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االنباط-عمان

اأعرب جاللة امللك عبداهلل الثاين، يف 

ات�صال هاتفي ام�س الأربعاء مع الرئي�س 

العراقي برهم �صالح، عن تعازيه احلارة 

اندلع  ال��ذي  املاأ�صاوي  احلريق  ب�صحايا 

التعليمي  احل�صني  الإم���ام  م�صت�صفى  يف 

مبدينة النا�صرية، يف حمافظة ذي قار، 

ال�صحايا  م��ن  ال��ع�����ص��رات  بحياة  واأودى 

الأبرياء وت�صبب باإ�صابة اآخرين.

الت�صال،  خ��الل  امللك،  وع���رّ جاللة 

ب��ا���ص��م��ه وب��ا���ص��م �صعب امل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة 

الها�صمية وحكومتها، عن اأ�صدق م�صاعر 

الأل��ي��م،  امل�صاب  بهذا  وامل��وا���ص��اة  التعزية 

يتغمد  اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  اهلل  ���ص��ائ��ال 

على  مينرّ  واأن  رحمته،  بوا�صع  ال�صحايا 

يجنب  واأن  العاجل،  بال�صفاء  امل�صابني 

العراق و�صعبه ال�صقيق كل مكروه، موؤكدا 

م�صاعدة  اأي���ة  لتقدمي  الأردن  ا���ص��ت��ع��داد 

مطلوبة لدعم الأ�صقاء يف العراق.

االنباط-عمان

وامل��غ��رب��ني،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 

م�صركة  اأردن��ي��ة  فل�صطينية  ج��ه��ودا  اإن 

تبذل لتوفري احلماية للم�صجد الأق�صى 

والإ�صالمية  العربية  القرارات  ولتنفيذ 

ما  اأبعاد  ولف�صح  ال�صلة،  ذات  والدولية 

ي��ح��اك م��ن م���وؤام���رة اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة خبيثة 

اأو�صع  ت�صتهدف امل�صجد املبارك، وحل�صد 

���ص��ل��ط��ات الح���ت���الل  ���ص��غ��ط دويل ع��ل��ى 

لوقف عدوانها على القد�س ومقد�صاتها

وح���ذرت ال����وزارة م��ن ال��دع��وات التي 

ت��ط��ل��ق��ه��ا م����ا ت�����ص��م��ى »م���ن���ظ���م���ات ج��ب��ل 

الهيكل« حل�صد او�صع م�صاركة يف اقتحام 

الأح��د  ي��وم  ل��ه  وال��رت��ي��ب  يتم تنظيمه 

امل��ق��ب��ل ل��ل��م�����ص��ج��د الق�������ص���ى ب��ح��ج��ة ما 

ي�صمى »ذكرى خراب الهيكل«

وق��ال��ت اإن ت��ل��ك ال���دع���وات م��دع��وم��ة 

ب�����ص��ك��ل وا�����ص����ح م����ن ع�����دد م����ن اأع�������ص���اء 

الكني�صت املتطرفني الذي يتداعون لعقد 

الإ�صرائيلي  ال���مل��ان  قبة  حت��ت  اجتماع 

تطلقها  ال��ت��ي  ال��دع��وات  واإ���ص��ن��اد  لتاأكيد 

ت��ل��ك امل��ن��ظ��م��ات ب�����ص��اأن ه����ذا الق��ت��ح��ام، 

ومب�����ص��ارك��ة روؤ�����ص����اء م��ن��ظ��م��ات ي��ه��ودي��ة 

جوب�صتاين  بنت�صي  اأب��رزه��م  ا�صرائيلية 

و�صط  امل��ت��ظ��رف��ة،  ل��ه��اف��ا  رئ��ي�����س منظمة 

وامل��واق��ف  الت�صريحات  ب��اط��الق  ت�صابق 

وعر�س اخلطط وامل�صاريع ال�صتعمارية 

الإ�صرائيلية  ال�صيادة  فر�س  يف  لالإ�صراع 

ع��ل��ى امل�����ص��ج��د الأق�������ص���ى وب���اح���ات���ه، مبا 

يعنيه ذلك من هجمة �صر�صة ومتوا�صلة 

الأوق��اف ال�صالمية و�صحب  دائ��رة  على 

�صالحياتها .
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   فتاة تروي لـ »االنباط« رحلتها مع »هوس نتف الشعر«

االأنباط_جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

اأ���ص��ع��د اهلل اأوق��ات��ك��م ب��ك��ل اخل���ري. اإن اأزم��ة 

جائحة فريو�س كورونا كان لها الدور ال�صامل 

لكننا  احلياة،  مناحي  خمتلف  من  العديد  يف 

األ وهي )التوجيهي( والذي  �صنتناول جزئية 

للطالب  ج���ًدا  ه��ام��ة  مف�صلية  نقطة  ُي��ع��ت��� 

م��ب��داأً  لي�س  اأن��ه  الأم���ر  اأن حقيقة  م��ع  وذوي���ه، 

مقد�ًصا ولي�س من الثوابت الوطنية بل عبارة 

للتبديل  ق��اب��ل��ة  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  م��رح��ل��ة  ع��ن 

املتغريات.  مع  ويتوافق  يتواءم  مبا  والتغيري 

ف���ج���اءت اأزم������ة ك���ورون���ا ل���رف���ع ال���غ���ط���اء عن 

كانت لدى  التي  والق�صايا  الأمور  الكثري من 

الق��راب  ومي��ن��ع  امل��ح��رم��ات  م��ن  امل�صتفيدين 

منها.

دولة الرئي�س

هي  وم��ا  امل�صتفيد  وم��ن  التوجيهي  م��ب��داأ 

اأهمية و�صرورة اإعادة النظر �صن�صعها اأمامكم 

للم�صتفيدين  بالن�صبة  واأمانة.  بكل م�صداقيٍة 

من القطاع احلكومي هم كبار موظفي وزارة 

من  ه��ذا  والإداري  واملعلم  والتعليم  الربية 

اأما من اجلانب الثاين فهناك القطاع  جانب، 

اخل���ا����س وال�����ذي مي��ث��ل��ه امل����دار�����س اخل��ا���ص��ة، 

ا  املراكز الثقافية، واليوم متثله املن�صات واأي�صً

ت��وؤم��ن  ال��ت��ي ل  ال��ت��ي��ارات الإج��ت��م��اع��ي��ة  بع�س 

ب��ال��ت��غ��ي��ري ل��ه��ذا اأ���ص��ب��ح اق��ت�����ص��اد ال��ت��وج��ي��ه��ي 

هو  ال�صحية  ف��اإن  وبالتايل  باملاليني  ُيح�صب 

اإن  الثمن.  الأمر هو من يدفع  الطالب وويل 

مبداأ التوجيهي ل يحقق قيمة العدالة كقيمة 

املجتمع  يف  اأو  التعليمية  املنظومة  يف  اأ�صا�صية 

المتحان  طبيعة  اأن  اإذ  ع��ام.  ب�صكٍل  وال��دول��ة 

ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��ت��وج��ي��ه��ي ل ت��ف��ر���س ول ت��اأخ��ذ 

ب��ع��ني الع��ت��ب��ار وج����ود خم����زون م��ع��ريف ل��دى 

ع��اًم��ا على  اإح���دى ع�صر  ال���ذي قطع  ال��ط��ال��ب 

الدرا�صية  ال�صنة  اإىل  لينتقل  الدرا�صة  مقاعد 

حقيقة  اأن  مع  ع�صر  الثاين  العام  يف  املدر�صية 

تكون  اأن  يجب  للطالب  التعليمية  املنظومة 

يح�صل  التي  والنتيجة  تراكمية  فيها  النتائج 

التوجيهي هي متقاربة من  الطالب يف  عليها 

علًما  الدرا�صة  �صنوات  طيلة  نتائجه  جمموع 

باأن نتائج الطالب من ال�صف الأول الأ�صا�صي 

ومن  بها  قة ومعرف  ثانوي م�صدرّ الأول  اإىل 

حيث النظريات العلمية احلديثة فاإن املخزون 

يومه  منذ  الطالب  ل��دى  ل  ت�صكرّ ال��ذي  املعريف 

الأول يف املدر�صة بداية حياته املدر�صية ولغاية 

به  م��ع��رف  خم���زون  ه��و  للتوجيهي  و���ص��ول��ه 

يتم  اأن  ال��ع��دال��ة  م��ن  ولي�س  فعلًيا،  وم��وج��ود 

ب��اأ���ص��ب��وع��ني  حم�����ص��ورًة  زم��ن��ي��ة  مب���دة  تقييمه 

امل��دة  ه��ذه  لأن  المتحانات  تقدمي  م��دة  وه��ي 

قد مير  لأنه رمبا  للطالب  تقييمية  ُتعت�  ل 

اإرادت��ه وقت تقدمي  الطالب بظرف خارج عن 

يف  التعليمية  الظروف  اإىل  اإ�صافًة  المتحان، 

حيث  من  خمتلفًة  ا  اأي�صً فهي  اململكة  مناطق 

التعليمية  والبيئة  الكوادر  وكفاءة  الإمكانات 

وامل�������ص���ت���وى امل��ع��ي�����ص��ي وم�����ص��ت��وى الإم���ك���ان���ات 

الأ�صدُّ  املناطق  من  بدًءا  الطلبة  لدى  التقنية 

الإمكانات  كافة  فيها  تتوفر  مناطق  اإىل  فقًرا 

والكفاءات والكوادر التي ذكرُتها.

دولة الرئي�س

هذه  جميع  المتحان  ُيراعي  اأن  ُيفر�س 

يتحقق  تعليمية  منظومة  �صمن  ال��ف��روق��ات 

ف��ي��ه��ا ق��ي��م��ة ال��ع��دال��ة وامل�������ص���اواة يف ال��ظ��روف 

والتي هي اأ�صا�س العدالة يف احلياة العامة.

دولة الرئي�س

تعتمد  ع���ادت  م��ا  م��ت��ط��ورة  دول  ه��ن��اك  اإن 

الم��ت��ح��ان ب��ل اأوج����دت ���ص��ي��غ اأخ����رى مريحة 

وف��اع��ل��ة ���ص��م��ل��ت امل�����واد ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وح��ج��م��ه��ا 

واأه��م��ي��ت��ه��ا ون��وع��ي��ت��ه��ا ت��ت��ن��ا���ص��ب وت��ت��واف��ق مع 

قدراتهم  خمتلف  وعلى  الطلبة  جميع  قدرات 

��ا  ال��ع��ق��ل��ي��ة وال��ذه��ن��ي��ة، وم���ن ه��ن��ا ب����داأت اأي�����صً

اإىل  تنظر  م  التقدُّ ط��ور  يف  ُتعت�  عربية  دول 

التغيري والتعديل يف منظومة التعليم واآلياته 

ويتالئم  يتوافق  مبا  املناهج  تغيري  يف  وحتى 

مع التطورات العاملية.

دولة الرئي�س

ت��ن��ظ��ر  اأن  ال�������ص���روري  اأ����ص���ب���ح وم����ن  ل��ق��د 

ح���ك���وم���ت���ك���م ����ص���اع���ي���ًة ن���ح���و و�����ص����ع اخل���ط���ط 

ملن  الل���ت���ف���ات  دون  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وال�����ص��ي��ا���ص��ات 

ي�������ص���ع���ون ال���ع�������ص���ا يف ال����دوال����ي����ب م����ن اأج����ل 

م��ا  اإىل  والل����ت����ف����ات  اخل���ا����ص���ة  م�������ص���احل���ه���م 

اأبناءه  ُي�صاهم يف بناء الوطن من خالل رفعة 

الثانوية  امل��رح��ل��ة  يف  ال��ط��ال��ب  نتيجة  ل��ت��ك��ون 

)التوجيهي( من خالل احت�صاب ن�صبة مئوية 

ت�����راوح م���ا ب���ني ث��الث��ني اأىل اأرب���ع���ني ب��امل��ئ��ة 

وال��ن�����ص��ب��ة ال��ب��اق��ي��ة ه���ي امل���ع���دلت ال��راك��م��ي��ة 

الأول  ال�صف  اإىل  الأ�صا�صي  الأول  ال�صف  من 

عن  النظر  بغ�س  ال��ع��دال��ة  لتتحقق  ال��ث��ان��وي 

ن�صب النجاح حتى لو فاقت الثمانون باملئة.

دولة الرئي�س

اأن يكون الهتمام باإعادة النظر  لقد وجَب 

ب��الم��ت��ح��ان وف���ق امل��ت��غ��ريات امل��ع��ا���ص��رة ال��ت��ي 

ُت���رك���ز ع��ل��ى اإن���ت���اج امل��ع��رف��ة وال���و����ص���ول اإل��ي��ه��ا 

والتلقني،  احل�صو  ع��ن  بعيًدا  ال��ط��رق  باأ�صهل 

م���ع م���راع���اة امل����دد ال��زم��ن��ي��ة امل��الئ��م��ة وال��ت��ي 

اإجراء  حُتقق الراحة للطلبة حيث من املمكن 

تق�صيمات زمنية ي�صتطيع من خاللها الطلبة 

يتم  واأن  وي�صر  �صهولٍة  بكل  المتحان  تقدمي 

حتديدها  يتم  جن��اح  ن�صب  و�صع  عن  البتعاد 

ُتعت� موؤ�صر �صعف  ول يجوز جتاوزها وهذه 

للمنظومة التعليمية وتق�صري حكومي ولي�س 

�صعف يف الطالب..

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

االحتالل اإلسرائيلي يفاقم معاناة 
الفلسطينيين في قطاع غزة بتشديده 

الحصار المتواصل منذ 16 عامًا 
االنباط-وكاالت

ت�صديد  الإ�صرائيلي  الح��ت��الل  يوا�صل 

غزة  قطاع  على  املفرو�س  اجلائر  ح�صاره 

16 ع��ام��اً م��ن خ���الل ا���ص��ت��م��رار منعه  م��ن��ذ 

وامل�صاعدات  والطبية  الغذائية  املواد  دخول 

الالزمة  اخل��ام  وامل��واد  وال��وق��ود  الإن�صانية 

نتيجة  توقفت  ال��ت��ي  املختلفة  لل�صناعات 

احل�������ص���ار وال���ق���ط���اع���ات الإن���ت���اج���ي���ة ال��ت��ي 

ت��وق��ف��ت ع��ج��ل��ة الإن���ت���اج ف��ي��ه��ا ب��ع��د ت��دم��ري 

منع  اأو  الأخ����ري  ال���ع���دوان  خ���الل  معظمها 

اإدخال املواد اخلام لت�صغيلها

رئ����ي���������س ����ص���ب���ك���ة امل����ن����ظ����م����ات الأه����ل����ي����ة 

اأ���ص��ار  رم�����ص��ان  اأب���و  حم�����ص��ن  الفل�صطينية 

احل�صار  اأن  اإىل  ���ص��ان��ا  مل��را���ص��ل  ت�صريح  يف 

 16 القطاع منذ  املتوا�صل على  الإ�صرائيلي 

عاماً.
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االنباط-وكاالت

يف  ج��ًدا  رفيعة  �صيا�صيرّة  م�صادر  ك�صفت 

الرئي�س  اأنرّ  ع��ن  ال��ن��ق��اب  الح��ت��الل  ك��ي��ان 

هرت�صوغ،  يت�صحاق  اجل��دي��د،  الإ�صرائيليرّ 

�صيعِقد قريًبا جًدا لقاًء تاريخًيا مع رئي�س 

حممود  اهلل  رام  يف  الفل�صطينيرّة  ال�صلطة 

عبرّا�س  اأنرّ  عينه  ال��وق��ت  يف  لِف��ت��ًة  ��ا���س،  ع��برّ

ال��ع��الق��ات  ت�صخني  يف  ال��و���ص��ي��ط  دور  ل��ِع��ب 

��اًل  اأب��ي��ب وك���ان �صريًكا ف��عرّ اأن��ق��رة وت��ل  ب��ني 

بني  الطويلة  الهاتفيرّة  املُ��ك��امل��ة  ترتيب  يف 

، رج��ب  ه��رت�����ص��وغ وب���ني ال��رئ��ي�����س ال���رك���يرّ

امل�����ص��ادر عينها،  ت  وع�����رّ اأردوغ������ان  ��ب  ط��يرّ

��ة يف  ك��م��ا اأف����اد حُم��لِّ��ل ال�����ص��وؤون ال�����ص��ي��ا���ص��يرّ

ت  ع���رّ  ، ال��ع���يرّ بالتلفزيون   13 ال���� القناة 

ع��ن ���ص��ع��ادت��ه��ا م��ن الت�����ص��الت ع��ل��ى خ��طرّ 

اأنقرة-تل اأبيب-اأنقرة، لِفتًة اإىل اأنرّ هناك 

موؤ�صًرا حمتماًل على حت�صن يف العالقات، 

اأردوغان يجري مكاملة هاتفية مع الرئي�س 

الإ�صرائيلي اجلديد، واأردفت امل�صادر ذاتها 

املكاملة  ا خالل  اأنرّ هرت�صوع واأردوغان تعهدرّ

الهاتفيرّة بينها مبوا�صلة الت�صال واحلوار 

من  �صنوات  بعد  اخل��الف��ات،  رغ��م  امل�صتمر 

املتوترة، بح�صب تعبريها العالقات 
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الدغمي: األردن وسورية تربطهما عالقات 
تاريخية ال يمكن فصلها بحدود أو جغرافيا

وزير العدل: رفع مشروع القانون المعدل لقانون 
التنفيذ لرئيس الوزراء

  االنباط-عمان

ق�����ال رئ���ي�������س جل���ن���ة الأخ��������وة ال���مل��ان��ي��ة 

العراق وفل�صطني و�صورية  الأردنية مع دول 

ول����ب����ن����ان، ال���ن���ائ���ب امل���ح���ام���ي ع���ب���دال���ك���رمي 

ت��رب��ط��ه��م��ا  و����ص���وري���ة  الأردن  اإن  ال���دغ���م���ي، 

بحدود  ف�صلها  ميكن  ل  تاريخية،  ع��الق��ات 

اأو جغرافيا، وجتمعهما العديد من القوا�صم 

���ص��ك��ل��ت عمًقا  امل�����ص��رك��ة، وال��ت��ي  وال���رواب���ط 

ال�صقيقني. البلدين  ا�صراتيجًيا بني 

واأ������ص�����اف، خ�����الل ل���ق���اء ال���ل���ج���ن���ة، ام�����س 

ال�صورية  ال�صفارة  باأعمال  بالقائم  الأرب��ع��اء 

لدى عمان بالإنابة، ال�صفري ع�صام نيال، اأن 

الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  بقيادة  الأردن، 

ومنذ  �صورية  ال�صقيقية  جت��اه  ثابت  موقفه 

ب��داي��ة الأزم����ة ال��ت��ي م���رت ب��ه��ا، وال����ذي اأك��د 

»وحدة  يحفظ  الذي  ال�صيا�صي  احلل  اأهمية 

طوعية  ع��ودة  وي�صمن  و�صعًبا  ا  اأر�صً �صورية 

واآمنة لالجئني«.

يدخر  لن  الأردن  اأن  الدغمي  اأك��د  وفيما 

اأي جهد لتحقيق الت�صامن العربي امل�صرك 

اأ�صار  والإ�صالمية،  العربية  الأمتني  ووح��دة 

الأزم��ات  حجم  بلغت  ومهما  �صورية  اأن  اإىل 

ومتما�صكة  ق��وي��ة  �صتبقى  ب��ه��ا،  م���رت  ال��ت��ي 

وموحدة.

ل��ل��وف��ود  الأخ��������رية  ال�����زي�����ارات  اأن  وب�����ني 

الأثر  لها  كان  ال�صورية،  للعا�صمة  ال�ملانية 

الكبري يف تعزيز العالقات على كل ال�صعد.

التفا�صيل �ص »2«

  االنباط-برتا

ال��ق��ان��ون  م�����ص��روع  ال���ع���دل،  وزارة  رف��ع��ت 

امل��ع��دل ل��ق��ان��ون ال��ت��ن��ف��ي��ذ ل��رئ��ي�����س ال�����وزراء، 

لإ���ص��داره،  اإج���راءات  تبقى من  ما  لل�صري يف 

بعد اأن انهت جلنة متخ�ص�صة درا�صته ب�صكل 

متاأن طيلة الأ�صهر املا�صية.

وقال وزير العدل الدكتور اأحمد الزيادات 

ل���وك���ال���ة الأن����ب����اء الأردن����ي����ة )ب�������را(، ام�����س 

الأرب���ع���اء، اإن���ه رف��ع م�����ص��روع ال��ق��ان��ون املعدل 

اإ�صداره  اج��راءات  لل�صري يف  ال��وزراء  لرئي�س 

الأ�صول. ح�صب 

ال���دك���ت���ور ب�صر  ال�������وزراء  واأع����ل����ن رئ��ي�����س 

ت�صكيل  عن  املا�صي،  العام  نهاية  اخل�صاونة 

جلنة مكونة من 16 �صخ�صا ميثلون اجلهات 

امل��ع��ن��ي��ة ك����اف����ة، مل���راج���ع���ة ن�����ص��و���س ق���ان���ون 

تتم  ب��ح��ي��ث   ،2007 ل�����ص��ن��ة   25 رق���م  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 

فيه مبا يحفظ  الإ�صكالية  الق�صايا  معاجلة 

حق الدائن ويراعي ظروف املدين.

وع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى م����دار ع���دة اأ���ص��ه��ر 

اج��ت��م��اع��ات ج���رى ف��ي��ه��ا ع�����ص��ف ذه��ن��ي مل��واد 

ت�صكيل جلنة م�صغرة  كافة، وقررت  القانون 

ل�����ص��ي��اغ��ة الأف���ك���ار وامل���ق���رح���ات وت��ق��دمي��ه��ا 

التو�صيات  ب��اإق��رار  اللجنة  وق��ام��ت  للجنة. 

وت���ك���ل���ي���ف رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة وزي�������ر ال����ع����دل، 

بالإ�صافة اإىل رئي�س ديوان الراأي والت�صريع 

املعنية. التو�صيات ورفعها للجهات  ل�صياغة 

ت��و���ص��ي��ات  ع�����دة  اإىل  ال��ل��ج��ن��ة  وخ��ل�����ص��ت 

تتطلب.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

حذر رئي�س الوزراء، الدكتور ب�صر اخل�صاونة، 

م���ن ت��داع��ي��ات ت�����ص��اع��د م��ن��ح��ن��ى ن�����ص��ب واأع�����داد 

للم�صت�صفيات  والإدخ���الت  والوفيات  الإ�صابات 

بفريو�س كورونا خالل الأيام املا�صية.

ال��وزراء، خالل تروؤ�صه اجتماعا  واأك��د رئي�س 

تداعيات  م��ع  للتعامل  العليا  الإط��اري��ة  للجنة 

ال����وزراء،  ال���ذي عقد يف رئ��ا���ص��ة  ك��ورون��ا  جائحة 

ن�صب  يف  ال��ت�����ص��اع��د  ه����ذا  اأن  الأرب�����ع�����اء،  ام�������س 

حتى  والح��ت��ي��اط  التنبه  ي�صتوجب  الإ���ص��اب��ات 

لال�صتمرار  ال�صراتيجي  هدفنا  عن  نبتعد  ل 

القطاعات  فيه  تفتح  اآم���ن  �صيف  اإىل  بالعبور 

كاملة بحلول �صهر اأيلول املقبل.

كما اأكد رئي�س الوزراء اأن احلكومة ما�صية يف 

خططها والتزاماتها بعودة التعليم الوجاهي يف 

املدار�س خالل �صهر اأيلول املقبل ويف واجلامعات 

م��ع ب��داي��ة ت�����ص��ري��ن اأول و���ص��م��ن ال���ص��راط��ات 

ال�صحية العامة.

ك��م��ا اأك����د رئ��ي�����س ال������وزراء اأه��م��ي��ة ال��و���ص��ول 

بخ�صو�س  جمتمعيا  اآم��ن��ة  ون�����ص��ب  اأع�����داد  اإىل 

الأ�صخا�س الذين تلقوا املطاعيم باعتباره اأمرا 

القطاعات،  فتح  بخطط  قدما  للم�صي  مركزيا 

يتعامل  ال��ت��ي  املطاعيم  جميع  اأن  على  م�����ص��ددا 

م��ن  وم���ع���ت���م���دة  وف���اع���ل���ة  اآم����ن����ة  الأردن  م��ع��ه��ا 

املوؤ�ص�صة العامة للغذاء والدواء ووفقا لتقييمات 

وتقديرات اجلهات الدولية املخت�صة.

التفا�صيل �ص »2«

عباس عراب التقارب التركي
اإلسرائيلي واتصاالت للقاء مع رئيس 

كيان االحتالل
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اخلمي�س  15 / 7 / 2021 

الخصاونة: ملتزمون بعودة التعليم الوجاهي وال نمتلك هوامش لتقييد الحركة االقتصادية

الخصاونة يزور دائرة األراضي والمساحة ويوّجه إلى تسريع إنجاز المعامالت وأتمتة جميع خدماتها

خريسات أمينًا عامًا للصحة والخوالدة مديرًا لمعهد االدارة العامة

الحكومة تقر معاهدة تسليم المجرمين مع رومانيا

جهود فلسطينية أردنية مشتركة لتوفير الحماية للمسجد األقصى

السفيرة اليونانية: ندعم الوصاية 
الهاشمية وحل الدولتين

الدغمي: األردن وسورية تربطهما عالقات 
تاريخية ال يمكن فصلها بحدود أو جغرافيا

االنباط-عمان

ح���ذر رئ��ي�����س ال������وزراء، ال��دك��ت��ور ب�سر 

اخل�ساونة، من تداعيات ت�ساعد منحنى 

ن�����س��ب واأع���������داد االإ�����س����اب����ات وال���وف���ي���ات 

واالإدخ���������االت ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ب��ف��ريو���س 

كورونا خالل االأيام املا�سية.

واأك����د رئ��ي�����س ال�����وزراء، خ���الل ت��روؤ���س��ه 

للتعامل  العليا  االإطارية  للجنة  اجتماعا 

عقد  ال��ذي  ك��ورون��ا  جائحة  تداعيات  م��ع 

اأن هذا  يف رئا�سة الوزراء، ام�س االأربعاء، 

ي�ستوجب  االإ���س��اب��ات  ن�سب  يف  الت�ساعد 

ال��ت��ن��ب��ه واالح��ت��ي��اط ح��ت��ى ال ن��ب��ت��ع��د عن 

هدفنا اال�سرتاتيجي لال�ستمرار بالعبور 

اآم����ن ت��ف��ت��ح ف��ي��ه ال��ق��ط��اع��ات  اإىل ���س��ي��ف 

اأيلول املقبل. كاملة بحلول �سهر 

احلكومة  اأن  ال����وزراء  رئي�س  اأك���د  كما 

بعودة  وال��ت��زام��ات��ه��ا  خططها  يف  ما�سية 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال���وج���اه���ي يف امل����دار�����س خ��الل 

مع  واجل��ام��ع��ات  امل��ق��ب��ل ويف  اأي��ل��ول  �سهر 

اال�سرتاطات  و�سمن  اأول  ت�سرين  بداية 

العامة. ال�سحية 

ك���م���ا اأك�������د رئ���ي�������س ال�����������وزراء اأه���م���ي���ة 

الو�سول اإىل اأعداد ون�سب اآمنة جمتمعيا 

ب��خ�����س��و���س االأ����س���خ���ا����س ال���ذي���ن ت��ل��ق��وا 

للم�سي  مركزيا  اأمرا  باعتباره  املطاعيم 

م�سددا  ال��ق��ط��اع��ات،  ف��ت��ح  بخطط  ق��دم��ا 

يتعامل  ال��ت��ي  امل��ط��اع��ي��م  ج��م��ي��ع  اأن  ع��ل��ى 

من  ومعتمدة  وفاعلة  اآمنة  االأردن  معها 

ووفقا  وال���دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة 

ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ات  وت��ق��دي��رات  لتقييمات 

املخت�سة.

ووج�������ه رئ���ي�������س ال�����������وزراء ال����������وزارات 

الرقابة  اآليات  بتعزيز  املعنية  واملوؤ�س�سات 

مظاهر  م��ع  ب��ح��زم  للتعامل  وال��ت��ف��ت��ي�����س 

العامة  ال�سالمة  باإجراءات  االلتزام  عدم 

واأوام����ر ال��دف��اع وف��ر���س ع��ق��وب��ات رادع��ة 

املخالفني. بحق 

و�����س����دد اخل�������س���اون���ة، ب���ه���ذا ال�������س���دد، 

ب��اإج��راءات  ت�ساهل  اأو  ت��ه��اون  ال  اأن��ه  على 

“وهي  ال�سحية  املخالفات  على  الرقابة 

ل��ي�����س��ت ح��م��ل��ة اآن��ي��ة واإمن����ا ح��ال��ة رق��اب��ي��ة 

ووا�سحا  كافيا  ردعا  ت�سمن  م�ستدامة” 

ب���ح���ق االأ����س���خ���ا����س وامل���ن�������س���اآت ال���ت���ي ال 

ت��ل��ت��زم ب��ا���س��رتاط��ات ال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة 

ال��ع��ام��ة وال��ت��ي ي���وؤدي ع��دم ال��ت��زام��ه��ا اإىل 

على  �سغط  واإن��ت��اج  ال��وب��اء  انت�سار  ع��ودة 

ال�سحية. القطاعات 

“ ال من��ت��ل��ك  ال��������وزراء  وق�����ال رئ���ي�������س 

ت��ق��ي��ي��دات  ب���اجت���اه  ن���ذه���ب  اإن  ه���وام�������س 

اأن  م��وؤك��دا  االقت�سادية”،  احل��رك��ة  ع��ل��ى 

ب��االإج��راءات  يتمثل  املركزي  الدفاع  خط 

الوقائية واأخذ املطاعيم.

بتقرير  بتزويده  الوزراء  رئي�س  ووجه 

عن اأو�ساع امل�ست�سفيات واملرافق ال�سحية 

وم������دى ج���اه���زي���ت���ه���ا ل���ل���ت���ع���ام���ل م����ع اأي 

الوبائية. تتعلق باحلالة  م�ستجدات 

ا���س��ت��ع��دادات جميع  ال��ل��ج��ن��ة  ون��اق�����س��ت 

اجلهات ال�سحية واملعنية للتعامل مع اأي 

االإ�سابات  اأع���داد  يف  زي��ادة  اأو  م�ستجدات 

وال�����وق�����وف ع���ل���ى االإج�����������راءات ال���واج���ب 

اإىل  ال��و���س��ول  ات��خ��اذه��ا يف حتقيق ه��دف 

اإىل  اإ�سافة  القطاعات،  وفتح  اآمن  �سيف 

وحتفيز  كافية  بكميات  املطاعيم  توفري 

امل���واط���ن���ني ع��ل��ى االإق����ب����ال ع��ل��ى اأخ���ذه���ا 

واالل���ت���زام ب�����س��روط ال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة 

العامة.

االنباط-عمان  

اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  ال����وزراء  رئي�س  ق��ام 

ام�س االأربعاء بزيارة مفاجئة اإىل دائرة االأرا�سي 

وامل�����س��اح��ة، اّط���ل���ع خ��الل��ه��ا ع��ل��ى ���س��ري ال��ع��م��ل يف 

اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��ّدم��ه��ا ال���ّدائ���رة وا���س��ت��م��ع اإىل 

�سكاوى املراجعني ومالحظاتهم حولها.

و����س���ّدد رئ��ي�����س ال������وزراء، خ���الل ال���زي���ارة، على 

����س���رورة ت�����س��ري��ع اإجن������از م��ع��ام��الت امل��واط��ن��ني، 

اأّي عقبات  واإزال�����ة  ل��ه��ا،  ال��زم��ن��ّي��ة  امل���دد  وتق�سري 

ب��ريوق��راط��ّي��ة حت���ول دون ذل���ك مب��ا ي���ت���واءم مع 

الدائرة  عمل  يّت�سم  اأن  �سرورة  م��وؤّك��داً  القانون، 

بال�سال�سة والدّقة وتر�سيد االإجراءات، مبا يحفظ 

ة والعاّمة. احلقوق واملمتلكات اخلا�سّ

اإج���راءات  يف  ال�ّسري  اإىل  اخل�ساونة  وّج��ه  كما 

اأمتتة جميع خدمات الّدائرة وفق معايري ت�سمن 

احلقوق، وتقّل�س تدّخل العن�سر الب�سري، وحتدث 

فارقاً يف م�ستوى اخلدمات و�سرعتها؛ م�سّدداً على 

�سرورة اأن يتّم العمل يف هذا االإطار وفق معادلة 

اأّي  على  الق�ساء  وت�سمن  الّنا�س،  حقوق  حتفظ 

اأمناط للتعّدي على القانون.

ونّوه اإىل اأّن ال�سمة العاّمة لالإدارة االأردنّية هي 

االلتزام و�سيادة القانون، موؤّكداً �سرورة اأن يرافق 

والنزاهة،  ال�سفافّية  درج���ات  اأع��ل��ى  تطبيق  ذل��ك 

الدوائر  يف  خ�سو�ساً  املواطنني،  على  والت�سهيل 

ذات االأهمّية كدائرة االأرا�سي وامل�ساحة التي تعترب 

ع�سب امللكّيات العقارّية.

اإىل ����س���رورة مواكبة  ال������وزراء  رئ��ي�����س  واأ����س���ار 

الرامية  للجهود  الّدائرة  املّتبعة يف عمل  االآلّيات 

اإىل مت��ك��ني اال���س��ت��ث��م��ار ودع���م ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، 

موؤّكداً �سرورة اأن تكون االإجراءات يف هذا اجلانب 

وا���س��ح��ة و���س��ّف��اف��ة وم��وؤمت��ت��ة مب��ا ي�سهم يف دع��م 

اال�ستثمارات القائمة وامل�ستقبلّية.

وقال رئي�س ال��وزراء: نعّول دائماً على كوادرنا 

الطّيبة يف موؤ�ّس�ساتنا وتوظيف خرباتها وكفاءاتها 

يف ت��ط��وي��ر اآل���ّي���ات ال��ع��م��ل وت�����س��ه��ي��ل االإج������راءات 

القدمية يف تقدمي  االأ�ساليب  اإىل  الركون  وع��دم 

اأّن م��ن ح��ّق املواطنني الذين  اخل��دم��ات، م��وؤّك��داً 

يدفعون ال�سرائب اأن يجدوا خدمات الئقة ومبدد 

زمنّية معقولة وغري مرهقة لهم.

اإىل  ال���زي���ارة،  خ��الل  ال�����وزراء،  رئي�س  وا�ستمع 

االأرا�سي وامل�ساحة  دائ��رة  اإيجاز قّدمه مدير عام 

التي  ال�سوافني حول اخلدمات  بالوكالة حمّمد 

التي تواجه عملها،  الدائرة، والتحّديات  تقّدمها 

واخل���ط���ط امل�����س��ت��ق��ب��ل��ّي��ة ل��ت��ط��وي��ر اآل����ّي����ات العمل 

على  والت�سهيل  االإج�������راءات  ت�سهيل  ي��دع��م  مب��ا 

املواطنني.

االنباط-عمان

التي  جل�سته  يف  ال��وزراء  جمل�س  اقر 

رئي�س  برئا�سة  االأرب��ع��اء،  ام�س  عقدها 

ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة 

معاهدة  على  الّت�سديق  قانون  م�سروع 

االأردنية  اململكة  بني  املجرمني  ت�سليم 

ل�سنة  روم��ان��ي��ا  وج��م��ه��ورّي��ة  الها�سمّية 

.2021

وياأتي اإقرار م�سروع القانون التزاماً 

من   )33( امل���اّدة  من   )2( الفقرة  بن�ّس 

االأردن  بني  للتعاون  وتعزيزاً  الّد�ستور، 

اجلرمية  مكافحة  جم��ال  يف  وروم��ان��ي��ا 

ذل�������ك اجل����رمي����ة  اخل������ط������رية، مب�����ا يف 

اإفالت املجرمني  املنّظمة، و�سمان عدم 

ت�سليم  جم���ال  وت�سهيل  ال��ع��دال��ة،  م��ن 

امل���ج���رم���ني مب����ا ي���ت���واف���ق م����ع امل���ب���ادئ 

الد�ستورّية.

وتاأجري  بيع  نظام  املجل�س  اأق���ّر  كما 

ا�ستثمار  م��وؤ���ّس�����س��ة  اأرا����س���ي  وا���س��ت��ث��م��ار 

 ،  2021 ل�سنة  وتنميتها  الوطنّية  املوارد 

اأرا�سي  وذلك لغايات تنظيم اأحكام بيع 

�������س���ة وت���اأج���ريه���ا وا���س��ت��ث��م��اره��ا،  امل���وؤ����سّ

وت���ط���ب���ي���ق اأح����ك����ام ه�����ذا ال����ّن����ظ����ام ع��ل��ى 

للموؤ�ّس�سة  ملكّيتها  تعود  التي  االأرا�سي 

مب��خ��ت��ل��ف ال���ط���رق، وك���ذل���ك االأرا����س���ي 

ال���ت���ي ان��ت��ق��ل��ت م��ل��ك��ّي��ت��ه��ا ل��ل��م��وؤ���ّس�����س��ة 

مبقت�سى املاّدة )4( من قانون املوؤ�ّس�سة.

ت�����س��ه��ي��ل  اإىل  ال�����ّن�����ظ�����ام  وي������ه������دف 

وتقليل  امل�ستثمرين،  على  االإج����راءات 

امل������ّدة ال����الزم����ة ل���ل���ب���دء ب��اال���س��ت��ث��م��ار، 

القطاعني  ب��ني  م��ا  ال�����س��راك��ة  وت�سجيع 

الّلجان  عمل  ولتنظيم  واخلا�س،  العام 

النظام،  ه��ذا  اأح��ك��ام  مبقت�سى  امل�سّكلة 

�������س���ة  ول���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى ح����ق����وق امل���وؤ����سّ

وامل�ستثمرين.

وواف���������ق امل���ج���ل�������س ع���ل���ى ت���و����س���ي���ات 

جل��ن��ة ال��ت�����س��وي��ة وامل�����س��احل��ة، امل�����س��ّك��ل��ة 

العالقة  الق�سايا  ت�سوية  الأ�س�س  وفقاً 

ب��ني امل��ك��ل��ف��ني ودائ�����رة ���س��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

ال�سريبّية  االأو�ساع  بت�سوية  واملبيعات، 

ت��رّت��ب��ت  وم��ك��ّل��ف��ني،  ���س��رك��ات  ل���� )909( 

قانون  الأح��ك��ام  وف��ق��اً  ال��ت��زام��ات  عليهم 

���س��ري��ب��ة ال���دخ���ل وق����ان����ون ال�����س��ري��ب��ة 

املبيعات. العاّمة على 

ع���ل���ى ���س��ع��ي��د اآخ��������ر، ق�������ّرر جم��ل�����س 

الوزراء تعيني الدكتورة اإلهام خري�سات 

لل�سوؤون  ال�����س��ّح��ة  ل����وزارة  ع��اّم��اً  اأم��ي��ن��اً 

�سهام  وامل��ه��ن��د���س��ة  واالإدارّي��������ة،  ال��ف��ن��ّي��ة 

مل��ع��ه��د االإدارة  ع��اّم��اً  اخل���وال���دة م��دي��راً 

ال��ع��اّم��ة؛ وذل����ك ب��ع��د ح�����س��ول��ه��م��ا على 

الإ�سغال  املتقّدمني  بني  الّدرجات  اأعلى 

التي  امل�سابقة  ومب��وج��ب  ال��وظ��ي��ف��ت��ني، 

اأج���ري���ت ب��ح�����س��ب ن���ظ���ام ال��ت��ع��ي��ني على 

القيادّية. الوظائف 

االنباط-عمان

وامل���غ���رتب���ني،  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ق���ال���ت 

م�سرتكة  اأردن���ي���ة  فل�سطينية  ج���ه���ودا  اإن 

االأق�سى  للم�سجد  احلماية  لتوفري  تبذل 

واالإ���س��الم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ق���رارات  ولتنفيذ 

وال��دول��ي��ة ذات ال�����س��ل��ة، ول��ف�����س��ح اأب��ع��اد ما 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة خبيثة  م����وؤام����رة  م���ن  ي���ح���اك 

اأو���س��ع  وحل�سد  امل��ب��ارك،  امل�سجد  ت�ستهدف 

لوقف  االحتالل  �سلطات  على  دويل  �سغط 

عدوانها على القد�س ومقد�ساتها

وح������ذرت ال�������وزارة م���ن ال����دع����وات ال��ت��ي 

تطلقها ما ت�سمى “منظمات جبل الهيكل” 

حل�����س��د او�����س����ع م�������س���ارك���ة يف اق���ت���ح���ام ي��ت��م 

املقبل  االأح����د  ي���وم  ل��ه  وال��رتت��ي��ب  تنظيمه 

للم�سجد االق�سى بحجة ما ي�سمى “ذكرى 

الهيكل« خراب 

اإن تلك الدعوات مدعومة ب�سكل  وقالت 

وا����س���ح م���ن ع����دد م���ن اأع�������س���اء ال��ك��ن��ي�����س��ت 

اجتماع  لعقد  ي��ت��داع��ون  ال���ذي  امل��ت��ط��رف��ني 

حت���ت ق��ب��ة ال���ربمل���ان االإ���س��رائ��ي��ل��ي ل��ت��اأك��ي��د 

واإ�����س����ن����اد ال�����دع�����وات ال���ت���ي ت��ط��ل��ق��ه��ا ت��ل��ك 

ومب�ساركة  االقتحام،  ه��ذا  ب�ساأن  املنظمات 

روؤ������س�����اء م���ن���ظ���م���ات ي���ه���ودي���ة ا���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

منظمة  رئي�س  جوب�ستاين  بنت�سي  اأبرزهم 

ل��ه��اف��ا امل��ت��ظ��رف��ة، و���س��ط ت�����س��اب��ق ب��اط��الق 

ال��ت�����س��ري��ح��ات وامل���واق���ف وع��ر���س اخل��ط��ط 

فر�س  يف  لالإ�سراع  اال�ستعمارية  وامل�ساريع 

االأق�سى  امل�سجد  على  االإ�سرائيلية  ال�سيادة 

وباحاته، مبا يعنيه ذلك من هجمة �سر�سة 

اال�سالمية  االأوقاف  دائرة  على  ومتوا�سلة 

امل�سهد،  عن  واإزاحتها  �سالحياتها  و�سحب 

وت�����س��ع��ي��د اج�������راءات وت����داب����ري االح���ت���الل 

من  يتجزاأ  ال  كجزء  امل�سلني  �سد  القمعية 

واأ�سرلة  لتهويد  املفتوحة  االحتالل  حملة 

ال���ق���د����س وب���ل���دت���ه���ا ال���ق���دمي���ة وت��ف��ري��غ��ه��ا 

الفل�سطينيني  امل��واط��ن��ني  م���ن  ب��ال��ت��دري��ج 

اليهود امل�ستوطنني  ل�سالح 

االإ�سرائيلية  احلكومة  ال���وزارة  وحّملت 

امل�����س��وؤول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة وامل��ب��ا���س��رة ع���ن تلك 

االق��ت��ح��ام��ات وت��ل��ك ال����دع����وات ون��ت��ائ��ج��ه��ا 

على  ب�سعا  عدوانا  واعتربتها  وتداعياتها، 

وانتهاكا  ومقد�ساته،  الفل�سطيني  ال�سعب 

ال�سلة  ذات  املتحدة  االأمم  ل��ق��رارات  �سارخ 

ي��ح��ا���س��ب عليها  مل�����س��ت��وى ج��رمي��ة  ي��رت��ق��ي 

القانون الدويل

االنباط-عمان

االأردنية  الربملانية  ال�سداقة  بحثت جمعية 

االأوربية، برئا�سة النائب خلدون حينا، االأربعاء، 

اليفرثيا  اململكة،  لدى  اليونانية  ال�سفرية  مع 

البلدين  الثنائية بني  العالقات  تياناكى،  جاال 

و�سبل تعزيزها.

وقال حينا خالل لقائه ال�سفرية اإن البلدين 

ال�سديقني تربطهما عالقات ممتدة وعريقة، 

وه���ن���اك ت�����س��اب��ه يف ال��ك��ث��ري م���ن امل���واق���ف جت��اه 

بع�س الق�سايا، داعًيا اإىل تعزيز هذه العالقات 

وا�ستثمارها يف �ستى املجاالت، ال�سيما الربملانية 

واالقت�سادية منها.

واأ����س���ار اإىل ال��ق��م��ة ال��ث��الث��ي��ة، ال��ت��ي جمعت 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ورئي�س ال���وزراء 

اليوناين والرئي�س القرب�سي عام 2019، للبناء 

على خمرجاتها يف تعزيز ال�سراكة وزيادة فر�س 

اململكة يف جم��االت  اإىل  اال���س��ت��ث��م��ارات  وج���ذب 

الطاقة والزراعة والتجارة وزيادة ونقل املعرفة 

من خالل التبادل الثقايف.

اليونان  دور  اللجنة  اأع�ساء  ثمن  ب��دوره��م، 

يف دع���م ال��و���س��اي��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات 

ال�سريف،  ال��ق��د���س  يف  وامل�سيحية  االإ���س��الم��ي��ة 

واملحافظة على الو�سع التاريخي ملدينة القد�س 

وعدم تغيري معاملها.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، اأك������دت ال�����س��ف��رية ال��ي��ون��ان��ي��ة 

ع��م��ق ال��ع��الق��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، وا���س��ف��ة اإي��اه��ا 

ب�”الوطيدة”.

ال�سرق  امل��ن��ت��دى  ال�����س��راك��ة يف  اإىل  واأ����س���ارت 

اأو�سطي، ف�ساًل عن وج��ود م��ب��ادرات للعمل يف 

جمال الطاقة وال�سياحة.

واأ�سافت اأن بالدها تدعم الو�ساية الها�سمية 

على املقد�سات االإ�سالمية يف القد�س ال�سريف، 

بال�سراع  يتعلق  الدولتني فيما  كما تدعم حل 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي االإ����س���رائ���ي���ل���ي، حت��ق��ي��ق��ا ل��الأم��ن 

واال�ستقرار باملنطقة.

  االنباط-عمان

االأردنية  الربملانية  االأخ��وة  قال رئي�س جلنة 

ول��ب��ن��ان،  و���س��وري��ة  وفل�سطني  ال��ع��راق  دول  م��ع 

النائب املحامي عبدالكرمي الدغمي، اإن االأردن 

ميكن  ال  تاريخية،  عالقات  تربطهما  و�سورية 

العديد  وجتمعهما  جغرافيا،  اأو  بحدود  ف�سلها 

من القوا�سم والروابط امل�سرتكة، والتي �سكلت 

عمًقا ا�سرتاتيجًيا بني البلدين ال�سقيقني.

االأربعاء  اللجنة، ام�س  واأ���س��اف، خ��الل لقاء 

عمان  ل��دى  ال�سورية  ال�سفارة  باأعمال  بالقائم 

باالإنابة، ال�سفري ع�سام نيال، اأن االأردن، بقيادة 

جاللة امللك عبداهلل الثاين، موقفه ثابت جتاه 

ال�سقيقية �سورية ومنذ بداية االأزمة التي مرت 

ال��ذي  ال�سيا�سي  اأهمية احل��ل  اأك���د  وال���ذي  ب��ه��ا، 

وي�سمن  و�سعًبا  ��ا  اأر���سً �سورية  “وحدة  يحفظ 

عودة طوعية واآمنة لالجئني«.

يدخر  ل��ن  االأردن  اأن  ال��دغ��م��ي  اأك����د  وف��ي��م��ا 

امل�سرتك  العربي  الت�سامن  لتحقيق  جهد  اأي 

اإىل  اأ�سار  ووحدة االأمتني العربية واالإ�سالمية، 

اأن �سورية ومهما بلغت حجم االأزمات التي مرت 

بها، �ستبقى قوية ومتما�سكة وموحدة.

وبني اأن الزيارات االأخرية للوفود الربملانية 

يف  الكبري  االأث����ر  لها  ك��ان  ال�����س��وري��ة،  للعا�سمة 

اأن  م���وؤك���ًدا  ال�سعد،  ك��ل  على  ال��ع��الق��ات  تعزيز 

موقفنا جتاه الالجئني خالل االأزم��ة ال�سورية 

ك���ان م��وق��ف ا�ستقبال االأه����ل ل��الأه��ل، رغ���م كل 

ال�سعوبات االقت�سادية.

الت�سريع يف عملية  ���س��رورة  ال��دغ��م��ي  واأك���د 

ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري واالق��ت�����س��ادي ب��ني البلدين، 

اأزم��ة �سح املياه التي ُيعاين منها  م�سرًيا اإىل اأن 

االأردن هي م�سكلة قدمية جديدة.

التعاون  ���س��رورة  اإىل  ال�سوري  اجلانب  ودع��ا 

بهذا ال�ساأن عرب التن�سيق امل�سرتك لتحقيق كل 

امل�سالح بني البلدين ال�سقيقني.

ال���ن���واب: حممد بني يا�سني  ق���ال  ب���دوره���م، 

وفرا�س العجارمة وفريد حداد وذياب امل�ساعيد 

وم���غ���ري ال���ه���م���الن ون���اج���ح ال����ع����دوان وت��ي�����س��ري 

عمًقا  مي��ث��الن  و���س��وري��ة،  االأردن  اإن  ك��ري�����س��ان، 

واالإ���س��الم��ي��ة،  العربية  ل��الأم��ت��ني  ا�سرتاتيجًيا 

مو�سحني اأن املهم هو ثبات وقوة املوقف ال�سوري 

للموقف  ودع���م  ق���وة  ميثل  ب��اع��ت��ب��اره  ومتا�سكه 

العربي يف العديد من الق�سايا.

اآف��اق  اأه��م��ي��ة تو�سيع  ال��ن��واب على  ���س��دد  كما 

املجاالت،  جميع  يف  وعمان  دم�سق  بني  التعاون 

اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وامل��ي��اه،  الطاقة  ق��ط��اع  �سيما يف 

�سرورة ت�سهيل كل االإجراءات املتبعة على املعابر 

احلدودية، وت�سهيل عملية التنقل بني البلدين.

ال��دوام،  االأردن كان على  اأن موقف  واأ�سافوا 

وطيلة فرتة االأزمة ال�سورية التي اندلعت العام 

2011، هو الوقوف اإىل جانب �سورية يف حماربة 

االإرهاب والتطرف، واحلفاظ على وحدة الرتاب 

ال�سوري، االأمر الذي انعك�س اإيجاًبا على وجود 

متثيل دبلوما�سي بني البلدين مل ينقطع حتى 

يف اأحلك الظروف.

اللقاء،  بهذا  نيال  ال�سفري  اأ���س��اد  جانبه،  من 

ال����ذي ج���اء ب��ن��اء ع��ل��ى دع����وة م��ن جل��ن��ة االأخ����وة 

ال��ع��راق وفل�سطني  دول  االأردن��ي��ة مع  الربملانية 

على  دالل��ة  اللجنة  الأ�سم  وان  ولبنان،  و�سورية 

التي  واجل��غ��راف��ي��ة  التاريخية  ال��ع��الق��ات  عمق 

تربط البلدين، ف�ساًل عن املحبة ال�سادقة التي 

جتمع ال�سعبني ال�سقيقني. واأ�ساف اأن العالقات 

ت�سري ب�سكل جيد والرغبة يف تطويرها وتعزيزها 

اأن الزيارات  اإىل  ج��ادة من كال الطرفني، الفًتا 

التي متت اخريا �ساهمت يف و�سع لبنة واأ�سا�س 

واالقت�سادية،  التجارية  ال��ع��الق��ات  ال�ستئناف 

والعمل على اإزالة كل املعيقات والتحديات التي 

واجهتها.

ال�سقيقني  ال�سعبني  ل���دى  اأن  ن��ي��ال  وت��اب��ع 

اأوا�����س����ر م��ت��ي��ن��ة، وجت��م��ع��ه��م��ا ه��م��وم وت��ط��ل��ع��ات 

التاآخي وتغليب  م�سرتكة، نحو عالقة عنوانها 

اإع��ادة فتح  ق��رار  اأن  البلدين، مو�سًحا  م�سلحة 

اأع��اد االأم��ل  املعرب احل���دودي )جابر - ن�سيب(، 

قومية  م�سلحة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��ع��الق��ات  ب��ع��ودة 

ووطنية لكال البلدين.

وزاد اأن االإج������راءات، ال��ت��ي مت��ت اخ���ريا على 

املعابر من زيادة الكادر الطبي وتقلي�س �ساعات 

احلظر، جاءت لتخفيف االإج���راءات اأم��ام حركة 

االأردن  ب��ني  التجارية  احل��رك��ة  وت�سريع  النقل 

و�سورية.
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فيزيائياً امل�سافة بني العقل والقلب ال تتجاوز طول امل�سطرة اأي حوايل ثالثني �سنتيمرتاً 

ومقاربة ومتحي�ص  لغة حتليل  وىل  ف���االأ اللغتني،  ب��ني  �ستان  ذل��ك  ورغ��م  بقليل،  اأق��ل  اأو 

الخ  ورومان�سية..  وفزعة  لغة عاطفة  والثانية  ..اإل��خ،  وتفكري وموقف  وح�سابات ومنطق 

واأحياناً غوغائية وخيال:

وىل يف امل�سرق والثانية يف املغرب،  1. امل�سافة الواقعية بني اللغتني تتجاوز املكان، وكاأن االأ

فالفيزياء والكيمياء من الواجب تناغمهما.

اأننا نحتاح للغة القلب  للغة العقل يف املواقف ال�سلبة واحلا�سمة، بيد  2. نحتاج دائماً 

ن�سانية. والعاطفة اإبان املواقف االإ

3. غالباً املراأة حتكمها لغة العاطفة وقليل من الرجال يحتكم لهذه اللغة اإالاّ عند الفزعات 

ن�سانية. اأو املواقف املرتبطة بالراأفة واالإ

ن�سان واع اأن يعي�ص دون توافقية وتكاملية بني اللغتني لغايات احلكمة يف  4. ال ميكن الإ

اإتخاذ القرار.

يام ال يوؤمن باللغتني، بيد اأنه يف�سل لغة املال واملادية يف خ�سم  5. بع�ص النا�ص هذه االأ

عامل الراأ�سمالية، وهذا ما ال يجعل للحياة �سوى الطعم املادي الزائل.

6. مع الزمن والنمو الفكري لالإن�سان وو�سولية حلالة النبوغ الفكري والعاطفي ي�سبح 

ن�سان  التناغم بني اللغتني ُجلاّ وا�سح، وغالباً تطغى لغة العقل على العاطفة مع كرب �سن االإ

بداع والتميز يف نهاية العمر. واأقلها التكاملية بينهما، ولهذا يتجلى االإ

ب�سراحة: املواءمة بني لغتي العقل والقلب جلاّ مهمة يف هذا الزمان، فاإن تاهت بو�سلة 

اإحدى اللغتني ُت�سندها االأخرى.

�سباح العقل والعاطفة

د. محمد طالب عبيدات

لغتا العقل والقلب

االنباط-عمان

واال�ستثمار  التجارة  ملن�سة  االأول  االجتماع  ام�ص  انطلق 

اأج���ل امل��ت��و���س��ط، ب��رئ��ا���س��ة م�سرتكة من  ل���دول االحت���اد م��ن 

مثل   حيث  الها�سمية.  االأردن��ي��ة  واململكة  االأوروب���ي  االحت��اد 

الفنية  ل��ل�����س��وؤون  ال��ع��ام  االأم���ني  م�ساعد  ال��ق��ط��ارن��ة/  زاه���ر 

ال�سناعة  وزارة  يف  اخلارجية  التجارية  ال�سيا�سات  ومدير 

التجارة والتموين االأردن يف رئا�سة هذا االجتماع املخ�س�ص 

ل���وزراء  ع�سر  احل���ادي  ال����وزاري  امل��وؤمت��ر  خم��رج��ات  ملتابعة 

�سهر  يف  املنعقد  املتو�سط  اأج��ل  من  االحت��اد  ل��دول  التجارة 

ت�سرين الثاين من العام املا�سي.

للتجارة  عمل  برنامج  م�سروع  ح��ول  التباحث  مت  حيث 

واال���س��ت��ث��م��ار ب��ني دول االحت����اد م��ن اأج���ل امل��ت��و���س��ط بهدف 

املتو�سط  اأج��ل  م��ن  االحت���اد  ل��دول  التناف�سية  امل��ي��زة  تعزيز 

مبا ي�ساهم يف حجم التبادل التجاري اال�ستثماري بني هذه 

الدول.

ويف ه��ذا ال�����س��دد، اأ���س��ار  زاه���ر ال��ق��ط��ارن��ة اإىل ال��رتاب��ط 

ال��وث��ي��ق ب���ني ال��ت��ج��ارة واال���س��ت��ث��م��ار واأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز بيئة 

مم���ار����س���ة االأع����م����ال يف امل��ن��ط��ق��ة ل���غ���ر����ص ال��ت�����س��ب��ي��ك ب��ني 

اإق��ام��ة  وت�سهيل  املنطقة  دول  يف  االقت�ساديني  املتعاملني 

عمل  فر�ص  توفري  يف  ي�ساهم  نحو  على  امل�سرتكة  االأعمال 

دول  يف  واالقت�سادية  االجتماعية  التنمية  وتعزيز  جديدة 

املنطقة. كما بني  القطارنة اأهمية تي�سري اإجراءات التجارة 

ال��ت��داع��ي��ات  ال��ت��ع��ايف م��ن  ال����دول م��ن  واال���س��ت��ث��م��ار لتمكني 

االقت�سادية الناجمة عن جائحة فريو�ص كورونا امل�ستجد.

هذا، وقد مت االتفاق على اأن تقوم الدول بدرا�سة م�سروع 

مناق�ستها  بغر�ص  مقرتحات   اأية  وبيان  املذكور   الربنامج 

املنوي عقده يف �سهر كانون االأول  خالل االجتماع الالحق 

القادم.

االنباط-عمان

االأرب��ع��اء،  ام�����ص  ال�سحة،  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

ج��دي��دة  734اإ����س���اب���ة  و  وف���ي���ات   9 ت�سجيل 

ب���ف���ريو����ص ك����ورون����ا يف امل���م���ل���ك���ة، ل��ريت��ف��ع 

اإجمايل الوفيات اإىل 9864 واالإ�سابات اإىل 

.759025

واأ�����س����ارت ال�������وزارة، يف امل���وج���ز ال��ي��وم��ي 

اأن  اإىل  باململكة،  )كوفيد-19(  الإح�سائية 

اإىل  و���س��ل  ��اً  ح��ال��ياّ الن�سطة  احل����االت  ع���دد 

اأدخ��ل��ت ام�ص  ال��ت��ي  7621 وع���دد احل����االت 

اإىل امل�ست�سفيات 61، فيما غادرت 39 حالة، 

دة التي تتلقى  لي�سل اإجمايل احلاالت املوؤكاّ

العالج يف امل�ست�سفيات اإىل498.

اإ���س��غ��ال  اأن ن�����س��ب��ة  وب��ي��ن��ت االإح�����س��ائ��ي��ة 

ة ال���ع���زل يف اإق��ل��ي��م ال�����س��م��ال ب��ل��غ��ت 8  اأ����س���راّ

باملئة،   20 احلثيثة  العناية  ة  واأ���س��راّ باملئة، 

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

اال�سطناعي 11 باملئة.

اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  الو�سط،  اإقليم  ويف 

احلثيثة  والعناية  باملئة،   15 ال��ع��زل  ة  اأ���س��راّ

اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  بينما  ب��امل��ئ��ة،   22 اإىل 

�ص اال�سطناعي 7 باملئة. اأجهزة التنفاّ

ة ال��ع��زل يف  وب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة اإ���س��غ��ال اأ����س���راّ

ة  اإقليم اجلنوب 6 باملئة، ون�سبة اإ�سغال اأ�سراّ

اإ�سغال  ون�سبة  ب��امل��ئ��ة،   8 احلثيثة  العناية 

�ص اال�سطناعي 5 باملئة. اأجهزة التنفاّ

حالة   533 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ����س���ار 

����س���ف���اء، ل��ي�����س��ل اإج����م����ايل ح�����االت ال�����س��ف��اء 

املتوقعة بعد انتهاء فرتة العزل البالغة 14 

يوماً اإىل 741540.

واأو���س��ح امل��وج��ز اأن��ه ج��رى ام�����ص اإج��راء 

الفحو�سات  اإجمايل  ليبلغ  فح�ساً،   26199

التي اأجريت منذ بدء اجلائحة ولغاية االآن 

الفحو�سات  ن�سبة  اأن  اإىل  الفتاً   ،8151910

االإيجابياّة ام�ص و�سلت اإىل 2.80 باملئة.

االنباط-عمان

 اأقر جمل�ص هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم 

العايل و�سمان جودتها اإدراج اجلامعة االأملانية 

ماأدبا على  االأمريكية يف  االأردن��ي��ة واجلامعة 

االإطار الوطني االأردين للموؤهالت.

تراأ�سها  التي  املجل�ص، يف جل�سته  اأق��ر  كما 

رئي�ص الهيئة الدكتور ظافر ال�سرايرة، ام�ص 

االأرب����ع����اء، امل��واف��ق��ة ع��ل��ى االع��ت��م��اد اخل��ا���ص 

االإل��ك��رتوين  الت�سويق  ماج�ستري  لتخ�س�ص 

وال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي يف ج��ام��ع��ة االأم���رية 

�سمية للتكنولوجيا، وماج�ستري الت�سميم، يف 

االأويل  اخلا�ص  واالعتماد  الريموك،  جامعة 

ال�سيرباين  االأم��ن  للتخ�س�سات، بكالوريو�ص 

االأردن���ي���ة،  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  ج��ام��ع��ة  يف 

وعلم  امل��ع��ل��وم��ات،  واأم����ن  ال�سبكات  وه��ن��د���س��ة 

ال��ب��ي��ان��ات وال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي يف جامعة 

احل�سني بن طالل، والقبالة والعناية بحديثي 

يف  الرقمية،  اجلنائية  والتحقيقات  ال���والدة، 

جامعة البلقاء التطبيقية، واالأمن ال�سيرباين، 

وعلم البيانات والذكاء اال�سطناعي، وحو�سبة 

االأجهزة الذكية يف جامعة الطفيلة التقنية، 

واأم�����ن امل��ع��ل��وم��ات واالأدل�������ة ال��رق��م��ي��ة، وعلم 

ال��ب��ي��ان��ات وال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي، يف جامعة 

املحا�سبة  يف  اال���س��ط��ن��اع��ي  وال���ذك���اء  م���وؤت���ة، 

والتدقيق، وتكنولوجيا مالية وادارة املخاطر، 

والتكنولوجيا  التطبيقية،  العلوم  جامعة  يف 

الزراعية احليوية وهند�سة اجلينات يف جامعة 

عمان االأهلية.

واأق������ر امل��ج��ل�����ص امل���واف���ق���ة ع��ل��ى االع��ت��م��اد 

اخلا�ص للتخ�س�سات، ماج�ستري التحكيم يف 

االأهلية،  عمان  جامعة  يف  االن�����س��اءات،  عقود 

االإ�سراء،  الرتبوية، يف جامعة  االدارة  ودبلوم 

وادارة االأزمات يف جامعة موؤتة ، وا�ستمرارية 

بكالوريو�ص،  للتخ�س�سات  اخلا�ص  االعتماد 

والفنون  والت�سميم  واآداب��ه��ا،  العربية  اللغة 

جامعة  يف  ال��داخ��ل��ي،  التطبيقية/الت�سميم 

الفنون  وماج�ستري  وبكالوريو�ص  ال��ريم��وك، 

ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة، وب���ك���ال���وري���و����ص وم��اج�����س��ت��ري، 

املو�سيقى، يف جامعة الريموك، وبكالوريو�ص 

وم��اج�����س��ت��ري، ع��ل��م احل��ا���س��وب، وب��ك��ال��وري��و���ص 

ه��ن��د���س��ة ال����ربجم����ي����ات، يف ج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم 

علم  وب��ك��ال��وري��و���ص  االأردن���ي���ة،  والتكنولوجيا 

احلا�سوب، والتمري�ص، والت�سوير اال�سعاعي، 

متري�ص  وماج�ستري  وال��ق��ان��ون،  اجلغرافيا، 

احلاالت ال�سحية احلادة للبالغني، يف جامعة 

القانون،  وبكالوريو�ص  ط���الل،  ب��ن  احل�سني 

والقانون اجلزائي، يف جامعة عمان االأهلية، 

وع��ل��م احل��ا���س��وب، وهند�سة ال��ربجم��ي��ات، يف 

جامعة موؤتة.

واأقر املجل�ص املجاالت املعرفية للتخ�س�سات 

احليوية  الزراعية  التكنولوجيا  بكالوريو�ص، 

اجلنائية  والتحقيقات  اجل��ي��ن��ات،  وه��ن��د���س��ة 

املحا�سبة  يف  اال�سطناعي  وال��ذك��اء  الرقمية، 

والتدقيق.

  االنباط-برتا

املعدل  القانون  م�سروع  ال��ع��دل،  وزارة  رفعت 

ما  يف  لل�سري  ال�����وزراء،  لرئي�ص  التنفيذ  لقانون 

تبقى من اإج��راءات الإ�سداره، بعد اأن انهت جلنة 

االأ�سهر  طيلة  م��ت��اأن  ب�سكل  درا���س��ت��ه  متخ�س�سة 

املا�سية.

وق���ال وزي���ر ال��ع��دل ال��دك��ت��ور اأح��م��د ال��زي��ادات 

لوكالة االأنباء االأردنية )برتا(، ام�ص االأربعاء، اإنه 

رفع م�سروع القانون املعدل لرئي�ص الوزراء لل�سري 

يف اجراءات اإ�سداره ح�سب االأ�سول.

واأعلن رئي�ص الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 

نهاية العام املا�سي، عن ت�سكيل جلنة مكونة من 

16 �سخ�سا ميثلون اجلهات املعنية كافة، ملراجعة 

ن�سو�ص قانون التنفيذ رقم 25 ل�سنة 2007، بحيث 

تتم معاجلة الق�سايا االإ�سكالية فيه مبا يحفظ 

حق الدائن ويراعي ظروف املدين.

وع����ق����دت ال��ل��ج��ن��ة ع���ل���ى م������دار ع�����دة اأ���س��ه��ر 

اجتماعات جرى فيها ع�سف ذهني ملواد القانون 

ل�سياغة  م�سغرة  جل��ن��ة  ت�سكيل  وق����ررت  ك��اف��ة، 

االأفكار واملقرتحات وتقدميها للجنة.

وتكليف  التو�سيات  ب���اإق���رار  اللجنة  وق��ام��ت 

رئي�ص اللجنة وزير العدل، باالإ�سافة اإىل رئي�ص 

التو�سيات  ل�سياغة  وال��ت�����س��ري��ع  ال�����راأي  دي����وان 

ورفعها للجهات املعنية.

تتطلب  تو�سيات  ع��دة  اإىل  اللجنة  وخل�ست 

اإدخال تعديالت ت�سريعية على 13 مادة من مواد 

القانون النافذ واإ�سافة مادتني جديدتني له.

اأو����س���ت بها  ي�����س��ار اىل ان ال��ت��ع��دي��الت ال��ت��ي 

رئي�سة  فئات  ث��الث  اإىل  تق�سيمها  ميكن  اللجنة 

ه����ي، ت��ع��دي��الت حت���د م���ن ح��ب�����ص امل���دي���ن ب�سكل 

ب��اإج��ازة  تتعلق  وت��ع��دي��الت  مبا�سر  وغ��ري  مبا�سر 

ا�ستخدام الو�سائل االإلكرتونية يف بع�ص اإجراءات 

التنفيذ وتعديالت تتعلق بتجويد بع�ص ن�سو�ص 

القانون ومعاجلة بع�ص الثغرات التي ك�سف عنها 

التطبيق.

باحلد  املتعلقة  اللجنة  تو�سيات  وت�سمنت 

مبا�سر،  وغ��ري  مبا�سر  ب�سكل  امل��دي��ن  حب�ص  م��ن 

تعديل الفقرة ه� من املادة 20، لي�سبح من اجلائز 

ت��ق��دمي كفالة  ب��احل��ب�����ص دون  ا���س��ت��ئ��ن��اف احل��ك��م 

وا�سرتطت الكفالة فقط لغايات وقف تنفيذ قرار 

احلب�ص.

وج��رى اق��رتاح لتعديل الفقرة “�أ” من املادة 

22 بحيث ي�سبح احلد االأدنى ملقدار الت�سوية التي 

حتول دون حب�ص املدين من 25 باملئة من قيمة 

املبلغ  اأ���س��ل  م��ن  باملئة   15 اإىل  ب��ه  املحكوم  املبلغ 

املحكوم به، وت�ستثنى الفوائد من احت�ساب قيمة 

الت�سوية.

الفقرات  تعديل  اي�سا  التو�سيات  وت�سمنت 

احلب�ص  م���دة  لت�سبح   22 امل����ادة  م��ن  “د”  “ج”، 
للدين الواحد يف ال�سنة 60 يوما، وم��دة احلب�ص 

ال��رتاك��م��ي��ة 120 ي��وم��ا م��ه��م��ا ب��ل��غ��ت ال���دي���ون اأو 

الدائنون.

كما اأو�ست اللجنة بتعديل الفقرات “�أ”، “ب” 

من امل���ادة 23 باإ�سافة ع��دد من احل���االت التي ال 

لل�سفه  عليه  املحجور  وه��ي  احلب�ص،  فيها  يجوز 

قانون  الأح��ك��ام  وف��ق��ا  املع�سر  وامل��دي��ن  الغفلة،  اأو 

االإع�����س��ار وامل���دي���ن امل��ح��ج��ور عليه وف��ق��ا الأح��ك��ام 

اإذا كان لهما ابن  القانون امل��دين، والزوجان معا 

عمره يقل عن 15 عاما اأو ابن من ذوي االإعاقة، 

اأو اإذا كان زوج املدين متوفيا اأو نزيل مركز اإ�سالح 

وتاأهيل، واإذا كان الدين موثقا بتاأمني عيني، واإذا 

قل جمموع الدين املنفذ اأو املبلغ املحكوم به عن 3 

اآالف دينار واإذا ثبت وجود اأموال للمدين كافية 

الأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

واقرتحت اللجنة تعديل املادة 24 من القانون، 

واأ�سيفت حاالت جديدة النق�ساء احلب�ص، وهي، 

اإذا جرى حب�ص املدين احلد االأق�سى املن�سو�ص 

واإذا �سرح  ال��ق��ان��ون،  22 م��ن ه��ذا  امل���ادة  عليه يف 

املدين بوجود اأموال تعود له كافية للوفاء بالدين 

وملحقاته.

يف ه����ذه احل���ال���ة ي��دع��و ال��رئ��ي�����ص ال��ف��ري��ق��ني 

وي�سمع اأقوالهما فاإذا اقتنع ب�سحة ادعاء املدين 

اأم���ر بدفع  اأو  مل��دة معقولة  ت��اأخ��ري احلب�ص  ق��رر 

ال��دي��ن امل��ح��ك��وم اأق�����س��اط��ا خ���الل م���دة ال تتجاوز 

اإ���س��ارة احلجز على تلك  ث��الث �سنوات مع و�سع 

منع  منها،  احتياطية  تدابري  اتخاذ  اأو  االأم���وال 

م�سرفية  كفالة  امل��دي��ن  ق��دم  واإذا  امل��دي��ن،  �سفر 

كافية، للوفاء بالدين وملحقاته اأو كفيال مقتدرا 

الفقرة  بتعديل  اللجنة  واأو�ست  الرئي�ص.  يقبله 

املادة 84 بحيث ي�سرتط اأن تبداأ املزايدة  “�أ” من 
للمال حمل  املقدرة  القيمة  باملئة من   50 بن�سبة 

مال  بيع  ميكن  ك���ان  ال�سابق  يف  بينما  امل���زاي���دة، 

املدين باأقل من 50 باملئة من قيمته املقدرة.

مكرر،   117 امل���ادة  باإ�سافة  تو�سية  واق��رتح��ت 

تق�سي ب�سريان اأحكام القانون املعدل على قرارات 

احلب�ص ال�سابقة وق�سايا التنفيذ املنظورة.

وط��ل��ب��ت ال��ل��ج��ن��ة يف ت��و���س��ي��ات��ه��ا ف��ي��م��ا يتعلق 

بالتعديالت التي تتعلق باإجازة ا�ستخدام الو�سائل 

تعديل  التنفيذ،  اإج���راءات  بع�ص  االإلكرتونية يف 

اتخاذ  13، بحيث ي�سبح من اجلائز   ،10 املادتني 

بع�ص اإجراءات التنفيذ بالو�سائل االإلكرتونية.

بحيث   ،114  ،61 امل��ادت��ني  ت��ع��دي��ل  واق��رتح��ت 

اأم���وال امل��دي��ن املحجوزة  ي�سبح م��ن اجل��ائ��ز بيع 

باملزاد االإلكرتوين، وفق تعليمات ي�سدرها الوزير.

واأقرت اللجنة تو�سيات �سبت يف جمال جتويد 

ومعاجلة  ال��ن��اف��ذ  ال��ق��ان��ون  يف  الن�سو�ص  بع�ص 

بع�ص الثغرات التي ك�سف عنها التطبيق، ومنها 

اقرتاح باإ�سافة مادة 4 مكرر تق�سي برتك معاملة 

يطلب  اأن  دون  �سنة  م���دة  انق�ست  اإذا  التنفيذ 

املحكوم له اأي اإج��راء فيها مع جواز املثابرة على 

التنفيذ مبوجب ا�ستدعاء يقدمه اأحد االأطراف.

واأو�ست بتعديل املادة 4 واملتعلقة باالخت�سا�ص 

امل���ك���اين ل���دوائ���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذ، ب��ح��ي��ث ت�����س��ب��ح اأك���ر 

“ج”  الفقرة  من   1،2،3 البنود  وتعديل  و�سوحا، 

ت��ق��دمي احتجاج  ي�����س��رتط  ، بحيث   7 امل����ادة  م��ن 

الكمبياالت مثال  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ورق��ة  ع���دم وف���اء 

قبل طرحها للتنفيذ، وبحيث ي�سبح التقادم من 

االأ�سباب التي توقف التنفيذ.

واقرتحت تعديل امل��ادة 8 باإ�سافة فقرة “ب” 

اإليها، ت�سرتط لتنفيذ االأوراق التجارية واالإ�سناد 

العادية اأال يكون احلق الثابت فيها قد تقادم وفق 

اأحكام القوانني اخلا�سة، حيث كان الن�ص احلايل 

ال��ت��ق��ادم م��دت��ه 15 ع��ام��ا جلميع االإ���س��ن��اد  يجعل 

التنفيذية. واأو�ست بتعديل املادة 14 من القانون 

بتو�سيح بع�ص االأحكام االإجرائية يف حالة وفاة 

املدين قبل امتام اإجراءات التنفيذ.

انطالق أعمال االجتماع األول لمنصة التجارة واالستثمار في إطار االتحاد من أجل المتوسط.

تسجيل 9 وفيات و 734إصابة بفيروس كورونا في المملكة

هيئة االعتماد يقر إدراج الجامعتين األلمانية واألميركية في مأدبا في اإلطار الوطني للمؤهالت

وزير العدل: رفع مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لرئيس الوزراء

  االنباط-عمان

ام�ص  م�����س��اروة،  نبيل  البيئة،  وزي���ر  بحث 

االأرب����ع����اء، م���ع ال�����س��ف��رية ال��ربي��ط��ان��ي��ة ل��دى 

امل��م��ل��ك��ة، ب��ردج��ي��ت ب���رن���د، ت��رت��ي��ب��ات م��وؤمت��ر 

االأطراف لالتفاقية االإطارية للتغري املناخي 

ال� 26 .

ولفت اإىل اأن��ه �سيتم عقد ه��ذا امل��وؤمت��ر يف 

�سهر ت�سرين الثاين من العام احلايل يف مدينة 

الأهمية  ون��ظ��را  امل��ت��ح��دة.  اململكة  غال�سكو/ 

امل�ستوى الوطني وال��دويل،  املوؤمتر على  هذا 

ا�ستعر�ص م�ساروة، اأهم التح�سريات االأردنية 

امل�ستجيبة  واالإجن��������ازات  اخل�����س��و���ص،  ب��ه��ذا 

للمناخ التي حققتها اململكة.

االنباط-برتا

زارت جل��ن��ة االق��ت�����س��اد واال���س��ت��ث��م��ار يف جمل�ص 

النواب، ام�ص االأربعاء، مركز حدود جابر واملنطقة 

احلرة ال�سورية االأردنية، ومدينة احل�سن ال�سناعية.

و�سمت اللجنة اإىل جانب رئي�سها النائب خالد 

اأبو ح�سان النواب: حممد املحارمة، وامال ال�سقران، 

وجعفر الربابعة. وقال اأبو ح�سان، اإن زيارة اللجنة 

مل���رك���ز ح�����دود ج���اب���ر ج�����اءت ب���ه���دف االط������الع على 

االإجراءات املتخذة يف املركز لت�سهيل عملية ا�ستقبال 

اخلا�سة  الت�سجيل  من�سة  ق��درة  لرفع  امل�سافرين 

بالقادمني عرب املراكز احلدودية.

اأن جلنة االقت�ساد �ستو�سي  اأب��و ح�سان  واأ�ساف 

باإعادة فتح مركز جابر بعد اطالعها على التجهيزات 

واالإجراءات ال�سحية واللوج�ستية املتخذة يف املركز.

املتخذة يف  االإج����راءات  اللجنة تفقدت  اأن  وب��ني 

املركز لت�سهيل حركة امل�سافرين والتبادل التجاري 

وحركة التجارة البينية بني االأردن و�سوريا.

واأ����س���اف اأن ال��ل��ج��ن��ة اط��ل��ع��ت ع��ل��ى االإج������راءات 

دخول  ت�سهيل  اإىل  الهادفة  واللوج�ستية  ال�سحية 

املركز،  وال�سورية عرب  االردن��ي��ة  ال�ساحنات  وخ��روج 

بتفريغ  ت��و باك” اخل��ا���س��ة  “الباك  واإل��غ��اء ح��رك��ة 

حموالت ال�ساحنات فيما بينهما.

خالل  اط��ل��ع��ت،  اللجنة  اأن  ح�سان  اأب���و  واأو���س��ح 

جولتها على املنطقة احلرة االأردنية ال�سورية، على 

اعمال اإع��ادة تاأهيل املنطقة وجتهيز بناها التحتية 

الالزمة الإعادة اقالع العمل اال�ستثماري يف املنطقة 

اأن��ه �سي�سار الإع��ادة  ال�سورية، الفتا  احل��رة االردنية 

ت�سغيلها يف اأعقاب ربطها مع الدوائر ذات العالقة.

ب��دوره ق��دم مدير ع��ام املنطقة احل��رة ال�سورية 

ايجازا  اخل�ساونة،  الدكتور عرفان ع�سام  االردنية 

ع��ن واق���ع املنطقة احل���رة قبل اغ��الق��ه��ا م��ن حيث 

العمل اال�ستثماري وحجم التبادل التجاري فيها.

واأكد اخل�ساونة ان العمل م�ستمر بوترية عالية 

الإنهاء جميع التجهيزات اللوج�ستية الالزمة لعودة 

العمل يف املنطقة احلرة من جديد، م�ستعر�سا املزايا 

على  للم�ساعد  املنطقة  تقدمها  التي  والت�سهيالت 

ا�ستثمارات  ال�سابقني وا�ستقطاب  امل�ستثمرين  عودة 

جديدة.

ويف م��دي��ن��ة احل�����س��ن ال�����س��ن��اع��ي��ة ب��ل��واء ال��رم��ث��ا 

مبحافظة اربد بحثت جلنة االقت�ساد مع عدد من 

امل�ستثمرين باملدينة اأف�سل ال�سبل لتعزيز اال�ستثمار 

واإزالة املعيقات التي تعرت�ص منوه وتطوره.

واأك����د اأب���و ح�����س��ان خ���الل ال��ل��ق��اء ان ال��ع��م��ل ج��اٍر 

الإع������داد م�����س��ودة ق���ان���ون ج��دي��د ل��ال���س��ت��ث��م��ار يلبي 

احلالية يف ظل جائحة فريو�ص  املرحلة  متطلبات 

خ����رباء حمليون  ب��ن��وده  ب�سياغة  ي�����س��ارك  ك���ورون���ا 

واأج��ان��ب وممثلو ع��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص اىل جانب 

ذات  واجل��ه��ات  والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطتني 

ال�سلة بال�ساأن اال�ستثماري.

امل��وج��ودة يف  ال��ق��ان��ون  اأن م�سودة م�سروع  واأك���د 

ع���ه���دة جم��ل�����ص ال����ن����واب، وت��ق��دم��ت ب��ه��ا احل��ك��وم��ة 

والتحديات  امل��رح��ل��ة  متطلبات  تلبي  ال  ال�سابقة، 

اأم��ام اال�ستثمار على اكر من �سعيد، م�سددا على 

وا�سحة  بنودا  يت�سمن  قانون لال�ستثمار ال  اأي  اأن 

وتعالج  اخلا�ص،  القطاع  وتدعم  اال�ستثمار،  حتفز 

التحديات الراهنة لن مير من بوابة جمل�ص النواب.

هو  الرئي�ص  اال�ستثمار  ق��ان��ون  ه��دف  اأن  وب��ني 

من  العقبات  واإزال����ة  اال�ستثمارية،  الفر�ص  تعزيز 

اأم��ام��ه��ا، وت��وف��ري م��زي��د م��ن احل��واف��ز الت�سجيعية 

ل��ت��وط��ني اال���س��ت��ث��م��ار يف امل��م��ل��ك��ة، م��ن خ���الل ب��ل��ورة 

م�سروع قانون يعالج االختالالت ويدفع باال�ستثمار 

قدما.

واأكد ان التحديات التي فر�ستها جائحة كورونا 

ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات ت�����س��ت��وج��ب و���س��ع خطط 

وب���رام���ج ت��ع��ايف ت��رت��ك��ز ع��ل��ى امل��زي��د م��ن االع���ف���اءات 

البنكية  وال��ت�����س��ه��ي��الت  واجل��م��رك��ي��ة  ال�����س��ري��ب��ي��ة 

التي  والنفط  ال�سحن  كلف  وتعوي�ص  واالئتمانية 

باتت توؤرق القطاع ال�سناعي انتاجا وت�سديرا.

ال�سناعي لالعتماد على  القطاع  دع��م  اأن  واأك��د 

ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة خلف�ص ك��ل��ف ال��ط��اق��ة عليه مل 

اأ�سبح �سرورة ملحة �ساأنه �ساأن باقي  يعد ترفا بل 

االجراءات الت�سجيعية والتحفيزية باعتبار القطاع 

اخلا�ص الالعب الرئي�ص يف حتقيق النمو ومواجهة 

حتديات البطالة.

واأكد ابو ح�سان ان جميع ق�سايا امل�ستثمرين يف 

مدينة احل�سن وم�ساكلهم �ستتابعها جلنة االقت�ساد 

مع  يت�سق  لها مبا  املنا�سبة  احللول  الإيجاد  بجدية 

اخلا�ص،  القطاع  بدعم  الدافعة  امللكية  التوجيهات 

احلكومة لرتجمته  ت�سعى  ما  ذل��ك  اأن  اىل  م�سريا 

على ار�ص الواقع بربامج واجراءات �سريعة وفعالة.

بدوره دعا ع�سو اللجنة النائب جعفر الربابعة، 

العليا  الوطن  بيد مل�سلحة  ي��دا  العمل  اإىل  اجلميع 

للم�سي قدما بدفع عجلة التنمية التي يعد القطاع 

ال�سناعي واال�ستثماري اأبرز روافعه.

ال�����س��ن��اع��ي��ة  “هويتنا  حت���دي���د  اأه���م���ي���ة  واأك�������د 

املنتجات  ج����ودة  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز  واال�ستثمارية” 

ع��ل��ى دع���م وح��واف��ز  م��ق��اب��ل احل�����س��ول  وتناف�سيتها 

القطاع  ام���ام  العقبات  تذليل  يكفل  مب��ا  م�سجعة 

ويخل�سه من حالة بريوقراطية يعاين منها، مطالبا 

باأن يكون للعامل االردين االولوية يف الت�سغيل.

حممد  النائبان  اللجنة  ع�سوا  اأك���د  ب��دوره��م��ا، 

املحارمة، وامال ال�سقران، �سرورة معاجلة التحديات 

التي تواجه القطاع ال�سناعي بال�سرعة املمكنة �سواء 

ما يتعلق منها بالت�سريعات، اأو باملعيقات، او باحلوافز 

الت�سجيعية.

و�سددا على اأهمية توطني اال�ستثمار وان ال يكون 

عابرا، واأن ذلك يتحقق من خالل جملة من احلوافز 

للم�ستثمر املحلي واالجنبي على حد �سواء، خ�سو�سا 

اال�ستثمارات املوجودة يف املحافظات واالأطراف.

ال�سناعية  احل�سن  مدينة  مدير  عر�ص  ب���دوره 

فاأ�سار  اال�ستثماري  املدينة  للواقع  ذي��اب��ات،  ه��اين 

اىل اأنها ثاين اأك��رب منطقة �سناعية وتنموية على 

م�ستوى اململكة، اإذ ت�سم 132 �سركة ا�ستثمارية يعمل 

بها حوايل 30 األف عامل بحجم ا�ستثمار يزيد على 

الرابعة  التو�سعة  مرحلة  واأن  دي��ن��ار  مليار  ن�سف 

للمدينة �سارفت على االنتهاء.

امل�ستثمرين مبدينة احل�سن  رئي�ص جمعية  اأم��ا 

م��رك��ز جمرك  اأن  ف��اأك��د  ال��ن��داف،  ع��م��اد  ال�سناعية 

املدينة مل يعد ي�ستوعب حجم انتاج مدينة احل�سن، 

واملنطقة التنموية، ومدينة ال�سايرب �سيتي، مطالبا 

اأك��رب �سعة الأن  بتو�سعة املركز، او البحث عن مكان 

معظم منتجات امل�سانع تذهب للمعاينة يف جمرك 

ل�سركة  ال�سالحيات  باإعادة  النداف  عمان. وطالب 

املدن ال�سناعية والتي ذهبت لهيئة اال�ستثمار وهو 

اأط��ول يف اجناز  اأ�سبح ي�سكل عائقا وياأخذ وقتا  ما 

املعامالت املت�سلة.

وزير البيئة يبحث مع السفيرة 
البريطانية ترتيبات مؤتمر األطراف

لجنة االقتصاد النيابية تزور حدود جابر 
ومدينة الحسن الصناعية
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انا على يقني باننا بحاجة ما�صة اىل مرحلة جديدة يف التعليم .. وهناك جماالت ال حت�صى لها 

التلقني اىل احل��وار العلمي  .. لننتقل من  التوا�صل الفكري  الدخالها جديا يف املرحلة القادمة يف 

الفكري والتحليل ..

اأفقدنا التعليم مفرداته ..

الكثريون ان�صحبوا اىل اجهزه الكمبيوتر ..

تراجع العمل االكادميي يف كافة امل�صتويات

خمرجات التعليم اليوم �َصُعفْت..

ما زلنا نرى التوجيهي منذ ٦٠ عاما كما نراه اليوم

افتقدنا كمدر�صني مبادئ التعليم ب�صغف

ا�صبح التدري�ص اخلا�ص م�صار الكثريين

الثقافة والفكر والريا�صة..تال�صت

النظام التعليمي ال�صحيح واالمثل يجب ان ياخذ م�صار ت�صجيع الطالب بنظام تقييم بعالمات 

مرتفعة ن�صبيا .. النظر اىل ايجابيات الطلب .. النظام التعليمي العربي يتعامل مع العالمة كا�صلوب 

معاقبة واداة رعب .. لذا جتد مقيا�ص العالمات يف معظم االحيان متدين وعري �صحيح .. النظام 

التعليمي ال�صحيح واملبدع ي�صجع احل��وار والفكر وااليجابية والتجديد.. النظام العربي التعليمي 

عبارة عن تلقني مبتور وتكرار ال يوجد اطالق لالبداع اال ما ندر ..

احتدث هنا عن جميع مراحل التعليم من االبتدائية اىل االعدادية اىل الثانوية وحتى التعليم 

اجلامعي بكل درجاته .. نظام معلوماتي ال يوؤدي اىل منظومة االبداع اال ما ندر ..

لذا جند ان معظم من يغرتب للح�صول على �صهادات عليا او مزاولة املهنة خارج الوطن يبدع وخري 

مثال من اغرتب من مهنيني اطباء او مهند�صني او حمامني .. رجال اعمال .. معظم التخ�ص�صات 

.. ال�صبب الت�صجيع والرتكيز على االيجابيات .. واحلوار الفكري من اجل تنمية املوارد الب�صرية ..

رفع معنويات الطلبة دوما هو من ا�صا�صيات الرتبية التعليمية ال�صحيحة .. اذا اردنا مهنة ترتقي 

اىل العال باالإخال�ص... ال تتحدث امام الطلبة وخمزونك يفتقد اىل كونك قدوة

ا.د.كامل محادين

التربويون ايما كنتم .. 
التغيير يبدأ بكم
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وزارة األوقاف تعلن عن أماكن مصليات عيد االضحى المبارك

لقاء في البلقاء التطبيقية مع عدد من اصحاب العمل ومدراء الشركات

مدير األمن العام يلتقي كتلتي العدالة والمستقبل النيابيتين

إدارية األعيان تبحث الواقع اإلداري والتنظيمي لوزارة الزراعة

افتتاح مسجد شركة البوتاس العربية في غور الصافي بعد تجديده وتحديث مرافقه 

  االنباط-عمان

ال��ت��ق��ى م��دي��ر االأم����ن ال���ع���ام، ال���ل���واء ال��رك��ن 

ح�صني احلوامتة، ام�ص االأربعاء، كتلتي العدالة 

وامل�����ص��ت��ق��ب��ل ال��ن��ي��اب��ي��ت��ني ك���اًل ع��ل��ى ح���دة. واأك���د 

ال��ل��واء ال��رك��ن احل��وامت��ة، خ��الل لقائه روؤ���ص��اء 

االأم���ن  م��دي��ري��ة  مبنى  يف  الكتلتني،  واأع�����ص��اء 

العام، على العالقة الت�صاركية التي جتمع بني 

النواب، حتقيقاً  العام وجمل�ص  االأمن  مديرية 

االأمن  مدير  ولفت  واملواطن.  الوطن  مل�صلحة 

العام اإىل اأهمية اال�صتماع اإىل كافة املالحظات 

وال���ط���روح���ات ال��ت��ي ت��ت��ل��م�����ص ه��م��وم امل���واط���ن، 

واح��ت��ي��اج��ات��ه االأم��ن��ي��ة واالإن�����ص��ان��ي��ة ال��واق��ع��ة يف 

اإطار عمل مديرية االأمن العام.

اأن مديرية  ال��رك��ن احل��وامت��ة  ال��ل��واء  وب��ني 

امللكية  التوجيهات  لتطبيق  بعزم  م�صت  االأمن 

واالرتقاء  املواطنني  على  الت�صهيل  احلكيمة يف 

ل��ه��م يف مناحي  امل��ق��دم��ة  مب�����ص��ت��وى اخل���دم���ات 

احلياة كافة، م�صرياً اإىل الدعم امللكي املو�صول 

والتحديث  التطور  من  م�صرية  اإىل  ق��اد  ال��ذي 

ال�صامل بعد دمج االأجهزة االأمنية، ومل�ص اأثرها 

العام  االأم���ن  ا�صتجابة  م�صتوى  على  امل��واط��ن 

لكافة االأحداث والظروف.

وبني احلوامتة اأن م�صرية العمل والتطوير 

غدت  بل  تتوقف،  لن  العام  االأم��ن  مديرية  يف 

اإال  ينتهي  ال  ونهجاً  م�صتمراً،  موؤ�ص�صياً  عماًل 

ب��ت��ح��ق��ي��ق االأه������داف ال��ت��ي وج���ه اإل��ي��ه��ا ج��الل��ة 

خدمة  م�صامينها  يف  وحتمل  االأع��ل��ى،  القائد 

اإطار من  واأي�صرها، ويف  الطرق  باأمثل  املواطن 

واأو�صح  االإن�صان.  االحرتافية، واحرتام حقوق 

اللواء الركن احلوامتة اأن مديرية االأمن العام 

اأكملت مراحل دمج االأجهزة االأمنية كافة وفق 

ما  وه��و  ال�صامية،  امللكية  وال����روؤى  التطلعات 

انعك�ص ومل�صه اجلميع من خالل تر�صيق االأداء 

ورف���ع ك��ف��اءت��ه وال��ت��ق��ل��ي��ل م��ن ال��ن��ف��ق��ات املالية 

وتو�صيع نطاق اخلدمة االأمنية املقدمة.

ك��م��ا ا���ص��ت��م��ع رئ��ي�����ص واأع�������ص���اء ال��ل��ج��ن��ت��ني 

االأمن  مدير  م�صاعد  قدمه  الإيجاز  النيابيتني 

العواي�صة،  اأمي��ن  العميد  االأقاليم  الأم��ن  العام 

ب���ني خ��الل��ه حم����اور اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة االأم��ن��ي��ة 

الأهم  خالله  من  عر�ص  العام،  االأم��ن  ملديرية 

العام،  االأم��ن  مديرية  تنفذها  التي  الواجبات 

واخلطط  النواحي  كافة  يف  املتحقق  واالإجن��از 

خاللها  م��ن  امل��دي��ري��ة  ت�صعى  ال��ت��ي  امل�صتقبلية 

لرفع قدراتها وتعزيز اأدائها.

م���ن ج��ه��ت��ه، ث��م��ن رئ��ي�����ص ك��ت��ل��ة ال��ع��دال��ة 

اجلهود  ال�����ص��ق��ور،  جمحم  ال��ن��ائ��ب  النيابية، 

التي تبذلها مديرية االأمن العام يف احلفاظ 

ع��ل��ى اأم����ن و���ص��الم��ة امل���واط���ن���ني، وم��ك��اف��ح��ة 

االأمنية  االح��رتاف��ي��ة  اإىل  م�����ص��رياً  اجل��رمي��ة، 

ال��ت��ي جت��ل��ت يف اال���ص��ت��ج��اب��ة ل��ك��اف��ة االأح����داث 

االأم���ن���ي���ة مب��ه��ن��ي��ة ع���ال���ي���ة، وب��ت��ع��ام��ل اأم��ن��ي 

وت�صكيالت  وح���دات  بتنفيذ  اق���رتن  اإن�����ص��اين 

كما  وفاعلية.  بكفاءة  لواجباتها  العام  االأمن 

النائب  النيابية،  امل�صتقبل  كتلة  رئي�ص  لفت 

اأندريه العزوين، اإىل التطور البارز وامللمو�ص 

العمل  مفهوم  تطبيق  على  اآث���اره  وانعك�صت 

ال�����ذي يحمل  االأم���ن���ي احل���دي���ث وال�������ص���ام���ل، 

كفاءة  من  رفعت  واإن�صانية،  اجتماعية  اأبعاداً 

اخل����دم����ات االأم���ن���ي���ة امل���ق���دم���ة م���ن م��دي��ري��ة 

الكتلتني من  اأع�����ص��اء  واأع����رب  ال��ع��ام.  االأم���ن 

ال��ع��ام،  االأم���ن  م��دي��ر  ال��ن��واب خ��الل لقائهما 

بح�صور عدد من كبار ال�صباط، عن �صكرهم 

دمج  بعد  كافة،  املبذولة  للجهود  وتقديرهم 

االأج����ه����زة ل��ت��غ��ط��ي ج��م��ي��ع ج���وان���ب اخل��دم��ة 

ال���ت���ي ت�����ص��ط��ل��ع ب��ه��ا م���دي���ري���ة االأم������ن ال��ع��ام 

يف االأق��ال��ي��م وم��دي��ري��ات ال�����ص��رط��ة وال����درك 

الكفاءة  معه  حمل  تناغم  يف  امل��دين،  والدفاع 

والفعالية وح�صن ا�صتغالل املوارد والطاقات. 

ال�صلطتني  ب��ني  ال�����ص��راك��ة م��ا  اأه��م��ي��ة  واأك����دوا 

للتوجيهات  تنفيذاً  والت�صريعية،  التنفيذية 

اخلدمات  اأف�صل  حتقيق  يف  احلكيمة،  امللكية 

ل��ل��م��واط��ن��ني وحت��ق��ي��ق��اً ل��ل��م�����ص��ال��ح ال��وط��ن��ي��ة 

العليا.

  االنباط-عمان

بحثت اللجنة االإدارية يف جمل�ص االأعيان 

االأربعاء،  ام�ص  ال�صاكت،  العني مازن  برئا�صة 

احلنيفات  خالد  املهند�ص  ال��زراع��ة  وزي��ر  مع 

واأمني عام ال��وزارة املهند�ص حممد احلياري 

ورئي�ص ديوان اخلدمة املدنية �صامح النا�صر، 

وال��ه��ي��ك��ل  ال��ب�����ص��ري��ة  وامل�������وارد  االإدارة  واق����ع 

التنظيمي يف الوزارة.

ياأتي  االج��ت��م��اع  اإن  ال�صاكت،  العني  وق��ال 

اللجنة مع  �صمن �صل�صلة اجتماعات تعقدها 

الوزارات واملوؤ�ص�صات احلكومية للوقوف على 

الواقع االإداري فيها، ملناق�صة تفا�صيل املوارد 

يف  للم�صاعدة  التنظيمي  والهيكل  الب�صرية 

تنظيم  واإع���ادة  املوؤ�ص�صات  واأداء  ك��ف��اءات  رف��ع 

امل�����وارد ال��ب�����ص��ري��ة م��ن امل��ن��ه��ج��ي��ات وال��ه��ي��اك��ل 

التنظيمية.

واأ�����ص����ار خ����الل االج���ت���م���اع ال�����ذي ح�����ص��ره 

امل�صاهمة يف  اأه��م��ي��ة  اإىل  االأع���ي���ان،  م��ن  ع���دد 

ال�����وزارة،  يف  االداري  اال����ص���الح  عملية  دف���ع 

باعتبارها من اأهم القطاعات االقت�صادية يف 

رفد خزينة الدولة.

الب�صرية  امل���وارد  ل��واق��ع  بتو�صيح  وط��ال��ب 

واملهام  التنظيمي  الهيكل  لواقع  ومواءمتها 

والفئات  التنظيمي  ال��ك��ادر  وحجم  املختلفة 

ون�����ص��ب��ه��ا وال��ت��خ�����ص�����ص��ات ون�����ص��ب��ة اإ����ص���غ���ال 

الوظائف ومدى تطبيق منهجية التخطيط 

امل��وارد  واق��ع  تنظيم  اع���ادة  وخطة  الوظيفي 

االق�صام  يف  العمل  �صري  واإج����راءات  الب�صرية 

وال�صعب.

الهيكل  واق��ع  احلنيفات،  بني  جانبه،  من 

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي يف ال�������وزارة ال��ت��ي ت��ت��ك��ون م���ن 7 

ق��ط��اع��ات، ٦ ق��ط��اع��ات منها ف��ن��ي��ة، )ال���روة 

النباتية، الروة احليوانية، االر�صاد الزراعي، 

احلراج واملراعي، امل�صاريع والتنمية الريفية، 

ال��ت�����ص��وي��ق ال���زراع���ي واجل������ودة(، اإ���ص��اف��ة اإىل 

القطاع املعني باالأمور االإدارية واملالية.

التخطيط  منهجية  تطبيق  الوزير  واأك��د 

الوظيفي لتخطيط املوارد الب�صرية ال�صادرة 

عن جمل�ص اخلدمة املدنية، التي يتم حتليل 

ح�صب  وتوزيعها  الب�صرية  امل��وارد  احتياجات 

االأعداد والفئات والتخ�ص�صات ومواءمتها مع 

حتديد  ويتم  ال��وزارة  لعمل  الفعلية  احلاجة 

والتخ�ص�صات  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  االح��ت��ي��اج��ات 

ودي��وان  العامة  امل��وازن��ة  دائ��رة  مع  بالتن�صيق 

اخلدمة املدنية با�صتمرار.

االأمثل  اال�صتخدام  حتقيق  ان  اىل  ولفت 

م��ن خ��الل حتقيق  ي��ك��ون  الب�صرية  ل��ل��م��وارد 

امل����واءم����ة ال���داخ���ل���ي���ة م���ن ح��ي��ث )ال��ف��ائ�����ص 

والنق�ص( وتوزيع الكوادر الب�صرية ح�صب ما 

منهجية  وتطبيق  العمل  م�صلحة  تقت�صيه 

خالل  من  املوظفني  بني  الوظيفي  التدوير 

اج����راء ال��ت��ن��ق��الت ال��داخ��ل��ي��ة ب��ني امل��دي��ري��ات 

ال��������وزارة،  واالق���������ص����ام وال�������ص���ع���ب. وق������ال ان 

الرقمي، تقوم  بال�صراكة مع وزارة االقت�صاد 

بعمل دليل لهند�صة اجراءات الوزارة واأمتتة 

خ��دم��ات��ه��ا، ك��م��ا ت��ق��وم ب��ال�����ص��راك��ة م��ع دي���وان 

امل��دن��ي��ة بتحديث دل��ي��ل االج����راءات  اخل��دم��ة 

اخلا�ص متهيداً العتماده ح�صب اال�صول.

على  الرتكيز  اأهمية  النا�صر  اك��د  ب��دوره، 

امل��وارد  مفهوم  يف  وال��ت��ح��ول  الب�صري  امل��ح��ور 

الوظيفية  االح��ت��ي��اج��ات  واع�����داد  ال��ب�����ص��ري��ة 

اأن  اإىل  الفًتا  ميدانية،  درا���ص��ة  بعد  املختلفة 

احل��ج��م ال��ك��ب��ري يف ك���ادر وزارة ال���زراع���ة من 

ون�صبة  باملئة   ٦9 بن�صبة  يقدر  الثالثة  الفئة 

الثانية  الفئة  ون�صبة  باملئة   23 االوىل  الفئة 

العاملني  تثبيت  عملية  ان  واو���ص��ح  باملئة.   8

خارج جدول الت�صكيالت ادى اىل ت�صوهات يف 

الفئات الوظيفية يف الوزارة، كون ان الن�صبة 

االك���ر م��ن املثبتني م��ن ال��ف��ئ��ة ال��ث��ال��ث��ة، ما 

ادى اىل ت�صوه يف الهيكل التنظيمي. وا�صاف 

واع���ادة  امل�صميات  بع�ص  م��راج��ع��ة  �صيتم  ان��ه 

هذه  ملعاجلة  الب�صرية  امل��وارد  خارطة  درا�صة 

الت�صوهات.

 االنباط-عمان

���ص��رك��ة  اإدارة  جم���ل�������ص  رئ���ي�������ص  اف���ت���ت���ح 

ال��ب��وت��ا���ص ال��ع��رب��ي��ة، امل��ه��ن��د���ص ���ص��ح��ادة اأب��و 

العربية”  “البوتا�ص  ام�ص، م�صجد  هديب، 

يف منطقة غور ال�صايف، وذلك بعد االنتهاء 

م���ن ع��م��ل��ي��ات جت���دي���ده وحت���دي���ث م��راف��ق��ه 

ال��ف��ن��ي��ة، بح�صور  امل��وا���ص��ف��ات  اأع���ل���ى  وف���ق 

العني  ال�صابق  ال�صركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 

ج��م��ال ال�����ص��راي��رة، وال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ح�صر  الن�صور،كما  معن  الدكتور  لل�صركة 

ن���واب االغ����وار اجل��ن��وب��ي��ة النائب  االف��ت��ت��اح 

النواي�صة  ع��ودة  والنائب  الع�صو�ص  جميل 

امل�صجد  جت��دي��د  ال�����ص��رك��ة.  وياأتي  وم���دراء 

ال�������ص���رك���ة  اإط��������ار اه����ت����م����ام  وم����راف����ق����ه، يف 

بالنهو�ص بواقع البيئة احل�صرية املحيطة 

وجتديدها،  من�صاآتها  وحتديث  مبرافقها، 

ومن �صمنها اأماكن العبادة.  وي�صار اإىل اأن 

يت�صع  العربية” الذي  “البوتا�ص  م�صجد 

لنحو مائتني وخم�صني م�صل، ويعد معلما 

من معامل املنطقة، اأ�صبح جاهزا ال�صتقبال 

ال�صركة  م�صانع  يف  العاملني  من  امل�صلني 

واإقامة  ال�صلوات  الأداء  املحيطة  واملناطق 

الدينية. ال�صعائر 

االنباط-عمان 

اأعلنت وزارة االأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات 

االإ�صالمية اأن �صالة عيد االأ�صحى �صتقام عند 

ال�صاعة ٦:3٠ �صباح يوم الثالثاء، املوافق 1٠ ذو 

احلجة 1432 هجرية، وي�صادف 2٠ من متوز.

ب��ا���ص��م وزارة  ال���ن���اط���ق االإع����الم����ي  واأك������د 

االأوق��اف، يف بيان �صحفي، ام�ص االأربعاء، اأن 

الوزارة راعت يف جتهيز امل�صليات اال�صرتاطات 

ال�صحية املعتمدة من قبل اجلهات املخت�صة، 

اأن  اإىل  ك��ورون��ا، م�صرياً  للوقاية من فريو�ص 

امل�صاجد  يف  امل�صليات  ع��دد  �صاعفت  ال����وزارة، 

اجل���ام���ع���ة وال�������ص���اح���ات اخل���ارج���ي���ة ل��ت��ف��ادي 

حر�صا  اجل�صدي،  التباعد  وحتقيق  التزاحم 

على �صالمة امل�صلني.

اأع��ل��ن��ت على موقعها  ال����وزارة  اأن  واأ���ص��اف 

االإلكرتوين وح�صاباتها على �صبكات التوا�صل 

واأ�صماء  العيد،  م�صليات  اأماكن  االجتماعي، 

اخل���ط���ب���اء يف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة ك���اف���ة. ودع���ا 

ال�صحية  بال�صوابط  االل��ت��زام  اإىل  احل��ي��اري 

اجل�صدي  والتباعد  الكمامات  كارتداء  املعلنة 

ب���ني امل�����ص��ل��ني، واإح�������ص���ار ����ص���ج���ادة ال�����ص��الة 

اخلا�صة، ومراعاة بع�ص العادات االجتماعية 

امل���ع���م���ول ب���ه���ا ����ص���اب���ق���ا م����ن ح���ي���ث ال��ت��ق��ب��ي��ل 

وامل�صافحة واالبتعاد عنها.

ال�سلط -االنباط

مكتب  التطبيقية  البلقاء  جامعة  نظمت   

االر�����ص����اد ال��وظ��ي��ف��ي وم��ت��اب��ع��ة اخل��ري��ج��ني/ 

لقاء  للتنمية  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  �صندوق 

مع عدد من ا�صحاب العمل ومدراء ال�صركات 

واملوؤ�ص�صات وممثلني عن ال�صركات يف خمتلف 

بهدف االطالع  ال�صوق  العاملة يف  القطاعات 

ع��ل��ى اه���م ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���واج���ه ال��ق��ط��اع 

والتوا�صل  ال��ت��ع��اون  توثيق  واآل��ي��ات  اخل��ا���ص 

م����ع اجل���ام���ع���ة. وب��ح�����ص��ب ب���ي���ان �����ص����ادر ع��ن 

اجل��ام��ع��ة ام�����ص االرب���ع���اء، ق���ال ن��ائ��ب رئي�ص 

�صعد  الدكتور  االكادميية  لل�صوؤون  اجلامعة 

ابو قدي�ص ان اللقاء ياأتي اميانا من اجلامعة 

القطاع  م��ع  والتكاملية  الت�صاركية  باأهمية 

للجامعة  واملكمل  ال�صريك  باعتباره  اخلا�ص 

يف ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وامل�����ص��غ��ل ال��رئ��ي�����ص��ي 

ل��ل��خ��ري��ج��ني. واأك����د اب���و ق��دي�����ص، ����ص���رورة ان 

تدريب  عملية  يف  مهم  دور  لل�صركات  ي��ك��ون 

الطلبة يف خمتلف القطاعات التي تلعب دورا 

كبريا يف اك�صاب الطالب للمهارات التطبيقية 

اإن�صاء  ب�صدد  اجلامعة  ان  م�صيفا  والفنية، 

ل��ت��دري��ب ال��ط��ل��ب��ة يف اجل��ام��ع��ة بحيث  م��رك��ز 

املوؤ�ص�صات  ع��ن  كبرية  بيانات  ق��اع��دة  �صيوفر 

امل����درب����ة ال���ت���ي مت��ك��ن��ن��ا م���ن اج������راء ال��ت��ق��ي��ي��م 

القطاع  دور  اهمية  وب��ني  ال��ت��دري��ب.  لعملية 

لتوفر  والتعليم،  التدري�ص  عملية  يف  اخلا�ص 

اخل������رات ال���ك���ب���رية يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات 

خا�صة ال�صناعية منها، وم�صاهمته يف تطوير 

مع  يتوافق  مب��ا  واملناهج  الدرا�صية  اخلطط 

ال�صوق.  متطلبات 

د. فاروسي : التأخر بعالج المرض النفسي سيؤدي الى امراض عضوية 

فتاة تروي لـ»االنباط« رحلتها مع »هوس نتف الشعر«
مرض نادر والمعلومات عنه شحيحة ويصيب نسبة قليلة من البشر

االنباط - فرح مو�سى

يت�صبب  م��ر���ص   .. العقلية  ال�����ص��ح��ة  ا���ص��ط��راب 

مبجموعة من امرا�ص ال�صحة النف�صية ت�صبب الحقا 

امرا�صا ع�صوية ح�صب خمت�صني اذا مل يتم عالجه .

م�صتيقظة،  واأن����ا  تفا�صيله  اأع��ي�����ص  ك��اب��و���ص  »ه���و 

يجعلني اأكره نف�صي ويرتادين �صعور باأن اأعاقب نف�صي 

على هذا املر�ص الذي ال اأع��رف كيف اأتخل�ص منه” 

ا�صمها  ذك��ر  ع��دم  ف�صلت  التي  ����ص.ع  و�صفت  هكذا   ،

ال���ذي يعتر من  النف�صي  امل��ر���ص  معاناتها م��ع ه��ذا 

النوادر على م�صتوى العامل.

تروي �ص.ع  ق�صتها مع هذا املر�ص ل�”االأنباط” 

امل��راه��ق��ة  اأن امل��ر���ص راف��ق��ه��ا م��ن��ذ م��رح��ل��ة  مو�صحة 

اأن��ه��ا علمت  اإال  ال��ي��وم،  ه��ذا  �صبابها اىل  املبكرة حتى 

وه��و مر�ص  �صهر،  م��ن  اأق���ل  نف�صي منذ  بانه مر�ص 

اأو و����ص���وا����ص ق���ه���ري ي���دع���ي ) ه���و����ص ن��ت��ف ال�����ص��ع��ر 

Trichotilomania(  فاملعلومات عنه �صحيحه 
وامل�صابون به قليلون.

تعليمها  اأن��ه��ت  اإرب����د،  �����ص.ع  يف حمافظة  تعي�ص 

�صعوبه  اأن  اإال  حللمها،  للو�صول  وت�صعى  اجلامعي 

االأو�صاع الراهنة يف االآونة االأخرية زادت من �صدة هذا 

املر�ص لديها، والرابط بينهم اأن الهو�ص يبداأ عندما 

تزيد م�صاعر القلق والتوتر اأو حتى الفراغ والتفكري 

العميق اأو ال�صطحي، فعدم االن�صغال ل�صاعات طويلة 

كان حافز لها يف االنغما�ص بهذا الو�صوا�ص.

النتف حت��دث دون وع��ي منها،  اأن عمليه  وت�صري 

فاجلميع يجل�ص ويحمل هاتفه اأو يقراأ كتاب اأو ي�صاهد 

التلفاز ويعمل ما يحلو له دون اأن يقع يف دوامه النتف 

التي تقع بها هي دون غريها وتعود لر�صدها عندما 

تفرغ بقعه من راأ�صها من ال�صعر!

وبكل حزن تقول اأنها بداأت تكره نف�صها و�صعرها 

ت��داري  ك��ان��ت  ال�صابق  اأن��ه��ا يف  امل��ر���ص؛ حيث  ب�صبب 

معينه  �صعر  ت�صريحة  ب��اإت��ب��اع  اأ���ص��رت��ه��ا  ع��ن  �صعرها 

تخفي الفراغات حتى ال يالحظها اأحد منهم، وعند 

خروجها من املنزل بحجابها ال ت�صتطيع اأن تت�صرف 

ك�صديقاتها اأو قريباتها وتخلع احلجاب يف اجلل�صات 

وتنهي  احل��ج��ج  م��ن  الكثري  فتقول  بينهن  اخلا�صة 

االأم��ر.  وت�صف حلظات النتف ب�صفاء الغليل لديها، 

هي ال ت�صتطيع التحكم بذاتها وال التوقف بل ت�صتلذ 

كما يفعل املدمن بل وال ترمي ال�صعرة حتى تراها اأوال 

اأن تعود لر�صدها تنظر اىل  اأر���ص��ا، وبعد  ثم ترميها 

جانبها فتجد كومه �صعر �صرعان ما جتمعها وتخفيها 

داخل القمامة وترك�ص م�صرعه نحو املراآة لت�صاهد ما 

فعلته وتهرع مغ�صيه بالبكاء. �ص.ع  بارعة يف اإخفاء ما 

ت�صميه “�صرها اخلطري” عن اجلميع، فع�صرة �صنني 

من الو�صوا�ص القهري كافيه لتكون ماهره بذلك، بل 

تداري  ك�صفتها  بعد ما  بال�صدفة  والدتها عرفت  اإن 

اإحدى الفراغات براأ�صها وما كان الفزع وال�صراخ اإال 

لظنها اأن ابنتها تعاين من املر�ص اجللدي “الثعلبة” 

فهو �صائع بني اأمرا�ص جلدة الراأ�ص وال تعرف غريه 

ميكن اأن يت�صبب بهذا املنظر واأن ابنتها تخفي عنها 

اأن  امل�صتمر  باالخفاء  موقفها  وت��رر  االإ�صابة!  ه��ذه 

اأو  اأح���د  يتقبله  اأن  م��ع��روف وال ميكن  غ��ري  امل��ر���ص 

اأح��د بطريقة حمرتمه، فاخلوف من  يتعامل معها 

ال�صخرية اأو ال�صفقة اأو االإ�صاءة والتهديد كانت اأ�صعب 

من املر�ص نف�صه، وهو ما ولد لديها االإكتئاب احلاد 

اأو  الف�صول  دفعها  ث��م  امل��ر���ص،  وتقبل  واالإ�صت�صالم 

بن�صر  تقوم  ب��اأن  الفراغات  تزايد  اخل��وف من  ميكن 

على  املغلقة  الن�صائية  املجمعات  اإح���دى  على  بو�صت 

الفي�صبوك ت�صاأل عن الذي يحدث معها لتعلق معاجلة 

نف�صيه ب�صرح هذا املر�ص ودعوتها لت�صرع للمعاجلة 

قبل اأن يحدث خلل لطبقة اجللد والب�صيالت وذلك 

اخلوف اأي�صا جعلها تبحث اأكر عن املر�ص وت�صاهد 

برامج تلفزيونيه عربية وغربية حتدثت عنه وعرفت 

ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل ال��ت��ي �صببت ل��ه��ا ال�����ص��دم��ة ال��ك��ب��رية يف 

حياتها. وعند ال�صوؤال عن ال�صبب براأيها الذي جعلها 

ت�صاب به اأو تبداأ رحلة معاناتها به، بينت “ املر�ص بداأ 

واأنا يف مرحلة املراهقة املبكرة حوايل العمر 14_15 

عام وبهذا العمر ال اأذكر اأنني تعر�صت ل�صدمة نف�صية 

اأو رمبا ل�صبب مبا�صر، واحلقيقة اأين ال اأذكر �صعور يف 

ذلك الزمان اإال �صعور قله الثقة بالنف�ص يف املدر�صة 

والتنمر الذي كنت اأتعر�ص له كالعديد من الطلبة، 

اإال اأن ما مييزين اأنني كتومه الطباع فال اأحتدث مع 

والدتي وال �صديقتي وال اأختي مبا يدور براأ�صي اأو مبا 

اأ�صعر، وهو الطبع الوحيد الذي ما زال م�صتمرا معي 

وال اأعرف ان كان هذا يعتر ال�صبب احلقيقي.

وتذكر ���ص.ع  اأنها رف�صت جميع عرو�ص ال��زواج، 

يتخليها  ال���ذي  للعري�ص  ظلمها  ل��ع��دم  ذل���ك  وت��ع��زو 

ك��غ��ريه��ا م���ن ال��ن�����ص��اء م��ت��وج��ه ب�����ص��ع��ره��ا احل��ري��ري 

اأم��ر بديهي بظنها، وب���ذات ال��وق��ت ال ت�صتطيع  وه��و 

م�����ص��ارح��ة ال��ع��ري�����ص امل��ت��ق��دم ب��ه��ذا امل��ر���ص وال حتى 

نظرات  اأو  ال�صخرية  دائ���رة  يف  تقع  ال  حتى  اأ���ص��رت��ه 

ال�صفقة اأو اأن ي�صاع مر�صها ويك�صف �صرها. مل ترغب 

بل  بعد ما عرفت احلقيقة،  اأ�صرتها  التحدث مع  يف 

اأرادت  اإن  اأي�صا وطلبت منها  جعلت والدتها تخفيها 

دون  لل�صيدلية علها جتد احلل  اأن تذهب  امل�صاعدة 

امل��ادي  الو�صع  اأن  االآخ���ر  وال�صبب  ب��ال��وع��د،  تخل  اأن 

اأ�صبح �صعب  الأ�صرتها بعد تداعيات جائحة كورونا  

طبيب  ل��دى  معاجلتها  منهم  تطلب  اأن  ميكنها  وال 

نف�صي خا�صة واأنها ترف�ص اأي م�صاعدة مادية منهم 

اأنها و�صلت ملرحلة من العمر ملزمه عن  العتبارها 

اإيجاد  من  �صتتمكن  عندها  ماديا  م�صتقلة  تكون  اأن 

احلل املنا�صب. الدكتورة ال�صيدالنية طيب فارو�صي 

م�صت�صارة �صيدالنية قالت، املر�ص النف�صي هو عبارة 

اأو مزمن يوؤثر  اأو ا�صطراب عقلي عر�صي  عن خلل 

على مزاج و�صلوك وتفكري االن�صان وحتى يوؤثر على 

ع��الق��ت��ه وط��ري��ق��ة ت��ع��ام��ل��ه م��ع االآخ���ري���ن وامل��ري�����ص 

النف�صي ه���و  ال���ذي ي��ع��اين م��ن ا���ص��ط��راب��ات نف�صية 

عقلية ترتجم ب�صكل اأعرا�ص تظهر عليه ب�صكل متكرر 

ان  ل�”االنباط”  حديثها  فارو�صي  وتابعت  دائ���م.  اأو 

اأعرا�ص املر�ص النف�صي عديدة وكثرية منها  االكتئاب 

ا�صطرابات  والقلق،  االآخ��ري��ن   عن  والبعد  والعزلة 

الكحول  على  اأو  معني  دواء  على  االدم����ان  ال�صهية، 

النف�ص،  اأذى  اأو  ب��االن��ت��ح��ار  والتفكري  امل���خ���درات   او 

االنف�صال عن الواقع والهلو�صة والو�صوا�ص القهري 

باأن ال�صخ�ص م�صتهدف من غريه من الذين يريدون 

والعامل  الكون  نف�صه حمور  املري�ص  ويعتر   ، اأذّيته 

مهتم مبا يقول ويفعل، و�صوا�ص النظافة ال�صديدة ، 

واالدم��ان على �صلوك ج�صدي معني مثل نتف ال�صعر 

مثال، ومن االعرا�ص اأي�صاً احلزن ال�صديد يف فرتة 

ما يعقبها فرح كبري الحقا ) التناوب يف امل�صاعر ما 

بني ال�صعادة واحلزن ( قلة الرتكيز ، خماوف �صديدة 

من اأمور ب�صيطة ، والوحدة ، ال�صعور باآالم يف املعدة 

وال����راأ�����ص وال��ظ��ه��ر دون ���ص��ب��ب   وال��غ�����ص��ب ال�صديد 

امل�صاكل  ، وع��دم القدرة على مواجهة  الأق��ل االأ�صباب 

اليومية اأو ال�صدمات احلياتية ال�صغري منها والكبري 

بالذنب ملوقف من ح�صل مع  ال�صعور  واالف���راط يف 

ان ما  انه غري �صحيح  النف�صي.  واو�صحت  املري�ص 

كان ي�صاع وم��ازال عند البع�ص نتيجة اجلهل وعدم 

املعرفة الكاملة وال�صحيحة مبو�صوع املر�ص النف�صي 

عانينا  اأو  لدينا  فجميعنا  جمنون.  مري�ص  كل  ب��اأن 

و�صنعاين من اأمرا�ص نف�صية نتيجة احداث نتعّر�ص 

لها يف مرحلة ما من حياتنا والكثري الكثري يتغلب 

عليها مب�صاعدة اأو بدون ح�صب تركيبة ج�صده وجهازه 

مر�صه  �صبب  ومعرفة  للواقع  تقّبله  وم��دى  املناعي 

ومعاجلته وبالتايل ي�صتمر يف حياته ب�صكل طبيعي، 

ومن يتاأثر بها ل�صبب اأو اآخر  وب�صكل متكرر اأو دائم 

عندها يتحول اىل مري�ص نف�صي فعلي يحتاج لعالج 

اأب�����دا جم��ن��ون اال يف ح����االت قليلة  ول��ك��ن��ه ال ي��ك��ون 

النف�صي  للمر�ص  ان  وا�صافت  الطبيب.   ي�صّخ�صها 

انواع كثرية منها اأمرا�ص تبداأ عند االطفال وت�صتمر 

ا�صطرابات   ، الن�صاط  ف��رط   ، )التوحد  الكر  حتى 

التعلم ( ومنها االأوهام  والهلو�صة ، االكتئاب ، نوبات 

متتالية من الهو�ص واختالف امل�صاعر الفجائي بني 

احلزن والفرح ال�صديد ، ا�صطرابات القلق ، الو�صوا�ص 

القهري ، فقدان الذاكرة الف�صامي وا�صطراب الذاكرة 

ا�صطرابات  ال��ن��وم،  ا���ص��ط��راب��ات   ، ال��ب��ويل  ال�صل�ص   ،

التغذية وال�صهية، اعاقة ج�صدية ت�صبب عائق نف�صي 

ان  فارو�صي  وبينت    . املحيط  الو�صط  مع  بالتعامل 

النف�صي  امل��ر���ص  الن  للعالج  قابل  النف�صي  املري�ص 

مثله مثل باقي االمرا�ص الع�صوية والعالج يعتمد 

البدين  بالفح�ص  املخت�ص  الطبيب  ت�صخي�ص  على 

ي��وؤدي اىل  العالج  النف�صي وع��دم  والتقييم  املخري 

عائلية  وم�صاكل  وج�صدية  و�صلوكية  �صحية  م�صاكل 

اأ�صياء �صارة  اأو  م��واد  وادم���ان على  اجتماعية  وعزلة 

وفقر  وت�صرد   ، ومالية  قانونية  وم�صاكل   ، بال�صحة 

املناعي وبالتايل  ، و�صعف احلهاز  واأم��را���ص قلبية   ،

التعر�ص لاللتهابات واالمرا�ص الع�صوية واو�صحت 

ان للعالج من املر�ص النف�صي �صقني :العالج الدوائي 

ولكنه  مت��ام��اً  النف�صي  امل��ر���ص  م��ن  الي�صفي  وال����ذي 

يح�ّصن م��ن االع��را���ص ويجعل ال��ع��الج اك��ر فّعالية 

يت�صمن العديد من االدوي��ة والتي ي�صفها الطبيب 

ح�صرا بناء على احلالة اخلا�صة وال�صحية للمري�ص 

التقيد  ويحب  امل��و���ص��وف  ال����دواء  ج�صمه  وا�صتجابة 

وبدقة �صديدة بتعليمات الطبيب الن االدوية النف�صية 

ت�صبب االدم���ان بعد ف��رتات طويلة على اأخذها وقد 

ت�صبب مفعول عك�صي. بينما االدوية النف�صية هي بحد 

ذاتها خطرة على �صحة االن�صان اذا مت تناولها ب�صكل 

ع�صوائي النها تت�صارب مع كثري من االدوية االخرى 

وتت�صارب مع امل�صروبات الكحولية ) التي قد يدمن 

الرتكيز  وف��ق��دان  النعا�ص  وت�صبب  امل��ري�����ص(  عليها 

ا�صتمر  ح��ال  النوم يف  وا�صطرابات  بالكالم  وال��ت��اأت��اأة 

االن�صان يف تناولها بدون ا�صت�صارة الطبيب فاالدوية 

تناولها  ع��ن  ال�صخ�ص  يتوقف  ان  يجب  ال  النف�صية 

ان���واع ادوي��ة  ب��ل بالتدريج.  واو�صحت ان م��ن  ف��ج��اأة 

العالج النف�صي م�صادات االكتئاب ، م�صادات القلب ، 

االأدوي��ة املثبتة للمزاج ، املهدئات العظمى وال�صغرى 

، االدوي������ة امل�����ص��ت��خ��دم��ة ل���ع���الج ال��ف�����ص��ام وان��ف�����ص��ام 

ال�صخ�صية وا�صطرابات ثنائي القطب وهذه االدوية 

قد ت�صتخدم بالتزامن مع م�صادات االكتئاب وهناك 

العالج بال�صدمات الكهربائية والتحفيز املغناطي�صي 

وع���الج االدم�����ان.  و���ص��ددت على ان امل��ري�����ص يحتاج 

للرعاية من قبل اأهله واملحيطني به وعلى احلكومة 

اأي�صاً اأن تدعمهم بن�صرات دورية وحما�صرات توعوية 

واجلامعات  امل��دار���ص  يف  نف�صيني  مر�صدين  وت��وف��ري 

وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اه��م��ي��ة ال��ع��الج النف�صي واأن����ه �صبيه 

بباقي االأم��را���ص ولي�ص له اأي �صيء خمجل ليخاف 

النا�ص من الت�صريح به ويحب معاجلته واإال حتّول 

ب�صكل خا�ص  املري�ص  يهدد حياة  اىل مر�ص خطري 

واملجتمع ب�صكل عام.،



املحلي
50
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وزير األشغال يتفقد عددا من المشاريع في البترا ووادي موسى 

تحذيرات من التعرض للشمس والحرارة تالمس ال٤0 في عمان 00 الكتلة الحارة تبدأ بالتاثير على االردن

المهندس أبو هديب يزور شركة النميرة في غور الصافي 

 االأنباط - دالل عمر 

ال��دوائ��ي  ال��ع��اج  وم�شت�شار  اأ�شتاذ  ق��ال 

ال�������ض���ري���ري ل�����أم����را�����ض امل���ع���دي���ة ����ض���رار 

يعتمد   5 ���ش��ب��وت��ن��ي��ك  ل���ق���اح  اأن  ب���ل���ع���اوي، 

اآلية  بنف�س  الناقل،  الفايرو�س  اآلية  على 

ل��ق��اح  “و  ا���ش��رازي��ن��ك��ا  “اك�شفورد  ل��ق��اح 

“جون�شون اند جون�شون “، لكن الفرق ان 
نوعني  ا�شتخدم  الرو�شي  جامااليا  معهد 

 ،Ad5 Ad26 و  من الفايرو�س الغدي 

مبعنى ان اجلرعة االوىل من نوع والثانية 

نتائجه  كانت  ال�شبب  ولهذا  اآخ��ر  نوع  من 

اأف�شل من اللقاح “ ا�شرازينيكا” واللقاح 

ب��ل ومل   ، “ ج��ون�����ش��ون  ان���د  “ ج��ون�����ش��ون 
تلقوا  ملن   5 ل�شبوتنيك  �شلبية  اآثار  تظهر 

ال��ل��ق��اح ب��امل��ق��ارن��ة م��ع ال��ل��ق��اح��ات االخ���رى 

التي كان لها اآثار �شلبية مثل التجلطات .

وح�����ول ف��ع��ال��ي��ة ال���ل���ق���اح ���ش��ب��وت��ن��ي��ك 5 

االردن  امل���ت���وف���رة يف  ب��ال��ل��ق��اح��ات  م��ق��ارن��ة 

)ف����اي����زر ، ���ش��ي��ن��وف��ارم ( ق����ال ب���ل���ع���اوي ل 

راأ���ش��اً  درا���ش��ة  ت��وج��د  ال  ب��اأن��ه  “االنباط” 
ب��راأ���س م��ع ت��ل��ك امل��ط��اع��ي��م ول��ك��ن درا���ش��ات 

وفعال  م��اأم��ون  ب��اأن��ه  اأث��ب��ت��ت  نف�شه  ال��ل��ق��اح 

بن�شبة تفوق ال%90 وبذلك ي�شع نف�شه 

والتي  امل��اأم��ون��ة  ال��ل��ق��اح��ات  بجانب  ال��ل��ق��اح 

تفوق ن�شبة فعاليتها ٩٠ فما فوق . 

يف  موجود  اللقاح  اأن  على  بلعاوي  ونوه 

اأي نتائج  االردن وتلقاه القليل ومل يظهر 

ن�شيحته  ق����دم   ك��م��ا   ، االآن  ل��غ��اي��ة  ���ش��ي��ئ��ة 

اأكرب  بكميات   5 �شبوتنيك  اللقاح  بتوافر 

يف االردن.

ل���رو����ش���ي���ا  ال�������ش���ح���ة  وزارة  واأع����ل����ن����ت   

واحد  مكون  لقاح  ت�شجيل  عن  االحت��ادي��ة 

ع���دوى  ���ش��د   ”sputnik light“
اأثبتت  ، بحيث  اجل��دي��د  ك��ورون��ا  ف��اي��رو���س 

ال����درا�����ش����ات امل��خ��ت��ربي��ة مل���رك���ز ج��ام��االي��ا 

ال��ق��وم��ي ل��ب��ح��وث ع��ل��م االوب���ئ���ة واالأح���ي���اء 

الدقيقة فعالية وماأمونية لقاح �شبوتنيك 

فايرو�س  �شاالت  كافة  �شد  الرو�شي   5
كورونا اجلديدة، 

قائم  ال��ع��امل  يف  م�شجل  لقاح  اأول  وه��و 

لان�شان  الغدية  الفريو�شات  من�شة  على 

اللقاح  ، ومت ت�شجيل  املدرو�شة ب�شكل جيد 

يف اأكرث من 65 دولة .

االنباط-البرتا

اأك����د وزي����ر االأ����ش���غ���ال ال��ع��ام��ة واالإ���ش��ك��ان 

املهند�س يحيى الك�شبي، اأن الوزارة ت�شع يف 

اأولوياتها دعم امل�شاريع التي تعنى يف اجلانب 

ال�����ش��ي��اح��ي مل���ا ل��ه��ا اث����ر يف دع����م االق��ت�����ش��اد 

الوطني.

ج���اء ذل���ك خ���ال اج��ت��م��اع��اً ع��ق��د، ام�����س 

االرب����ع����اء، يف م��ب��ن��ى ���ش��ل��ط��ة اإق��ل��ي��م ال��ب��را 

التنموي ال�شياحي، بح�شور رئي�س ال�شلطة 

ون���واب ع��ن ال��ب��را وب���دو اجل��ن��وب وممثلني 

ال����وزارة،  امل��ح��ل��ي وامل��ع��ن��ي��ني يف  ع��ن املجتمع 

التفقدية  الك�شبي  ج���والت  اإط����ار  يف  وذل���ك 

والتي تهدف لتفقد اخلدمات التي تقدمها 

ال��������وزارة ل��ل��م��واط��ن��ني ع��ل��ى اأر�������س ال���واق���ع 

واال�شتماع ملطالبهم والعمل على حلها.

وق����ال ال��ك�����ش��ب��ي، اإن ال���ب���را ل��ه��ا اأه��م��ي��ة 

�شياحية  ملا لها من قيمة  العمل  واولوية يف 

ع��امل��ي��ة وم������ردود اق��ت�����ش��ادي ي���رف���د خ��زي��ن��ة 

وعملها  ال�شلطة  ب��ج��ه��ود  م�����ش��ي��دا  ال���دول���ة، 

الدوؤوب يف حتقيق ذلك.

اأن الوزارة �شتعمل على  واأ�شاف الك�شبي، 

اإن�شاء عدد من امل�شاريع يف البرا واجلنوب 

ال�شياحي  القطاع  دع��م  يف  �شت�شاهم  وال��ت��ي 

وتقدمي ا�شمى اخلدمات للمواطنني.

واأ�شتمع الك�شبي، اإىل عدد من املاحظات 

وامل���ط���ال���ب خ����ال االج���ت���م���اع، م����وع����زاً اإىل 

ال��وزارة العمل على حلها، وذلك  املعنيني يف 

وف����ق االأول�����وي�����ات ال���ت���ي حت���دده���ا ال������وزارة 

وامل��خ�����ش�����ش��ات امل��ال��ي��ة امل��ت��وف��رة، م���وؤك���داً اأن 

التي  ال��وزارة تويل االأهمية لكل املاحظات 

تردها وتعمل ب�شكل فوري على حلها.

جولة  الك�شبي،  اأج��رى  مت�شل  �شياق  ويف 

ال��ت��ي تعمل عليها  امل�����ش��اري��ع  ع��ل��ى  م��ي��دان��ي��ة 

الوزارة يف املنطقة واأ�شتمع اإىل ايجاز مف�شل 

من املعنيني حول ن�شب االجناز فيها، والتي 

تدريبني  م�شغلني  ان�شاء  “م�شروع  �شملت 

البرا”،  املهني يف فندق  التدريب  يف معهد 

حيث ت�شمل االعمال يف امل�شروع ان�شاء مبنى 

م���ك���ون م���ن 4 ط���واب���ق مب�����ش��اح��ة اج��م��ال��ي��ة 

720 مرا مربع وجميع االعمال الداخلية 
واخلارجية بن�شبة اجناز بلغت 72%.

مدر�شة  “اإن�شاء  م�شروع  الك�شبي،  وتفقد 

حيث  الفندقي”،  التعليم  ومبنى  الطيبة 

بلغت ن�شبة االإجناز يف امل�شروع 39%.

“م�شروع يف مدر�شة  يف  االأعمال  و�شملت 

طوابق   3 الطيبة” اإن�شاء مبنى مكون من 

على  يحتوي  واملبنى  م2   3050 مب�شاحة 

14 غرفة �شفية وخمترب فيزياء مع م�شغل 
وغرفة  ومكتبة  حا�شوب  وخم��ت��ربي  مهني 

فن وجناح االإدارة وغرفة املعلمني ومق�شف 

وم�شتودع  و�شيطرة  اأولية  ا�شعافات  وغرفة 

لوازم وغرفة كهرباء وغرفة �شوالر وغرفة 

واملعلمني  للطاب  �شحية  ووح���دات  بويلر 

وذوي االحتياجات اخلا�شة.

التعليم  “ملبنى  االع���م���ال  ���ش��م��ل��ت  ف��ي��م��ا 

مكون  مبنى  اإن�����ش��اء  وال�شياحي”  الفندقي 

ي�شم  م2   1408 مب�����ش��اح��ة  ط��اب��ق��ني  م���ن 

غرفة مراقبة وغرفة نظافة ومطعم وجلي 

وبويلر  غاز  وغرفة  كهرباء  وغرفة  ومطبخ 

وغ�شيل ووحدات �شحية وقاعة املدخل و 4 

تدبري  وق��اع��ة  نظافة  وغ��رف��ة  �شفية  غ��رف 

فندقي وغرفة نوم و�شالون وغرفة معلمني 

اىل  باالإ�شافة  وا�شتقبال،  �شيطرة  وغ��رف��ة 

االع���م���ال اخل���ارج���ي���ة م���ن ا����ش���وار خ��ارج��ي��ة 

و�شاحات ومواقف �شيارات وبا�شات وجدران 

ا�شتنادية وملعب كرة ال�شلة وبئر ماء وحفرة 

جتميعية وبوابات خارجية وغرفة احلار�س 

وغرفة مربد املاء وكافة االعمال الكهربائية 

وامليكانيكية.

الك�شبي، على االعمال يف م�شروع  واأطلع 

ال���راج���ف  مل��ل��ع��ب  ع���ام���ة  م���راف���ق  “اإن�شاء 
الريا�ضي”، حيث با�شرت الوزارة يف مرحلة 

�شملت  ال����ذي  ل��ل��م�����ش��روع  االويل  اال���ش��ت��ام 

وم��درج  خر�شاين  ب��ن��اء  ان�شاء  فيه  االأع��م��ال 

امل�����ش��ل��ح��ة مب�شاحة  ي��ت��ك��ون م���ن اخل��ر���ش��ان��ة 

م2 وكافة اخلدمات الازمة ومدرج   103
للملعب الريا�شي وار�شفه خارجية. 

ووجه الك�شبي، املعنيني يف الوزارة العمل 

ع��ل��ى اجن���از امل�����ش��اري��ع ب��اأ���ش��رع وق���ت و�شمن 

دوري حول  بتقرير  ورف��ده  املتوقعة  اخلطة 

امل�����ش��اري��ع يف املنطقة  ك��اف��ة  ال��ع��م��ل يف  ���ش��ري 

والعوائق التي تواجه العمل فيها ليتم حلها 

ال���وزارة  ك���وادر  ج��ه��ود  مثمناً  ف���وري،  ب�شكل 

وامل���ق���اول���ني واال���ش��ت�����ش��اري��ني ال��ع��ام��ل��ني يف 

م�شلحة  يف  ت�شب  والتي  باملنطقة  امل�شاريع 

الوطن وت�شاهم يف تقدمي اف�شل اخلدمات 

للمواطنني.

واأج�����رى ال��ك�����ش��ب��ي ج��ول��ة ع��ل��ى امل�����ش��اري��ع 

اخل�شار  �شوق  ومنها  ال�شلطة  متولها  التي 

ج��ي(  وعلى  )ال  ال�شرياين  املركزي وج�شر 

ووادي مو�شى  ال��ب��را  ال��ط��رق يف  م��ن  ع���دد 

موعزاً  امللوكي،  والطريق  منلة  طريق  منها 

درا�شتها  على  بالعمل  ال����وزارة  يف  للمعنني 

واجراء الازم وفق االأولويات التي حتددها 

الوزارة واملخ�ش�شات املالية املتوفرة.

من جهتهم، ثمن النواب وممثلو املجتمع 

امل��ح��ل��ي ال����زي����ارة ال��ت��ف��ق��دي��ة ال���ت���ي اأج���راه���ا 

كافة  حل��ل  تطلعهم  ع��ن  معربني  الك�شبي، 

املاحظات ب�شكل فوري

االنباط-عمان

التزال التحديثات اجلوية ُت�شري اإىل تاأثر 

اململكة اعتباراً اليوم اخلمي�س بكتلة هوائية 

حارة قادمة من �شبه اجلزيرة العربية، حيث 

يف  ملمو�س  ب�شكل  احل����رارة  درج���ات  ترتفع 

اأن يزداد تاأثريها  عموم املناطق، كما ُيتوقع 

وت��ت��ع��م��ق اأي�������ام االأح�������د واالث����ن����ني ت��ت�����ش��ب��ب 

بحدوث اأجواء حارة ومرهقة يف عموم مدن 

وحمافظات اململكة مب�شيئة اهلل

ارتفاع تدريجي على احلرارة اعتباراً من 

اخلمي�س

ح��ارة  هوائية  كتلة  ف���اإن  التفا�شيل،  ويف 

اأن تندفع من �شحراء �شبه اجلزيرة  ُيتوقع 

العربية تدريجياً باجتاه باد ال�شام مبا فيها 

تدريجي  ارت��ف��اع  اإىل  ���ش��ي��وؤدي  مم��ا  اململكة، 

على درج��ات احل��رارة اعتباراً من اخلمي�س، 

وت�شبح درجات احلرارة اأعلى من ُمعدالتها 

املُ��ع��ت��ادة ملثل ه��ذا ال��وق��ت م��ن ال��ع��ام، ويكون 

االأ���ش��ب��وع  نهاية  وخ���ال  اخلمي�س  الطق�س 

حار ن�شبياً بوجٍه عام يف املرتفعات اجلبلية، 

و�شديد احلرارة يف مناطق االأغوار، والبحر 

امل��ي��ت وال��ع��ق��ب��ة وم��ن��اط��ق ال���ب���ادي���ة، وت��ك��ون 

ال�����ش��رع��ة،  ���ش��م��ال��ي��ة غ��رب��ي��ة خفيفة  ال���ري���اح 

مثرية  وتكون  الظهرية  �شاعات  بعد  تن�شط 

للغبار اخلفيف يف املناطق ال�شحراوية

ومع تعمق الكتلة احلارة االأحد واالثنني، 

ي��ت��ح��ول ال��ط��ق�����س ل��ُي�����ش��ب��ح ح���ار يف ���ش��اع��ات 

الظهرية والع�شر يف اأغلب املناطق ودرجات 

احل�����رارة يف ن��ه��اي��ة ال��ث��اث��ي��ن��ي��ات م��ئ��وي��ة يف 

العديد من القرى واملُدن االأردنية مبا فيها 

�شديد  الطق�س  ويكون  العا�شمة عّمان، كما 

ال��ن��ه��ار يف مناطق  ���ش��اع��ات  احل�����رارة ط��ي��ل��ة 

االأغوار والبحر امليت والعقبة، باالإ�شافة اإىل 

ال�  البادية وتتجاوز درجات احلرارة  مناطق 

الليل،  �شاعات  اما خال  مئوية،  درجة   45
ف��ي��ط��راأ ارت��ف��اع كبري على درج���ات احل���رارة 

الليايل احلالية، لي�شود طق�س  باملقارنة مع 

دافئ يف عموم مناطق اململكة

وي��ن�����ش��ح ب���امل���واط���ن���ني ب���ع���دم ال��ت��ع��ر���س 

خا�شة  ال�شم�س  الأ���ش��ع��ة  وال��ط��وي��ل  املُ��ب��ا���ش��ر 

بذل  وجتنب  والع�شر،  الظهرية  �شاعات  مع 

املجهود البدين يف �شاعات ذروة احلّر اأي ما 

جتنباً  ع�شراً،  و5  �شباحاً  بني ال�شاعة 11 

ل�شربات ال�شم�س

ال�شبب العلمي وراء اندفاع الكتلة احلارة

لكتلة هوائية حارة  باندفاع  التوقع  ياأتي 

ان��دف��اع منخف�س  اإث��ر  املنطقة،  اأج���واء  نحو 

ج���وي ع��ل��وي ن��ح��و االأج������زاء اجل��ن��وب��ي��ة من 

هوائية  بكتلة  يرافق  اإذ  العربية  اجل��زي��رة 

انزياح قاعدة  لطيفة ورطبة ينتج عن ذلك 

امل��رت��ف��ع اجل����وي ���ش��ب��ه امل�����داري ن��ح��و �شمال 

حترك  مع  ذل��ك  يتزامن  العربية،  اجلزيرة 

ن�شبياً  ب��اردة  هوائية  وكتلة  ج��وي  منخف�س 

فوق و�شط البحر املتو�شط، توزيع االأنظمة 

بهذا ال�شكل يعمل مب�شيئة اهلل على ا�شتداد 

يف تاأثري املرتفع اجلوي هذه املرة فوق باد 

وا�شتداد يف  العربية  اجلزيرة  و�شمال  ال�شام 

الكتلة الهوائية احلارة املرافقة له

وتكون اململكة بطبيعة احلال خال اأ�شهر 

ال�����ش��ي��ف، حت��ت ���ش��راع وت��داخ��ل ب��ني ت��اأث��ري 

اجلزيرة  �شبه  ف��وق  املتمركزة  احل��ارة  الكتل 

ال��ع��رب��ي��ة وم����ا ب���ني ام���ت���داد ال��ك��ت��ل لطيفة 

احل������رارة امل��ن��دف��ع��ة ع���رب ال��ب��ح��ر امل��ت��و���ش��ط، 

ويعتمد مقدار تاأثري اأحد الكتل على ح�شاب 

االأخ�����رى ع��ل��ى ت��وزي��ع االأن��ظ��م��ة اجل��وي��ة يف 

الن�شف ال�شمايل من االأر�س

االنباط-عمان

هيئة  ورئ��ي�����س  العربية  ال��ب��وت��ا���س  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأك���د   

مديري �شركة النمرية لاأماح املختلطة والطني املهند�س �شحاده اأبو 

ملنتجات  ت�شويقية خاقة ومتنوعة  وقنوات  اإيجاد طرق  اأهمية  هديب، 

على  ايجاباً  ينعك�س  عالية مما  بقيمة م�شافة  التي متتاز  امليت  البحر 

ربحية ال�شركة.

و�شدد املهند�س اأبو هديب خال زيارة قام بها ام�س اإىل �شركة النمرية 

رئي�س  ونائب  العربية  البوتا�س  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  فيها  رافقه 

�شرورة  على  الن�شور  معن  الدكتور  النمرية  �شركة  يف  املديرين  هيئة 

منتجات  دخ��ول  تعر�س  التي  واملعيقات  العقبات  كافة  لتذليل  العمل 

“النمرية” لاأ�شواق العاملية. بدوره، اأ�شاد الن�شور باالإجنازات امللمو�شة 
االإ�شراتيجية  ال�شليم خلطتها  النمرية وتنفيذها  �شركة  التي حققتها 

وذلك  ال�شركة،  منتجات  وخا�شة  الوطنية  املنتجات  �شمعة  يخدم  مبا 

بف�شل كفاءة كادرها التنفيذي وموظفيها.

وكان  املدير العام بالوكالة ل�شركة النمرية، ال�شيد حممد الطاهر، 

ال�شنة  م��ن  االأول  الن�شف  خ��ال  العمل  �شري  ت��ط��ورات  ا�شتعر�س  ق��د 

واالإجنازات على امل�شتوى اال�شراتيجي لل�شركة، وامل�شاريع قيد التنفيذ 

متطلبات  مع  يتما�شى  مبا  التحتية  البنى  وتطوير  اإنتاج  خطوط  من 

اال�شواق العاملية.

االأول  للن�شف  ال�شركة  اأرب��اح  اإي��رادات و�شايف  اأن  اإىل  الطاهر  واأ�شار 

الفرة يف  نف�س  تاريخها، مقارنة مع  االأعلى يف  العام اجل��اري هي  من 

ال�شنوات ال�شابقة، نتيجه لقدرة ال�شركة على تلبية احتياجات العماء 

�شبط  على  ال�شركة  ق��درة  اإىل  اإ�شافة  ومنتجات،  خدمات  من  املتزايدة 

اأن   اإىل  االإ�شارة  وجت��در  املثلى.هذا  بالطريقة  مواردها   واإدارة  النفقات 

غور  منطقة  يف  تقع  التي  والطني  املختلطة  ل��اأم��اح  النمرية  �شركة 

ال�شايف، هي اإحدى ال�شركات التابعة واململوكة بالكامل ل�شركة البوتا�س 

وطني  اأم���اح  وت�شويق  ال�شتخراج  احل�شري  احل��ق  متتلك  و  العربية، 

البحر امليت

محافظة معان تشهد تزايد 
بأعداد متلقي اللقاح

السياحة: أردننا جنة مستمر بعطلة العيد

االأنباط-جواد اخل�رضي

اأك��������ّدت امل�������ش���ادر ال��ط��ب��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة 

تزايد  ت�شهد  ب��داأت  املحافظة  اأن  على  معان 

ك��ب��ري م���ن ق��ب��ل امل��واط��ن��ني م���ن اأج����ل تلقي 

املطعوم امل�شاد لفريو�س كورونا حيث بلغت 

االأرب��ع��اء  ال��ي��وم  لغاية  ال��ع��اج  متلقي  ن�شبة 

معان  حمافظة  �شكان  ل��ع��دد  بالن�شبة   ٪٣٢

والبالغني ١٦٦٢٤٤ ن�شمة اأي اأن عدد متلقي 

اللقاح بلغ ٣٠٨٧٩.

ه��ذا االإق��ب��ال املتزايد ج��اء ج��راء حمات 

يف  ال�شحية  االإدارة  بها  تقوم  التي  التوعية 

قبل  م��ن  حثيثة  ومب��ت��اب��ع��ٍة  م��ع��ان  حمافظة 

االإدارة املحلية للمحافظة واجلهات املعنية.

  االنباط-عمان

قالت وزارة ال�شياحة واالآثار، اإن برنامج “اأردننا 

جنة” الذي يوؤمن رحات �شياحية داخلية مدعومة 

من ال��وزارة وهيئة تن�شيط ال�شياحة بن�شبة تتجاوز 

50 باملئة من التكلفة االإجمالية، م�شتمر يف ت�شيري 
ال��رح��ات خ��ال عطلة عيد االأ���ش��ح��ى، حيث تبداأ 

هذه الرحات ثاين يوم العيد.

ودع��ت ال���وزارة يف بيان �شحفي،  ام�س االأربعاء، 

امل��واط��ن��ني اىل اال���ش��ت��ف��ادة م��ن ال��ع��رو���س واالأ���ش��ع��ار 

الت�شجيعية التي يوفرها الربنامج، وزيارة االماكن 

اململكة،  حمافظات  جميع  يف  وال�شياحية  االث��ري��ة 

الرحات  تكلفة  تتنا�شب  اأن  على  حر�شها  م��وؤك��دة 

والفنادق،  املخيمات  يف  واملبيت  النقل  ت�شمل  التي 

ووجبات الطعام، مع موازنة العائلة االأردنية.

وب���ي���ن���ت اأن������ه مي���ك���ن االط�������اع ع���ل���ى ال���وج���ه���ات 

واأ���ش��ع��ار  امل��ق��دم��ة  واخل���دم���ات  امل�شمولة  ال�شياحية 

ال���رح���ات، وع��م��ل��ي��ات احل��ج��ز، م��ن خ���ال تطبيق 

اأردننا جنة »Jannah.jo« على الهواتف الذكية، 

الفتة اىل اأنه جرى تخ�شي�س ارقام لا�شتف�شارات 

وا����ش���ت���ق���ب���ال   91040  -  065008877
املاحظات، وتهيئة ومعاجلة م�شتوى اخلدمات يف 

املرافق لتكون يف خدمة املواطن.

ال�شياحية  امل���واق���ع  ج��اه��زي��ة  ال�������وزارة  واأك������دت 

الراغبني  واملقيمني  املواطنني  واالأثرية، ال�شتقبال 

واال�شتمتاع  املبارك  االأ�شحى  عيد  عطلة  ق�شاء  يف 

باالأجواء ال�شياحية العائلية التي تتميز بها اململكة.

واو���ش��ح��ت اأن��ه��ا ات��خ��ذت جملة م��ن االإج�����راءات 

االآث��ار  دائ���رة  بالتعاون م��ع  امل��واق��ع  لتجهيز وتهيئة 

ال�شياحة، حيث عملت ومن  تن�شيط  وهيئة  العامة 

خال كوادر دائرة االآثار بالتعقيم امل�شتمر للمواقع 

ال��زوار واملتاحف وغرف  ال�شياحية االأثرية ومراكز 

بيع التذاكر.

وب���ي���ن���ت اأن������ه ج�����رى ت����زوي����د امل����واق����ع االأث����ري����ة 

وال�شياحية كافة مبواد التعقيم الازمة، وتزويدها 

للحماية  واإر���ش��ادي��ة  ت��وع��وي��ة  ومل�شقات  ب��ن�����ش��رات 

توزيع  وكذلك  انت�شاره،  ومنع  كورونا  فريو�س  من 

يف  العاملني  امل��وظ��ف��ني  على  وال��ق��ف��ازات  الكمامات 

م��راك��ز ال�����زوار وامل���واق���ع االأث���ري���ة وق��ي��ا���س درج���ات 

احلرارة لكل العاملني والزوار يومياً.

اأن��ه �شيجري التاأكيد على  ال���وزارة اىل  وا���ش��ارت 

الزوار بااللتزام التام بجميع ال�شوابط االحرازية 

والوقائية التي و�شعتها وزارة ال�شياحة واالآثار ومنها 

التباعد االجتماعي للزائرين وارتداء الكمامات.

 »ال�شا�شة هم اأوؤالئ��ك الذين كان لديهم ق��دراً �شئيًا جداً من االأخ��اق واالأخاقيات 

 Politicians were mostly people who›d الازمة لليبقوا حمامون. 

.”had too little morals and ethics to stay lawyers
 هذه املقولة للروائي والكاتب االأمريكي جورج مارتني تلخ�س العاقة االإ�شكالية بني 

القانون وال�شيا�شة وخماطر حتول بع�س القانونيني اإىل �شا�شة ُمَتقوِننني.

 يف كل مرة تلوح فيها اأزمة �شيا�شية اأو موؤ�ش�شية يف االأفق، ينربي البع�س ليديل بدلوه 

القانوين الذي يف حني يكون ممتلء، وف��ارغ يف اأحيان، ليملوؤه مبا ينبغي اأن يقال ح�شب 

املوجة ومقت�شى احلال. وهذا امل�شلك االأخري جّد مرّوع وخطري، الأنه يحول القانونيني 

من منارة تر�شد اإىل �شبيل احلق وامل�شروعية اإىل �شّلة من الرّفائني والَرزية حتيك من 

الن�شو�س ثياباً ت�شر عوار االختاالت القانونية عو�شاً عن ت�شويبها.

 منذ اأن بداأت اأحداث “ق�شية الفتنة” وت�شارعت وترية تداعياتها ال�شيا�شية واملجتمعية 

حتى  اإحالتها اإىل الق�شاء وبدء جل�شات املحاكمة فيها و�شدور احلكم على املدانني عو�س 

اهلل وال�شريف ح�شن؛ وبع�س هوؤالء املَُتقوِننني يحاولون تف�شيل ثوب ي�شر ما نعاه البع�س 

من “عوار” على الق�شية، �شواًء ما تعلق باملوقف املبدئي من حمكمة اأمن الدولة بو�شفها 

من املحاكم الع�شكرية اال�شتثنائية التي ت�شّكل افتءاتاً على منظومة الق�شاء املدين، مروراً 

بت�شريب الت�شجيات اخلا�شة باأطراف الق�شية وتداولها على نطاق وا�شع بينما هي من 

البّينات والقرائن التي ت�شكل العمود الفقري للدعوة، انتهاًء وابتداًء بال�شوؤال املحوري حول 

م�شروعية تقدمي ال�شريكان بالتحري�س وامل�شاعدة للمحاكمة وا�شتبعاد االأمري حمزة الذي 

ا�شركا مل�شلحته من املثول اأمام املحكمة حتى بو�شفه �شاهدا.

االنت�شاف  م��ب��ادئ  على  اال�شتثنائية متثل خ��روج��اً  املحاكم  اأن  اإن��ك��ار  اب��ت��داًء ال ميكن   

والعدالة اجلنائية املعيارية وتخالف اأحكام ال�شرعة الدولية. اأما ت�شريب الت�شجيات، فهو 

اأن��ه ال ي�شم الدليل بعدم امل�شداقية وال يفّت يف ع�شد قوة  اأم��ر واإن كان غري حممود اإال 

االإثبات اخلا�شة به.

 تبقى م�شاألة عدم اعتبار االأمري حمزة طرفاً م�شوؤواًل يف الق�شية ورف�س طلب الدفاع 

ذلك،  يربر  وقانونياً  د�شتورياً  �شنداً  الإيجاد  املَُتقوِننون  ان��ربى  حيث  لل�شهادة،  ا�شتدعائه 

وخا�شوا يف هذا املعرك بتكّلف وعناء �شديدين، متخذين من قانون االأ�شرة املالكة ال�شادر 

�شنة ١٩٣٧ عّكازاً يقيل عرثة حججهم، زاعمني اأنه ذو �شبغة د�شتورية و�شاحب اخت�شا�س 

ح�شري يف ت�شوية اأي خاف والتعامل مع اأي فعل يرتكبه اأحد اأع�شاء االأ�شرة املالكة.

 هذا الزعم هو حم�س ت�شليل وت�شويف، اإذ ن�شت املادة )5( من هذا القانون على اأنه: 

“جتري على اع�شاء االأ�شرة املالكة اأحكام ال�شريعة االإ�شامية والقوانني االأخرى املعمول 
اأك��رث من  اإذن  الن�س  القانون”، ه��ذا  اإال ما ن�س على خافه يف ه��ذا  االأردن  بها يف �شرق 

وا�شح يف اأن اأع�شاء االأ�شرة املالكة خماطبون باأحكام الت�شريعات الوطنية النافذة وخا�شعون 

اإجرائية،  اأو  كانت  مو�شوعيًة  اإداري����ة...  اأو  جتارية  اأو  مدنية  اأو  جنائية  كانت  �شواًء  لها، 

واال�شتثناء الوحيد الذي يرد على هذه القاعدة هو اأن يكون القانون حمل البحث قد ن�س 

لته املادة  على اخت�شا�س ق�شائي حمدد ملجل�س االأ�شرة امل�شكل مبوجب اأحكامه، وهو ما ف�شّ

)١١(منه التي جعلت م�شائل االأحوال ال�شخ�شية التي يكون اأحد اأطرافها ع�شواً من االأ�شرة 

اإىل  ب�شاأنها  االخت�شا�س  باإعادة  للملك  وج��ود �شاحية  املجل�س، مع  بهذا  املالكة منوطًة 

املحاكم ال�شرعية �شاحبة الوالية العامة.

 املادة )١٣( من هذا القانون هي بيت الق�شيد التي يدندن حولها املَُتقوِننون، حيث  تن�س 

على اأنه: “اإذا ارتكب اأحد اأع�شاء االأ�شرة املالكة ذكراً كان او اأنثى اأموراً خطرية تخل بكرامة 

رتبته امللوكية فل�شمو االأمري اأن ي�شدر بعد اأخذ راأي املجل�س اأمرا باإخراج ذلك الع�شو من 

االأ�شرة املالكة لعدم جدارته باالنت�شاب اإليها. ويرتب على تنزيل احد اأع�شاء االأ�شرة املالكة 

ب�شبب  اليها  انتمت  التي  املالكة  االأ�شرة  زوجته من  اإخ��راج  املذكورة  بال�شورة  الذكور  من 

زواجها منه اإال اأن ذريته تبقى يف االأ�شرة املالكة ما مل يوؤمر بخاف ذلك �شراحة«.

 هذه املادة  تعالج ما ميكن تو�شيفه ب”العقوبات التاأديبية” التي يجوز للملك توقيعها 

على اأي من اأع�شاء االأ�شرة املالكة بعد ا�شت�شارة املجل�س يف حال ارتكابه ما “يخل برتبته 

امللوكية”، فلي�س يف هذا الن�س ما ي�شري ال من قريب وال من بعيد اإىل انح�شار اخت�شا�س 

الق�شاء اجلنائي اأو املدين اأو االإداري عن اأي ت�شرف اأو فعل ي�شتوجب امل�شاءلة مما قد يقع 

من اأحد اأع�شاء االأ�شرة املالكة، اإذ ينعقد فيها االخت�شا�س قواًل واح��داً للق�شاء املخت�س 

وت�شري عليها اأحكام القوانني ذات العاقة.

اإقحام االأم��ري حمزة يف جمريات املحاكمة هو ق��رار �شيا�شي بامتياز   ق��رار امللك ع��دم 

�شيتاأجج  حتماً  ك��ان  ال��ذي  ال�شف  و���ش��ّق  اال�شتقطاب  م��ن  مزيد  منع  مقت�شيات  فر�شته 

ع�شات  ال�شتعرا�س  وموؤيدوهم  اأطرافها  فيه  يت�شابق  م�شمار  اإىل  املحاكمة  حتولت  اإذا 

احلناجر وابتزاز وا�شتنزاف امل�شاعر، لذلك كان االأجدى اإظهار البعد املتعلق باالأمن الوطني 

لتاأطريه  واجلهد  الوقت  اإ�شاعة  من  ب��داًل  ال��ق��رار  لهذا  الداخلي  ال�شلم  على  واملحافظة 

ال�شلة  ذات  والت�شريعات  املالكة  االأ�شرة  قانون  مراجعة  على  العمل  ثم  قانونّيا،  وتربيره 

لتنظيم وحتديد ال�شاحيات القانونية واالخت�شا�شات الق�شائية املتعلقة مبجل�س االأ�شرة 

بعد اإعادة ت�شكيله.

 حماولة �شر العوار القانوين يف اأي ق�شية هو ك�شف لعورتها، لذلك فاإن االأوجب هو 

تقومي االعوجاج الذي يعتور الت�شريع ولي�س اإعمال الرتق فيه والرقيع، فالوطن يحتاج 

اإىل قانونّيني خمل�شني –وهم كرث- ولي�س اإىل خّياطني ُمَتقوِننني.

   د. مهند العزة

قضية الفتنة والخياطون 
الُمَتقوِننون

اخلمي�س    15 / 7 /2021



  االنباط-عمان

وبرنامج  الدولية  العمل  منظمة  اأطلقت 

ف��اف��و  وم���ع���ه���د  الإمن�����ائ�����ي  امل���ت���ح���دة  الأمم 

ل��ل��درا���س��ات ال��ع��م��ال��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة خ��ال 

كوفيد-19  »اأث��ر  بعنوان  تقريرا  بعمان  حفل 

على ال�سركات يف الأردن: عام على اجلائحة«، 

ماهر  الأردن  �سناعة  غرفة  مدير  بح�سور 

امل���ح���روق، ورئ��ي�����س الحت�����اد ال���ع���ام ل��ن��ق��اب��ات 

العمال مازن املعايطة.

وق���ال وزي���ر الق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي وال��ري��ادة 

ما  اإن  احلفل  رعايته  خ��ال  الهناندة  اأحمد 

اأن  اإىل  ي�سري  كورونا  جائحة  خال  �سهدناه 

اأمرا حتميا  التحول الرقمي لي�س خيارا، بل 

فر�س  وتوفري  القت�ساد  لدعم  و�سيلة  لأن��ه 

عمل، وكانت اجلائحة فر�سة للح�سول على 

تاأييد اجلميع للم�سي قدما نحو امل�ستقبل.

الإمن���ائ���ي  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��رن��ام��ج  وق����ال 

التقرير  ت��رك��ي��ز  اإن  الأرب���ع���اء  ال��ي��وم  ب��ي��ان  يف 

ان�����س��ب ع��ل��ى ت��ع��زي��ز احل��م��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

الأدنى لاأجور،  للعمال واحلفاظ على احلد 

تدريب  يف  ال�ستثمار  على  ال�سركات  وحتفيز 

موظفيها وحت�سني مهاراتهم، وتوفري فر�س 

ال��ع��م��ل ع��ر ت��و���س��ي��ع ن��ط��اق الأع���م���ال، وم��ن��ح 

التخفي�سات واملهل ال�سريبية، ودعم املن�ساآت 

ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة، وت��ع��زي��ز احل����وار بني 

التقرير  يف  وجاء  واخلا�س.  العام  القطاعني 

ت��واج��ه  زال�����ت  م���ا  الأردن  يف  ال�������س���رك���ات  اأن 

اأكرث من عام على  حتديات كبرية بعد مرور 

ال�سركات  وك��ان��ت  ك��وف��ي��د-19،  جائحة  ظهور 

ال�سغرية التي ت�سكل اأغلبية املن�ساآت اخلا�سة 

يف القت�ساد الأردين هي املت�سرر الأكر.

للم�ستقبل  ال���ب���ن���اء  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ودع�����ا 

ل�سمان  املن�ساآت  م�ساعدة  عر  اأف�سل  ب�سكل 

ال�سمود  على  قدرتها  وزي���ادة  ا�ستمراريتها 

ب��ع��د ك���وف���ي���د-19، وم��وا���س��ل��ة دع��م��ه��ا اأث��ن��اء 

اجل���ائ���ح���ة. وا���س��ت��ن��د ال��ت��ق��ري��ر يف ال��ت��ق��ي��ي��م 

اأردن��ي��ة  األ��ف��ي �سركة  ب��ي��ان��ات م��ن ح��وايل  اإىل 

ف��ردي��ة  وم��ق��اب��ات   ،2021 واآذار  ���س��ب��اط  يف 

ق���ط���اع���ات خمتلفة  ع���ن  مب�����س��ارك��ة مم��ث��ل��ني 

�سابقة. ودرا�سات 

ال�����س��رك��ات  م��ع��ظ��م  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  واأورد 

امل�����س��ارك��ة يف ال���درا����س���ة ���س��ه��دت ت���راج���ع���ا يف 

منتجاتها  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  وك��ذل��ك  اإي���رادات���ه���ا 

الو�سول  يف  م�سكات  وواج��ه��ت  وخدماتها، 

اإىل راأ�س املال وزيادة ديونها.

العمل  ملنظمة  القطرية  املن�سقة  وق��ال��ت 

الدولية يف الأردن فريدة خان اإن الكثري من 

�سعبة  عمل  بيئة  من  تعاين  كانت  ال�سركات 

الوثيق  ال��ت��ع��اون  اإىل  داع��ي��ة  ق��ب��ل اجل��ائ��ح��ة، 

القطاع  فيهم  مب��ن  وال�سركاء  احلكومة  م��ع 

الرامية  واجل��ه��ود  ال��رام��ج  لتعزيز  اخلا�س 

ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة  ال���ت���ح���دي���ات  ه����ذه  م���واج���ه���ة  اإىل 

لتتمكن ال�سركات وعاملوها من اخلروج من 

اجلائحة اأقوى من قبل.

اطالق تقرير اثر كوفيد 19 على الشركات في األردن

الجغبير: 25 % من صادرات االردن العام الماضي ذهبت ألميركا

9ر15 مليار دينار القيمة السوقية لألسهم المدرجة
 في بورصة عمان

قطاع األلبسة: صرف الرواتب قبل العيد سينشط الحركة التجارية

االنباط-برتا

  قال رئي�س غرفتي �سناعة الأردن وعمان 

الأردن  �سادرات  اإن  اجلغبري،  فتحي  املهند�س 

 25 نحو  �سكلت  الأم��ريك��ي��ة  املتحدة  للوليات 

ب��امل��ئ��ة م��ن اإج���م���ايل ����س���ادرات امل��م��ل��ك��ة الكلية 

خال العام املا�سي 2020.

وق����ال امل��ه��ن��د���س اجل��غ��ب��ري ل��وك��ال��ة )ب���را( 

ام�������س الرب�����ع�����اء، اإن اأم����ريك����ا ت��ع��د م���ن اأه���م 

ال�����س��رك��اء ال��ت��ج��اري��ني ل������اأردن، م��و���س��ح��ا اأن 

 8 نحو  بلغت  ام��ريك��ا  م��ن  الأردن  م�����س��ت��وردات 

النفطية  غري  امل�ستوردات  اإج��م��ايل  من  باملئة 

العام املا�سي.

ال�������س���وق  اىل  الردن  �������س������ادرات  وب���ل���غ���ت 

مليار  220ر1  املا�سي،  العام  خال  المريكية 

م�ستوردات،  دينار  مليار  003ر1  مقابل،  دينار 

مييل  البلدين  بني  التجاري  امل��ي��زان  جعل  ما 

ل�سالح اململكة مبقدار 217 مليون دينار.

وت����رك����ز ال���������س����ادرات الردن�����ي�����ة ل��ل�����س��وق 

الم����ريك����ي����ة ب�����امل�����واد ال��ن�����س��ي��ج��ي��ة والدوي�������ة 

واملنتجات املعدنية واآلت تكييف هواء واحللي 

الغذائية  ال�سناعات  ومنتجات  وامل��ج��وه��رات 

ومعدات النقل ومنتجات احليوانات احلية.

بعاقات  يرتبط  الردن  ان  اجلغبري  وقال 

اقت�سادية عميقة مع الوليات املتحدة بف�سل 

امللك  يبذلها ج��ال��ة  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  اجل��ه��ود 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين ل���دم���ج الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي 

كل  لتوفري  بالإ�سافة  العاملية،  بالقت�ساديات 

تناف�سية  وت��ع��زي��ز  ال�سناعي  للقطاع  ال��دع��م 

�سادراته باأ�سواق الت�سدير.

اتفاقية  ي��وق��ع  ع��رب��ي��ة  دول���ة  اأول  والردن 

للتجارة احلرة مع الوليات املتحدة المريكية 

عام 2000، ودخلت حيز التنفيذ بنحو كامل يف 

�سهر كانون الثاين عام 2010.

ال��ت��ج��ارة  ات��ف��اق��ي��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت اجل��غ��ب��ري 

املتحدة  وال��ولي��ات  الأردن  تربط  التي  احل��رة 

الم���ريك���ي���ة ت��ت��م��ي��ز ب��زخ��م ال���س��ت��ث��م��ار ال���ذي 

راف��ق��ه��ا م��ن��ذ ت��وق��ي��ع��ه��ا خ��ا���س��ة ال�����س��ن��اع��ي��ة، 

اإ�سافة لإ�سهامها يف نقل اخلرات الت�سنيعية 

خال  من  للمملكة،  الأمريكية  والت�سويقية 

واملحيكات،  الألب�سة  75 من�ساأة تعمل يف قطاع 

لغايات  اأج��ن��ب��ي  با�ستثمار  اأن�����س��ئ��ت  غالبيتها 

الت�سدير لل�سوق الأمريكية.

وبني ان التفاقية تعد من اأجنع اتفاقيات 

خمتلف  م���ع  الأردن  وق��ع��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ت���ج���ارة 

التكتات القت�سادية العاملية، من حيث حجم 

التجارة املدعومة بعمليات اإدارية �سل�سة بعيدة 

ال�سناعية  ال�����س��رك��ات  داع��ي��ا  ال��ت��ع��ق��ي��دات،  ع��ن 

توفرها  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س  ل�ستك�ساف  الردن��ي��ة 

المريكية  بال�سوق  ال�سادرات  تواجد  لتعزيز 

وتو�سيع قاعدة منتجاتها.

واأ�سار اإىل اأن الردن �سدر لل�سوق المريكية 

خ���ال ال��ع��ام��ني امل��ا���س��ي��ني م��ن��ت��ج��ات احل���رف 

ال��ي��دوي��ة وامل�����س��غ��ولت ال��ذه��ب��ي��ة، والأ���س��م��دة 

فيما  كبري،  بنحو  الكيماوية  وامل���واد  والأدوي���ة 

�سكلت املحيكات ما ن�سبته 85 باملئة منها.

ودع�����ا اجل��غ��ب��ري اإىل ال���س��ت��غ��ال الأم���ث���ل 

ملزايا اتفاقية التجارة احلرة بني البلدين من 

وتعاونها  وتن�سيقها  ال�سناعية  الغرف  خال 

ال�سادرات  لتعزيز  العاقة،  ذات  اجلهات  مع 

الأردنية لل�سوق المريكية مبختلف قطاعاتها 

كونها تتمركز حاليا بقطاع الألب�سة.

  االنباط-برتا

ال�سركات  لأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  ارتفعت 

املدرجة يف بور�سة عمان لتبلغ 9ر15 مليار دينار 

م��ق��ارن��ة مع  احل���ايل،  ال��ع��ام  م��ن  الأول  للن�سف 

9ر12 مليار دينار �سجلت يف العام املا�سي.

اأن حجم  ال��ب��ور���س��ة  اإح�����س��ائ��ي��ات  واأظ���ه���رت 

ما  ع��ن  مرتفعا  دي��ن��ار،  مليار  1ر1  بلغ  ال��ت��داول 

من  الأول  الن�سف  يف  ال��ت��داول  اأح��ج��ام  �سجلته 

ال��ع��ام امل��ا���س��ي، وال��ب��ال��غ��ة 6ر415 م��ل��ي��ون دي��ن��ار، 

اإىل  ال��ت��داول  اليومي حلجم  امل��ع��دل  ارت��ف��ع  كما 

6 م��اي��ني دي��ن��ار م��ق��ارن��ة م��ع 3 م��اي��ني لفرة 

املقارنة نف�سها.

وبلغ عدد الأ�سهم التي جرى تداولها خال 

مايني   906 احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف 

مقارنة  عقد،  األ��ف   427 خ��ال  م��ن  نفذت  �سهم 

العام  نف�سها من  للفرة  �سهم  403 مايني  مع 

املا�سي نفذت ب� 162 األف عقد.

املوؤ�سر العام للبور�سة، ارتفع  وعلى م�ستوى 

املوؤ�سر اإىل حدود النقطة 2100 لنهاية حزيران 

من  نف�سها  للفرة   1603 النقطة  م��ع  م��ق��ارن��ة 

العام املا�سي.

الأردنيني  ن�سبة م�ساهمة غري  وفيما يخ�س 

الأول  الن�سف  حتى  بلغت  ال�سوقية،  القيمة  يف 

من العام احلايل 9ر48 باملئة مقارنة مع 51 باملئة 

�سراء  وارتفع  املا�سي،  العام  من  نف�سها  للفرة 

غري الأردنيني اإىل ما قيمته 8ر164 مليون دينار 

ارتفع  كما  دينار،  مليون   49 ح��وايل  مقارنة مع 

دي��ن��ار  م��ل��ي��ون  6ر184  اإىل  الأردن���ي���ني  ب��ي��ع غ��ري 

مقابل 8ر99 مليون دينار لفرة املقارنة نف�سها، 

لي�سل بذلك �سايف ا�ستثمار غري الأردنيني اإىل 

5ر67  م��ع  مقارنة  بال�سالب  دي��ن��ار  مليون  8ر19 

العام  من  نف�سها  للفرة  بال�سالب  دينار  مليون 

املا�سي.

  االنباط-برتا

يف  وامل��ج��وه��رات  الألب�سة  قطاع  ممثل  و�سف 

غرفة جتارة الأردن، اأ�سعد القوا�سمي،

الطلب على الألب�سة والأحذية بال�سعيف جداً 

قلة  اإىل  ذل��ك  ال�سنة، مرجعا  الوقت من  ه��ذا  يف 

ال�سيولة املتاحة يف جيوب املواطنني.

ام�س  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  ال��ق��وا���س��م��ي  وق����ال 

الأرب���ع���اء اإن ���س��رف روات����ب امل��وظ��ف��ني ق��ب��ل عيد 

للمواطنني  القرو�س  اأق�ساط  وتاأجيل  الأ�سحى 

والتجار، �سين�سطان احلركة التجارية يف الأ�سواق 

املحلية.

م��ع��دلت��ه��ا  ���س��م��ن  الأ����س���ع���ار  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

الع���ت���ي���ادي���ة، و���س��ت��ب��ق��ى م�����س��ت��ق��رة ح��ت��ى امل��و���س��م 

ال�ستوي املقبل يف حال ح�سر ارتفاع اأ�سعار ال�سحن 

العاملي، داعياً اإىل اإيجاد اأ�سواق بديلة لا�سترياد 

مثل �سوريا التي تعد منتجاتها ذات جودة عالية 

واأ�سعار مائمة ومنا�سبة للم�ستهلك.

الن�سف  القطاع يف  اأن حجم م�ستوردات  وبني 

دي��ن��ار،  مليون   90 نحو  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول 

م��ق��ارن��ة م���ع 190 م��ل��ي��ون دي���ن���ار ال���ع���ام امل��ا���س��ي 

بانخفا�س يقارب 20 باملئة.

الأل��ب�����س��ة  ت��راخ��ي�����س حم���ات  اأن  اإىل  وا����س���ار 

والأح����ذي����ة ل ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع ع����دد ال�����س��ك��ان لأن 

العر�س اأكر من الطلب بكثري. وطالب بتعديل 

وامل�ستاأجرين مبا يحقق م�سلحة  املالكني  قانون 

ال��ط��رف��ني، وت��خ��ف��ي�����س ال�����س��ري��ب��ة ال��ع��ام��ة على 

اإيجابي  اأث��ر  م��ن  لذلك  مل��ا  باملئة،   8 اإىل  املبيعات 

على تن�سيط احلركة التجارية وال�سياحية. ودعا 

امل�سّنعني املحليني اإىل رفع حجم وجودة اإنتاجهم 

ال�سناعات  اأن  اإىل  ال�سوق، لفتاً  يلبي حاجة  مبا 

املحلية نا�سئة، وتغطي 20 باملئة فقط من الطلب 

األف   11 الألب�سة والأحذية  املحلي. وي�سم قطاع 

 56 باملئة منها �سغرية، وتوظف نحو   70 من�ساأة، 
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االستهالكية المدنية تخفض أسعار 
290 سلعة في أسواقها

صادرات صناعة عمان تتخطى ملياري 
دينار في منتصف العام الحالي

العمل: توفر 500 فرص في 
القطاع الخاص

  االنباط-عمان

املدنية  ال�ستهاكية  امل��وؤ���س�����س��ة  خف�ست 

�سمن  خمتلفة  �سلعة   290 م��ن  اأك���رث  اأ���س��ع��ار 

وت�ستمر  اخلمي�س  غدا  تبداأ  ترويجية  حملة 

حتى نهاية ال�سهر احلايل.

الق�ساة،  �سلمان  املوؤ�س�سة  وقال مدير عام 

ما  تراوحت  ال�سلع  على  التخفي�س  ن�سبة  اإن 

بني 7 باملئة اإىل 35 باملئة من اأ�سعارها.

الأرب��ع��اء،  واأ���س��اف، يف بيان �سحفي ام�س 

املوؤ�س�سة  لنهج  ا�ستمراراً  ياأتي  التخفي�س  اأن 

�سيما  ول  امل��واط��ن��ني،  ك��اه��ل  ع��ن  بالتخفيف 

وحمايتهم  واملتو�سط  امل��ح��دود  ال��دخ��ل  ذوي 

من ارتفاع الأ�سعار.

وال�سلع  ال��ع��رو���س  جميع  اأن  اىل  واأ����س���ار 

م��ت��وف��رة ب��ك��م��ي��ات ك��ب��رية يف ج��م��ي��ع اأ����س���واق 

امل��وؤ���س�����س��ة امل��ن��ت�����س��رة مب��ح��اف��ظ��ات وامل��م��ل��ك��ة 

وال��وي��ت��ه��ا ال��ب��ال��غ ع���دده���ا 67 ���س��وق��اً، داع��ي��اً 

امل��وؤ���س�����س��ة  ���س��ف��ح��ة  زي�������ارة  اإىل  امل���واط���ن���ني 

الجتماعي  التوا�سل  موقع  على  الر�سمية 

»الفي�سبوك« لاطاع على تفا�سيل اأ�سناف 

ال�سلع امل�سمولة بالتخفي�س واأ�سعارها.

املخف�سة  امل���واد  جميع  اأن  الق�ساة  واأك���د 

وال�سراطات  املخرية  الفحو�سات  اجتازت 

ل��اأ���س��واق،  ق��ب��ل ط��رح��ه��ا  ال��ازم��ة  ال�سحية 

م�������س���دداً ع��ل��ى ان امل��وؤ���س�����س��ة ت��ع��ت��م��د م��ع��ي��ار 

ل�سراء  ا�سا�ساً  املخرية  والفحو�سات  اجلودة 

ال�����س��ل��ع وب��ي��ع��ه��ا. واأه������اب مب���رت���ادي اأ����س���واق 

املوؤ�س�سة ب�سرورة اللتزام باإجراءات الوقاية 

انت�سار فريو�س  للحد من  العامة  وال�سامة 

وت��رك م�سافة  الكمامة،  ارت���داء  م��ن  ك��ورون��ا 

�سامتهم  على  حر�ساً  ال�����س��وق،  داخ���ل  اأم���ان 

و���س��ام��ة م��وظ��ف��ي امل��وؤ���س�����س��ة ال��ق��ائ��م��ني على 

خدمتهم.

ال�سم�س،  دوار  زي��ت  التخفي�سات  وت�سمل 

وال�سكر،  ب�سمتي،  وارز  احلبة،  متو�سط  وارز 

و���س��م��ن��ة ن��ب��ات��ي��ة، وح��ل��ي��ب ب������ودرة، واأج���ب���ان، 

�سيافة،  و�سوكولتة  وملب�س،  ت��ويف  واأل��ب��ان، 

وق��ه��وة م��ط��ح��ون��ة وع��رب��ي��ة، وج��م��ي��د وع�سل 

ط��ب��ي��ع��ي��ني، و����س���اي م���ي���دال���ي���ات، وجم���م���دات 

م��ف��ارمي، وم��ك��ع��ب��ات وب����ودرة م��رق��ة ال��دج��اج، 

وطحينية،  م��ائ��دة،  وبي�س  طبيعي،  وع�سري 

وح�����اوة، وح���ب���وب وب��ق��ول��ي��ات، وج����وز ه��ن��د، 

وطحني،  و�سعريية،  ومعكرونة  قلب،  وج��وز 

ومربيات،  بالطحينية،  وحم�س  ف��ول  وعلب 

وج��م��ي��د ���س��ائ��ل، وب���ه���ارات م��ت��ن��وع��ة، وحليب 

ط���وي���ل الأم��������د، وخ�����ل ����س���ن���اع���ي، وم��ع��ج��ون 

ومايونيز،  وكات�سب  بندورة،  ورب  الطماطم، 

وم�سروبات  و�سردين،  وتونة  بلدي،  زع��ر  و 

غ����ازي����ة، وزب����ي����ب، وق�����س��ط��ة ب���الإ����س���اف���ة اىل 

املنظفات،  على  وتخفي�سات  ع��رو���س  ت��وف��ر 

وفوط  وورق��ي��ات،  وال�سابون  وال�سامبوهات، 

واأباريق  وم��راوح،  طبية،  وكمامات  الأطفال، 

الكهرباء.

  االنباط-عمان

ت��خ��ط��ت �����س����ادرات غ���رف���ة ���س��ن��اع��ة ع��م��ان 

حاجز ملياري دينار خال الن�سف الأول من 

بزيادة �سادرات  2021، مدفوعة  العام احلايل 

7 ق���ط���اع���ات ف���رع���ي���ة، وب��خ��ا���س��ة ال��ه��ن��د���س��ي��ة 

والغذائية والكيماوية.

الفرة  ه��ذه  الغرفة يف  ���س��ادرات  وارتفعت 

344ر2 مليار دينار،  5 باملئة لت�سل اإىل  بن�سبة 

نف�سها من  للفرة  دينار  مليار  235ر2  مقابل 

2019، العام الذي �سبق الرتباك العاملي جراء 

جائحة كورونا.

وح�����س��ب م��ع��ط��ي��ات اإح�����س��ائ��ي��ة، ا���س��ت��ح��وذت 

ال������ولي������ات امل����ت����ح����دة الأم�����ريك�����ي�����ة وال���ه���ن���د 

وال�����س��ع��ودي��ة وال���ع���راق ع��ل��ى اأك����رث م��ن ن�سف 

ال��ن�����س��ف الأول من  ال��غ��رف��ة خ���ال  ����س���ادرات 

314ر1  2021، بقيمة و�سلت اإىل  العام احلايل 

مليار دينار.

وظهر ب�سكل لفت ارتفاع الت�سدير لل�سوق 

ب��امل��ئ��ة،   68 بن�سبة  ال��ف��رة  ل��ت��ل��ك  الأم��ريك��ي��ة 

 259 مقابل  دي��ن��ار،  مليون   435 نحو  م�سجا 

مليون دينار للفرة نف�سها من عام 2019.

الهند  اإىل  عمان  �سناعة  ���س��ادرات  وبلغت 

مليون   301 وال�����س��ع��ودي��ة  دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون   321

دينار، والعراق نحو 257 مليون دينار، بح�سب 

الن�سف  خال  اأ�سدرتها  التي  املن�ساأ  �سهادات 

الأول من العام احلايل 2021.

الغرفة  ارتفاع �سادرات  املعطيات  واأظهرت 

كذلك للعديد من الدول العربية والأجنبية، 

وال��رازي��ل  وم�سر  و�سوريا  الإم����ارات  اأب��رزه��ا 

اأخ���رى  وب���ل���دان  وبلجيكيا  واجل���زائ���ر  وق��ط��ر 

متعددة.

�سناعة  غرفة  ���س��ادرات  تراجعت  باملقابل، 

البلدان  لبع�س  املذكورة  الفرة  خال  عمان 

وال�سني  فل�سطني  ومنها  والأجنبية،  العربية 

وان��دون��ي�����س��ي��ا ول��ب��ن��ان واإي��ط��ال��ي��ا وا���س��رال��ي��ا 

على  وت��وزع��ت  اأخ���رى،  ودول  وك��ن��دا  واإ�سبانيا 

الكيماوية وم�ستح�سرات  ال�سناعات  قطاعات 

التجميل بقيمة 537 مليون دينار، والتعدينية 

488 مليون دينار، والعاجية واللوازم الطبية 

316 مليون دينار مليون دينار.

وب���ل���غ���ت ������س�����ادرات ق���ط���اع���ات ال�����س��ن��اع��ات 

ال��ت��م��وي��ن��ي��ة وال��غ��ذائ��ي��ة وال���زراع���ي���ة وال����رثوة 

288 م��ل��ي��ون دي���ن���ار،  احل���ي���وان���ي���ة م���ا ق��ي��م��ت��ه 

وال���ه���ن���د����س���ي���ة وال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

دي����ن����ار، واجل��ل��دي��ة  م��ل��ي��ون   253 امل���ع���ل���وم���ات 

واملحيكات 208 مايني دينار.

وتوزعت بقية �سادرات الغرفة يف منت�سف 

التعبئة  العام احلايل، على قطاعات �سناعات 

املكتبية  واللوازم  والكرتون  وال��ورق  والتغليف 

والبا�ستيكية  دي���ن���ار،  م��اي��ني   105 ب��ق��ي��م��ة 

 49 والإن�سائية  دي��ن��ار،  مليون   91 واملطاطية 

م��ل��ي��ون دي��ن��ار، واأخ����ريا ال�����س��ن��اع��ات اخل�سبية 

والأثاث بقيمة 9 مايني دينار.

يذكر اأن غرفة �سناعة عمان التي تاأ�س�ست 

عام 1962 ت�سم اليوم بع�سويتها 8600 من�ساأة 

���س��ن��اع��ي��ة، ت�����س��غ��ل 159 األ����ف ع��ام��ل وع��ام��ل��ة 

وبراأ�سمال ي�سل اىل نحو 5 مليارات دينار.

االنباط-عمان

موقع  مع  بالتن�سيق  العمل  وزارة  اأعلنت 

»م���و����س���وع« ل��ل��م��ح��ت��وى ال���ع���رب���ي وال���ت���ج���ارة 

500 ف��ر���س��ة عمل  ت��وف��ر  الإل��ك��رون��ي��ة ع���ن 

حلملة البكالوريو�س من الأردنيني الباحثني 

عن العمل.

ام�س  ب��ي��ان �سحفي  يف  ال�����وزارة  واأ����س���ارت 

اأن ف��ر���س ال��ع��م��ل امل��ت��اح��ة يف  الرب���ع���اء، اىل 

ال��ب��ك��ال��وري��و���س �ستكون  امل���وق���ع حل��م��ل��ة  ه���ذا 

م�سوؤولني  مبيعات،  »م�سوؤولني  جم��الت  يف 

ح�سابات ومهند�سني برجميات«.

وبينت انه ي�سرط باملتقدم لهذه الفر�س 

اأن يكون اأردين اجلن�سية وحا�سا على درجة 

البكالوريو�س ويجيد اللغة الإجنليزية.

بالعمل ممن  ال��راغ��ب��ني  ال�����وزارة،  ودع���ت 

تتوفر لديهم ال�سروط املذكورة اىل الت�سجيل 

)���س��ّج��ل(  للت�سغيل  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن�����س��ة  ع���ر 

ال�سري  وار�سال   www.sajjil.gov.jo
ال��ذات��ي��ة ع��ل��ى ال��ري��د الإل���ك���روين اخل��ا���س 

.careers@mawdoo3 ب���امل���وق���ع 

.com
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إس تي إس تحصد جائزة أفضل شريك أعمال 
لشركة مايكروسوفت العالمية لعام 2021

الصناعة والتجارة: تحرير 1644 
مخالفة ألوامر الدفاع

  االنباط-عمان

وال���ت���ج���ارة  ال�����ص��ن��اع��ة  وزارة  ح�����ررت 

وال�����ت�����م�����وي�����ن وال������������������وزارات واجل�����ه�����ات 

احل���ك���وم���ي���ة امل���ك���ل���ف���ة مب���ت���اب���ع���ة ال����ت����زام 

الأفراد واملن�صاآت باأوامر الدفاع اخلا�صة 

ومبتطلبات ال�صالمة وال�صحة الوقائية 

الأول من  )ل��ل��ف��رة  ك���ورون���ا  وب����اء  م���ن 

ال��ث��ال��ث ع�صر م��ن متوز  ح��زي��ران وح��ت��ى 

1644 خمالفة.

وال��ت��ج��ارة  ال�����ص��ن��اع��ة  وزارة  وا����ص���ارت 

ب����ي����ان ����ص���ح���ايف ام�����س  وال����ت����م����وي����ن، يف 

م��ن�����ص��اآت   210 خم��ال��ف��ة  اإىل  الأرب�����ع�����اء، 

العمل و58  ب��روت��وك��ول  الل��ت��زام  ل��ع��دم 

بالعمل  لها  م�صموح  ملن�صاأة غري  خمالفة 

ال��ع��ام��ل��ن يف ع��دد  ارت����داء  ل��ع��دم  و1060 

م�صافات  ومراعاة  الكمامة  املن�صاآت  من 

التباعد.

ك����م����ا ج�������رى حت�������ري�������ر231 خم���ال���ف���ة 

و50  �صحي  مراقب  تعين  لعدم  ملن�صاآت 

خمالفة لتقدمي الأرجيلة داخل �صالت 

لوحات  لعدم وجود  و8 خمالفات  مغلقة 

اإر�صادية يف مراكز جتارية.

92 حمل  ع��ل��ى  امل��خ��ال��ف��ات  وت���وزع���ت 

ك��ويف   190 وك��ه��رب��ائ��ي��ة  م��ن��زل��ي��ة  اأدوات 

حمل  و96  �صعبيا  مطعما  و122  ���ص��وب 

م���ارك���ت  ����ص���وب���ر  حم����ل  و882  م���الب�������س 

وخ�صار وفواكه ومن�صاآت اأخرى.

وب���ح�������ص���ب ال����ب����ي����ان، ق���ام���ت اجل���ه���ات 

83115 م��ن�����ص��اأة خ��الل  ب��زي��ارة  ال��رق��اب��ي��ة 

تلك الفرة.

 710 ال���رق���اب���ي���ة  و���ص��م��ل��ت اجل�������ولت 

اأكادمييات ومركزا ريا�صيا و280 م�صبحا 

و298 مركز  الفندقية  املن�صاآت  داخليا يف 

�صوبرماركت  و19035  و�صنوكر  بلياردو 

وم����واد مت��وي��ن��ي��ة و240 جم��م��ع��ا جت��اري��ا 

ومن�صاآت اأخرى يف عدة جمالت.

وب��ل��غ ع��دد امل��ن�����ص��اآت ال��ت��ي وق��ع��ت على 

 1044 حزيران  �صهر  بداية  منذ  تعهدات 

على  وتوزعت  بالعمل  لها  و�صمح  من�صاأة 

م���راك���ز واأك���ادمي���ي���ات ري��ا���ص��ي��ة وم��راك��ز 

ل���ي���اق���ة ب���دن���ي���ة وم�������ص���اب���ح يف امل���ن�������ص���اآت 

الفندقية ومراكز بلياردو ومراكز العاب 

وغريها. كهربائية 

كما جرى حترير 723 خمالفة لأفراد 

الكمامة ومراعاة  بارتداء  اللتزام  لعدم 

التباعد. م�صافات 

واأك�������دت ال��������وزارة �����ص����رورة الل���ت���زام 

مب�����ص��اف��ات ال��ت��ب��اع��د وارت������داء ال��ك��م��ام��ة 

وال�صراطات  ال�صحية  والروتوكولت 

الالزمة لفتح القطاعات.

الرقابية  واجل��ه��ات  ال���وزارة  وتوا�صل 

والفراد  املن�صاآت  التزام  مبتابعة  املكلفة 

الوقائية  وال�صحة  ال�صالمة  مبتطلبات 

على  املكثفة  حمالتها  ك��ورون��ا  وب��اء  م��ن 

اعتبارا  بالعمل  لها  �صمح  التي  املن�صاآت 

���ص��وء  يف  وذل����ك   2021/6/1 ت��اري��خ  م��ن 

ال�صيف  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  احل��ك��وم��ة  خ��ط��ة 

من  للمزيد  ال�صماح  واملت�صمنة  الآم���ن 

ل�صتمرار  اإ���ص��اف��ة  ب��ال��ع��م��ل،  ال��ق��ط��اع��ات 

الرقابة على املن�صاآت الأخرى.

وق������د اأ�����ص����ن����دت ع���م���ل���ي���ات ال���رق���اب���ة 

لأوام���ر  وف��ق��ا  امل��ن�����ص��اآت  ع��ل��ى  والتفتي�س 

والتجارة  ال�صناعة  وزارات  اىل  ال��دف��اع 

والآث��ار  وال�صياحة  وال��زراع��ة  والتموين 

الجتماعية  والتنمية  والبيئة  والعمل 

واأم��ان��ة  و)ال��ب��ل��دي��ات  امل��ح��ل��ي��ة  والإدارة 

ع���م���ان( وامل���وؤ����ص�������ص���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����ص��م��ان 

الج���ت���م���اع���ي وم���وؤ����ص�������ص���ة امل���وا����ص���ف���ات 

وامل��ق��اي��ي�����س وامل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء 

وال������دواء وه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ال��ن��ق��ل ال���ري 

وهيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن.

  االنباط-عمان

على  اإ�س”  ت��ي  “اإ�س  �صركة  ح�صلت 

اأع���م���ال ل�صركة  ���ص��ري��ك  اأف�����ص��ل  ج��ائ��زة 

.2021 مايكرو�صوفت لعام 

وب��ح�����ص��ب ب��ي��ان ����ص���ادر ع���ن ال�����ص��رك��ة 

�صمن  اللقب  ح�صدت  الأرب���ع���اء،  ام�����س 

جم��م��وع��ة م��ن ���ص��رك��اء م��اي��ك��رو���ص��وف��ت 

على م�صتوى العامل الذين اثبتوا اأعلى 

تطبيق  يف  والب���ت���ك���ار  ال��ت��م��ي��ز  درج�����ات 

يف  عمالئهم  لدى  مايكرو�صوفت  حلول 

خمتلف دول العامل.

وح��ل��ول  منتجات  ق�صم  م��دي��ر  وق���ال 

هيثم  اإ�س”،  تي  “اإ�س  مايكرو�صوفت يف 

باختيارها  تفخر  ال�����ص��رك��ة  اإن  ع��ل��ي��ان، 

�صراكتها  منذ  الرابعة  وللمرة  جم��ددا 

م���ع م��اي��ك��رو���ص��وف��ت ك��اأف�����ص��ل ���ص��ري��ك 

ال���ذي  الأم�����ر  الأردن،  يف  ل��ه��م  اأع���م���ال 

تقدمي  على  وقدراتها  التزامها  يعك�س 

القيمة  درج��ات  باأعلى  التقنيات  اأف�صل 

اإقليمية. امل�صافة لهم ك�صركة 

�صريك  اأف�����ص��ل  ج��وائ��ز  اأن  اإىل  ي�صار 

اأع���م���ال مت��ن��ح ل�����ص��رك��اء م��اي��ك��رو���ص��وف��ت 

الذين عملوا على تطوير وتقدمي اأكرث 

ا���ص��ت��خ��دام تقنيات  احل��ل��ول مت��ي��زا ع��ر 

مايكرو�صوفت خالل العام املا�صي.

دبي - العربية

الإم��ارات  البنوك يف  اأق��دم  اأح��د  ي�صتعد 

ح�صراً،  رقمي  مل�صتقبل  املتحدة  العربية 

يف  النا�صئة  ال�صركات  من  مناف�صة  ظل  يف 

جمال اخلدمات املالية غري التقليدية.

ويدير بنك امل�صرق حالياً 10 فروع فقط 

34 فرعاً قبل عامن.  يف الإمارات، مقابل 

اأكرث،  العدد  ينخف�س هذا  اأن  املقرر  ومن 

اأحمد عبد  التنفيذي  الرئي�س  حيث توقع 

العال اأن الفروع التقليدية “لن يكون لها 

وجود قريباً جداً«.

وق��������ال ع����ب����د ال�����ع�����ال يف م���ق���اب���ل���ة م��ع 

“العربية. عليها  اط��ل��ع��ت  “بلومرغ”، 
يف  ك�������ام�������ل  حت�����������ول  “هناك  نت”: 

ا���ص��رات��ي��ج��ي��ت��ن��ا ل��ل��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ق��ن��وات 

غ��ال��ب��ي��ة  الآن  مت���ث���ل  وال����ت����ي  ال���رق���م���ي���ة، 

واأ���ص��اف:  البنك”.  الأع��م��ال اجل��دي��دة يف 

الذين  ال��ع��م��الء  بع�س  لدينا  ي���زال  “ل 
ي��ع��ت��م��دون ع��ل��ى امل��ع��ام��الت امل���ادي���ة، لكن 

كل  يت�صاءلون  ه���وؤلء  اأن  تظهر  اأرق��ام��ن��ا 

دقيقة«.

وب��ي��ن��م��ا اأن�����ص��اأ امل��ق��ر���ص��ون، مب��ا يف ذل��ك 

بنك الإمارات دبي الوطني، فروعاً رقمية، 

تدخل كيانات م�صتقلة ال�صوق اأي�صاً، حيث 

يف  ال��ع��ق��اري��ة  اإع��م��ار  �صركة  موؤ�ص�س  اأن�����ص��اأ 

اأعلن  بينما   ،Zand ت�صمى  من�صة  دب��ي 

العام   ADQ ال�صيادي  اأبوظبي  �صندوق 

املا�صي عن خطط لبناء بنك رقمي بقيمة 

ن��ف�����ص��ه،  ال���وق���ت  ويف  دولر.  م��ل��ي��ون   545

اجتذبت تطبيقات الدفع املحلية التمويل 

اإىل   Stripe Inc �صركات مثل  ودخلت 

ال�صوق.

يعد  امل�����ص��رق مل  اإن  ال���ع���ال  ع��ب��د  وق����ال 

ي��ن��اف�����س ال���ب���ن���وك ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ف��ح�����ص��ب، 

م��ق��دم��و  ه���م  احل��ق��ي��ق��ي��ون  “مناف�صونا 
جت���رب���ة ال���ع���م���ي���ل.. اأ����ص���ح���اب ال��ب��ي��ان��ات، 

املعلومات«. اأ�صحاب 

ال��ع��ال عن  وخ���الل احل���وار ك�صف ع��ب��د 

خطة البنك لدخول عمان وتنمية اأعماله 

يف م�����ص��ر. ك��م��ا ت���ق���دم ب��ط��ل��ب ل��ل��ح�����ص��ول 

العربية  اململكة  يف  م�صريف  ترخي�س  على 

ال�صعودية.

من  ع��دد  على  امل�����ص��رق  بنك  يعمل  كما 

ال�صندات اخل�صراء املتوافقة مع ال�صريعة 

الإ�صالمية يف املنطقة.

العربية الكويت- 

الكويتية،  ال�صركات  نتائج  جديد  يف 

ارتفعت الأرباح الف�صلية ملجموعة زين 

 41 اإىل  لت�صل   %17 بن�صبة  لالت�صالت 

مليون دينار.

توقعات  مع  متوافقة  النتائج  ج��اءت 

امل���ح���ل���ل���ن، ك���م���ا ����ص���ج���ل���ت الإي�����������رادات 

400 مليون  ثباتا عند حوايل  الف�صلية 

دينار.

زين  جمموعة  اإدارة  جمل�س  اأو���ص��ى 

امل�صاهمن  ع��ل��ى  ن��ق��دي��ة  اأرب����اح  ب��ت��وزي��ع 

الن�صف  ع��ن  لل�صهم  فلو�س   10 ب��واق��ع 

الأول من العام احلايل.

�صنوية،  الن�صف  للنتائج  وبالن�صبة 

بلغت  املوحدة  اإيراداتها  اأن  زين  ك�صفت 

750 م��ل��ي��ون دي��ن��ار  ال���ف���رة  ع���ن ه����ذه 

 787 م��ع  مقارنة  دولر،  مليار   2.5 اأي 

عن  دولر  مليار   2.6 اأي  دي��ن��ار  مليون 

نف�س الفرة من العام الأخري.

اأرب��اح��ه��ا  اأن  امل��ج��م��وع��ة  واأو����ص���ح���ت 

ق���ب���ل خ�������ص���م ال����ف����وائ����د وال�������ص���رائ���ب 

م��الي��ن   310 ب��ل��غ��ت  وال����ص���ت���ه���الك���ات 

دينار اأي 1.03 مليار دولر، مقارنة مع 

دولر،  مليار   1.1 اأي  دينار  مليون   336

اأرب��اح قبل خ�صم  وهو ما عك�س هام�س 

ال�����ص��رائ��ب وال���ف���وائ���د وال���ص��ت��ه��الك��ات 

.%41 بن�صبة 

االنباط-وكاالت

األقت التاأثريات التي طراأت على القت�صاد العاملي 

اأزم���ة جائحة ف��ريو���س ك��ورون��ا بظاللها على  خ��الل 

القت�صاد القطري، غري اأن الإج��راءات التي اتخذتها 

للقطاعات  الق��ت�����ص��ادي  التحفيز  وح���زم  قطر  دول���ة 

القت�صاد  �صمود  يف  اأ�صهمت  املت�صررة  القت�صادية 

القطري يف وجه اجلائحة.

اعدته وكالة  ال��ذي  التقرير القت�صادي  وبح�صب 

الأنباء القطرية )قنا(، ل�صالح احتاد وكالت النباء 

و�صرعة  ال�صتباقي  التفكري  �صكل  )ف��ان��ا(،  العربية 

اأ�صا�صية خلطط وبرامج  ات ركيزًة  التاأقلم مع املتغريرّ

الدولة، كما مت اعتماد املرونة لتكون نهًجا رئي�صًيا يف 

والدولية  الإقليمية  التحديرّات  خمتلف  مع  التعامل 

ل �صيما خ��الل الو�صع ال��راه��ن ال��ذي �صهدته جميع 

دول العامل اإثر تف�صي الوباء وانخفا�س اأ�صعار النفط 

�صهر  انت�صار فريو�س كورونا خالل  بدء  والغاز. ومع 

اآذار من عام 2020، �صارعت قطر اإىل اإق��رار جمموعة 

من الإجراءات ال�صتباقية املرنة ملنع تف�صي الفريو�س، 

م�صحوبة ب�صيا�صات حتفيز مايل للقطاعات املت�صررة 

وب��ق��ي��م��ة 75 م��ل��ي��ار ري����ال ق��ط��ري م���ع اإع���ف���اء ال�صلع 

�صتة  مل��دة  اجلمركية  الر�صوم  من  والطبية  الغذائية 

اأ�صهر، وذلك يف ا�صتجابة مبكرة لأي تداعيات اأو تبعات 

م�صتقبلية للجائحة، وكان لهذه ال�صيا�صات دور مهم يف 

اإنعا�س �صمود القت�صاد القطري. ووجه م�صرف قطر 

امل�صتحقة  القرو�س  اأق�صاط  لتاأجيل  البنوك  املركزي 

من  يرغب  ملن  عليها،  املرتبة  العوائد  اأو  والفوائد 

ال��ت��ي �صملتها ق����رارات اللجنة  امل��ت�����ص��ررة  ال��ق��ط��اع��ات 

اأ�صهر، ف�صال  العليا لإدارة الأزم���ات، وذل��ك مل��دة �صتة 

عن توفريه �صيولة اإ�صافية للبنوك العاملة بالدولة، 

وتوجيه بنك قطر للتنمية بتاأجيل الأق�صاط جلميع 

ال�صناديق  ق��ام��ت  كما  اأ���ص��ه��ر،  �صتة  مل���دة  املقر�صن 

مببلغ  البور�صة  يف  ا�صتثماراتها  ب��زي��ادة  احلكومية 

10 مليارات ري��ال. وتزامن ذلك مع اتباع دول��ة قطر 

�صيا�صة نقدية متزنة ملواجهة تداعيات اجلائحة متثلت 

لت�صمل  لديها،  الرئي�صية  الفائدة  اأ�صعار  تقلي�س  يف 

�صعر الإي��داع و�صعر الإقرا�س الر�صمين و�صعر اإعادة 

ال�صراء، بالإ�صافة اإىل جملة من الإج���راءات لتوفري 

ال�صيولة الالزمة للبنوك ملواجهة اأي ركود حمتمل.

وخ����الل ال���ع���ام احل�����ايل، اع��ت��م��د جم��ل�����س ال�����وزراء 

َرة  ��رِّ املُ��َت�����صَ للقطاعات  اإ�صافية  دع��م  ح��زم  ال��ق��ط��ري، 

الإج���راءات الحرازية  املرتبة على  الإغالقات  من 

للتعامل مع انت�صار فريو�س كورونا، متثلت يف الإعفاء 

من ر�صوم الكهرباء واملاء للقطاعات املغلقة، ومتديد 

قطر  بنك  ل��دى  الوطني  ال�صمانات  برنامج  العمل 

للتنمية اإىل نهاية �صهر ايلول املقبل من العام احلايل، 

ومد فرة الإعفاء من الفوائد �صنة اإ�صافية لرنامج 

فوائد،  دون  �صنتن  ي�صبح  لكي  الوطني  ال�صمانات 

�صعر  تتجاوز  ل  بفائدة  ���ص��داد  �صنتن  اإىل  بالإ�صافة 

م�صرف قطر املركزي زاد 2 باملئة.

ك��م��ا ت�صمنت ح���زم ال���دع���م، رف���ع ح����دود مت��وي��ل 

مليون   15 اإىل  املغلقة  للقطاعات  والأج���ور  ال��روات��ب 

ريال قطري للبطاقة ال�صخ�صية الواحدة مع الإبقاء 

وا�صتمرار  ال�صلة،  ذات  والأحكام  ال�صروط  باقي  على 

م�صرف قطر املركزي يف دعم �صيولة البنوك املحلية 

ح�صب احلاجة. ومل تكن تلك ال�صيا�صات واملعاجلات هي 

وحدها التي ا�صهمت يف �صمود القت�صاد القطري اأمام 

اأزم��ة كورونا، بل اإن هذه الأزم��ة ج��اءت يف وقت كانت 

قطر، مت�صي قدما يف تطوير الت�صريعات القت�صادية 

ما  وه��و  للم�صتقبل،  ا�صت�صرافية  روؤي���ة  عك�صت  ال��ت��ي 

خفف من تداعيات الأزم��ات والتحديات التي واجهت 

الت�صريعات  تلك  اأب���رز  م��ن  وك���ان  ال��ع��امل��ي.  القت�صاد 

تنظيم ا�صتثمار راأ���س امل��ال غري القطري يف الن�صاط 

القت�صادي، والذي يتيح لغري القطرين ال�صتثمار يف 

جميع القطاعات، مبا فيها البنوك و�صركات التاأمن، 

كما ي�صمح القانون بالتملك للم�صتثمر الأجنبي بن�صبة 

100 باملئة يف غالبية قطاعات القت�صاد، ع��الوة على 

ال�صراكة بن  2020 بتنظيم  القانون رقم )12( ل�صنة 

القطاعن احلكومي واخلا�س وقانون تنظيم متلك 

غري القطرين للعقارات والنتفاع بها، والذي يجيز 

لالأجانب متلك العقارات وفقا ل�صوابط مت حتديدها.

كما اأن التوجهات التي بداأتها دولة قطر نحو تنويع 

اقت�صادها ا�صهمت هي الأخ��رى يف مواجهة الأزم��ات 

والتحديات القت�صادية، ولعل من بينها ال�صتثمار يف 

قطاعات حيوية ومهمة منها ال�صحة والتكنولوجيا، 

البنى  م�صاريع  وموا�صلة  احل���رة،  امل��ن��اط��ق  وت��ط��وي��ر 

ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ع��م��الق��ة ك��ت��و���ص��ع��ة م��ط��ار ح��م��د ال���دويل 

وميناء حمد مبا ير�صخ النفتاح القت�صادي للبالد. 

اأن  واك��د مدير عام غرفة قطر �صالح حمد ال�صرقي 

التي تنتهجها دول��ة قطر قد  ال�صيا�صات القت�صادية 

ا�صتطاع  حيث  ك��ورون��ا،  اأزم���ة  خ��الل  جناعتها  اأثبتت 

ال�صلبية  الآث����ار  على  يتغلب  اأن  ال��ق��ط��ري  القت�صاد 

جذب  يف  وي�صتمر  مرونته  على  يحافظ  واأن  لالأزمة 

مزيد من ال�صتثمارات، كما بداأ الن�صاط القت�صادي 

يعود اإىل م�صتويات ما قبل كورونا، مدفوعا باحلزمة 

اأقرتها احلكومة بهدف م�صاعدة القطاع  املالية التي 

اخلا�س على تخطي الأزمة. واأ�صاد ال�صرقي بالقوانن 

والت�صريعات التي اأقرتها بالده خالل ال�صنوات القليلة 

املا�صية، موؤكداً اأنها �صاهمت يف احليلولة دون حدوث 

تاأثريات كبرية على القت�صاد كما �صاعدت يف جتاوز 

بن  ال�صراكة  ق��ان��ون  خا�صة  اخل�صائر،  ب��اأق��ل  الأزم���ة 

القطاعن العام واخلا�س وقانون ا�صتثمار راأ�س املال 

غري القطري وغريها من الت�صريعات املهمة.

وتوؤكد املوؤ�صرات القت�صادية املختلفة لدولة قطر 

التحفيزية  واحل���زم  اتخاذها  مت  التي  الإج����راءات  اأن 

املقدمة، وال�صيا�صات املالية املتبعة، ف�صال عن حت�صن 

اأ����ص���ع���ار ال��ن��ف��ط ق���د ان��ع��ك�����ص��ت اإي���ج���اب���ا ع��ل��ى خمتلف 

الأ�صعدة القت�صادية. واأظهرت العديد من املوؤ�صرات 

اأن القت�صاد القطري يف طريقه نحو التعايف وخالل 

التخطيط  بيانات جهاز  ك�صفت  قيا�صية، حيث  ف��رة 

والإح�صاء اأن امليزان التجاري لدولة قطر حقق خالل 

الربع الأول من العام احلايل فائ�صاً مقداره نحو 40 

التجاري  امليزان  بفائ�س  مقارنة  قطري  ري��ال  مليار 

للربع الأول من العام املا�صي الذي بلغ نحو 34 مليار 

ذلك  القطرية مبا يف  ال�صادرات  قيمة  وبلغت  ري��ال. 

ال�صادرات من ال�صلع املحلية واإع��ادة الت�صدير خالل 

الربع الأول من العام احلايل ما قيمته 64 مليار ريال 

بارتفاع قدره 5ر4 مليار ريال قطري.

ك��م��ا اأظ���ه���رت ب��ي��ان��ات امل���ي���زان ال��ت��ج��اري ال�صلعي 

املا�صي حيث بلغت  اأي��ار  للدولة قفزة كبرية يف �صهر 

مع  مقارنة  �صنوي،  اأ�صا�س  على  باملئة  4ر211  الن�صبة 

نف�س ال�صهر من العام املا�صي 2020، كما �صجل زيادة 

�صهرية بن�صبة 9ر29 باملئة باملقارنة مع ني�صان من العام 

احلايل، لي�صل لنحو 17 مليار ريال.

وبداأت �صادرات القطاع اخلا�س القطري بالتح�صن 

والنمو خالل الأ�صهر الأخرية، بعد اأن كانت قد �صهدت 

تراجعاً ب�صبب تداعيات اجلائحة، حيث بلغت قيمتها 

2ر1 مليار ري��ال يف �صهر ت�صرين الثاين العام املا�صي 

الول  كانون  �صهر  ري��ال يف  33ر1 مليار  اإىل  وارتفعت 

املا�صي ثم ارتفعت اإىل 5ر1 مليار ريال يف �صهر كانون 

الثاين من العام احلايل 2021 . ثم ارتفعت �صادرات 

القطاع اخلا�س القطري مرة اأخرى اإىل 64ر1 مليار 

ريال قطري يف �صهر �صباط من العام احلايل حمققة 

اأعلى ارتفاع يف 10 اأ�صهر، لتقفز جمددا اإىل 94ر1 مليار 

اأعلى م�صتوى  املا�صي حمققة  اآذار  ري��ال خ��الل �صهر 

منذ بدء جائحة كورونا وبارتفاع قيا�صي بن�صبة 238 

باملئة. وحقق القطاع ال�صناعي منوا ملحوظاً خالل 

عدد  منو  ر�صمية  بيانات  اأظهرت  حيث  املا�صي،  العام 

العام  خالل  قطر  بدولة  امل�صجلة  ال�صناعية  املن�صاآت 

2020 اإىل 927 من�صاأة �صناعية مقارنة مع 862 من�صاأة 

لنحو  قيمتها  وبا�صتثمارات و�صلت   ،2019 عام  خالل 

263 مليار ريال قطري. وبالإ�صافة لذلك، كان للقطاع 

اخلا�س دور حيوي ومهم يف مواجهة جائحة فريو�س 

واأن�صطة  م��ب��ادرات  اأطلقت غرفة قطر  ك��ورون��ا حيث 

ا�صهمت يف تخفيف وط��اأة اأزم��ة ال��وب��اء على قطاعات 

الأعمال وحتفيز ال�صركات.

وبهذا ال�صدد، اأ�صار ال�صرقي اإىل الدور الذي لعبته 

غرفة قطر خ��الل اأزم��ة الفريو�س من خ��الل القيام 

م��ب��ادرة  ب��دوره��ا جت���اه املجتمع، ل �صيما م��ن خ���الل 

)تكاتف( التي �صعت اإىل ت�صجيع منت�صبي الغرفة من 

القطاع اخلا�س وال�صركات امل�صاهمة العامة وا�صحاب 

الأعمال، للم�صاركة يف دعم جهود دولة قطر للحد من 

انت�صار الوباء. واو�صح ال�صرقي ان غرفة قطر كثفت 

من اأن�صطتها وعملت جلانها القطاعية بدور رائد يف 

درا�صة املعوقات التي تواجه ال�صركات املحلية وقامت 

املعنية لإيجاد حلول  الغرفة مبناق�صتها مع اجلهات 

القطري  القطاع اخلا�س  اأن  منا�صبة لها. ولفت اىل 

الأزم���ة،  م��ن حت��دي��ات  بالرغم  اإنتاجيته  على  حافظ 

كما اأنه ا�صتطاع اأن يتغلب على هذه التحديات وعادت 

�صادرات القطاع اخلا�س اإىل م�صتوياتها قبل جائحة 

كورونا وو�صلت اإىل اأ�صواق كثرية. وبف�صل ال�صيا�صات 

ب��دء اجلائحة للتعامل  اتبعتها دول��ة قطر منذ  التي 

مع تاأثرياتها ال�صلبية، فقد حلت البالد �صمن قائمة 

اأف�صل ع�صرين دولة قدمت اإ�صالحات تتعلق بت�صهيل 

املا�صي من بن مئة  للعام  الأع��م��ال  اأن�صطة ممار�صة 

وت�صعن دولة، وذلك وفقا ملجموعة البنك الدويل.

املتفائلة  التوقعات  على  املوؤ�صرات  ه��ذه  وانعك�صت 

لالقت�صاد القطري، حيث توقع تقرير اأ�صدره البنك 

منوا  ال��دول��ة  ت�صجل  اأن  امل��ا���ص��ي،  ني�صان  يف  ال����دويل 

اقت�صاديا بن�صبة 3 باملئة و 1ر4 باملئة خالل عامي 2021 

2ر3  و2022 على التوايل، مقارنة مع انكما�س بن�صبة 

باملئة خالل العام املا�صي 2020.

الكويت-العربية

الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ك�����ص��ف 

عادل  بوبيان،  لبنك  التنفيذي  والرئي�س 

�صعي  »العربية« عن  املاجد، يف مقابلة مع 

امل�صرف للح�صول على رخ�صة بنك رقمي 

ام�س  لندن  من  اإط��الق��ه  بعد  الكويت،  يف 

ال��ذي   NOMO BANK الأرب���ع���اء 

العامل،  يف  اإ�صالمي  رقمي  بنك  اأول  يعد 

الريطانية. العا�صمة  ومقره 

التجارية  ال��ع��الم��ة  اأن  امل��اج��د  واأو���ص��ح 

للبنك اجلديد، تابعة لبنك لندن وال�صرق 

بدرا�صات وجدنا  الأو�صط، و”عندما قمنا 

ل��ل��م��واط��ن��ن وال���واف���دي���ن يف دول  ح��اج��ة 

اخل��ل��ي��ج، ل��ف��ت��ح ح�����ص��اب��ات خ����ارج امل��ن��ط��ق��ة 

وهناك �صعوبة لفتح هذه احل�صابات ومع 

اإط�����الق ه���ذا ال��ب��ن��ك ���ص��ي��ك��ون ه���ذا الأم���ر 

متاحا«.

�صيغطي  الأوىل  “املرحلة  اأن  واأ���ص��اف 

ف��ي��ه��ا ال��ب��ن��ك ال��رق��م��ي ال��ك��وي��ت ث���م دول 

جم��ل�����س ال���ت���ع���اون ث���م ال������دول ال��ع��رب��ي��ة، 

عر  الكويتية  للم�صارف  �صبق  يعد  وه��ذا 

الالزمة لإ�صدار  املوافقات  احل�صول على 

ترخي�س هذا البنك من لندن، واحل�صول 

على موافقة بنك الكويت املركزي«.

يف  ال���رق���اب���ي���ة  “ال�صلطات  اإن  وق������ال 

ال��ك��وي��ت وال��ب��ن��ك امل��رك��زي ب�����ص��دد اإط��الق 

جتارية  رخ�س  لإ�صدار  والنظم  القوانن 

ل��ب��ن��وك رق��م��ي��ة حم��ل��ي��ة، و����ص���وف ن��ت��ق��دم 

ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى رخ�����ص��ة ب��ن��ك رق���م���ي يف 

الكويت«.

وذك�������ر ال���ب���ن���ك اأن�������ه اأط����ل����ق ال���ع���الم���ة 

وال�صرق  ل��ن��دن  م��ن خ��الل بنك  اجل��دي��دة 

الأو�صط الذي يتخذ مدينة لندن مقرا له 

بوبيان،  بنك  جمموعة  من  ج��زءا  ويعتر 

لقوانن  اجل��دي��دة  ال��ع��الم��ة  تخ�صع  كما 

املالية الريطانية. الرقابة  �صلطات 

الكويت  لبنك  بال�صكر  امل��اج��د  وت��ق��دم 

امل���رك���زي ع��ل��ى اجل���ه���ود ال���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا يف 

ومواكبته  امل�صريف  القطاع  تطوير  �صبيل 

اخلدمات  جم��ال  يف  احلا�صلة  للتطورات 

لتكون  البنوك  واعداد  الرقمية  امل�صرفية 

اأك������رث ج���اه���زي���ة ل��ل��م��رح��ل��ة امل���ق���ب���ل���ة م��ن 

التغيري.

ال���رق���م���ي ح���ال���ي���اً يف  ال��ب��ن��ك  اأن  ي���ذك���ر 

ميكن  ح��ي��ث  الول��ي��ة  الت�صغيلية  امل��رح��ل��ة 

زيارة  الكويت  يف  بوبيان وغريهم  لعمالء 

Nomobank. الل���ك���روين  امل��وق��ع 

التوا�صل  يتم  و�صوف  والت�صجيل   com
املتطلبات  ا�صتيفائهم  بعد  لح��ق��اً  معهم 

اإجراء  ال�صا�صية لفتح احل�صاب والبدء يف 

املعامالت امل�صرفية عر تطبيق البنك .

وميكن  دقائق  احل�صاب  ان�صاء  ي�صتغرق 

اي  يف  التطبيق  ع��ر  احل�����ص��اب  ا���ص��ت��خ��دام 

وق���ت م��ن اأي م��ك��ان يف ال��ع��امل ب��ك��ل اآم���ان 

واحلفاظ على �صرية املعلمات والبيانات.

بنك عربي شهير يحول كامل معامالته رقميًا ويطلب ترخيصًا في السعودية

»بوبيان«: أطلقنا أول بنك إسالمي رقمي سيقدم خدماته بالدول العربية

ارتفاع أرباح »زين الكويت« الفصلية 17% لـ 41 مليون دينار

قطر تنتهج سياسات ناجحة لمواجهة اضرار كورونا االقتصادية

اخلمي�س  15 /7/ 2021 
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22( رق��م 

عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة 

ال�سناعيه   الذهبيه  البوابه  طريق  ل�سركة  العامة 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة 

  2012/9/2 بتاريخ    )29729( الرقم  حتت  حمدودة 

بتاريخ   املنعقد  ال��ع��ادي  غ��ر  باجتماعها  ق���ررت  ق��د 

ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة    2021/7/1

اختيارية وتعيني ال�سيد حمزه م�سطفى كمال خري�سي  

م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

الرابع-  الطابق   – موؤته  جممع   – املقابلني    – عمان 

هاتف 07989526884

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة يا�سر 

قدوم وندمي نا�سر  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

2010/4/28  تقدمت  بتاريخ  الرقم )98223(  حتت 

بطلب لإجراءات التغيرات التالية :

وندمي  قدوم  يا�سر   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

نا�سر

اإىل �سركة : بهاء القي�سي و�سريكه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ال�شركات  قانون  من  )264/ب(  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  جمرا المارات للتجاره الدوليه  

حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م  

الرقم  ) 36945 ( بتاريخ ) 2014/5/26(

�سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع  م�ستحقة  كانت 

تاريخه للدائنني داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني 

خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : علي حامد عبداهلل املواجده

اجلامعه  م�ست�سفى  مقابل   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

الردنية – بناية رقم 195

خلوي ) 0790364652 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

واولده   ال��رم��وين  ح�سني  احمد  ورث��ة  �سركة  ب��ان  وال��ت��ج��ارة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )41461( بتاريخ 

1995/10/16  تقدمت بطلب لإجراءات التغيرات التالية :

الرموين  ح�سني  احمد  ورثة   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

واولده

اإىل �سركة : حممد الرموين و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200057463(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

�سركة ب�سر وعبداهلل الطيبه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2000/3/28 حتت الرقم )55489( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/6 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد ر�ساد احمد الفار  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – اليا�سمني  �ساحية   – عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0791553013

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

المارات  جمرا  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  ال��دول��ي��ه   للتجاره 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )36945( بتاريخ  2014/5/26  

  2021/7/7 بتاريخ   املنعقد  العادي  غر  باجتماعها  قررت  قد 

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

علي حامد عبداهلل املواجده  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي 

هو :

عمان – مقابل م�ست�سفى اجلامعة الردنية – بناية رقم 195- 

هاتف 0790364652

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

واحمد  فتحي  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ال�سعودي  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)97539 ( بتاريخ 2010/2/24 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  طريق البوابه الذهبيه ال�سناعيه  ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 29729 ( 

بتاريخ ) 2012/9/2(

كانت  �سواء  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 العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حمزه م�سطفى كمال خري�سي

الطابق   – موؤته  جممع   – املقابلني   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

الرابع

خلوي ) 07989526884 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200080519(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  وامل�سجلة يف �سجل  �سركة من�سور وبالل عابدين    باأن  

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2002/1/3 بتاريخ   )61927( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2011/6/15 

�سماقه   ابو  وزان  منور  املحامي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان او اذينه بجانب وزارة البيئة – 

ت: 0795530127

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. ب�سام التلهوين

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) مياه ميثلون ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )231676( با�سم ) ابراهيم 

�سمر ابراهيم  عجوري( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) طارق ماجد عبد املجيد �سمره ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغر من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة تعمري واحلربي   

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2011/11/21 اعتبارا من تاريخ  )102961 ( بتاريخ 

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

�سعدات  احمد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

واخوانه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)25297 ( بتاريخ 1991/4/24 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ابراهيم  ايات  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

يعقوب املحا�سنة و�سركائها   

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2017/4/24 بتاريخ   )  116579(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200016539(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  زي��د   او  ورم��زي  عماد  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )27464( بتاريخ 1991/10/29 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/14 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عماد عبد القادر ذياب ابو زيد  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – املنارة – ت: 0796782934

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200023227(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( 

ل�سنة 1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة باأن  �سركة �ساطع وجمال النحا�س  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2004/9/13 بتاريخ   )72758( الرقم  حتت 

بتاريخ  اخ��ت��ي��اري��ة  ت�سفية  ال�����س��رك��ة  لت�سفية  بطلب 

 2021/7/14

يعقوب  خمائيل  جمال  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

النحا�س  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : مادبا – ت: 0779490783

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الع�سايله  �سركة  ت�سفية  اج����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

وال�سوبكي  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2021/2/14 بتاريخ   )  121479(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة احمد اخلري�سات 

و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)49745 ( بتاريخ 1998/5/24 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

كتانه  اي��اد  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

و�سريكته  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)97113 ( بتاريخ 2010/1/20 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة طلعت 

الطوي�سات و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

2006/3/29  تقدمت  بتاريخ  الرقم )80302(  حتت 

بطلب لإجراءات التغيرات التالية :

الطوي�سات  طلعت   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكته

اإىل �سركة : طلعت الطوي�سات و�سريكه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اخلمي�س    15 / 7 /2021

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية
 للتنظيم واالبنية لبلدية املفرق 

الكربى رقم  ) 24 /98 ( تاريخ 2021/3/24

يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبنية لبلدية املفرق  قد قررت 

بقرارها رقم ) 98/24 ( بتاريخ 2021/3/24 ، واملوافقة على قرار اللجنة 

املحلية ملنطقة املفرق رقم )39( تاريخ 2021/3/17.

واملت�سمن املوافقة على ا�سافة تنظيم بحيث يتم تغير �سفة ا�ستعمال من 

ال�سوارع  واعتماد  �سوارع  وا�ستحداث  )ب(  �سكن  اىل  التنظيم  خارج  زراعي 

الفرازية تنظيما واعتماد جمرى وادي وذلك �سمن جزء من احلو�س رقم 

حمول  مرت  لكل  قر�س   )  25( مبقدار  تنظيم  عوائد  فر�س  مع  ال�سكة   )3(

�سكن ) ب ( وذلك بناء على ال�ستدعاء املقدم – �سمن منطقة املفرق، وكما 

هو مبني باملخطط املرفق و املعد لهذه الغاية.

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�س 

العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  و�سحيفتني  الر�سمية  باجلريدة  �سهر  ملدة 

الطالع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية 

، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب العرتا�س خالل املدة القانونية 

لالعرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
عامر نايل الدغمي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية
 للتنظيم واالبنية لبلدية املفرق 

الكربى رقم  ) 15 /97 ( تاريخ 2021/3/17

يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبنية لبلدية املفرق  قد قررت بقرارها 

رقم ) 97/15 ( بتاريخ 2021/3/17 ، واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة 

املفرق رقم )34( تاريخ 2021/3/10.

�سعة  �سارع  من  جزء  الغاء  يتم  بحيث  تنظيمية   تعديالت  على  املوافقة  واملت�سمن 

والقطعة  ال�سمايل  املفرق   )2( رقم  حو�س  من   )  706( القطع  من  املقتطع  )12(م 

رقم ) 1083 ( من اجلهة ال�سرقية للقطعة )1083( مع ا�ستحداث طريق �سعة )6(م 

مقتطع من القطعة رقم ) 1083 ( واعتماد جمرى وادي وذلك �سمن احلو�س رقم ) 

3 ( ال�سكة – القرية الفدين وذلك لوجود ابنية قائمة يف �سعة اجلزء املراد الغائه 

ومن اجل رفع ال�سرر عن البنية وكما هو مبني بتقرير امل�ساح املرفق – �سمن منطقة 

املفرق، وكما هو مبني باملخطط املرفق  املعد لهذه الغاية.

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر 

باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة الطالع على القرار 

يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا 

كان ما يوجب العرتا�س خالل املدة القانونية لالعرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
عامر نايل الدغمي

ال�صحف:   انباطاخلمي�س  2021/7/15
دائرة قا�صي الق�صاة

حمكمة عمان ال�صرعية/ الق�صايا
الرقم:  /2021/تباليغ
التاريخ: 2021/7/8م

مذكرة تبليغ جل�صة بالن�صر
�صادر عن حمكمة عمان ال�صرعية/ الق�صايا
هيئة القا�صي: عبد اهلل ادهم ارتيمان الدمانية

الدعوى ا�صا�س 2021100804327
جمهول   null/احل�صن خليل  ا�صعد  موؤمن  عليه:  املدعى  الى 

)مادبا  له  اقامة  مكان  واخر  فل�صطني  يف  حاليا  االقامة  حمل 

- دوار املحبة(

املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  هذه  الى  ح�صورك  يقت�صي 

للنظر يف الدعوى  10 �صباحا وذلك  ال�صاعة  2021/7/26م 

واملقامة  زوجة  نفقة  ومو�صوعها   2021100804327 رقم 

عليك من قبل املدعي/ �صمريه عبد الرحمن عبد الفتاح جنار 

حت�صر  مل  فاذا  املعينني  والوقت  اليوم  يف  احل�صور  عليك  لذا 

وتر�صل وكيال او منابا عنك او تبد معذرة م�صروعة لتخلفك 

عن احل�صور ف�صيجري بحقك االيجاب ال�صرعي وعليه جرى 

تبليغك ذلك ح�صب اال�صول حتريرا يف 2021/7/8م

قا�صي حمكمة عمان ال�صرعية/ الق�صايا

عبد اهلل ادهم ارتيمان الدمانية

دائرة قا�صي الق�صاة
حمكمة عمان ال�صرعية/ الق�صايا

مذكرة تبليغ انذار �صادرة عن حمكمة عمان 
االبتدائية ال�صرعية/ الق�صايا بالن�صر
الهيئة: القا�صي د. ب�صام نهار اجلبور

اجلن�صية(  )�صوري  �صياد  احمد  حممود  عليه:  املدعى  الى 

جمهول حمل االقامة حاليا واخر حمل اقامة له يف عمان - حي 

�صمال-  نزال - دخلة مقابل م�صجد ال�صاحلني - ثاين عمارة 

الطابق الرابع

ومو�صوعها   2021/3474 ا�صا�س  الدعوى  يف  تقرر  لقد 

زوجتك  قبل  من  عليك  واملقامة  والنزاع  لل�صقاق  التفريق 

املدعية كنده حممد يحيى عليا انذارك بان ت�صلح حالك مع 

زوجتك املدعية كنده املذكورة خالل �صهر من تاريخ تبلغك 

االحوال  قانون  من   126 املادة  الحكام  وفقا  االنذار  هذا 

عن  معر�صا  تعترب  �صوف  تفعل  مل  فاذا  االردين  ال�صخ�صية 

موعد  بان  علما  ال�صرعي  االيجاب  بحقك  ويجري  ال�صلح 

اجلل�صة القادم يوم االثنني 2021/9/6 وعليه جرى تبليغك 

1442 هجري  05 ذو احلجة  ذلك ح�صب اال�صول حتريرا يف 

يوافقه 2021/7/14 ميالدي

قا�صي حمكمة عمان االبتدائية ال�صرعية/ الق�صايا

د. ب�صام نهار اجلبور

دائرة قا�صي الق�صاة
حمكمة عمان ال�صرعية الق�صايا
مذكرة تبليغ �صيغة ميني �صرعية

�صادرة عن حمكمة عمان االبتدائية ال�صرعية/ الق�صايا
هيئة القا�صي: د. ب�ص�صام نهار اجلبور

االقامة  حمل  جمهول  دربي/  الهادي  عبد  خالد  كمال  عليه:  املدعى  الى 
حاليا يف ال�صعودية واخر حمل اقامة له يف عمان - ابو ن�صري - قرب بئر 

الوريكات/ بجانب خمازن ال�صهوان
قبل  من  عليك  املقامة   2021/1668 ا�صا�س  الدعوى  يف  تقرر  لقد 
طالق  اثبات  ومو�صوعها  عودة  م�صطفى  القادر  عبد  ن�صرين  املدعية: 
ادعته  ملا  �صحة  ال  انه  العظيم  التالية)واهلل  ال�صرعية  اليمني  حتليفك 
القادر  ن�صرين عبد  املدعية  ال�صرعي  العقد  ب�صحيح  زوجتي ومدخولتي 
بيت  يف   2013 لعام   11 �صهر  يف  طلقتها  عندما  انني  من  عودة  م�صطفى 
انت  لها  بقويل  ال�صوقية/  املكرمة/  مكة  ال�صعودية/  يف  الكائن  الزوجية 
املعتربة  وباحلالة  اقول  ملا  ومدركا  واعيا  �صاحيا  كنت  انني  من  طالق 
نكاحي  وعقد  ع�صمتي  الى  ارجعتها  انني  ومن  طالقها  وقا�صدا  �صرعا 
ملا ادعته من انني عندما طلقت  بالفعل خالل العدة ال�صرعية وال �صحة 
2014 يف بيت الزوجية  3 لعام  زوجتي املدعية ن�صرين املذكورة يف �صهر 
املذكور بقويل لها انت طالق من انني كنت �صاحيا واعيا ومدركا ملا اقول 
وباحلالة املعتربة �صرعا وقا�صدا طالقها ومن انني ارجعتها الى ع�صمتي 
لذا  كله(  لذلك  �صحة  وال  ال�صرعية  العدة  خالل  بالفعل  نكاحي  وعقد 
مقابل  الريا�صية  املدينة  عمان  الكائنة  املحكمة  هذه  الى  احل�صور  عليك 
�صرح ال�صهيد وذلك يوم االثنني الواقع يف 2021/7/26 ال�صاعة التا�صعة 
�صباحا فاذا مل حت�صر يف الوقت والزمان املحددين تعترب ناكال عن حلف 
تبليغك  جرى  وعليه  ال�صرعي  االيجاب  بحقك  ويجري  ال�صرعية  اليمني 

ذلك ح�صب اال�صول حتريرا يف 2021/7/13
قا�صي حمكمة عمان االبتدائية ال�صرعية/ الق�صايا
د. ب�صام نهار اجلبور

اعالن صادر
 عن جامعة آل البيت
تعلن جامعة آل البيت عن طرح

العطاء رقم ) 2021/16( حفر بركة ترابية
 وتجهيزها بغطاء بالستيكي

العطاء  هذا  يف  بال�سرتاك  الراغبني  واملتعهدين  ال�سركات  فعلى 

مراجعة دائرة العطاءات وامل�سرتيات يف جامعة اآل البيت يف املفرق 

اعتبارا من يوم اخلمي�س املوافق 2021/7/15 ، من ال�ساعة الثامنة 

�سباحا ولغاية الثانية ع�سرة ظهرًا يوميًا ، م�سطحبني معهم رخ�سة 

مهن و�سهادة ت�سجيل �ساريتي املفعول �سمن املجال اعاله :

ثمن ن�سخة العطاء ) 30 ( ثالثون دينارا غر م�سرتدة.  

الواحدة  ظهر  ال�ساعة  للعطاء اعاله  العرو�س  اخرموعد لتقدمي 

يوم الربعاء  املوافق 2021/8/4 م  .

من   )  %3  ( بن�سبة  م�سدق  �سيك  او  بنكية  كفالة   بالعر�س  يرفق 

قيمة العر�س ، وذلك �سمانًا لال�سرتاك بالعطاء وتو�سع  يف مغلف 

منف�سل .

كل  تو�سع   ) �سورتني   – ا�سلية   ( ن�سخ  ثالث  من  املناق�سة  تقدم 

ن�سخة يف مغلف منف�سل والكفالة يف مغلف منف�سل ، تو�سع جميع 

املغلفات يف مغلف خمتلف ويكتب عليه ا�سم امل�سرتك وعنوانه ورقم 

دعوة العطاء ويودع يف �سندوق دائرة العطاءات وامل�سرتيات ح�سب 

املواعيد اعاله .

موعد فتح مظاريف العطاء اعاله ال�ساعة الواحدة ظهر�سباح يوم 

اخلمي�س املوافق 2021/8/5م.

ل ينظر يف املناق�سة غر امل�ستوفية لل�سروط الواردة اعاله .

اجور ن�سر العالن على من ير�سو عليه العطاء اعاله .

www.aabu.edu.jo ملزيد من املعلومات زيارة موقع اجلامعة
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االنباط-وكاالت

يف  ج���ًدا  رفيعة  �سيا�سّية  م�����س��ادر  ك�سفت 

اأّن ال��رئ��ي�����س  ك��ي��ان االح���ت���ال ال��ن��ق��اب ع���ن 

هرت�سوغ،  يت�سحاق  اجل��دي��د،  االإ���س��رائ��ي��ل��ّي 

رئي�س  مع  تاريخًيا  لقاًء  جًدا  قريًبا  �سيعِقد 

حممود  اهلل  رام  يف  الفل�سطينّية  ال�سلطة 

اأّن ع��ّب��ا���س  ع��ّب��ا���س، الِف���ت���ًة يف ال��وق��ت ع��ي��ن��ه 

لِعب دور الو�سيط يف ت�سخني العاقات بني 

اأنقرة وتل اأبيب وكان �سريًكا فّعااًل يف ترتيب 

املُكاملة الهاتفّية الطويلة بني هرت�سوغ وبني 

الرئي�س الرتكّي، رجب طّيب اأردوغان

وع���������ّ�ت امل���������س����ادر ع���ي���ن���ه���ا، ك���م���ا اأف������اد 

ال���13  ال��ق��ن��اة  يف  ال�سيا�سّية  ال�����س��وؤون  حُم��لِّ��ل 

بالتلفزيون الع�ّي، عّ�ت عن �سعادتها من 

االت�ساالت على خّط اأنقرة-تل اأبيب-اأنقرة، 

على  حمتمًا  م��وؤ���س��ًرا  هناك  اأّن  اإىل  الِف��ت��ًة 

حت�سن يف العاقات، اأردوغ��ان يجري مكاملة 

اجلديد،  االإ�سرائيلي  الرئي�س  م��ع  هاتفية 

واأردفت امل�سادر ذاتها اأّن هرت�سوع واأردوغان 

تعهّدا خال املكاملة الهاتفّية بينها مبوا�سلة 

اخلافات،  رغ��م  امل�ستمر  واحل��وار  االت�سال 

بح�سب  املتوترة،  العاقات  من  �سنوات  بعد 

تعبريها

و�����س����ّدّدت امل�����س��ادر يف ت���ل اأب���ي���ب ع��ل��ى اأّن 

ال��رئ��ي�����س ه��رت�����س��وغ حت���دث م�����س��اء االث��ن��ني 

الفائت يف مكاملٍة هاتفّيٍة مع الرئي�س الرتكي 

نادر  ات�سال مبا�سر  اردغ��ان، يف  رجب طيب 

م��ن عقد من  اأك���ر  بعد  البلدين  ق���ادة  ب��ني 

ال����زم����ن ���س��ه��د ع����اق����ات م�����س��ح��ون��ة، وه���ن���اأ 

اأردوغ��ان الرئي�س هرت�سوغ على توليه مهام 

االأ���س��ب��وع  للباد  كرئي�ٍس  اجل��دي��د  من�سبه 

املا�سي، بح�سب ديوان الرئي�س االإ�سرائيلّي

وب��ح�����س��ب ال���ب���ي���ان االإ����س���رائ���ي���ل���ّي، ال���ذي 

ت��ن��اق��ل��ت��ه و���س��ائ��ل االإع������ام ال���ع����ّي���ة، ف����اإّن 

الرئي�سنينْ اأّكدا يف مكاملتها على اأّن العاقات 

بني اإ�سرائيل وتركيا لها اأهمية كبرية الأمن 

وهناك  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  وا�ستقرار 

اإم��ك��ان��ات ك��ب��رية للتعاون ب��ني ال��دول��ت��ني يف 

جماالت  يف  وحتديًدا  املجاالت،  من  العديد 

حّد  على  والتكنولوجيا،  وال�سياحة  الطاقة 

تعبريها

كما جاء يف البيان اأّن هرت�سوغ واأردوغان 

على  للحفاظ  الك�ى  االأهمية  على  ���س��ّدّدا 

االت�������س���ال واحل������وار امل�����س��ت��م��ر ع��ل��ى ال��رغ��م 

ات��خ��اذ خطوات  بهدف  االآراء،  اخ��ت��اف  م��ن 

اإي���ج���اب���ي���ة ن��ح��و ح����ّل ال����ن����زاع االإ����س���رائ���ي���ل���ّي 

يف  ا  اأي�سً �سُي�سِهم  ال��ذي  االأم��ر  الفل�سطينّي، 

حت�سني العاقات االإ�سرائيلّية الرتكّية

 )WALLA( م�����وق�����ع  وب����ح���������س����ب   

املكاملة  ا���س��ت��م��ّرت  فقد  االإخ���ب���ارّي-ال���ع����ّي، 

ب���ني ال���زع���ي���م���نينْ ل��ن��ح��و 40 دق���ي���ق���ة، واأب���ل���غ 

هرت�سوغ رئي�س الوزراء نفتايل بينيت ووزير 

اخلارجية يائري البيد باملكاملة م�سبًقا

ج��دي��ٌر ب��ال��ذك��ر اأّن���ه الأك���ر م��ن عقد من 

الزمن، كانت العاقات بني اإ�سرائيل وتركيا 

ك��ب��ري خ��ال  ب�سكل  وت���ده���ورت  م��ت�����س��دع��ة، 

الرغم  على  لكن  املا�سية.  القليلة  ال�سنوات 

من خطابات اأردوغان العلنية �سد اإ�سرائيل، 

ا���س��ت��م��رت اأن��ق��رة يف احل��ف��اظ ع��ل��ى ع��اق��ات 

مفتوحة مع الدولة اليهودية، مبا يف ذلك يف 

قطاعينْ ال�سياحة والتجارة

ونوّهت امل�سادر يف تل اأبيب اإىل اأّن االأ�سهر 

حتّوٍل  اإىل  اأ�سارت  عامات  �سهدت  االأخ��رية 

اأّنه  يف املوقف الرتكّي، حيث �سرح اأردوغ��ان 

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن االخ��ت��اف��ات ال��ع��دي��دة يف 

الراأي بني البلدين نرغب يف اأننْ نتمكن من 

نقل عاقاتنا مع اإ�سرائيل اإىل نقطة اأف�سل

ُعاوًة على ما ُذِكر اآنًفا، فاإّنه خال نهاية 

ال�سلطة  اأردوغان رئي�س  ا�ست�ساف  االأ�سبوع، 

اإ�سطنبول،  يف  عبا�س  حممود  الفل�سطينية 

قال  اأردوغ����ان  اأّن  ج��اء  اجتماعهما،  وخ��ال 

ال�����س��م��ت جت���اه القمع  ت��ل��ت��زم  ل��ن  ت��رك��ي��ا  اإّن 

االإ�سرائيلّي للفل�سطينيني

ا اإىل اأّنه كان الأردوغان عاقة  وُي�سار اأي�سً

���س��ائ��ك��ة ب�����س��ك��ٍل خ���ا����سٍّ م���ع رئ��ي�����س ال�����وزراء 

ال�سابق بنيامني نتنياهو، حيث اتهم اأحدهما 

اأونْ  اإره��اب��ي  باأّنه  منتظٍم  وب�سكٍل  علًنا  االآخ��ر 

قاتل ينفذ اإبادة جماعية، ولكن وفق تقارير 

االأ�سهر  تركّيا تدر�س يف  ف��اإّن  ُن�ِسرت موؤخًرا 

االأخرية تعيني �سفرٍي جديٍد لدى اإ�سرائيل، 

ق��راٍر ر�سميٍّ  اأّي  على الرغم من عدم اتخاذ 

بعد

الرغم  اأّن��ه على  التاأكيد يف اخلتام  َوَج��ب 

م��ن ال���� خ��اف��ات ب��ني ت��رك��ّي��ا واإ���س��رائ��ي��ل يف 

التجارّي  التبادل  حجم  ف��اإّن  الفاِئت  العقد 

ًرا  بينهما ارتفع ب�سكٍل كبرٍي، وما زال ُم�ستمِّ

ُتعت�  ذل��ك  اإىل  وباالإ�سافة  اللحظة،  حتى 

ت��رك��ّي��ا ه���دًف���ا ُم��ف�����س��ًا ل��ل�����س��ي��اح م���ن ك��ي��ان 

االحتال االإ�سرائيلّي

االنباط-وكاالت

امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات  يف  ال���ي���ه���ود  م����ن   ٪25 اع���ت���� 

وترتكب  عن�سري  ف�سل  دول��ة  ا�سرائيل  ان  االأمريكية 

الفل�سطينيني االإبادة اجلماعية بحق 

الناخبني  على  اأجريت  ا�ستق�سائية  درا�سة  وك�سفت 

اليهود االأمريكيني اأجراها معهد االنتخابات اليهودي، 

“معاملة  اأن  اأي��دوا  اآراوؤه��م  امل�ستطلعة  عن ان 34٪ من 

اإ�سرائيل للفل�سطينيني مماثلة للعن�سرية يف الواليات 

ف�سل  دول��ة  “اإ�سرائيل  اأن  على   ٪25 واأّي���د  املتحدة”، 

اإبادة  “اإ�سرائيل ترتكب  اأن  22٪ على  عن�سري” ووافق 

الفل�سطينيني« �سد  جماعية 

61٪ من  اأّي�����د  وع��ن��د ���س��وؤال��ه��م ع���ن ح���ل ال��دول��ت��ني 

امل�ساركني حل الدولتني بينما ف�سل 19٪ ق�سم ال�سفة 

يهودية  واح��دة غري  دول��ة  “اإقامة   ٪20 واأي��د  الغربية، 

الغربية  وال�����س��ف��ة  اإ���س��رائ��ي��ل  ت�سمل  فل�سطينية”  وال 

وغزة

800 ناخب، والذي  يذكر ان اال�ستطاع الذي �سمل 

 28 من  الفرتة  يف   GBAO ا�سرتاتيجيات  اأج��رت��ه 

االإن��رتن��ت  ع���  يوليو  مت���وز/   1 اإىل  يونيو  ح��زي��ران/ 

وع� الن�سو�س ون�سر اليوم على موقع وكالة التلفاف 

3.5 نقطة  يبلغ  اإج��م��ايل  ه��ام�����س خ��ط��اأ  ب��ه  ال��ي��ه��ودي��ة، 

م��ئ��وي��ة، وك����ان ه��ام�����س اخل���ط���اأ يف ردود م���ن ه���م دون 

���س��ن االأرب���ع���ني 6 ن��ق��اط م��ئ��وي��ة. )ب��ل��غ ه��ام�����س اخل��ط��اأ 

11.6 نقطة مئوية للمجموعة الفرعية االأرثوذك�سية 

عباس عراب التقارب التركي-اإلسرائيلي واتصاالت للقاء مع رئيس كيان االحتالل

استطالع: ربع اليهود األمريكيين يؤكدون أن إسرائيل »دولة فصل عنصري«

رغم خالفات أنقرة و«تل أبيب« ٠٠ العالقات التجارية والسياحّية تتواصل وحجم التبادل يرتفع

إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطالق 
نار على حاجز قلنديا

دعوات من سلوان لتكثيف تواجد 
أهالي القدس في خيمة حي البستان

)الليكود( يتقدم بمشروع يمنع فتح 
القنصلية األمريكية في القدس

»الصحة« الفلسطينية تحذر من 
موجة رابعة من جائحة »كورونا«

االنباط-وكاالت

اأ���س��ي��ب ال��ل��ي��ل��ة ق��ب��ل امل��ا���س��ي��ة، جندي 

اإط��اق  عملية  يف  بالر�سا�س  اإ�سرائيلي 

املتمركزة  ا�ستهدفت قوات االحتال  نار، 

ع��ل��ى ح���اج���ز ق��ل��ن��دي��ا ال��ع�����س��ك��ري ���س��م��ال 

املحتلة القد�س 

وق����ال����ت و����س���ائ���ل اإع�������ام ع�����ي����ة، اإن 

اإطاق  بعد  اأ�سيب بجراح يف يده  جندياً 

الر�سا�س عليه من �سيارة فل�سطينية

ومتكن منفذو العملية من االن�سحاب 

من امل��ك��ان، وذك��رت ق��وات االح��ت��ال اأنها 

ال�����س��ي��ارة ون�سبت  م��اح��ق��ة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 

ع�سرات احلواجز يف مدينة القد�س

وعقب العملية اأغلقت قوات االحتال 

ح���اج���ز ق��ل��ن��دي��ا وم��ن��ع��ت امل���واط���ن���ني من 

التنقل يف كا االجتاهني

ابت�سام  املحررة  االأ�سرية  اأن  اىل  ي�سار 

اأري��ح��ا  يف  ج���  عقبة  خميم  م��ن  كعابنة 

ب��ر���س��ا���س   2021/6/12 يف  ا���س��ت�����س��ه��دت 

االح�����ت�����ال ع���ل���ى ح����اج����ز ق���ل���ن���دي���ا ب��ع��د 

حماولتها تنفيذ عملية طعن

قلنديا  بلدة  قرب  قلنديا  حاجز  ويقع 

االحتال  واأقامه  اهلل،  ورام  القد�س  بني 

ليكون   2000 عام  الثانية  االنتفا�سة  بعد 

�سمال  يف�سل  ال���ذي  الرئي�سي  احل��اج��ز 

ولي�سّكل  ال��ق��د���س،  ع��ن  ال��غ��رب��ّي��ة  ال�سّفة 

اأحد املداخل القليلة للمدينة

وُيعد حاجز قلنديا من اأكر احلواجز 

ح�����وايل  ب�����ني  م�����ن  واإذالاًل  اك����ت����ظ����اًظ����ا 

ال�سفة  يف  دائ���م  اإ���س��رائ��ي��ل��ي  ح��اج��ز   100

كبرية  اأع���داد  منه  َي��ع���  ال��غ��رب��ّي��ة، حيث 

ال�سّفة  وو���س��ط  ���س��م��ال  فل�سطينيي  م��ن 

يومًيا الغربّية 

واأغ���ل���ق���ت ق�����وات االح����ت����ال ال��ط��ري��ق 

والقد�س  اهلل  رام  ب��ني  ال��وا���س��ل  ال��ق��دمي 

ب����ج����دار ا���س��م��ن��ت��ي ي�����س��ل ارت���ف���اع���ه اإىل 

تو�سيع  عن  اأعلنت  اأن  بعد  اأمتار  ثمانية 

مدينة  �سرق  اأدوم��ي��م  معاليه  م�ستوطنة 

القد�س

االنباط-وكاالت

ي��وا���س��ل اأه����ايل ���س��ل��وان ال��ت��واج��د يف 

مل�ساريع  الراف�سة  الب�ستان  ح��ي  خيمة 

االحتال التهويدية مبدينة القد�س

وق�������ال ال���ن���ا����س���ط امل���ق���د����س���ي ���س��م��ري 

خيمة  يف  ال��ت��واج��د  م��ه��م��ة  اإن  روي�����س��ي 

اأه���ايل  ع��ل��ى  مقت�سرة  لي�ست  ال��ب�����س��ت��ان 

مدينة  �سكان  لكل  ه��ي  ب��ل  فقط  �سلوان 

القد�س

ي��ت��ع��م��د  االح�����ت�����ال  اأن  اإىل  ول����ف����ت 

ال��ت�����س��ي��ي��ق ع���ل���ى ����س���ك���ان ����س���ل���وان وح���ي 

ال��ب�����س��ت��ان م���ن خ����ال و����س���ع احل���واج���ز 

املنطقة  واق��ت��ح��ام  االع��ت��ق��االت  وت��ن��ف��ي��ذ 

كل  واأ�ساف:” اأم����ام  ال�����س��ب��ان  واع��ت��ق��ال 

املقد�سيني  ع��ل��ى  ينبغي  اجل���رائ���م  ه���ذه 

كافة اأن يتواجدوا يف اخليمة التي باتت 

ملا  ال��ه��دم  اأوام���ر  لتاأخري  ناجعة  و�سيلة 

�سناعة  يف  ودور  اإعامي  تاأثري  من  لها 

الراأي العام«

االنباط-وكاالت

ب������ادر ع�������س���و ال��ك��ن��ي�����س��ت ع����ن ح���زب 

مب�سروع قانون  بركات  نري  “الليكود” 
البيد  بينت  حكومة  ي�سع  اأّن  �ساأنه  من 

اإىل نزاع كبري  يف موقف �سعب وي��وؤدي 

م����ع االأم���ري���ك���ي���ني ال����ذي����ن ي��خ��ط��ط��ون 

التي  االأمريكية  القن�سلية  فتح  الإع��ادة 

���س��ت��ق��دم اخل���دم���ات ل��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف 

القد�س

وك�����ان االأم���ري���ك���ي���ون ���س��غ��ط��وا ع��ل��ى 

فتح  اإع��ادة  على  للموافقة  ولبيد  بينت 

اأغلقت يف  اأن  بعد  القد�س  القن�سلية يف 

عهد ترامب

وق�����دم ب����رك����ات، وه����و رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة 

ال���ق���د����س ال�������س���اب���ق، م�������س���روع ال��ق��ان��ون 

ال��ق��د���س  اأ�����س����ا�����س:  “قانون  ل��ت��ع��دي��ل 

اأك��ر  عليه  ووق��ع  اإ�سرائيل”،  عا�سمة 

اأح������زاب  م����ن 30 ع�����س��و ك��ن��ي�����س��ت م����ن 

ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة  “الليكود”،  امل��ع��ار���س��ة: 

هتوراة”،  و”يهدوت  ���س��ا���س  ال��دي��ن��ي��ة، 

من  �سيكلي  عاميحاي  الكني�ست  وع�سو 

رئي�س  ي��راأ���س��ه  ال���ذي  “ميينا”،  ح���زب 

االإ�سرائيلية، نفتايل بينت احلكومة 

االنباط-وكاالت

ح�����ّذر م���دي���ر ع����ام ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة 

كمال  اهلل  ب��رام  ال�سحة  وزارة  االأول��ي��ة يف 

اأن  من   ،)7-14( االأربعاء  اليوم  ال�سخرة، 

اأعتاب  على  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأرا�سي 

موجة رابعة من فريو�س “كورونا«

“�سوت  الإذاع�����������ة  ح����دي����ث  يف  واأك���������د 

ارت���ف���اع  وج�����ود  )ح���ك���وم���ي���ة(  فل�سطني” 

اأن���ه  اإىل  م�������س���رًيا  امل�������س���اب���ة،  احل������االت  يف 

 4 اأو   3 قبل  كان  كما  ا�ستقرار  يوجد  “ال 
اأ�سابيع«

ب���داأ  اأ���س��ب��وع��ني  م���ن  “تقريًبا  وق�����ال: 

من  عينات  واأخ��ذن��ا  باالنت�سار  الفريو�س 

هناك  اأن  ووج��دن��ا  ال�سفة،  مناطق  كافة 

50 حالة من حاالت املتحور دلتا )الطفرة 

الهندية( موجودة يف فل�سطني«

اأ�سبح  لنا  امل��ج��اورة  “الدول  واأ���س��اف: 

ل��دي��ه��ا ط���ف���رات ج���دي���دة وان��ت�����س��ار وا���س��ع 

ل��ل��م�����س��ايف، ون��ح��ن نطالب  اأك�����  ودخ�����ول 

ب��االإج��راءات  االل��ت��زام  ب�سرورة  املواطنني 

الوقائية«

ع����زوف  وج������ود  اإىل  ال�������س���خ���رة  ول���ف���ت 

ل����دى امل���واط���ن���ني ع���ن اإج������راء ف��ح��و���س��ات 

التي  احل�سيلة  ف���اإن  ل��ذل��ك  “كورونا”، 
ب��ع��دد  ال�����س��ح��ة  ��ا ع���ن وزارة  ي��وم��يًّ ت��خ��رج 

على  امل�سابني  حالة  تعك�س  ال  امل�سابني، 

اأر�س الواقع

امل���واط���ن���ني  ال�������س���ي���اق  ذات  يف  وط���ال���ب 

بالتوجه لتلقي اللقاحات حلماية اأنف�سهم 

وع���ائ���ات���ه���م م����ن ال���ف���ريو����س وط���ف���رات���ه 

اجلديدة

ووفق اأرقام وزارة ال�سحة الفل�سطينية، 

فل�سطني  يف  امل�سابني  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ 

منذ بدء تف�سي “كورونا” 344 األف و166 

و714  األ���ف   338 بينهم  م�����س��اب،  �سخ�س 

حالة تعايف، و3851 حالة وفاة

تناولوا  من  الفل�سطينيني  عدد  ويبلغ 

ج��رع��ات م��ن ل��ق��اح��ات م�����س��ادة للفريو�س 

 552 ال��غ��رب��ي��ة وق���ط���اع غ����زة  يف ال�����س��ف��ة 

تلقوا  و413  األ��ف   394 بينهم  و692،  األ��ف 

اجلرعتني من اللقاح

االنباط-وكاالت

اأح��ي��ان��ا م��ا ت��و���س��ف اأف��غ��ان�����س��ت��ان ب��اأن��ه��ا 

مق�ة االإم�اطوريات ب�سبب قدرتها على 

متنا�سبة  غ��ري  خ�سائر  واإحل����اق  امل��ق��اوم��ة 

بالدول االأكر قوة. وكانت االإم�اطورية 

ال�يطانية خ�سرت �سراعا ا�ستمر الأربعة 

 1839 اأعوام هناك، خال الفرتة من عام 

وح��ت��ى ع���ام 1842، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن��ه��ا 

متكنت من حتقيق بع�س اأهدافها يف حرب 

ثانية بعد اأربعني عاما

وي���ق���ول ال��ك��ات��ب وال�����س��ح��ف��ي ت��ري��ف��ور 

نا�سونال  ن�سرته جملة  تقرير  فيل�سث، يف 

االحت������اد  اإن  االم����ري����ك����ي����ة،  ان���رتي�������س���ت 

ال�����س��وف��ي��ت��ي واج������ه ه���زمي���ة ع���ل���ى اأي�����دي 

امل���ج���اه���دي���ن امل�����س��ل��ح��ني امل���دع���وم���ني من 

ثمانينيات  املتحدة خال  الواليات  جانب 

القرن املا�سي، وهو �سراع اأدى يف النهاية 

اإف���ا����س م��و���س��ك��و وال��ت��ع��ج��ي��ل ب���زوال  اإىل 

االحتاد ال�سوفيتي

اأح��داث  اأن��ه بعد وق��وع  ويو�سح فيل�سث 

11 من اأيلول/�سبتم� يف عام 2001، غزت 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة اأف��غ��ان�����س��ت��ان واأط��اح��ت 

ب��ح��ك��وم��ة ط���ال���ب���ان، ل��ك��ن��ه��ا ����س���رع���ان م��ا 

اأ�سبحت غارقة يف حالة مترد خا�سة بها

اأع���ل���ن  امل���ا����س���ي،  ن���ي�������س���ان/اأب���ري���ل  ويف 

القوات  اأن  بايدن،  جو  االمريكي  الرئي�س 

اأفغان�ستان،  االأمريكية �سوف تن�سحب من 

الأن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ح��ق��ق��ت اأه��داف��ه��ا 

�سام  ات��ف��اق  وت��ف��او���س��ت على   2001 ل��ع��ام 

م���ع ح���رك���ة ط���ال���ب���ان. وع���ل���ى ال���رغ���م من 

ب�سكل  ال�سام  ات��ف��اق  انتهكت  طالبان  اأن 

املتحدة  ال��والي��ات  ان�سحاب  اأن  اإال  ���س��ارخ، 

ي��ك��ون ق��د اكتمل حاليا،  ي��ك��اد  ال��ب��اد  م��ن 

م���ع وج����ود ع���دد ق��ل��ي��ل ج���دا م���ن ال��ق��وات 

االأمريكية يف الباد

وق��د اأع��ل��ن ب��اي��دن م��وؤخ��را اأن��ه رغ��م ما 

حت��ق��ق��ه ح��رك��ة ط��ال��ب��ان م��ن ت��ق��دم داخ��ل 

القوات  تكمل  �سوف  االفغانية،  االرا���س��ي 

االأم��ري��ك��ي��ة ان�����س��ح��اب��ه��ا م���ن اأف��غ��ان�����س��ت��ان 

بنهاية �سهر اآب/ اأغ�سط�س املقبل، م�سيفا 

اآب/   31 ف��ى  يكتمل  ���س��وف  االن�سحاب  اأن 

اأغ�����س��ط�����س، وح��ت��ى ح��ل��ول ذل���ك ال��ت��اري��خ، 

العملية �ست�ستمر 

االأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  اج��ت��م��اع��ه��م��ا يف  ويف 

االن�����س��ح��اب  ك���ان  بينما   ، امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر 

الرئي�س  اأخ����  ق��دم��ا،  مي�سي  االأم��ري��ك��ي 

غني،  اأ���س��رف  االأف��غ��اين  نظريه  االأمريكي 

ب�����اأن ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ���س��ت��وا���س��ل دع��م 

بقيمة  اإن�سانية  مب�ساعدات  ووع��د  ب��اده، 

بقيمة  اأمنية  واأخ���رى  دوالر  مليون   266

3ر3 مليار دوالر

جندي   1000 عن  يقل  ال  ما  وان�سحب 

اإىل طاجيك�ستان،  اأفغاين االأ�سبوع املا�سي 

مما دفع الباد اإىل تعبئة 20 األف جندي 

اإ�سايف حلرا�سة حدودها

وق�����د اأث�������ار ت���ق���دم ط���ال���ب���ان ال�����س��ري��ع 

ل��ل�����س��ي��ط��رة ع���ل���ى امل����زي����د م����ن االأرا�����س����ي 

يف اأف���غ���ان�������س���ت���ان، اإن����������ذارات م����ن رو���س��ي��ا 

ال��ق��وات  ���س��ح��ب  اأدى  ح��ي��ث  ال�����س��ني،  اإىل 

االم��ري��ك��ي��ة اإىل اإف�����س��اد ت����وازن ال��ق��وى يف 

جنوب اآ�سيا، بعد اأن ظل ثابتا ملدة عقدين 

تقريبا

ويف م��ق��اب��ل��ة م���ع ���س��ب��ك��ة ف��وك�����س ن��ي��وز 

االخ����ب����اري����ة، ت��ك��ه��ن ال���ب���اح���ث ج������وردون 

ت�����س��اجن، ب����اأن ال���ق���وة ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال��ت��ال��ي��ة 

اأفغان�ستان  ت��دخ��ل  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  ال��ت��ي 

لا�ستفادة  ت�سعى  التي  ال�سني،  تكون  قد 

املتحدة من خال  الواليات  ان�سحاب  من 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  العاقات  تو�سيع 

هناك

وق���ال ت�����س��اجن اإن ال�����س��ني ت��ري��د دخ��ول 

اهتمام  اإىل  م�����س��ريا   ، ب�����س��دة  اأف��غ��ان�����س��ت��ان 

يف  امل�ستغلة  غ��ري  املعدنية  ب��ال��روة  بكني 

يف  اال�ستثمار  على  وق��درت��ه��ا  اأفغان�ستان 

اإطار مبادرة احلزام والطريق. كما الحظ 

ل��دي��ه��ا م�����س��ل��ح��ة يف ح��رم��ان  ال�����س��ني  اأن 

من  لل�سني  امل��ن��اه�����س��ة  ال��وي��غ��ور  عنا�سر 

وج��دوا  اأن  بعد  اأفغان�ستان،  يف  اآم��ن  م��اذ 

مع  اأفغان�ستان  وت�����س��رتك  ه��ن��اك.  االم���ان 

 80 طولها  وع��رة  ح��دود  يف  طاجيك�ستان، 

ال�سمايل  مم��ره��ا  ط��ول  على   ، كيلومرتا 

ال�������س���رق���ي، ع���ل���ى احل��������دود م����ع م��ن��ط��ق��ة 

احلكم،  ذاتية  ال�سينية  ويغور  �سينجياجن 

واملثرية للجدل

املحتمل  م���ن  اأن����ه  اأك����د  ت�����س��اجن  اأن  اإال 

�سواء  اأفغان�ستان  داخ��ل  التو�سع  ياأتي  اأن 

ع�سكريا اأو غري ذلك بتكلفة �سلبية كبرية 

ل��ب��ك��ني. وا���س��ت�����س��ه��د ب��ال�����س��راع ال�����س��ي��ن��ي 

امل�����س��ت��م��ر م���ع ال���ه���ن���د، وال������ذي ل���ه ت��اأث��ري 

اأن  املمكن  اأن��ه من  كبري يف كابول، موؤكدا 

با�ستهداف  ذلك  بعد  الهنود  القادة  يقوم 

اأفغان�ستان  يف  ال�سينية  التحتية  البنية 

القوتني  ب��ني  م�ستقبلي  ���س��راع  اأي  اأث��ن��اء 

اأن���ه م��ن املمكن  االأ���س��ي��وي��ت��ني. واأ���س��ار اإىل 

اأي�سا اأن تفر�س الواليات املتحدة تكاليف 

ع���ل���ى ال�������س���ني، ب���ا����س���ت���خ���دام ات�����س��االت��ه��ا 

اخلا�سة

واجن  ال�سيني  اخلارجية  وزير  ويعتزم 

االأ�سبوع  الو�سطى  اآ�سيا  اإىل  ال�سفر  ي��ي، 

اأفغان�ستان،  املقبل الإجراء حمادثات حول 

وك���ان ق��د ح���ذر االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي م��ن اأن 

هي  اأفغان�ستان  يف  اإحل��اح��ا  االأك���ر  املهمة 

احل��ف��اظ ع��ل��ى اال���س��ت��ق��رار وم��ن��ع احل��رب 

والفو�سى

كما اأ�سار ت�ساجن اإىل اأنه بينما حافظت 

ال�������س���ني ع���ل���ى ت����واج����د ب���ع���ث���ات خ��ارج��ي��ة 

اأخرى، مثل  ناجحة يف مناطق م�سطربة 

اإقليم دارفور يف غرب ال�سودان، فاإن املهمة 

يف اأفغان�ستان تتطلب التزاما اأك� بكثري، 

املغادرة  ال�سني �سعوبة كبرية يف  و�ستجد 

القوى  االل��ت��زام، مثلما حدث مع  مبجرد 

الك�ى االأخرى وب�سكل عام، فعلى الرغم 

اأي��د  ط��ال��ب��ان،  ت�سنها  ال��ت��ي  الهجمات  م��ن 

اأفغان�ستان،  م��ن  ب��اي��دن  ان�سحاب  ت�ساجن 

اال�سرتاتيجية  مواءمة  اإع��ادة  اأ�سا�س  على 

واإع���ادة  ال�سني  �سد  ال��ك���ى  االأم��ري��ك��ي��ة 

ن�سر القوات االمريكية وفقا لذلك

هل ستحاول الصين دخول أفغانستان بعد انسحاب القوات االمريكية منها؟

اخلمي�س   15 / 7 /2021



الدويل
01

ماليزيا  يف  البي�ضاء  ل��ل��راي��ة  الرئي�ضية  ال��ف��ك��رة  ه��ي  ه��ذه  ��ا..  ب��ع�����ضً نا  بع�ضُ لنغيث   

ن�ضمع  مل  واإ���ض��ام��ي��ة  عربية  دول  جترتحها  ك��رى  اإن��ق��اذي��ة  جت��ارب  هنالك  ال�ضقيقة. 

البي�ضاء«  »الراية  جتربة  هي  منها  واح��دة  بال�ضدفة.  �ضوى  كورونا  جائحة  خال  بها 

والتكافل  االجتماعي  الت�ضامن  على  املحافَظة  وهدفها  الناجحة،  االأبي�ض«  »الَعلم  اأو 

باالأمة  التجربة  هذه  ولتاأخذ  لدميومته،  اأ�ضا�ضات  وبناء  وتعميقه،  ال�ضعبي  والتعا�ضد 

اأر�ض الواقع دون تدّخل  اأ�ضمى الإعاء املبادئ والِقيم وتعظيمها على  املاليزية اإىل ذرى 

اأو َمطلَب ر�ضمي اأو حكومي.

الذي  االجتماعي   - ال�ضيا�ضي  نظامه  جناعة  املاليزي  ال�ضعب  يوؤكد  ي��وم  بعد  يوًما   

واإح��راز  اأر���ض��ه،  م��ن  ك��ورون��ا  لتجفيف  �ضلمية  معركة  يف  وَينت�ضر  االأم���ة،  َوح��دة  َيحمي 

الن�ضر عليها، حمايًة للمواطنني من الَفقر والَفاقة، وللحفاظ على كرامتهم االإن�ضانية 

دة عالًيا.   ولاإبقاء على ا�ضم ماليزيا املوحَّ

ُمَطاِلبني  البي�ضاء«،  »الراية  َحملة  املاليزيني  من  جزء  ُيطِلق  اجلائحة،  بداية  منذ   

تعود  اأحٍد.  ِمن  ا�ضتجداء  دون  املِحنة  اإىل  ِة، ولاإ�ضارة  دَّ َوال�ضِّ ْيِق  ال�ضَّ َحااَلِت  يِف  ِباالإَِغاَثِة 

اأمام  االأبي�ض  الَعلَم  بع�ضه  رفع  نف�ضه حني  املاليزي  ال�ضعب  اإىل  البي�ضاء«  »الفكرة  هذه 

وطنية  حملة  �ضمن  العاجلة  امل�ضاعدات  ت�ضلهم  ب��اأن  متفائلني  ل��دي��ه،  البيوت  ب��واب��ات 

تكافلية، للنجاة من التاأثري اخلطري لكوفيد/19.

املاليزيون  بداأها  وقد  االأبي�ض(،  الَعلَم  الفكرة )حركة  �ُضّميت هذه  االأي��ام،   مع مرور 

مل�ضاعدة َمن َيحتاجون يف وطنهم اإىل الطعام وال�ضروريات االأخرى. وتتلخ�ض احلركة، 

قطعة  جمرد  اأو  َعلَم  تعليق  على  للم�ضاعدات،  واملُحَتاَجة  املت�ضررة  العائات  بت�ضجيع 

تقدمي  م��ن  اخل��ري  واأه���ل  اجل���ريان  يتمكن  حتى  منازلهم،  ب��واب��ات  اأم���ام  بي�ضاء  قما�ض 

امل�ضاندة املادية الفورية اإليهم، ذلك اأن الفريو�ض اللعني �ضرب خمتلف فئات املاليزيني، 

ا جعلهم متكاتفني ومتكافلني وداعمني بع�ضهم لبع�ض. ِمَ

يف  االجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  على  ظهرت  التي  البي�ضاء«،  »ال��راي��ة  حملة  تهدف   

املاليزية  احلكومة  اأن  من  بالرغم  اإليها،  يحتاجون  ملَ��ن  فورية  م�ضاعدة  اإىل  ماليزيا، 

ِعملة  من  املليارات  مبئات  ملواطنيها  كثرية  م�ضاعدات  ُحزِم  عن  املا�ضي  العام  اأعلنت  قد 

يف  م�ضاهمات  لتنفيذ  م�ضروع  لكل  الفيدرالية  الدولة  تخ�َض�ضها  الوطنية،  الرينجيت 

�ضلة الغذاء للُمحَتاجني يف دوائرهم االنتخابية. 

على  والنحو  ال�ضكل  ه��ذا  على  نوعه  من  الوحيد  فهو  جن��ح،  االأبي�ض  الَعلَم  ِح��راك   

املواطن  باأخيه  اال�ضتعانة  املاليزي  للمواطن  ميِكن  حيث  االأر���ض��ي��ة،  الكرة  حات  م�ضطَّ

بع�ضهم  الإنقاذ  مرتا�ضة  َوحدة  ماليزيا  يف  فالنا�ض  كرامة.  انك�ضار  اأو  خجل  دون  االآخر 

ا، ويعطون ما يف ِجعابهم لغريهم، وهي لعمري جتربة وطنية وعاملية فريدة تتميز  بع�ضً

َنّى اأن تنت�ضر يف رياح الَعامل.  َتَ
َ
رة،  اأ بها ماليزيا املُعا�ضِ

 اأ�ْضَعدت التقارير التي تفيد بتلقي العائات م�ضاعدة �ضريعة بعد رفع الَعلَم االأبي�ض 

قلوب املاليزيني و�ضيوف ماليزيا. فالَنجدة االإن�ضانية تعمل ليًا ونهاًرا، وال تتوقف عند 

وللعائات  املُْحَتاجني،  لكل  واالأم��وال  وال�ضراب  الطعام  تقدمي  اإىل  تتد  بل  ما،  حدود 

الرقيقة احلال واملحدودة الدخل والَعَمالة االأجنبية. وعلى �ضبيل املِثال ال احَل�ضر، ِمن 

الأي��ام،  الب�ضكويت  على  عا�ضت  التي  املراهقة  وابنتها  عازبة  م 
ُ
اأ املُحتاجني،  ه��وؤالء  ُجملِة 

اإنهاء  و�ضك  بالديون على  بائع متجول مثّقل  وتلقى  ِقبل اجلريان؛  اإطعامهما من  فتم 

اليومية  الغذائية  امل�ضاعدات  تاأكيد  ومت  جديد،  مب�ضروع  للبدء  نقدية  م�ضاعدة  حياته 

لعائلة الجئة من ميامنار تعي�ض على وجبة واحدة فقط يف اليوم. وبالتايل، يتم توزيع 

االإمدادات الغذائية يف كل مكان َي�ضل اإليه اأهل اخلري واملمثلون الر�ضميون.

الوطنية  والتجربة  الافت  االج��رتاح  بهذا  العظيم  ال�ضقيق  ماليزيا  ل�ضعب  هنيًئا   

جميع  اإغاثة  مُياثل  اإمن��ا  واح��دة،  َح��َي��َوٍة  »فاإنقاذ  مم، 
ُ
االأ اأم��ام  بها  ُيفاِخُر  التي  اجلديدة 

اإذ �ضارت »اآلية« »الرايات البي�ضاء« تطّبق بالتدريج  �ضعوب املَعمورة ووقايتها وجناتها«، 

يف دول خمتلفة، خدمًة لاإن�ضانية، وللحفاظ على اأمنها ال�ضحي.

األكاديمي مروان سوداح

»الراية البيضاء« 
للتعاضد والتكافل: تجربة 

ماليزية عظيمة
االنباط-وكاالت

ا�ضتقبل الرئي�ض امل�ضري عبدالفتاح ال�ضي�ضي 

بق�ضر االحتادية يف القاهرة ام�ض االأربعاء رئي�ض 

جمل�ض االأمة الكويتي مرزوق علي الغامن الذي 

يقوم بزيارة ر�ضمية مل�ضر ت�ضتغرق ثاثة اأيام

ون��ق��ل ال��غ��امن خ���ال ال��ل��ق��اء ر���ض��ال��ة �ضفوية 

االأحمد اجلابر  ن��واف  ال�ضيخ  الكويت  اأم��ري  من 

البلدين  الثنائية بني  ال�ضباح تتعلق بالعاقات 

واأوا����ض���ر ال��ت��ع��اون يف امل��ج��االت ك��اف��ة ب��ني م�ضر 

والكويت

كما نقل الغامن للرئي�ض امل�ضري حتيات نائب 

االأمري ويل العهد ال�ضيخ م�ضعل االأحمد اجلابر 

والعافية  ال�ضحة  مب��وف��ور  وت��ن��ي��ات��ه  ال�����ض��ب��اح 

ومل�ضر ال�ضقيقة بدوام التقدم واالزدهار

االأم��ة  جمل�ض  رئي�ض  ال�ضي�ضي  حّمل  ب���دوره 

وتقديره  حتياته  الغامن  علي  م��رزوق  الكويتي 

ل��ل��ق��ي��ادة ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة يف ال��ك��وي��ت م����وؤك����داً على 

تاريخية ومف�ضلية العاقة بني الكويت وم�ضر 

و�ضعيه �ضخ�ضياً لكل ما من �ضاأنه تر�ضيخ وتعزيز 

تلك العاقة االأخوية اال�ضتثنائية

االنباط-وكاالت

ت�ضديد  االإ�ضرائيلي  االحتال  يوا�ضل 

ح�ضاره اجلائر املفرو�ض على قطاع غزة 

ا�ضتمرار منعه  خ��ال  م��ن  ع��ام��اً   16 منذ 

دخول املواد الغذائية والطبية وامل�ضاعدات 

الازمة  واملواد اخلام  والوقود  االإن�ضانية 

نتيجة  توقفت  التي  املختلفة  لل�ضناعات 

احل�����ض��ار وال��ق��ط��اع��ات االإن��ت��اج��ي��ة ال��ت��ي 

تدمري  بعد  فيها  االإن��ت��اج  عجلة  توقفت 

اأو منع  معظمها خ��ال ال��ع��دوان االأخ��ري 

اإدخال املواد اخلام لت�ضغيلها

رئ���ي�������ض ���ض��ب��ك��ة امل���ن���ظ���م���ات االأه���ل���ي���ة 

اأ�ضار  رم�ضان  اأب��و  حم�ضن  الفل�ضطينية 

احل�ضار  اأن  اإىل  �ضانا  ملرا�ضل  ت�ضريح  يف 

منذ  القطاع  على  املتوا�ضل  االإ�ضرائيلي 

القطاعات  انهيارات يف  اإىل  اأدى  16 عاماً 

الزراعية وال�ضناعية واخلدمية وعجز يف 

الكهرباء يتجاوز 60 باملئة وتوقف معظم 

امل�ضانع ب�ضبب عدم توفر املواد اخلام كما 

ت�ضبب ب�ضلل للعمل يف 30 مهنة يعمل بها 

امل��واد  توافر  ع��دم  نتيجة  االآالف  ع�ضرات 

االأ�ضا�ضية الازمة لتلك ال�ضناعات التي 

حلقت بها اأ�ضرار ج�ضيمة خال العدوان 

االأخري

رئ����ي���������ض ج���م���ع���ي���ة رج���������ال االأع������م������ال 

الفل�ضطينيني يف غزة علي احلايك اأكد اأن 

90 باملئة من م�ضانع القطاع توقفت عن 

ب�ضبب  العمال  اآالف  ت�ضريح  ومت  العمل 

عدم توافر املواد اخلام اإ�ضافة اإىل تدمري 

اإنتاجية  من�ضاأة   200 من  اأك��ر  االحتال 

خال العدوان االأخري ما ت�ضبب بخ�ضائر 

ا�ضتمرار احل�ضار  اأن  اإىل  ج�ضيمة م�ضرياً 

ال��ظ��امل ���ض��ت��ك��ون ل��ه ان��ع��ك��ا���ض��ات خطرية 

وهذا يتطلب تدخًا دولياً عاجًا للعمل 

عل رفعه

الدولية  الهيئة  رئي�ض  قال  جانبه  من 

�ضاح  الفل�ضطيني  ال�ضعب  حقوق  لدعم 

ح�ضاره  �ضدد  االح��ت��ال  اإن  العاطي  عبد 

ال����ظ����امل امل���ف���رو����ض ع���ل���ى ال���ق���ط���اع ب��ع��د 

العدوان االأخري االأمر الذي فاقم معاناة 

وانعدام  وبطالة  فقر  من  الفل�ضطينيني 

االأمن الغذائي الفتا اإىل اأن االحتال منع 

التي ت�ضم مواد  امل�ضاعدات  ادخال قوافل 

املر�ضى  �ضفر  ملنع  اإ�ضافة  وطبية  غذائية 

ل��ل��ع��اج يف م�����ض��ايف ال�����ض��ف��ة ويف اخل����ارج 

���ض��م��ن ج��رائ��م��ه امل��ت��وا���ض��ل��ة ب��ح��ق اأه���ايل 

القطاع التي ترقى اإىل جرائم حرب

ال��ب��اح��ث احل��ق��وق��ي ح�ضني ح��م��اد بني 

بكارثة  ت�ضبب  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي  احل�����ض��ار  اأن 

اإن�ضانية الأكر من مليوين فل�ضطيني يف 

منهم  باملئة   70 من  اأك��ر  يعاين  القطاع 

ان��ع��دام االأم���ن ال��غ��ذائ��ي ونق�ضاً ح���اداً يف 

وال��وق��ود  الطبية  وامل�����ض��ت��ل��زم��ات  االأدوي�����ة 

اأن ن��ح��و رب��ع  اإ���ض��اف��ة اإىل  وم����واد ال��ب��ن��اء 

مبنازلهم  حلقت  من  فل�ضطيني  مليون 

ال��ع��دوان  اأو ج��زئ��ي��ة خ���ال  اأ����ض���رار كلية 

االأخ������ري ال ي�����ض��ت��ط��ي��ع��ون اإع�������ادة اإع���م���ار 

واإ����ض���اح ه���ذه امل���ن���ازل يف ظ��ل ا���ض��ت��م��رار 

احل�ضار

ع�������ض���و ال���ل���ج���ن���ة امل����رك����زي����ة ل��ل��ج��ب��ه��ة 

الدميقراطية لتحرير فل�ضطني حممود 

خ��ل��ف اأو����ض���ح اأن ق��ط��اع غ���زة ي���رزح حتت 

ح�����ض��ار اإ���ض��رائ��ي��ل��ي خ��ان��ق اأث����ر ع��ل��ى كل 

م���ن���اح���ي احل����ي����اة يف ح����ني ي���ق���ف ال���ع���امل 

م��ك��ت��وف االأي�����دي اأم����ام ج��رمي��ة احل�ضار 

التي تثل جرمية حرب مكتملة االأركان 

ب��اخل��روج عن  ال����دويل  املجتمع  م��ط��ال��ب��اً 

لرفع  االح��ت��ال  ع��ل��ى  وال�����ض��غ��ط  �ضمته 

ح�ضاره الظامل املفرو�ض على القطاع

الرئيس المصري يستقبل رئيس مجلس األمة الكويتي في القاهرة

االحتالل اإلسرائيلي يفاقم معاناة الفلسطينيين في قطاع 
غزة بتشديده الحصار المتواصل منذ 16 عامًا 

االنباط-وكاالت

ت��وا���ض��ل ق����وات االح���ت���ال اع��ت��ق��ال االأ���ض��ري 

الفل�ضطيني حممد خليل احللبي، والذي ي�ضغل 

من�ضب مدير عمليات موؤ�ض�ضة الروؤية العاملية 

يف قطاع غزة، وذلك بعد ان عاد من مهمة عر 

حاجز »ايرز« بيت حانون عام 2016

ع��ر �ضفحته  وال���ده خليل احللبي،  ن�ضر  و 

)في�ض بوك( باأن جنله حممد �ضينقل يف )القر 

 165 ال  للمرة  ال�ضبع  بئر  ملحكمة  املتحرك( 

حيث  حماكمته،  يف  ت��ق��دم  حتقيق  دون  وذل���ك 

تكثف دولة االحتال ال�ضغط عليه لاعرتاف 

ع��ل��ى ب��ن��ود ق��دم��ه��ا ال�����ض��ب��اك ب��ت��م��وي��ل ف�ضائل 

فل�ضطينية، وه��ذا االم��ر ال��ذي يوا�ضل االأ�ضري 

احللبي انكاره

و اأك��د وال��ده على اأن جنله املهند�ض حممد 

يتم تقييده ب�ضكل م�ضتمر، وحتت التعذيب ينقل 

اىل حمكمة بئر ال�ضبع من �ضجن رميونا ب�ضكل 

م�ضتمر، دون توفر اأدين متطلبات احلياة وحتت 

درجة حرارة ت�ضل اىل 35 درجة مئوية ومكبل 

اليدين

وط����ال����ب وال������د احل���ل���ب���ي، ب��ال�����ض��غ��ط ع��ل��ى 

ل��اإف��راج ع��ن ابنه املهند�ض حممد،  االح��ت��ال 

الذي اثبتت حتقيقات املوؤ�ض�ضة باأن ادعاء املو�ضاد 

غري حقيقية، وان ما حدث هو تلفيق اتهامات 

من اجل وقف العمل االإن�ضاين يف قطاع غزة

واعتقل احللبي يف 15 حزيران عام 2016، 

ونف�ضي،  ج�����ض��دي  وت��ع��ذي��ب  لتحقيق  وت��ع��ر���ض 

ا�ضتمر ملدة )52( يوماً متوا�ضًا، و�ضع خالها 

يف ث��اج��ات وت��ك��ب��ي��ل ع��ل��ى ال��ك��را���ض��ي وامل��ق��اع��د 

احلديدية

اأط��ف��ال،  ه��و اب خلم�ضة  ان احللبي  و يذكر 

وطالبت عدة جهات دولية لاإفراج عنه اأبرزهم 

املتحدة »مايكل لينك«  ل��اأمم  امل��ق��رر اخل��ا���ض 

ايل  اإ�ضافة  املتحدة،  ل��اأمم  ال��ع��ام  وال�ضكرتري 

برملان كًا من ا�ضرتاليا واأملانيا كندا

االحتالل يعرض األسير الحلبي للمحاكمة رقم 164 دون
 اثبات أي اتهام ضده
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االنباط-وكاالت

ال��ث��اث��اء،  ال���ع���ري،  »واال«  م��وق��ع  زع���م 

االح���ت���ال  ج��ي�����ض  ك���ب���ار يف  م�������ض���وؤول���ني  اأن 

االإ����ض���رائ���ي���ل���ي اأو������ض�����وا خ�����ال اج���ت���م���اع ل��� 

ال��ك��اب��ي��ن��ي��ت ع��ق��د االأح������د امل���ا����ض���ي ب��ت��ق��وي��ة 

ال�����ض��ل��ط��ة ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة واإ����ض���ع���اف ح��رك��ة 

حما�ض

واأ����ض���اف امل��وق��ع اأن ت��و���ض��ي��ة امل�����ض��وؤول��ني 

الع�ضكريني قدمت لوزراء الكابينيت، وجاءت 

املمكنة  ال�ضيناريوهات  حول  مناق�ضة  �ضمن 

للتعامل مع قطاع غ��زة يف ظل وج��ود ب��وادر 

للت�ضعيد

اأو���ض��ى ���ض��ب��اط يف  ويف نف�ض االج��ت��م��اع، 

جهاز »ال�ضاباك« االإ�ضرائيلي بتاأجيل اقتطاع 

واأه��ايل  لاأ�ضرى  ال�ضلطة  مدفوعات  قيمة 

ال�ضهداء، من اأموال املقا�ضة، يف هذه املرحلة 

حتى ال يت�ضبب ذلك باإ�ضعاف ال�ضلطة

واع���رت����ض وزي�����ر ح����رب االح���ت���ال بني 

م����رياف ميخائيلي  ال��ن��ق��ل  ووزي����ر  غ��ان��ت�����ض 

ووزي������ر ال�����ض��ح��ة ن��ي��ت�����ض��ان ه���وروي���ت���ز، على 

اال���ض��ت��ي��اء يف ه���ذه امل��رح��ل��ة ع��ل��ى ج���زء من 

يف  ال�ضعب  الو�ضع  ب�ضبب  املقا�ضة،  اأم���وال 

ال�ضلطة الفل�ضطينية واقرتحوا تاأجيله

االنباط-وكاالت

العمر  م��ن  وت��ب��ل��غ  بطفلة  ت���رزق  اأن 

�ضنوات بعد اأن كرت بعيداً عن حنانك، 

م��رة  ل���و  ع��ن��اق��ه��ا  م���ن  ت��ت��م��ك��ن  اأن  دون 

اإال نادراً يف هذا  واحدة، هذا ال يح�ضل 

العامل، لكنها حكاية تتكرر يف فل�ضطني 

يعرفهم  الذين ال  االأ�ضرى  مع  املحتلة، 

اأبنائهم �ضوى من حكايات النا�ض عنهم 

ومن غرف الزيارة وال�ضور املعلقة على 

جدران املنزل

االأ����ض���ري م��دح��ت ال��ع��ي�����ض��اوي حظي 

»ليلى«،  طفلته  مع  االأول  بعناقه  اليوم 

�ضجون  يف  اعتقاله  خ��ال  ول���دت  ال��ت��ي 

���ض��ن��وات، ومل   8 ال���ذي دام  االح���ت���ال، 

يكتف االحتال بكل هذه ال�ضنوات من 

االعتقال، بل اأعاد اعتقال مدحت حلظة 

االإف�����راج ع��ن��ه م��ن ال�����ض��ج��ن، واح��ت��ج��زه 

بهدف  »امل�ضكوبية«،  �ضجن  اأيام يف  لعدة 

من  وحرمانها  عائلته  على  التنغي�ض 

الفرحة

عدة  االعتقال  جتربة  مدحت  عا�ض 

م����رات يف ح��ي��ات��ه، ح��ت��ى ب��ل��غ��ت ���ض��ن��وات 

27 ���ض��ن��ة، ب��ي��ن��ه��ا ف����رتات يف  اع��ت��ق��ال��ه 

ال���ع���زل االن�����ف�����رادي، وه����و م���ن ع��ائ��ل��ة 

ق���دم���ت ���ض��ق��ي��ق��ه ف�����ادي ���ض��ه��ي��داً خ��ال 

�ضمال  العي�ضاوية  ق��ري��ة  يف  م��واج��ه��ات 

����ض���رق ال��ق��د���ض امل��ح��ت��ل��ة، ب��ع��د م�����ض��رية 

خ����رج����ت م�����ن�����ددة مب�����ج�����زرة امل�������ض���ج���د 

�ضامر  �ضقيقه  اعتقل  كما  االإبراهيمي، 

بعد  القيود  يف  ي��رزح  زال  وم��ا  ل�ضنوات 

اأعاد االحتال اعتقاله �ضمن حملة  اأن 

االأح���رار«،  وف��اء  »�ضفقة  حم��رري  على 

�ضريين  امل��ح��ام��ي��ة  �ضقيقته  وت��ع��ر���ض��ت 

عي�ضاوي لاعتقال عدة مرات

العي�ضاوي  اأ���ض��ام��ة  ع��م��ه  وا�ضت�ضهد 

نحو  للفدائيني  دوري���ة  ق��ي��ادت��ه  خ��ال 

 ،1982 ع�����ام  يف  امل���ح���ت���ل���ة،  االأر����������ض 

بر�ضا�ضة  �ضقيقه  اب��ن  ط��ارق  واأ���ض��ي��ب 

من جنود االحتال يف عينه

وع��ق��ب االإف������راج ع��ن��ه، ق���ال م��دح��ت 

م���وق���ع  م������ع  ل�����ق�����اء  ال����ع����ي���������ض����اوي، يف 

�ضيمر  حمطة  »ال�ضجن  اإن  »الق�ضطل، 

بها اأي فل�ضطيني يف ظل ما نعي�ضه من 

قهر حتت االحتال«

واأ�ضار اإىل الت�ضييقات التي ميار�ضها 

االحتال على االأ�ضرى، من خال منع 

كثرية  اأ�ضناف  اإدخ��ال  ومنع  ال��زي��ارات، 

اإىل »الكنتينا«، وحتديد حركة االأ�ضرى 

بني االأق�ضام، وغريها من العقوبات

ضباط كبار في جيش االحتالل لوزراء 
»الكابينيت«: يجب تقوية السلطة

مدحت العيساوي وابنته ليلى: حكاية 
عناق تأخر 8 سنوات
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الـريـا�ضي

باري�س - وكاالت 

خ��ا���س ف��ري��ق ب��اري�����س ���س��ان ج��رم��ان 

الأرب�����ع�����اء،  ال�����ودي�����ة،  م���ب���اري���ات���ه  اأوىل 

على  بالفوز  اجلديد  للمو�سم  ا�ستعدادا 

الالعب  ت��األ��ق  رد.  دون  برباعية  ل��وم��ان 

امل���غ���رب���ي اأ�����س����رف ح��ك��ي��م��ي يف ال���روف���ة 

لزميله  ال��ث��اين  ال��ه��دف  و�سنع  ال��ودي��ة، 

تقدم  بينما  ال��غ��رب��ي.  اإ�سماعيل  ال�����س��اب 

بعد  الباري�سي  للفريق  اإي��ك��اردي  م��اورو 

ال�����س��وط  اأواخ�����ر  12 دق��ي��ق��ة. ويف  م����رور 

اأ�ساف بانديوجو فاديجا وت�سايف  الثاين 

وبداأ  والرابع.  الثالث  الهدفني  �سيمونز 

ب��ت�����س��ك��ي��ل ي�سم  ال��ل��ق��اء  ����س���ان ج���رم���ان 

دي��ال��و،  ع��ب��دو  اآل����وه،  لوتيليه،  األك�سندر 

ت��ي��ل��و ك��ري��ر، ح��ك��ي��م��ي، دي��ن��ا اإي��ب��ي��م��ب��ي، 

اإدري�سا جايي، اإ�سماعيل الغربي، جوليان 

واإيكاردي. كاليمويندو  دراك�سلر، 

11

حكيمي يتألق 
في الظهور االول 

عمان يتجاوز الحسين بدوري الناشئات 

قرعة بطولة كأس االردن تسحب اليوم 

البدري يطالب بطائرة خاصة 

االنباط - عمان 

اخ���ت���ت���م���ت م���ن���اف�������س���ات اجل����ول����ة 

ل��دوري  الثاين  ال��دور  من  اخلام�سة 

وفك   .2021 ملو�سم  ت17،  النا�سئات 

النقطية مع احل�سني  �سراكته  عمان 

وتغلب عليه بهدفني لهدف، لينفرد 

ب�سدارة الفرق. كما تغلب القاد�سية 

على  وال��ن�����س��ر   ،1-10 ال���راي���ة  ع��ل��ى 

ب��ه��دف دون م��ق��اب��ل،  ���س��ي  ع��م��ان اف 

والأهلي على الأرثوذك�سي 3-2. ومع 

ب�سدارة  عمان  انفرد  اجلولة،  نهاية 

نقطة،   15 ب��ر���س��ي��د  ال��ف��رق  ت��رت��ي��ب 

���س��ي،  اف  ع���م���ان   ،12 احل�������س���ني  ث����م 

الأرثوذك�سي،   ،6 الأهلي   ،9 والن�سر 

نقاط.  دون  وال��راي��ة   ،4 والقاد�سية 

وح�����س��ب ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ب��ط��ول��ة، ي��ق��ام 

الدور الثاين والأخر من البطولة، 

ال����دوري امل��ج��زاأ م��ن مرحلة  ب��ن��ظ��ام 

الفريق  باللقب  يتوج  بحيث  واح��دة، 

احلا�سل على اأكر عدد من النقاط. 

ال���ب���ط���ول���ة دون  وت����ق����ام م���ن���اف�������س���ات 

بروتوكول  تطبيق  و�سط  جماهر، 

ال�سالمة  على  حفاظاً  م�سدد  �سحي 

اأولوية رئي�سية  العامة، والتي ت�سكل 

لدى الحتاد.

االنباط - عمان 

ظهر  ع�����س��رة،  ال��ث��ان��ي��ة  ع��ن��د  ت�سحب 

 40 ال�  الن�سخة  قرعة  اخلمي�س   اليوم  

 ،2021 ملو�سم  الأردن  كاأ�س  بطولة  من 

اأن��دي��ة  ميثلون  فريقاً   )42( مب�ساركة 

وال��ث��ان��ي��ة.  والأوىل  امل��ح��رف��ني  دوري 

ال����ق����رع����ة يف م��ق��ر  وت�����ق�����ام ف���ع���ال���ي���ات 

الأندية وو�سائل  بغياب ممثلي  الحتاد 

ال�سحية  ل���الإج���راءات  وف��ق��ا  الإع����الم، 

امل���ت���ب���ع���ة، ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى ال�������س���الم���ة 

نقلها  الحت���اد  �سيتوىل  حيث  ال��ع��ام��ة، 

على  قناته  ع��ر  مبا�سرة  ال��ه��واء  على 

ال��دور  عر  البطولة  وتنطلق  يوتيوب 

ميثلون  فريقاً   26 مب�ساركة  التمهيدي 

اإىل ج��ان��ب  ال��ث��ان��ي��ة،  ال���درج���ة  اأن���دي���ة 

على  احل��ا���س��ل��ة  الأوىل  ال���درج���ة  ف���رق 

امل��و���س��م  يف   )14 اإىل   5( م���ن  ت��رت��ي��ب 

32، �ستن�سم الفرق  املا�سي. ويف دور ال� 

اأندية  اإىل  التاأهيلي  الدور  املتاأهلة من 

ال�سريح  جانب  اإىل  املحرفني  دوري 

على  احلا�سلني  والفريقني  والأه��ل��ي، 

امل��رك��زي��ن ال��ث��ال��ث وال���راب���ع م��ن دوري 

امل���ا����س���ي.  ل��ل��م��و���س��م  الأوىل  ال����درج����ة 

التاأهيلي  ال��دور  من  املباريات  و�ستقام 

خ��روج  بنظام  ال��ن��ه��ائ��ي،  ن�سف  ول��غ��اي��ة 

واح��دة، على ملعب  مباراة  املغلوب من 

الفرق التي حتمل اأرقاماً فردية خالل 

منا�سفة  الريع  ي��وزع  اأن  على  القرعة، 

ب���ني ال��ف��ري��ق��ني، ف��ي��م��ا ���س��ي��ت��م ال��ل��ج��وء 

حال  يف  مبا�سرة  الرجيح  رك��الت  اإىل 

التعادل بالوقت الأ�سلي. وعلى �سعيد 

امل���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة، ويف ح��ال 

املتاأهلة،  للفرق  البيتي  امللعب  اختالف 

���س��ي��ت��م حت���دي���د م���ك���ان اإق���ام���ت���ه���ا ع��ن 

الوقت  انتهاء  القرعة، ويف حال  طريق 

اللجوء  �سيتم  بالتعادل،  للقاء  الأ�سلي 

اإىل الأ�سواط الإ�سافية ثم اإىل ركالت 

يوزع  اأن  على  اللقب،  حل�سم  الرجيح 

اأي�ساً.. الريع منا�سفة بني الفريقني 

القاهرة - وكاالت 

ط��ل��ب م�������س���وؤول���و امل��ن��ت��خ��ب امل�����س��ري 

طائرة  توفر  ال��ك��رة،  احت��اد  من  الأول، 

خا�سة لبعثة الفراعنة ا�ستعدادا لل�سفر 

الثانية  اجل��ول��ة  خل��و���س  اجل��اب��ون  اإىل 

من ت�سفيات كاأ�س العامل املقرر اإقامتها 

اأوىل  املنتخب  ويخو�س   .2022 قطر  يف 

اأم��ام  قطر  م��ون��دي��ال  ت�سفيات  ج���ولت 

اإىل  ي�����س��اف��ر  ث���م  ال���ق���اه���رة  اأجن������ول يف 

اجل���اب���ون مل��واج��ه��ة الأخ������رة ب��اجل��ول��ة 

املنتخب يف  م��واج��ه��ت��ي  وت��ق��ام  ال��ث��ان��ي��ة. 

ال��ت�����س��ف��ي��ات خ�����الل ال���ت���وق���ف ال�����دويل 

امل��ق��رر ل��ه ال��ف��رة م��ن 30 اأغ�����س��ط�����س/ 

وكان  املقبل  اأي��ل��ول  �سبتمر/   8 اإىل  اأب 

اجل���ه���از ال��ف��ن��ي مل��ن��ت��خ��ب م�����س��ر ب��ق��ي��ادة 

ح�����س��ام ال����ب����دري ا���س��ت��ق��ر ع��ل��ى حت��دي��د 

م��وع��دا  امل��ق��ب��ل  اأي��ل��ول  �سبتمر/   4 ي��وم 

مل��واج��ه��ة اأجن�����ول. اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن 

م��واج��ه��ت��ي اأجن����ول واجل���اب���ون ك���ان من 

حزيران  يونيو/  يف  اإقامتهما  املفر�س 

امل��ا���س��ي ق��ب��ل اأن ي��ق��رر الحت���اد ال��دويل 

ت�سفيات  م��ب��اري��ات  تاأجيل  ال��ق��دم  لكرة 

امل���ون���دي���ال ل���ظ���روف ان��ت�����س��ار ف��رو���س 

ك����ورون����ا. وك����ان ال��ف��راع��ن��ة ق���د ت��اأه��ل��وا 

غ��ي��اب  ب��ع��د  رو���س��ي��ا  2018 يف  مل��ون��دي��ال 

طويل وياأملون يف التاأهل جمددا لكاأ�س 

العامل.

االنباط - عمان

تنطلق م�ساء اليوم اخلمي�س مناف�سات ال�سبوع 

العا�سر من دوري الكرة لندية املحرفني باقامة 

البقعة  الوىل احل�سني مع  يلتقي يف  مباراتني 

ال�ساعة  ارب���د يف  ���س��ت��اد احل�����س��ن يف  ع��ل��ى ملعب 

ال�ساد�سة م�ساءا ..ويف املباراة الثانية ي�ست�سيف 

الفي�سلي فريق ال�سلط على ملعب �ستاد عمان 

 ال����دويل يف ال�����س��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة وال��ن�����س��ف م�ساءا  

يف اللقاء الول ي�سعى فريق احل�سني ل�ستثمار 

بها  التي مير  ال�سعبة  البقعة  ظ��روف مناف�سه 

جراء توا�سل م�سوار اخل�سائر وعدم جناحه يف 

احل�سول على النقاط خيث بقي ر�سيده خاليا 

م��ن��ه��ا ح��ت��ى الن ..ف��ي��م��ا مي���ر ف��ري��ق احل�سني 

ا�سامه  ب��ق��ي��ادة م��درب��ه اخل��ب��ر  مبرحلة ج��ي��دة 

ق��ا���س��م ح��ي��ث ح��ق��ق يف اجل���ول���ة امل��ا���س��ي��ة ف����وزاً 

بهدف  ت��اأخ��ره  قلب  عندما  �سحاب  على  ثميناً 

ل��ل��م��رك��ز  ل��ي��ت��ق��دم   ”1-2“ ب��ن��ت��ي��ج��ة  ف����وز  اإىل 

الأف�سلية  ومت��ي��ل  ن��ق��ط��ة.    ”14“ بـــ  ال�ساد�س 

م�ستواه  ي�سهد  ال���ذي  احل�سني  ل�سالح  الفنية 

ب��ال��ف��وز  اإل  ي��ر���س��ى  ل��ن  نه�سة وا���س��ح��ة ح��ي��ث 

�سلم الرتيب. ويقبع فريق  اأك��ر على  للتقدم 

اأي نقاط حيث  ب��دون  البقعة يف املركز الأخ��ر 

متتالية. م��واج��ه��ات  ت�سع  يف  للخ�سارة   تعر�س 

يف اللقاء الثاين يرقب ع�ساق الكرة باهتمام لقاء 

احل�سان  ال�سلط  �سيفه  مع  املت�سدر  الفي�سلي 

ال�سود يف مواجهة يتوقع ان تكون قوية عامرة 

يراود  ال��ذي  امل�سرك  للطموح  بالنظر  بالثارة 

يبحث عن موا�سلة  ال��ذي  الفي�سلي  الفريقني 

..وال�سلط  ب��ال�����س��دارة  والتم�سك  الن��ت�����س��ارات 

بقوة   املو�سم  لهذا  املناف�سة  دخ��ل  ال��ذي   املجتهد 

وتبدو املواجهة قوية ومتكافئة ا�ستناداً لتطلعات 

وطموحات الفريقني اللذين ياأمالن مبوا�سلة 

الرتيب.  �سدارة  على  واملناف�سة  انت�ساراتهما 

ويت�سدر الفي�سلي الرتيب العام ب� “20” نقطة 

ال��رم��ث��ا، ويبتعد  ب��ف��ارق الأه����داف ع��ن  متقدماً 

الذي ميلك “17  ال�سلط  بفارق “3” نقاط عن 

املا�سية  نقطة«. وك��ان الفي�سلي فاز يف اجلولة 

ال�سلط نظره  على اجلليل “3-1” فيما اجتاز 

البقعة بهدفني. ويتوقع اأن ي�سهد اللقاء تكافوؤ 

الفريقان  ميتلك  حيث  القوى  مبوازين  ن�سبياً 

جمموعة مميزة من الالعبني حيث يرز من 

عطار  وجم���دي  جلبو�س  اأب���و  يو�سف  الفي�سلي 

يعول  فيما  العك�س  وحم��م��د  العر�سان  واأح��م��د 

�سريوة  واأح���م���د  ال������داوود  ع��ل��ى حم��م��د  ال�سلط 

وحم���م���ود م��ر���س��ي وزي����د اأب����و ع��اب��د ..وه�����و ما 

الفريقني  حلر�س  وق��وي��ا  مثرا  اللقاء  يجعل 

على حتقيق النقاط الثالثة الفي�سلي للتم�سك 

بالقمة وال�سلط للتقدم خطوة نحو املقدمة .

الريا�س - وكاالت 

ال�����س��ع��ودي  الحت����اد  اإدارة  جم��ل�����س  اع��ت��م��د 

م�ساركة املنتخب الأول يف بطولة كاأ�س العرب، 

التي �ستقام يف قطر، بال�سف الأول، وذلك بناء 

و�سمن  لالأخ�سر  الفني  اجل��ه��از  تقرير  على 

امل��ج��م��وع��ة ال���ت���ي ت�����س��م امل��ن��ت��خ��ب ال�����س��ع��ودي 

فل�سطني.  وم��ن��ت��خ��ب  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  م��ع 

ُعقد  ال��ذي  اجتماعه،  يف  املجل�س  اعتمد  كما 

يف م��ق��ر احت�����اد ال���ك���رة ب���ال���ري���ا����س، ب��رئ��ا���س��ة 

ي��ا���س��ر ب��ن ح�����س��ن امل�����س��ح��ل، ال�����س��م��اح ل��الأن��دي��ة 

ال�سريفني،  احلرمني  خ��ادم  كاأ�س  يف  امل�ساركة 

وال��������دوري ال�������س���ع���ودي ل��ل��م��ح��رف��ني، ب��ط��ل��ب 

ط���واق���م حت��ك��ي��م اأج��ن��ب��ي��ة ل��ل��م��و���س��م اجل��دي��د، 

الجتماع،  و�سهد  ن��اٍد.  لكل  �سقف  حتديد  دون 

��ا ل��رئ��ي�����س جل��ن��ة احل���ك���ام، ال�����س��وي�����س��ري  ع��ر���سً

اجلارية  ال�ستعدادات  لكافة  ن��اف��ارو،  مانويل 

املناف�سات الكروية للمو�سم  للحكام لنطالقة 

املا�سي  املو�سم  اأن  الأرقام  واأو�سحت  اجلديد. 

14 ط���اق���م حت��ك��ي��م اأج���ن���ب���ي يف  ���س��ه��د ت���واج���د 

لالأندية،  متاح  طلًبا   112 اأ�سل  من  ال��دوري، 

م��ب��اراة.   226 امل��ح��ل��ي��ة  ال��ط��واق��م  اأدارت  ح��ي��ث 

واأكد جمل�س اإدارة الحتاد ال�سعودي، ا�ستمرار 

ال��ع��م��ل م��ن اأج���ل دع��م احل��ك��م امل��ح��ل��ي وتهيئة 

ك��اف��ة ال��ظ��روف ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا الإ���س��ه��ام يف 

تطويره ورفع م�ستواه الفني.

االنباط - عمان 

اعربت �سمو الأم��رة اآي��ة بنت الفي�سل رئي�سة 

الحتاد الأردين للكرة الطائرة عن بالغ اعتزازها 

وتقديرها اإىل اأ�سرة اللعبة كافة، على الدور الكبر 

ال���ذي ت��ق��وم ب��ه يف اجن���اح الن�ساطات وال��ب��ط��ولت 

تطوير  يف  �ساهمت  وال��ت��ي  الحت���اد،  يقيمها  التي 

امل�ستوى الفني العام، معربة عن اأملها اأن تتوا�سل 

هذه اجلهود يف املرحلة املقبلة، واأن تتحقق رغبات 

الأردنية” اإىل  الطائرة  “كرة  اي�سال  يف  اجلميع 

وجهتها  كلمة  يف  �سموها  وق��ال��ت  العليا.  امل��رات��ب 

مبنا�سبة  الأردنية”  ال��ط��ائ��رة  “كرة  اأ����س���رة  اإىل 

افتتاح مو�سم 2021، والذي يبداأ اعتبارا من اليوم 

التي  ال�سوبر،  ك��اأ���س  م��ب��اراة  م��ن خ��الل  اخلمي�س 

ال���دوري(  )بطل  مو�سى  وادي  فريقي  ب��ني  جتمع 

“اأن  الأردن،  كاأ�س  بطل  ب�سفته  احل�سني  و�سباب 

نتيجة  املا�سية  املرحلة  تاأثر كثرا طيلة  اجلميع 

والتي  ك��ورون��ا،  جائحة  فر�ستها  التي  التداعيات 

كافة  ت��ع��اون  بف�سل  مت جت��اوزه��ا )واحل��م��د هلل( 

للعبة،  واملمار�سني  والأن��دي��ة  ب��الحت��اد  العاملني 

وتقيدهم بالإجراءات الوقائية وال�سحية ال�سادرة 

الذي  ال���دور  وه��و  واملخت�سة،  املعنية  اجلهات  عن 

ك���ان وم���ا ي���زال م��و���س��ع ال��ف��خ��ر والإع����ت����زاز، حيث 

�سالمة ابناء الوطن هي الأ�سا�س بالن�سبة لنا، واأن 

املرحلة املقبلة تتطلب موا�سلة اللتزام باإجراءات 

الطبية  ل�سمان  بالتعليمات  والتقيد  ال�سالمة 

بكامل  الريا�سية  الن�ساطات  بعودة  قدماً  امل�سي 

طاقتها اأن �ساء اهلل«. واأ�سافت �سموها “اأن مو�سم 

تبا�سر  واأن  بالن�ساطات،  ح��اف��ال  �سيكون   2021

النجاح له بداأت من خالل قيام الحتاد با�ستقطاب 

عدد من ال�سركات الوطنية، والتي �ستكون �سريكا 

ي�سرين  وم��ن هنا  اللعبة،  لكافة منظومة  وداعما 

وباإ�سم اأ�سرة الحتاد اأن ا�سكر �سركاء الحتاد على 

دوره��م الوطني يف دع��م الريا�سة الأردن��ي��ة ب�سكل 

ع��ام والكرة الطائرة على وج��ه اخل�سو�س، حيث 

باعتبارها  ل��الأن��دي��ة  موجها  ال��دع��م  ه��ذا  �سيكون 

واإىل  ال��وط��ن��ي��ة،  للمنتخبات  الأ���س��ا���س��ي  ال���راف���د 

امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة ك��اف��ة ل�����س��م��ان ا���س��ت��م��راره��ا 

وم�ساركاتها الر�سمية يف البطولت املقبلة«.وهناأت 

�سموها اأ�سرة كرة الطائرة الأردنية بدخول املئوية 

الثانية للدولة، واأن الحتاد وبعد الجنازات التي 

دولية  بطولة  �سيقيم  الأوىل،  املئوية  يف  حتققت 

املقبل  ال��ع��ام  خ��الل  وال�سيدات  ال��رج��ال  ملنتخبات 

�سمن اأجواء �سحية اآمنة وبتكاتف جهود اجلميع .

الفيصلي يواجه السلط والحسين يستقبل البقعة 

السعوديه تواجه النشامى بمنتخبها االول 

األميرة آية توجه كلمة  الى اسرة الكرة الطائرة 

شباب الحسين يواجه وادي موسى في سوبر الطائرة 
االنباط - عمان 

�سوبر  م��ب��اراة  يف  مو�سى  ووادي  احل�سني  �سباب  فريقا  يلتقي 

يف  اخلمي�س،  اليوم  م�ساء  ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند  الطائرة،  الكرة 

مباراة  وجتمع  لل�سباب.  احل�سني  مبدينة  الريا�سة  ق�سر  �سالة 

للمو�سم  الأردن  كاأ�س  لقب  حامل  كونه  احل�سني  �سباب  ال�سوبر 

للمو�سم  املمتازة  ال��درج��ة  دوري  بطل  كونه  مو�سى  ووادي   2019

ذات����ه. واأك����د ن��ائ��ب رئ��ي�����س احت���اد ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة ال��ع��م��ي��د جهاد 

�ست�سهد  التي  امل��ب��اراة  ه��ذه  لإق��ام��ة  التح�سرات  امت��ام  قطي�سات 

الوقائية  بالإجراءات  التزاما  باملئة   30 بن�سبة  ح�سورا جماهريا 

املتبعة. وقال ان الحتاد حري�س على بذل اق�سى اجلهود لتطوير 

اللعبة من خالل الركيز على الفئات العمرية، والعمل بال�سراكة 

مع الندية ملا فيه خر الكرة الطائرة.
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القاهرة-العربية

رمزي،  امل�صري، هاين  الفنان  يبحث 

ع����ن ����ص���اح���ب واق����ع����ة ق����ط����ار م���ن���وف- 

ط��ن��ط��ا، ال���ذي ���ض��رب��ه م��وظ��ف ال��ت��ذاك��ر 

اأمام ابنته.

يف  �ضفحته  على  ال��ف��ن��ان  ن�ضر  حيث 

ت��وي��ر، ت��غ��ري��دة ي�����ض��األ ف��ي��ه��ا ج��م��ه��وره 

واأ�ضرته  هو  لدعوته  وابنته  الرجل  عن 

التي  ال��ع��رب��ي«  »اأب���و  م�ضرحية  حل�ضور 

خالل  رمزي  بطولة  من  حالياً  تعر�ض 

عيد الأ�ضحى املبارك.

وق����ال »ع�����اوز اأو����ض���ل ل��ل��راج��ل ال��ل��ي 

ان�������ض���رب م����ن ال���ك���م�������ض���ري اأم�������ام ب��ن��ت��ه 

واأ�ضرته  وبنته  هو  اأدع��وه  لكي  الطفلة، 

حل�ضور م�ضرحية اأبو العربي يف العيد«.

وب��ع��د ان��ت�����ض��ار ف��ي��دي��و واق��ع��ة ت��ع��دي 

الركاب  اأح��د  على  بال�ضرب  الكم�ضري 

اأم�����ام اب��ن��ت��ه يف ق��ط��ار م���ن���وف- ط��ن��ط��ا، 

ب�����ض��ب��ب ع����دم ق����درة ال���راك���ب ع��ل��ى دف��ع 

ال��رك��اب ورواد  اأث���ار غ�ضب  الأج���رة، م��ا 

م���واق���ع ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي مل��وق��ف 

ال���ك���م�������ض���ري، وت���ع���دي���ه ع���ل���ى ال����راك����ب 

بال�ضرب واإهانته اأمام ابنته.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ال�����ض��ك��ك 

احل���دي���دي���ة اأن������ه مت اإي����ق����اف ك��م�����ض��ري 

حت���وي���ل���ه  ومت  ال����ع����م����ل  ع�����ن  ال����ق����ط����ار 

�ضينال  املخطئ  واأن  الفوري،  للتحقيق 

ل  اأن���ه  الهيئة  واأك����دت  مغلظة،  ع��ق��وب��ة 

تهاون يف حق اأي راكب.

قصته هزت مصر.. هاني رمزي يبحث عن صاحب واقعة القطار

االنباط-عمان

مل��وؤمت��ر  رع��اي��ت��ه��ا  الأردن  اأورجن  ق���ّدم���ت 

 Youth”لل�ضباب امل��ت��ح��دة  الأمم  من���وذج 

منوذج  نادي  نّظمه  الذي  MUN”الرابع 
م��ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال�������ض���ب���اب���ي،  امل���ت���ح���دة  الأمم 

م��وؤ���ض�����ض��ة ع��ب��د احل��م��ي��د ���ض��وم��ان، يف ف��ن��دق 

 10-8 ان��رك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال يف ال��ف��رة م��ا ب��ن 

مت�����وز ب��ح�����ض��ور ف��ع��ل��ي م����ع م����راع����اة ك��اف��ة 

الإج��������راءات ال��وق��ائ��ي��ة امل��ت��خ��ذة ل��ل��ح��د من 

انت�ضار فريو�ض كورونا.

وت����اأت����ي ه�����ذه ال���ف���ع���ال���ي���ة ب���ه���دف ت��ع��زي��ز 

لل�ضباب  وامل��ن��اظ��رات  البناء  احل��وار  م��ه��ارات 

يف  العاملية،  الق�ضايا  باأهم  فهمهم  وتعميق 

مع  امل��ت��ح��دة،  الأمم  جل�ضات  حت��اك��ي  اأج����واء 

ال��رك��ي��ز ع��ل��ى ت��ن��ّوع امل�����ض��ارك��ن وجت��ارب��ه��م 

التجارب  وتطوير  وال��روؤى  النظر  ووجهات 

وت��ب��ادل  ال��ت�����ض��ارك��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  العملية 

الآراء والتفكري النقدي والتوا�ضل الفعال.

130طالباً  ناق�ض  اأي��ام  ثالثة  م��دار  وعلى 

كافة  وعلى  العاملية  الق�ضايا  من  جمموعة 

امل�����ض��ت��وي��ات، م��ن��ه��م 20 مم��ث��اًل م��ن امل��دار���ض 

يف  حمافظات،  ع��دة  على  امل��وزع��ة  احلكومية 

 12 م��ن  مكونة  مكثفة  تدريبية  دورة  اإط���ار 

وفهم  النقا�ض  ومهارات  البحث  حول  جل�ضة 

العاملية. القوى 

ومت��ّي��ز من���وذج ه���ذا ال��ع��ام ب��ع��ق��ده ب�ضكل 

ف��ع��ل��ي ب��ع��د ف���رة ط��وي��ل��ة م���ن ان��ت��ق��ال ه��ذه 

الرقمية  املن�ضات  اإىل  كامل  ب�ضكل  الأن�ضطة 

ومراعاته  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  لنت�ضار  ت��ف��ادي��اً 

ملتغريات الظرف بالتزام التباعد الجتماعي 

وك��اف��ة اإج�����راءات ال�����ض��الم��ة، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 

جلانباللغة   6 اأ���ض��ل  م��ن  جل��ن��ت��ن  ت�����ض��م��ن��ه 

ال��ع��رب��ي��ة مل��ن��اق�����ض��ة ق�����ض��اي��ا ج��وه��ري��ةت��خ�����ض 

العربي. الوطن 

ع��ل��ى  ح��ر���ض��ه��ا  الأردن  اأورجن  واأك�������دت 

رع���اي���ةه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ه��ام��ة ال��ت��ي ت��وف��ر 

والتعلم  للتعبري  م�ضاحة  امل��دار���ض  لطلبة 

عمل  اآل��ي��ة  حم��اك��اة  ع��ر  تفاعلية  باأن�ضطة 

امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة لإع����داده����م مل�����ض��ريت��ه��م 

باأبرز  معرفتهم  وتعميق  امل�ضتقبلية  املهنية 

يندرج  ما  واملجتمعية،  القت�ضادية  الق�ضايا 

ل��ل��م�����ض��وؤول��ي��ة  اأورجن  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة  ���ض��م��ن 

وال�ضباب  بالتعليم  تهتم  التي  الجتماعية 

ب�ضكل خا�ض، لفتة اإىل اأنها توا�ضل جهودها 

وتعزيز  التعليم  بجودة  لالرتقاء  و�ضراكاتها 

ف��ر���ض ال�����ض��ب��اب يف ���ض��وق ال��ع��م��ل وال���ري���ادة 

والتميز. البتكار  وت�ضجيع مفاهيم 

هناك من يعمل ضد رغبةأورنج األردن الراعي الذهبي لنموذج األمم المتحدة للشباب الرابع
 القيادة بالتغيير

بهدوء

اأخرى، من  التي تتحدث عن جناح قيادة وف�ضل  النظريات  ل ميكن ح�ضر عدد 

العلوم،  كل  فى  الأم��ر  هو  وكما  حكومة،  قيادة  اىل  قرية  يف  حملي  جمل�ض  قيادة 

الظاهرة،  خ�ضائ�ض  على  بالتعّرف  اهتمام  هناك  يكون  والجتماعية،  الطبيعية 

خ�ضائ�ضها،  فى  التحكم  ثم  الظاهرة  ب�ضلوك  التنبوؤ  اإىل  و�ضوًل  وتف�ضرياً،  ر�ضداً 

وت��ع��د ق�����ض��ي��ة ال��ق��ي��ادة، ���ض��واء ع��ل��ى م�����ض��ت��وى امل��ن��ظ��م��ات وامل��وؤ���ض�����ض��ات اأو ال��وح��دات 

بها  اه��ت��م  ال��ت��ى  الق�ضايا  اأك��ر  م��ن  الرئا�ضة  اإىل  و���ض��وًل  ال��ق��ري��ة،  م��ن  ال�ضيا�ضية 

الباحثون. 

» جون  هارفارد  الإدارة فى جامعة  اأ�ضتاذ  امل�ضمار،  ابرز من كتب يف هذا  ولعل   

1955، متحدثا عن ثمان خطوات  كوتر« الذي كتب كتابه » قيادة التغيري« يف العام 

يلي:  كما  تلخي�ضها  جرى  التغيري  لدارة 

قوي  داخلي  حتالف  ت�ضكيل   -2 التغيري  اإىل  ة  امللحَّ باحلاجة  ال�ضعور  1-تنمية    

 -5 4- ن�ضر الروؤية وتعميمها  3- و�ضع روؤية وا�ضراتيجية للتغيري  )فريق التغيري( 

النجاحات  تعزيز   -7 املدى  6- حتقيق جناحات ق�ضرية  التغيري  اأمام  العوائق  اإزالة 

الثقافة. من  كجزٍء  وتثبيتها  التغيريات  تر�ضيخ   -8 املزيد  نحو  والدفع  ال�ضغرية 

اليوم  اننا  ومب��ا  التغيري،  لح��داث  ومت�ضل�ضلة  اجرائية  خطوات  و�ضع  الكاتب 

هذا  على  الطالع  الواجب  فمن  ال�ضلوك،  او  الدارة  يف  �ضواء  التغيري  عن  نتحدث 

باحلاجة  العام  ال�ضعور  تنامي  مع  للتطبيق،  والقابل  العقل  من  القريب  النموذج، 

الو�ضع  م��ن  ي�ضكو  فاجلميع  ال�ضعبي،  او  ال��ر���ض��م��ي  ال��ع��ق��ل  يف  ���ض��واء  التغيري  اىل 

اذا؟ العائق  فاأين  تعزز هذه احلاجة،  القائم واجلولت احلكومية 

ومل  يتحقق  مل  التغيري  فريق  او  القوي  الداخلي  التحالف  ان  اآثما  ل�ضت  اأظن 

الردنية،  النخبة  تركيبة  يف  تطغى  التي  القاتلة  ال�ضللية  ظل  يف  �ضروطه  تكتمل 

ال�ضتعانة بخرات  دون  بذاتها  التغيري  دث  ان حتحُ تريد  نخبة،  اقول  ول  �ضّلة  فكل 

ال�ضللي،  ال��ع��ق��ل  ال��ت��ح��ال��ف يف  م��ف��ه��وم  ان��ع��دام  اي  ذات��ه��ا،  ال�����ض��ّل��ة  اإط����ار  م��ن خ���ارج 

اج��راء  اىل  الردن��ي��ة  النخب  ودف��ع  بل  التغيري،  لح��داث  العليا  الرادة  توفر  رغ��م 

مراجعات للقيام بذلك، ولعل اوراق امللك النقا�ضية اكر حمّفز على ذلك، ولحقا 

. ال�ضيا�ضية  احلياة  منظومة  حتديث  جلنة 

ان هناك غياب لرداة  ام  التغيري  امام  ال�ضوؤال هل هناك عوائق حقيقية  ويبقى 

تتبناها  ال��ت��ى  ال��روؤي��ة  �ضد  ب��داأب  يعمل  م��ن  ه��ن��اك  ان   التغيري  ب��اح��داث  �ضيا�ضية 

ال��ق��ي��ادة وم���ا ي��رت��ب��ط ب��ه��ا م��ن ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة؟ ي��ق��ول »ج���ون ك���وت���ر«: »ه��ن��اك من 

واإل  ل��ه��وؤلء،  يت�ضدى  اأن  ب��د  ل  م��ن  وه��ن��اك  ���ض��ده،  ويعملون  التغيري  �ضيقاومون 

القائد  فاإن  لذا  الأر���ض،  على  حقيقياً  اإجن��ازاً  تنتج  اأن  على  قدرتها  القيادة  فقدت 

تنتقل  واأن  فيها،  العليا  املنا�ضب  فى  وبالذات  الدولة،  بنية  اإىل  ينظر  باأن  مطاَلب 

على  احلري�ضن  مكافاأة  من  بد  ول  املنا�ضب،  هذه  فى  هم  من  اإىل  نف�ضها  الثقافة 

كنماذج  للمجتمع  وتقدميهم  للدولة  العامة  الروؤية  يتبّنون  ومن  العام،  ال�ضالح 

والتخل�ض  معاقبة  م��ن  ب��د  ل  املقابل  وف��ى  امل��ط��ل��وب،  والتطوير  املن�ضود  للتغيري 

التفرقة  اإىل  حتتاج  م�ضاألة  وه��ذه  التغيري،  روؤي��ة  �ضد  يعملون  الذين  اأولئك  من 

مو�ضوعياً  نقداً  يقدمون  من  وب��ن  الدولة  روؤي��ة  �ضد  يقفون  من  بن  الوا�ضحة 

ل��ق��رارات ق��د ت��ك��ون خ��اط��ئ��ة، اأو ف��ي��ه��ا م�����ض��اح��ة م��ن اخل��ط��اأ، ل ب��د م��ن ال��رح��ي��ب، 

التخل�ض  من  بد  ول  ب��ن��اءة،  ن�ضيحة  اأو  خمل�ضاً  نقداً  يقدم  من  لكل  والت�ضجيع، 

واملعوقن. املثبطن  من 

وهذا  �ضده،  الواقفن  وحما�ضبة  التغيري  عوائق  �ضنزيل  متى  ال�ضوؤال  ويبقى 

الفر�ض. مربط 

عمر كالب

omarkallab@yahoo.com

العربية-وكاالت

ان�����ض��غ��ل��ت الأو�����ض����اط الإع���الم���ي���ة يف اإي�����ران 

وو���ض��ائ��ل ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي ب��خ��ر اإل��ق��اء 

ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى ع��ار���ض��ات اأزي�����اء، وو���ض��ع��ه��م قيد 

التحقيق.

ف��ق��د اأع��ل��ن امل��دع��ي ال��ع��ام يف م��دي��ن��ة م��ه��اب��اد 

ال��غ��رب��ي��ة، �ضمال  اأذرب���ي���ج���ان  مل��ح��اف��ظ��ة  ال��ت��اب��ع��ة 

 4 اأك���ر، ع��ن اعتقال  ب��ور  اإي���ران، م��ه��راب  غربي 

اأزياء و�ضاحب حمل لبيع الأقم�ضة يف  عار�ضات 

هذه املدينة.

»اإرن��ا«،  اأنباء  وكالة  اإىل  به  اأدىل  ت�ضريح  ويف 

»�ضاركن  املعتقالت  الن�ضاء  اأن  اأك��ر  ب��ور  اأو���ض��ح 

م�ضرياً  اأزي��اء«،  كعار�ضات  املحل  افتتاح  حفل  يف 

املذكور حتى  املحل  اأغلقت  قد  ال�ضلطات  اأن  اإىل 

»قيد  الأ�ضخا�ض  ه��وؤلء  ق�ضية  واأن  اآخ��ر  اإ�ضعار 

حاليا«. التحقيق 

اأخرى  تفا�ضيل  العام  املدعي  يذكر  مل  فيما 

حول التهم وما اإىل ذلك.

الق�ضائية املالحقة  قيد 

بيد اأن اأكر تايوغ، م�ضوؤول العالقات العامة 

يف حمكمة اأذربيجان الغربية، كان ك�ضف يف وقت 

وقال  �ضاحبه،  واعتقال  املحل  اإغالق  عن  �ضابق 

اإن املتورطن الآخرين مت حتديدهم واأنهم قيد 

الق�ضائية. املالحقة 

اأن ه���ذا  ال��ق�����ض��ائ��ي  امل�������ض���وؤول  اأو�����ض����ح  ك���م���ا 

الأع��راف  مراعاة  ب�«عدم  متهم  التجاري  املحل 

القانونية،  غري  بالدعاية  والقيام  وال�����ض��روط، 

التقيد بالتعليمات«. الن�ضاء دون  وم�ضاركة 

فيديوهات لفتتاح املحل

كانت  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  اأن  يذكر 

ت���داول���ت خ����الل ال��ي��وم��ن امل��ا���ض��ي��ن، م��ق��اط��ع 

يف  الأقم�ضة  لبيع  حمل  افتتاح  حفل  من  فيديو 

مدينة مهاباد مب�ضاركة ن�ضاء.

وق����د ن���ف���ذت ال�����ض��ل��ط��ات ح���م���الت اع��ت��ق��الت 

ال�ضبب،  لنف�ض  الأخ���رية  الأ�ضهر  خ��الل  وا�ضعة 

واأغلبها طالت عار�ضات اأزياء.

اعتقاالت تطال محل أقمشة بإيران.. والهدف:
 »عارضات أزياء«

يجب إعدامه .. كتاب جديد يرصد تفاصيل غضب ترامب
 من تسريب نبأ اختبائه في قبو البيت األبيض

االنباط-وكاالت

ذكر كتاب جديد ملرا�ضل �ضحيفة وول �ضريت 

ج��ورن��ال م��اي��ك��ل ب��ي��ن��در اأن ال��رئ��ي�����ض الأم��ري��ك��ي 

ال�ضابق دونالد ترامب قال لعدد من م�ضت�ضاريه 

اإن من   ،2020 عام  ال�ضلطة يف  يتوىل  كان  حينما 

املح�ضن  القبو  يف  اختبائه  ع��ن  معلومات  �ضرب 

بالبيت الأبي�ض قد ارتكب خيانة ويجب اإعدامه

ونحُقل ترامب وزوجته ميالنيا وابنهما بارون 

اإىل قبو حم�ضن حتت الأر�ض يف البيت الأبي�ض 

 ،2020 عام  مايو/اأيار   29 يف  الوقت،  من  لفرة 

خالل ت�ضاعد الحتجاجات اأمام البيت الأبي�ض 

الأ�ضود  للمواطن  الأمريكية  ال�ضرطة  قتل  اإثر 

CNNعربية جورج فلويد، ح�ضب 

لقد  ب�ضراحة،  بعنوان  كتاب  يف  بيندر  وكتب 

ف��زن��ا يف ه���ذه الن��ت��خ��اب��ات: ال��ق�����ض��ة ال��داخ��ل��ي��ة 

ال�ضابق،  الرئي�ض  اأن   ، ت��رام��ب  خ�ضارة  لكيفية 

اأعقبت  ال��ت��ي  الأي���ام  يف  ال�ضلطة  يف  ك��ان  حينما 

وجوده يف املخباأ، عقد اجتماًعا متوتًرا مع كبار 

حيث  ال��ق��ان��ون،  واإن��ف��اذ  الع�ضكرين  امل�����ض��وؤول��ن 

اأعرب عن غ�ضبه ب�ضاأن الت�ضرب

غ�ضًبا  ي�ضت�ضيط  كان  ترامب  اإن  بيندر  وقال 

ب�����ض��اأن ق�ضة امل��خ��ب��اأ مب��ج��رد و���ض��ول��ه��م، و���ض��رخ 

لقد  ���ض��رب��ه��ا.  ع��م��ن  ب��ال��ك�����ض��ف  ل��ي��ق��وم��وا  عليهم 

بع�ض  ���ض��اه��ده  بالغ�ضب  ���ض��ع��ور  اأك���ر  ه��ذا  ك��ان 

م�ضاعديه على الإطالق

واأ����ض���اف ب��ي��ن��در يف ك��ت��اب��ه اأن ت��رام��ب ���ض��رخ 

يجب  ذل���ك،  فعلوا  م��ن  اإن  ق��ائ��ال  م�ضاعديه  يف 

اتهامهم باخليانة! يجب اأن يتم اإعدامهم!

ال��ب��ي��ت  ك���ب���ري م���وظ���ف���ي  اإن  ب���ال���ق���ول  وت���اب���ع 

الأب���ي�������ض اآن������ذاك م����ارك م���ي���دوز ح����اول م����راًرا 

امل�ضاعدون  جتنب  فيما  ترامب،  تهدئة  وتكراًرا 

اأن كبري  ، م�ضيًفا  بالعن  التوا�ضل  امل�ضدومون 

ذلك.  على  اأعمل  اأن��ا  اأخ��ره:  ترامب  م�ضاعدي 

فعلها �ضنكت�ضف من 

املتحدثة  ل��ي��ز ه��اري��ن��غ��ت��ون،  ن��ف��ت  امل��ق��اب��ل،  يف 

بيندر،  كتاب  يف  ال��واردة  ال��رواي��ة  ترامب،  با�ضم 

الرئي�ض  اإن   CNN ل�ضبكة  ت�ضريح  يف  وق��ال 

اأي  على  يقرحه  اأو  اأب���دا  ه��ذا  يقل  مل  ال�ضابق 

اأحد

الصحة العالمية تحذر من متحور 
كورونا جديد أشد فتكا من دلتا

�سكاي نيوز عربية - اأبوظبي

ح����ذرت م��ن��ظ��م��ة ال�����ض��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة من 

امل�ضتجد  ك��ورون��ا  لفريو�ض  جديد  متحور 

عليه  ويطلق  �ضرا�ضة  اأ���ض��د  يعتر  وال���ذي 

 %70 ن�ضبته  م��ا  �ضكل  حيث  »لم��ب��دا«  ا�ضم 

م���ن الإ����ض���اب���ات ب��ف��ريو���ض ك���ورون���ا يف كل 

اأم��ريك��ا  ق���ارة  يف  والأرج��ن��ت��ن  ت�ضيلي  م��ن 

الالتينية يف الأ�ضابيع الأخرية.

وق�����ال�����ت م�����دي�����رة امل����ك����ت����ب الإق���ل���ي���م���ي 

ال��ق��رائ��ن  اإن  اإت����ي����ان،  ك��اري�����ض��ا  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة، 

املتوفرة حتى الآن عن هذه الطفرة ت�ضري 

حيث  م��ن  خا�ضة  ال��ع��ال��ي��ة،  خطورتها  اإىل 

���ض��رع��ة ���ض��ري��ان��ه��ا وق��درت��ه��ا ع��ل��ى م��ق��اوم��ة 

اللقاحات والتعايف من  النا�ضئة عن  املناعة 

الوباء.

واأ�����ض����اف����ت امل�������ض���وؤول���ة الأمم�����ي�����ة: »م���ا 

لتحديد  الكافية  ال��ب��ي��ان��ات  منلك  ل  زل��ن��ا 

وموا�ضفاتها  الطفرة  ه��ذه  خطورة  م��دى 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة، ل��ك��ن امل���وؤ����ض���رات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي 

تبعث  اخل��راء ل  ل��دى  الآن  جتمعت حتى 

التفاوؤل.« على 

وقد مت اكت�ضاف هذا املتحور لأول مرة 

 2021 اأبريل  2020، ويف  يف البريو يف يناير 

اأ���ض��ب��ح اأك���ر م��ن 80% م��ن ح���الت ك��ورون��ا 

اجلديدة يف البريو من هذا املتحور.

اق��ت��ن��اع��ن��ا ب��ال��ل��ق��اح��ات ام����ام ال�����ض��اللت 

اجلديدة من كورونا

منظمة  اأع��ل��ن��ت   2021 ي��ون��ي��و   14 ويف 

واأطلقت  املتحور  هذا  عن  العاملية  ال�ضحة 

 Lambda( »لم������ب������دا«  ا�����ض����م  ع���ل���ي���ه 

م��ث��ريا  م��ت��ح��ورا  واع��ت��رت��ه   )variant
لالهتمام.

وينت�ضر املتحور يف 29 دولة، ومب�ضتويات 

على  اجل��ن��وب��ي��ة  اأم���ريك���ا  دول  م��رت��ف��ع��ة يف 

وج���ه اخل�����ض��و���ض. ويف الأ���ض��ه��ر الأخ����رية، 

من   %81 يف  لم���ب���دا  م��ت��غ��ري  اك��ت�����ض��اف  مت 

التي خ�ضعت  ب��ريو،  ك��وف��ي��د-19 يف  ح��الت 

من  و%31  اجل��ي��ن��ي،  الت�ضل�ضل  لخ��ت��ب��ارات 

احلالت املماثلة يف ت�ضيلي.

وم����ن ال���درا����ض���ات ال��ق��ل��ي��ل��ة ج�����داً ال��ت��ي 

على  وقدرتها  لم��ب��دا  طفرة  على  اأج��ري��ت 

تبن  ال�ضيني،  ك��ورون��اف��اك  لقاح  مقاومة 

اإىل  ت�ضل  مقاومته  على  ق��درة  متلك  اأنها 

اأف���اد خبري  64 يف امل��ائ��ة م��ن احل���الت، كما 

العلوم الفريو�ضية الت�ضيلي ريكاردو �ضوتو. 

وك��ان��ت درا���ض��ة اأج��راه��ا خ��راء م��ن جامعة 

ن���ي���وي���ورك ق���د اأظ���ه���رت اأن ه���ذه ال��ط��ف��رة 

تقاوم لقاحي فايزر وموديرنا بن�ضبة ت�ضل 

اإىل 22 يف املائة يف بع�ض احلالت.


