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 ستولتنبرغ: األردن مصدر لالستقرار بالمنطقة

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 الخيرية الهاشمية ومركز الملك 
سلمان يستكمالن توزيع

 16550 سلة غذائية بفلسطين

»الصحة« والتعامل 
مع اإلعالم 000؟؟

االنباط- عمان

اأن العالقة بني وزارة ال�صحة  يبدو 

وو����ش���ائ���ل االع������ام ت�����ش��وب��ه��ا ال��ع��دي��د 

م��ن االخ���ت���االت يف ط��ري��ق��ة ال��ت��ع��ام��ل 

الكثري  اأن  اأي�����ش��اً  وي��ب��دو  واال���ش��ت��ج��اب��ة 

من م�شوؤويل الوزارة ي�شلكون منهجية 

والتمييز بني و�شائل االعام  املفا�شلة 

وفقو�س«  »خيار  وال�شحفيني  املختلفة 

على حد �شواء. 

وال نعلم ما هي اال�شباب التي حالت 

االأنباط  جريدة  �شحفيي  بني  وحت��ول 

ال��وزارة  وم�شوؤويل  ال�شحة  وزير  وبني 

ال���ذي���ن مل ي�����ش��ت��ج��ي��ب��وا ل��ك��اف��ة اأ���ش��ك��ال 

االت�������ش���ال وال���ت���وا����ش���ل م��ع��ه��م الأخ����ذ 

العديد  ح��ول  ومتابعتها  الت�شريحات 

املواطن  حياة  مت�س  التي  الق�شايا  من 

مبلف  يتعلق  مب��ا  خا�شة  يومي  ب�شكل 

اإدارة  ال���ذي ق��وب��ل��ت  امل�����ش��ت��ج��د  ك���ورون���ا 

امللف  ل��ه��ذا  م�شوؤوليها  وك��ب��ار  ال����وزارة 

بانتقادات عديدة٠  

االنباط  �شحيفة  ت�شعها  ت�شاوؤالت 

ع��ل��ى ط��اول��ة رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور 

ب�����ش��ر اخل�����ش��اون��ة ع��ل وع�����ش��ى اأن جتد 

اإج���اب���ة ���ش��ري��ح��ة م���ن دول�����ة ال��رئ��ي�����س 

ووزير االعام الذي نحرتم ونقدر٠.

االنباط- عمان

االأردن��ي��ة  اخل��ريي��ة  الهيئة  ا�شتكملت   

ال��ه��ا���ش��م��ي��ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع م���رك���ز امل��ل��ك 

���ش��ل��م��ان ل��اإغ��اث��ة واالأع���م���ال االإن�����ش��ان��ي��ة 

16550 �شلة غذائية خال �شهر  توزيع 

يف  العفيفة  االأ���ش��ر  على  امل��ب��ارك  رم�����ش��ان 

. فل�شطني

ام�س  الهيئة  ع��ن  ���ش��در  ب��ي��ان  واو���ش��ح 

امل�شتفيدة  االأ�شر  ا�شتهداف  ان  االرب��ع��اء، 

التن�شيق  خ��ال  من  مت  امل�شروع  ه��ذا  من 

املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  اجلمعيات  مع 

كل  يف  االأي��ت��ام  رع��اي��ة  ودور  الفل�شطينية 

م���ن ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وال��ق��د���س وق��ط��اع 

امل�شتفيدين  اختيار  ان  البيان  واكد   . غزة 

االأك�����ر ح��اج��ة مت ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى ع��دد 

التي  واالأ�شر  االأرامل  واأ�شر  االأ�شرة  اأفراد 

ت�����ش��م اأف����رادا م��ن ذوي االع��اق��ة واالأ���ش��ر 

على  تعتمد  اأو  دخل  لديها  يوجد  ال  التي 

احتياجاتها،  تاأمني  يف  االخرين  م�شاعدة 

فيها رب  ي��ك��ون  ال��ت��ي  االأ���ش��ر  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

ال�شن. كبار  االأ�شرة من 

التفا�صيل �ص »2«

 جاللته يجتمع مع امين عام »الناتو«

الملك يشيد بالعالقه المتميزة
 مع »الناتو«

اخلمي�س   24  رم�سان   1442 هـ  - املوافق  6  اأيار  2021 م - العدد  5685    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 الرئيس عباس قرر تفعيل الضغوط 
على حماس ومعاقبة معارضيه

 في فتح
االنباط-وكاالت

يف  اللبنانية،  »االأخ��ب��ار«  �شحيفة  قالت 

حممود  الرئي�س  اإن  اليوم،  ال�شادر  عددها 

حركة  على  ال�شغوط  تفعيل  ق��رر  عبا�س 

ح���م���ا����س خ�����ال ال����ف����رتة امل���ق���ب���ل���ة، ح�����ش��ب 

و���ش��ف��ه��ا، ل��دف��ع��ه��ا ل��ل��ق��ب��ول ب���ق���رار »اإل���غ���اء 

ال�شحيفة عن م�شادر  ونقلت  االنتخابات« 

عبا�س  الرئي�س  اأن  ت�شمها«،  »مل  فتحاوية 

ط���ل���ب خ�����ال ح�������ش���وره اج���ت���م���اع جم��ل�����س 

اأم�س، من حممد  ي��وم  ال���وزراء يف رام اهلل، 

ا�شتية »جتميد جزء من القرارات االأخرية 

قطاع  �شد  ال��ع��ق��وب��ات  بتقلي�س  القا�شية 

زي��ادة  �شاأنها  اأي خطوة م��ن  واإي��ق��اف  غ��زة، 

وقف  ومنها  القطاع،  على  االإن��ف��اق  فاتورة 

امل�شادر  واأ����ش���ارت   »2٠٠5 تفريغات  تثبيت 

ب���اإج���راء  م��ع��ن��َي«  »غ����ري  ال��رئ��ي�����س  اأن  اإىل 

اأو  ال��ع��ام احل���ايل،  االن��ت��خ��اب��ات حتى نهاية 

ح�شل  واإن  ح��ت��ى  امل��ق��ب��ل،  ال��ع��ام  منت�شف 

ع��ل��ى م��واف��ق��ة م��ن االح���ت���ال ع��ل��ى اإج���راء 

االنتخابات يف القد�س، ح�شب و�شفها وعلى 

ك�شفت  ف��ت��ح،  ح��رك��ة  يف  ال��داخ��ل��ي  ال�شعيد 

حركة  ترتيب  اإع��ادة  ينوي  »ال  الرئي�س  اأن 

فتح«، بعد اخلافات االأخرية.

التفا�صيل �ص »9«

االأنباط-جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

ل���ق���د ب������ات ال���ت���ع���ام���ل احل����ك����وم����ي م��ع 

االإع�����ام غ��ري ال��ر���ش��م��ي ���ش��واء امل��رئ��ي اأو 

العدالة  املقروء غري متوازن وغابت عنه 

اأننا نعي�س يف ظل ظروف  الر�شمية علًما 

و�شحية  اجتماعية،  اقت�شادية،  �شيا�شية، 

تكون  اأن  املفرت�س  ومن  و�شعبة  ع�شيبة 

ال�شراحة  على  ومبنية  اإيجابية  العاقة 

وال�شفافية والو�شوح ولي�س على التكتيم 

والتكميم الذي ي�شر بامل�شلحة الوطنية.

دولة الرئي�س

ما  ج��ي��ًدا  ت��ق��راأ  اأن حكومتكم مل  يبدو 

ال�شامي  التكليف  ل��ك��ت��اب  ال�����ش��ط��ور  ب��ني 

التي  ال�شامية  امللكية  واالأف��ك��ار  وال����روؤى 

كافة  ح��ول  النقا�شية  االأوراق  ا�شتملتها 

متوازنة  عاقة  بناء  وحت��دي��ًدا  الق�شايا 

ال�شامل بعيًدا عن  ومنفتحة مع االإعام 

ا  اأي�شً واالبتعاد  واملح�شوبية  اخل�شو�شية 

ع���ن م��ق��ول��ة )حم���م���د ي����رث وحم���م���د ال 

اأنكم جتاوزمت  يبدو  ي��رث( لكن وعلى ما 

وال�شواهد  للعاقة  العري�شة  اخلطوط 

ك���ث���رية ح�����ول ت��ع��ام��ل��ك��م م����ع ال�����ش��ح��اف��ة 

ال��ورق��ي��ة حت���دي���ًدا م���ن ال��ت��م��ي��ي��ز وغ��ي��اب 

امل�شاواة يف التعامل معها.

دولة الرئي�س

ث��ورة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن  االأوان  اآن  ل��ق��د 

،واإع��ام��ي��ة  اقت�شادية  اإداري����ة،  �شمولية، 

ا  اأي�شً ذات ر�شالة وا�شحة وروؤي��ة وا�شحة 

امل��ب��ادئ التي  اأه����داف ت��رت��ك��ز ع��ل��ى  �شمن 

اجلميع  ب��ني  ال�شمولية  ال��ع��دال��ة  حت��ق��ق 

مل��ا يعود  ت�����ش��ارك��ي��ة  ع��اق��ت��ك��م  ت��ك��ون  واأن 

وامل��واط��ن  ال��وط��ن  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة  باملنفعة 

الأن االإع��ام درع من دروع الوطن واأح��د 

اأركان الدولة ال�شاعي اإىل تر�شيخ احلرية 

وال��ع��دال��ة ون��ق��ل ال�����ش��ورة ال��ن��ا���ش��ع��ة وال 

ي��ع��ن��ي اإن ك���ان ه��ن��اك خ���اف ف��اإن��ه لي�س 

خ���اًف���ا ���ش��خ�����ش��ًي��ا ب���ل ي���ك���ون يف وج��ه��ات 

واحلكومة  ال�شحفي  ب��ني  لي�س  ال��ن��ظ��ر، 

ب���ل ه���ن���اك ُك����ّت����اب وم��ف��ك��ري��ن وحم��ل��ل��ني 

يجدون  وغريهم  واقت�شاديني  �شيا�شيني 

م���ن االإع������ام ال�����ش��ام��ل م��ن��ف��ًذا الإي�����ش��ال 

الر�شائل بكل اأمانة واإخا�س ورمبا قد ال 

الوطن  لهذا  يريدون  ال  ه��ذا من  ُيعجب 

خ���رًيا ب��ل ي���رون ال��وط��ن م��ك��اًن��ا يحققون 

واخل��ا���ش��ة  ال�شخ�شية  م�����ش��احل��ه��م  ف��ي��ه 

االإع��ام  تن�شفوا  اأن  بكم  ح��ريٌّ  فاإنه  ل��ذا 

اإن�شاف  خ��ال  م��ن  ال�شحافة  وحت��دي��ًدا 

االإع���ام���ي���ني وال�����ش��ح��ف��ي��ني ب���ع���ي���ًدا عن 

االتهامات  وتوجيه  والت�شنجات  املناكفات 

اآخ��ًرا يقر اجلميع  جزاًفا، واأخ��رًيا ولي�س 

القانون  ب���اأن  و�شحفيني  اإع��ام��ي��ني  م��ن 

فوق اجلميع لكن يبقى االأمل باأن ال يتم 

االإع���ام���ي ملجرد  اأو  ال�����ش��ح��ف��ي  ت��وق��ي��ف 

ال�����ش��ورة  ب��ن��ق��ل  ق���ام  اأو  ف��ي��ه  اج��ت��ه��د  راأي 

عرب احلديث اأو الكتابة من وجهة نظره 

قا�شًدا امل�شلحة الوطنية.

 قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

 المركزي يصدر تقريره الخامس حول نظام 
المدفوعات الوطني

  شركة ميناء حاويات العقبة تستقبل رئيسًا 
تنفيذيًا جديدًا

االنباط- عمان

ارت��ف��ع ا���ش��ت��خ��دام ن��ظ��ام ال��دف��ع االإل��ك��رتوين 

ب��وا���ش��ط��ة ال��ه��ات��ف ال��ن��ق��ال يف ع���دد ال��ع��م��ل��ي��ات 

عمليات  وب��ق��ي��م��ة  ب��امل��ئ��ة،   213 ب��ن�����ش��ب��ة  امل��ن��ف��ذة 

املا�شية  ال�شنة  م��ع  مقارنة  باملئة،   571 ال��دف��ع 

اجمالية  بقيمة  حركة  668ر٠59ر12  والبالغة 

تقدر ب�� 62ر٠82ر1 مليون دينار.

ال��ع��دد اخل��ام�����س م��ن التقرير  ج��اء ذل��ك يف 

 2٠2٠ لعام  الوطني  املدفوعات  لنظام  ال�شنوي 

ام�����س  االأردين  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك  ع���ن  ال�������ش���ادر 

االأرب����ع����اء، ال����ذي ي��ر���ش��د وي��ح��ل��ل وي����ربز اأه���م 

وقنوات  واأدوات  اأنظمة  يف  احلا�شلة  التطورات 

الدفع والتحويل االإلكرتوين لاأموال.

وق�����ال حم���اف���ظ ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال��دك��ت��ور 

ال��ت��ق��ري��ر ج���اء لتوفري  اإن ا���ش��دار  زي���اد ف��ري��ز، 

للباحثني  امل��وث��وق��ة  واالح�����ش��ائ��ي��ات  امل��ع��ل��وم��ات 

القرار وامل�شتثمرين لا�شتفادة منها  ومتخذي 

يف ت��ط��وي��ر وت��ع��زي��ز ا���ش��ت��خ��دام اأن��ظ��م��ة وق��ن��وات 

الدفع االإلكرتوين باململكة.

واأكد اأن التقرير يعك�س ا�شرتاتيجية البنك 

املركزي املتمثلة بدعم االنتقال اإىل بيئة الدفع 

الدفع  م��ب��ادرات  دع��م  ذل��ك  االإلكرتونية مبا يف 

حتقيقاً  للتطبيق  وال��ق��اب��ل��ة  امل��ت��اح��ة  احل��دي��ث��ة 

ل��ل��روؤى وال��ت��ط��ل��ع��ات امل��ل��ك��ي��ة ال�����ش��ام��ي��ة يف دع��م 

ومتطور،  �شامل  رقمي  اقت�شاد  نحو  التحول 

الدفع  و�شائل  ا�شتخدام  ت�شهيل  اإىل  باالإ�شافة 

وال��ت��ح��وي��ل االإل����ك����رتوين ل����اأم����وال ال��ق��ائ��م��ة 

كال�شيكات. واملبتكرة 

التفا�صيل �ص »8«

االنباط- العقبة

بوابة  العقبة،  حاويات  ميناء  �شركة  اأعلنت 

ال��ع��رب��ي  امل�����ش��رق  وم��ن��ط��ق��ة  االأردن  اإىل  ال��ع��امل 

�شورين كوفويد ين�شني  وما حولها، عن تعيني 

للرئي�س  خ��ل��ف��اً  ل��ه��ا  ج���دي���داً  ت��ن��ف��ي��ذي��اً  رئ��ي�����ش��اً 

يوجالنجام. �شتيفن  ال�شابق،  التنفيذي 

وميتلك ين�شني حياة مهنية حافلة، م�شتهًا 

 ،2٠٠1 اإي��اه��ا م��ع جم��م��وع��ة م��ري���ش��ك يف ال��ع��ام 

القيادية  املنا�شب  ومتقلداً خالها العديد من 

يف ع���دد م��ن امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ع��ام��ل��ة يف ق��ط��اع��ات 

وم��ن��اط��ق ج��غ��راف��ي��ة م��ت��ن��وع��ة. وق����د اأ���ش��ه��م��ت 

امل��ب��ي��ع��ات  اإدارة  ت�����ش��م��ل  ال���ت���ي  ي��ن�����ش��ني  خ����ربات 

وت��ط��وي��ر االأع��م��ال وال��ع��م��ل��ي��ات وامل�����ش��رتي��ات يف 

و�شنغهاي  وهيو�شنت  كونغ  وه��ون��غ  كوبنهاغن 

�شهادة  على  باحل�شول  عززها  والتي  واله��اي، 

كلية  م���ن  االأع����م����ال  اإدارة  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 

اأثناء عمله لدى مري�شك،  كوبنهاغن لاأعمال 

وب�شهادة ماج�شتري يف اإدارة االأعمال التنفيذية 

اإك�شابه  يف  فونتينبلو،  يف  اإن�����ش��ي��اد  جامعة  م��ن 

ميزة هامة تتمثل يف قدرته القيادية ومهاراته 

اإم  بي  »اإي  ل�شركة  ين�شني  ان�شم  وقد  العالية. 

امل�شغلة  الدولية،  احلاويات  ملحطات   »APM
 ،2٠18 العام  يف  العقبة،  حاويات  ميناء  ل�شركة 

اخلا�شة  للم�شرتيات  تنفيذي  كرئي�س  وذل��ك 

اإدارة  على  م�شرفاً  العاملية،  ال�شركة  بعمليات 

ال��دف��ع،  حتى  ال�����ش��راء  وعمليات  االأ���ش��ول،  فئة 

على  باملعامات  املتعلقة  للم�شرتيات  باالإ�شافة 

املحطات،.

التفا�صيل �ص »4«

 الفايز يلتقي فاعليات حزبية 
ونقابية بالعاصمة

 النواب يواصل مناقشة مشروع 
قانون غسيل األموال 

ومكافحة اإلرهاب االنباط-عمان

في�شل  االأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  التقى   

ال��ف��اي��ز ام�����س االأرب���ع���اء ف��اع��ل��ي��ات ح��زب��ي��ة 

ون���ق���اب���ي���ة واج���ت���م���اع���ي���ة مت���ث���ل حم��اف��ظ��ة 

تتعلق  ل��ق��اءات  �شل�شلة  �شمن  ال��ع��ا���ش��م��ة، 

ال�شيا�شي. االإ�شاح  بت�شريعات 

وق���ال ال��ف��اي��ز اإن ال��ل��ق��اءات ت��ه��دف اىل 

النظر  ل��وج��ه��ات  واال���ش��ت��م��اع  االآراء  ت��ب��ادل 

مل��اأ���ش�����ش��ة ح����وار �شامل  امل��خ��ت��ل��ف��ة، مت��ه��ي��داً 

يف�شي اإىل توافقات حول قوانني االإ�شاح 

ال�شيا�شي، موؤكدا حر�س جالة امللك عبد 

اال���ش��اح  م�شرية  تعزيز  على  ال��ث��اين  اهلل 

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

ولي�شت ردة فعل الأحداث حمددة.

ولفت اإىل اأن االأوراق النقا�شية جلالة 

امللك.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط- عمان

م�شروع  مناق�شة  النواب  جمل�س  وا�شل 

الف�شاد  ومكافحة  االأم���وال  غ�شيل  ق��ان��ون 

ال��ي��وم  ع��ق��ده��ا  جل�شة  خ���ال   2٠2٠ ل�شنة 

املحامي  املجل�س  رئي�س  برئا�شة  االأرب��ع��اء، 

عبداملنعم العودات، وح�شور هيئة الوزارة.

م�شروع  م���واد  م��ن  ع���ددا  املجل�س  واأق���ر 

القانونية  اللجنة  من  جاءت  كما  القانون 

ال��ق��ان��ون بح�شب  ال��ن��ي��اب��ي��ة.وج��اء م�����ش��روع 

االلتزام  ملتطلبات  تلبية  املوجبة  االأ�شباب 

الدولية. باملعايري  الفني 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط - عّمان

ت�شجيل  ع���ن  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 

كورونا  بفريو�س  اإ�شابة  و122٠  وف��اة   33

امل�شتجد يف اململكة ام�س االأربعاء، لريتفع 

8988 وفاة و716923  العدد االإجمايل اإىل 

االإ�شابات اجلديدة على  وتوزعت  اإ�شابة. 

عّمان،  العا�شمة  حمافظة  يف  حالة   348

 52 اإرب���د، منها  و3٠4 ح��االت يف حمافظة 

حالة يف الرمثا، و 1٠8 حاالت يف حمافظة 

البلقاء،  حمافظة  يف  حالة  و84  ال��زرق��اء، 

و79 حالة يف حمافظة املفرق، و62 حالة يف 

23 حالة يف البرتا،  حمافظة معان، منها 

و59 حالة يف حمافظة الكرك، و43 حالة يف 

حمافظة الطفيلة، و4٠ حالة يف حمافظة 

عجلون،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و39  ج��ر���س، 

العقبة، و27 حالة  و27 حالة يف حمافظة 

يف حمافظة ماأدبا.واأ�شار املوجز االإعامي 

ال�شادر عن رئا�شة الوزراء ووزارة ال�شحة 

اإىل اأن عدد احلاالت الن�شطة حالّيا و�شل 

اإىل 11411 حالة.

التفا�صيل �ص »3«

 الصحة: 33 وفاة و1220 إصابة 
بفيروس كورونا  

االنباط- بروك�صل

 اج��ت��م��ع ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال���ث���اين، يف 

ب��روك�����ش��ل ام�����س االأرب����ع����اء، م���ع االأم�����ني ال��ع��ام 

ين�س  »ال��ن��ات��و«  االأط��ل�����ش��ي  �شمال  حلف  ملنظمة 

�شتولتنربغ.

وال�شراكة  التعاون  ع��اق��ات  اللقاء  وت��ن��اول 

ال��ن��ات��و يف  ب��ني االأردن وح��ل��ف  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

امل���ج���االت ال��ع�����ش��ك��ري��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة واالأم��ن��ي��ة 

ومكافحة االإرهاب و�شبل تطويرها، اإ�شافة اإىل 

والدولية. االإقليمية  التطورات 

ويف ت�شريحات يف بداية اللقاء، اأ�شاد جالة 

وال��ن��ات��و،  االأردن  ب��ني  املتميزة  بالعاقة  امل��ل��ك 

م��ث��م��ن��ا ال��دع��م ال�����ش��خ��ي ال����ذي ي��ق��دم��ه احل��ل��ف 

ل��ل��م��م��ل��ك��ة، يف امل��ج��ال ال��ع�����ش��ك��ري ويف م��واج��ه��ة 

تبعات اجلائحة.

واأ�شاف جالته »اأن عاقتنا املمتدة الأعوام، 

ال��ع��امل، وه��ذا  ال��ن��ات��و ح��ول  جمعتنا م��ع ق���وات 

 2٠21 ع��ام  لتحديات  نتطلع  وح��ني  يتغري،  ل��ن 

حتديات  لدينا  ف��اإن  املقبلة،  القليلة  واالأع���وام 

اأن  التاأكيد  واأ�شتطيع  العامل،  ويف  منطقتنا  يف 

مع  بال�شراكة  امل�شوؤولية  �شيتحملون  االأردنيني 

التحديات  ه��ذه  م��ن  للعديد  للت�شدي  ال��ن��ات��و 

تواجهنا«. التي 

امل�شتقبل،  اإىل  ننظر  »عندما  جالته  وق��ال 

التغلب  من  �شتمكننا  بيننا  العاقة  اأن  اأعتقد 

ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م���ن ال���ت���ح���دي���ات، ون���ح���ن ن��ع��م��ل 

لتخطي جائحة كورونا حول العامل«.

التفا�صيل �ص »2«



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 جاللته يجتمع مع امين عام »الناتو«

الملك يشيد بالعالقه المتميزة مع »الناتو«

الملك : أهمية التوزيع العادل للقاحات » كورونا « لجميع الشعوب

 الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان يستكمالن توزيع 16550 سلة غذائية بفلسطين

 الوطني لحقوق اإلنسان يطلق تقريره حول أثر كورونا على الحقوق المدنية والسياسية

خالل لقائه رئيسي المجلس األوروبي والمفوضية األوروبية

االنباط- بروك�سل

ام�س  بروك�سل  يف  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  اجتمع   

االأطل�سي  �سمال  حلف  ملنظمة  ال��ع��ام  االأم���ن  م��ع  االأرب���ع���اء، 

�ستولتنربغ. “الناتو” ين�س 
اال�سرتاتيجية  وال�سراكة  التعاون  عالقات  اللقاء  وتناول 

والتدريبية  الع�سكرية  املجاالت  يف  الناتو  وحلف  االأردن  بن 

اإىل  اإ�سافة  تطويرها،  و�سبل  االإره���اب  ومكافحة  واالأم��ن��ي��ة 

التطورات االإقليمية والدولية.

ويف ت�سريحات يف بداية اللقاء، اأ�ساد جاللة امللك بالعالقة 

ال��ذي  ال�سخي  ال��دع��م  مثمنا  وال��ن��ات��و،  االأردن  ب��ن  املتميزة 

مواجهة  ويف  الع�سكري  امل��ج��ال  يف  للمملكة،  احللف  يقدمه 

تبعات اجلائحة.

جمعتنا  الأع����وام،  امل��م��ت��دة  عالقتنا  “اأن  جاللته  واأ���س��اف 

م���ع ق�����وات ال��ن��ات��و ح����ول ال���ع���امل، وه�����ذا ل���ن ي��ت��غ��ري، وح��ن 

ف��اإن  املقبلة،  القليلة  واالأع����وام   2021 ع��ام  لتحديات  نتطلع 

التاأكيد  واأ�ستطيع  ال��ع��امل،  ويف  منطقتنا  يف  حت��دي��ات  لدينا 

الناتو  م��ع  بال�سراكة  امل�سوؤولية  �سيتحملون  االأردن��ي��ن  اأن 

للت�سدي للعديد من هذه التحديات التي تواجهنا”.

اأن  اأع��ت��ق��د  امل�ستقبل،  اإىل  ننظر  “عندما  جاللته  وق���ال 

العالقة بيننا �ستمكننا من التغلب على الكثري من التحديات، 

ونحن نعمل لتخطي جائحة كورونا حول العامل”.

االأف�سل  �سيحمل  امل�ستقبل  “اإن  قائال  جاللته  واختتم 

لعالقة االأردن والناتو”.

م���ن ج��ه��ت��ه، رح����ب االأم������ن ال���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة ح��ل��ف ���س��م��ال 

االأطل�سي “الناتو” ين�س �ستولتنربغ، بجاللة امللك، م�سيفا 

احللف، ودعني اأبداأ بتهنئتكم  هذا  من  مقّرب  �سديق  “اأنت 
مبنا�سبة مئوية تاأ�سي�س الدولة االأردنية”.

يتمتع  و�سديق  عزيز  و�سديق  “اأنتم �سديق قدمي  وق��ال 

ن��ق��ّدر  اأن��ن��ا  ه���ذا احللف”، م�سيفا  ِق��ب��ل  م��ن  ك��ب��ري  ب��ت��ق��دي��ر 

التعاون مع االأردن لعدة اأ�سباب، ومن بينها اأن االأردن لطاملا 

لال�ستمرار  ونتطلع  املنطقة،  يف  لال�ستقرار  م�����س��درا  ك��ان 

بتعميق ال�سراكة بيننا”.

مقّرب  �سريك  “االأردن  �ستولتنربغ  ال��ع��ام  االأم���ن  وت��اب��ع 

طويلة.  �سنوات  م��دى  على  معا  وعملنا  للناتو،  ج��دا  ومهم 

وخ��دم��ت ق��ّوات��ن��ا م��ع��ا ج��ن��ب��ا اإىل ج��ن��ب. ل��ذل��ك ن��ق��در عاليا 

امل�ساهمات العديدة التي يقّدمها االأردن للمهمات والعمليات 

املختلفة للناتو”.

واأ�ساف “اإننا نعتقد اأنه يف غاية االأهمية اأن االأردن وحلفاء 

الناتو يعملون جنبا اإىل جنب �سمن جهود مكافحة االإرهاب 

العاملي. وقد حققنا تقدما كبريا يف التحالف الدويل للق�ساء 

على داع�س، ونرحب بتعزيز التعاون بيننا”.

اأي�سا الدعم ل��الأردن يف  “كجزء من �سراكتنا، نقدم  وقال 

جمال تعزيز اأمن احلدود. وخالل اجلائحة، نحاول تقدمي 

ال��دع��م ال����الزم يف جم��اب��ه��ة ك���ورون���ا. احل��ل��ف��اء ق����رروا تعزيز 

الدعم عرب تقدمي معدات الوقاية ال�سخ�سية وبع�س اأجهزة 

التنف�س لزيادة الدعم املقدم للمملكة”.

لتقييمكم  والأ�ستمع  لنقا�ساتنا،  قدما  “اأتطّلع  واأ���س��اف 

روؤيتكم  الأن  املنطقة،  تواجهها  ال��ت��ي  للتحديات  وحتليلكم 

ومعرفتكم باملنطقة حمل تقدير كبري هنا يف الناتو”.

وخالل اللقاء، اأ�ساد جاللة امللك بالدور املوؤثر الذي يقوم 

املنطقة  يف  وال�سلم  االأم���ن  على  احل��ف��اظ  يف  الناتو  حلف  ب��ه 

والعامل.

والت�ساور  التن�سيق  موا�سلة  اأهمية  على  التاأكيد  وج��رى 

حيال خمتلف الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.

كما تطرق اللقاء اإىل م�ساعي التو�سل اإىل حلول �سيا�سية 

ل���الأزم���ات يف امل��ن��ط��ق��ة، واجل��ه��ود ال��دول��ي��ة مل��واج��ه��ة جائحة 

كورونا، واحلرب على االإرهاب، وفق نهج �سمويل.

امللك  جاللة  وم�ست�سارة  ال����وزراء،  رئي�س  اللقاء  وح�سر 

لل�سيا�سات، وال�سفرية االأردنية يف بلجيكا.

االنباط-عمان

عقد ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، خ��الل زي���ارة العمل 

االأرب��ع��اء،  ام�����س  البلجيكية  العا�سمة  اإىل  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي 

���س��ارل  االأوروب������ي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  م��ع  ل��ق��اءي��ن منف�سلن 

دير  ف��ون  اأور���س��وال  االأوروب��ي��ة  املفو�سية  ورئي�سة  مي�سيل، 

الين، تناوال �سبل تعزيز ال�سراكة اال�سرتاتيجية بن االأردن 

واالحتاد االأوروبي، وجهود مكافحة وباء كورونا.

 واأع�����رب ج��الل��ة امل��ل��ك، خ���الل ال��ل��ق��اءي��ن، ع��ن ت��ق��دي��ره 

ل��الأردن يف خمتلف  ال��ذي يقدمه االحت��اد االأوروب���ي  للدعم 

فريو�س  للقاحات  العادل  التوزيع  اأهمية  موؤكداً  املجاالت، 

اجلميع  �سحة  على  يحافظ  ومبا  ال�سعوب،  جلميع  كورونا 

و�سالمتهم.

�سارل مي�سيل  االأوروب��ي  املجل�س  رئي�س  اأ�ساد   من جهته، 

على  وحر�سه  كورونا  جلائحة  الت�سدي  يف  االأردن  بجهود 

�سمول الالجئن يف حملة اللقاحات �سد الفريو�س، موؤكدا 

يف  اململكة  مع  التعاون  لتعزيز  االأوروب���ي  االحت��اد  ا�ستعداد 

التعامل مع اجلائحة.

وبدورها، اأكدت رئي�سة املفو�سية االأوروبية اأور�سوال فون 

دير الين اأن جاللة امللك اأحد اأهم �سركاء االحتاد االأوروبي، 

التوا�سل  تعزيز  يف  الدبلوما�سية  جاللته  بجهود  م�سيدة 

ال�سعوب. والتفاهم بن 

املنطقة،  ا�ستقرار  اأ�سا�سية يف  ركيزة  االأردن  اأن  واأ�سافت   

“ميكنكم االعتماد علينا دوما«. قائلة 

مقدمتها  ويف  املنطقة،  يف  امل�ستجدات  بحث  ج��رى  كما   

القد�س، حيث  االأو�ساع يف  وتطورات  الفل�سطينية،  الق�سية 

االإ�سرائيلي  الفل�سطيني  ال�سراع  اإنهاء  اأكد جاللته �سرورة 

اأ���س��ا���س ح��ل ال��دول��ت��ن، مب��ا يف�سي اإىل ق��ي��ام ال��دول��ة  ع��ل��ى 

الفل�سطينية امل�ستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

ال�سرقية. القد�س  1967 وعا�سمتها 

احلرب  يف  والدولية  االإقليمية  اجلهود  ا�ستعرا�س  ومت   

على االإرهاب، وفق نهج �سمويل، والتعاون بن االأردن ودول 

االحتاد االأوروبي بهذا اخل�سو�س.

االنباط- عمان

االأردن���ي���ة  اخل��ريي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ا�ستكملت   

الها�سمية بالتعاون مع مركز امللك �سلمان 

ل���الإغ���اث���ة واالأع����م����ال االإن�����س��ان��ي��ة ت��وزي��ع 

رم�سان  �سهر  خ��الل  غذائية  �سلة   16550

املبارك على االأ�سر العفيفة يف فل�سطن.

واو���س��ح ب��ي��ان ���س��در ع��ن ال��ه��ي��ئ��ة ام�س 

امل�ستفيدة  االأ���س��ر  ا�ستهداف  ان  االرب��ع��اء، 

امل�����س��روع مت م��ن خ��الل التن�سيق  م��ن ه��ذا 

املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  اجلمعيات  مع 

الفل�سطينية ودور رعاية االأيتام يف كل من 

ال�سفة الغربية والقد�س وقطاع غزة .

امل�ستفيدين  اخ��ت��ي��ار  ان  ال��ب��ي��ان  واك����د 

االأكرث حاجة مت باالعتماد على عدد اأفراد 

ت�سم  التي  واالأ�سر  االأرام��ل  واأ�سر  االأ�سرة 

اأف���رادا م��ن ذوي االع��اق��ة واالأ���س��ر ال��ت��ي ال 

تعتمد على م�ساعدة  اأو  يوجد لديها دخل 

اإ�سافة  احتياجاتها،  ت��اأم��ن  يف  االخ��ري��ن 

اإىل االأ�سر التي يكون فيها رب االأ�سرة من 

ال�سن. كبار 

وق�������ال اأم�������ن ع������ام ال���ه���ي���ئ���ة اخل���ريي���ة 

االأردن�����ي�����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ال���دك���ت���ور ح�����س��ن 

 14 من  تتكون  الغذائية  ال�سلة  اأن  ال�سبلي 

احتياجات  تغطي  اأ�سا�سية  غ��ذائ��ي��ة  م���ادة 

نحو  �سعيا  املبارك  رم�سان  ل�سهر  االأ�سرة 

يف  ال�سقيق  الفل�سطيني  ال�سعب  م�ساندة 

ظل الظروف ال�سعبة التي مير بها.

امل��ل��ك �سلمان  واأك����د م��دي��ر ف���رع م��رك��ز 

ل��الإغ��اث��ة واالع��م��ال االإن�����س��ان��ي��ة يف االأردن 

م�سروع  ان  احل��زمي  عبدالعزيز  بن  �سعود 

يف  الرم�سانية  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����س��الل  ت��وزي��ع 

ف��ل�����س��ط��ن، ه��و جت�����س��ي��د ل��ل��دور االإن�����س��اين 

ال��وق��وف  يف  ال�سعودية  العربية  للمملكة 

م�����ع ك�����ل م�����ن ه�����و ب���ح���اج���ة ل���ل���ع���ون ع��ل��ى 

م�����س��ت��وى ال���ع���امل م���ن خ���الل م��رك��ز امل��ل��ك 

���س��ل��م��ان ل���الإغ���اث���ة واالع����م����ال االإن�����س��ان��ي��ة 

امل�ساعدات  بتقدمي  جهداً  يدخر  ال  والذي 

مل��ح��ت��اج��ي��ه��ا، م��و���س��ح��ا ان ت��ك��ل��ف��ة امل�����س��روع 

بلغت مليون دوالر امريكي .

االنباط- عمان

اأط��ل��ق امل��رك��ز ال��وط��ن��ي حل��ق��وق االإن�����س��ان، ام�س 

االأرب���ع���اء، ت��ق��ري��ره ح��ول اأث���ر جائحة ك��ورون��ا على 

�سهر  من  الفرتة  عن  وال�سيا�سية  املدنية  احلقوق 

اآذار اإىل اأيار 2020، وهي الفرتة التي �سهدت حظرا 

�سامال يطبق الأول مرة يف اململكة.

وا�ستعر�س رئي�س جمل�س اأمناء املركز، الدكتور 

عالء  االإن�����س��ان،  حقوق  ومفو�س  الغرايبة،  رحيل 

ال��دي��ن ال��ع��رم��وط��ي، خ��الل م��وؤمت��ر �سحفي، اأب��رز 

ما  اإىل  ا�ستندت  التي  التقرير،  ومعطيات  حيثيات 

اإليه  تو�سل  وما  �سكاوى،  وتلقاه من  املركز  ر�سده 

من خالل حتليل اأوامر الدفاع ال�سادرة بهذا ال�ساأن.

ال��ت��و���س��ي��ات،  اإىل جملة م��ن  ال��ت��ق��ري��ر  وخ��ل�����س 

اإىل تطبيق قانون  اللجوء  اإحاطة  اأبرزها: �سرورة 

ال���دف���اع واالأح���ك���ام ال��ع��رف��ي��ة، ب�����س��واب��ط د���س��ت��وري��ة 

واقت�سار  العامة،  واحلريات  احلقوق  حماية  تكفل 

التوقيف ب�سبب خمالفة اأوامر الدفاع على ال�سلطة 

ال��ق�����س��ائ��ي��ة، وم���راع���اة ع���دم االك��ت��ظ��اظ يف م��راك��ز 

الرغم  اأن��ه على  التقرير  واأو�سح  املوؤقت.  التوقيف 

املتخذة من قبل  االإيجابية  االإج���راءات  من حزمة 

ال���دول���ة للحد  اأم����ن  ال��ق�����س��ائ��ي وحم��ك��م��ة  املجل�س 

انت�سار فريو�س كورونا، ودميومة عمل مرفق  من 

العدالة، اإال اأن املركز تلقى �سكاوى تتعلق باحلق يف 

حماكمة عادلة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير، 

االأف����راد م��ن اال�ستعانة  اأب��رزه��ا ع��دم متكن بع�س 

مب��ح��ام، وع���دم متكن امل��ح��ام��ن م��ن ال��و���س��ول اإىل 

املوقوفن للح�سول على الوكاالت الالزمة.

التو�سع  التقرير �سرورة  اأك��د  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 

يف اإجراء املحاكمات عن بعد، واال�ستمرار يف تفعيل 

ا�سرتاتيجية تعامل قطاع العدالة مع اأزمة انت�سار 

ب�سرورة  تو�سي  وال��ت��ي  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

يف  والتو�سع  التوقيف،  ب��دائ��ل  تطبيق  يف  التو�سع 

تطبيق  يف  والتو�سع  املجتمعية،  العقوبات  تطبيق 

والتو�سع  االأح���داث،  ال�سالبة حلرية  التدابري غري 

يف ال��ل��ج��وء اإىل ب��رن��ام��ج امل�����س��اع��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة، مع 

�سرورة اإجراء تعديالت جذرية على نظام امل�ساعدة 

امل��رك��ز �سمن  تو�سيات  ج��اء يف  م��ا  وف��ق  القانونية 

تقريره ال�سنوي لعام 2019. اأما فيما يتعلق باحلق 

يف االإقامة والتنقل، فقد ر�سد املركز تبايناً جلّياً يف 

مدى مراقبة تنفيذ حظر التجول يف العديد من 

حمافظات اململكة، وكذلك يف املناطق املختلفة داخل 

املحافظات ذاتها.

الدفاع  اأم��ر  تعديل  ب�سرورة  التقرير  واأو���س��ى 

اإع��ادة  ن�سر  اأو  الثامن، باإلغاء البند املت�سمن ن�سر 

ترويع  �ساأنها  الوباء من  اأخبار ح��ول  اأي  ت��داول  اأو 

االإع��الم  و�سائل  بينهم عرب  الهلع  اإث���ارة  اأو  النا�س، 

الأن  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  اأو  االت�سال  اأو 

الن�س  ه��ذا  �ساأن  وم��ن  كافية،  القائمة  الت�سريعات 

مي�س  نحو  على  اجلزائية  املالحقة  نطاق  تو�سيع 

بحرية التعبري واحلريات ال�سحافية.

ور�سد التقرير انتهاكات للحق يف اخل�سو�سية 

ب��ال��ت��زام��ن م���ع ت�����س��ج��ي��ل ح���ال���ة االإ����س���اب���ة االأوىل 

بكورونا، حيث مت ن�سر البيانات ال�سخ�سية لالأفراد 

امل��ر���س��ى، مب��ا يف ذل��ك ن�سر ق��وائ��م ب��ه��ذه االأ���س��م��اء، 

ون�سر �سور االأفراد امل�سابن اأو �سور عائالتهم، اأو 

ن�سر مقاطع فيديو تدخل يف اإطار احلياة اخلا�سة 

لالأفراد، اإ�سافة اإىل ن�سر الوثائق الر�سمية اخلا�سة 

بامل�سابن، لذلك اأو�سى التقرير بحماية احلق يف 

اخل�سو�سية لالأفراد، وال�سيما بياناتهم ال�سخ�سية 

متكاملة  حماية  يحقق  مب��ا  الت�سريعات  وت��ع��دي��ل 

واتخاذ  الثامن،  ال��دف��اع  باأمر  االكتفاء  وع��دم  لهم 

االإج��راءات القانونية الالزمة �سد كل من يخرتق 

اأن املركز تلقى  احلياة اخلا�سة لالأفراد. ي�سار اإىل 

اأي��ار لعام  يف الفرتة من 18 اآذار وحتى العا�سر من 

2020 نحو 57 �سكوى، منها 38 �سكوى ذات عالقة 

باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، و 6 �سكاوى ذات عالقة 

والثقافية،  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت�����س��ادي��ة  ب��احل��ق��وق 

كما بلغ عدد ال�سكاوى ذات العالقة بحقوق الفئات 

االأكرث حاجة للحماية 13 �سكوى. كما تلقى املركز 

ن��ح��و 18 ط��ل��ب م�����س��اع��دة، وج��م��ي��ع��ه��ا ذات ع��الق��ة 

باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية.

 الصحة النيابية تواصل مناقشة 
معدل القبالة

 انطالق حملة كيس قماش بدال 
من بالستيك في العقبة

 تحرير17 مخالفة لمنشآت تجارية 
ومواطنين بالزرقاء 

 ثقافة الكرك تبحث التعاون مع 
المعهد الثقافي الفرنسي

 إلقاء القبض على ثالثة اشخاص 
من مفتعلي حوادث الدهس 

االنباط- عمان

النيابية،  والبيئة  ال�سحة  جلنة  وا�سلت 

خ����الل اج��ت��م��اع ام�����س االأرب����ع����اء، ب��رئ��ا���س��ة 

مناق�سة  ال�سراحنة،  احمد  الدكتور  النائب 

امل�سروع املعدل لقانون مهنة القبالة ورعاية 

االأمومة والطفل ل�سنة 2019.

ال�سحة  وزير  بح�سور  ال�سراحنة،  وقال 

اإن اللجنة اجتمعت خالل  فرا�س الهواري، 

ال��ف��رتة ال�����س��اب��ق��ة م��ع خمتلف ال��ق��ط��اع��ات 

الطبية، وا�ستمعت اإىل وجهات نظرهم بغية 

جت��وي��د م�����س��روع ال��ق��ان��ون ل��ي��واك��ب معايري 

الرعاية الطبية االأف�سل لالأم والطفل.

ع��رف  القبالة”  “معدل  اأن  واأ�����س����اف 

اأو  الدبلوم  �سهادة  على  باحلا�سلة  القابلة 

)البكالوريو�س(  االأوىل  اجلامعية  ال�سهادة 

يف ال���ق���ب���ال���ة م�����ن ج���ام���ع���ة م����ع����رتف ب��ه��ا 

واملرخ�س لها مبمار�سة املهنة وفقا الأحكام 

القانون.

ال��ق��ان��ون،  م�����س��روع  اأن  ال�سراحنة  وت��اب��ع 

لتاأمن  ج���اء  امل��وج��ب��ة،  االأ���س��ب��اب  وبح�سب 

خ���دم���ات ق��ب��ال��ة ع��ال��ي��ة اجل������ودة ل��رع��اي��ة 

االأم��ه��ات واالأط��ف��ال حديثي ال���والدة للحد 

من حاالت الوفاة.

االنباط- العقبة

ان��ط��ل��ق��ت يف ال��ع��ق��ب��ة ام�������س االأرب����ع����اء، 

الثانية  البيئية  التوعوية  احلملة  فعاليات 

“بال�س بال�ستيك خلي كي�سك من  بعنوان 

ق��م��ا���س ���س��ح��ت��ك وب��ي��ت��ك م�����س ب��ب��ال���س “، 

اكيا�س قما�سية على  توزيع  تت�سمن  والتي 

زبائن املخابز يف املدينة.

جن���ادات  �سليمان  البيئة  م��ف��و���س  واك���د 

اه���م���ي���ة احل���م���ل���ة يف ت���وع���ي���ة امل���واط���ن���ن، 

البال�ستيكية  االكيا�س  باأ�سرار  وتعريفهم 

بدال  القما�س  ا�ستخدام  على  وت�سجيعهم 

خا�س  ب�سكل  �سحتهم  على  حفاظا  منها، 

والبيئة ب�سكل عام.

ت��ط��ب��ي��ق  ت��ف��ع��ي��ل  �����س����رورة  اإىل  وا�����س����ار 

الت�سريعات والقوانن التي تنه�س بالبيئة 

لت�سبح خالية من التلوث.

وت�سارك يف احلملة اآيل اجلمعية امللكية 

اوربا�سري  و�سركة  البحرية  البيئة  حلماية 

خلدمات النظافة بالعقبة.

االنباط- الزرقاء

وجتارة  �سناعة  مديرية  كوادر  حررت   

مل��ن�����س��اآت  17 خم��ال��ف��ة  ال����زرق����اء  ومت���وي���ن 

جت�����اري�����ة وم����واط����ن����ن اأث�����ن�����اء ج���والت���ه���ا 

الرقابية والتفتي�سية خالل االأيام االأربعة 

املا�سية.

وبن مدير املديرية عماد البزور خالل 

حترير  ج���رى  اأن���ه  �سحفية،  ت�����س��ري��ح��ات 

7 خم��ال��ف��ات ب��ح��ق م��ن�����س��اآت جت��اري��ة لعدم 

ال�سعرية  ال�سقوف  �سمن  بالبيع  التقيد 

وال��زي��وت  وال��دج��اج  ال�سكر  مل���واد  امل��ح��ددة 

ال��ن��ب��ات��ي��ة، و 8 خم��ال��ف��ات مل��ن�����س��اآت جت��اري��ة 

ب�����س��ب��ب ع����دم ال��ت��ق��ي��د ب����اإع����الن االأ����س���ع���ار 

اىل  ا���س��اف��ة  للبيع،  امل��ع��رو���س��ة  امل���واد  على 

اثنن  مواطنن  بحق  خمالفتن  حترير 

ارت��داء  وع��دم  الدفاع  اأم��ر  ب�سبب خمالفة 

الكمامات داخل املن�ساآت التجارية.

االنباط- الكرك

 ب��ح��ث��ت م���دي���رة ث��ق��اف��ة ال���ك���رك ع��روب��ة 

ال�سمايلة، خالل لقائها ام�س االأربعاء، وفداً 

من املعهد الثقايف الفرن�سي، التعاون وتبادل 

اخلربات واالأن�سطة الثقافية بن الطرفن.

على  اط��ل��ع  ال��وف��د  اإن  ال�سمايلة  وق��ال��ت 

م���راف���ق م��رك��ز احل�����س��ن ال��ث��ق��ايف وال��ق��اع��ات 

ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���رتاث���ي���ة امل���ت���ع���ددة وط��ب��ي��ع��ة 

االأن�سطة والفعاليات التي تقدم �سمن خطة 

�سنوية �ساملة.

وا�سافت اأن املركز ا�ستطاع خالل الفرتة 

وحتدياتها  كورونا  جائحة  حتويل  املا�سية، 

اإىل ق�سة جناح من خالل تنوع االأن�سطة عن 

بعد والتي تفاعل معها اآالف االأ�سخا�س من 

داخل االأردن وخارجه.

كر�ستل  الفرن�سي  املعهد  مديرة  واأ�سادت 

به  تقوم  ال��ذي  الثقايف  ال��دور  بتنوع  بودفان 

امل��دي��ري��ة واالأن�����س��ط��ة ال��ه��ادف��ة رغ��م جائحة 

ك���ورون���ا، م��وؤك��دة ح��ر���س امل��ع��ه��د ع��ل��ى ب��ل��ورة 

وتفعيل التعاون امل�ستقبلي بن الطرفن يف 

خمتلف الن�ساطات الثقافية.

االنباط-عمان

مبالغ  اي��ة  دف��ع  ع��دم  باجلميع  ُنهيب   **

مالية مقابل عدم تقدمي ال�سكوى يف حوادث 

بافتعال احلوادث  اال�ستباه  وعند   ، الده�س  

االبالغ الفوري عنها .

مديرية  با�سم  االع��الم��ي  ال��ن��اط��ق  وق���ال 

ل��ل��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي  ان�����ه ورد  ال����ع����ام  االم������ن 

م��ع��ل��وم��ات و����س���ك���اوى ح����ول ق���ي���ام ع����دد من 

اال�سخا�س باالحتيال على مواطنن بافتعال 

ح�����وادث ده�����س واخ����ذ م��ب��ال��غ م���ادي���ة منهم 

مقابل عدم تقدمي �سكاوى بتلك احلوادث  .

وا����س���اف ال��ن��اط��ق االع���الم���ي ان ف��ري��ق��اً 

حتقيقياً من ق�سم بحث جنائي �سمال عمان 

متكن بعد جمع املعلومات من حتديد هوية 

ث��الث��ة ا���س��خ��ا���س ت���ورط���وا يف ارت���ك���اب ع��دد 

القب�س عليهم  وال��ق��ي  ال�����س��ك��اوى  ت��ل��ك  م��ن 

،واعرتفوا بالتحقيق معهم بافتعال حوادث 

ال�����س��ري واالح��ت��ي��ال ع��ل��ى امل��واط��ن��ن وج��رى 

توديع الق�سية للق�ساء املخت�س.

ب��االخ��وة  ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي  اإدارة  وُت��ه��ي��ب 

امل��واط��ن��ن ب�����س��رورة ع���دم ان��ه��اء اي ح��ادث 

م�����روري ي��ق��ع م��ع��ه��م م��ق��اب��ل م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة 

القانونية لدى  باالإجراءات  ال�سري  و�سرورة 

والتي  مبتابعته  املخولة  الر�سمية  اجل��ه��ات 

التحقيق  على  وال��ق��درة  اخل���ربة  م��ن  متلك 

يجنبهم  ومب��ا  احلقيقة،  اىل  وال��و���س��ول  ب��ه 

الوقوع �سحية ملثل اولئك املحتالن.
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رمبا اأعذر كل النا�س الذين تنت�سر اأك�ساكهم ومعّر�ساتهم وب�سطاتهم هنا وهناك داخل 

العي�س  لغايات  جتارية  اأب��واب  ط��رق  و���س��رورة  الإقت�سادية  الأو���س��اع  ب�سبب  امل��دن  وخ��ارج 

التي جارت على مثل  اإّبان �سهر رم�سان اخلري وزمان جائحة كورونا  الكرمي وخ�سو�ساً 

منها،  واأ���س��ره��م  يعتا�سون  التي  وظائفهم  بفقدانهم  �سوابهم  بع�سهم  واأف��ق��دت  ه���وؤلء 

اإنت�سار هذه  لعدم ح�سارية  عليهم  الرقابية  اأعذر اجلهات  ول  اأعذرهم  ل  بالطبع  لكنني 

الب�سطات:

الذين  اأو  العمل  عن  للعاطلني  املال  جلني  و�سيلة  اأ�سرع  باتت  والأك�ساك  الب�سطات   .1

فقدوا وظائفتهم زمن جائحة كورونا؛  ومن حّقهم البحث عن م�سدر رزق لهم ولأ�سرهم 

على �سبيل العي�س يف زمن هذه الظروف ال�سعبة.

2. لكن الب�سطات تنت�سر بع�سوائية وتتنّوع، ولكن بع�سها ي�سّكل مكرهة �سحية ومنظر 

غري ح�ساري البّتة؛ وباتت على الطرق اخلارجية ت�سّكل تعدي �سارخ على حرم الطرق، 

عندها  النا�س  توّقف  ب�سبب  الطرق  م�ستخدمي  �سالمة  على  حقيقاً  خطراً  ت�سّكل  وباتت 

لل�سراء مما ي�سّكل حالة تهدد ال�سالمة على الطرقات.

3. احلكومة معنّية مبراقبة جودة و�سالمة املواد التي تباع بالأك�ساك، وبنف�س الوقت 

لبع�س  ت��روي��ج  هنالك  ب��اأن  البع�س  اإدع���اء  ب�سبب  تباع  التي  ال�سلع  مراقبة  عليها  يجب 

املمنوعات يف هذه الأك�ساك مما يهدد ال�سلم املجتمعي.

4.  يّدعي البع�س باأن كثري من الب�سطات ُت�سّكل �سل�سلة مرتبطة مع بع�سها ويرعاها 

بع�س “اأ�سحاب ال�سوابق” حلمايتها؛ ولكني اأجزم باأن معظمهم ي�سرتزق من هذه املهنة 

على �سبيل العي�س الكرمي لأ�سرهم.

القانون  ل��ي��اأخ��ذ  خمالفة  فيها  بيع  ح��ال��ة  اأي  ع��ن  التبليغ  امل��واط��ن��ني  م��ن  مطلوب   .5

جمراه؛ واأق�سد هنا ممن نواياهم واأفعالهم لي�ست ب�سليمة.

النواحي �سمنياً:  الأك�ساك من كل  6. ومطلوب من احلكومة ترخي�س ومراقبة هذه 

التجارية وال�سخ�سية  وغريها.

عامة  �ساحات  يف  لأم��اك��ن  والب�سطات  الأك�ساك  ه��ذه  نقل  احلكومة  واج��ب  ب�سراحة: 

طرقنا  ح�سارية  على  نحافظ  وبذلك  ال�سعبية،  الأ�سواق  جتربة  غ��رار  على  وترخي�سها 

و�سلوكيات مواطننا واأرزاق البائعني التي تهمنا جميعاً.

د. محمد طالب عبيدات

أكشاك ومعرشات 
وبسطات في رمضان

االنباط- عّمان

اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 33 وفاة 

امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ة  و1220 

ال��ع��دد  ل��ريت��ف��ع  ام�����س الأرب���ع���اء،  اململكة  يف 

الإجمايل اإىل 8988 وفاة و716923 اإ�سابة.

وت��وزع��ت الإ���س��اب��ات اجل��دي��دة على 348 

و304  ع��ّم��ان،  العا�سمة  حمافظة  يف  حالة 

حالت يف حمافظة اإرب��د، منها 52 حالة يف 

الرمثا، و 108 حالت يف حمافظة الزرقاء، 

حالة  و79  البلقاء،  حمافظة  يف  حالة  و84 

يف حمافظة املفرق، و62 حالة يف حمافظة 

و59 حالة  البرتا،  حالة يف   23 منها  معان، 

يف حمافظة الكرك، و43 حالة يف حمافظة 

جر�س،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و40  الطفيلة، 

حالة  و27  عجلون،  حمافظة  يف  حالة  و39 

يف حمافظة العقبة، و27 حالة يف حمافظة 

ماأدبا.

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

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

 11411 اإىل  و�سل  حالّيا  الن�سطة  احل��الت 

دِخلت 
ُ
اأ التي  بلغ عدد احلالت  بينما  حالة، 

فيما  ح��ال��ة،   120 امل�ست�سفيات  اإىل  ال��ي��وم 

غ�����ادرت 140 ح���ال���ة، يف ح���ني ب��ل��غ اإج��م��ايل 

عدد احلالت املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف 

امل�ست�سفيات 1147 حالة.

وحول القدرة ال�ستيعابية للم�ست�سفيات 

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

باملئة،   21 بلغت  ال�����س��م��ال  اإق��ل��ي��م  يف  ال��ع��زل 

العناية  اأ����س���ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  بينما 

اإ�سغال  باملئة، فيما بلغت ن�سبة   36 احلثيثة 

اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 

27 باملئة.

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

ب��امل��ئ��ة، بينما   23 ب��ل��غ��ت  ال��و���س��ط  اإق��ل��ي��م  يف 

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

بلغت  فيما  باملئة،   41 اإىل  ذات��ه  الإقليم  يف 

ال�سطناعي  التنّف�س  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة 

20 باملئة.

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

ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   11 اجلنوب  اإقليم 

باملئة،   20 احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال 

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

ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 16 باملئة.

كما اأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل 2097 حالة 

�سفاء اليوم يف العزل املنزيل وامل�ست�سفيات، 

 696524 اإىل  اإجمايل حالت ال�سفاء  لي�سل 

حالة.

واأ�ساف اأن 17877 فح�ساً خمربّياً اأجري 

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

ال��ت��ي اج��ري��ت منذ ب��دء ال��وب��اء وح��ت��ى الآن 

ن�سبة  اأن  اإىل  لف���ت���اً  ف��ح�����س��اً،   6781275

و�سلت  اليوم  لهذا  الإيجابّية  الفحو�سات 

الن�سبة  مع  مقارنة  باملئة،  82ر6  قرابة  اإىل 

78ر7  بلغت  وال��ت��ي  اأم�����س  ي��وم  �سجلت  التي 

باملئة.

االنباط- الزرقاء

ق�����ال رئ���ي�������س غ���رف���ة ���س��ن��اع��ة ال����زرق����اء 

�����س����ادرات  اإن  ح����م����ودة  ف����ار�����س  امل���ه���ن���د����س 

املنتجات  م��ن  وامل��ف��رق  ال��زرق��اء  حمافظتي 

خالل  باملئة   19 بن�سبة  ارتفعت  ال�سناعية 

مليون  4ر63  لتبلغ  امل��ا���س��ي،  ني�سان  �سهر 

دولر  مليون  4ر53  بحوايل  مقارنة  دولر، 

خالل الفرتة املماثلة من العام املا�سي.

اإىل  �سحفي  ت�سريح  يف  ح��م��ودة  واأ���س��ار 

ال���زرق���اء، خ��الل  ����س���ادرات �سناعة  ارت��ف��اع 

باملئة   5 بن�سبة  العام،  الأول من هذا  الثلث 

مقارنة  دولر،  مليون  4ر286  اإىل  لت�سل 

5ر272 مليون دولر خالل الفرتة  بحوايل 

ذاتها من العام املا�سي.

ال�����س��ادرات موؤ�سر على  ارت��ف��اع  اأن  واأك���د 

والعاملية  التقليدية  الأ���س��واق  بع�س  تعايف 

ن�سبيا، ما �ساهم يف حت�سن حركة ال�سادرات 

ال���ع���ام احل����ايل،  م���ن  الأول  ال��ث��ل��ث  خ����الل 

وخا�سة بعد تراجع بع�س القطاعات خالل 

التي  ال�سلبية  الآثار  ب�سبب  املا�سية  الفرتة 

العاملي  الطلب  تركتها جائحة كورونا على 

للمنتجات املختلفة.

م��ن  ال�����������س�����ادرات  ارت�����ف�����اع  اإىل  ول����ف����ت 

القطاعات املختلفة، خالل الثلث الأول من 

العام احلايل، اإىل ال�سوق العراقي بن�سبة 5 

باملئة والتي بلغت ما جمموعه 2ر26 مليون 

دولر،  مليون  9ر24  بحوايل  مقارنة  دولر، 

خالل الفرتة نف�سها من العام املا�سي، فيما 

بن�سبة  ال�سعودية  اإىل  ال�����س��ادرات  ارت��ف��ع��ت 

م��ق��ارن��ة  م��ل��ي��ون دولر   26 وب��ل��غ��ت  ب��امل��ئ��ة   4

من  ذاتها  للفرتة  دولر  مليون   25 بحوايل 

اإىل  ال�����س��ادرات  بلغت  بينما  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام 

المارات العربية املتحدة ما جمموعه 4ر17 

مليون  6ر7  بحوايل  مقارنة  دولر،  مليون 

دولر بن�سبة ارتفاع بلغت 128 باملئة.

مدعوما  جاء  ال�سادرات  ارتفاع  اأن  وبني 

ب���ارت���ف���اع �����س����ادرات ق���ط���اع���ات ال��ه��ن��د���س��ي��ة 

والن�����س��ائ��ي��ة وال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة وال��ع��الج��ي��ة، 

خ���الل ال��ث��ل��ث الأول م��ن ه���ذا ال��ع��ام، حيث 

ارتفعت �سادرات قطاع ال�سناعات الهند�سية 

بن�سبة  املعلومات  وتكنولوجيا  والكهربائية 

دولر  مليون  2ر18  بلغت  وال��ت��ي  باملئة   17

مقارنة مع الفرتة ذاتها من العام املا�سي.

ك��م��ا ب��ل��غ��ت ����س���ادرات ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ات 

دولر  7ر14 مليون  الإن�سائية ما جمموعه 

ب��امل��ئ��ة م��ق��ارن��ة مع   274 ب��ن�����س��ب��ة  م��رت��ف��ع��ة 

الفرتة املماثلة من العام املا�سي، وارتفعت 

البال�ستيكية  ال�����س��ن��اع��ات  ق��ط��اع  ����س���ادرات 

2ر13  وبلغت  باملئة   12 بن�سبة  وامل��ط��اط��ي��ة 

مليون دولر، يف حني بلغت �سادرات قطاع 

الطبية  وال����ل����وازم  ال��ع��الج��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ات 

مرتفعة  دولر  مليون  6ر12  جمموعه  م��ا 

بن�سبة 40 باملئة.

واأو�سح اأنه بالرغم من تذبذب �سادرات 

قطاع ال�سناعات اجللدية واملحيكات خالل 

الفرتة املا�سية، اإل اأن �سادرات هذا القطاع 

الثلث الأول من  باملئة يف   2 ارتفعت بن�سبة 

مقارنة  دولر  مليون  7ر153  لتبلغ  ال��ع��ام؛ 

مع نظريتها من العام املا�سي.

االنباط  -عمان

ب��ح��ث��ت جل��ن��ة ال��ط��اق��ة وال������روة امل��ع��دن��ي��ة 

النيابية ام�س الربعاء، اتفاقيات �سركات توليد 

الكهرباء واإعادة هيكلة قطاع الطاقة.

العتوم  زي��د  النائب  اللجنة  رئي�س  و���س��دد 

ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزراء  ح�����س��ره  اج���ت���م���اع  خ����الل 

والطاقة  ال�سريدة  نا�سر  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 

وال��روة املعدنية هالة زوات��ي واملالية حممد 

وال��روة  الطاقة  وزارة  ع��ام  وام��ني  الع�سع�س 

امل��ع��دن��ي��ة ام����اين ال���ع���زام وم���دي���ر ع���ام �سركة 

ورئي�س  ال��روا���س��دة  اجم��د  الوطنية  الكهرباء 

ال��ط��اق��ة وامل��ع��ادن ح�سني  هيئة تنظيم ق��ط��اع 

اللبون على �سرورة مراجعة كافة التفاقيات 

التي وقعت خا�سة التي حتمل عبئا ماليا يف 

على  الكهربائية  التعرفة  ا�سعار  على  طياتها 

مبا  الدولة  مبوازنة  �سررا  وتلحق  املواطنني 

يتوافق مع القانون.

ال��ط��اق��ة النيابية  ب��اط��الع جل��ن��ة  وط��ال��ب 

على عمل وقرارات وتو�سيات اللجنة الوزارية 

املتعلقة بتعزيز تناف�سية الطاقة وتكلفة فاتورة 

الطاقة.

ب��دوره��ا ق��ال��ت زوات����ي: ان��ن��ا غ��ري جاهزين 

حاليا لفتح ال�سوق امام �سركات توليد الكهرباء 

لبيع الكهرباء مبا�سرة للم�ستهلك، م�سرية اإىل 

اأن اأية حمطة كهربائية تخرج عن اخلدمة ل 

يتم التجديد لها ما يوفر على خزينة الدولة، 

وانه يف نهاية العام احلايل �سيتم اخراج حمطة 

رحاب عن اخلدمة.

من جهته قال ال�سريدة، انه جرى ت�سكيل 

التخطيط  اخ��ريا ت�سم وزارات  جلنة وزاري���ة 

وال�سناعة والتجارة واملالية والطاقة لدرا�سة 

تعزيز تناف�سية الطاقة وتكلفة فاتورة الطاقة.

ال��دول��ة  وح���ق  واج����ب  اإن  الع�سع�س  وق����ال 

مراجعة كافة التفاقيات التي فيها عبء مايل 

يقع ويوؤثر على موازنتها.

بدوره، قال الروا�سدة اإن هناك درا�سة حول 

مو�سوع اإعادة جدولة ديون ال�سركة ما يخفف 

املفتوح  ال�سوق  وان  عليها،  ال��دي��ون  ع��بء  من 

امام قطاع الطاقة ل يوجد يف دول اجلوار.

االنباط- الكرك

اأت����ل����ف����ت ك���������وادر ق�������س���م م���راق���ب���ة 

الكربى،  ال��ك��رك  بلدية  يف  الأ���س��واق 

30 ط��ن��ا م��ن امل���واد  ام�����س الأرب���ع���اء، 

ال��غ��ذائ��ي��ة م��ن��ت��ه��ي��ة ال�����س��الح��ي��ة يف 

التجارية. والأ�سواق  املحالت 

ودع��������ا رئ����ي���������س جل����ن����ة ال���ب���ل���دي���ة 

متابعة  اإىل  ال�����س��ورة  ه��اين  ال��دك��ت��ور 

املحال  يف  الغذائية  امل��واد  �سالحية 

�سالحيتها  اإىل  والنتباه  التجارية، 

من  التاأكد  خ��الل  م��ن  �سرائها  قبل 

ت���اري���خ الإن���ت���اج والن���ت���ه���اء، واإب����الغ 

ال����ب����ل����دي����ة ب���������اأي م�����الح�����ظ�����ات ع��ن 

�ساحلة  وغ��ري  منتهية  م��واد  وج��ود 

لال�ستهالك.

االنباط- عّمان

امل��واط��ن��ني يف جمل�س  وح��ق��وق  احل��ري��ات  ناق�ست جل��ن��ة   

العني  برئا�سة  الأرب��ع��اء،  ام�س  اجتماعها،  خ��الل  الأع��ي��ان، 

ال��دك��ت��ور حم��م��ود اأب����و ج��م��ع��ة، ال��ت��ق��ري��ر ال�����دوري ال��ث��ال��ث 

اأو�ساع  ح��ول  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املركز  عن  ال�سادر 

مراكز الإ�سالح والتاأهيل يف اململكة، والذي اأ�سار اإىل ارتفاع 

الطاقة  يفوق  مبا  والتاأهيل  الإ���س��الح  مراكز  ن��زلء  اأع��داد 

ال�ستيعابّية.

على  للوقوف  ج��اء  الجتماع  اإن  جمعة  اأب��و  العني  وق��ال 

العام ممثلة  النزلء وما توفره لهم مديرية الأمن  اأو�ساع 

ب����اإدارة م��راك��ز الإ���س��الح وال��ت��اأه��ي��ل م��ن خ��دم��ات ح�سب ما 

حقوقهم،  لهم  يكفل  مب��ا  ال��ق��ان��ون  يف  عليه  من�سو�س  ه��و 

الإ����س���الح وال��ت��اأه��ي��ل، وف��ق��ا لأع��ل��ى  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وتطبيق 

معايري حقوق الإن�سان.

النزلء  بني  والف�سل  العزل  يف  احللول  اإيجاد  اإىل  ودع��ا 

مل�سكلة  حلول  وايجاد  الإداري���ة،  بالتوقيفات  النظر  واإع��ادة 

الكتظاظ، وايجاد مراكز ا�سالح حديثة خا�سة يف الق�سايا 

الب�سيطة واملوؤقتة منعا لالختالط مع املجرمني.

وق���ال وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة م���ازن ال��ف��راي��ة، م��ن ج��ان��ب��ه، اإن��ه 

اداري��اً من غري الأ�سخا�س  661  موقوفاً  جرى الإف��راج عن 

اخل��ط��ريي��ن ال���ذي���ن ج���رى ���س��ب��ط��ه��م ب��احل��م��الت الأم��ن��ي��ة 

والكتفاء باملدة  التي ق�سوها يف مراكز الإ�سالح والتاأهيل، 

بهدف منحهم الفر�سة لغايات اإعادة  انخراطهم يف املجتمع 

والتخفيف من الكتظاظ يف ال�سجون.

لنقل  جلنة  ت�سكيل  جرى  اأنه  اإىل  الفراية  الوزير  واأ�سار 

الإي��واء  اإىل م��راك��ز  21 �سيدة م��ن �سجون م��راك��ز ال���س��الح 

التي ت�سرف عليها وزارة التنمية الجتماعية.

ودعا رئي�س جمل�س اأمناء املركز الوطني حلقوق الن�سان 

ح���وار فكري  تنظيم  اإىل  ب����دوره،  غ��راي��ب��ة،  رح��ي��ل  ال��دك��ت��ور 

وم�����س��رتك م��ع اجل��م��ي��ع لإي��ج��اد ع��ق��وب��ات ب��دي��ل��ة لتخفيف 

الكتظاظ يف ال�سجون، مبيًنا اأهمية وجود طبيب نف�سي يف 

مراكز ال�سالح، اإىل جانب واعظ ديني.

الن�سان  حلقوق  الوطني  للمركز  العام  املفو�س  وعر�س 

عالء الدين العرموطي، من جانبه، لأبرز تو�سيات التقرير 

التي جاءت بنظرة �سمولية قائمة على مبداأ دولة املوؤ�س�سات 

وتعا�سدها من اأجل الّنهو�س بواقع حقوق الإن�سان عموًما، 

والتي تن�س على حقوق نزلء مراكز الإ�سالح والّتاأهيل يف 

اأو يف قانون م�ستقٍل،  قانون مراكز الإ�سالح والتاأهيل ذاته 

والتقيد باإجراءات ومعايري ت�سنيف الّنزلء.

تنظيم  ي�����س��م��ن  مب���ا  ال��ت�����س��ري��ع��ات  ت��ع��دي��ل  اإىل  واأ�����س����ار 

وا�سحة  تعليمات  و�سع  خ��الل  من  ال��ن��زلء  تفتي�س  عملية 

املتبعة  الإج���راءات  حت��ّدد  الحتجاز  اأم��اك��ن  ل��دى  للتفتي�س 

املحاكم  اإىل  النزلء  نقل  اأّن ظروف  والتاأكد من  واأ�سكالها، 

النزلء  و�سالمة  الإن�سانّية  الكرامة  تراعي  امل�ست�سفيات  اأو 

مع مراعاة نقل كل فئة من النزلء باآلية منف�سلة وح�سب 

اأكان للم�ست�سفيات او للمحاكم. طبيعة النقل �سواء 

متّكن  التاأهيل  برامج  يف  الّتو�سع  اأن  العرموطي  واأو�سح 

ت�����س��ه��م يف متكينهم  ال��ت��ي  امل���ه���ارات  اك��ت�����س��اب  ال���ّن���زلء م���ن 

ب��ع��د الإف�����راج ع��ن��ه��م، وذل���ك م��ن ق��ب��ل موؤ�س�سة  اق��ت�����س��ادّي��اً 

اإط��الق  بعد  ال��ّن��زلء  اإىل متابعة  اإ���س��اف��ة  امل��ه��ن��ّي،  ال��ّت��دري��ب 

���س��راح��ه��م وت���وف���ري ب���رام���ج ال���ّرع���اي���ة ال���اّلح���ق���ة ال��ف��ّع��ال��ة 

ذات  اجلهات  خ��الل  من  العملية  ه��ذه  وماأ�س�سة  وامل�ستمرة 

العالقة.

العميد  وال��ت��اأه��ي��ل  ال���س��الح  م��راك��ز  اإدارة  م��دي��ر  واأك����د 

الإ���س��الح  اأن عملية  ال��ق�����س��اة، م��ن ج��ه��ت��ه،  ال��دك��ت��ور ع��م��ار 

وال��ت��اأه��ي��ل ل��ل��ن��زلء ت��اأت��ي يف اإط���ار اح���رتام ح��ق��وق امل��واط��ن 

العام  الأم��ن  مديرية  واأن  الد�ستور،  كفلها  التي  وكرامته 

اجلوانب  �ستى  يف  ال�سالحية  �سيا�ستها  تطوير  يف  ما�سية 

واملتوافقة مع القوانني املعمول بها، واإجراء مراجعة دورية 

ل��ه��ا ل��ل��وق��وف ع��ل��ى خم��رج��ات��ه��ا وت��ط��وي��ره��ا، وف��ق��ا لأ���س�����س 

مدرو�سة. علمية 

وبني اأن ن�سبة اإ�سغال ال�سجون بلغت 129 باملئة، لفًتا اإىل 

الإداريني  املوقوفني  اآلف �سخ�س من   10 الإفراج عن نحو 

�سهر  ق��ب��ل  الب�سيطة  امل��ال��ي��ة  ب��ال��ق�����س��اي��ا  امل��ت��ه��م��ني  وب��ع�����س 

الكرمي. رم�سان 

األف   20 حماكمة  ج��رى  اأن��ه  اإىل  الق�ساة  العميد  واأ���س��ار 

العدل،  وزارة  مع  �سا�سة مرتبطة  بعد من خالل  نزيل عن 

م��ا وف���ر ال��وق��ت وخ��ف�����س الأع���ب���اء و���س��م��ن ع���دم تعر�سهم 

خلطر الإ�سابة بفريو�س كورونا.

املتمثلة  والتاأهيل  الإ�سالح  للتطورات يف مراكز  وعر�س 

“قفقفا”،  اإ���س��الح وت��اأه��ي��ل  ب��الن��ت��ه��اء م��ن ���س��ي��ان��ة م��رك��ز 

“اأم  وتاأهيل  اإ�سالح  مركز  يف  الن�ساء  توقيف  ق�سم  و�سيانة 

مركز  يف  قهوة  م�سنع  واإن�����س��اء  تفعيلهما،  واإع���ادة  اللولو” 

اخلياطة  م�ساغل  وجتهيز  “ارميمني”،  وت��اأه��ي��ل  اإ���س��الح 

ل�سناعة  والتاأهيل  الإ���س��الح  م��راك��ز  م��ن  ع��دد  امل��وج��ودة يف 

اإ�سالح وتاأهيل  الكمامات الطبّية، وجتهيز م�سغل يف مركز 

الّتعقيم، وتطوير نظام  بوابات  “�سواقة” ل�سناعة و�سيانة 
اإلكرتونًيا،  تقدمي طلبات الزيارة اخلا�سة بالنزلء لُي�سبح 

مع  بالتعاون  بعد  ع��ن  املحاكمة  ن��ظ��ام  تفعيل  يف  والتو�سع 

وزارة العدل.

 الصحة: 33 وفاة و1220 إصابة بفيروس كورونا  

 ارتفاع صادرات الزرقاء بنسبة 19 بالمئة الشهر الماضي

طاقة النواب تبحث اتفاقيات شركات توليد الكهرباء

 بلدية الكرك تتلف 30 طنا من المواد الغذائية منتهية الصالحية

 حريات األعيان تناقش تقرير أوضاع مراكز اإلصالح والتأهيل

االنباط- عمان

انخفا�سه  عمان  بور�سة  موؤ�سر  وا���س��ل 

ليخ�سر  الرب���ع���اء،  ام�����س  جل�سة  ن��ه��اي��ة  يف 

8 ن���ق���اط، م��دف��وع��ا ب��ان��خ��ف��ا���س ع����دد من 

امل��وؤ���س��ر من  ول��ي��ق��ارب  ال��ق��ي��ادي��ة،  ال�سركات 

ك�سره  الذي   ،1800 الدعم  حاجز  مالم�سة 

ويتما�سك  ل��ريج��ع  ال��ت��داول  جل�سة  خ��الل 

يف اآخر اجلل�سة ملحاولة حتقيق قاع ليعاود 

ال�سعود مرة اأخرى.

وان��خ��ف�����س م��وؤ���س��ر ب��ور���س��ة ع��م��ان اإىل 

مقارنة  باملئة  43ر0  وبن�سبة   1811 النقطة 

مع اغالق اجلل�سة ال�سابقة.

واغ��ل��ق��ت ال��ب��ور���س��ة ال��ي��وم ع��ل��ى ت���داول 

 3424 ع��ل��ى  م���وزع���ة  ���س��ه��م،  م��ل��ي��ون  7ر11 

8ر5  �سفقة، بقيمة تداولت اإجمالية بلغت 

مليون دينار.

بينما  �سركة،   27 اأ�سهم  اأ�سعار  وارتفعت 

انخف�ست اأ�سعار اأ�سهم 31 �سركة، وا�ستقرت 

اأ�سعار اأ�سهم 29 �سركة اأخرى.

االنباط- عّمان

 اأو����س���ت جل��ن��ة ال�����س��ي��اح��ة وال������رتاث يف 

�ساعات احلظر يف  بتقليل  الأعيان،  جمل�س 

اأفواج  بالتزامن مع و�سول  العقبة،  مدينة 

�سياحية عاملية اإىل املدينة.

الأربعاء،  ام�س  اجتماعها،  ل��ّدى  واأك��دت 

القطامني،  ن�سال  الدكتور  العني  برئا�سة 

رئا�سة  خ��الل  م��ن  تو�سياتها  �سرتفع  اأن��ه��ا 

املجل�س اإىل رئي�س الوزراء.

وناق�ست اللجنة، خالل اجتماعها، ردود 

التي  التو�سيات  على  احلكومية  اجل��ه��ات 

قدمتها والتي ت�سعى من خاللها اإىل اإيجاد 

القطاع  منها  يعاين  التي  للم�ساكل،  حلول 

ال�سياحي.

وزير  دع��وة  على  اللجنة  اأع�ساء  وتوافق 

املطروحة  التو�سيات  ومتابعة  ال�سياحة، 

ال���وزارات  الأف��ق��ي بني  التن�سيق  من خ��الل 

املعنية بالقطاع ال�سياحي حتت مظلة وزارة 

ال�سياحة.

االنباط- اربد

افتتح رئي�س جامعة الريموك الدكتور نبيل 

الفرتا�سي  اجل��داري  الفني  املعر�س  الهيالت 

اجلميلة،  ال��ف��ن��ون  كلية  نظمته  ال���ذي  الأول، 

ب��ا���س��راف  امل�ستقبل”،  ن��ح��و  “�سباب  ب��ع��ن��وان 

الأ����س���ت���اذ حم��م��د ���س��امل ب��ن��ي اح��م��د م���ن ق�سم 

اح��ت��ف��الت  ���س��م��ن  وذل����ك  الت�سكيلية،  ال��ف��ن��ون 

اجلامعة مبئوية الدولة الأردنية .

وقال بني اأحمد اإن تنظيم املعر�س ياأتي �سمن 

مبادرة بعنوان “جداريات فنية جمتمعية” مت 

تنفيذها �سمن امل�ساقات الدرا�سية لطلبة ق�سم 

الفنون الت�سكيلية، اإذ ت�سهم هذه املبادرة وب�سكل 

واإب��داع��ات��ه��م،  الطلبة  ق���درات  اإط���الق  كبري يف 

واحل�سارية،  الثقافية  لقيمنا  انعكا�سا  وت��اأت��ي 

وجمالية  اإيجابية  ر�سائل  اإر���س��ال  اىل  ا�سافة 

اأفراد جمتمع اجلامعة وزائريها. واأ�ساف  لكل 

ان امل��ع��ر���س ا���س��ت��م��ل ع��ل��ى 29 ع��م��ال ج���داري���ا، 

ت��ن��اول اأك���ر م��ن ج��ان��ب، منها ل��وح��ات حتاكي 

حتاكي  واأخ���رى  وان�سانية،  تراثية  مو�سوعات 

جائحة كورونا وجدارية اأخرى مبنا�سبة مئوية 

بعنوان  20 مرتا  يبلغ طولها  الردنية،  الدولة 

العمل  هذا  ان  مبينا  امل�ستقبل”،  نحو  “�سباب 
يج�سد خ��ط��اب وروؤي�����ة ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

الثاين، خالل خطابه املوجه لل�سباب بو�سفهم 

الأردن”. لر�سالة  احلاملني  “الفر�سان 
ال��ف��ن��ون اجلميلة  ك��ل��ي��ة  ن�����س��ع��ى يف  واو����س���ح 

امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  روؤي��ة جاللته يف  لتحقيق 

الإب��داع  على  القادر  ال�سباب  وت�سكيل جيل من 

امل�ستحيل،  وتطويع  احللم  و�سناعة  والبتكار 

وخ��دم��ة ال��وط��ن مب��ح��ب��ة وع���ط���اء، ل��رف��ع ا�سم 

الردن عاليا يف جميع املحافل.

اجلميلة  ال��ف��ن��ون  كلية  عميد  اأك���د  ب����دوره، 

ال��دك��ت��ور وائ����ل ح����داد اأن ر���س��ال��ة وروؤي�����ة كلية 

بيئات  خلق  على  العمل  ه��ي  اجلميلة،  الفنون 

تعليمية مثرية، من خالل ن�سر احل�س اجلمايل 

وبناء احللول اجلماعية من خالل تعزيز ثقة 

تفكريهم  وتعميق  الإبداعية  باأفكارهم  طلبتنا 

النقدي.

على  تعمل  الن�ساطات  اأن مثل هذه  واأ�ساف 

الطاقات  ل�ستك�ساف  الت�سال  م��ه��ارات  تعزيز 

الب���داع���ي���ة ودف�����ع ال��ط��ل��ب��ة اإىل امل�������س���ارك���ة يف 

واآمالهم  اأحالمهم  لتحقيق  املجتمعي  العمل 

يف  الأ�سمى  ور�سالتهم  وروؤي��ت��ه��م  وطموحاتهم 

ن�سر امل��ح��ب��ة وال�����س��الم ب��ني ال��ن��ا���س م��ن خ��الل 

الفيديو  م�ساهدة  ميكن  ان��ه  اىل  لف��ت��ا  ال��ف��ن، 

https://www.  : ال���راب���ط  خ���الل  م���ن 

facebook.com/Yarmouk.U/

141171217989426/videos

 اللون األحمر ُيخيم على مؤشر بورصة عمان

سياحة األعيان توصي بتقليل 
ساعات الحظر في العقبة

 جامعة اليرموك تنظم معرضا افتراضيا 
بعنوان شباب نحو المستقبل
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االنباط- املفرق

 افتتح وزير الأوقاف وال�س�ؤون واملقد�سات 

���س��ن��دوق  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���س��ام��ي��ة 

ال����زك����اة، ال���دك���ت����ر حم��م��د اخل���اي���ل���ة ام�����س 

الأرب���ع���اء، امل��ل��ت��ق��ى اخل���ري يف ق�����س��اء رح��اب 

املفرق. مبحافظة 

ال����زك����اة  ����س���ن���دوق  اأن  اخل���اي���ل���ة  وق�������ال 

وب��ال��ت��ع��اون م���ع ال���رام���ج ال���ق��ف��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة 

املتمثلة  ال��رام��ج  م��ن  العديد  لديه  ل��ل���زارة 

ب��امل��ل��ت��ق��ي��ات اخل���ري���ة ال���ت���ي ي���اأت���ي ت��ن��ف��ي��ذه��ا 

ت��رج��م��ة ل��ت���ج��ي��ه��ات ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

امل�اطنني  مع  الت�ا�سل  يف  للحك�مة  الثاين 

وت���ل���م�������س ح���اج���ات���ه���م وت����ق����دمي امل�������س���اع���دات 

ال���ازم���ة ل��ه��م، م�����س��را اىل وج�����د ب��رن��ام��ج 

����س���ن����ي ي���ن���ف���ذه ����س���ن���دوق ال�����زك�����اة لق���ام���ة 

جلميع  ال��س�ل  يتم  حيث  خرية،  ملتقيات 

م���ن���اط���ق امل���م���ل���ك���ة، ل���س��ي��م��ا م���ن���اط���ق ج��ي���ب 

400 ق�سيمة  ت���زي��ع  ان��ه مت  واأ���س��اف  ال��ف��ق��ر. 

ان��ه  ���س��رائ��ي��ة و200 ط���رد خ����ري، لف��ت��ا اىل 

لعدد  نقدية  مالية  م�ساعدات  تقدمي  �سيتم 

تنفيذ  كما مت  املع�زين،  اجلامعات  من طلبة 

خ��م�����س��ة م�����س��روع��ات اأغ���ن���ام ل��ا���س��ر ال��ف��ق��رة 

اىل  ا���س��اف��ة  نف�سها،  تعيل  اأن  م��ن  لتمكينها 

وج������د ك���ف���الت لأي���ت���ام م���ن اأب���ن���اء ال��ق�����س��اء 

وم�����س��اع��دات ���س��ه��ري��ة ث��اب��ت��ة ل��ب��ع�����س الأ���س��ر 

�سندوق  ان  اىل  اخلايلة  واأ���س��ار  املحتاجة. 

ال���زك���اة ي��ق���م ب��ت��ق��دمي امل�����س��اع��دات ال��ن��ق��دي��ة 

فقرة  اأ���س��رة   5000 لنح�  الثابتة  ال�سهرية 

ويتيم،  فقر  جامعي  علم  وطالب  وحمتاجة 

لا�سر  انتاجية  م�سروعات  لتقدمي  ا�سافة 

للزكاة  الثمانية  الأ���س��ه��م  وتفعيل  املحتاجة 

التي ن�س عليها القراآن الكرمي، م��سحا انه 

خال جائحة ك�رونا مت ا�ستهداف املتعطلني 

من  املت�سررين  امل��ي��اوم��ة  وع��م��ال  العمل  ع��ن 

العينية  امل�ساعدات  ت�زيع  اآثار اجلائحة، ومت 

�سندوق  ام��ك��ان��ي��ات  �سمن  عليهم  وال��ن��ق��دي��ة 

الزكاة والرامج ال�قفية.

وب���ني ان ���س��ن��دوق ال���زك���اة اط��ل��ق م��ب��ادرة 

ت���اأم���ني وح������دات ���س��ك��ن��ي��ة ل���اأ����س���ر ال��ف��ق��رة، 

حيث  الها�سمي،  امللكي  الدي�ان  مع  بالتعاون 

امل��خ��ط��ط��ات  اإع�������داد  امل���ب���ا����س���رة يف ع��م��ل��ي��ة  مت 

والدرا�سات لبناء منازل لبع�س الأ�سر، ا�سافة 

لرتميم و�سيانة منازل لا�سر املحتاجة.

ووج��ه وزي��ر الأوق��اف املعنيني يف مديرية 

اأوق��������اف امل����ف����رق ل���درا����س���ة ج��م��ي��ع امل��ط��ال��ب 

اإفتتاح  خ��ال  طرحها  مت  ال��ت��ي  وامل��ق��رتح��ات 

لدرا�ستها  رح���اب  ق�ساء  يف  اخل���ري  امللتقى 

من قبل ال�زارة و�سندوق الزكاة.

وث��م��ن اخل��اي��ل��ة الل���ت���زام وال���ع��ي ل��دى 

ب�����اج�����راءات  وال����ت����زام����ه����م  اهلل  ب����ي�����ت  رواد 

جه�د  مثمنا  امل�ساجد،  يف  ال��ع��ام��ة  ال�سامة 

ت�جيه  ح�سن  يف  واخلطباء  وامل�ؤذنني  الأئمة 

ال��ن��ا���س وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى بيئة 

امل�ساجد مل�اجهة انت�سار وباء ك�رونا.

العم��س  النائب رميا  اأ�سارت  من جانبها، 

يف  كبرا  اأث���را  تركت  ك���رون��ا  جائحة  اأن  اىل 

ك��م��ا ه��� ح��ال خمتلف مناطق  ق�����س��اء رح���اب 

الأوق������اف  وزارة  ب��ج��ه���د  م�����س��ي��دة  امل��م��ل��ك��ة، 

و����س���ن���دوق ال����زك����اة يف ال�����ق�����ف م���ع الأ����س���ر 

ال��ف��ق��رة وامل��ح��ت��اج��ة وامل��ت�����س��رري��ن م��ن اآث���ار 

اجلائحة.

ب�����دوره، ط��ال��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س حمافظة 

امل���ف���رق ع���رب اأخ����� اأر����س���ي���دة ب��اف��ت��ت��اح مكتب 

الأئمة  من  النق�س  و�سد  الق�ساء،  يف  اأوق��اف 

عدد  وزي���ادة  الق�ساء،  م�ساجد  يف  وامل���ؤذن��ني 

الن��ت��اج��ي��ة  امل�����س��اري��ع  م��ن  امل�ستهدفة  الأ���س��ر 

ل��ت��ع��زي��ز الإن��ت��اج��ي��ة ل���دى الأ����س���ر امل��ح��ت��اج��ة 

رئي�س  رح��اب  ق�ساء  مدير  وثمن  والفقرة. 

جل��ن��ة ب��ل��دي��ة رح���اب ال��دك��ت���ر خم��ل��د احل��م��اد 

التنمية  ت��ع��زي��ز  يف  وال�����س��ن��دوق  ال�����زارة  دور 

وامل�ساعدات  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  املجتمع،  يف 

واملحتاجني. للفقراء 

�سندوق  عام  مدير  امللتقى  افتتاح  وح�سر 

ال���زك���اة ال���دك���ت����ر ع��ب��د ال�����س��م��رات وم��دي��ر 

اأوقاف املفرق حممد احل�سبان.

االنباط- العقبة

اأعلنت �سركة ميناء حاويات العقبة، ب�ابة العامل اإىل 

تعيني  عن  ح�لها،  وما  العربي  امل�سرق  ومنطقة  الأردن 

�س�رين ك�ف�يد ين�سني رئي�ساً تنفيذياً جديداً لها خلفاً 

ي�جالنجام. �ستيفن  ال�سابق،  التنفيذي  للرئي�س 

اإياها  م�ستهًا  حافلة،  مهنية  حياة  ين�سني  وميتلك 

2001، ومتقلداً خالها  العام  مع جمم�عة مر�سك يف 

امل�ؤ�س�سات  م��ن  ع��دد  يف  القيادية  املنا�سب  م��ن  العديد 

وقد  متن�عة.  جغرافية  ومناطق  قطاعات  يف  العاملة 

امل��ب��ي��ع��ات  اإدارة  ت�����س��م��ل  ال��ت��ي  ي��ن�����س��ني  اأ���س��ه��م��ت خ����رات 

ك�بنهاغن  يف  وامل�سرتيات  والعمليات  الأعمال  وتط�ير 

وه�نغ ك�نغ وهي��سنت و�سنغهاي ولهاي، والتي عززها 

الأعمال  اإدارة  يف  البكال�ري��س  �سهادة  على  باحل�س�ل 

من كلية ك�بنهاغن لاأعمال اأثناء عمله لدى مر�سك، 

من  التنفيذية  الأع��م��ال  اإدارة  يف  ماج�ستر  وب�����س��ه��ادة 

هامة  م��ي��زة  اإك�����س��اب��ه  يف  ف�نتينبل�،  يف  اإن�����س��ي��اد  ج��ام��ع��ة 

تتمثل يف قدرته القيادية ومهاراته العالية. وقد ان�سم 

احلاويات  ملحطات   »APM اإم  بي  »اإي  ل�سركة  ين�سني 

ال��ع��ق��ب��ة، يف  م��ي��ن��اء ح��اوي��ات  ل�����س��رك��ة  امل�سغلة  ال��دول��ي��ة، 

ل��ل��م�����س��رتي��ات  ت��ن��ف��ي��ذي  ك��رئ��ي�����س  وذل�����ك   ،2018 ال���ع���ام 

اإدارة  على  م�سرفاً  العاملية،  ال�سركة  بعمليات  اخلا�سة 

بالإ�سافة  الدفع،  حتى  ال�سراء  وعمليات  الأ�س�ل،  فئة 

ف�سًا  املحطات،  على  باملعامات  املتعلقة  للم�سرتيات 

عن امل�سرتيات الراأ�سمالية واإدارة دورة التكاليف.

اأح��رزت  قد  العقبة  حاويات  ميناء  �سركة  وكانت  هذا 

ت��ق��دم��اً ك��ب��راً خ���ال ال�����س��ن���ات الأرب�����ع امل��ا���س��ي��ة حتت 

ال�سديد  التزامها  مع  يتما�سى  ومبا  ي�جالنجام،  قيادة 

 ،2020 ال��ع��ام  ويف  با�ستمرار.  امليناء  بتط�ير  وامل�ستمر 

كبر،  ب�سكل  والإنتاجية  الت�سغيلية  كفاءته  امليناء  عّزز 

لدى  الت�سغيلي  بالنظام  التكن�ل�جيا احلديثة  دمج  مع 

املخ�س�سة.  املعدات  اأح��دث  لإدخ��ال  بالإ�سافة  ال�سركة، 

وعاوة على ذلك، وا�سلت ال�سركة جت�سيد قدرتها على 

ا�ستقبال اأكر ال�سفن يف العامل، كما متكّنت من تط�ير 

ع���اق���ات م��ث��م��رة م���ع ���س��رك��اء ج���دد يف جم���ال ال��ت��ج��ارة 

الدولية.

�س�رين  اأّكد  اجلديد،  من�سبه  مهام  ت�ليه  ومبنا�سبة 

ميناء  تط�ير  مب�ا�سلة  التزامه  على  ين�سني  ك�ف�يد 

احل����اوي����ات والرت����ق����اء ب����ه، وق�����ال: »اأن�����ا ح��ري�����س على 

م���اج��ه��ة ه���ذا ال��ت��ح��دي اجل���دي���د واأت���ط���ل���ع ق���دم���اً اإىل 

العقبة  حاويات  ميناء  �سركة  مكانة  تعزيز  يف  امل�ساهمة 

وما  العربي  امل�سرق  ومنطقة  الأردن  اإىل  العامل  كب�ابة 

اأع�ساء  م��ع  جنب  اإىل  جنباً  للعمل  اأتطلع  كما  ح�لها، 

الفريق لتحقيق الإجنازات والنقات الن�عية اجلديدة 

املخطط لها ملا فيه خر ميناء احلاويات وكافة اأ�سحاب 

امل�سلحة.«

االنباط- عمان

 ي��ع��د ال��ق��ط��اع ال��ف��ن��دق��ي ع��ن�����س��را اأ���س��ا���س��ي��ا 

احلركة  لن�ساط  ومعززاً  ال�سياحية،  بالتنمية 

ل��ت��اأ���س��ي�����س  الأوىل  امل��ئ���ي��ة  خ���ال  ال�����س��ي��اح��ي��ة 

ال���دول���ة، وي��ع��د ك��ذل��ك م���ن اأب�����رز ال��ق��ط��اع��ات 

العمل  الكثر من فر�س  ا�سهمت بت�فر  التي 

لاأردنيني.

وي��ح��ظ��ى ال���ق���ط���اع ال��ف��ن��دق��ي ب��ث��ق��ة ���س��ي��اح 

اخل���دم���ات  جل������دة  وذل�����ك  الأردن،  و����س���ي����ف 

اخلدمية  وط�اقمه  عامليه  وات�سام  املقدمة، 

امل��ق��در ع��دده��م ب��� 23 األ���ف م���ظ��ف، ب��ال��ك��ف��اءة 

اكت�سب�ها  التي  الرتاكمية  واخل��رة  واملهنية 

خ�����ال ع��م��ل��ه��م يف ال���ع���دي���د م����ن م���ؤ���س�����س��ات 

الدولية. ال�سيافة 

عبد  الأردنية  الفنادق  جمعية  رئي�س  وقال 

احل��ك��ي��م ال��ه��ن��دي، يف ح��دي��ث ل���ك��ال��ة الأن��ب��اء 

اإن ال��ق��ط��اع ال��ف��ن��دق��ي من  الأردن���ي���ة )ب�����رتا(، 

القطاعات الأكرث تط�را خال املئ�ية الأوىل، 

الفندقية  الغرف  اعداد  ارتفاعا يف  حيث حقق 

م�زعة  غرفة   29657 اىل  ع��دده��ا  و�سل  التي 

يف  منت�سرة  ف��ن��دق��ي��ة  و���س��ق��ة  ف��ن��ادق   610 ع��ل��ى 

املحافظات. جميع 

وا����س���اف »���س��ه��د ال��ق��ط��اع ال��ف��ن��دق��ي ت��ط���را 

اخلدمات  م�ست�ى  وت��ن���ع  ارت��ف��اع  يف  ملح�ظا 

ال��ف��ن��دق��ي��ة وال�����س��ي��اح��ي��ة امل��ق��دم��ة يف امل��ن�����س��اآت 

وامل�ؤهلة  املدربة  الك�ادر  خال  من  الفندقية 

الفنادق  اإن�ساء  قبل  م��سحا  النزلء«،  خلدمة 

كان زوار الأردن يقيم�ن يف 10 خانات منت�سرة 

يف ال�����س��م��ال وال������س��ط واجل���ن����ب، وب��ع��د ذل��ك 

انت�سرت اخلدمات ال�سياحية والفندقية �سمن 

والعقبة فقط  نطاق حمدود يف عمان والبرتا 

اأول  وك���ان   ،»1994-1967 ب��ني  م��ا  الع�����ام  يف 

فندق مت اإن�ساوؤه بعد تاأ�سي�س الدولة ه� فندق 

احت�ى  والذي   ،1925 عام  عمان  يف  فيادلفيا 

56 غرفة فندقية. على 

احلقيقي  ال��ت��ط���ر  اأن  اىل  ال��ه��ن��دي  وا���س��ار 

عهد  يف  ك��ان  باململكة  ال�سياحة  �سهدته  ال��ذي 

ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ح��ي��ث ج��رى 

ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا امل��ع��ل���م��ات ال��ت��ي 

والت�س�يق  ال��رتوي��ج  يف  كبرة  ف��ائ��دة  لها  ك��ان 

اململكة. لل�سياحة يف 

الفندقية  وال�سقق  ال��ف��ن��ادق  اع���داد  وب�����س��اأن 

ب��ج��م��ي��ع ف��ئ��ات��ه��ا يف ال��ع��ا���س��م��ة وامل��ح��اف��ظ��ات 

وامل����دن، ب��ني ان ال��ع��ا���س��م��ة ع��م��ان ي���ج��د فيها 

قرابة 500ر17 األف غرفة فندقية م�زعة على 

غرفة   2350 قرابة  والبرتا  و�سقة،  فندقا   388

 5700 قرابة  والعقبة  فندقا،   46 على  م�زعة 

والبحر  و�سقة،  فندقا   84 على  م�زعة  غرفة 

امليت قرابة 2500 غرفة م�زعة على 12 فندقا، 

ومعان 78 غرفة م�زعة على فندق واحد.

وتابع الهندي انه ي�جد يف اربد 290 غرفة 

م�زعة على 12 فندقا و�سقة، عجل�ن 72 غرفة 

م�زعة على 4 فنادق و�سقق، الكرك 137 غرفة 

غرفة   82 جر�س  و�سقق،  فنادق   4 على  م�زعة 

م�زعة على 4 فنادق و�سقق، الزرقاء 88 غرفة 

غرف   10 الأزرق  و�سقق،  فنادق   5 على  م�زعة 

413 غرفة  م���زع��ة ع��ل��ى ف��ن��دق واح����د، م��اأدب��ا 

م���زع��ة ع��ل��ى 19 ف��ن��دق��ا و���س��ق��ة، ال��روي�����س��د 32 

 14 الفحي�س  واح��د،  فندق  على  م�زعة  غرفة 

غرفة م�زعة على فندق واحد، معان 34 غرفة 

 149 الطفيلة  و���س��ق��ق،  ف��ن��ادق   3 ع��ل��ى  م���زع��ة 

ال�س�بك  و�سقق،  ف��ن��ادق   9 على  م���زع��ة  غرفة 

 269 رم  وادي  فندقني،  على  م�زعة  غرفة   50

غرفة م�زعة على 14 فندقا و�سقة.

 3 فئاتها  ح�سب  الفنادق  اعداد  وبخ�س��س 

العا�سمة  يف  الفندقية  وال�سقق  جن���م  و5  و4 

اأن��ه  ب��ني  وم��اأدب��ا،  وال��ب��رتا  امليت  والبحر  عمان 

و31  جن����م،   5 فئة  فندقا   19 ع��م��ان  يف  ي���ج��د 

جن�م،   3 فئة  فندقا  و46  جن���م،   4 فئة  فندقا 

 6 ال��ب��رتا  ويف  فندقية،  �سقة   132 اىل  اإ���س��اف��ة 

ف��ن��ادق ف��ئ��ة 5 جن����م، و4 ف��ن��ادق ف��ئ��ة 4 جن���م، 

و11 فندقا فئة 3 جن�م، اما البحر امليت ي�جد 

ف��ي��ه 7 ف��ن��ادق ف��ئ��ة 5 جن����م، و3 ف��ن��ادق ف��ئ��ة 4 

فندق  فيها  ي�جد  م��اأدب��ا  حمافظة  ام��ا  جن���م، 

3 جن�م و�سقتني  3 فنادق فئة  4 جن�م و  واحد 

فندقيتني.

 شركة ميناء حاويات العقبة تستقبل رئيسًا تنفيذيًا جديدًا

 القطاع الفندقي معزز لنشاط الحركة السياحية وموفر 
كبير لفرص العمل
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 المفرق: وزير االوقاف يفتتح الملتقى الخيري بقضاء رحاب

املحلي

مروان العمد 

كالم في المحظور / حادثة 
الجويدة

 اطالق حملة فرحهم بهدية لدعم 
األسر العفيفة في إربد

 قسم الكيمياء بجامعة البترا ينظم 
حمالت رمضانية خيرية

االنباط- اإربد

والرتبية  للت�حد  »الأوج«  مركز  اأط��ل��ق 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع جم��ل�����س حمافظة  اخل��ا���س��ة 

اإرب����د وغ���رف���ة ���س��ن��اع��ت��ه��ا، ام�����س الأرب���ع���اء، 

الأ�سر  دعم  بهدف  بهدية«  »فرحهم  مبادرة 

العفيفة.

حممد  للمركز  الفخري  الرئي�س  وق��ال 

املركز  ي���ا���س��ل  ال��ت��ي  احلملة  اإن  البطاينة 

تنظيمها للعام احلادي ع�سر على الت�ايل يف 

جه�د  تكاتف  جت�سد  املبارك،  رم�سان  �سهر 

الأ�سر  لدعم  والأهلية  الر�سمية  امل�ؤ�س�سات 

مئة  من  اأك��رث  ت�زيع  اإىل  م�سراً  العفيفة، 

للحملة،  الأول  ال��ي���م  خ��ال  غ��ذائ��ي  ط��رد 

ع���اوة ع��ل��ى ت���زي��ع م��ب��ال��غ ن��ق��دي��ة وك�����س���ة 

باحتياجات  تفي  وكمامات  ومعقمات  العيد 

ت��ل��ك الأ����س���ر. وث��م��ن��ت م���دي���رة امل���رك���ز رول 

ال��داع��م��ة  اجل��ه��ات  خمتلف  دور  ال��ب��ط��اي��ن��ة، 

نهاية  حتى  ا�ستمرارها  ي�ؤمل  التي  للحملة 

���س��ه��ر رم�����س��ان ال��ف�����س��ي��ل، م�����س��رة اإىل اأن��ه 

ي�م  تنظيم  لحقاً  احلملة  �سمن  �سيجري 

طبي جماين لفح�س ال�سمع لدى الأطفال 

بالتعاون  �سماعات طبية ملحتاجيها  وت�سليم 

العل�م والتكن�ل�جيا. مع جامعة 

االنباط-عمان

البرتا  جامعة  يف  الكيمياء  طلبة  نظم 

�سهر  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن  خ��ري��ت��ني  حملتني 

غذائية  ط��رود  تقدمي  ا�ستهدفت  رم�سان 

التي  العفيفة  الأ�سر  اإىل  مادية  ومع�نات 

احل���اج���ات  ذوي  واأ�����س����ر  م��ع��ي��ل��ه��ا،  ف���ق���دت 

اخل����ا�����س����ة، وامل����ر�����س����ى م����ن ك���ب���ار ال�������س���ن، 

والأيتام.

ال��دك��ت���ر  ال��ك��ي��م��ي��اء،  وق���ال رئ��ي�����س ق�سم 

على  ال��ق�����س��م  »داأب  ال��ط���ي��ق  امل��ن��ع��م  ع��ب��د 

دوري،  ب�سكل  اخل��ري��ة  احل��م��ات  تنظيم 

وي����ب����دى ط���ل���ب���ة ال���ق�������س���م ح���م���ا����س���ا ك��ب��را 

ت�ستهدف  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  للم�ساركة 

م�ساركة  اأن  اإىل  م�سًرا  املجتمع«،  خدمة 

لديهم،  الت�ا�سل  م��ه��ارات  »ت��ع��زز  الطلبة 

والقدرة على حل  العمل اجلماعي،  وقيمة 

ُي�ساعد  اأن���ه  كما  امل��ه��ام،  واإدارة  امل�����س��ك��ات، 

على تعزيز الت�سالح مع النف�س«.

واأ����س���رف���ت ع��ل��ى احل��م��ل��ة ع�����س��� ه��ي��ئ��ة 

تفعيل  ق�����دورة ح��ي��ث مت  ل��ي��ل��ى  ال��ت��دري�����س 

م���ت���ط���ل���ب »ال����ع����م����ل ال���ت���ط����ع���ي وخ���دم���ة 

امل���ج���ت���م���ع« ���س��م��ن خ���ط���ط ال��ت��خ�����س�����س��ات 

الأك���ادمي���ي���ة يف اجل��ام��ع��ة ك���اف���ة، ووج��ه��ت 

ق�����دورة ال�����س��ك��ر ل��ل��ط��ل��ب��ة ال���ذي���ن ���س��ارك���ا 

بالفعاليتني

االنباط- الكرك

 بداأت الثاثاء يف مركز احل�سن الثقايف يف 

الكرك، فعاليات املبادرة الت�ع�ية »التح�لت 

الج��ت��م��اع��ي��ة وت��داع��ي��ات��ه��ا يف ظ���ل ك����رون���ا«، 

مب�����س��ارك��ة ف��اع��ل��ي��ات ر���س��م��ي��ة و���س��ع��ب��ي��ة م��ع 

مراعاة الإجراءات ال�سحية واأوامر الدفاع.

وق�����ال حم���اف���ظ ال���ك���رك ال���دك���ت����ر ب��ال 

اجله�د  اإن  امل��ب��ادرة،  رعايته  خ��ال  الن�س�ر، 

ال��ر���س��م��ي��ة وال�����س��ع��ب��ي��ة اأث���ب���ت ق���درت���ه���ا على 

ال��ت�����س��دي ل��ك���رون��ا م��ن خ���ال ن�����س��ر ال���ع��ي 

امل��ج��ت��م��ع��ي والإج����������راءات ال����ق���ائ���ي���ة، داع��ي��ا 

ال�سحية  بالإجراءات  اللتزام  اإىل  امل�اطنني 

وال���ت���ع���ام���ل الي���ج���اب���ي م���ع ب��ع�����س ال���ع���ادات 

وال��ت��ق��ال��ي��د الج��ت��م��اع��ي��ة وخ���ا����س���ة ع����ادات 

الأف��������راح والت��������راح وال��ت��خ��ل�����س م���ن ب��ع�����س 

امل���ظ���اه���ر ال�����س��ل��ب��ي��ة ح���ف���اظ���ا ع���ل���ى ال�����س��ح��ة 

ال��سطية  م��ن��ت��دى  رئ��ي�����س��ة  واأك����دت  ال��ع��ام��ة. 

املبادرة  اأن  املبي�سني  والثقافة مي�س�ن  للفكر 

اجل��ن���ب«،  »عبق  جمعية  م��ع  بالتعاون  ت��اأت��ي 

ان���ط���اق���ا م���ن ر����س���د ال��ك��ث��ر م���ن ال���ع���ادات 

اأ�سبحت بحاجة  التي  الجتماعية  والتقاليد 

ب�����س���رة  ل��ت��ه��ذي��ب��ه��ا  ب��ه��ا  ال��ن��ظ��ر  اإع������ادة  اإىل 

واآث��اره��ا على  ك���رون��ا  ت��داع��ي��ات  م��ع  تتنا�سب 

العامة. احلياة 

وق�����ال م��ف��ت��ي حم���اف���ظ���ة ال���ك���رك ال�����س��ي��خ 

الدكت�ر وليد الذنيبات اإن املقا�سد ال�سرعية 

النا�س  على  والتي�سر  التخفيف  على  تق�م 

مب��ا ل ي��ت��ع��ار���س م��ع روح الإ����س���ام وخ��دم��ة 

ومنع  الب�سرية  وال�����س��ح��ة  ال��ع��ام��ة  امل�سلحة 

العدوى.

ودع�����ا ع�����س��� جم��ل�����س حم���اف���ظ���ة ال���ك���رك 

ت��ق��دمي الدعم  اإىل  ال��دك��ت���ر م��ن��ذر اخل��ر���س��ة 

اآث��ار  م��ن  يخفف  مب��ا  والج��ت��م��اع��ي  النف�سي 

اجلائحة يف اأو�ساط املجتمع.

جامعة  يف  احلق�ق  بكلية  املحا�سر  واأ�سار 

اأن  اإىل  امل��ع��اي��ط��ة  ���س��ام��ن  ال���دك���ت����ر  م����ؤت���ة 

جها  اأو  عمدا  العدوى  ناقل  يجرم  القان�ن 

�سحيا  باملجتمع  كبرة  اأ���س��رارا  يلحق  لأن��ه 

واقت�ساديا.

 مبادرة في الكرك عن التحوالت االجتماعية في ظل كورونا

3 / 2019 وعلى اثر قيام عدداً من املتعطلني عن العمل بالزحف �سراً على   / 4 بتاريخ 

مقاًل  كتبت   ، لهم  عمل  فر�س  بت�فر  مطالبني  امللكي  الدي�ان  امام  واعت�سامهم  الق��دام 

، وذلك لنه   ) امللكي  الدي�ان  اعت�ساماتكم اىل  �ساحات  الردني�ن ل حت�ل�ا  ايها   ( بعن�ان 

وتر  على  يلعب  من  هناك  وان   ، اخلط�ة  ه��ذه  مثل  بخط�رة  قناعاتي  و  خم��اويف  يل  كانت 

اخت�سا�سه  خ��ارج  ه�  مبا  يطالب�ه  لكي  امللكي  الدي�ان  باجتاه  ويدفعهم  املتعطلني  معاناة 

وادراكهم  املتعطلني  ان وعي  ال   . العمل  املتعطلني عن  ولكل  لهم  يتح�ل اىل خ�سم  وحتى 

لذلك ف�ت على املخططني هدفهم . وفعًا فقد ك�سفت اليام التي تلت ذلك �سحة ت�قعاتي 

وخماويف .

عن  ا�سفرت  اجل�يده  مبنطقة  الباير  حي  يف  م�ساجرة  اندلعت   2021  /  4  /  26 وبتاريخ 

م�سرع �سابني من �سباب الطفيلة الكرام عليهما رحمة اهلل ور�س�انه . وقد قامت الجهزة 

عليهما  واط��ل��ق���ا  ال�سابني  على  اع��ت��دوا  مم��ن  ا�سخا�س  �سبعة  بت�قيف  املخت�سة  الم��ن��ي��ة 

الر�سا�س ومت �سبط قطعتي �ساح بح�زتهم متهيداً لتخاذ الجراءات القان�نية بحقهم . 

ا�ستنكار  حمل  وق�عها  وظ��روف  م�سبباتها  عن  النظر  بغ�س  اجلرمية  ه��ذه  كانت  ولقد 

وادانته الردنيني جميعاً و الذين طالب�ا بت�قيع ا�سد العق�بات بحق اجلناة على ما اقرتفته 

ال�سحايا على  ان كل الردنيني قد تعاطف�ا مع ذوي  ان نق�ل  الق�ل  نافلة  . ومن  اياديهم 

التي  الوىل  لي�ست اجلرمية  ان هذه  ي�ؤخد يف احل�سبان  ان  ما يجب  ان  ال   ، م�سابهم هذا 

ارتكبت من افراد ينتم�ن اىل كا طريف  ، ومنها جرائم  تقع يف الردن ولن تك�ن الخرة 

هذه احلادثة . وانه من ح�سن الطالع انه مت اعتقال مرتكبيها يف نف�س وقت وق�عها . وانه 

بعدها  ول  اجل��رمي��ة  قبل  ل  ب�اجباتها  القيام  يف  املعنية  الج��ه��زة  م��ن  تق�سر  اي  يقع  مل 

حي  �سكان  من  املئات  قام  فقد  ال��دم  ف���رة  عليها  يطلق  وما  ال�سدمة  تاأثر  وحتت  انه  ال   .

العامر مطالبني  امللكي  الدي�ان  وه�   ، الردنيني جميعاً  لبيت  بالذهاب  الطفايله يف عمان 

ذهب�ا  لطاملا  احلي  هذا  �سكان  ان  وبالرغم من   . ف�راً  واعدامهم  املجرمني  من  بالق�سا�س 

لب�اب الدي�ان امللكي لرفع �سك�اهم ومظاملهم لي�سالها لب الردنيني جميعاً جالة امللك 

املعظم ، ال انه ل�حظ ان املطالب يف هذه املرة قد نحت منحى جديًدا ، وت�سمنت مطالب 

ل ميكن للدي�ان امللكي ول لأي جهة كانت تلبيتها وبال�س�رة التي متت املطالبة بتنفيذها 

، وقد جرى ذلك بطريقة ت�حي ان هنالك اطرافاً من بني املت�اجدين حتاول ا�ستثمار هذه 

ل  وال��ذي  امللك  وجالة  امللكي  الدي�ان  لح��راج  ال�سحايا  ذوي  وم�ساعر  النكراء  اجلرمية 

ميكن باأي حال من الح�ال ان ي�سدر اوامره بت�قيع عق�بة الق�سا�س بالقتل بحق اجلناة 

املتجمعني  امل�اطنني  بع�س  قام  وقد   . ال�سحيح  طريقها  القان�نية  الإج���راءات  اتخاذ  دون 

دفع  مما   ، اقتحامها  على  بعزمهم  ي�حي  م�سهد  يف  امللكي  ال��دي���ان  ب�ابات  من  ب��الق��رتاب 

حرا�س الب�ابات لطاق بع�س العيارات النارية يف اله�اء للحيل�لة دون ذلك . ال ان هذا 

امل�سهد قد ا�ساء للدي�ان ولاردن ولبناء الطفيلة العروبيني وامل�سه�د لهم بذلك ، وخا�سة 

وترديدهم   ، اجل��ن��اة  ا���س���ل  اىل  ت�سر  التي  العن�سرية  الهتافات  بع�س  ت��ردي��د  خ��ال  م��ن 

الها�سمي  الم��ر  �سم�  ا�سم  على  ا�سمه  ان  ت�سادف  وال��ذي  املغدورين  اح��د  با�سم  الهتافات 

هذه  ي�ستغل�ن  البع�س  جعل  ال��ذي  الم��ر   ، حمزة  يا  نفديك  بالدم  ب��ال��روح  وال��ق���ل  حمزة 

احلادثة لتحميلها اكرث مما حتتمل ، حيث القى بع�سهم م�س�ؤوليتها على الجهزة المنية 

احلادثة  هذه  مبثل  اقحامها  مت  كيف  ادري  ل  والتي  الد�ست�رية  التعديات  على  والبع�س 

ال اذا كان ذلك من قبيل ا�ستثمار اللحظة لخراج ما يف مكن�نات انف�سهم . كما ا�ستثمرها 

بع�س احلثالت اخلارجية لي�س�روا المر وكانه امتداداً للفتنة التي كان قد مت واأدها منذ 

ايام معدودة ، وان الهتافات هي ل�سم� المر حمزة . 

تنفيذ  يتم  ان  لذلك  ا�سرتط�ا  والذين   ، باملغادرة  املت�اجدين  لقناع  العقاء  تدخل  ثم 

مطالبهم بالق�سا�س من اجلناة وذويهم خال اثنان و�سبعني �ساعة ، وعلى ذلك انتهى هذا 

التجمع ب�سام .

بتاريخ 27 / 4 / 2021 وافق وجهاء الطفيلة وذوي ال�سحايا على اعطاء عط�ة امنية ملدة 

الجهزة  من  ال�سريع  التحرك  �سريطة   ، احل��ادث  ح�س�ل  حلظة  من  �ساعة  و�سبعني  اثنني 

يعني  لذلك  منطقي  تف�سر  واي   . واعدامهم  القتلة  ملحا�سبة  الق�سائية  واجلهات  المنية 

احلادثة  املت�رطني يف  وت�قيف جميع  بتحقيقاتها  الت�سريع  على  المنية  الجهزة  تعمل  ان 

 . القان�نية بحقهم  العق�بات  اق�سى  وايقاع   ، املعنية ملحاكمتهم  القان�نية  واحالتهم للجهة 

ومل تق�سر هذه الأجهزة بذلك حيث بلغ عدد املقب��س عليهم على ذمة الق�سية اربعة ع�سرا 

م�ستبهاً به ، وبقي �سخ�س واحد فقط خمتفي عن النظار .
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املحكمة،  ق����رارات  ���ص��دور  ال�صحفيني قبل  التوقيف بحق  ق����رارات  الأخ����رة  الآون����ة  ك��رت يف 

وخ�صو�صا قرارات التوقيف مبوجب قانون اجلرائم الإلكرتونية والذي اأ�صبح �صيفا م�صلطا على 

امل�صوؤولني  ال�صكاوى التي يتقدم بها بع�ض  رق��اب الإعالميني، وتاأتي ق��رارات التوقيف بناءا على 

يف موؤ�ص�صات الدولة الأردنية املختلفة ، وما يزيدنا اأملا اأن تاأتي ال�صكوى من النواب الذين جنلهم 

ونحرتمهم، مع العلم اأن النواب والإعالميني مبختلف تخ�ص�صاتهم الإعالمية �صركاء يف العمل 

تبادل  على  يتعاونوا  اأن  فالأ�صل  لذلك  لها،  التابعة  واملوؤ�ص�صات  التنفيذية  ال�صلطة  على  الرقابي 

املعلومة واحرتام عمل كل منهما، ل ان يتنافروا ويت�صاحنوا وي�صبحوا فرقاء اأمام املحاكم ي�صعى 

كل منهما اإىل توقيف الآخ��ر و�صجنه، والأ�صل بامل�صوؤول اأنه موظف عام وخ��ادم للوطن وال�صعب، 

ولذلك يجب عليه اأن يت�صع �صدره للنقد والإنتقاد، فال�صحافة عندنا يف الأردن لقت وما زالت 

تلقى اهتمام النظام ال�صيا�صي، منذ اأمد بعيد، فجاللة املغفور له امللك احل�صني بن طالل طيب اهلل 

ثراه، كان من الداعمني حلرية ال�صحافة وكان �صعاره اأن حرية ال�صحافة �صقفها ال�صماء، يف حني اأن 

جاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل ورعاه قال “... من غر املقبول اأن ي�صجن ال�صحفي ب�صبب 

خالف يف الراأي على ق�صية عامة، ما دام هذا الراأي ل ي�صكل اعتداء على حقوق النا�ض اأو حرياتهم 

اأو اأعرا�صهم اأو كرامتهم”، كما اأن الد�صتور الأردين ن�ض على حرية الإعالم مبوجب ن�ض املادة )15( 

التي تن�ض على “.. 

تكفل الدولة حرية ال��راأي ، ولكل اردين ان يعرب بحرية عن راأي��ه بالقول والكتابة   -1

والت�صوير و�صائر و�صائل التعبر ب�صرط ان ل يتجاوز حدود القانون “.

وكذلك فعلت املواثيق الدولية حلقوق الإن�صان التي �صادقت عليها احلكومة الأردنية، حيث جاء 

يف املادة )19( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان ما ن�صه “

يته يف اعتناق الآراء دون  ية الراأي والتعبر، وي�صمل هذا احلُقّ حِرّ لكِلّ �صخ�ض حُقّ التمُتّع بحِرّ

اعتبار  ودومن��ا  و�صيلة  باأَيّة  الآخرين،  اإىل  ونقلها  يها  وتلِقّ والأفكار  الأنباء  التما�ض  ويف  م�صايقة، 

للحدود”. 

وكذلك العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدينة وال�صيا�صية الذي ن�ض يف املادة ) 19( اأن” 1. لكل 

اإن�صان حق يف اعتناق اآراء دون م�صايقة.

�صروب  خمتلف  التما�ض  يف  حريته  احل��ق  ه��ذا  وي�صمل  التعبر.  حرية  يف  حق  اإن�صان  لكل   .2

اأو  �صكل مكتوب  �صواء على  للحدود،  اعتبار  اآخرين دومن��ا  اإىل  ونقلها  وتلقيها  والأفكار  املعلومات 

مطبوع اأو يف قالب فني اأو باأية و�صيلة اأخرى يختارها”. وعليه ونحن ندخل مئوية الدولة الأردنية 

اأن نحد من  الثانية، والدخول يف العقد الرابع ل�صتئناف احلياة الدميقراطية والربملانية علينا 

توقيف ال�صحفيني ل بل مننعه يف ق�صايا الن�صر واملطبوعات، اإل بعد �صدور حكم ق�صائي قطعي 

يثبت م�صوؤوليته عما ن�صر من معلومات، لأن الإعالم هو مبثابة �صلطة رابعة يف الدولة يجب علينا 

احرتامها كباقي ال�صلطات اإل يف الق�صايا اجلزائية واحلقوقية، فالإعالم هو مراآة الدولة يعك�ض 

اإجنازاتها وتقدمها ، وي�صلط ال�صوء ويوؤ�صر على اخفاقاتها ومواطن ال�صعف والتق�صر، من اأجل 

التحديث والتطوير، مبا يخدم امل�صلحة العامة للدولة الأردنية ومواطنيها، ويف الأثر الإ�صالمي 

اأن عمر ر�صي اهلل عنه �صعد املنرب، وقال “ اأيها النا�ض من راأى منكم يف اعوجاجا فليقّومني”، فرد 

عليه اأحد امل�صلني، واهلل يا عمر لو راأينا فيك اعوجاجا لقّومناه بحد �صيوفنا “، فقام اأحد ال�صحابة 

يريد اأن يوؤّدب الرجل، فقال عمر خماطبا ال�صحابي، اإجل�ض.. احلمد هلل الذي جعل يف رعّية عمر 

من يقّوم اعوجاجه بحد �صيف، والتفت اإىل الرجل وقال له “ يا اأخي اإعلم اأنه ل خر فيكم اإن مل 

اأخطاأ عمر واأ�صابت ام��راأة، لعرتا�صها  “، كما قال عمر،  اإن مل ن�صمعها  تقولوها، ول خر فينا 

على و�صع حد ملهور الن�صاء مل يعاقبها عمر، ومل ياأمر بتوقيفها، اأو معاقبتها، هذه احلريات اأيام 

التاريخ الإ�صالمي، اأمل تكفي كل هذه الت�صريعات الوطنية والدولية، والتوجيهات امللكية، والنماذج 

وال�صواهد الإ�صالمية يف التعامل مع الراأي الآخر، لوقف وردع ومنع توقيف ال�صحفيني و�صجنهم 

يف ن�صر ق�صايا الراأي العام. ن�صاأل اهلل ذلك، حمى اهلل الأردن وقيادته احلكيمة و�صعبه الويف من كل 

مكروه.

رافع شفيق البطاينة

 كفى لتوقيف الصحفيين 
قبل حكم المحكمة

 النواب يواصل مناقشة مشروع قانون غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب

 منصة 360Moms تطلق برنامج المكافآت المخصص لألمهات في السعودية

االنباط- عمان

م�صروع  مناق�صة  ال��ن��واب  جمل�ض  وا�صل 

الف�صاد  وم��ك��اف��ح��ة  الأم�����وال  غ�صيل  ق��ان��ون 

ل�����ص��ن��ة 2020 خ���الل ج��ل�����ص��ة ع��ق��ده��ا ال��ي��وم 

املحامي  املجل�ض  رئي�ض  برئا�صة  الأرب���ع���اء، 

عبداملنعم العودات، وح�صور هيئة الوزارة.

واأق����ر امل��ج��ل�����ض ع����ددا م��ن م����واد م�����ص��روع 

القانونية  اللجنة  م��ن  ج��اءت  كما  القانون 

النيابية.

الأ�صباب  بح�صب  القانون  م�صروع  وج��اء 

امل��وج��ب��ة ت��ل��ب��ي��ة مل��ت��ط��ل��ب��ات الل���ت���زام الفني 

جمموعة  ع��ن  ال�����ص��ادرة  ال��دول��ي��ة  باملعاير 

ال���ع���م���ل امل������ايل يف جم�����ال م��ك��اف��ح��ة غ�����ص��ل 

الت�صلح  وانت�صار  الإره��اب  ومتويل  الأم��وال 

عملية  لنتائج  وفقا  بها  اخلا�صة  واملنهجية 

الآث��ار  ولتجنب  للمملكة،  املتبادل  التقييم 

تقدم  بتحقيق  اململكة  قيام  لعدم  ال�صلبية 

التي  املعززة،  املتابعة  عملية  ملمو�ض خالل 

وامل��ايل  القت�صادي  النظام  على  �صتنعك�ض 

لها. كما جاء امل�صروع كذلك لتو�صعة نطاق 

وحتديد  القانون  باأحكام  امل�صمولة  الفئات 

اجل��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة والإ���ص��راف��ي��ة واجل��ه��ات 

اللجنة  �صالحيات  ولتو�صيع  فيه،  املخت�صة 

ومتويل  الأم����وال  غ�صل  ملكافحة  الوطنية 

الإره�����اب وحت��دي��د م��ه��ام وح���دة امل��ع��ل��وم��ات 

املالية و�صالحياتها.

ومي��ن��ح م�����ص��روع ال��ق��ان��ون امل��دع��ي ال��ع��ام 

املخت�ض �صالحية حجز الو�صائط والأدوات 

امل�صتخدمة اأو املنوي ا�صتخدامها يف جرائم 

غ�صل الأموال اأو اجلرائم الأ�صلية املرتبطة 

اأو جرائم متويل الإرهاب واإلزام جميع  بها 

مبا  العام  املدعي  بتزويد  املخت�صة  اجلهات 

���ص��ج��الت وم��ع��ل��وم��ات وب��ي��ان��ات  يطلبه م��ن 

خ���الل امل���دة ال��ت��ي ي��ح��دده��ا ل��ذل��ك، اإ���ص��اف��ة 

امل��ح��ج��وزة  الأم�����وال  لإدارة  م��ك��ت��ب  لإن�����ص��اء 

والأ�����ص����ول امل�������ص���ادرة ي��ت��ب��ع ل��ل��ن��ائ��ب ال��ع��ام 

مبا�صرة وفق نظام ي�صدر لهذه الغاية حيث 

اأو  امل��ح��ج��وزة  الأ���ص��ول  اإدارة  مهامه  ت�صمل 

امل�����ص��ادرة مب��ا ي�صمن احل��ف��اظ ع��ل��ى قيمة 

هذه الأ�صول.

ومي��ن��ح ك��ذل��ك م�����ص��روع ال��ق��ان��ون تغليظ 

ع��ق��وب��ات ج���رائ���م غ�����ص��ل الأم������وال ومت��وي��ل 

الإرهاب، واإ�صافة عقوبات جنائية تف�صيلية 

ل���ع���دم ام���ت���ث���ال اجل����ه����ات امل��ب��ل��غ��ة ب���اأح���ك���ام 

القانون، واإ�صافة عقوبة خم�ص�صة ملخالفة 

بتنفيذ قرارات جمل�ض  املتعلقة  الت�صريعات 

الأ�صخا�ض  على  العقوبات  وتغليظ  الأم��ن 

العتباريني و�صمول امل�صادرة للمتح�صالت 

يف اجلرائم التي يرتكبونها.

ع��م��ر  ل��ل��ن��ائ��ب  م���داخ���ل���ة  ع���ل���ى  رده  ويف 

ال���ع���ي���ا����ص���رة ح�����ول اط�������الق ح�������وار وط��ن��ي 

لالإ�صالح  الناظمة  القوانني  ح��ول  منظم 

ال�صيا�صي، قال العودات اإنه ومع قرب انتهاء 

ال��ب��ل��دي��ات وع��دت  ال��ق��ان��ون��ي��ة ملجال�ض  امل���دة 

احل��ك��وم��ة ب��اإر���ص��ال م�����ص��روع ق��ان��ون ملجل�ض 

اأنها  اإل  املا�صي،  ني�صان  �صهر  خالل  النواب 

تاأخرت،مطالبا احلكومة بالإ�صراع يف اإر�صال 

ملناق�صته  ال��ن��واب  ملجل�ض  ال��ق��ان��ون  م�����ص��روع 

واإقراره.

رئي�ض  ن��ائ��ب  رد  ويف  اآخ����ر،  �صعيد  ع��ل��ى 

الوزراء وزير الدارة املحلية توفيق كري�صان 

على مداخلة رئي�ض اللجنة الإدارية النائب 

الدكتور علي الطراونة حول وجود ف�صاد يف 

اأن  كري�صان  اأك��د  العام،  بالقطاع  التعيينات 

الف�صاد، مطالبا  احلكومة جادة يف حماربة 

عليه  بف�صاد  متعلقة  وثائق  ميتلك  من  كل 

ب�صورة  احل��ك��وم��ة  وو���ص��ع  للنائب  ال��ت��وج��ه 

القطاع  يف  التعيينات  اأن  مو�صحا  الأم����ر، 

العام حتت مظلة ديوان اخلدمة املدنية.

واأك������د ك��ري�����ص��ان وق�����وف امل��م��ل��ك��ة ق��ي��ادة 

وح���ك���وم���ة و����ص���ع���ب���ا وب����رمل����ان����ا م����ع ال�����ص��ع��ب 

يف  اه��ل��ن��ا  ول���ص��ي��م��ا  ال�����ص��ق��ي��ق،  الفل�صطيني 

القد�ض ال�صريف وحي ال�صيخ جراح.

 االنباط-وكاالت

 360Moms اأع���ل���ن���ت   ،2021 اأب����ري����ل   20 يف 

ال��ع��رب��ي عن  ال���ع���امل  ل��الأم��ه��ات يف  امل��ن�����ص��ة الأوىل 

اإط���الق���ه���ا ب��رن��ام��ج امل���ك���اف���اآت يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

برنامج  ب��ه.  بالت�صجيل  الأم��ه��ات  وب���دء  ال�صعودية 

توفر  رق��م��ي��ة  ب��ط��اق��ة  ه��و   360Moms م��ك��اف��اآت 

ل��الأم��ه��ات خ�صومات وع��رو���ض غ��ر حم���دودة من 

ذلك  يف  مبا  املنطقة،  يف  التجارية  العالمات  اأرق���ى 

ال�صالونات ومراكز التجميل والألعاب وامل�صت�صفيات 

ل��الأط��ف��ال.  التعليمية  وامل���راك���ز  ال�صحية  وامل���راك���ز 

ك��م��ا ت��ت��وف��ر ه���ذه ال��ع��رو���ض ع��ل��ى م����دار ال��ع��ام دون 

احلاجة اإىل انتظار اخل�صومات املو�صمية. لالطالع 

ع��ل��ى ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة مي��ك��ن م��ت��اب��ع��ة �صفحة 

 360Moms ان�صتغرام  على  اخلا�صة  الربنامج 

.Rewards_sa
 360Moms م���ك���اف���اآت  ب��رن��ام��ج  ت��ط��وي��ر  مت 

لتلبية  وا�صتبيانات و�صعت  درا�صات  نتائج  بناًء على 

احتياجات الأمهات يف ال�صعودية. وبالإ�صافة اإىل منح 

م�صتخدماتها عرو�ض فورية وجتربة ت�صوق رائعة، 

جتميع  طريق  عن  البطاقة  حامالت  تكافئ  فاإنها 

نقاط لكل ا�صتخدام ميكن ا�صتبدالها بهدايا جمانية 

لحقاً. كما �صيكون لدى التجار والعالمات التجارية 

تطبيق خا�ض بهم لتتبع املبيعات وامل�صتخدمني.

قبل  م��ن  ا�صتخدامها  ب�صهولة  البطاقة  تتميز 

الأم��ه��ات، فهي بطاقة رقمية متوفرة على تطبيق 

اإظهار  ال��ذي يتيح ل��الأم من خالله   360Moms
بطاقتها للبائع واحل�صول على اخل�صم اأو العر�ض 

خ�صم  رم���وز  ا�صتخدام  ميكنها  كما  ل��ه،  املخ�ص�ض 

ملواقع وتطبيقات الت�صوق الإلكرتوين املتوفرة �صمن 

اأ�صهل ويلبي  ال��ذي يجعل حياتها  الأم��ر  العرو�ض، 

احتياجاتها باأقل التكاليف. 

تتم  فهي  ج���داً،  ب�صيطة  البطاقة  طلب  طريقة 

اأن���دروي���د  اأو  اأب����ل  ن��ظ��ام  ���ص��واء ع��ل��ى  ع��رب التطبيق 

http://( وميكن حتميله من خالل هذا الرابط

البطاقة  ا���ص��رتاك   .)7c82dx/onelink.to
ت��زداد  التجارية  ال��ع��الم��ات  اأن  ميّيزها  وم��ا  �صنوي 

العام واأن العرو�ض ل تقت�صر على عالمات  خالل 

جتارية حمددة. 

360Moms يف  تتمثل مهمة   ،2016 منذ عام 

املحتوى  خ��الل  م��ن  الرقمية  العربية  اللغة  اإث���راء 

الذي يوفر لالآباء والأمهات معلومات موثوقة من 

اأف�صل اخلرباء يف املنطقة متكنهم من اتخاذ اأف�صل 

قد   360Moms وك��ان��ت  لأط��ف��ال��ه��م.  ال���ق���رارات 

املوّجه  اأورجن  برنامج  الثالث من  للمو�صم  ان�صمت 

اأع���وام لتعزيز  الريادية قبل  الأع��م��ال  لت�صريع منو 

والفني  الت�صويقي  ال��دع��م  م��ن  بال�صتفادة  من��ّوه��ا 

والتقني وفر�ض الت�صبيك املقّدمة من اأورجن الأردن. 

ي��ق��ارب  م��ا   360Moms خ���رباء  ف��ري��ق  ي�صم 

200 خبر من جميع اأنحاء منطقة ال�صرق الأو�صط 

و�صمال اإفريقيا، مبا يف ذلك اأطباء الأطفال واأطباء 

واملعلمني،  النف�ض  وعلماء  الن�صاء  واأط��ب��اء  التوليد 

لتغطية املو�صوعات التي تهم الأمهات مبا يف ذلك 

احلمل والر�صاعة الطبيعية ونوم الأطفال وال�صحة 

اجل�صدية والنف�صية والحتياجات اخلا�صة والتعليم. 

ي���ت���م ت����ق����دمي امل���ح���ت���وى ع����ن ط����ري����ق م���ق���الت 

وفيديوهات عالية اجلودة يزيد عددها على 5000، 

واإن مل جتد الزائرة احلل مل�صكلة �صخ�صية حمددة 

ميكنها التوا�صل مع اخلبر الذي حتتاج اإليه مبا�صرة 

عن طريق املوقع من ق�صم “ا�صاأيل اخلرباء”، حيث 

�صاعة   24 بغ�صون  ت��ري��ده  م��ا  الإج��اب��ة على  �صتجد 

فقط اأو عرب قراءة ق�ص�ض حقيقية وملهمة لأمهات 

املوقع، لأن  اأخ��ري��ات قمن مب�صاركة خرباتهن على 

دعم الأم لالأمهات الأخريات هام للغاية. 

ومن جناحات فريق 360Moms و�صول عدد 

األف زائر �صهرياً  زائ��ري املوقع لأكر من 400،000 

)32% منهم من اململكة العربية ال�صعودية( وو�صول 

الجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع  على  متابعيهم  ع��دد 

لأكر من 200،000 متابع.
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    �صيف �صعب، وبالطبع ي�صتثنى من ذلك البع�ض، ممن توفرت لديهم ال�صيولة، لإبقاء ال�صنبور 

لديهم ي�صيل منه املاء بكل ي�صر و�صهولة، وكانت امل�صارحة و املكا�صفة عن املرحلة القادمة، لي�صبح 

الأم��ر اأزم��ة مياه مع جائحة، تنبيهات منغ�صة خرجت علينا قبل املو�صم ال�صيفي باأيام وكاأننا قد 

اإ�صتيقظنا فجاأة من املنام، وقطعنا اأجمل الأحالم، وخرجنا من �صباتنا الهادئ، وقد �صدمنا بحدث 

مفاجئ، ومل يكن لدينا عنه علما م�صبقا، وعلينا اأن ناأخذه اأمرا م�صلما، و بداأت عالمات القلق، على 

اأ�صحاب الفنادق وال�صقق رغم اأن املغرتب، من مطار بالد غربته لن يقرتب، وال�صائح مفل�ض يف بلده 

ومن موجة جديدة ل�صيئة الذكر الكورونا خائف ويرجتف، ولكن ل بد بعد احل��ذر من التفاوؤل، 

فالأمر ل يحتمل اأي ت�صاهل . 

    منذ الع�صرات من ال�صنني ونحن نعلم الواقع املائي ل��الأردن واأن �صح املياه كان يوجب على 

احلكومات املتعاقبه القيام بالكثري من الإج��راءات والإجن��ازات لعالج هذا الأمر الهام، ونحن الآن 

ل ننكر جهود من عمل واأخل�ض حلل هذه املع�صلة ولكن ل بد اأن نذكر اأن تلك الإجن��ازات مل تعد 

كافيه وان علينا الآن اأن ن�صاعف كل اجلهود لتفادي تفاقم هذه الأزمة قدر الإمكان، اأعلم اأن لدينا 

الكثري من اأهل اخلربة الذين جنل ونحرتم والذين ميلكون الكثري من احللول ولكن رمبا �صمن 

فقرة مما �صاأقدمه من اإقرتاحات قد يتلقفها ممن اأندى مني ل�صياغتها بالطريقه املنا�صبة لت�صل 

لأ�صحاب القرار  : 

اأول :  عمل �صبكة حمكمة لل�صرف ال�صحي وعدم ال�صماح بعمل احلفر الإمت�صا�صية قطعيا، 

وذلك للحفاظ على املياه اجلوفية وخا�صة يف املناطق التي يوجد بها الآبار والينابيع، ومثال على 

ذلك حو�ض البقعة فمناطق القرى من موب�ض واأبو ن�صري بها الكثري من الينابيع والتي كان قد 

اأغلق بع�صها لوجود ن�صبة ما من التلوث . 

ثانيا : عمل درا�صة م�صحية لكل املناطق التي ميكن بها اإن�صاء �صدود طبيعية وبطريقة غري مكلفة 

لتخزين مياه ال�صيول املتكونة اأثناء املو�صم املطري  .

اأي  اأ�صطح بناياتهم نظيفة وب��دون  اأ�صحاب البنايات ال�صكنية على احلفاظ على  اإل��زام  ثالثا : 

�صوائب  وخا�صة بداية مو�صم ال�صتاء ،  وعلى توجيه مياه الأمطار التي جتمع منها وتوجيهها ل�صبكة 

اإ�صمنتية كربى تن�صاأ �صمن احلدائق وال�صاحات يف الأحياء  )ثالثة( خا�صه جديدة تو�صلها لآب��ار 

ليجري بعد ذلك معاجلتها بالطرق املنا�صبة .

رابعا : رفع تكلفة فاتورة املياه وبن�صبه معقوله للم�صتهلكني من اأ�صحاب ال�صرائح املرتفعة .

خام�صا : الإ�صراف املبا�صر على كل م�صادر املياه من اآبار خا�صة وايجاد اآليه فعاله لتنظيم عملها 

�صمن ال�صوابط املن�صفه للجميع . 

�صاد�صا : حتديث �صبكات تزويد املياه وال�صرعة بالإ�صتجابة لت�صليح اي خلل بها . 

�صابعا : التوزيع العادل للمياه بكل املناطق حتى ل يعطي عدم ذلك عذرا لأحد لالإعتداء على 

�صبكة املياه . 

ثامنا : العمل على اإن�صاء حمطة حتلية مياه بامل�صتوى الأول منخف�ض التكاليف ملعرفة جدواها 

واكت�صاب اخلربات من ت�صغيلها متهيدا لعمل م�صروع الناقل اإن وجد جدوى جيده لإن�صائه .

تا�صعا : توقيف كل اأنواع الزراعة التي ت�صتلزم اإ�صتهالك املياه بطريقه �صرهه ويحدد ا�صنافها 

خرباء من املهند�صني الزراعيني والرتكيز على الأنواع الأخرى املقت�صده باإ�صتهالك املياه . 

عا�صرا : العمل بالإ�صرار وبتكثيف كل اجلهود لإ�صرتداد كامل حقوقنا باملياه من كل امل�صادر 

املحيطة بنا .

واأخريا فاإن كل ما �صبق �صيتوج جناحه بالوعي والإدراك لأهمية املياه ون�صر ثقافة احلفاظ عليها 

لت�صبح نهج ثابت يف حياة املواطن ليدرك اأن الأمر مل يعد  يتعلق فقط مبعي�صته اإمنا الآن يتعلق 

مبعي�صة وم�صتقبل اأبنائه واأحفاده .

  مهنا نافع 

 )الفزعة( ال تصلح لهذا 
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االنباط-عمان

امل�صاريع  لتطوير  الأردن��ي��ة  املوؤ�ص�صة  عقدت 

الإقت�صادية ام�ض الأربعاء ور�صة تعريفية »عن 

الفكرية  امللكية  ق���درات  »ب��ن��اء  مب�����ص��روع  ب��ع��د« 

وال�����ص��ام��ل  وامل�����ص��ت��دام  ال��ذك��ي  ال��ن��م��و  لتحقيق 

ق��ائ��داً  ب�صفتها  امل��ت��و���ص��ط«  ال��ب��ح��ر  منطقة  يف 

ممثلي  م��ن  م�صاركاً   35 وبح�صور  للم�صروع 

امل�����ص��اري��ع ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة واأ����ص���ح���اب 

امل�صاريع النا�صئة والأفكار الريادية والإبداعية.

ال���ت���وع���ي���ة  اإىل  ال�����ور������ص�����ة  ه�������ذه  وت�����ه�����دف 

والإر�����ص����اد  ب��اآل��ي��ة ع��م��ل و����ص���روط الإ���ص��ت��ف��ادة 

م��ن امل�����ص��روع وال����ذي ت��ن��ّف��ذه امل��وؤ���ص�����ص��ة بقيمة 

ممولة  ي��ورو  مليون   1.194 تبلغ   اإجمالية 

م���ن ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��اون ع���رب احل�����دود حل��و���ض 

  ENI الأوروب��ي��ة  اأداة اجل��وار  املتو�صط �صمن 

ب��ت��ط��وي��ر  ي��ع��ن��ى  وال������ذي   ،  CBCMED
العاملة  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  اأعمال 

يف ال��ق��ط��اع��ني ال�����ص��ن��اع��ي واخل���دم���ي وت��ع��زي��ز 

ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ص��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، ودع���م 

امل�صاريع النا�صئة والأفكار الإبداعية والريادية 

اإرب��د  امل���راأة يف حمافظة  ال�صباب وق��ط��اع  ل��دى 

ومدة تنفيذ امل�صروع ت�صل اإىل ثالث �صنوات.

التعريفية   ال��ور���ص��ة  اأهمية  ع��ن  حديثه  ويف 

قال القائم باأعمال املدير التنفيذي للموؤ�ص�صة 

عدي  القت�صادية  امل�صاريع  لتطوير  الأردن��ي��ة 

غنيم اأن التطور التكنولوجي وت�صارع الأحداث 

والعالمات  املنتجات  ظهور  عنه  نتج  العاملية 

الإب��داع��ي��ة  والت�صميمات  اجل��دي��دة  التجارية 

امللّحة  اأظهر احلاجة  ال��ذي  الأم��ر  ب�صكل كبري 

لع��ت��ب��ار امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة اأح�����د الع���ت���ب���ارات 

الرئي�صية يف قرارات الأعمال اليومية، وبالتايل 

البتكار  ودع��م  العمل على حماية  علينا  حتّتم 

خا�صة يف امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة.

املوقع  يف  ال��ت��دري��ب  اأهمية  اإىل  واأ�صارغنيم 

والتدريب عن بعد يف هذا امل�صروع بهدف تعزيز 

امل�صاركة  احلكومية  واجل��ه��ات  املعنيني  ق��درات 

���ص��ي��ت��م تنفيذ  اأن����ه  اإىل  امل��ل��ك��ي��ة لف���ت���اً  ب��ح��ق��وق 

خطط حمددة لبناء القدرات لتعزيز وتو�صيع 

الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ب�����ص��ي��ا���ص��ات وح��ق��وق  امل��ع��رف��ة 

ل��ل��م�����ص��اري��ع ال��ن��ا���ص��ئ��ة وال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة 

وامل�صاريع الريادية، اإ�صافة اإىل تبادل الزيارات 

واخلربات من خالل عقد زيارات درا�صية لفرق 

الإج����راءات  اأه���م  على  للتعرف  خمت�صة  عمل 

واملمار�صات املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية.

وب������نّي غ��ن��ي��م اأن������ه ���ص��ي��ت��م اخ���ت���ي���ارخ���دم���ات 

للم�صاريع  بتقدميها  املوؤ�ص�صة   �صتقوم  مبتكرة 

نتائج حتليل الحتياجات  بناًء على  امل�صتهدفة 

والأخ����ذ بعني الع��ت��ب��ار اخل���ربات والأول��وي��ات 

الت�صخي�صية  اخلدمات  حول  تتمحور  املتاحة، 

وال���ع���الج���ي���ة ل��ل��م��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة واخل���دم���ات 

امللكية  ودع��م  التكنولوجية،  للتحّولت  الفنية 

اإىل  والبتكار، لفتاً  البحث  الفكرية مب�صاريع 

للم�صاريع  تناف�صية  ب��رام��ج  اإط���الق  �صيتم  اأن��ه 

النا�صئة وال�صغرية واملتو�صطة والرياديني من 

ال�صباب وال�صابات للح�صول على منحة تقدر ب 

اآلية  ي��ورو، حيث �صيتم الإع��الن عن  10اآلف 
املخ�ص�صة  الل��ك��رتون��ي��ة  امل��واق��ع  يف  الخ��ت��ي��ار 

للدول امل�صاركة.

واخ��ت��ت��م غ��ن��ي��م ق���ائ���اًل اأن امل��وؤ���ص�����ص��ة ت��وؤم��ن 

املن�صاآت  به  تقوم  الذي  التنموي  الدور  باأهمية 

وامل�������ص���اري���ع م��ت��ن��اه��ي��ة ال�������ص���غ���ر وال�������ص���غ���رية 

���ص��واء من  الق��ت�����ص��اد الردين  وامل��ت��و���ص��ط��ة يف 

الجمايل  املحلي  الناجت  بنمو  امل�صاهمة  خالل 

او تعزيز ال�صادرات اأو خلق فر�ض العمل ، حيث 

املتاحة  الإمكانيات  بت�صخري كل  املوؤ�ص�صة  تقوم 

على  وو�صعها  الريادية  امل�صاريع  ه��ذه  لإجن��اح 

خارطة املناف�صة الإقت�صادية حمليا وعامليا .  

وقال من�صق برنامج التعاون عرب احلدود يف 

الحتاد الوروبي الدكتور ع�صمت كراد�صة، اأن 

هناك 13 دولة يف املنطقة ي�صتهدفها الربنامج 

منها الأردن، لتبادل اخلربات واملعرفة والعمل 

امل�صرتك لدميومة التنمية وا�صتدامة الن�صطة 

امل�����ص��رتك من  وال��ت��ع��اون  البيئية  وال���ص��ت��دام��ة 

اجل التنمية والقت�صاد امل�صرتك لدول حو�ض 

البحر البي�ض املتو�صط وبناء �صراكة فعالة.

وق�����د �����ص����ارك يف ال���ور����ص���ة م���ت���ح���ّدث���ون م��ن 

���ص��رك��اء امل�����ص��روع ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني، حيث ق��ّدم 

امللكية  حماية  مديرية  ممثل  الطوالبة  غ��ازي 

وال���ت���ج���ارة  ال�����ص��ن��اع��ة  وزارة  يف  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 

وال��ت��م��وي��ن ع��ر���ص��اً ت��و���ص��ي��ح��ي��اً ع��ن اخل��دم��ات 

ال��ت��ي ت��ق��ّدم��ه��ا ال�������وزارة، ح��ي��ث ت��ع��ت��رب اجل��ه��ة 

امل�صوؤولة عن اعداد وتنفيذ ال�صيا�صات الكفيلة 

ال�صناعية،  امللكية  جم��ال  يف  التنمية  بتحقيق 

يف  الب�صري  والب��ت��ك��ار  الإب���داع  بحماية  وتعنى 

الخ��رتاع  وب��راءات  التجارية  العالمات  جمال 

وال���ر����ص���وم وال���ن���م���اذج ال�����ص��ن��اع��ي��ة وت�����ص��ام��ي��م 

الدوائر املتكاملة واملوؤ�صرات اجلغرافية بهدف 

زيادة ال�صتثمارات املحلية والجنبية يف الردن 

وت�صجيع الن�صاطات التجارية.

ال��ن��ه��و���ض  ال�����ص��ع��ي اىل  ال���ط���وال���ب���ة  وب������نّي 

ال�صناعية  امللكية  لعنا�صر  احلماية  مب�صتوى 

التفاقيات  اىل  الن�صمام  طريق  عن  املختلفة 

معها  يتواءم  مبا  الت�صريعات  وتعديل  الدولية 

والتعاون مع املنظمات الدولية املعنية بامللكية 

ال��دول  يف  الفكرية  امللكية  وم��ك��ات��ب  الفكرية  

العربية والجنبية.

وبدوره اأكد رئي�ض الهيئة الدارية للجمعية 

اأن  هناندة  موفق  الدكتور  للحا�صبات  الردنية 

يف  ت�صهم  �صاملة  ا�صرتاتيجية  تنفذ  اجلمعية 

تطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�صالت 

الردين ب�صكل عام عرب تنمية وتطوير القوى 

ع��دد  تنظيم  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ة يف 

م���ن ال�������دورات وال���ور����ص���ات ال��ت��دري��ب��ي��ة ودع���م 

ا�صت�صافتها  خ��الل  م��ن  ال�صغرية  امل�صروعات 

يف حا�صنة العمال التي مت ان�صاوؤها يف مكتب 

امل��دار���ض من  اإ���ص��اف��ة ل��دع��م ط��الب  اجلمعية، 

امل�صابقات  يف  امل�صاركة  على  ت�صجيعهم  خ��الل 

ب��ال��ت��ع��اون مع  ي��ت��م تنظيمها  ال��ت��ي  ال��ربجم��ي��ة 

ال�صركاء.

�صمن  ب����ادرت  اجلمعية  اأن  ال��ه��ن��ان��دة  وب���نّي 

جهودها بتعميم الدعوة حل�صور هذه الور�صة 

وذل��ك  ومنت�صبيها  اأع�صائها  على  التعريفية 

امل��ال��ي��ة  امل��ن��ح  م���ن  ال���ص��ت��ف��ادة  م���ن  لتمكينهم 

امل�صروع ملن  التي يتم تقدميها من  واخلدمات 

تنطبق عليهم �صروط التاأهيل 

غنيم : نسّخر كل اإلمكانيات المتاحة إلنجاح المشاريع 
اإلبداعية محليا وعالميا

 الفايز يلتقي فاعليات حزبية ونقابية بالعاصمة

االفتاء تحث على اخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد

 إدراج كلية الخدمات الطبية الملكية في اإلطار الوطني للمؤهالت

االنباط- عمان

الأع����ي����ان في�صل  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  ال��ت��ق��ى   

الفايز ام�ض الأربعاء فاعليات حزبية ونقابية 

�صمن  العا�صمة،  حمافظة  متثل  واجتماعية 

الإ���ص��الح  بت�صريعات  تتعلق  ل��ق��اءات  �صل�صلة 

ال�صيا�صي.

اللقاءات تهدف اىل تبادل  اإن  الفايز  وقال 

املختلفة،  النظر  لوجهات  وال���ص��ت��م��اع  الآراء 

مت��ه��ي��داً مل��اأ���ص�����ص��ة ح����وار ���ص��ام��ل ي��ف�����ص��ي اإىل 

ال�صيا�صي،  الإ���ص��الح  ق��وان��ني  ح��ول  ت��واف��ق��ات 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  حر�ض  م��وؤك��دا 

ع���ل���ى ت���ع���زي���ز م�������ص���رية ال�����ص����الح ال�����ص��ي��ا���ص��ي 

فعل  ردة  ولي�صت  م�صتمرة  عملية  باعتبارها 

لأحداث حمددة.

جلاللة  النقا�صية  الأوراق  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

القادمة،  امللك ت�صكل خارطة طريق للمرحلة 

وحت���ت���اج اإىل م��ن��اق�����ص��ة ل��و���ص��ع ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

�صاملة.

وع�������ر��������ض ل�����ل�����ت�����ح�����دي�����ات ال���������ص����ي����ا�����ص����ي����ة 

والق���ت�������ص���ادي���ة والج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���ي ت��واج��ه 

بتعديل  ال�صامية  امللكية  والتوجيهات  الردن، 

املحلية.  والدارة  والأحزاب  النتخاب  قوانني 

التي  ال��ع��ام��ة  الإدارة  اإ����ص���الح  ����ص���رورة  واأك����د 

اإىل جانب  الآونة الخرية،  تراجعت كثرياً يف 

ورفع  العمومي،  املوظف  ان�صباطية  تكري�ض 

اإىل �صعوبة الو�صع  كفاءته وانتاجيته. واأ�صار 

وارتفاع  الراهنة  الظروف  القت�صادي يف ظل 

داعياً  خميفة،  ب��اأرق��ام  والبطالة  الفقر  ن�صب 

وحتقيق  كربى  م�صاريع  اقامة  على  للرتكيز 

النمو واإزالة كل معيقات ال�صتثمار.

دفاعا  ال�صوت«  »اع��الء  اهمية  على  و�صدد 

ع��ن ال��وط��ن يف م��واج��ه��ة حم����اولت خ��ارج��ي��ة 

اب��ن��اء  ب��ني  الفتنة  وزرع  ال���ص��ت��ق��رار  ل��زع��زع��ة 

الكراهية  خطاب  اإىل  لف��ت��اً  ال��واح��د،  ال�صعب 

الجتماعي.  التوا�صل  و�صائل  ع��رب  والفتنة 

م��ن ج��ان��ب��ه��م اأ���ص��اد احل�����ص��ور ب��خ��ط��وة رئي�ض 

جم���ل�������ض الأع�����ي�����ان يف ت��ن��ظ��ي��م ل�����ق�����اءات م��ع 

مطالبهم  اإىل  وال�صتماع  الفاعليات،  خمتلف 

وعر�صوا  ال�صيا�صي.  الإ���ص��الح  ح��ول  واآرائ��ه��م 

يف�صي  مبا  الإ���ص��الح  عملية  ح��ول  ملقرتحات 

اإىل حالة دميقراطية تعددية، يتمكن خاللها 

ال�����ص��ع��ب م��ن اخ��ت��ي��ار جم��ل�����ض ن����واب م��ن كتل 

و���ص��وًل  واق��ع��ي��ة  ب��رام��ج  ذات  حزبية ووط��ن��ي��ة 

ممثلو  ال��ل��ق��اء  وح�صر  ب��رمل��ان��ي��ة.  حكومة  اإىل 

موؤ�ص�صات املجتمع املدين والأحزاب والنقابات 

القت�صادية  وال��ق��ط��اع��ات  والعمالية  املهنية 

والتجارية

االنباط- عمان

الدكتور  الفتاء  لدائرة  العام  الأم��ني  اأك��د 

اأحمد احل�صنات اأن زكاة الفطر واجبة على كل 

من اأدرك اآخر حلظة من رم�صان، واأول حلظة 

اآخر  �صم�ض  عليه  غربت  من  فكل  ���ص��وال،  من 

ي��وم من رم�صان وه��و ح��ي، وجبت عليه زكاة 

الفطر، داعيا اإىل اإخراجها قبل يوم العيد.

وب���ني احل�����ص��ن��ات ل��وك��ال��ة الن��ب��اء الردن��ي��ة 

)برتا(، ام�ض الأربعاء، اأن امل�صلمني يحر�صون 

ع��ل��ى اإخ������راج ه���ذه ال�����ص��دق��ة وال����زك����اة، حتى 

ت���ك���ون ُط����ه����رة م����ن ال���ل���غ���و وال����رف����ث وي��ب��ق��ى 

ُطعمة  وت���ك���ون  م��ع��اف��ى،  �صليما  هلل  ال�����ص��ي��ام 

الفطر  ب�صدقة  اأن  مبينا  وامل�صاكني،  للفقراء 

حملها  ويحل  واحل�صد،  احلقد  اأ�صباب  ت��زول 

ال����رتاح����م وال���ت���ع���اط���ف، ح���ني ي��ع��ط��ي ال��غ��ن��ي 

الفقري.

امل�صلم  الفطر يخرجها  اأن �صدقة  واأو�صح 

ع���ن ن��ف�����ص��ه وزوج�����ه وع��م��ن ي��ع��ول��ه��م وي��ن��ف��ق 

عليهم من اأولده ال�صغار والكبار، والعاجزين 

ك��ان��وا ف��ق��راء وحت��ت نفقته، ول  اإن  ووال��دي��ه 

ت��خ��رج ع��ن اجل��ن��ني، ال���ذي ي��ول��د بعد غ��روب 

�صم�ض اآخر يوم من رم�صان؛ لأنه مل يكن حيا 

وغري موجود قبل غروب ال�صم�ض، اإ�صافة اإىل 

عدم اخراجها عن من مات قبل غروب �صم�ض 

اآخر يوم من رم�صان.

اأن  اإىل  اأ�صار  اخراجها،  وفيما يخ�ض وقت 

رم�صان  �صهر  من  يوم  اأول  من  مو�صع  وقتها 

الفطر،  عيد  اأي��ام  اأول  �صم�ض  بغروب  وتنتهي 

و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  النبي  اأن  اإىل  م�صريا 

حثنا على اإخراجها قبل �صالة العيد؛ ليتمكن 

ال��ف��ق��ري م���ن الإن���ت���ف���اع ب��ه��ا ق��ب��ل ال��ع��ي��د، واأن 

حاله  ويكون  العيد،  يوم  بها  الفقري  ي�صتغني 

مثل اإخوانه الأغنياء.

وبني احل�صنات اأن زكاة الفطر لي�صت زكاة 

مال اإمنا هي زكاة بدن، يخرجها الن�صان عن 

بدنه وعن كل من ينفق عليهم، وهي مبثابة 

�صجود ال�صهو للم�صلي .

اإىل  اأ�صار  وحول تقديرها ب�صاع من قمح، 

اأن �صيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�صلم قدرها 

والعلماء  �صعري،  من  �صاع  اأو  متر  من  ب�صاع 

من  �صاعا  ت��ك��ون  الفطر  �صدقة  اإن  يقولون 

غالب قوت اأهل البلد اأي الطعام الذي ياأكله 

ال��ذي  وال��ق��وت  عنه،  ي�صتغنوا  ول  البلد  اأه��ل 

عن  يغيب  ول  الردن  اأه���ل  ع��ن��ه  ي�صتغني  ل 

مائدتهم هو اخلبز، لذا تقدر بالقمح.

اأن دائ��رة الفتاء تقوم كل  وذك��ر احل�صنات 

عام بتقدير اأ�صعار القمح بح�صب �صعر ال�صوق، 

 180 وق��د ق��درت زك��اة الفطر لهذا العام ب 

قر�صا عن الفرد، وله اأن يزيد.

االنباط- عمان

التعليم  موؤ�ص�صات  اعتماد  هيئة  جمل�ض  واف��ق 

العايل و�صمان جودتها على اإدراج كلية اخلدمات 

الطبية امللكية للمهن امل�صاعدة يف الإطار الوطني 

الأردين للموؤهالت.

رئي�ض  تراأ�صها  التي  املجل�ض يف جل�صته  وواف��ق 

الأربعاء،  ام�ض  ال�صرايرة،  ظافر  الدكتور  الهيئة 

لتخ�ص�صات  اخل��ا���ض  الع��ت��م��اد  ا�صتمرارية  على 

الغذائية،  وال�صناعات  التغذية  يف  البكالوريو�ض 

والإن��ت��اج النباتي والإن��ت��اج احل��ي��واين، وال��وق��اي��ة 

امليكانيكية/قوى  والهند�صة  املتكاملة،  واملكافحة 

حرارية وطاقة/ مواد وت�صنيع، وماج�صتري الإنتاج 

موؤتة،  جامعة  يف  امليكانيكية  والهند�صة  النباتي 

وبكالوريو�ض  الكيمياء،  تكنولوجيا  وماج�صتري 

واآداب��ه��ا  العربية  واللغة  والريا�صيات،  الفيزياء، 

متو�صط  ودب���ل���وم  ال��ت��ق��ن��ي��ة،  الطفيلة  ج��ام��ع��ة  يف 

امل��ح��ا���ص��ب��ة يف ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع الإ����ص���الم���ي )ك��ل��ي��ة 

جامعي�ة متو�صطة(، فيما وافق املجل�ض على اإعادة 

ت�صكيل جمل�ض اأمناء كلية القاد�صية.

 25 الف مواطن تلقوا لقاح 
كورونا بالعقبة

 الموافقة على استمرار مجلسي 
جمعية المحاسبين القانونيين 

واالتحاد األردني لشركات التأمين

 ورشة في عجلون تبحث مخرجات 
مشروع الخطة التنموية

االنباط- العقبة

ب��ل��غ ع���دد امل��واط��ن��ني ال���ذي���ن ت��ل��ق��وا ال��ل��ق��اح 

العقبة  حمافظة  يف  ك��ورون��ا  بفريو�ض  اخلا�ض 

ال�����ص��وؤون  ال���ف �صخ�ض، وف���ق م��دي��ر   25 زه���اء 

ال�صحية يف املحافظة الدكتور �صائب اأبو عبود.

ام�ض  �صحفي  ت�صريح  يف  عبود  اأب��و  وق��ال 

املواطنني  م��ن  املتزايد  الق��ب��ال  اإن  الرب��ع��اء، 

ع��ل��ى اخ���ذ ال��ل��ق��اح دف���ع ل���ص��ت��ح��داث نقطتي 

با�صرت  واح��دة  العقبة،  يف  جديدتني  تطعيم 

وال��ث��ان��ي��ة  الإ����ص���الم���ي،  امل�صت�صفى  يف  عملها 

ي���ج���ري جت��ه��ي��زه��ا يف امل�����ص��ت�����ص��ف��ى احل���دي���ث 

ل��ي�����ص��ب��ح ع����دد ال��ن��ق��اط امل��خ�����ص�����ص��ة لإع��ط��اء 

اللقاح 11 مركزا.

وبني اأن زيادة عدد نقاط تقدمي التطعيم 

اإع����ط����اء اك����رب ع����دد مم��ك��ن من  ت���ه���دف اإىل 

ت�صهدها  التي  الزدحامات  لتقليل  املواطنني 

املراكز.

االنباط- عمان

واف������ق جم��ل�����ض ال���������وزراء ع���ل���ى ا���ص��ت��م��رار 

القانونيني  املحا�صبني  جمعية  اإدارة  جمل�صي 

اللذين  التاأمني،  ل�صركات  الأردين  والحت��اد 

باأعمالهما  القيام  القانونية،  مدتهما  انتهت 

اإىل حني زوال الظروف التي حتول دون دعوة 

النتخابات. العامتني لإجراء  هيئتيهما 

ك��م��ا واف����ق امل��ج��ل�����ض يف ج��ل�����ص��ت��ه امل��ن��ع��ق��دة 

ا����ص���ت���م���رار  ع���ل���ى   2/5/2021 ب����ت����اري����خ 

جم���ال�������ض ال���ن���ق���اب���ات امل��ه��ن��ي��ة وغ����ريه����ا م��ن 

امل��ج��ال�����ض وال��ل��ج��ان وال��ه��ي��ئ��ات، ال��ت��ي انتهت 

الت�صريعات  تت�صمن  ومل  القانونية،  مدتها 

ر  اخل��ا���ص��ة ب��ه��ا، ن�����ص��و���ص��اً ت��ع��ال��ج ح��ال��ة ت��ع��ذُّ

اإجراء النتخابات لظروف قاهرة من القيام 

ال��ت��ي  ال���ظ���روف  زوال  ح���ني  اإىل  ب��اأع��م��ال��ه��ا، 

حت���ول دون دع���وة ال��ه��ي��ئ��ات ال��ع��ام��ة لإج���راء 

النتخابات.

االنباط- عجلون

اإىل  النجادا  �صلمان  عجلون  حمافظ  دعا 

الن�صبية  ع��ج��ل��ون  م��دي��ن��ة  م��ي��زات  ا���ص��ت��ث��م��ار 

والبيئية والزراعية  وال�صياحية  والطبيعية 

اإط��������ار م���������ص����روع اخل����ط����ة ال��ت��ن��م��وي��ة  يف 

للمحافظة. ال�صاملة 

وق����ال خ����الل ور����ص���ة يف م��ب��ن��ى حم��اف��ظ��ة 

امل��رح��ل��ة الأوىل  ل��ب��ح��ث خم���رج���ات  ع��ج��ل��ون 

مل�����ص��روع اخل��ط��ة اإن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ال����ث����اين اأ�����ص����در ت��وج��ي��ه��ات��ه اث����ن����اء زي���ارت���ه 

�صاملة  تنموية  خ��ط��ة  ب��اإع��داد  ل��ه��ا  الخ���رية 

امل�����ص��ت��دام��ة �صمن  ال��ت��ن��م��ي��ة  ت��وج��ي��ه  ت��ك��ف��ل 

واملحلي. الإقليمي  �صياقها 

واأ����ص���ار م��دي��ر ���ص��ي��اح��ة امل��ح��اف��ظ��ة حممد 

ج��اء  ال�����ص��م��ويل  امل��خ��ط��ط  اأن  اإىل  ال���دي���ك، 

�صنوات،   3 ومدته  ال�صريع  الول  مب�صارين، 

يتبعه،  وم���ا  ال��ت��ل��ف��ري��ك  م�����ص��روع  وي��ت�����ص��م��ن 

وم�صار طويل المد ملدة 20 عاما.

واكدت مديرة م�صروع املخطط ال�صمويل 

ن�صوى  املهند�صة  امل�صت�صارين  �صركة احتاد  يف 

�صبح اأهمية ودور املجتمع املحلي ك�صريك يف 

اأن خم��رج��ات اخلطة  مبينة  اخل��ط��ة،  اإع���داد 

العالقة  ذات  اجل��ه��ات  م��ن  عليها  �صي�صادق 

وزارة  ع���ه���دة  يف  ب���ع���ده���ا  ل��ت�����ص��ب��ح  ع���ل���ي���ه���ا، 

ملتابعتها. ال�صياحة 



االنباط-وكاالت

ال�����س��ع��ودي��ة،  “اأرامكو”  ���ش��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 

�لأول  �لربع  عن  �ملالية  نتائجها  �خلمي�س، 

حتقيق  ع��ن  ك�شفت  ح��ي��ث   ،2021 ع���ام  م��ن 

�شنوي  �أ�شا�س  على  باملئة   30 بن�شبة  زي��ادة 

81.4 م��ل��ي��ار  ب��ل��غ  �ل����ذي  �ل���دخ���ل  يف ���ش��ايف 

ريال �شعودي )21.7 مليار دولر �أمريكي(، 

ري��ال  مليار   70.3 بقيمة  �أرب���اح  وت��وزي��ع��ات 

�أم���ريك���ي(  دولر  م��ل��ي��ار   18.8( ����س���ع���ودي 

���ش��ت��دف��ع��ه��ا خ���ال �ل���رب���ع �ل���ث���اين م���ن ه��ذ� 

�لعام.

�أ�شعار  �رت��ف��اع  �إىل  �لنتائج  ه��ذه  وُت��ع��زى 

�ل��ن��ف��ط، وحت�����ش��ن �ل��ب��ي��ئ��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة يف 

�ل�شهور �لثاثة �لأوىل من عام 2021.

�إد�رييها  وكبري  “اأرامكو”  رئي�س  وعلق 

�ل��ن��ا���ش��ر، ع��ل��ى نتائج  �أم���ن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ن، 

نتائجنا  “�أظهرت  ب��ال��ق��ول:  �لأول  �ل��رب��ع 

�لأول من عام  �لربع  و�لت�شغيلية يف  �ملالية 

2021 م�شتويات قوية ومتميزة جد�، وكانت 

ممثلة  �لت�شغيلية،  �لبيئة  لتح�شن  �نعكا�شا 

ت�شهدها  �ل��ت��ي  �لإي��ج��اب��ي��ة  �لجت���اه���ات  يف 

�ل��ع��دي��د م��ن م��ن��اط��ق �ل��ع��امل، ن��ح��و �ل��ع��ودة 

�ل��ت��دري��ج��ي��ة ل��ل��ت��ع��ايف �لق��ت�����ش��ادي وت���و�زن 

�أ�شو�ق �لنفط �لتي تاأثرت باجلائحة«.

�للتز�م  �لنتائج  عك�شت  “كما  و�أ�شاف: 

�ل��������دوؤوب م����ن ج���ان���ب م���وظ���ف���ي �ل�����ش��رك��ة 

مم��ت��ازة  م�����ش��ت��وي��ات  لتحقيق  وم��وظ��ف��ات��ه��ا 

م��ن �ل��ك��ف��اءة و�لب��ت��ك��ار و�مل��وث��وق��ي��ة. وق��د 

�ملورد  بالفعل  �أنها  �ل�شعودية  �أر�مكو  �أثبتت 

توزيع  تقدمي  وو��شلنا  لعمائها.  �ملف�شل 

مل�شاهمينا«. �لأرباح 

�أر�م��ك��و حققت  �أن  �إىل  �ل��ن��ا���ش��ر  و�أ���ش��ار 

�لتقدم  م��ن  “مزيد�  �لأول،  �ل��رب��ع  خ��ال 

يف ج��ه��وده��ا �ل���ر�م���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �أه��د�ف��ه��ا 

ب��رن��ام��ج  �أن  م��و���ش��ح��ا  �ل�شرت�تيجية”، 

حت�����ش��ن حم��ف��ظ��ة �لأع���م���ال �ل����ذي ت��ن��ف��ذه 

�إي��ج��اد  ف��ر���س  حت��دي��د  “يو��شل  �ل�����ش��رك��ة 

�ل���ق���ي���م���ة، وق������د جت����ّل����ى ذل������ك يف ���ش��ف��ق��ة 

بقيمة  �لتحتية  �لبنية  ر�ئدة يف  ��شتثمارية 

مليار   12.4( ���ش��ع��ودي  ري���ال  م��ل��ي��ار   46.5

دولر �أمريكي(«.

وه����ذه �ل�����ش��ف��ق��ة ه���ي خ���ط���وط �أن��اب��ي��ب 

�لنفط �لتي مت �لإعان عنها مطلع �لربع 

�لثاين.

م�����ن ج�����ان�����ب �آخ����������ر، ي���ح���م���ل ب���رن���ام���ج 

�آفاقا و�عدة لإطاق  �ململكة  يف  “�شريك” 
�ل���ع���ن���ان �أم������ام ف���ر����س ج���دي���دة يف �ل�����ش��وق 

�ملحلية، �شت�شهم يف تعزيز موثوقية �ل�شركة 

و��شتد�متها، ويف �لوقت نف�شه، �شيكون لها 

�لقطاع  قدر�ت  تطوير  على  �إيجابي  تاأثري 

�خلا�س و�لبيئة �ل�شتثمارية و�لقت�شادية 

يف �ململكة، بح�شب �لنا�شر.

وتابع: “بالنظر �إىل �ملوؤ�شر�ت �لإيجابية 

 ،2021 لعام  �لطاقة  على  �لطلب  مل�شتويات 

�أنه  �أنا متفائل مبا يحمله �مل�شتقبل، ورغم 

ومع  فاإنه  �لتحديات،  بع�س  هناك  تز�ل  ل 

بدء تعايف �لقت�شاد �لعاملي، �شتكون �أر�مكو 

لتلبية  �ل���ش��ت��ع��د�د  �أه��ب��ة  ع��ل��ى  �ل�����ش��ع��ودي��ة 

�حتياجات �لعامل �ملتز�يدة من �لطاقة«.

ب��ل��غ ���ش��ايف دخ���ل �أر�م���ك���و �ل�����ش��ع��ودي��ة 

مليار   21.7( �شعودي  ري��ال  مليار   81.4

�لأول،  �ل���رب���ع  خ���ال  �أم���ريك���ي(  دولر 

 62.5 ب�  باملئة مقارنة   30 ن�شبتها  بزيادة 

دولر  مليار   16.7( �شعودي  ريال  مليار 

�ل�شركة  �لأح��ق��ق��ت  �ل��رب��ع  يف  �أم��ريك��ي( 

�لت�شغيل  �أن�����ش��ط��ة  م��ن  ن��ق��دي��ة  ت��دف��ق��ات 

 26.5( �شعودي  ري��ال  مليار   99.3 بلغت 

نقدية  وتدفقات  �أمريكي(،  دولر  مليار 

68.5 م��ل��ي��ار ري���ال ���ش��ع��ودي  ح���رة ب��ل��غ��ت 

خ��ال  �أم����ريك����ي(  دولر  م��ل��ي��ار   18.3(

�لربع �لأول من هذ� �لعام.

�ل����ن����ف����ق����ات  ح�����ج�����م  ب�����ل�����غ  ح��������ن  يف 

 30.8 �لأول  �ل��رب��ع  �ل��ر�أ���ش��م��ال��ي��ة خ��ال 

دولر  مليار   8.2( �شعودي  ري��ال  مليار 

مديونية  ن�شبة  بقيت  بينما  �أم��ريك��ي(، 

 31 23 ب��امل��ئ��ة يف  �ل�����ش��رك��ة ك��م��ا ه��ي ع��ن��د 

دي�شمرب   31 م��ع  م��ق��ارن��ة   2021 م��ار���س 

.2020

�أرب��اح  توزيعات  ع��ن  �ل�شركة  و�أعلنت 

 18.8( �شعودي  ريال  مليار   70.3 بقيمة 

�ل��رب��ع  خ����ال  �أم����ريك����ي(  دولر  م��ل��ي��ار 

�لأول من عام 2021، �شيتم دفعها خال 

�لربع �لثاين.

االنباط-وكاالت

م�شر،  يف  �ل��رو���ش��ي  �ل�شفري  �أع��ل��ن  فيما 

جيورجي بوري�شينكو، �أن �ل�شلطات �لرو�شية 

ت��ع��م��ل ع��ل��ى ����ش��ت��ئ��ن��اف �ل���رح���ات �جل��وي��ة 

�أق��رب وق��ت، بعد  �إىل �ملنتجعات �مل�شرية يف 

بوتن  �لرو�شي فادميري  �لرئي�شن  �تفاق 

و�مل�شري عبد �لفتاح �ل�شي�شي على ��شتئناف 

�ل���رح���ات، ت��وق��ع��ت �حل��ك��وم��ة �مل�����ش��ري��ة �أن 

حتقق م�شر عائد�ت من �لقطاع خال �لعام 

�ملايل �ملقبل بنحو 6 مليار�ت دولر.

وت�شري �لبيانات �لر�شمية �إىل تطور كبري 

يف عائد�ت م�شر من �ل�شياحة خال �لأعو�م 

�ملا�شية، لكن ظهور جائحة فريو�س كورونا 

ت�شببت يف تر�جع كبري باإجمايل �لعائد�ت. 

وت�شري �لأرق���ام �إىل �أن �لإي����ر�د�ت منت من 

م�شتوى 2.5 مليار دولر خال �لعام �ملايل 

دولر  مليار   11.6 نحو  �إىل   2017  /  2016

خال �لعام �ملايل 2017 / 2018.

�ل�شياحة  م��ن  م�شر  ع��ائ��د�ت  بلغت  كما 

نحو 13 مليار دولر خال �لعام �ملايل 2018 

�أزم���ة  �ل��ع��امل يف  ل��ك��ن م��ع دخ����ول   .2019 /

كورونا، هوت عائد�ت م�شر من �لقطاع �إىل 

�مل��ايل  �ل��ع��ام  خ��ال  دولر  مليار   3.45 نحو 

2019 / 2020 لت�شجل خال �لربع �لأول من 

�لعام �حلايل نحو 0.8 مليار دولر فقط.

“�أدنوك”  ��شتحو�ذ  �شركاتاأدنوكاإقر�ر   

�لإمار�تية على 15 حمطة وقود يف �ل�شعودية

وق����ال����ت وزي�������رة �ل��ت��خ��ط��ي��ط و�ل��ت��ن��م��ي��ة 

�لق��ت�����ش��ادي��ة يف �حل��ك��وم��ة �مل�����ش��ري��ة، هالة 

�لتنمية  خطة  مناق�شتها  خ���ال  �ل�شعيد، 

�مل�����ش��ت��د�م��ة ل��ل��ع��ام �مل���ايل �مل��ق��ب��ل �أم����ام جلنة 

و�ل�شتثمارية  و�لقت�شادية  �ملالية  �ل�شئون 

مبجل�س �ل�شيوخ، �أن �حلكومة تتوقع حتقيق 

6 مليار�ت دولر دخل قناة �ل�شوي�س خال 

�إيل  ب��الإ���ش��اف��ة   ،2022 / 2021 �مل���ايل  �ل��ع��ام 

 7.4 �إىل  �لأجنبي  �ل�شتثمار  زي��ادة معدلت 

مليار دولر يف عام �خلطة.

وح����ول �مل�����ش��ت��ه��دف��ات �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة خلطة 

�ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة ل��ل��ع��ام �مل����ايل 2021 

�أن���ه متوقع  �إىل  �ل���وزي���رة،  �أ���ش��ارت   ،2022 /

�لعام  2.8% خال  �إىل معدل منو  �لو�شول 

�مل����ايل �حل�����ايل، وم�����ش��ت��ه��دف �ل���ع���ام �ل��ق��ادم 

�مل�شتهدف  وم��ن   ،%5.4 من��و  معدل  حتقيق 

كذلك حتقيق معدل ت�شخم عند م�شتوى 

5.6% يف �لعام �حلايل و6% خال �لعام �ملايل 

�ملقبل.

�لبطالة

وفيما يتعلق مبعدلت �لبطالة، �أو�شحت 

�أن ينتهي �ل��ع��ام  �أن���ه م��ن �مل��ت��وق��ع  �ل���وزي���رة 

�ملايل �حلايل مبتو�شط 7.5% معدل بطالة 

لي�شل  �لتدريجي  �لنخفا�س  وم�شتهدف 

�مل��ق��ب��ل، مع  �مل����ايل  �ل���ع���ام  7.3% خ���ال  �إىل 

�إط��ار  28.5% يف  �إىل  �لفقر  خف�س معدلت 

زيادة حجم �ل�شتثمار�ت يف خطة �لعام �ملايل 

�ملقبل، لفتة �إىل �أن هناك توقعات بانخفا�س 

معدل �لفقر بنحو 1 �إىل 1.5 نقطة �شنوًيا 

خال �لأعو�م �لقادمة.

و�أكدت �أن هناك زيادة يف حجم �ل�شادر�ت 

�ل�شلعية غري �لبرتولية بحو�يل 10% لت�شل 

يف  �ل��ب��دء  �إط�����ار  يف  دولر  م��ل��ي��ار   19.5 �إىل 

برنامج �لإ�شاحات �لهيكلية، مع �ل�شتمر�ر 

يف زيادة حتويات �مل�شرين يف �خلارج �إىل 

�لعام  30 مليار دولر خ��ال  �إىل  7% لت�شل 

خطة  يف  بلغت  حيث   ،2022  /  2021 �مل���ايل 

�لعام �ملايل �حلايل نحو 28 مليار دولر.

�لوزيرة �مل�شرية �أ�شارت �إىل �أن �لتطور�ت 

و   2010 �أع����و�م  خ��ال  و�لأم��ن��ي��ة  �ل�شيا�شية 

�لنمو  م��ع��دل  �ن��خ��ف��ا���س  يف  ت�شببت   ،2011

�إىل 1.8% لتبد�أ مرحلة تثبيت �أركان �لدولة 

ثم   2017 و   2016 �إىل   2015 بن  �لفرتة  يف 

�إط����اق ب��رن��ام��ج �لإ����ش���اح �لق��ت�����ش��ادي يف 

نوفمرب 2016 حتى و�شل معدل �لنمو �إىل 

�إىل  �أدت  �لتي  كورونا  جائحة  لتاأتي   ،%5.6

�نخفا�س معدل �لنمو �إىل 3.6% فقط خال 

�لعام �ملا�شي.

وح������ول م����ع����دلت �ل���ن���م���و �لق���ت�������ش���ادي 

�ل��وزي��رة،  �أو�شحت  �لقطاعية،  و�مل�شاهمات 

تقدير�ت  م��ع  يتفق  باخلطة  �مل�شتهدف  �أن 

�شندوق  يتوقع  حيث  �ل��دول��ي��ة،  �ملوؤ�ش�شات 

�لنقد �لدويل معدل منو 5.5% خال �لعام 

�ملايل 2021 / 2022، و 2.8% خال �لعام �ملايل 

�حل��ايل، فيما توقع �لبنك �ل��دويل حتقيق 

توقعات  �إيل  ب��الإ���ش��اف��ة   ،%5.8 من��و  م��ع��دل 

موؤ�ش�شة فيت�س ب� 6% ، و�ل� “�يكونومي�شت” ب� 

4.1% خال �لعام �ملايل �ملقبل 2021 / 2022.

االنباط-وكاالت

ت���وق���ع���ت وك�����ال�����ة م�����ودي�����ز ل��ل��ت�����ش��ن��ي��ف 

م����و�زن����ة  ع���ج���ز  ي����رت�ج����ع  �أن  �لئ����ت����م����اين 

ما  �إذ�   %5 دون  م��ا  �إىل   2021 ال�����س��ع��ودي��ة 

دولر�   60 �إىل  �لنفط  �شعر  متو�شط  و�شل 

�إىل وجود حت�شن و��شح  للربميل، م�شرية 

يف جو�نب �لإير�د�ت غري �لنفطية مليز�نية 

ال�سعودية.

وكبري  موديز،  وكالة  رئي�س  نائب  وقال 

�مل��ح��ل��ل��ن ب��ه��ا، �أل��ك�����ش��ان��در ب��ريج��ي�����ش��ي، �إن 

�ل�شعودية خال  �لرت�جع يف عجز مو�زنة 

�ل��ع��ام �جل����اري م��ق��ارن��ة  �ل��رب��ع �لأول م��ن 

ب���ال���رب���ع �ل����ر�ب����ع م���ن �ل���ع���ام �مل���ا����ش���ي ج��اء 

ب�شورة �أ�شا�شية نتيجة �رتفاع �أ�شعار �لنفط 

و�لرت�جع �ملو�شمي �لكبري يف �لإنفاق.

�ل�������ذي ح�����ش��ل��ت  �ل����ب����ي����ان  و�أ�������ش������اف يف 

هناك  �أن  م��ن��ه،  ن�شخة  ع��ل��ى  �ل��ع��رب��ي��ة.ن��ت 

�ملالية  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  يف  ك��ب��ري�  هيكليا  حت�شنا 

مع  مقارنتها  عند  �لنفطية  غ��ري  �ل��ع��ام��ة 

2020، م�شري� �إىل �أن هذ�  �لربع �لأول من 

�لتح�شن جاء نتيجة �رتفاع �لإير�د�ت غري 

39%، نظر�  �لنفطية ب�شكل ملحوظ بن�شبة 

 3 بنحو  �مل�����ش��اف��ة  �لقيمة  �شريبة  ل��زي��ادة 

�لإن��ف��اق  وخف�س  �مل��ا���ش��ي،  يوليو  يف  م��ر�ت 

�مليز�نية  مع  يتما�شى  ما  وهو   ،%47 بن�شبة 

�ملعتمدة لهذ� �لعام.

�شعر  م��ت��و���ش��ط  و���ش��ل  �إذ�  �أن����ه  و�أو����ش���ح 

دولر�   60 �إىل   2021 يف  �ل��ن��ف��ط  ب��رم��ي��ل 

�مل��و�زن��ة  عجز  �أن  نتوقع  “فاإننا  للربميل 

�لناجت  م��ن   %5 دون  �شيرت�جع  �ل�شعودية 

�مل��ح��ل��ي �لإج����م����ايل ل��ل��م��م��ل��ك��ة، م���ق���ارن���ة ب� 

عك�س  ي�����ش��اع��د  م���ا  وه���و   ،2020 يف   %11.2

�ملا�شي  �ل��ع��ام  ح��دث��ت  �ل��ت��ي  �ل��زي��ادة  بع�س 

لن�شبة �لدين �إىل �لناجت �ملحلي �لإجمايل«.

يف  �ل�شعودية  ميز�نية  بيانات  و�أظ��ه��رت 

�لربع �لأول من �لعام �حلايل، �أن �لإير�د�ت 

205 مليار�ت ريال  �لف�شلية للمملكة بلغت 

ريال  مليار   212 بقيمة  م�شروفات  مقابل 

مليار   7.4 ف�شليا  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  ع��ج��ز  ل��ي��ب��ل��غ 

ريال.

وج�������رى مت����وي����ل ع���ج���ز �ل�������ش���ع���ودي���ة 

ط��ري��ق  ع���ن  ب��ال��ك��ام��ل  �لأول  �ل���رب���ع  يف 

�ل�شتد�نة.

�لنفط يف  �ململكة من  �إي��ر�د�ت  وبلغت 

�لربع �لأول 117 مليار ريال، فيما بلغت 

ريال  88 مليار  �لنفطية  �لإي��ر�د�ت غري 

�لربع. لنف�س 

�لنفطية  �لإي�������ر�د�ت  ت��ك��ون  وب���ذل���ك 

�إجمايل  من   %57 �شكلت  قد  لل�شعودية 

�إير�د�ت �لربع �لأول من �لعام �حلايل.

من   %24 حتقق  فقد  �لأرق����ام  وب��ه��ذه 

 2021 �لإير�د�ت �ملتوقعة لل�شعودية لعام 

يف �لربع �لأول من �ل�شنة.

�لنقد �شندوق 

ت��وق��ع ���ش��ن��دوق �ل��ن��ق��د �ل�����دويل منو 

�ل��ن��اجت �مل��ح��ل��ي �لإج���م���ايل �حل��ق��ي��ق��ي يف 

�حلايل  �لعام  2.1% يف  بن�شبة  �ل�شعودية 

م��ع  م���ق���ارن���ة  �مل���ق���ب���ل،  �ل���ع���ام  يف  و%4.8 

.%4 تقدير �شابق لل�شندوق عند 

�لنمو  �أن  �أم�س  لل�شندوق  بيان  وذكر 

�مل��ت��وق��ع ل��ل��ن��اجت �مل��ح��ل��ي �ل�����ش��ع��ودي غري 

و%3.6   2021 يف   %3.9 �شيبلغ  �لنفطي 

يف 2022.

�ملحلي  �ل��ن��اجت  �أن  �ل�����ش��ن��دوق  و�أف�����اد 

يف   %0.5 �شينكم�س  �حلقيقي  �لإجمايل 

2021 يف �شوء م�شتويات �لإنتاج �لنفطي 

�ملتفق عليها يف �إطار �أوبك+.

�إىل  �ملايل  �لعجز  �نخفا�س  توقع  كما 

هذ�  �لإج��م��ايل  �ملحلي  �لناجت  من   %4.2

�ل���ع���ام وه���و �أق����ل ق��ل��ي��ا م���ن �مل��ت��وق��ع يف 

�مليز�نية.

االنباط-وكاالت

ك�شف �لحتاد �لأوروبي �لأربعاء �لنقاب 

�ملوردين  على  �لعتماد  عن خطة خلف�س 

م����ن �ل�������ش���ن وغ����ريه����ا م����ن �ل������دول يف 6 

�خل��ام  �مل���و�د  مثل  ��شرت�تيجية  ق��ط��اع��ات 

�ملو�شات بعد  و�أ�شباه  �لعقاقري  ومكونات 

ركود �قت�شادي ب�شبب �جلائحة.

و�أ����ش���ار �لحت����اد �ل����ذي ي�����ش��م 27 دول��ة 

�أوروب���ا  تعتمد  �إذ  �ملهمة  �إحل���اح  م��دى  �إىل 

137 منتجا  ن��ح��و  ت��وري��د  �ل�����ش��ن يف  ع��ل��ى 

�حل�شا�شة  �لبيئية  �لأن��ظ��م��ة  يف  ي�شتخدم 

�أ���ش��ا���ش��ي��ة م���و�د خ���ام و�أدوي����ة  وه���ي ب�شفة 

رقمية  لأه���د�ف  مهمة  �أخ���رى  ومنتجات 

للكتلة. وبيئية 

م�����ن ج���ه���ة �أخ���������رى ت���ع���اف���ت �لأ����ش���ه���م 

�لأوروبية من موجة بيع حادة يف �جلل�شة 

�ل�شلع  �أ���ش��ع��ار  �رت��ف��اع  �شاهم  �إذ  �ل�شابقة، 

�لتعدين،  �شركات  �أ�شهم  �لأولية يف �شعود 

على  �لأع��م��ال  نتائج  مو�شم  حافظ  بينما 

زخ���م �إي���ج���اب���ي، مم���ا ح�����ش��ن �مل��ع��ن��وي��ات يف 

�لأ�شو�ق.

لاأ�شهم   600 �شتوك�س  �ملوؤ�شر  و�رت��ف��ع 

�مل��ب��ك��رة،  �ل��ت��ع��ام��ات  0.8% يف  �لأوروب���ي���ة 

0.9%، وز�د  �مل��وؤ���ش��ر د�ك�����س �لأمل���اين  وق��ف��ز 

.%0.6 100 �لربيطاين  فاينن�شال تاميز 

و�رت���ف���ع���ت �أ����ش���ه���م ����ش���رك���ات �ل��ت��ع��دي��ن 

تينتو،  ريو  بينها  �لكربي من  �لربيطانية 

وب��ي.�ت�����س.ب��ي غ���روب، و�أجن��ل��و �أم��ريك��ان، 

2% ل��ك��ل م��ن��ه��ا م���ع جت�����اوز �أ���ش��ع��ار  ن��ح��و 

�ل��ن��ح��ا���س م�����ش��ت��وى م��ه��م��ا م���ن �ل��ن��اح��ي��ة 

10 �آلف دولر للطن بف�شل  �ملعنوية عند 

ت����ف����اوؤل ح���ي���ال ���ش��رع��ة ت���ع���ايف �لق��ت�����ش��اد 

�لعاملي، بح�شب ما ورد يف “رويرتز«.
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االنباط-وكاالت

�لأرب��ع��اء  �م�����س  م�����ش��در�ن مطلعان  ق���ال 

قل�شت  �لنفط  م�شدري  �أكرب  �ل�شعودية  �إن 

���ش��ع��ر �ل��ب��ي��ع �ل��ر���ش��م��ي يف ي��ون��ي��و/ح��زي��ر�ن 

جلميع درجات �خلام �لتي تبيعها لآ�شيا.

�لبيع  �إن��ه��ا ح��ددت �شعر  �مل�����ش��در�ن  وق��ال 

�لرئي�شي  �خلفيف  �لعربي  للخام  �لر�شمي 

ف���وق  ل���ل���ربم���ي���ل  دولر   1.7 ع������اوة  ع���ن���د 

�آ�شيا،  من  للم�شرتين  عمان/دبي  متو�شط 

م��اي��و/�أي��ار،  ع��ن  �شنتات  ع�����ش��رة  بانخفا�س 

���ش��ع��ري م��ن��ذ دي�����ش��م��رب/ �أول خ��ف�����س  وه����و 

كانون �لأول �لعام �ملا�شي.

و�أظهرت وثيقة �طلعت عليها رويرتز �أن 

�ل�شعودية حددت �شعر �لبيع �لر�شمي للخام 

�ل��ع��رب��ي �خل��ف��ي��ف �إىل ���ش��م��ال غ���رب �أوروب����ا 

عند خ�شم 2.9 دولر للربميل عن برنت يف 

يونيو/حزير�ن    يف  �إنرتكونتننتال  بور�شة 

مقارنة مع خ�شم 2.4 دولر يف مايو/�أيار.

للخام  �لر�شمي  �لبيع  �شعر  ح���ددت  كما 

عند  �ملتحدة  �لوليات  �إىل  �خلفيف  �لعربي 

�شعر  ف����وق  ل��ل��ربم��ي��ل  دولر   1.05 ع�����اوة 

�لكربيت  عالية  للخامات  �أرج��و���س  م��وؤ���ش��ر 

عن  �شنتا   20 ي��زي��د  مب��ا  ح��زي��ر�ن،  يونيو  يف 

عاوة مايو/�أيار.

�لنفط  �أ�شعار  �رتفعت  مت�شل،  �شياق  ويف 

�ل���ي���وم �لأرب�����ع�����اء، م��و����ش��ل��ة �مل��ك��ا���ش��ب م��ن 

بيانات  �أ����ش���ارت  �أن  ب��ع��د  �ل�����ش��اب��ق��ة،  �جل��ل�����ش��ة 

بالقطاع �إىل �أن خمزونات �خلام �لأمريكية 

�لأ���ش��ب��وع  بكثري  �مل��ت��وق��ع  م��ن  ب��اأك��ر  هبطت 

�لإيجابية  �لنظر  وجهات  يعزز  مما  �ملا�شي، 

حيال �لطلب على �لوقود يف �أكرب �قت�شاد�ت 

�لعامل.

و����ش���ع���دت �ل���ع���ق���ود �لآج����ل����ة خل����ام غ��رب 

مبا  �شنتا   48 �لأم��ريك��ي  �لو�شيط  تك�شا�س 

للربميل  دولر   66.17 �إىل   %0.7 ي���ع���ادل 

غرينت�س،  بتوقيت   0440 �ل�����ش��اع��ة  ب��ح��ل��ول 

وهو  دولر،   66.58 �إىل  تقدمها  بعد  وذل��ك 

مار�س/ من  �لثامن  منذ  تبلغه  مل  م�شتوى 

�آذ�ر.

49 �شنتا  و�دت �لعقود �لآجلة خلام برنت 

�أن  69.37 دولر للربميل، بعد  0.7% �إىل  �أو 

عند  �أ�شابيع  �شبعة  م��ن  �أك���ر  قمة  لم�شت 

69.78 دولر يف وقت �شابق من �جلل�شة.

االنباط-وكاالت

�لنفط �خلام و�لوقود  �شجلت خمزونات 

�لأ�شبوع  ح��اد�  هبوطا  �ملتحدة  �لوليات  يف 

نقا  جت��اري��ن  م�شدرين  بح�شب  �ملا�شي، 

عن �أرقام من معهد �لبرتول �لأمريكي.

�أن  �أظهرت  �لبيانات  �إن  �مل�شدر�ن  وق��ال 

7.7 مليون برميل  خمزونات �خلام هبطت 

يف �لأ�شبوع �ملنتهي يف 30 �أبريل ني�شان.

 5.3 و�ن��خ��ف�����ش��ت خم����زون����ات �ل��ب��ن��زي��ن 

خمزونات  تر�جعت  حن  يف  برميل  مليون 

وزيت  �لديزل  ت�شمل  �لتي  �لتقطري،  نو�جت 

3.5 مليون برميل. �لتدفئة، مبقد�ر 

�لأرب��ع��اء،  �ليوم  �لنفط  �أ�شعار  و�رتفعت 

مو��شلة �ملكا�شب من �جلل�شة �ل�شابقة، بعد 

�أن �أ�شارت بيانات بالقطاع �إىل �أن خمزونات 

�خلام �لأمريكية هبطت باأكر من �ملتوقع 

وجهات  يعزز  مما  �ملا�شي،  �لأ�شبوع  بكثري 

�لنظر �لإيجابية حيال �لطلب على �لوقود 

يف �أكرب �قت�شاد�ت �لعامل.

و����ش���ع���دت �ل���ع���ق���ود �لآج���ل���ة خل����ام غ��رب 

مبا  �شنتا   48 �لأم��ريك��ي  �لو�شيط  تك�شا�س 

للربميل  دولر   66.17 �إىل   %0.7 ي��ع��ادل 

غرينت�س،  بتوقيت   0440 �ل�شاعة  بحلول 

وهو  دولر،   66.58 �إىل  تقدمها  بعد  وذل��ك 

مار�س  من  �لثامن  منذ  تبلغه  مل  م�شتوى 

�آذ�ر.

 49 ب��رن��ت  �ل��ع��ق��ود �لآج���ل���ة خل���ام  وز�دت 

للربميل،  دولر   69.37 �إىل   %0.7 �أو  �شنتا 

���ش��ب��ع��ة  �أك������ر م����ن  �أن لم�������ش���ت ق���م���ة  ب���ع���د 

�أ�شابيع عند 69.78 دولر يف وقت �شابق من 

�جلل�شة.

االنباط-وكاالت

 

يف مو�جهة �لتف�شي �لو��شع لفريو�س كورونا 

يف �لباد، �أعلن �لبنك �ملركزي �لهندي، �لأربعاء، 

كتمويل  دولر  مليار   6.7 قدره  مبلغ  تخ�شي�س 

لل�شركات �لعاملة يف جمال �ل�شحة مبا يف ذلك 

�للقاحات و�مل�شت�شفيات.

و�أف��������اد ح���اك���م ب���ن���ك �لح���ت���ي���اط���ي �ل��ه��ن��دي 

�شتكون  �ملي�شرة  �لقرو�س  �إن  د����س  �شاكتيكانتا 

م��ت��اح��ة ح��ت��ى 31 م��ار���س �ل��ع��ام �مل��ق��ب��ل، وت��ع��ّه��د 

حال  تقليدية” يف  “غري  �إج���ر�ء�ت  �إىل  �للجوء 

تدهور �لو�شع �ل�شحي.

وج�����اءت ت�����ش��ري��ح��ات��ه ب��ي��ن��م��ا �أع��ل��ن��ت �ل��ه��ن��د 

 3780 ب��ل��غ  �ل��وف��ي��ات،  م��ن  قيا�شي  ع���دد  ت�شجيل 

�إ�شابة مبر�س  �ألف  24 �شاعة و382  حالة خال 

كوفيد-19.

�مل��دّم��رة  ب��د م��ن م��و�ك��ب��ة �ل�شرعة  “ل  وق���ال 

خمتلف  على  خالها  من  �لفريو�س  يوؤثر  �لتي 

وو��شعة  �شريعة  خطو�ت  عرب  �لباد  يف  �ملناطق 

�لنطاق«.

بر�س”،  “فر�ن�س  نقلت  ما  بح�شب  و�أ�شاف،   

�أن �لإجر�ء�ت �جلديدة تهدف لتح�شن �لرعاية 

�مل�شت�شفيات  ت�شتكي  وق��ت  يف  �لطارئة  �ل�شحية 

م����ن ن��ق�����س خ���ط���ري يف �لأك�������ش���ج���ن و�لأ������ش�����ّرة 

و�للقاحات.

هو  �ل���ف���وري  “�لهدف  �أن  �إىل  د������س  و�أ����ش���ار 

�إىل  �حل��ي��اة  و�إع���ادة  �لب�شر  حياة  على  �ملحافظة 

طبيعتها عرب جميع �لو�شائل �ملمكنة«.

وو�ج����ه ن��ظ��ام �ل��ه��ن��د �ل�����ش��ح��ي، �ل���ذي يعاين 

مع  �لتعامل  �شعوبات يف  �لتمويل  نق�س يف  من 

موجة كوفيد �لأخرية، �إذ مات مر�شى يف مو�قف 

ج���ّر�ء  م��ن  للم�شت�شفيات،  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�����ش��ي��ار�ت 

�لنق�س يف �لأك�شجن و�لأ�شّرة.

�لناجمة  خ�شائرها  تعوي�س  �لباد  وحاولت 

عن �إغاق م�شدد ��شتمر ل�شهور و�أدى �إىل �نهيار 

�شوق �لعمل و�نكما�س �لقت�شاد بنحو �لربع بن 

�أبريل ويونيو �لعام �ملا�شي.

وك��ان��ت ث��ال��ث �أك���رب ق���وة �ق��ت�����ش��ادي��ة يف �آ�شيا 

تو�جه تباطوؤ� �قت�شاديا قبل �لوباء، لكن تر�جع 

�لن�شاط �لقت�شادي �لعاملي من جر�ء �لفريو�س، 

�لأك��ر  بن  كانت  �إغ��اق  تد�بري  �لهند  وفر�س 

ت�شدد� يف �لعامل، �شّكا �شربة موجعة للباد.

وعلى وقع �ملخاوف من تكر�ر �شيناريو �لعام 

بالقت�شاد،  حلقت  �لتي  �لأ���ش��ر�ر  جلهة  �ملا�شي 

حم���دودة،  ق��ي��ود�  �لآن  ح��ت��ى  �ل�شلطات  ف��ر���ش��ت 

حركة  على  �ملحافظة  ب��ن  للمو�زنة  م�شعى  يف 

�ملناطق  يف  �ل��وب��اء  على  و�ل�شيطرة  �لق��ت�����ش��اد، 

�لأكر ت�شرر�.

وتاأمل نيودلهي باأن يتح�ّشن �لقت�شاد بف�شل 

حملة �لتطعيم �لو��شعة �لتي �نطلقت يف يناير، 

ل��ق��اح حتى  160 مليون ج��رع��ة  �إع��ط��اء  حيث مت 

�لآن يف �لبلد �لذي ي�شم 1.3 مليار ن�شمة.

 »أرامكو« تعلن نتائج الربع األول.. وتكشف أرباحها

مصر تعول على الروس إلنقاذ السياحة.. هل تنجح الخطة؟

 عجز ميزانية السعودية أقل من 5% في 2021 عند 60 دوالرا للنفط

 االتحاد األوروبي يخطط لخفض االعتماد على الصين وغيرها

 السعودية تخفض سعر بيع الخام 
آلسيا في يونيو

 هبوط حاد في مخزونات النفط 
والوقود في الواليات المتحدة

الهند تواجه »الكارثة« بـ6.7 
مليار دوالر

اخلمي�س   6 / 5/ 2021 

االقت�صادي



االنباط- عمان

الهاتف  بوا�سطة  الإلكرتوين  الدفع  نظام  ا�ستخدام  ارتفع 

وبقيمة  باملئة،   213 بن�سبة  املنفذة  العمليات  ع��دد  يف  النقال 

عمليات الدفع 571 باملئة، مقارنة مع ال�سنة املا�سية والبالغة 

668ر059ر12 حركة بقيمة اجمالية تقدر ب�� 62ر082ر1 مليون 

دينار.

لنظام  ال�سنوي  التقرير  من  اخلام�س  العدد  يف  ذل��ك  ج��اء 

امل��دف��وع��ات ال��وط��ن��ي ل��ع��ام 2020 ال�����س��ادر ع��ن البنك امل��رك��زي 

الأردين ام�����س الأرب����ع����اء، ال����ذي ي��ر���س��د وي��ح��ل��ل وي����رز اأه��م 

التطورات احلا�سلة يف اأنظمة واأدوات وقنوات الدفع والتحويل 

الإلكرتوين للأموال.

وق����ال حم��اف��ظ ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال��دك��ت��ور زي����اد ف��ري��ز، اإن 

ا�سدار التقرير جاء لتوفري املعلومات والح�سائيات املوثوقة 

يف  منها  لل�ستفادة  وامل�ستثمرين  القرار  ومتخذي  للباحثني 

الإلكرتوين  الدفع  وقنوات  اأنظمة  ا�ستخدام  وتعزيز  تطوير 

باململكة.

واأكد اأن التقرير يعك�س ا�سرتاتيجية البنك املركزي املتمثلة 

الإلكرتونية مبا يف ذلك دعم  الدفع  بيئة  اإىل  بدعم النتقال 

حتقيقاً  للتطبيق  والقابلة  املتاحة  احلديثة  الدفع  م��ب��ادرات 

للروؤى والتطلعات امللكية ال�سامية يف دعم التحول نحو اقت�ساد 

رقمي �سامل ومتطور، بالإ�سافة اإىل ت�سهيل ا�ستخدام و�سائل 

واملبتكرة  القائمة  ل���لأم���وال  الإل���ك���رتوين  وال��ت��ح��وي��ل  ال��دف��ع 

وقنوات  الإلكرتونية،  واملحافظ  الدفع  وبطاقات  كال�سيكات 

الدفع الإلكرتونية واملوفرة من قبل البنوك الأردنية و�سركات 

خدمات الدفع والتحويل الإلكرتوين للأموال.

ويعر�س التقرير للتطورات احلا�سلة على نظام املدفوعات 

الوطني خلل عام 2020 تنظيميا وت�سريعيا، والإجراءات التي 

عمل  ا�ستمرارية  بهدف  ك��ورون��ا  جائحة  خ��لل  البنك  نفذها 

اأنظمة الدفع والتقا�س على م�ستوى اململكة وحتفيز املواطنني 

اأدوات وق���ن���وات ال��دف��ع الإل���ك���رتوين وزي����ادة  ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام 

الناجمة عن اجلائحة  ال�سلبية  اليها لحتواء الآث��ار  الو�سول 

واحلد من انت�ساره.

كما يتطرق التقرير للتطورات احلا�سلة على اأنظمة الدفع 

الإح�سائية  واملوؤ�سرات  البيانات  واأه��م  والت�سويات،  والتقا�س 

التي تعك�س واقع قطاع املدفوعات يف الأردن واملتعلقة باأنظمة 

واأدوات وقنوات الدفع الإلكرتونية، وتاأثر كل منها بالإجراءات 

امل��ت��ب��ع��ة خ���لل ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة ف���ريو����س ك���ورون���ا امل�ستجد 

ومقارنتها مع فرتات �سابقة.

وحت�سيل  عر�س  نظام  حركات  ارتفعت  التقرير،  وبح�سب 

ب��امل��ئ��ة م���ن ح��ي��ث ع��دد   56 اإل��ك��رتون��ي��اً مب���ا ن�سبته  ال��ف��وات��ري 

احلركات  ع��دد  وبلغ  القيمة،  حيث  م��ن  باملئة  و10  احل��رك��ات، 

اجمالية  بقيمة  ح��رك��ة  416ر625ر22  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  امل��ن��ف��ذة 

48ر455ر7 مليون دينار.

وح��ق��ق ق��ط��اع��ا الت�����س��الت واخل���دم���ات الأ���س��ا���س��ي��ة “املياه 

والكهرباء” الن�سبة الأكر من حركات الدفع املنفذة من خلل 

النظام، ولوحظ ارتفاع عمليات الدفع الإلكرتوين التي جرت 

من خلل من�سات التجارة الإلكرتونية.

كما انخف�س التداول يف اأدوات الدفع الورقية مثل ال�سيكات 

من  خارجها  اأو  لل�سيكات  الإلكرتونية  املقا�سة  داخ��ل  )���س��واء 

خلل التقدمي وال�سرف على كاونرت البنك نقداً( مبا ن�سبته 

29 باملئة من حيث عدد ال�سيكات، و20 باملئة من حيث القيمة، 

اجمالية  بقيمة  �سيكا   10107035 املا�سي،  العام  عددها  وبلغ 

بن�سبة  املعادة  ال�سيكات  ع��دد  ارتفاع  مع  دينار  مليون  381ر45 

املقا�سة  نظام  خ��ارج  امل��ت��داول��ة  ال�سيكات  اج��م��ايل  م��ن  باملئة   4

املقا�سة  نظام  خ��لل  من  باملئة  و7ر6  لل�سيكات،  الإلكرتونية 

الإلكرتونية.

2094 جهازا  اململكة  الآيل يف  ال�����س��راف  اأج��ه��زة  ع��دد  وب��ل��غ 

البيع  ن��ق��اط  اأج��ه��زة  وع���دد  اململكة،  ان��ح��اء  جميع  يف  منت�سرة 

ن�سيب  و�سكل  723ر38،  التجار  ل��دى  ال��دف��ع  بطاقات  لقبول 

األ��ف �سخ�س )م��ن فئة  5ر5 نقطة بيع لكل  ي��ق��ارب  ال��ف��رد م��ا 

العمرية 15 عاما فما فوق(.

ك��م��ا ل���وح���ظ ارت����ف����اع م��ل��ح��وظ ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام ال��ق��ن��وات 

الإلكرتونية التابعة للبنوك العاملة يف اململكة وخا�سة خلل 

فرتة الغلق وفر�س حظر التجوال خلل تداعيات جائحة 

كورونا.

مثل  الإلكرتونية  القنوات  على  احلركات  اجمايل  و�سكلت 

اأجهزة ال�سراف والآيل والنرتنت واملوبايل ما ن�سبته 68 باملئة، 

من اجمايل حركات الدفع خلل عام 2020 مقابل 32 باملئة من 

خلل القنوات التقليدية للبنوك )الكاونرت(.

وي�ستمر البنك املركزي الأردين تباعاً باإ�سدار هذا التقرير 

وتطويره مبا يواكب املمار�سات الدولية الف�سلى اآخذاً بالعتبار 

اأنظمة  من  الوطني  املدفوعات  قطاع  يف  احلا�سلة  التطورات 

الإل��ك��رتوين  والتحويل  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��دف��ع  وق��ن��وات  واأدوات 

للأموال والت�سريعات والأطر القانونية ذات العلقة.

 االنباط- عمان

اأعلنت جمموعة اأوفتك القاب�سة عن حتقيق 

للم�ساهمني  ال��ع��ائ��د  ال�سنة  رب���ح  ���س��ايف  يف  من���واً 

 .2019 ع��ام  2020 مقارنة يف  ع��ام  40% يف  مبعدل 

الجن��از ال��ذي حتقق من خ��لل التعامل الأمثل 

التي  ال��ت��غ��ريات  ك��اف��ة  م��ع  بفعالية  للمجموعة 

�سهدتها املنطقة وخ�سو�ساً خلل جائحة كورونا. 

وقد مت هذا الإعلن خلل اجتماع الهيئة العامة 

ال��ع��ادي ال�سنوي وذل��ك ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق 28 

ني�سان 2021 والذي مت عر تقنية الت�سال املرئي 

.19-COVID ب�سبب انت�سار )Zoom(

 – زك��ري��ا  ال�سيد خالد  ت��راأ���س الجتماع  وق��د 

مندوب  وبح�سور  الدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 

عطوفة مراقب عام ال�سركات ال�سيد لوؤي ال�سلبي 

وح�سور )14( م�ساهماً من اأ�سل )1133( م�ساهماً 

�سهماً   )32،036،077( جم��م��وع��ه  م���ا  مي��ل��ك��ون 

اأ�سالة ووكالة ما ي�سكلون ن�سبة )81%( من راأ�س 

�سهماً   )5،768،465( منها  امل��دف��وع  ال�سركة  م��ال 

بالأ�سالة و)26،267،612( �سهماً بالوكالة.

ب��داأت اجلل�سة بقراءة حم�سر الجتماع  وق��د 

املنعقد  ال��ع��ادي��ة  العامة  للهيئة  ال�سابق  ال��ع��ادي 

بتاريخ 2020/07/02، وثم مت الت�سويت للموافقة 

املالية  ال�سنة  ع��ن  الإدارة  جمل�س  ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى 

امل�ستقبلية  واخل��ط��ة   2020/12/31 يف  املنتهية 

للموافقة  الت�سويت  مت  كما  عليهما،  وامل�سادقة 

الأرب���اح  وح�ساب  ال�سنوية  املالية  البيانات  على 

واخل�سائر لل�سنة املالية املنتهية يف 2020/12/31، 

عن  احل�سابات  مدققي  تقرير  على  والت�سويت 

ال�سنة املنتهية يف 2020/12/31 وامل�سادقة عليها. 

كما �سهد الجتماع اعادة انتخاب ال�سادة 

للعام  لل�سركة  اخلارجي  احل�سابات  كمدققي 

اإب��راء ذمة رئي�س واأع�ساء جمل�س  2021، كما مت 

الإدارة عن الفرتة املنتهية يف 2020/12/31 �سمن 

حدود القانون.

وقد اأعلن ال�سيد رئي�س اجلل�سة ب��اأن ال�سركة 

اللزمة  القانونية  الج����راءات  كافة  اتخذت  قد 

قانون  باأحكام  تقيدت  قد  واأن��ه��ا  الجتماع  لعقد 

تقرير  بن�سر  ق��ام��ت  ال�سركة  اأن  كما  ال�����س��رك��ات، 

جمل�س الإدارة والبيانات املالية لل�سركة من خلل 

موقع ال�سركة الإلكرتوين ومبا يتيح للم�ساهمني 

الطلع عليها. 

– ن��ائ��ب رئي�س  كما ق��ام ال�سيد خ��ال��د زك��ري��ا 

جمل�س الدارة جمموعة اأوفتك القاب�سة بالتوجه 

بال�سكر ملندوب عطوفة مراقب ال�سركات ولكافة 

امل�ساهمني على ثقتهم بال�سركة واإدارتها، وال�سكر 

اأي�ساً لرئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة على دعمهم 

املتوا�سل لتحقيق الأهداف املو�سوعة واىل الإدارة 

املتميز خلل عام  اأدائهم  املوظفني على  وجميع 

التي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  خ�سو�ساً   2020

واجهها العامل من جائحة كورونا.

املحلي
80

 المركزي يصدر تقريره الخامس حول نظام المدفوعات الوطني

حققت مجموعة أوفتك القابضة نمو بمعدل 40% في صافي 
ربح السنة العائد للمساهمين في عام 2020

 إدراج كلية طالل أبو غزالة لالبتكار 
في اإلطار الوطني للمؤهالت

 اسواق عجلون وكفرنجة تشهد 
انتعاشا تجاريا

االنباط- عمان

موؤ�س�سات  اعتماد  هيئة  جمل�س  واف��ق   

ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل و���س��م��ان ج��ودت��ه��ا على 

غ���زال���ة  اأب������و  ط�����لل  ك��ل��ي��ة  اإدراج  ق������رار 

الوطني  الإط����ار  ل��لب��ت��ك��ار يف  اجل��ام��ع��ي��ة 

الأردين للموؤهلت.

�سحفي  بيان  بح�سب  املوافقة  وج��اءت 

ع����ن ال���ك���ل���ي���ة، ع���ل���ى ال����ق����رار ب���ع���د حت��ق��ق 

الع��ت��م��اد من  ه��ي��ئ��ة  م��ن  جل��ن��ة خمت�سة 

املعايري  بجميع  اجلامعية  الكلية  التزام 

املطلوبة لغايات الإدراج.

وب���ني ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور ن��ا���س��ر 

للموؤهلت  ال��وط��ن��ي  الإط����ار  اأن  ال��ن�����س��ور 

ي����ع����د م����رج����ع����ي����ة ل����ت����ط����وي����ر ال�����رام�����ج 

الأك����ادمي����ي����ة وت���ع���زي���ز ن���وع���ي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م 

العمل  �سوق  ح��اج��ات  لتلبية  وخمرجاته 

وامل�ستقبلية. احلالية 

يف  ال���ك���ل���ي���ة  ب����رام����ج  اإدراج  اأن  واأك�������د 

الإط���������ار ال���وط���ن���ي ل���ل���م���وؤه���لت ي�����س��ك��ل 

تواكب  التي  الرامج  ل�ستحداث  حافزاً 

العمل  �سوق  وحاجات  التقنية  التطورات 

امل�ستقبلية. والتخ�س�سات  للمهن 

وك����ان����ت ال��ك��ل��ي��ة ن��ظ��م��ت ال���ع���دي���د م��ن 

الور�سات من اأجل التطبيق الفّعال ملعايري 

الرامج  ج��ودة  ومعايري  الوطني  الإط���ار 

الأك����ادمي����ي����ة لأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 

العمل  توا�سل  كما  فيها،  الإداري  والكادر 

على تعزيز مبداأ التناف�سية خلريجيها يف 

�سوق العمل حمليا وعربيا وعامليا

االنباط- عجلون

 �����س����ه����دت ا�������س������واق م���دي���ن���ت���ي ع���ج���ل���ون 

وك���ف���رجن���ة ان���ت���ع���ا����س���ا ك����ب����ريا يف احل���رك���ة 

ال�سرائية من قبل املواطنني، وخ�سو�سا يف 

الف�سيل  ال�سهر  من  الأخريين  الأ�سبوعني 

ل�����س��راء م�����س��ت��ل��زم��ات ال��ع��ي��د و���س��ط ال��ت��زام 

والوقائية. ال�سحية  بالإجراءات 

بازدحامات  ال�سرائية  احلركة  وت�سببت 

من  الدوريات  تكثيف  ا�ستدعى  املدن  و�سط 

قبل رجال ال�سري ل�سبط العملية املرورية.

وقال عدد من ا�سحاب حملت الألب�سة 

اإن احلركة ال�سرائية بداأت تن�سط يف الع�سر 

الأواخر من ال�سهر الف�سيل، م�سريين اإىل 

ال�سلمة  اإج����راءات  تطبيق  على  احل��ر���س 

اجلهات  ع��ن  ال�����س��ادرة  والتعليمات  العامة 

املعنية حفاظا على �سلمة اجلميع.

واأ�سار عدد من املواطنني اإىل اأن ال�سواق 

جتارية  حركة  ت�سهد  املدينة  يف  التجارية 

العيد،  ح��اج��ي��ات  ل�����س��راء  اأي����ام  م��ن��ذ  ن�سطة 

وخ�����س��و���س��ا امل��لب�����س م���ا ���س��ب��ب اخ��ت��ن��اق��ات 

مرورية يف �سوارع املدينة.

واك�����د حم���اف���ظ ع���ج���ل���ون رئ���ي�������س جل��ن��ة 

النجاد  �سلمان  العامة  وال�سلمة  ال�سحة 

الر�سمية  ال���دوائ���ر  م��ع  ج���ار  ال��ت��ن�����س��ي��ق  اأن 

لتكثيف  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  امل��ع��ن��ي��ة  واجل����ه����ات 

ال�سعيد،  ال��ع��ي��د  ل���س��ت��ق��ب��ال  ال���س��ت��ع��دادات 

املواطنني  على  للت�سهيل  اخلطط  وتنفيذ 

من  والتخفيف  امل��روري��ة  احل��رك��ة  وتنظيم 

الزدحامات.

الرقابية  اجل��ولت  تكثيف  اأهمية  واأك��د 

ال�سحة وال�سلمة  امليدانية من قبل جلان 

ال�سحة  ل�سروط  املخالفني  ل�سبط  العامة 

العامة.

ال��ب��ل��دي��ة مت�سرف  رئ��ي�����س جل��ن��ة  وا���س��ار 

ك��ف��رجن��ة ال��دك��ت��ور زي���اد ال��ق��ط��ارن��ة اإىل اأن 

ه���ن���اك ح���م���لت رق���اب���ي���ة م��ك��ث��ف��ة وج����ولت 

ع��ل��ى ���س��وق احل�����س��ب��ة وو����س���ط امل��دي��ن��ة ملنع 

ال��ت��ج��اوزات واحل���د م��ن امل��خ��ال��ف��ات، داع��ي��ا 

املعنية كافة  املواطنني للتعاون مع اجلهات 

للحد من انت�سار فريو�س كورونا.

ودع�������ا م����دي����ر ال���������س����وؤون ال�������س���ح���ي���ة يف 

املواطنني  عناب  تي�سري  الدكتور  املحافظة 

اإىل اللتزام بالتباعد اجل�سدي يف الأ�سواق 

وا�ستخدام  وال��ق��ف��ازات  الكمامات  وارت����داء 

املعقمات للحد من انت�سار الفريو�س.

اخلمي�س   6/ 5 / 2021

االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة اجليل 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  للت�سميم   الثالث 

م�س�ؤولية حمدودة حتت الرقم )12871( بتاريخ  2006/9/7  

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2021/4/14  

امل�افقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد 

ح�سام حمم�د عبداهلل العاب�دي  م�سفيا لل�سركة، وان عن�ان 

امل�سفي ه� :

عمان – �سارع الذاعة – جممع م�ؤته – الطابق الرابع – مكتب 

411 – هاتف 0796909242

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة
رقم  ال�شركات  قانون  من  )264/ب(  امل��ادة  لحكام  ا�ستنادا 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرج� من دائني �سركة  اجليل الثالث للت�سميم  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 12871 ( بتاريخ 

)2006/9/7 (

كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ح�سام حمم�د عبداهلل العاب�دي

 – م�ؤته  جممع   – الذاع���ة  �سارع   – عمان   : امل�سفي  عن�ان 

الطابق الرابع – مكتب 411

خل�ي ) 0796909242 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200009010(

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ،  1997 ل�سنة 

والتجارة باأن  �سركة عماد دبابنه و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )38927( بتاريخ 1995/1/31 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/5 

الدبابنه   �سليم  جنيب  عماد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي : عبدون – بالقرب من امللكية الردنية 

– ت: 0797011894
على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

ار�ض  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

اخلري للم�اد التم�ينية  وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات 

م�س�ؤولية حمدودة حتت الرقم )38018( بتاريخ  2014/9/9  

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2021/4/28  

امل�افقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد 

عن�ان  وان  لل�سركة،  م�سفيا  الع�ريفي   حممد  احمد  جمال 

امل�سفي ه� :

هاتف   – عبداهلل  امللك  �سارع   – التجاري  ال��سط   – الزرقاء 

0799988857

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة
رقم  ال�شركات  قانون  من  )264/ب(  امل��ادة  لحكام  ا�ستنادا 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   التم�ينية   للم�اد  اخلري  ار�ض  �سركة   دائني  من  اأرج� 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 38018 

( بتاريخ ) 2014/9/9(

كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : جمال احمد حممد الع�ريفي

امللك  �سارع   – التجاري  ال��سط   – الزرقاء   : امل�سفي  عن�ان 

عبداهلل

خل�ي ) 0799988857 ( 

مصفي الشركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200112313(

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ،  1997 ل�سنة 

يف  وامل�سجلة  معدي   وعبداهلل  ي��سف  �سركة  ب��اأن   والتجارة 

�سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2010/7/4 حتت الرقم )98895( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/5 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ي��سف حممد ا�سماعيل معدي  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي : عمان – �ساحية احلاج ح�سن – ت: 

0798152528

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة
رقم  ال�شركات  قانون  من  )264/ب(  امل��ادة  لحكام  ا�ستنادا 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   القم�سة   ملعاجلة  الرياديه  �سركة   دائني  من  اأرج��� 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 19486 

( بتاريخ ) 2009/8/20(

كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عزام �سعدو العبد اب� خا�ض

عن�ان امل�سفي : عمان – ال�سمي�ساين – �سارع امللكة ن�ر 

�ض.ب ) 921409 ( الرمز الربيدي ) 11192 (

خل�ي ) 5662111 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )272/اأ( من قان�ن ال�سركات رقم )22( 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة  ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة والتم�ين

 ( رق��م  بالدع�ى  عمان  بداية  حمكمة  لقرار  وا�ستنادا  ان��ه 

 2021/5/5 بتاريخ  (ال�سادر  الت�سفية  حتت   /1988/4141

�سريين  م��رك��ز   ( �سركة  وف�سخ  الت�سفية  اغ���الق  ت��ق��رر  ان��ه 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  الت�سفية  حتت   ) لالليكرتونيات 

550 ( تاريخ  ال�سركات ذات امل�س�ؤولية حمدودة حتت الرقم ) 

1978/4/4 اعتبارا من تاريخ القرار .

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة منذر الزيادات 

و�سريكته  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2019/3/20 اعتبارا من تاريخ  بتاريخ   )  119421(

ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة  ل�سنة 

احمد  وجمدي  ح�س�نه  ن�ال  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  اجل�هري  وقا�سم 

بطلب  تقدمت    2018/10/3 بتاريخ   )118808( ال��رق��م 

لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ن�ال ح�س�نه وجمدي احمد 

وقا�سم اجل�هري

اإىل �سركة : جمدي احمد وقا�سم اجل�هري

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

فقدان الوظيفة
اىل املوظف : 

اسامة يحيى عبد 
الوهاب الهاشمي

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   2021/4/20

عن  تزيد  وملدة   2021/5/1

) 10( ايام .

لع�����الم�����ك ب�����اأن�����ك ف���اق���د 

تاريخ  من  اعتبارا  ل�ظيفتك 

ح�سب  وذل��ك   2021/4/21

قان�ن العمل والعمال .

محطة شارع مكة

الحد   2/ 5 / 2021

PriceWaterhouseCoopers((
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جبل  الإ�سالمية” يف  العلمية  “الكلية  �ساحة  اإىل  اأذه��ب  ما  غالًبا  كنت  غري  �سِ يف   

بني  ���س��راع  ملُ�ساهدة  وال��ث��اين،  الأول  ال��دواري��ن  ب��ني  م��ا  اللحظة  حتى  الواقعة  ع��ّم��ان، 

مالكمني وم�سارعني عرب واأجانب من غرب اأوروبا، يتقاتلون بُحنٍق و�سرا�سٍة ل مثيل 

واأرب��اب  اجلنوبية  واأمريكا  والأم���ازون  اأفريقيا  غابات  من  ُم�ستوحاة  كانت  رمب��ا  لها، 

الأعمال الغربيني، الذين عادة ما ُيّولون هذه العمليات الب�سعة التي ُت�سّمى ريا�سات، 

يف حماولتهم التي ل تنتهي لالآن جلذب اجلمهور، وحتقيق اأرباح خيالية على ح�ساب 

ينقب�ض  القلب  ك��ان  م��رّوع��ٌة  َم�َساِهُد  احل��ي��اة.  وُمعدمي  الأر���ض  وف��ق��راء  النا�ض  اأرواح 

مل�ساهدتها، ويتجمد العقل وامل�ساعر لروؤية دماٍء مدرارة، ت�سيل على مدار عدة �ساعات 

الكلية  ه��ذه  يف  ال�سا�سع  الوا�سع  الَقدم  ك��رة  ملعب  اأر���ض  على  املت�سارعني  اأج�ساد  من 

تخريج  يف  والأع���رق  الأق��دم  فهي  حقيقية،  جامعًة  �سخ�سًيا  اأعتربها  والتي  الفخمة، 

قوافل املتعلمني والرتقاء مبكانة الِعلم والُعلماء.

موقع  لأن��ه  �سلمية،  األ��ع��اب  فيه  ُتعر�ض  اأن  ُيفرت�ض  ك��ان  ال��ذي  الكلية  َم���ْدَرج  على   

القدم،  و�سلمًيا” بكرِة  “�سراًعا لئًقا  ُن�ساهد  كّنا  القادة،  وُتنتج  الأجيال  تربي  مدر�سة 

التي  �سواء،  حد  على  غار  وال�سِ الِكبار  الأردنيني  من  �سخمة  باأعداد  كانت  واجلماهري 

املُ�َسارع واملالكم  والت�سفيق لهذا  الدماء، والنت�سار  مل�ساَهدة �سور  التجّمع  داأبت على 

اأحد  ول  احللبِة،  على  الدماء  من  مزيٍد  لروؤية  متحم�سني  كانوا  كثريون  خل�سِمِه.  اأو 

كان ُيعن التفكري يف ما ن�ساهده من وح�سية مت�سارعني َيندى لها جبني الإن�سانية. 

مل تكن هذه الريا�سة بريا�سة اأبًدا، بل كانت بطبيعتها القّتالة �سراعاً حقيقًيا لإنزال 

فاللكمات  وروح��ًي��ا.  الآخ��ر ج�سدًيا  ولت�سويه  اآخ��ر،  امل��وت من لع��ٍب بحق لع��ٍب  عقوبة 

وال�سربات الثانوية والقا�سية غالًبا ما كانت ت�سّوه اأج�سام الالعبني وتلحق بهم الأذى 

نوؤيد  والبت�سامات..  وال�سعادة  ال�سياح  اإىل  املُ�ساِهدين  مبعظم  وتدفع  ا،  اأي�سً النف�سي 

هذا اأو ذلك!  

 تذكرت هذه املَ�ساهد الوح�سية و�سهرتها الوا�سعة والتعّلق اجلنوين بها بني الأطفال 

لالأ�سف،  املواقع  خمتلف  يف  يار�سونها  كانوا  حيث  زمان،  �سنوات  خالل  جيلي  و�سباب 

ا َملعب الكلية عندما قراأت موؤخًرا اخلرب املحزن واملُزلزل عن موِت لعب  وتذكرت اأي�سً

م�سارعة اأردين يف لقاء �سراٍع دويل. يقول اخلرب، اإن لعب املنتخب الأردين للمالكمة 

عن فئة ال�سباب، را�سد �سوي�سات )19 عاًما(، تويف متاأثًرا باإ�سابة تعر�ض لها يف بطولة 

ن�سرته على  بيان  الأردنية يف  الأوملبية  اللجنة  قالت  بولندا. كذلك،  لل�سباب يف  العامل 

عن  نتجت  �سوي�سات  امل��الك��م  ال�ساب  وف��اة  اإن  في�سبوك،  مبوقع  الر�سمية  �سفحتها 

2021، يف بطولة العامل التي اأقيمت  16 ني�سان  اأثناء نزاله، اجلمعة  اإ�سابة تعّر�ض لها 

يف مدينة “كال�سي”.

 تابعُت الت�سريحات املختلفة التي تت�سل بوفاة مواطننا الفقيد، وخرجت با�ستنتاج، 

عن  نتجت  �سوي�سات  وف��اة  ب��اأن  ادع���اءات  ب��رتوي��ج  جتهد  الأجنبية  اجل��ه��ات  بع�ض  اأن 

من  للتهرب  منها  حم��اول��ة  يف  ي��ب��دو  اأخ����رى!  واأ���س��ب��اب  اإل��ي��ه��ا!  تعر�ض  �سابقة  اإ���س��اب��ة 

الر�سمي  الأردن  واج��ب  م��ن  ب��اأن��ه  اأرى  اأردين،  وكمواطن  لكن،  وف��ات��ه.  ع��ن  امل�سوؤولية 

اإجراء التحقيقات ال�ساملة والكاملة بهذه الفاجعة، للو�سول اإىل النتيجة املو�سوعية، 

بعيًدا عن التخمينات الأجنبية التي �سارع اأ�سحابها بنفي �سمني مل�سوؤوليتهم عن موت 

مواطننا الأردين.

 ويف األعاب امل�سارعة واملالكمة وغريها من األعاب العنف واملوت وال�سحل، اأرى باأنها 

الريا�سة  ملعنى  ب�سلٍة  متت  ل  فهي  اأر�سنا،  من  اجتثاثها  ويجب  بالإن�سانية  تت�سم  ل 

الإن�سان  حتمي  التي  املقد�سة  احلياة  ِهبة  على  وللحفاظ  اأعلى،  �سلمي  ريا�سي  كمثٍل 

حلظر  الأوان  اآن  اأن��ه  ا،  اأي�سً واأرى  الب�سر.  بني  وال�سالم  اخلري  على  والتالقي  وروح��ه 

الأخرى  واملوؤ�س�سات  امل�سلحة  القوات  يف  عليها  والإبقاء  واأ�سياعها،  وامل�سارعة  املالكمة 

التي تتوىل حماية الوطن وال�سعب من كل عدوان ودخيل ُمتاأِبّط ب�ِسر م�ستطري.

الغاب  ريا�سات  َحظر  اإىل  ونتطلع  �سوي�سات،  را�سد  ال�ساب  اأيها  عليك  اهلل  رحمة   

واملوت يف الوطن.. لننتهي منها مرة واإىل الأبد.

 

األكاديمي مروان سوداح

 لننتهي من رياضات 
القتل والموت

االنباط-وكاالت

اللبنانية،  “الأخبار”  �سحيفة  ق��ال��ت 

ال��رئ��ي�����ض  اإن  ال����ي����وم،  ال�������س���ادر  ع���دده���ا  يف 

على  ال�سغوط  تفعيل  ق��رر  عبا�ض  حممود 

ح�سب  املقبلة،  الفرتة  خالل  حما�ض  حركة 

“اإلغاء  ب���ق���رار  ل��ل��ق��ب��ول  ل��دف��ع��ه��ا  و���س��ف��ه��ا، 

النتخابات”

فتحاوية  م�سادر  عن  ال�سحيفة  ونقلت 

طلب  ع��ب��ا���ض  ال��رئ��ي�����ض  اأن  ت�سمها”،  “مل 
خ���الل ح�����س��وره اج��ت��م��اع جم��ل�����ض ال����وزراء 

ا�ستية  م��ن حم��م��د  اأم�����ض،  ي��وم  اهلل،  رام  يف 

الأخ�����رية  ال����ق����رارات  م���ن  ج����زء  “جتميد 
قطاع  ���س��د  ال��ع��ق��وب��ات  بتقلي�ض  ال��ق��ا���س��ي��ة 

زي��ادة  �ساأنها  اأي خ��ط��وة م��ن  واإي��ق��اف  غ��زة، 

وقف  ومنها  القطاع،  على  الإن��ف��اق  ف��ات��ورة 

”2005 تثبيت تفريغات 

“غري  الرئي�ض  اأن  اإىل  امل�سادر  واأ���س��ارت 

نهاية  ح��ت��ى  الن��ت��خ��اب��ات  ب���اإج���راء  معنَي” 

امل��ق��ب��ل،  ال��ع��ام  منت�سف  اأو  احل����ايل،  ال��ع��ام 

حتى واإن ح�سل على موافقة من الحتالل 

ح�سب  القد�ض،  يف  النتخابات  اإج��راء  على 

و�سفها

فتح،  حركة  يف  الداخلي  ال�سعيد  وعلى 

ترتيب  اإعادة  ينوي  “ل  الرئي�ض  اأن  ك�سفت 

التي  الأخ��رية  بعد اخلالفات  حركة فتح”، 

وقالت  النتخابية،  القوائم  ت�سكيل  �سبقت 

م��ع��اق��ب��ة  ع��ل��ى  م��ن�����س��ب  ال��رئ��ي�����ض  “هَم  اإن 

قوائم  يف  خرجت  التي  ال�سخ�سيات  جميع 

اأو  ا�سطّفت مع حممد دحالن  اأو  م�ستقّلة، 

مع نا�سر القدوة ومروان الربغوثي”

واأ���س��اف��ت اأن ال��رئ��ي�����ض ل��ن ي��ق��ب��ل ع��ودة 

حلركة  املركزية  اللجنة  اإىل  القدوة  نا�سر 

بعد  اإل  �سهور،  قبل  منها  ف�سله  التي  فتح، 

بعدم اخلروج  ويتعهد  له،  اعتذاراً  يقدم  اأن 

الر�سمية للحركة القائمة  عن 

وك�سف اأن الرئي�ض �سيدهو الف�سائل اإىل 

ت�سكيل حكومة وحدة وطنية، ب�سرط نيلها 

ثقة الحت��اد الأوروب����ي، وه��و ال��ط��رح ال��ذي 

حما�ض،  م��ث��ل  فل�سطينية  ف�����س��ائ��ل  اأع��ل��ن��ت 

واجل��ب��ه��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة رف�����س��ه��ا ل���ه وط��ال��ب��ت 

بتحديد موعد لإجراء النتخابات

 
االنباط-وكاالت

ل النائب العربّي يف الكني�ست الإ�سرائيلّي،   حتوَّ

د. من�سور ع��ّب��ا���ض، م��ن احل��رك��ة الإ���س��الم��ّي��ة يف 

ما  ب��ك��ّل  جن���ٍم  اإىل  ل  حت����وَّ الفل�سطينّي،  ال���داخ���ل 

حتمل هذه الكلمة من معاٍن يف امل�سهد الإعالمّي 

الإ�سرائيلّي بعد ت�سريحاته ال�سالمّية )!( يف كّل 

ما يتعّلق بال�سراع الفل�سطينّي-ال�سهيويّن

فقد اأدان رئي�ض حزب القائمة العربية املوحدة ، 

من�سور عبا�ض، العملية الفدائّية يف مفرتق زعرتة 

بال�سّفة الغربّية املُحتّلة، والتي اأ�سفرت عن اإ�سابة 

ثالثة ُم�ستوطنني اإ�سرائيليني

 وق���ال ع��ّب��ا���ض يف ب��ي��اٍن ر���س��م��يٍّ تناقلته جميع 

و����س���ائ���ل الإع�������الم ال���ع���ربّي���ة، امل���رئ���ّي���ة، امل���ق���روءة 

وامل�سموعة، قال اإّن �سحايا الهجوم الإ�سرائيليني 

هم اأ�سخا�ض اأبرياء ، واأع��رب عن اأمله ب��اأْن يعي�ض 

معهم ب�سالٍم يف يوٍم ما

وقال عبا�ض، الذي يعترِب نف�سه بي�سة القّبان 

يف كّل ما يتعّلق بت�سكيل حكومٍة اإ�سرائيلّيٍة جديدٍة، 

قال: ب�سفتي اأحد الأ�سخا�ض الذين �ساغوا روؤية 

القائمة امل��وح��دة، وه��ي روؤي��ة �سالم واأم��ن متبادل 

ب�سكٍل  اأدي���ن  اأن��ا  ال�سعبني،  ب��ني  وت�سامح  و�سراكة 

اإىل  واأدع���و  ب��الأب��ري��اء  اأذى يلحق  اأّي  ل لب�ض فيه 

اأن  الأم��ل يف  واإعطاء  الإن�سان  احلفاظ على حياة 

نتمكن العي�ض معا ب�سالم . اإّل اأّن ت�سريحاته اأثارت 

�سجة يف حزبه

الإ�سرائيلّي  الإع���الم  ذك��ر  كما  بالذكر،  جدير 

الإ�سالمّي املحافظ هو  املوحدة  القائمة  اأّن حزب 

مفتاح اآمال رئي�ض الوزراء بنيامني نتنياهو للبقاء 

النتخابات  من  خام�سة  جولة  وجتّنب  احلكم  يف 

يف غ�سون �سنتني ون�سف، لِفًتا اإىل اأّنه يف خطوٍة 

اأع��رب   ، اإ�سرائيليٍّ عربيٍّ  ل�سيا�سيٍّ  بالن�سبة  ن���ادرٍة 

عبا�ض عن ا�ستعداده لدعم حكومة يني من اأجل 

الدفع باأولويات ت�سريعية ملجتمعه، على حّد قوله

اليمينّي  النائب  اأّن  اإىل  الُعجالة  ُي�سار يف هذه 

نكون  ل��ن  ���س��م��وت��ري��ت�����ض:  بت�سلليئيل  ف،  املُ���ت���ط���رِّ

�سركاء يف حكومة تعتمد ب�سكٍل ن�سٍط اأْو عن طريق 

المتناع على القائمة العربية املوحدة اأْو موؤّيدي 

اإره��اب اآخرين ، وذك��رت القناة ال���12 يف التلفزيون 

الإ�سرائيلّي اأّن �سموتريت�ض مل يتاأثر بت�سريحات 

عبا�ض

وك����ان ق����ادة احل����زب ال���ع���رب���ّي-الإ����س���الم���ّي قد 

امل��ع��ادي للعرب  ال�سابق دع��م احل��زب  ا�ستبعدوا يف 

الذي يتزعمه �سموتريت�ض يف احلكومة، لكّن عبا�ض 

ا�ستعداده  اإىل  ملمًحا  الأخ���رية،  الأي���ام  يف  تراجع 

لدعم �سموتريت�ض من خارج احلكومة

القومّي  احل��اخ��ام  ن�سرها  ر�سالة  ذل��ك، يف  اإىل 

املتطرف ت�سفي طاو اأعرب عن دعمه على م�س�ض 

للعب القائمة املوحدة الإ�سالمّية دوًرا يف حكومة 

القائمة  اإّن دخ����ول  ن��ت��ن��ي��اه��و، وق����ال ط���او  ب��ق��ي��ادة 

املوحدة للحكومة �سيكون تدني�ًسا ل�سم اهلل ، لكن 

ذلك لن يفوق تقدي�ض ا�سم اهلل من خالل �سمان 

بقاء نتنياهو يف احلكم

اجتماٍع  عن  النقاب  ُك�ِسف  �سلٍة،  ذي  �سياٍق  يف 

ُع��ِق��د يف ال��ق��د���ض املُ��ح��ت��ّل��ة ب��ني ال��ن��ائ��ب ال��ع��رب��ّي-

الإ�سالمّي عّبا�ض واحلاخام حاييم دروكمان، وذلك 

اأع��ق��اب �سغوٍط  اأم�����ض الث��ن��ني، يف  اأّول م��ن  ي���وم 

مار�سها مقربون من نتنياهو يف حماولة للتاأثري 

على احلاخام

اليمينّي-املُتطرِّف،  دروك��م��ان،  احلاخام  وك��ان   

ال����ذي ي�����س��ف��ه ال��ع��دي��د م���ن اخل�����رباء واملُ��ح��ل��لِّ��ني 

اإت��اح��ة قتل  اأعلن عن  ن��ازّي قد  بال�  الإ�سرائيليني 

اإذا مل ُيقَتلوا  اأّنهم  الأطفال الفل�سطينيني، زاِعًما 

بني  اإىل خُمرِّ ويتحّولون  �سيكربون  اأط��ف��اًل،  وهم 

على حّد قوله

وُنِقل عن دروكمان قوله بعد اجتماعه بالنائب 

ُيِكن حلكومٍة  اإّن��ه ل  عّبا�ض،  العربّي-الإ�سالمّي 

اإ�سرائيلّيٍة العتماد على الأ�سخا�ض الذين و�سفهم 

ب�سكل ملطف ب�ال� اآخرين ، ُم�سيًفا يف ذات الوقت: 

ينبغي اأْن تعتمد حكومة اليمني على اليهود الذين 

�سوتوا لها، ولي�ض على اآخرين. لن يتوج اآخ��رون 

حكومتنا. ينبغي اأْن تعتمد احلكومة على اليهود ، 

على حّد تعبريه

االنباط-وكاالت

اأكدت و�سائل اإعالم عربية �سباح يوم الأربعاء، 

عن �سعوبات تواجهها اإ�سرائيل ب�سبب ف�سل ت�سكيل 

حكومة، بعد النتخابات للمرة الرابعة

وقالت �سحيفة “يديعوت اأحرنوت” العربية، 

اإّن تفوي�ض نتنياهو بت�سكيل احلكومة الإ�سرائيلية 

حيُث  املا�سية،  الليلة  منت�سف  بف�سل  انتهى  ق��د 

اأعلن الرئي�ض روؤوفني ريفلني اأنه �سيلتقي �سباحاً 

مع رئي�ض حزب يينا نفتايل بينيت ورئي�ض حزب 

املر�سحان  وه��م��ا   ، لب��ي��د  ي��ائ��ري  م�ستقبل  ي��وج��د 

املوؤهالن للح�سول على تفوي�ض لت�سكيل احلكومة

واأك�������دت ال�����س��ح��ي��ف��ة ال���ع���ربي���ة ع���رب م��وق��ع��ه��ا 

الإلكرتوين، اأّن جميع الأحزاب يف اإ�سرائيل مدعوة 

لتقدمي تو�سية حمدثة للرئي�ض حول “ملن يجب 

اأن يفر�ض التفوي�ض لت�سكيل احلكومة”

وكان حزب الليكود اأعلن منت�سف ليلة الثالثاء، 

اأّنه ب�سبب رف�ض بينيت اللتزام بحكومة يينية، 

ت�سكيل  اإىل  بالتاأكيد  ���س��ي��وؤدي  ك���ان  ال���ذي  الأم����ر 

حكومة، اأعاد رئي�ض الوزراء نتنياهو التفوي�ض اإىل 

الرئي�ض ريفلني

قبل  ريفلني  خطاب  يف  “يديعوت”،  وبح�سب 

�سهر اأعلن فيه عن فر�ض مهمة ت�سكيل احلكومة 

ب��اأن��ه ل  انطباع  ك��ان لديه  ق��ائ��اًل:   ، على نتنياهو 

حقيقية  فر�سة  ع��ن��ده  املر�سحني  م��ن  اأي  ي��وج��د 

لت�سكيل حكومة

وق��ال ريفلني يف ذل��ك الوقت: “يف ال��واق��ع، لو 

ك���ان ال��ق��ان��ون ب��ني ي���دي، لكنت اأع����ود ال��ق��رار اإىل 

ممثلي ال�سعب، اإىل الكني�ست الإ�سرائيلي”

اأن هناك  ال��وق��ت احل���ايل، ل يبدو  وتابعت، يف 

وقبل  ق���رار،  ب��اأي  للقيام  الرئي�ض  يدفع  �سيناريو 

اأن يت�سل  اتخاذ ق��رار نهائي وفعلي، ومن املتوقع 

منزل الرئي�ض بقادة احلزب املعنيني، مبا يف ذلك 

لبيد ، ال��ذي ح�سل على 45 نائباً، وبينيت ، الذي 

ُيعترب اأن لديه فر�سة كبرية لت�سكيل حكومة

، �سيكون  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأّن���ه اعتباًرا من  يذكر، 

اأمام ريفلني 3 اأيام لتجديد امل�ساورات مع الأطراف 

املختلفة قبل اأن يقرر من �سيح�سل على التفوي�ض 

لزعيم  التفوي�ض  اأن ينح  امل��رج��ح  وم��ن  ال��ت��ايل، 

املعار�سة يائري لبيد

املا�سيني  العامني  الثالثة يف  امل��رة  و ه��ذه ه��ي 

لكنه  التفوي�ض  على  نتنياهو  فيها  يح�سل  التي 

امل���رة يواجه  ه��ذه  ائ��ت��الف. لكنه  ت�سكيل  ف�سل يف 

اأكرب خماطر فقدان ال�سلطة منذ اأن اأ�سبح رئي�ًسا 

للوزراء يف عام 2009

ي�سار، اإىل اأنذ موقع “واي نت العربي”، ن�سر 

قبل عدة اأيام، اأّن ال�ساعات املقبلة �ستكون حا�سمة 

بالن�سبة لنتنياهو يف ظل رف�ض وتعنت بع�ض قادة 

اأحزاب اليمني باملوافقة على الدخول يف حكومته، 

فاإن اإمكانية جناحه بذلك �سعيفة جدة

واأكد، اأّن يائري لبيد نعيم حزب هناك م�ستقبل، 

ونفتايل بينيت زعيم حزب يينا ينتظران انتهاء 

روؤوف��ني  الإ�سرائيلي  الرئي�ض  ق��رار  ملعرفة  املهلة 

ري��ف��ل��ني ال���ذي رمب���ا ي��ح��دد الأرب���ع���اء م��وق��ف��ه اإم��ا 

نقل  اأو  احل��ك��وم��ة،  ال��ت�����س��ك��ي��ل  اأح��ده��م��ا  بتكليف 

ال��ت��ك��ال��ي��ف ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ال��ك��ن��ي�����س��ت لخ��ت��ي��ار 

�سخ�سية لنف�ض املهمة وتابعت، اأّن احلكومة تعمل 

كقلة التغيري على اأن يح�سل لبيد على التكليف 

يف ظ��ل اأن ع��دد م��ن الأح����زاب تدعمه ل��ذل��ك ويف 

ذات ال�سياق، اأعلن جدعون �ساعد زعيم حزب اأمل 

اأي حكومة  اإىل  الن�����س��م��ام  رف�سه  اأم�����ض  ج��دي��د، 

يقودها نتنياهو حتى ولو كانت بالتناوب مع بينيت 

و�سهد يوم الثنني، حماولت من نتنياهو لإقناع 

بينيت، وكذلك بت�سلئيل �سموتريت�ض زعيم حزب 

مدعومة  حكومة  بت�سكيل  الدينية،  دال�سهيونية 

م���ن ح����زب ال��ق��ائ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة امل����وح����دة ب��زع��ام��ة 

من�سوى، اإل اأنه مل ينجح بذلك وكالهما رف�ض 

العرو�ض املقدمة لهما ومنها التناوب على رئا�سة

وت�سبث �سموتريت�ض مبوقفه من رف�ض ت�سكيل 

حكومة مدعومة من اأي قائمة عربية، يف وقت

جنح نتنياهو باإقناع كبار حاخامات ال�سهيونية 

ر���س��ائ��ل لأت��ب��اع��ه��م ع��ن دعمهم  ب��اإ���س��دار  الدينية 

حل��ك��وم��ة ي��ي��ن��ي��ة م��دع��وم��ة م���ن ح����زب من�سور 

عبا�ض، املنع ت�سكيل حكومة بديلة

يذكر اأن الرئي�ض الإ�سرائيلي روفلني قد كلف 

نتنياهو ال�سهر املا�سي، بت�سكيل حكومة يف غ�سون

اأي  وج�����ود  دون  ال���ث���الث���اء،  ت��ن��ت��ه��ي  ي���وم���ا،   28

موؤ�سرات على جناحه يف هذه املهمة

االنباط-وكاالت

ن�سرت �سحيفة الإندبندنت اأونالين للكاتب 

التي  لالحتجاجات  يكن  عنوان  ُمنى،  حممود 

يقودها ال�سباب اأن حتدث فرقا للفل�سطينيني

اإىل ال�ستباكات التي وقعت  ويتطرق الكاتب 

الأ�سابيع  القد�ض خ��الل  ال��ع��ام��ود يف  ب��اب  ح��ول 

الفل�سطينيني واملتطرفني  املا�سية، بني  القليلة 

اليهود الإ�سرائيليني

لالأحداث  حقيقي  فهم  اأي  مفتاح  اإن  ويقول 

ال�سكان  املوجودة بني  العميقة  العالقة  هو فهم 

والأم���اك���ن  ال��ق��دي��ة  ال��ب��ل��دة  يف  الفل�سطينيني 

العامة املحيطة مبنازلهم

اإىل  اإن��ه  العالقة ويقول  الكاتب تلك  وي�سرح 

الوا�سحة  والوطنية  الدينية  امل�سوؤوليات  جانب 

ال��ت��ي ي�سعر ب��ه��ا ���س��ك��ان امل��دي��ن��ة ال��ق��دي��ة جت��اه 

م�سقط راأ�سهم، فاإنهم يرون امل�ساحات العامة يف 

املدينة القدية حدائقهم اخللفية اخلا�سة بهم، 

اأماكن الرتا�ض وعلى  اأوقاتهم يف  حيث يق�سون 

ليايل  م��ن  م��ت��اأخ��ر  وق���ت  يف  اجلميلة  �سرفاتهم 

ال�سيف

ي��ق��ول ال��ك��ات��ب وا���س��ف��ا احل����ال يف ال��ق��د���ض: 

ال�������س���وارع ���س��ي��ق��ة، وم����ن����ازل امل���دي���ن���ة ال��ق��دي��ة 

م��زدح��م��ة، م��ع ال��ق��ل��ي��ل م��ن ت�����س��اري��ح ال��ب��ن��اء اأو 

التجديد املمنوحة لل�سكان الفل�سطينيني. وهذا 

على  )وال�����س��ب��اب  ال��ع��ائ��الت  ت��دف��ق  �سبب  يف�سر 

وجه اخل�سو�ض( اإىل باب العامود ال�سا�سع بحثا 

عن م�ساحة. ط��وال حياتي، واأك���ر من ذل��ك يف 

ال�سنوات العديدة املا�سية، اأ�سبحت بوابة العامود 

املحور الجتماعي حيث يتجمع النا�ض. على مر 

ال�سنني، اأ�سبحت �ساحة املدرج م�سرحا للعرو�ض 

وفن  املو�سيقية  الأح���داث  ذل��ك  الثقافية مبا يف 

ال�سارع والرق�ض التقليدي وحتى ريا�سة الوثب 

)الباكور(

ويلفت الكاتب اإىل اأن كل هذا تغري يف اليوم 

ال��ع��ام عندما  ه��ذا  م��ن  �سهر رم�سان  م��ن  الأول 

منعت ال�سلطات الإ�سرائيلية النا�ض من التجمع 

با�ستخدام حواجز معدنية،  الكبري  ال��درج  حول 

الدرجات  عرب  بامل�سي  بالو�سول  اإل  ت�سمح  ومل 

الفل�سطيني  ال�سباب  اعترب  ال�سيقة.  ال�سغرية 

ه����ذا ا����س���ت���ف���زازا، ون���ظ���م���وا اح���ت���ج���اج���ات ليلية 

كان  اأن��ه  هنا  الكاتب  ويو�سح  امل�ساحة  ل�ستعادة 

واللتزام  الت�سميم  من  متزايد  م�ستوى  هناك 

بالتظاهر ال�سلمي. بعد اأيام قليلة من ال�سخرية، 

تبنى املجتمع الفل�سطيني الأو�سع ب�سرعة حمنة 

ال�سباب. كانت مطالبهم وا�سحة و�سوح ال�سم�ض: 

اإزال����ة احل��واج��ز م��ن ح���ول ال����درج ال��ك��ب��ري وفتح 

منطقة اجللو�ض

ال��ي��اأ���ض وت��ن��ام��ي م�ساعر  اأن  ال��ك��ات��ب  وي����رى 

الغ�سب  ت�ساهم يف  القهر والتمييز كلها عوامل 

الذي يغذي دورة املواجهة هذه. ومع ذلك، جاءت 

نقطة التحول عندما جتمعت جمموعات يهودية 

قومية متطرفة و�سارت، مرددة املوت للعرب ، قبل 

اندلع ال�ستباكات يف �سوارع القد�ض على مراأى 

وم�سمع من القوات الإ�سرائيلية

وي�سيف لقد كان ن�سرا �سغريا، لكن 13 ليلة 

من املظاهرات امل�ستمرة قد اآتت اأكلها اأخريا، ومت 

فتح الف�ساء الجتماعي الأهم للفل�سطينيني يف 

املدينة اأخريا

ويخل�ض الكاتب اإىل اأنه يف مواجهة �سيا�سات 

اإ�سرائيل عرب الحتجاج وعلى عك�ض امل�سار امل�سدود 

ال�سباب  ي��ق��دم  الفل�سطينية،  الن��ت��خ��اب��ات  نحو 

املقد�سي منوذجا اآخر للقيادة والتعبئة، من خالل 

العفوية وامل�ساركة املجتمعية والجتماعية

 الرئيس عباس قرر تفعيل الضغوط على حماس ومعاقبة معارضيه في فتح

اجتمع مع حاخام أفتى بقتل أطفال فلسطين

ادان عملية زعترة وأكد ان المستوطنين أبرياء
»إسرائيل« تحتفي بالنائب بالكنيست عباس وتصفه بالصهيوني

 تحركات سياسية إسرائيلية لمنع سيناريو االنتخابات الخامسة

 الشباب المقدسي يقدم نموذجا آخر للقيادة والتعبئة الفلسطينية

االنباط-وكاالت

ع����ّدل ب��ل��ج��ي��ك��ي ي��ل��ك اأر����س���ا م��ت��اخ��م��ة 

ل��ل��ح��دود م��ع ف��رن�����س��ا، اأخ���ريا م��و���س��ع كتلة 

���س��خ��ري��ة ك��ان��ت م��و���س��وع��ة حت���دي���دا عند 

اأدى  م��ا  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  الفا�سلة  النقطة 

املر�سمة  ال��ب��الد  ح���دود  اإزاح����ة  اإىل  عمليا 

وفق معاهدة دولية عائدة للعام 1820

منطقة  بلدية  رئي�ض  لف��و  دافيد  واأك��د 

اإرك����ل����ني ال���ت���ي ي�����س��ك��ن��ه��ا م���ال���ك الأر��������ض، 

اإعالم حملية  و�سائل  ال��واردة يف  املعلومات 

يف �سمال فرن�سا

واأراد هذا البلجيكي الذي امتلك اأخريا 

ه��ك��ت��ارات ع��دة ع��ل��ى ح���دود غ��اب��ة بوزينيي 

ال��ف��رن�����س��ي��ة، الإف�������ادة ع��ل��ى م���ا ي���ب���دو م��ن 

اأر�سه، بح�سب رئي�ض  املكان لتو�سيع  �سكون 

البلدية

الكتلة  مو�سع  اإبعاد  لف��و:  دافيد  وق��ال 

يكرّب  �سنتيمرتا  و20  م��رتي��ن  ال�����س��خ��ري��ة 

م�ساحة اأر�سه بال �سك

واأ�ساف: ما مل يكن يتوقعه هو اأن هذه 

كبرية  بدقة  جغرافيا  حمددة  كانت  الكتلة 

اإث��ب��ات  2019. ل���ذا ك���ان م��ن ال�����س��ه��ل  ���س��ن��ة 

حتريكها من مكانها

وح�������س���ل ه�����ذا الك���ت�������س���اف ق���ب���ل ���س��ه��ر 

ت��ق��ري��ب��ا م���ن ج���ان���ب ف��رن�����س��ي��ني م��ول��ع��ني 

بني  بالعالقة  املرتبطة  التاريخية  باملعامل 

فرن�سا وبلجيكا واحلدود بني البلدين

ال�سخرية  الكتلة  ه��ذه  على  ُحفر  وق��د 

اإن�سائها،  �سنة  اإىل  يرمز  ال��ذي   1819 رق��م 

اإىل مملكة فرن�سا  اإ���س��ارة  اف يف  مع ح��رف 

)ن��ي��درلن��د( يف اجلانب  ان  و  ج��ان��ب،  على 

الآخر للدللة على هولندا

�سنة  اأ���س�����س��ت  ال���ت���ي  ب��ل��ج��ي��ك��ا  ت��ك��ن  ومل 

1830، مملكة م�ستقلة حينها. وبعد هزية 

وات���رل���و  يف   1815 ���س��ن��ة  الأول  ن��اب��ول��ي��ون 

اإىل  الأر���ض  بروك�سل(، عادت هذه  )جنوب 

حكم العر�ض الهولندي

و�سنة 1820، ُوقعت معاهدة يف كورتريه 

بلجيكا  يف  بالهولندية  الناطق  الق�سم  )يف 

احل��دودي  الرت�سيم  ه��ذا  لرت�سيخ  حاليا( 

ب��ني ال��ب��ل��دي��ن. وه���و ���س��م��د ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو 

امل��زارع يف  بها  قام  التي  حتى هذه اخلطوة 

اإركلني

حتديد  جرى  لفو،  دافيد  بح�سب  لكن 

حلمله  الأر����ض  �ساحب  م��ع  �سريعا  موعد 

ع��ل��ى اإ����س���الح ال�����س��رر ال����ذي اأحل���ق���ه على 

اخلا�سة نفقته 

 بلجيكي يعّدل الحدود مع فرنسا 
لتوسيع أرضه
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01 اخلمي�س  6/ 5 / 2021 

االنباط-وكاالت

ا�ستمرت قوات االحتالل يف حمالت 

الدهم والتفتي�ش الوا�سعة، للعديد من 

ال�سفة،  �سمايل  نابل�ش  مدينة  ب��ل��دات 

منفذ  ع��ن  بحثا  عقربا،  ب��ل��دة  وخا�سة 

العملية الفدائية االأخرية قبل اأيام، يف  

جراح  ال�سيخ  حي  ح�سار  وا�سلت  وقت 

بالرتحيل  �سكانه  وامل��ه��دد  القد�ش،  يف 

هناك،  ال�سكان  على  واعتدت  الق�سري، 

الع�سكري  اجل��ن��اح  بقائد  دف��ع  م��ا  وه��و 

حلركة حما�ش حممد ال�سيف، لتوجيه 

بعدم  متوعدا  لالحتالل،  اأخ��ري  اإن��ذار 

ال�سمت على ما يجري هناك

ح�سار عقربا

وا����س���ل���ت ق������وات االح����ت����الل ت��ن��ف��ي��ذ 

ح���م���الت ده����م ل��ب��ل��دة ع��ق��رب��ا ج��ن��وب��ي 

من�ساأة  وفجرت  حا�سرت  حيث  نابل�ش، 

ال�سمالية  ال�سرقية  املنطقة  يف  زراعية 

اأ�سخا�ش  عدة  طالبت  كما  البلدة،  من 

اأنف�سهم عرب مكربات ال�سوت بت�سليم 

مواطنة  االح��ت��الل  ق���وات  واعتقلت 

البلدية،  رئي�ش  وقال  عقربا.  بلدة  من 

جددت  القوات  تلك  اإن  ميادمة،  غالب 

اق���ت���ح���ام���ه���ا ل���ل���ب���ل���دة، و�����س����ط اإط�����الق 

امل�سيل  الغاز  وقنابل  للر�سا�ش  كثيف 

اأن  قبل  منازل،  عدة  وداهمت  للدموع، 

منية،  ب��ن��ي  ف��رح  اأم���ل  امل��واط��ن��ة  تعتقل 

وه���ي زوج���ة امل��واط��ن ع��م��اد ب��ن��ي منية 

ال����ذي ج���رى اع��ت��ق��ال��ه ظ��ه��ر ال��ث��الث��اء 

على  اأبقت  فيما  منزله،  مداهمة  عقب 

ح���م���الت ال���ده���م وال��ت��ف��ت��ي�����ش يف ع��دة 

اأماكن، بالتزامن مع و�سع العديد من 

عن  بحثا  التفتي�ش،  ون��ق��اط  احل��واج��ز 

الفدائية العملية  منفذ 

وزي��ر اجلي�ش  اأع��ط��ى  ذل��ك فقد  اإىل 

االإ����س���رائ���ي���ل���ي ب��ي��ن��ي غ��ان��ت�����ش، اأوام�����ر 

جل��ي�����س��ه ب��االإب��ق��اء ع��ل��ى ح��ال��ة ال��ت��اأه��ب 

الغربية  ال�سفة  مناطق  يف  الق�سوى 

يف ����س���وء االأح��������داث االأخ��������رية، واأك����د 

خ���الل ج��ول��ة ق���ام ب��ه��ا يف ال�����س��ف��ة زار 

مكان  بينها  م��ن  م��واق��ع،  ع��دة  خاللها 

 3 فيها  اأ�سيب  التي  الفدائية  العملية 

جنوبي  زعرتة  حاجز  عند  م�ستوطنني 

نابل�ش االأحد املا�سي، اأن قوات اجلي�ش 

من  ع��دداً  اعتقلت  ال�ساباك  مب�ساعدة 

العملية بتنفيذهم  امل�ستبه 

خم�سة  االح���ت���الل  ق����وات  واع��ت��ق��ل��ت 

حمافظة  يف  بلدات  عدة  من  مواطنني 

اخل��ل��ي��ل. واأف����ادت م�����س��ادر م��ن املدينة 

باأن تلك القوات اعتقلت كال من فادي 

حما�ش  قائمة  عن  مر�سح  وه��و  عمرو، 

اأجلت،  التي  الت�سريعية  االنتخابات  يف 

�سراونة  يو�سف  منذر  من  كل  وكذلك 

�ساري  املحرر  واالأ���س��ري  دورا،  بلدة  من 

ه����اين اأب����و ���س��ي��ف م���ن ب���ل���دة ال�����س��م��وع، 

وع��م��ر ط��ل��ب اأح��م��د امل��خ��ت��ار م��ن ب��ل��دة 

اإذنا، وح�سني اطبي�ش من حدب الفوار، 

كما فت�ست عدة منازل خالل العملية

ق��وات  اعتقلت  املحتلة،  القد�ش  ويف 

مواطنني  خم�سة  االأرب��ع��اء،  االح��ت��الل، 

بينهم فتية من بلدة حزما �سمال �سرق 

امل��دي��ن��ة، وه���م االأ����س���ري امل���ح���رر حممد 

وحيد حمد اخلطيب )22 عاما(، وعبد 

عاما(،   17( اخلطيب  فريد  م��راد  اهلل 

عاما(،   18( الدين  �سالح  اأ�سامة  وع��ز 

الدين  ���س��الح  اأ���س��ام��ة  ���س��الح  و�سقيقه 

)16 ع���ام���ا(، واالأ����س���ري امل��ح��رر م��ه��دي 

ح�سني عيادة �سالح الدين )18 عاما(

كما اعتقلت قوات االحتالل مواطنا 

ال�سيخ  ح��ي  اآخ���ري���ن يف  ع��ل��ى  واع���ت���دت 

ج�������راح ب���ال���ق���د����ش امل���ح���ت���ل���ة. وح�����س��ب 

م�������س���ادر م���ن احل�����ي، ف�����اإن م��واج��ه��ات 

ان��دل��ع��ت ه���ن���اك، رغ���م االإغ�����الق ال���ذي 

حيث  ع��ل��ي��ه،  االح��ت��الل  ق���وات  فر�سته 

اعتدى خاللها اجلنود على النا�سطني 

واأهايل احلي بينهم الفتاة منى الكرد، 

اأحد  الكرد،  حممود  املواطن  واعتقلوا 

اأ���س��ح��اب امل���ن���ازل امل���ه���ددة ب��اال���س��ت��ي��الء 

املواطنني  من  ع��دد  اأ�سيب  كما  عليها، 

اإط����الق قنابل  ب��ح��االت اخ��ت��ن��اق ج���راء 

ال���غ���از امل�����س��ي��ل ل��ل��دم��وع وال�������س���وت، يف 

حم���ي���ط م����ن����ازل امل���ق���د����س���ي���ني امل���ه���ددة 

اإ�سافة الإ�سابة فتاة  باال�ستيالء عليها، 

ب��ج��روح يف راأ���س��ه��ا اإث��ر االع��ت��داء عليها 

بال�سرب من قبل جنود االحتالل

وك����ان����ت ق������وات االح�����ت�����الل اأغ���ل���ق���ت 

ب��احل��واج��ز  ج���راح  ال�سيخ  ح��ي  م��داخ��ل 

احل���دي���دي���ة وم���ن���ع���ت امل��ق��د���س��ي��ني م��ن 

اأ�سحاب  م��ع  للت�سامن  اإل��ي��ه  الو�سول 

�سهلت  ب��االإخ��الء، فيما  امل��ه��ددة  امل��ن��ازل 

للتواجد  احلي  اإىل  م�ستوطنني  دخول 

يف البيوت التي جرى تهويدها

املقاومة تهديد 

وب�����س��ب��ب ا����س���ت���م���رار ال���ه���ج���وم ع��ل��ى 

ال���ق���د����ش وح�����ي ال�����س��ي��ح ج�������راح، وج���ه 

الع�سكري  اجلناح  الق�سام  كتائب  قائد 

ر�سالة  ال�سيف،  حممد  حما�ش  حلركة 

ت�سريح  واأك����د يف  ل��الح��ت��الل.  حت��ذي��ر 

والق�سام  املقاومة  قيادة  باأن  مقت�سب، 

ت���رق���ب م���ا ي���ج���ري ع���ن ك���ث���ب، م��وج��ه��ا 

حت���ذي���راً وا���س��ح��اً واأخ�����رياً ل��الح��ت��الل 

ي��ت��وق��ف  مل  اإن  ب���اأن���ه  وامل�����س��ت��وط��ن��ني، 

العدوان على اأهلنا يف حي ال�سيخ جراح 

يف احلال فاإننا لن نقف مكتويف االأيدي 

، م�سيدا يف ذات  الثمن  العدو  و�سيدفع 

املقد�سيني الوقت ب�سمود 

ف��ت��ح يف  ال�����س��ي��اق، نظمت ح��رك��ة  ويف 

م�سرية  ال��ث��الث��اء،  ليل  اهلل  رام  مدينة 

القيادي يف  انت�سارا للقد�ش، حيث دعا 

احل��رك��ة ق���دورة ف��ار���ش، امل��واط��ن��ني اإىل 

امل�سهد  وجت�����س��ي��د  االح���ت���الل  م��واج��ه��ة 

ب��ال��ق��د���ش يف ك���ل ق���ري���ة ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة. 

واأ����س���اف: ن��ق��ول ل��ك��ل م��ن ي��ري��د ح��رف 

م��ن  م����زي����د  اإىل  وج�����رن�����ا  ال���ب���و����س���ل���ة 

لنتحد  تعالوا  واالنق�سام،  ال�سراعات 

ان���ت�������س���ارا ل��ل��ق��د���ش، وع�����دم االل��ت��ف��ات 

ل��ع��ن��اوي��ن ف��رع��ي��ة، ف��ع��دون��ا واح���د وه��و 

االح���ت���الل. ه��ن��اك االخ��ت��ب��ار ول��ي�����ش يف 

م�ساجالت تخلوا من م�سامني

االأق�سى معركة 

ورغ������م ق������رار ����س���ل���ط���ات االح����ت����الل، 

لباحات  امل�ستوطنني  اقتحامات  بوقف 

االأي���ام،  ه��ذه  االأق�����س��ى، خ��الل  امل�سجد 

االأواخ��ر من  الع�سر  تبقى من  وهي ما 

28 من  �سهر رم�سان، مبا يف ذلك يوم 

ا�ستيطانية  ج��م��اع��ات  اأن  اإال  ال�����س��ه��ر، 

لال�ستعداد  اأن�����س��اره��ا  دع��ت  متطرفة، 

ل��الق��ت��ح��ام ال��ك��ب��ري، ون�����س��رت ب��رن��اجم��اً 

للعملية، بخالف ما اأعلنت عنه �سرطة 

االحتالل

ال��ت��ي تطلق  وق��ال��ت تلك اجل��م��اع��ات 

ع��ل��ى ن��ف�����س��ه��ا ا����س���م ج���م���اع���ات امل��ع��ب��د ، 

 2000 ي��ق��ارب  م��ا  الإدخ����ال  ت�سعى  اإن��ه��ا 

م�ستوطن اإىل امل�سجد االأق�سى يف نهار 

فل�سطينية  خ�����س��ي��ة  وه���ن���اك  رم�����س��ان، 

م������ن ر�������س������وخ �����س����ل����ط����ات االح�����ت�����الل 

�سيكون  اأن��ه  اإىل  الف��ت��ة  للم�ستوطنني، 

م����ن ����س���م���ن امل���������س����ارك����ني، ح���اخ���ام���ات 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون ك��ب��ار، ب��االإ���س��اف��ة ل��وزي��ر 

وع�سو  اأريئيل،  اأوري  ال�سابق  الزراعة 

ح��زب  يف  وال��ق��ي��ادي  ال�����س��اب��ق  الكني�ست 

القوة اليهودية ميخائيل بن اآري

وم����ن اأج����ل ذل����ك ت��ت��وا���س��ل يف ه��ذه 

املقد�سية،  ال�سبابية  الدعوات  االأوقات، 

نحو  بالتوجه  املواطنني  تطالب  التي 

�سهر  م���ن   28 ي����وم  االأق�������س���ى  امل�����س��ج��د 

رم�سان، للت�سدي خلطط امل�ستوطنني

اإع����الن  اإن  وق���ال���ت ح���رك���ة ح��م��ا���ش، 

ودع�������وات ج���م���اع���ات ال��ه��ي��ك��ل امل���زع���وم 

املقبل  االأحد  االأق�سى  امل�سجد  القتحام 

مت��ث��ل ���س��اع��ق ت��ف��ج��ري ل���ث���ورة ج��دي��دة 

وامل�ستوطنني  االح��ت��الل  ج��رائ��م  ���س��د 

ب���ا����س���م احل���رك���ة  ال����ن����اط����ق  ، وط����ال����ب 

ع���ب���د ال���ل���ط���ي���ف ال����ق����ان����وع اجل���م���اه���ري 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ب����� ال���ت�������س���دي ب��ب�����س��ال��ة 

ذل���ك مبختلف  وم��واج��ه��ة  ل��الق��ت��ح��ام، 

اأن  ع��ل��ى  و����س���دد  واالأدوات،  ال��و���س��ائ��ل 

مفتوحة  الفل�سطيني  �سعبنا  خ��ي��ارات 

وهمجيته  االح��ت��الل  ع��رب��دة  مل��واج��ه��ة 

امل�����س��ت��م��رة ����س���د ���س��ع��ب��ن��ا وان��ت��ه��اك��ات��ه 

االأق�سى للم�سجد  املتوا�سلة 

وق�������د دع�������ت ف���������س����ائ����ل امل�����ق�����اوم�����ة، 

للم�سجد  ال��رح��ال  ���س��د  اإىل  امل��واط��ن��ني 

االأق�سى وال�سالة واالعتكاف والرباط 

28 رم�������س���ان، وق���ال  ف��ي��ه خ��ا���س��ة ي����وم 

ال��ق��ي��ادي يف ح��رك��ة ح��م��ا���ش اإ���س��م��اع��ي��ل 

ر�����س����وان: ل��ي��ك��ن ه����ذا ال���ي���وم مل��واج��ه��ة 

يتوعدون  ال��ذي��ن  امل�ستوطنني  قطعان 

ب��اق��ت��ح��ام االأق�������س���ى؛ وي���وم���اً الإ���س��ع��ال 

ال�����ث�����ورة واالن���ت���ف���ا����س���ة ع���ل���ى روؤو��������ش 

ال�سهاينة املغت�سبني 

ودع������ا ر�����س����وان ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف 

الإ�سناد   48 واأرا���س��ي  وال��ق��د���ش  ال�سفة 

اأه����ايل ح��ي ال�����س��ي��خ ج���راح امل��ه��ددي��ن ب� 

ذات  وح�����ذر يف   ، ال��ق�����س��ري  ال���رتح���ي���ل 

ال��وق��ت االح���ت���الل م��ن م��غ��ب��ة االإق����دام 

القد�ش  اأن  واأك��د  املخطط،  تنفيذ  على 

وهي  اإ�سالمية،  عربية  و�ستظل  كانت 

مع  ال�سراع  وحم��ور  املركزية  الق�سية 

االح����ت����الل، وه����ي ال��ع��ا���س��م��ة االأب���دي���ة 

على  ل��الح��ت��الل  م��ق��ام  وال  لفل�سطني 

اأر�سنا

ا�ستيطان

واأق����������دم م�������س���ت���وط���ن���ون م�����ن ب������وؤرة 

جبيل  ق��م��ة  اق��ت��ح��ام  ع��ل��ى  ا�ستيطانية 

�سبيح التابع الأرا�سي بلدات بيتا ويتما 

م�سوؤول  وقال  نابل�ش،  جنوبي  وقبالن 

ملف اال�ستيطان �سمال ال�سفة، غ�سان 

حالة  ا�ستغلوا  امل�ستوطنني  باأن  دغل�ش، 

احل�����س��ار امل��ف��رو���س��ة ع��ل��ى االأه�����ايل يف 

من  ع��ددا  وبنوا  اجلنوبي  نابل�ش  ري��ف 

امل���ن���ازل ون�����س��ب��وا ب��ي��وت��ا ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

حم������اوالت  اأن  اإىل  الف����ت����ا  م���ت���ن���ق���ل���ة، 

م�ستمرة،  �سبيح  جبل  على  اال�ستيالء 

ح��ي��ث اأف�����س��ل��ه��ا امل���واط���ن���ون ع��ل��ى م���دار 

ال�سابقة ال�سنوات 

اأح��رق��وا  م�ستوطنني  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

ليل الثالثاء، اأرا�سي زراعية وهاجموا 

نابل�ش،  جنوب  بورين  قرية  يف  منازل 

ف��ي��م��ا اع���ت���دى اآخ������رون ع��ل��ى م��رك��ب��ات 

املواطنني على طريق رام اهلل- نابل�ش

وك���ان���ت ق�����وات االح���ت���الل ا���س��ت��ول��ت 

على دومن من اأرا�سي بلدة تقوع �سرق 

ب��ي��ت حل���م. واأف����اد م��دي��ر م��ك��ت��ب هيئة 

بيت  يف  واال�ستيطان  اجل���دار  مقاومة 

القوات  تلك  باأن  بريجية،  ح�سن  حلم، 

البقعة  منطقة  يف  دومن  على  ا�ستولت 

جل��ي�����ش  م��ع�����س��ك��ر  ق�����رب   ،)1( ح���و����ش 

لبلدة  ال�سمايل  املدخل  على  االحتالل 

تقوع، بهدف تو�سيعه

وداه���م���ت ق�����وات االح����ت����الل، خ��رب��ة 

حم�سة الفوقا و�سهل البقيعة باالأغوار 

االأغوار  وقال م�سوؤول ملف  ال�سمالية، 

اإن  ب�سارات،  معتز  طوبا�ش  مبحافظة 

اخلربة،  اقتحمت  احتاللية  عربات   5

وقام اجلنود مبعاينة اأرا�سي وقارنوها 

اأن نف�ش  بخرائط بحوزتهم، الفتا اإىل 

ال��ب��ق��ي��ع��ة، ثم  �سهل  اق��ت��ح��م��ت  االآل���ي���ات 

اجتهت اإىل قرية عاطوف دون معرفة 

اأ�سباب ذلك

و����س���م���ن اخل���ط���ط اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة، 

ك���ان���ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل���� ال��ك��ن��ي�����س��ت 

�سريع  دفع  على  �سادقت  االإ�سرائيلي، 

مل�������س���روع ق���ان���ون ي��ت��ي��ح ت�����س��وي��ة ال���ب���وؤر 

الع�سوائية اال�ستيطانية 

خمتلف  اإل��زام  على  القانون  وين�ش 

الوزارات احلكومية ذات ال�سلة بتزويد 

الع�سوائية  اال�ستيطانية  البوؤر  جميع 

والكهرباء،  التحتية،  البنى  بخدمات 

وال�����ط�����رق�����ات، وامل�����ي�����اه واالت���������س����االت 

واملوا�سالت

االنباط-وكاالت

مع  بالتزامن  باالعتداءات  يوم حافل  بعد 

عقربا  بلدة  يف  لالحتالل  الع�سكرية  احلملة 

الغربية  ال�سفة  �سمال  نابل�ش  �سرق  جنوب 

امل��ح��ت��ل��ة، اأح�����رق امل�����س��ت��وط��ن��ون ج��ب��ل ال�����س��ب��ع 

�سرقي بورين جنوب املدينة، وهاجموا منازل 

املواطنني

ن�سال  بورين  ق��روي  جمل�ش  رئي�ش  وق��ال 

م�����س��ت��وط��ن��ني  اإن  “�سفا”  ل���وك���ال���ة  ج��م��ي��ل 

رونيم”  “جفعات  اال�ستيطانية  ال��ب��وؤرة  م��ن 

“براخا” اأ�سرموا النريان  التابعة مل�ستوطنة 

ما  ال��ل��ي��ل،  منت�سف  قبيل  ال��ب��ل��دة  اأرا���س��ي  يف 

اأ���س��ج��ار ال��زي��ت��ون  اأدى الح����رتاق امل��ئ��ات م��ن 

املعمرة الرومية 

على  ب��ال�����س��رب  امل�ستوطنون  اع��ت��دى  ك��م��ا 

بر�سو�ش  اأ�سيب  الذي  النجار  عمرو  ال�ساب 

وجروح خمتلفة

ت��ت��ع��ر���ش  ال��ب��ل��دة  اأن  اإىل  ج��م��ي��ل  واأ�����س����ار 

فيها  ي�سارك  منظمة  الع��ت��داءات  با�ستمرار 

وت�ستهدف  امل�����س��ت��وط��ن��ني،  م��ن  ك��ب��رية  اأع����داد 

واالأرا�سي  املواطنني  ومنازل  البلدة  اأط��راف 

املواطنني  ب��ني  ال��رع��ب  ب��ث  ال��زراع��ي��ة، بهدف 

لال�ستيالء  متهيدا  اأرا�سيهم  عن  واإبعادهم 

عليها

موا�سم االعتداءات

وب��ع��د ك���ل ع��م��ل��ي��ة ل��ل��م��ق��اوم��ة يف ال�����س��ف��ة 

ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، ي��ت��ه��ي��اأ امل���واط���ن���ون مل��وج��ة 

ج����دي����دة م����ن اع������ت������داءات امل�������س���ت���وط���ن���ني يف 

من  القريبة  املناطق  ويف  اخلارجية  ال��ط��رق 

امل�ستوطنات

وم��ن��ذ ع��م��ل��ي��ة اإط����الق ال���ن���ار ال��ت��ي وق��ع��ت 

نابل�ش،  جنوب  الع�سكري  زع��رتة  حاجز  على 

االأح����د امل��ا���س��ي، وال��ت��ي اأ���س��ي��ب ف��ي��ه��ا ث��الث��ة 

م�����س��ت��وط��ن��ني، ����س���ن امل�����س��ت��وط��ن��ون ع�����س��رات 

االع������ت������داءات وال���ه���ج���م���ات ����س���د امل���واط���ن���ني 

وممتلكاتهم

�سمال  يف  اال�ستيطان  ملف  م�سوؤول  وق��ال 

لوكالة  املحتلة غ�سان دغل�ش  الغربية  ال�سفة 

تتوقف  ال  امل�ستوطنني  اعتداءات  “�سفا” اإن 
���س��را���س��ة بعد  ت���زداد  ال��ع��ام، لكنها  ع��ل��ى م���دار 

ال��ع��ام  ال����راأي  ت��ع��اط��ف  م�ستغلني  عملية،  ك��ل 

معهم االإ�سرائيلي 

�سجلت  ن��اب��ل�����ش  حم��اف��ظ��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

اع����ت����داء   37 االأخ������ريي������ن  ال����ي����وم����ني  خ������الل 

مبعدل  فقط،  �ساعة   36 خالل  للم�ستوطنني 

اعتداء واحد كل �ساعة، وهو رقم خطري

ت��ط��ورا خطريا ط��راأ يف بع�ش  اأن  واأو���س��ح 

الهجمات االخرية مبنطقة نابل�ش، اإذ تعمدت 

بالع�سرات،  امل�ستوطنني  من  كبرية  جمموعة 

����س���ن ه���ج���وم وا�����س����ع وم���ب���اغ���ت ع���ل���ى اإح�����دى 

امل�ستوطنات القريبة من  البلدات 

وي��ت��م خ���الل ال��ه��ج��وم اإح�����راق االأرا����س���ي، 

املواطنني  على  واالعتداء  املمتلكات،  وتدمري 

بال�سرب، كما حدث يف بلدات بورين وجالود 

وق�سرة

ت��ع��ي��د  ال���ه���ج���م���ات  ه�����ذه  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 

للذاكرة الهجمات التي كانت ت�سنها ع�سابات 

ال���ه���اغ���ان���اه واالأرغ��������ون ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة خ��الل 

الفل�سطينية،  ال��ب��ل��دات  �سد  النكبة  اأح���داث 

م��ث��ل  ج����دي����دة  م�����س��م��ي��ات  االآن حت���م���ل  ل���ك���ن 

و”�سبيبة  الثمن”  “تدفيع  جم���م���وع���ات 

التالل«

ل��ه��ا من  اأن ه��ذه االع���ت���داءات لي�ش  واأك���د 

هدف �سوى ترهيب املواطنني ودفعهم لرتك 

قراهم وبيوتهم ومزارعهم

يف  املواطنني  يجعل  الو�سع  ه��ذا  اإن  وق��ال 

مناطق التما�ش يعي�سون يف حالة قلق وترقب 

دائم، فال اأمان لطفل اأو رجل اأو امراأة، �سواء 

يف ال�سوارع اأو احلقول اأو داخل البيوت

 فلسطين: تهديد المقاومة يدخل حيز التنفيذ.. األقصى يستعد لمعركة 28 رمضان والشيخ جراح يجابه مخطط التهجير القسري

 تضاعف عقب عملية زعترة. ضرب وحرق وتدمير ممتلكات.. إرهاب المستوطنين يتفاقم بنابلس

االنباط-وكاالت

ب����داأت ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة امل�����س��رتك��ة 

اأم��ن��ي��ة وا���س��ع��ة ملالحقة  ال���ي���وم ع��م��ل��ي��ة 

ف����ل����ول ت��ن��ظ��ي��م داع���������ش االإره������اب������ي يف 

حمافظة نينوى �سمال البالد

ال�سعبي يف بيان  اإعالم احل�سد  وقال 

ن��ق��ل��ه م��وق��ع ال�����س��وم��ري��ة ن��ي��وز اإن ق��وة 

م�سرتكة من اجلي�ش العراقي واحل�سد 

وتفتي�ش  ده���م  عملية  ن��ف��ذت  ال�����س��ع��ب��ي 

تلعفر  ق�ساء  يف  داع�ش  خاليا  ملالحقة 

العملية  اإن  م�سيفا  نينوى  مبحافظة 

����س���م���ل���ت ت��ف��ت��ي�����ش ق������رى ط����ول����ه ب���ا����ش 

التابعة  قا�سم  وم��ري  و�ساير  و�سبيعيه 

للق�ساء

عملياتها  العراقية  القوات  وتوا�سل 

مل���الح���ق���ة ف���ل���ول اإره����اب����ي����ي داع���������ش يف 

العراقية املناطق  خمتلف 

االنباط-وكاالت

اأف�����������ادت ه���ي���ئ���ة �������س������وؤون االأ������س�����رى 

�سلطات  اأن  االأرب��ع��اء،  اليوم  واملحررين 

 )100( اأ���س��درت  االإ�سرائيلي  االحتالل 

اإداري )ج��دي��د وجت��دي��د(  اأم���ر اع��ت��ق��ال 

بحق عدد من االأ�سرى، ملدد ترتاوح ما 

قابلة  اأ���س��ه��ر(  �ستة  اإىل  �سهرين   ( ب��ني 

للتجديد عدة مرات، وذلك خالل �سهر 

املا�سي ني�سان 

ال�سادر  املعتقلني  اأن  الهيئة  وبينت 

بحقهم االأوامر االإدارية هم كل من:

باج�ش  جديد  اأمر  اال�سم  االأم��ر  نوع 

نخلة اأمر جديد علي ديريه اأمر جديد 

م��اه��ر دال����س���ي اأم����ر ج��دي��د اي����اد ���س��ايف 

اواب مبارك جتديد حممد  اأمر جديد 

جديد  اأم��ر  طبنجة  �سبيح  �سبيح  عيد 

جتديد  ال��زي��ر  خليل  يو�سف  ا�سماعيل 

����س���ادي حم��م��د ع��ط��ا اب����و ع��ك��ر جت��دي��د 

جتديد  ربه  عبد  مو�سى  حممد  مو�سى 

امر  النجاجرة  ديب  احلميد  عبد  ديب 

امر  �سامي  يو�سف  �سامي  عمرو  جديد 

جعربي  عي�سى  خ���ريي  عي�سى  ج��دي��د 

امر جديد مازن جمال جربين النت�سة 

امر جديد وليد �سامل عيد خطيب امر 

ام��ر  ر���س��ي��د قفي�سة  رب���اح  ج��دي��د ح���امت 

ج��دي��د حم��م��د ع����زام حم��م��د ع�����س��اف��رة 

جت���دي���د ع���ل���ي اك�����رم ع���ل���ي اب����و ���س��ن��ي��ن��ة 

جت��دي��د ان����ور حم��م��د حم��م��د اب���و عليا 

جتديد ح�سان رمزي ح�سني ابو �سالح 

جتديد �سالح ا�سماعيل حمدان بدارين 

جتديد حممد ن�سال نعيم ابو عكر امر 

جديد م�سعب حممد احمد �سرور امر 

ج���دي���د ع���اط���ف حم��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن 

الكار امر جديد ابراهيم حممد ح�سني 

اب����و ال��ع��ي�����ش ام����ر ج���دي���د و����س���ام ع���زام 

حم��م��د ع�����س��اف��رة ام����ر ج���دي���د ي��ون�����ش 

احمد  جديد  ام��ر  رجبي  حممد  احمد 

حممد  جت��دي��د  خ�سيب  ح�سن  تي�سري 

طالل حممد زايد رجبي جتديد معمر 

حم��م��ود اح��م��د رج��ب��ي جت��دي��د ���س��ه��اب 

احمد  خليل  جتديد  مزهر  عطا  ح�سن 

ا�سماعيل ابو عو�ش جتديد زكريا عبد 

طارق  جتديد  عوي�سات  احمد  احلليد 

عبد الكرمي فيا�ش خ�سر جتديد �سامل 

حممود حممد �سباح جتديد

االنباط-وكاالت

يعمل جاريد كو�سرن على اإطالق موؤ�س�سة 

ج���دي���دة ل��ت��دع��ي��م ال��ع��الق��ات ب���ني اأرب�����ع دول 

تطبيعها مب��وج��ب  ب��ع��د  واإ����س���رائ���ي���ل  ع��رب��ي��ة 

اتفاقات �ساعد يف اإبرامها اأثناء �سغله من�سب 

دونالد  ال�سابق  الرئي�ش  اأحد كبار م�ست�ساري 

ت��رام��ب وال���د زوج��ت��ه وذل���ك وف���ق م��ا اأعلنته 

امل��وؤ���س�����س��ة ال���ي���وم االأرب����ع����اء ف��ق��د ب����داأ كو�سرن 

اأب��راه��ام من  اتفاقات  تاأ�سي�ش معهد  خطوات 

اأجل ال�سالم لكي يعمل على تعميق االتفاقات 

التي تو�سلت اإليها اإ�سرائيل العام املا�سي مع 

االإمارات العربية املتحدة والبحرين وال�سودان 

واملغرب

الرئي�ش  ابنة  اإيفانكا  ويعكف كو�سرن، زوج 

االأم��ري��ك��ي ال�����س��اب��ق، ع��ل��ى ت��األ��ي��ف ك��ت��اب عن 

جت��رب��ت��ه يف امل�����س��اع��دة يف اإب������رام االت��ف��اق��ات. 

املبعوث  اجلديدة  املوؤ�س�سة  يف  اإليه  و�سين�سم 

االأم��ري��ك��ي ال�����س��اب��ق اآيف ب��ريك��وي��ت��ز و���س��ف��راء 

البحرين واالإم��ارات واإ�سرائيل لدى الواليات 

املتحدة واأ�سدر املعهد بيانا ذكر فيه ا�سم رجل 

االأمريكي حاييم �سبان  االإ�سرائيلي  االأعمال 

املعهد  وي�سف  امل�سروع.  يف  امل�ساهمني  �سمن 

نف�سه باأنه موؤ�س�سة غري حزبية

���س��م  ي����ن����وون  امل���وؤ����س�������س���ني  اأن  واأ�������س������اف 

دمي��ق��راط��ي��ني اآخ���ري���ن ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة وك��ذل��ك 

م�ست�سارين دوليني من املنطقة

وكان الفل�سطينيون قد عار�سوا االتفاقات 

اإ�سرائيل  م��ع  العربية  ال���دول  اأبرمتها  ال��ت��ي 

العرب  م��ن  تعهدات  تنتهك  اإن��ه��ا  يقولون  اإذ 

بعدم اإب��رام �سالم حتى تن�سحب اإ�سرائيل من 

االأرا�سي املحتلة وقد قال الرئي�ش االأمريكي 

ترامب  ه��زم  ال��ذي  الدميقراطي،  بايدن  جو 

نوفمرب  يف  الرئا�سة  انتخابات  يف  اجلمهوري 

ي��ه��دف لتعزيز  اإن���ه  امل��ا���س��ي،  ال��ث��اين  ت�سرين 

االت���ف���اق���ات وت��و���س��ي��ع ن��ط��اق��ه��ا وك����رر موقفه 

الثالثاء يف مكاملة هاتفية مع ويل عهد  ي��وم 

اأبوظبي=

القوات العراقية تطلق عملية أمنية 
لمالحقة فلول إرهابيي )داعش(

 االحتالل يصدر أوامر اعتقال إداري 
بحق 100 أسير خالل نيسان الماضي

 كوشنر يطلق مؤسسة لدعم العالقات 
الجديدة بين دول عربية وإسرائيل
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الـريـا�ضي

عوا�صم – وكاالت 

ي����زور ف��ي��اري��ال م��دي��ن��ة ل���ن���دن، امل��ح��ط��ة قبل 

ال��ت��ي ت�سبق ج��دان�����س��ك، ح��ي��ث نهائي  الأخ�����رة 

ال�����دوري الأوروب�������ي، وال��ت��ي اق����رب منها اأك��ر 

مان�س�سر يونايتد بعد حتقيقه نتيجة ي�ستحيل 

تقريبا تعوي�سها بالن�سبة لروما. و�سيكون اأوناي 

التاريخ،  لكتابة  فر�سة  م��ع  موعد  على  اإمي���ري 

ب��ال��ي��وروب��ا  اإ�سبيلية  م��ع  ال��ت��ت��وي��ج  ل��ه  �سبق  ف��ق��د 

ك��اف��ي��ة يت�سلح بها  3 م���رات متنحه خ���رة  ل��ي��ج، 

اآر�سنال  مباراة  يف  ال�سفراء(  )الغوا�سات  لقيادة 

التي يخو�سها فياريال باأف�سلية ن�سبية مقارنة 

الفريق  وف��از  اأرتيتا.  ميكيل  بقيادة  بال�)جانرز( 

الإ�سباين الوحيد يف املربع الذهبي 2-1 مبلعب 

املادريجال خالل مواجهة كان اأف�سل فيها، لكنه 

مل يتمكن م��ن زي���ادة غلته م��ن الأه����داف مثلما 

فعل مان�س�سر يونايتد، حني اأمطر �سباك روما 

اأول���د ت��راف��ورد. وه��ذه هي املحاولة  6-2 مبلعب 

اخل��ام�����س��ة ل���ف���ي���اري���ال، ال�����ذي مل ي���ع���رف م���ذاق 

الهزمية طوال م�سرته يف هذه الن�سخة، لبلوغ 

نهائي اأوروب��ي وكتابة التاريخ. وباءت حماولته 

ال�سابقة بالف�سل �سواء يف مو�سم 2004/2003 على 

يد فالن�سيا يف دوري اأوروب��ا، اأو بعدها بعامني يف 

دوري الأبطال اأمام اآر�سنال. وعاود فياريال الكرة 

يف مو�سم 2011/2010، لكنه تعر�ض لالإق�ساء من 

الدوري الأوروبي ليتاأهل بورتو، وا�سطدم بفريق 

اإجنليزي اآخر بعدها بعام هو ليفربول يف يورروبا 

الأخ���رى  النهائي  م��واج��ه��ة ن�سف  وت��ب��دو  ل��ي��ج. 

معجزة  اإىل  روم���ا  يحتاج  حيث  حم�سومة  �سبه 

رج��ال  اأم���ام  ال�سقوط  بعد  الأوليمبي  امللعب  يف 

6-2 خالل  مان�س�سر  �سول�ساير يف  اأويل جونار 

مباراة تاألق فيها برونو فرنانديز والأوروجوائي 

يبلغ  والقائد بول بوجبا. ومل  اإدين�سون كافاين 

اأوروب����ي  ن��ه��ائ��ي  اأي  الإي��ط��ال��ي��ة  العا�سمة  اأب��ن��اء 

منذ كاأ�ض الحت��اد الأوروب���ي )ال��دوري الأوروب��ي 

حاليا(، ال��ذي خ�سره يف 1991. وك����ان ق��د �سقط 

و�سيف  اليونايتد،  ويعد   .1984 نهائي  يف  قبلها 

ال�����دوري الإجن���ل���ي���زي، ه��و الأق�����وى ب��ني ال��ف��رق 

للخرة  نظرا  باللقب،  للفوز  والأق���رب  الأرب��ع��ة 

والتاريخ احلافل بالبطولت ومنها ثالثة األقاب 

دوري الأبطال موا�سم 1968/1967 و1999/1998 

ن�سختي  يف  ال��ب��ط��ل  وو���س��ي��ف  و2008/2007، 

نف�سه  املانيو  وميني  و2011/2010.   2009/2008

برفع كاأ�ض ي��وروب��ا ليج ال��ذي ف��از بها يف مو�سم 

2017/2016. و�ستقام مباراتا الإياب بني اآر�سنال 

ال��ي��وم اخلمي�ض مبلعب الإم�����ارات يف  وف��ي��اري��ال 

العا�سمة لندن، وبني روما ومان�س�سر يونايتد 

بامللعب الأوليمبي يف العا�سمة الإيطالية.
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عقوبة منتظرة بسبب غداء ميسي 

االتحاد المصري لن يعاقب شيكاباال 

غيابات مؤثرة التلتيكو امام البرشا 

مدريد – وكاالت 

اأك�������د ت���ق���ري���ر ����س���ح���ف���ي اإ�����س����ب����اين، 

���س��ي��ت��ع��ر���س��ون  ب��ر���س��ل��ون��ة  لع���ب���ي  اأن 

ل��ع��ق��وب��ة ع���ق���ب ح���ف���ل ال����غ����داء ال����ذي 

مي�سي،  ل��ي��ون��ي��ل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  اأق���ام���ه 

ق��ائ��د ال��ب��ار���س��ا، ل��زم��الئ��ه يف ال��ف��ري��ق 

وع���ائ���الت���ه���م. وج���م���ع م��ي�����س��ي لع��ب��ي 

ب��ر���س��ل��ون��ة، الإث����ن����ني يف م���ن���زل���ه، م��ن 

فالن�سيا،  على  بالفوز  الحتفال  اأج��ل 

وال���ت���ع���ه���د ب����ال����ف����وز ب���ل���ق���ب ال�������دوري 

رابطة  وق��ررت  املو�سم،  هذا  الإ�سباين 

الواقعة. ووفًقا  الليجا فتح حتقيق يف 

الإ�سباين،  “ال�سرجنيتو”  لرنامج 

ف���������اإن لع�����ب�����ي ب����ر�����س����ل����ون����ة خ���ال���ف���وا 

ال����روت����وك����ول الح���������رازي اخل���ا����ض 

بفرو�ض كورونا يف اإ�سبانيا. واأ�سار اإىل 

اأن لعبي بر�سلونة مهددون بالتعر�ض 

ي����ورو. األ�����ف   60 اإىل  ت�����س��ل   ل���غ���رام���ة 

يذكر اأن بر�سلونة يحتل املركز الثالث 

الإ���س��ب��اين،  ال���دوري  يف ج��دول ترتيب 

74 نقطة. بر�سيد 

القاهرة – وكاالت 

ك�سف م�سدر م�سوؤول داخل الحتاد 

توقيع  حقيقة  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  امل�����س��ري 

ع���ق���وب���ة ع���ل���ى حم����م����ود ع���ب���د ال������رازق 

ال��زم��ال��ك،  ف��ري��ق  ق��ائ��د  “�سيكابال”، 
�سيكابال  وظ��ه��ر  الحت����اد.  ج��ان��ب  م��ن 

“الدوري  ي����ق����ول:  وه������و  ف���ي���دي���و  يف 

مع  ف��ري��ق��ه  ت���ع���ادل  ب��ع��د  مف�سلينه”، 

19 من م�سابقة  براميدز يف اجلولة ال�

ال������دوري، يف اإ����س���ارة مل�����س��اع��دة الحت���اد 

وق��ال  باللقب.  للفوز  الأه��ل��ي  للغرمي 

احت����اد  اإن   ، ت�������س���ري���ح���ات  يف  امل�������س���در 

ح��ي��ال  اإج��������راء  اأي  ي���ت���خ���ذ  مل  ال����ك����رة 

ي�سدر  مل  اإن��ه  حيث  �سيكابال،  فيديو 

اأو خ��روج  اأي لفظ خ��ارج  ال��الع��ب  م��ن 

احلكم  اأن  واأ�ساف: “كما  الن�ض.  عن 

اأدار امل��ب��اراة ج��ه��اد ج��ري�����س��ة، مل  ال���ذي 

ي����دون اأي ���س��يء ي��دي��ن ���س��ي��ك��اب��ال ومل 

يتخذ �سده عقوبة اإدارية بالطرد على 

مع  تعادل  الزمالك  كان  املثال«.  �سبيل 

 19 ب��رام��ي��دز ب��ه��دف ملثله ب��اجل��ول��ة ال���

على  الأب��ي�����ض  ليحافظ  ال����دوري،  م��ن 

 41 بر�سيد  امل�سابقة  جل��دول  �سدارته 

املركز  يف  ب��رام��ي��دز  يقع  فيما  نقطة، 

31 نقطة. الثالث بر�سيد 

وك���������������االت  -  م�����������دري�����������د 

وا�����س����ل دي���ي���ج���و ����س���ي���م���ي���وين م����درب 

على  التدريب  الأربعاء،  مدريد،  اأتلتيكو 

م��ل��ع��ب وان����دا م��ي��روب��ول��ي��ت��ان��و م��ن دون 

ل��ودي  وري���ن���ان  خيمنيز  م��اري��ا  خ��و���س��ي��ه 

وت���وم���ا����ض ل���ي���م���ار، ا����س���ت���ع���دادا مل��واج��ه��ة 

بر�سلونة على ملب كامب نو يوم ال�سبت 

امل��ق��ب��ل. ومل ي��ع��ل��ن ال���ن���ادي ع���ن اإ���س��اب��ة 

ل���ي���م���ار ال������ذي ت������درب ال���ث���الث���اء ب�����س��ك��ل 

ماريا  خو�سيه  يتدرب  مل  بينما  طبيعي، 

خ��ي��م��ن��ي��ز م���ع ال��ف��ري��ق ط����وال الأ���س��ب��و ع 

ي�سعر  وه��و  اإليت�سي  مباراة  اأنهى  بعدما 

 23 ال��� ل��ودي �ساحب  ي��ت��درب  ب���اآلم. ومل 

اأي�سا، وغ��اب عن  ع��ام��ا، ط��وال الأ���س��ب��وع 

اإ�سابة  ب�سبب  الأخ��رة  ال�سبت  مواجهة 

ع�سلية، ويتوقع غيابه عن مباراة كامب 

ن����و. وان���ت���ظ���را ل��ت��ع��ايف ه������وؤلء، ي��وا���س��ل 

�سيميوين  قيادة  حتت  ا�ستعداده  الفريق 

لتاأمني ال�سدارة اأمام بر�سلونة، ويتفوق 

الر�سا  عن  بنقطتني  الروخيبالنكو�ض 

قبل 4 جولت من نهاية امل�سابقة.

االنباط – عمان 

ت��ن��ط��ل��ق م�����س��اء ال��ي��وم م��ن��اف�����س��ات ال���س��ب��وع 

لن���دي���ة  ال����ق����دم  ك�����رة  دوري  م����ن  اخل���ام�������ض 

مت�سدر  يجمع  وحيد  لقاء  باقامة  املحرفني 

املطارة على  والفي�سلي  الردن  �سباب  الدوري 

ملعب �ستاد عمان الدويل يف ال�ساعة العا�سرة 

ال����ذي دخ��ل  ���س��ب��اب الردن  ..وي���ام���ل  م�����س��اءا 

لفتة  انت�سارات  وحقق  بقوة  الكروي  املو�سم 

   10 بر�سيد  ال���دوري  ف��رق  ���س��دارة  يف  و�سعته 

وازاحة  النت�سارات  م�سرة  يوا�سل  ان  نقاط 

التم�سك  وراء  �سعيا  طريقه  من  كبرة  عقبة 

ب��ال�����س��دارة وه���و ال����ذي ي��ق��دم ب��ق��ي��ادة امل���درب 

جميل  ف��ن��ي  م�ستوى  ال��ب��زور  و���س��ي��م  ال��وط��ن��ي 

رغم  املو�سم  هذا  حققها  التي  بالطفرة  �ساهم 

�سيما  ل  تنتظره  التي  املهمة  ب�سعوبة  ادراك��ه 

وان ال��ف��ي�����س��ل��ي ه��و الخ����ر ي�����س��ع��ى ل��ل��ف��وز ول 

وهو  املقدمة  فرق  كوكبة  �سمن  للبقاء  بديل 

الذي يحتل املركز الثالث بر�سيد 7 نقاط مع 

ثقله  بكل  اليوم  �سرمي  وه��و  موؤجلة  مباراة 

ال��ث��الث��ة مت�سلحا  ال��ن��ق��اط  ح�����س��د  اج���ل  م���ن 

بقيادة  الفريق  ي�سمها  التي  النجوم  بذخرة 

ا�ستطاع  ال��ذي  ال�سيد  ح�سام  ال�سوري  امل��درب 

ان ي��غ��ر م���ن م�����س��ت��وى ال���ف���ري���ق م���ن خ��الل 

امليل  وا���س��ح��ا  وظ��ه��ر  ال��ت��ي خا�سها  امل��ب��اري��ات 

املهارات  ل�ستغالل  الهجومية  امل��ب��ادرات  نحو 

ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي مي��ت��ل��ك��ه��ا جن��وم��ه وخ�����س��و���س��ا 

..وت�سر  وغرهم  العك�ض  والهداف  العر�سان 

الث��ارة  اىل  الردن  و�سباب  الفي�سلي  ل��ق��اءات 

والت�سويق التي تغلق مباريات الفريقني التي 

تقلب فيها الفوز بينهما .

باري�س – وكاالت 

ل ي����زال ب��اري�����ض ���س��ان ج��رم��ان ع��اج��زا عن 

حتقيق احللم الأوروبي، والفوز بدوري الأبطال، 

رغ����م ه��ي��م��ن��ت��ه امل��ح��ل��ي��ة يف ف��رن�����س��ا، وا���س��ت��ح��واذ 

 10 نحو  قبل  عليه  ق��ط��ري  ا�ستثماري  �سندوق 

ي�سم  قويا،  فريقا  احلالية  الإدارة  وبنت  اأع��وام. 

اأغلى لعبني يف العامل؛ الرازيلي نيمار، الذي 

دفع البي اإ�ض جي 222 مليون يورو لناديه ال�سابق 

والفرن�سي  خدماته،  على  يح�سل  كي  بر�سلونة، 

ال���ذي وف��د م��ن م��ون��اك��و مقابل  كيليان م��ب��اب��ي، 

180 م��ل��ي��ون ي����ورو. وي����رز يف ���س��ف��وف ال��ف��ري��ق 

وماركينيو�ض  م��اري��ا  دي  اأنخيل  م��ن،  ك��ل  اأي�سا 

ال�سقوط  لكن  نافا�ض.  وكيلور  فراتي  وم��ارك��و 

يف ن�سف النهائي على يد مان�س�سر �سيتي، بعد 

عام من بلوغ النهائي، اأظهر اأن امل�سروع لي�ض من 

ال�سهل حتقيقه، كما كانت اإدارة النادي تعتقد يف 

ك�سف  باري�ض،  و�سوله  من  قليل  فبعد  البداية. 

نا�سر اخلليفي، رئي�ض �سان جرمان، اأن الهدف 

“خم�سة  غ�سون  يف  بالت�سامبيونز  التتويج  هو 

اأن  الإدارة  اأدرك���ت  ال��وق��ت،  اأع����وام«. لكن مب���رور 

ب�����س��ه��ول��ة،  ب���ه  ال���ف���وز  الأب����ط����ال ل مي��ك��ن  دوري 

ب��ال��ت��زام��ن م��ع قرب  الأخ����رة  ال�سدمة  وج���اءت 

انتهاء ع��ق��ود اأمل���ع جن��وم ال��ف��ري��ق، وه��و م��ا يعني 

احتمالية رحيلهم دون مقابل. وبدا اأن التجديد 

لنيمار ي�سر يف الدرب ال�سحيح، وحاول الالعب 

فعل كل ما لديه اأمام ال�سيتي، لكن الف�سل رمبا 

يكون له اأثر يف تغير خططه وُيعتقد اأن التاأثر 

�سديد  ب��ه��دوء  يتعامل  ال���ذي  م��ب��اب��ي،  اإىل  ام��ت��د 

م��ع م��ف��او���س��ات جت��دي��د ع��ق��ده. وي����درك ال�ساب 

الفرن�سي اأن عقده املقبل، �سيحدد �سكل م�سرته 

يف امل����الع����ب، خ��ا���س��ة م���ع رغ��ب��ت��ه يف ال��و���س��ول 

ال�سائعات  اأوروب���ا. ورغ��م  اأح��د كبار  اإىل  يوما ما 

والأق��اوي��ل، امل���رددة ح��ول رحيله ع��ن البي اإ���ض 

ج���ي ه���ذا ال�����س��ي��ف، ل ي��ج��ي��ب ال���الع���ب ع���ن اأي 

وك��الوؤه  يبطئ  بينما  املطروحة،  الت�ساوؤلت  من 

و�ستكون  املتعجل.  النادي  مع  املفاو�سات  وت��رة 

خا�سة  الناحية،  ه��ذه  يف  حا�سمة  املقبلة  الأي���ام 

ال��ف��رة احلالية  ال��رك��ي��ز يف  ي��ري��د  ب��اري�����ض  اأن 

على )ليج اآ(، حيث يحتل و�سافة اجلدول خلف 

حال  يف  اأم��ا  وحيدة.  نقطة  بفارق  املت�سدر،  ليل 

انتهى الأمر بالبي اإ�ض جي، دون حتقيق الدوري 

املحلي حتى، ف�سيكون هذا من اأ�سواأ موا�سمه مع 

الإدارة احلالية. ورغم تعاقب املدربني من ذوي 

الأ�سماء الرنانة، مثل الإيطايل كارلو اأن�سيلوتي، 

اإميري، وتوما�ض توخيل؛  واأوناي  ولوران بالن، 

اأنه يقرب فقط  الت�سامبيونز يبدو  اأن حلم  اإل 

ول يتحقق.

االنباط – عمان 

���س��ب��اب الردن ���س��دارة  اع��ت��ل��ى ف��ري��ق 

بطولة دوري املحرفني لكرة القدم مع 

ختام مباريات ال�سبوع الرابع فيما بداأ 

فريق الوحدات م�سوار الدفاع عن لقبه 

غياب  بعد  املا�سي  املو�سم  يحمله  ال��ذي 

ت�����س��ف��ي��ات دوري  م�����س��ارك��ت��ه يف  ف��ر���س��ه 

مباراة  اول  يف  تغلب  حيث  ا�سيا  ابطال 

اجلديد  الوافد  اجلليل  على  يخو�سها 

ل������دوري ال�����س����واء  ..واأ�����س����ف����رت ب��اق��ي 

معان  على  الفي�سلي  فوز  عن  املباريات 

ورد  العك�ض،  حممد  للفائز  �سجل   ،1-3

�سجل  فيما  دل����دوم،  واإب��راه��ي��م  ال���ري، 

الفي�سلي  لع���ب  ال��وح��ي��د  م��ع��ان  ه���دف 

اأن�����ض ج��ب��ارات ب��اخل��ط��اأ يف م��رم��اه. كما 

بهدف  البقعة  على  الأردن  �سباب  تغلب 

وح��ي��د ع��ر حم��رف��ه دوج���ال����ض. وف��از 

ال��ع��ق��ب��ة بهدفني  ���س��ب��اب  احل�����س��ني ع��ل��ى 

ب����ادو،  حم���رف���ه  اإم�������س���اء  م���ن  رد  دون 

واأن�����ض ال��ع�����س��ا���س��ل��ة. ك��م��ا ف���از ال��وح��دات 

ع��ل��ى اجل��ل��ي��ل، ب��ث��الث��ة اأه����داف دون رد 

وي��زن  ان����داي،  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ثنائية  ع��ر 

ال���ع���رب. وت���ع���ادل ال�����س��ل��ط م���ع ال��رم��ث��ا 

مع  �سحاب  ت��ع��ادل  فيما  اأه����داف،  ب��دون 

و���س��ام  ل�����س��ح��اب  ���س��ج��ل   ،2-2 اجل���زي���رة 

�سجل  فيما  ال��ق��را،  وع��دي  دعاب�ض،  اأب��و 

ه��ديف اجل��زي��رة ج��ر خ��ط��اب، وعبداهلل 

ال���ع���ط���ار. وم����ع ن��ه��اي��ة اجل���ول���ة ت�����س��در 

بر�سيد  ال��ف��رق  ت��رت��ي��ب  الأردن  ���س��ب��اب 

 ،7 الفي�سلي   ،8 ال�سلط  ث��م  ن��ق��اط،   10

احل�سني 6، اجلزيرة والرمثا 5، معان 4، 

العقبة  �سباب  ثم   ،3 و�سحاب  ال��وح��دات 

واجلليل 2، والبقعة باملركز الأخر دون 

مت�سك  الهدافني  �سعيد  وعلى  نقاط. 

ب�سدارة  النعيمات  يزن  �سحاب  مهاجم 

افتتح  فيما  اه���داف  ب��ث��الث��ة  ال��ه��داف��ني 

الوحدات  جنم  ال�سابق  ال���دوري  ه��داف 

امل�����ح�����رف ال�������س���ن���غ���ايل ر�����س����ي����ده م��ن 

الهداف بهدفني يف مرمى اجلليل .

الفيصلي وشباب االردن صراع الصدارة 

الحلم الباريسي يتحول الى كابوس 

شباب االردن في صدارة الدوري وعودة قوية للبطل 

صفحة اتحاد الكرة تتعرض لالختراق 
االنباط – عمان 

�سفحته  ت��ع��ر���ض  ع���ن  ال���ق���دم  ل��ك��رة  الأردين  الحت�����اد  اأع���ل���ن 

“في�سبوك”، لالخراق من جهات غر معلومة،  الر�سمية على 

الحتاد  وك�سف  اللعبة.  اإط��ار  ن�سر حمتوى خارج عن  ذلك  وتبع 

وقت  اأ���س��رع  يف  ال�سفحة  ا�ستعادة  على  حالياً  يعمل  اأن��ه  الأردين 

ممكن، وا�ستئناف تغطية ن�ساطات وبطولت كرة القدم الردنية 

قبل  فقد  قد  القدم  لكرة  الأردين  الحت��اد  وكان  املعتاد.  بال�سكل 

موقعه  على  ن�سرها  ك��ان  ال��ت��ي  ال�سور  مفاجىء  وب�سكل  اأي���ام   5

ملباريات دوري املحرفني.
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االنباط-وكاالت

ك�����ش��ف رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة 

عن  ح�شني،  ح�شام  م�شر،  يف  كورونا  فريو�س 

ال�شحي  بالو�شع  املرتبطة  ال��ت��ط��ورات  اآخ���ر 

للفنانني �شمري غامن ودالل عبد العزيز.

ب���اإح���دى ال���رام���ج  ويف م���داخ���ل���ة ه��ات��ف��ي��ة 

العلمية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ق���ال  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، 

اإن  ح�شني،  ح�شام  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  ملكافحة 

الفنان �شمري غامن والفنانة دالل عبد العزيز 

ال يزاالن يف امل�شت�شفى، الفتا اإىل تلقي النجمة 

امل�شرية للعالج يف الوقت الذي ت�شهد حالتها 

تاأرجحا بني اال�شتقرار وعدمه.

من  يعاين  غامن  �شمري  اأن  ح�شني  واأو�شح 

اهلل  ب��اإذن  يعافيه  »ربنا  م�شيفا  اخللل،  بع�س 

�شحيفة  نقلت  ح�شبما  ال�����ش��ف��اء«،  ل��ه  ويكتب 

امل�شرية. »الوطن« 

�شمري  دن��ي��ا  ال��ف��ن��ان��ة  ن�����ش��رت  جهتها،  وم��ن 

غ���امن ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه��ا ال��ر���ش��م��ي يف »ت���وي���ر«، 

بال�شفاء. من�شورا يت�شمن دعاء لوالديها 

وك����ان ال��ف��ن��ان ���ش��م��ري غ����امن ق���د ن��ق��ل اإىل 

من  و�شعه  تدهور  عقب  اجلمعة،  امل�شت�شفى، 

اإ�شابته بفريو�س كورونا امل�شتجد. جّراء 

و�شع  قد  الفنان  ف��اإن  طبي،  م�شدر  ووف��ق 

ع���ق���ب و����ش���ول���ه ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ى ع���ل���ى اأج���ه���زة 

التنف�س، وذلك خوفا على �شحته، ومن تطور 

احلالة وم�شاعفاتها نظرا لكر �شنه.

عبد  دالل  ال��ف��ن��ان��ة  اأن  اإىل  امل�����ش��در  ول��ف��ت 

مع  بكوفيد-19  اأ�شيب  من  اأول  كانت  العزيز 

اإثرها للم�شت�شفى. ابنتها دنيا ونقلت على 

وب���ع���ده���ا ب�����اأي�����ام، وب���ال���ت���ح���دي���د اجل��م��ع��ة، 

اإثرها  على  ونقل  �شمري غامن،  الفنان  اأ�شيب 

اجليزة. باملهند�شني مبحافظة  مل�شت�شفى 

ف��اإن  ال�����ش��اب��ع«،  »ال��ي��وم  �شحيفة  وب��ح�����ش��ب 

اأ�شرة الفنان �شمري غامن،  م�شدرا مقربا من 

عبد  دالل  للفنانة  ال�شحية  احلالة  اأن  ك�شف 

متواجدة  وه��ي  م��ا،  حد  اإىل  م�شتقرة  العزيز 

العالج  بروتوكول  وتتلقى  العزل  مب�شت�شفى 

ال������الزم حل��ال��ت��ه��ا، ومت و���ش��ع��ه��ا ع��ل��ى ج��ه��از 

االأوك���������ش����ج����ني، ح���ي���ث ت���ع���ان���ى م����ن ���ش��ي��ق يف 

التنف�س.

اأن ���ش��م��ري غ����امن ت��ع��ر���س  وب�����نّي امل�������ش���در، 

ل��وع��ك��ة ���ش��ح��ي��ة، ح��ي��ث ي���ع���اين م���ن خ��ل��ل يف 

وظ���ائ���ف ال��ك��ل��ى، دخ����ل ع��ل��ى اإث���ره���ا ال��ع��ن��اي��ة 

م�شت�شفى  ولي�س  ع��ادي��ة  مب�شت�شفى  امل��رك��زة 

ع����زل ك��م��ا ي���ق���ال، وب�������داأت ح��ال��ت��ه ال�����ش��ح��ي��ة 

تتح�شن، ومن املقرر اأن ينزل اإىل غرفة عادية 

بعد يومني.

وك���ان���ت ال��ف��ن��ان��ة دن���ي���ا ���ش��م��ري غ�����امن، ق��د 

اأ�شيبت هي ووالدتها، بفريو�س كورونا، خالل 

اأ�شيب  كما  م���وازي«،  »ع��امل  م�شل�شل  ت�شوير 

عدد من امل�شاركني يف امل�شل�شل، منت�شف �شهر 

اأبريل، ما ت�شبب يف خروج العمل من ال�شباق 

الدرامي ل�شهر رم�شان اجلاري.

 الكشف عن آخر تطورات الوضع الصحي للفنان سمير غانم

 في مفاجأة.. امرأة من مالي تضع
 9 توائم بدال من 7

 منظمة الصحة تعلن »خبرا هاما« 
بشأن لقاح »سينوفارم« الصيني

 كويكبان عمالقان يقتربان من 
األرض.. و«ناسا« تكشف خطورتهما

االنباط-وكاالت

اأجنبت امراأة من مايل ت�شعة اأطفال 

اأك��ر مبولودين مم��ا ر�شده  ع��دد  وه��و 

لتن�شم  املزدحم،  رحمها  داخل  االأطباء 

الن�شاء و�شعن  نادرة من  اإىل جمموعة 

توائم. ت�شعة 

وف��ج��ر ح��م��ل ح��ل��ي��م��ة ���ش��ي�����ش��ي��ه )25 

ع���ام���ا( ح��ال��ة م���ن ال���ذه���ول يف ال��دول��ة 

انتباه  وج��ذب  اأفريقيا  ب��غ��رب  ال��واق��ع��ة 

زع���م���ائ���ه���ا. وع���ن���دم���ا ق����ال االأط����ب����اء يف 

رعاية  اإىل  بحاجة  �شي�شيه  اإن  م��ار���س 

اإىل  جوا  ال�شلطات  نقلتها  متخ�ش�شة، 

املغرب حيث و�شعت مواليدها.

وقالت وزيرة ال�شحة يف مايل فانتا 

)خم�س  اجلدد  »املواليد  بيان  يف  �شيبي 

اإناث واأربعة ذكور( واالأم بخري«.

�شي�شيه  ت��ل��د  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  وك����ان 

باملوجات  للفح�س  وفقا  اأطفال،  �شبعة 

املغرب  يف  اأج���ري  ال��ذي  ال�شوتية  ف��وق 

وم����ايل وال�����ذي مل ي��ر���ش��د اث��ن��ني من 

االأجنة. وو�شعت �شي�شيه كل مواليدها 

خالل عملية قي�شرية.

اأم��ر يف غاية  ت�شعة مواليد  واإجن��اب 

الطبية  امل�����ش��اع��ف��ات  تعني  اإذ  ال���ن���درة، 

لو�شع اأكرث من مولود بهذا ال�شكل اأن 

بع�س االأجنة ال تكمل فرة احلمل.

االنباط-وكاالت

اأك������د خ������راء م����ن م��ن��ظ��م��ة ال�����ش��ح��ة 

جرعتني  اأن  يف  ثقتهم  االأربعاء،  العاملية، 

فعالتان  ال�شيني  »�شينوفارم«  لقاح  من 

امل�شتجد. للت�شدي لفريو�س كورونا 

م��ن��ظ��م��ة  ت���ب���ت  اأن  امل����ق����رر  م����ن  وك������ان 

اإذا  فيما  االأ���ش��ب��وع،  ه��ذا  العاملية  ال�شحة 

ال�شينيني  اللقاحني  على  �شتوافق  كانت 

ال�شتخدامهما  و«�شينوفاك«  »�شينوفارم« 

يف حاالت الطوارئ �شد »كوفيد-19«.

يتم  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  ه��ذه  و�شتكون 

االإط���الق،  على  �شيني  ل��ق��اح  اإدراج  فيها 

الطوارئ  ا�شتخدام  قائمة  ت�شمى  على ما 

ملنظمة ال�شحة التابعة لالأمم املتحدة.

و�شيوؤدي ذلك اإىل ن�شر اأو�شع للقاحات 

ال�شينية التي يتم ا�شتخدامها بالفعل يف 

بع�س البلدان غري ال�شني.

طريق  ع��ن  »�شينوفارم«  لقاح  ويعمل 

ل��الإن�����ش��ان ل�شنع  امل��ن��اع��ي  دف����ع اجل���ه���از 

والتي  ك��ورون��ا،  لفريو�س  م�شادة  اأج�شام 

مثل  ال��ف��ريو���ش��ي��ة،  ب��ال��روت��ي��ن��ات  ترتبط 

التي  ال�شوكية  ب��ال��روت��ي��ن��ات  ي�شمى  م��ا 

تر�شع �شطح الفريو�س.

يف  الباحثون  اأح�شر  اللقاح،  والإن��ت��اج 

اأنواع من فريو�س كورونا،   3 معهد بكني 

ال�شينية،  امل�شت�شفيات  يف  امل�شابني  م��ن 

ي�شتطيع  متحور  فريو�س  اإىل  باالإ�شافة 

ال���ت���ك���اث���ر، وف���ق���ا ل�����ش��ح��ي��ف��ة »ن���ي���وي���ورك 

تاميز« االأمريكية.

ول�����دى اإن����ت����اج ال���ب���اح���ث���ني مل���خ���زون���ات 

ك���ب���رية م���ن ف���ريو����ش���ات ك����ورون����ا، ق��ام��وا 

ب�����ش��ّب��ه��ا مب�����ادة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ت�����ش��م��ى ب��ي��ت��ا 

بتعطيل  امل���رك���ب  وق����ام  ب��روب��ي��والك��ت��ون، 

ف��ريو���ش��ات ك��ورون��ا ع��ن ط��ري��ق االرت��ب��اط 

ف��ريو���ش��ات  ب��اإم��ك��ان  ي��ع��د  ومل  بجيناتها، 

التكاثر. املعطلة  كورونا 

الفريو�شات  ب�شحب  الباحثون  قام  ثم 

امل��ع��ط��ل��ة وخ��ل��ط��ه��ا ب��ك��م��ي��ة ���ش��ئ��ي��ل��ة م��ن 

م���رك���ب ق���ائ���م ع��ل��ى االأل���وم���ن���ي���وم ك��م��ادة 

امل�����ش��اع��دة  امل����واد  ه���ذه  لتحفز  م�����ش��اع��دة، 

للقاح،  ا�شتجابته  لتعزيز  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از 

ال�شحيفة. اأ�شارت  ح�شبما 

ي��ذك��ر اأن���ه مت ا���ش��ت��خ��دام ال��ف��ريو���ش��ات 

امل��ع��ط��ل��ة الأك����رث م���ن ق����رن م���ن ال���زم���ان، 

وا�شتخدمها مبتكر لقاح �شلل االأطفال يف 

املا�شي، جونا�س  القرن  اخلم�شينيات من 

���ش��ال��ك، وه���ي م���ن ال���ق���واع���د االأ���ش��ا���ش��ي��ة 

للقاحات �شد عدد من االأمرا�س، مبا يف 

ذلك داء الكلب والتهاب الكبد )اأ(

االنباط-وكاالت

القريبة  االأج�����ش��ام  درا���ش��ات  مركز  اأك��د 

من االأر�س »CNEOS«، التابع لوكالة 

كويكبني  اأن  »ن��ا���ش��ا«،  االأم��ريك��ي��ة  الف�شاء 

ع��م��الق��ني، ���ش��ي��ق��رب��ان م��ن االأر������س ه��ذا 

االأ�شبوع.

ل���«ن��ا���ش��ا«،  ال��ت��اب��ع  امل��رك��ز  ذك��ر  وح�شبما 

الواحد، يعادل ملعب  الكويكب  فاإن حجم 

االأر���س،  م��ن  �شيمران  وباأنهما  ق��دم،  ك��رة 

خالل دورانها حول ال�شم�س.

 »HC3  2021« ال��ك��وي��ك��ب��ان  و���ش��ي��م��ر 

من  ق���ري���ب  جم����ال  يف   ،»AE4 و«2021 

ك���وك���ب���ن���ا »ن�������ش���ب���ي���ا«، ع���ل���ى ب���ع���د م�����ش��اف��ة 

عن  تف�شلنا  ال��ت��ي  تلك  �شعف   18 ت��ق��ارب 

»نيوزويك«  جملة  ذك��رت  م��ا  وف��ق  القمر، 

االأمريكية.

ورغم اأن الكويكبان �شيكونان على بعد 

4.3 مليون ميل منا، اإال اأن مركز درا�شات 

اإىل  اأ���ش��ار  االأر����س،  من  القريبة  االأج�شام 

احتمال مالحظة �شطوع �شادر عنهما.

قطر  اأن  اإىل  العلماء  تقديرات  وت�شري 

 984 ي��ب��ل��غ  ق��د   »HC3  2021« ال��ك��وي��ك��ب 

اأك���ر م��ن ملعب ك��رة قدم  اأن���ه  اأي  ق��دم��ا، 

ب��ي��ن��م��ا يتمتع  ���ش��ت��ي��ت«،  »اإم���ب���اي���ر  وم��ب��ن��ى 

 853 يبلغ  بقطر   »AE4  2021« الكويكب 

قدما.

100 ط��ن من  وجت���ذب االأر����س ح���وايل 

املواد القادمة من الف�شاء يوميا، ويتكون 

معظمها من جزيئات غبار �شغرية.

اأن ي�شرب كويكب ذو  النادر جدا  ومن 

درا�شات  اأن مركز  اإال  االأر���س،  حجم كبري 

االأج�شام القريبة من االأر�س كان قد حذر 

من احتمال حدوث ت�شادم كويكب عمالق 

باالأر�س كل 10 اآالف عام.

ا�صطدام كويكب بالأر�ض

وت����و�����ش����ل����ت وك���������االت ف���������ش����اء ع���امل���ي���ة 

م��ت��ط��ورة  حم��اك��اة  لعملية  اإج��رائ��ه��ا  ع��ر 

ومعقدة، اإىل اأنه ال توجد حاليا اأي تقنية 

قادرة على منع ت�شادم اأي كويكب عمالق 

قد ي�شرب االأر�س.

وخ���ل�������ش���ت امل����ح����اك����اة ال����ت����ي اأ����ش���رف���ت 

»نا�شا«  االأم��ريك��ي��ة  الف�شاء  وك��ال��ة  عليها 

ت�شادم  كارثة  اأن  اإىل  الأ�شبوع،  وا�شتمرت 

ك��وي��ك��ب م��ن ال��ف�����ش��اء ب���االأر����س، ال ميكن 

جتنبها، حتى ولو منحنا مدة زمنية ل�شتة 

ا�شتعدادا لذلك. �شهور 

مثل  فاإن  »اإندبندنت«،  ذكرت  وح�شبما 

ه���ذا »ال�����ش��ي��ن��اري��و ال���ك���ارث���ي«، وال�����ذي مت 

التطرق له يف موؤمتر الدفاع عن الكواكب 

دول  اأن  اأث���ب���ت  امل���ت���ح���دة،  االأمم  ب��رع��اي��ة 

ال��ن��وع من  ال��ع��امل غ��ري م�شتعدة ملثل ه��ذا 

الكوارث.

»اإذا  بيان:  باملوؤمتر يف  امل�شاركون  وقال 

واج��ه��ن��ا م��ث��ل ه���ذا ال�����ش��ي��ن��اري��و يف احل��ي��اة 

اإطالق  على  قادرين  نكون  فلن  الواقعية، 

االإخطار  هذا  مثل  يف  ف�شائية  مركبة  اأي 

بالقدرات احلالية«. الق�شري 

و�شيكون اخليار الوحيد للرد على مثل 

املنطقة  اإخ��الء  هو  احل��دث اخلطري،  هذا 

ل��ك��ن منطقة  ال��ك��وي��ك��ب،  ا���ش��ط��دام  ق��ب��ل 

التاأثري �شتطال اأجزاء كبرية من العامل.

لينديل  ق���ال  ال��ت��ج��رب��ة،  ع��ل��ى  وتعليقا 

الكواكب  ع��ن  ال��دف��اع  م�����ش��وؤول  جون�شون، 

يف »نا�شا«: »يف كل مرة ن�شارك يف متارين 

اأب��رز  م��ن ه��ذا ال��ن��وع، نتعلم امل��زي��د ح��ول 

الكارثي،  املتجاوبني مع مثل هذا احلدث 

ومن يحتاج اإىل معرفة املعلومات ومتى«.

واأ�����ش����اف ج���ون�������ش���ون: »ت�������ش���اع���د ه���ذه 

ال���ت���دري���ب���ات يف ن���ه���اي���ة امل����ط����اف جم��ت��م��ع 

ال����دف����اع ال���ك���وك���ب���ي ع���ل���ى ال���ت���وا����ش���ل م��ع 

ل�شمان  حكوماتنا  وم��ع  البع�س  بع�شهم 

تهديد  حت��دي��د  ح��ال��ة  يف  جميعا  تن�شيقنا 

تاأثري حمتمل يف امل�شتقبل«.

امل���ح���اك���اة، ق��ال  ف�����ش��ل  وردا ع��ل��ى خ���ر 

رئ��ي�����س ���ش��رك��ة »���ش��ب��ي�����س اإك���������س«، اإي���ل���ون 

اأح���د  ك����ان  اإىل ح���ل  م���ا����ش���ك: »االف���ت���ق���ار 

االأ�شباب العديدة التي جتعلنا بحاجة اإىل 

�شواريخ اأكر واأكرث تقدما«.

وح�������ش���ل���ت«����ش���ب���ي�������س اإك�����������س« م����وؤخ����را 

من  دوالر  م��ل��ي��ار   2.89 بقيمة  ع��ق��د  ع��ل��ى 

مركبة  من  التايل  اجليل  لتطوير  »نا�شا« 

بناوؤها  يتم  وال��ت��ي  »�شتار�شيب«،  الف�شاء 

النظام  حول  والب�شائع  االأ�شخا�س  لنقل 

ال�شم�شي.

االنباط-عمان

تقدمي  االأردن  االأط���ف���ال  متحف  ي��وا���ش��ل 

ب��رن��اجم��ه ال����رثي »ال��ت��وا���ش��ل م���ع امل��ج��ت��م��ع« 

اإل��ك��رون��ي��اً ع���ر ���ش��ف��ح��ات��ه وم��ن�����ش��ات��ه على 

االإغ��الق  ب�شبب  االجتماعي  االإع���الم  م��واق��ع 

امل����وؤق����ت الأب����واب����ه ن��ت��ي��ج��ة االإج���������راءات ال��ت��ي 

الرنامج  ه��ذا  وي�شتمل  اجلائحة.  فر�شتها 

 2014 ع��ام  منذ  العربي  البنك  يدعمه  ال��ذي 

ت��ق��دمي ع����دة ب���رام���ج ل���الأط���ف���ال وال��ع��ائ��الت 

وم��ن��ا���ش��ب��ات مميزة  ه��ام��ة  ق�شايا  ع��ل��ى  ت��رك��ز 

رم�شان  �شهر  ب��رن��ام��ج  ومنها  ال��ع��ام؛  خ��الل 

ب�شيغته  تقدميه  املتحف  ب��داأ  ال��ذي  امل��ب��ارك 

االإل��ك��رون��ي��ة اجل���دي���دة م��ن��ذ ال���ع���ام امل��ا���ش��ي 

العام  ه��ذا  ليطرحه  وع���اد  اجل��ائ��ح��ة،  ب�شبب 

مب��و���ش��وع��ات م��ت��ن��وع��ة جت��م��ع ب���ني اأن�����ش��ط��ة 

تخت�س  وف��ق��رات  ل��الأط��ف��ال  م��وج��ه��ة  ممتعة 

مبوا�شيع الطفولة موجهة لالأهل.

وح��ي��ث اأن ب��رن��ام��ج رم�����ش��ان االإل��ك��روين 

الذي بثه املتحف العام املا�شي عر �شفحاته 

فقد  م��ت��اب��ع��ي��ه؛  م���ن  االآالف  اإع���ج���اب  الق����ى 

رم�شانياً  برناجماً  العام  ه��ذا  املتحف  �شمم 

ي���وم���ي���اً ي���زخ���ر مب���ق���اط���ع ف���ي���دي���و ل��ق�����ش�����س 

وال�شخ�شيات  وامل�شابقات،  املمتعة،  احلكواتي 

ل�شيوف  املبا�شرة  واال�شت�شافات  االإ�شالمية، 

من  مبا�شرة  وف��ق��رات  واملو�شيقى،  مميزين، 

داخل  اجلمهور  به  وي�شتهدف  والفن.  العلوم 

االأردن ويف االإقليم العربي معتمداً على ميزة 

من  االإل��ك��روين  والت�شفح  الو�شول  �شهولة 

اأي مكان.

ق���دم  االآن  وح���ت���ى  اجل���ائ���ح���ة  ب����دء  وم���ن���ذ 

اال�شتجابة  يف  فريداً  منوذجاً  العربي  البنك 

و�شع  اجل��ائ��ح��ة،  فر�شتها  ال��ت��ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات 

مب�شوؤوليته  التزامه  اأولوياته  �شلم  على  فيه 

للجهود  دعمه  يف  متّث�ل  وال��ذي  االجتماعية، 

التي تهدف ملوا�شلة توفري  املبتكرة  واحللول 

االأط��ف��ال  لفئتي  القيمة  وامل��ب��ادرات  ال��رام��ج 

االأث��ر  حتقيق  �شاأنها  م��ن  وال��ت��ي  وال��ي��اف��ع��ني، 

وم�شاندتهم يف تخفيف  االإيجابي يف حياتهم 

ت��داع��ي��ات اجل��ائ��ح��ة ع��ل��ي��ه��م، واأح�����د اأب���رزه���ا 

التعّلم  ا�شتدامة  يف  االأط��ف��ال  متحف  ج��ه��ود 

وال���و����ش���ول ل��ل��ع��ائ��الت االأردن����ي����ة وال��ع��رب��ي��ة 

مبحتوى تعليمي تفاعلي ممتع.

ومي�����ك�����ن م����ت����اب����ع����ة ب�����رن�����ام�����ج رم���������ش����ان 

االإلكروين، وجميع مقاطع الفيديو امل�شورة 

االأطفال  متحف  �شفحة  على  الرامج  لكافة 

وقناة  وان�شتجرام،  الفي�شبوك  من�شات  على 

باملتحف. اليوتيوب اخلا�شة 

�����������ش����������ف����������ح����������ة ال����������ف����������ي���������������������ش����������ب����������وك: 

ChildrensMuseumJO
االن�������������������������������������������ش���������������������ت���������������������ج���������������������رام: @

childrenmuseum
www.youtube. ال������ي������وت������وب: 

com/ChildrensMuseumJo

البنك العربي يدعم برامج متحف األطفال التعليمية 
اإللكترونية خالل شهر رمضان المبارك

      

االنباط وكاالت

من وقت اإىل اآخر، ميكن �شماع كلمات من 

اإىل  اأو  قدراتنا  اإىل  ت�شيء  قد  النا�س  بع�س 

قدرتنا  اختبار  اأو  اإحراجنا  بهدف  اأنف�شنا، 

حت�شلني  "اأنت  ومنها:  والتعليق،  الرد  على 

ذلك  من  الرغم  وعلى  كثرية،  اإج���ازات  على 

مرتبك مرتفع"!

 وقد تكون هذه التعليقات حتمل اإح�شا�شاً 

بالغرية، ولكن ال بد من مواجهتها بطريقة 

ب�شبب  يثورون  ال  البالغون  فالنا�س  مهذبة، 

تعليقات �شخيفة اأو نقد جارح.

"دونا  م���وق���ع  ي�����ش��رح  االإط�������ار،  ه����ذا  ويف 

ه��ذا  اإدارة  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ن  االإي���ط���ايل  مودرنا" 

5 طرق. النوع من التعليقات باتباع 

الطلب من الآخر التكرار

عذراً،  "اأ�شتميحك  مثل:  العبارات،  ع�س 

مل اأفهم: هل ميكنك اأن تكرر من ف�شلك ما 

قلته؟"، حتث ال�شخ�س الذى ُيعلق بطريقة 

االأق��ل  على  اأو  خ��ط��وات��ه  تتبع  على  �شخيفة 

اإعادة �شياغة اأفكاره.

اإذا مل ي��ك��ن ه���ذا ك��اف��ًي��ا ف��ه��و ع��ل��ى االأق���ل 

و���ش��ي��ل��ة ل��ن��ق��ل امل��ح��ادث��ة م���ن م�����ش��ت��وى ع���اٍل 

من  م��الءم��ة  اأك��رث  م�شتوى  اإىل  العنف  م��ن 

الفر�شة للتفكري والرد  املواجهة، مما مينح 

باأدب على اأي تعليق اآخر.

ال�صمود

حالة  يف  والبقاء  ال�شمود  و  التجاهل  اإن 

تركيز على العمل، كلها عالمات تفيد باأنك 

ال تعطي وزناً للتعليقات اجلارحة.

ح��دة  ت�����ش��اع��دت  اإذا  احل����االت،  بع�س  ف��ى 

املوقف، ميكن اأن تو�شح النظرة القامتة من 

جانبك، والفك امل�شدود، باأنك قد تنفجربن، 

ولكنك تراجعني عن ذلك الأنك مهذبة.

بالده�صة التظاهر 

منده�شة  "اأنا  ال��ك��ل��م��ات:  ب��ه��ذه  ال���رد  اإن 

على  االأم��ر  يبدو  ال  ه��ذا.  تقولني  ل�شماعك 

لديها  ال��ت��ي  ال��زم��ي��ل��ة  ي�����ش��ع  النحو"،  ه���ذا 

اإرب����اك،  ح��ال��ة  يف  �شلبية،  ع��دوان��ي��ة  م��واق��ف 

فتتوقف عندئذ عن الكالم.

اآلية خا�شة  اإىل ت�شغيل  �شيوؤدي ذلك  كما 

اإىل  منك  النقد  تركيز  ينتقل  حيث  للغاية، 

ال�شخ�س  بالتعليق،  اأدىل  ال���ذي  ال�شخ�س 

الذي �شيتعني عليه بال�شرورة اإجراء عملية 

حتليل ذات، و�شوؤال نف�شه عما حدث.

التعبري عن االنزعاج

دائ��ًم��ا:  مفيد  مفتوح  بقلب  ال��ت��ح��دث  اإن 

ع��ب��ارة ع��ن �شوء  ال��ع��م��ل  امل��وق��ف يف  ك���ان  اإذا 

فهم، فاإنه يحله. ولكن اإذا كان هناك ما هو 

اأكرث من ذلك، فاإن الكالم النابع من القلب 

بد  ال  ول��ك��ن  ال�شطح.  على  حتًما  �شيظهره 

قواعد  ُيغريرِّ  ال��ذي  الغ�شب،  احل��ذر من  من 

كنت  اأن  بعد  م�شيئة،  منك  ويجعل  اللعبة، 

ال�شحية.

 

ال�صوؤال ما اإذا كان هناك

 اأمر ما خاطئ

اأن  الكالم  االأحيان، يكون هدف  يف بع�س 

االآخر مير يف يوم �شيء، وبالتايل ال يتطلب 

والتوا�شل  الهدوء  من  القليل  �شوى  االأم��ر 

وال�شوؤال عما اإذا كان هناك اأي �شيء دفع من 

اأو الكالم اجلارح؟  يتحدث با�شتخدام النقد 

االآخر بفداحة ما  ال�شخ�س  ف�شي�شعر حينها 

ارتكبه من خطاأ.

نصائح للتعامل مع التعليقات السخيفة بطريقة مهذبة في العمل


