
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 الملك يقوم بزيارة عمل
 إلى بروكسل اليوم

 مدير األمن العام يفتتح خدمة 
الترخيص من مركبتك درايف ثرو

االنباط - عّمان

 اف��ت��ت��ح م��دي��ر الأم�����ن ال���ع���ام ال��ل��واء 

الركن ح�سني احلوامتة، ام�س الثالثاء، 

وال�سواقني  املركبات  ترخي�س  اإدارة  يف 

خدمة الرتخي�س من مركبتك »درايف 

اإمت��ام  املواطنني من  والتي متكن  ث��رو« 

معامالت جتديد رخ�س اقتناء املركبات 

ال��ن��زول  دون  وم��ن  خا�سة  م�سارب  ع��ر 

من املركبة.

واط����ل����ع احل�����وامت�����ة ع���ل���ى م�������س���ارات 

ال���رتخ���ي�������س م����ن امل����رك����ب����ات ال����ت����ي مت 

اإجن�����ازه�����ا ب���دق���ة خل���دم���ة امل���واط���ن���ني، 

ت�سعى  ال��ع��ام  الأم���ن  اأن مديرية  م��وؤك��داً 

�سوية  رف���ع  يف  امللكية  ال����روؤى  لتحقيق 

من  امل��واط��ن��ني  ع��ل��ى  والتخفيف  الأداء 

خالل مثل هذه امل�ساريع اخلالقة التي 

تعد جزءاً مهما من ا�سرتاتيجية الأمن 

العام يف التطوير.

للمبا�سرة  العام  الأم��ن  مدير  واأوع��ز 

ب��ت��و���س��ي��ع ون���ق���ل ه����ذه اخل���دم���ة ل��ب��اق��ي 

اأق�������س���ام ال���رتخ���ي�������س، م����وؤك����داً ����س���رورة 

ي�سهل  مب��ا  وحت�سينها  نطاقها  تو�سيع 

على املواطنني ويخفف عنهم ويخت�سر. 

اإع��داد  اإىل  كما وج��ه مدير الأم��ن العام 

درا����س���ة ���س��ام��ل��ة ح����ول اإن�������س���اء حم��ط��ات 

ترخي�س مماثلة على الطرق اخلارجية 

لإن�ساء عدد منها وتو�سيع رقعة واأماكن 

اخل����دم����ة، ال���ت���ي ت�����س��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا ك��اف��ة 

املركبات.

م��دي��ري��ة  اأن  اإىل  احل����وامت����ة  ول���ف���ت 

الأمن العام تعكف على اإطالق عدد من 

امل�����س��اري��ع واخل��دم��ات ال��ه��ادف��ة لتطوير 

هذا  يف  الأمنية  اخلدمات  مناحي  كافة 

العام.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

الثاين،  امللك عبداهلل   يقوم جاللة 

ب����زي����ارة ع���م���ل اإىل  ال���ي���وم الأرب�����ع�����اء، 

بروك�سل. البلجيكية  العا�سمة 

ويلتقي جاللة امللك، خالل الزيارة 

ال���ت���ي ت�����س��ت��م��ر ي���وم���ا واح������دا، ج��الل��ة 

امل��ل��ك ف��ي��ل��ي��ب، م��ل��ك مم��ل��ك��ة ب��ل��ج��ي��ك��ا، 

والأم�����ني ال���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة ح��ل��ف ���س��م��ال 

�ستولتنرغ،  ين�س  »الناتو«  الأطل�سي 

ورئ���ي�������س امل��ج��ل�����س الأوروب���������ي ����س���ارل 

الأوروبية  املفو�سية  ورئي�سة  مي�سيل، 

اأور�سول فون دير لين.

وت����ت����ن����اول ال�����ل�����ق�����اءات ال���ع���الق���ات 

والتطورات  تعزيزها،  و�سبل  الثنائية 

ودوليا. اإقليميا  الراهنة 

3 30 وفاة و1530 إصابة بفيروس كورونا 

خالل لقائها عددًا من أصحاب المشاريع المدرة للدخل

الملكة : الجميع يشعرون بالضغط 
والقلق نتيجة »كورونا«

الأربعاء   23  رم�سان   1442 هـ  - املوافق  5  اأيار  2021 م - العدد  5684    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

وزيرة إسرائيلية سابقة: نتنياهو 
دكتاتور تحركه شهوة السلطة

االنباط-وكاالت

  و�سفت وزيرة �سابقة يف حكومة الحتالل 

بنيامني  وزراء الحتالل  رئي�س  الإ�سرائيلية، 

�سهوة  ال���ذي حت��رك��ه  ال��دي��ك��ت��ات��ور  ب���  نتنياهو 

ال�سلطة والقوة

 )12( ال��ق��ن��اة  ن�سرته  �سوتي  ت�سريب  ويف 

ال�سابقة  ال��ع��دل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، ق��ال��ت وزي����رة 

ال�ستمرار  ي��ري��د  نتنياهو  اإن  �ساكيد  اأي��ل��ي��ت 

والبقاء يف احلكم، لديه �سهوة ال�سلطة والقوة 

هو وزوجته، اإنهما كالديكتاتوريني والطغاة

واأ�سافت يف املقطع امل�سرب خالل حديثها 

م���ع ���س��خ�����س مل ت���ع���رف ه��وي��ت��ه: اأه�����م ���س��يء 

املحاكمة، كل  الآن هو  له )نتنياهو(  بالن�سبة 

اعتباراته وت�سرفاته تتمحور حول املحاكمة، 

يجب اأن يرحل

يف  يقرر  اأن  يخ�سى  نتنياهو  اأن  واع��ت��رت 

�سفقة  اأو  املحكمة  م��ن  العفو  طلب  النهاية 

العام  املدعي  مبوجبه  يقدم  )ات��ف��اق  التما�س 

تنازل اإىل املدعى عليه مقابل اإقراره بالذنب(

ولفتت اإىل اأن مفاو�سات جتري بني )زعيم 

حزب ميينا نفتايل( بينيت ونتنياهو لت�سكيل 

حكومة بالتناوب على اأن يتوىل الأول رئا�ستها 

مل���دة ع���ام ون�����س��ف ال��ع��ام، فيما ي��ق��وم الأخ���ر 

باملهمة لعامني ون�سف العام

وياأتي الت�سريب قبل يوم واحد من انتهاء 

احلكومة،  لت�سكيل  لنتنياهو  املمنوحة  املهلة 

و����س���ط ت���ع���وي���ل الأخ��������ر ع���ل���ى ح�����زب مي��ي��ن��ا 

لالن�سمام اإليه وت�سكيل حكومة بالتناوب

التفا�صيل �ص »8«

االنباط-وكاالت

احل��ك��م ال���ذات���ي الأ�����س����ويل ه���و امل���ذن���ب ، 

يقول اجلميع. وهو حقاً مذنب. من اأوجده 

ورع������اه ه���م ح���اخ���ام���ات اجل���م���ه���ور امل��ت��دي��ن 

التابعني له، هم املذنبون  الكني�ست  واأع�ساء 

وغطر�ستهم  وتعاليهم  طمعهم  ب�سبب  لأن��ه 

اأن��ا  ه��و  ���س��ع��اره  منف�ساًل،  جمتمعاً  اأوج����دوا 

ي�ستغل  جم��ت��م��ع   . ����س���يء  ل  وغ�����ري  امل���ه���م 

ب�������س���ورة ف���ظ���ة واأن����ان����ي����ة وزن������ه الن��ت��خ��اب��ي 

ل��الن��ف�����س��ال ع���ن اجل���م���ه���ور، وال���ت���ح���رر من 

ن��ر ال��ق��ان��ون وال���ع���دال���ة، وال���س��ت��ل��ق��اء على 

���س��راي��ني ال���دول���ة ك��ث��ق��ل. ب��ط��ب��ي��ع��ة احل����ال، 

وتنظر  روح���ي  و�سمو  ق��دا���س��ة  كلها  جماعة 

باحتقار اإىل �سوؤون الدنيا التافهة واملزعجة 

م��ث��ل ال�����س��الم��ة واأن��ظ��م��ة ال��ب��ن��اء وم�����س��ارات 

ال���ه���رب ج��م��اع��ة م��ق��د���س��ة ب���ه���ذا ال���ق���در قد 

التي  والقبيحة  امل��راوغ��ة  الكومة  ه��ذه  تنتج 

احلكم  ي��رع��ون  �سخ�ساًومن   45 للتو  قتلت 

الذاتي الأ�سويل حكومات اإ�سرائيل على مر 

اأجيالها، تتحمل قدر غر قليل من الذنب: 

الأ�سويل  ال��ذات��ي  احلكم  ا�ستغاللها  ب�سبب 

احلكم،  على  والإبقاء  بنزواتها  قدماً  لتدفع 

وب�سبب ا�ستثمارها اأمواًل طائلة.

التفا�صيل �ص »9«

 صحيفة عبرية: إسرائيل تحت حكم األصوليين 
والمستوطنين.. هواية وطنية

 رئيس مالية االعيان: االردن يملك فرصة 
لمقايضة ديونه باستثمارات بيئية

 الفايز يبدأ سلسلة حوارات حول التشريعات السياسية

االنباط- عمان

يف  والقت�سادية  املالية  اللجنة  رئي�س  اك��د   

ان  ال�سرايرة،  جمال  املهند�س  العيان  جمل�س 

بال�ستثمارات يف  الديون  م�سروع ربط تخفيف 

فر�سة  متثل  احل��ي��وي  والتنوع  املناخي  العمل 

كبرة لالأردن يجب اقتنا�سها.

ت�سريحات  يف  ال�����س��راي��رة  امل��ه��ن��د���س  وق����ال 

اململكة  ت�سنيف  ان  ال��ث��الث��اء،  ام�����س  �سحفية 

الئ��ت��م��اين اجل��ي��د وامل��ك��ان��ة ال��دول��ي��ة امل��رم��وق��ة 

امل��ه��ارات  ال��ت��ي حت��ظ��ى فيها ع��امل��ي��ا، اىل ج��ان��ب 

وال���ع���الق���ات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��ق��وي��ة م���ع دول 

جديرا  مر�سحا  ليكون  الردن  ت��وؤه��ل  ال��ع��امل، 

فكرة  ان  اىل  وا���س��ار  امل�����س��روع.  لتطبيق  بالثقة 

ت��خ��ف��ي��ف دي������ون ال�������دول ال���ف���ق���رة يف م��ق��اب��ل 

ا�ستثمارات تراعي البيئة، �سقت طريقها خالل 

اج��ت��م��اع��ات ال��رب��ي��ع ل�����س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دويل 

اكرث  تتبلور  ان  يتوقع  فيما  ال���دويل،  والبنك 

ب���اق���رتاح���ات م��ل��م��و���س��ة يف م���وؤمت���ر الأط������راف 

�سيعقد  ال��ذي  املناخ  ح��ول  والع�سرين  ال�ساد�س 

�سهر  خ��الل  ال�سكتلندية  غال�سكو  مدينة  يف 

ت�����س��ري��ن ال����ث����اين امل���ق���ب���ل. وا�����س����اف ان ف��ك��رة 

اإمكانية  م��ب��داأ  ع��ل��ى  ب��امل��ن��اخ  ال��دي��ون  مقاي�سة 

اخلارجية  الديون  فوائد  دفع  عن  ال�ستعا�سة 

بالإنفاق تعتمد على برامج تغر املناخ وحماية 

ال���ت���ن���وع احل����ي����وي يف ال����دول����ة امل���دي���ن���ة، ح��ي��ث 

الديون  ف��وائ��د  بتوجيه  الدائنة  اجلهة  ت�سمح 

اإن�����س��اوؤه  ي��ت��م  خ��ا���س  ح�����س��اب  اإىل  ل��ه  امل�ستحقة 

املحلية. بالعملة 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عّمان

الفايز،  في�سل  الأعيان،  رئي�س جمل�س  اأكد   

اأهمية تقوية اجلبهة الداخلية يف وجه املخاطر 

ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف اأم���ن ووح����دة الأردن���ي���ني، من 

مع  والتعامل  ال�ساآلة  للفئة  الت�سدي  خ��الل 

التي وئدت من قبل  الأخ��رة،  الفتنة  تداعيات 

ج��الل��ة امل���ل���ك، ب��ك��ل ح��ك��م��ة وت�����س��ام��ح مت��ت��ع به 

ام�س  لقائه  خالل  واأ�ساف،  الها�سميون.  دوم��اً 

ونيابية  ون��ق��اب��ي��ة  ح��زب��ي��ة  ف��اع��ل��ي��ات  ال��ث��الث��اء، 

واج��ت��م��اع��ي��ة واق��ت�����س��ادي��ة وم��وؤ���س�����س��ات جمتمع 

النائب  بح�سور  العا�سمة،  حمافظة  يف  مدين 

اأن  ال��رف��اع��ي،  ���س��م��ر  امل��ج��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  الأول 

الإقليمية،  م��واق��ف��ة  نتيجة  م�ستهدف  الردن 

التي  التحديات،  كل  القدرة على جتاوز  موؤكداً 

بف�سل  تاأ�سي�سها،  منذ  ال��دول��ة  م�سرة  لزم��ت 

ال�سعب  واإخ���ال����س  ال��ه��ا���س��م��ي��ة ووع���ي  ال��ق��ي��ادة 

مراكمة  م��ن  متنعه  مل  وال��ت��ي  الأب���ي،  الأردين 

امل�ستويات  الإجن��ازات عر مئة عام على جميع 

تقومي  اإىل  حتتاج  التي  الإخفاقات  بع�س  رغم 

مئويتها  يف  ال���دول���ة  مب�����س��رة  ق��دم��اً  للم�سي 

ل��ق��اءات  �سل�سلة  �سمن  ال��ل��ق��اء  وي��اأت��ي  الثانية. 

للحوار  ال��وط��ن،  يف  الفعاليات  خمتلف  ت�سمل 

ال�سيا�سية. للحياة  الناظمة  الت�سريعات  حول 

اهلل  عبد  امللك  جاللة  حر�س  الفايز  واأك���د 

ال�سيا�سي  ال�سالح  م�سرة  تعزيز  على  الثاين 

فعل  ردة  ولي�ست  م�ستمرة  عملية  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

النقا�سية  الأوراق  اإىل  لفتاً  حم��ددة،  لأح��داث 

جل���الل���ة امل���ل���ك، ال���ت���ي ت�����س��ك��ل خ���ارط���ة ط��ري��ق 

اإىل م��ن��اق�����س��ة م���ن ج��م��ي��ع  ل���ل���دول���ة، وحت���ت���اج 

واأ�سار  �ساملة.  ا�سرتاتيجية  لو�سع  الفعاليات 

الناظمة  الت�سريعات  لتعديل  ملكي  توجيه  اإىل 

للحياة ال�سيا�سية بتطوير قانون النتخاب مبا 

يتوافق مع الثقافة الأردنية.

التفا�صيل �ص »2«

 مركز الملك عبد اهلل الثاني لتدريب 
العمليات الخاصة يوزع 

مساعدات عينية

 ثقافة األعيان تدعو لتشكيل مجلس 
أعلى للثقافة والفنون

االنباط-عمان

 وزع مركز امللك عبد اهلل الثاين لتدريب 

ام�س   ،KASOTC اخلا�سة  العمليات 

الثالثاء، بالتعاون مع مبادرة حب الأردن، 

جريبا  منطقة  لأه���ايل  عينية  م�ساعدات 

ذكرى  مبنا�سبة  الزرقاء،  ملحافظة  التابعة 

ال��دول��ة الأردن���ي���ة و���س��ه��ر رم�سان  م��ئ��وي��ة 

الركن  العقيد  املركز،  مدير  املبارك.وقال 

�سمن  تاأتي  احلملة  »اإن  احل�سبان،  ن�سال 

اجل���ه���ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة 

لدعم املجتمع املحلي.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

 دعت جلنة الثقافة وال�سباب والريا�سة 

ب�سام  ال��ع��ني  ب��رئ��ا���س��ة  الأع��ي��ان  جمل�س  يف 

ت�سكيل  اإىل  ال���ث���الث���اء،  ام�������س  ح����دادي����ن، 

ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون مهمته  اأع��ل��ى  جم��ل�����س 

املعنية،  الوطنية  املوؤ�س�سات  بني  الت�سبيك 

الثقافة  لقطاع  التحتية  البنية  وتطوير 

والفنون يف جمالته كافة.

جاء ذلك خالل لقاء اللجنة اليوم وزير 

ال���وزارة  ع��ام  واأم���ني  العايد،  علي  الثقافة 

ه��زاع ال���راري، وم��دي��ر ع��ام دائ���رة املكتبة 

الوطنية الدكتور ن�سال العيا�سرة، بهدف 

وت�سخرها  ال����وزارة  خ��ط��ة  ع��ل��ى  الط���الع 

ل��ل��ن��ه��و���س ب��ال��ع��م��ل ال���ث���ق���ايف.وق���ال ال��ع��ني 

حدادين اإن التنمية الثقافية ركن اأ�سا�س .

التفا�صيل �ص »7«

االنباط- عمان

تطبيقها  عر  كا�س  زين  �سركة  اأتاحت 

الإلكرتوين، خدمة دفع الترعات والزكاة 

اخلرية  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  من  لعدد 

يف اململكة.

الثالثاء،  ام�س  لل�سركة  بيان  وبح�سب 

بطريقة  زكاتهم  اأداء  عمالوؤها  �سيتمكن 

وقت  اأي  ويف  �سرعة  وب��ك��ل  و�سل�سة،  اآم��ن��ة 

م�ساعدة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  م��ك��ان،  اأي  وم��ن 

ه����ذه امل���وؤ����س�������س���ات ع���ل���ى ج���م���ع ال���ت���رع���ات 

مل�ستحقيها. واإي�سالها  الزكاة  وحت�سيل 

تطبيقها حوايل  كا�س عر  زين  وُتوّفر 

خ����ري����ة مي��ك��ن  وم���وؤ����س�������س���ة  30 ج��م��ع��ي��ة 

لها  وال�سدقات  ال��ت��رع  تقدمي  لعمالئها 

اأي��ام  وطيلة  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  خ��الل 

العام.

التفا�صيل �ص »4«

 زين كاش ُتتيح دفع التبّرعات 
والزكاة للمؤسسات الخيرية

االنباط- عّمان

ام�س  العبداهلل،  رانيا  امللكة  جاللة  التقت   

ال���ث���الث���اء، يف ع��م��ان مب��ج��م��وع��ة م���ن اأ���س��ح��اب 

دعم  للدخل، ممن ح�سلوا على  املدرة  امل�ساريع 

نتيجة  تاأثرت  التي  مل�ساريعهم  جاللتها  قدمته 

لظروف جائحة كورونا، حيث بلغ عددهم نحو 

100 م�سروع موزع على خمتلف مناطق اململكة.

جمل�س  رئي�سة  اأدارت��ه  الذي  اللقاء،  وخالل 

ال��دك��ت��ورة  الج��ت��م��اع��ي  الإمن�����اء  م���راك���ز  اإدارة 

فريال �سالح، وبح�سور موؤ�س�س جمعية مراكز 

الإمناء الجتماعي الدكتور �سري نا�سر، جرى 

احلديث عن اأثر املنح على م�ساريع امل�ستفيدين 

امل�ستقبلية. وخططهم 

امل�ستفيدين  مع  احلديث  جاللتها  وتبادلت 

ح����ول م�����س��اري��ع��ه��م وك���ي���ف مت ت��وج��ي��ه ال��دع��م 

لها  ج��دي��دة  اآف���اق  وف��ت��ح  امل�ساريع  تلك  لتعزيز 

نوعيته  اأو حت�����س��ني  الن���ت���اج  زي����ادة  خ���الل  م��ن 

عر�س  وُط��رق  الت�سويقي  باجلانب  واله��ت��م��ام 

املنتجات اأو اخلدمات التي يتم تقدميها.

ي�����س��ع��رون  اجل���م���ي���ع  اإن  ج��الل��ت��ه��ا  وق����ال����ت 

بال�سغط والقلق نتيجة لظروف اجلائحة.

التفا�صيل �ص »3«



املحلي

يف الوقت الذي ينتظر فيه املوؤمنون الدقائق الأخرية من ال�صيام كل يوم ويلهجون 

من  �صل�صلة  هنالك  تكون  ال��ن��ار،  من  والعتق  والرحمة  للمغفرة  ال��ع��ّزة  ل��رب  بدعائهم 

ال�صرب حيناً  الروحانية وحلظات  اللحظات  “الآك�صن” وتتباين بني  الأحداث يف طور 

اأخرى: وحلظات الفو�صى اأحياناً 

لطلب  القلب  من  وال��دع��اء  للقراآن  وق��راءة  وال�صيام  الروحانية  حيث  البيوت:   .1

الرحمة واملغفرة وقبول الطاعات وتلبية التطلعات والر�صا والقبول.

2. امل��ط��اب��خ: ح��ي��ث الإن�����ص��غ��ال ع��ل��ى اأوج����ه يف حت�����ص��ري ال��ط��ع��ام وال��ت��ن��ّوع وال��ك��م��ي��ات 

ال�صخمة فيه، وكاأن ال�صائمني �صياأكلون الأخ�صر والياب�س! 

3. ال�صارع: حيث فو�صى ال�صري وال�صجيج واملخالفات املرورية باجلملة ونفاذ �صرب 

اإّل من كان  اأحياناً، وال�صرعات اجلنونية -التي ل ي�صلم منها  النا�س  وممار�صة للعنف 

النا�س  اإدارة  �صوء  وكاأن  بالإفطار  اللحاق  لغايات  ذلك  كل  الرحمن-  بحفظ  م�صتوَدعاّ 

لأوقاتهم يتحّملها غريهم من النا�س لنفاذ �صربهم. 

اأح��ي��ان��اً،  ال��ت��ج��اري��ة: ح��رك��ة دائ��ب��ة واأخ���ذ وع��ط��اء وج�صع ورب���ح فاح�س  4. الأ����ص���واق 

واإ�صتغالل يف الأ�صعار اأحياناً اأخرى، وكاأن التّجار من كوكب واملواطنني من كوكب اآخر.

ح��دودن��ا  يحمون  البا�صل  ال��ع��رب��ي  جي�صنا  اأب��ن��اء  حيث  ال��وط��ن:  وداخ���ل  احل���دود   .5

واأج��ه��زت��ن��ا الأم��ن��ي��ة حت��اف��ظ ع��ل��ى اأم���ن وط��ن��ن��ا ال��غ��ايل، ب��ورك��ت ج��ه��وده��م ويف م��ي��زان 

وطنيتهم.

بالعناية  اأو  التنف�س  اأج��ه��زة  على  وغ��ريه��م  ك��ورون��ا  مبر�صى  تعّج  امل�صت�صفيات:   .6

العاجل وطول  العادية؛ ندعو لهم جميعاً بالرحمة وال�صفاء  املر�صى  اأو ار�س  احلثيثة 

العمر.

7. و�صائل التوا�صل الإجتماعي: مليئة باأخبار املر�س واملوت كنتيجة جلائحة كورونا 

املفربكة  والأخ��ب��ار  ال�صخ�صيات  واإغ��ت��ي��ال  بالإ�صاعات  م�صبعة  اأي�صاً  لكنها  وتبعاتها؛ 

منها  مطلوب  لكن  املختلفة؛  والآراء  والإ�صقاطات  باملتناق�صات  مليء  فعاملها  وغريها؛ 

اأن ُتظهر الوجه احل�صن ل القبيح لالأ�صياء اأو على الأقل كالهما.  

العمل  وواج��ب��ات  اأنف�صها  وال��ط��اع��ات  وال��ع��ب��ادات  ال��روح��ان��ي��ات  باإ�صتثناء  ب�صراحة: 

والأمن وغريها فمعظم امل�صاهد قبل الإفطار ل متّت لديننا احلنيف ب�صلة بل خارجة 

الف�صيل،  ال�صهر  لروحانية  ال�صلبية  الت�صرفات  اأ�صحاب  وي�صيء  بريء منها،  عنه وهو 

فالإ�صالم دين نظام ل فو�صى، ودين و�صطية ل غلو، ودين حمبة و�صالم ل عنف، ودين 

يخاطب العقول ل البطون، ودين قناعة ل ج�صع، ودين رحمة ل اإبتزاز، ودين تهذيب 

نعّلق �صوء  اأو تعّدي. فلنتقي اهلل يف ديننا وُنح�صن ت�صرفاتنا ول  و�صرب ل دين نزقّية 

ت�صرفاتنا على �صّماعة  عباداتنا اأو ديننا.

د. محمد طالب عبيدات

 مشاهد ما قبل اإلفطار

�صلط عد�صة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى الأخبار »املحلية« يف املوقع اللكرتوين

 رئيس هيئة األركان يشارك مرتبات كتيبة 
الملك فيصل الثاني طعام اإلفطار

 الفايز يبدأ سلسلة حوارات حول التشريعات السياسية

االنباط- عمان

يو�صف  الركن  ال��ل��واء  امل�صرتكة  الأرك���ان  هيئة  رئي�س  زار   

اأحمد احلنيطي، اأم�س الثنني، كتيبة امللك في�صل الثاين/16 

و�صارك مرتباتها  بن علي،  امللك ح�صني  لواء  اإحدى وحدات 

طعام الإفطار، بح�صور قائد اللواء.

والتقى اللواء الركن احلنيطي بح�صور امل�صاعد للعمليات 

والتدريب مرتبات الكتيبة، ونقل لهم حتيات ومباركة جاللة 

مئوية  مبنا�صبة  الأردن��ي��ة  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 

الدولة وحلول �صهر رم�صان املبارك، ُمبدياً اعتزازه باجلهود 

التي يبذلها ن�صامى اللواء على اختالف مواقعهم.

امل�صرتكة خالل ماأدبة الإفطار  واأكد رئي�س هيئة الأركان 

الأردن��ي��ة  امل�صلحة  ال��ق��وات  �صباط  م��ن  ع��دد  ح�صرها  ال��ت��ي 

بتطوير  امل�صلحة  ال��ق��وات  ا�صتمرار  على  العربي،  اجلي�س   -

م��ن��ظ��وم��ة وح��دات��ه��ا وت��ع��زي��ز ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال��وط��ن 

بتطويرها  املتعلقة  الأم���ور  بكافة  واله��ت��م��ام  عنه،  وال��دف��اع 

بكفاءة  وواجباتها  مهامها  تنفيذ  من  ميكنها  مبا  وحتديثها 

واقتدار.

االنباط- عمان

اأك����د رئ��ي�����س جم��ل�����س الأع���ي���ان، في�صل   

يف  الداخلية  اجلبهة  تقوية  اأهمية  الفايز، 

ووحدة  اأم��ن  ت�صتهدف  التي  املخاطر  وجه 

ال��ت�����ص��دي للفئة  الأردن�����ي�����ني، م���ن خ����الل 

الفتنة  ت��داع��ي��ات  ال�����ص��اآل��ة وال��ت��ع��ام��ل م��ع 

الأخ�������رية، ال���ت���ي وئ�����دت م���ن ق��ب��ل ج��الل��ة 

دوم��اً  ب��ه  متتع  وت�صامح  حكمة  بكل  امل��ل��ك، 

الها�صميون.

واأ���ص��اف، خ��الل لقائه ام�����س ال��ث��الث��اء، 

فاعليات حزبية ونقابية ونيابية واجتماعية 

يف  م��دين  جمتمع  وموؤ�ص�صات  واقت�صادية 

الأول  النائب  العا�صمة، بح�صور  حمافظة 

لرئي�س املجل�س �صمري الرفاعي، اأن الردن 

م�����ص��ت��ه��دف ن��ت��ي��ج��ة م���واق���ف���ة الإق��ل��ي��م��ي��ة، 

التحديات،  كل  جت��اوز  على  القدرة  م��وؤك��داً 

التي لزمت م�صرية الدولة منذ تاأ�صي�صها، 

واإخال�س  ووعي  الها�صمية  القيادة  بف�صل 

متنعه  مل  وال��ت��ي  الأب����ي،  الأردين  ال�صعب 

من مراكمة الإجن��ازات عرب مئة عام على 

الإخ��ف��اق��ات  بع�س  رغ��م  امل�صتويات  جميع 

ال��ت��ي حت��ت��اج اإىل ت��ق��ومي ل��ل��م�����ص��ي ق��دم��اً 

مب�����ص��رية ال����دول����ة يف م��ئ��وي��ت��ه��ا ال��ث��ان��ي��ة. 

ت�صمل  لقاءات  �صل�صلة  �صمن  اللقاء  وياأتي 

خمتلف الفعاليات يف الوطن، للحوار حول 

الت�صريعات الناظمة للحياة ال�صيا�صية.

امل��ل��ك عبد  واأك���د الفايز ح��ر���س ج��الل��ة 

ال���ص��الح  م�صرية  تعزيز  على  ال��ث��اين  اهلل 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي ب��اع��ت��ب��اره��ا ع��م��ل��ي��ة م�����ص��ت��م��رة 

ولي�صت ردة فعل لأحداث حمددة، لفتاً اإىل 

الأوراق النقا�صية جلاللة امللك، التي ت�صكل 

خارطة طريق للدولة، وحتتاج اإىل مناق�صة 

ا�صرتاتيجية  لو�صع  الفعاليات  جميع  من 

لتعديل  ملكي  توجيه  اإىل  واأ���ص��ار  �صاملة. 

ال�صيا�صية  للحياة  ال��ن��اظ��م��ة  ال��ت�����ص��ري��ع��ات 

مع  يتوافق  مبا  النتخاب  قانون  بتطوير 

الأحزاب  وت�صجيع  ودعم  الأردنية،  الثقافة 

ل��الن��دم��اج، وو���ص��ع ب��رام��ج واق��ع��ي��ة وب��ن��اء 

تفعيل  اىل  بالإ�صافة  جماهريية،  ق��اع��دة 

ال�����دور ال��ت��ن��م��وي ل��ل��ب��ل��دي��ات ب�����ص��ك��ل اأك���رب، 

خ��ا���ص��ة ب��ع��د ف�����ص��ل جت��رب��ة ال��الم��رك��زي��ة. 

اإي��ج��اد ح��ل��ول �صريعة  و���ص��دد على ���ص��رورة 

مل���ع���اجل���ة ال���ف���ق���ر وال���ب���ط���ال���ة ال���ت���ي ب��ات��ت 

اأرقامها مرعبة، والعمل على حتقيق النمو 

ال�صتثمار،  معيقات  ومعاجلة  القت�صادي، 

كالناقل  كربى  م�صاريع  اإن�صاء  عن  ف�صاًل 

النفط  وم�صفاة  احلديد،  و�صكة  الوطني، 

ت��ن��م��ي��ة  ج����ان����ب  اإىل  امل���م���ل���ك���ة،  ج����ن����وب  يف 

امل��ح��اف��ظ��ات، ودع����م ال�����ص��ن��اع��ات ال��وط��ن��ي��ة 

واإ�صالح الإدارة العامة وحت�صني اخلدمات 

امل���ق���دم���ة ل���ل���م���واط���ن. ك��م��ا ت���ن���اول ح��دي��ث 

ب��ان��ع��دام  املتعلقة  ال��ق�����ص��اي��ا  بع�س  ال��ف��اي��ز 

ال��ث��ق��ة، وخ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة وال��ف��ت��ن��ة عرب 

و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي، وخم��اط��ر 

املخدرات  وانت�صار  القوانني،  اح��رتام  ع��دم 

الأول  النائب  اأ�صار  واجلرمية. من جانبه، 

عدم  اإىل  الرفاعي،  �صمري  املجل�س  لرئي�س 

الأردن،  واح����د يف  اق��ت�����ص��ادي  ن��ه��ج  وج����ود 

وهو ما ت�صبب يف زيادة املديونية يف الآونة 

اإىل ع����دم ج��ل��د ال�����ذات.  الخ������رية، داع���ي���اً 

الت�صريعات  حول  احلوار  اأهمية  اإىل  ولفت 

ال���ن���اظ���م���ة ل��ل��ح��ي��اة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، م�����ص��ريا 

اإىل ع���دم وج����ود ق��ان��ون ان��ت��خ��اب ت��واف��ق��ي 

وثمن  الأط����راف.  جميع  اح��ت��ي��اج��ات  يلبي 

الأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  م��ب��ادرة  احل�����ص��ور 

الفعاليات  خمتلف  م��ع  ل��ق��اءات  تنظيم  يف 

ح��ول  واآرائ���ه���م  مطالبهم  اإىل  وال���ص��ت��م��اع 

ت�صريعات الإ�صالح ال�صيا�صي.

وت����ط����رق����وا ل���ل���م�������ص���اك���ل الق���ت�������ص���ادي���ة 

والتحديات الراهنة واحللول املمكنة، و�صبل 

ال�صالح،  عملية  يف  اأو�صع  م�صاركة  �صمان 

وم���ع���اجل���ة ن���ق���اط ال�����ص��ع��ف يف ال���ق���وان���ني 

اإىل  للو�صول  ال�صيا�صية  للحياة  الناظمة 

حياة �صيا�صية ودميقراطية وبرملانية قائمة 

على التعددية وعلى اأ�ص�س وا�صحة. واأكدوا 

اأهمية التوافق على دخول املئوية اجلديدة 

بدولة دميقراطية حديثة، لتمكني ال�صعب 

كتل  م��ن  يت�صكل  ن��واب  اختيار جمل�س  م��ن 

�صيا�صية وحزبية ذات برامج واقعية، و�صوًل 

اإىل حكومات برملانية.

اللقاء ممثلو موؤ�ص�صات جمتمع  وح�صر 

وعمالية  مهنية  ون��ق��اب��ات  واأح����زاب  م��دين 

وق��ط��اع��ات اق��ت�����ص��ادي��ة وجت���اري���ة، ورج���ال 

اإ���ص��اف��ة اإىل ممثلي رواب���ط ودواوي���ن  دي��ن 

اجتماعية وجلان خميمات

 الخارجية النيابية تدين انتهاكات 
سلطات االحتالل في القدس

االنباط-عمان

النيابية  ال�صوؤون اخلارجية  دانت جلنة   

ب��ولد،  م���ريزا  ال��ن��ائ��ب  رئي�صها  ل�صان  على 

النتهاكات التي تقوم بها �صلطة الحتالل 

يف مدينة القد�س ال�صريف ب�صكل عام وحي 

ال�صيخ جراح ب�صكل خا�س.

وع�����رب ب������ولد يف ب���ي���ان ���ص��ح��ف��ي ام�����س 

ال��ث��الث��اء، ع��ن ا���ص��ت��ن��ك��ار ال��ل��ج��ن��ة وادان��ت��ه��ا 

ل��ل��م��م��ار���ص��ات ال��ع��ن�����ص��ري��ة جت�����اه الخ�����وة 

لماكن  الو�صول  من  ومنعهم  امل�صيحيني، 

العبادة خا�صة يف القد�س املحتلة.

ودع�����ا ال���ربمل���ان���ات ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة 

وم��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق الن�����ص��ان اىل ال��ت��ح��رك 

وات���خ���اذ م��وق��ف م��وح��د ���ص��د ك��اف��ة ا���ص��ك��ال 

الن���ت���ه���اك���ات ال���ت���ي مي���ار����ص���ه���ا الح���ت���الل 

وامل�صتوطنون �صد الفل�صطينيني يف القد�س 

ال�صريف، موؤكدا اأهمية الو�صاية الها�صمية 

يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل��ق��د���ص��ات ال���ص��الم��ي��ة 

وامل�صيحية.

االنباط- عمان

يف  والق��ت�����ص��ادي��ة  امل��ال��ي��ة  اللجنة  رئي�س  اك��د   

ان  ال�صرايرة،  جمال  املهند�س  الع��ي��ان  جمل�س 

يف  بال�صتثمارات  الديون  تخفيف  ربط  م�صروع 

ال��ع��م��ل امل��ن��اخ��ي وال��ت��ن��وع احل��ي��وي مت��ث��ل فر�صة 

كبرية لالأردن يجب اقتنا�صها.

وق�����ال امل��ه��ن��د���س ال�������ص���راي���رة يف ت�����ص��ري��ح��ات 

اململكة  ت�صنيف  ان  ال��ث��الث��اء،  ام�����س  �صحفية 

الئتماين اجليد واملكانة الدولية املرموقة التي 

حتظى فيها عامليا، اىل جانب املهارات والعالقات 

ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة ال��ق��وي��ة م��ع دول ال��ع��امل، ت��وؤه��ل 

لتطبيق  بالثقة  ج��دي��را  مر�صحا  ليكون  الردن 

امل�صروع.

ال���دول  ت��خ��ف��ي��ف دي����ون  وا����ص���ار اىل ان ف��ك��رة 

البيئة،  ت��راع��ي  ا���ص��ت��ث��م��ارات  ال��ف��ق��رية يف م��ق��اب��ل 

�صقت طريقها خالل اجتماعات الربيع ل�صندوق 

ان  يتوقع  فيما  ال���دويل،  والبنك  ال��دويل  النقد 

ت��ت��ب��ل��ور اك���ر ب��اق��رتاح��ات م��ل��م��و���ص��ة يف م��وؤمت��ر 

الذي  املناخ  حول  والع�صرين  ال�صاد�س  الأط��راف 

خالل  ال�صكتلندية  غال�صكو  مدينة  يف  �صيعقد 

�صهر ت�صرين الثاين املقبل.

وا����ص���اف ان ف��ك��رة م��ق��اي�����ص��ة ال���دي���ون ب��امل��ن��اخ 

فوائد  دف��ع  عن  ال�صتعا�صة  اإمكانية  مبداأ  على 

برامج  على  تعتمد  بالإنفاق  اخلارجية  الديون 

الدولة  يف  احل��ي��وي  التنوع  وحماية  امل��ن��اخ  تغري 

بتوجيه  ال��دائ��ن��ة  اجل��ه��ة  ت�صمح  ح��ي��ث  امل��دي��ن��ة، 

خا�س  ح�صاب  اإىل  ل��ه  امل�صتحقة  ال��دي��ون  ف��وائ��د 

م�صاريع  لتمويل  املحلية  بالعملة  اإن�����ص��اوؤه  يتم 

تغري املناخ وحماية التنوع احليوي.

الكثري  ميلك  الردن  ان  ال�����ص��راي��رة،  واو���ص��ح 

م��ن امل��ق��وم��ات ال��ت��ي متكنه م��ن ان ي��ك��ون امل��ك��ان 

اأ���ص��ب��اب  ل��ع��دة  ال�صيا�صة  ه���ذه  لتطبيق  امل��ن��ا���ص��ب 

تغري  لتاأثريات  يكون  اأن  املتوقع  اأنه من  اأهمها: 

املناخ وقٌع �صديد على اململكة ب�صبب ُندرة املوارد 

بالإ�صافة  الهطول  م��ع��دلت  وانخفا�س  املائية 

�صكل  ال��ذي  الوترية  مت�صارع  ال�صكني  النمو  اإىل 

يف  ت��راج��ع��اً  م�صبباً  التحتية  البنى  على  �صغطاً 

كفاءتها.

ل��الأردن خالل  العام  الدين  اإجمايل  ان  وق��ال 

ما  دولر،  مليار  5ر47  ق��راب��ة  بلغ  املا�صي  ال��ع��ام 

5ر110 باملئة من الناجت املحلي الإجمايل،  ي�صكل 

الدين  يتخطى  اأن  ال���دويل  البنك  يتوقع  فيما 

مليار   50 ح��اج��ز  احل����ايل  ال��ع��ام  الأردين  ال��ع��ام 

املحلي  الناجت  باملئة من  5ر113  ي�صكل  ما  دولر، 

الإجمايل.

امل�صتمر  الرتاكم  ان  ال�صرايرة  املهند�س  وبني 

لهذه الديون ي�صكل عائقاً اأمام جهود احلكومات 

والفقر  القت�صادية  اله�صا�صة  ملكافحة  املتعاقبة 

وال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ب��ط��ال��ة وال��ق�����ص��اء ع��ل��ى ع��دم 

امل�صاواة.

�صيرتتب  امل��رت��ف��ع��ة  امل��دي��ون��ي��ة  اأن  اىل  ول��ف��ت 

ع��ل��ي��ه��ا م���دف���وع���ات خ���دم���ة دي����ن ك���ب���رية جت��ه��د 

املوازنة العامة وت�صتنزف مواردها التي كان من 

رفاه  تخدم  راأ�صمالية  م�صاريع  يف  �صخها  املمكن 

املواطنني.

وعر�س املكا�صب التي ميكن لالأردن حتقيقها 

خلق  اإمكانية  اب��رزه��ا  والتي  امل�صروع  خ��الل  من 

قيمة اقت�صادية م�صافة من خالل تعزيز تدفق 

الطلب  اإدارة  برامج  خف�س  بفعل  ال�صتثمارات 

كانت  التي طاملا  الت�صغيل  وتكاليف  الطاقة  على 

عائقاً اأمام الكثري من ال�صناعات.

احلاجة  اأم�س  يف  الوطني  القت�صاد  اأن  وذك��ر 

التي �صت�صهم يف توفري الآلف  ملثل هذه الدفعة 

م��ن ف��ر���س ال��ع��م��ل ال��دائ��م��ة امل��ت��وزع��ة يف جميع 

اأرج�����اء امل��م��ل��ك��ة وت��ق��ل��ي��ل ن�����ص��ب ال��ف��ق��ر وال��ت��غ��ل��ب 

جائحة  اأزمة  خلفتها  التي  ال�صعف  م�صادر  على 

كورونا.

وم����ن امل��ك��ا���ص��ب اي�����ص��ا، ح�����ص��ب ت�����ص��ري��ح��ات��ه، 

الوقود  ا�صترياد  على  احلكومة  نفقات  تخفيف 

وعلى تو�صيع �صعة توليد الكهرباء ما �صي�صهم يف 

وتعزيز  املوازنات  يف  املزمن  العجز  حالة  ت�صكني 

توازن ميزاين التجارة واملدفوعات.

تتمثل  اخ��رى  مكا�صب  اىل  ال�صرايرة  وا���ص��ار 

ال��دف��ي��ئ��ة ما  ال��غ��ازات  ان��ب��ع��اث��ات  م��ن  التقليل  يف 

مقاي�صة  �صفقة  ب�����ص��روط  ال���وف���اء  يف  �صي�صهم 

�صادق  التي  باري�س  ات��ف��اق  وبالتزامات  ال��دي��ون 

البنية  منعة  تعزيز  اىل  ا���ص��اف��ة  الأردن،  عليها 

احلمل  تخفي�س  خ���الل  م��ن  ل��ل��ط��اق��ة  التحتية 

على نظم التوليد ونقل وتوزيع الطاقة، و تقليل 

ملوثات الهواء ما يوؤدي لتح�صني ال�صحة العامة 

واحلد من وطاأة الأمرا�س التنف�صية املزمنة.

ب��ارزا يف جمال  ن�صاطاً  ي�صهد  الردن  ان  واك��د 

ا�صتعدادا  امل��ن��اخ،  بتغري  املتعلقة  الوثائق  اإع���داد 

ووف�����اء  الأطراف”  “موؤمتر  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 

وزارة  ان  اىل  لف���ت���ا  ال���دول���ي���ة،  ب���الل���ت���زام���ات 

ال��ب��ي��ئ��ة ا���ص��درت ت��ق��ري��ر ال��ت��ح��دي��ث ال��ث��اين لكل 

�صنتني الذي يحتوي على اأحدث جرد لنبعاثات 

الغازات الدفيئة يف الأردن.

على  ال��ع��م��ل  ب�����داأت  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  ان  وت���اب���ع 

 “ حملياً  امل��ح��ددة  امل�صاهمات   “ وثيقة  حت��دي��ث 

التخفيف  لإج������راءات  و���ص��ف��اً  �صتت�صمن  ال��ت��ي 

والتكيف التي �صتتعهد احلكومة بتنفيذها.

اجلهات  م��ع  التن�صيق  م�صوؤولية  ان  واو���ص��ح 

على  تقع  املحتمل  التعاون  اأوجه  وتنظيم  املعنية 

وبخا�صة  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  من  العديد  عاتق 

املتجددة  الطاقة  ت�صجيع  و�صندوق  املالية  وزارة 

وت��ر���ص��ي��د ال��ط��اق��ة ووزارت������ي ال��ط��اق��ة وال����روة 

واملجل�س  والإ�صكان،  العامة  والأ�صغال  املعدنية، 

ال��وط��ن��ي  وامل���رك���ز  اخل�����ص��راء  ل��الأب��ن��ي��ة  الأردين 

ل��ب��ح��وث ال��ط��اق��ة واجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة 

ومعهد درا�صات البيئة املبنية.

وحول امل�صاريع البيئية التي �صيطبقها الأردن 

م��ق��اب��ل ه���ذا ال���َدي���ن، اك���د امل��ه��ن��د���س ال�����ص��راي��رة، 

اأن  املمكن  من  التي  امل�صاريع  من  العديد  وج��ود 

املناخ  تغري  مكافحة  �صعيد  على  مكا�صب  حتقق 

على  م�صددا  اململكة،  يف  احليوي  التنوع  وحماية 

�صرورة اأن يراعى �صناع القرار عند تطوير هذه 

والبطالة  الفقر  على  التغلب  يكون  اأن  الربامج 

وال�����ص��ع��ف وع���دم امل�����ص��اواة م��ن الأول���وي���ات غري 

ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ف��او���س، ل�����ص��م��ان حت��ق��ي��ق اأه����داف 

او  اجتماعية  �صواء  متعددة  منافع  ذات  تنموية 

اقت�صادية او مالية وبيئية م�صرتكة.

واو�صح ان الربامج املعنية باإدارة الطلب على 

الطاقة تعد اأحد اأف�صل �صبل الإنفاق املطروحة، 

ك��ون��ه��ا م��ن اأه���م الإج������راءات امل��ن��اخ��ي��ة واأك��ره��ا 

على  لقدرتها  وذلك  غريها،  مع  مقارنة  جدوى 

تقلل  فهي  والتكيف،  التخفيف  اأه���داف  حتقيق 

م��ن م�����ص��ت��وي��ات ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ط��اق��ة وب��ال��ت��ايل 

اإىل  اآنيا  وت��وؤدي  الدفيئة  ال��غ��ازات  انبعاثات  من 

وتوزيع  ونقل  توليد  نظم  على  احلمل  تخفي�س 

ك��ف��اءة هذه  ب��زي��ادة  ي�صهم  ب���دوره  ال��ذي  الطاقة 

النظم.

وا����ص���اف ان ت��ن��ف��ي��ذ ب��رام��ج ك��ف��اءة ا���ص��ت��خ��دام 

خللق  الفر�صة  يتيح  وا���ص��ع  نطاق  على  الطاقة 

ل�صنوات  ال��ع��وائ��د  م�صمونة  اق��ت�����ص��ادي��ة  ط��ف��رة 

عديدة.

امل�صي قدما  ���ص��رورة  اىل  ال��ق��رار  ودع��ا �صناع 

اأب��ع��اد واإم��ك��ان��ي��ات �صفقة  ا���ص��ت��ك�����ص��اف ج��م��ي��ع  يف 

م��ق��اي�����ص��ة ال���دي���ون ب��ال��ع��م��ل امل��ن��اخ��ي م��ن خ��الل 

مع  بالتعاطي  املعنية  احلكومية  اجلهات  حتديد 

فكرة مقاي�صة الديون مب�صاريع املناخ، وبخا�صة 

وزارات املالية والطاقة والروة املعدنية والبيئة 

والتخطيط والتعاون الدويل.

اأن تاأخذ زمام  وطالب ال�صرايرة وزارة املالية 

القيادة باعتبارها اجلهة املعنية ب�صكل رئي�س عن 

حل اأزمة الدين العام.

لبلورة  داخلية  م�����ص��اورات  عقد  ���ص��رورة  واك��د 

���ص��واء  ال��دي��ون  ب�����ص��اأن مقاي�صات  م��وق��ف وط��ن��ي 

اإرادة  وج��ود  من  والتاأكد  �صلبيا  او  ايجابيا  ك��ان 

اجل��ه��ات  جميع  ي�صم  وط��ن��ي  واإج���م���اع  �صيا�صية 

املعنية للتعاطي مع فكرة امل�صروع.

على  م�صاورات  يف  ال��دخ��ول  اأهمية  اىل  وا���ص��ار 

الدائنة  ال��دول  حكومات  مع  ال�صيا�صي  امل�صتوى 

)الوليات املتحدة المريكية والحتاد الأوروبي 

واأملانيا وفرن�صا واململكة املتحدة واليابان والبنك 

الدويل و�صندوق النقد الدويل( لإبداء الهتمام 

ب��ف��ك��رة م��ق��اي�����ص��ات ال����دي����ون وك�����ص��ب ال��ت��اأي��ي��د 

ال�صيا�صي املبدئي واإقناع الدائنني باملوافقة على 

الدخول يف مفاو�صات ب�صاأنها.

اإع�����داد خ��ط��ة وطنية  ا���ص��ار اىل ����ص���رورة  ك��م��ا 

وغري  احلكومية  الأردن��ي��ة  املوؤ�ص�صات  مب�صاركة 

التي  امل��وؤ���ص�����ص��ات  وخ�صو�صا  املعنية  احل��ك��وم��ي��ة 

واملوؤ�ص�صية  والإداري�����ة  الفنية  اخل���ربات  متتلك 

الطلب  اإدارة  برامج  وتوجيه  لقيادة  ال�صرورية 

موؤ�ص�صي  اإط��ار  لإع���داد  بال�صافة  الطاقة،  على 

وال�صفافية  وامل�صداقية  بامل�صروعية  يت�صم  حاكم 

واإجراءات وا�صحة للم�صاءلة لإدارة دفة القيادة.
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قبل اأيام كانت و�سائل اعالميه جماهرييه عامليه تنقل عن م�س�ؤوؤل دوله عظمى عن اجنازاته 

يف ثالثة اأ�سهر وخا�سة يف التطعيم �سد جائحة الك�رونا التي اأثرت على االقت�ساد فالت�سابق مع 

الزمن يف التطعيم وت�فري اللقاحات  كاول�يه والت�سابق مع الزمن يف حتريك االقت�ساد وت�فري 

فر�ص العمل واخلدمات للم�اطنني وهذا ال ياأتي اإال يف العمل واالإجناز بكفاءه واخال�ص 

ولهذا فاإن  العامل الذي ي�سعى للتقدم ي�سري نح� تقليد الدول التي تقدمت يف التقييم كل 

ثالثة اأ�سهر يف العمل واالإجن��از بكفاءه واإخال�ص  يف اي م�ؤ�س�سه �س�اء كانت جامعه اأو وزاره اأو 

ال���زاره  االإداري يف  التنظيم  امل�س�ؤوؤلني يف  كافة  بل  االأول  امل�س�ؤوؤل  ي�سمل  وال  اأو طائره  م�ؤ�س�سه 

للعمل  نهار  ليل  يعمل  اجلميع  م��ن  يجعل  التقييم  وه��ذا  ال��دائ��ره   اأو  امل�ؤ�س�سه  اأو  اجلامعه  اأو 

واالإجن��از  بكفاءه واإخال�ص فامل�ؤ�س�سات جميعها العامه اأو اخلا�سه لي�ست مكانا  الإعطاء رواتب 

البلديات وجلانها كا�سا�ص  راي��ي تقييم  اأي�سا يف  دون عمل واجن��از  بل هي للعمل وه��ذا يتطلب 

للتنميه  املحليه فخالل �ستة اأ�سهر ت�ستطيع  اللجان املعينه العمل واالإجناز   وال ت�سيع بع�سها 

ار�ساءات وايجاد منافذ حلل�ل مل��س�عات  اأجل  العمل من  البع�ص وقت  وقتها  وقد يك�ن عند 

ال�سخا�ص وهذا قد ي�قع اي جلنه   ملن يق�م بها  مب�ساءله بغنى عنها  وهذا لي�ص من �سالح اي 

جلنه يف اي مكان   فاالأ�سل اأن تق�م اي جلنه باإجنازات وتط�ير اخلدمات للم�اطن من نظافة 

وتعبيد فمن يتج�ل يف بع�ص البلديات ي�ساهد وي�سمع   نق�ص خدمات التعبيد والنظافه يف بع�ص 

املتج�ل ويرى  البيع  املناطق يف مدن كربى وبلديات خمتلفه وي�ساهد وي�سمع عن عدم تنظيم 

انت�سار الب�سطات والعربات    فهذه م�ؤ�س�سات اهليه هي اأ�سا�ص التنميه املحليه والعمل للمجتمعات 

املحليه ومع �سدور املحافظه على اأمالك الدوله رقم ١١ لعام ٢٠٢١ فمن واجبها اأي�سا العمل على 

ت�سديد الرقابه يف عدم االعتداء على اأرا�سي اخلزينه ودعم اي م�ؤ�س�سه اأو جهة تق�م بعمل اأ�س�ار 

ابنيه على  اأو اال�سراع يف ح�سر خمالفات يف  الدوله  اأو ت�سييك المالك  الدوله  اأم��الك  حلماية 

اأمالك الدوله والتحقيق يف كيفية اإعطاء املخالف تراخي�ص   الن اأمالك ال���زارات واجلامعات 

وامل�ؤ�س�سات  هي اأمالك الأجيال قد ت�ستخدم مل�ؤ�س�سات اأو جامعات اأو دوائر  وقد ال ترحل امل�ؤ�س�سات 

بعد خم�سني عاما واجلامعات واملدار�ص ال ترحل مطلقا  ولذلك ففي راأيي باأن رئا�سة احلك�مه 

و وزارة االداره املحليه ووزارة الداخليه  مدع�ه لتقييم عمل اللجان خا�سة باأنها من م�ظفني 

يف الدوله واالأ�سل اأن تك�ن اي جلنه على م�سافه واحده من اجلميع وتعمل وتنجز فاإن مل تنجز 

اأو دخلت يف العمل دون م�سافه واحده من اجلميع ان تتغيري وامل�س�ؤوؤل يف االأ�سل اأن يعمل وينجز 

وي�سابق الزمن ليل نهار وي�سبط دائرته اإداريا  وان يطبق القان�ن على اجلميع وان يظهر اجنازه 

خالل ثالثة اأ�سهر وخالل ثالثة اأ�سهر وي�م فاالأ�سل اأن يخ�سع لتقييم م��س�عي من قبل جلان 

وان ت�ستمع للم�س�ؤوؤل ايا كان مكانه يف جامعه اأو وزاره اأو م�ؤ�س�سه اأو دائره اأو يف القطاعني العام 

واخلا�ص فماذا اجنز؟وهذا يطبق يف القطاع اخلا�ص الناجح والذي ال يجامل مطلقا  

ناأمل اأن يطبق التقييم  امل��س�عي فماذا اجنزت كل ثالثة اأ�سهر للبلديات واالمانه وامل�ؤ�س�سات 

راأ���س��ه ري�سه واالردن��ي���ن مت�ساوون يف احلق�ق  اأح��د على  واجلامعات وال�����زارات وال��دوائ��ر  فال 

وال�اجبات وان اختلف�ا يف العرق اأو اللغة اأو الدين فنحن يف االردن يف وطن االإجنازات والنجاح 

ولذلك فاالجنازات والنجاح ه� االأ�سا�ص  

بقيادة  التاريخيه  الها�سميه  بقيادتنا  االمنيه  واالأجهزة  واجلي�ص  وال�سعب  ال�طن  اهلل  حمى 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم و�سم� ويل العهد االأمري احل�سني املعظم

د .مصطفى محمد عيروط

 العمل واإلنجاز والتسابق 
مع الزمن

االنباط- عّمان

ت�����س��ج��ي��ل  ع���ن  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت   

ك���رون��ا  ب��ف��ريو���ص  اإ���س��اب��ة  3٠ وف���اة و١53٠ 

لريتفع  الثالثاء،  ام�ص  اململكة  يف  امل�ستجد 

و7١57٠3  وف��اة   8955 اإىل  االإج��م��ايل  العدد 

اإ�سابات.

 549 وت���زع��ت االإ���س��اب��ات اجل��دي��دة على 

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���س��م��ة ع��ّم��ان، ٢٠3 

١94 حالة يف  ال��زرق��اء،  ح��االت يف حمافظة 

حمافظة اإربد، منها ١٠3 حاالت يف الرمثا، 

حالة   84 ال��ب��ل��ق��اء،  حمافظة  يف  ح��ال��ة   ١٢١

حمافظة  يف  حالة   83 العقبة،  حمافظة  يف 

منها  م��ع��ان،  حمافظة  يف  حالة   67 امل��ف��رق، 

البرتا، و6١ حالة يف حمافظة  ٢١ حالة يف 

الطفيلة،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و45  ال��ك��رك، 

حالة  و4٢  عجل�ن،  حمافظة  يف  حالة  و45 

يف حمافظة جر�ص، و36 حالة يف حمافظة 

ماأدبا.

واأ����س���ار امل���ج��ز االإع���الم���ي ال�����س��ادر عن 

اأن عدد  اإىل  ال�سحة  ال���زراء ووزارة  رئا�سة 

 ١٢3٢١ اإىل  و�سل  حالّيا  الن�سطة  احل��االت 

دخلت 
ُ
اأ التي  بلغ عدد احلاالت  بينما  حالة، 

فيما  ح��ال��ة،   ١4٠ امل�ست�سفيات  اإىل  ال��ي���م 

اإج��م��ايل  ب��ل��غ  ١33 ح���ال���ة، يف ح���ني  غ�����ادرت 

عدد احلاالت امل�ؤكدة التي تتلقى العالج يف 

١٢٠٢ حالة. امل�ست�سفيات 

وح�ل القدرة اال�ستيعابية للم�ست�سفيات 

يف اململكة، بني امل�جز اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة 

باملئة،   ٢١ بلغت  ال�����س��م��ال  اإق��ل��ي��م  يف  ال��ع��زل 

العناية  اأ����س���ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  ب��ل��غ��ت  بينما 

اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   43 احلثيثة 

االإق��ل��ي��م  يف  اال���س��ط��ن��اع��ي  التنف�ص  اأج��ه��زة 

ذاته 3٠ باملئة.

العزل  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  اأن  واأ���س��اف 

بينما  ب��امل��ئ��ة،   ٢4 ب��ل��غ��ت  ال������س��ط  اإق��ل��ي��م  يف 

احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  و�سلت 

بلغت  فيما  باملئة،   4٢ اإىل  ذات��ه  االإقليم  يف 

اال�سطناعي  التنف�ص  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة 

٢١ باملئة.

يف  العزل  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  كما 

ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   ١3 اجلن�ب  اإقليم 

باملئة،   ١8 احلثيثة  ال��ع��ن��اي��ة  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال 

التنف�ص  اأج��ه��زة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  فيما 

اال�سطناعي يف االإقليم ذاته ١6 باملئة.

 3٢٠9 ت�����س��ج��ي��ل  اإىل  امل����ج���ز  اأ����س���ار  ك��م��ا 

ح������االت ����س���ف���اء ال����ي�����م يف ال����ع����زل امل���ن���زيل 

وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات، ل��ي�����س��ل اإج����م����ايل ح���االت 

ال�سفاء اإىل 6944٢7 حالة.

واأ�ساف اأن ١9676 فح�ساً خمربّياً اأجري 

الفح��سات  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�سبح  ال��ي���م، 

ال��ت��ي اأج��ري��ت منذ ب��دء ال���ب��اء وح��ت��ى االآن 

ن�سبة  اأن  اإىل  الف���ت���اً  ف��ح�����س��اً،   6763398

و�سلت  الي�م  لهذا  االإيجابّية  الفح��سات 

اإىل قرابة 78ر7 باملئة، مقارنة الن�سبة التي 

�سجلت ي�م اأم�ص والتي بلغت 89ر7 باملئة.

االنباط- عمان

خ��ط  االأردن  اأورجن  ����س���رك���ة  اأط���ل���ق���ت   

ال��ذي  اجل��دي��د،   ”٢5 حمافظات  “اأورجن 
ي���ت���ي���ح ل�������س���ك���ان امل����ح����اف����ظ����ات، ب��ا���س��ت��ث��ن��اء 

خم��ت��ارة  متن�عة  م��زاي��ا  ع��ّم��ان،  العا�سمة 

ب��ع��ن��اي��ة الإب���ق���ائ���ه���م ع��ل��ى ات�������س���ال ب��ك��ل ما 

يهمهم.

ووف����ق ب��ي��ان ل��ل�����س��رك��ة ام�����ص ال��ث��الث��اء، 

امليزات،  من  وا�سعة  جمم�عة  اخلط  يقدم 

اأ���س��رع  م��ع  اإن��رتن��ت  جيجابايت   5٠ اأه��ّم��ه��ا 

على  حم��دودة  غري  مكاملات   ،+4G �سبكة 

ال�سبكات املحلية والدولية لبلدان خمتلفة 

منها ال�سني، ال�اليات املتحدة واأ�سرتاليا، 

دق��ي��ق��ة  و٢٠  دول����ي����ة  م���ك���امل���ات  دق���ي���ق���ة   ٢٠

وم��ي��زة  ال��ت��ج���ال  ع��ن��د  امل��ك��امل��ات  ال�ستقبال 

امل�ستخدمة  غ��ري  االإن���رتن���ت  ح���زم  ت��رح��ي��ل 

لل�سهر املقبل، واإنرتنت ال حمدود ليتمكن 

امل�سرتك�ن من ا�ستخدام االإنرتنت ب�سرعة 

خمّف�سة يف حال انتهاء احلزمة االأ�سا�سية، 

٢5 ديناراً. با�سرتاك �سهري قيمته 

االأردن احلزمة اجلديدة  اأورجن  وعّززت 

ت�سل  خ�����س���م��ات  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  بفر�سة 

من  وا�سعة  جمم�عة  على  باملئة   ١٠٠ اإىل 

االأج����ه����زة اخل���ل����ي���ة، وغ���ريه���ا م���ن امل���زاي���ا 

وبرنامج  املميزة،  االأرق���ام  مثل  االإ�سافية 

خل�س�مات  ب��االإ���س��اف��ة  “ِتكرم”،  ال�����الء 

من  باملئة   5٠ اإىل  ت�سل  وح�سرية  مميزة 

عدة مطاعم وحمالت ومقدمي خدمات يف 

بذلك  لت�سمن  ديلز”،  “اأورجن  مع  االأردن 

متكاملة  خ��ط���ط��اً  امل�����س��ت��خ��دم��ني  جل��م��ي��ع 

ت��ل��ّب��ي اح��ت��ي��اج��ات��ه��م ورغ��ب��ات��ه��م امل��ت��ن��ّ�ع��ة 

مناف�سة. باأ�سعار 

وق����ال����ت امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت�����س���ي��ق 

االأردن،  اأورجن  يف  ال����زب����ائ����ن  وخ����دم����ات 

حتديث  ت�ا�سل  ال�سركة  اإن  ال��داود،  نائلة 

ع��رو���س��ه��ا وخ���دم���ات���ه���ا مب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب م��ع 

م��ت��ط��ل��ب��ات امل�����س��ت��خ��دم��ني يف ك��اف��ة اأن��ح��اء 

اجلديد  املحافظات  خط  اأن  حيث  اململكة، 

اأورجن  تقّدمها  التي  للخط�ط  ا�ستكمال 

ل��ل��م��ح��اف��ظ��ات ل��ت��ت��ي��ح الأك�����رب ع����دد مم��ك��ن 

االأ���س��خ��ا���ص اال���س��ت��ف��ادة م��ن خدماتها  م��ن 

االإن��رتن��ت  م���زّود  واأّن��ه��ا  �سيما  ال  املتقّدمة، 

االأ�سرع واالأف�سل يف االأردن.

االنباط-عمان

مل�ساهمي  العادية  العامة  الهيئة  عقدت 

بتاريخ  اجتماعها  الك�يتي  االأردين  البنك 

االت�����س��ال  و���س��ي��ل��ة  ب���ا���س��ط��ة   ،٢٠٢١/5/4

باأحكام  عماًل  وذل��ك  واالل��ك��رتوين،  املرئي 

واأمر   ١99٢ ل�سنة  رقم )١3(  الدفاع  قان�ن 

يف  امل��ن�����س���ر   ٢٠٢٠ ل�سنة   )5( رق���م  ال��دف��اع 

 ٢٠٢٠/3/3١ ب��ت��اري��خ  ال��ر���س��م��ي��ة  اجل���ري���دة 

واالإج��������راءات ال�������س���ادرة ع���ن م��ع��ايل وزي���ر 

ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة وال��ت��م���ي��ن ب��ت��اري��خ 

٢٠٢٠/4/9 مب�جب اأمر الدفاع اأعاله.

وت����راأ�����ص االج���ت���م���اع دول����ة ال�����س��ي��د عبد 

االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الكباريتي  ال��ك��رمي 

االإدارة  جمل�ص  اأع�����س��اء  جميع  وب��ح�����س���ر 

وم�����س��اه��م��ني ي��ح��م��ل���ن اأ���س��ه��م��ا ب��االأ���س��ال��ة 

�سهم   125،870،665 جمم�عه  ما  وال�كالة 

امل��ال،  راأ����ص  م��ن   %  83.9 ح����ايل  وي�سكل�ن 

وائ��ل  ال��دك��ت���ر  عط�فة  االج��ت��م��اع  وح�سر 

العرم�طي مراقب عام ال�سركات.

البن�د  العامة على  الهيئة  وقد �سادقت 

الهيئة  اجتماع  اأعمال  املدرجة على جدول 

العامة العادي، كما قامت بانتخاب اأع�ساء 

جمل�ص اإدارة البنك للدورة اجلديدة ٢٠٢١ 

– ٢٠٢4 ي�سم االأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:
اأواًل : عن فئة االأع�ساء غري امل�ستقلني :

١. ال�سيد في�سل حمد العيار.

القاب�سة  امل��ت��ح��دة  ال���رواب���ي  ���س��رك��ة   .٢

/ ال���ك����ي���ت )مي��ث��ل��ه��ا ال�����س��ي��د ط�����ارق عبد 

ال�سالم(. 

 / القاب�سة  الك�يت  م�ساريع  �سركة   .3

ال��ك���ي��ت )مي��ث��ل��ه��ا ال�����س��ي��د م�����س��ع���د ج�هر 

حيات(. 

4. امل��س�سة العامة لل�سمان االجتماعي 

)مي��ث��ل��ه��ا م���ع���ايل م�����روان حم���م����د ع������ص 

وال�سيد ن�سال فائق القبج(.

5. ���س��رك��ة اأودي�����س��ي الإع�����ادة ال��ت��اأم��ني / 

بيجان  ال�سيد  )ميثلها  املتحدة  ال���الي��ات 

خ�سرو�ساهي(.

واال�ستثمار  للتط�ير  �سفاري  �سركة   .6

ال��ع��ق��اري )مي��ث��ل��ه��ا ال�����س��ي��د م��اج��د فيا�ص 

برجاق( .

ثانياً : عن فئة االأع�ساء امل�ستقلني :

١. ال�سيد نا�سر احمد الل�زي 

٢. الدكت�ر مروان جميل املع�سر 

3. الدكت�ر �سف�ان �سميح ط�قان

4. ال�سيدة ناديا عبدالروؤوف الروابدة 

5. ال�سيد هاين خليل الهنيدي 

6. الدكت�ر عمر م�سه�ر اجلازي

 : الكباريتي  الكرمي  دول��ة عبد  وحت��دث 

ن�ستح�سر  منا�سبة  وه��ذه  اأودع��ك��م  اأن  اأود 

ف��ي��ه��ا ون�����س��ت��ذك��ر امل�����س��رية ال��ط���ي��ل��ة ال��ت��ي 

راف��ق��ن��ا ف��ي��ه��ا ك��ل االأخ������ة اأع�����س��اء جمل�ص 

بد  وال   ، �سنة  ع�سرين  عن  يزيد  ملا  االإدارة 

هنا من اأن اأ�سكر بدايًة االأخ الدكت�ر ي��سف 

حيث   ، ال��ل���زي  من�س�ر  واالأخ   الق�س��ص 

امل��ج��ل�����ص و�سيدخل  ه���ذا  ث��الث��ت��ن��ا  ���س��ن��غ��ادر 

اأع�ساء جدد من ذوي القامات االقت�سادية 

الدكت�ر   : الن�عية  االإ���س��اف��ات  وال��ق��درات 

ع��م��ر اجل����ازي ، واالأخ����ت ن��ادي��ا ال���رواب���دة ، 

الل�زي  ال�سيد نا�سر  راأ�ص املجم�عة  وعلى 

ق���ائ���داً ل��ل��ف��ري��ق ، واأع��ت��ق��د اأن��ه��ا حم��ط��ة يف 

اعتمدت  م�سرية   ، الط�يلة  امل�����س��رية  ه��ذه 

تقليدي  اأ�سل�ب  على  جناحاتها  حتقيق  يف 

يف ال���ت���ع���ام���الت وال���ع���الق���ات وامل���ع���ام���الت 

اآف��اق  اإىل  ننتقل  الأن  االأوان  واآن   ، ال�رقية 

جديدة ا�سبحت فيها الرقمنة هي االأ�سا�ص 

االأخ نا�سر  مع وج�د  باأن  اأعتقد  ، ولذلك 

االإدارة  راأ���ص  على  البطيخي  هيثم  ال�سيد 

الإدارة  م�ؤهلني  االآن  اأ�سبح�ا  التنفيذية 

ال���دف���ة ، وك��ل��ن��ا ث��ق��ة ب���اأن���ه ���س��ي��ك���ن ه��ن��اك 

اآف���اق  اإىل  للبنك  ون��ق��ل��ة  جن��اح��ات  حتقيق 

جديدة .

بكل املحبة وبكل االعتزاز وكل االفتخار 

باأدائكم وبرفقتكم اأدع� لكم بال�سالمة واأن 

ت��ك���ن���ا حم��ف���ظ��ني ب��ع��ي���ن ال��رح��م��ن واأن 

يحماكم اهلل جميعاً ، وكل عام وانتم بخري .

وف������ر ان��ت��ه��اء اأع���م���ال اج��ت��م��اع ال��ه��ي��ئ��ة 

امل��ن��ت��خ��ب  االإدارة  جم��ل�����ص  ع���ق���د  ال���ع���ام���ة 

ق���رارات  على  اط��ل��ع  حيث  االأول  اجتماعه 

انتخاب  العادي ومت  العامة  الهيئة  اجتماع 

ال�سيد نا�سر اأحمد الل�زي رئي�سا للمجل�ص 

للرئي�ص  نائبا  العيار  حمد  في�سل  وال�سيد 

.  كما قام املجل�ص بت�سكيل اللجان املنبثقة 

امل�ؤ�س�سية  احل��اك��م��ي��ة  ت��ع��ل��ي��م��ات  وف���ق  ع��ن��ه 

للبن�ك. 

وق����د اأع�����رب رئ��ي�����ص واأع�������س���اء امل��ج��ل�����ص 

ب���االأ����س���ال���ة ع���ن اأن��ف�����س��ه��م وب��ال��ن��ي��اب��ة عن 

وبالغ  ال�سكر  عظيم  ع��ن  البنك  م�ساهمي 

ال���ت���ق���دي���ر ل����دول����ة ال�������س���ي���د ع���ب���د ال���ك���رمي 

ط�ال  للبنك  قدمه  ما  كل  على  الكباريتي 

اأرب���ع���ة وع�����س��ري��ن ع��ام��ا م��ن ج��ه��د وع��ط��اء 

مم��ي��ز وم����ا اأظ����ه����ره م���ن ق������درات ق��ي��ادي��ة 

حم���ف���زة وح���ن���ك���ة اإداري���������ة ع���ال���ي���ة ر���س��خ��ت 

من�ذجا فريدا يف االإدارة امل�سرفية انعك�ص 

على كافة مناحي عمل البنك و�سكل ه�يته 

م�سرفية  ك��م���ؤ���س�����س��ة  امل��رم���ق��ة  و���س���رت��ه 

باالعرتاف  حتظى  رائدة  واإقليمية  وطنية 

واالحرتام وتتمتع ب�سمعة رفيعة على نطاق 

وا�سع يف ال�س�ق امل�سريف املحلي واخلارجي 

وك���اأح���د ال����رواف����ع االأ���س��ا���س��ي��ة ل��الق��ت�����س��اد 

ال����ط���ن���ي ب��ك��اف��ة ق��ط��اع��ات��ه وم���ؤ���س�����س��ات��ه 

التجارية واخلدمية واال�ستثمارية.

لدولته  االإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  ومتنى 

ولعائلته الكرمية م�ف�ر ال�سحة والعافية 

والعمر املديد .

االنباط- عّمان

الثالثاء،  ام�ص  العبداهلل،  رانيا  امللكة  جاللة  التقت   

يف عمان مبجم�عة من اأ�سحاب امل�ساريع املدرة للدخل، 

ممن ح�سل�ا على دعم قدمته جاللتها مل�ساريعهم التي 

تاأثرت نتيجة لظروف جائحة ك�رونا، حيث بلغ عددهم 

١٠٠ م�سروع م�زع على خمتلف مناطق اململكة. نح� 

اإدارة  جمل�ص  رئي�سة  اأدارت����ه  ال���ذي  ال��ل��ق��اء،  وخ���الل 

م��راك��ز االإمن����اء االج��ت��م��اع��ي ال��دك��ت���رة ف��ري��ال �سالح، 

االجتماعي  االإمن���اء  م��راك��ز  جمعية  م�ؤ�س�ص  وبح�س�ر 

اأثر املنح على  الدكت�ر �سري نا�سر، جرى احلديث عن 

امل�ستقبلية. وخططهم  امل�ستفيدين  م�ساريع 

ح���ل  امل�ستفيدين  م��ع  احل��دي��ث  ج��الل��ت��ه��ا  وت��ب��ادل��ت 

م�����س��اري��ع��ه��م وك���ي���ف مت ت���ج��ي��ه ال���دع���م ل��ت��ع��زي��ز ت��ل��ك 

امل�ساريع وفتح اآفاق جديدة لها من خالل زيادة االنتاج 

اأو حت�����س��ني ن���ع��ي��ت��ه وااله���ت���م���ام ب��اجل��ان��ب ال��ت�����س���ي��ق��ي 

وُطرق عر�ص املنتجات اأو اخلدمات التي يتم تقدميها.

وق���ال���ت ج��الل��ت��ه��ا اإن اجل��م��ي��ع ي�����س��ع��رون ب��ال�����س��غ��ط 

اأ�سخا�سا  هناك  لكن  اجلائحة،  لظروف  نتيجة  والقلق 

واأرزاق��ه��م  ال��ب��ال، فقدوا عملهم  راح��ة  اأك��ر من  فقدوا 

واالأزم�����ات دائ��م��ا ت��ك���ن اأق�����س��ى ع��ل��ى االأ���س��ع��ف - ���س���اء 

�سحيا اأو ماديا.

وك��ان��ت ج��الل��ة امل��ل��ك��ة ران��ي��ا ال��ع��ب��داهلل اأع��ل��ن��ت خ��الل 

اأ�سحاب  م��ن  بعدد  امل��رئ��ي  االت�سال  تقنية  ع��رب  لقائها 

عن  امل��ا���س��ي  االأول  ت�سرين  يف  ل��ل��دخ��ل  امل���درة  امل�����س��اري��ع 

دع��م��ه��ا ب���زي���ادة راأ���س��م��ال ه���ذه امل�����س��اري��ع امل����درة للدخل 

ال��ت��ي فر�ستها  ال��ت��ح��دي��ات  م���اج��ه��ة  ع��ل��ى  مل�����س��اع��دت��ه��ا 

جائحة ك�رونا.

 30 وفاة و1530 إصابة بفيروس كورونا 

أورنج األردن تطلق خط محافظات 25

الهيئة العامة للبنك األردني الكويتي تجتمع من 
خالل وسيلة االتصال المرئي واإلكتروني

الملكة : الجميع يشعرون بالضغط والقلق نتيجة »كورونا«
خالل لقائها عددًا من أصحاب المشاريع المدرة للدخل

االنباط- عمان

اأهمية  النابل�سي  حممد  ال�سباب  وزي��ر  اأك��د 

ل��ل���زارة  التابعة  وامل��راف��ق  امل��راك��ز  تاأهيل  اإع���ادة 

اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا ومتطلبات  اأه����م  ع��ل��ى  وال����ق����ف 

ال���ع���ام���ل���ني م����ع ال�������س���ب���اب ع����ن ك���ث���ب، ل��ت��ط���ي��ر 

لل�سباب  ن��ق��ل��ه��ا  ب��ه��دف  وم��ه��ارات��ه��م  ق��درات��ه��م 

وال�سابات.

ج����اء ذل����ك خ����الل زي�����ارة م��ي��دان��ي��ة ق����ام بها 

الطفيلة  ملحافظتي  ال��ث��الث��اء،  ام�����ص  ال����زي���ر، 

و���س��اب��ات احل�سا  ���س��ب��اب  م��راك��ز  �سملت  وم��ع��ان، 

واحل�سينية  وال��ع��ي�����ص  ال��ن��م���ذج��ي  وال��ط��ف��ي��ل��ة 

والها�سمية ونادي اإبداع الطفيلة، باالإ�سافة اإىل 

جممع الطفيلة الريا�سي.

ال�سبابية  املراكز  اأهمية  اإىل  النابل�سي  واأ�سار 

ب��اع��ت��ب��اره��ا م�����س��اح��ات اإب��داع��ي��ة وف��ك��ري��ة ت�سهم 

خالل  م��ن  ال�سباب  �سخ�سية  وتنمية  �سقل  يف 

الربامج واالأن�سطة التي تقدمها لهم.

ال�سباب  مع  العاملني  اأن  النابل�سي  واأ���س��اف 

عاتقهم  على  تقع  ال�سبابية  امل��راك��ز  جميع  يف 

�سبابية متط�رة  برامج  واإيجاد  م�س�ؤولية طرح 

ت�اكب التط�ر الفكري واملعريف لل�سباب، خا�سًة 

يف �س�ء االنفتاح، الذي ي�سهده العامل يف ن�عية 

ب�سكل  ال��ع��ام��ل��ني  اأن  مبيناً  امل��ق��دم��ة،  ال��ربام��ج 

ودراي��ة  معرفة  االأك��ر  هم  ال�سباب  مع  مبا�سر 

مبتطلباتهم وطريقة تفكريهم.

الطفيلة  م���ع حم��اف��ظ  ال��ن��اب��ل�����س��ي  ون��اق�����ص 

الدكت�ر خالد اجلب�ر ومت�سرف ل�اء احل�سينية 

يف حمافظة معان خالد اجلعافرة اأبرز متطلبات 

املحافظتني  الأبناء  وال�سبابي  الريا�سي  القطاع 

م���ن خ���الل ت��ط���ي��ر م�����س��اري��ع ���س��ب��اب��ي��ة ري��ادي��ة 

يف  البطالة  ن�سب  تقلي�ص  يف  ت�سهم  م�ستقبلية 

وتعاونهم  دعمهم  م���ؤك��دي��ن  ال�سباب،  �سف�ف 

الت�ساركية  مل��ب��داأ  ترجمة  ال�����زارة  م��ع  امل�ستمر 

للنه��ص بال�اقع ال�سبابي.

العي�ص  �سحي  مركز  يف  النابل�سي  والتقى 

ال�����س��ام��ل مب��ح��اف��ظ��ة ال��ط��ف��ي��ل��ة ف��ري��ق م��ب��ادرة 

من  وا�ستمع  التط�عية،  وفيد”  اإل��ك  “�سباب 
ال�����س��ب��اب امل��ت��ط���ع��ني ع���ن ���س��ري ع��م��ل��ي��ة تلقي 

امل��ط��ع���م ل��ل��م���اط��ن��ني، واأب�����رز ال��ت��ح��دي��ات التي 

ت����اج���ه���ه���م يف ت��ط���ع��ه��م وذل������ك ل��ت��ذل��ي��ل اي 

املبذولة، خ�س��ساً  �سع�بات، م�سيداً بجه�دهم 

يف �سهر رم�سان املبارك.

واف��ت��ت��ح ال��ن��اب��ل�����س��ي ت��راف��ق��ه م���دي���رة مكتب 

دي��ر،  ك���اري  ك����ر،  م��ري���س��ي  منظمة  يف  االأردن 

يف م��رك��ز ���س��ب��اب ال��ه��ا���س��م��ي��ة مب��ح��اف��ظ��ة م��ع��ان 

ن����ادي ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة وخم��ت��رب احل��ا���س���ب، 

بالكامل  ت��اأه��ي��ل��ه  مت  ال���ذي  الها�سمية  وم��ل��ع��ب 

احلك�مة  بدعم ومت�يل من  املنظمة،  قبل  من 

الربيطانية.

وخ������الل االف����ت����ت����اح ال���ت���ق���ى جم���م����ع���ة م��ن 

اإج��راءات  مراعاة  مع  ال�سبابي،  املركز  مرتادي 

ال�سالمة وتطبيق الربوت�ك�ل ال�سحي املعتمد 

ومقرتحاتهم  الأف��ك��اره��م  وا�ستمع  ال��دول��ة،  يف 

يف  ت�اجههم  التي  والق�سايا  التحديات  واأب���رز 

املحافظة.

دعمهما  يف  املنظمة  جه�د  النابل�سي  ��ن  وث��مَّ

اإع���ادة  خ���الل  م��ن  ال�سبابية  وامل���راك���ز  لل�سباب 

ت��اأه��ي��ل وت���اأث���ي���ث و���س��ي��ان��ة ب��ع�����ص م���ن امل��راك��ز 

واملرافق ال�سبابية التابعة ل�زارة ال�سباب.

م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت دي���ر اإن اأح����د اأول����ي���ات 

منظمة مري�سي ك�ر ه� دعم ال�سباب يف قطاعات 

خمتلفة بال�سراكة مع وزارة ال�سباب وذلك من 

بدعم  ال�سبابية  امل��راك��ز  ع��دد من  تفعيل  خ��الل 

ال�سباب  ليتمكن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  احل��ك���م��ة  م��ن 

وال�سابات من ممار�سة ه�اياتهم املختلفة.

االنباط-عمان

امل�ؤ�س�سات ال�سحية،   قرر جمل�ص اعتماد 

اإعادة منح معهد العناية ب�سحة االأ�سرة التابع 

مل�ؤ�س�سة امللك احل�سني، �سهادة االعتمادية يف 

االأ�سرة،  وتنظيم  االأول��ي��ة  ال�سحية  الرعاية 

ملدة �سنتني وبتميز.

واو����س���ح ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن امل��ج��ل�����ص ام�ص 

ملجل�ص  التقييم  لنتائج  وفقا  ان��ه  ال��ث��الث��اء، 

مركز  ح�سل  ال�سحية،  امل���ؤ���س�����س��ات  اع��ت��م��اد 

يف  الرئي�ص  االأ����س���رة  ب�سحة  العناية  معهد 

�س�يلح، على العالمة الكاملة “١٠٠باملئة “ 

اجل�هرية،  واملعايري  االأ�سا�سية،  املعايري  يف 

وامل��ع��اي��ري امل��ت��ق��دم��ة. وا����س���ار ال��ب��ي��ان اىل ان 

خ��رباء  جلنة  امل��ا���س��ي  ال�سهر  اوف���د  املجل�ص 

ل��ت��ح��دي��د م�����س��ت���ى حت��ق��ي��ق امل��ع��ه��د ملعايري 

ال��رع��اي��ة ال�سحية االأول��ي��ة  اع��ت��م��اد م��راك��ز 

وتنظيم االأ�سرة، الطبعة الثالثة ال�سادرة عن 

املجل�ص.

املعهد  املجل�ص على ج��ه���د  ف��ري��ق  واأث��ن��ى 

وحر�سه على تطبيق معايري اجل�دة والتميز 

واالأم��ان يف خدماته، مقدما التهنئة الإدارته 

االإجن���از. ويقدم معهد  ه��ذا  وم�ظفيه على 

العناية ب�سحة االأ�سرة رعاية �سحية �ساملة 

لالأ�سرة، وتدريًبا للمتخ�س�سني يف الرعاية 

ال�سحية االأ�سرية، وحماية االأطفال.

واإع��ادة  التعذيب  �سحايا  خدمات  ويقدم 

�سن�ًيا  ويعقد  العنف،  م��ن  الناجني  تاأهيل 

عدًدا كبرًيا من الدورات يف جماالت خمتلفة، 

واأخ�����رى  ق�������س���رية،  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  م��ن��ه��ا 

م�سادق  تدريبية  دب��ل���م��ات  متنح  خمت�سة 

عليها من وزارة الرتبية والتعليم.

وزير الشباب في زيارة ميدانية 
لمحافظتي الطفيلة ومعان

 العناية بصحة األسرة يحصد 
االعتمادية للمرة الثانية بتميز

االربعاء   5/ 5 / 2021
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االنباط- عمان

الأع��ل��ى  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم��ي��ن��ة  اأّك���دت   

الأردن  اأن  ع��م��اوي،  عبلة  ال��دك��ت��ورة  لل�سكان 

ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي  بالت�سنيف  ف��ع��ل��ي��ا  ي��راج��ع  مل 

وال��ب��ق��اء على  »ال�����س��ح��ة  م��ع��ي��ار  ���س��م��ن   2021

بني  للفجوة  العاملي  التقرير  يف  احلياة«،  قيد 

اجل��ن�����س��ني ال�����س��ادر ع��ن امل��ن��ت��دى الق��ت�����س��ادي 

العاملي.

اأحد  هو  املعيار  هذا  اأن  عماوي،  واأو�سحت 

املعايري الأربعة التي يقي�سها التقرير العاملي، 

مبينة اأن الأردن جاء يف املرتبة 145 عام 2021، 

بعد اأن احتل املرتبة 103 عام 2020، �سمن هذا 

املعيار.

ال�سحة  معيار  يقي�س  التقرير  اإن  وق��ال��ت 

والبقاء على قيد احلياة من خالل موؤ�سرين، 

ذكر(،  )اأنثى/  الولدة  ن�سبة اجلن�س عند  هما 

امليالد،  عند  املتوقع  ال�سحي  العمر  ومتو�سط 

التكافوؤ  عالمة  حقق  الأردن  اأن  اإىل  م�سرية 

الأول،  امل���وؤ����س���ر  يف  اجل��ن�����س��ني  ب����ني  ال���ك���ام���ل 

تقارير   4 اآخ��ر  ح�سب  باملئة،   0.944 والبالغة 

 2018 و   2017 للفجوة بني اجلن�سني لالأعوام 

2021، نتيجة القيود املفرو�سة على  2020 و  و 

الإجها�س.

وبينت اأن الأردن يف اآخر تقريرين للفجوة 

تراجع   ،2021 و   2020 لعامي  اجلن�سني  ب��ني 

اأ�سل  112 من  الثاين من  املوؤ�سر  يف  الرتيب 

 156 153 من اأ�سل  2020، واإىل  138 دولة عام 

ع��ل��ى ترتيب  ���س��ل��ب��اً  اأث���ر  م��ا  2021؛  ع���ام  دول���ة 

»ال�����س��ح��ة  م��ع��ي��ار  ���س��م��ن  ال�����دول  ب���ني  الأردن 

والبقاء على قيد احلياة«.

ب��ني  ال����ف����ج����وة  ت����ق����اري����ر  اأن  اإىل  ول���ف���ت���ت 

2018 و2020 اعتمدت على  اجلن�سني لالأعوام 

املتوقع  ال�سحي  العمر  متو�سط  قيم  توّقعات 

قبل منظمة  م��ن  املُ��ع��ّدة   ،2016 ل��ع��ام  ل���الأردن 

لعام  تقريرها  يف  انتقلت  ثم  العاملية،  ال�سحة 

 2019 لعام  املوؤ�سر  قيم  على  لالعتماد   2021

العاملي  املر�سد  بيانات  قاعدة  على  واملن�سورة 

.)2020 للمنظمة )�سل�سلة حتديث عام 

توقعات  ا�ستخدام  من  النتقال  اأن  وتابعت 

عند  املتوقع  ال�سحي  العمر  متو�سط  موؤ�سر 

2016 واملوحدة يف تقارير الفجوة  امليالد لعام 

اإىل  و2020،   2018 ل���ع���ام���ي  اجل��ن�����س��ني  ب���ني 

واق��ع  م��ن   2019 لعام  امل��وؤ���س��ر  قيمة  ا�ستخدام 

و�سع  عن  للتعبري   2020 عام  حمدثة  �سل�سلة 

الأردن على هذا املوؤ�سر يف تقرير الفجوة لعام 

الأردن  ترتيب  ت��راج��ع  يف  ال�سبب  ك��ان   ،2021

على هذا املوؤ�سر.

وا�سارت اىل اأنه يف العام 2020 بلغت عالمة 

ع��ام  ت��ق��ري��ر  ح�سب  وت��راج��ع��ت   1.032 الأردن 

متو�سط  حافظ  ح��ني  يف   ،  0.9868 اإىل   2021

عند  اجلن�سني  لكال  امل��ت��وق��ع  ال�سحي  العمر 

امل��ي��الد ع��ل��ى ا���س��ت��ق��رار خ���الل ال��ف��رة 2015-

املتوقع  ال�سحي  العمر  متو�سط  وبقي   ،2019

 67.17 �سنة للذكور مقابل   68.06 امليالد  عند 

لالإناث لالأعوام 2015 و 2019.

ُتظهر  والح�سائيات  الأرقام  اأن  واو�سحت 

متو�سط  ارت��ف��ع  و2019،   2000 عامي  ب��ني  اأن��ه 

ال��ع��م��ر ال�����س��ح��ي امل���ت���وق���ع ع��ن��د امل���ي���الد لكال 

�سنة   63.6 الأردن من  اجلن�سني جمتمعني يف 

2019، يف حني  ع��ام  �سنة   67.6 اإىل   2000 ع��ام 

العاملي  امل�ستوى  على  �سنة   63.7 املتو�سط  بلغ 

�سنة   64.95 م��ن  ارت��ف��ع  ول��ل��ذك��ور   ،2019 لعام 

مقابل   ،2019 ع��ام  �سنة   68.06 اإىل   2000 ع��ام 

62.5 �سنة على امل�ستوى العاملي لعام 2019، اأما 

 2000 62.27 �سنة عام  بني الإناث فارتفع من 

�سنة   64.9 مقابل   ،2019 عام  �سنة   67.17 اإىل 

.2019 على امل�ستوى العاملي لعام 

امل��ت��وق��ع عند  ال�����س��ح��ي  ال��ع��م��ر  اأن  وب��ي��ن��ت 

ع��ل��ى  ي��ق��اب��ل��ه  م���ا  ي���ف���وق  الأردن  يف  ال�������ولدة 

اجلن�سني،  لكال   2019 ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي  امل�ستوى 

كما اأن الإناث يف الأردن، يتمتعّن بعمر �سحي 

افرا�سي عند امليالد اأقل من الذكور.

ال�����س��اري��ة  غ��ري  الأم���را����س  اأن  اإىل  ون��ب��ه��ت 

���س��ّك��ل��ت ال�����س��ب��ب ال��رئ��ي�����س ل��ف��ق��دان ال�����س��ن��وات 

ل��ك��ال  ال����وف����اة  اأو  ال���ع���ج���ز  ن��ت��ي��ج��ة  ال�����س��ح��ي��ة 

ل��دى  ت��اأث��ريا  ك��ان��ت الأ����س���ّد  اجل��ن�����س��ني، لكنها 

 76.9 ن�سبته  عما  م�سوؤولة  كانت  فقد  الإن��اث، 

لدى  امل��ف��ق��ودة  ال�سحية  ال�����س��ن��وات  م��ن  باملئة 

ومن  الذكور،  لدى  باملئة   67.9 مقابل  الإن��اث 

امل�����س��وؤول��ة عن  ال��ع�����س��رة الأوىل  ب��ني الأ���س��ب��اب 

 8 كانت  الأردن،  يف  ال�سحية  ال�سنوات  فقدان 

اإىل  تعود  الذكور  7 لدى  و  الإن��اث  منها لدى 

الأمرا�س غري ال�سارية.

االنباط- عّمان

اأت������اح������ت �����س����رك����ة زي������ن ك����ا�����س ع��ر 

ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا الإل�����ك�����روين، خ���دم���ة دف��ع 

املوؤ�س�سات  من  لعدد  والزكاة  الترعات 

واجلمعيات اخلريية يف اململكة.

وب���ح�������س���ب ب����ي����ان ل���ل�������س���رك���ة ام�������س 

اأداء  ع���م���الوؤه���ا  ���س��ي��ت��م��ك��ن  ال���ث���الث���اء، 

وبكل  و�سل�سة،  اآم��ن��ة  بطريقة  زك��ات��ه��م 

م��ك��ان،  اأي  وم���ن  وق���ت  اأي  ويف  ���س��رع��ة 

املوؤ�س�سات  هذه  م�ساعدة  اإىل  بالإ�سافة 

الزكاة  وحت�سيل  الترعات  جمع  على 

مل�ستحقيها. واإي�سالها 

وُت����وّف����ر زي����ن ك���ا����س ع���ر ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 

خريية  وم��وؤ���س�����س��ة  جمعية   30 ح���وايل 

مي����ك����ن ل���ع���م���الئ���ه���ا ت�����ق�����دمي ال����ت����رع 

وال�����س��دق��ات ل��ه��ا خ���الل ���س��ه��ر رم�����س��ان 

املبارك وطيلة اأيام العام.

وميكن القيام بعملية الترع والزكاة 

م��ن خ���الل ال���دخ���ول اإىل ت��ط��ب��ي��ق زي��ن 

كا�س، ثم اختيار »�سركات« من القائمة 

اأواجلهة  املوؤ�س�سة  الرئي�سية، ثم اختيار 

املراد الترع لها، ثم اإدخال املبلغ املراد 

ال��ت��رع ب��ه وال����ذي ���س��ي��ت��م خ�����س��م��ه من 

ح�ساب  اإىل  مبا�سرًة  وحتويله  املحفظة 

اجلهة التي مت الترع لها

االنباط- عمان

للمملكة  التجاري  امليزان  عجز  انخف�س   

مقارنة  باملئة  5ر16  بن�سبة   2020 ع��ام  خ��الل 

مع العام الذي �سبقه.

الذي  اخلارجية  التجارة  تقرير  وبح�سب 

والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  ا�سدرته 

ام�س الثالثاء، طراأ ارتفاع طفيف على ن�سبة 

2020 مقارنة  عام  الوطنية خالل  ال�سادرات 

مع الرتفاع الذي �سهدته خالل عام 2019.

اأثرت  اأن تداعيات ازمة كورونا  اإىل  وا�سار 

الآث����ار  ت����زال  وم���ا  الأردين،  الق��ت�����س��اد  ع��ل��ى 

م�ستمرة حتى الآن.

ال�سادرات  قيمة  �سهدت  للتقرير،  ووفقا 

م��ن  الأول  ك����ان����ون  ���س��ه��ر  خ����الل  ال���وط���ن���ي���ة 

ل��رت��ف��ع مبا  ان��ت��ع��ا���ًس��ا م��ل��ح��وًظ��ا   2020 ع���ام 

الأول  كانون  مع  مقارنة  باملئة،  1ر12  ن�سبته 

لتعايف  اإي��ج��اب��ي��اً  ُي��ع��د م��وؤ���س��راً  2019، م��ا  ع��ام 

ال�سادرات خالل الأ�سهر املقبلة.

هذا  خالل  ارتفعت  ال�سادرات  اأن  وا�ساف 

ال�سهر اإىل دول الوليات املتحدة وال�سعودية 

ارتفاع  ج��راء  واجل��زائ��ر«،  والم���ارات  والهند 

مبا  الأ�سمدة  من  الوطنية  ال�سادرات  قيمة 

مبا  احلية  واحليوانات  باملئة،  2ر334  ن�سبته 

وم�سنوعاته  والملنيوم  باملئة،  5ر152  ن�سبته 

وم�سنوعاته  والنحا�س  وال�سابون  باملئة،   50

5 ر59 باملئة. بن�سبة 

واو�����س����ح ال���ت���ق���ري���ر ان�����ه وع���ل���ى م�����س��ت��وى 

خالل  الأردنية  لل�سادرات  ال�سلعي  الركيب 

املرتبة  حتتل  الألب�سة  زال��ت  ما   ،2020 العام 

الأه��م��ي��ة  ذات  امل��ن��ت��ج��ات  ق��ائ��م��ة  يف  الأوىل 

انخفا�ساً  �سهدت  التي  لل�سادرات  الن�سبية 

2ر16 باملئة. حاداً بن�سبة بلغت 

اأم����ام  ال���ب���اب  اأن اجل���ائ���ح���ة ف��ت��ح��ت  وب����ني 

ال�سادرات،  وتنويع  املحلية  ال�سناعة  تطوير 

ف��ارت��ف��ع��ت ق��ي��م��ة ال�������س���ادرات ال��وط��ن��ي��ة من 

باملئة،  2ر152  ن�سبته  مبا  واملجوهرات  احللي 

 1.15 ن�سبته  مبا  كذلك  الأ�سمدة  و���س��ادرات 

لتداعيات  2019. وكان  باملئة مقارنة مع عام 

ال����ظ����روف ال���ت���ي ف��ر���س��ه��ا امل�����س��ه��د ال��وب��ائ��ي 

جل��ائ��ح��ة ك��ورون��ا الأث���ر ال��ك��ب��ري واحل���اد على 

ال��وا���س��ح يف هذا  والتغري  ال��ران��زي��ت  جت��ارة 

مبا  ت�سديره  امل��ع��اد  قيمة  لتنخف�س  امل�����س��ار 

مقارنة   2020 ع��ام  خ��الل  باملئة  6ر34  ن�سبته 

مع عام 2019.

الأمم  م��وؤمت��ر  منظمة  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 

امل��ت��ح��دة ل��ل��ت��ج��ارة وال��ت��ن��م��ي��ة »اأون���ك���ت���اد«، ان 

ال����س���ط���راب���ات الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

الناجمة عن جائحة كورونا اأثرت ب�سكل كبري 

املن�سرم،  ال��ع��ام  خ��الل  العاملية  ال��ت��ج��ارة  على 

 9 بنحو  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  قيمة  فانخف�ست 

بنحو  ال�سلع  جت��ارة  انخف�ست  وكذلك  باملئة، 

6 باملئة، وجتارة اخلدمات بنحو 5ر16 باملئة.

الأول  الربع  التوقعات اخلا�سة يف  وت�سري 

التجارة  انتعا�س  تباطوؤ  اإىل   2021 ع��ام  م��ن 

ب��امل��ئ��ة،   1.5 ب��ن�����س��ب��ة  ب��ان��خ��ف��ا���س  ال�����س��ل��ع  يف 

 7 بن�سبة  اخل���دم���ات  ت��راج��ع جت���ارة  وك��ذل��ك 

ب��امل��ئ��ة م��ق��ارن��ة م���ع ال���رب���ع الأخ�����ري م���ن ع��ام 

امل�ستمرة يف قطاع  ب�سبب ال�سطرابات   2020

ال�سفر.

االنباط- عمان

 

ق�����ال ن��ق��ي��ب جت�����ار الأل���ب�������س���ة والأح����ذي����ة 

والأق���م�������س���ة م��ن��ري دي����ة، ان ال�����س����واق ب����داأت 

ت�����س��ه��د م��ن��ذ ي���وم اخل��م��ي�����س امل��ا���س��ي، ح��رك��ة 

املالب�س  �سراء  جلهة  طفيف  ون�ساط  ت�سوق 

والح����ذي����ة، ل��ك��ن��ه��ا اأق����ل ب��ك��ث��ري م��ق��ارن��ة مع 

موا�سم �سابقة، و�سط ا�ستقرار ال�سعار.

التجاري  الن�ساط  حت�سن  ان   ، دي��ه  وق��ال 

بداية  مع  مقارنة  حم��دود،  ب�سكل  بالأ�سواق 

�سرف  م��ع  ت��زام��ن  الف�سيل،  رم�����س��ان  �سهر 

يوم  خ��الل  ال�سامل  وال��غ��اء احلظر  ال��روات��ب 

اجلمعة، وقرب حلول عيد الفطر.

ال��ت��ح�����س��ن ال��ط��ف��ي��ف ال��ذي  وا����س���ار اىل ان 

ب�����داأن�����ا ن�������س���ه���ده ب���ن�������س���اط ق����ط����اع الل��ب�����س��ة 

والح����ذي����ة، ل مي��ك��ن م��ق��ارن��ت��ه م���ع ���س��ن��وات 

����س���اب���ق���ة، م����وؤك����دا ان م���و����س���م ع���ي���د ال��ف��ط��ر 

من  ك��ب��رية  ن�سبة  ي�سكل  ال��ع��ادي��ة  ب��ال��ظ��روف 

مبيعات جتار القطاع ال�سنوية.

امام  املتاحة  الت�سوق  �ساعات  ان  ديه  وبني 

امل��واط��ن��ني ل زال���ت »���س��ي��ق��ة«، م��ا ي��وؤث��ر على 

ح��رك��ة م��ب��ي��ع��ات ق��ط��اع الل��ب�����س��ة والح���ذي���ة، 

متوقعا ان تن�سط اكرث خالل اليام املقبلة.

وا�سار ديه اىل ان ا�سعار اللب�سة والحذية 

م�����س��ت��ق��رة ���س��م��ن م�����س��ت��وي��ات��ه��ا الع��ت��ي��ادي��ة 

ومطابقة لأ�سعار �سنوات ما�سية رغم ارتفاع 

ال�سحن. واأجور  الت�سغيل  تكاليف 

وان���خ���ف�������س���ت م���������س����ت����وردات امل���م���ل���ك���ة م��ن 

خالل  باملئة   50 ب��ح��دود  والأح��ذي��ة  الألب�سة 

الربع الأول من العام احلايل، مراجعة اإىل 

70 مليون  دينار، مقارنة مع  35 مليون  نحو 

املا�سي  العام  نف�سها من  الفرة  دينار خالل 

.2020

من  الأردن  م�����س��ت��وردات  غ��ال��ب��ي��ة  وت���اأت���ي 

اإىل  وال�سني  تركيا  م��ن  والأح��ذي��ة  الألب�سة 

ج��ان��ب ب��ع�����س ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة والأوروب����ي����ة 

والآ�سيوية.

وي�سم قطاع الألب�سة والأحذية والأقم�سة 

من  غالبيتهم  ع��ام��ل،  ال��ف   57 ي�سغل  ال���ذي 

تعمل  من�ساأة  األ���ف   11 م��ن  اأك���رث  الأردن���ي���ني، 

اململكة. مبختلف مناطق 

180 ع��الم��ة  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��وق  وي���وج���د يف 

جتارية من الألب�سة والأحذية ت�ستثمر داخل 

اململكة.

 زين كاش ُتتيح دفع 
التبّرعات والزكاة 

للمؤسسات الخيرية

 انخفاض العجز التجاري للمملكة العام الماضي 5ر%16

 نقيب تجار األلبسة: حركة تسوق طفيفة يشهدها القطاع

الأربعاء    5  /  5  / 2021

 االعلى للسكان: األردن لم يتراجع فعليا بالتصنيف
 العالمي لمعيار الصحة

املحلي

د. طالل طلب الشرفات

 اإلصالح السياسي .. قراءة 
متأنية )1(

 المشتركة النيابية تقر عددًا من مواد 
مشروع قانون أمانة عمان

االنباط- عمان

»القانونية  امل�سركة  اللجنة  اأق��رت   

والإداري�������ة« ال��ن��ي��اب��ي��ة ع����دداً م���ن م���واد 

م�������س���روع ق���ان���ون اأم����ان����ة ع���م���ان ل�����س��ن��ة 

ام�س  عقدته  ال��ذي  الجتماع  يف   2020

علي  الدكتور  النائب  برئا�سة  الثالثاء 

الطراونة.

وق������ال ال����ط����راون����ة ب���ح�������س���ور وزي����ر 

ال���دول���ة ل��ل�����س��وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة حم��م��ود 

عمان  اأم��ان��ة  جلنة  ورئي�س  اخلراب�سة، 

املعنيني،  م��ن  وع��دد  ال�سواربة،  يو�سف 

بعد  امل���واد  م��ن  ع���ددا  اق���رت  اللجنة  اإن 

الالزمة  التعديالت  العديد من  اجراء 

املعنيني. ومناق�ستها مع 

مناق�سة  �ستوا�سل  اللجنة  ان  وتابع 

واق����رار ب��اق��ي امل����واد ب��ع��د درا���س��ت��ه��ا مع 

املعنيني.

االنباط- الدوحة

 تاأهل مت�سابق اردين من بني 25 مت�سابقا، 

جلائزة  النهائية  ن�سف  الت�سفيات  ملرحلة 

ك���ت���ارا ل���ت���الوة ال���ق���راآن ال���ك���رمي، يف دورت��ه��ا 

2021 والتي تنظمها املوؤ�س�سة العامة  الرابعة 

للحي الثقايف »كتارا« يف قطر.

واأعلنت »كتارا« يف بيان ام�س الثالثاء، اأن 

على  �سيتناف�سون  املرحلة  ه��ذه  يف  املتاأهلني 

عنها  �سيعلن  التي  الأوىل،  اخلم�سة  امل��راك��ز 

يف احللقة النهائية املُقرر بثها عر تلفزيون 

قطر يف نهاية �سهر رم�سان املبارك.

البلدان  املغرب  ت�سدر  للبيان، فقد  ووفقا 

يليه  مت�سابقني،   6 ب���  املرحلة  لهذه  املتاأهلة 

ك��ل م��ن ال���ع���راق وم�����س��ر و���س��وري��ا وال��ف��ل��ب��ني 

اثنني من  مُبت�سابقني  واجلزائر  واإندوني�سيا 

كل  م��ن  واح��د  ُمت�سابق  ت��اأه��ل  بينما  بلد،  ك��ل 

من الأردن وباك�ستان وتنزانيا وليبيا وتركيا 

واليمن واإيران.

تلفزيونية،  حلقة   20 ب��ث  الآن  حتى  ومت 

ُمت�سابقني،  تناف�س يف كل حلقة خم�سة  حيث 

يف  النهائية  ن�سف  الت�سفيات  مراحل  �سمن 

قطر،  تلفزيون  مع  بالتعاون  خا�س  برنامج 

وبقيت 6 حلقات اأخرى، خم�س منها لتحديد 

املراكز اخلم�سة الأوىل، ويف احللقة النهائية 

�سيتم الإعالن عن ترتيب الفائزين اخلم�سة 

بجائزة كتارا لتالوة القراآن.

ومت��ي��زت ال����دورة ال��راب��ع��ة ل��ل��ج��ائ��زة بعدد 

اأك�����ر م���ن امل�������س���ارك���ني، و����س���ل ع���دده���م اإىل 

و44  ع��رب��ي��ة  دول����ة   18 م��ن  م�����س��ارك��ني   2004

القراآن  »زّينوا  �سعار  حتت  عربية،  غري  دولة 

الأوق�������اف  وزارة  وب����رع����اي����ة  ب���اأ����س���وات���ك���م«، 

وال�سوؤون الإ�سالمية، كما تتميز هذه الدورة 

م��ن اجل���ائ���زة ب��ك��ون��ه��ا ُت��ق��ام ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات 

لعام  الإ���س��الم��ي��ة  الثقافة  عا�سمة  ال��دوح��ة 

.2021

وت���ت���ك���ون جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ال��ن��ه��ائ��ي��ة من 

6 اأع�����س��اء، وه��م م��ن املُ��ج��ازي��ن يف ال��ق��راءات 

وامل��خ��ت�����س��ني ب��ع��ذوب��ة ال�����س��وت، وم��ه��م��ة ه��ذه 

خالل   100 ال  امل�ساركني  اأداء  تقييم  اللجنة 

ح��ل��ق��ات ال��ت�����س��ف��ي��ات، واخ��ت��ي��ار الآي�����ات ال��ت��ي 

املُ�سارك. يتلوها 

1.5 م��ل��ي��ون ري���ال  وت��ب��ل��غ ق��ي��م��ة اجل���ائ���زة 

 500 على  دولر(،ت��وزع��ت  األ��ف   412( قطري 

ري��ال  ال���ف  و400  الأول،  للمركز  ري���ال  ال���ف 

للمركز  ري����ال  ال���ف  و300  ال���ث���اين،  ل��ل��م��رك��ز 

ال��ث��ال��ث، و200 ال���ف ري���ال ل��ل��م��رك��ز ال��راب��ع ، 

و100 الف ريال للمركز اخلام�س .

 قطر: متسابق أردني يتأهل للتصفيات نصف النهائية
 لجائزة كتارا لتالوة القرآن

الإ�سالح  يبداأ منها  التي  النقطة  الأردين حول  العام  امل�سهد  القائم يف  ال�سيا�سي  اجلدل 

الرا�سخة  امللكية  ال��روؤى  فهم  فيها  التي ميكن  واحل��دود  اإليه،  ي�سل  اأن  الذي ميكن  وامل��دى 

الإ�سالح  دواع��ي  تربط  والتي  املت�سرعة  اأو  املتطرفة  التحليالت  عن  بعيداً  املجال؛  هذا  يف 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  املختلفة  ب�سوره  الإ���س��الح  اأن  نن�سى  اأن  ودون  دول��ي��ة،  ب�سغوط 

والإدارية وغريها، هي م�سلحة اأردنية خال�سة وخ�سو�ساً مع ولوج الدولة الأردنية مئويتها 

الثانية.

النخب  واأن  مقلقاً،  ت��راج��ع��اً  ت�سهد  الأردن���ي���ة  ال�سيا�سية  احل��ي��اة  ب���اأن  ن��ع��رف  اأن  علينا 

املوؤ�س�سات  يف  النخب  لتلك  القانوين  التمثيل  واأن  العام،  للراأي  مقنعة  تعد  مل  ال�سيا�سية 

اله�ّسة  العالقة  تفاقم  بعد  �سّيما  ال�سعب،  من  الطاغية  لالأغلبية  مر�سياً  يعد  مل  املنتخبة 

وال�سخرية،  لالعرا�س،  مدعاة  املنتخبة  النماذج  اأ�سحت  بحيث  واملوؤ�س�سات،  الأف��راد  بني 

والتندر من جهة؛ بل بات اإعادة اجرار النخب لذاتها يف املواقع الإدارية وال�سيا�سية م�سجباً 

اإ�سافياً من جهة اأخرى.

مل يعد ممكناً قبول التعامي عن ت�سخي�س الواقع الوطني بحيادية وجترد، والإدراك باأن 

النخب ال�سيا�سية قد �ساخت للحد الذي ل ميكن قبولها لقيادة امل�سهد العام، واأن منظومة 

املوقع  اإ�سغال  عادة  ترافق  التي  الإيجابية  والتقاليد  والأعراف  والوطنية،  ال�سيا�سية  القيم 

اإعادة تدوير النخبة احلاكمة يف مفا�سل الدولة  اأو تكاد، ومل يعد مقبوًل  العام قد تال�ست 

الر�سى  متطلبات  م��ن  اأب���داً  تقرب  ول  للنا�س،  مقبولة  اأو  مقنعة  تعد  مل  م���ررات  حت��ت 

ال�سعبي.

امل�����س��وؤول��ي��ات  وحت��ّم��ل  اأ���س��ب��اب��ه��ا  يف  ي��ت�����س��ارك  ال�سيا�سي  الإ���س��الح  معيقات  اأن  واحل��ق��ي��ق��ة 

والفعاليات  والنقابات،  املجتمعية،  واملنظمات  والرملان،  احلكومات،  عنها  الناجمة  الوطنية 

خطوات  يف  ق��دم��اً  للم�سي  حم��اول��ة  اأي  واأن  ���س��واء،  ح��ٍد  على  والأف����راد  والعلمية،  الفكرية 

من  خمل�سة  قاعدة  على  اجلميع  من  املخل�سة  الوطنية  اجلهود  تظافر  تتطلب  الإ���س��الح 

اإىل مرحلة جاّدة يتحمل فيها اجلميع م�سوؤولياتهم مبو�سوعية  الإميان ب�سرورة النتقال 

و�سفافية، ونكران للذات.

ولأن ت�سخي�س الأزمة يعطي معظم احللول فقد بات لزاماً على النخب الوطنية املخل�سة 

خالل  من  الإ���س��الح  خطوات  يف  قدماً  للم�سي  الوقت  ت��رف  منلك  نعد  مل  باأننا  ت��درك  اأن 

دولية  ومعايري  را�سخة  وطنية  ملرتكزات  وفقاً  امللكية؛  التوجيهات  مع  احلقيقي  التفاعل 

مو�سوعية تاأخذ بعني العتبار اخل�سو�سية الوطنية الأردنية، ويف مقدمتها ال�ستحقاقات 

النا�سئة عن القرارات الدولية املتعلقة بالق�سية الفل�سطية، وق�سايا الو�سع النهائي.

معيقات الإ�سالح ال�سيا�سي يف الأردن:

اأوًل: �سيوع الهويات الفرعية على ح�ساب الهوية الوطنية اجلامعة.

توحد  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ة  الوطنية  ال��ه��وي��ة  دور  ت��راج��ع  يف  الفرعية  ال��ه��وي��ات  اأ�سهمت  لقد 

الأردنيني واأهدافهم وتنقلهم من دائرة املكت�سبات ال�سيقة اإىل اأفق الوطنية الرحب، وتتمثل 

ومب�ستويات  والعرقية  والطائفية،  والقطاعية،  واملناطقية،  الع�سائرية،  يف  الهويات  تلك 

ودرجات خمتلفة ومتباينة ت�سيق وتت�سع وفقاً للظروف، وتهداأ وت�ستد طبقاً للم�سالح التي 

اأ�سبحت موؤ�سراً ماثاًل يف التقييم العام لالأحداث واملواقف.

ثانياً: غياب احلياة احلزبية احلقيقية.

وميكن بيان اأ�سباب غياب احلياة احلزبية بالأ�سباب التالية:

اأحياناً. 1- �سيوع الهويات الفرعية الع�سائرية واملناطقية ب�سكل منظم ومق�سود 

يف  الفعلية  وم�ساركتها  الأحزاب  لن�سوء  القانونية؛  الأ�س�س  من  النتخاب  قانون  خلو   -2

وال�سيا�سية. الرملانية  احلياة 

الوقيعة  مفهوم  وحلول  ال�سيا�سية،  القوى  بع�س  ل��دى  الآخ��ر  قبول  مفهوم  تال�سي   -3

ال�سيا�سية والعداء املعلن تارة، واخلفي تارة اأخرى بدياًل للتناف�س الراجمي الدميقراطي.

احلياة  اأث���ر يف  ذي  ح��زب��ي حقيقي  ف�ساء  الإ���س��ه��ام يف خلق  احل��ك��وم��ة يف  ج��دي��ة  ع��دم   -4

ال�سيا�سية.

اأ�س�س  اإىل  ت�ستند  ال��ت��ي  احل��زب��ي��ة  ال��ق��وى  لبع�س  فعلية  خ��ارج��ي��ة  م��رج��ع��ي��ات  وج���ود   -5

براجمية اأو عقائدية.

�سالتها  جتد  التي  التقليدية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  لبع�س  املمنهج  ال�سلبي  التاأثري   -6

عادة يف غياب العمل اجلماعي املنظم والذين كان لهم دوراً يف تر�سيخ قانون ال�سوت الواحد.

اأو  العام  املوقع  اإ�سغال  املرافق لطلب  القلق  الناجم عن منظومة  العزوف الجتماعي   -7

العامة. الوظيفة 

الف�ساد،  ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  منظومة  تعزيز  ب��ج��دوى  ال�سعبية  القناعة  �سعف  ث��ال��ث��اً: 

فالف�ساد جرمية منظمة وك�سر ظهره يتطلب اجتثاث الفا�سدين من خالل اجتياح مرمج 

و�سجاع ملظاهر الف�ساد بالقرارات وال�سيا�سات، والت�سريعات الوطنية اجلريئة واملخل�سة من 

ومايل،  ولوج�ستي  ت�سريعي  دعم  من  عملها  يتطلبه  ما  كل  يف  النزاهة  هيئة  واإ�سناد  جهة، 

وتطهري املواقع العامة منهم وهذا يتطلب احراف و�سجاعة يف اتخاذ القرار الوطني حيال 

ذلك وعلى كافة الأ�سعدة التي حتقق ذلك.

رابعاً: التطبيق اجلزئي والنتقائي ملفهوم �سيادة القانون.

وامل�����س��اواة،  ال��ع��دال��ة  م��ب��ادئ  ي��ق��وم يف ج��وه��ره على  اأخ��الق��ي  ال��ق��ان��ون مفهوم  �سيادة  اإن 

وتكافوؤ الفر�س وال�سفافية وبدون ذلك يبقى احلديث عن �سيادة القانون عبثاً مفرغاً من 

ال�ستجابة  تتيح  التي  الوطنية  الأخ��الق  هند�سة  ت�سكل  القانون  �سيادة  اأن  ذلك  حمتواه؛ 

للت�سحيات الوطنية يف العمل املخل�س، والنتماء وال�سهادة وكل القيم الإن�سانية اجلميلة 

وللعلم  كريائه  للوطن  حتفظ  التي  الوطنية  قبلها  وم��ن  املواطنة  مفهوم  تر�سخ  التي 

مكانته.

وو�سع  نا�سجة،  وغري  �سريعة  ت�سريعية  تعديالت  اإج��راء  يف  املرر  غري  الت�سارع  ولعل 

متخ�س�سة  ج��ه��ة  وج����ود  ع���دم  م��ع  اأح��ي��ان��اً  م��ت��ن��اق�����س��ة  ورمب����ا  من�سجمة  غ��ري  م��ع��اجل��ات 

الأخرى  الت�سريعات  مع  ان�سجامها  مدى  وتقدير  الت�سريعات  جودة  ملراجعة  وحمرفة؛ 

والد�ستور مما ي�سكل حالة وطنية تثري الهلع والقلق وتوؤ�سر على اأن العبثية الت�سريعية يف 

كل مراحل الت�سريع ت�سي مبخاطر وطنية كبرية وتفقد هيبة املوؤ�س�سات اأمام الراأي العام.

خام�ساً: الإنقالب املفاجئ لبع�س النخب على قناعاتها ال�سيا�سية.

لقد ر�سخ قيام بع�س النخب ال�سيا�سية من املعار�سة بامل�ساركة يف احلكم دون مراجعات 

بحيث  احلزبية  بالقيادات  الثقة  فقدان  اإىل  التنظيمية  املرجعيات  موافقة  اأخذ  اأو  فكرية 

القرار  موقع  اإىل  الو�سول  لغايات  هي  املعار�سة  موجة  ركوب  اأن  ال�سائد  املفهوم  اأ�سحى 

بعيداً عن القناعات ال�سيا�سية اأو الأ�س�س الراجمية اأو حتى احلوار حول برنامج احلكومة 

ودرا�سة مدى ان�سجامه مع الثوابت الفكرية اأو املنطلقات العقائدية.

ومما يوؤكد على ذلك اأن بع�س احلكومات درجت اإىل ا�ستقطاب بع�س قيادات املعار�سة؛ 

لتوجيه ر�سائل غالباً ما تكون ممنهجة؛ لإقناع اجلمهور من جهة، وجلم اأ�سوات مزعجة 

ميكن  ك��ان  واإذا  اليمني،  اأداء  م��ع  الأ���س��وات  تلك  م��ن  القلق  ه��ذا  ينتهي  بحيث  للحكومة 

اإجازة ذلك يف الإطار الدميقراطي من حيث املبداأ اإل اأن التجارب التي �سهدها الأردن يف 

العقد الأخري تنذر باأن الإ�سراك يف ال�سلطة عدمي، ول يحقق اإل مزيداً من فقدان الثقة 

بالنخب ال�سيا�سية يف املعار�سة واملولة على حٍد �سواء.
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هل َترَكب النظمة واحلكومات واملنظومات الدولية موجة الأحداث.. لت�سريع حتقيق خططها 

وا�سرتاتيجياتها؟.. 

ان النظمة بفطرتها تع�سق ال�سيطرة والنفوذ املطلق.. وما تنازلت عن هذه الغريزة ال مبطالبات 

كثرية و�سغوطات اجتماعية و�سيا�سية كبرية.. او بدماء ثورية اريقت على الطرقات.. 

تعلمنا يف التخطيط ال�سرتاتيجي ان ثمة هدفا ا�سا�سيا لي موؤ�س�سة او هيئة او دولة او منظومة 

هناك  يكون  ان  ويجب  ال�سا�سي..  الهدف  لتحقيق  ثانوية  اه���داف  جمموعة  هناك  وان  دول��ي��ة.. 

جمموعة من الحداث )م�ساريع.. خطط.. اعمال..( لتحقيق تلك الهداف..

وتعلمنا اي�سا انه لكل حدث زمن مقرتح وفرتة لإجنازه..

ول�سبط عملية الأداء.. يوجد هناك مقايي�س لتقييم الأداء وملعرفة اي خلل قد يعيق تطبيق 

الحداث خلدمة حتقيق الهداف ب�سكل �سليم..

او  القائمني على تطبيق ال�سرتاتيجيات.. وتوؤثر �سلبا  اأح��داث خارجة عن �سيطرة  قد تطراأ 

اإيجابا على خطط العمل والجناز.. وهنا يربز دور الدارات العليا والقيادات حل�سم بع�س املواقف 

وال�ستفادة الق�سوى من الطاريء من الح��داث دومن��ا تغيري ج��ذري على اله��داف او خط �سري 

وتنفيذ اخلطة..

ففي ال�سيا�سات مثال.. قد تخت�سر هذه الأح��داث على القيادات ال�سيء الكثري من الج��راءات 

لقناع �سعوبها بقبول قرار ما.. وتراها تركب موجة هذا احلدث.. وتبداأ باخت�سار الفرتات وتطبيق 

ما خططوا له م�ستغلني ان�سغال النا�س بهذا احلدث.. 

من جهة اخرى قد ت�ستفبد النظمة من الحداث بتجربة منط من المناط ي�سعب جتريبه 

يف الوق��ات العادية.. ولي�س من ال�سهل عليها جتربته وقيا�س مدى التزام وان�سياع ال�سارع له يف 

الظروف العتيادية.. ال اذا كان هناك ما يربره..

او فر�س منط  املناطق..  باقي  او ع��زل منطقة معينة عن  التجول..  فمثال فر�س حالة ع��دم 

تعامالت غري مرغوب ثقافيا.. او تغيري ا�سلوب حياة خمالف لبع�س العادات والعراف الجتماعية.. 

وهنا اقتب�س مقولة من �ستيفان والت وهو اكادميي و�سيا�سي امريكي.. »�سيقوي الفريو�س مفهوم 

الدولة ويعزز القومية وقب�سة احلكومات التي فر�ست اإجراءات اإ�ستثنائية لل�سيطرة على الفريو�س 

و�سيكون من ال�سعب اأن تتخلى عن �سلطاتها اجلديدة بعد انتهاء الأزمة«.. 

وتركب  الح���داث  من  الكثري  ت�ستغل  ال�سرية  او  العلنية  الدولية  املنظومات  ان  نن�سى  ل  كما 

موجتها.. وهنا ل اريد الدخول كثريا يف نظرية املوؤامرة والتي هي احدى قناعاتي وم�سلماتي واقول 

افتعال الح��داث ولي�س فقط ا�ستغاللها.. لن هناك الكثريين ممن ل ولن يقتنعوا بان ثمة من 

ي�سحي بارواح العديدين من الب�سر من اجل حتقيق هدف ما..

فمثال يف مو�سوع فايرو�س كورونا.. نالحظ ت�سريع وترية التعامل مع التطبيقات اللكرتونية 

والتعامالت املالية اللكرتونية والتي كان يرف�سها الكثريون.. وا�سبح احلديث يكرث عن العمالت 

اللكرتونية املوحدة.. والتي كانت قبل فرتة ب�سيطة غري م�ست�ساغة الطرح.. 

كانت هذه خاطرة مرت على خميلتي وانا اأراقب ما يحدث من حويل واأحلل الكثري من الر�سائل 

التي ت�سلني من ا�سدقاء.. وكان ردي دائما عليهم ل تنظروا دائما للخرب.. وامنا دققوا وحللوا ما 

وراءه.. 

كورونا حدث ط��اريء اأك��ان مفتعال اأم حدث �سدفة.. ولكن كن على يقني ب��اأن ما وراء كورونا 

�سيكون اأعظم مما �سهدناه ون�ساهده اثناء فرتة كورونا.. فاأكاد اأجزم اأن تغيريات �سيا�سية واجتماعية 

وجغرافية �ستكون اأمرا واقعا ولن تعود جمرد حرب على ورق..

حمى اهلل الأردن ملكا و�سعبا واأر�سا..

محمود الدباس

ما يهمني هو 
»ما وراء كورونا« 

الأربعاء    5  /  5  / 2021

االنباط- عمان

 قال اأمني عام اللجنة امللكية ل�سوؤون القد�س 

رم�سان  �سهر  ب��داي��ة  ومنذ  ان��ه  كنعان،  ع��ب��داهلل 

الهيكل«  ب���«م��ن��ظ��م��ات  ت�سمى  م��ا  ت��ق��وم  امل���ب���ارك 

ال�ستعداد  على  امل�ستوطنني  بتحري�س  املزعوم 

ما  ذك��رى  يف  امل��ب��ارك  الأق�سى  امل�سجد  لقتحام 

ُي�سمى زيفاً »توحيد القد�س« الذي ي�سادف 28 

رم�سان.

ال�سرائيلي  الحتالل  �سيا�سة  ان  كنعان  واكد 

ت�����س��ت��ن��د يف الع�����ت�����داء ع���ل���ى الأه�������ل والأر��������س 

فل�سطني  يف  وامل�سيحية  ال�سالمية  واملقد�سات 

الدينية  املزاعم  زائفة من  والقد�س، على ُجملة 

التوراتية املختلقة، التي �سكلت �سالح ال�ستفزاز 

امل�ستوطنني  بيد  والعن�سرية  الكراهية  و�سعلة 

ال�سرائيلية  اليمني  حكومة  من  ر�سمي  وبدعم 

�سد اأهلنا يف فل�سطني والقد�س.

اإق���ام���ة  ت��ت�����س��م��ن  ال����دع����وات  ان  اىل  واأ�����س����ار 

ال��ط��ق��و���س ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ل��م��ودي��ة م��ن ال�����س��ل��وات 

والأنا�سيد العلنية داخل امل�سجد الأق�سى املبارك، 

بقد�سيته،  امل�����س��ا���س  الح��ت��الل  م��ن  يف حم��اول��ة 

وال�سعي لفر�س ال�سيادة عليه والتمهيد لهدمه 

خرق  يف  اأنقا�سه،  على  امل��زع��وم  الهيكل  واإق��ام��ة 

ال�����س��ادرة عن  ال��ق��رارات ال�سرعية  مل��ئ��ات  وا���س��ح 

ال��ت��اب��ع��ة لها،  وامل��ن��ظ��م��ات  امل��ت��ح��دة  ه��ي��ئ��ة الأمم 

التي  ال��ي��ون�����س��ك��و  ق�����رارات منظمة  ذل���ك  مب��ا يف 

القد�سي  احلرم  املبارك/  الق�سى  امل�سجد  عدت 

ملك  دومن��اً  الكلية )144(  ال�سريف مب�ساحته 

لليهود  عالقة  ول  وح��ده��م  للم�سلمني  خال�س 

به.

وحذرت اللجنة امللكية ل�سوؤون القد�س، حكومة 

وكل  ال��دول��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات  ال�سرائيلية  اليمني 

دع��اة احل��ري��ة وال��ع��دال��ة يف ال��ع��امل، اإىل خطورة 

ال�ستيطانية  الدعوات  وت��رية  وارتفاع  ا�ستمرار 

ذك��رى  يف  الق�����س��ى،  امل�سجد  لقتحام  املتطرفة 

زورت حقيقته من احتالل القد�س العربية اإىل 

والأمن  ال�سالم  �ستهدد  مزعومة  توحيد  ذكرى 

وال�ستقرار الدوليني.

ا���س��ت��م��رت ه���ذه ال��دع��وات  اإذا  ان���ه  وا����س���ار اىل 

ل  دينية  حرباً  ت�سعل  �سوف  اأكيد  وب�سكل  فاإنها 

وال��ع��امل،  املنطقة  على  بنتائجها  التنبوؤ  ميكن 

و�ستدفع اأهلنا يف فل�سطني وكافة امل�سلمني يف كل 

املبارك  امل�سجد الق�سى  الزحف نحو  اإىل  مكان 

قبلة  باعتباره  املحتل،  ومقاومة  فيه  وال��رب��اط 

حممد  نبينا  ومعراج  وم�سرى  الأوىل  امل�سلمني 

عليه ال�سالم.

القد�س  ل�����س��وؤون  امللكية  اللجنة  ان  وا���س��اف 

�سعباً  الثابت  الردين  املوقف  توؤكد على �سالبة 

اأن  وت���وؤك���د  وال���ق���د����س،  فل�سطني  جت���اه  وق���ي���ادة 

الردن �سيبقى على العهد ال�سند والداعم لالأهل 

وبلغت  الثمن  ك��ان  مهما  والقد�س  فل�سطني  يف 

اأحمر  خ��ط  ومقد�ساتها  فالقد�س  الت�سحيات، 

يحمله  ال��ذي  والقومي  الوطني  امللف  و�ستبقى 

ابن  ال��ث��اين  اهلل  امللك عبد  وي��داف��ع عنه جاللة 

التاريخية  الها�سمية  الو�ساية  احل�سني �ساحب 

على القد�س ومقد�ساتها ال�سالمية وامل�سيحية.

 الملكية لشؤون القدس: جماعات الهيكل تحرض 
على اقتحام االقصى في 28 رمضان

 مدير األمن العام يفتتح خدمة الترخيص من مركبتك درايف ثرو

 مركز الملك عبد اهلل الثاني لتدريب العمليات الخاصة 
يوزع مساعدات عينية

 برنامج أردني ضمن أفضل مشاريع الممارسات العالمية 
للتصدي للجائحة

 الطاقة النيابية تبحث إجراءات تركيب أنظمة الطاقة 
المتجددة وتراخيصها

االنباط- عمان

 اف��ت��ت��ح م��دي��ر الأم����ن ال��ع��ام ال��ل��واء ال��رك��ن 

اإدارة  ال��ث��الث��اء، يف  ام�����س  ح�����س��ني احل���وامت���ة، 

ت���رخ���ي�������س امل����رك����ب����ات وال���������س����واق����ني خ���دم���ة 

والتي  ث��رو«  »دراي��ف  مركبتك  من  الرتخي�س 

جتديد  معامالت  اإمت��ام  من  املواطنني  متكن 

رخ�����س اق��ت��ن��اء امل��رك��ب��ات ع��رب م�����س��ارب خا�سة 

ومن دون النزول من املركبة.

الرتخي�س  م�سارات  على  احل��وامت��ة  واطلع 

م��ن امل��رك��ب��ات ال��ت��ي مت اإجن��ازه��ا ب��دق��ة خلدمة 

اأن م��دي��ري��ة الأم����ن ال��ع��ام  امل��واط��ن��ني، م���وؤك���داً 

�سوية  رف��ع  يف  امللكية  ال����روؤى  لتحقيق  ت�سعى 

الأداء والتخفيف على املواطنني من خالل مثل 

مهما  ج���زءاً  تعد  التي  اخل��الق��ة  امل�ساريع  ه��ذه 

من ا�سرتاتيجية الأمن العام يف التطوير.

واأوع�������ز م���دي���ر الأم������ن ال����ع����ام ل��ل��م��ب��ا���س��رة 

ب��ت��و���س��ي��ع ون��ق��ل ه���ذه اخل��دم��ة ل��ب��اق��ي اأق�����س��ام 

نطاقها  تو�سيع  ���س��رورة  م��وؤك��داً  ال��رتخ��ي�����س، 

ويخفف  املواطنني  على  ي�سهل  مبا  وحت�سينها 

العام  الأمن  مدير  وجه  كما  ويخت�سر.  عنهم 

حمطات  اإن�ساء  حول  �ساملة  درا�سة  اإعداد  اإىل 

ت��رخ��ي�����س مم��اث��ل��ة ع��ل��ى ال���ط���رق اخل��ارج��ي��ة 

لإن�����س��اء ع���دد م��ن��ه��ا وت��و���س��ي��ع رق��ع��ة واأم���اك���ن 

اخلدمة، التي ت�ستفيد منها كافة املركبات.

الأم���ن  م��دي��ري��ة  اأن  اإىل  احل���وامت���ة  ول��ف��ت 

ال��ع��ام تعكف ع��ل��ى اإط����الق ع���دد م��ن امل�����س��اري��ع 

واخل���دم���ات ال��ه��ادف��ة ل��ت��ط��وي��ر ك��اف��ة م��ن��اح��ي 

اخل���دم���ات الأم��ن��ي��ة يف ه���ذا ال���ع���ام، وي��ت��زام��ن 

اإط��الق��ه��ا م��ع م��ئ��وي��ة ال���دول���ة الأردن���ي���ة التي 

للمواطن  والإجناز خدمة  بالعمل  بها  نحتفل 

الأردين.

االنباط- عمان

 وزع مركز امللك عبد اهلل الثاين لتدريب 

ام�س   ،KASOTC اخلا�سة  العمليات 

الثالثاء، بالتعاون مع مبادرة حب الأردن، 

جريبا  منطقة  لأه���ايل  عينية  م�����س��اع��دات 

ذكرى  مبنا�سبة  ال��زرق��اء،  ملحافظة  التابعة 

م��ئ��وي��ة ال���دول���ة الأردن���ي���ة و���س��ه��ر رم�����س��ان 

املبارك.

وقال مدير املركز، العقيد الركن ن�سال 

اجلهود  �سمن  تاأتي  احلملة  »اإن  احل�سبان، 

التي تبذلها القوات امل�سلحة لدعم املجتمع 

العفيفة،  الأ�سر  لدعم  اإىل  الهادفة  املحلي 

تنفذه  التي  التنموي  ال���دور  م��ن  ان��ط��الق��اً 

ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة ل���ل���وق���وف م���ع اجل��ه��ود 

املجتمعية وبكافة الإمكانيات املتاحة«.

مت  والتي  العينية  امل�ساعدات  وا�ستملت 

ووج��ه��اء  ن���واب  م��ن  ع���دٍد  بح�سور  توزيعها 

املنطقة على طرود خري وك�سوة عيد الفطر 

ال�سعيد.

بدورهم، اأعرب اأهايل منطقة جريبا عن 

�سكرهم وتقديرهم جلهود القوات امل�سلحة 

يف توفري اخلدمات والإمكانات للوقوف مع 

املجتمع املحلي.

االنباط- عمان

 اخ���ت���ري م�������س���روع »����س���ت���ات ب���ي���وت« ���س��م��ن 

للت�سدي  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  برنامج 

لإك�سبو  م�ساريع  خم�سة  يف  كورونا،  جلائحة 

.2020 دبي 

وي���ع���م���ل امل�������س���روع م���ب���ا����س���رة م����ع ال��ن�����س��اء 

ال���ع���ام���الت م����ن م���ن���ازل���ه���ن يف ظ����ل ظ����روف 

اجل��ائ��ح��ة، وُي�����دّرب ���س��ان��ع��ات م��ع��ت��م��دات من 

امل�سروع،  ط��ّوره  مهني  تدريب  برنامج  خالل 

وبيعها  ي��دوي��ة،  وم��ن��ت��ج��ات  م��الب�����س  لينتجن 

امل��راف��ق��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  من�سة  ع��رب 

ميك�سي  من�سة  وت�سم  )ميك�سي(.  للم�سروع 

من  يعملن  معتمدة،  �سانعة   500 م��ن  اأك��رث 

لأ�سرهن.  اإ�سافيا  دخال  ويحققن  منازلهن، 

 45 ن��ح��و  اإىل  اخل��م�����س��ة  امل�������س���اري���ع  وت�������س���اف 

م�����س��روع��اً، ت��ع��ت��م��د ك��ل��ه��ا اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات 

واحللول الفعالة واملنّفذة يف نطاق املجتمعات 

الكربى،  العاملية  التحديات  ملعاجلة  املحلية، 

التنمية  اأجندة  يف  الواردة  الأهداف  فيها  مبا 

امل�ستدامة.

حتكيم  جلنة  لتقييم  امل�ساركات  وخ�سعت 

 2020 لإك�سبو  الأول  الر�سمي  ال�سريك  ت�سم 

ل��ل�����س��ب��ك��ات ال��رق��م��ي��ة )���س��ي�����س��ك��و(، وامل��وؤ���س�����س��ة 

دب����ي، وب��رن��ام��ج الأمم  ال��ع��امل��ي��ة يف  اخل���ريي���ة 

والتنمية  ال��ب�����س��ري��ة  ل��ل��م�����س��ت��وط��ن��ات  امل��ت��ح��دة 

املتحدة(.  الأمم  )موئل  امل�ستدامة  احل�سرية 

 2020 دب��ي  اإك�سبو  معر�س  فعاليات  و�ستقام 

وح��ت��ى  امل��ق��ب��ل  الأول  ت�����س��ري��ن  م���ن  الأول  يف 

»ت��وا���س��ل  ���س��ع��ار  حت���ت   ،2022 اآذار  م���ن   31

ال��ع��ق��ول و���س��ن��ع امل�����س��ت��ق��ب��ل« مب�����س��ارك��ة دول 

تعليمية.  وم��وؤ���س�����س��ات  و���س��رك��ات  وم��ن��ظ��م��ات 

العاملية  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  ب��رن��ام��ج  وان��ط��ل��ق 

���س��غ��رية،  »خ���ط���وات  ���س��ع��ار  2018، حت���ت  ع���ام 

م�ستدام«  لأثر  ب�سيطة  حلول  كبرية:  قفزات 

لإبراز  للمعار�س  الدويل  املكتب  من  بتكليف 

وتكييفها  حم��اك��ات��ه��ا  مي��ك��ن  ملمو�سة  ح��ل��ول 

وت��و���س��ي��ع ن��ط��اق��ه��ا لإح����داث اأث���ر ع��امل��ي اأك��رب، 

ال��دويل،  اإك�سبو  دور  على  ال�سوء  ُي�سلط  م��ا 

التقدم  م�سرية  وتدفع  للتغيري  تلهم  كمن�سة 

2020 اأول اإك�سبو دويل  الب�سري. ويعد اإك�سبو 

واأف��ري��ق��ي��ا  الأو���س��ط  ال�����س��رق  ي��ق��ام يف منطقة 

الدولية  اإك�سبو  معار�س  وتقام  اآ�سيا،  وجنوب 

وهو  للمعار�س،  ال��دويل  املكتب  م��ن  برعاية 

املعار�س  على  ت�سرف  دولية  حكومية  منظمة 

اإك�سبو  معار�س  وهي  اأن��واع،  باأربعة  الدولية 

ومعر�س  وال��زراع��ي��ة،  واملتخ�س�سة  ال��دول��ي��ة 

ميالنو.

االنباط- عمان

املعدنية  وال���رثوة  الطاقة  جلنة  ناق�ست 

ال��ن��ي��اب��ي��ة، خ���الل اج��ت��م��اع ام�����س ال��ث��الث��اء، 

ال��ع��ت��وم، ع��رب تطبيق  ال��ن��ائ��ب زي��د  ب��رئ��ا���س��ة 

ال��ط��اق��ة  اأن��ظ��م��ة  ت��رك��ي��ب  اإج�����راءات  »زووم«، 

امل��ت��ج��ددة وت��راخ��ي�����س��ه��ا وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

تواجهها.

ا���س��ت��ع��ر���س��ت  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  ال���ع���ت���وم  وق�����ال 

�سركات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��ع��وائ��ق  ال��ت��ح��دي��ات 

امل��م��ل��ك��ة،  ال���ع���ام���ل���ة يف  امل����ت����ج����ددة  ال���ط���اق���ة 

ال��ط��اق��ة  ق���ط���اع  ت��ن��ظ��ي��م  اأن ه��ي��ئ��ة  م�����س��ي��ف��ا 

)اأ(  اأ���س��ن��اف،  ث��الث��ة  اإىل  ال�����س��رك��ات  �سنفت 

ذات  و)ب(  ال�����س��رك��ات،  اأن���واع  جميع  وت�����س��م 

القدرات واحد ميجا واط اأو اأقل، و)ج( ذات 

100 كيلو واط فقط.

وق����ال ب��ح�����س��ور وزي����ر ال����س���غ���ال ال��ع��ام��ة 

ومعنيني  الك�سبي  يحيى  املهند�س  والإ�سكان 

ه��ن��اك  اإن  ال���ط���اق���ة،  ب��ق��ط��اع  وم�����س��ت��ث��م��ري��ن 

ال��ع��دي��د م���ن ع��م��ل��ي��ات ال��ت��اأخ��ري يف اإ����س���دار 

ف�ساًل  ال�����س��رك��ات،  على  امل��واف��ق��ات  م��ن  ع��دد 

الطاقة  ل�سركات  امللزم  اجلديد  القرار  عن 

كل  تنفيذ  اأث��ن��اء  م��ق��اول  ب��ت��وف��ري  امل��ت��ج��ددة 

طاقة. نظام 

ه���ن���اك  اإن  ال���ك�������س���ب���ي  ق�����ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 

الطاقة  عمل  قطاع  تنظم  وا�سحة  تعليمات 

امل���ت���ج���ددة، ون�����س��ع��ى ل��ل��ت�����س��ارك��ي��ة م���ع ن��ق��اب��ة 

امل���ق���اول���ني ب��خ�����س��و���س ت���وف���ري م���ق���اول م��ع 

حقوق  على  للحفاظ  طاقة  نظام  كل  تنفيذ 

املواطنني.

ب����دوره، دع���ا اأم���ني ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��رب��ي��ة 

اجلمعية  رئي�س  ون��ائ��ب  امل��ت��ج��ددة،  للطاقة 

حممد  املهند�س  املتجددة،  للطاقة  الأردنية 

فيما  ال�����س��وق  �سبط  اإىل  الهيئة  ال��ط��ع��اين، 

ي��ت��ع��ل��ق ب���وج���ود ال�������س���رك���ات واإع�������ادة ال��ن��ظ��ر 

بالت�سنيفات. املتعلقة  بالتعليمات 

م���ن ن��اح��ي��ت��ه، ع���ر����س امل�����س��ت��ث��م��ر ب��ق��ط��اع 

ال��ط��اق��ة ع���ز ال���دي���ن غ��ن��ي��م��ات، ل��ل��ت��ح��دي��ات 

امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ت��وف��ري م���ق���اول م���ع ك���ل ت��ن��ف��ي��ذ، 

املعامالت. تنفيذ  يف  والتاأخر 

م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��دي��ر ���س��رك��ة ك��ه��رب��اء 

اأ���س��درت  ال�سركة  اإن  التميمي،  ب�سار  اإرب���د، 

ال���ع���دي���د م���ن ال���رخ�������س ل�����س��رك��ات ال��ط��اق��ة 

املتجددة.

الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  رئي�س  واأ�سار 

ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  ال��ل��ب��ون،  ح�����س��ني  وامل���ع���ادن، 

ت�����س��ت��ق��ب��ل ك����ل ال�������س���ك���اوى، وت���ع���م���ل ���س��م��ن 

حلها. على  اإمكاناتها 

 الخارجية النيابية تلتقي 
السفير المصري

 المفرق: 40 مخالفة لمحالت تجارية 
منذ بداية رمضان المبارك

 الزرقاء: إصابتان بكورونا العادية 
لمخالطي المصاب بالمتحور الهندي

االنباط- عمان

النيابية  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  بحثت   

الثالثاء  ام�س  ب��ولد  م��ريزا  النائب  برئا�سة 

�سريف  الأردن  ل���دى  امل�����س��ري  ال�����س��ف��ري  م���ع 

بال�ستثمار والتجارة  املتعلقة  الق�سايا  كامل، 

ه��ذه  يف  ال�سقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  وال��ت��ع��اون 

املجالت.

التعاون يف  ملزيد من  نتطلع  ب��ولد،  وق��ال 

خم��ت��ل��ف امل���ج���الت الق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة 

م�سلحة  يحقق  مب��ا  والثقافية  والتعليمية 

البلدين.

واأ�سار اإىل اأن القمة الثالثية التي جمعت 

الردن وم�سر والعراق، ت�سكل حمورا للتعاون 

ال�سقيقة؛  الثالثة  البلدان  بني  والت�ساركية 

وتبادل  التعاون  �سعوبها يف  لتطلعات  حتقيقا 

اخلربات، معربا عن تطلعات اللجنة لتوطيد 

ال��ع��الق��ات ال��ربمل��ان��ي��ة ب���ني جم��ل�����س��ي ال��ن��واب 

الأردين وال�سعب امل�سري.

الر�سمي  امل��وق��ف  النيابية  اللجنة  واك���دت 

ل��������الأردن جت�����اه الأم�������ن امل����ائ����ي مل�����س��ر وع����دم 

اأمنها  يحفظ  وم��ا  املائية  بحقوقها  امل�سا�س 

وا�ستقرارها ول يعر�سها لأي خطر.

مب�ستوى  امل�����س��ري  ال�سفري  اأ���س��اد  ب����دوره، 

ال�سقيقني  البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 

ب��ق��ي��ادة ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين واأخ��ي��ه 

على  القائمة  ال�سي�سي  عبدالفتاح  الرئي�س 

التعاون يف خمتلف املجالت.

اأننا نتطلع اىل حتقيق املزيد من  واأ�ساف 

اخلربات  من  وال�ستفادة  والتطوير  التعاون 

وال�����س��ن��اع��ة،  وال���زراع���ة  التعليم  جم����الت  يف 

منوها باأن هناك اآلف الطلبة الأردنيني على 

كما  امل�سرية،  اجلامعات  يف  الدرا�سة  مقاعد 

اأن هناك عددا كبريا من العمالة امل�سرية يف 

الأردن.

وثمن اأع�ساء اللجنة النواب اأمين مدانات، 

جمدي اليعقوب، خلدون حينا، �سادي فريج، 

اأبو زيد مواقف م�سر  علي الغزاوي، عبداهلل 

يحقق  مب��ا  امل���ج���الت  خمتلف  يف  الردن  م��ع 

م�سر  ا�ستقرار  اأن  م��وؤك��دي��ن  الأم���ة،  م�سالح 

وقوتها ا�ستقرار لالمة وقوة لها.

وال�سرتاتيجيات  باخلطط  النواب  واأ�ساد 

ك��ورون��ا  اتبعتها م�����س��ر خ���الل ج��ائ��ح��ة  ال��ت��ي 

النمو  وحت��ق��ي��ق  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد  لتعزيز 

ال��دي��ن  ال���س��ت��ث��م��ار وتخفي�س  وزي����ادة ح��ج��م 

العام.

االنباط- املفرق

ح������ررت م���دي���ري���ة ال�������س���ن���اع���ة وال���ت���ج���ارة 

وال��ت��م��وي��ن يف حم��اف��ظ��ة امل���ف���رق م��ن��ذ ب��داي��ة 

لأ�سحاب  خمالفة   40 املبارك  رم�سان  �سهر 

حمالت جتارية.

وق������ال م���دي���ر امل����دي����ري����ة، امل���ه���ن���د����س ع��ل��ي 

املديرية  التفتي�سية يف  الفرق  اإن  ال�سياحني، 

وم���ن خ���الل ج��ولت��ه��ا امل��ي��دان��ي��ة ع��ل��ى جميع 

امل����ح����الت وامل���ن�������س���اآت والأ�������س������واق ال��ت��ج��اري��ة 

منها  مل��ح��الت جت��اري��ة،  40 خمالفة  وج��ه��ت 

زي�����ادة اأ����س���ع���ار ال�����س��ل��ع  ب�����س��ب��ب  خم��ال��ف��ات   8
قبل  من  �سعرها  حتديد  مت  التي  الأ�سا�سية، 

باقي  كانت  فيما  وال��ت��ج��ارة،  ال�سناعة  وزارة 

املخالفات ب�سبب عدم اإعالن اأ�سعار الب�سائع.

ودع�������ا ال�������س���ي���اح���ني اأ�����س����ح����اب امل���ح���الت 

ال�سعرية  بال�سقوف  الل��ت��زام  اإىل  التجارية 

الب�سائع للعامة، م�سددا على  اأ�سعار  واإع��الن 

����س���رورة ال���ت���زام امل��واط��ن��ني ب��ق��وان��ني ال��دف��اع 

والتباعد الجتماعي.

االنباط - الزرقاء

 اظ����ه����رت ن���ت���ائ���ج ف���ح���و����س���ات خم��ال��ط��ي 

امل�ساب باملتحور الهندي يف حمافظة الزرقاء، 

ولي�س  ال��ع��ادي  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ا�سابتهما 

املتحور، وقد مت عزلهما منزليا حلني فح�س 

املخالطني لهما.

ال�����س��وؤون ال�سحية  وق���ال م��دي��ر م��دي��ري��ة 

ام�س  ال��رواح��ن��ة  ال��دك��ت��ور خليل  ال���زرق���اء  يف 

ت�ستدعي  ل  امل�����س��اب��ني  ح��ال��ة  ان  ال���ث���الث���اء، 

نقلهما اىل امل�ست�سفى، و�سيتم الكتفاء حاليا 

من  فحو�سات  اج��راء  حلني  منزليا  بعزلهما 

قبل فرق التق�سي الوبائي للمخالطني لهما 

اليوم.



االنباط- وكاالت

ال��ت��وق��ع��ات  “فايزر”  ����ش���رك���ة  رف���ع���ت 

ب�����ش��اأن زي���ادة اإي��رادات��ه��ا ل��ه��ذا ال��ع��ام عرب 

بالإ�شافة  كوفيد-19،  للقاح  �شخم  طرح 

قطاعات  حققته  الذي  القوي  الأداء  اإىل 

اأخرى من ال�شركة، حيث حققت زيادة يف 

املبيعات بلغت نحو 70 يف املئة.

واأع��ل��ن��ت ال�����ش��رك��ة ع��ن اأرب����اح يف ال��رب��ع 

4.88 مليار دولر،  2021 بلغت  الأول من 

86 �شنتا لل�شهم. اأو 

اإذا متت  ���ش��ن��ت��ا   93 ال�����ش��ه��م  رب���ح  وب��ل��غ 

واح��دة،  مل��رة  املكا�شب  اأو  التكاليف  اإزال���ة 

وه����ذا اأع���ل���ى ب��ك��ث��ر م���ن ت��وق��ع��ات “وول 

�شرتيت” والتي كانت عند 79 �شنتا، وفقا 

لأبحاث  “زاك�س”  موؤ�ش�شة  اأج��رت��ه  مل�شح 

ال�شتثمار.

دولر،  مليار   14.58 العائدات  وبلغت 

م����ت����ج����اوزة ب�����ش��ه��ول��ة ت���وق���ع���ات حم��ل��ل��ي 

وفق  دولر،  مليار   13.49 عند  ال�شناعة 

“الأ�شو�شيتد بر�س”. ما نقلت 

اأرب��اح��ه��ا  ت�شل  اأن  “فايزر”  وت��ت��وق��ع 

ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال���ع���ام اجل�����اري م���ا ي����رتاوح 

3.65 دولرا لل�شهم  اإىل  3.55 دولرا  بني 

ال��واح��د، م��ع اإي����رادات ت���رتاوح ب��ني 70.5 

مليار دولر اإىل 72.5 مليار دولر.

وفيما يتعلق بالعائدات التي �شتحققها 

“فايزر” اأن  ت��وق��ع��ت  ك���ورون���ا،  ل��ق��اح  م��ن 

وهو  ال��ع��ام،  ه��ذا  دولر  مليار   26 تك�شب 

70 يف امل��ئ��ة عن  م���ا مي��ث��ل زي����ادة ب��ن�����ش��ب��ة 

تنامي حمالت  ب�شبب  الأخرة،  توقعاتها 

التطعيم �شد الوباء حول العامل.

الأول  الربع  يف  “فايزر”  لقاح  وحقق 

3.5 مليار  بلغت  ع��ائ��دات  ال��ع��ام  ه��ذا  م��ن 

يف  كانت  التي  التوقعات  ليتجاوز  دولر، 

ذكرت  ما  وف��ق  دولر،  مليار   3.28 ح��دود 

“رويرتز”.
وت���ق���وم ال�����ش��رك��ة وم��ق��ره��ا ن��ي��وي��ورك 

بت�شنيع مئات املاليني من جرعات لقاح 

البحث  ق��دم��ا يف  ك���وف���ي���د-19، ومت�����ش��ي 

الذي يقي�س فعاليته لدى فئات خمتلفة 

املراهقني والأ�شخا�س  املر�شى، مثل  من 

ال����ذي����ن ي���ع���ان���ون م����ن ���ش��ع��ف يف ج��ه��از 

املناعة.

تنتج  ق���د  اأن���ه���ا  “فايزر”  و����ش���رح���ت 

ه���ذا ال��ع��ام م��ل��ي��اري ج��رع��ة م��ن ال��ل��ق��اح، 

ال����ذي ق��ام��ت ب��ت��ط��وي��ره ب��ال�����ش��راك��ة مع 

“بيونتيك” الأملانية، مبا يف ذلك  �شركة 

ال��ولي��ات  بها  وع��دت  جرعة  مليون   200

املتحدة بحلول نهاية مايو.

االنباط-وكاالت

اق�����رتح�����ت امل���ف���و����ش���ي���ة الأوروب������ي������ة 

ا����ش���ت���ق���ب���ال م�������ش���اف���ري���ن ح�������ش���ل���وا ع��ل��ى 

ج���رع���ت���ني م����ن ال���ل���ق���اح���ات امل���رخ�������ش���ة 

اأوروبياً.

ال��ق��ي��ود  بتخفيف  اأو����ش���ت  امل��ف��و���ش��ي��ة 

ع���ل���ى ال�����ش��ف��ر غ����ر ال���������ش����روري ل����دول 

الحت������اد م���ع و����ش���ع ����ش���روط، وت��وق��ع��ت 

اإ������ش�����دار ق������رار ت��خ��ف��ي��ف ق���ي���ود دخ����ول 

بنهاية  خ����ارج الحت����اد  م��ن  امل�����ش��اف��ري��ن 

مايو.

م����ن ����ش���م���ن م���ق���رتح���ات امل��ف��و���ش��ي��ة 

امل�شافرين  با�شتقبال  ي�شمح  الأوروب��ي��ة 

من الدول ذات الو�شع الوبائي اجليد.

الأوروب���ي  الحت���اد  حكومات  تو�شلت 

ملا  ال��ف��ن��ي��ة  امل���ع���اي���ر  ب�������ش���اأن  ات���ف���اق  اإىل 

ي�����ش��م��ى ب����ج����وازات ���ش��ف��ر ك����ورون����ا، مم��ا 

يدفع اجلهود لتعزيز ال�شفر اإىل وداخل 

ال�شيف  ملو�شم  املنا�شب  الوقت  الكتلة يف 

املقبل.

ك�������ان امل����ب����ع����وث����ون الأورب��������ي��������ون ق��د 

منت�شف  اج��ت��م��اع  يف  ب���الإج���م���اع  اأي�����دوا 

اأب���ري���ل امل��ا���ش��ي م�����ش��ودة ن�����س ق��ان��وين 

الرقمية  “ال�شهادات  تفا�شيل  ي��ح��دد 

مطلع  لدبلوما�شي  وف��ق��اً  اخل�شراء”، 

ع��ل��ى الج��ت��م��اع اخل��ا���س. ح��ي��ث �شتقدم 

اأن ح��ام��ل��ي��ه��ا قد  ال��وث��ائ��ق دل���ي���اًل ع��ل��ى 

اأو  ك��ورون��ا،  ف��رو���س  �شد  تطعيمهم  مت 

من  م��وؤخ��راً  تعافوا  اأو  �شلبياً  اختبارهم 

املر�س ويعتربون حم�شنني.

4 لقاحات معتمدة

ال�شفر  با�شتئناف  اخلطة  ت�شمح  وقد 

احل���ج���ر  م���ت���ط���ل���ب���ات  دون  ال���ط���ب���ي���ع���ي، 

ال�������ش���ح���ي، حل���ام���ل���ي ت�������ش���ري���ح ال��ل��ق��اح 

اعتباراً من يونيو. حيث قدمت �شركات 

الطران واملجموعات ال�شناعية بالفعل 

ت��ط��ب��ي��ق��ات ق�����ادرة ع��ل��ى دم���ج م��ع��ل��وم��ات 

حول الختبارات وحالة اللقاح.

“جواز  ي����اأخ����ذ  اأن  امل���ف���رت����س  وم�����ن 

ال��ذي  الإل���ك���رتوين  الأخ�شر”  ال�����ش��ف��ر 

لبيان  اإطالقه  الأوروب��ي  الحت��اد  يعتزم 

و�شع الأ�شخا�س الذين تلقوا اللقاحات 

امل�������ش���ادة ل����ك����ورون����ا، ����ش���ي���اأخ���ذ ف���ق���ط يف 

قبل  م��ن  املرخ�شة  ال��ل��ق��اح��ات  الع��ت��ب��ار 

وكالة الأدوية الأوروبية.

اأرب��ع��ة  الآن  ال��وك��ال��ة حتى  واع��ت��م��دت 

هي  ك��ورون��ا،  لفرو�س  م�شادة  لقاحات 

واأ�شرتازينيكا  ومودرنا  فايزر/بيونتيك 

اآند جون�شون. وجون�شون 

لل�شوؤون  الأوروب��ي��ة  املفو�شة  واأف���ادت 

اإيلفا جوهان�شون ال�شحافيني  الداخلية 

“ما نّود اأن نن�شئه هو �شهادة اإلكرتونية 
�شي  ب��ي  اخ��ت��ب��ار  ت�شجيل  ميكنك  ح��ي��ث 

اأج�����ش��ام��اً  ل��دي��ك  اأّن  اإث��ب��ات  اأو  �شلبي  اآر 

م�شادة اأو مت تلقيحك بلقاح مت اعتماده 

من قبل وكالة الأدوية الأوروبية”.

االنباط-وكاالت

68.56 دولر  اإىل  �شعد خام برنت دولرا 

ل��ل��ربم��ي��ل، ف��ي��م��ا ارت��ف��ع��ت ال��ع��ق��ود الآج��ل��ة 

دولر   65.4 اإىل  دولرا  الأم���رك���ي  ل��ل��خ��ام 

للربميل.

ك��ان��ت اأ���ش��ع��ار ال��ن��ف��ط ن��زل��ت يف ت���داولت 

حققتها  مكا�شب  ماحية  ال��ث��الث��اء،  �شابقة 

�شاعدت  اأن  بعد  اجلل�شة  من  �شابق  وق��ت  يف 

تعوي�س  على  واأوروب��ا  اأمركا  من  موؤ�شرات 

اأث����ر امل���خ���اوف ب�����ش��اأن ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��وق��ود 

يف ال���ه���ن���د م����ع ت�������ش���ارع وت������رة الإ����ش���اب���ات 

بكوفيد-19.

0619 بتوقيت غرينت�س،  وبحلول ال�شاعة 

�شبعة  برنت  خلام  الآجلة  العقود  انخف�شت 

دولر   67.49 اإىل   %0.1 ي��ع��ادل  مب��ا  �شنتات 

اأم�����س   %1.2 ب��ع��د زي�����ادة  ل��ل��ربم��ي��ل، وذل����ك 

الثنني.

ك��م��ا ه��ب��ط��ت ال��ع��ق��ود الآج��ل��ة خل���ام غ��رب 

�شنتات  �شتة  الأم���رك���ي  ال��و���ش��ي��ط  تك�شا�س 

بعدما  للربميل  دولر   64.43 اإىل   %0.1 اأو 

ربحت 1.4 % اأم�س.

ت��ت��دع��م  الأ�����ش����ع����ار  اإن  حم���ل���ل���ون  وق�������ال 

ب��اح��ت��م��ال زي������ادة ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال����وق����ود يف 

ت�����ش��ت��ع��د  اإذ  واأوروب�����������ا،  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 

لتخفيف  وكونيتيكت  ونيوجرزي  نيويورك 

الحتاد  ويعتزم  باجلائحة،  املرتبطة  القيود 

الأجانب  ال��زوار  من  املزيد  قبول  الأوروب���ي 

الذين جرى تطعيمهم.

وق����ال اآ�����س ج��ل��وف��ر رئ��ي�����س ���ش��ي.اإم.���ش��ي 

حت�شن  ب�����ش��اأن  “التفاوؤل  األ���ف���ا:  م��ارك��ت�����س 

لرتفاع  الرئي�شي  املحرك  اأن��ه  يبدو  الطلب 

اأ�شعار النفط يف الوقت احلايل بعد اأن اأ�شار 

)ج�����ون( ول��ي��ام��ز رئ��ي�����س ب��ن��ك الح��ت��ي��اط��ي 

الق��ت�����ش��اد  اأن  اإىل  ن��ي��وي��ورك  يف  الحت�����ادي 

الأمركي على و�شك النمو باأ�شرع وترة له 

منذ عقود”.

وب��ح��ث��ا ع���ن امل���زي���د م���ن امل���وؤ����ش���رات على 

ارت���ف���اع ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ن��ف��ط يف ال���ولي���ات 

امل��ت��ح��دة، ���ش��راق��ب امل��ت��ع��ام��ل��ون ت��ق��اري��ر عن 

خمزونات النفط اخلام واملنتجات من معهد 

معلومات  واإدارة  اليوم  الأم��رك��ي  ال��ب��رتول 

الطاقة الأمركية غدا الأربعاء.

الإج����م����ايل  ال����ع����دد  ارت����ف����ع  ال���ه���ن���د،  ويف 

قليال  ي��ق��ل  م��ا  اإىل  الآن  ح��ت��ى  ل��الإ���ش��اب��ات 

حاجز  تخطي  بفعل  وذل��ك  مليونا،   20 ع��ن 

ع�شر  األف حالة جديدة لثني   300 ت�شجيل 

يوما على التوايل، وهو ما قد ي�شر بالطلب 

اأك��رب دول ال��ع��امل م��ن حيث  على ال��وق��ود يف 

ال�شكان بعد ال�شني.

االنباط-وكاالت

ال�������ش���ع���ودي الأم����ر  ال��ع��ه��د  اأط���ل���ق ويل 

“رحلة عرب  ���ش��ل��م��ان خم��ط��ط  ب���ن  حم��م��د 

ب�����زواره  ���ش��ي��ح��ّل��ق  ال�����ذي  الزمن” ل��ل��ع��ال، 

الطبيعي  ال��ت��اري��خ  م��ن  ���ش��ن��ة  األ���ف   200 يف 

والب�شري.

15 عاما  وي�شع املخطط برناجما مدته 

ل��ت��ط��وي��ر امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

تقع  ف��ري��دة  ث��ق��اف��ي��ة  وه���ي منطقة  ل��ل��ع��ال، 

ب�شكل  العربية،  اجلزيرة  �شبه  غربي  �شمال 

وم�شتدام. م�شوؤول 

وت�����ش��اه��م اخل���ط���ة يف ال��ن��ه��و���س ب���روؤي���ة 

2030، وفتح ف�شل جديد يف تطوير  اململكة 

ال��ع��ال ك��م��ت��ح��ف م��ف��ت��وح، م���ع ت�����ش��ري��ع منو 

اقت�شاد متنوع وجمتمع ناب�س باحلياة.

الزمن”  ع���رب  “رحلة  خ��ط��ة  و���ش��ت��ع��م��ل 

وجهة  اإىل  ال��ع��ال  حت��وي��ل  ع��ل��ى  الرئي�شية، 

عاملية للرتاث والثقافة والطبيعة.

وو����ش���ع���ت ال�������ش���ع���ودي���ة ال����ع����ال يف ق��ل��ب 

املقبلة،  الفرتة  خ��الل  ال�شياحية  خططها 

مع �شعي اململكة اإىل حتقيق روؤية 2030.

ن���وع���ي���ة احل���ي���اة  ت�����ش��م��ني حت�����ش��ني  ومت 

وت�شريع  العمل  فر�س  وتعزيز  للمقيمني 

تطوير البنية التحتية الثقافية وال�شياحية 

يف املنطقة، يف اخلطة الطموحة.

ومب���ج���رد اك��ت��م��ال��ه��ا، ���ش��ت�����ش��اه��م اخل��ط��ة 

اأهداف  العال يف حتقيق  الرئي�شية لتطوير 

للم�شاهمة  العال،  ملحافظة  امللكية  الهيئة 

املحلي  ال��ن��اجت  ري���ال يف  م��ل��ي��ار   120 مب��ب��ل��غ 

األ���ف   38 ال�������ش���ع���ودي، وت���وف���ر  الإج����م����ايل 

فر�شة عمل جديدة، بحلول عام 2035.
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االنباط-وكاالت

اإىل  الأم��رك��ي  التجاري  العجز  قفز 

اآذار و�شط  قمة غر م�شبوقة يف مار�س 

ت��ن��ام ك��ب��ر يف ال��ط��ل��ب امل��ح��ل��ي، وه���و ما 

يرفع الواردات.

وق���د ت����زداد ت��ل��ك ال��ه��وة ات�����ش��اع��اً مع 

البالد  يف  القت�شادي  الن�شاط  انتعا�س 

بوترة اأ�شرع منها يف بلدان اأخرى.

الثالثاء  ام�س  التجارة  وزارة  وقالت 

اأعلى  اإىل   %5.6 زاد  التجاري  العجز  اإن 

م�����ش��ت��وى ل��ه ع��ل��ى الإط����الق ع��ن��د 74.4 

مليار دولر يف مار�س اآذار.

رويرتز  ا�شتطلعت  اقت�شاديون  وكان 

التجارة  عجز  بلوغ  توقعوا  قد  اآراءه���م 

74.5 مليار دولر يف مار�س اآذار.

اأع���ل���ن م�������ش���وؤول ك��ب��ر يف  اإىل ذل����ك، 

الثنني،  اأم�����س  ال��ف��ي��درايل  الحتياطي 

اأن���ه م��ن امل��رج��ح اأن ي��ت��و���ش��ع الق��ت�����ش��اد 

7% ه���ذا ال���ع���ام مع  الأم���رك���ي ب��ن�����ش��ب��ة 

كوفيد-19،  جائحة  تبعات  من  تعافيه 

وه�����و اأ�����ش����رع م���ع���دل من����و م���ن���ذ اأوائ������ل 

الثمانينيات.

اأكرب اقت�شاد  اأمام  ومع ذلك ل يزال 

ليقطعه”،  ط��وي��ل  “طريق  ال��ع��امل  يف 

ويحتاج اأن ي�شهد اأ�شهرا عدة من النمو 

ال���ق���وي ل��ل��ع��م��ال��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق الن��ت��ع��ا���س 

ال��ك��ام��ل، وف���ق م���ا ق���ال ج���ون وي��ل��ي��ام��ز 

رئ���ي�������س الح����ت����ي����اط����ي ال����ف����ي����درايل يف 

نيويورك.

رئ���ي�������س  اإىل  وي����ل����ي����ام����ز  وان�����������ش�����م 

الح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درايل ج���روم ب���اول، 

يف ب���ذل اجل��ه��ود ل���درء امل��خ��اوف ب�����ش��اأن 

ارت���ف���اع الأ���ش��ع��ار ال����ذي ق��د ي����وؤدي اإىل 

الإف��راط  ت�شخمية، حمذرا من  دوام��ة 

يف قراءة التوقعات ق�شرة الأجل.

االنباط-وكاالت

ع��ل��ى  ال���ت���اأج���ر  اأو  ال���ب���ي���ع  ب���رن���ام���ج  اأ�����ش����در 

ال��رب��ع  خ���الل  “وايف”  ال�����ش��ع��ودي��ة  اخل���ارط���ة يف 

رخ�شة   19 نحو   ،2021 اجل��اري  العام  الأول من 

 17 توفر  لبيع م�شاريع �شكنية “حتت الإن�شاء”، 

اإجناز  اكتمال  الربنامج  اعتمد  كما  وح��دة،  األف 

�شكنيني. م�شروعني 

ال�شتثمار  لتعزيز  جهوده  �شمن  ذل��ك  ياأتي 

ب���ال���ق���ط���اع ودع�������م ال����ع����ر�����س وح����م����اي����ة ح���ق���وق 

امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م���ن خ���الل ت��ن��ظ��ي��م ن�����ش��اط ال��ب��ي��ع 

العقارية  ال�شوق  يف  اخل��ارط��ة  على  ال��ت��اأج��ر  اأو 

ال�شكني  التملك  ن�شبة  رف��ع  ب��ه��دف  ال�شعودية، 

2030، وفق م�شتهدفات برنامج  70% بحلول  اإىل 

الإ�شكان، اأحد برامج روؤية اململكة 2030.

ال��ت��اأج��ر  اأو  ال��ب��ي��ع  واأو�����ش����ح رئ��ي�����س جل��ن��ة 

حممد  ب��ن  عبدالعزيز  املهند�س  اخل��ارط��ة  على 

اإجن��از  اك��ت��م��ال  اع��ت��م��د  ال��ربن��ام��ج  اأن  املحيميد، 

امل��ّي��ار  �شاحية  يف  ال��واق��ع  جدة”  “ُربى  م�شروع 

التابعة  ال��ك��ربى  ال�شكنية  ال�����ش��واح��ي  اإح���دى   -

لربنامج �شكني - يف حمافظة جدة على م�شاحة 

�شقة   1248 وي��وف��ر  م��رب��ع  م��رت  األ��ف   95 تتجاوز 

يف  الريا�س”  “اأعايل  م�شروع  وكذلك  �شكنية، 

مربع  م��رت  األ���ف   13 مب�شاحة  ال��ري��ا���س  م��دي��ن��ة 

ا�شتكمال  على  ع���الوًة  �شكنية،  �شقة   85 وي��وف��ر 

م�شروع  يف  العقارية  ال��وح��دات  ت�شليم  اإج���راءات 

الذي  املكرمة  مكة  يف  التطويري”  مكة  “واحة 
يوفر 2538 �شقة �شكنية.

على  ال��ب��ي��ع  رخ�����س  اأن  اإىل  املحيميد  واأ���ش��ار 

اخل���ارط���ة ال�������ش���ادرة م���ن ال��ربن��ام��ج ���ش��م��ل��ت 10 

“�شكني”  لربنامج  تابعة  م�شاريع  لبيع  رخ�س 

 11،802 ت��وف��ر  اخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع  م��ع  بال�شراكة 

�شكنية  م�شاريع  لبيع  رخ�س  و4  �شكنية،  وح��دة 

تابعة للقطاع اخلا�س ل�شخ 5031 وحدة �شكنية، 

و5 رخ�س لبيع م�شاريع �شغرة ومتو�شطة حتت 

لت�شويق  رخ�س   6 اإ�شدارة  اإىل  اإ�شافًة  الإن�شاء، 

اآلف   106 ل�  وخارجياً  داخلياً  امل�شاريع  من  عدد 

وح����دة ���ش��ك��ن��ي��ة، و6 م���واف���ق���ات م��ب��دئ��ي��ة ي��ج��ري 

اإجراءاتها متهيداً لرتخي�شها. ا�شتكمال 

ال���ت���اأج���ر  اأو  ال���ب���ي���ع  رئ���ي�������س جل���ن���ة  و�����ش����دد 

ع��ل��ى اخل���ارط���ة ع��ل��ى اأن ال��ربن��ام��ج م�����ش��ت��م��ر يف 

م��ت��اب��ع��ة ج��م��ي��ع م�����ش��اري��ع ال��ب��ي��ع ع��ل��ى اخل��ارط��ة 

ب��اإج��راءات  املتعلقة  املخالفات  وت�شحيح  لر�شد 

خالل  رقابية  جولة   265 خ��الل  من  ترخي�شها 

حول  العقارية  امل�شاريع  على   2021 الأول  الربع 

 72 اململكة، حيث جرى �شبط عدة خمالفات يف 

م�شروعاً تتعلق بت�شويق الوحدات ال�شكنية حتت 

دون  و�شرائها  الإن�شاء وحت�شيل مبالغ حلجزها 

وجود ترخي�س ملمار�شة الن�شاط.

وح������ول م�������ش���اري���ع ت���ط���وي���ر الأع�����م�����ال، ل��ف��ت 

امل��ط��ور  رخ�����ش��ة  اع��ت��م��اد  اإىل  الن��ت��ب��اه  املحيميد 

�شكنية  م�����ش��اري��ع  لتنفيذ  وال��ف��رع��ي  ال��رئ��ي�����ش��ي 

موؤهلني،  فرعيني  م��ط��وري��ن  خ��الل  م��ن  ك��ربى 

ب���ه���دف رف����ع م�����ش��ت��وى احل���وك���م���ة يف امل�����ش��اري��ع 

ال�شغرة  امل��ن�����ش��اآت  م�����ش��ارك��ة  ال��ع��ق��اري��ة وحت��ف��ي��ز 

لتطويرها  الأرا�شي  مالك  وحتفيز  واملتو�شطة، 

ال���وح���دات يف  ال��ع��ر���س م��ن  مب��ا ي�شهم يف زي����ادة 

العقارية. ال�شوق 

ح��وك��م��ة  ي���ق���دم  “وايف”  ب��رن��ام��ج  اأن  ُي���ذك���ر 

للقطاع العقاري ت�شمن حفظ حقوق املواطنني 

مبالغ  باإيداعها  العقارية  ال��وح��دات  �شراء  عند 

ال�������ش���راء يف ح�����ش��اب��ات ���ش��م��ان خم�����ش�����ش��ة لكل 

م�����ش��روع، ل��ل��ت�����ش��ّرف ب��ه��ا وف��ق��اً ل��ن�����ش��ب الإجن����از 

�شركات  الربنامج  ُي��ل��زم  كما  ال��دف��ع��ات،  وج��دول 

ا�شت�شارية  م��ك��ات��ب  ب��وج��ود  ال��ع��ق��اري  ال��ت��ط��وي��ر 

على  ال��ب��ي��ع  م�����ش��اري��ع  ع��ل��ى  ل��الإ���ش��راف  مرخ�شة 

تناف�شيًة  م��ي��زًة  الن�شاط  ه��ذا  مانحاً  اخل��ارط��ة، 

ملنتجاته.

االنباط-وكاالت

ق��ال��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة الإم��ارات��ي��ة يف 

الثالثاء  الإل��ك��رتوين  موقعها  على  ب��ي��ان 

اإن الإم�����ارات ق���ررت مت��دي��د ح��ظ��ر دخ��ول 

امل�شافرين القادمني من الهند ملنع انت�شار 

كوفيد-19.

لرفع احلظر  البيان موعدا  ومل يحدد 

ع��ل��ن ع��ن��ه ي��وم 22 اأب��ري��ل امل��ا���ش��ي، 
ُ
ال���ذي اأ

“رويرتز”. بح�شب 

ت�شير  “ا�شتمرار  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ����ش���ار 

الرحالت بني البلدين حيث �شي�شمح بنقل 

الركاب من دولة الإمارات اإىل الهند”.

ع���ل���ق���ت الإم������������ارات ج���م���ي���ع ال����رح����الت 

القادمة من الهند يف اأبريل املا�شي ب�شبب 

امل��ت��ح��ور. و���ش��م��ل تعليق  ف��رو���س ك���ورون���ا 

ال����رح����الت م���ن ال��ه��ن��د ج��م��ي��ع ال��ن��اق��الت 

والأجنبية. الوطنية 

الهند  اأعلنت  وقت  يف  القرار  هذا  ياأتي 

ب��ف��رو���س  اإ����ش���اب���ة  20 م���ل���ي���ون  ت�����ش��ج��ي��ل 

ك�����ورون�����ا، ف��ي��م��ا ت���ع���اين امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات يف 

نيودلهي من نق�س يف الأك�شجني.

لفرو�س  “الربازيلية”  املتحورة  وبعد 

بدورها  “هندية”  متحورة  تثر  كورونا، 

ال���ق���ل���ق، ن���ظ���راً خل�����ش��ائ�����ش��ه��ا وال���ت���ده���ور 

ولكن  الهند،  يف  ال�شحي  للو�شع  ال�شريع 

اأو  ع���دوى  اأ���ش��د  اأن��ه��ا  الآن  ح��ت��ى  يثبت  مل 

للقاحات. مقاومة 

واك���ُت�������ش���ف���ت امل���ت���ح���ورة امل�������ش���م���اة ب��ا���ش��م 

�شاللتها B.1.617 غرب الهند يف اأكتوبر. 

لأن��ه��ا  مزدوجة”،  “متحورة  ت��ع��د  وه���ي 

م�شتوى  ع��ل��ى  مقلقتني  ط��ف��رت��ني  حت��م��ل 

ب��روت��ني ���ش��وك��ة ف��رو���س ���ش��ار���س-ك��وف-2 

اللت�شاق  له  يتيح  غالفه  على  نتوء  وهو 

الب�شرية. باخلاليا 

 E484Q وُت�������ش���م���ى  الأوىل  ال���ط���ف���رة 

ق���ري���ب���ة م����ن ت���ل���ك ال����ت����ي ل���وح���ظ���ت ع��ل��ى 

والربازيلية  اإفريقية  اجلنوب  املتحورتني 

خف�س  يف  بت�شببها  وي�شتبه   )E484K(

ال��ل��ق��اح م��ع زي���ادة خ��ط��ر الإ���ش��اب��ة  فعالية 

مرة اأخرى بكوفيد-19.

عرث   L452R وُت�شمى  الثانية  الطفرة 

ُر�شدت يف كاليفورنيا  عليها على متحورة 

وق���د ت��ك��ون ق����ادرة ع��ل��ى اإح�����داث زي����ادة يف 

العدوى. انتقال 

وهذه هي املرة الأوىل التي ُتر�شد فيها 

الطفرتان معاً على متحورة منت�شرة على 

نطاق وا�شع.

 »فايزر« ترفع توقعاتها المالية.. و26 مليار عائدات لقاح كورونا

 اقتراح أوروبي بتخفيف قيود السفر.. تلقي لقاح كورونا شرط استقبال المسافرين

 خام برنت يصعد دوالرًا إلى 68.56 دوالر للبرميل

 العال.. مستقبل مشرق للسياحة السعودية

 عجز التجارة األميركي يبلغ ذورة 
غير مسبوقة

 إصدار رخص لبيع 17 ألف وحدة عقارية 
على الخارطة في السعودية بالربع األول

 اإلمارات تمدد تعليق دخول 
المسافرين القادمين من الهند

الأربعاء   5 / 5/ 2021 

االقت�صادي



االنباط- عّمان

 دعت جلنة الثقافة وال�ضباب والريا�ضة يف جمل�س الأعيان 

برئا�ضة العني ب�ضام حدادين، ام�س الثالثاء، اإىل ت�ضكيل جمل�س 

اأعلى للثقافة والفنون مهمته الت�ضبيك بني املوؤ�ض�ضات الوطنية 

يف  والفنون  الثقافة  لقطاع  التحتية  البنية  وتطوير  املعنية، 

جمالته كافة.

جاء ذلك خالل لقاء اللجنة اليوم وزير الثقافة علي العايد، 

واأم���ني ع��ام ال����وزارة ه���زاع ال����راري، وم��دي��ر ع��ام دائ���رة املكتبة 

الوطنية الدكتور ن�ضال العيا�ضرة، بهدف الطالع على خطة 

الوزارة وت�ضخريها للنهو�س بالعمل الثقايف.

اأ�ضا�س من  رك��ن  الثقافية  التنمية  اإن  العني ح��دادي��ن  وق��ال 

وال��ولء  الع��ت��زاز  وتعمق  وامل�ضتدامة،  ال�ضاملة  التنمية  اأرك���ان 

للثقافة الوطنية، وتاأ�ضيلها من خالل مراجعة الرتاث الوطني 

وتنمية  ون�ضره،  وحتليله  والفنون  والآداب  والعلوم  الفكر  يف 

اإبداعات الثقافية واإطالقها يف خمتلف املجالت.

خالل  م��ن  الأردن���ي���ة،  الوطنية  الهوية  تعزيز  اأهمية  وب��ني 

ا�ضتحداث م�ضاريع تتخذ من الإبداع الثقايف والفني ركيزة اأ�ضا�س 

لها يف ن�ضر ثقافة واعية وم�ضوؤولة، ومواجهة الظواهر املجتمعية 

ال�ضلبية، وتنمية ثقافة وطنية �ضاملة يف اململكة مبا يوؤكد هويتها 

بو�ضفها ثقافة اأردنية عربية اإن�ضانية.

للثقافة  اأع��ل��ى  جمل�س  ت�ضكيل  اإىل  ح���دادي���ن  ال��ع��ني  ودع����ا 

املعنية،  الوطنية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  ب��ني  الت�ضبيك  مهمته  وال��ف��ن��ون 

جمالته  يف  والفنون  الثقافة  لقطاع  التحتية  البنية  وتطوير 

كافة من خالل اإيجاد ت��وازن بني خمتلف القطاعات الر�ضمية 

املجتمع  موؤ�ض�ضات  متكني  يف  وامل�ضاهمة  واملجتمعية،  والأهلية 

املدين الثقافية عر امل�ضاركة الفاعلة يف حتقيق التنمية ال�ضاملة 

وامل�ضتدامة، وكذلك تفعيل العمل ب�ضندوق دعم الثقافة.

الثانية  باملئوية  نحتفل  اإننا  العايد  الوزير  ق��ال  جانبه،  من 

مالمح  ونر�ضم  القيم،  ونر�ضخ  الإجن����از،  فيها  لنعمق  للدولة 

امل�ضتقبل مت�ضلحني بالثقة والعزمية التي تكّر�ضت خالل مئة 

عام م�ضت، موكًدا اأن اإجناز الدولة على امتداد مئة عام يكمن 

من  الكثري  الأردن  �ضنع  “فقد  ال��ُن��درة(،  اإدارة  يف  )احلكمة  يف 

الإجنازات بالقليل من املوارد«.

لتطوير  لل�ضباب  ملهمة  ق��وة  امل��ئ��وي��ة  منا�ضبة  اأن  واأ���ض��اف 

واأفكار قابلة للتنفيذ، وتوفري م�ضاحات لهم للتعبري  مبادرات 

عن اأفكارهم من خالل قنوات توا�ضل بينهم وبني �ضناع القرار، 

مبيًنا اأهمية التنوع يف امل�ضادر لال�ضتفادة من الرامج الدولية 

لتطوير  املوظفني  ك��ف��اءة  لرفع  التدريبية  واملحلية  والعربية 

اأدوات الفعل الثقايف.

واأ�ضار الوزير العايد اإىل امل�ضاركة الفاعلة يف جممل الأن�ضطة 

الثقافية الدولية من املوؤمترات واملهرجانات واملعار�س والأ�ضابيع 

يف  والل��وي��ة  املحافظات  يف  الثقافية  امل��راك��ز  وجميع  الثقافية، 

اململكة، بالتعاون والتن�ضيق مع موؤ�ض�ضات املجتمع ذات العالقة، 

ال��رتاث الثقايف غري املادي  “اليون�ضكو” يف جم��الت  ومنظمة 

والتنوع الثقايف.

االنباط- عمان

قرر جمل�س مفو�ضي هيئة تنظيم قطاع 

بريد  م�ضغل  رخ�����ض��ة   12 م��ن��ح  الت�����ض��الت، 

���ض��ن��وات، لعدد   5 “فئة حملي” مل��دة  خ��ا���س 

م���ن ال�����ض��رك��ات وامل���وؤ����ض�������ض���ات، وذل�����ك ج���راء 

منح  و���ض��روط  متطلبات  جميع  ا�ضتكمالهم 

الرخ�ضة.

ال��ث��الث��اء،  ام�����س  للهيئة  ب��ي��ان  وب��ح�����ض��ب 

خا�س  بريد  م�ضغل  رخ�ضَتْي  الهيئة  األ��غ��ت 

ف��ئ��ة حم��ل��ي، وواف���ق���ت ع��ل��ى جت��دي��د رخ�ضة 

وفقاً  وذل��ك  دويل،  فئة  خا�س  بريد  م�ضغل 

لأحكام قانون اخلدمات الريدية رقم )34( 

ل�ضنة 2007 ونظام ترخي�س م�ضغلي الريد 

وتعديالته. وبنّي الرئي�س التنفيذي للهيئة 

الدكتور املهند�س غازي اجلبور ، اأن قرارات 

م��ن��ح امل���واف���ق���ات ع��ل��ى ال���رخ�������س اجل���دي���دة 

واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  هذه  التزام  ا�ضرتطت 

ل  م��دة  خ��الل  فعلي  ب�ضكل  العمل  مببا�ضرة 

تزيد على 4 �ضهور من تاريخ منح الرخ�ضة، 

واإعالم الهيئة بذلك حال املبا�ضرة، وتزويدها 

ال�ضكاوى خالل ثالثني  ب��اإج��راءات معاجلة 

يوماً من تاريخ منح الرخ�ضة.

و�ضدد على �ضرورة تقيد ال�ضركات باأحكام 

قانون اخلدمات الريدية وكافة التعليمات 

الهيئة،  عن  ال�ضادرة  التنظيمية  والقرارات 

عليها  املن�ضو�س  باللتزامات  التام  والتقيد 

يف الرخ�ضة املمنوحة لهم.

اإلغاء رخ�ضَتي م�ضغل  ق��راَرْي  اأن  واأ�ضاف 

بريد خا�س فئة حملي، كانت اإحداهما بناء 

على طلب ال�ضركة، والأخرى ب�ضبب فقدانها 

ل�ضرط من �ضروط الرتخي�س.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ج��دي��د رخ�����ض��ة م�ضغل 

اأكدت  �ضنوات،   5 ملدة  دويل  فئة  بريد خا�س 

الهيئة على ال�ضركة ب�ضرورة اللتزام باأحكام 

ترخي�س  ونظام  الريدية  اخلدمات  قانون 

م�ضغلي الريد وبكافة التعليمات والقرارات 

التنظيمية ال�ضادرة عن الهيئة واللتزامات 

املن�ضو�س عليها يف الرخ�ضة املمنوحة لها.

واأو�����ض����ح اجل���ب���ور اأن ق���ط���اع ال���ري���د يف 

ال�ضنوات  يف  ملحوظاً  ت��ط��وراً  ي�ضهد  الأردن 

ت��وؤّدي��ه  ال��ذي  ال���دور  ب�ضبب  املا�ضية  القليلة 

التجارة الإلكرتونية يف زيادة عدد ال�ضركات 

تعتمد  التي  الريدية  اخلدمات  تقدم  التي 

من  طلباتها  تو�ضيل  ع��ل��ى  اأ���ض��ا���ض��ي  ب�ضكٍل 

ومواقع  اخللوية  الهواتف  تطبيقات  خ��الل 

اإىل ما  ب��الإ���ض��اف��ة  ال��ت�����ض��وق الإل����ك����رتوين، 

ف��ر���ض��ت��ه ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا م���ن ق���ي���ود على 

احل��رك��ة وال��ت��ن��ق��ل وظ��ه��ور احل��اج��ة املُ��ل��ح��ة 

توؤمن  ُمرّخ�ضة  تو�ضيل  �ضركات  توفري  اإىل 

احلظر.  �ضاعات  اأثناء  املواطنني  احتياجات 

يذكر اأن قطاع الريد يف اململكة ينق�ضم اإىل 

م�ضغل الريد العام/ �ضركة الريد الردين، 

ع��دده��م  وي��ب��ل��غ  اخل���ا����س،  ال��ري��د  وم�ضغلي 

170م�ضغال مرخ�ضا، منهم 160 مرخ�ضا فئة 

حملي، و10 مرخ�ضني فئة دويل.

االنباط- حنني عبيدات

يعتمد  الكلى  مري�س  �ضيام  اإمكانية  اإن 

على نوع املر�س و حدته.

تتعدد اأمرا�س الكلى :

1(ال���ف�������ض���ل ال���ك���ل���وي : ي��ج��ب ا���ض��ت�����ض��ارة 

الطبيب قبل قدوم �ضهر رم�ضان يف اإمكانية 

اأن  خ�ضو�ضا  و  املر�س،  ح��دة  ح�ضب  ال�ضيام 

اأن يوؤثر  املمكن  ال�ضيام لفرتات طويلة من 

على املر�ضى ب�ضكل �ضلبي يف ال�ضيام و بعده 

غيبوبة.  يف  ال���دخ���ول  اأو  ال���دم  ت�ضمم  م��ث��ل 

معظم مقدمي الرعاية ال�ضحية  يف�ضلون 

نظامه  على  ليحافظ  امل��ري�����س  �ضيام  ع��دم 

،ف��اخ��ت��الف  منتظم  ب�ضكل  امل���اء  و  ال��غ��ذائ��ي 

الطويلة  ال�ضيام  �ضاعات  و  الغذائي  النظام 

و ع���دم ���ض��رب ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة م���ن امل����اء بني 

اأن يوؤدي اإىل  ال�ضحور و الفطور من املمكن 

زي��ادة يف لزوجة ال��دم و اجلفاف وانخفا�س 

يف �ضغط الدم. 

2(م���ر����ض���ى غ�����ض��ي��ل ال��ك��ل��ى : ي��ج��ب على 

الكلى  وق��ت غ�ضيل  الإف��ط��ار  املر�ضى  ه��وؤلء 

لأنه �ضمنيا يبطل ال�ضيام، و يجب تناولهم 

ل��ك��م��ي��ة حم�����ض��وب��ة م����ن ال���روت���ي���ن���ات ق��ب��ل 

الغ�ضيل و بعده للحفاظ على �ضحة اجل�ضم 

، اأما يف الأيام الأخرى فيكونوا قادرين على 

ل  وه��ذا  جزئًيا،  اأو  كلًيا  اإم��ا  ال�ضيام  حتمل 

ذلك  يعتمد  و  خطرية  مب�ضاعفات  يرتبط 

على احلالة ال�ضحية و ما يحدده الطبيب.

ه��وؤلء  ي�ضوم   : الكلى  زراع���ة  3(م��ر���ض��ى 

املر�ضى �ضمن �ضروط معينة مثل : اأن تكون 

ق�ضور  ي��ك��ون  األ  م�ضتقرة،  ال��ك��ل��ى  وظ��ائ��ف 

 ، الطبيب  ا�ضت�ضارة  بعد  ذل��ك  و  ح��اد  كلوي 

على  بانتظام  الأدوي����ة  ج��رع��ات  يتناولون  و 

ال�ضحور و الفطور مع املتابعة اأثناء ال�ضيام و 

لكن قبل البدء ب�ضهر رم�ضان يجب مراجعة 

با�ضتمرار،  ال��دم  �ضغط   : قيا�س  و  الطبيب 

،و  ال��ي��وري��ا   ، ،ال��ك��ري��ات��ن��ني  ال�ضكر  م�ضتوى 

ظائف الكلى ، و ال�ضوديوم و البوتا�ضيوم.

4(مر�ضى ح�ضى الكلى و الرت�ضبات : 

نتيجة  تتكون  ب��ل��ورات  ه��و  الكلى  ح�ضى 

تراكم املعادن الذائبة يف البول كالكال�ضيوم، 

مي��ك��ن مل��ر���ض��ى ح�����ض��ى ال��ك��ل��ى ال�����ض��ي��ام مع 

املاء  من  كبرية  كميات  �ضرب  على  املحافظة 

ب��ني ال�����ض��ح��ور و ال��ف��ط��ور ، اأم���ا م��ن يعانون 

البقاء  من تر�ضبات فاإن �ضيامهم عادي مع 

و  ال�ضحور  ب��ني  امل��اء  م��ن  كميات  �ضرب  على 

الفطور.

5(مر�س الكلى املزمن و الق�ضور الكلوي 

ليحدد  امل�ضرف  الطبيب  ا�ضت�ضارة  يجب   :

اإمكانية ال�ضيام من عدمه و يعتمد ال�ضيام 

يوؤثر   اأن  املمكن  املر�س، لأن��ه من  على ح��دة 

احلالة  كانت  اذا  املر�ضى  ه���وؤلء  على  �ضلبا 

م��ت��ق��دم��ة، ك��ت��ده��ور وظ��ائ��ف ال��ك��ل��ى وزي����ادة 

ال�ضيام،  انتهاء  بعد  حتى  الكرياتنني  ن�ضبة 

ف��ه��ن��ا ي��ح��ت��اج ه�����وؤلء اإىل ع��ن��اي��ة خ��ا���ض��ة و 

حثيثة ويجب مراقبة قيا�س ال�ضغط ون�ضبة 

ال�ضكري يف الدم، و يجب  حت�ضني فقر الدم 

ب��ا���ض��ت��خ��دام م��ك��م��الت ل���زي���ادة اإن���ت���اج ك��ري��ات 

احلديد   مكمالت  وا�ضتخدام  احلمراء  ال��دم 

.)ال��ك��ري��ات��ن��ني : م��ا ي��ح��دد اذا ك��ان��ت الكلية 

تعمل ب�ضكل جيد ام ل، اإرتفاع ن�ضبته يف الدم 

تنقية  على  ق��ادرة  الكلية غري  اأن  على  ي��دل 

الدم من الكرياتني فبالتايل ي�ضبب م�ضاكل 

يف الكلى ، اأما اإذا كانت ن�ضبته طبيعية فهذا 

يعني اأن الكلية حالتها جيدة(.

6(م���ر����ض���ى ال��ك��ل��ى ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون من 

القلب  اأمرا�س  و  كال�ضكري  اأمرا�س مزمنة 

التزامهم بجرعات  ،يف�ضل عدم �ضيامهم و 

الأدوية و ذلك بعد ا�ضت�ضارة الطبيب.

ي����اأخ����ذوا  اأن  ي���ج���ب  ال����ذي����ن  7(امل����ر�����ض����ى 

�ضيامهم  ب��ع��دم  ين�ضح  ب��ان��ت��ظ��ام  اأدوي��ت��ه��م 

حفاظا على �ضحتهم.

ن�ضائح ملر�ضى الكلى يف ال�ضيام :

 1(�����ض����رب ك��م��ي��ات ك���ب���رية م���ن امل�����اء بني 

ال�����ض��ح��ور و ال��ف��ط��ور و ات��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي 

متوازن و ممار�ضة الن�ضاط البدين املنا�ضب. 

2(الإب���ت���ع���اد ع���ن امل�������ض���روب���ات ال���غ���ازي���ة و 

ال�����ض��ك��ري��ات ال�����ض��ن��اع��ي��ة و م������درات ال��ب��ول 

كال�ضاي و الكافيني و الإقالع عن التدخني.

امل�����ض��ال��ك  يف  ال���ت���ه���اب  ه���ن���اك  ك����ان  3(اذا 

البولية يجب معاجلته مبا�ضرة.

4(ال����ت����ق����ل����ي����ل م������ن ت������ن������اول امل�������ض���ك���ن���ات 

)الآيبوبروفني( و بع�س امل�ضادات احليوية.

5(الإل��ت��زام بجرعات الأدوي��ة بانتظام ، و 

مراقبة  و  با�ضتمرار،  الكلى  وظائف  فح�س 

ال�ضغط و ال�ضكري.

ال��روت��ي��ن��ات احليوانية  ع��ن  الب��ت��ع��اد   )6

الغنية بحم�س اليوريك و الأك�ضيليت.

املحلي
70

 ثقافة األعيان تدعو لتشكيل مجلس أعلى للثقافة والفنون

تنظيم االتصاالت تمنح 12 رخصة مشغل بريد خاص فئة محلي

 الصيام و أمراض الكلى و جرعات األدوية

 6ر17% انخفاض أسعار المنتجين 
الزراعيين في الربع األول

319 مليون دينار استثمارات أردنية بسوق 
أبو ظبي لألوراق المالية العام الماضي

 بلدية مأدبا تتسلم مشروع 
المطبخ اإلنتاجي

 أبو غزالة العالمية تطلق نظام خدمة الحلول 
المتكاملة لألرشفة اإللكترونية

االنباط- عمان

يف  الزراعيني  املنتجني  اأ�ضعار  انخف�ضت   

الربع الأول من عام 2021 بن�ضبة 6ر17 باملئة، 

و�ضول اإىل النقطة 1ر98 مقارنة مع الفرتة 

املماثلة من عام 2020 ، والبالغة 0ر119 نقطة.

وب��ح�����ض��ب ال���ت���ق���ري���ر ال�������ض���ه���ري ل���دائ���رة 

انخف�س  الثالثاء،  ام�س  العامة  الح�ضاءات 

الرقم القيا�ضي لأ�ضعار املنتجني الزراعيني يف 

�ضهر اآذار من العام احلايل بن�ضبة 7ر22 باملئة، 

و�ضول اإىل النقطة 3ر111، مقارنة مع �ضهر 

اآذار من العام املا�ضي والبالغة 1ر144 نقطة.

واأ�ضار التقرير اإىل ارتفاع الرقم القيا�ضي 

ل�ضهر اآذار من العام احلايل بن�ضبة 9ر4 باملئة، 

و�ضول اإىل النقطة 3ر111، مقارنة مع �ضهر 

�ضباط من العام نف�ضه والبالغة 1ر106 نقطة.

االنباط- عمان

ا���ض��ت��ح��وذت ال���ض��ت��ث��م��ارات الأردن���ي���ة يف 

�ضوق اأبو ظبي لالأوراق املالية، على املركز 

ال���ث���اين ب���ني ال����ض���ت���ث���م���ارات ال��ع��رب��ي��ة يف 

ال�ضعوديني. ا�ضتثمارات  ال�ضوق بعد 

وق���ف���ز اج���م���ايل ال����ت����داول ل���الأردن���ي���ني 

بيانات  بح�ضب  امل��ا���ض��ي،  للعام  ال�ضوق  يف 

دينار  مليون   319 يقارب  ما  اىل  ال�ضوق، 

 2019 م��ق��ارن��ة م��ع م��ا ك��ان��ت عليه يف ع��ام 

والبالغ اآنذاك 214 مليون.

على  الأردن���ي���ون  امل�ضتثمرون  وح��اف��ظ 

ن��ف�����س امل����رك����ز يف ق���ائ���م���ة ال����ض���ت���ث���م���ارات 

الأول  للثلث  ظبي  اأب��و  ���ض��وق  يف  العربية 

150 م��ل��ي��ون  م���ن ال���ع���ام احل�����ايل، ب���واق���ع 

دينار، يف حني �ضجلت ال�ضتثمارات لنف�س 

92 مليون  الفرتة من العام املا�ضي قرابة 

دينار .

االنباط- ماأدبا

ت�����ض��ل��م��ت ب��ل��دي��ة م���اأدب���ا م��ب��ن��ى م�����ض��روع 

امل��ط��ب��خ الإن���ت���اج���ي م���ن ال�����ض��رك��ة امل��ن��ف��ذة، 

اأ�ضبح جاهزاً لال�ضتثمار. والذي 

ام�س  �ضحفي  ب��ي��ان  يف  البلدية  وذك���رت 

امل�����ض��روع مت مت��وي��ل��ه مبنحة  اأن  ال��ث��الث��اء، 

من ال�ضفارة اليابانية بقيمة 90 األف دولر، 

للبلدية  ت��اب��ع��ة  اأر�����س  ع��ل��ى  ب���ن���اوؤه  وج����رى 

500 م���رت ���ض��م��ن م�����ض��روع  ع��ل��ى م�����ض��اح��ة 

الأمن الب�ضري GPP، ويهدف اإىل تعزيز 

ومتكني املراأة اقت�ضاديا لإيجاد فر�س عمل 

منا�ضبة.

واأ����ض���اف���ت اأن����ه مت الن��ت��ه��اء م���ن ال��ب��ن��اء 

للعمل  املخ�ض�ضة  امل��ع��دات  جميع  وتركيب 

البلدية  اأن  وي��ذك��ر  اأي�����ض��ا.  املبنى  وت��اأث��ي��ث 

ال�ضتثمارية  م�ضاريعها  تعزيز  على  تعمل 

وتطوير العتماد على الذات يف امل�ضتقبل.

االنباط- عمان

 اأط���ل���ق���ت جم��م��وع��ة ط����الل اأب�����و غ��زال��ة 

ال��وث��ائ��ق  لإدارة  متكامال  ن��ظ��ام��ا  ال��ع��امل��ي��ة، 

اإل����ك����رتون����ي����اً وال���ت���ح���ك���م ب�����ض��ري ال��ع��م��ل��ي��ات 

والإج���������راءات ال��داخ��ل��ي��ة ل����دى امل��وؤ���ض�����ض��ات 

وال�ضركات.

واو�ضحت املجموعة يف بيان �ضحفي ام�س 

اأعدته  الذي  الرنامج  اإطالق  ان  الثالثاء، 

الإلكرتونية”،  “الأر�ضفة  لدائرة  خ�ضي�ضا 

ي��اأت��ي م��ن خ��الل �ضركة ال��رام��ج واحل��ل��ول 

الإل���ك���رتون���ي���ة ل��ل��ع��م��ل ب��ن��ظ��ام��ه��ا اخل��ا���س 

لالأر�ضفة  املتكاملة  احللول  خدمة  لتقدمي 

الإلكرتونية واإدارة اإجراءات العمل.

وب�����ني م���دي���ر دائ�������رة الأر�����ض����ف����ة ���ض��ام��ر 

يف  ب��ال�����ض��رع��ة  يتميز  ال��ن��ظ��ام  اأن  ال���رحم���ي، 

ت��وزي��ع وا���ض��رتج��اع وا���ض��ت��ع��را���س ال��وث��ائ��ق، 

وب���ق���درت���ه ع��ل��ى م���راق���ب���ة ���ض��ري ال��ع��م��ل��ي��ات 

و�ضمان  للموؤ�ض�ضة،  الداخلية  والإج���راءات 

الو�ضول اىل  الوثائق وتوفري خا�ضية  اأمن 

خا�ضية  النظام  يوفر  كما  الإنرتنت.  �ضبكة 

التحكم  وال��ق��درة على  اإن��رتن��ت،  دون  العمل 

به عن بعد، وخا�ضية دعم الوثائق الورقية 

امل��م�����ض��وح��ة ���ض��وئ��ي��ا وال���ري���د الإل���ك���رتوين، 

و���ض��م��ان ع����دم ف���ق���دان امل��ل��ف��ات وال���وث���ائ���ق، 

بالإ�ضافة اإىل العديد من املميزات الأخرى. 

ان��ه وم��ن خ��الل خدمة احللول  وا���ض��ار اىل 

واإدارة  الإل��ك��رتون��ي��ة  ل��الأر���ض��ف��ة  امل��ت��ك��ام��ل��ة 

اأر�ضفة  3 �ضنوات،  اإج��راءات العمل مت خالل 

150 م��ل��ي��ون ورق����ة اإل��ك��رتون��ي��ا،  اأك����ر م���ن 

اأمت���ت���ة وت��ط��ب��ي��ق الن��ظ��م��ة  ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 

العديد  يف  الإلكرتونية  بالأر�ضفة  املخت�ضة 

وذلك  واخلا�ضة،  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  من 

م����ن خ����الل ف���ري���ق ع���م���ل ي��ت��م��ي��ز ب���اخل���رة 

والكفاءة العالية.

واك���د ال��رحم��ي اأن ه���ذه اخل��دم��ة ج��اءت 

ومواكبة  املعريف  الع�ضر  ملتطلبات  ا�ضتجابة 

ت���ط���ورات���ه، ح��ي��ث ت�����ض��م��ل ت���ق���دمي خ��دم��ات 

وت��خ��ط��ي��ط  ال���وث���ائ���ق  اإدارة  يف  ا���ض��ت�����ض��اري��ة 

اإج�����������راءات ال���ع���م���ل، واإع����������داد ال����درا�����ض����ات 

وال���ت���ح���ل���ي���الت ال����الزم����ة ل���ت���ق���دمي اأف�����ض��ل 

تطبيق  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  امل��ن��ا���ض��ب��ة،  احل��ل��ول 

ال���ن���ظ���ام يف امل���وؤ����ض�������ض���ات مب���ا يف ذل����ك ن��ق��ل 

ال���وث���ائ���ق م���ن ب��ع�����س الأن���ظ���م���ة ال��ق��دمي��ة 

ا���ض��ت��خ��دام واإدارة  امل��وظ��ف��ني ع��ل��ى  وت��دري��ب 

النظام بجميع اإمكانياته.

االربعاء   5/ 5 / 2021

االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

 1997 ل�سنة   )22( رق��م  ال�سركات  قانون  من   )11٥،11٤  ( املادتني  لأحكام  ا�ستنادا 

وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين ان الهيئة 

العامة ل�سركة ابعاد الردن والمارات لال�ستثمار التجاري

امل�سجلة لدينا ك�سركة م�ساهمة عامة حتت الرقم )٤٣٤( قد قررت باجتماعها غري العادي 

املنعقد بتاريخ2٠21/٣/22 املوافقة على :

* تخفي�س را�س مال ال�سركة امل�سرح به واملكتتب به واملدفوع اىل 2.7٤٨.٦9٥ �سهم/دينار 

اردين بدل من 1٠.٠٠٠.٠٠٠ �سهم /دينار 

وتقدمي  ال�سركات  عام  مراقب  مراجعة  الغري  او  الدائنني  من  اعرتا�س  له  ممن  يرجى 

اعرتا�سه اخلطي خالل )٣٠( ثالثني يوما من تاريخ ن�سر العالن مبينا ا�سباب العرتا�س.

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ا�ستنادًا لأحكام املادة ) 2٦٤/اأ ( من قانون ال�سركات رقم 

ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته،   1997 ل�سنة   )  22  (

يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن الهيئة العامة ل�سركة نابل�س 

ل�سناعة التنك ذ.م.م  وامل�سجله لدينا يف �سجل ال�سركات ذات 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم ) 2٤٣٠ ( بتاريخ 1/٦/1991 

القت�سادية  الغرفة  عمان  بداية  حمكمة  ق��رار  مبوجب  قد 

�سنان ثائر  املوافقة على عزل  رقم ٥/٤/٣٤1٥2٠21/2٠12 

عبيدات  ر�سدي  ف��اروق  ق�سي  ال�سيد  وتعيني  غو�سه  �سبحي 

م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

 –  1٦ – عمارة  ما�سي  ابو  ايليا  – �سارع  – ال�سمي�ساين  عمان 

مكتب رقم 1 – هاتف ٠79٨2٦٨٦٨٣

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/٤٠( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة ال�سيخ وحداد  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2٠٠٤/٣/1٦ بتاريخ   )  7٠2٤٠(

ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات 

على الرقم ٥٦٠٠2٦٠

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات 

يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ذ.م.م  امل��ح��دودة   العامة  للتجارة  الج��دان  �سركة  ب��اأن 

م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ 

حتت الرقم )1٣٠27( بتاريخ )1/1٠/2٠٠٦( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  م��ن  �سطبها  تقرر  ق��د 

املحدودة بتاريخ )2/٥/2٠21(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/٤٠( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

جميل  اجمد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

عطعوط و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)٤٨٥1٣ ( بتاريخ 199٨/2/٤ اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات 

على الرقم ٥٦٠٠2٦٠

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة م�سنع اخلليج لل�سبك املعدين  ذ.م.م م�سجلة لدينا 

الرقم  حتت  امل��ح��دودة/  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف 

)271٤٦( بتاريخ )٣/2٠12/1( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2/٥/2٠21(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

فقدان الوظيفة

اىل املوظف : نسيم 

بسام سالمه السليحات

عملك  مركز  عن  لتغيبك  نظرا 

اعتبارًا من تاريخ 2٠/٤/2٠21 

ومل��دة   2٠21/٥/1 ت��اري��خ  اىل 

تزيد عن ) 1٠( ايام .

لوظيفتك  فاقد  باأنك  لعالمك 

اعتبارا من تاريخ 21/٤/2٠21 

العمل  ق���ان���ون  ح�����س��ب  وذل����ك 

والعمال .

محطة شارع مكة

فقدان الوظيفة
اىل املوظف : خليل 

اسماعيل محمد الراشد

ن��ظ��را ل��ت��غ��ي��ب��ك ع���ن م��رك��ز 

ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��ارًا  عملك 

ت��اري��خ  اىل   2٠21/٤/21

عن  تزيد  وملدة   2٠21/٥/1

) 1٠( ايام .

لع�����الم�����ك ب�����اأن�����ك ف���اق���د 

تاريخ  من  اعتبارا  لوظيفتك 

ح�سب  وذل��ك   2٠21/٤/21

قانون العمل والعمال .

محطة مرج الحمام

فقدان الوظيفة
اىل املوظف : محمد 

ماجد محمد الجوهري

ن��ظ��را ل��ت��غ��ي��ب��ك ع���ن م��رك��ز 

ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��ارًا  عملك 

ت��اري��خ  اىل   2٠21/٤/2٠

عن  تزيد  وملدة   2٠21/٥/1

) 1٠( ايام .

لع�����الم�����ك ب�����اأن�����ك ف���اق���د 

تاريخ  من  اعتبارا  لوظيفتك 

ح�سب  وذل��ك   2٠21/٤/21

قانون العمل والعمال .

محطة وادي صقرة 1

الحد   2/ 5 / 2021



الدويل
80 الأربعاء  5/ 5 / 2021 

  ك�شفت �لأنباء م�ؤخًر� عن �أهد�ف �أمريكية علنية عليا، تدخلية ومذهلة ملحاربة 

�أقّرته  �لذي  �ل�شني، فقد ن�ص م�شروع “قان�ن �ملناف�شة �لإ�شرت�تيجية لعام 2021”، 

جلنة جمل�ص �ل�شي�خ �لأمريكي للعالقات �خلارجية، و�شيتم تقدميه �إىل �لك�نغر�ص 

 300 �ملتحدة  �ل�ليات  ت�شتثمر  �أن  �ملاأم�ل  من  �أن��ه  على  عليه،  و�لت�ش�يت  ملناق�شته 

2022 �إىل عام  �أمريكي فقط )!( يف كل �شنة مالية)!(، �بتد�ًء من عام  ملي�ن دولر 

2026، لتخاذ تد�بري متعددة ملكافحة ما ت�شميه “�لنف�ذ �لعاملي لل�شني”!

“م��جهة  �آليات  300 �شفحة، تغطي خمتلف  نح�  �لقان�ن على  ي�شتمل م�شروع   

�ل�شني”، مبا يف ذلك �ل��شائل �لإ�شرت�تيجية، و�لقت�شادية، و�لدبل�ما�شية، ولذلك 

ِب�  �أمريكًيا  ي�َشم�نهم  ما  �إىل  �لأم�����ل  من  ج��زء  منح  على  تن�ص  �لقان�ن  بن�د  ف��اأن 

بهدف  �لثالث”،  “�لطرف  �مل��دين  �ملجتمع  ومنظمات  �مل�شتقلة”  �لإع��الم  “و�شائل 
“مبادرة  من  تنال  �شلبية”  “�أخبار  ون�شر  لل�شني،  �ملعادية  �لتقارير  لتدبيج  دفعها 

�إعالمية  ق����ت  و��شنطن  ل��دى  �أن  َيعني  ما  �لدولية،  �ل�شينية  و�لطريق”  �حل��ز�م 

�ل�شني  على  بالعدو�ن  ت�شرع  �ل��ع��امل،  دول  �شتى  يف  منت�شرة  �شرية”،  “�شبه  دولية 

من  ب�ِ”�لأبحاث” للنيل  ت�شميه  وما  كالمها،  �ش��ريخ  فت�جه  زر”،  “كب�شة  مبجرد 

�ل�شني، مقابل كرم حامتي و��شنط�ين كبري وو��شع.

يف  تن�شط  بد�أت  �لعاملي”  لالإعالم  �لأمريكية  “�ل�كالة  �أن  �لتفا�شيل،  بع�ص   يف 

�ل��رو�ي��ات  باختالق  �ل�شي�عي”،  للحزب  �لكاذبة  “�لرو�ية  ت�شميه  مبا  �ملنحى  ه��ذ� 

���ش��د �ل�����ش��ني �ّت�����ش��اق��ا م��ع و���ش��ائ��ل �لإع����الم �لأم��ري��ك��ي��ة و�مل�����ش��ال��ح �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��دول��ة 

�لدولية،  للتنمية  �لأمريكية  �ل�كالة  مع  ذلك  “�لت�شاركية” يف  و�شمن  �لأمريكية، 

�ملُحّرك من ور�ء �لك��لي�ص لت�ش�يه �شمعة �حلك�مة �ل�شينية  وهي �لذر�ع �لرئي�شي 

�ل�شينية.  �شينجيانغ  منطقة  يف  �ل�شيني  �لقطن  منتجات  و�شناعة  زر�ع��ة  و�شمعة 

�لأمريكية  �جلهات  هذه  �شتعمد  و”ِحرفية!”،  م�ؤثرة  �إعالمية  م��د  فربكة  ولأجل 

“�لتحقيق” �لالزمة ل�شمان �لتمّكن  �إىل تدريب �ل�شحفيني على ��شتخد�م تقنيات 

م�شاريع  م��ن  وغ��ريه  �جل��دي��د،  �لأمم���ي  �ل�شيني  �حل��ري��ر  طريق  �شمعة  ت�ش�يه  م��ن 

�ل�شني.

�لعربية  بال�شيء �جلديد، فدولنا  بالدولر لي�ص  �ل�شحفيني و�لإعالميني   �شر�ء 

تعاين من �لكثري من “�لتدخالت �ملالية” ل���شنطن �لتي جتّند �لعديد من �أ�شحاب 

و�ل�شخ�شيات.  و�لأح��ز�ب  �لدول  من  تلك  �أو  هذه  �شد  �شيا�شتها  وفق  للكتابة  �لقلم 

لرتويج  �أم����ًل  عربية  ودول  ق�ميات  من  ل�شحفيني  تدفع  �أمريكا  �أن  �شًر�،  ولي�ص 

ب�شاحب  لة  �شِ ذ�ت  �أم��ري��ك��ي��ة  منظمات  خ��الل  م��ن  �مل��ن��اح��ي،  خمتلف  يف  �شيا�شاتها 

�لقر�ر �لأمريكي، وه� ما َيعني �نتفاء وج�د حريات �شحفية ور�أي �شفاف وم�شتقل 

خمططاتها  خالل  ومن  للعيان  يبدو  كما  فم�شلحتها  عنه،  تد�فع  �أو  �أمريكا  تتبناه 

وم�شاعيها، ت�شب يف طر�ئق �لإعالم �ملُ�شرّي بدقة باحلرف و�لكلمة وفق �أه��ئها ويف 

�إطار مر�ميها، وه� ما يعني �إن �لدولة �لأمريكية �لعميقة �لتي تّدعي تّبنى مبادئ 

حتتاج �إىل �أكرث من ورقة ت�ت و�حدة لإخفاء ع�ر�تها  و�لتعبري”،  �ل�شحافة  “حرية 
�لعاملي  �لعام  �ل��ر�أي  ق�لبة  بهدف  و�لفكر  �لقلم  �أ�شحاب  �شر�ء  ِمثال  على  �لعديدة، 

ولتاأكيد  �لعاملية،  و�ل�قائع  لنفي �حلقائق  �لأدمغة  وفق متنياتها، ومن خالل غ�شل 

�لإبقاء على ما ُي�شّمى باألق �لدميقر�طية وحرية �لر�أي �لأمريكية �ملزع�مة.

 يف �أهد�ف هذه �حلملة على �ل�شني على �شبيل �ملثال ل �حل�شر، حماولة و��شنطن 

�قت�شادًيا  �لأول  �ملركز  �ل�شينية، بعدما تب��أت �ل�شني  �لتنمية  قمع �ل�شني و�حت��ء 

يف �لعامل باإقر�ر من �ملرجعيات �لأمريكية �لأعلى، و�ل�شتهد�ف �لأول ه� و�أد �شناعة 

غزل  �شناعة  ق����ع��د  على  �لأمريكية  �لهيمنة  وف��ر���ص  �ل�شينية،  و�لن�شيج  �ل��غ��زل 

ل���شنطن  �لتابع  �لدويل  �لإع��الم  ت�جيه  يتم  �ملرمى،  هذ�  و�ش�ب  �لعاملية.  �لقطن 

بدع�ة �حلك�مات لتطبيق �حلظر على هذه �ل�شناعة، وت�ش�يه طر�ئق َجمع �لقطن 

�ل�شيني من خالل فربكات منها “ت�ظيف �مل�شلمني �ل�شينيني يف �شينجيانغ باأعمال 

�َشَخرة يف حق�ل �لقطن” !، و�إلخ.

�لقيا�شي  �مل��ايل  �لعجز  من  تعافيها  لأج��ل  �إعالمها  �أمريكا  ت�ّظف  �أن  ناأمل  كنا   

�ملحدود فيها  �لدخل  �لإعانات للمع�زين وذوي  �لذي تعاين منه، ولتط�ير خدمات 

و�شر�ئح �مل��طنني �لأكرث فقًر�، ويف �شبيل  �لق�شاء �ل�شامل على وباء ك�فيد/19، �إذ 

كتابة  حتى  وفاة  حالة  �ألف   580 من  بقليل  �أقل  �إىل  بالفريو�ص  �ل�فيات  عدد  و�شل 

هذه �ملقالة.

�ل�شينية. بال�ش�ؤون  *متخ�ش�ص 

األكاديمي مروان سوداح

 حروب سنوية على الصين 
ِبـ300 مليون دوالر فقط!!!

االنباط-وكاالت

�ملبارك  �لأق�����ش��ى  �مل�شجد  خطيب  دع��ا 

�ل�شيخ عكرمة �شربي جميع �مل�شلني �إىل 

�لقدر،  ليلة  بعد  ما  �لعتكاف  قطع  عدم 

نهاية  حتى  �عتكافهم  يف  ي�شتمرو�  و�أن 

�شهر رم�شان

وح�����ذر �ل�����ش��ي��خ ����ش���ربي م���ن خم��ط��ط 

�جل��م��اع��ات �ل��ي��ه���دي��ة �مل��ت��ط��رف��ة لإع����ادة 

�ملتطرفني  �قتحامات  �أم��ام  �لأق�شى  فتح 

�ملبارك،  رم�شان  �شهر  من   28 يف  �ليه�د 

ي�شمى  فيما  ل���ه،  و����ش��ع  �ق��ت��ح��ام  وتنفيذ 

“ت�حيد �لقد�ص” بي�م 

وح����ّم����ل ����ش���ربي خ�����الل ت�����ش��ري��ح��ات 

�مل�����ش���ؤول��ي��ة  �لح���ت���الل  ح��ك���م��ة  �شحفية 

قد  ت�����ش��ع��ي��د  �أو  ت����ت���ر  �أي  ع���ن  �ل��ك��ام��ل��ة 

ي���ح���دث يف �مل�����ش��ج��د �لأق�������ش���ى وم��دي��ن��ة 

�إذ� �شمحت بتلك �لقتحامات �لقد�ص، 

�أن �لح��ت��ي��اط��ات  و�أك�����د ����ش���ربي ع��ل��ى 

ق��ائ��م��ة ل�����ش��د �أي �ع���ت���د�ء ع��ل��ى �مل�����ش��ج��د 

�مل��ت��ط��رف���ن ب�  ُي��ن��ف��ذه  �أن  �مل���ب���ارك مي��ك��ن 

لتكثيف  حت�شري�ت  وهناك  رم�شان،   28

�ل���ت�����ج���د �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي د�خ�����ل �مل�����ش��ج��د 

حلمايته من �مل�شت�طنني و�لدفاع عنه

ي�شتطيع  م���ن  وك���ل  �مل��ق��د���ش��ي��ني  ودع����ا 

�إليه،  �لرحال  �شد  �إىل  للم�شجد  �ل��ش�ل 

للت�شدي  ���ش��اح��ات��ه  يف  �ل��د�ئ��م  و�ل���رب���اط 

لأي �عتد�ء�ت �إ�شر�ئيلية �شده

�مل�شلني  �آلف  ع�����ش��ر�ت  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 

ي����ؤم����ن �مل�����ش��ج��د �لأق�����ش��ى ي���م��ًي��ا، رغ��م 

وت�شييقاته  �لح���ت���الل  و�إع���اق���ات  ق��ي���د 

بع�ص  و�إب��ع��اد  �لع�شكرية،  �حل����ج��ز  على 

�مل�شلني

و�أو�����ش����ح خ��ط��ي��ب �لأق�������ش���ى �أن����ه وم��ن 

�مل��ع��ت��اد يف �ل��ع�����ش��ر �لأو�خ�����ر م��ن رم�����ش��ان 

لغري  �ل�����ش��ي��اح��ة  ت��ت���ق��ف  �أن  ع����ام  ك���ل  يف 

تت�قف  وب��ال��ت��ايل  �لأق�����ش��ى،  يف  �مل�شلمني 

�ملتطرفني �مل�شت�طنني  �قتحامات 

ج���م���اع���ات  �أن  �إىل  �����ش����ربي  ول����ف����ت 

�قتحام  تنفيذ  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ت��ن���ي  �لهيكل 

28 رم�����ش��ان، وحت�شد  ب���� و����ش��ع ل��الأق�����ش��ى 

من  �لح��ت��الل  حم��ذر�  لذلك،  عنا�شرها 

بتنفيذ  للم�شت�طنني  �ل�شماح  ت��د�ع��ي��ات 

�لقتحامات

جماعات  �أن  مقد�شية  م�شادر  وذك��رت 

�قتحام  لفر�ص  ثقلها  كل  ت�شع  متطرفة 

و�����ش���ع ت�����ؤدى ف��ي��ه �ل��ط��ق������ص �ل��ت���ر�ت��ي��ة 

�ل��ع��ل��ن��ي��ة ���ش��ب��اح ي����م 28 رم�����ش��ان، و�أن��ه��ا 

�أعلنت �أن عدد�ً كبري�ً من كبار حاخامات 

ينتظرون  وق��ادت��ه��ا  �ملتطرفة  �جل��م��اع��ات 

قطعان �ملقتحمني عند باب �ملغاربة

�أن  �مل���ق���د����ش���ي���ة  �مل���������ش����ادر  و�أو�����ش����ح����ت 

�أ�شماء  بت�شجيل  ب���د�أت  �لهيكل  جماعات 

�لأق�����ش��ى خالل  باقتحام  ي��رغ��ب  م��ن  ك��ل 

ح�شد  �جلماعات  هذه  وتت�قع  �لي�م  هذ� 

2000 م�شت�طن لالقتحام

�لقد�ص  مدينة  يف  �نطلقت  �ملقابل،  يف 

دع��������ت ���ش��ب��اب��ي��ة ل��الح��ت�����ش��اد و�ل���زح���ف 

28 رم�����ش��ان،  ن��ح��� �مل�����ش��ج��د �لأق�����ش��ى يف 

و�شد  �لحتالل  خمططات  من  حلمايته 

�ملتطرفني �قتحامات 

وط���ال���ب �ل���ق���ي���ادي يف ح��م��ا���ص �ل�����ش��ي��خ 

حم���م���د �أب������ ط���ري ب��ت��ك��ث��ي��ف �ل����رب����اط يف 

�مل�����ش��ج��د �لأق�������ش���ى �مل����ب����ارك يف �ل��ع�����ش��ر 

مل��جهة خمططات  رم�شان  �لأو�خ��ر من 

�مل�شت�طنني و�قتحامات  �لحتالل 

�أب� طري من م�شاعي �لحتالل  وحذر 

�ل�قائع  لتغيري  جديدة  معادلة  لفر�ص 

�لح��ت��الل  �أن  �إىل  م�����ش��رًي�  �ل���ق���د����ص،  يف 

مي���ار����ص ع��م��ل��ي��ات ج�����ص ن��ب�����ص �أه��ل��ن��ا يف 

�لقتحامات  ت�شبح  �أن  يف  طمعا  �لقد�ص 

لت�شهيل  وذل��ك  لهم  بالن�شبة  عاديا  �أم��ر� 

وتنفيذ  �لقد�ص  على  �لكاملة  �ل�شيطرة 

�أي  ه���ن���اك  ي���ك����ن  �أن  دون  خم��ط��ط��ات��ه��م 

م��جهة مع �لحتالل

�لت���شل  م����ق��ع  ع��رب  �لن�شطاء  ودع��ا 

ممن  �لفل�شطينيني  جميع  �لجتماعي، 

ي�����ش��ت��ط��ي��ع���ن �ل��������ش����ل ل��ل��م�����ش��ج��د، ب���اأن 

�لي�م  يف  و�أق�����ش��اه��م  م�شجدهم  ين�شرو� 

�لعا�شر من �أيار/ماي� �جلاري

االنباط-وكاالت

 قال م�ش�ؤول�ن و�شكان �م�ص �لثالثاء �إن 

ق��ت �لأمن �لأفغانية ت�شدت لهج�م �شخم 

�شنته حركة طالبان يف �إقليم هلمند بجن�ب 

و�لع�شرين  �لأرب���ع  �ل�شاعات  يف  �أفغان�شتان 

يف  هجمات  �ملت�شددون  �شن  حني  يف  �ملا�شية 

�مل�عد  �نق�شاء  بعد  �ل��ب��الد  �أرج���اء  خمتلف 

�ملقرر لن�شحاب �لق��ت �لأمريكية

ورغم �أن �ل�ليات �ملتحدة مل تف بامل�عد 

�ملتفق عليه يف حمادثات �أجرتها مع طالبان 

ي����م �لأول من  �مل��ا���ش��ي و�ل����ذي ح��ل  �ل��ع��ام 

بالفعل يف �لن�شحاب،  �أيار، فقد بد�أت  ماي� 

و�أع��ل��ن �ل��رئ��ي�����ص �لأم��ري��ك��ي ج��� ب��اي��دن �أن 

�شبتمرب   11 ي���م  قبل  �شتغادر  ق��ته  جميع 

�لق��ت  �شحب  قر�ر  منتقدو  ويق�ل  �أيل�ل. 

�إن �ملت�شددين �شيحاول�ن �لع�دة للحكم

وق�����ال �مل����ال ج����ان �ل�����ذي ي��ق��ي��م ب���اإح���دى 

�إقليم  عا�شمة  ل�شكركاه  م��دي��ن��ة  ���ش����ح��ي 

من  عا�شفة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  ل��روي��رتز  هلمند 

يف  و�لن��ف��ج��ار�ت  �لثقيلة  �لأ���ش��ل��ح��ة  زخ���ات 

ط��ل��ق��ات  دوي  �إىل  �أي�������ش���ا  م�����ش��ري�  �مل���دي���ن���ة 

�ل�شغرية �لأ�شلحة 

و�أ�������ش������اف �آوي���������ت م�����ع ج���م���ي���ع �أف��������ر�د 

�أ�ش��ت  وكانت  بالغرفة  رك��ن  �إىل  �أ�شرتي 

�لن����ف����ج����ار�ت و�ل���ط���ل���ق���ات ك���م���ا ل���� ك��ان��ت 

كان  �لتي  �لأ�شر  وغ��ادرت   . جدر�ننا  خلف 

�لرحيل مبقدروها 

�ملجل�ص  رئ��ي�����ص  �أف��غ��ان  �هلل  ع��ط��ا  وق���ال 

�شنت  ط��ال��ب��ان  �إن  هلمند  لإق��ل��ي��م  �مل��ح��ل��ي 

�جتاهات  عدة  من  �لثنني  �أم�ص  هج�مها 

وه��اج��م��ت ن���ق���اط ت��ف��ت��ي�����ص ع��ل��ى م�����ش��ارف 

ل�شكركاه و�شيطرت على عدد منها

�شربات  �لأفغانية  �لأم��ن  ق����ت  و�شنت 

�ملنطقة.  يف  خا�شة  ق�����ت  ون�����ش��رت  ج���ي��ة 

�لقتال  لكن  للمت�شددين  �لت�شدي  �أمكن 

ح�شبما  �شر 
ُ
�لأ مئات  ونزحت  �لي�م  ��شتمر 

قال رئي�ص �ملجل�ص �ملحلي

االنباط-وكاالت

حمم�د  �لفل�شطيني،  �ل��رئ��ي�����ص  رف�����ص 

ق��ر�ر  ع��ن  �ل��رت�ج��ع  �لثالثاء  �م�ص  عبا�ص، 

�إىل  تاأجيل �لنتخابات �لفل�شطينية �لعامة 

حني �شمان �إجر�ئها يف �شرق �لقد�ص، رغم 

ما �أثاره ذلك من �نتقاد�ت �أوروبية

وقال عبا�ص خالل تروؤ�شه ب�شكل مفاجئ 

مدينة  يف  للحك�مة  �لأ���ش��ب���ع��ي  �لج��ت��م��اع 

باإجر�ء  نقبل  ولن  نرت�جع،  “لن  �هلل:  ر�م 

�لقد�ص  م�شاركة  دون  فل�شطينية  �نتخابات 

تر�شيحاً ودعاية و�نتخابا د�خل �ملدينة«

�ل���ع���ن�����ن  “هي  �ل���ق���د����ص  �أن  و�أ������ش�����اف 

فالقد�ص  �ل���ط��ن��ي��ة،  لق�شيتنا  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 

هناك  ي��ك���ن  ل��ن  وب��دون��ه��ا  فل�شطني،  تعني 

فل�شطني«

و�ل���دف���اع  “�لقد�ص  �أن  ع��ب��ا���ص  و�ع���ت���رب 

ع���ن م��ق��د���ش��ات��ن��ا �لإ����ش���الم���ي���ة و�مل�����ش��ي��ح��ي��ة 

ه���ي �ل���ع���ن�����ن �لأب������رز ل��ل��م�����ش��روع �ل���ط��ن��ي 

�لفل�شطيني«

وك����ان ع��ب��ا���ص �أع���ل���ن �خل��م��ي�����ص �مل��ا���ش��ي 

كانت  �لتي  �لت�شريعية  �لنتخابات  تاأجيل 

�ل�شهر �جل���اري حلني  م��ن   22 ي���م  م��ق��ررة 

�إ���ش��ر�ئ��ي��ل ع��ل��ى �إج��ر�ئ��ه��ا يف �شرق  م����ف��ق��ة 

االنباط-وكاالت

����ش���اب���ق���ة يف ح��ك���م��ة  وزي��������رة    و����ش���ف���ت 

وزر�ء  رئ���ي�������ص  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة،  �لح�����ت�����الل 

�لديكتات�ر  ب���  نتنياه�  بنيامني  �لح��ت��الل 

�لذي حتركه �شه�ة �ل�شلطة و�لق�ة

 )12( �لقناة  ن�شرته  �ش�تي  ت�شريب  ويف 

�ل�شابقة  �ل��ع��دل  وزي���رة  ق��ال��ت  �لإ�شر�ئيلية، 

�ل�شتمر�ر  يريد  نتنياه�  �إن  �شاكيد  �أيليت 

و�ل���ب���ق���اء يف �حل���ك���م، ل��دي��ه ���ش��ه���ة �ل�����ش��ل��ط��ة 

كالديكتات�ريني  �إنهما  وزوجته،  ه�  و�لق�ة 

و�لطغاة

و�أ�شافت يف �ملقطع �مل�شرب خالل حديثها 

م���ع ���ش��خ�����ص مل ت��ع��رف ه���ي��ت��ه: �أه����م ���ش��يء 

�ملحاكمة،  ه���  �لآن  )نتنياه�(  ل��ه  بالن�شبة 

ك���ل �ع��ت��ب��ار�ت��ه وت�����ش��رف��ات��ه ت��ت��م��ح���ر ح���ل 

�ملحاكمة، يجب �أن يرحل

يف  يقرر  �أن  يخ�شى  نتنياه�  �أن  و�عتربت 

�شفقة  �أو  �ملحكمة  من  �لعف�  طلب  �لنهاية 

�ل���ت���م���ا����ص )�ت����ف����اق ي���ق���دم مب����ج���ب���ه �مل���دع���ي 

�إق��ر�ره  مقابل  عليه  �ملدعى  �إىل  تنازل  �لعام 

بالذنب(

بني  جت����ري  م��ف��او���ش��ات  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 

ونتنياه�  بينيت  نفتايل(  )زعيم حزب ميينا 

يت�ىل  �أن  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ن��اوب  ح��ك���م��ة  لت�شكيل 

فيما  �لعام،  ون�شف  عام  ملدة  رئا�شتها  �لأول 

يق�م �لأخري باملهمة لعامني ون�شف �لعام

وياأتي �لت�شريب قبل ي�م و�حد من �نتهاء 

�حلك�مة،  لت�شكيل  لنتنياه�  �ملمن�حة  �ملهلة 

و����ش���ط ت���ع����ي���ل �لأخ�������ري ع���ل���ى ح�����زب مي��ي��ن��ا 

بالتناوب �إليه وت�شكيل حك�مة  لالن�شمام 

 24 يف  �نطلقت  نتنياه�  حماكمة  وك��ان��ت 

و�لحتيال  �لأمانة  خيانة  بتهم  �ملا�شي  ماي� 

و�لر�ش�ة يف 3 ق�شايا ف�شاد

 عكرمة صبري يدعو الستمرار االعتكاف باألقصى حتى نهاية شهر رمضان

 طالبان تشن هجوما ضخما بأفغانستان بعد انقضاء موعد االنسحاب األمريكي

 عباس يرفض التراجع عن تأجيل االنتخابات الفلسطينية قبل ضمان إجرائها في القدس

وزيرة إسرائيلية سابقة: نتنياهو دكتاتور تحركه شهوة السلطة

االنباط-وكاالت

�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي،  �لح��ت��الل  ق�����ت  ��شت�لت 

بلدة  �أر��شي  �لثالثاء، على دومن من  �م�ص 

تق�ع �شرق بيت حلم

و�أفاد مدير مكتب هيئة مقاومة �جلد�ر 

بريجية،  ح�شن  حل��م  بيت  يف  و�ل�شتيطان 

ب���اأن ق�����ت �لح���ت���الل ����ش��ت���ل��ت ع��ل��ى دومن 

 ،)1( ح��ص  �لبقعة  منطقة  يف  مرت(  )�لف 

�ملدخل  �لحتالل على  قرب مع�شكر جلي�ص 

�ل�����ش��م��ايل ل��ب��ل��دة ت���ق����ع، ب���ه���دف ت������ش��ي��ع��ه، 

�لر�شمية �لفل�شطينية  �ل�كالة  بح�شب 

االنباط-وكاالت

�لعربية،  “هاآرت�ص”  �شحيفة  قالت 

من  �شل�شلة  ه��ن��اك  �إن  �ل��ث��الث��اء،  �م�����ص 

مدينة  ت�شهدها  �أن  م��ت���ق��ع  �لأح�����د�ث 

�ل����ق����د�����ص، ق�����د ت����دف����ع ب�����اجت�����اه جت���دد 

�مل�����ج���ه���ات يف �مل���دي���ن���ة ب��ع��د �أي������ام م��ن 

�حل����ج��ز  �إز�ل���ة  عقب  �لن�شبي  �ل��ه��دوء 

ونقاط �لتفتي�ص يف �شاحة باب �لعام�د

وب��ح�����ش��ب �ل�����ش��ح��ي��ف��ة، ف����اإن �ل��ع�����ش��ر 

�لأو�خ���������ر م����ن رم�������ش���ان، و�ح���ت���ف���الت 

“ت�حيد  ي�����ش��م��ى  مب����ا  �مل�������ش���ت����ط���ن���ني 

�إىل  �لأق���������ش����ى،  و�ق����ت����ح����ام  �لقد�ص” 

ج��ر�ح  �ل�شيخ  ح��ي  �لأح����د�ث يف  ج��ان��ب 

فل�شطينيني،  م��ن��ازل  على  و�ل�شتيالء 

�إىل  ت����ؤدي  ق��د  �أح����د�ث  ف��اإن��ه��ا جميعها 

تاأجيج �مل��جهات جمدًد�

و�أ�شارت �إىل �أن �ل�شرطة �لإ�شر�ئيلية 

�مل��ن��ط��ق��ة،  �ل��ي��ق��ظ��ة يف  ح��ال��ة  م���ن  ز�دت 

باأنه  �لهيكل”  “جبل  ن�شطاء  و�أب��ل��غ��ت 

���ش��ي��ت��م �إغ����الق �مل�����ش��ج��د �لأق�����ش��ى �أم���ام 

�ق��ت��ح��ام��ات �مل�����ش��ت���ط��ن��ني ه���ذه �لأي����ام، 

�لذي  �لقد�ص”  ت�حيد  “ي�م  با�شتثناء 

ي�����ش��ادف ي�����م �لث���ن���ني �مل��ق��ب��ل و�ل����ذي 

ب�شبب  �لت�تر  �أن يزيد من حدة  يت�قع 

�ملتدينني  �ليه�د  م��ن  �لآلف  م�شاركة 

ب�ش��رع  ومرورهم  �لحتفالت  تلك  يف 

لالأق�شى،  و�قتحامهم  �لقدمية  �لبلدة 

لليلة  �لفل�شطينيني  �إحياء  مع  تز�مًنا 

�ل����ق����در، وق������ر�ر ت���اأج���ي���ل �لن���ت���خ���اب���ات، 

وه���� م���ا ي��زي��د م���ن �ح���ت���م���الت �ن���دلع 

م��جهات

 االحتالل يستولي على أرض 
في بلدة تقوع شرق بيت لحم

 سلسلة أحداث متوقعة قد 
تدفع لتجدد المواجهات بالقدس
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االنباط-وكاالت

اأكدت و�صائل اإعالم عربية �صباح يوم الثالثاء، عن انتهاء 

ريفلني،  روؤوب����ني  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  الرئي�س  منحها  ال��ت��ي  املهلة 

حكومة  لت�صكيل  ن��ت��ن��ي��اه��و،  بنيامني  ال��ل��ي��ك��ود  ح���زب  ل��زع��ي��م 

جديدة، اأو انتخابات خام�صة

املقبلة  ال�����ص��اع��ات  اأّن  العربي”،  ن��ت  “واي  م��وق��ع  وق���ال 

�صتكون حا�صمة بالن�صبة لنتنياهو يف ظل رف�س وتعنت بع�س 

فاإن  الدخول يف حكومته،  باملوافقة على  اليمني  اأحزاب  قادة 

اإمكانية جناحه بذلك �صعيفة جدة

اأّن يائري لبيد نعيم حزب هناك م�صتقبل، ونفتايل  واأكد، 

قرار  ملعرفة  املهلة  انتهاء  ينتظران  ميينا  حزب  زعيم  بينيت 

ال��رئ��ي�����س الإ���ص��رائ��ي��ل��ي روؤوف�����ني ري��ف��ل��ني ال����ذي رمب���ا ي��ح��دد 

اأو  احلكومة،  الت�صكيل  اأحدهما  بتكليف  اإما  موقفه  الأربعاء 

�صخ�صية  لختيار  الكني�صت  العامة  للهيئة  التكاليف  نقل 

املهمة لنف�س 

اأن يح�صل  التغيري على  تعمل كقلة  اأّن احلكومة  وتابعت، 

لبيد على التكليف يف ظل اأن عدد من الأحزاب تدعمه لذلك

اأم��ل  ح��زب  زع��ي��م  �صاعد  ج��دع��ون  اأع��ل��ن  ال�صياق،  ذات  ويف 

ي��ق��وده��ا  اأي ح��ك��وم��ة  اإىل  اأم�����س رف�����ص��ه الن�����ص��م��ام  ج��دي��د، 

نتنياهو حتى ولو كانت بالتناوب مع بينيت

بينيت،  لإقناع  نتنياهو  الثنني، حماولت من  يوم  و�صهد 

وكذلك بت�صلئيل �صموتريت�س زعيم حزب

حزب  من  مدعومة  حكومة  بت�صكيل  الدينية،  ال�صهيونية 

ينجح  اأنه مل  اإل  بزعامة من�صوى،  املوحدة  العربية  القائمة 

بذلك وكالهما رف�س العرو�س املقدمة لهما ومنها التناوب 

على رئا�صة

حكومة  ت�صكيل  رف�س  من  مبوقفه  �صموتريت�س  وت�صبث 

مدعومة من اأي قائمة عربية، يف وقت

الدينية  ال�صهيونية  حاخامات  كبار  باإقناع  نتنياهو  جنح 

ب���اإ����ص���دار ر���ص��ائ��ل لأت��ب��اع��ه��م ع���ن دع��م��ه��م حل��ك��وم��ة ميينية 

حكومة  ت�صكيل  امل��ن��ع  ع��ب��ا���س،  من�صور  ح���زب  م��ن  م��دع��وم��ة 

بديلة

نتنياهو  كلف  قد  ديفلني  الإ�صرائيلي  الرئي�س  اأن  يذكر 

ال�صهر املا�صي، بت�صكيل حكومة يف غ�صون

على  موؤ�صرات  اأي  وج��ود  دون  الثالثاء،  تنتهي  يوما،   28

جناحه يف هذه املهمة

االنباط-وكاالت

الأق��ل  اإن ���ص��اروخ��ني على  ب��ي��ان  ال��ع��راق��ي يف  ق��ال اجلي�س 

التي  الأ���ص��د اجل��وي��ة  ق��اع��دة ع��ني  ال��ي��وم الثالثاء على  �صقطا 

تقع يف غرب العراق وت�صت�صيف قوات اأمريكية ودولية اأخرى، 

لكنهما مل يت�صببا يف اإ�صابات

وق���ال ب��ي��ان خللية الإع����الم الأم��ن��ي �صقط ���ص��اروخ��ان نوع 

كاتيو�صا يف قاعدة عني الأ�صد اجلوية يف حمافظة الأنبار، دون 

خ�صائر ب�صرية اأو مادية

�صد  والث��ن��ني  الأح���د  مماثلة  �صاروخية  هجمات  ووق��ع��ت 

قواعد توؤوي قوات امريكية عند مطار بغداد الدويل و�صمال 

بغداد

ووقع الهجوم الأخري بالتزامن مع زيارة وفد اأمريكي رفيع 

برئا�صة من�صق البيت البي�س ل�صوؤون ال�صرق الأو�صط و�صمال 

افريقيا بريت ماكغورك، لبغداد

لكّن  ال��ه��ج��وم،  ع��ن  م�����ص��وؤول��ي��ت��ه��ا  ب��ع��د  اي ج��ه��ة  تعلن  ومل 

من  مقّربة  عراقية  م�صّلحة  ف�صائل  بانتظام  تّتهم  وا�صنطن 

اإيران با�صتهداف قّواتها ودبلوما�صييها يف العراق

ومنذ ت�صّلم الرئي�س الأمريكي جو بايدن ال�صلطة يف نهاية 

بعبّوات  هجوماً  ثالثني  نحو  ا�صتهدف  الثاين/يناير،  كانون 

ال��دويل  للتحالف  تابعة  لوج�صتية  اأرت���اًل  �صواريخ  اأو  نا�صفة 

وقواعد ت�صم جنوداً اأمريكيني وال�صفارة الأمريكية يف بغداد

واأّدت هذه الهجمات اإىل مقتل متعاقَدين اأجنبيني وت�صعة 

عراقيني هم متعاقد وثمانية مدنيني

ني�صان/اأبريل  منت�صف  جديداً  م�صتوى  الهجمات  وبلغت 

حني نّفذت ف�صائل عراقية موالية لإيران لأول مرة هجوماً 

ت�صت�صيف  ع�صكرية  ق��اع��دة  ع��ل��ى  مفّخخة  م�����ص��رّية  ب��ط��ائ��رة 

اأمريكيني يف مطار اأربيل �صمال البالد

العراقي م�صطفى  ال���وزراء  رئي�س  اخ��رى بحث  وم��ن جهة 

اأمريكي برئا�صة من�صق  الكاظمي يف بغداد، الثالثاء، مع وفد 

البيت الأبي�س ل�صوؤون ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا بريت 

مكغورك، الن�صحاب الع�صكري من البالد

و�صم الوفد الأمريكي م�صت�صار وزارة اخلارجية الأمريكية 

ال�صرق  ل�����ص��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وم�صاعد  �صوليت،  دي��ري��ك 

ال�صرق  ل�صوؤون  الدفاع  وزي��ر  ونائب م�صاعد  الأدن��ى جوي هد 

الأو�صط دانا �صرتولز

اإنه جرى خالل  وقال املكتب الإعالمي للكاظمي يف بيان، 

اللقاء، بحث التن�صيق والتعاون امل�صرتك يف خمتلف املجالت، 

بني  ال�صرتاتيجي  احل���وار  خم��رج��ات  تفعيل  على  وال��ت��اأك��ي��د 

القوات  بان�صحاب  يتعلق  ما  �صيما  املتحدة،  والوليات  العراق 

املقاتلة من العراق وتطوير التعاون وتو�صيعه

واأو����ص���ح ال��ب��ي��ان اأن����ه ج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء اأي�����ص��ا مناق�صة 

مو�صوع التعاون يف املجال ال�صحي ومكافحة جائحة كورونا، 

املوؤ�ص�صات  بع�س  لتاأهيل  ال��دع��م  ت��وف��ري  يف  امل�����ص��اع��دة  ك��ذل��ك 

ال�صحية يف العراق

واأ�صدر العراق والوليات املتحدة بياًنا م�صرتًكا يف 7 اأبريل/ 

ني�صان املا�صي، بعد انتهاء اجلولة الثالثة من مباحثات احلوار 

ال�صرتاتيجي التي جرت بينهما عرب دائرة تلفزيونية مغلقة، 

بقيادة وزيري اخلارجية الأمريكي، اأنتوين بلينكني، والعراقي، 

ال��ق��وات  تلك  �صحب  عملية  ا�صتمرار  اإىل  اأ���ص��ار  ح�صني،  ف���وؤاد 

املقاتلة، وحتويل مهامها من قتالية اإىل تدريبية وا�صت�صارية

 ، داع�س  ملكافحة  دوليا  وا�صنطن حتالفا  تقود   ،2014 ومنذ 

ينت�صر  اآن��ذاك، حيث  العراق  ثلث م�صاحة  ا�صتحوذ على  الذي 

بالعراق نحو 3000 جندي للتحالف، بينهم 2500 اأمريكي

العراقي  الربملان  �صّوت   ،2020 الثاين  يناير/كانون   5 ويف 

ب���اإخ���راج ال��ق��وات الأج��ن��ب��ي��ة، مب��ا فيها  ل�صالح ق���رار ي��ط��ال��ب 

الأمريكية، من البالد

االنباط-وكاالت

ا�صتاأنف لبنان واإ�صرائيل اجلولة اخلام�صة 

ت��ر���ص��ي��م احل�����دود البحرية  م���ن م��ف��او���ص��ات 

برعاية الوليات املتحدة بعد توقف دام اأ�صهر 

���ص��ج��الت ح��ول م�صاحة املنطقة  ع��دة ج���راء 

املتنازع عليها، وفق ما اأفادت الوكالة الوطنية 

الر�صمية لالعالم

وبداأ الوفدان اجتماعهما بح�صور الو�صيط 

الأمريكي يف نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم 

املتحدة يف جنوب لبنان )يونيفيل( يف مدينة 

الناقورة التي اأجريت فيها جولت التفاو�س 

ال�صابقة العام املا�صي

اأعلنت الوليات املتحدة ال�صهر املا�صي اأن 

فريقها برئا�صة جون ديرو�صر، الذي ا�صطلع 

�صيتوىل  ال�صابقة،  اجل���ولت  يف  املي�صر  ب��دور 

الو�صاطة بني وفدي لبنان واإ�صرائيل بدءاً من 

الثالثاء

املفاو�صات  “ا�صتئناف  وا�صنطن  واعتربت 

خطوة اإيجابية بانتظار حل طال انتظاره«

البلدان عدة جولت من املحادثات  وعقد 

يف اأكتوبر ا�صت�صافتها الأمم املتحدة يف قاعدة 

لقوات حفظ ال�صالم يف جنوب لبنان، وذلك 

الوليات  بذلتها  دبلوما�صية  جلهود  تتويجا 

املتحدة على مدى ثالث �صنوات

اأن ق��دم كل  ت��ع��رت بعد  امل��ف��او���ص��ات  لكن 

املقرتحة  للحدود  متناق�صة  خططا  ط��رف 

املنطقة  ح��ج��م  م��ن  الأم�����ر  حقيقة  يف  زادت 

املتنازع عليها

وكان من املفرت�س اأن تقت�صر املفاو�صات 

على م�صاحة بحرية من حواىل 860 كيلومرتاً 

مربعاً، بناء على خريطة اأر�صلت يف 2011 اإىل 

اأن  لح��ق��اً  اعترب  لبنان  لكن  املتحدة.  الأمم 

هذه اخلريطة ا�صتندت اىل تقديرات خاطئة، 
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ك��ي��ل��وم��رتاً م��رب��ع��اً وت�صمل اأج����زاء م��ن حقل 

يونانية  �صركة  فيه  تعمل  ال��ذي  “كاري�س” 
ل�صالح اإ�صرائيل

وُي��ع��رف ال��ط��رح اللبناين احل��ايل باخلط 

29 واتهمت اإ�صرائيل لبنان بعرقلة املفاو�صات 

عرب تو�صيع م�صاحة املنطقة املتنازع عليها

اأن  اللبنانية  الرئا�صة  يف  م�صدر  واأو���ص��ح 

من النقطة التي توقفنا  �صينطلق  “البحث 
عندها، اأي من اخلط 29 بالن�صبة لنا«

ال��ذي  ب��اخل��ط  ل��ن نقبل  “نحن  واأ����ص���اف 

فلذلك  بخطنا،  يقبلوا  لن  وه��م  يطرحونه، 

هناك  �صيكون  الو�صيط.  �صيقدمه  ما  �صرنى 

اأخد ورد بهدف التو�صل اإىل نقاط م�صرتكة«

واإث��ر اجتماع مع الوفد املفاو�س الإثنني، 

“على  ع��ون  مي�صال  اللبناين  الرئي�س  �صدد 

اأه��م��ي��ة ت�����ص��ح��ي��ح احل������دود ال��ب��ح��ري��ة وف��ق��اً 

للقوانني والنظمة الدولية«

ا�صتئناف  م��ع  لبنان  “جتاوب  اأن  واع��ت��رب 

املفاو�صات غري املبا�صرة ... يعك�س رغبته يف 

ان ت�صفر عن نتائج ايجابية«

وال�صهر املا�صي، وقع كل من رئي�س حكومة 

والأ�صغال  الدفاع  ووزي��ري  الأعمال  ت�صريف 

البحرية.  احل��دود  بتعديل  يق�صي  مر�صوماً 

اإل اأن املر�صوم ما زال يحتاج توقيع عون حتى 

ي�صبح �صارياً، وهو ما مل يح�صل بعد

يف 2018، وّقع لبنان اأول عقد للتنقيب عن 

الغاز والنفط يف رقعتني من مياهه الإقليمية 

تقع اإحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، يف اجلزء 

املتنازع عليه مع اإ�صرائيل

االنبا-وكاالت

احل��ك��م ال���ذات���ي الأ�����ص����ويل ه���و امل���ذن���ب ، 

يقول اجلميع. وهو حقاً مذنب. من اأوجده 

ورع������اه ه���م ح���اخ���ام���ات اجل���م���ه���ور امل��ت��دي��ن 

التابعني له، هم املذنبون  الكني�صت  واأع�صاء 

وغطر�صتهم  وتعاليهم  طمعهم  ب�صبب  لأن��ه 

اأن��ا  ه��و  ���ص��ع��اره  منف�صاًل،  جمتمعاً  اأوج����دوا 

ي�صتغل  . جم��ت��م��ع  ����ص���يء  ل  وغ�����ريي  امل���ه���م 

ب�������ص���ورة ف���ظ���ة واأن����ان����ي����ة وزن������ه الن��ت��خ��اب��ي 

نري  والتحرر من  لالنف�صال عن اجلمهور، 

�صرايني  على  وال�صتلقاء  والعدالة،  القانون 

ال����دول����ة ك��ث��ق��ل. ب��ط��ب��ي��ع��ة احل������ال، ج��م��اع��ة 

باحتقار  وتنظر  روح���ي  و�صمو  قدا�صة  كلها 

مثل  وامل��زع��ج��ة  التافهة  ال��دن��ي��ا  ���ص��وؤون  اإىل 

الهرب  وم�����ص��ارات  البناء  واأن��ظ��م��ة  ال�صالمة 

هذه  تنتج  ق��د  ال��ق��در  ب��ه��ذا  مقد�صة  جماعة 

للتو  قتلت  التي  والقبيحة  امل��راوغ��ة  الكومة 

45 ���ص��خ�����ص��اً وم����ن ي���رع���ون احل���ك���م ال���ذات���ي 

الأ�صويل حكومات اإ�صرائيل على مر اأجيالها، 

تتحمل ق��در غ��ري قليل م��ن ال��ذن��ب: ب�صبب 

لتدفع  الأ���ص��ويل  ال��ذات��ي  احلكم  ا�صتغاللها 

قدماً بنزواتها والإبقاء على احلكم، وب�صبب 

ا�صتثمارها اأمواًل طائلة يف �صراء هذه املقاعد 

موؤامرة  اأي  يف  للم�صاركة  امل�صتعدة  املريحة، 

اأو على �صكل ت�صريعات،  مقابل هدايا نقدية 

ولأنها مل تالحظ اأنها با�صتجابتها لأي نزوة 

اأ�صولية تقوم برتيبة وح�س �صينتف�س �صد 

الفقر  من  حمميات  �صيخلق  وحتماً  خالقه، 

وب�صبب  وال�صوفينية،  والأ���ص��ول��ي��ة  واجل��ه��ل 

بالتطور  الأ���ص��ويل  ال��ذات��ي  للحكم  �صماحها 

اأ�صبح دول���ة داخ���ل دول��ة،  اأن  اإىل  والزده����ار 

ب�صكل  ال��ث��م��ن  ب��اه��ظ��ة  �صيانتها  واأ���ص��ب��ح��ت 

مروع، وفائدتها �صئيلة ت�صل اإىل حد العار، 

واأ�صرارها كبرية ت�صل اإىل درجة الكتئاب

احلكم  هو  لي�س  الأ�صويل  الذاتي  احلكم 

الذاتي الوحيد الذي ير�صع من ثدي الدولة 

واأك��ر �صرراً  واأغلى منها  واأ�صواأ منها،  الأم. 

للم�صتوطنني.  ال���ذات���ي  احل��ك��م  ه���و  م��ن��ه��ا، 

م�صادره.  ت�صميه  كما  ال�صتيطان  م�صروع 

اأك��ر م��ن الأ�صوليني،  اأي�����ص��اً، حتى  ف��ه��وؤلء 

طماعون ومتغطر�صون ومتكربون واأنانيون. 

ه���م ك���ذل���ك م���ت���ح���ررون م���ن ن���ري ال��ق��ان��ون، 

يطورون خطايا دينية وهلو�صات م�صيحانية، 

وت�����ص��ت��ث��م��ر ف��ي��ه��م اأم�������وال ط��ائ��ل��ة ل��ت��م��وي��ل 

للحكم  وخالفاً  عليهم.  واحلفاظ  �صيانتهم 

ال���ذات���ي الأ����ص���ويل، ت��راه��م ي��ن��رون العنف 

والكراهية، الدم والنار، الزعرنة والعن�صرية، 

ال��ك��ذب واخل�����داع وال�����ص��ر غ��ري امل��ف��ه��وم. هم 

اإىل  لكن ل حاجة  الت�صخم،  يف  اآخ��ذ  وح�س 

النتظار كي ينتف�س على من اأوجدوه، فقد 

انتف�س حقاً

يف احلقيقة، ميكن القول باأن الأ�صوليني 

دول��ة  تبنتها  غريبة  ه��واي��ات  وامل�صتوطنني 

اإ���ص��رائ��ي��ل. م���ا ه���ي ال���ه���واي���ة؟ ال��ه��واي��ة هي 

اأو  الن�صغال ال��ذي ل ���ص��رورة ل��ه ول ف��ائ��دة 

كتابة  م��ث��ل  م��ن��ط��ق،  اأي  يحمل  ول  ج����دوى 

التوراة على بي�صة بومة وجمع اأغلفة العلكة 

ال��ك��ورن  وب���ن���اء من����وذج للهيكل م���ن رق���ائ���ق 

فليك�س اأو تربية دودة القز على ال�صرفة

اخ��ت��ارت دول���ة اإ���ص��رائ��ي��ل ت��رب��ي��ة ع���دد من 

اأي حاجة  لها  لي�س  التي  ال��ذات��ي��ة،  الأح��ك��ام 

نفع  اأي  فيها  ولي�س  ف��ائ��دة،  اأي  فيها  ولي�س 

وم�صاكل.  ن��ف��ق��ات  فيها  م��ا  وك���ل  م��ن��ط��ق.  اأو 

هل يوجد و�صف اأكر دقة من هذا الو�صف 

ل���ل���ه���واي���ة؟ ه����ل ي���وج���د و����ص���ف اأك������ر دق���ة 

لالأ�صوليني وامل�صتوطنني؟ اجلواب ل

ماذا ي�صبه هذا الأمر؟ ي�صبه �صخ�صاً بائ�صاً 

واأح��م��ق اخ��ت��ار تبديد ث��روت��ه وق��وت��ه وذهنه 

على تطوير م�صتعمرتي منل اأبي�س يف �صاحة 

اأن حيواناته  اكت�صف  وعندما  اخللفية،  بيته 

ال�صقف  بيته وهدمت  اأ�صا�صات  اأكلت  الأليفة 

يدرك  اأن  دون  منده�صاً  �صيبدو  راأ���ص��ه،  ف��وق 

اخلطاأ

إعالم عبري: هل سيقود نتنياهو إسرائيل النتخابات خامسة ؟

في ثالث هجوم خالل 72 ساعة.. سقوط صاروخين على قاعدة 
تستضيف قوات أمريكية في العراق

 انطالق خامس جوالت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

 صحيفة عبرية: إسرائيل تحت حكم األصوليين والمستوطنين.. هواية وطنية

 االحتالل يعلن مخططًا إلقامة 392 وحدة استيطانية 
جديدة في الضفة الغربية القدس المحتلة

 مسٔوول بالسلطة: لن نسمح بعودة 
أعمال المقاومة في الضفة

 استطالع للرأي شعبية أردوغان 
في أدنى مستوياتها أنقرة

االنباط-وكاالت

ام�س  الإ�صرائيلي  �صلطات الحتالل  اأعلنت 

خمططاً ا�صتيطانياً جديداً لإقامة 392 وحدة 

ا�صتيطانية يف ال�صفة الغربية

وذكرت وكالة معا اأن املخطط اجلديد يهدد 

بال�صتيالء على اأكر من 432 دومناً من اأرا�صي 

الفل�صطينيني ويهدف لتو�صعة م�صتوطنات عدة 

مقامة على اأرا�صي بلدات اخل�صر يف بيت حلم 

ورامني يف طولكرم والظاهرية يف اخلليل

املا�صي  ال�صهر  الح��ت��الل  �صلطات  واأعلنت 

 2500 م��ن  اأك���ر  لإق��ام��ة  ا�صتيطانياً  خمططاً 

املحتلة  ال��ق��د���س  مدينة  يف  ا�صتيطانية  وح���دة 

ت��وؤك��د عدم  التي  ال��دول��ي��ة  ال��ق��رارات  متجاهلة 

الفل�صطينية  الأرا���ص��ي  يف  ال�صتيطان  �صرعية 

املحتلة وتطالب بوقفه

االنباط-وكاالت

زعمت �صحيفة “اإ�صرائيل اليوم” العربية 

الفل�صطينية  بال�صلطة  ك��ب��رياً  م�����ص��وؤوًل  اأن 

لن  الفل�صطينية  ال�صلطة  اإن  لل�صحيفة  قال 

ت�صمح باأعمال املقاومة يف ال�صفة املحتلة

ب��الأج��ه��زة الأمنية  يف ح��ني ق��ال م�����ص��وؤول 

ال��ت��ق��دي��رات  اإن  ل��ل�����ص��ح��ي��ف��ة  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 

حركة  اأن  اإىل  ت�صري  لديهم  ال�صتخباراتية 

ال�صواريخ من  اإطالق  تعمل على  لن  حما�س 

قطاع غزة

وذكرت ال�صحيفة العربية اأن امل�صتوطنني 

موجة  بداية  من  يخ�صون  املحتلة  ال�صفة  يف 

عمليات فدائية جديدة بال�صفة

ف��اإن��ه��م  اليوم”  “اإ�صرائيل  وب���ح�������ص���ب 

ال��ردع،  فقد  الح��ت��الل  جي�س  ب��اأن  يعتقدون 

اإىل منطقة من  امل��ق��اوم  و���ص��ول  ب��ع��د  وذل���ك 

املفرت�س اأنها موؤمنة جيداً واأطلق النار جتاه 

امل�صتوطنني وان�صحب من املكان ب�صالم

فل�صطيني  م��ق��اوم  اأق���دم  امل��ا���ص��ي  والأح����د 

ب�صكل  النار  اأطلق  بعدما  عملية  تنفيذ  على 

م��ب��ا���ص��ر جت���اه 3 م�����ص��ت��وط��ن��ني و���ص��ف��ت ح��ال��ة 

من  ين�صحب  اأن  قبل  باحلرجة،  منهم  اثنني 

املكان ب�صالم

االنباط-وكاالت

اأظ���ه���ر اآخ����ر ا���ص��ت��ط��الع اأج���رت���ه م��وؤ���ص�����ص��ة 

والجتماعية  ال�صيا�صية  للدرا�صات  اأفرا�صيا 

الرتكي رجب طيب  النظام  رئي�س  �صعبية  اأن 

ب�صبب  ح��ال��ي��اً  م�صتوياتها  اأدن���ى  يف  اأردوغ����ان 

القت�صادية  وممار�صاته  القمعية  �صيا�صاته 

الفا�صلة

اليوم  ن�صرتها  بيانات  يف  املوؤ�ص�صة  وقالت 

امل�����ص��ارك��ني يف ال���ص��ت��ط��الع  ب��امل��ئ��ة م��ن   49 اإن 

�صكل  باأي  لأردوغ��ان  ي�صوتوا  لن  اأنهم  اأك��دوا 

قالوا  باملئة  3ر29  مقابل  وذلك  الأ�صكال  من 

باملئة  7ر10  اأع��ل��ن  فيما  ل��ه  �صي�صوتون  اإن��ه��م 

على  �صيعتمد  ق��راره��م  اأن  امل�صتطلعني  م��ن 

اأردوغان املر�صح الذي �صيناف�س 

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب�����الأزم�����ة امل���ال���ي���ة اأ����ص���ار 

امل�صاركني  م��ن  باملئة   87 اأن  اإىل  ال�صتطالع 

عنها  امل�صوؤولية  وحكومته  اأردوغ����ان  حملوا 

موؤكدين اأنهم يعانون من تبعاتها

ك��م��ا ب���ني ال���ص��ت��ط��الع ت��راج��ع��اً ك���ب���رياً يف 

�صعبية حزب العدالة والتنمية يف حال اإجراء 

النتخابات هذا الأ�صبوع

لأول  والتنمية  ال��ع��دال��ة  �صعبية  وهبطت 

باملئة   32 اأع��ل��ن  حيث  امل�صتوى  ه��ذا  اإىل  م��رة 

م��ن امل�����ص��ارك��ني يف ال���ص��ت��ط��الع )م��ق��اب��ل 42 

�صي�صوتون  اإن��ه��م   )2018 انتخابات  يف  باملئة 

املذكور للحزب 

اأردوغان وحكومته تراجعاً  وت�صهد �صعبية 

على  ال��ع��دوان��ي��ة  ���ص��ي��ا���ص��ات��ه  ب�صبب  م�����ص��ت��م��راً 

ال�����ص��ع��ي��د اخل���ارج���ي ومم���ار����ص���ات���ه ال��ق��م��ع��ي��ة 

التي  وق��رارات��ه  املعار�صني  بحق  والتع�صفية 

اأدخلت تركيا يف اأزمة اقت�صادية عميقة

االربعاء   5/ 5 / 2021
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الـريـا�ضي

مدريد - وكاالت 

�أن�س  �لتون�سية،  �لالعبة  �أن�سحبت 

�ملفتوحة  م��دري��د  ب��ط��ول��ة  م��ن  ج��اب��ر، 

لإ�صابة  تعر�صها  ب�صبب  وذلك  للتن�س 

اللليللمللنللي، خللال  اللل�للصللاق  علللللى م�صتوى 

املللجللمللوعللة الللثللانلليللة ملللن للللقلللاء الللللدور 

بالاعبة  جمعها  الذي  النهائي،  ثمن 

الللل�لللصلللويللل�لللصلللريلللة بللللللليلللنلللدا بلليللنلل�للصلليللتلل�للس، 

اأنللل�لللس  11 علللاملللليلللا.  وكللللانللللت  امللل�للصللنللفللة 

دخلت  قللد  عللامللليللا،   25 امل�صنفة  جللابللر، 

اللقاء جيدا، وتقدمت على مناف�صتها 

ل��ك��ن   ،)5-6( الأوىل  امللللجلللملللوعلللة  يف 

ال�صوي�صرية تعادلت وافتكت املجموعة 

بريك.   بللالللتللاي  اللللفلللوز  بللعللد   ،)6-7(

كانت  الللثللانلليللة، وحلللن  املللجللمللوعللة  ويف 

��سطرت   ،)3-4( متقدمة  بين�صيت�س 

و38  �صاعة  بعد  لان�صحاب،  التون�صية 

دقيقة من اللعب، ب�صبب الإ�صابة.

01

انس جابر تنسحب من مدريد 

هدف الصيفي يقود القادسية للفوز 

الصوص يعزز الجهاز الفني للسلة 

مهاجم بورتو على رادار الهالل 

الكويت - وكاالت

عدي  الوطني  منتخبنا  لعللب  اأكللد 

ال�صيفي لعب القاد�صية اأنهم جنحوا 

“فريق  من  مهمة  نقاط   3 خطف  يف 

ملاحقة  طريقهم  يف  عنيد”  ال�صاحل 

اللللعلللربلللي مللتلل�للصللدر تلللرتللليلللب الللللللدوري 

الللكللويللتللي. ويللحللتللل الللقللاد�للصلليللة املللركللز 

الكويتي  الللللدوري  تللرتلليللب  يف  الللثللاين 

يت�صدر  حللن  يف  نللقللطللة،   29 ب��ر���س��ي��د 

نقطة،   33 بر�صيد  اجللللدول  الللعللربللي 

وله مباراة �صد الن�صر �صمن اجلولة 

بلل�للصللق  الللقللاد�للصلليللة  نللفلل�للصللهللا. وفلللللاز   14

ب��ه��دف   0-1 اللل�للصللاحللل  الأنلللفللل�لللس علللللى 

اللل�للصلليللفللي، م�صاء  تللوقلليللع علللدي  حللمللل 

ت�صريح  ال�صيفي يف  واأ�صاف  الإثنن. 

“احلمد هلل  امللللبلللاراة:  عللقللب  اإعللامللي 

م�صاعي  �صمن  ياأتي  الذي  الفوز  على 

الللقللاد�للصلليللة ملللوا�للصلللللة اللللللحللاق بللركللب 

املللبللاراة  �صعوبة  اأن  وبللننّ  اللل�للصللدارة«. 

حت�صن  يف  اللل�للصللاحللل  رغللبللة  يف  متثلت 

الهبوط.  �صبح  مللن  للللللهللروب  ترتيبه 

ال�لللصلللتلللحلللواذ  يف  “جنحنا  واأو�لللللصلللللح: 

ا�صطدمنا  لكننا  اخلطورة،  و�صناعة 

قبل  للمناف�س،  الللدفللاعللي  بالتمركز 

واأمت  الللهللدف«.  خطف  مللن  نتمكن  اأن 

جناح  هو  “�لأهم  قائا:  ت�صريحاته 

الأهللم  وحتقيق  الت�صجيل  يف  الفريق 

وهللللو حلل�للصللد نلللقلللاط اللللفلللوز املللهللمللة يف 

�صباق الدوري«.

االنباط - عمان 

ال�صلة  لللكللرة  الأردين  الحتللللاد  قلللرر 

�صمن  اللل�للصللو�للس  و�للصللام  املللللدرب  تعين 

اللللكلللادر الللتللدريللبللي للللللمللنللتللخللب بللقلليللادة 

املللديللر الللفللنللي ملللروان مللعللتللوق وامللللدرب 

حملللملللد حللللمللللدان. ويلللعلللتلللر اللل�للصللو�للس 

مللكلل�للصللبللاً لللكللرة اللل�للصلللللة الأردنلللليللللة، حيث 

املنتخب  ب�صفوف  لعللبللاً  م�صريته  بللداأ 

يف  وملللثللللللله   2015  -  2004 عللللللام  مللللن 

الللقللاري  امل�صتوى  على  م�صابقات  عللدة 

اللل�للصللو�للس كاعب  واللللللدويل. و�للصللارك 

الللعللامل  كلللاأ�لللس  يف  الأردن  مللنللتللخللب  ملللع 

اإحلللللراز  يف  و�لللصلللاهلللم  تلللركللليلللا،  يف   2010

وعلى   .2011 علللام  اآ�للصلليللا  كللاأ�للس  ف�صية 

ال�صو�س  ي�صغل  الللتللدريللبللي،  امللل�للصللتللوى 

وامل�صرف  الفني  املللديللر  من�صب  حاليا 

 DME اأكللللللادميلللللليللللللة  علللللللللى  الللللللعللللللام 

الريا�صية الواقعة يف الوليات املتحدة 

الأمريكية.

الريا�ض - وكاالت 

يلل�للصللعللى نللللللادي الللللهللللال الللل�لللصلللعلللودي، 

حللل�للصللم �للصللفللقللة املللللايل مللو�للصللى مللاريللجللا، 

اأوىل  ليكون  الللرتللغللايل،  بللورتللو  مهاجم 

�للصللفللقللات اللللزعللليلللم للللللمللو�للصللم اجللللديلللد. 

30 عللاًمللا،  و�للصلليللحللل مللاريللجللا �للصللاحللب الللللل

تعتزم  حلليللث  جللوملليللز،  بافتيمبي  مللكللان 

قللدملله  مبللا  الكللتللفللاء  الللهللاللليللة  الإدارة 

 امللللللهلللللاجلللللم الللللفللللرنلللل�للللصللللي مللللع الللللزعلللليللللم.

 »Maisfutebol« �صحيفة  وك�صفت 

الرتغالية، يف تقرير تفا�صيل ال�صفقة، 

كللافللة  علللللللى  الللللطللللرفللللان  اتللللفللللق  اأن  بلللعلللد 

�صيوقع  ماريجا  اأن  واأكلللدت  التفا�صيل. 

مللع الللهللال مللللدة 3 �للصللنللوات، مللقللابللل 15 

على  ح�صوله  عللن  ف�صا  يلللورو،  مليون 

الللتللوقلليللع، لي�صل  يلللورو عللنللد  5 مللايللن 

يللللورو.  20 مللللللليلللون  اللل�للصللفللقللة  اإجللللمللللايل 

وكلللان مللاريللجللا ا�للصللرط احللل�للصللول على 

5 مللايللن يللللورو لللتللجللديللد عللقللده الللذي 

مع  املقبل  حللزيللران/يللونلليللو  يف  �صينتهي 

اأن  يللرى  الرتغايل  الللنللادي  لكن  بللورتللو، 

توقفت  وبالتايل  فيه،  مبالغ  املبلغ  هللذا 

التجديد. مفاو�صات 

االنباط - عمان 

الوحدات  لنادي  ال�صابق  الرئي�س  �صلم 

مللكللافللاأة مالية  احلللوامللدة  ب�صار  الللدكللتللور 

للللللفللريللق  دولر  الف   ”10“ ملللقلللدارهلللا 

ال�صابق  الإدارة  جمل�س  عللن  نيابة  الأول 

ال�صابق  الإدارة  جمل�س  ع�صو  بح�صور 

املهند�س حامت اأبو معيل�س، تقديرا منهم 

اأداء م�صرف يف  “الأخ�صر” من  ملا قدمه 

اآ�صيا.  اأبللطللال  دوري  يف  للله  الأول  الظهور 

واأكللللد احللللواملللدة خلللال زيلللارتللله الللفللريللق 

ا�صتعدادا  يقيمه  الللذي  مع�صكره  الأول يف 

للللللقللاء اجلللللليللل ملل�للصللاء املل�للس ، يف ظللهللوره 

الأول بدوري املحرفن اإىل تعهده مببلغ 

اليوم على  �صلم ن�صفها  “20” الف دولر 
اأن يللقللدم الللنلل�للصللف الآخللللر خلللال الللفللرة 

قدمه  مبللا  فخور  وحللداتللي  كللل  املقبلة،ان 

جنوم الفريق ومن خلفهم اجلهاز الفني 

ا�صتطاعوا  حيث  اآ�للصلليللا،  اأبللطللال  دوري  يف 

اأن يللفللر�للصللوا حلل�للصللورا قللويللا نلللال اإعللجللاب 

اجلماهري الأردنية ب�صكل عام واجلماهري 

على  متمنيا  خللا�للس،  ب�صكل  الللوحللداتلليللة 

الللاعللبللن و�للصللع مللا قللدمللوه يف البطولة 

الآ�لللصللليلللويلللة جللانللبللا واللللتلللفلللرغ للللللبللطللولت 

عن  كليا  اخللتللافللا  تختلف  الللتللي  املحلية 

الللبللطللولللة الآ�للصلليللويللة، والللتللي حتللتللاج اإىل 

لقب  اإىل حتقيق  و�للصللول  اجلللهللود  تكاتف 

اأبطال  اإىل دوري  الللدوري للعودة جمللددا 

احلوامدة  واأثللنللى  املقبل.  املو�صم  يف  اآ�صيا 

اإىل  اللللللوحلللللدات  بللعللثللة  رئللليللل�لللس  دور  علللللللى 

خدم  الللذي  الللكللوز  الفتاح  عبد  ال�صعودية 

النادي والفريق بكل اأمانة واإخا�س.

االنباط - عمان 

علللر الللكللابللن اأ�للصللامللة قللا�للصللم املللديللر 

اللللفلللنلللي اجلللللديللللد للللللحلل�للصللن اإربلللللللد عللن 

الللذي  بللالللفللوز الول  الللبللالللغللة  �للصللعللادتلله 

العقبة  �صباب  فريق  على  فريقه  حققه 

بلللعلللد تلل�للصلللللملله ملللهلللملللة قلللليللللادة اللللفلللريلللق 

ال�صفر وا�صاف قا�صم يف حديثه للقناة 

مهما  فللوزا  حقق  فريقه  اأن  الريا�صية  

اجلولة  يف   ،)0-2( العقبة  �صباب  على 

 . املللحللرفللن  لللبللطللولللة دوري  الللرابللعللة 

نللقللاط  وا�لللصلللاف : »بلللدايلللة مللوفللقللة، و3 

املللبللاراة  اأن  اإىل  قللا�للصللم  واأ�لللصلللار  مهمة”. 

حققت العديد من املكت�صبات، ومل تخل 

يف  معاجلتها  �صتتم  التي  ال�صلبيات  من 

املرحلة املقبلة. واأ�صاف قا�صم: “توقيت 

الأداء  �صيتح�صن  تدريجياً  مهم،  الفوز 

و�لللصلللتلللزداد الإيلللجلللابللليلللات«. وكللللان قللا�للصللم 

للروماين  خلفاً  القيادة  دفللة  ت�صلم  قد 

مو�جهات   3 يف  الفريق  قللاد  الللذي  تيتا، 

معان  على  فللاز  حيث  اللللدوري،  ببطولة 

وخ�صر اأمام �صباب الأردن “0-1” واأمام 

اإربللد  احل�صن  وتقدم   .»4-0“ اجلزيرة 

بهذا الفوز للمركز الرابع بر�صيد “6” 

املقبلة فريق  نقاط، ويواجه يف اجلولة 

“ديربي ال�صمال«. الرمثا مبباراة 

االنباط - عمان 

اأ�للصللدر احتلللاد كللرة اللليللد اجللللدول الللزمللنللي املعدل 

من  تللبللداأ  الللتللي   ،2022-2021 املحلية  لللبللطللولتلله 

 خللللال ا�للصللتللكللمللال بللطللولللتللي اللل�للصللبللاب واللل�للصللابللات.

وحدد الحتللاد مطلع �صهر حزيران املقبل، موعدا 

لإقامة لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة ال�صباب، 

ومباراتي الدور قبل النهائي لبطولة ال�صابات. وقال 

رئي�س الحتللاد الدكتور تي�صري املن�صي، يف ت�صريح 

�صحفي اإن تداعيات فريو�س كورونا، األقت بظالها 

العديد  باإيقاف  وت�صببت  الحتلللاد،  ن�صاطات  على 

بعد  خ�صو�صا  املا�صية،  الللفللرة  يف  البطولت  مللن 

قرار اجلهات ذات العاقة اإغاق املدن الريا�صية، 

مو�صحا اأن املواعيد اجلديدة للبطولت تتنا�صب مع 

ظروف الأندية، وال�صتحقاقات اخلا�صة للمنتخب 

مناف�صات  خلو�س  ي�صتعد  الللذي  للرجال  الوطني 

البطولة الآ�صيوية )ت�صفيات كاأ�س العامل( مطلع 

العام املقبل، واملنتخب الوطني لكرة اليد ال�صاطئية 

الآ�صيوية  البطولة  يف  �صي�صارك  الللذي  للنا�صئن 

واملقررة يف قطر  العامل(،  كاأ�س  الثانية )ت�صفيات 

مطلع العام املقبل اي�صا. واو�صح اأمن �صر الحتاد 

رئي�س جلنة امل�صابقات، الدكتور زين العابدين بني 

هاين، اأن جتمع مراكز الواعدين والواعدات الذي 

ي�صتمل على اإجراء لقاءات ودية بن املراكز، �صيقام 

خال �صهر حزيران املقبل، واأن لقاءات بطولة كاأ�س 

حزيران،   22 من  اعتبارا  �صتبداأ  لل�صيدات  الأردن 

الأ�للصللبللال  تللقللام بطولة  املللقللبللل، فيما  6 متللوز  حتى 

)الللللذكللللور والإنللللللللاث( خللللال اللللفلللرة ملللن 1 متللوز 

اآب املقبل، كما جللرى حتديد الفرة من   2 وحتى 

9 متوز وحتى 14 اآب املقبل موعدا لإقامة بطولة 

اأنللديللة اللل�للصلليللدات، وبللطللولللة دوري اأنللديللة الللدرجللة 

 الثانية يف الفرة من 16 متوز حتى 30 اآب املقبل.

كما حدد الحتاد موعد اقامة مباراة كاأ�س ال�صوبر، 

لتقام  والأهلللللي،  العربي  فريقي  بن  جتمع  والتي 

يوم 30 اأو 31 متوز املقبل، يعقبها مبا�صرة انطاق 

مناف�صات بطولة كاأ�س الأردن يف الفرة من 2 اآب 

اأندية  دوري  املقبل.ويبداأ  الأول  ت�صرين   16 وحتى 

حتى  وي�صتمر  اآب   6 مللن  اعتبارا  الأوىل،  الللدرجللة 

املقبل  الللعللام  مطلع  ويف  املقبل،  الللثللاين  ت�صرين   2

ملواليد  والنا�صئات  النا�صئن  بطولتا  تقام   2022

وال�صابات  ال�صباب  بطولة  تقام  ثللم   ،2005-2004

مو�ليد 2002-2003 خال �صهر اآذار املقبل، ثم تقام 

بطولة الأ�صبال )الذكور والإناث( خال �صهر اأيار 

2022، يعقبها مبا�صرة اإقامة التجمع الثاين ملراكز 

الواعدين والواعدات.

الحوامدة يقدم مكافأة لفريق الوحدات 

قاسم سعيد  بالفوز 
على العقبة 

تحديد مواعيد بطوالت كرة اليد 

روما يعلن نهاية مشوار مدربه 
روما - وكاالت 

 اأعلن نادي روما ر�صمًيا، الثاثاء، رحيل مدربه الرتغايل باولو فون�صيكا 

عقب نهاية املو�صم اجلاري. ويحتل روما املركز ال�صابع يف جدول الدوري، بفارق 

نقطتن فقط عن �صا�صولو �صاحب املركز ال�صاد�س، مع تبقي اأربع مباريات. 

بالدوري  اآخللر خم�س مباريات  اأربللع نقاط فقط يف  وح�صد اجليالورو�صي 

الإيطايل، كما تلقوا هزمية مذلة اأمام مان�ص�صر يونايتد يف ذهاب ن�صف 

نهائي اليوروبا ليج الأ�صبوع املا�صي، بنتيجة 6-2. واأ�صدر روما بياًنا ر�صمًيا، 

 قال فيه: “يوؤكد نادي روما اأن املدرب باولو فون�صيكا �صيغادر يف نهاية املو�صم”.

 وقال دان فريدكن رئي�س النادي: “بالنيابة عن اجلميع يف روما، نود اأن 

ن�صكر باولو فون�صيكا على عمله اجلاد وقيادته خال العامن املا�صين”. 

ويعد ماوري�صيو �صاري، املدير الفني ال�صابق ليوفنتو�س، هو املر�صح الأول 

لقيادة اجليالورو�صي خلًفا لفون�صيك .
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مورايس يبدأ مشواره مع الهالل 

ريال مدريد في مواجهة حاسمة مع تشيلسي 

صراع شرس على صدارة الدوري االسباني 

نجوم برشلونة على مائدة ميسي 

الريا�ض – وكاالت 

�أول  م��وع��د  ع��ن  �إخ��ب��اري،  تقرير  ك�شف 

ت���دري���ب ���ش��ي��ظ��ه��ر ف��ي��ه �مل����درب �ل��رت��غ��ايل 

ج�����وزي�����ه م����ور�ي���������س م�����ع ن��������ادي �ل���ه���ال 

�ل�����ش��ع��ودي، �ل����ذي ع���ن خ��ل��ف��ا ل��ل��ر�زي��ل��ي 

�شحيفة  و�أو����ش���ح���ت  م���ي���ك���ايل.  روج������رو 

م��ور�ي�����س  �أن  �ل�����ش��ع��ودي��ة،  “�لريا�شية” 
�ليوم  م���رة،  لأول  �ل��ه��ال  ت��دري��ب  �شيقود 

�حلجر  ف��رة  نهاية  بعد  وذل���ك  �لأرب���ع���اء، 

�ل�����ش��ح��ي �ل��ت��ي خ�����ش��ع ل��ه��ا وط��اق��م��ه ل��دى 

�أن  �إىل  و�أ�����ش����ارت  �ل�����ش��ع��ودي��ة.  و���ش��ول��ه��م 

مور�ي�س ق�شى وطاقمه يومن يف �حلجر 

�ل�����ش��ح��ي ق���ب���ل �خل�������ش���وع مل�����ش��ح��ة ط��ب��ي��ة 

�إد�رة  وف��رت  بعدما  �شامتهم،  من  للتاأكد 

�إ�شبانيا  من  لنقلهم  خا�شة  طائرة  �لهال 

�لعزيز  عبد  �أن  و�أ���ش��اف��ت  �ل�شعودية.  �إىل 

�ل�شباب  �للياقة يف فريق  �لدو�شري مدرب 

�لفني  �إىل �جلهاز  �شين�شم  �لهال،  بنادي 

�ل��ه��ال  �إد�رة  وك��ان��ت  مل��ور�ي�����س.  �مل�����ش��اع��د 

�لرتغايل  �مل��درب  م��ع  �لتعاقد  �أعلنت  ق��د 

�أقيل  �لذي  للر�زيلي ميكايل  وذلك خلفا 

�لفريق يف دوري  نتائج  ب�شبب  من من�شبه 

�أب��ط��ال �آ���ش��ي��ا، وذل���ك رغ��م ت��اأه��ل��ه �إىل دور 

�ل�شتة  ل��دور  �لهال  وت��اأه��ل  ع�شر.  �ل�شتة 

3 فرق  �آ�شيا �شمن �أف�شل  ع�شر من �أبطال 

�حتلت �ملركز �لثاين يف جمموعتها، بعدما 

و�شيفا  �لأوىل  �ملجموعة  يف  م�شو�ره  �أنهى 

ن���ق���اط. و���ش��م��ت �مل��ج��م��وع��ة   10 ب��ر���ش��ي��د 

�لأوىل �إىل جانب �لهال، فرق: ��شتقال 

ب�شفته  ت��اأه��ل  �ل���ذي  �لطاجيكي  دو���ش��ن��ب��ه 

مت�شدر �لرتيب و�شباب �لأهلي �لإمار�تي 

�ملحلي  �مل�شتوى  وعلى  �لأوزب��ك��ي.  و�آجمك 

�ل�شعودي  �ل��دوري  ترتيب  �لهال  يت�شدر 

بر�شيد 48 نقطة، متفوقا بفارق �لأهد�ف 

بنف�س  �لثاين  �ملركز  �شاحب  �ل�شباب  عن 

�لر�شيد، فيما يحتل �لحتاد �ملركز �لثالث 

46 نقطة. بر�شيد 

لندن – وكاالت 

توما�س  لت�شيل�شي،  �لفني  �ملدير  �أكد 

للموقعة  “م�شتعدون  �أن���ه���م  ت��وخ��ي��ل، 

ري��ال  م��و�ج��ه��ة  �إىل  �إ���ش��ارة  �لكرى” يف 

مدريد يف �إياب ن�شف نهائي دوري �أبطال 

�لأملاين يف  �ملدرب  �لأربعاء وقال  �أوروبا، 

ت�شريحات عقب �لفوز بهدفن نظيفن 

على فولهام بالدوري �لإجنليزي �ملمتاز 

يف وقت، نود فيه �أن نلعب مبار�ة  “نحن 
“ل جم���ال  وت����اب����ع  �لأه����م����ي����ة«.  ب���ه���ذه 

�شيكون  ���ش��يء.  �أي  على  �ل��ن��دم  �أو  للقلق 

م�شتعدون  “نحن  و�شدد  مثًر�«.  �لأمر 

خل��و���س م��وق��ع��ة ر�ئ��ع��ة، �أن���ا م��ت��اأك��د من 

ري��ال  لأن  ر�ئ���ع،  �أد�ء  �إىل  �شنحتاج  �أن��ن��ا 

مدريد �شي�شعب علينا �لأمور«. و�أ�شاف 

ن�شف  �إىل  بالو�شول  للغاية  �شعيد  “�أنا 
و�شيكون  �ملجموعة«.  ه��ذه  مع  �لنهائي 

�لع��ت��م��اد على جميع  ت��وخ��ي��ل،  مب��ق��دور 

كوفا�شيت�س،  ماتيو  با�شتثناء  لع��ب��ي��ه، 

�لذي مل يتعاف متاًما من �إ�شابته �لتي 

ت�شيل�شي  �أن  يذكر  موؤخر�.   لها  تعر�س 

مت��ك��ن م���ن �ل��ت��ع��ادل م���ع ري����ال م��دري��د، 

ب��ه��دف ل��ك��ل ف��ري��ق يف م���ب���ار�ة �ل��ذه��اب، 

�أل��ف��ري��دو دي  �أق��ي��م��ت ع��ل��ى ملعب  �ل��ت��ي 

�لدين  زي��ن  �لفرن�شي  و�أرج���اأ  �شتيفانو. 

زيد�ن، مدرب ريال مدريد، �لإعان عن 

ت�شيل�شي،  �شتو�جه  �لتي  �لفريق  قائمة 

لتحديد  �ن��ت��ظ��ار�  زي�����د�ن،  ق����ر�ر  وج����اء 

موقف كل من �لر�زيلي مار�شيلو �لذي 

مدريد  جمعية  �نتخابات  يف  �شي�شارك 

�لو�شط  ولعب  مدريد(،  �إقليم  )برملان 

�ل��ذي  فالفردي  فيدي  �لأوروج��وي��اين 

ينتظر معرفة نتيجة �ختبار �لك�شف عن 

فرو�س كورونا �لذي خ�شع له �لإثنن. 

وي���اأم���ل زي�����زو، �لع���ت���م���اد ع��ل��ى لع��ب��ْي��ه 

خ�����ال م���و�ج���ه���ة �ل����ب����ل����وزومل ي�����ش��ارك 

ف���ال���ف���ردي م���ع زم���ائ���ه يف ت���دري���ب���ات 

�ل����ف����ري����ق، ووج���������وده ����ش���م���ن �ل���ق���ائ���م���ة 

على  متوقف  ل��ن��دن  �إىل  �شتتوجه  �ل��ت��ي 

�ليوم  ل��ه  خ�شع  �ل��ذي  �لخ��ت��ب��ار  نتيجة 

وه����و م���ع���زول مب��ن��زل��ه. وم����ن �مل��ح��ت��م��ل 

�ل��ر�زي��ل��ي  �لأي�����ش��ر  �لظهر  ي�شافر  �أل 

وذلك  �لتز�ماته،  ب�شبب  �لبعثة  برفقة 

�نتخابات  يف  للم�شاركة  ��شتدعائه  بعد 

جمعية مدريد.

مدريد – وكاالت 

��شتمر�ر  �لليجا،  م��ن  �ل����34  �جل��ول��ة  �شهدت 

�ل�����ش��ر�ع �ل�����ش��ر���س ع��ل��ى �ل�������ش���د�رة، وك���ذل���ك يف 

�أتلتيكو  �ل��ث��اث��ي  ف���از  ح��ي��ث  �ل��ه��ب��وط؛  منطقة 

وريال مدريد وبر�شلونة يف مبارياتهم، ليحافظ 

�لروخيبانكو�س على �ل�شد�رة، وخلفه بنقطتن 

 10 �أب��رز  يلي  وفيما  وبر�شلونة.  �ل��ري��ال  من  كل 

�شجله  �ل��ذي  ..بهدفه  للجولة   وغر�ئب  حقائق 

يف مرمى فالن�شيا من ركلة حرة مبا�شرة، �أ�شبح 

�لأرجنتيني ليونيل مي�شي مهاجم بر�شلونة هو 

�أف�شل هد�ف يف �لليجا من ركات حرة مبا�شرة 

هذ� �ملو�شم )3 �أهد�ف(، متخطيا لعب �ألفي�س، 

خو�شيلو )هدفان. ..)ورغم �عتياده على ت�شجيل 

�إح�شائيات جيدة يف �شناعة �لأهد�ف، لكن �إي�شكو 

�ألرك���ون مل يكن قد �شنع �أي ه��دف ط��و�ل هذ� 

�أم��ام  ذل��ك  �أخ���ًر� يف فعل  �أن ينجح  �ملو�شم، قبل 

�أو�شا�شونا حينما مرر ركنية لر�أ�س �إيدير ميليتاو 

لي�شجل �لهدف �لذي �فتتح �نت�شار ريال مدريد 

 )2-0(، لي�شنع �إي�شكو �أول هدف له هذ� �ملو�شم.

و�أ�شبح كيكي جار�شيا هو �أول لعب يف تاريخ نادي 

�إيبار ي�شجل “هاتريك” للفريق بدوري �لدرجة 

�لأوىل، بعدما قاد فريقه للفوز على ديبورتيفو 

�آمال  على  كيكي حافظ  �أن  كما  �ألفي�س )0-3(. 

يف  �لبقاء  �أج��ل  من  �لن�شال  مو��شلة  يف  فريقه 

�لأ�شو�ء، رغم �أنه يحل يف �ملركز �ل�20 )�لأخر(. 

وحقق هوي�شكا �أول �نت�شار يف تاريخه على ريال 

�شو�شييد�د بهدف لا�شيء �شجله �لاعب �أريتز 

�ألو�شتوندو باخلطاأ يف مرمى فريقه قبل 4 دقائق 

ع��ل��ى �ل��ن��ه��اي��ة. وك���ان �ل��ف��ري��ق��ان ق��د �لتقيا قبل 

 5 يف  هوي�شكا  منا�شبات: خ�شر   7 يف  �ملبار�ة  هذه 

وتعادل يف �ثنتن. وحقق �أتلتيكو مدريد �نت�شاًر� 

�شعًبا على ح�شاب �إلت�شي بهدف نظيف ليحافظ 

هذه  خ��ال  لكن  �لليجا،  جل��دول  �شد�رته  على 

�مل���ب���ار�ة �أي�����ش��ا ح��ق��ق لع���ب���ان ب��ال��ف��ري��ق رق��م��ن 

�ل��ذي  ري�����ش��ورك�����ش��ي��ون،  ك��وك��ي  �لأول،  مم��ي��زي��ن. 

�لروخيبانكو�س.  مع   350 رق��م  مبار�ته  خا�س 

يف  �أوب�����اك  ي���ان  �ل�شلوفيني  �حل���ار����س  و����ش���ارك 

لوي�س  �لكولومبي  ليتخطى   225 رق��م  �مل��ب��ار�ة 

�أمار�نتو برير� وي�شبح ثالث �أكرث لعب �أجنبي 

�مل��دري��دي،  �لفريق  بقمي�س  مبار�ته  يف  ي�شارك 

خ��ل��ف �لأوروج����و�ي����اين دي��ي��ج��و ج��ودي��ن )277(، 

�شيلتا  وحقق   .)240( لوي�س  فيليبي  و�لر�زيلي 

ح�شاب  على  �ل��ت��و�يل  على  ثانيا  �نت�شار�  فيجو 

ليفانتي )2-0(، بعد فوزه قبلها على �أو�شا�شونا، 

ليخو�س �جلولت �لأخرة من �لليجا مطمئنا، 

�شيلتا،  �أن  كما  �ملا�شين.  �ملو�شمن  عك�س  على 

�شاحب �ملركز �لتا�شع باجلدول، ميتلك حظوظ 

لي�شت م�شتحيلة لحتال مركز موؤهل للدوري 

�ملو�شمن  �لأوروب���ي، على عك�س ما حدث خال 

�ملا�شين، �للذين �شمن فيهما �لبقاء يف �جلولة 

�لأخرة من �ملو�شم. وبعد 20 عاًما من م�شاركته 

�أخ��رى  �أندية  يف  �للعب  وبعد  بيتي�س،  يف  �لأوىل 

خو�كن  ���ش��ارك  �لأندل�شي،  للنادي  �ل��ع��ودة  قبل 

�لفريق  بقمي�س   460 رق��م  مبار�ته  يف  �شان�شيز 

�لأخ�شر و�لأبي�س �أمام بلد �لوليد، ليعادل رقم 

�أكرث  ولي�شبح  �إ�شناول،  ر�مون  �حلار�س خو�شيه 

بيتي�س. ت��اري��خ  يف  للمباريات  ا  خو�شً  �لاعبن 

بالتعادل  بيتي�س  وريال  �لوليد  بلد  لقاء  و�نتهى 

بلد  ك��ان  �مل��ب��ار�ة  تلك  وقبل  �لإيجابي )1-1(. 

�لوليد هو �لفريق �لأكرث حتقيقا للتعادلت 

 16 ب��ع��ده��ا �إىل  �ل��ل��ي��ج��ا، ل��رف��ع ر���ش��ي��ده  يف 

�ل�شاد�س  �لتعادل  هو  هذ�  يعد  بينما  تعادل. 

�لفريقان  ليو��شل  ثوريا،  ملعب  يف  لبيتي�س 

وو��شل  �ل��ت��ع��ادلت.  يف  �إح�شائياتهما  تعزيز 

م��درب ف��ي��اري��ال، �أون���اي �إمي���ري، تفوقه على 

خيتايف  م���درب  ب���ورد�ل����س،  خو�شيه  غ��رمي��ه 

ب��ع��دم��ا ح��ق��ق �ل���ف���وز ع��ل��ي��ه )0-1(.  ح���ال���ًي���ا، 

وي��ع��د �لن��ت�����ش��ار ه��و �خل��ام�����س لإمي���ري على 

5 م��و�ج��ه��ات بينهما  �أ����ش���ل  م���ن  ب����ورد�ل�����س 

م����ع خم��ت��ل��ف �ل����ف����رق. وي���ح���ل ف���ي���اري���ال يف 

ويناف�س  �لليجا  ب��ج��دول  �ل�شاد�س  �لرتيب 

ب��ق��وة ع��ل��ى �ح���ت���ال م��رك��ز م���وؤه���ل ل��ل��دوري 

�لأوروب����������ي، ب��ي��ن��م��ا ي��ح��ل خ��ي��ت��ايف يف �مل��رك��ز 

 �خل���ام�������س ع�������ش���ر وه������و م����ه����دد ب���ال���ه���ب���وط.

خ��ورخ��ي مولينا،  غ��رن��اط��ة،  و���ش��ارك مهاجم 

بالليجا،   250 ق��اد���س، يف م��ب��ار�ت��ه رق��م  �أم���ام 

نظيف.  بهدف  فريقه  بخ�شارة  �نتهت  و�لتي 

�ل�39 عاما  �ملهاجم �ملخ�شرم �شاحب  و�شارك 

قبلها مع ريال بيتي�س )113 مبار�ة(، وخيتايف 

)108 مباريات( �إ�شافة لغرناطة )29 مبار�ة(. 

يذكر �أن مولينا �شارك للمرة �لأوىل يف مبار�ة 

2012/2011 مع بيتي�س وكان  بالليجا مو�شم 

عمره وقتها 30 عاما.

مدريد – وكاالت 

�أكد تقرير �شحفي �إ�شباين �أن �لأرجنتيني 

على  حر�س  بر�شلونة،  قائد  مي�شي،  ليونيل 

دع�����وة لع���ب���ي �ل���ف���ري���ق �ل��ك��ت��ال��وين ل��ت��ن��اول 

�لذي  �ل�شعب  �لفوز  منزله، عقب  �لغد�ء يف 

حتقق على ح�شاب فالن�شيا، و�لتعهد بتحقيق 

�شعًبا  ف����وًز�  بر�شلونة  وح��ق��ق  �لليجا.  لقب 

ملعب  ع��ل��ى   )2-3( ف��ال��ن�����ش��ي��ا  ح�����ش��اب  ع��ل��ى 

من  �ل����34  �جل��ول��ة  مباريات  �شمن  مي�شتايا، 

�لدوري �لإ�شباين. وقالت �شحيفة »�شبورت« 

لتناول  زم��ائ��ه  دع���ا  “مي�شي  �ل��ك��ت��ال��ون��ي��ة: 

�ل��ي��وم من  م���ر�ن  �ل��غ��د�ء معه مبنزله عقب 

�أجل �لحتقال بالفوز على فالن�شيا، و�لتفاق 

على ع��دم �إه���د�ر �أي نقطة م��ن �أج��ل حتقيق 

�ملفاجئة  �لهزمية  بعد  خا�شة  �لليجا،  لقب 

�أمام غرناطة، و�لتي ت�شببت يف �شياع فر�شة 

ملو�جهة  بر�شلونة  وي�شتعد  �لليجا«.  ت�شدر 

�ملقبل،  �ل�شبت  ي��وم  مدريد،  �أتلتيكو  �ملت�شدر 

على ملعب كامب نو، ويف حالة فوزهم باملبار�ة 

هذ�  م��رة  لأول  �لليجا  ج���دول  �شيت�شدرون 

�ملو�شم، يف �نتظار �أي تعرث لريال مدريد، من 

�أجل �لنفر�د بال�شد�رة. ويلتقي ريال مدريد 

يف نف�س �جلولة مع �ملناف�س �لر�بع على لقب 

�لليجا، فريق �إ�شبيلية، و�لذي ميني بر�شلونة 

نظره  �لأندل�شي  �لفريق  يوقف  ب��اأن  نف�شه 

ريال مدريد ويفقده بع�س �لنقاط. 

مدريد - وكاالت

ت��اأه��ل��ت �لأ����ش���ر�ل���ي���ة �آ���ش��ل��ي ب��ارت��ي 

مدريد  م��وت��و�  بطولة  نهائي  رب��ع  �إىل 

م�شاء  تغلبت  بعدما  للتن�س  �ملفتوحة 

�شوياتيك  �إيجا  �لبولندية  �لإثنن على 

مب��ج��م��وع��ت��ن. و�ن���ت���ه���ت �مل����ب����ار�ة ب��ن 

ج��ارو���س  رولن  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  حاملتي 

بفوز �مل�شنفة �لأوىل يف ت�شنيف �لتن�س 

و4-6.  5-7 بو�قع  �ملحرفات   لاعبات 

�لنهائي  رب��ع  يف  �لأ���ش��ر�ل��ي��ة  و�شتلعب 

�ل��ت��ي  ك��ف��ي��ت��وف��ا  ب��ي��ر�  �لت�شيكية  �أم����ام 

ت���غ���ل���ب���ت ع���ل���ى �ل����رو�����ش����ي����ة ف���رون���ي���ك���ا 

كودرميتوفا بو�قع 6-3 و4-6 و4-6.

القاهرة – وكاالت 

لغزل  �لفني  �مل��دي��ر  عيد،  خالد  �أك��د 

�لأهلي  على  فريقه  فوز  �أهمية  �ملحلة، 

وقال  �مل�شري.  بالدوري   19 �جلولة  يف 

“قدمنا  �شحفية:  ت�شريحات  يف  عيد، 

يف  وجنحنا  �لأهلي،  �أم��ام  كبرة  مبار�ة 

كبر  ب�شكل  �لأحمر  خطورة  من  �حلد 

و�أ���ش��اف:  خطورته”.  منافذ  و�إغ���اق 

ب�شكل  �أل��ع��ب  �أن  م��ن��ي  مطلوبا  “لي�س 
��شتطعنا  فقد  �لأه��ل��ي،  �أم���ام  هجومي 

�أن نظهر ب�شكل جيد و�لاعبون نفذو� 

�ل�شكر  و�أوج���ه   ،%100 بن�شبة  �ملطلوب 

�ل��ك��ر�ت  ع��ل��ى  “ركزنا  وت���اب���ع:  لهم”. 

وجنحنا  كثر�،  عليها  وتدربنا  �لثابتة، 

فر�شة  �إه���د�ر  جانب  �إىل  �لت�شجيل  يف 

�أخرى خطرة نفذها فتحي مروك”. 

�ل��ف��وز  يف  �مل��و���ش��م  ه���ذ�  “جنحنا  و�أمت: 

ع���ل���ى �لأه�����ل�����ي وم�����ن ق���ب���ل���ه �ل���زم���ال���ك 

وت��ع��ادل��ن��ا م��ع ب��ر�م��ي��دز. �مل��ح��ل��ة عائد 

ب���ق���وة. ���ش��ن��ط��وي �ل�����ش��ف��ح��ة ون���رك���ز يف 

�لقادم”.

باري�ض - وكاالت

�لقدم  لكرة  �لأوروب���ي  �لحت��اد  �أعلن 

�ل����دوري  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي  �أن  )ي���وي���ف���ا( 

���ش��ي��ح��ت�����ش��ن��ه ملعب  �ل����ذي  �لأوروب��������ي، 

)�إن���رج���ا ج��د�ن�����ش��ك( يف ب��ول��ن��د�، ي��وم 

26 م���ن �ل�����ش��ه��ر �جل�������اري، ق���د ي�����ش��ه��د 

وق���ال  م��ت��ف��رج.  و500  �آلف   9 ح�����ش��ور 

يويفا، يف بيان ر�شمي “�أكدت �ل�شلطات 

�ل��ب��ول��ن��دي��ة ل��ي��وي��ف��ا ح�����ش��ور ن��ح��و %25 

9 �آلف  من �شعة �مللعب، �أو بحد �أق�شى 

�لقاري  �لحت��اد  وك�شف  متفرج«.  و500 

�أن �جلماهر، �لتي �شت�شافر �إىل �ملدينة 

�أن  “يجب  �لنهائي  ملتابعة  �لبولندية 

ت�شتويف �شروط و�شو�بط دخول �لباد 

نوه  �لنهائي«. كما  �إقامة  �ل�شارية وقت 

مبوجب  �شيكون  �مللعب،  دخ��ول  �أن  �إىل 

�ل��ت��ي  �ملحلي”،  “�لت�شريع  ����ش���روط 

و�لتي  �لأ�شبوع،  “تاأكيدها” هذ�  �شيتم 

�شهادة  �إىل  �حلاجة  ت�شمل  �أن  “ميكن 
عن  �لك�شف  �ختبار  �شلبية  �أو  �لتطعيم، 

ف��رو���س ك���ورون���ا«. و�أ����ش���اف ي��وي��ف��ا �أن 

�لبولندية،  �ل�شلطات  �إع���ان  حالة  يف 

تخفي�س �شعة �ل�شتاد عن �لعدد �ملتفق 

عليه، �شيقوم برد �إجمايل �شعر �لتذكرة 

ل��ل��م�����ش��ري��ن �مل���خ���ت���اري���ن. و���ش��ي��ح�����ش��ل 

�ألفن و500 تذكرة  �لنهائي على  طرفا 

�أل��ف��ي  ط���رح  �شيتم  بينما  م��ن��ه��م��ا،  ل��ك��ل 

ت���ذك���رة ل��ل��ب��ي��ع �أم�����ام �جل���م���اه���ر، عر 

�شُي�شمح  حيث  ليويفا،  �لر�شمي  �ملوقع 

ل��ك��ل ���ش��خ�����س ب�����ش��ر�ء ت��ذك��رت��ن كحد 

�أق�شى.

بارتي في ربع نهائي مدريد

المحلة هزم الزمالك واالهلي 

النهائي االوروبي بحضور جماهيري
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االنباط-وكاالت

ثالثة  بحب�س  امل�����ص��ري��ة  ال�����ص��ل��ط��ات  اأم���رت 

م��ت��ه��م��ن، اأ����ص���ب���وع���ن ع��ل��ى ذم����ة ال��ت��ح��ق��ي��ق، 

بعد  اأبي�س،  ب�صالح  �صاب  طعن  يف  لتورطهم 

دفاعه عن فتاة كانوا يتحر�صون بها.

وح�������ص���ب���م���ا ذك��������رت ����ص���ح���ي���ف���ة »ال�����وط�����ن« 

مّثل ثالثة متهمن جرميتهم  امل�صرية، فقد 

»مطواة«،  اأبي�س  ب�صالح  بال�صدر  �صاب  بطعن 

ل��دف��اع��ه ع���ن ف��ت��اة ك���ان���وا ي��ت��ح��ر���ص��ون ب��ه��ا يف 

منطقة دار ال�صالم بالقاهرة.

واأم�������رت اأج����ه����زة الأم������ن ب��ال��ت��ح��ف��ظ ع��ل��ى 

ال�����ص��الح امل�����ص��ت��خ��دم يف اجل���رمي���ة، واإ����ص���دار 

اأ�صباب  على  للوقوف  ال�صرعي  الطب  تقرير 

الوفاة.

واع�����رف امل��ت��ه��م��ون ب��ج��رمي��ت��ه��م، واأق�����روا 

اأنهم مل يق�صدوا قتل املجني عليه، واإمنا كان 

بعد  طريقهم  عن  لالبتعاد  تخويفه  هدفهم 

تدخله للدفاع عن فتاة كانوا يتحر�صون بها.

ب�شعة جرمية 

من  بالغا  ال�صالم  دار  �صرطة  ق�صم  وتلقى 

اأحد امل�صت�صفيات يفيد بو�صول �صاب يبلغ من 

نافذة  بطعنة  م�صابا  عاما،   16 حوايل  العمر 

مع  م�صاجرة  خلفية  على  وذل���ك  ال�����ص��در،  يف 

منطقة  يف  بفتاة  يتحر�صون  كانوا  متهمن   3

ب�صالح  بطعنه  اإثرها  على  قاموا  ال�صالم،  دار 

اأبي�س، وفروا هاربن.

بحث  فريق  ت�صكيل  مت  للبالغ،  وا�صتجابة 

ال��واق��ع��ة، ومتكنت  ل��ك�����ص��ف م��الب�����ص��ات  وحت���ر 

والتحقيقات  التحريات  خ��الل  من  ال�صرطة 

وف���ح�������س ال����ك����ام����رات امل�����وج�����ودة ب��امل��ن��ط��ق��ة 

ال�صبان  هوية  حتديد  من  ال�صهود،  ومناق�صة 

عليه،  امل��ج��ن��ي  بطعن  ق��ام��وا  ال��ذي��ن  ال��ث��الث��ة 

وتبن اأن اأحدهم »م�صجل خطر«.

ول����الإي����ق����اع ب����ه����م، اأع��������دت ك���م���ائ���ن ث��اب��ت��ة 

ال�����ص��رط��ة م���ن �صبط  وم��ت��ح��رك��ة، ومت��ك��ن��ت 

ومت  �صرهم،  خ��ط  تتبع  طريق  ع��ن  املتهمن 

للوقوف  ا�صتجوابهم  وج��ار  عليهم،  القب�س 

الإج����راءات  وات��خ��اذ  احل���ادث،  مالب�صات  على 

الالزمة حيالهم القانونية 

 مصر.. شاب يدفع حياته ثمنا للدفاع عن فتاة تعرضت للتحرش

 »أبل« تطّور هاتفا قابال للطي.. 
وهذا موعد إطالقه ومواصفاته

 »الفلك الدولي« يحدد موعد عيد 
الفطر في أغلب الدول اإلسالمية

 وفاة المطرب المصري ماهر العطار 
عن عمر ناهز 83 عاما

االنباط-وكاالت

املتخ�ص�صن  امل��ح��ل��ل��ن  اأح���د  ك�����ص��ف 

مب��ن��ت��ج��ات ���ص��رك��ة »اأب�������ل«، ع���ن امل��وع��د 

امل��ت��وق��ع ل��ط��رح ه��ات��ف »اآي����ف����ون« ق��اب��ل 

للطي.

كو،  ت�صي  مينغ  التقني  املحلل  ووفق 

للطي  قابال  هاتفا  �صتطرح  »اأب��ل«  ف��اإن 

يف عام 2023.

وح�����ص��ب��م��ا ن��ق��ل��ت »���ص��ي اإن ب���ي ���ص��ي« 

ما  اإنتاج  يتم  اأن  يتوقع  فاإنه  عن مينغ، 

»اآيفون«  20 هاتف  اإىل   15 ي��راوح بن 

قابل للطي يف 2023.

يت�صمن  اأن  املرجح وفق مينغ،  ومن 

ال����ط����راز اجل���دي���د م���ن »اأب�������ل«، ���ص��ا���ص��ة 

8 بو�صات، من نوع  قابلة للطي مقا�س 

»اأوليد«.

واأو�صح مينغ اأن توجه »اأبل« لدخول 

����ص���وق ال���ه���وات���ف ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ط��ي، ب��ات 

�صروريا، وذلك يف �صوء اإقبال م�صّنعي 

الهواتف على اقتحام هذا امل�صمار.

واأ����ص���اف م��ي��ن��غ: »���ص��ت��ك��ون ال��ه��وات��ف 

ال����ق����اب����ل����ة ل���ل���ط���ي م����ي����دان����ا ل��ت��ن��اف�����س 

الأج��ه��زة  طفرة  بعد  ال��ه��وات��ف  �صركات 

ال��ت��ي ت��دع��م ���ص��ب��ك��ات اجل��ي��ل اخل��ام�����س 

لالت�صالت«.

»اآي���ف���ون«  اأن ه��ات��ف  وي��ع��ت��ق��د م��ي��ن��غ 

نانوية ف�صية  اأ�صالكا  يتبنى  القادم قد 

ت��ع��م��ل ب��ال��ل��م�����س ل�����ص��ا���ص��ة اجل���ه���از، مما 

مي��ن��ح »اأب�����ل« م��ي��زة ت��ن��اف�����ص��ي��ة يف ���ص��وق 

القابلة للطي. الأجهزة 

و����ص���ت���ك���ون ت���ق���ن���ي���ة ال����ع����ر�����س ه���ذه 

ال��ق��اب��ل��ة للطي يف  ���ص��روري��ة ل��الأج��ه��زة 

طية  م��ن  اأك���ر  ت��دع��م  ال��ت��ي  امل�صتقبل، 

تي  اآي  »اأي  موقع  ذكر  ح�صبما  واح��دة، 

التقنية بالأخبار  املتخ�ص�س  نيوز« 

االنباط- وكاالت

يف وق�����ت ���ص��ت��ت��ح��رى م��ع��ظ��م ال�����دول 

الثالثاء  م�صاء  العيد  ه��الل  الإ�صالمية 

ال��ف��ل��ك  م���رك���ز  اأع����ل����ن   ،2021 م���اي���و   11

الدويل توقعاته ب�صاأن يوم العيد يف تلك 

الدول.

ال���دويل،  الفلك  م��رك��ز  م��دي��ر  وك�صف 

اإىل  بالن�صبة  اأن���ه  ع����ودة،  ���ص��وك��ت  حم��م��د 

 11 ي���وم  ال��ه��الل  �صتتحرى  ال��ت��ي  ال����دول 

م��اي��و، ف���اإن روؤي���ة ال��ه��الل يف ذل��ك ال��ي��وم 

القمر  غروب  ب�صبب  »م�صتحيلة«  �صتكون 

الق���ران  ح���دوث  وب�صبب  ال�صم�س  قبل 

)ت���ول���د ال���ه���الل( ب��ع��د غ����روب ال�����ص��م�����س، 

رم�صان،  عدة  الدول  هذه  �صتكمل  وعليه 

بح�صابات  ال��ع��ي��د،  ي��وم  وي��ك��ون  ي��وم��ا،   30

الفلك، يوم اخلمي�س 13 مايو.

نقلتها  ت�صريحات  وفق  املركز،  واأ�صار 

اأن الدول  اإىل  �صحيفة »الإمارات اليوم«، 

ال��ت��ي ب���داأت �صهر رم�����ص��ان ي��وم الأرب��ع��اء 

ي��وم  ال��ع��ي��د  ه���الل  �صتتحرى  اأب���ري���ل،   14

والهند  بروناي  ومنها  مايو،   12 الأربعاء 

و�صلطنة  واإي���ران  وباك�صتان  وبنغالد�س 

ُع���م���ان وامل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة وال��ع��دي��د من 

ال�������دول الإف���ري���ق���ي���ة الإ����ص���الم���ي���ة غ��ر 

اإفريقيا. العربية يف 

وق���ال ع����ودة: »ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��دول التي 

مايو،   12 الأربعاء  يوم  الهالل  �صتتحرى 

فاإن روؤية الهالل يومها ممكنة با�صتخدام 

الإ���ص��الم��ي  ال��ع��امل  ���ص��رق  م��ن  التل�صكوب 

والدول العربية يف اآ�صيا واأوروبا.

يف حن اأن روؤية الهالل ممكنة بالعن 

املجردة ب�صعوبة من معظم قارة اإفريقيا 

الهالل  وروؤية  اجلنوبية،  واأمركا  وكندا 

ب�صهولة  امل��ج��ردة  ب��ال��ع��ن  ممكنة  ي��وم��ه��ا 

م��ن م��ع��ظ��م ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة واأم��رك��ا 

اأمركا اجلنوبية«. الو�صطى و�صمال 

العيد  يكون  اأن  املتوقع  »من  واأ�صاف: 

 13 اخلمي�س  ي��وم  ال���دول  ه��ذه  معظم  يف 

م��اي��و اأي�����ص��ا، يف ح��ن اأن���ه ق��د ي��ك��ون ي��وم 

اجلمعة 14 مايو يف بع�صها مثل باك�صتان 

وب����رون����اي ن���ظ���را ل���ع���دم اإم���ك���ان���ي���ة روؤي����ة 

ال��ه��الل ي���وم الأرب���ع���اء م��ن ه���ذه املناطق 

املجردة�س بالعن 

االنباط- وكاالت

ن���ع���ت ن���ق���اب���ة امل��و���ص��ي��ق��ي��ن يف م�����ص��ر 

امل��ط��رب م��اه��ر ال��ع��ط��ار ال���ذي ت���ويف بعد 

����ص���راع م���ع امل���ر����س ع���ن ع��م��ر ن���اه���ز 83 

عاما.

وق���ال���ت ن��ق��اب��ة امل��و���ص��ي��ق��ي��ن يف ب��ي��ان 

اأي���ام  ق��ب��ل  امل�صت�صفى  دخ���ل  ال���راح���ل  اإن 

الهوائية  ال�صعب  يف  بالتهاب  لإ�صابته 

و�صيق يف التنف�س.

ب��اب  ب��ح��ي   1938 ع����ام  ال���ع���ط���ار  ول����د 

ال�������ص���ع���ري���ة يف ال���ق���اه���رة وح�������ص���ل ع��ل��ى 

ب��ك��ال��وري��و���س ال��ت��ج��ارة ث��م دب��ل��وم املعهد 

العربية. للمو�صيقى  العايل 

ا�صتهر بغناء اللون ال�صعبي يف حقبتي 

اخل��م�����ص��ي��ن��ات وال�����ص��ت��ي��ن��ات م���ن ال��ق��رن 

الأف��الم  بع�س  يف  ���ص��ارك  كما  الع�صرين 

ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي��ة م��ن��ه��ا )ح�����ب وح����رم����ان( 

و)احر�صي من احلب( و)بنات بحري( 

و)النغم احلزين(.

و)افر�س  )بلغوه(  اأغانيه  اأ�صهر  ومن 

منديلك على الرملة( و)من ياآمن لك 

اأن���ا(  م���ن( )ورد اجل��ن��ان��ن( و)ق���م���ري 

اهلل(  و)احلار�س  عليك(  �صاألته  و)قلبي 

الغمزتن(. و)دوبوين 

غ�����اب ع����ن ال�������ص���اح���ة ال��غ��ن��ائ��ي��ة م��ن��ذ 

����ص���وى يف  ب���ع���ي���دة ومل ي��ظ��ه��ر  ����ص���ن���وات 

لقاءات تلفزيونية حمدودة للغاية.

االنباط-وكاالت

ثاين  غيت�س،  ومليندا  بيل  طالق  �صيمثل 

بعد  وذل���ك  امل��ال��ي��ة،  ل��الأ���ص��ول  تق�صيم  اأك���ر 

انف�صال جيف بيزو�س عن زوجته ماكنزي يف 

.2019 منت�صف العام 

وت���ق���در ث����روة ع��ائ��ل��ة غ��ي��ت�����س ب��ن��ح��و 130 

الرابعة  املرتبة  مليار دولر، مما يجعلهم يف 

لأثرياء العامل، خلف بيزو�س واإيلون ما�صك، 

ورجل الأعمال الفرن�صي برنارد اأرنو.

واأ�����ص����ار ت��ق��ري��ر ل�����ص��ح��ي��ف��ة »دي���ل���ي م��ي��ل« 

غيت�س  »اإم���راط���وري���ة  اأن  اإىل  ال��ري��ط��ان��ي��ة 

امل���ال���ي���ة« ت�����ص��م��ل م���ن���ازل يف خ��م�����س ولي����ات، 

واأ�����ص����ط����ول م����ن ال���������ص����ي����ارات، مب����ا يف ذل���ك 

دولر،  مليون   2 قيمتها  ن��ادرة  بور�س  �صيارة 

وجم����م����وع����ة ف���ن���ي���ة ت���ت�������ص���م���ن خم���ط���وط���ة 

ا�صراها  دولر،  مليون   30 بقيمة  لدافن�صي 

من  ع��دد  اإىل  بالإ�صافة  علني،  م��زاد  يف  بيل 

الطائرات اخلا�صة.

الق�صور  م��ن  ع��ددا  غيت�س  عائلة  متتلك 

املتحدة،  ال��ولي��ات  اأن��ح��اء  جميع  يف  الفاخرة 

م����ن اأه���م���ه���ا م���ن���زل ال���ع���ائ���ل���ة ال��رئ��ي�����ص��ي يف 

األف قدم   66 وا�صنطن، والذي تبلغ م�صاحته 

دولر،  مليون   63 ب� بنائه  كلفة  وتقدر  مربع، 

بينما ي�صل ثمنه الآن اإىل 125 مليون دولر.

ويحتوي املنزل على مكتبة عمالقة ت�صم 

ل��ل��ي��ون��اردو دافن�صي،  ي��ع��ود  دف��ر م��الح��ظ��ات 

 30 1994 مب����زاد، م��ق��اب��ل  ا����ص���راه ب��ي��ل ���ص��ن��ة 

مليون دولر.

غيت�س  اآل  ميتلك  ال��ق�����ص��ور،  ج��ان��ب  واإىل 

59 مليون دولر يف ويلينغتون  مزرعة بقيمة 

ب��ف��ل��وري��دا، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل م��زرع��ة اأخ���رى يف 

وايومنغ قيمتها 9 مالين دولر، وم�صاحتها 

492 فدانا، ا�صراها بيل �صنة 2009.

ومي���ت���ل���ك ال�����زوج�����ان اأي�������ص���ا م���ن���زل���ن يف 

مليون  و43   18 ب� قيمتهما  تقدر  كاليفورنيا، 

دولر، مت �صراوؤهما يف عامي 2014 و2020.

 اأرا�ض زراعية

القطاع  اأكر مالك فردي من  بيل  يعتر 

اخل��ا���س، ل��الأرا���ص��ي ال��زراع��ي��ة يف ال��ولي��ات 

املتحدة، حيث لديه اأرا�س مب�صاحة 242 األف 

فدان عر 18 ولية خمتلفة.

ول ي���ع���رف ع���ل���ى وج�����ه ال����دق����ة، ال�����ص��ب��ب 

ال��رئ��ي�����س ال����ذي ي��دف��ع ب��ي��ل ل��ال���ص��ت��ث��م��ار يف 

الأرا�صي الزراعية مبثل هذا امل�صتوى.

ال�سيارات عا�سق 

يحتوي  اإذ  لل�صيارات،  بحبه  بيل  ي�صتهر 

م��ن��زل��ه يف ���ص��ي��ات��ل ع��ل��ى م�����راآب ي��ت�����ص��ع ل���� 30 

مركبة.

ومن ال�صيارات الفاخرة التي ميتلكها بيل 

 ،»6 اإك�س جي  و«جاغوار  توربو«   930 »بور�س 

و«فراري 348«.

ووفق تقارير، فاإن اآخر عملية �صراء �صيارة 

2020، وه��ي  ب��ي��ل ك��ان��ت يف ف��راي��ر  ب��ه��ا  ق���ام 

�صيارة كهربائية من نوع »بور�س تايكان«.

طائرات خا�شة

اع����ت����ر ب���ي���ل يف اأك�������ر م����ن م������رة خ���الل 

اأن  ���ص��ح��ف��ي��ة،  م���ق���اب���الت  يف  ت�������ص���ري���ح���ات���ه 

تنفيذ  يف  ي�صاعده  خا�صة  لطائرات  امتالكه 

اأعماله على نحو اأكر كفاءة.

ول����دى ب��ي��ل ط��ائ��رت��ن م���ن ط����راز »غ��ل��ف 

مليون   65 بقيمة  اآر«  اإي   650 ج��ي  ���ص��رمي 

 ،»350 دولر، وطائرتن »بومباردر ت�صالنجر 

وجمموعة من طائرات الهليكوبر

 طالق بيل ومليندا غيتس.. »كلمة السر« 130 مليار دوالر

      

االنباط-وكاالت

ت���و����ص���ل���ت وك��������الت ف�������ص���اء ع���امل���ي���ة ع��ر 

ومعقدة،  متطورة  حماكاة  لعملية  اإجرائها 

اأنه ل توجد حاليا اأي تقنية قادرة على  اإىل 

ي�صرب  ق��د  عمالق  كويكب  اأي  ت�صادم  منع 

الأر�س.

اأ���ص��رف��ت عليها  ال��ت��ي  امل��ح��اك��اة  وخ��ل�����ص��ت 

وا�صتمرت  »نا�صا«  الأمركية  الف�صاء  وكالة 

من  كويكب  ت�صادم  ك��ارث��ة  اأن  اإىل  لأ���ص��ب��وع، 

حتى  جتنبها،  مي��ك��ن  ل  ب���الأر����س،  ال��ف�����ص��اء 

ولو منحنا مدة زمنية ل�صتة �صهور ا�صتعدادا 

لذلك.

وح�����ص��ب��م��ا ذك����رت ���ص��ح��ي��ف��ة »اإن��دب��ن��دن��ت« 

ال��ري��ط��ان��ي��ة، ف����اإن م��ث��ل ه���ذا »ال�����ص��ي��ن��اري��و 

موؤمتر  يف  له  التطرق  مت  وال��ذي  الكارثي«، 

املتحدة،  الأمم  برعاية  الكواكب  عن  الدفاع 

هذا  ملثل  م�صتعدة  غر  العامل  دول  اأن  اأثبت 

النوع من الكوارث.

وق���ال امل�����ص��ارك��ون ب��امل��وؤمت��ر يف ب��ي��ان: »اإذا 

واج���ه���ن���ا م��ث��ل ه����ذا ال�����ص��ي��ن��اري��و يف احل��ي��اة 

اإط��الق  ق��ادري��ن على  ن��ك��ون  ال��واق��ع��ي��ة، فلن 

الإخ��ط��ار  ه��ذا  م��ث��ل  يف  ف�صائية  م��رك��ب��ة  اأي 

بالقدرات احلالية«. الق�صر 

اأ���ص��رار  ال��ف�����ص��اء..  ال�صعوب يف  اأ���ص��اط��ر 

الثقب الأ�صود والعنقود النجمي

للرد على مثل  الوحيد  و�صيكون اخليار 

ه��ذا احل��دث اخل��ط��ر، ه��و اإخ��الء املنطقة 

ل��ك��ن منطقة  ال��ك��وي��ك��ب،  ا����ص���ط���دام  ق��ب��ل 

التاأثر �صتطال اأجزاء كبرة من العامل.

وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ال��ت��ج��رب��ة، ق���ال ل��ي��ن��ديل 

ال��دف��اع ع��ن الكواكب  ج��ون�����ص��ون، م�����ص��وؤول 

ن�صارك يف متارين  كل مرة  »يف  »نا�صا«:  يف 

اأب���رز  م��ن ه���ذا ال��ن��وع، نتعلم امل��زي��د ح���ول 

الكارثي،  احل��دث  هذا  مثل  مع  املتجاوبن 

ومن يحتاج اإىل معرفة املعلومات ومتى«.

واأ������ص�����اف ج���ون�������ص���ون: »ت�������ص���اع���د ه���ذه 

ال���ت���دري���ب���ات يف ن���ه���اي���ة امل����ط����اف جم��ت��م��ع 

الدفاع الكوكبي على التوا�صل مع بع�صهم 

تن�صيقنا  ل�صمان  حكوماتنا  وم��ع  البع�س 

ج��م��ي��ع��ا يف ح���ال���ة حت���دي���د ت��ه��دي��د ت��اأث��ر 

امل�صتقبل«. حمتمل يف 

وردا على خر ف�صل املحاكاة، قال رئي�س 

���ص��رك��ة »���ص��ب��ي�����س اإك���������س«، اإي���ل���ون م��ا���ص��ك: 

اأح�����د الأ����ص���ب���اب  »الف���ت���ق���ار اإىل ح���ل ك����ان 

اإىل �صواريخ  العديدة التي جتعلنا بحاجة 

اأكر واأكر تقدما«.

وح�������ص���ل���ت »����ص���ب���ي�������س اإك�����������س« م����وؤخ����را 

من  دولر  م��ل��ي��ار   2.89 بقيمة  ع��ق��د  ع��ل��ى 

مركبة  من  التايل  اجليل  لتطوير  »نا�صا« 

بناوؤها  يتم  وال��ت��ي  »�صتار�صيب«،  الف�صاء 

النظام  ح��ول  والب�صائع  الأ�صخا�س  لنقل 

ال�صم�صي.

اإن  اإك�������������س«،  ت����ق����ول »����ص���ب���ي�������س  ك����ذل����ك 

اإطالق  مركبة  »اأقوى  �صتكون  »�صتار�صيب« 

مل�صاعدة  ا�صتخدامها  ومي��ك��ن  ال��ع��امل«،  يف 

امل���ه���ام اخل��ا���ص��ة ب��ت��ح��وي��ل م�����ص��ار ك��وي��ك��ب 

متجه اإىل الأر�س.

وت����ع����م����ل »ن�����ا������ص�����ا« ع����ل����ى ت���ق���ن���ي���ة ح����رف 

مهمة  اأول  لإط����الق  وت��خ��ط��ط  ال��ك��وي��ك��ب��ات، 

توجيه  اإع���ادة  »اختبار  لنظام  لها  اختبارية 

ال��ك��وي��ك��ب امل������زدوج« ق��ب��ل و����ص���ول ال��ك��وي��ك��ب 

»دميورفو�س« يف خريف عام 2022.

النظام،  لهذا  التنفيذي  امل��دي��ر  وبح�صب 

توجيه  اإعادة  اختبار  »�صيكون  رايلي:  اأندريا 

ل��ل��دف��اع  اخ���ت���ب���ار  اأول  امل��������زدوج،  ال���ك���وي���ك���ب 

ال��ك��وك��ب��ي، و���ص��ت�����ص��اع��د ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي يتم 

اإرج���اع���ه���ا ب��ع��د ت��اأث��ره��ا ع��ل��ى دمي��ورف��و���س 

ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ى ف��ه��م اأف�����ص��ل لإح����دى ال��ط��رق 

التي ميكننا من خاللها التخفيف من خطر 

الأج�صام القريبة من الأر�س يف امل�صتقبل«.

جدير بالذكر اأن »نا�صا« تقوم حاليا بتتبع 

25 األف من الأج�صام القريبة من  ما يقارب 

اأج�صام جديدة مبعدل  اإ�صافة  الأر�س، ويتم 

30 يف كل اأ�صبوع

 تجربة »مدمرة« لناسا.. خطر اصطدام كويكب باألرض
 ال يمكن تجنبه


