص�ف�ق��ة امل �ت��وق��ع يف الف�صل
الثاين من ال�سنة اجلارية.
وك ��ان ��ت «ف�ي��ري� ��زون» ا� �س �ت �ح��وذت ع�ل��ى
«ي��اه��و» ع��ام  2017مقابل نحو  4,5مليار
دوالر ،ودجمته يف وحدتها مع «�إيه �أو �إل»
ال��ذي كانت ا�ستحوذت عليه ع��ام  2015يف
مقابل  4,4مليار دوالر من «تامي وورنر».
�إال �أن زخ��م رم � َزي الإن�ترن��ت يف العقد
الأول م ��ن ال� �ق ��رن احل � ��ادي وال �ع �� �ش��ري��ن
�أخ ��ذ يف ال�ت�راج��ع ،وك��ذل��ك ح�صتاهما يف
ال�سوق ومداخيلهما الإعالنية� ،إذ حتول
م�ستخدمو الإن�ترن��ت �إىل من�صات �أح��دث
منها «غوغل» و»في�سبوك».

مطارات أميركا
تسجل  1.63مليون مسافر
العربية-وكاالت
ر�صدت ال��والي��ات املتحدة  1.63مليون
م�سافر يف مطاراتها يف �أع�ل��ى معدل منذ
مار�س � 2020أي منذ تو�سع تف�شي انت�شار
جائحة كورونا على م�ستوى العامل.
و�سجلت املطارات يف الواليات امل ّتحدة،
ّ
م�ستوى مرتفعا من �أعداد امل�سافرين وفقا
لبيانات �صادرة عن �إدارة �أم��ن النقل «تي
�إ�س �إيه».
ت�سببت جائحة «ك��وف�ي��د »19-يف تو ّقف
حركة النقل اجلوّي يف البالد لكن احلركة
اجل��وي��ة ع��ادت تدريجيا خا�صة للرحالت
الداخلية.
وخ �ل�ال ال���ش�ه��ر امل��ا� �ض��ي �� ُ�س� ّ�ج��ل وج��ود
�أكرث من  1.35مليون م�سافر يف املطارات
الأمريك ّية ،وهو �أعلى رقم منذ  15مار�س
 2020عندما �سافر  1.5مليون �شخ�ص.

ورغ ��م ذل��ك ف � ��إنّ ه ��ذا ال��رق��م ال مُي� ّث��ل
�سوى نحو ن�صف العدد املعتاد للم�سافرين
يف مثل هذه الفرتة من العام.
وكانت �أعلى ن�سبة �سابقة للم�سافرين
خ�ل�ال الأزم� � ��ة ال �� �ص� ّ�ح �ي��ة ق ��د �� ُ�س� ّ�ج �ل��ت يف
الثالث من يناير ،مع قرابة  1.33مليون
م�سافر.
و ُي �ع��اود ك�ث�ير م��ن الأم�يرك � ّي�ين ال��ذي��ن
تلقّوا اللقاحات امل�ضادّة للفريو�س ،ال�سفر
عرب اجلوّ.
ويف ال� ��والي� ��ات امل� � ّت� �ح ��دة ،ت �ل � ّق��ى 68.9
مليون �شخ�ص ج��رع��ة واح��دة على الأق � ّل
من اللقاحات امل�ضادّة لـ«كوفيد.»19-
و ّ
مت تطعيم  36.9مليون �شخ�ص ب�شكل
ك��ام��ل� ،أي م��ا ن���س�ب�ت��ه  %11.1م��ن ��س� ّك��ان
البالد ،وفقاً لبيانات �صادرة ،ال�سبت ،عن
املراكز الأمريك ّية للوقاية من الأمرا�ض
وال�سيطرة عليها.

وزير التجارة التركي :نريد تحسين
العالقات االقتصادية مع مصر
دبي  -العربية
ق� ��ال وزي � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة ال�ت�رك ��ي حم�م��د
م��و���ش ام ����س االث� �ن�ي�ن ق �ب �ي��ل زي � ��ارة وف��د
ت��رك��ي ل�ل�ق��اه��رة ه��ذا الأ� �س �ب��وع� ،إن ب�لاده
ت��ري��د حت�سني عالقاتها االق�ت���ص��ادي��ة مع
م���ص��ر ،وذل��ك يف ال��وق��ت ال��ذي تعمل فيه
على �إ��ص�لاح العالقات الدبلوما�سية بني
البلدين ،بح�سب «رويرتز».
العالقات بني �أنقرة والقاهرة متوترة
م�ن��ذ  2013ل�ك��ن ت��رك�ي��ا ع�ك�ف��ت يف الآون ��ة
الأخ�يرة على حت�سني العالقات مع م�صر
ودول خليجية.
وتر�سل �أنقرة وفدا برئا�سة نائب وزير

اخلارجية �سادات �أون��ال �إىل القاهرة هذا
الأ�سبوع لبحث حت�سني العالقات.
اتخذ الربملان الرتكي ،ال�شهر املا�ضي،
خ�ط��وة يف �سبيل ال�ت�ق��ارب م��ع م�صر ،ومت
�إق��رار م��ذك��رة ح��ول ت�شكيل جلنة �صداقة
ب��رمل��ان�ي��ة ب�ين ال�ب�رمل��ان ال�ترك��ي ون�ظ�يري��ه
ال �ل �ي �ب��ي وامل� ��� �ص ��ري ،ب �ح �� �س��ب م ��ا �أوردت� � ��ه
�صحيفة «زمان» الرتكية.
ومت الت�صويت على ال�ق��رار ب��الإج�م��اع،
ت��زام� ًن��ا م��ع ق��رب ان�ع�ق��اد �أول ل�ق��اء ر�سمي
ب�ين ممثلي وزارة اخل��ارج�ي��ة يف البلدين
الأ� �س �ب ��وع امل �ق �ب��ل .وك� ��ان ح ��زب «ال �ع��دال��ة
والتنمية» احلاكم تقدم بهذا االقرتاح �إىل
الربملان قبل �أيام قليلة.

االعالين
الثالثاء
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ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ع��ن ا�ستكمال اج���راءات ت�صفية �شركة خالد عبد
الهادي و�شركاه
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 63407بتاريخ  2002/5/5اعتبارا من تاريخ ن�شر
هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )1/40من قانون ال�شركات رقم()22
ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اج���راءات ت�صفية �شركة تامر جربيل وعالء
الهنيدي
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم () 117215
بتاريخ  2017/9/18اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأح��ك��ام امل���ادة ( )13م��ن ق��ان��ون ال�شركات
رقم( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة بان �شركة حممود
ح�شمه و�شريكته وامل�سجلة يف �سجل �شركات ال تهدف
اىل رب��ح حتت الرقم ( )199بتاريخ 2008/2/21
تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا���س��م ال�شركة م��ن �شركة  :حم��م��ود ح�شمه
و�شريكته
�إىل �شركة  :رائده منرات واالء املعايطه
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200114080( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة حنان ومها بدار وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )99654بتاريخ  2010/10/10قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2021/5/3
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة مها ح�سام ح�سني بدار م�صفيا
لل�شركة .
علما ب��أن عنوان امل�صفي  :رب��وة عبدون بالقرب من ال�سفارة
ال�سورية – ت0795068900 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي
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الرقم الوطني للمنشأة )200008199( :

الرقم الوطني للمنشأة )200018266( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200023204( :

الرقم الوطني للمنشأة )200131681( :

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب ��أن �شركة خليل غنام وب�لال ابو ياب�س وامل�سجلة يف �سجل
�شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )81349بتاريخ  2006/6/4قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2021/5/3
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة خليل خمي�س ح�سن غنام م�صفيا
لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي  :عمان  -اليا�سمني – ت0796273360 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة اجمد جميل عطعوط و�شركاه وامل�سجلة يف �سجل
�شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )48513بتاريخ  1998/2/4قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2021/3/31
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة عبد الرحمن حممد مو�سى ابو
ادهيم م�صفيا لل�شركة .
علما ب��أن عنوان امل�صفي  :عمان – اجلبيهة – خلف حمكمة
�شمال عمان �ش .امل�شقر – ت0776777900 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب ��أن �شركة �صالح اب��و الكبا�ش و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل
�شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )85239بتاريخ  2007/3/28قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2021/3/25
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة �صالح حممود عبد الفتاح ابو
الكبا�ش م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي  :العقبة -املنطقة ال�سكنية الثامنة –
ت0795496156 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب��أن �شركة غالب دعنا و�شريكته وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن
حتت الرقم ( )106335بتاريخ  2013/2/17قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/2/17
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة غالب عزمي حممود دعنا م�صفيا
لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي  :الزرقاء اجلديده – �ش.الكرامة – ت:
0797876400
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

اعالن استمالك صادر عن سلطة وادي االردن
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ا�شارة اىل موافقة جمل�س الوزراء املوقر بالكتاب رقم (  ) 12672/1/12/59تاريخ 2021/4/22
على قرار جمل�س ادارة �سلطة وادي االدن رقم ( ) 10956تاريخ  2021/3/21وا�ستنادا اىل احكام
املادة ( ) 21من قانون تطوير وادي االردن رقم (  ) 19ل�سنة  1988وتعديالته والتي تن�ص على
ان لل�سلطة مبوافقة جمل�س الوزراء حق اال�ستمالك واحليازة الفورية لالرا�ضي او ح�ص�ص املياه او
كليهما الواقعة يف وادي االردن واحوا�ض روافد نهر االردن الغرا�ض م�شاريعها .
وعمال باحكام املادة رقم (  ) 29من قانون تطوير وادي االردن  ،تعلن �سلطة وادي االردن بانها
قررت اال�ستمالك واحليازة الفورية الجزاء من الوحداتني الزراعيتني ذوات االرقام ( 252+251
) حو�ض رقم (� )2سيل الزرقاء من ارا�ضي قرية �ضرار  /دير عال ومب�ساحة تقريبية تبلغ
(  ) 10842م 2لغايات مهرب ت�صريف مياه االمطار و�سيتم االعالن بال�صحف اليومية عن قيمة
التقدير للم�ساحة امل�ستملكة من قبل جلنة تقدير االرا�ضي يف ال�سلطة  ،وان لكل مت�صرف او �صاحب
منفعه االعرتا�ض على قرار اللجنة خالل خم�سه ع�شر يوما من تاريخ انتهاء مدة االعالن عن
قرارات اللجنة .
امني عام �سلطة وادي االردن بالوكالة
املهند�سة منار ح�سن املحا�سنة

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ع��ن ا���س��ت��ك��م��ال اج������راءات ت�صفية ���ش��رك��ة ميت�سا
موراتوف�سكي و�شركاها
وامل�سجلة يف �سجل �شركات تو�صية ب�سيطة حتت الرقم
( ) 12709بتاريخ  2007/1/16اعتبارا من تاريخ ن�شر
هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اج��راءات ت�صفية �شركة حممد نا�صر
ال�شراري و�شريكته
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 59645بتاريخ  2001/4/19اعتبارا من تاريخ ن�شر
هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

رقم الدعوى 2021/56 :
طلبات  /محكمة بداية
حقوق الزرقاء
اعالن باملزاد العلني

للمركبات املو�صوفه ادناه
على ان يتم تقدمي العرو�ض للم�صفي خالل
ثالثة ايام من تاريخ االعالن .
املركبة اخل�صو�صي التي حتمل لوحة االرقام
(  ) 41-78496نوع ميت�سوبي�شي بكب موديل
2004
املركبة اخل�صو�صي التي حتمل لوحة االرقام
(  ) 41-37356ن��وع ه��ون��داي بكب موديل
1995
املركبة اخل�صو�صي التي حتمل لوحة االرقام
(  ) 17-50827نوع مر�سيد�س بكب موديل
1995
لال�ستف�سار وطلب اي��ة معلومات بخ�صو�ص
املركبات التوا�صل مع امل�صفي عبد الرحمن
الدباغ – ال�شركة احلديثة للدباغه حتت
الت�صفية
على الوات�س اب رقم 0797277966
عمان االردن

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم ( ) 2021/24
الخاص بتقديم خدمات التنظيف ملبنى سلطة
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم ( ) 2021/23
الخاص بتقديم خدمات التأمني الصحي ملوظفي
سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

تدعو �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة الراغبة يف
اال�شرتاك يف هذه الدعوة مراجعة ق�سم اللوازم واال�شغال يف ال�سلطة م�صطحبني معهم رخ�صة مهن
�سارية املفعول وال�سجل التجاري ال�ستالم وثائق العطاء اعاله وفق ًا ملا يلي :
رقم وا�سم العطاء  :العطاء لوازم رقم (  ) 2021/ 24اخلا�ص بتقدمي خدمات التنظيف ملبنى
�سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة ح�سب املوا�صفات و ال�شروط الواردة يف وثائق العطاء .
ثمن ن�سخة العطاء  ) 100 ( :مائة دينار غري م�سرتدة .
كفالة الدخول  :كفالة بنكية او �شيك م�صدق بقيمة (  ) 4500اربعة االف وخم�سمائة دينار من
ال�شركة او امل�ؤ�س�سة ح�سب ال�سجل التجاري ل�صالح ال�سلطة ويجب ان يكون با�سم املناق�ص املتقدم
للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .
طريقة تقدمي العرو�ض  :على مقدم العر�ض تقدمي ن�سخة عدد (  ) 2من العر�ض الفني واملايل
ن�سخة ا�صلية عدد (  ) 1و�صورة عدد (  ) 1وتو�ضع جميعها يف مغلف واحد ويكتب عليه من اخلارج
رقم وا�سم العطاء وا�سم ال�شركة وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو العرو�ض الظرفني معا يف حزمة
واحدة وكفالة املناق�صة يف مغلف ثالث و�ضرورة تعبئة ملحق عر�ض املناق�صة وختم جميع وثائق
العطاء.
تودع العرو�ض يف �صندوق العطاءات الكائن يف ق�سم اللوازم واال�شغال يف مبنى ال�سلطة مبوعد
اق�صاه ال�ساعة الثانية ع�شرة من بعد ظهر يوم االربعاء املوافق . 2021/5/19
لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا االلكرتوين . www.aqabazone.com
لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد االلكرتوين . tender@aseza.jo
م .نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني

تدعو �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة الراغبة يف
اال�شرتاك يف هذه الدعوة مراجعة ق�سم اللوازم واال�شغال يف ال�سلطة م�صطحبني معهم رخ�صة مهن
�سارية املفعول وال�سجل التجاري ال�ستالم وثائق العطاء اعاله وفق ًا ملا يلي :
رقم وا�سم العطاء  :العطاء لوازم رقم (  ) 2021/ 23اخلا�ص بتقدمي خدمات الت�أمني ال�صحي
ملوظفي �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة ح�سب املوا�صفات و ال�شروط الواردة يف وثائق
العطاء .
ثمن ن�سخة العطاء  ) 150 ( :مائة وخم�سون دينار غري م�سرتدة .
كفالة الدخول  :كفالة بنكية او �شيك م�صدق بقيمة (  ) 120000مائة وع�شرون الف دينار من
ال�شركة او امل�ؤ�س�سة ح�سب ال�سجل التجاري ل�صالح ال�سلطة ويجب ان يكون با�سم املناق�ص املتقدم
للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .
طريقة تقدمي العرو�ض  :على مقدم العر�ض تقدمي ن�سخة عدد (  ) 2من العر�ض الفني واملايل
ن�سخة ا�صلية عدد (  ) 1و�صورة عدد (  ) 1وتو�ضع جميعها يف مغلف واحد ويكتب عليه من اخلارج
رقم وا�سم العطاء وا�سم ال�شركة وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو العرو�ض الظرفني معا يف حزمة
واحدة وكفالة املناق�صة يف مغلف ثالث و�ضرورة تعبئة ملحق عر�ض املناق�صة وختم جميع وثائق
العطاء.
تودع العرو�ض يف �صندوق العطاءات الكائن يف ق�سم اللوازم واال�شغال يف مبنى ال�سلطة مبوعد
اق�صاه ال�ساعة الثانية ع�شرة من بعد ظهر يوم االثنني املوافق . 2021/5/24
لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا االلكرتوين . www.aqabazone.com
لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد االلكرتوين . tender@aseza.jo
م .نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني

تمديد اغالق عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية  /مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن متديد اغالق
العطاء رقم �ش  ) NEONATAL SENSORS ( 1 / A / 2021 /17لي�صبح ال�ساعة
الواحدة من ظهر يوم االحد املوافق .2021/5/16
على الراغبني باال�شرتاك يف هذا العطاء مراجعة �شعبة امل�شرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات
الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�صطحبني معهم رخ�صة مهن �سارية املفعول للح�صول
على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ (  ) 40اربعون دينار اردين غري م�سرتدة.
تودع العرو�ض يف �صندوق العطاءات يف موعد اق�صاه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم االحد املوافق
 2021/5/16وترفق بكفالة بنكية غري م�شروطة بقيمة (  ) % 5من العر�ض وال تقبل على
االطالق اي مناق�صة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .
لالطالع على التفا�صيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات
الطبية امللكية www.jrms.mil.jo
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مقاوم وحيد و 10رصاصات ..الكشف عن نتائج التحقيق في عملية زعترة
االنباط-كاالت

ك���ش�ف��ت ال �ق �ن��اة  13ال �ع�ب�ري��ة ،ام����س
الإثنني 3 ،مايو  ،2021نتائج التحقيق
الأولية حول عملية حاجز زعرتة
و قال “�أور هيلر” املرا�سل الع�سكري
للقناة  13العربية �إن التحقيق الأويل
ح ��ول ع�م�ل�ي��ة زع�ت��رة وال � ��ذي ع��ر��ض��ت
ن �ت��ائ �ج��ه ع� �ل ��ى رئ� �ي� �� ��س �أرك � � � ��ان ج�ي����ش
االحتالل �أفيف كوخايف يظهر �أن املقاوم
ك��ان م �ن �ف��رداً ،وق��د ك��ان ي �ق��ود ��س�ي��ارت��ه
و�أطلق  10ر�صا�صات جتاه امل�ستوطنني
و�أ�صاب  3منهم
و�أ�� �ض ��اف “هيلر” �أن  3ج �ن��ود من
ل ��واء “جفعاتي” يف ج�ي����ش االح �ت�لال
�أطلقوا  7ر�صا�صات جتاه �سيارة املقاوم
و�أ� �ص��اب��وه��ا ول �ك �ن �ه��م ف �� �ش �ل��وا ب ��إ� �ص��اب��ة
املقاوم
وق� ��ال امل��را� �س��ل �إن� ��ه ق �ب��ل � �س��اع��ة من
العملية قام نائب قائد لواء “جوالين”
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 �إط �ل��اق ن ��ار من
��س�ي��ارة م���س��رع��ة ول�ك�ن�ه��م رغ��م ذل��ك مل
ينجحوا با�ستهداف املقاوم
و�أ�صيب  3م�ستوطنني ،م�ساء الأحد

يلينا نيدوغينا

 2م��اي��و  ،2021يف ع�م�ل�ي��ة �إط �ل��اق ن��ار
ن �ف��ذه��ا م �ق��اوم��ون ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون على
ح��اج��ز زع�ت�رة ال��واق��ع ج�ن��وب��ي نابل�س

بال�ضفة املحتلة
و�أع �ل �ن��ت ع ��دة ف���ص��ائ��ل فل�سطينية،
ت��رح �ي �ب �ه��ا ب �ع �م �ل �ي��ة ح ��اج ��ز زع �ت��رة �إذ

اع �ت�برت �ه��ا رداً ط �ب �ي �ع �ي �اً ع �ل��ى ج��رائ��م
االح� � �ت �ل��ال الإ�� �س ��رائ� �ي� �ل ��ي وت �� �ص��اع��د
ممار�سته يف ال�ضفة والقد�س املحتلتني

نتنياهو يوافق على تناوب رئاسة الحكومة مع بينيت
االنباط-وكاالت

�أع� � �ل � ��ن رئ� �ي� �� ��س ح� �ك ��وم ��ة االح � �ت �ل�ال
“الإ�سرائيلي” ،بنيامني نتنياهو ،ام�س
االثنني ،عن تنازله عن �أن يكون الأ ّول يف
اتفاق التناوب لعام واحد مل�صلحة رئي�س
قائمة “ميينا” ،نفتايل بينيت
ووف � ��ق ت� �ق ��دي ��رات؛ ف� ��إن ��ه ال ح �ظ��وظ
لت�شكيل هذه احلكومة مع معاودة رئي�س
قائمة “ال�صهيونية الدينية” ،بت�سلئيل
�سموتريت�ش ،ت�أكيده رف�ض امل�شاركة يف
حكومة ت�ستند �إىل دعم “القائمة العربية
املوحدة” (الإ�سالمية اجلنوبية)
وك � �ت� ��ب ن� �ت� �ن� �ي ��اه ��و يف ح� ��� �س ��اب ��ه ع �ل��ى
“في�سبوك” �أن عر�ضه لبينيت ي�شمل
“منا�صب مه ّمة” لأع� ��� �ض ��اء ق��ائ �م��ة
“ميينا” ،ب� ��الإ� � �ض� ��اف� ��ة �إىل خ��و���ض
موحدة يف ح��ال مل
االنتخابات يف قائمة ّ
يتمكن نتنياهو من ت�شكيل حكومة ،مع
ح�ف��اظ ك��ل ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ه��وي� ّت�ه��ا وق� ّوت�ه��ا
الن�سبية
و�أ� �ض��اف ن�ت�ن�ي��اه��و “قبل ع���ش��رة �أي ��ام،
كتب بينيت �أنه بالإمكان ت�شكيل حكومة
�إن تنحيتُ جان ًبا يف ال�ع��ام الأ ّول .ه��ا �أن��ا
�أتنحى .الآن دورك»
ور ّد بينيت يف م�ؤمتر �صحايف بالقول
�إن� � ��ه مل ي �ط �ل��ب م� ��ن ن �ت �ن �ي��اه��و رئ��ا� �س��ة
احل�ك��وم��ة ،وخاطبه بالقول “ال حكومة
عندك ب�سبب �سموتريت�ش .و�أن��ت حتاول
�أن حت ّملني م�س�ؤولية ذلك»
وم��ن �أج��ل ت�شكيل حكومة مع بينيت،

يحتاج الليكود � ّإما �إىل دعم “ال�صهيونية
الدينية” ،التي ترف�ض ذلك ب�سبب الدعم
امل�ح�ت�م��ل “للقائمة ال�ع��رب�ي��ة املوحدة”،
و�إما �إىل قائمة “تكفاه حد�شاه” ،برئا�سة
غدعون �ساعر ،ال��ذي يرف�ض االن�ضمام
�إىل حكومة ير�أ�سها نتنياهو
و�أ ّك��د �ساعر ،ال�ي��وم ،االث�ن�ين ،جم � ّددًا،
�أن��ه يرف�ض االن�ضمام حلكومة ير�أ�سها
لنتنياهو حتى لو ر�أ�سها يف عامها الأول
�شخ�ص �آخر
وت�ن�ت�ه��ي م �� �س��اء غ ��دٍ ال �ث�ل�اث��اء ،امل�ه�ل��ة
امل�م�ن��وح��ة لنتنياهو لت�شكيل احل�ك��وم��ة،
وت �� �ش�ي�ر ال� �ت ��وق� �ع ��ات �إىل �أن ال��رئ �ي ����س
“الإ�سرائيلي” ،ر�ؤوف�ي��ن ري �ف �ل�ين ،لن
مي ّددها له
ون� ��� �ش ��ب ت� �ن ��اف� �� ��س داخ � � ��ل “مع�سكر
التغيري” ب�ي�ن ب �ي �ن �ي��ت ورئ �ي ����س ق��ائ�م��ة
“يي�ش عتيد” ،ح��ول م��ن �سيح�صل على

تكليف لت�شكيل احلكومة �أوال
و�أع � �ل � ��ن ل� �ب� �ي ��د ،يف م � ��ؤمت� ��ر � �ص �ح��ايف
ب��ال�ك�ن�ي���س��ت ،ال� �ي ��وم ،االث� �ن�ي�ن� ،أن� ��ه “لن
يتنازل” ع ��ن احل �� �ص��ول ع �ل��ى ت�ك�ل�ي��ف
م��ن ال��رئ �ي ����س “الإ�سرائيلي” بت�شكيل
احلكومة
يف املقابل ،ي�سعى بينيت �إىل �أن يح�صل
هو على التكليف ،وحت ّدث �أع�ضاء يف حزب
الليكود ،م�ؤخ ًرا ،عن احتمال التو�صية به
عند الرئي�س الإ�سرائيلي
وق �ب��ل �أ� �س �ب��وع�ي�ن� ،أع� �ل ��ن ب�ي�ن�ي��ت �أن ��ه
ب��د�أ ات���ص��االت��ه لت�شكيل “حكومة وح��دة
وطنية” ،يف �إ�� �ش ��ارة �إىل ح���س�م��ه خ�ي��ار
االبتعاد عن حكومة ير�أ�سها نتنياهو
وح�صلت قائمة “ميينا” يف االنتخابات
الأخ�ي�رة على  7مقاعد ،وح� ّل��ت يف املكان
اخلام�س .ومع ذلك ،فال ميكن لنتنياهو
�أو املع�سكر املناوئ له ت�شكيل حكومة دون

دع�م�ه��ا ،م��ا �أت ��اح م��وق� ًع��ا ق��وي��ا لبينيت يف
املفاو�ضات ،وطلب رئا�سة احلكومة
وك� � �ت � ��ب ب� �ي� �ن� �ي ��ت يف ح � �� � �س� ��اب� ��ه ع �ل��ى
“في�سبوك” ،حينها� ،إن نتنياهو “يختار
ج ّر دولة �إ�سرائيل �إىل انتخابات خام�سة،
عرب حملة عدوانية و�شخ�صية �ض ّدي»
وال ميكن لبينيت ت�شكيل حكومة دون
�أن ت�ض ّم �أح��زاب “يي�ش عتيد” (مركز)،
ب��رئ��ا��س��ة ي��ائ�ير ل�ب�ي��د ،وال �ع �م��ل (م��رك��ز)
و”مريت�س” (ي�سار �صهيوين) ،ومع ذلك
و��ص��ف حكومته ب��أن��ه “ميين ّية” ،وت��اب��ع
وا�ضحا حكومة وحدة كهذه لن
“�س�أكون
ً
حتقّق كل �أح�لام��ي ،لكنها لن تكون �أق� ّ�ل
ميين ّية من حكومات نتنياهو” ،و�أو�ضح
�أن حكومة م��ن ه��ذا ال�ن��وع “لن تفر�ض
ال�سيادة على ج��زء م��ن �أرا��ض��ي �إ�سرائيل
(يف �إ��ش��ارة �إىل �ض ّم م�ستوطنات ال�ضفة
الغرب ّية) ...لكنّها لن ت�س ّلم �أرا�ضي»
وب �ح �� �س��ب م ��ا ذك � ��ر ب �ي �ن �ي��ت� � ،س�ت�ر ّك��ز
ح �ك��وم �ت��ه ع �ل��ى “االقت�صاد ،خ���ص��و� ً��ص��ا
امل���ص��ال��ح ال���ص�غ�يرة وال�ع�م��ال امل�ستق ّلني،
ت � ��أه � �ي� ��ل ج � �ه� ��از ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ،ت �خ �ف �ي ����ض
البريوقراطية والتنظيم ،م�شاريع بنى
حتتية �ضخمة� ،شوارع وق�ط��ارات ،تقوية
الريف .بالإ�ضافة �إىل احلفاظ على �أمن
�إ�سرائيل»
ور ّد ال� �ل� �ي� �ك ��ود ع� �ل ��ى �إع � �ل ��ان ب�ي�ن�ي��ت
ب��ال�ق��ول �إن ح�ك��وم��ة ت�ق��اط��ع “ 52مقعدًا
م��ن اليمني ،وت�ت�ك� ّون م��ن  50مقعدًا من
الي�سار والي�سار املتط ّرف وامل�شرتكة هي
لي�ست حكومة وح��دة� ،إمن��ا حكومة ي�سار
مع ورقة تني ميينية �صغرية»

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

حرب التطهري العرقي والتغيري الدميغرايف
ال �ت��ي ي �ن �ف��ذه��ا االح� �ت�ل�ال الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ب�ح��ق
الفل�سطينيني يف القد�س املحتلة تتوا�صل حيث
�صعد ممار�ساته العدوانية بهدف تهجريهم من
منازلهم واال�ستيالء على �أرا�ضيهم وتهويدها
و�إنهاء الوجود الفل�سطيني يف املدينة املقد�سة
وطم�س معاملها احل�ضارية وتزوير تاريخها
ح ��ي ال �� �ش �ي��خ ج � ��راح ال � ��ذي ي �ق��ع يف اجل �ه��ة
ال �� �ش �م��ال �ي��ة م ��ن ال �ب �ل��دة ال �ق��دمي��ة يف ال �ق��د���س
�أمن��وذج ل�سيا�سة التهجري �ضد الفل�سطينيني
ح �ي��ث حت �ي��ط ب� �ه ��ذا احل� ��ي امل �� �س �ت��وط �ن��ات م��ن
جميع اجل�ه��ات ملحا�صرة ال��وج��ود الفل�سطيني
يف املنطقة لكن الفل�سطينيني يواجهون ذلك
بال�صمود يف وجه االحتالل من خالل الت�شبث
ب�أر�ضهم رغم كل ممار�سات االحتالل القمعية
االحتالل �شرع يف تنفيذ خمططات التهجري
الق�سري لنحو  550فل�سطينياً من احلي و�سط
رف�ض فل�سطيني ترجم ملظاهرات واعت�صامات
م�ستمرة يف القد�س وال�ضفة وقطاع غزة دعما
ومنا�صرة لأهايل حي ال�شيخ جراح يف معركتهم
�ضد االحتالل
املتحدث با�سم حركة فتح �أ�سامة القوا�سمي
�أك� ��د يف ب �ي��ان �أن � �س �ل �ط��ات االح� �ت�ل�ال ت��رت�ك��ب
ج��رمي��ة تطهري ع��رق��ي ومت�ي�ي��ز عن�صري بحق
الفل�سطينيني يف ال�ق��د���س املحتلة �أم��ام �صمت
ال�ع��امل وم��ؤ��س���س��ات��ه الر�سمية م���ش��دداً ع�ل��ى �أن
ال�شعب الفل�سطيني �سيوا�صل ال�صمود لإف�شال
خم�ط�ط��ات االح �ت�ل�ال ال��رام �ي��ة الق�ت�لاع��ه من
�أر�ضه
اجل�ب�ه��ة ال�شعبية ل�ت�ح��ري��ر فل�سطني قالت
يف ب�ي��ان لها �إن خمطط تهجري �أه ��ايل ال�شيخ
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�ير
واق�ع�ه��ا ال �ع �م��راين وال���س�ك��اين واجل �غ��رايف عرب
حما�صرتها باال�ستيطان بهدف عزلها عن باقي
ال�ضفة م�ؤكدة �أن �سيا�سة ال�صمت والالمباالة

مهريبان علييفا مِ ثال
إنساني دولي ُيحتذى
انعقد ل�ساين عندما ق��ر�أت تهاين ال�سيدة مهريبان علييفا النائب الأول لرئي�س
جمهورية �أذربيجان ،للم�سيحيني مبنا�سبة حلول عيد الف�صح املجيد.
وجهَت التهاين القلبية “للمجتمع امل�سيحي” يف �أذربيجان ومن
ال�سيدة علييفا َّ
خالله مل�سيحيي ال َعامل ،بالرغم من �أن �أذربيجان دولة �إ�سالمية ،والغالبية ال�ساحقة
من �شعبها مُ�سلِمون تاريخ ًيا ،وكذلك برغم �أن دولة �أرمينيا دولة م�سيحية و�شعبها
بالكامل �أُحادي القومية والديانة ،وعلى الرغم � ً
أي�ضا من �أن �أرمينيا كانت قد احتلت
�أكرث من ثالثني باملئة من �أرا�ضي جمهورية �أذربيجان ملدة نحو ثالثة عقود متتالية،
وقتلت وج��رح��ت و� �ش � ّردت ع��ددًا �ضخ ًما م��ن م��واط�ن��ي �أذرب�ي�ج��ان ال�شقيقة ،وت�سببت
ب�إعاقات ج�سدية ونف�سية لكثريين من الأذريني� ،إال �أن الدكتورة مهريبان علييفا التي
ح�صلت على �أعلى ال�شهادات العلمية ،وهي التي تتميز بثقافة وا�سعة وغنية امل�ضامني
يف جماالت عديدةُ ،تدرك متام الإدراك �أن تعاليم ال�سيد امل�سيح �سلمية بحت ،وراف�ضة
للقتلِ واالح �ت�لال بكل جتلياته ،و�شاجبة للقوى الغا�شمة وال���ش��رور بكاملها وبكل
�أ�شكالها و�ألوانها.
ال�سيدة النابهة علييفا ن�شرت تهانيها لنا نحن امل�سيحيني يف ح�سابها على �صفحة
الإن�ستغرام الر�سمية ،ونقلت وكالة (�أذرتاج) الر�سمية الأذربيجانية هذه التهاين على
موقعها الإخ�ب��اري ال�شهري ،لتعميم املعرفة العاملية ب�أذربيجان كدول ٍة حمِ بة للآخر
الإن�ساين وال�سالم وجمتمع ال�شعوب املت�آلفة ،وب�أنها تع�ض على اجل��رح برغم الأمل
التاريخي الذي نال من الدولة الأذربيجانية و�شعبها �سنوات طويلة ،ج ّراء �سلخ جز ٍء
عزيز من �أرا�ضيها عن الوطن – الأم� ،إذ �ش ّكلت هذه الكارثة القومية نه ًرا من الدموع
الأذرية التي مل تتوقف تذرف دمًا � ً
أي�ضا �سوى قبل �شهور قليلة عندما حت ّررت الأر�ض
م��ن ربقة الت�سلط الأج�ن�ب��ي ،وعندما حت � ّرر الإن���س��ان يف ع�صر ال�ن��ور الأذري اجلديد
الذي �أطل واثقًا بقدراته بتجذير �أبدي للن�صر املُحقّق ،فغدا رم�ضان و�صيام الف�صح
وعيد الف�صح املجيد وعيد الفطر املبا َرك متجاوران ومت�آخيان ومتالحمان ،لي�ؤكد
ال�ه�لال وال�صليب وحدَتهما كما ك��ان �أم��ره��ا يف تالفيف الأُخ� � ّوة منذ �أُل��وف ال�سنني
وعربها ،فلم ت�ستطع قوة �أر�ضية فكفكتهما عن بع�ضهما ً
بع�ضا� ،إذ �أنهما قد ان�صهرا
يف وح��دة التعاليم الإل�ه�ي��ة لأج��ل اجلِ �ن��ان الأب��دي��ة ولتقا�سم املَ�سيحي واملُ�سلم �سو ًيا
ال�سراء وال�ضراء ،وا ُ
حلب وال�سعادة ،متامًا كما ملِ�سنا يف كلمات الأخت الكبرية علييفا
ّ
التي وجهتها �إلينا جمي ًعا ،فقد ا�ستطردت بقولها � ً
أي�ضا وبكل حمبة واح�ت�رام لكل
ريا عن قلبها الناب�ض الذي يدور يف فلك احلب الإلهي ﻟﻠﺒ�ﺸﺮ�“ :أمتنى
امل�سيحيني ،تعب ً
مَل هذا اليوم امل َبارك قلوب اجلميع بالنوايا ال�صافية والنوايا احل�سنة ،ويجلب
�أن ي أ
اخلري وال�سالم واالزدهار لكل بيت ،وال�سالم والطم�أنينة لكل بلد!»
�شخ�ص ًيا ،بودي ومن خالل هذه املقالة يف يومية “الأنباط” ال�شهرية ،بن�سختيها
الأل�ك�ترون�ي��ة وال��ورق�ي��ة� ،أن �أوج��ه عظيم �شكري لل�سيدة والأُخ ��ت مهريبان علييفا،
ولعقِيلها الكبري فخامة ال�سيد الرئي�س �إل�ه��ام حيدر علييف ،لتب ّنيها ه��ذه امل�شاعر
الطيبة واملتميزة التي ت�ؤكد �أجواء ال�سماحة ورفعة الأخالق و�سمو العقل ودفء قلبها
ونب�ضها املِعطاء والفيا�ض مب�شاعر الأُخ� ّوة نحو جميع �أبناء كرتنا الأر�ضية الواحدة
والتي ال يوجد كرة لنا غريها ،وها نحن ن�ش ّيد عليها بُنيان املحبة ،ونع ّمق فيها طيب
الأخالق كما يف عقل وقلب ال�سيدة علييفا املكرمة.
�أ��ش�ك��ر ال���س�ي��دة م�ه��ري�ب��ان علييفا م��ن قلبي وب�ك��ل ج��وارح��ي وع��واط�ف��ي مل�شاعرها
الراقية ،و�أمتنى اللقاء بها ،و�أ�شع ُر بل و�أثق ب�أن هذا اللقاء �سيكون قري ًبا جدًا.
*كاتبة و�إعالمية.

عون :استئناف مفاوضات الحدود مع االحتالل
اإلسرائيلي يعكس رغبتنا في استقرار المنطقة
االنباط-وكاالت

ق��ال ال��رئ�ي����س ال�ل�ب�ن��اين ،م�ي���ش��ال ع��ون،
ال � �ي ��وم االث � �ن�ي��ن� ،إن جت� � ��اوب ل �ب �ن ��ان م��ع
ا�ستئناف املفاو�ضات غري املبا�شرة لرت�سيم
احلدود البحرية مع االحتالل الإ�سرائيلي
يعك�س رغبته يف ا�ستمرار حفظ اال�ستقرار
والأمان يف املنطقة
ج��اء ذل��ك خ�لال ت��ر�ؤ���س ع��ون اجتماعا
يف ال�ق���ص��ر اجل �م �ه��وري يف ب�ع�ب��دا لأع���ض��اء
الفريق اللبناين يف املفاو�ضات غري املبا�شرة
م��ع االح�ت�لال الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،بح�ضور قائد
اجلي�ش العماد جوزيف ع��ون ،بح�سب بيان
للرئا�سة اللبنانية
و�أ� �ض ��اف ع ��ون� ،إن “جتاوب ل�ب�ن��ان مع
ا�ستئناف املفاو�ضات غري املبا�شرة برعاية
الواليات املتحدة وا�ست�ضافة الأمم املتحدة،
يعك�س رغبته يف �أن ت�سفر عن نتائج �إيجابية
من �ش�أنها اال�ستمرار يف حفظ اال�ستقرار
والأمان يف املنطقة»
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ع��ون زود �أع���ض��اء الوفد

املفاو�ض بتوجيهاته ،و��ش��دد على “�أهمية
ت�صحيح احل��دود البحرية وفقا للقوانني
والأنظمة الدولية ،وكذلك على حق لبنان
يف ا�ستثمار ث��روات��ه الطبيعية يف املنطقة
االقت�صادية اخلال�صة»
واجل�م�ع��ة� ،أع�ل��ن م���س��ؤول��ون �أمريكيون
ي �� �ش �ك �ل ��ون ف� ��ري� ��ق و� � �س� ��اط� ��ة ب �ي��ن ل �ب �ن��ان
و”�إ�سرائيل”� ،أن املحادثات غري املبا�شرة
ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن ب �� �ش ��أن ح��دوده �م��ا ال�ب�ح��ري��ة
املتنازع عليها “�ست�ست�أنف الثالثاء املقبل»
ويف  14ت���ش��ري��ن �أول�/أك �ت ��وب ��ر امل��ا��ض��ي،
� �ش �ه��د م �ق��ر “يونيفيل” ج �ن��وب��ي ل�ب�ن��ان
�أوىل ج ��والت م�ف��او��ض��ات ت��ر��س�ي��م احل��دود
ب�ين لبنان واالح�ت�لال الإ�سرائيلي ،والتي
توقفت بعد �أربع جل�سات
وي �خ��و���ض ل �ب �ن��ان ن��زاع��ا م��ع االح �ت�لال
الإ�� �س ��رائ� �ي� �ل ��ي ،ع �ل��ى م �ن �ط �ق��ة يف ال �ب �ح��ر
املتو�سط ،تبلغ نحو  860كم مربعا ،تعرف
ب��امل�ن�ط�ق��ة رق ��م  9ال�غ�ن�ي��ة ب��ال�ن�ف��ط وال �غ��از،
و�أعلنت بريوت يف كانون ثاين/يناير ،2016
�إطالق �أول جولة تراخي�ص للتنقيب فيها

كيف يطبق االحتالل خطة ضم
الضفة دون إعالن رسمي؟
االنباط-وكاالت

م��ن امل�ج�ت�م��ع ال ��دويل ح �ي��ال ال �ع��دوان ال���س��اف��ر
ع�ل��ى ال�ق��د���س ت�شجع االح �ت�لال ع�ل��ى موا�صلة
�إجراءاته التهويدية والعن�صرية
م��دي��ر م��رك��ز ال�ق��د���س ال ��دويل ح�سن خاطر
بني يف ت�صريح ملرا�سل �سانا �أن ف�صول خمطط
االح�ت�لال اال�ستيالء على  28منزال وع�ق��ارا يف
حي ال�شيخ جراح وتهجري نحو  550فل�سطينياً
ب� ��د�أت ق�ب��ل �أك�ث�ر م��ن ع���ش��ر � �س �ن��وات ح�ي��ث ق��ام
بتهجري ع��ائ�لات ع��دة م��ن م�ن��ازل�ه��ا الف�ت��ا �إىل
�أن م��ا ي�ح��دث ح��ال�ي�اً ه��و ا��س�ت�ك�م��ال للمخطط
اال�ستيطاين التهويدي بهدف �إح�ك��ام احل�صار
ع �ل��ى ال �ب �ل��دة ال �ق��دمي��ة م��ن اجل �ه��ة ال���ش�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�لال
عزل �أحيائها عن بع�ضها
و�أ��ش��ار خاطر �إىل �أن االح�ت�لال ينفذ حالياً
ح��زام�اً ا�ستيطانياً ميتد من حي ال�شيخ جراح
حتى وادي اجلوز وهذا يعني تنفيذ �أكرب عملية
ت�ه�ج�ير ج�م��اع�ي��ة ل�ل�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين م��ن ال�ب�ل��دة
القدمية لتغيري معاملها احل�ضارية والتاريخية
ف�ي�م��ا ي �ل �ت��زم امل�ج�ت�م��ع ال � ��دويل ال���ص�م��ت جت��اه

جرائم االحتالل
م��دي��ر م��رك��ز م�ع�ل��وم��ات وادي ح �ل��وة ج��واد
� �ص �ي��ام �أو�� �ض ��ح �أن �أه � ��ايل ح ��ي ال �� �ش �ي��خ ج ��راح
يخو�ضون معركة وملحمة �صمود ا�سطورية يف
وجه االحتالل على مدى خم�سة عقود لإف�شال
خم �ط �ط��ات ال�ت�ه�ج�ير واالق� �ت�ل�اع م �� �ش�يرا �إىل
�أن الفعاليات الت�ضامنية وامل���س�يرات ال�شعبية
�ستتوا�صل خالل الأيام القادمة
وط��ال��ب ��ص�ي��ام امل�ج�ت�م��ع ال� ��دويل ب��ال�ت��دخ��ل
العاجل لوقف عمليات التهجري الق�سري يف حي
ال�شيخ جراح وعموم مدينة القد�س التي ينفذ
فيها االحتالل عمليات هدم وا�سعة منذ بداية
العام اجلاري طالت ع�شرات املنازل
من جانبه املخت�ص ب�ش�ؤون القد�س فخري
�أب��و ذي��اب بني �أن خمطط االحتالل التهويدي
ال يقت�صر على اال�ستيالء على  28منز ًال يف حي
ال�شيخ ج��راح ب��ل تهجري جميع الفل�سطينيني
م��ن احل��ي و� �ص��و ًال �إىل ح��ي الب�ستان وب��ال�ت��ايل
ت �ه �ج�ير �آالف ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين م ��ن م �ن��ازل �ه��م
وا� �س �ت �ك �م��ال �إق ��ام ��ة امل �خ �ط��ط اال� �س �ت �ي �ط��اين يف

حميط البلدة القدمية
ولفت ذي��اب �إىل �أن االحتالل يحاول تزوير
ت��اري��خ وح���ض��ارة ح��ي ال�شيخ ج��راح ال��ذي ميتد
عمره لأكرث من ت�سعة قرون فهو يعد من �أعرق
و�أقدم املناطق التاريخية واحل�ضارية يف القد�س
م� ��ؤك ��داً يف ال��وق��ت ذات� ��ه �أن م �ع��رك��ة ال���ص�م��ود
وال�ث�ب��ات ال�ت��ي يخو�ضها �أه��ايل احل��ي م�ستمرة
حتى طرد هذا املحتل الذي يرتكب جرائم حرب
بتهجريه العائالت الفل�سطينية من منازلها
م��دي��ر ع ��ام دائ � ��رة اخل ��رائ ��ط وامل �� �س��اح��ة يف
بيت ال���ش��رق بالقد�س املحتلة خليل التفكجي
�أو��ض��ح �أن �أه��ايل ح��ي ال�شيخ ج��راح وامل�ؤ�س�سات
احلقوقية الفل�سطينية بعثوا ر�سائل عاجلة �إىل
منظمات �أممية ودولية تطالبهم بحث املحكمة
اجل�ن��ائ�ي��ة ال��دول�ي��ة ع�ل��ى ف�ت��ح حتقيق ع��اج��ل يف
ال�ت�ه�ج�ير ال�ق���س��ري ال ��ذي مي��ار� �س��ه االح �ت�لال
بحق الفل�سطينيني م�شريا �إىل �أن الفعاليات
واالعت�صامات املنا�صرة والداعمة لأه��ايل حي
ال�شيخ جراح �ستف�شل يف النهاية كل خمططات
االحتالل التهويدية

ت ��ؤك��د ال�ت�ق��اري��ر و�إح���ص��ائ�ي��ات امل�ؤ�س�سات
الإ�سرائيلية �سعي االحتالل اليومي واملت�سارع،
لفر�ض �سيطرته على ال�ضفة ،ع�بر تو�سيع
امل���ش��اري��ع اال�ستيطانية وم���ص��ادرة م�ساحات
�إ�ضافية من الأرا��ض��ي وك�شف تقرير ملنظمة
“ال�سالم الآن” �أن االحتالل �أقام نواة  11ب�ؤرة
ا�ستيطانية جديدة ،يف عمق ال�ضفة املحتلة،
خ�ل�ال ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي .وب�ل�غ��ت ن�سبة ال�ب�ن��اء
اال�ستيطاين داخ��ل “امل�ستوطنات املعزولة”
 %63وق��دم االح�ت�لال خططاً “لت�شريع” 4
ب�ؤر و�أحياء يف م�ستوطنات قائمة ،من بينها:
“مت�سبيه داين ،وكرمي دورون ،وكفار تفوح،
وبني كيدم”  ،كما جرى خالل العام اجلاري
 2021ت�ق��دمي اخل�ط��ط “لتهيئة وتبيي�ض”
ب�ؤرتني هما“ :حافات يائري  ،نويف نخاميا”
القريبة م��ن م�ستوطنة “رحاليم” جنوبي
نابل�س و�صادق االحتالل خ�لال �شهر كانون
ثاين  ،2021على بناء  780وحدة ا�ستيطانية،
وطرح عطاءات لبناء  2,112وحدة ا�ستيطانية
بالإ�ضافة �إىل عطاءات لبناء  460وحدة داخل
م�ستوطنات �شرقي القد�س املحتلة
ويف �سياق مت�صل ،نفذ االحتالل م�شاريع

ل�شق ط��رق ا�ستيطانية �ضخمة على ح�ساب
�آالف الدومنات الزراعية ،يف ال�ضفة املحتلة،
و�أبرزها :تو�سعة �شارع الأنفاق قرب بيت حلم ،
�شارع “التفايف العروب” ،و”التفايف حوارة”،
و��ش��ارع قلنديا ال��ذي يربط م�ستوطنات رام
اهلل مب�ستوطنات ال�ق��د���س ،و��ش��ارع العيزرية
الزعيم ق��رب القد�س و�أ��ش��ار تقرير املنظمة،
�إىل �أن االحتالل ب��د�أ بحفر نفق من “التلة
الفرن�سية” ب��اجت��اه “رامات �شلومو” ،يف
ال �ق��د���س امل �ح �ت �ل��ة ،ح �ي��ث ي�خ�ط��ط ل�ت�ح��وي��ل
املنطقة حتى م�ستوطنة “معاليه �أدوميم”
�إىل منطقة دون �إ�شارات �ضوئية و�أعلن قادة
االحتالل �سابقاً نيتهم �ضم ال�ضفة املحتلة،
وف��ر���ض م��ا يعرف “بال�سيادة الإ�سرائيلية”
عليها ،ومنع �إقامة دول��ة فل�سطينية ،وي�ؤكد
خ�براء وحمللون �أن ال��واق��ع اال�ستيطاين يف
ال���ض�ف��ة ،يجعل م��ن امل�ستحيل �إق��ام��ة دول��ة
متوا�صلة ،حيث يعمل االحتالل على بناء كتل
ا�ستيطانية �ضخمة و�إن�شاء مواقع ع�سكرية
و�أمنية ت�ضمن له ال�سيطرة و�أ�صدر االحتالل
منذ بداية  2020حتى �آذار/م��ار���س 14 ،2021
قراراً ب�إخالء عائالت فل�سطينية من منازلها
يف بطن الهوى ببلدة �سلوان جنوب امل�سجد
الأق�صى وحي ال�شيخ جراح باملدينة املقد�سة
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االحتالل اإلسرائيلي طرح  6مخططات استيطانية جدیدة الشهر الماضي
االنباط-وكاالت

ك�شف مركز �أب�ح��اث فل�سطيني متخ�ص�ص
ب �ق �� �ض��اي��ا الأر� � � ��ض واال� �س �ت �ي �ط��ان ،ع ��ن ط��رح
االحتالل الإ�سرائيلي  6خمططات ا�ستيطانية
ج��دي��دة ،خ�لال �شهر ني�سان� /أب��ري��ل املا�ضي،
لتو�سعة ع��دد م��ن امل�ستوطنات ع�ل��ى م�ساحة
( 853دومن � � �اً) م ��ن �أرا� � �ض ��ي ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين
امل�صادرة يف ال�ضفة الغربية املحتلة
وقال مركز �أبحاث الأرا�ضي التابع جلمعية
ال��درا��س��ات العربية يف ال�ق��د���س يف ب�ي��ان�“ :إن
املخططات اال�ستيطانية اجلديدة التي �أعلن
عنها �ستقام على �أرا�ض يف حمافظات طولكرم
واخلليل وبيت حلم”
وبني املركز �أن هذه املخططات تهدف �إىل
تغیری �صفة ا��س�ت�خ��دام الأرا� �ض��ي م��ن �أرا� �ٍ�ض
زراع� �ي ��ة �إىل م �ن��اط��ق ل �ل �ب �ن��اء اال� �س �ت �ي �ط��اين
وت�سمني امل�ستوطنات
و�أ� � � �ش � ��ار امل� ��رك� ��ز �إىل �أن امل� �خ� �ط ��ط رق ��م
( )1/2/110لتو�سعة م�ستوطنة “عیناف”
املقامة على �أرا��ض��ي حمافظة طولكرم ،حیث
��س�ی���س�ت��ويل امل�خ�ط��ط ع�ل��ى ( 289دومن � �اً) من

�أرا�ضي الفل�سطينيني الواقعة يف احلو�ض رقم
( )1يف ق��ری��ة رام�ی�ن ،ل�غ��ر���ض �إق��ام��ة مناطق
��س�ك�ن�ي��ة ا��س�ت�ي�ط��ان�ي��ة م ��ن ف �ئ��ة “�أ” و “ب”
وم ��ؤ� �س �� �س��ات ع��ام��ة وط� ��رق ،وذل ��ك يف اجل�ه��ة
ال�شمالية ال�شرقية للم�ستوطنة املقامة �شرق
طولكرم (�شمال ال�ضفة)
�أم ��ا امل�خ�ط��ط رق ��م ( ،)1/3/414فيهدف
لتو�سعة م�ستوطنة “مت�ساد �أ�سفر” املقامة

ع �ل��ى �أرا� � �ض� ��ي حم��اف �ظ��ة اخل �ل �ی��ل ال���ش��رق�ی��ة
(جنوب ال�ضفة) ،وتبلغ م�ساحة املخطط (274
دومناً) ،و�سی�ستويل على �أرا�ضي الفل�سطينيني
يف احلو�ض رقم ( )20من �أرا�ضي بلدة �سعری،
واحلو�ض رقم ( )8من �أرا�ضي بلدة ال�شیوخ،
وی�ه��دف �إىل �شرعنة  120وح��دة ا�ستيطانية
مقامة منذ وق��ت �سابق ،كما ی�ه��دف �إىل �شق
ط��ری��ق ج��دی��د ل�یرب��ط م���س�ت��وط�ن��ة “ مت�ساد

�أ�سفر” مع م�ستوطنة “ مت�ساد �شمعون”
و�أعلنت �سلطات االحتالل ای��داع املخطط
رق��م ( )5/8/426لتو�سعة م�ستعمرة “بیتار
علیت” امل�ق��ام��ة ع�ل��ى �أرا� �ض��ي حم��اف�ظ��ة بیت
حلم امل�صادرة ،وبلغت م�ساحة املخطط (147
دومناً) ،و�سی�ستويل على �أرا�ضي املواطننی يف
بلدات نحالنی وواد فوكنی وحو�سان� ،إ�ضافة
�إىل طرح خمطط �آخر ي�ستويل على ( 1دومن)
م��ن �أرا� �ض��ي امل��واط �ن�ين ل�ت��و��س�ع��ة امل�ستوطنة
ذاتها
كما �أٌعلن عن املخطط رقم ()66/5/410
لتو�سعة م�ستوطنة “�إفرات” امل�ق��ام��ة على
�أرا�� �ض ��ي حم��اف�ظ��ة ب�ی��ت حل��م �أی �� �ض �اً ،وب�ل�غ��ت
م�ساحة املخطط ( 128دومناً) وي�ستويل على
�أرا� �ض��ي امل��واط�ن�ين يف احل��و���ض رق��م ( )2من
�أرا�ضي بلدة اخل�ضر
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل � ��ك ،ط��رح��ت ��س�ل�ط��ات
االح �ت�لال امل�خ�ط��ط رق��م ( )5/514لتو�سعة
م���س�ت��وط�ن��ة “�شمعة” امل �ق��ام��ة ع�ل��ى �أرا� �ض��ي
م��واط�ن��ي ب�ل��دة ال�ظ��اه��ری��ة امل �� �ص��ادرة ،جنوبي
اخللیل ،وبلغت م�ساحة املخطط ( 14دومناً)
لإقامة  20وحدة ا�ستیطانیة جدیدة

قادة السلطة يقدسون التنسيق األمني

تأجيل انتخابات التشريعي لمصلحة االحتالل ويضر مصالح الفلسطينيين
االنباط-وكاالت

تناولت حُم ِّلل ٌة �إ�سرائيل ّي ٌة ق��رار رئي�س
ال �� �س �ل �ط��ة ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن � ّي��ة حم �م��ود ع � ّب��ا���س
ت ��أج �ي ��ل ان �ت �خ��اب��ات امل �ج �ل ����س ال �ت �� �ش��ري �ع� ّ�ي
الفل�سطيني ،م ��ؤ ّك��د ًة � ّأن ه��ذا ال�ق��رار حقق
ّ
امل�صلحة الإ�سرائيل ّية على ح�ساب م�صالح
الفل�سطيني ال��ذي ي�ت��وق للعملية
ال�شعب
ّ
الدميقراط ّية
و�أو� �ض �ح��ت ال�ك��ات�ب��ة املخت�صة ب��ال���ش��ؤون
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن � ّي��ة ع �م�ي�رة ه ��ا� ��س ،يف حت�ل�ي��لٍ
ب���ص�ح�ي�ف��ة ه ��آرت ����س ال �ع�ب�ر ّي��ةّ � ،أن ت��أج�ي��ل
االن �ت �خ��اب��ات� ،أث �ب��ت � ّأن ع �ب��ا���س وامل �ق��رب�ين
ممن ي�ستمع �إىل ن�صائحهم،
القالئل يف فتح ّ
خمل�صون للم�صلحة الإ�سرائيل ّية باحلفاظ
ع �ل ��ى ال ��و�� �ض ��ع ال� �ق ��ائ ��م وم� �ن ��ع �أي ه� ��زات
وتغيريات
و�أ� �ض ��اف ��ت :ه��م �أظ� �ه ��روا� ،أن م�ع��ار��ض��ة
�إ�سرائيل لالنتخابات الفل�سطينية تتفوق
بالن�سبة لهم على موقف �شعبهم املتلهف
للعملية الدميقراطية  ،م�ؤ ّكد ًة �أ ًن الو�ضع
القائم ،مُتغيرِّ ب�شكلٍ م�ستم ٍر يف غري �صالح
الفل�سطينيني ويف �صالح �سيطرة �إ�سرائيل
على بيوتهم و�أرا�ضيهم
ول�ف�ت��ت ه��ا���س� ،إىل � ّأن ال��و� �ض��ع ال�ق��ائ��م
املزيف ،يمُ ِّكن فتح من ال�سيطرة على مواقع
قوة اقت�صادية� ،إداري��ة و�سيا�سية يف جيوب
ال�ضفة الغربية ،كما �أ ّنه ميكن ال�شخ�صيات
الكبرية غري املنتخبة من موا�صلة تطوير
وتعزيز طبقة وا�سعة من املوظفني الكبار
ورج� � ��ال �أج � �ه ��زة الأم � � ��ن ،و�أي� �� ً��ض ��ا ي���س�م��ح

حل��رك��ة ع�ب��ا���س ب��ال���س�ي�ط��رة ب��درج � ٍة ك�ب�ير ٍة
على ن�شاطات وم�شاريع القطاع من خالل
تف�ضيل املقربني
وم�ضت الكاتبة ،التي تربطها عالقاتٍ
وط �ي��د ٍة ج �دًا ب �ق��ادة �سلطة �أو� �س �ل��و ،م�ضت
ق��ائ �ل � ًة � ّإن مت ��� ّ�س��ك ق �ي ��ادة ف �ت��ح وال���س�ل�ط��ة
خا�ص التن�سيق
باتفاقات �أو�سلو ،وعلى نح ٍو ٍّ
أمني مع �إ�سرائيل ،يُحافِظ على ا�ستقرار
ال ّ
م�ع�ين يف امل�ن�ط�ق��ة ،وه ��ذا ي�ترج��م �إىل منح
مهمة من املجتمع الدويل لعمل ال�سلطة ،
ُو�ضح ًة يف الوقت عينه � ّأن هذا اال�ستقرار،
م ِ
ال��ذي يعني ب�شكل �أث��ر دق��ة �أم��ن �إ�سرائيل
على ح�ساب �أمن الفل�سطينيني وحقوقهم،
مهم لدول كثرية تقدم امل�ساعدات لل�سلطة

الفل�سطينية ،وع �ل��ى ر�أ� �س �ه��ا دول االحت��اد
الأوروبي والواليات املتحدة
وب�ي� ّن��ت ه��ا���س� ،أ ّن��ه يف ال�سنوات الأخ�يرة
زادت ال��دع��وات ال�ستئناف ن���ش��اط املجل�س
الفل�سطيني ال ��ذي ي���ض��م جميع
ال��وط �ن� ّ�ي
ّ
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ،ك �م �ح��اول � ٍة لإع� ��ادة امل�ك��ان��ة
ملنظمة التحرير؛ كج�سم يحدد ال�سيا�سة
الفل�سطينية ،ويف ��س�ن��وات �أو��س�ل��و انقلبت
الأم ��ور ،وال�سلطة الفل�سطينية ،التي هي
على ال��ورق خا�ضعة للمنظمة ،حتولت �إىل
امل��ؤ��س���س��ة ال�سيا�سية احل��ا��س�م��ة ،واملنظمة
حتولت �إىل ق�شرة ثوم  ،بح�سب تعبريها
ويف تعليقها على ت�صريحات ق��ادة فتح
وم ��ن ب�ي�ن�ه��م رئ �ي ����س ق��ائ �م��ة ف �ت��ح ع �ب��ا���س،

حم�م��ود ال�ع��ال��ول ،ب ��أن ان�ت�خ��اب��ات ال ت�شمل
القد�س �ستكون خيانة وجرمية  ،قالت �إن
العالول وغ�يره جتاهلوا مت��ا ًم��ا الإمكانية
الثانية لإج ��راء االن�ت�خ��اب��ات ال�ت��ي طرحها
م� � � ّر ًة ت �ل��و الأخ� � ��رى م �ت �ح��دث��ون ومم �ث �ل��ون
لقوائم �أخ��رى؛ بالبحث عن ط��رق لإج��راء
االنتخابات يف القد�س حتى ب��دون موافقة
�إ�سرائيل؛ بو�ضع ال�صناديق مثال يف امل�ساجد
والكنائ�س ،مبا فيها امل�سجد الأق�صى
و�أو�ضحت � ّأن عبا�س يف خطابه والعالول،
ا� �س �ت �خ � ّف��ا مب ��ن ق� ��دم ه� ��ذه االق�ت��راح� ��ات،
وك �� ّأن االنتخابات يف القد�س بالن�سبة لهم
م��و� �ض��وع ت �ق �ن��ي ،وجت ��اه�ل�ا ب �� �ش �ك��لٍ ك��ام��لٍ
البعد ال�ت��آم��ري يف ه��ذه االق�تراح��ات ،وهو
�ضع�ضعة وه��م التطبيع يف القد�س و�إدارة
م�ع��رك��ة م��ن امل�ق��اوم��ة ال�شعبية ،وت�صويت
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين يف ال �ق��د���س ب� ��أي ط��ري�ق��ة ،
م�ضيفة � ّأن عبا�س والعالول ،مل ي�شرحا ملاذا
يجب ان�ت�ظ��ار الإذن م��ن �إ��س��رائ�ي��ل لإج��راء
االنتخابات يف القد�س ،وبهذا فقد خ�ضعا
للفيتو الإ�سرائيلي على تنظيم االنتخابات
ور�أت ها�س يف ختام حتليلهاّ � ،أن �صمتهم
يك�شف نفا ًقا منوذج ًيا ،لكبار فتح يف ال�سلطة
ال�شعبي
وال��ذي��ن دائ� ًم��ا يمُ � ِّ�ج��دون الن�ضال
ّ
كنقي�ض للن�ضال امل�سلح ،واالن�ت�خ��اب��ات يف
ٍ
ال�ق��د���س ك��ان��ت م��ن املمكن �أنْ ت�ك��ون ف�ص ً
ال
من الن�ضال ال�شعبي ،وعدم ا�ستغالل هذه
الفر�صة بخو�ض هذا الن�ضال يثبت ما هو
م�ع��روفّ � ،أن قيادة فتح ال ت�ؤمن بالن�ضال
وه��ي غ�ير معنية ب��ه ،وبالت�أكيد فهي غري
معنية ب�إتباعه  ،كما قالت

أوضاع صحية قاسية يواجهها  3أسرى داخل سجون االحتالل
االنباط-وكاالت

ق��ال��ت هيئة � �ش ��ؤون الأ� �س��رى وامل �ح��رري��ن� ،إن
الأ��س��رى خا�صة املر�ضى منهم يعي�شون �أو�ضاعاً
�صحية �صعبة جداً وا�ستثنائية ،نتاجاً ملا يتعر�ضون
له من �إهمال طبي متعمد من قبل �إدارة املعتقالت
الإ�سرائيلية ،فهي تنتهج بحقهم �أ�ساليب عنجهية
وغ�ي�ر �إن���س��ان�ي��ة ،ف�ه��ي تتعمد جت��اه��ل �أو��ض��اع�ه��م
ال�صحية القا�سية ،وعدم تقدمي العالج الالزم لهم
كل ح�سب مر�ضه وبالتايل تركهم يكابدون الأوجاع
وك�شفت الهيئة يف تقرير ال�ي��وم االث�ن�ين ،عن
عدد من احلاالت املر�ضية القابعة يف عدة �سجون
�إ�سرائيلية ،م��ن بينها حالة الأ��س�ير عماد كميل
( 55عاماً) من بلدة قباطية جنوب جنني ،والذي
يعاين من عدة م�شاكل �صحية مزمنة ،فهو ي�شتكي
من �أوج��اع يف املعدة والتهابات يف امل�سالك البولية
ي�صاحبها حرقة ونزيف ،ورغم �أوجاعه ومعاناته

تكتفي �إدارة امل�ع�ت�ق��ل ب��إع�ط��ائ��ه امل���س�ك�ن��ات ،دون
تقدمي عالج حقيقي له وت�شخي�ص حالته بال�شكل
ال�صحيح ،ويعاين �أي�ضاً من �آالم ح��ادة يف العظام
ال �سيما رجله اليمنى ،فهو ال ي�ستطيع الوقوف
وامل�شي مل�سافات طويلة كما ي�شتكي الأ�سري كميل

من م�شاكل يف اجليوب الأنفية ومن نزول قيح من
�أنفه ،ومن فقدان حا�سة ال�شم و�ضيق التنف�س ويف
كثري من الأحيان يعاين من عدم و�ضوح الر�ؤية،
وم�ؤخراً مت نقله �إىل م�ست�شفى “العفولة” ،وقام
�أطباء االحتالل بامل�ست�شفى بو�صف بخاخ و�أدوي��ة

عالجية ل��ه ،لكن �إدارة معتقل “جلبوع” رف�ضت
تزويده ب��الأدوي��ة يف حني يعاين الأ�سري ابراهيم
غنيمات ( 42ع��ام�اً) م��ن ب�ل��دة �صوريف باخلليل
من �ضعف بع�ضلة القلب وبحاجة ما�سة لرتكيب
منظم لنب�ضات القلب ،لكن �إدارة “رميون” متاطل
بتحويله لإجراء العملية ،علماً ب�أن حالته ال�صحية
ت�ستدعي �إج��راء العملية ب�أ�سرع وقت ممكن ،فهو
ي�شتكي من �آالم حادة يف قلبه وال ي�ستطيع بذل �أي
جمهود �أما الأ�سري منذر اغبارية ( 55عاماً) من
مدينة طولكرم ،فهو يعاين من ان�سداد مبجرى
ال��دم��ع وم��ن وج ��ود م�ي��اه بي�ضاء يف عينيه ،وهو
بحاجة ما�سة لتحويله لإجراء عملية يف عينيه لكن
�إدارة معتقل “جلبوع” متاطل بتحويله ،وم�ؤخراً
ت��راج��ع ال��و��ض��ع ال�صحي ل�ل�أ��س�ير اغ�ب��اري��ة وب��د�أ
ي�شتكي من حمو�ضة يف املعدة ويتقي�أ ب�شكل يومي،
وفقد م��ن وزن��ه م��ا ي�ق��ارب  10كغم ،وه��و بانتظار
حتويله لإجراء منظار ملعدته

األوقاف الفلسطينية 20 :اقتحاما
للمسجد األقصى خالل أبريل
االنباط-وكاالت

ق��ال��ت وزارة الأوق � � ��اف وال �� �ش ��ؤون
الدينية الفل�سطينية �إن م�ستوطنني
�إ�سرائيليني اقتحموا امل�سجد الأق�صى
 20م��رة ،خ�لال �أبريل/ني�سان املا�ضي،
يف ح�ين منع اجلي�ش الإ�سرائيلي رفع
الأذان  44م��رة يف امل�سجد الإبراهيمي
خالل نف�س ال�شهر
وق ��ال ��ت وزارة الأوق� � ��اف يف ت�ق��ري��ر
�شهري د ّن�س االحتالل امل�سجد الأق�صى
خ�لال �شهر (�أب��ري��ل) ني�سان امل��ا��ض��ي،
ب�أكرث من  20مرة ،عرب جمموعات من
�سوائب امل�ستوطنني وغالة التطرف
و�أ�ضافت �أن جماعات الهيكل املزعوم
ك�ث�ف��ت م��ن ح���ش��ده��ا وحت��ري���ض�ه��ا على
اق �ت �ح ��ام وا�� �س ��ع وج �م ��اع ��ي ل�ل�م���س�ج��د
الأق� ��� �ص ��ى امل � �ب� ��ارك يف  28م� ��ن ��ش�ه��ر
رم�ضان املبارك

ودعت جماعات متطرفة وحاخامات
�إىل ت �ن �ف �ي��ذ اق �ت �ح��ام ك �ب�ير ل�ل�م���س�ج��د
الأق���ص��ى ي��وم  28رم���ض��ان ( 10مايو/
�أي��ار) مبنا�سبة م��ا ي�سمى ي��وم القد�س
العربي
و�أ��ش��ار تقرير الأوق ��اف �إىل اقتحام
م � � � ��آذن امل �� �س �ج��د الأق� ��� �ص ��ى وت �ع �ط �ي��ل
م� �ك�ب�رات ال �� �ص��وت ،وم��وا� �ص �ل��ة ح�م�ل��ة
الإبعادات مل�صلني عن امل�سجد
ويف اخلليل (ج�ن��وب) ،ذك��ر التقرير
�أن االحتالل منع رفع الأذان يف امل�سجد
الإب��راه�ي�م��ي خ�لال ال�شهر امل��ا��ض��ي 44
وقتا
ومنذ العام  ،1994ق�سمت �إ�سرائيل
امل�سجد ب��واق��ع  63ب��امل�ئ��ة ل�ل�ي�ه��ود ،و37
باملئة للم�سلمني ،عقب مذبحة ارتكبها
م���س�ت��وط��ن �أ� �س �ف��رت ع��ن ا��س�ت���ش�ه��اد 29
م�صليا ،ويف اجل��زء املخ�ص�ص لليهود
تقع غرفة الأذان

االحتالل يخشى من عمليات أخرى
 ٠٠تفاصيل جديدة عن عملية زعترة
االنباط-وكاالت

رج��ح حتقيق �أويل للجي�ش الإ�سرائيلي
وال�شاباك يف عملية �إطالق النار عند حاجز
زع�ترة ،جنوبي نابل�س وال�ت��ي �أ�صيب فيها
ث�لاث��ة م���س�ت��وط�ن�ين �أم ����س ،الأح� ��دُ ،ن�ف��ذت
ب�إطالق نار من م�سد�س ،و�أن منفذها عمل
مب �ف��رده ،ورمب��ا ك��ان برفقته �شخ�ص �آخ��ر
يف ال�سيارة .وذكرت م�صادر طبية �أن جراح
اث�ن�ين م��ن امل���س�ت��وط�ن�ين ح��رج��ة وخ�ط�يرة،
فيما جراح الثالث متو�سطة
و�أ�� �ش ��ار امل �ح �ل��ل ال�ع���س�ك��ري يف �صحيفة
“ه�آرت�س” ،ع��ام��و���س ه��رئ �ي��ل� ،إىل �أن
امل �� �ص��اب�ين ه��م ط�ل�اب م�ع�ه��د دي �ن��ي ،ك��ان��وا
ي�ق�ف��ون يف حم�ط��ة ل�ل�ح��اف�لات ،فيما كانت
ق��وات م��ن جي�ش االح�ت�لال حت��ر���س امل�ك��ان،
ال��ذي ُن�صبت ف�ي��ه ك��ام�يرات“ .ويف معظم
ال�ع�م�ل�ي��ات م��ن ه ��ذا ال �ن��وع ال �ت��ي ج ��رت يف
ال�سنوات الأخ�يرة ،يتم القب�ض على املنفذ

بعد وقت ق�صري”
وتابع هرئيل �أن قوات االحتالل تتوقع
�أن منفذ العملية قد ينفذ عملية �أخرى ،يف
ال�ف�ترة القريبة املقبلة ،و�أث�ن��اء مطاردته،
و�أن ه��ذا االحتمال “يعزز احتمال انتخاء
مطاردته بتبادل �إطالق نار”
ويف م � � ��وازاة ذل � ��ك ،ي �ت �� �ص��اع��د ال �ت��وت��ر
يف ال �ق��د���س امل�ح�ت�ل��ة ،ب�ع��د �إع � ��ادة ال���ش��رط��ة
الإ�سرائيلية احل��واج��ز �إىل منطقة البلدة
ال � �ق ��دمي ��ة� ،إىل ج ��ان ��ب ع � ��زم االح� �ت�ل�ال
�إخ�ل��اء ع��ائ�ل�ات م�ق��د��س�ي��ة م��ن ب�ي��وت�ه��ا يف
ال�شيخ ج��راح وه��دم�ه��ا و�أ� �ش��ار ه��رئ�ي��ل �إىل
�أن ه��ذه الأح��داث ت�أتي يف توقيت ح�سا�س،
و�أن الأ� �س �ب��وع�ين امل�ق�ب�ل�ين م���ش�ح��ون��ان من
ال�ن��اح�ي�ت�ين ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال��دي �ن �ي��ة ،ب�سبب
ليلة القدر وذك��رى النكبة وعيد البواكري
اليهودي“ ،واجلي�ش الإ�سرائيلي ي�أمل �أال
تتطور موجة عمليات تقليد ترافق الأي��ام
الأخرية من �شهر رم�ضان”

إدارة بايدن مصرة على العودة لالتفاق النووي

خيبة أمل في إسرائيل من
المحادثات مع واشنطن حول إيران
االنباط-وكاالت

ن � �ق �ل� ًا ع� ��ن م� ��� �ص ��ادر ع �ل �ي �م � ٍة ج� � � �دًا يف
ك� � ٍّل م��ن وا� �ش �ن �ط��ن وت ��ل �أب� �ي ��ب� ،أ ّك � ��د م��وق��ع
( )WALLAالإخباريّ -العربيّ � ،أ ّك��د �أ ّن
امل�ؤ�س�سة الأمنية الإ�سرائيليّة �أ�صيبت بخيبة
�أمل من نتائج املحادثات التي �أجراها �أع�ضاء
إ�سرائيلي الذي �سافر �إىل وا�شنطن،
الوفد ال
ّ
بهدف الت�أثري على تفا�صيل االتفاق النووي
الذي يتبلور بني القوى العظمى و�إيران ،كما
قالت امل�صادر وت��اب��ع امل��وق��ع ق��ائ� ً
لا ،نق ًال عن
إ�سرائيلي،
امل�صادر عينها ،م�س�ؤولو الوفد ال
ّ
من بينهم رئي�س �شعبة الإ�سرتاتيجية و�إيران
يف الأرك ��ان العامة ،ال�ل��واء ط��ال كلمن ،نقلوا
انطباعهم عن املحادثات ،والتقدير يف امل�ؤ�س�سة
الأمنية هو �أ ّن �إدارة بايدن م�صرة على العودة
�إىل االتفاق النووي من العام  2015والدفع
يف مرحلة الحقة التفاق طويل الأمد وك�شف
امل��وق��ع ال �ع�بريّ ال�ن�ق��اب ع��ن �أ ّن الأمريكيني
عاقِدون العزم على �إمتام تفا�صيل العودة �إىل
االتفاق القدمي والإع�ل�ان عن ذلك يف �أقرب
وق��ت ،وحت��دي�دًا قبل �شهر ح��زي��ران (يونيو)
القريب ،لل�سماح لطهران ب�أ ْن ُتقدِّم للجمهور
الإي ��را ّ
ين �إجن ��ازات قبيل معركة االنتخابات
امل�ق�ب�ل��ة ،ك�م��ا ق��ال��ت امل���ص��ادر ووف � ًق��ا للموقع،
ح��اول��ت ج�ه��ات يف امل�ؤ�س�سة الأم�ن�ي��ة الت�أثري
على ك�ب��ار امل���س��ؤول�ين يف الإدارة الأم��ري�ك� ّي��ة،
مو�ضحني �أ ّنه نظ ًرا حلقيقة �أ ّن الإيرانيني من

�أج��ل احتياجات داخلية مُ�صِّ رين على �إكمال
العملية بحلول �شهر حزيران ،فمن ال�صواب
ال�ضغط عليهم ..ولكن ،يبدو �أ ّن الأمريكيني
ي �ع �ت��زم��ون �إن� �ه ��اء ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة ح �ت��ى ذل��ك
الوقت � ً
أي�ضا لأ ّن بايدن يريد رفع هذه امل�س�ألة
ع��ن ج��دول الأع �م��ال ،لتحويل ال�ترك�ي��ز �إىل
ق�ضايا �أكرث �أهمية بالن�سبة له مثل الكورونا،
االق �ت �� �ص��اد ،ال���ص�ين ،رو��س�ي��ا و�أم � ��ور �أخ ��رى،
بح�سب م��ا �أ ّك��دت��ه امل���ص��ادر ون�ق��ل امل��وق��ع عن
م�صادر �أمن ّي ٍة �إ�سرائيل ّي ٍة قولها �إ ّن الأمريكيني
ين�صتون لك ّنهم ال ي�سخون بالتفا�صيل ،وهم
�صارمون يف كل ما يتعلق بتفا�صيل االتفاق
 ،م��ع ذل��ك ات���ض��ح ل�ه��م �أ ّن �إي� ��ران ل��ن ت��واف��ق
على العودة �إىل االتفاق القدمي �إذا مل يج ِر
الأم��ري�ك�ي��ون تغيريات عليه ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
رفع العقوبات الإ�ضافية التي فر�ضها عليهم
الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب ،مبا يف ذلك
القيود على كبار م�س�ؤويل احلر�س ال�ث��وريّ ،
و�أ ّن البيت الأبي�ض ينوي اال�ستجابة لهذه
املطالب و�أ�شار املوقع يف ختام النب�أ احل�صريّ
�إىل �أ ّن امل�ؤ�س�سة الأمنية الإ�سرائيليّة �أدرك��ت
�أ ّن املعركة الإ�سرائيليّة على تفا�صيل االتفاق
خ��ا� �س��رة ،وه ��م ي���س�ت�ع��دون ل�ل�م�ع��رك��ة املقبلة
على حتديد جهات رقابة حازمة ومراقبني
ي���ش��رف��ون ع�ل��ى امل �� �ش��روع ال �ن��ووي وال�ت�م��رك��ز
الإي��راين يف ال�شرق الأو��س��ط ،وعلى احلفاظ
إ�سرائيلي يف
النوعي للجي�ش ال
على التفوق
ّ
ّ
منطقة ال�شرق الأو�سط ،بح�سب امل�صادر ذاتها

صحيفة عبرية« :عملية زعترة» ..صراع خالفة في الضفة ودخول عهد إسرائيلي حذر

االنباط-وكاالت

ما حدث �أم�س مل يكن عملية �إطالق نار
�أخرى على املحاور ،فالعملية التي حدثت
على مفرتق تفّوح [زعرتةه تدل على عهد
جديد ،وعلى بداية حمتملة لهزة �أر�ضية يف
رام اهلل تهز احلارة كلها
من اللحظة التي �أعلن فيها �أب��و مازن
ت�أجيل االنتخابات بد�أ العد التنازيل لنهاية
عهد حكمه .كل ما يجري من تلك اللحظة
� �س��واء يف امل �ج��ال ال���س�ي��ا��س��ي �أم يف جم��ال
عمليات الإره ��اب الفل�سطينية يف ال�ضفة
وغزة تنتمي �إىل ف�صل �صراع اخلالفة يف
ال�ضفة ال��ذي ي�ه��دد بفو�ضى فل�سطينية
داخلية ومواجهة عنيفة مع �إ�سرائيل.

ي���س�ت�ع��د ج� �ه ��از امل� �خ ��اب ��رات واجل �ي ����ش
الإ�سرائيلي منذ �سنوات لهذا اليوم .ولكنه
عندما ي��أت��ي ،ي�ستقبل ب�تردد وبال�س�ؤال:
لعله ميكن ك�سب بع�ض الوقت الإ�ضايف؟
�إذن ال يجب البدء بالتعاطي مع ال�سلطة
ك �ك �ي��ان م �ت �ف �ك��ك ،ل �ي ����س وا�� �ض� �ح� �اً ك�ي��ف
�سيبدو ب�ع��د ب�ضعة �أ��ش�ه��ر� ،أو ب�ع��د �سنة.
ح��ان وق��ت امت�شاق خطط اجل ��ارور التي
�أع��ده��ا اجلي�ش وامل �خ��اب��رات ك�ج��واب على
ال�سيناريوهات املختلفة وال �ب��دء بتفعيل
العالقات التي بنتها �إ�سرائيل يف املنطقة،
وق��درات الأوروب�ي�ين ملحاولة الت�أثري على
�شكل ال�سلطة يف اليوم التايل لأبو مازن
قبل �إع�ل�ان �أب��و م��ازن ب��د�أ يلوح ارتفاع
ت��دري �ج��ي يف ح �ج��م ال �ع �م �ل �ي��ات و�أح � ��داث

العنف .ك��ان هناك من ن�سب احلما�سة يف
ال�ق��د���س �إىل �أج� ��واء رم���ض��ان ،و�إىل ق��رار
ال�شرطة الأخ� ��رق يف ب��اب ال �ع��ام��ود ،و�إىل
الأ�شرطة التي ن�شرت على تك توك
ك��ل ذل��ك �صحيح ،ول�ك��ن امل �ي��دان ي�ب��د�أ
ب��اال��ش�ت�ع��ال �أ� �س��ا� �س �اً ع�ن��دم��ا ي���ش�ع��ر ب�ع��دم
وج��ود يد موجهة الجمة من فوقه .وقد
وجد هذا تعبريه يف ارتفاع ر�شق احلجارة
وال��زج��اج��ات احل��ارق��ة ع�ل��ى امل �ح ��اور ،ويف
�إط�ل��اق ال �� �ص��واري��خ م��ن غ� ��زة ،و�أم �� ��س يف
العملية يف م�ف�ترق م��رك��زي .ه�ك��ذا يبدو
و�سيبدو عهد حرب اخلالفة
منذ �أك�ث�ر م��ن �أرب �ع��ة �أ��ش�ه��ر وال�سلطة
ال ت�ق�ترب م��ن رج��ال حما�س .وب��ال�ت��وازي
زادت حما�س يف القطاع من حجم ن�شاطها

الإرهابي يف ال�ضفة .رب البيت يف رام اهلل
�آخ��ذ يف ال��ذوب��ان ،النا�س حوله يتفرقون،
يجمعون لأنف�سهم مواقع ق��وة ،واملواجهة
ب�ين الأط � ��راف ال�ت��ي ك��ان��ت حت��ت ال�سطح
قد تتفجر ب�شكل عنيف .على �إ�سرائيل �أن
موجة اال�شتعال هذه ،ومل ن َر بع ُد االحتجاج
ال�شعبي املتوقع يف ال�شارع الفل�سطيني على
�إل�غ��اء االنتخابات .ويظهر ه��ذا �أ�سا�ساً يف
ال�شبكات االجتماعية
�أج ��واء كهذه ت ��ؤدي �إىل ا�ضطرابات يف
ال�شارع و�إىل عمليات �ضد الإ�سرائيليني.
و�إذا مل ت�ستوعب �إ�سرائيل ب�أننا على �شفا
عهد جديد ،ف�ستكون عملية تفوح م�ؤ�شراً
�آخر يب�شر بانتهاء �أيام الهدوء الن�سبي التي
بني االنتفا�ضتني .حتى لو وا�صل �أبو مازن

التم�سك بكر�سيه ،ف�سيكون زعيماً عدمي
الوزن .ميكن لإ�سرائيل �أن ت�سجل لنف�سها
الآن تفويتاً تاريخياً لفر�صة وجود الزعيم

الأكرث اعتدا ًال الذي �شهدته ال�سلطة بعد
عرفات .لن �أحد يعرف كيف �سيبدو العهد
ما بعده

الـريـا��ضيضي
الـريـا

�سلط عد�سة كامرية
هاتفك على الباركود
لرتى �أخبار «الريا�ضة»
يف املوقع االلكرتوين
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مباراة الزمالك وبيراميدز لن تعاد
مباراة الزمالك وبيراميدز لن تعاد
ال��دويل جهاد جري�ضة.وقال امل�ضدر «م�ضاألة م��دة الوقت

القاهرة  -وكاالت

القاهرة  -وكاالت

ك �� �ض��ف م �� �ض��در م �� �ض �وؤول داخ � ��ل جل �ن��ة احل� �ك ��ام ب��احت��اد
ال�ك��رة امل���ض��ري حقيقة م��ا ت��ردد ع��ن اإع ��ادة ل�ق��اء الزمالك
أتي�امذل�ب��ا�كحت��اد
حل� �ك �
امل�ضريجل �ن��ة ا
ؤول داخ � ��ل
�دز�،دريفما �ل�� �ض �و
�ريام�م �ي�� �ض�
ك �و� �ب�ض��ف
ب�ضبب
املمتاز .يا
�دوري
الزمالك
ال�ضائع ل�ع�ل��نم�باإ�ع �
حقيقة�تم��ا ت��ردد
�رة امل
احلكم
�ادةم�ل�ق�ن��اءج��ان��ب
�اراة،
�ري�ال ال��وق�
�دم� ا��كض��ت�م�
ال�ك� ع�
وب��ريام�ي��دز ،يف ال��دوري امل�ضري املمتاز .ياأتي ذل��ك ب�ضبب
ع��دم اك�ت�م��ال ال��وق��ت ال�ضائع ل�ل�م�ب��اراة ،م��ن ج��ان��ب احلكم

ال�ضائع وا�ضتكماله لنهايته من عدمه ،اأم��ر ل ي�ضتوجب
احلريةم�يف�دة الوقت
مطلق«م�ضاألة
امل�ضدر
جري�ضة.وقال
�دويل جهاد
احت�ضاب
“احلكم له
املباراة» .وتابع
ال�اإعادة
ي�ضتوجب
ل
�ر
�
م
ا
أ
عدمه،
من
لنهايته
وا�ضتكماله
ال�ضائع
م��دة ال��وق��ت ال���ض��ائ��ع اأو اإط ��الق ��ض��اف��رة ن�ه��اي��ة امل �ب��اراة».
احت�ضاب
الزمالك مطلق
وتابع�ن“احلكم له
�د،
احلريةم ���يف�ض الأح �
وبرياميدز ،اأ
املباراة»��.اراة ب�
إعادةت�ه��ت امل �ب
ا وان�
 .1-1اإط ��الق ��ض��اف��رة ن�ه��اي��ة امل �ب��اراة».
إيجابيئ��ع اأو
بالتعادلق� ا�تلال���ض��ا
م��دة ال��و
وان�ت�ه��ت امل �ب��اراة ب��ن الزمالك وبرياميدز ،اأم ����ض الأح ��د،
بالتعادل الإيجابي .1-1
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الجليل
بلقاء
الدوري
مشوار
يبدأ
الوحدات
الوحدات يبدأ مشوار الدوري بلقاء الجليل
االنباط  -عمان

االنباط  -عمان

تختتم م�ضاء اليوم مناف�ضات ال�ضبوع الرابع
من دوري الكرة للمحرتفن بلقاء وحيد ي�ضهد
مناف�ضات
م�ضاء
الرابع�دوري بعد
ال�ضبوع��واء ال �
�دات اىل اج
اليوم�ق ال��وح�
�ودة ف��ري�
تختتم ع�
ي�ضهد
وحيد
بلقاء
للمحرتفن
الكرة
من دوري احتجاب فر�ضته م�ضاركته يف ت�ضفيات بطولة
�واء ال �
ابطال اىل
دوري�وح��دات
ع ��ودة ف��ري��ق ال�
بعدق��دم فيها
�دوريوالتي
القدم
ا�ضيااج �لكرة
بطولة
ت�ضفيات
يف
م�ضاركته
فر�ضته
احتجاب الداء امل���ض��رف يف جمموعة �ضمت ك�ب��ار الفرق
الوحدات فيها
..وي�ضت�ضيفوالتي ق��دم
ال�ضيويةلكرة القدم
دوري ابطال ا�ضيا
فريق اجلليل
الفرق
�ار
�
ب
�
ك
�ضمت
جمموعة
�رف�واف�يف�د اجل��دي��د على ال ��دوري على ملعب �ضتاد
الداء امل���ض� ال�
العا�ضرةاجلليل
ال�ضاعة فريق
الدويل يفالوحدات
..وي�ضت�ضيف
والن�ضف م�ضاءا
ال�ضيوية عمان
�ضتاد
ملعب
على
�دوري
�
ل
ا
على
�د
ال��واف��د اجل��دي�
وهي املباراة الوىل يف امل�ضابقة بعدما مت تاأجيل
م�ضاءا
والن�ضف
العا�ضرة
ال�ضاعة
يف
عمان الدويلمواجهاته الثالث ال�ضابقة وي�ضعى الوحدات يف
اخل�ضارةأجيل
بعدما مت تا
اليوميفلردامل�ضابقة
الوىل
املفاجئة التي
اعتباره من
وهي املباراةلقاء
وي�ضعى
الثالثمنال�ضابقة
الوحدات يفدرع الحت��اد
نهائي بطولة
اجلليل يف
مواجهاته نالها
التي
املفاجئة
اخل�ضارة
من
اعتباره
لردي�ج��رده م��ن لقب امل�ضابقة.و�ضيحر�ض جنوم
لقاء اليوم .ل�
�اد
�
حت
ال
درع
بطولة
نهائي
يف
اجلليل
اول انت�ضار مينح اجلمهور الثقة بقدرات الفريق
الكابنت عبد اهلل ابو زمع بالت�ضكلة التي خا�ضت
نالها من الفريق على ت�ق��دمي ال���ض��ورة اجلميلة للفريق
امل�ضابقة.و�ضيحر�ض جنوم
تعك�ضلقب
.ل�ي�ج��رده م��ن
وي�ع��زز القناعة ب�ق��درة ال��وح��دات على موا�ضلة
مناف�ضات البطولة ال�ضيوية �ضعيا وراء حتقيق
ويتوقع ان يدفع
جناح امل�ضاركة ال�ضيوية
اول انت�ضار مينح اجلمهور الثقة بقدرات الفريق
الكابنت عبد اهلل ابو زمع بالت�ضكلة التي خا�ضت
الفريق على ت�ق��دمي ال���ض��ورة اجلميلة للفريق
وي�ع��زز القناعة ب�ق��درة ال��وح��دات على موا�ضلة
مناف�ضات البطولة ال�ضيوية �ضعيا وراء حتقيق
تعك�ض جناح امل�ضاركة ال�ضيوية ويتوقع ان يدفع

املناف�ضة وال��دف��اع ع��ن اللقب ال��ذي يحمله منذ
امل��و��ض��م امل��ا� �ض��ي ..يف امل�ق��اب��ل ل��ن ي�ق��ف اجلليل
الطموحاتمنذ
تراوده�ذي يحمله
اللقب ال�
مكتوف ا�دف�ل�اع ع�
املناف�ضة وال�
بتفجري
أيدي�،نحيث
اجلليل
�ف
�
ق
�
ي
�ن
�
ل
�ل
�
ب
�ا
�
ق
�
مل
ا
..يف
�ي
�
ض
�
�
امل��و��ض��م امل�
مفاج�ااأة كبرية اأمام حامل اللقب ،لكنه �ضيتعامل
بتفجري
الطموحات
تراوده
حيث
أيدي،
ل
مكتوفمعا املعطيات بحذر وه��و يواجه فريق ق��ادم من
�ضيتعامل�ار���ض
لكنهق��ع ان مي�
اللقب�،ذ ي�ت��و
حامل�وي��ة ول�
أمام�وي��ة ق�
كبرية�ة اا��ض�ي�
مفاجام�أة��ض��ارك�
ا�ضلوبا�ادم من
العالونهفريق ق�
مدربهيواجه
بحذر وه��و
دفاعيا مع
املعطيات بقيادة
مع اجلليل
�ض
�
�
�ار
�
مي
ان
�ع
�
ق
�و
�
ت
�
ي
�ذ
�
ل
و
�ة
�
ي
�و
�
ق
�ة
�
ي
�و
�
ي
�
ض
م���ض��ارك��ة ا��
ا�ضتغالل الهجمات املرتدة يف حماولة الحتفاظ
مع
دفاعيا
ا�ضلوبا
العالونه
مدربه
بقيادة
اجلليل�ال���ض�ب��اك نظيفة وا��ض�ت�غ��الل اي ��ة ف��ر��ض��ة ام��ام
ب�
الحتفاظ
حماولة
يف
املرتدة
الهجمات
ا�ضتغالل
املرمى للت�ضجيل وحتقيق اح��دى املفاجاأت التي
مبارياته ام��ام
يحققهااي �يف�ة ف��ر��ض��ة
اجلليلوا��انض�ت�غ��الل
ب��ال���ض�اب�ع�ت��اك�ادنظيفة
ال�ضابقة
التي
أت
ا
املفاج
�دى
�
ح
ا
وحتقيق
للت�ضجيل
وان الفريق ب��ات بحاجة للفوز وزي��ادة
املرمىل �ضيما
ال�ضابقة
مبارياته
يف
يحققها
ان
اجلليل
اع�ت��ادر�ضيده م��ن النقاط وه��و ال��ذي جمع نقطتن
للفوز الوزي�خ ��ادة
الفريق�اتب��ات
�رية يف
بحاجةامل��راك��ز
و�ضعته يف
�ضيما�ن 3وانم��واج�ه�
ل م�
نقطتن
وهو�و ال�
النقاط وه�
ر�ضيده م�
الو�ضع
جمعلتغيري
�ذياليوم
ي�ضعى
جدول�ن امل�ضابقة
يف
�رية
�
خ
ال
�ز
�
ك
�را
�
مل
ا
يف
و�ضعته
�ات
�
ه
�
ج
�وا
م��ن 3رغم���م ادراك ��ه ب�ضعوبة املهمة ام��ام ف��ري��ق ي�ضتلح
واجلاهزيةلتغيري
والعدادي�ضعى اليوم
امل�ضابقة وهو
الو�ضع اىل
العالية ا�ضافة
جدولباخلربة
ي�ضتلح
�ق
�
ي
�ر
�
ف
�ام
�
م
ا
املهمة
ب�ضعوبة
رغ��م ادراك ��ه
جمموعة النجوم التي ت�ضمها ت�ضكيلته .
باخلربة والعداد واجلاهزية العالية ا�ضافة اىل
جمموعة النجوم التي ت�ضمها ت�ضكيلته .

المصاطفة يتوج بفضية الدوري العالمي للكراتية
المصاطفة يتوج بفضية الدوري العالمي للكراتية

االنباط  -عمان
ا�ضتهل م�ضواره �ضمن مناف�ضات وزن��ه
م �� �ض��اء اجل �م �ع��ة امل��ا� �ض��ي ب��ال �ف��وز ع�ل��ى
االنباط  -عمان
مناف�ضاتي�ل�وز
�وزن��ه�ضابيكي
�ضمنل �ن��دي  ،م�
م�ضواره�ب ال �ب��و
توج لعب املنتخب الوطني للكراتيه ا�ضتهل ال��الع�
دور با�ل�ا�ل �ف�
�0-3ايف� �ض��ي
بنتيجةع��ة امل�
 ،عبد الرحمن امل�ضاطفة  ،بامليدالية م �� �ض��اء اجل �م �
�٦4وزقبلع�لا�أن�ى ُيحقق
�ضابيكي
�وز
�
ل
�
ي
�
م
،
�دي
�
ن
�
ل
�و
للكراتيهالعاملي  ،ال��الع��ب ال �ب�
توج لعب
الوطني ال��دوري
املنتخبيف بطولة
الف�ضية ،
النت�ضار على الرتكي دينيز موراتكان
حقق
ي
أن
ا
قبل
٦4
�
ل
ا
دور
يف
0-3
بنتيجة
بامليدالية
،
امل�ضاطفة
الرحمن
 ،عبد والتي ا�ضت�ضافتها العا�ضمة الربتغالية
ب�ب�ن�ت�ي�ج��ة  2-3يف دور ال � � ُ .32واأك �م��ل
الرتكي دينيز
 800لع��ب النت�ضار على
العاملي ،
بطولة
�دوريح ��وايل
مب��ا�ضل���ارك��ة
يفب��ون��ة
الف�ضية ،ل���ض�
موراتكان الدور
انت�ضاراته وفاز يف
“امل�ضاطفة”
�ل
�
م
�
ك
ا
أ
و
.32
�
�
ل
ا
دور
يف
2-3
�ة
�
ج
�
ي
�
ت
�
ن
�
ب
�
ب
الربتغالية
العا�ضمة
ا�ضت�ضافتها
والتي ولع �ب��ة م�ث�ل��وا  87دول ��ة ح��ول ال �ع��امل.
ثمن النهائي على الإي�ط��ايل دي فيفو
الدور
يف
وفاز
انت�ضاراته
“امل�ضاطفة”
مب���ا��ض�� ��ار�ضك��ة ح ��وايل
 800م �ل� �ع�ض��ب�اء ال �ي��وم
“امل�ضاطفة”
ل���ض�ب��ون��ة وخ
جيانلوكا بالأف�ضلية وم��ن ث��م تخطى
فيفو
دي
�ايل
�
ط
�
ي
ل
إ
ا
على
النهائي
ثمن
�امل.
�
ع
�
ل
ا
�ول
�
ح
�ة
�
ل
دو
87
�وا
�
ل
ولع �ب��ة ام�ثلأ�ح ��د ال �ن��زال النهائي ل��وزن حت��ت ٦7
عقبة املجري مار�ضيال يف ربع النهائي
ويفم��ن ث�
أف�ضلية و
أوروبا�وموامل�ضنف جيانلوكا بال
العامل�اءوا ال �ي�
بطل م �� �ض�
“امل�ضاطفة”
وخ ��ا� ��ض كغم اأمام
تخطىالنهائي
الدور�م ن�ضف
بنتيجة .0-8
النهائي
ربع
يف
مار�ضيال
املجري
عقبة
٦7
�ت
�
حت
�وزن
�
ل
النهائي
الأح ��د ال �انل��ث��زال
�اين على فئة ه��ذا ال��وزن الفرن�ضي
ف��از “امل�ضاطفة” على امل�ضنف الأول
النهائي
ن�ضف
الدور
ويف
.0-8
بنتيجة
وامل�ضنف
أوروبا
ا
و
العامل
كغم اأمامدابطل
كو�ضتا �ضتيفن وخ�ضر لعبنا النزال
وب�ط��ل اأفريقيا امل�ضري علي ال�ضاوي
.2-3على امل�ضنف الأول
“امل�ضاطفة”
�از
�
ف
الفرن�ضي
�وزن
�
ل
ا
�ذا
�
ه
فئة
ال�ث��اين على
بنتيجة  .1-0وك ��ان “امل�ضاطفة” قد
بنتيجة
وب�ط��ل اأفريقيا امل�ضري علي ال�ضاوي
دا كو�ضتا �ضتيفن وخ�ضر لعبنا النزال
بنتيجة .2-3
بنتيجة  .1-0وك ��ان “امل�ضاطفة” قد
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11

زريق ينافس في االستفتاء االسيوي
زريق ينافس في االستفتاء االسيوي

االنباط  -عمان

االنباط  -عمان

دخ��ل جن��م فريق ال��وح��دات املحرتف
اللبناين اأحمد زري��ق �ضباق املناف�ضة يف
دور املحرتف
لعب�وح�يف�دات
فريق ال�
دخ��ل
املجموعات
ا�ضتفتاءجن��ماف�ضل
يف
املناف�ضة
�ضباق
�ق
�
ي
زر
أحمد
ا
اللبناين
ل��دوري ابطال ا�ضيا حيث دعا الوحدات
املجموعاتيف
دورح �م��د زري ��ق
لعب�وي�يف�ت لأ
اف�ضلل�ل�ت���ض�
ا�ضتفتاء�اه��ريه
ج �م�
الوحدات
دعا
حيث
ا�ضيا
ابطال
�دوري
ل� ال��ض�ت�ف�ت��اء خ��ا��ض��ة اأن ��ه ق��دم م�ضتويات
دور�د زري ��ق يف
الفريق لأيفح �م�
�ريه ل�م�ل��عت���ض��وي��ت
ج �م��اه�
املجموعات
متميزة
م�ضتويات
�دم
�
ق
�ه
�
ن
ا
أ
�ة
�
ض
�
�
�ا
�
خ
�اء
�
ت
�
ف
ال��ض�ت�
للبطولة ال�ق��اري��ة ،قبل اأي ��ام .ويت�ضابق
املجموعات
دور
يف
الفريق
�ع
�
م
متميزة
زري��ق م��ع  7لع�ب��ن يف ال�ضتفتاء حول
للبطولة ما�لن��ق�ط ��ارق�ي��ة�ة،غ � �قبل
ويت�ضابقه��ر
�ام�.ا ع ��ن ��ض�
�رب اآاأ��ي ��ض� �ي �
جن ��م
حولب��د
ال�ضتفتاء�م :ع�
�نامل�يف�ا� �ض��ي ،وه � �
زري�اأب ��ق�ريم���ع�ل 7/ن �يل��ع��ض�ب��ان
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)،
�الل االل������ضض��ع�ع��ودي)،
�ك (ا(الل��ن�ه���ض��ر
�داهلل
�ودي)،
�رزاق�د اح �ل�م��ربي�
ال �حم�م�
�ي)،
�
ت
�ارا
�
م
ل
إ
ا
�ة
�
ق
�ار
�
ض
�
�
�
ل
(ا
�ر
�
ي
�اوز
�
ب
خ�ع�ا �ل�م��د�ر خ��رب��ن (ال� ��وح� ��دة الإم � ��ارات � ��ي)،
�الل� ا�لل �ا�ل��ض �ق�ع�ط��ودي)،
�رب�وي��ك
�ري)،
جن��ا(ال(ا �ل�ه��دح �ي
حم��اي�م�ك��د�لا ال�أول�
م�
�ارات � ��ي)،
�ودي)،
�دة�يا الإل �م����ض �ع�
�نم��ة(ال� �(ا�ولأح�ه�� �ل �
ع �ع �م�م��ر�ر اخ�ل ��ر� �ب�ض��و
ط��ري)،
(ال�ضدح �ي��ل ال�ق�
�ازورل�ا (ال��د
�ضانتي اأوك�ل��وجن�
م��اي�ك��ل
وكان
القطري).
�ودي)،
�
ع
�
ض
�
�
�
ل
ا
�ي
�
�
ل
�
�
ه
ل
أ
(ا
�ة
�
م
�و
�
ض
�
�
�
ل
ع �م��ر
زريقا قد ا�ضتحوذ على اإعجاب جماهري
وكان
القطري).
(ال�ضد
�ازورل
�
ك
�ضانتي
ال ��وح ��دات ب�ع��د الأداء ال��رج��ويل ال��ذي
جماهري
�دوري
إعجاب�ه ب �
على�اتاف��ري �ق�
ا�ضتحوذ�اري�
قد��ه يف م �ب�
زريقه��ر ب
ظ�
�ذي
�
ل
ا
�ويل
�
ج
�ر
�
ل
ا
أداء
ل
ا
�د
�
ع
�
ب
�دات
الاأ�ب��وطح���ال اآ��ض�ي��ا .و��ض��اه��م زري��ق يف ت�ضجيل
�دف�هل� �ل �يف�وم �ح �ب��اري
ظ �ه �ه���ر ب �
�دوري�ر
�ات فم� ��ر�ري �م �ق��ى�ه اب�ل��ن �� �ض�
�دات� يف
ت�ضجيل
يف
�ق
�
ي
زر
�م
�
ه
�ا
�
ض
�
�
و
�ا.
�
ي
�
ض
�
�
ا
آ
اأب�ط��ال
ال�ضعودي و�ضنع الهدف الثاين لزميله
نداي�.ى ال �ن �� �ض��ر
العزيز م ��رم �
عبد�دات يف
ال�ضنغايل ��وح �
ه � ��دف ل � �ل
ال�ضعودي و�ضنع الهدف الثاين لزميله
ال�ضنغايل عبد العزيز نداي.

االهلي يعزز صفوف فريق الكرة النسوي
االهلي يعزز صفوف فريق الكرة النسوي

مان سيتي في مواجهة التأهل امام الباريسي
مان سيتي في مواجهة التأهل امام الباريسي
لندن  -وكاالت

لندن  -وكاالت

اأك ��د األ�ي���ض��ان��درو ف �ل��وري �ن��زي ،الظهري
الأمين لباري�ض �ضان جريمان ،اأن فريقه
�زي ،الظهري
ي�ضتطيع�درو ف �ل�
اأك ��د األ �ي �� �ض��ان�
مان�ض�ضرت �ضيتي،
�وري �ن�على
التغلب
فريقه
أن
ا
جريمان،
�ضان
لباري�ضض ��ائ ��ه م ��ن ال� � ��دور ن �� �ض��ف ال �ن �ه��ائ��ي
الأمين واإق �� �
ي�ضتطيع ل �التغلب
�ضيتي ،ال�ف��ري��ق
مان�ض�ضرت و��ض�ق��ط
على�ال اأوروب � ��ا.
�دوري اأب �ط�
�ي
�
ئ
�ا
�
ه
�
ن
�
ل
ا
�ف
�
ض
�
�
�
ن
�دور
�
�
�
ل
ا
واإق �� �ض ��ائ �ال�ه�ب�م ��اري�ن�� �ض��ي يف م�ع�ق�ل��ه ب�ح��دي�ق��ة الأم� ��راء
�ط االل��ف��ذ�ره�ي��ق
ل ��دوري اأباأ�م�ط��ام�ال اأوروب � �
�اب بنتيجة
ال�ضيتي�،ا.يفو��ض�ج�ق�و�ل��ة
�راء
�
�
م
ل
أ
ا
�ة
�
ق
�
ي
�د
�
ح
�
ب
(�،)1-2ع�ق�ل��ه
ال �ب��اري �� �ض��ي يف م
فيما ي�ضتعد ال�ف��ري�ق��ان ملواجهة
م�ضاءل� ا�ةل�اث�ل��ذ
ال�ضيتي�،ابيف ج��و
بنتيجةفلورينزي
�اب وق��ال
�الث�ه��اء.
اأم��ام الإي�
ملواجهة
�ان
�
ق
�
ي
�ر
�
ف
�
ل
ا
ي�ضتعد
فيماح� ��واره م��ع امل��وق��ع ال��ر��ض�م��ي ل�ن��ادي��ه:
( ،)1-2يف
فلورينزي
�ال
�
ق
و
�اء.
�
ث
�ال
�
ث
�
ل
ا
م�ضاء
الإي��اب “ال�ضوط الأول كان جيدًا للغاية منا يف
لكن�ييفل � ان�ل��اد��ضي���ه:
�اب� �،ض �م�
�اراةمل� ا�ول�ق��ذ�عه�ال��ر
يف ح� ��وارهم �مب���ع ا
�وط الثاين
حدتنا،جيدًا
أول كان
“ال�ضوط ال
للغايةأولمناكانيفبه بع�ض
هدفهم ال
فقدنا
الثاين
�وط
�
ض
�
�
�
ل
ا
يف
لكن
�اب،
�
ه
م �ب��اراة ال�ا�ذحل��ظ ومل نتمكن من اللعب كما اأردن��ا.
الثاين كان
هدفهم الأول
بع�ض ً
حظا ،لكننا
به��ر
كان اأك
حدتنا ،هدفهم
فقدنا أام��ا
�ا.
�
ن
أرد
ا
كما
اللعب
من
نتمكن
احل��ظ وململ نخ�ضر ح�ت��ى الآن ول ي��زال باإمكاننا
أام��ا هدفهم الثاين كان اأك��ر ً
حظا،
لكنناأن ن�ضبب
“ميكننا ا
ال �ت � أاه ��ل» .واأ�� �ض ��اف
ول اي�إذا�زال با
امل�ضاكل الآن
مل نخ�ضر ح�ت��ى
إمكاننا ال�ضوط
لعبنا مثل
لل�ضيتي،
ن�ضبب
أن
ا
“ميكننا
�اف
�
ض
�ل».لواأأول�� �يف الذهاب فيمكننا التغلب عليهم،
ال �ت �اأه � ا
ال�ضوط
مثل
لعبنا
إذا
ا
لل�ضيتي،
امل�ضاكل ل �ك��ن ��ض�ي�ت�ع��ن ع�ل�ي�ن��ا ال �ق �ي��ام ب��ذل��ك مل��دة
الذهاب
عليهمً ،
وي �ح �ت��اج ب��اري ����ض ل �ل �ف��وز ب �ف ��ارق ه��دف��ن
ال ،لكننا
التغلبم��ر �ضه
فيمكننايكون الأ
دقيقة ،ل��ن
الأول يف 90
�دة
�
مل
�ك
�
ل
�ذ
�
ب
�ام
�
ي
�
ق
�
ل
ا
�ا
�
ن
�
ي
�
ل
�
ع
�ن
ل �ك��ن ��ض�ي�ت�ع�
ع�ل��ى الأق ��ل يف مان�ض�ضرت ل�ل�ت�اأه��ل ،وع��ن
م�ضتعدون للعب ه��ذه امل�ب��اراة واحل�ضول
 90دقيقة ،ل��ن يكون الأم��ر �ضه ً
�ن
�
ف
�د
�
ه
�ارق
�
ف
�
�
ب
�وز
�
ف
�
ل
�
ل
�ض
�
�
�
ي
�ار
�
ب
�اج
�
ت
�
ح
�
ي
و
لكننا
،
ال
هذا قال“ :اأعتقد اأنه من خالل جودتنا
ع�ل��ى ال�ن�ت�ي�ج��ة ال�ت��ي ن�ح�ت��اج�ه��ا� ،ضنذهب
�ن
�
ع
و
�ل،
�
ه
ا
أ
�
ت
�
ل
�
ل
مان�ض�ضرت
يف
�ل
�
ق
ل
أ
ا
�ى
�
ل
�
ع
للعبن � ه�
ميكننا ال�ق�ي��ام ب��ذل��ك ،لديهم طريقتهم
واحل�ضولن �خ �� �ض��ره
�اراةل��دي �ن��ا م ��ا
�اك�ذهولا�ملي� �ب����ض
م�ضتعدوناإىل ه� �
جودتنا
حل�ف�من
أعتقدب��ااأنه
ع�ل��ى ال�ن�ت�وي�ل� �ج��ذ�ةل� �ال ��كت�� ��يض �ن�ن �بح��ت��ا
�دار ،لذلك
خالل اجل �
�اظ ع�ل��ى
�ضنذهب� �ه ��دن ��ا» .هذا قال:يف ا“ل�ال�ع��ب
�ذلج�ق�ه���ا� ��،ض ��ارى ج
ميكننا ال�ق�ي��ام ب��ذل��ك ،لديهم طريقتهم
اإىل ه� �ن ��اك ول �ي ����ض ل��دي �ن��ا م ��ا ن �خ �� �ض��ره
يف ال�ل�ع��ب ب��احل�ف��اظ ع�ل��ى اجل ��دار ،لذلك
ول� ��ذل� ��ك � �ض �ن �ب ��ذل ق� ��� �ض ��ارى ج� �ه ��دن ��ا».

االنباط  -عمان

االنباط  -عمان

�ضنحتاج لل�ضغط م ًعا ب�ضكل جيد ولدينا
ا�ضرتاتيجيتنا اخلا�ضة لكنني واث��ق من
املباراة،م ًعا
�ضنحتاجهذهلل�ضغط
ولدينارائ ًعا».
جيد �ضي ًئا
ب�ضكل نفعل
ميكن اأن
من
�ق
�
ث
وا
لكنني
اخلا�ضة
ا�ضرتاتيجيتناأعتقد اأنه كلما قل ا�ضتعدادك لهذه
واأمت “ا
رائ ًعا».
نفعلكان�ضي ًئا
املبارياتميكن
هذه املباراة،
أف�ضل ،اإذا
ذلك ا
ذهن ًيااأنكلما
واأمت “اأعتقد اأنه كلما قل ا�ضتعدادك لهذه
املباريات ذهن ًيا كلما كان ذلك اأف�ضل ،اإذا

بداأت يف التفكري يف الأمر قبل  3اأو  4اأيام،
اأعتقد اأنك �ضت�ضل مرهقًا ،هناك مباريات
منها،أو  4اأيام،
قبل  3ا
وهذهلأمر
التفكري يف ا
بداأت ُتيف
�ضنخو�ضها
واحدة
عد نف�ضها
مباريات
هناك
ًا،
ق
مره
�ضت�ضل
أنك
اأعتقد ا
بالقلب والفخر والرغبة يف الفوز ملحاولة
التاريخ».واحدة منها� ،ضنخو�ضها
نف�ضها وهذه
ُتعد �ضنع
بالقلب والفخر والرغبة يف الفوز ملحاولة
�ضنع التاريخ».

كونتي يرد على التشكيك بلقب الدوري
كونتي يرد على التشكيك بلقب الدوري

ت� �ع ��اق ��د ال � �ن� ��ادي الأه � �ل� ��ي م� ��ع 10
لع�ب��ات ،بهدف تعزيز �ضفوف فريق
�ويها� �ل �ل� ��ي
�اديض� الأ
�رةقا�ل ��دق�ال � �
ت�ك��ع ��ا
�ذيمي���اأ�عم��ل10يف
�دمن�ا�ل�ن���
فريق��م
�ضفوف امل��و� �ض
تعزيزلف� �ت ��ة يف
بهدف� �ض ��ورة
�ات،ه ��ور ب �
لعا�لب��ظ �
يف
�ل
�
م
ا
أ
�
ي
�ذي
�
ل
ا
�وي
�
ض
�
�
�
ن
�
ل
ا
�دم
�
ق
ك ��رة ال �
اجلديد .وا�ضتطاع الأهلي ا�ضتقطاب
�م
�
ض
�
�
�و
�
مل
ا
يف
�ة
�
ت
�
�
ف
ل
�ورة
�
ض
�
�
�
ب
�ور
ال �ظع ��ه �
�دد م��ن ال��الع �ب��ات امل �م �ي��زي��ات ممن
اجلديد .وا�ضتطاع الأهلي ا�ضتقطاب
ع ��دد م��ن ال��الع �ب��ات امل �م �ي��زي��ات ممن

يتمتعن ب��اخل��ربة و��ض�ب��ق ل�ه��ن اللعب
ب �� �ض �ف��وف امل �ن �ت �خ��ب الأردين ،ح�ي��ث
اللعب�ة
�ن م�ه�م�
�ربةك �ل�و���نض� اإب����ق�ض �ل��اهف���ة
يتمتعن�عب�ا�اأنخل�ي �� �ض �
ي �ت��وق�
�ث
�
ي
�
ح
أردين،
ل
ا
�ب
�
خ
�ق .املوا �ل�ن �ت �
ب �ل ��ل� �ض �ف�ف��ري��وف
�الع �ب��ات ال �ع �� �ض��رة ه��ن:
�رب�،ة م�ه�م��ة
“راية�ع اح�أني�ني� ���ا�،ض �ن�ك �ت�ل��ا���نض��ااإ ا��ل� �ض �ن��اف �
ي �ت��وق�
�ضريين
ما�ضه�رة ه��ن:
فريج،ل �ع �� �ض�
روزبهان �ب��ات ا
�ق .وال��الع
ل �ل �ف��ري�
زيادة،
ال�ضلبي،
�ضريين
�رب،
�
ن
�
ل
ا
�ا
�
ض
�
�
�ا
�
ت
�
ن
�ا،
�
ن
�
ي
�
ح
“راية ال���ض��اح��ب ،ل��ن اأب ��و ��ض�ع��د ،ليان
ل�ي�ن��ا
زيادة،
اعجارمة،روزبهان
ال�ضلبي،
ما�ضهعو�ض».
فريج،وعال
�ضلوى خليل
ل�ي�ن��ا ال���ض��اح��ب ،ل��ن اأب ��و ��ض�ع��د ،ليان
اعجارمة� ،ضلوى خليل وعال عو�ض».

السلط يعترض على حكم مباراته مع الرمثا
السلط يعترض على حكم مباراته مع الرمثا
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اأك تتد اأنتطتتونتيتتو كتتونتتتتي املتتديتتر التفتنتتي لإنتتر
ميالن ،اأن الفوز بلقب ال��دوري الإي�ط��ايل مع
علىلإنتتر
أف�ضلالتردفتنتتي
النرياتزوريتتتيهواملاتتديتتر
اأك تتد اأنتطتتونتيتتو كتتونت
اجلماهري التي
�ايل مع
�دوري اعاملإي�ط�
طالبتبلقب ا
ميالن ،اأن الفوز
وقال كونتي يف
.2020
برحيلهل�اأواخر
التي
اجلماهري
على
رد
أف�ضل
ا
النرياتزوري هو
ت�ضريحاته مع �ضبكة «�ضكاي �ضبورت اإيطاليا»:
يف
كونتي
وقال
.2020
عام
أواخر
برحيله� ا�د ك�ن��ت حم�ظ� ً
�وظ��ا ب�ع�ب��ور ب�ع����ض امل���ض��ارات
طالبت «ل �ق
إيطاليا»:
ا
�ضبورت
«�ضكاي
�ضبكة
مع
ت�ضريحاتهاملهمة مع تراباتوين واأ�ضعر اأنني رمبا مل اأقم
«ل �ق��د ك�ن��ت حم� ً
�ورأوب�ع����ض ا
�وظ��ا ب�ع�ب�
�اراتأعمل معه».
كمدربملا���إذاض�مل ا
كالعب ا
بعملظ�جيد
مع ااأقم
لعبوا مل
أنني رمبا
أ�ضعر ا
تراباتوينا وا
إنرت اأو عملوا
الذين
أولئك
املهمة مع واأ�ضاف “
معه».
أعمل
ا
مل
إذا
ا
كمدرب
أو
كالعب ا�ن ل�ل�ن��ادي ي��درك��ون اأن��ه م��وق��ف معقد،
بعمل جيد ك�م��درب�
عملوا
أو
ا
إنرت
ا
مع
لعبوا
الذين
واأ�ضاف “اأولئك
عليك اأن تفهم الديناميكيات املختلفة ،يف بع�ض
معقد،
�راتم��وق��ف
�ونل�اأك�ن��ه
�ادي�اني��درك�
لكن ل تفقد
الطويلة
تلعب ا
ك�م��درب��ن لا�ل�لأن�ح�ي�
بع�ض
يف
املختلفة،
الديناميكيات
عليك اأن تفهم
هويتك اأب�دًا ،واأنا مل اأفقد هويتي اأب�دًا» .وتابع
تفقد
ل
لكن
الطويلة
�رات
�
ك
�
ل
ا
تلعب
الأح�ي��ان “اأعتقد اأن ال�ف��وز ب��الإ��ض�ك��ودي�ت��و يعد مو�ضع
هويتي اأب�د
تقديرأنا مل
هويتك اأب�دًا ،وا
وتابعاأنوفهم يف
الذينًا».رفعوا
أفقد اأولئك
من اقبل
مو�ضع
ب�ضببيعد
البداية�ودي�ت��و
وجهي�وزيفب��الإ��ض�ك�
“اأعتقد اأن ال�ف�
خل��ا���ض بي.
املا�ضي ا
يف
أنوفهم
ا
رفعوا
الذين
أولئك
ا
تقدير من قبل
جئت لالإنرت من اأج��ل اإع��ادت��ه لالنت�ضارات يف
بي.
�ض
�
�
�ا
�
خل
ا
املا�ضي
ب�ضبب
البداية
رك��زن��ا على احلا�ضر وك��ان ه��ذا مهمًا لإجن��ازه
بدوري الأبطال ،ويف هذا ال�ضدد ،علق كونتي:
وجهي يف غ�ضون ث��الث �ضنوات وفعلت ذل��ك» .وتعر�ض
لالنت�ضارات يف
حلملةاإع��ادت��ه
من اأج��ل
واإع��ادة اإنرت للفوز بعد �ضنوات طويلة .هناك 4
“مازلت مقتنعًا اأن العديد من م�ضجعي الفرق
برحيله اأواخر
�ضر�ضة ومطالبات
جئت لالإنرتكونتي
أمتلكجن��ازه
مه امًا لإ
متبقية�،ان ه�
احلا�ضر وك�
وتابع “لقد رك��زن��ا على
كونتي:
وراءعلق
ال�ضدد،
املناف�ضة ويف
وتعر�ضاملجموعات بدوري الأبطال،
بعدوفعلت
�ضنوات
غ�ضون ث��الث
املزيد من
ومبا ا�ذاأنني
مباريات
ذلك».
هذا كانوا
هم من
�ك».ب��ور دور
الف�ضلذل�يف ع�
نوفمرب
واإع��ادة اإنرت للفوز بعد �ضنوات طويلة .هناك 4
“مازلت مقتنعًا اأن العديد من م�ضجعي الفرق
كونتي حلملة �ضر�ضة ومطالبات برحيله اأواخر
مباريات متبقية ،ومبا اأنني اأمتلك املزيد من
املناف�ضة هم من كانوا وراء ذلك» .وتابع “لقد
نوفمرب بعد الف�ضل يف ع�ب��ور دور املجموعات

االنباط  -عمان
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اخلربة فاأنا الآن اأريد ال�ضتمتاع بهذه اللحظة،
لأنني يف املا�ضي اأوقعت نف�ضي يف م�ضاكل ومل
الكفاية».بهذه اللحظة،
أريدفيهال�ضتمتاع
اخلربة فاأنا
أ�ضتمتعالبهاآن امبا
ا
لأنني يف املا�ضي اأوقعت نف�ضي يف م�ضاكل ومل
اأ�ضتمتع بها مبا فيه الكفاية».

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
�رتا�� �ض ��ه
الرمثا،ل �يف�ط ،اع �
�ادي ال� ��� �ض� �
اك � � ��د
الرابعة
اجلولة
فريقهن� � أا� �م��ام
�اراة
�
ب
�
م
�م
�
ك
�
ح
�رارات
�
�
�
ق
�ى
�
ل
�
ع
�ي
�
م
ال��رم���ض ��ن ع �م��ر دوري امل �ح��رتف��ن الأردين.
الرابعة�ي،
اجلولةال��ر��ض�م�
الرمثا�،ربيفم��وق �ع��ه
فريقه� � أا�دم�ال��ام��ض�ل��ط ع�
واأك
دوري امل �
أردين�.اء
�رت� �فض� �ب��ن�ب االلأخ� �ط �
�اراة،ح�وب �
م� ا�نأنع �ح �م�ك��ر�م امل � �ب� �
�ربث �م��و
�رة،ق ���عض���ا�هها�ل��م�ر��يفض�اإم�ه ��ي�،دار
واأك�ا �ل��دت� احل��ك���يض��ل�م�ي��ط�ة اع�مل� �وؤ
اأن ح �ك��م امل � �ب� ��اراة ،وب �� �ض �ب��ب الأخ� �ط ��اء
ال�ت�ح�ك�ي�م�ي��ة امل� �وؤث ��رة�� ،ض��اه��م يف اإه ��دار

 3ن �ق��اط على فريقه .واأر� � �ض� ��ل ن ��ادي
ال �� �ض �ل��ط ،احل� � ��الت ال �ت �ح �ك �ي �م �ي��ة ال �ت��ي
حتى ن ��ادي
بالفيديو� � �،ض� ��ل
فريقه .واأر
�اط العلى
 3ن �ق�
يطلع
أخطاء
ت�ضمنت
ويتخذ�ة ال �ت��ي
أردين،ح �ك �ي �م �ي�
�الت ال �ت �
ال �� �ض �ل�
القرار
حل� � ��اد ال
عليها�ط،الاحت�
يطلع
حتى
بالفيديو،
أخطاء
ل
ا
ت�ضمنت
امل �ن��ا� �ض��ب .وك� ��ان م ��ن � �ض �م��ن الأخ �ط ��اء
القرار
عليهاث �ال
�زاء
ويتخذ��ة ج�
أردين�،اب � �ض��رب
�رة،حتع� ��اد�دماالح �ت �� �ض�
امل � �وؤ
�اء
�
ط
�
خ
ل
أ
ا
�ن
�
م
�
ض
�
�
�ن
�
م
�ان
�
�
ك
و
�ب.
�
ض
�
�
امل �ل �ن�ل ��ا� �ض �ل��ط.وت �ع��ادل ال �� �ض �ل��ط مع الرمثا
للمركز�ة ج��زاء
ليرتاجع�اب � �ض��رب�
�دم اح �ت �� �ض�
�رة �،ع �
امل � �وؤث
الثاين
�داف،
دون � أاه
�ادل ال �� �ض �ل��ط مع الرمثا
�
ع
�
ت
�ط.و
�
ل
�
ل �ل �� �ض
بر�ضيد  8نقاط.
دون أاه ��داف ،ليرتاجع للمركز الثاين
بر�ضيد  8نقاط.
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الثالثاء

استمرار منع دخول البالد لغير
الكويتيين

عشاق القهوة ..أول دراسة تكشف تأثير إدمانها على الدماغ

العربية-وكاالت

ال يقوى ك�ث�يرون على التفريط يف فنجان
قهوة على الأق��ل لالنطالق يف يومهم ،كما ال
ي�ستغنون عن مذاقها املغري ورائحتها الزكية،

وملعرفة �سر هذا امل�شروب ر�صدت درا�سة جديدة
م �ث�یرة ن���ش��اط ال��دم��اغ الك�ت���ش��اف ك�ی��ف ت��ؤث��ر
ال �ق �ه��وة ع �ل��ى ات �� �ص��ال ال ��دم ��اغ ب �ط��رق مل يتم
درا�ستها عن كثب من قبل.
ووف� ��ق م ��ا �أورده امل ��وق ��ع الأم �ي�رك ��ي Eat

 This, Not Thatفقد ق��اد اخت�صا�صي
الأ�شعة الع�صبیة نونو �سوزا ،رئی�س كلیة الطب
ب�ج��ام�ع��ة م�ی�ن�ه��و ال�برت �غ��ال �ی��ة ،ال��درا� �س��ة ال�ت��ي
رع��اه��ا م�ع�ه��د امل�ع�ل��وم��ات ال�ع�ل�م�ی��ة ع��ن ال�ق�ه��وة
ون�شرت قبل يومني يف الطب النف�سي اجلزيئي.

الكويت -العربية

ووظ ��ف � �س��وزا وف��ري �ق��ه ال�ب�ح�ث��ي ال�ت���ص��وي��ر
بالرننی املغناطی�سي الوظیفي ملراقبة تدفق
الدم يف الدماغ وتن�شیط اخلاليا الع�صبیة بنی
جمموعة من ع�شاق القهوة مقارنة مبجموعة
م ��ن غ�ی�ر � �ش��ارب��ي ال �ق �ه��وة يف ث �ل�اث ح� ��االت:
الراحة ،و�أداء مهمة ،وبعد �شرب فنجان قهوة
مبا�شرة.
ك �ت��ب � �س��وزا يف ال ��درا� �س ��ة« :ه� ��ذه ه��ي امل��رة
الأوىل التي يتم فیها درا�سة ت�أثری �شرب القهوة
بانتظام على �شبكة الدماغ لدينا بهذا امل�ستوى
من التفا�صیل».
وتو�صل �سوزا وفريقه �إىل �أن هناك بالفعل
ع�لاق��ة ب�ین ��ش��رب ال�ق�ه��وة و»من��ط �أك�ث�ر كفاءة
وف��ائ��دة م��ن ال��رواب��ط فیما يتعلق بالتحكم يف
الن�شاط والیقظة».
وب�ت�ع�ب�ير �آخ ��ر� ،إذا ك�ن��ت ت���ش�ع��ر مب��زي��د من
ال�ی�ق�ظ��ة و»االن� �ت� �ب ��اه» مب �ج��رد ت �ن��اول ق�ه��وت��ك
ال�صباحیة ،فقد �أكدت هذه الدرا�سة �أن امل�شروب
له تلك الت�أثریات على عقلك.
ف �� �ض�لا ع ��ن ذل� ��ك ،وج ��د ال �ب��اح �ث��ون �أي �� �ض��ا
ً
ن�شاطا دينامیكیًا يف ع��دة مناطق م��ن الدماغ
ي�شری �إىل �أن القهوة ميكن �أن تزيد من القدرة
على التعلم والرتكیز ،بالإ�ضافة �إىل معاجلة
الذكريات وتخزينها.
�إال �أن ال�ب��اح�ث�ين وج ��دوا راب� ً�ط��ا �آخ ��ر رمب��ا
ي �ك��ون �أق� ��ل �إث� � ��ارة ل �ل��ده �� �ش��ة ه ��و م ��ا �أظ �ه��رت��ه
ال��درا� �س��ات ال���س��اب�ق��ة �أي���ض��ا� ،إذ �أظ �ه��رت بع�ض
�أدم�غ��ة امل�شاركنی يف ال��درا��س��ة درج��ة �أع�ل��ى من
التوتر بعد �شرب القهوة.

�أع �ل �ن ��ت احل �ك ��وم ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ام ����س
االثنني ،منع �سفر مواطنيها ومرافقيهم
ما مل يكونوا تلقوا لقاح كورونا ،م�ؤكدة
ا�� �س� �ت� �م ��رار م� �ن ��ع دخ � � ��ول ال � �ب�ل��اد ل�غ�ير
الكويتيني ملواجهة اجلائحة.
وق��ررت وزارة ال�صحة الكويتية،
متديد فرتة �إعطاء اجلرعة الثانية
م��ن لقاح (فايزر/بيونتيك) امل�ضاد
لفريو�س كورونا لتكون بعد � 6أ�سابيع
من اجلرعة الأوىل على �أن تبقى 3
�أ�سابيع ملن تفوق �أعمارهم الـ 60عاماً
ولأ�صحاب الأمرا�ض املزمنة.
ك��ان��ت احل �ك��وم��ة ات� �خ ��ذت ق � ��راراً
يف ف�براي��ر امل��ا��ض��ي يق�ضي ب ��إغ�لاق
املنافذ احلدودية الربية والبحرية،
ع�ل��ى �أن ي�ستثنى م��ن ذل��ك عمليات
ال �� �ش �ح��ن وال� �ع ��ام� �ل�ي�ن يف امل �ن �ط �ق��ة
املق�سومة.
و�أك � � ��د ال � �ق� ��رار ال� ��� �س� �م ��اح ب� �ع ��ودة
امل� ��واط � �ن�ي��ن م � ��ن امل � �ن� ��اف� ��ذ ال�ب�ري ��ة

القاهرة  -العربية

ت �� �ص��در م���س�ل���س��ل «ك��وف �ي��د  »25للفنان
ي��و��س��ف ال���ش��ري��ف ق��وائ��م الأك �ث�ر ت�غ��ري��داً
وتدوينات عرب من�صة «ت��وي�تر» يف م�صر،
ت��زام�ن�اً م��ع ع��ر���ض احل�ل�ق��ة اخل��ام���س��ة من
امل�سل�سل ال ��ذي ح�ق��ق �شعبية ك �ب�يرة بعد
ان�ط�لاق��ه يف الن�صف ال�ث��اين م��ن ال�سباق
الرم�ضاين احلايل.
وغ� � � � ��رد ع� � � ��دد ك � �ب�ي��ر م� � ��ن امل� �ت ��اب� �ع�ي�ن
ب �ت �ع �ل �ي �ق��ات �ه��م ع �ل��ى الأح � � � ��داث اخل��ا� �ص��ة
بحلقات امل�سل�سل ،ومنها تعليقات طريفة،

�إال �أن��ه ك��ان ه�ن��اك �شبه �إج�م��اع على متيز
امل�سل�سل.
وك �ت��ب �أح ��د امل �غ��ردي��ن ق��ائ�ل ً
ا «ملخ�ص
م���س�ل���س��ل ي��و� �س��ف ال �� �ش��ري��ف �أن ف� � �ـ2025
الزومبي يغزو العامل ،ب�س بردوا �شابوووه
يو�سف ال�شريف».
وك �ت��ب �آخ� ��ر« :م���س�ل���س��ل ع�ظ�ي��م مبعنى
الكلمة».
ويف �أح� � ��داث م���س�ل���س��ل «ك ��وف� �ي ��د،»25-
ت�ت���ص��اع��د الأح� � ��داث ال��درام �ي��ة امل���ش��وق��ة،
يف ظ��ل �إع �ل�ان احل �ك��وم��ة ر��س�م� ًي��ا ان�ت���ش��ار
وب ��اء غ��ام ����ض ،ي���س�ب��ب ت���ش��وي����ش االن�ت�ب��اه

وال�ب�ح��ري��ة و�أق��رب��ائ�ه��م م��ن ال��درج��ة
الأوىل وم��راف �ق �ي �ه��م م ��ن ال�ع�م��ال��ة
املنزلية.
يف �سياق �آخ��ر� ،شدد املجل�س على
م �ن��ع ال �ت��واج��د داخ� ��ل ج�م�ي��ع �أن� ��واع
��ص��االت 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
االك � �ت � �ف� ��اء ب ��ال �ط �ل �ب ��ات اخل ��ارج� �ي ��ة
وخ � ��دم � ��ات ال� �ت ��و�� �ص� �ي ��ل .وت� ��� �س ��ري
القرارات اعتباراً من الأربعاء املقبل
حتى �إ�شعار �آخر.
وق� � ��رر امل �ج �ل ����س ت �ك �ل �ي��ف ال �ه �ي �ئ��ة
العامة للريا�ضة الكويتية ،بالتن�سيق
م �ـ �ـ��ع وزارت� � ��ي ال��داخ �ل �ي��ة وال���ص�ح��ة
واللجنة الأوملبية الكويتية ،باتخاذ
الإج ��راءات الكفيلة لتطبيق الآل�ي��ة
امل �ق��دم��ة م ��ن ق �ب��ل ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل��ري��ا��ض��ة وال�ل�ج�ن��ة الأومل �ب �ي��ة ب�ش�أن
ال� ��� �ض� �م ��ان ��ات امل � �ق �ت�رح ��ة ل �ت �ط �ب �ي��ق
اال�شرتاطات ال�صحية على املن�ش�آت
الريا�ضية والريا�ضيني.

«الحرق الوقائي» في سيدني
يتسبب بسحابة دخان تشل حركتها
�سيدين  -فران�س بر�س

«الزومبي يغزو العالم» ..مسلسل كوفيد 25-يتصدر الترند بمصر

واالن� �ت� �ح ��ار ،وحم� � ��اوالت ال �ف �ن��ان ي��و��س��ف
ال � �� � �ش� ��ري� ��ف ،ال� � � ��ذي ي� �ل� �ع ��ب دور ط �ب �ي��ب
ويوتيوبر ،البحث عن م�صل معالج ،للحد
من تلك الأزمة التي تهدد الب�شرية.
وت�ف��ر���ض احل�ك��وم��ة ح�ج� ًرا �صح ًيا على
امل�صابني بذلك الفريو�س اخلطري الذي
ي� ��ؤدي �إىل االن �ت �ح��ار ،وتت�ضمن �أع��را��ض��ه
ال�صداع امل�ستمر وت�شتت االنتباه والرتكيز
و�آالما يف العني وعدم القدرة على حتريك
ال �ع �ي �ن�ين .ك �م��ا �أن م��ن �أب � ��رز ��س�م��ات��ه هي
ان �ت �ق��ال ال �ع��دوى ب �ن �ظ��رة ال �ع�ي�ن ،وه ��و ما
اك�ت���ش�ف��ه ال�ط�ب�ي��ب ب �ط��ل ال �ع �م��ل ،وط��ال��ب
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النا�س بارتداء النظارات الواقية �أو �أقنعة
الوجه التي تغطي العينني.
ويف هذا ال�سياق ،ع ّلق مغرد على طريقة
انتقال ال�ف�يرو���س اجل��دي��د امل��دم��ر قائ ً
ال:
«م ����ش ع��ارف��ه ل�ي��ه ال�ن��ا���س م���س�ت�غ��رب�ين �أن
الفريو�س بيتنقل بالنظر ،مع �أن احل�سد
موجود ،موجود من زمان وبر�ضوا بيتنقل
ب��ال �ن �ظ��ر ،ب ����س ال �ظ��اه��ر ب �ق��ي م��ن ك�ت�ر ما
الإن�سان بقى �شراين ،احل�سد تطور معاه
لفريو�س يدمر بيه غريه».
وع� ��اد ال �ن �ج��م �إدوارد ل �ل �ظ �ه��ور ل�ل�م��رة
الثالثة مع النجم يو�سف ال�شريف بعدما
ق��دم��ا ع ��د ًدا م��ن الأع �م��ال ال�ن��اج�ح��ة مثل
«رق��م جمهول» ،و»القي�صر» ،وتعترب هذه
التو�أمة الفنية ناجحة نظ ًرا ملا بينهما من
كيميا فنية تظهر على ال�شا�شة.
ُيذكر �أن م�سل�سل «كوفيد ،»25-ينتمي
�إىل الأع �م��ال ال��درام�ي��ة ذات ال� �ـ 15حلقة،
م ��ن ب �ط��ول��ة ي��و� �س��ف ال �� �ش��ري��ف ،و�أح �م��د
� �ص�لاح ح���س�ن��ي ،و�آي �ت��ن ع��ام��ر ،و�إدوارد،
وران ��دا ال�ب�ح�يري ،وغ�يره��م م��ن النجوم،
من ت�أليف �إجني عالء ،و�إخراج �أحمد نادر
جالل.
وف � � ��ور الإع � �ل� ��ان ع� ��ن ال � �ب� ��دء ب �ك �ت��اب��ة
امل�سل�سل منذ نحو ال�ع��ام ،انق�سم جمهور
وحم �ب��و ي��و��س��ف ال���ش��ري��ف ح ��ول الإع�ل�ان
ع��ن امل�سل�سل ،حيث رف����ض البع�ض فكرة
احلديث عن �أمر مازال يجري يف احلا�ضر،
ب��اف�ت�را���ض �أن امل���س�ل���س��ل ��س�ي�ت�ن��اول �أزم ��ة
ال�ف�يرو���س امل�ستجد ،خا�صة �أن الب�شرية
م � ��ازال � ��ت حت� � ��ارب ف �ي�رو�� ��س ك ��وف� �ي ��د19-
ومتحوراته ،وبالتايل ف�إن كانت هناك نية
للحديث عن الأم��ر يف عمل درام��ي فالبد
من االنتظار حتى تُك�شف ال�صورة كاملة.
فيما �أيد البع�ض الآخر فكرة �أن يختار
يو�سف ال�شريف لأن يذهب �إىل امل�ستقبل
من خالل طرح الق�ضية ب�صورة خمتلفة.

غطت �سيدين ام�س االثنني�ُ ،سحب
من الدخان منبعثة من عمليات حرق
وقائية ُتن َفذ يف �ضواحي املدينة الأكرب
يف �أ�سرتاليا ،مما دفع بال�سلطات �إىل
احل� ّد من ع��دد ه��ذه العمليات ،داعي ًة
ال�سكان �إىل البقاء يف منازلهم.
و�أع�ل�ن��ت �إدارة الإط �ف��اء �أن «ري��اح�اً
�ضعيفة وانقالباً حرارياً خالل الليل
�أدي ��ا �إىل ام �ت��داد ال��دخ��ان �إىل اجل��زء
ال�سفلي من املدينة».
و�أُل � �غ � � َي� ��ت رح �ل ��ات ال � �ع � � ّب� ��ارات يف
املدينة بعد ت�سجيل زي��ادة ملحوظة
مل�ستوى تلوث الهواء� ،إذ بلغ �أكرث من
 ،190ا��س�ت�ن��اداً ع�ل��ى م���س�ت��وى التلوث
ب��اجل���س�ي�م��ات ال��دق�ي�ق��ة «ب ��ي �أم »2.5

(�أقل من  2.5ميكرون(.
وي � � �ل � � �ج � � ��أ ع � �ن� ��ا� � �ص� ��ر الإط � � � �ف � � ��اء
الأ�� �س�ت�رال� �ي ��ون �إىل ت �ق �ن �ي��ة احل ��رق
لتنظيف �أر��ض�ي��ات ال�غ��اب��ات �سعياً �إىل
احل� ��ؤول دون ان ��دالع احل��رائ��ق فيها،
ل �ك �ن �ه��م ا�� �ض� �ط ��روا �إىل خ �ف ����ض ع��دد
عمليات احلرق هذه االثنني نظراً �إىل
ارتفاع م�ستوى التلوث.
وك� ��ان� ��ت ح� ��رائ� ��ق ال � �غ� ��اب� ��ات ال �ت��ي
اج�ت��اح��ت منطقة �سيدين على مدى
�أ��ش�ه��ر يف ال�ع��ام�ين  2019و� 2020أدت
�إىل � �س �ح��اب��ة م ��ن ال ��دخ ��ان وال ��رم ��اد
غطت لأ�سابيع املدينة التي يقدر عدد
�سكانها بنحو خم�سة ماليني ن�سمة.
وتوقعت �إدارة الإط�ف��اء �أن تنق�شع
ال �� �س �ح��ب احل��ال �ي��ة يف غ �� �ض��ون �أي� ��ام
قليلة.

وفاة الممثلة الحائزة على األوسكار
«أولمبيا دوكاكيس»
االخباري - 24د ب �أ

ت��وف�ي��ت امل�م�ث�ل��ة �أومل �ب �ي��ا دوك��اك�ي����س
احل��ائ��زة ع�ل��ى ج��ائ��زة الأو� �س �ك��ار عن
دوره ��ا يف ف�ي�ل��م «م��ون �� �س�تراك» ال��ذي
ي�ع��ود لثمانينيات ال�ق��رن املا�ضي عن
عمر يناهز  89عاماً.
وذك ��رت �صحيفة «ل��و���س �أجنلي�س
تاميز» �أن دوكاكي�س ،التي لعبت �أي�ضاً
دور البطولة يف فيلمي «ل��وك ه��و �إز
توكينكغ» و «م�سرت هوالندز �أوبو�س»
توفيت يف منزلها مبدينة نيويورك.
وك �ت��ب ��ش�ق�ي�ق�ه��ا �أب��ول��و ال ��ذي �أك��د
وفاتها عرب �صفحته على في�س بوك
«�أخ� �ت ��ي احل �ب �ي �ب��ة �أومل �ب �ي��ا دوك��اك �ي ����س
ت ��وف� �ي ��ت �� �ص� �ب ��اح ال � �ي � ��وم يف م��دي �ن��ة

نيويورك» .وذلك «بعد عدة �أ�شهر من
تدهور حالتها ال�صحية ،ترقد الآن يف
�سالم مع «زوج�ه��ا» لوي�س زوريت�ش».
فيما مل يعلن بعد �سبب الوفاة.
ُول � � � � � ��دت دوك � ��اك� � �ي� � �� � ��س يف ل ��وي ��ل
ب��والي��ة ما�سات�شو�ست�س يف 20ي��ون�ي��و
(ح��زي��ران) ع��ام  1931ملهاجرين من
جنوبي اليونان.
وك � ��ان � ��ت ه � ��ي و� �ش �ق �ي �ق �ه��ا �أب� ��ول� ��و
م��ن اجل �ي��ل الأول م��ن الأم��ري �ك �ي�ين
اليونانيني يف نيو �إجنالند ،مما �شكل
الكثري من نظرتها �إىل العامل.
وت�خ��رج��ت دوك��اك�ي����س م��ن جامعة
ب��و��س�ط��ن ،ح�ي��ث ح�صلت ع�ل��ى �شهادة
يف العالج الطبيعي كما ح�صلت على
درجة املاج�ستري يف فنون الأداء.

الجنين المعجزة ..أمريكية تضع مولودها على ارتفاع  30ألف قدم
العني الإخبارية-وكاالت

ح�صلت �أمريكية على مفاج�أة عمرها
عندما دخلت يف املخا�ض وو�ضعت طفلها
على منت طائرة على ارتفاع � 30ألف قدم،
دون حتى علمها �أنها حامل.
كانت الفينيا موجنا متجهة �إىل هاواي
الأربعاء املا�ضي لق�ضاء عطلة مع �أ�سرتها
عندما بد�أت يف ال�شعور بانقبا�ضات الوالدة
امل �ف��اج ��أة ،وف �ق �اً ل�صحيفة «دي �ل��ي م�ي��ل»
الربيطانية ،وانت�شرت ق�صة موجنا ب�شكل
كبري بعد �إع�لان �إح��دى راكبات الطائرة،
جوليا هان�سن ،ع��ن خ�بر والدة الأم على
«تيك توك» ،قائلة يف فيديو م�صورُ « :ولد
طفل للتو على هذه الطائرة».
و�أ��ض��اف��ت «ه��ان���س��ن»« :لأول �ئ��ك الذين
يت�ساءلون كيف متكنت م��ن ال�ط�يران يف
الثلث الثالث من حملها ،جل�ست بجانب
وال��ده��ا على منت الطائرة وق��ال �إنهم ال

يعرفون حتى �أنها حامل».
كما �صورت «هان�سن» بع�ض اللقطات
للركاب على منت رحلة الطريان التابعة
ل�شركة دلتا الأمريكية للخطوط اجلوية
وهم ي�صفقون ويهنئون املر�أة على والدتها
يف اجلو.
وع �ل��ى م�ت�ن رح �ل��ة ال� �ط�ي�ران نف�سها،
ت�صادف وجود  3ممر�ضات من م�ست�شفى
« ،»North Kansas Cityمدربات
على رعاية الأطفال املبت�سرين ،وم�ساعد
طبيب ،وطبيب يف ط��ب الأ� �س��رة ،الذين
ا�ستجابوا لطلب امل�ساعدة على الفور.
وكتبت الين بامفيلد� ،إحدى املمر�ضات
الالتي �ساعدن يف توليد الأم ،يف من�شور
ع�ل��ى «ف�ي���س�ب��وك»�« :إذا ك ��ان �أي �شخ�ص
يرغب يف معرفة كيف ت�سري رحلتنا �إىل
ه��اواي ،ف�إليكم كيف ب��د�أت ،قمنا بتوليد
راكبة يف الأ�سبوع الـ 27من حملها يف حمام
الطائرة ،يف و�سط املحيط».
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ونقلت الأم امل�صدومة وطفلها ،الذي
�أ�سمته رميوند كاميانا واد كوبي الفاكي
م ��وجن ��ا� ،إىل امل���س�ت���ش�ف��ى ع �ن��د ه�ب��وط��ه
يف ه��ون��ول��ول��و (ع��ا� �ص �م��ة والي� ��ة ه ��اواي
الأمريكية) ،وهو ب�صحة جيدة.
وع�ل�ق��ت الأم اجل��دي��دة «م��وجن��ا» ،من
م��دي �ن��ة �أورمي ب ��والي ��ة ي ��وت ��ا��« :س�ع�ي��دة
بوجوده هنا وه��و بخري ،على الرغم من
ع��دم علمي �أن�ن��ي ح��ام��ل ،لقد ج��اء طفلي
للتو من العدم».
�أما �إيثان ماجايل ،والد الطفل ،فكتب
ع�ل��ى «ف�ي���س�ب��وك» �أن� ��ه ذه ��ل ب �ه��ذا اخل�بر
امل �ف��اج��ئ ،وو� �ص��ف و� �ص��ول رمي��ون��د ب��أن��ه
«معجزة» ،و�شكر �أولئك الذين �ساعدوا يف
ال��والدة ،وق��ال �إن��ه ي�أمل �أن يكون «�أف�ضل
�أب».
وتعليقاً على الأمر قال جاي كننجهام،
امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م وزارة ال�ن�ق��ل يف ه ��اواي،
�إن الطيار والطاقم اتبعوا الربوتوكول

و�أب �ل �غ��وه��م ب��ال��و� �ض��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 �إىل م�ست�شفى
قريب.
�أم ��ا امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م م��رك��ز ك��اب�ي��والين
الطبي للن�ساء والأط �ف��ال ب �ه��اواي ،حيث
نقلت الأم وطفلها ،ف �ق��ال« :و� �ص�لا الأم
وال�ط�ف��ل �إىل ك��اب �ي��والين وه �م��ا يف حالة
جيدة ،وبالفعل خرجت الأم ولكن الر�ضيع
ال يزال يف وحدة العناية املركزة حلديثي
الوالدة لأنه ولد مبكراً».
و�أط� �ل� �ق ��ت � �ش �ق �ي �ق��ة «م� ��وجن� ��ا» ح�م�ل��ة
تربعات على موقع «،»GoFundMe
لدفع تكاليف العالج ،حتى تتمكن الأ�سرة
من العودة �إىل والية يوتا.
وك �ت �ب��ت« :ول � ��د اب� ��ن �أخ� �ت ��ي ال���ص�غ�ير
امل�ع�ج��زة م��ع م�تن ال�ط��ائ��رة وك ��ان جندياً
قوياً ،وعلى الرغم من عدم علم �شقيقتي
�أنها حامل ،لذا ُ�صدمت متاماً مثل بقيتنا
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عندما ول��د �صغريها ،ف�إننا نحب طفلنا
ال�صغري وال ميكننا االنتظار حتى نتمكن
من �إعادته �إىل املنزل».

و�ستبقى الأم وطفلها يف ه��اواي لفرتة
�أط��ول حتى ي�صبح الطفل ب�صحة جيدة
ت�ؤهله للعودة �إىل املنزل �إىل يوتا.
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