
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

« انتهاكات  زار محافظة معان ويتفقد عددا من الخدمات والمشاريع نائب مدير أوقاف القدس لـ »
الصهاينة حروب فوق األرض وتحتها الخصاونة : محافظة َمعان 

تحمل رمزيًة في تاريخ الدولة 
األردنية وحاضرها

بكيرات: من يملك القدس 
يملك العالم

االطباء يطالبون باقرار نظام 
خاص بهم اسوة بالُقضاه

الأحد   22  ذو احلجة   1442 هـ  - املوافق   1  اآب  2021 م - العدد  5766    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

  نولي مدينة البترا األثرية التي تشكل درة السياحة
    األردنية جل االهتمام والعناية

 مجزرة تستهدف عائلة في تركيا 
تحت يافطة »ال نريد أكرادا هنا« 

االنباط-وكاالت

 ُقتل �سبعة اأفراد من عائلة كردية واحدة 

قونية  يف  منزلهم  ا�ستهدف  م�سّلح  هجوم  يف 

ب���و����س���ط ت���رك���ي���ا اجل���م���ع���ة، يف ج���رمي���ة ق���ال 

اإّن دوافعها عن�سرية نا�سطون حقوقيون 

وت���اأت���ي ه����ذه امل���ج���زرة ك��ن��ت��ي��ج��ة م��ت��وق��ع��ة 

حكومة  ت�ستخدمه  ال��ذي  الكراهية  خلطاب 

طيلة  الأك���راد  جت��اه  والتنمية  العدالة  ح��زب 

املا�سية ال�سنوات 

وع��م��ل��ت ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي�����س ال��رك��ي رج��ب 

طيب اأردوغان على مدار �سنوات على تر�سيخ 

ال���ع���داء ل����أك���راد ع���ر ���س��ل�����س��ل��ة ط��وي��ل��ة من 

التهامات بالإرهاب والتطرف

الأزم��ة  ت�ساعفت  اأردوغ����ان  حكم  وخ���ل 

ال���ك���ردي���ة، ح��ي��ث اأط��ل��ق��ت اأن���ق���رة ي��ده��ا ب�سن 

ف�س�  الأك��راد،  مناطق  يف  ع�سكرية  عمليات 

ا�ستهدفت  ال��ت��ي  والإق����الت  الع��ت��ق��الت  ع��ن 

والت�سويه  الأك���راد  وامل�����س��وؤول��ن  ال�سيا�سين 

الإع�مي

اأف��راد  ف���اإّن  تركية  اإع����م  لو�سائل  ووف��ق��اً 

اأيدي  على  قتلوا  ال�سبعة  اأوغلو  ديدي  عائلة 

اإحراقه م�سّلحن هاجموا منزلهم وحاولوا 

بجروح  اأ�سيبوا  العائلة  ه��ذه  اأف��راد  وك��ان 

عدد  �سّنه  هجوم  يف  املا�سي  مايو  يف  خطرية 

من جريانهم ب�سبب قوميتهم الكردية.

التفا�صيل �ص »9«

االنباط-وكاالت

يف  ال�ستق�سائية  التحقيقات  فريق  ك�سف   

اتهم من  �سرية  وثائق  التلغراف عن  �سحيفة 

ال�سحية يف بريطانيا  خ�لها هيئة اخلدمات 

دور  يف  امل�سنن  حل��رم��ان  �سرية  خطة  بو�سع 

تعر�س  خ�ل  ال�سحية  الرعاية  من  الرعاية 

الب�د لأي وباء

و�سعت  الهيئة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 

امل�ست�سفيات  يف  الرعاية  ل�سحب  �سرية  خططا 

امل�سنن يف حالة  من الأ�سخا�س يف دور رعاية 

حدوث جائحة

ال�����س��ري��ة بح�سب  وت��ظ��ه��ر وث��ائ��ق واي��ت��ه��ول 

اأن خطط هيئة اخلدمات ال�سحية  التلغراف، 

ال�سبعينيات  يف  هم  ملن  الع�ج  برف�س  تق�سي 

م���ن ال��ع��م��ر وت���ق���دمي ال���دع���م ب����دًل م���ن ذل��ك 

ل�ستخدام ما ي�سمى م�سارات نهاية احلياة

و�����س����ع  مت  اإن�����������ه  ال������ت������ل������غ������راف  وق�������ال�������ت 

تخطيط  على  مت��ري��ن��ات  بعد  الإ�سراتيجية 

ومت   2016 ع������ام  يف  ل�����أوب����ئ����ة  ال����س���ت���ج���اب���ة 

امل�ست�سفيات انهيار  ملنع  ت�سميمها 

التفا�صيل �ص »9«

فضيحة ٠٠ كشف خطط للخدمات الصحية البريطانية لحرمان 
المسنين بدور الرعاية من الرعاية الصحية 

 182.4 مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي 
في النصف االول من العام 2٠21 وبنسبة نمو %2٠

81 مليون دينار صافي األرباح الموحدة لشركة 
البوتاس العربية 

  االنباط-عمان

اأرب��اح��ا  ال��ع��رب��ي  البنك  جمموعة  حققت 

بلغت  واملخ�س�سات  ال�سرائب  بعد  �سافية 

182.4 مليون دولر اأمريكي للفرة املنتهية 

 152.1 م���ع  م��ق��ارن��ة   2021 ح���زي���ران   30 يف 

امل��ق��اب��ل��ة  ال���ف���رة  اأم���ريك���ي يف  م��ل��ي��ون دولر 

كما   ،%20 ب��ل��غ��ت  من��و  وب��ن�����س��ب��ه   2020 ل��ل��ع��ام 

متينة  راأ�سمالية  قاعدة  على  البنك  حافظ 

مليار   10.3 امللكية  حقوق  اإجمايل  بلغ  حيث 

من  الأول  الن�سف  نهاية  يف  اأم��ري��ك��ي  دولر 

العام 2021.

يف  العربي  البنك  جمموعة  وق��ام��ت  ه��ذا 

بدمج   2021 ال��ع��ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  ن��ه��اي��ة 

العربي  ُعمان  لبنك  املوحدة  املالية  القوائم 

ال�ستحواذ  عملية  من  م��وؤخ��راً  انتهائه  بعد 

متكامل  ا�س�مي  بنك  وه��و  العز  بنك  على 

ُعمان،  �سلطنة  يف  تواجده  من  بذلك  معززاً 

وارتفعت اأ�سول املجموعة كما يف 30 حزيران 

اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ار   63 اىل  لت�سل   2021

بنك  تخ�س  اأمريكي  دولر  مليار   8.2 منها 

دولر  مليار    51.6 ب������ العربي  مقارنة  ُعمان 

ال�سابق  ال��ع��ام  م��ن  ال��ف��رة  لنف�س  اأم��ري��ك��ي 

وبن�سبة منو بلغت 22% ، كما وارتفعت ودائع 

مليار   46 اىل  لت�سل   %28 بن�سبة  ال��ع��م���ء 

دولر اأمريكي .

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- معان

ب�����س��ر  ال����دك����ت����ور  ال�����������وزراء  رئ���ي�������س  زار   

اخل�����س��اون��ة، ام�����س ال�����س��ب��ت، حم��اف��ظ��ة معان 

���س��م��ن ���س��ل�����س��ل��ة م���ن اجل������ولت وال����زي����ارات 

املناطق  من  للعديد  يجريها  التي  امليدانية 

يف اململكة.

وت����اأت����ي ال�����زي�����ارة ل�����ط�����ع ع���ل���ى واق����ع 

اخل���دم���ات امل���ق���دم���ة ل��ل��م��واط��ن��ن وال������زوار، 

تفقد  اإىل  اإ�سافة  ال�ستثمار،  فر�س  وحتفيز 

امل����راف����ق ال���ع���ام���ة واحل���ي���وي���ة يف امل��ح��اف��ظ��ة، 

ال�سامية  امللكية  للتوجيهات  تنفيذاً  وذل��ك 

والعمل  امل��ي��داين،  العمل  بتكثيف  للحكومة 

ع��ل��ى حت�����س��ن امل�����س��ت��وى امل��ع��ي�����س��ي واخل��دم��ي 

للمواطنن.

نحتفل  ونحن  »اأن��ن��ا  ال���وزراء  رئي�س  واأك��د 

اأّن حمافظة  مبئوية الدولة الأردنّية، ندرك 

َمعان حتمل رمزيًة يف تاريخ الدولة الأردنية 

وحا�سرها.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عّمان

اأع���ل���ن���ت ���س��رك��ة ال���ب���وت���ا����س ال��ع��رب��ي��ة ع��ن 

م��وا���س��ل��ت��ه��ا حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج م��ال��ي��ة م��ت��م��ي��زة 

 2021 اجل�����اري  ال���ع���ام  م���ن  الأول  ل��ل��ن�����س��ف 

�سوق  يف  التناف�سية  مكانتها  ب��ذل��ك  م��ع��ززة 

الأ���س��م��دة ال��ع��امل��ي ال���ذي ات�����س��ف ب��ح��ال��ة من 

التقلب نتيجة للتحديات املرتبطة بالعوامل 

امل�سبوق  غري  الرتفاع  خ�سو�ساً  اللوج�ستية 

�س�لت  وظهور  البحري  ال�سحن  اأ�سعار  يف 

جديدة ومتحورة من فريو�س كورونا.

وب��ح�����س��ب ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة ال�����س��ادرة عن 

املوحدة  ال�سافية  الأرب���اح  ارتفعت  ال�سركة، 

ل�����س��رك��ة ال���ب���وت���ا����س ال��ع��رب��ي��ة ب��ع��د اق��ت��ط��اع 

التعدين  ور���س��وم  وامل��خ�����س�����س��ات  ال�����س��رائ��ب 

ال��ع��ام اجل���اري  ال�����س��ت��ة الأوىل م��ن  ل��ل�����س��ه��ور 

بن�سبة )47%( لت�سل اإىل قرابة )81( مليون 

خ�ل  دينار  مليون   )55( نحو  مقابل  دينار 

نف�س الفرة من عام 2020.

���س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  واأع��������رب 

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

النتائج  ب��ه��ذه  ه��دي��ب ع��ن ف��خ��ره واع���ت���زازه 

ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي من  ال���رب���ح  اأن  امل��ت��م��ي��زة، م��ب��ي��ن��اً 

عمليات البوتا�س ت�ساعفت من )31( مليون 

دينار يف ال�سهور ال�ستة الأوىل من عام 2020 

اإىل )63( مليون دينار.

التفا�صيل �ص »2«

 االأنباط – االء �صلهب

ق���ال امل��ح��ا���س��ر يف ج��ام��ع��ة ال��ق��د���س ن��ائ��ب 

م��دي��ر ع���ام اأوق����اف ال��ق��د���س ال��دك��ت��ور ناجح 

ال���ي���وم يف الأرا������س  ي��ح�����س��ل  اأن م���ا  ب���ك���ريات 

ا�سرائيلية  �سهيونية  اإنتهاكات  من  املقد�سة 

ع���ب���ارة ع���ن جم��م��وع��ة ح�����روب ف����وق وحت��ت 

اأجرتها  خا�سة  مقابلة  يف  وا���س��ح  الأر�����س.  

اأن الإن��ت��ه��اك��ات  م��ع��ه ���س��ح��ي��ف��ة »الأن����ب����اط« 

ال�سهيونية الإ�سرائيلية عبارة عن جمموعة 

ح��روب ، ح��روب ف��وق الأر���س و ح��روب حتت 

الأر�����س، ح���روب ه��دم وت�����س��ري��د واإ���س��ت��ه��داف 

الأن�������س���ان امل��ق��د���س��ي ب���� ك���ل م��ك��ون��ات ح��ي��ات��ه، 

املقد�سية.  واإ�ستهداف ل�أر�س 

هذا  اأن  الأخ���رية  الآون���ة  يف  �سهدنا  حيث 

املقد�سين. الإ�ستهداف هدفه تهجري 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط:  فرح مو�صى

املعينن  الط��ب��اء  م��ن  جمموعة  اع��ر���س 

امل�����س��اواة حيث  ع���دم  ع��ل��ى  ال�����س��ح��ة  وزارة  يف 

ال���غ���ري معينن  الط����ب����اء  روات������ب  ا���س��ب��ح��ت 

ويعملون على نظام املكافاة اعلى من رواتب 

ال�سحة  وزارة  يف  واملعينن  املقيمن  الطباء 

املكافئة  قيمة  برفع  ال�سحة  وزير  قرار  بعد 

مقابل  دينار   750 رواتبهم  فا�سبحت   %500

ان الطبيب املعن لي�سل راتبه لهذه القيمة

وهم  النباط«   « ل  الطباء  بع�س  حتدث 

كتاب  �سدور  بعد  املهم  خيبة  عن  يعرون 

الأط��ب��اء  م��ك��اف��اأة  قيمة  ب��رف��ع  ال�سحة  وزي���ر 

معينن  الغري  الإقامة  برنامج  يف  العاملن 

ب�سملهم  امل��ع��ي��ن��ن  الط���ب���اء  ط��ال��ب  ح��ي��ث   ،

برفع قيمة رواتبهم ذلك اأن منهم الكثريين 

روات��ب��ه��م  الإق��ام��ة  ب��رام��ج  و���س��م��ن  ومعينن 

رفعها  مت  التي  املكافاأة  قيمة  من  بكثري  اأقل 

حديثهم  وت��اب��ع��وا  معينن،  ال��غ��ري  ل���أط��ب��اء 

ان���ه���م ق��ب��ل ف����رة ط���ال���ب���وا ال����وزي����ر  ف��را���س 

ال���ه���واري ب���اإق���رار ال��ن��ظ��ام اخل���ا����س لأط��ب��اء 

�سيكون  والذي  بالق�ساة  اإ�سوة  ال�سحة  وزارة 

ل��ه الأث����ر ال��ك��ب��ري يف حت��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة ورف��ع 

الواقع املعي�سي لأطباء وزارة ال�سحة خا�سة 

يف ظ���ل ال���ظ���روف ال�����س��ع��ب��ة ال��ت��ي ي��ع��ان��ون��ه��ا 

والغ�ء الفاح�س ، وانهم خ�ل عدة لقاءات 

يريدون  انهم  طلباتهم  من  ك��ان  الوزير  مع 

اقرار ع�وة بدل اقتناء.

التفا�صيل �ص »2«
2

االنباط-عمان

للم�سابقة  رعايتها  ع��ن  اأورجن  اأعلنت 

التي  لليافعن  الأعمال  لريادة  الوطنية 

�سنوياً    Entro Gateسركة� تعقدها 

�سمن برنامج ريادي الأعمال ال�سغري.

ت��ه��دف امل�����س��اب��ق��ة اإىل ت��ع��زي��ز م��ه��ارات 

ال���ري���ادة والب��ت��ك��ار ل���دى ط��ل��ب��ة امل��دار���س 

ع���ام���اً،   17-12 ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة  ���س��م��ن 

وت���زوي���ده���م ب�������اأدوات الب���ت���ك���ار ال����زم���ة 

ل��ل��خ��روج ب��اأف��ك��ار ري���ادي���ة وحت��وي��ل��ه��ا اإىل 

م�����س��اري��ع، وت��وج��ي��ه��ه��م اإىل م�����س��ار ري���ادة 

لبناء  الوظيفي  امل�سار  من  ب��دًل  الأعمال 

ج���ي���ل ي���خ���ل���ق ف���ر����س ال���ع���م���ل ب������دًل م��ن 

البحث عنها يف امل�ستقبل. وتعقد امل�سابقة 

مع  بال�سراكة   2021 العام  لهذا  ال�سنوية 

وزارة الربية.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط - خليل فرايه

رع������ى  رئ���ي�������س ���س��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة 

اأحمد  نايف  املهند�س  اخلا�سة  الإقت�سادية 

يف  الوردية  راهبات  مدر�سة  احتفالت  بخيت 

من  والع�سرين  الرابع  الفوج  بتخرج  العقبة 

طلبتها  ) فوج املئوية (  و�سط ح�سور موؤثر 

القيادات  من  وعدد  والطلبة  الأم��ور  لأولياء 

الر�سمية يف املدينة.

وق������ال رئ���ي�������س ���س��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة 

يعدُّ  اجل��ي��ل  ه��ذا  اإن   « اخلا�سة  الإقت�سادية 

من الأجيال الربوية املتميزة يف ظل تفوقه 

واإبداعه.

التفا�صيل �ص »4«

 االنباط- عمان

اأك����د رئ��ي�����س غ��رف��ة جت����ارة ع��م��ان خليل   

ان�سجاما  الغذاء  ملف  اأهمية  توفيق،  احل��اج 

امل�ستمرة  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  م��ع 

باأن يكون يف قمة الأولويات لتوفري خمزون 

املواطنن  وحماية  ال�سلع  م��ن  ا�سراتيجي 

من ارتفاع الأ�سعار.

وكالة  م��ع  مقابلة  يف  توفيق  احل��اج  وق��ال 

الن���ب���اء الأردن���ي���ة )ب�����را(، ان م��ل��ف ال��غ��ذاء 

ك��ان على ال���دوام م��ن اأول��وي��ات ج���ل��ة امللك 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين، وي��ع��ت��ره ج���ل��ت��ه »خ��ط��ا 

اأح���م���ر«، م�����س��ددا ع��ل��ى ����س���رورة م��ت��اب��ع��ة ه��ذا 

ال���ق���ط���اع الأك������ر اأه���م���ي���ة حل���ي���اة امل��واط��ن��ن 

والأمن الجتماعي.

ا�سراتيجية  خطة  اإىل  احلاجة  اك��د  كما 

وا�سحة.

التفا�صيل �ص »3«

 أورنج األردن ترعى المسابقة الوطنية 
لريادة األعمال لليافعين 2٠21

بخيت: هذا الجيل يعدُّ من األجيال 
التربوية المتميزة في ظل تفوقه 

وإبداعه رغم »كورونا« 

 توفيق: ملف الغذاء كان على الدوام 
من أولويات جاللة الملك



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد  1 / 8 / 2021 

 زار محافظة معان ويتفقد عددا من الخدمات والمشاريع

نولي مدينة البترا األثرية التي تشكل درة السياحة األردنية جل االهتمام والعناية

الخصاونة : محافظة َمعان تحمل رمزيًة في تاريخ الدولة األردنية وحاضرها

 وبارتفاع نسبته )%47(

81 مليون دينار صافي األرباح الموحدة لشركة البوتاس العربية 
االطباء يطالبون باقرار نظام خاص 

بهم اسوة بالُقضاه

 الصحة: 12 وفاة و562 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا في المملكة

االنباط- عّمان

اأعلنت �سركة البوتا�س العربية عن موا�سلتها 

حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج م��ال��ي��ة م��ت��م��ي��زة ل��ل��ن�����س��ف االأول 

م��ن ال��ع��ام اجل���اري 2021 م��ع��ززة ب��ذل��ك مكانتها 

التناف�سية يف �سوق االأ�سمدة العاملي الذي ات�سف 

املرتبطة  للتحديات  نتيجة  التقلب  م��ن  بحالة 

غري  االرت���ف���اع  خ�سو�ساً  اللوج�ستية  ب��ال��ع��وام��ل 

امل�سبوق يف اأ�سعار ال�سحن البحري وظهور �سالالت 

جديدة ومتحورة من فريو�س كورونا.

وبح�سب البيانات املالية ال�سادرة عن ال�سركة، 

ارتفعت االأرباح ال�سافية املوحدة ل�سركة البوتا�س 

ال�����س��رائ��ب واملخ�س�سات  اق��ت��ط��اع  ب��ع��د  ال��ع��رب��ي��ة 

العام  ال�ستة االأوىل من  التعدين لل�سهور  ور�سوم 

 )81( ق��راب��ة  اإىل  لت�سل   )%47( بن�سبة  اجل���اري 

مليون دينار مقابل نحو )55( مليون دينار خالل 

نف�س الفرتة من عام 2020.

البوتا�س  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأع���رب 

فخره  عن  هديب  اأب��و  �سحادة  املهند�س  العربية، 

الربح  اأن  مبيناً  املتميزة،  النتائج  بهذه  واع��ت��زازه 

من  ت�ساعفت  البوتا�س  عمليات  م��ن  الت�سغيلي 

من  االأوىل  ال�ستة  ال�سهور  يف  دينار  مليون   )31(

عام 2020 اإىل )63( مليون دينار يف ال�سهور ال�ستة 

ارت��ف��اع  وبن�سبة   2021 احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  االأوىل 

اأرب��اح ال�سركات  بلغت )102%(، اإ�سافة اإىل ارتفاع 

و���س��رك��ة  االأردن،  )ب���روم���ن  وال��ت��اب��ع��ة  احل��ل��ي��ف��ة 

�سناعات االأ�سمدة والكيماويات العربية )كيمابكو( 

بن�سبة )%17(.

���س��رك��ة  “تعمل  اأب�����و ه���دي���ب  امل��ه��ن��د���س  وق�����ال 

اخلم�سية  خلطتها  وا���س��ت��ن��اداً  العربية  البوتا�س 

امل�ساريع  م��ن  ح��زم��ة  تنفيذ  على   )2025-2021(

تعظيم  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  والتو�سعات  االإن��ت��اج��ي��ة 

ال�سركة  وتتمكن  مل�ساهميها  املتحققة  ال��ع��وائ��د 

االقت�ساد  يف  م�ساهمتها  زي���ادة  م��ن  خاللها  م��ن 

الكلي للبالد، وذلك يف ظل التحديات والتقلبات 

العاملي،  ال��ب��وت��ا���س  ���س��وق  ال��ت��ي ع���ادة م��ا ي�سهدها 

م�ستخدمة يف ذلك التخطيط واملتابعة امل�ستمرة 

ملوؤ�سرات االأداء وتقييم االإجناز واخلطط، ناهيك 

عن �سرعة اال�ستجابة وح�سن االإدارة والقدرة على 

اخلطة  ه��ذه  اأن  مبيناً  املبتكرة”،  احللول  اإي��ج��اد 

املقبلة  ل��الأع��وام  تعد مبثابة خارطة طريق  التي 

ل�سمان  ال�سركة  تناف�سية  تعزيز  على  �ستعمل 

حتقيق منو م�ستدام يف �سناعة االأ�سمدة وتوفري 

املرونة املطلوبة للتجاوب مع كافة املتغريات.

“البوتا�س  اأن  ه��دي��ب  اأب���و  املهند�س   واأ�ساف 

ال��ت��واف��ق��ات  اإىل  ال��ت��و���س��ل  ع��ل��ى  تعمل  العربية” 

ال�سلة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

ب��خ�����س��و���س ا���س��ت��غ��الل م��ن��ط��ق��ة ال��ل�����س��ان ل��غ��اي��ات 

العمل  يتم  حيث  لل�سركة  امل�ستقبلية  التو�سعات 

على اإعداد درا�سة جدوى التو�سع التخاذ القرارات 

الذي  الداعم  ال��دور  اإىل  ب�ساأنها، م�سرياً  املنا�سبة 

بال�سناعات  للنهو�س  امل��م��ل��ك��ة  ح��ك��وم��ة  ت��ق��دم��ه 

ال��وط��ن��ي��ة وت��ط��وي��ره��ا م��ن خ���الل ت��وف��ري البيئة 

اأن ي�سهم يف  �ساأنه  احلا�سنة املالئمة وال��ذي من 

واالقت�ساد  لل�سركة  االإي��ج��اب��ي��ة  النتائج  حتقيق 

الوطني.

ال�سركة �سرعت  اأن  اأبو هديب  املهند�س  واأ�سار 

بالتعامل  املعنية  امل�ستمر مع اجلهات  وبالتن�سيق 

اإىل  وعهدت  واجهتها  التي  املائية  التحديات  مع 

تطوير خطة �ساملة ل�سمان ا�ستدامة املوارد املائية 

امل�ستقبلية  التو�سعية  امل�ساريع  مع  يتجاوب  ومب��ا 

لل�سركة وحاجة املجتمعات املحلية.

و������س�����دد امل����ه����ن����د�����س اأب���������و ه�����دي�����ب ع����ل����ى اأن 

اال�سرتاتيجيات التي تطبقها “البوتا�س العربية” 

متتاز مبرونتها وقدرتها على التكيف مع متغريات 

ومعطيات ال�سوق مبا ميكنها من التطور وحتقيق 

النتائج املتميزة ومبا يعزز من تناف�سيتها ويحقق 

النمو والنهو�س بال�سناعات الوطنية.

“البوتا�س  اإن  اإىل  اأب��و هديب،  املهند�س  ولفت 

االقت�سادي  النمو  حتقيق  يف  ت�ساهم  العربية” 

ل��ل��ب��الد، ح��ي��ث ُت��ع��د اأرب��اح��ه��ا ال��ي��وم راف�����داً مهماً 

خل��زي��ن��ة ال����دول����ة ع��ل��ى ���س��ك��ل ����س���رائ���ب ور����س���وم 

م�ساهمة  بلغت  اإذ  االأجنبية،  للعملة  وا�ستجالب 

“البوتا�س العربية”  و�سركاتها التابعة واحلليفة 
يف احتياطي العمالت االأجنبية يف اململكة خالل 

قرابة  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  االأوىل  ال�ستة  ال�سهور 

)578( مليون دوالر بارتفاع ن�سبته )16%( عن ذات 

الفرتة من العام املا�سي.

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

ال��ب��وت��ا���س ال��ع��رب��ي��ة ال��دك��ت��ور م��ع��ن ال��ن�����س��ور، اإّن 

ال�سركة حققت هذه النتائج املالية املتميزة نتيجة 

واملبيعات،  االإنتاج  م�ستوى  على  املبذولة  للجهود 

حيث حققت ال�سركة رقم مبيعات قيا�سي جديد 

خالل الن�سف االأول من العام اجلاري، اإذ ارتفعت 

الكميات املباعة من مادة البوتا�س بن�سبة )6%( من 

)1.2( مليون طن مع نهاية حزيران العام املا�سي 

اإىل )1.4( مليون طن خالل ذات الفرتة من العام 

اجلاري.

واأو�سح الدكتور الن�سور جمموعة من العوامل 

التي اأ�سهمت يف م�ساعفة الربح الت�سغيلي لل�سركة 

من اأهمها ارتفاع متو�سط �سعر البيع للطن بن�سبة 

)10%( مدفوعاً بارتفاع مبيعات البوتا�س احلبيبي 

االأحمر ذات امل��ردود العايل وال��ذي ب��داأت ال�سركة 

اأ�سواق  دخ��ول  من  ومكنها   2019 ع��ام  يف  باإنتاجه 

جديدة، واال�ستمرار بخف�س كلف االإنتاج.

“البوتا�س  اأن  ال��ن�����س��ور،  ال���دك���ت���ور  اأك����د  ك��م��ا 

�ستقوم  حيث  خططها  بتنفيذ  العربية” ما�سية 

خالل الفرتة املقبلة باإ�سافة وحدة ر�س جديدة 

ال�سركة  ح�سة  ل��زي��ادة  ال�ساخنة  ال��ب��ل��ورة  مل�سنع 

يف االأ���س��واق ذات امل��ردود العايل اإ�سافة اإىل زي��ادة 

كميات االإنتاج من مادة البوتا�س احلبيبي والعادي 

االأح���م���ر، وم���ا ي��راف��ق ذل���ك م��ن حت�سن للو�سع 

ال��ت��ن��اف�����س��ي ل��ل�����س��رك��ة يف االأ�����س����واق امل��خ��ت��ل��ف��ة ذات 

االأهمية من حيث العوائد والربحية.

اأ�سا�سيات  زال��ت  “ما  الن�سور  الدكتور  واأ�ساف 

التو�سعية  ال�سركة  داعمة خلطط  االأ�سمدة  �سوق 

البوتا�س والتو�سع يف ال�سناعات  اإنتاج  يف جمايل 

امل�ستقة، وبهذا ال�سدد ناق�س جمل�س اإدارة ال�سركة 

املنطقة  يف  التو�سع  م�ساريع  اأول  تنفيذ  م��وؤخ��راً 

وذلك  ال�سركة  امتياز  �سمن  تقع  التي  ال�سرقية 

األ��ف  ل��زي��ادة االإن��ت��اج ب�سكل مبدئي وب��واق��ع )80( 

طن �سنوياً للمرحلة االأوىل اإ�سافة اإىل )40( األف 

اإىل ذلك، تدر�س  اإ�سافة  الثانية”،  طن للمرحلة 

�سناعي  جممع  بتاأ�سي�س  ق��دم��اً  امل�سي  ال�سركة 

الكلورين  م���ادة  الإن��ت��اج  ال�سايف  غ��ور  يف  كيميائي 

وال�سودا الكاوية وعدد من االأ�سمدة املتخ�س�سة.

“البوتا�س  لدى  اأن  الن�سور،  الدكتور  واأو�سح 

العربية” ت�سوراً �ساماًل الحتياجاتها امل�ستقبلية 

تنوي  حيث  التحتية؛  والبنى  واملياه  الطاقة  من 

ال�����س��رك��ة زي�����ادة ال���ق���درة ال��ت��ول��ي��دي��ة م��ن ال��ب��خ��ار 

والكهرباء لتلبية احتياجاتها امل�ستقبلية يف �سوء 

م�ساريع التو�سع املنوي تنفيذها، كما تدر�س زيادة 

الطاقة  خ��الل م�سادر  املولدة من  الطاقة  ن�سبة 

اإدام��ة وتطوير  ال�سركة على  املتجددة. كما تقوم 

ال��ق��ائ��م��ة  بعملياتها  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى 

التي  ال��ك��رى  امل�ساريع  ك��اف��ة  تنفيذ  يف  وت�ستمر 

حتقق لها الزيادة املطلوبة يف االإنتاج واالرتقاء يف 

معدالت القيمة امل�سافة ملنتجاتها.

االنباط- معان

 زار رئي�س ال��وزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة، 

ال�����س��ب��ت، حم��اف��ظ��ة م��ع��ان �سمن �سل�سلة  ام�����س 

من اجل��والت وال��زي��ارات امليدانية التي يجريها 

للعديد من املناطق يف اململكة.

وتاأتي الزيارة لالطالع على واقع اخلدمات 

فر�س  وحتفيز  وال�����زوار،  للمواطنن  امل��ق��دم��ة 

العامة  امل��راف��ق  تفقد  اإىل  اإ���س��اف��ة  اال���س��ت��ث��م��ار، 

واحليوية يف املحافظة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات 

امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة ب��ت��ك��ث��ي��ف ال��ع��م��ل 

امليداين، والعمل على حت�سن امل�ستوى املعي�سي 

واخلدمي للمواطنن.

ون��ح��ن نحتفل  “اأننا  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  واأك����د 

اأّن حمافظة  ن���درك  االأردن���ّي���ة،  ال��دول��ة  مبئوية 

َم��ع��ان حتمل رم��زي��ًة يف ت��اري��خ ال��دول��ة االأردن��ي��ة 

وح��ا���س��ره��ا وم�����س��ت��ق��ب��ل��ه��ا ويف وج�����دان ج��الل��ة 

امللك عبداهلل الثاين و�سمو االأمري احل�سن بن 

اأننا  االأم���ن، م��وؤك��دا  الثاين ويل عهده  عبداهلل 

واإجنازاتهم يف م�سرية  باأهل معان  دائماً  نفخر 

الوطن الغايل”.

وا�ستهل رئي�س ال��وزراء زيارته اإىل حمافظة 

ال��ب��رتا االأث��ري��ة حيث  اإىل مدينة  ب��زي��ارة  معان 

ال��وردي��ة ووج��ه ب�سرورة رفع  املدينة  جت��ول يف 

وزائ����ري  لل�سياح  امل��ق��دم��ة  م�����س��ت��وى اخل���دم���ات 

املدينة اإ�سافة اإىل �سرورة تنظيم �سوؤون مقدمي 

االأث��ري��ة وفر�س  املدينة  داخ��ل  التنقل  خ��دم��ات 

�سيادة القانون يف هذا املجال.

واأكد رئي�س الوزراء اأن الدولة االأردنية تويل 

مدينة البرتا االأثرية التي ت�سكل درة ال�سياحة 

االأردنية جل االهتمام والعناية. كما اأكد رئي�س 

ال����وزراء ���س��رورة االإ���س��راع ب��اأخ��ذ املطاعيم �سد 

فريو�س كورونا من قبل اأكر ن�سبة ممكنة من 

املثلى لال�ستمرار بفتح  الطريقة  املجتمع وهي 

القطاعات ويف مقدمتها ال�سياحة.

التطعيم  زي�����ادة  اأن  اإىل  اخل�����س��اون��ة  ول��ف��ت 

اإعالنها  �سيتيح  ال��ب��رتا  يف  والعاملن  لل�سكان 

العاملية  ال�سياحة  ي�سجع  مب��ا  خ�سراء  منطقة 

وتعطي االطمئنان لل�سائحن والزوار وحتريك 

ع��ج��ل��ة ال��ن�����س��اط ال�����س��ي��اح��ي واحل������رف وامل��ه��ن 

االإغ��الق��ات  بفعل  ت�سررت  وال��ت��ي  ب��ه  املرتبطة 

ال�سابقة.

وا���س��ت��م��ع رئ��ي�����س ال������وزراء ي��راف��ق��ه ع���دد من 

اإيجاز من رئي�س جمل�س مفو�سي  اإىل  ال���وزراء 

�سلطة اإقليم البرتا التنموي ال�سياحي الدكتور 

���س��ل��ي��م��ان ال��ف��رج��ات ح���ول اخل��ط��ط وامل�����س��اري��ع 

التي و�سعتها ال�سلطة لتطوير املنتج ال�سياحي 

وا����س���ت���ق���ط���اب ال�������س���ي���اح���ة امل���ح���ل���ي���ة وال���ع���رب���ي���ة 

واالأجنبية.

وجت���ول رئ��ي�����س ال�����وزراء يف خمتلف م��راف��ق 

البرتا  متحف  �سملت  االأث���ري���ة  ال��ب��رتا  مدينة 

الذي يحكي ق�سة ح�سارة االأنباط، ف�سال عن 

االإرث  ه��ذا  على  واملحافظة  الرتميم  م�ساريع 

االإن�ساين.

واط��ل��ع على  ال��ب��رتاء  زوار  م��رك��ز  تفقد  كما 

اخلدمات التي يقدمها لل�سياح وزائري املدينة.

“ال�سيق”  ال������وزراء  رئ��ي�����س  و���س��م��ل��ت ج��ول��ة 

املدينة  املهمة يف  املعامل  التي تعد من  واخلزنة 

االأثرية. وتبادل رئي�س الوزراء احلديث مع �سياح 

اأردنين  الوردية من مواطنن  املدينة  وزائ��ري 

ومن جن�سيات عربية واأجنبية.

وعلى �سعيد اآخر، التقى رئي�س الوزراء عددا 

بجامعة  م��ع��ان  حم��اف��ظ��ة  يف  امل�ستثمرين  م��ن 

احل�����س��ن ب��ن ط���الل ب��ح�����س��ور اأع�����س��اء اللجنة 

الوزارية ملتابعة اأداء املناطق التنموية واحلرة.

واأكد رئي�س الوزراء رمزية معان لدى الدولة 

االأردن��ي��ة خ��الل املئة ع��ام م��ن ت��اري��خ تاأ�سي�سها، 

م�ستذكرا ب�سمات واأياد وعطاءات اأبنائها.

ك��م��ا اأك����د اأن حم��اف��ظ��ة م��ع��ان ل��ه��ا م��ك��ان��ة يف 

وج���دان ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين واالأم���ري 

احل�����س��ن ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين ويل ال��ع��ه��د، ويف 

قلوب االأردنين. واأكد رئي�س الوزراء اأن احلكومة 

القطاع اخلا�س  ال�سراكة مع  تعمل على تعزيز 

وج���ذب اال���س��ت��ث��م��ارات يف جم���ال �سبكة ال��ط��رق 

لت�سييد �سبكة طرق حديثة واآمنة، ت�سكل رافعة 

وممكنا للحركة االقت�سادية، وحتقق وفرا على 

اخلزينة العامة وت�سمن ا�ستدامة و�سيانة واإدارة 

ع�سرية ل�سبكة طرق اآمنة حتافظ على �سالمة 

واأرواح املواطنن وحتقق ربحا معقوال وم�سروعا 

للم�ستثمر وخدمة مثلى للمواطنن واالقت�ساد.

اأن احل��ك��وم��ة م��ل��ت��زم��ة يف متكن  اأك����د  ك��م��ا 

القطاع اخلا�س واإعادة تفعيل املناطق التنموية 

وو���س��ع��ه��ا ع��ل��ى امل�����س��ار ال�����س��ح��ي��ح، م���ن خ��الل 

منح  يف  وال��ن��ظ��ر  ت�سريعية،  ب���اإج���راءات  ال��ق��ي��ام 

ربطها  �سريطة  خمتلفة  �سريبية  م��ع��ام��الت 

واال�ستثمارات  امل�ساريع  يف  االأردن��ي��ن  بت�سغيل 

ب�سرورة  امللكية  ل��ل��روؤى  تنفيذا  املحافظات،  يف 

كرمية  حياة  وتوفري  املناطق  ه��ذه  يف  النهو�س 

لبناتنا واأبنائنا يف املحافظات.

اأن ال��ه��م االأول جل��الل��ة امل��ل��ك عبد  واأ���س��اف 

املتعاقبة،  للحكومات  وتوجيهاته  ال��ث��اين  اهلل 

يتمثل ب�سرورة التوا�سل املبا�سر مع املواطنن 

حت�سن  ب���ه���دف  ����س���ك���واه���م،  اإىل  واال����س���ت���م���اع 

م�ستواهم املعي�سي وتوفري �سبل احلياة الكرمية 

لهم.

اإىل  اأن نرتقي  “ناأمل  ال���وزراء:  وق��ال رئي�س 

م�ستوى هذه الثقة التي و�سعها جاللته يف هذه 

وا�ستثمارية  اإج��رائ��ي��ة  ث��ورة  ب��اإح��داث  احلكومة 

تعود بالنفع على املواطنن”.

التحديات  ت����درك  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

وم��دى  االإن��ت��اج  ككلف  اال�ستثمار،  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

انعكا�سها على البنى التحتية، م�سريا اإىل اأن قرار 

اإع��ادة  اإىل  يهدف  الكهربائية  التعرفة  اإ���س��الح 

توجيه الدعم للقطاعات امل�ستفيدة كالقطاعات 

االإنتاجية مثل: القطاعات ال�سناعية والزراعية 

وال�سياحية.

اأ���س��ا���س��ًي��ا ت�سعى  اأن ه����ذا االأم�����ر ي��ع��د  وب����ن 

احلكومة اإىل تنفيذه بدرجة متفاوتة حتى ربيع 

العام املقبل، اآماًل اأن حتل االإ�سكاليات املرتبطة 

مبديونية �سركة الكهرباء الوطنية، ومبا ينعك�س 

على توجيه الدعم للقطاعات االإنتاجية.

اإىل ���س��رورة  ال��دك��ت��ور اخل�����س��اون��ة  كما لفت 

للم�ستثمر،  واح����دة  ا�ستثمارية  ن��اف��ذة  اع��ت��م��اد 

تب�سيط  بغية  ق�ساياه،  بجميع  مرتبطة  تكون 

االإج�����راءات وت�سهيلها، واحل���د م��ن االإج����راءات 

البريوقراطية التي تاأخذ وقتا اأكر.

واأ���س��ار اإىل اأن احلكومة تعمل على ع��دد من 

امل�ساريع اال�سرتاتيجية املركزية، ومنها م�سروع 

والعقبة  معان  حمافظتي  من  ال�سككي  الربط 

اهتماماً حقيقياً  ي�سهد  ال��ذي  املا�سونة،  باجتاه 

من جهات ا�ستثمارية مهمة.

واأ�ساف اأن هناك عماًل غري م�سبوق واهتمام 

امل��وج��ودة يف جنوب  باملعادن  ال��ع��ام  م�ستمر ه��ذا 

بالتنقيب  اأب��دت رغبتها  اململكة من قبل جهات 

عن هذه املعادن، االأم��ر ال��ذي يعود بالنفع على 

العجلة االقت�سادية.

رئي�س  اأك����د  ال���ع���ام،  ب��ال��ق��ط��اع  يتعلق  وف��ي��م��ا 

الوزراء اأهمية اأن ي�سرتجع القطاع كفاءته التي 

كانت ي�سهد لها �سابقا، واأن ي�ست�سعر املوظف باأن 

اخلدمة العامة تعد �سرفا.

اأن القطاع العام مل يعد  واأع��اد التاأكيد على 

من  الب�سرية  امل��خ��رج��ات  ا�ستيعاب  ع��ل��ى  ق����ادرا 

من  يتطلب  مما  العمل،  �سوق  لرفد  اجلامعات 

احل��ك��وم��ة م��وا���س��ل��ة مت��ك��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

لبناتنا  عمل  ف��ر���س  ت��وف��ر  ا�ستثمارات  الإي��ج��اد 

واأبنائنا.

واأو�سح اأن جائحة كورونا اأثرت على اململكة، 

ال��ع��ام  م��ن ح��ي��ث ال�سيولة وان��خ��ف��ا���س االإي�����راد 

“ ن��اأم��ل  م�سيفا:  ال��ق��ط��اع��ات،  اإغ����الق  نتيجة 

ال�سعبة  املرحلة  م��ن  خرجنا  نكون  اأن  اهلل  م��ن 

والدقيقة يف التعامل مع تداعيات الوباء، و�سط 

خماوف من املتحور الهندي، داعًيا املواطنن اإىل 

االقبال على التطعيم �سد الفريو�س، مبا ي�سهم 

يف اإعادة احلياة اإىل طبيعتها.

ودعا رئي�س الوزراء ال�سباب اإىل التفكري خارج 

ال�سندوق والبحث عن ابتكار م�ساريع ريادية من 

خالل اال�ستفادة من ال�سناديق التمويلية لبع�س 

اأحد  بتجربة  ال�سدد  هذا  يف  م�سيدا  املوؤ�س�سات، 

�سباب معان الذي ا�ستفاد من م�سروع “انه�س” 

يف اإن�ساء م�سنع للكا�سات اأ�سبح جتربة ناجحة 

يف ت�سدير منتجاته للخارج.

وقدم نائب رئي�س الوزراء وزير االإدارة املحلية 

توفيق كري�سان، ب��دوره، اإيجازا لرئي�س ال��وزراء 

حول جممل الق�سايا التي طرحها امل�ستثمرون 

التنموية  للمناطق  اع���ف���اءات  كمنح  ال��ل��ق��اء  يف 

و�سمول اخلدمات احلكومية حتت مظلة النافذة 

البريوقراطية  املعيقات  واإزال����ة  اال�ستثمارية، 

ملعامالت امل�ستثمرين، وعدم توفر كلف االنتاج يف 

االأ�سواق املحلية.

ال���وزراء الدكتور ب�سر  اإىل ذل��ك اطلع رئي�س 

اخل�����س��اون��ة، خ��الل زي��ارت��ه اىل م��رك��ز احل�سن 

بن عبداهلل الثاين الثقايف يف مدينة معان، على 

التي يجري  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع  جمموعة على 

ال��ع��م��ل ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف اط����ار ال��رن��ام��ج ال��وط��ن��ي 

للت�سغيل الذاتي )انه�س(.

وينفذ الرنامج 178 م�سروعا يف املحافظات، 

م��ن��ه��ا 14 م�����س��روع��ا يف حم��اف��ظ��ة م���ع���ان. وحيا 

روح  م��ع��ان على  و���س��اب��ات  �سباب  ال����وزراء  رئي�س 

املبادرة لديهم باإقامة م�سروعات �سغرية ت�سهم 

التي حتد من  العمل  يف توفري الدخل وفر�س 

البطالة. واأكد رئي�س الوزراء ا�ستعداد احلكومة، 

وم����ن خ����الل ال�����س��ن��ادي��ق ال��ت��م��وي��ل��ي��ة، لتقدمي 

ت�سهيالت مي�سرة لدعم مثل هذه امل�ساريع.

ووفرت هذه امل�ساريع املمولة من اليوني�سيف 

واملنفذة من قبل مركز تطوير االأعمال، الدعم 

بجائحة  تاأثرا  االأك��ر  للمجتمعات  االقت�سادي 

كورونا ونحو 576 فر�سة عمل. وتتوزع امل�ساريع 

يف حمافظة معان بن �سيدلية متطورة ومن�سار 

وت��ول��ي��د يف  ن�سائية  ع��ي��ادة  واأول  ورخ����ام  ح��ج��ر 

“الهايرد”  �سيارات  ل�سيانة  ومركز  املحافظة 

وم�سنع خياطة.

وعلى �سعيد اآخر، زار رئي�س م�ست�سفى معان 

االإ�سابة  ح��االت  ال�ستقبال  املخ�س�س  امل��ي��داين 

مبر�س كورونا. وعر رئي�س ال��وزراء عن �سكره 

ت�سكل  التي  العاملة  الطبية  للكوادر  وتقديره 

خط الدفاع االأول عن �سحة االإن�سان واملجتمع. 

واأهاب رئي�س الوزراء باملواطنن االقبال وب�سكل 

كورونا  لفريو�س  امل�سادة  املطاعيم  الأخ��ذ  كبري 

الطبيعية  حياتنا  ن�ستاأنف  اأن  ن�ستطيع  حتى 

بثقة عالية. ووجه رئي�س الوزراء ، وزير ال�سحة 

بدرا�سة احتياجات م�ست�سفى معان احلكومي من 

الكوادر واالخت�سا�سات الطبية .

اإىل ذلك، زار رئي�س ال��وزراء جمعية “اخلري 

والركة” الن�سائية يف بلدة الها�سمية مبحافظة 

م���ع���ان. وا���س��ت��م��ع رئ��ي�����س ال�������وزراء م���ن رئي�سة 

اأه��داف اجلمعية التي  اجلمعية اإىل �سرح حول 

تقوم على رعاية االيتام .

خمبوزات  مل�سغل  م�سروعا  اجلمعية  وتنفذ 

اإىل  بتحويله  وت��اأم��ل  املنطقة  ال��وح��ي��د يف  وه��و 

مطبخ انتاجي. واأكد رئي�س الوزراء اأن احلكومة 

وبتوجيهات من جاللة امللك و�سمو ويل العهد 

للوقوف  امليدانية  اجل���والت  تكثيف  على  تعمل 

ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات امل���واط���ن���ن وت���ق���دمي اأف�����س��ل 

اإىل  ال���وزراء  ا�ستمع رئي�س  اخل��دم��ات لهم. كما 

ايجاز حول عدد من امل�ساريع التي جرى عر�س 

م�����س��روع جلمعية  لها يف اجلمعية وه��ي  من���اذج 

�سيدات اجلفر عبارة عن خميطة االأدوات املنزلية 

م�سروع  خ��الل  م��ن  ال�سوبك  �سيدات  وجلمعية 

الإنتاج االألبان واالأجبان وم�سروع خمبز جلمعية 

“اأرامل وادي مو�سى” وم�سروع معمل حلويات 
يف  البادية  لتنمية  ال�سالم  جلمعية  ومعجنات 

اجلفر وم�سروع خمبز يف بلدة املحمدية.

االنباط:  فرح مو�سى
 

اع��رت���س جم��م��وع��ة م��ن االط���ب���اء امل��ع��ي��ن��ن يف 

ا�سبحت  حيث  امل�����س��اواة  ع��دم  على  ال�سحة  وزارة 

رواتب االطباء الغري معينن ويعملون على نظام 

املكافاة اعلى من رواتب االطباء املقيمن واملعينن 

يف وزارة ال�سحة بعد قرار وزير ال�سحة برفع قيمة 

املكافئة 500% فا�سبحت رواتبهم 750 دينار مقابل 

ان الطبيب املعن الي�سل راتبه لهذه القيمة

“ االنباط” وه��م  ل  االط���ب���اء  ب��ع�����س  ح����دث 

وزير  كتاب  �سدور  بعد  املهم  خيبة  عن  يعرون 

العاملن  االأط���ب���اء  م��ك��اف��اأة  قيمة  ب��رف��ع  ال�سحة 

طالب  حيث   ، معينن  الغري  االإق��ام��ة  برنامج  يف 

االطباء املعينن ب�سملهم برفع قيمة رواتبهم ذلك 

اأن منهم الكثريين ومعينن و�سمن برامج االإقامة 

رواتبهم اأقل بكثري من قيمة املكافاأة التي مت رفعها 

لالأطباء الغري معينن، وتابعوا حديثهم انهم قبل 

فرتة طالبوا الوزير  فرا�س الهواري باإقرار النظام 

بالق�ساة  اإ���س��وة  ال�سحة  وزارة  الأط��ب��اء  اخل��ا���س 

والذي �سيكون له االأثر الكبري يف حتقيق العدالة 

ورفع الواقع املعي�سي الأطباء وزارة ال�سحة خا�سة 

والغالء  يعانونها  التي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  يف ظل 

الفاح�س ، وانهم خالل عدة لقاءات مع الوزير كان 

من طلباتهم انهم يريدون اقرار عالوة بدل اقتناء 

او عالوة بدل التنقل فكان رد الوزير انه ال يوجد 

خم�س�سات هذا العام وانه �سيدر�س ذلك يف موازنة 

القادم وفجاة ظهرت املخ�س�سات حن رفع  العام 

عالوة االطباء الغري معينن يف ال�سحة.

والتع�سف  الظلم  كمية  ع��ن  حديثهم  وت��اب��ع��وا 

من قبل وزارة ال�سحة  بخ�سو�س العقد املرتتب 

عليهم بعد االن��ت��ه��اء م��ن ب��رن��ام��ج االق��ام��ة حيث 

طالبوا بازالة هذا العقد او الغاء بع�س من �سروطه 

املجحفة ،فعند اإنهاء برنامج االإقامة يلزم الطبيب 

بالعمل يف مالك وزارة ال�سحة �سنتن خدمة عن 

دينار  األ���ف   40 مبلغ  دف��ع  اأو  اإخت�سا�س  �سنة  ك��ل 

الغري  باالأطباء  مب�ساواتهم  طالبوا  حيث  للوزارة 

اإل��زام��ي  ع��ق��د  اأي  يربطهم  ال  وال��ل��ذي��ن  معينن 

ل��ل��خ��دم��ة يف م���الك ال������وزارة ح��ي��ث اأن م����ادة 6 يف 

الد�ستور االأردين ت�سع اجلميع كمواطنن اأردنن 

يف م��ي��زان واح���د وع��دال��ة واح����دة واأن االأردن��ي��ن 

جميعا مت�ساوون يف احلقوق والواجبات .

ح�سب راأي اأطباء وجود عقد ملزم لهم باخلدمة 

اأو دفع مبلغ هائل بعد اخلدمة عند ترك ال��وزارة 

قيمة  م��ن  اأق��ل  رواتبهم  واللذين  املعينن  واإل���زام 

مكافاأة االأطباء الغري معينن التي مت رفعها حديثا 

وبدون وجود �سرط وعقد اإلزامي يلزمهم العمل يف 

الوزارة اإعتروه ظلم واإجحاف بحق فئة دونا عن 

االأخرى وال بد من حتقيق العدالة باإزالة ال�سرط 

يف  العمل  للجميع  يت�سنى  حتى  كامال  االإل��زام��ي 

منظومة تكفل احلقوق للجميع بالت�ساوي .

االنباط- عمان

اأعلنت وزارة ال�سحة، ام�س ال�سبت، عن ت�سجيل 

12 وف���اة و562 اإ���س��اب��ة ج��دي��دة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 

اإىل  للوفيات  االإجمايل  العدد  لريتفع  اململكة،  يف 

10032وفاة 770712 اإ�سابة.

واأ����س���ار امل��وج��ز االإع���الم���ي ال�����س��ادر ع��ن وزارة 

ال�سحة، اليوم، اإىل اأن عدد احلاالت الن�سطة حالّيا 

و�سل اإىل 10162حالة، بينما بلغ عدد احلاالت التي 

اأدخلت اليوم اإىل امل�ست�سفيات 90 حالة، كما بلغ عدد 

احلاالت التي غادرت امل�ست�سفيات 36 حالة، يف حن 

تتلقى  التي  املوؤكدة  االإجمايل للحاالت  العدد  بلغ 

العالج يف امل�ست�سفيات 594 حالة.

اأ���س��ّرة ال��ع��زل يف  اإ�سغال  اأن ن�سبة  وب��ن امل��وج��ز 

ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   7 بلغت  ال�سمال  اإقليم 

اأ�سّرة العناية احلثيثة 15باملئة، فيما بلغت  اإ�سغال 

يف  اال���س��ط��ن��اع��ي  التنف�س  اأج���ه���زة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة 

االإقليم ذاته 8 باملئة.

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

ن�سبة  ب��امل��ئ��ة، يف ح��ن و���س��ل��ت   19 بلغت  ال��و���س��ط 

اإىل  ذاته  االإقليم  العناية احلثيثة يف  اأ�سّرة  اإ�سغال 

29 باملئة، بينما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنف�س 

اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  وبلغت  باملئة.   9 اال�سطناعي 

اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   8 اجل��ن��وب  اإقليم  يف  ال��ع��زل 

اأ�سّرة العناية احلثيثة 11 باملئة، فيما بلغت ن�سبة 

اإ�سغال اأجهزة التنف�س اال�سطناعي يف االإقليم ذاته 

8 باملئة. واأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل 675 حالة �سفاء، 

املتوقعة  ال�سفاء  االإج��م��ايل حل��االت  العدد  لي�سل 

بعد انتهاء فرتة العزل 14 يوماً اإىل 750518 حالة.

واأ�سار اإىل اإجراء 18634 فح�ساً، لي�سبح العدد 

االإجمايل للفحو�سات التي اأجريت منذ بدء الوباء 

ن�سبة  اأن  اإىل  الفتاً  فح�ساً،   8493724 االآن  وحتى 

الفحو�سات االإيجابّية لهذا اليوم و�سلت اإىل نحو 

02ر3 باملئة.
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�إىل حقيقة،  لتحويلها  ن�سعى  وقلوبنا  عقولنا  و�أحللام وطموحات ترت�كم يف  �أهللد�ف 

ولكن �لنتائج تكون خمتلفة. منها ما هو ُمر�سي، ومنها ما هو غري ذلك، ومنها ما بني 

هذ� وذ�ك،  ناق�سٌة �أو كاملة �سنقبل بها، لأن �هلل من �ختار لنا هذه �لنتائج ملا ينا�سبنا. فما 

تعتربه �سر هو خري نكت�سفه بعد حني مع �لأيام. 

�حلياة تفاجئنا د�ئماً لأنها ل تكتمل، ناق�سة، موؤملة لأنها د�ر �لختبار �ملوؤقت، �لطويل 

�إذ�  �لبقاء  لللد�ر  منها  نخرج  موؤقته  ولكنها  جللد�ً.  و�ملرهق  كثري�ً،  و�ملتعب  �ل�سيء،  بع�ض 

�سربنا و�سكرنا

تعامل مع �هلل بيقني باأن ما تريده �سيتحقق و�إن مل يتحقق فاعلم باأنه حتقق باإبعاده 

عنك، لأن ما تريده هو �سٌر لك و�أنت ل تعلم، لكن �ستدرك باأن حرمانه هو قمة عطائه. 

فاهلل يحمينا حتى من �أنف�سنا لأنه �أقرب لنا من حبل �لوريد وهو عامل �لغيب �لذي 

يعلم ول نعلم.

قللر�أت يف �إحللدى �ل�سحف بللاأن م�سهور من �مل�ساهري كللان من قبل فقري جللد�ً وكللل ما 

كان يتمنى هو �حل�سول على فيا بحمام �سباحه، و�سائت �لأقد�ر باأن يكون من �أ�سحاب 

�إنتهاء حياته، لأن حو�ض  �سبب يف  كان  يريد، لكن هذ� �حللم  �لأمللو�ل وح�سل على ما 

�ل�سباحه كان يحمل فايرو�ض ُميت �أنهى حياته. 

فا حتزن �إذ� مل يتحقق حلم تريده، فاهلل �أقرب و�أكرم و�أرحم علينا من �أقرب قريب، 

و�علم باأنك من يحبهم �هلل ويحميهم.

ول  �ل�سبابني  �لغام�سني  جتال�ض  ول  وتفائل  بر�سى  حياتك  وع�ض  د�ئما  �هلل  ��سكر 

�إن مل  وتاأكد  و�حلللب،  بالميان  لنف�سك  بنف�سك  ��سنعها  �لآخرين.  �ل�سعادة من  تت�سول 

يتحقق حلمك، �علم باأنها ر�سالة من �هلل ليخربك بها باأنك كنت يف �لطريق �خلطاأ

ايمان فاروق 

 تظُن أنك ُتحرم وأنت ُترحم 

االنباط- عمان

 �أكد رئي�ض غرفة جتارة عمان خليل �حلاج توفيق، �أهمية 

ملف �لغذ�ء �ن�سجاما مع �لتوجيهات �مللكية �ل�سامية �مل�ستمرة 

باأن يكون يف قمة �لأولويات لتوفري خمزون ��سرت�تيجي من 

�ل�سلع وحماية �ملو�طنني من �رتفاع �لأ�سعار.

�لأردنية  �لنباء  وكالة  مع  مقابلة  يف  توفيق  �حلللاج  وقللال 

)برت�(، �ن ملف �لغذ�ء كان على �لدو�م من �أولويات جالة 

�أحمر”،  “خطا  جللالللتلله  ويللعللتللربه  �للللثلللاين،  عللبللد�هلل  �مللللللك 

م�سدد� على �سرورة متابعة هذ� �لقطاع �لأكرث �أهمية حلياة 

�ملو�طنني و�لأمن �لجتماعي.

للمو�د  و��سحة  ��سرت�تيجية  خطة  �إىل  �حلاجة  �كللد  كما 

وكميات  بللالأ�للسللعللار  تتعلق  دقيقة  بلليللانللات  وقللاعللدة  �لللغللذ�ئلليللة 

�لغذ�ئي  �لأمللن  �أن  �إىل  م�سري�  با�ستمر�ر،  حتدث  �ل�ستري�د 

و�لزر�عية  �ل�سناعية  �لقطاعات  بالتكامل بني  �إل  يتحقق  ل 

�ل�سوق  �إىل  �ل�سلع  �ن�سياب  �ملعيقات وت�سهيل  و�لتجارية وحل 

�ملحلية.

�لركن  هللو  �لتجاري  �لقطاع  �أن  �إىل  توفيق  �حلللاج  ولفت 

�ل�سلع  مللن  �ل�سرت�تيجي  �ملللخللزون  لدعم  و�لأ�للسللا�للسللي  �لأول 

�للللغلللذ�ئللليلللة، لأنللللله يلل�للسللتللورد �ملللللللو�د �لأوللللليللللة �للللتلللي حتللتللاجللهللا 

�جلاهزة  و�لب�سائع  �لزر�عية  و�مل�ستلزمات  و�لبذور  �مل�سانع 

لا�ستهاك، فالأمن �لغذ�ئي ل يقت�سر على توفري �لكميات 

�ملناف�سة  حتلللدده  �للللذي  �ل�سعر  لي�سمل  يللتللعللد�ه  لكنه  فللقللط، 

وتخفيف �ل�سر�ئب و�لر�سوم وت�سهيل �لإجر�ء�ت، بالإ�سافة 

�ملحلي  �ملنتج  على  �ل�ساملة  �لرقابة  خللال  مللن  �جللللودة  �إىل 

و�مل�ستورد وحتقيق �لعد�لة بينهما.

برئا�سة  �لللغللذ�ئللي  لللاأمللن  �أعلللللى  جمل�ض  بت�سكيل  وطللالللب 

رئي�ض �لوزر�ء وي�سم �لوز�ر�ت و�ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �ملخت�سة 

با�ستري�د �ملو�د �لغذ�ئية، �إىل جانب مثلني للقطاع �خلا�ض 

وخللرب�ء،  �لخت�سا�ض  و�أ�سحاب  و�لللزر�عللة  بالغذ�ء  �ملعنيني 

حلل ومعاجلة �ملعوقات بال�سرعة �ملمكنة، بالإ�سافة �إىل �إن�ساء 

�أ�سعار  على  تغري  من  يطر�أ  ما  ملتابعة  لاأ�سعار”  “مر�سد 
�ملللو�د �جلللاهللزة ومللدخللات �لإنللتللاج ومللو�د �لتعبئة و�لتغليف 

لأ�سحاب  دوري  تقرير  وتللقللدمي  وخللارجلليللا،  د�خللللليللا  و�لللنللقللل 

�لقر�ر لتفويت �لفر�سة على كل من ت�سول له نف�سه ��ستغال 

ذلك مل�سالح �سخ�سية �سيقة تلحق �ل�سرر باملو�طنني.

�لعامة  �لنقابة  كذلك  ير�أ�ض  �لللذي  توفيق  �حلللاج  و�و�سح 

لتجار �ملو�د �لغذ�ئية، �أن حماية �مل�ستهلك يف قمة �لأولويات 

بالتو�زي مع ق�سية �لأمن �لغذ�ئي، كما �أن حماية �ي قطاع 

�حللقة  يعد  �لللذي  �ملللو�طللن  ح�ساب  على  يكون  ل  �قت�سادي 

�لأ�سعف وبخا�سة مع تر�جع قدر�ته �ل�سر�ئية.

كما طالب باأن يكون ملف ��ستري�د و�أ�سعار �ملو�د �لغذ�ئية 

باإ�سر�ف كلي لوز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�لتموين، ملنع تد�خل 

وي�سر  �مل�ستوردين  يربك  ما  جهة،  من  لأكللرث  �ل�ساحيات 

مب�سلحة �مل�ستهلك و�لتاأثري على �ملخزون �ل�سرت�تيجي من 

�ل�سلع.

و�سريبة  �جلمركية  �لر�سوم  من  �لللغللذ�ء  �إعللفللاء  �إىل  ودعللا 

و�إجنلللاز  �لتخلي�ض  عمليات  يف  �لأوللللويلللة  ومللنللحلله  �ملللبلليللعللات، 

ب�سروط  �لنظر  و�إعللادة  �ملخربية،  �لنتائج  �ملعامات وتعجيل 

وت�ساريح �ل�ستري�د �ملطلوبة لبع�ض �ملو�د �لغذ�ئية.

و��للسللار �إىل �أن �لللقللطللاع �لللتللجللاري و�خلللدمللي كلللان �لأكلللرث 

�إىل حالة  كللورونللا وو�للسللل  فللريو�للض  �أزملللة  تبعات  مللن  ت�سرر� 

�لنهاك، جر�ء �لإغاقات و�لإجللر�ء�ت �لتي �تخذت ملو�جهة 

�لوباء.

و�خلدمي  �لتجاري  �لقطاع  �أن  �إىل  �لغرفة  رئي�ض  ولفت 

و�لر�سوم  لل�سر�ئب  ود�فع  �لأردنية  للعمالة  �أكرب م�سغل  هو 

�جلللمللركلليللة، ملللا يللتللطلللللب �ملللحللافللظللة عللللليلله ملللن �جللللل تللعللايف 

�لقت�ساد �لوطني من �آثار �جلائحة، مطالبا باأن يكون هناك 

وز�رة خا�سة للتجارة و�خلدمات.

االأنباط-جواد اخل�رضي

�للللتلللقلللى نلللائلللب رئللليللل�لللض �للللللللللوزر�ء وزيللللر 

و�لفريق  كري�سان  توفيق  �ملحلية  �لإد�رة 

وزر�ء  �لللسلللم  و�لللللللللذي  �مللللللر�فلللللق  �لللللللللللوز�ري 

�لللطللاقللة، �للل�للسللنللاعللة و�للللتلللجلللارة، �لللبلليللئللة،و 

�لإقت�ساد، ومدير عام �جلمارك، و�سريبة 

�ل�سبت  يلللوم  �ل�للسللتللثللمللار،  �للللدخلللل، وهلليللئللة 

يف  �مللل�للسللتللثللمللريللن    ٢٠٢١/٧/٣١ �ملللللو�فللللق 

�لتنموي  �ملحرك  �لتنموية  معان  منطقة 

و�ل�لللسلللتلللثلللملللاري حللليلللث ��للسللتللمللع كللريلل�للسللان 

و�لللفللريللق �لللللوز�ري وعلللدد مللن �مللل�للسللوؤولللني 

تللو�جلله  �لللتللي  �ملللعلليللقللات و�لللتللحللديللات  �إىل 

�أحللد  تللذللليلللللهللا.  علللللى  للعمل  �مللل�للسللتللثللمللريللن 

�مللل�للسللتللثللمللريللن و�لللللللذي حتللللدث نللليلللابلللًة عللن 

جمللمللوعللة �مللل�للسللتللثللمللريللن حلليللث قللللال على 

�لللرغللم مللن �للللدور �لللكللبللري �للللذي تللقللوم به 

��ستقطاب  �أجللل  مللن  مللعللان  تطوير  �سركة 

�ل�للسللتللثللمللار�ت علللللى خمللتلللللف �أ�للسللكللالللهللا يف 

لاإجر�ء�ت  وت�سهيلها  �ل�سناعية  �لرو�سة 

ورغم  كبري،  وجهد  وقللت  �إىل  حتتاج  �لتي 

�لللتللنللافلل�للض �لللكللبللري بلللني �للللللدول يف جمللال 

�ملت�سارعة  و�لتغري�ت  �ل�ستثمار�ت  جللذب 

�لقت�سادية  و�لللظللروف  �لأو�لللسلللاع  ظللل  يف 

كورونا  جائحة  ظل  يف  خا�سًة  و�ل�سيا�سية 

موؤكًد� على �أن ويف ظل هذه �جلائحة ُيحتِّم 

با�ستمر�ر  ونحدث  نطور  �أن  جميًعا  علينا 

و�لإد�رية خا�سًة مبا  �لت�سريعية  �ملنظومة 

�مل�ستثمرين  ملنح  �ل�ستثمار  بقانون  يتعلق 

حو�فز �إ�سافية لإد�مة �أعمالهم وتو�سيعها 

�سيما  ل  �ملجتمع  على  بالفائدة  يعود  مبا 

تلللوفلللري فلللر�لللض عللمللل �إ�لللسلللافللليلللة كللمللا قللدم 

ُتعَترب  �لتي  �ملاحظات  بع�ض  �مل�ستثمرين 

معان  مبنطقة  �مل�ستثمرين  يو�جه  حتدي 

�لتنموية مع و�سع �حللول �ملقرتحة منها 

:

�أوًل: منظومة �حلو�فز �ملالية و�لإد�رية 

ملللوؤكلللديلللن علللللى عللللدم متلليلليللز ملل�للسللتللثللمللري 

�سريبية  حللو�فللز  بللاأيللة  �لتنموية  �ملنطقة 

خ�سو�سية  ملللن  �للللرغلللم  علللللى  وجللمللركلليللة 

�ملللنللطللقللة حلليللث يلللرى �مللل�للسللتللثللمللرون تللر�جللع 

متييز  فمن  �لتنموية  �ملناطق  �إن�ساء  منذ 

�إىل فر�ض   ٢٠٠٨ عللام  و�إربللد  و�ملفرق  ملعان 

٢٪ على كل بيان معفي ومن ثم مت  ر�سوم 

٢٠١٤ بعد  �إلللغللاء كللامللل لللهللذ� �لللتللمللّيللز عللام 

�سم �ملدن �ل�سناعية �إىل �ملناطق �لتنموية 

من  �ملُتاأتي  �لدخل  �إعفاء  �إلغاء  ذلك  ِلَيلي 

 ٢٠٢٠ عللام  �لدخل  �سريبة  من  �ل�سادر�ت 

�لعام لأن يتم منح  �لأمور يف نف�ض  لت�سل 

حو�فز  �لتنموية  �ملناطق  خارج  �ل�سناعات 

�لتنموية  �ملناطق  حللرمللان  مللع  لل�سادر�ت 

ذ�ت  �لتنموية  �ملللنللاطللق  متييز  مللقللرتحللني 

بها  خللا�للسللة  حللو�فللز  بللحللزمللة  �خل�سو�سية 

�إىل  �لأردن  يف  �ملناطق  تق�سيم  خللال  مللن 

فئات بح�سب �حلاجة �إىل �لتنمية مع منح 

ومنح  �حلو�فز  من  خا�سة  حزمة  فئة  كل 

�مل�سافة  �لقيمة  ذ�ت  للم�سانع  �حلللو�فللز 

�لأعلى وت�سغيل �عتمادها للعمالة �ملحلية.

قللدم  لللقللد  �ل�للسللتللثللمللاريللة  �لبيئة  ثللانللًيللا: 

�لتطبيق  عللدم  مللن  �سكو�هم  �مل�ستثمرين 

�لللكللامللل خلللدمللات �لللنللافللذة �ل�للسللتللثللمللاريللة 

حلليللث ملللا ز�ل �مللل�للسللتللثللمللر يللحللتللاج ملللر�جللعللة 

مو�فقاتها  على  للح�سول  حكومية  دو�ئللر 

وخدماتها مثل وز�رة �لعمل، وز�رة �لبيئة، 

على  �حل�سول  و�سعوبة  �مللللدين،  و�لللدفللاع 

تتطلب  و�للللتلللي  �لإللللكلللرتونللليلللة  �خللللدملللات 

�لوقت  �إىل  �إ�سافة  تب�سيطها،  �إىل  �حلاجة 

معادلت  �إجلللر�ء�ت  تللاأخللذه  �لللذي  �لطويل 

و�لللبلليللانللات  �لبيئية  و�ملللو�فللقللات  �لت�سنيع 

�جلللمللركلليللة ملللع �ملللطللالللبللة بلل�للسللمللول كللافللة 

�لنافذة  مظلة  حتت  �حلكومية  �خلدمات 

قيا�سية  �إجللللللر�ء�ت  وو�للسللع  �ل�للسللتللثللمللاريللة 

على  وتعميمها  �إجلللر�ء�ت  )دللليللل  معتمدة 

�مل�ستثمرين(.

تعترب  �لتي  �لإنتاج  ُكلَف  �رتفاع  ثالًثا: 

ملل�للسللكلللللة عللللامللللة تللللعللللاين ملللنلللهلللا قلللطلللاعلللات 

ُكلَف  و�رتفاع  �لأردين  عديدة يف �لقت�ساد 

)حام�ض  حملللللًيللا  �مل�سنعة  �لأولللليلللة  �مللللو�د 

�للللفللل�لللسلللفلللوريلللك، �لللسلللخلللور �للللفلللو�لللسلللفلللات، و 

�ملحلية  �مللل�للسللانللع  مللنللح  يللتللم  �لللكللربيللت( ول 

بع�ض  يف  تكون  بللل  تف�سيلية  معاملة  �أّيللة 

�لأحللللليلللللان �خلللللامللللات �ملللحللللليللة �أغلللللللللى مللن 

�خللللاملللات �مللل�للسللتللوردة و�لأ�لللسلللعلللار �لللعللامللليللة 

�لر�أ�سمايل  �لدعم  تقدمي  �حلللل  ومقرتح 

ملللل�لللسلللاريلللع تلللولللليلللد �لللللكللللهللللربللللاء بلللاللللطلللاقلللة 

�لعمالة  وتوظيف  تدريب  ودعم  �ل�سم�سية 

�ملحلية مع حتديد ن�سب �لعمالة �لأجنبية 

�لفريق  تغطي  مئوية  بن�سبة  تبد�أ  بحيث 

تخفي�سها  ثللم  وملللن  للم�سنع  �لللرئلليلل�للسللي 

على مد�ر �سنو�ت.

م  ر�بلللللًعلللللا: �للللتلللحلللديلللات �لللللعللللامللللة، تلللقلللدَّ

�ملتكررة  �ملطالبات  من  بعدد  �مل�ستثمرين 

�لت�سنيف  ونللظللام  �لبيئة  وز�رة  دور  حللول 

�لتعديل  مت  و�للللذي  �لبيئي  و�لللرتخلليلل�للض 

�لأ�للسللمللدة  م�سانع  مللن  ُيطلب  حيث  عليه 

�خللط  على  �لإنتاجية  عملياتها  �لقائمة 

من  بلللدًل  بيئي  �أثلللر  تقييم  يعترب  و�للللذي 

�لبيئي وذلك بهدف �خت�سار  �لأثر  در��سة 

�لللللوقللللت و�جلللللهللللد و�للللتلللكلللالللليلللف مللل�للسللانللع 

بح�سب  فعلي  بيئي  �أثللر  لها  لي�ض  ب�سيطة 

تقوم  �أن  على  �لقللرت�ح  تقدمي  قولهم مع 

�لبيئي  �لأثلللر  تقييم  بللاإلللغللاء  �لبيئة  وز�رة 

دون  �خللط  على  عملها  �لقائم  للم�سانع 

وز�رة  تللقللوم  و�أن  كلليللمللاويللة  تللفللاعللات  �أّيللللة 

�لللبلليللئللة بللتللحللديللد نللطللاق �لللعللمللل �ملللطلللللوب 

در��للسللة  مللع  مللقللارنللًة  �لبيئي  �لأثلللر  لتقييم 

�لأثر �لبيئي وحتديد �سقوف �سعرية لهذه 

�ل�ست�سارية. �خلدمات 

�حلكومة  قيام  �مل�ستثمرين  طالب  كما 

بعدد من:

�ملتبعة  �لأمللنلليللة  �لإجللللللر�ء�ت  تللخللفلليللف   

و�لإجلللللر�ء�ت �جلمركية  �لللكللفللالت  ونللظللام 

وملللو�فلللقلللات �للللدفلللاع �ملللللدين و�لللعللمللل على 

تلل�للسللهلليللل �آلللليلللة �حللل�للسللول علللللى �ملللو�فللقللات 

و�لإجر�ء�ت �خلا�سة با�ستري�د بع�ض �ملو�د 

��ستام �حلاويات  �آلية  وت�سهيل  �لكيماوية 

�لت�سنيع  مللعللادلت  �عتماد  �آللليللة  وت�سهيل 

للمنتجات �ملطروحة يف �ل�سوق �ملحلي.

كلللريللل�لللسلللان وبللللعللللد ��لللسلللتلللملللاعللله ملللطللالللب 

�ل�ستثمار  �أن  علللللى  مللوؤكللًد�  �مل�ستثمرين، 

بلللد ملللن دعللملله ح�سب  �أ�للسللا�للسللي ول  �للسلليء 

توجيهات جالة �مللك عبد�هلل �لثاين بكل 

ما �أوتينا من قوة لتوفري فر�ض عمل، لأن 

بتوفري  �لقيام  ي�ستطيع  �خلا�ض  �لقطاع 

�لبطالة  �أن  على  تاأكيده  مللع  عمل  فر�ض 

ما  بللعلل�للض  علللللى  رده  ويف   ٪٢٨ �إىل  و�للسلللللت 

بع�ض من  تخفيف  جاء من مطالب حول 

�لإجلللللر�ء�ت �لأمللنلليللة قللال كللريلل�للسللان جللاءت 

لللبللنللان وهلللذ� يتطلب  �لللتللفللجللري�ت يف  بللعللد 

�لإجر�ء�ت  �تخاذ بع�ض من  �حلر�ض على 

�لأملللنللليلللة حللفللاًظللا علللللى حلليللاة �ملللو�طللنللني، 

وخال �جلل�سة ح�سر دولة رئي�ض �لوزر�ء 

د. ب�سر �خل�ساونة بعد �أن كان يقوم بجولة 

�لللو�قللع  علللللى  للللاإطلللاع  مللو�للسللى  و�دي  يف 

للم�ستثمرين  �خللل�للسللاونللة  حتللللّدث  �للللعلللام 

مللبلليللًنللا �أن هللنللاك دعلللم لللكللافللة �لللقللطللاعللات 

وبلللوتلللرية مللتللدرجللة لللربلليللع �للللعلللام �لللقللادم 

�لللطللاقللة  ُكللللَلللف  لللتللخللفلليللف  و�للل�للسللعللي   ٢٠٢٢

كونه  �خلا�ض  �لقطاع  ومتكني  �لكهربائية 

�ل�سريك يف �لعملية �لتنموية وقدرته على 

وتدريب  ت�سغيل  من  �لعمل  فر�ض  توفري 

�لعمل  �سوق  و�حتياجات  �إطار  يف  وتطوير 

و�أ�لللسلللاف �خللل�للسللاونللة بللاأنللنللا تللاأثللرنللا �أكلللرث 

مللن غللرينللا جلللر�ء جللائللحللة كلللورونلللا �آملللللني 

�ل�سعبة  �ملرحلة  من  خرجنا  قد  نكون  �أن 

باأن علينا  رغم وجود متحور دلتا و�أ�ساف 

لإعادة  �ملطاعيم  �أخذ  على  �لإقبال  جميًعا 

كافة �لقطاعات �إىل مبا�سرة عملها بكامل 

ومب�سًر�  كللورونللا  قبل  كانت  كما  طاقاتها 

جديدة  م�سانع  لإيجاد  �حلكومي  بال�سعي 

وقللال  �ملللنللطللقللة  �أبلللنلللاء  ت�سغيل  علللللى  تللعللمللل 

��سرت�تيجية  لدينا م�ساريع  �أن  �خل�ساونة 

�لذي  �حلديد  �سكة  م�سروع  منها  مركزية 

ملللروًر�  �ملللا�للسللونللة  مبنطقة  �لعقبة  يللربللط 

مر�حل  هناك  �أن  مو�سًحا  معان  مبدينة 

من  ودول  �سيادية  �سناديق  مع  تفاو�سية 

�أجل �إجناح هذ� �مل�سروع.

و�أكللللللد �لللللتللللز�م �حللللكلللوملللة علللللللى متللكللني 

�لتنموية  �ملناطق  وتفعيل  �لقطاع �خلا�ض 

ملللن �أجلللللل تلللوفلللري فلللر�لللض �لللعللمللل، وحلللول 

�لُكلَف  �أن  �خل�ساونة  قال  �ل�سيدية  طريق 

بو�سائل  تفكر  �أن  �حلللكللومللة  وعلللللى  عالية 

يوفر  �لللذي  �خلا�ض  �لقطاع  مع  ت�ساركية 

�لعام  هللذ�  �أن  و�أ�للسللاف  �قت�سادية  مكنات 

�هتمام غري م�سبوق وبكل �سفافية ت�ستمر  

�حللللكلللوملللة بللللدر��للللسللللة وعللللمللللل فللحللو�للسللات 

�أكللرثهللا  يللرتكللز  و�لللتللي  �ملختلفة  للللللمللعللادن 

وهناك  �لكميات  ملعرفة  �ململكة  جنوب  يف 

�أكد  كما  جتارية،  كميات  بوجود  ينبئ  �أفق 

همهم  �لعهد  وويل  �مللللللك  جللالللة  �أن  على 

�إىل  �حلكومات  توجيه  و�لأ�سا�سي  �ملركزي 

�مل�ستوى  لتح�سني  �لإيللجللابللي  �ل�للسللتللبللاك 

�لف�سلى  �حللليللاة  �للسللبللل  وتللوفللري  �ملللعلليلل�للسللي 

للمو�طن وهذ� ما ن�سعى �إليه، كما ��ستمع 

�خللل�للسللاونللة �إىل �للسللرح مللفلل�للسللل مللن نللائللب 

�مل�ستثمرين. �لوزر�ء ملطالب  رئي�ض 

�لفريق  �أع�ساء  حتللدث  �آخللر  جانٍب  من 

�للللللللوز�ري و�مللللللللدر�ء �مللل�للسللاركللني علللن �أنللهللم 

�سيقومون بالعمل على در��سة ما تقدم به 

�أجل تذليل �ل�سعاب �لتي  �مل�ستثمرين من 

تو�جههم.

ملف الغذاء يحتاج مزيدا من االهتمام

 توفيق: ملف الغذاء كان على الدوام من أولويات جاللة الملك
الحاجة إلى خطة استراتيجية واضحة للمواد الغذائية وقاعدة بيانات دقيقة تتعلق باألسعار

نائب رئيس الوزراء كريشان يلتقي المستثمرين بمنطقة معان التنموية
 االنباط- عمان

يف  �لنفطية  �مل�ستقات  ت�سعري  جلنة  قلللررت 

�ل�سبت،  �م�ض  �ملعدنية،  و�لللرثوة  �لطاقة  وز�رة 

رفع ��سعار �مل�ستقات �لنفطية للفرتة من �لأول 

�ىل ٣١ من �آب �ملقبل.

وبللحلل�للسللب قللللر�ر �للللللجللنللة : �رتللفللع �للسللعللر بيع 

لي�سبح  فل�سا   ٢٠ مبللقللد�ر   9٠ �أوكللتللان  �لبنزين 

٨٣٠ فل�سا للرت و�لبنزين �أوكتان 95 مبقد�ر ٣٠ 

فل�سا لي�سبح ١٠٧٠ فل�سا للرت، و�لديزل مبقد�ر 

و�لللكللاز  للللللرت،  فللللل�للسللا   6١5 لي�سبح  فللللل�للسللات   ١٠

6١5 فل�سا للرت، مع  ١٠ فل�سات لي�سبح  مبقد�ر 

 ٧ �سعر  عند  �لغاز  �أ�سطو�نة  �سعر  على  �لإبللقللاء 

دنانري/��سطو�نة.

�ل�سهري  �للجنة  �جللتللمللاع  خللال  ذلللك  جللاء 

برئا�سة رئي�سة �للجنة/ �أمني عام وز�رة �لطاقة 

و�لللللللرثوة �ملللعللدنلليللة �ملللهللنللد�للسللة �أملللللاين �للللعلللز�م، 

لتحديد �أ�سعار بيع �مل�ستقات �لنفطية حملياً.

و��ستعر�ست �للجنة خال �لجتماع �لأ�سعار 

�لعاملية للنفط �خلام و�مل�ستقات �لنفطية خال 

�سهر متوز ومقارنتها مبثياتها ل�سهر حزير�ن 

�أظهرت معدلت �لأ�سعار �لعاملية  �ملا�سي، حيث 

�رتفاعاً ملحوظاً على �أ�سعار �مل�ستقات �لنفطية 

خال �سهر متوز .

ي�سار �إىل �أن معدل �سعر خام برنت �رتفع �إىل 

٧5 دولر� للربميل يف �سهر متوز �حلايل مقابل 

حزير�ن  �سهر  يف  �مل�سجل  للربميل  دولر   ٧٢.9

�ملا�سي.

االنباط- عمان

�أعلنت �سركتا جوجل، و�لت�سالت �لإيطالية 

�إطللللاق م�سروع  عللن  ر�سمياً  �للسللبللاركللل، �جلللمللعللة، 

و�أوروبلللا  �آ�سيا  قللار�ت  كو�بل بحرية جديد يربط 

و�أفريقيا ومير بالأردن.

 ٢٠٢٤ علللام  ت�سغيله  �ملللتللوقللع  �مللل�للسللروع  ويحمل 

��سمي “بلو” و”ر�مان”، وتبلغ ميز�نيته �لأولية 

�لعقبة  مدينة  و�ختريت  دولر.  مليون  نحو٤٠٠ 

�مل�سروع  بهذ�  �خلا�سة  للم�سار�ت  �لتقاء  كنقطة 

�لعماق �لذي ميتد مل�سافة ٨ �آلف كيلومرت، من 

�لهند جنوباً �إىل �إيطاليا غرباً مرور�ً بالعديد من 

�لدول و�لقار�ت.

وهي  نايتل،  �سركة  �ستقوم  �مل�سادر  وبح�سب 

�أحد ��ستثمار�ت �ملدينة �لرقمية يف �لعقبة، بتوفري 

خدمات �لبنية �لتحتية للم�سروع د�خل �لأردن من 

ت�سغيل و�سيانة.

�ل�سعات  �جلديدة  �لبحرية  �لكو�بل  و�ستوفر 

�للللازملللة ملللقللدمللي �خللللدملللات مللن خلللال مللر�كللز 

بيانات وحمطات �إنللز�ل با�ستخد�م �سيا�سة عادلة 

ومن�سفة من �ساأنها دعم بيئة �لإنرتنت وتطويرها 

وتوفر �سعات رقمية ب�سكل �أكرب لكل من �ل�سركات 

�جلديد  �لللكللو�بللل  م�سروع  ويللعللّد  و�مل�ستخدمني. 

�أحللدث �إجنللاز يف عامل �لبنية �لتحتية لاإنرتنت 

عللرب �لللعللامل مللن �سركة جللوجللل، �لللتللي ت�ستهدف 

�لتناف�سية ملو�جهة طلب مقدمي  زيللادة قدر�تها 

�ملتز�يد  �لت�سالت  و�سركات  �لإنللرتنللت  خدمات 

على �سبكات �إنرتنت �أكرث �سرعة.

االنباط- عّمان

جّددت �سركة زين �لأردن رعايتها لأبطالها 

�لأردنلليللني،  �لبار�ملبية  �لللريللا�للسللات  لعللبللي  مللن 

�لذين حتت�سنهم وتدعم م�سريتهم �لريا�سية 

�ملحافل  كللافللة  يف  �لأردن  لتمثيل  �أعللللو�م،  منذ 

و�للللللبلللللطلللللولت، وملللل�لللسلللاعلللدتلللهلللم علللللللى حتللقلليللق 

�ملحلية  �مل�ستويات  على  �لإجنلللاز�ت  مللن  �ملللزيللد 

و�لدولية. و�لإقليمية 

وتلل�للسللم هللذه �ملللجللمللوعللة كللل مللن علللّد�ء زيللن 

�لأثقال  رفع  و�أبطال  �لن�سا�ض،  �سهيل  �لكفيف 

ملللن ذوي �لإعللللاقللللة مللعللتللز �جللللنللليلللدي، وثللللروة 

�حلللّجللاج، وعللمللر قلللر�دة، ولعللبللة كللرة �لطاولة 

�لعّز�م. فاطمة 

وتلللاأتلللي رعلللايلللة زيلللن لللاأبللطللال �لللبللار�ملللبللني 

�نلللطلللاقلللاً ملللن ��للسللرت�تلليللجلليللتللهللا �للللر�مللليلللة �إىل 

مع  �لأردين ومتللا�للسلليللاً  �لللريللا�للسللة  قللطللاع  دعلللم 

 WE ABLE”« بللرنللاجمللهللا  ��سرت�تيجية 

�للللذي ُيللعللنللى بللدمللج و�للسللمللول �لأ�للسللخللا�للض ذوي 

“�حلد  �لعا�سر  للهدفني  وتطبيقاً  �لإعللاقللة، 

علل�للسللر  و�لللل�لللسلللابلللع  �مل�ساو�ة”  عللللدم  �أوجلللللله  ملللن 

من  �لأهد�ف”  لللتللحللقلليللق  �لللسلللر�كلللات  “عقد 
يف  تتبناها  �لللتللي  �ملُلل�للسللتللد�مللة  �لتنمية  �أهللللد�ف 

�إد�رة  ومللبللادر�تللهللا يف جملللال  بللر�جمللهللا  كللافللة 

خا�ساً  �هتماماً  زيللن  تللويل  حيث  �ل�للسللتللد�مللة، 

لدجمهم  وت�سعى  �لإعللاقللة  ذوي  بللالأ�للسللخللا�للض 

�إظهار طاقاتهم وقدر�تهم،  يف �ملجتمع  بهدف 

تنمية  عملية  يف  ت�سهم  منتجة  فللئللة  وجعلها 

�ملجتمع و�زدهاره.

قللطللاع  تلللدعلللم  زيللللن  �للسللركللة  �أن  �إىل  ُيللل�لللسلللار 

رعايتها  خال  من  وذلللك  �ململكة  يف  �لريا�سة 

مللللجلللملللوعلللة مللللن �لأنلللللديلللللة �لأردنللللليلللللة ولعلللبلللي 

�لللريللا�للسللات �لللفللرديللة، بللالإ�للسللافللة �إىل رعللايللة 

يف  تللقللام  �لللتللي  �ملختلفة  �لريا�سية  �لفعاليات 

يف  للبطولت  م�ستمر  ب�سكل  و�إقامتها  �ململكة، 

�ململكة. خمتلف حمافظات 

رفع اسعار المشتقات النفطية 
لشهر آب المقبل

 جوجل تعلن عن إنشاء كوابل بحرية 
تربط أوروبا بآسيا مرورًا باألردن

زين تجدد رعايتها ألبطالها من 
العبي الرياضات البارالمبية

االحد    1 / 8 /2021
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قررت وزارة الداخلية حب�س موؤجري مزارعهم اخلا�صة التي حتتوي على برك مائية 

ملا ت�صكل من خطر على امل�صتاأجرين وتعر�س حياتهم للخطر وفق اخلرب املن�صور.

هل الربك اأ�صد فتكا من الت�صريحات التي دوت خالل عيد الأ�صحى و�صكلت خطرا 

حقيقيا ملا حتتويه من افكار غريبة عن جمتمعنا الإ�صالمي العربي ال�صيل.

هل اللعب باملاء اأخطر على حياة املواطنني من انقطاع الك�صجني او الكهرباء ب�صكل 

مفاجئ عن املر�صى يف امل�صت�صفيات وهم على اأ�صّرة ال�صفاء مما يعر�صهم للموت املفاجئ 

دون ا�صعار؟

ق��رارات واأوه��ام تن�صجها احلكومة للق�صاء على من يحاول اأن ي�صد رمق عي�صه دون 

احلكومة  وك��اأن  يديه،  ليمد  امل�صاجد  واأم��ام  ال�صوئية  ال���ص��ارات  على  للوقوف  احلاجة 

حتارب كل من يحاول احل�صول على القليل من خالل ب�صطة لبيع ما لذ وطاب فتتعر�س 

لأب�صع حماولت العتداء والتخريب بحجة عدم وجود ترخي�س، وهو نف�صه ما يتعر�س 

له ا�صحاب املزارع بحجة غياب ال�صالمة العامة؟؟

ال تعلم حكومتنا العزيزة ان الت�صريحات املتتالية واملت�صاربة والتي تفوح منها رائحة 

عودة احلظر تقتل الأرزاق وتزيد من معدلت البطالة وتنحر ما تبقى من �صعاع اأمل 

به من  ارح��م  امل��وت  ي��رى  اأ�صبح  ال��ذي  املواطن  اللوم على  وا�صقاطها  اأجمل؟  القادم  ان 

مالحقة الديون واليجارات وطلبات ابنائه التي تغرقه يف بحور اليا�س ولي�س يف بركة 

ماء ا�صتاأجرها يف مزرعة !!!

ارحموا املواطن وابحثوا عن قرارات تنع�س حياته .

جمانه جمال

 طعنات متتالية !

 الأحد    1  /  8  / 2021

االنباط - خليل فرايه

رع��������ى  رئ���ي�������س ����ص���ل���ط���ة م���ن���ط���ق���ة ال��ع��ق��ب��ة 

الإق��ت�����ص��ادي��ة اخل��ا���ص��ة امل��ه��ن��د���س ن��اي��ف اأح��م��د 

بخيت اح��ت��ف��الت م��در���ص��ة راه��ب��ات ال��وردي��ة يف 

من  والع�صرين  ال��راب��ع  ال��ف��وج  بتخرج  العقبة 

موؤثر  ح�صور  و�صط    ) املئوية  ف��وج   ( طلبتها  

لأول��ي��اء الأم����ور والطلبة وع���دد م��ن ال��ق��ي��ادات 

الر�صمية يف املدينة.

وق��������ال رئ���ي�������س ����ص���ل���ط���ة م���ن���ط���ق���ة ال��ع��ق��ب��ة 

ه���ذا اجل��ي��ل يعدُّ  اإن   « الإق��ت�����ص��ادي��ة اخل��ا���ص��ة 

تفوقه  ظل  يف  املتميزة  الرتبوية  الأج��ي��ال  من 

على  وتداعياته  ك��ورون��ا  رغ��م جائحة  واإب��داع��ه 

العملية الرتبوية والتدري�صية برمتها، م�صيداً 

بجهود امل��در���ص��ة وال��ط��الب واأول��ي��اء الأم���ور يف 

الو�صول اإىل هذه املرحلة الفا�صلة من م�صرية 

الطالب نحو امل�صتقبل مت�صلحاً بالعلم والتفوق 

والإرادة التي �صنعتها اإدارة جمتهدة يف مدر�صة 

من  ليتمكنوا  الطلبة  لأبنائها  الكثري  قدمت 

احل�صول على اأعلى النتائج.

وعرب م. بخيت عن اإعجابه مب�صتوى الطلبة 

حفل  تقدمي  يف  �صيما  ل  العالية  واإمكانياتهم 

التخريج باللغات الثالث العربية والجنليزية 

املئوية  جيل  ب��اأن  وا�صحة  ب��اإ���ص��ارة  والفرن�صية 

جميع  يف  الع�صر  متطلبات  مواكبة  على  ق��ادر 

�صنعتها  اإرادة  م��ن  ذل���ك  يعني  وم���ا  امل���ج���الت، 

موؤ�ص�صاتنا الرتبوية والتعليمية قابلها ت�صميم 

ال��ط��الب وذوي��ه��م على جت��اوز  م��ن قبل  �صعبي 

املرحلة بنجاح .  

م��ن جانبها ق��ال��ت م��دي��رة م��در���ص��ة راه��ب��ات 

اليوم على  » نقف  ب��در:  الوردية الأخ��ت دميانا 

عتبات تغري دراماتيكي جذري ع�صف بالب�صرية 

ج��م��ع��اء، ويف ظ��ل ذل���ك ت��غ��ريت م��الم��ح ال��ك��ون 

اللقاء،  هو  ع��اد  اللقاء  فال   ، الأ�صياء  ومالمح 

ول املكان عاد هو املكان، ول الوجوه هي الوجوه 

الإف�����ص��اح.  ع��ن  وامتنعت  تقنعت  بعدما  ذات��ه��ا، 

التي  التفا�صيل  اأدق  على  خّيم  ال�صكون  وك���اأن 

ما كانت ت�صكل يف جلها لدينا اأدنى قيمة واإزاء 

احلرمان  اأ�صحى  فقد  ال�صّخاب  ال�صكون  ه��ذا 

هم  والقلق  والأرق  واخل��وف  واليبا�س  والتغري 

اأبناء كورونا بامتياز«.

واأ�����ص����اف����ت ب�����در خ�����الل ر���ص��ال��ت��ه��ا يف ح��ف��ل 

ال��ت��خ��ري��ج لأول���ي���اء الأم�����ور وال��ط��ل��ب��ة: » نحن 

ع���ل���ى دراي�������ة ت���ام���ة مب����ا ي��ع��ت��م��ل داخ���ل���ك���م م��ن 

اأبناوؤكم وبناتكم  م�صاعر حزينة جتاه ما واجه 

اخل��ري��ج��ون وغ���ري اخل��ري��ج��ني م���ن ���ص��ع��وب��ات 

جمة، حاولنا بكل ما منلك اأن نبل�صم جراحاتكم 

اأول  عن طريق ت�صجيل الإجن��ازات التي ت�صب 

اأب��ن��ائ��ك��م وب��ن��ات��ك��م، م��وؤك��دة  واآخ����راً يف م�صلحة 

اأن��ه رغ��م ما م��ررمت به من حتديات و�صعوبات 

باأنكم فوج  نوؤمن  �صنظل  تقليدي،  وتعليم غري 

ويكفينا  التحديات،  فوج  اأنتم  والعزم،  العزمية 

وي��ك��ف��ي��ك��م ف���خ���راً ب��اأن��ك��م ف����وج امل���ئ���وي���ة، ف��اأن��ت��م 

ف��ر���ص��ان وف��ار���ص��ات ه��ذا ال��وط��ن الأغ���ر م�صرية 

اأمثالكم  جلنود  احلاجة  باأم�س  الوطن  هذا  اأن 

املفدى  امللك  جاللة  الأردن  وقائد  الأردن  لأن 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين اب���ن احل�����ص��ني، ي���وؤم���ن ب��اأن��ك��م 

وجميع ال�صباب الأردين ربيع الأردن احلامل... 

بربيع  نحلم  �صنبقى  اأننا  على  ب��در  و���ص��ددت 

عن  ف�����ص��م��روا  وم���ع���ك���م،  ب��ك��م  الأردن  ل��وط��ن��ن��ا 

بكل  التحديات  ميادين  وخ��و���ص��وا  �صواعدكم، 

اإميان باهلل، وعلم ومعرفة  ما تتمتعون به من 

لت�صجلوا  خ���رّية،  وقيمية  اأخالقية  ومنظومة 

ل��ب��ل��دك��م احل��ب��ي��ب اأع���ظ���م الإجن��������ازات وب��ك��اف��ة 

امليادين، فاأنتم �صفراء الوردية و�صفراء اأهاليكم 

نقدم يف  اأن  ي�صتحق منا  الذي  و�صفراء وطنكم 

�صبيله اأرواحنا وعلى ثراه الطهور.

ال��وردي��ة  راه��ب��ات  مدر�صة  م��دي��رة  وخاطبت 

اأع�����ص��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص��ي��ة يف ي���وم احل�����ص��اد 

والإره��اق  التعب  نعلم مقدار  نحن من  قائلة: 

اأثناء  زلتم  وم��ا  واجهتموها  التي  وال�صعوبات 

عملية التعلم عن بعد، لن اأقول لكم �صوى لقد 

اأنتم  وال��وع��ود،  والعهود  الأم��ان��ة  على  حافظتم 

دائ��م��اً،  بها  ال��ت��ي نفتخر  ال��وردي��ة  اأع��م��دة  بحق 

حماكم اهلل ورع��اك��م وق��درك��م دائ��م��اً على حمل 

الأمانة والإخال�س لطلبتكم ووردتيكم املتاألقة 

بكم.

اإىل ذل����ك األ���ق���ى امل��ه��ن��د���س ك����رم ال�����ص��اب��ط 

اأ�صاد فيها  املدر�صة كلمة  الأم��ور يف  اأولياء  اأحد 

الوردية  راهبات  التعليمية يف مدر�صة  بامل�صرية 

وال���ت���ي ���ص��اه��م��ت ب�����ص��ك��ل ك��ب��ري يف ت��خ��ري��ج ف��وج 

الظروف  كل  رغم  وتفوقاً  علماً  املتميز  املئوية 

الفرتة  خ��الل  التعليمية  العملية  رافقت  التي 

عن  ومن�صات  تقليدي  غري  تعليم  من  املا�صية 

اإدارة  عليها  تغلبت  ك��ورون��ي��ة  واإره��ا���ص��ات  بعد 

اأكادميية  برعاية  طالبها  باحت�صان  امل��در���ص��ة 

اإىل من�صة  ال��و���ص��ول  م���ن  م��ك��ن��ت��ه��م  واأ����ص���ري���ة 

التخريج والتفوق بكل كفاءة واقتدار، معترباً يف 

الوقت ذاته اأن تخريج الفوج الرابع والع�صرين 

يف هذا الظرف ال�صعب ي�صكل عالمة فارقة يف 

م�صرية املدر�صة التي اأكدت بهذا الحتفال وهذا 

احل�صور اأنها قادرة على �صناعة الفرح وزراعة 

الأمل يف نفو�س الطلبة وذويهم.

من جهة ثانية قدمت فرق وطالب املدر�صة 

جمموعة من اللوحات الإميائية الفنية اأبدعت 

باملدر�صة  خ��ري��ج��ة  مكفوفة  ط��ال��ب��ة  اأول  فيها 

مدى  ع��ن  فيها  ع��ربت  وال��ت��ي  الق�صو�س  �صلمى 

اخلا�صة  ال��ع��ق��ب��ة  ل�صلطة  وت��ق��دي��ره��ا  ���ص��ك��ره��ا 

وم���در����ص���ة راه���ب���ات ال����وردي����ة يف رع���اي���ة ودع���م 

املكفوفني لتحقيق تطلعاتهم العلمية.

خالل احتفال مدرسة راهبات الوردية بالعقبة بتخريج فوج المئوية

بخيت: هذا الجيل يعدُّ من األجيال التربوية المتميزة في ظل 
تفوقه وإبداعه رغم »كورونا« 

بدر: سنبقى نحلم بربيع لوطننا األردن فخوضوا ميادين التحديات 

 182.4 مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي في النصف 
االول من العام 2021 وبنسبة نمو %20

االنباط-عمان

ح��ق��ق��ت جم��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي اأرب���اح���ا 

�صافية بعد ال�صرائب واملخ�ص�صات بلغت 182.4 

 30 يف  املنتهية  ل��ل��ف��رتة  اأم��ريك��ي  دولر  م��ل��ي��ون 

دولر  مليون   152.1 مع  مقارنة   2021 حزيران 

وبن�صبه   2020 للعام  املقابلة  الفرتة  اأمريكي يف 

قاعدة  على  البنك  حافظ  كما   ،%20 بلغت  منو 

راأ�صمالية متينة حيث بلغ اإجمايل حقوق امللكية 

الن�صف  ن��ه��اي��ة  يف  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ار   10.3

الأول من العام 2021.

هذا وقامت جمموعة البنك العربي يف نهاية 

الربع الأول من العام 2021 بدمج القوائم املالية 

املوحدة لبنك ُعمان العربي بعد انتهائه موؤخراً 

من عملية ال�صتحواذ على بنك العز وهو بنك 

يف  تواجده  من  بذلك  معززاً  متكامل  ا�صالمي 

كما  املجموعة  اأ���ص��ول  وارتفعت  ُع��م��ان،  �صلطنة 

يف 30 حزيران 2021 لت�صل اىل 63 مليار دولر 

تخ�س  اأمريكي  دولر  مليار   8.2 منها  اأمريكي 

بنك ُعمان العربي  مقارنة ب������51.6  مليار دولر 

اأمريكي لنف�س الفرتة من العام ال�صابق وبن�صبة 

العمالء  ودائ���ع  وارتفعت  كما   ،  %22 بلغت  من��و 

اأمريكي  46 مليار دولر  28% لت�صل اىل  بن�صبة 

ُعمان  بنك  تخ�س  اأمريكي  دولر  مليار   7 منها 

اأمريكي  دولر  مليار   35.9 ب��  مقارنة  العربي  

لنف�س الفرتة من العام ال�صابق، يف حني ارتفعت 

مليار   33.8 اىل  لت�صل  الئتمانية  الت�صهيالت 

2021  منها  ح��زي��ران   30 كما يف  اأمريكي  دولر 

ُع��م��ان  ب��ن��ك  تخ�س  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ار   7.2

اأمريكي  دولر  مليار   26.7 ب��  مقارنة  العربي  

منو  وبن�صبة  ال�صابق  ال��ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة  لنف�س 

بلغت %27.

ويف تعليقه على النتائج �صرح ال�صيد �صبيح 

»اأن  ق��ائ��اًل:  الإدارة  جمل�س  رئي�س  امل�صري– 

املالية الإيجابية التي حققها البنك يف  النتائج 

القوة  تظهر  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�صف 

الكامنة لتنوع منوذج اأعمال البنك، ونهج البنك 

وامل��خ��اط��ر  امل��ت��غ��ريات  ك��اف��ة  اإدارة  يف  احل�صيف 

اأف�صل يف ظل جائحة  ربحية  وحتقيق م�صتوى 

كورونا.«

ومن جهته اأ�صار ال�صيد نعمه �صباغ – املدير 

العام التنفيذي للبنك العربي –  اإىل اأن جائحة 

نعهدها  مل  بطرق  البنوك  اختربت  قد  كورونا 

م��ن ق��ب��ل، اإل اأن ن��ت��ائ��ج ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي خ��الل 

الن�صف الأول من العام 2021 توؤكد قدرة البنك 

اإدارة  نهج  وف��ق  ا�صرتاتيجي  ب�صكل  العمل  على 

خماطر فّعال يف مواجهة التحّديات.

كما اأ�صاف ال�صيد �صباغ اىل اأن �صايف الرباح 

دولر  579.8م��ل��ي��ون  بلغ   قد  للبنك  الت�صغيلية 

العام  من  الفرتة  نف�س  عن   %6 وبنمو  اأمريكي 

راأ����س م��ال قوي  البنك على  ال�����ص��اب��ق، وح��اف��ظ 

حيث بلغت ن�صبة كفاية راأ�س املال 16.7% كما يف 

بن�صب  احتفاظه  اىل  بالإ�صافة   ،2021 حزيران 

القرو�س اىل  ن�صبة  بلغت  �صيولة مريحة حيث 

ببناء  ق��ام  البنك  اأن  اىل  ون��وه   ،%73.5 ال��ودائ��ع 

الئتمانية  اخل�صائر  لنموذج  وفقاً  املخ�ص�صات 

وال���ت���ي تعك�س  ب��ال��ب��ن��ك  امل�����ص��ت��خ��دم  امل��ت��وق��ع��ة 

امل�صتقبلية،  والقت�صادية  الئتمانية  التوقعات 

حيث فاقت ن�صبة تغطية القرو�س غري العاملة 

 .%100

ويف اخل���ت���ام اأك�����د ال�����ص��ي��د ���ص��ب��ي��ح امل�����ص��ري 

ع��ل��ى ثقته ب��ق��درة ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي ع��ل��ى جت��اوز 

التحديات وال�صتمرار يف حتقيق اأف�صل النتائج 

اأ�صاد  كما  الأ���ص��ع��دة،  خمتلف  على  والإجن����ازات 

البنك  جمموعة  تتبناه  ال��ذي  املوؤ�ص�صي  بالنهج 

العربي يف جمال التنمية املجتمعية امل�صتدامة، 

اأع��م��ال��ه��ا لإث�����راء م�����ص��ال��ح عمالئها  وت��ك��ري�����س 

وم�صاهميها.

وجت�����در الإ�����ص����ارة ب�����اأن ال��ب��ن��ك ال���ع���رب���ي قد 

ال�صنوي احل��ادي  ب��اإ���ص��دار تقريره  م��وؤخ��راً  ق��ام 

لأداء  ملخ�صاً  يقدم  وال���ذي  لال�صتدامة  ع�صر 

واإجن���������ازات ال��ب��ن��ك يف امل����ج����الت الج��ت��م��اع��ي��ة 

والبيئية والقت�صادية للعام 2020.

وخالل اجلل�صة التي عقدها جمل�س الإدارة 

بتاريخ 29/7/2021  وافق املجل�س بالإجماع على 

تعيني ال�صيد حممود ملح�س ع�صواً يف جمل�س 

لرئي�س  ن��ائ��ب��اً  ان��ت��خ��اب��ه  ومت  ك��م��ا  ال��ب��ن��ك  اإدارة 

جمل�س الإدارة.

ال�صيد  اأع��ل��م  الإدارة  جمل�س  جل�صة  وخ��الل 

املجل�س  التنفيذي  ال��ع��ام  امل��دي��ر   / �صباغ  نعمة 

بعد  احل���ايل  ال��ع��ام  بنهاية  التقاعد  يف  برغبته 

امتدت  والإجن���ازات  العطاء  من  حافلة  م�صرية 

�صبعة واأربعون عاماً على �صعيد القطاع امل�صريف 

حملياً واإقليمياً وعاملياً، حيث �صغل يف اآخر اثني 

التنفيذي  العام  املدير  منها من�صب  ع�صر عاماً 

للبنك العربي. 

هذا وقد كانت تو�صية ال�صيد نعمة �صباغ اإىل 

ال�صادق  رن��دة  الفا�صلة  بتعيني  الإدارة  جمل�س 

له  خلفاً  التنفيذي  العام  املدير  من�صب  لتويل 

املدير  نائب  من�صب  ت�صغل  حيث  تقاعده  عند 

العام التنفيذي منذ العام 2010 وقد لقت هذه 

التو�صية ترحيباً من جمل�س الإدارة.

 مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير 
المصنفة سياحيا

االنباط- عمان

ط��ال��ب مم��ث��ل ق��ط��اع امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة 

ح���م���ادة،  رائ�����د  الردن  جت�����ارة  غ���رف���ة  يف 

ب�������ص���رورة ت��خ��ف��ي�����س ���ص��ري��ب��ة امل��ب��ي��ع��ات 

وبدل اخلدمات على قطاع املطاعم غري 

ح�صلت  م��ا  غ��رار  على  �صياحيا  امل�صنفة 

ال�صياحية. املطاعم  عليه 

ال�صبت،  ام�س  �صحفي،  بيان  يف  و�صدد 

غرفة  ملطالب  ال�صتجابة  ���ص��رورة  على 

ب��خ�����ص��و���س  امل�������ص���ت���م���رة  الردن  جت������ارة 

املطاعم  على  املبيعات  �صريبة  تخفي�س 

 8 16 اىل  غ��ري امل�����ص��ن��ف��ة ���ص��ي��اح��ي��ا م��ن 

 5 10 اىل  ب��امل��ئ��ة، وب���دل اخل��دم��ات م��ن 

ب��امل��ئ��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق امل��ن��اف�����ص��ة ال���ع���ادل���ة بني 

املن�صاآت التي تعمل حتت مظلة القطاع.

امل��ط��اع��م غري  اإن م��ن��ح  وق����ال ح���م���ادة 

�صريبة  على  تخفي�صا  �صياحيا  امل�صنفة 

اي��ج��اب��ا  ينعك�س  ان  ���ص��اأن��ه  م��ن  امل��ب��ي��ع��ات 

املواطن  و�صيكون  ال���ص��ع��ار،  ت��راج��ع  على 

تبعات  م��ن  الوىل  ب��ال��درج��ة  امل�����ص��ت��ف��ي��د 

ان احل��ك��وم��ة  م���و����ص���ح���ا  ال�����ق�����رار،  ه�����ذا 

وبدل  املبيعات  �صريبة  بتخفي�س  قامت 

م��ط��ع��م   1500 ق���راب���ة  ع��ل��ى  اخل���دم���ة 

غري  مطعما   750 هناك  فيما  �صياحي، 

بالقرار  �صموله  ينتظر  �صياحيا  م�صنف 

من اجل تن�صيط احلركة التجارية ودعم 

حيث  املطاعم،  ل��دى  العاملني  ا�صتقرار 

موظف  اآلف   10 لنحو  ع��دده��م  ي�صل 

وعامل.

با�صتثناء  ال���ص��ت��م��رار  ح��م��ادة  واع��ت��رب 

ه���ذه ال�����ص��ري��ح��ة م��ن امل��ط��اع��م م��ن ق��رار 

العادل  بغري  املبيعات  �صريبة  تخفي�س 

ويتعار�س مع قانون املناف�صة.

امل�صنفة  غ��ري  امل��ط��اع��م  ان  اىل  واأ���ص��ار 

امل��وروث  تعك�س  م��اأك��ولت  تقدم  �صياحيا 

مرتاديها  اغ��ل��ب  ان  ج��ان��ب  اىل  الردين 

من ا�صحاب الدخول املحدودة واملتدنية، 

تخفي�س  ع��ل��ى  امل����ايل  الث����ر  ان  م���وؤك���دا 

ال�������ص���ري���ب���ة ع���ل���ى ه�����ذه ال�������ص���ري���ح���ة م��ن 

امل��ط��اع��م ل ي��ذك��ر م��ق��اب��ل زي����ادة ال��ق��درة 

للمواطنني. ال�صرائية 

ال�صراكة  ترجمة  �صرورة  حمادة  واكد 

احلقيقية بني القطاعني العام واخلا�س 

يف ال��ف��رتة احل��ال��ي��ة ع��ل��ى ار�����س ال��واق��ع 

التحفيزية  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  خ��الل  م��ن 

القت�صاد  عجلة  بتحريك  ت�صهم  ال��ت��ي 

وتن�صيط عموم ال�صواق التجارية.

 السماعين تفوز بالميدالية الذهبية 
بمسابقة دبي الدولية ألفضل

 زيت زيتون

 الطاقة والمعادن: تعرفة بند فرق 
أسعار الوقود لشهر آب صفر

 2ر37 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 
بالسوق المحلية

االنباط- عمان

ال�صماعني،  �صركة  ومعا�صر  مزارع  فازت   

بامليدالية الذهبية لأف�صل جودة زيت زيتون 

مب�صابقة   2021 ل��ع��ام  ع�صوي  مم��ت��از  بكر 

دبي الدولية لأف�صل زيت زيتون.

ام�س  �صحفي  ب��ي��ان  يف  ال�����ص��رك��ة،  وق��ال��ت 

413 عينة  امل�صابقة  تناف�صت يف  اإنه  ال�صبت، 

ع��ل��ى اأج����ود زي���ت زي��ت��ون م��ن ���ص��رك��ات مثلت 

حمكمني  وب���اإ����ص���راف  ال���ع���امل،  دول  خم��ت��ل��ف 

وخ������رباء دول����ي����ني م��ع��ت��م��دي��ن م����ن جم��ل�����س 

العاملي. الزيتون 

ونائب  ال�صماعني  مع�صرة  مدير  وا���ص��ار 

ن��ق��ي��ب ا���ص��ح��اب امل��ع��ا���ص��ر امل��ه��ن��د���س ن�����ص��ال 

الواقعة  ال�صركة  ح�صول  اأن  اإىل  ال�صماعني، 

مب��ن��ط��ق��ة ال��و���ص��ي��ة مب��ح��اف��ظ��ة ال���ك���رك، على 

اجل��ائ��زة ي��وؤك��د ج���ودة ال��زي��ت الأردين ال��ذي 

ويظفر  العامليني  املنتجني  اأكرب  يناف�س  بات 

ب��اجل��وائ��ز م��ا و���ص��ع��ه ع��ل��ى خ��ارط��ة ال��زي��وت 

العاملية كمنتج عايل اجلودة.

ال��ذي  باململكة  ال��زي��ت  اإن��ت��اج  اإن  واأو���ص��ح 

���ص��ن��وي��ا يكفي  األ�����ف ط���ن   27 ل��ن��ح��و  ي�����ص��ل 

ا���ص��ت��ه��الك ال�����ص��وق امل��ح��ل��ي��ة، وت�����ص��در بع�س 

الكميات للخارج خا�صة لأ�صواق دول اخلليج 

ال��ع��رب، م��وؤك��دا اأن ف��وز ال�����ص��رك��ات الأردن��ي��ة 

ب��امل�����ص��اب��ق��ات ال��ع��امل��ي��ة ي��دع��م ت�����ص��وي��ق ال��زي��ت 

الأردين باخلارج.

وب���ني ال�����ص��م��اع��ني اأن ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ج��ارة 

ال��ع��دي��د من  ت��رب��ط اململكة م��ع  ال��ت��ي  احل���رة 

الو�صول  م��ن  الأردين  ال��زي��ت  متكن  ال���دول 

م�صددا  جمارك،  اأو  ر�صوم  دون  اأ�صواقها  اإىل 

من  التعبئة  بعمليات  الهتمام  �صرورة  على 

لتعزيز  زج��اج��ي��ة  ع���ب���وات  ا���ص��ت��خ��دام  خ���الل 

الأ�صواق. بهذه  تناف�صيته 

االنباط- عمان

تنظيم قطاع  حدد جمل�س مفو�صي هيئة 

ال�صبت،  ام�س  اجتماع  واملعادن خالل  الطاقة 

برئا�صة رئي�س املجل�س الدكتور ح�صني اللبون، 

قيمة تعرفة بند فرق اأ�صعار الوقود يف فاتورة 

الكهرباء ل�صهر اآب املقبل بقيمة �صفر.

هذه  اأن  اإىل  ام�س  بيان  يف  املجل�س  واأ���ص��ار 

القيمة هي القيمة ذاتها التي جرى حتديدها 

يف �صهر متوز احلايل.

االنباط- عمان

بلغ �صعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكرث 

ام�س  املحلية  ب��ال�����ص��وق  امل��واط��ن��ني  رغ��ب��ة م��ن 

���ص��راء  ل��غ��اي��ات  دي���ن���ار  20ر37  ع��ن��د  ال�����ص��ب��ت، 

املواطنني من حمالت ال�صاغة، مقابل 70ر35 

دينار جلهة البيع.

الذهب  الواحد من  الغرام  بيع  �صعر  وبلغ 

م��ن حمالت  ال�����ص��راء  لغايات  24 و18  ع��ي��اري 

على  دي���ن���ار  30ر33  و  20ر44  ع��ن��د  ال�����ص��اغ��ة 

التوايل.

لأ�صحاب  العامة  النقابة  �صر  اأمني  وا�صار 

واملجوهرات  احللي  و�صياغة  جت��ارة  حم��الت 

رب���ح���ي ع�����الن، يف ت�����ص��ري��ح ل�����وك��ال��ة الن���ب���اء 

الردنية )برتا( اىل اإن �صعر اللرية الر�صادي 

وزن 7 غرامات بلغ 260 دينارا، فيما بلغ �صعر 

اللرية الإجنليزي وزن 8 غرامات 297 دينارا.

امل�صاغ  ���ص��راء  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  ان  ول��ف��ت اىل 

بن�صبة  وزاد  »جيد«  املحلية  بال�صوق  الذهبي 

عودة  بعد  املا�صي  العام  مع  مقارنة  باملئة   70

التجارية  للقطاعات  الق��ت�����ص��ادي  ال��ن�����ص��اط 

وال�������ص���م���اح لإق����ام����ة ح���ف���الت ال�������زواج �صمن 

���ص��واب��ط حم�����ددة، م��ب��ي��ن��ا ان ا���ص��ع��ار امل��ع��دن 

العاملية  بال�صوق  ت��داولت��ه��ا  اأغلقت  الأ���ص��ف��ر 

يوم اأم�س اجلمعة عند 1812 دولرا لالأون�صة 

الواحدة.
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اله�صا�صة النف�صية م�صكلة ت�صيب الكثريين وعلى االخ�ص ا�صبحت ظاهرة �صاعدة بني 

ال�صباب والفتيات ال�صباب عديدة منها ، �صوء التعليم و�صعفه وتدين فر�ص العمل لدى 

امل�صاعر  ال�صباب  على  ت�صيطر  ا�صبحت  بحيث   ، والفقر  البطالة  ن�صبة  وزي��ادة  املتعلمني 

باأي  يت�صبث  من  هناك  كله  ذل��ك  من  واالخطر   ، واملزاجية  النف�صية  واالزم���ات  ال�صلبية 

ان�صان اآخر ي�صعر انه املنقذ له من ازماته ليعو�ص قلة احليلة لديه ويعو�ص �صعفه .

 ان هذه اال�صطربات النف�صية ي�صبح من خاللها ال�صخ�ص غري قادر على التعاي�ص او 

التكيف مع ا�صرته وجمتمعه ، فهو يبحث عن م�صدر للدعم النف�صي واملعنوي له حيث اأنه 

يعاين من حالة غري متزنة جتعله �صعيف النف�ص .

ويف ظل غياب القدوة لل�صباب وا�صاليب التوعية والتوجيه واالر�صاد فغالبيتهم مييلون 

اىل االنحراف والعدوانية والعنف ، النه ي�صعر انه فاقد لالمل يف امل�صتقبل املوعود الذي 

يتحدث عنه الكثريون ك�صراب ووهم ال يتحقق .

الواقع  يعار�ص  �صخ�ص  اأي  اىل  وينتمي  ب�صيط  ح��دث  ب��اأي  يتاأثرون  فال�صباب  لذلك 

عند  للك�صر  قابلة  ه�صة  كتله  الداخل  ، النه من  ادعاءاته  وي�صدق  احاديثه  مع  ويندمج 

اول �صقوط .

لذلك فان ال�صباب يحتاج اىل الدعم النف�صي لبعث احلياة فيهم من جديد ، وزراعة 

التفاوؤل واالمل ليتحلى بالقوة النف�صية فهي ال�صالح الوحيد يف احلياة ملواجهة االزمات 

واالحباطات .

وفق خطوات  االه��داف  لتحديد  االيجابية  روح  وبث  ال��ذات  على  االعتماد  اجل  ومن 

مدرو�صة بعيداً عن الت�صتت ، فاملحارب لي�ص فقط من يحمل ال�صالح ويحارب به ، بل اي�صاً 

هو من ميلك القوة العقلية واجل�صدية والنف�صية للتغلب على نقاط �صعفه واخفاقاته 

لي�صري قدماً فمن عرف نف�صه اجلامعة لكل �صيء عرف نف�صه ووثق بها ، ومن جهل نف�صه 

واهملها جهل وفقد كل �صيء وا�صبح ينقاد من اتفه النا�ص اىل منحنيات �صعبة .

فكثري ما تختلط علينا االمور يف احلياة ، و�صغوط احلياة م�صتمرة ب�صبب ما نتعر�ص 

له من �صراع مرهق بني العقل واحلكمة .

بلوك  عمل  ال�صباب  وعلى   ، االيجابية  طاقاتك  لت�صتنفذ  ت�صتفزك  �صخ�صيات  فهناك 

وا�صتغالل  واملنحرفني  واملحيطني  امل�صتفزين  حظر  على  العقل  ت��دري��ب  مبعنى  عقلي 

ايجابياتك ملزيد من االبداع واالجناز على ال�صعيد العملي والعلمي .

للنيل  ت�صعى  ووهمية  ب�صخ�صيات مزيفة  تعج  ا�صبحت  االجتماعي  التوا�صل  فمواقع 

من ال�صباب وتزيد من احباطاتهم ، وت�صتهوي احلوارات معهم العابرة والق�صرية ، انها 

حوارات افرتا�صية ي�صتغلوا �صبابنا لقتل وقتهم وتدمري عقولهم ، ان خلف الوجوه قناع 

وخلف كل �صكوت غدر وخلف كل ابت�صامة معنى .

المهندس هاشم نايل المجالي

 ظاهرة الهشاشة 
النفسية  !!!

نائب مدير أوقاف القدس ل»االنباط« انتهاكات الصهاينة حروب فوق األرض وتحتها

بكيرات: من يملك القدس يملك العالم

 االأنباط – االء �سلهب

اأوق��اف  ع��ام  مدير  نائب  القد�ص  جامعة  يف  املحا�صر  ق��ال 

ال��ق��د���ص ال���دك���ت���ور ن��اج��ح ب���ك���ريات اأن م���ا ي��ح�����ص��ل ال���ي���وم يف 

االأرا�ص املقد�صة من اإنتهاكات �صهيونية ا�صرائيلية عبارة عن 

جمموعة حروب فوق وحتت االأر�ص. 

“االأنباط”  اأجرتها معه �صحيفة  وا�صح يف مقابلة خا�صة 

جمموعة  عن  عبارة  االإ�صرائيلية  ال�صهيونية  االإنتهاكات  اأن 

ح��روب ، ح��روب ف��وق االأر����ص و ح��روب حتت االأر����ص، حروب 

مكونات  ك��ل  ب���  املقد�صي  االأن�����ص��ان  واإ���ص��ت��ه��داف  وت�صريد  ه��دم 

حياته، واإ�صتهداف لالأر�ص املقد�صية. 

االإ�صتهداف هدفه  اأن هذا  االأخرية  االآونة  �صهدنا يف  حيث 

تهجري املقد�صيني، ولي�ص فقط من منطقة حي ال�صيخ جراح 

وطن  خلق  اأج��ل  من  القد�ص  كل  من  تهجري  واإمن��ا  و�صلوان، 

بديل، م�صريا اإىل اأن ما يجري عبارة عن جتربة ل� يتم طرد 

الفل�صطينيني من اأرا�صيهم يف معركة الدميغرافية. 

وتقدمي  تزوير  االأر���ص هدفها  ح��روب حتت  ن�صهد  وتابع، 

البداية  اأن  مو�صحا  ا�صرائيل،  دولة  قيام  ل�  الكاذبة  الروايات 

كانت ب� ن�صاأة دولة االإحتالل من خالل كذبة اأ�صتمرت بالكذب 

الكذب، موؤكدا  تدافع عن هذا  ل�  والقتل  والت�صريد  والتزوير 

�صينتهي،  ال��ن��ه��اي��ة  ال��ك��ذب يف  ك��ث��ريا الأن  ي��ط��ول  ل��ن  ه���ذا  اأن 

بحجة  ال�صهيونية  ال��رواي��ة  تقدمي  م��ن  مكنها  ال��ذي  االأم���ر 

بحثا  لي�ص  البحث  ه��ذا  اأن  اإىل  م�صريا  الهيكل  ع��ن  البحث 

دولة  بها  ج��اءت  ا�صاطري  واإمن��ا  االآث���ار،  تنقيب على  اأو  علميا 

ل� تفر�صها على االأر���ص من خ��الل رواي��ات باطلة  االإح��ت��الل 

القد�ص  االأر�ص يف مدينة  ت�صمنت اأكرث من 15 موقع حتت 

اىل  م�صريا  التوراتية،  ال��رواي��ة  تقدمي  ل�  متاحف  عن  عبارة 

اأن ه��ذه ال��رواي��ة ال��ت��ي ت��دع��ي بها دول��ة االإح��ت��الل ال��ت��ي بنت 

القد�ص والتي يدعون بها اأنها لها اأحقية وجودها يف القد�ص 

اأخذوا  وم�صلمني  عرب  ك�  غزاة  عن  عبارة  الفل�صطينيني  واأن 

التوارتية  الرواية  اأن  فيه بكريات  يوؤكد  الذي  االأمر  االر�ص، 

و�صع حدود  علينا  اأن��ه  اإىل  وقلع جذورنا الفتا  الإنهاء  ج��اءت 

على  عملت  اأنها  خا�صة  لها  فا�صل  حد  وو�صع  لها،  وا�صحة 

وتريد  الفل�صطينيني  �صردت  واأنها  جهة،  من  العامل  ت�صليل 

خلق جيل ال يدرك تاريخه وال ينتمي اإلية. 

اأننا جزء  وحول دور جلنة الرتاث االإ�صالمي قال بكريات 

االإحتالل  عليه  وقع  الذي  الفل�صطيني  ال�صعب  يتجزاأ من  ال 

1967، وج����زء م���ن م��ن��ط��ق��ة ي��اف��ا وح��ي��ف��ا، ن��ن��ظ��ر اإىل  ع���ام 

عقيدة  هو  ما  بقدر  اأر���ص  بقعة  وكاأنه  لي�ص  االأق�صى  امل�صجد 

نهر  وال�صرقية  وحيفا  ي��اف��ا  الغربية  ب��واب��ت��ه  الأن  ل��ه  وننظر 

والنقب،  الناقورة واجلنوبية اخلليل  راأ�ص  وال�صمالية  االردن 

الفل�صطيني فاإننا جند  اإىل كامل الرتاب  اذا نظرنا  وبالتايل 

وب��ال��ت��ايل فدفاعنا عن  وامل��ب��ارك��ة،  املقد�صة  االأر����ص  ه��ي  اأن��ه��ا 

امل�صجد االق�صى دفاع عن ق�صيتنا. 

امل���ب���ادرات يف مدينة  ب��اإط��الق ع���دد م��ن  ان��ن��ا قمنا  وت��اب��ع، 

ب�  ونعي�ص  املحلية،  ال�صلطات  كل  فيه  غابت  وق��ت  يف  القد�ص 

القد�ص يف حالة ال يعي�صها اأي ان�صان يف العامل، فال ميكن اأن 

موؤقت  �صفر  ج��واز  نحمل  اأننا  خا�صة  اردنيني،  اأننا  عنا  يقال 

وبنف�ص  اهلل،  رحمة  احل�صني  امللك  جاللة  من  مكرمة  وه��ذه 

اأن يقال عنا فل�صطيني، النه اذا حملنا جواز  الوقت ال ميكن 

�صفر فل�صطيني معنا �صيتم طردنا من القد�ص ، وال ن�صتطيع 

ذلك  معنى  حملناه  اذا  الأننا  ا�صرائيلي  �صفر  ج��واز  نحمل  اأن 

اننا ا�صبحنا ا�صرائيليني. 

واأ�صاف، بالتايل نحن نعي�ص حالة اغرتاب، والقد�ص كلها 

بيت  بناء  ح��ال  ويف  وعمرانيا،  ان�صانيا  اغ��رتاب  حالة  تعي�ص 

فامل�صموح لنا فقط مائة مرت مبئة الف دوالر حتى ناأخذ ورقة 

البيت وال�صفر اىل  اردن��ا اخل��روج من  بالبناء، واذا  ي�صمح لنا 

جمرد  ل�  تخالفنا  كثرية  حمطات  طريقنا  يف  �صنجد  القد�ص 

اننا عرب. 

حي  ي�صهدها  التي  ال�صهيونية  لالإنتهاكات  بالن�صبة  اأم��ا 

ال��ه��دف منها قلع  اأن  ب��ك��ريات  اأو���ص��ح  ال�صيخ ج��راح و���ص��ل��وان، 

تعترب  ان��ه��ا  اذ  مكانهم،  ال��ي��ه��ود  واج���الل  اال�صليني  ال�صكان 

ان  اىل  م�صريا  ال��ه��ام،  موقعها  ب�صبب  ا�صرتاتيجية  منطقة 

املثالية، و�صلوان ت�صكل  ت�صكل احلا�صنة  ال�صيخ جراح  منطقة 

االق�صى  امل�صجد  و�صع  اأن  معناه  وه��ذا  اجلنوبية،  احلا�صنة 

ال�����ص��ك��ان ا���ص��ب��ح �صهل  ب��ني ف��ك��ي كما�صة م��ن ج��ه��ة، وت��ه��ج��ري 

عليهم من جهة اخرى. 

واأ�صاف، اأنهم يريدون خلق بوؤر ا�صتيطانية جديدة �صاأنها 

امل�صهد  تغيري  ���ص��اأن��ه  ال���ذي  االأم���ر  ع��م��ران��ي��ا،  م�صهدا  اع��ط��اء 

وبالتايل  و�صكانها  احيائها  م��ن  القد�ص  وتفريغ  ال��ع��م��راين 

ي�صهل عليهم عملية ال�صعي ل� خلق عا�صمة يهودية ل� م�صروع 

دائ��م��ا م��ن خ��الل ن�صب  م��ا نرف�صة  اليهودية، وه��ذا  ال��دول��ة 

اخل��ي��م واالإح���ت���ج���اج���ات وامل���ظ���اه���رات ومم��ار���ص��ة ك���ل ا���ص��ك��ال 

امل���ق���اوم���ة، م���وؤك���دا ان��ن��ا ل���ن ن��ر���ص��خ ول���ن ن��ع��رتف ب���� امل��ح��اك��م 

اال�صرائيلية وال نعرتف بوجود االحتالل وكل ما قام به من 

ال��دويل،  القانون  بح�صب  باطلة  اج��راءات  نعتربها  اج��راءات 

اأن كل ما يقوم به االحتالل عملية تزوير  االأمر الذي يثبت 

دولة  تقدمها  التي  ال��رواي��ة  م�صروع  �صمن  وي��ن��درج  وتدمري 

الفل�صطيني  ال�صعب  ت�صاعد  انها  فيها  تدعي  التي  االحتالل 

الفل�صطيني   ال�صعب  ت�صاعد  ال  ان��ه��ا  واحلقيقة  ال��ق��د���ص،  يف 

متلك  ان��ه��ا  رواي���ة  وت��ق��دم  الفل�صطينيني،  االط��ف��ال  تقتل  ب��ل 

انها  التاريخ، وتقول يف روايتها  انها تزور  التاريخ، واحلقيقة 

ح�صنت من اداء االماكن املوجودة، ولكنها يف احلقيقة ا�صاءت 

و�صوهت املدينة. 

ب�صبب  ���ص��يء فيها مغلق  ك��ل  ا���ص��ب��ح  امل��دي��ن��ة  ح���ال  وت��اب��ع، 

ان�صان  ن�صاهد  ال  م�صاء  الثامنة  ال�صاعة  بعد  ف���  االح��ت��الل، 

للح�صارة  اأم  تعد  مل  املدينة  ه��ذه  ان  اىل  م�صريا  املدينة،  يف 

والتاريخ، قائال :” ما زلت اذكر حينما كنت طفال واخرج مع 

اذكر حينها  ال�صام،  واىل  دم�صق  العامود اىل  باب  وال��دي من 

متاما ماذا كانت عليه هذه املدينة، واليوم باب العامود لي�ص 

واجلي�ص  ع�صكرية  ثكنات  وث��الث  ال��ب��ارود  رائحة  �صوى  فيها 

والقتل والدم. 

وخ��ت��م ب��ك��ريات ن��ه��اي��ة ح��دي��ث��ة ب��ر���ص��ال��ة وج��ه��ه��ا ل��الأج��ي��ال 

ب��ق��ول��ه :”  ال��ع��رب��ي واال����ص���الم���ي،  ال���ع���امل  ال���ق���ادم���ة يف دول 

ال��راي��ة،  �صتحملون  ال��ذي��ن  وان��ت��م  التحرير،  جيل  ان��ت��م  اأن��ك��م 

و�صت�صعونها على ا�صوار القد�ص، اأنتم الذين �صتحملون الهم 

اأ�صحاب  اأجدادنا  به  ويتاأمل  به  نتاأمل  الذي  املقد�صي  والوجع 

االر�ص واحلق«. 

تت�صلحوا  اأن  عليكم  اجل��ي��ل  اأي��ه��ا  :” اأن��ت��م  ق��ائ��ال  وت��اب��ع 

بق�صيتني، االأوىل املعرفة ثم املعرفة ثم املعرفة، ف� كلما زادت 

الثانية عليكم  االإنت�صار، والق�صية  املعرفة كلما اقرتبتم من 

ن�صينا  اأذا  الأن��ن��ا  ت�صيعوها،  اأن  م��ن  خوفا  القد�ص  تن�صوا  اأال 

القد�ص �صاعت منا، وبالتايل عليكم اأن حتافظوا على املعرفة 

وحتافظوا على هذه االمنة التي اوكلت الينا من نبينا حممد 

�صل اهلل عليه و�صلم، �صلمها لل�صحابة وال�صحابة �صلموها لنا، 

فالقد�ص هي العا�صمة التي نرجو اأن تكون وهي التي جتمعنا 

وتعيد كياننا وتعيد االمة، الن القد�ص عا�صمة االدارة العاملية 

فمن ميلك القد�ص ميلك العامل.  

وختم :” كل املدن ميكن اأن تنتهي وتنتهي فيها ال�صناعات 

ملكها  وم��ن  ال��دي��ان��ات  مهد  القد�ص  مدينة  لكن  وال��ب��رتول، 

ملك العامل باأ�صرة«.

 اربد: ورشة عمل حول الفهرسة 
االلية

 أورنج األردن ترعى المسابقة الوطنية 
لريادة األعمال لليافعين 2021

االنباط- اربد

 ن��ظ��م��ت م��ك��ت��ب��ة احل�����ص��ني ب���ن ط���الل يف 

جامعة الريموك بالتعاون مع دائرة املكتبة 

حول  تدريبية  عمل  ور���ص��ة  ام�ص  الوطنية 

املكتبات  نظام  با�صتخدام  االآل��ي��ة  الفهر�صة 

امل��ت��ك��ام��ل وامل�����ص��ت��خ��دم الإن�������ص���اء ال��ف��ه��ر���ص 

االأردين املوحد.

ث يف ال��ور���ص��ة اخل��ب��ري يف ���ص��وؤون  وحت����دَّ

تعريًفا  قدم  الذي  اخلالدي  قا�صم  املكتبات 

معيار  م��ع  ايه”  دي  “اآر  ل��ن��ظ��ام  ��ًط��ا  م��ب�����صَّ

املكتبات “اإم ايه اآر �صي 21” ، فيما قدم كل 

من �صامي اأبو دربية وعبد القادر عواد من 

مكتبة احل�صني بن طالل، �صرحا حول اآلية 

فيه،  البحث  وكيفية  النظام  اإىل  الو�صول 

الفهر�صة  الآلية  عملية  الأمثلة  عر�صا  كما 

يف النظام.

الغول  عمر  الدكتور  املكتبة  مدير  وقال 

مع  متا�صيا  ي��اأت��ي  ال��ور���ص��ة  ه��ذه  تنظيم  ان 

الوطنية  املكتبة  دائرة  حالًيا  له  �ص  توؤ�صِّ ما 

واملتمثل  االأم���د  ط��وي��ل  الوطني  مل�صروعها 

ال���ذي  االأردين”  ال���وط���ن���ي  “الفهر�ص  ب���� 

حيث  اململكة،  يف  املكتبات  جميع  �صي�صمل 

مكتبة  خالل  من  الريموك  جامعة  قدمت 

لهذا  اأ�صا�صًيا  فنًيا  دعًما  بن طالل  احل�صني 

الوطنية  ر�صالتها  م��ن  ان��ط��الق��ا  امل�����ص��روع، 

ال�صاملة.

ا���ص��ت��م��رت  ال��ت��ي  ال���ور����ص���ة  اأن  اىل  ي�����ص��ار 

مكتبات  موظفو  فيها  ���ص��ارك  واح���دا  ي��وم��ا 

الر�صمية  االأردن��ي��ة  اجلامعات  خمتلف  من 

املكتبة  دائرة  يف  ملوظفني  ا�صافة  واخلا�صة 

الوطنية.

االنباط-عمان

للم�صابقة  رع��اي��ت��ه��ا  ع���ن  اأورجن  اأع��ل��ن��ت 

التي  لليافعني  االأع���م���ال  ل��ري��ادة  ال��وط��ن��ي��ة 

�صنوياً    Entro Gateصركة� ت��ع��ق��ده��ا 

�صمن برنامج ريادي االأعمال ال�صغري.

تهدف امل�صابقة اإىل تعزيز مهارات الريادة 

الفئة  �صمن  امل��دار���ص  طلبة  ل��دى  واالبتكار 

باأدوات  وتزويدهم  عاماً،   12-17 العمرية 

االب��ت��ك��ار ال��الزم��ة ل��ل��خ��روج ب��اأف��ك��ار ري��ادي��ة 

وحتويلها اإىل م�صاريع، وتوجيههم اإىل م�صار 

ري����ادة االأع���م���ال ب���داًل م��ن امل�����ص��ار الوظيفي 

ل��ب��ن��اء ج��ي��ل يخلق ف��ر���ص ال��ع��م��ل ب���داًل من 

البحث عنها يف امل�صتقبل.

وت��ع��ق��د امل�����ص��اب��ق��ة ال�����ص��ن��وي��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام 

ال��رتب��ي��ة  وزارة  م���ع  ب��ال�����ص��راك��ة   2021
واالإن��ت��اج،  املهني  التعليم  اإدارة  والتعليم/ 

موؤ�ص�صة  وال��ري��ادة،  الرقمي  االقت�صاد  وزارة 

طالل  ملتقى  االأف��ك��ار،  م�صنع  العهد/  ويل 

اأب���و غ��زال��ة امل��ع��ريف وم��ب��ادرة االأم���ل العامر، 

واالحت���اد  اأوك�����ص��ف��ام  اإىل منظمة  ب��االإ���ص��اف��ة 

االأوروبي. 

5468 ط��ال��ب��اً و77  اأك����رث م��ن  ال��ت��ح��ق 

امل��م��ل��ك��ة  12 حم��اف��ظ��ة يف  م��در���ص��ة ���ص��م��ن 

ب���ال���ربن���ام���ج ال���ت���دري���ب���ي ل����ري����ادة االأع����م����ال 

ل��ل��ي��اف��ع��ني ع����رب م��ن�����ص��ة ري�������ادي االأع����م����ال 

ُتعنى  ع��رب��ي��ة  م��ن�����ص��ة  اأول  وه���ي  ال�����ص��غ��ري، 

االأع��م��ال  ري����ادة  م���ه���ارات  ال��ي��اف��ع��ني  بتعليم 

خ��الل  م���ن  ل��ه��م  االب���ت���ك���ار  اأدوات  وت���وف���ري 

تاأ�صي�ص نوادي لريادة االأعمال يف مدار�صهم 

باملنظومة  االأع��م��ال  ري���ادة  منظومة  ودم���ج 

التعليمية.

رئي�صية،  مراحل  بخم�ص  امل�صاركون  وم��ّر 

ري���ادة  مل��ف��اه��ي��م  الفكرة”  “اإطالق  االأوىل 

امل�صكالت  درا�صة  وكيفية  واالبتكار  االأعمال 

واحل���اج���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل���الأف���ك���ار ال���ري���ادي���ة، 

التجاري”  ال��ع��م��ل  من����وذج  “بناء  ال��ث��ان��ي��ة 

لبلورة اأفكارهم، الثالثة “بناء منوذج العمل 

اإح��دى  االأويل” حيث ق��دم م�صنع االأف��ك��ار- 

اجلل�صات  ال��ع��ه��د-  ويل  م��وؤ���ص�����ص��ة  م���ب���ادرات 

ودوره  الت�صميمي  التفكري  حول  التدريبية 

ق��ام��وا  ح���ني  يف  االأويل،  ال���ن���م���وذج  ب���ن���اء  يف 

بتطوير  واخل��ام�����ص��ة  ال��راب��ع��ة  املرحلتني  يف 

اخل��ط��ط ال��ت�����ص��وي��ق��ي��ة مل�����ص��اري��ع��ه��م ومن����اذج 

يف  للم�صاركة  ا�صتعداداً  التقدميية،  العر�ص 

امل�صابقات ن�صف النهائية.

54 ف��ك��رة ري���ادي���ة م���ن خمتلف  ت��اأه��ل��ت 

حم���اف���ظ���ات امل���م���ل���ك���ة ل��ل��م�����ص��اب��ق��ات ن�����ص��ف 

لريادة  الوطنية  امل�صابقة  �صمن  النهائية، 

تعقدها  ال��ت��ي   2021 لليافعني  االأع���م���ال 

اأورجن  ب��رع��اي��ة   Entro Gate ���ص��رك��ة 

احل�������ص���ري،  االت���������ص����االت  راع�������ي  االأردن، 

و���ص��ت��ت��ن��اف�����ص االأف�����ك�����ار يف امل���رح���ل���ة ن�����ص��ف 

النهائية من خالل من�صة التحديات التابعة 

ملن�صة ريادي االأعمال ال�صغري.

فر�صة  للفرق  التحديات  من�صة  و�صتتيح 

لت�صويت  ل��ت��خ�����ص��ع  اأف���ك���اره���م  ا���ص��ت��ع��را���ص 

اجلمهور، باالإ�صافة اإىل تقييم امل�صاريع من 

قبل جلنة من اخل��رباء، حيث حت�صب ن�صبة 

 30% جم��م��وع ع��الم��ات ك��ل ف��ري��ق بن�صبة 

جلنة  لتقييم  و70%  اجلمهور  لت�صويت 

احلكم، و�صتتاأهل الفرق الفائزة للم�صابقات 

اخلتامي  احلفل  يف  تكرميها  ليتم  النهائية 

جمموعها  مالية  بجوائز  االأردن  اأورجن  من 

األفي دينار لتتمكن من تطوير م�صاريعها. 

للعالقات  التنفيذي  املدير  نائب  واأك��دت 

واالت�صال  االجتماعية  امل�صوؤولية  ال��ع��ام��ة، 

رنا  املهند�صة  االأردن،  اأورجن  ل��دى  املوؤ�ص�صي 

ري��ادة  مل�صابقة  ال�صركة  رع��اي��ة  اأن  الدبابنة، 

االأعمال لليافعني تاأتي يف اإطار التزام اأورجن 

ب��دع��م م��ن��ظ��وم��ة ال���ري���ادة يف امل��م��ل��ك��ة ال��ذي 

االجتماعية  م�صوؤوليتها  حماور  اأحد  ي�صكل 

وج��ه��وده��ا مل�����ص��اع��دة ال�����ص��ب��اب ع��ل��ى اإط���الق 

امل�صتدامة  براجمها  خ��الل  م��ن  م�صاريعهم 

امل��وؤمت��رات  يف  امل�صاركة  وف��ر���ص  وامل�صابقات 

والت�صبيك و�صراكاتها الفاعلة.

االحد   1 / 8 /2021

االنباط - عمان

الن�صف  خ��الل  االأردن��ي��ة،  الفو�صفات  مناجم  �صركة  حققت 

بلغت   ���ص��اف��ي��ة  اأرب����اح����ا   ،2021 احل�����ايل  ال���ع���ام  م���ن  االأول 

دينار.  مليون   90.092
وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�صركة الدكتور حممد الذنيبات، 

يف  وكبريا  وا�صحا  حت�صنا  اأظهرت  لل�صركة  االعمال  نتائج  ان 

خمتلف املجاالت  رغم الظروف التي رافقت الن�صف االول من 

العام احلايل ب�صبب تبعات  جائحة كورونا.

اأن ال�صركة متكنت ورغم الظروف املرافقة للعمل  و اأ�صاف 

من حتقيق زيادة يف ارقام كميات االإنتاج والت�صويق للفو�صفات 

حيث   ،2020 عام  من  الفرتة  بنف�ص  مقارنه  وال�صماد  اخل��ام 

طن   401109 مبقدار   املباع  الفو�صفات  خام  كمية  ارتفعت 

من  ال�صركة  مبيعات  اأن  مبينا   ،10% بلغت   زي���ادة  وبن�صبة 

بلغت   احل��ايل  العام  من  االأول  الن�صف  خ��الل  الفو�صفات  خ��ام 

4356052 طن مقارنة ب�  3954943 طن لنف�ص الفرتة 
من العام املا�صي 2020.

 واأو�صح الدكتور الذنيبات،  ان كمية ال�صماد املباعة خالل 

ليبلغ   4640 مبقدار  زادت  احل��ايل  العام  من  االأول  الن�صف 

 330389 جمموع االإنتاج من هذه املادة خالل هذه الفرتة 

طن مقارنة ب� 325750 طن لذات الفرتة من العام املا�صي  

بلغت %105 بح�صب اخلطة الت�صويقية.

ك��م��ا ارت��ف��ع��ت ال��ك��م��ي��ات امل��ب��اع��ة م��ن م���ادة ف��ل��وري��د االمل��ن��ي��وم 

خالل الن�صف االول من عام 2021 مقارنة مع نف�ص الفرتة 

2577 ط��ن  وبن�صبة اجن��از بلغت  2020 مب��ق��دار  ع��ام  م��ن 

%103 عن اخلطة الت�صويقية،  حيث بلغت مبيعات ال�صركة 
من هذه  املادة خالل الن�صف االأول من العام احلايل  5157 

املا�صي  ال��ع��ام  ال��ف��رتة م��ن  2580 ط��ن لنف�ص  ب���  ط��ن مقارنة 

.2020
اإن ال�صركة حققت خالل الن�صف   وقال الدكتور الذنيبات، 

املبيعات  مقارنة مع  العام احلايل ارتفاعا يف �صايف  االأول من 

ذات الفرتة من العام املا�صي  مبقدار  135.28 مليون دينار 

خالل  املبيعات  �صايف  اأن  مبينا    ،%  50 بلغت  زي��ادة  وبن�صبة 

الن�صف االأول من عام 2021  بلغ  405.455 مليون دينار، 

من  الفرتة  لنف�ص  دينار  مليون   270.171 ب�مبلغ  مقارنة 

العام املا�صي  2020 .

ولفت الدكتور الذنيبات اإىل اإنخفا�ص ن�صبة تكلفة املبيعات  

وبن�صبة   26% مب��ق��دار   2020 ع��ام  م��ن  االأول  الن�صف  يف 

حت�صن بلغت 32%.

االأول  الن�صف  بلغت يف  ال�صركة  املبيعات يف  تكلفة  اإن  وق��ال 

من العام 2021 %56، يف حني بلغت %82 لنف�ص الفرتة 

من العام املا�صي، وذلك نتيجة لنجاح خطط وم�صاريع ال�صركة 

يف خف�ص الكلف.

لل�صركة  االإج��م��ايل  لربح  ان  الذنيبات،   الدكتور  واأو���ص��ح   

خ����الل ال��ن�����ص��ف االأول م���ن ال���ع���ام احل�����ايل، ارت���ف���ع  مب��ق��دار 

دينار مليون   129.21
 عن ذات الفرتة من العام املا�صي وبن�صبة 

 زيادة  بلغت 266 %،  مبينا اأن الربح االإجمايل لل�صركة  

مليون   177.664 بلغ  العام   هذا  من  االأول  الن�صف  خالل 

48.431 مليون دينار خالل الن�صف االأول  دينار، فيما كان 

من العام املا�صي 2020.

االأرب���اح  ���ص��ايف  اإرت��ف��اع  اإىل  اي�صا  الذنيبات  ال��دك��ت��ور  ول��ف��ت 

 2021 ع���ام  م��ن  االأول  الن�صف  خ���الل  لل�صركة  الت�صغيلية 

مقارنة مع نف�ص الفرتة من عام 2020 ومبقدار 122.54 

مليون دينار.

االأول  الن�صف  خ��الل  الت�صغيلية  االأرب����اح  ���ص��ايف  اإن   وق���ال 

112.315 مليون دينار،  مقابل �صايف  2021 بلغ  من عام 

خ�صارة ت�صغيلية بلغت  10.23 مليون دينار خالل ذات الفرتة 

من العام املا�صي.

كما ارتفع �صايف االرباح خالل الن�صف االأول من عام 2021 

مبقدار110.25   2020 عام  من  الفرتة  نف�ص  مع  مقارنة 

مليون دينار  حيث بلغ �صايف االرباح خالل الن�صف االأول من 

اخل�صارة  �صايف  بلغ  فيما  دينار،  مليون    90.092 العام  هذا 

لذات الفرتة من العام املا�صي 20.163 مليون دينار.

وقال الدكتور الذنيبات  اإن ال�صركة حققت 

ارتفاعا يف �صايف اأرباح الربع الثاين من عام 2021 مقارنة 

مع اأرباح الربع االأول من نف�ص العام مبقدار 18.48 مليون 

دينار وبن�صبة حت�صن 52%.

للمجموعة،  امل���ايل  امل��رك��ز  قائمة  ب��ارق��ام  يتعلق   وفيما      

يف  كبريا  حت�صنا  اأظ��ه��رت  االأرق���ام  اإن  الذنيبات،  الدكتور  ق��ال 

نتائجها يف الثالثني من �صهر حزيران املا�صي مقارنة باحلادي 

املا�صي متثلت يف  ال��ع��ام  اأول م��ن  ك��ان��ون  وال��ث��الث��ني م��ن �صهر 

70 مليون  امل���وج���ودات مب��ق��دار  ارت��ف��اع قيمة ���ص��ايف اج��م��ايل 

دينار. 

   كما ارتفعت قيمة حقوق امللكية مبقدار 74 مليون دينار 

انخف�ص  فيما  االأرب���اح،  توزيعات  بعد   12% حت�صن  وبن�صبة 

وبن�صبة  دينار  مليون   26.725 مبقدار  املدينة  الذمم  �صايف 

حت�صن يف التح�صيل 20%.

مليون   99.37 مبقدار  بحكمة  وم��ا  النقد  �صايف  ارتفع  و 

دينار، حيث �صجل �صايف النقد يف 30/6/2021 ما  مقداره  

اأن  بعد  دينار،  مليون   51.422
م��ق��داره  ن��ق��دي  ع��ج��ز  ���ص��ايف   31/12/2020 يف  ���ص��ج��ل 

دينار. مليون   47.933
يف  االأرب���اح  م��ن  ال�صهم  ح�صة  اأن  الذنيبات،  ال��دك��ت��ور  وب��ني 

مب��ق��دار  ارت��ف��ع��ت   ،2021 احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�صف 

املا�صي. العام  الفرتة من  1.312 دينار/�صهم  مقارنة بذات 
اأك����د ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����ص��رك��ة املهند�ص   م��ن ج��ان��ب��ه، 

تبني  يف  اال�صتمرار  على  ال�صركة  حر�ص  ال��رواد،  الوهاب  عبد 

�صيا�صات وم�صاريع ا�صرتاتيجية خلف�ص الكلفة وزيادة الكفاءة 

فتح  مثل  ال��ف��و���ص��ف��ات،  منتجات  تناف�صية  وت��ع��زي��ز  االإن��ت��اج  يف 

كلفة  لتخفي�ص  ال��ف��و���ص��ف��ات  ت��ع��دي��ن  ع��ط��اءات  يف  التناف�صية 

منظومة  وت�صغيل  ت�صميم  واإع����ادة  اخل���ام،  الفو�صفات  ان��ت��اج 

كربال احل�صا، وم�صروع ا�صتخدام الغاز يف املجمع ال�صناعي يف 

العقبة لتخفي�ص تكلفة انتاج ال�صماد وم�صروع تو�صعة ال�صركة 

الهندية االأردنية لتعزيز وتخفي�ص التكلفة.

 كما تعمل ال�صركة على تبني �صيا�صات وم�صاريع ال�صتغالل 

خم��ل��ف��ات االإن����ت����اج وحت��وي��ل��ه��ا اىل ف���ر����ص ل��ت��ح��ق��ي��ق االأرب������اح 

واملحافظة على البيئة، مثل انتاج الفلوريد وا�صتغالل اجلب�ص 

يف املجمع ال�صناعي وم�صروع ان�صاء مغا�صل جديدة يف ال�صيدية 

يف  امل�صاهمة  على  �صتعمل  مم��ا  املغا�صل  م��رف��و���ص  ال�صتغالل 

حت�صني الربحية واملحافظة على البيئة.

 وق���ال امل��ه��ن��د���ص ال�����رواد، ان ال�����ص��رك��ة ت���ويل اأه��م��ي��ة خا�صة 

االأم��د،  طويلة  الت�صويق  واتفاقيات  اال�صرتاتيجية  للم�صاريع 

و�صمان  االإن��ت��اج  وزي���ادة  تنوع  يف  ت�صهم  جديدة  م�صانع  وفتح 

ال�صركة  اإدراة  اأن جمل�ص  اإىل  اال�صعار م�صريا  باأف�صل  ت�صويقه 

يدر�ص حاليا اإن�صاء م�صانع جديدة يف منطقة ال�صيدية الإنتاج 

يف  احلام�ص  ه��ذا  ان��ت��اج  يف  التو�صع  او  الفو�صفوريك  حام�ص 

العقبة.

 واكد املهند�ص الرواد اأن جمل�ص 

يف  ميت�صوبي�صي  �صركة  ح�ص�ص  ���ص��راء  ق��رر  ادارةال�����ص��رك��ة 

ال�صركة اليابانية والبالغة 10 باملئة من ا�صهم ال�صركة.

اأن ال�صركة توا�صل  تبني خطط و�صيا�صات  ال��رواد      واكد 

اال�صواق اجلديد  وال�صعي  لفتح  مزيدا من  التكاليف،  �صبط 

مثل ال�صوق االأمريكي، والرتكي والهندي وغريها من الدول.

90.092 مليون دينار أرباح شركة مناجم الفوسفات االردنية للنصف األول من العام الحالي   



االنباط- اربد

ط����ال����ب م�������س���ت���ث���م���رون ب���ق���ط���اع اال����س���ك���ان 

التجزئة  ر�سوم  اتفاقية  بتطبيق  باال�ستمرار 

امل�ستثمرين  وج��م��ع��ي��ة  االرا����س���ي  دائ����رة  ب��ن 

منذ  بها  املعمول  اال���س��ك��ان  بقطاع  االردن��ي��ن 

اكرث من ع�سرة اعوام.

واع�����ت�����ر رئ���ي�������س ج���م���ع���ي���ة امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

ان  العواملة  كمال  اال�سكان  بقطاع  االردنين 

فر�س  نحو  والتوجه  االتفاقية  ع��ن  التخلي 

قانون القيمة االدارية التقديرية الذي دفعت 

وزارة  وامل�ساحة من خالل  االرا�سي  دائ��رة  به 

�ساأنه  من  والت�سريع  ال��راي  دي��وان  اىل  املالية 

ان يربك عمل القطاع الذي يعاين ا�سال من 

حتديات كبرية على ال�سعد كافة.

االداري��ة  القيمة  قانون  اإن  العواملة  وق��ال 

التجزئة  اف����راز  ر���س��وم  ���س��اأن��ه م�����س��اع��ف��ة  م��ن 

ع�سرة  حوايل  اىل  اال�سكانية  امل�سروعات  على 

ا�سعاف بعد ان كانت �سمن االتفاقية املعمول 

ر�سوم  هي  االرا�سي  ودائ��رة  اجلمعية  بن  بها 

مقطوعة ت�سل على البناية الواحدة يف عمان 

اىل  دي��ن��ار   2500 ب��ن  م��ا  امل��ث��ال  �سبيل  على 

واملحافظات  االطراف  ويف  دينار،  اآالف  ثالثة 

حوايل 1500 دينار توزع على جميع ال�سقق 

بيعها. ال�سكنية عند 

وا���س��اف ان��ه م��ن ���س��اأن ه��ذا ال��ق��ان��ون احلد 

ال��ب��ي��وع��ات  ال���ق���درة ع��ل��ى االف����راز بق�سد  م��ن 

تتم  ان  مي��ك��ن  وال  بالتجزئة  ت��ت��م  ع���ادة  ال��ت��ي 

ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ي��ع مل�����س��روع ���س��ك��ن��ي دف��ع��ة واح����دة 

فبع�س ال�سقق ال�سكنية حتتاج الأ�سهر او اأكرث 

احل�سول  امكانية  ع��دم  يعني  م��ا  لت�سويقها، 

على �سند ت�سجيل بق�سد البيع.

وقال نائب رئي�س اجلمعية املهند�س ن�سال 

ال����داوود اإن ه��ذا ال��ق��ان��ون ال���ذي ب���داأت دائ��رة 

تطبيقه  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل  وامل�����س��اح��ة  االرا����س���ي 

يف ب��ع�����س م���ن���اط���ق ع���م���ان ���س��ي��ح��دث ارب���اك���ا 

وازدح���ام���ات يف دائ���رة االرا����س���ي، ع���الوة على 

ينعك�س  ما  البناء  كلفة  برفع  املبا�سر  تاأثريه 

وبالتايل  ال�سكنية  ال�سقق  ا�سعار  ارتفاع  على 

ال���ذي و�سل  ال��ط��ل��ب  ان��خ��ف��ا���س  ���س��ي��وؤدي اىل 

مراحله الدنيا جراء جائحة كورونا والعديد 

يف  اال�سكان  قطاع  تواجه  التي  التحديات  من 

ظل اجلائحة وما قبلها.

تراجعا  ي�سهد  اال�سكان  قطاع  ان  واو���س��ح 

 30 م�����ن  اك������رث  ت�������س���ل اىل  ال���ن���م���و  ب���ن�������س���ب 

من  هي  تتم  التي  البيوعات  ان  مبينا  باملئة، 

�سابقة  ب���اأوق���ات  م��ب��ن��ي��ة  ���س��ك��ن��ي��ة  ا���س��ت��ث��م��ارات 

ويدلل تعطل اكرث من ن�سف �سركات اال�سكان 

والتحديات  ال�سعب  ال��واق��ع  على  العمل  ع��ن 

القطاع. يعي�سها  التي 

ب��������اأدوات  ال���ت���ف���ك���ري  اىل  ال�����������داوود  ودع�������ا 

واجراءات تنع�س القطاع بدل ان تزيد االعباء 

بتاأدية دوره  عليه حتى يتمكن من اال�ستمرار 

يف عملية البناء والتنمية وتاأمن �سقة �سكنية 

اآم��ن��ة وم��ري��ح��ة ب�����س��ع��ر م��ع��ق��ول ي��ت��ن��ا���س��ب مع 

القدرات ال�سرائية لل�سريحة االو�سع من ذوي 

الدخل املتو�سط واملحدود.

بدوره، او�سح ع�سو جمل�س ادارة اجلمعية 

ورئي�س فرعها يف حمافظة اربد املهند�س زيد 

القيمة  ق��ان��ون  لتطبيق  التوجه  ان  التميمي 

ال��ت��ق��دي��ري��ة االداري�����ة جم��ح��ف ب��ح��ق ال��ق��ط��اع 

او�ساع  ظ��ل  يف  منا�سب  �سكن  ع��ن  والباحثن 

اقت�سادية �سعبة يعاين منها اجلميع.

وب����ن ال��ت��م��ي��م��ي ان االت���ف���اق���ي���ة ال�����س��اب��ق��ة 

وامل�ساحة  االرا���س��ي  دائ���رة  ب��ن  بها  وامل��ع��م��ول 

حال  يف  ان��ه  على  تن�س  امل�ستثمرين  وجمعية 

ك���ان ال��ب��ن��اء م��ك��ت��م��ال ت��ن��ظ��ي��م��ي��ا ت��ك��ون ر���س��وم 

ال��ت��ج��زئ��ة واح����د ب��امل��ئ��ة م��ن ال��ق��ي��م��ة امل��ق��درة، 

القيمة  نظام  لتطبيق  التوجه  ان  اىل  م�سريا 

االداري������ة ���س��ريف��ع ه���ذه ال��ر���س��وم اىل ح���وايل 

ع�����س��رة ا���س��ع��اف ق��ي��ا���س��ا ع��ل��ى ا���س��ع��ار اال���س��ا���س 

ل��ل��ع��ق��ار وه����و م���ا ����س���ي���وؤدي اىل رف����ع ال��ك��ل��ف��ة 

ال�سقق  ا�سعار  ارتفاع  على  وينعك�س  االن�سائية 

التي يتحملها يف النهاية املواطن.

ال��ق��ط��اع مي��ر مبرحلة  ان  ال��ت��م��ي��م��ي  واك���د 

املوجودة  احلفريات  عدد  وان  و�سعبة  حرجة 

500 حفرية  على م�ستوى اململكة ال يتجاوز 

م�سروع  اآالف  خم�سة  ت��ت��ج��اوز  ك��ان��ت  ان  ب��ع��د 

�سنويا وان العدد االكر من �سركات اال�سكان 

ال���ذي  ال�����س��ع��ب  ال���واق���ع  ازاء  ج��م��دت ع��م��ل��ه��ا 

اج����راءات  اىل  م��ع��ه  وي��ح��ت��اج  ال��ق��ط��اع  يعي�سه 

تعيد عجلة الدوران له.

ونبه اىل خطورة تدهور القطاع واثره على 

 33 ح��وايل  ان  اىل  الفتا  الوطني،  االقت�ساد 

ا�ستثماري  �سكني  م�سروع  اي  كلفة  من  باملئة 

�سرائب  �سكل  على  الدولة  خزينة  اىل  تذهب 

الأكرث  الت�سغيلية  قدرتها  اىل  ا�سافة  ور�سوم 

�سيقل�س  ما  وهو  معه  ترتبط  مهنة   40 من 

ب�سكل كبري فر�س العمل املتاحة يف القطاع.

دائ�����رة االرا����س���ي  ان  ال��ت��م��ي��م��ي اىل  ول��ف��ت 

الدوام من اكرث اجلهات  وامل�ساحة كانت على 

ت��ف��ه��م��ا ل��ت��ح��دي��ات ق��ط��اع اال���س��ك��ان وات��خ��ذت 

امل�ساندة  والتعليمات  االج���راءات  من  العديد 

ل����ه يف ظ����ل االزم��������ات ال���ت���ي ع��اي�����س��ه��ا خ���الل 

ال�سنوات الثالث االخرية، داعيا اىل ا�ستمرار 

الدائرة باأداء هذا الدور الريادي.

م����ن ج���ان���ب���ه، اأو�����س����ح م���دي���ر ع�����ام دائ�����رة 

االرا��������س�������ي وامل���������س����اح����ة ب����ال����وك����ال����ة حم��م��د 

االدارية  القيمة  قانون  م�سروع  ان  ال�سوافن 

والت�سريع  ال��راأي  ديوان  بعهدة  حاليا  موجود 

الفتا  الد�ستورية،  القنوات  �سمن  ب��ه  لل�سري 

ر�سمي  كتاب  مبوجب  او�ست  ال��دائ��رة  ان  اىل 

اىل االبقاء على ا�ستيفاء ر�سوم افراز التجزئة 

كما هي �سابقا حلن اقرار امل�سروع.

ال�سابقة  االت��ف��اق��ي��ة  اإن  ال�����س��واف��ن  وق���ال 

فر�ستها  ا�سكاليات  بحل  كبري  ب�سكل  ا�سهمت 

معينة  زم��ن��ي��ة  حقبة  يف  ال��ب��ن��اء  ن��ظ��ام  طبيعة 

وماأ�س�ستها  ت��اأط��ريه��ا  اىل  ب��ح��اج��ة  ا���س��ب��ح��ت 

ق��ان��ون��ي��ا، م���وؤك���دا ان ه��وام�����س ال���ف���وارق بن 

ال��ق��ي��م��ة االداري�����ة وب���ن االت��ف��اق��ي��ة ل��ن تكون 

���س��ا���س��ع��ة، و���س��راع��ي ال��ف��روق��ات يف ال��ق��درات 

اال�ستثماري،  والن�ساط  للمواطنن  ال�سرائية 

ال��ع��وام��ل��ة وال����داوود والتميمي  ن��ف��اه  وه��و م��ا 

�سيحكمها  االداري����ة  القيمة  ان  اىل  ا���س��ت��ن��ادا 

اال�سا�س. �سعر 

جتربة  اىل  �سي�سار  ان��ه  ال�����س��واف��ن  وب��ن 

ال��ت��ع��دي��الت امل��ق��رح��ة يف ال��ق��ان��ون اجل��دي��د 

تعميمه  ليتم  ع��م��ان  و���س��ط  ت�سجيل  ب��دائ��رة 

الح���ق���ا ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل���ح���اف���ظ���ات ب��ع��د اق����رار 

ب�سكل نهائي. القانون 

ب���������دوره، ق������ال رئ���ي�������س جل���ن���ة االق���ت�������س���اد 

ح�سان  ابو  خالد  النائب  النيابية  واال�ستثمار 

اال�سكان  ق��ط��اع  م�ستثمري  �سكوى  بحث  ان��ه 

التقديرية  االدارية  القيمة  العتماد  بالتوجه 

على  تعميمها  ق��ب��ل  ع��م��ان  م��ن��اط��ق  ب��ع�����س  يف 

امل��م��ل��ك��ة، م�����س��ريا اىل ان مدير  ب��اق��ي م��ن��اط��ق 

عام دائرة االرا�سي بالوكالة طماأنه بان قيمة 

كثريا  تزيد  لن  االداري���ة  التقديرية  الر�سوم 

ع��ن ر���س��وم اف���راز ال��ت��ج��زئ��ة امل��ع��م��ول ب��ه��ا وف��ق 

االتفاقية ال�سابقة بن الدائرة واجلمعية.

واك������د ان ال��ل��ج��ن��ة ���س��ت��ع��م��ل م����ع ال��ل��ج��ن��ة 

ال���ق���ان���ون���ي���ة مب��ج��ل�����س ال����ن����واب ع���ن���د و����س���ول 

مل��ع��اجل��ة اي  امل��ج��ل�����س  امل�������س���روع اىل  م�������س���ودة 

القطاع،  كاهل  تثقل  ان  �ساأنها  من  اختالالت 

م�سددا على �سرورة دعمه ملواجهة التحديات 

الكبرية التي مر بها واعادته لدوره الطبيعي 

واال�ستثمار  االقت�ساد  ورواف��ع  مكونات  كاأحد 

التنمية  مل����ردوده واث����ره ع��ل��ى  ن��ظ��را  ال��وط��ن��ي 

امل�ستدامة.

بتطبيق  اال���س��ت��م��رار  اىل  ح�سان  اب��و  ودع���ا 

االت��ف��اق��ي��ة ال�����س��اري��ة ب���ن اجل��م��ع��ي��ة ودائ����رة 

لن�ساطه  ال��ق��ط��اع  ع����ودة  ح��ن  اىل  االرا����س���ي 

اىل  االتفاقية  حت��وي��ل  ميكن  حينها  امل��ع��ه��ود، 

قانون او نظام يراعي امل�ستجدات .

 قطاع االسكان يطالب بإلغاء التوجه العتماد القيمة االدارية

 بحث تعزيز عالقات األردن االقتصادية مع اذربيجان

االنباط- عمان

ب���ح���ث رئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ة رج������ال االأع����م����ال 

االأردن������ي������ن ح����م����دي ال����ط����ب����اع، م����ع ���س��ف��ري 

اأوغ��ل��و  ن���ادر  اي��ل��دار  اململكة  ل��دى  اذرب��ي��ج��ان 

���س��ل��ي��م��وف ���ُس��ب��ل ت��ن��م��ي��ة ع���الق���ات ال��ب��ل��دي��ن 

بن  امل�سرك  التعاون  وتعزيز  االقت�سادية، 

االأعمال. جمتمعي 

وح�����س��ب ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ام�����س 

ال�����س��ب��ت، اأك����د ال��ط��ب��اع اأه��م��ي��ة ت��و���س��ي��ع اآف���اق 

البلدين  بن  امل�سرك  اال�ستثماري  التعاون 

واال����س���ت���ف���ادة م����ن ال���ف���ر����س اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

القطاعات  م��ن  العديد  يف  لديهما  ال��واع��دة 

ذات القيمة امل�سافة.

ولفت اإىل دور اجلمعية يف الرويج لبيئة 

االع���م���ال واال���س��ت��ث��م��ار ب��امل��م��ل��ك��ة م���ن خ��الل 

التعاون  وزي��ادة  امل�سركة  االأع��م��ال  جمال�س 

م���ع خم��ت��ل��ف ال������دول ب���امل���ج���االت ال��ت��ج��اري��ة 

مبذكرة  ارتباطها  اإىل  م�سريا  واالقت�سادية، 

ت���ف���اه���م م����ع م��وؤ���س�����س��ة ت����روي����ج ال�������س���ادرات 

االأذرية. واال�ستثمار 

ال��ط��ب��اع جم��ت��م��ع االأع���م���ال االأذري  ودع����ا 

باململكة  اال�ستثمارية  الفر�س  على  لالإطالع 

ك��ون��ه��ا وج���ه���ة اآم���ن���ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار وزاخ�����رة 

ب��ال��ف��ر���س امل��ت��ن��وع��ة مب��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات 

وال�سياحية  ال�سحية  خ��ا���س��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 

واالإت�������������س������االت وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���ل���وم���ات 

والتعليم.

ب������دوره، اك����د ال�����س��ف��ري ���س��ل��ي��م��وف اأه��م��ي��ة 

العمل على تطوير جماالت جديدة للتعاون 

يف امل�����س��ت��ق��ب��ل ال���ق���ري���ب ل���ت���ع���زي���ز م�����س��ت��وى 

املنافع  وحتقيق  الثنائية  التجارية  العالقات 

امل�سركة. االقت�سادية 

االأذري��ة  االأردنية  العالقات  اأن  اإىل  وا�سار 

التي  امللكية  ال��زي��ارات  واإن  م�ستمر  تطور  يف 

ج����رت خ����الل ال�����س��ن��وات ال�����س��اب��ق��ة ا���س��ه��م��ت 

ب��امل��ج��االت  االإت��ف��اق��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  بتوقيع 

والثقافية. والتجارية  االقت�سادية 

ول��ف��ت اإىل اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ح��ج��م ال��ت��ج��ارة 

بن  املتبادلة  ال�سلع  قاعدة  وتو�سيع  البينية 

ي�سهم  مبا  تنوعا  اأكرث  تكون  بحيث  البلدين 

ب�����س��ك��ل اإي���ج���اب���ي يف زي������ادة وحت�����س��ن ح��ج��م 

التبادل التجاري، موؤكدا اأن القطاع اخلا�س 

يف بالده مهتم بعملية اال�ستثمار يف االردن.

وح�سر اللقاء الذي عقد مبقر اجلمعية، 

عبداحلليم  املهند�س  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء 

واملهند�س  الهدهد  ح�سام  واملهند�س  عابدين 

اجلمعية  ع��ام  ومدير  البقاعي  عبدالرحيم 

طارق حجازي.

 النفط يرتفع ويواصل مكاسبه للشهر الرابع 
وسط تنامي الطلب

االنباط- وكاالت

ليحقق  اجلمعة،  النفط،  اأ�سعار  ارتفعت   

لل�سهر  مكا�سب  ب��رن��ت  ال��ع��امل��ي  ال��ق��ي��ا���س  خ��ام 

ال����راب����ع، يف ظ���ل ت��ن��ام��ي ال��ط��ل��ب اأ����س���رع م��ن 

وقع  اللقاحات  تخفف  باأن  وتوقعات  العر�س 

باأنحاء  كوفيد-19  اإ�سابات  يف  جديدة  زي��ادة 

العامل.

و�سعدت العقود االآجلة خلام برنت ت�سليم 

�سنتا   28 ال��ي��وم،  اأج��ل��ه��ا  ح��ل  وال��ت��ي  �سبتمر، 

الت�سوية  �سعر  ليتحدد  باملئة،   0.4 يعادل  مبا 

76.33 دوالر للرميل. عند 

 31 مرتفعا  االأن�����س��ط  اأك��ت��وب��ر  عقد  واأغ��ل��ق 

وتقدمت  للرميل.  دوالر   75.41 اإىل  �سنتا 

عقود اخلام االأمريكي غرب تك�سا�س الو�سيط 

على  اجلل�سة  لتختم  باملئة   0.5 اأو  �سنتا   33

73.95 دوالر للرميل.

باأكرث  مكا�سب  القيا�سي  خامي  كال  وحقق 

حن  يف  االأ�سبوع،  مدار  على  باملئة  اثنن  من 

ي��ول��ي��و، ���س��ع��وده  ب��امل��ئ��ة يف   1.6 ب��رن��ت  ارت��ف��ع 

غرب  وا�ستقر  التوايل.  على  الرابع  ال�سهري 

ال�سهر. مدار  على  تك�سا�س 

كورونا  فريو�س  اإ�سابات  تنامي  مع  وحتى 

يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وب��اأن��ح��اء اآ���س��ي��ا واأج���زاء 

من اأوروبا، يقول املحللون اإن ارتفاع معدالت 

اإغ��الق��ات  اإىل  احل��اج��ة  م��ن  �سيحد  التطعيم 

ذروة  ب��ال��ط��ل��ب يف  ع�����س��ف��ت  ك��ال��ت��ي  ����س���ارم���ة 

املا�سي. العام  اجلائحة 

االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكروين

الأحد    1   /  8  / 2021

وزير الطاقة يلتقي الرئيس المعين لمؤتمر قمة 
المناخ التفاقية األمم المتحدة

السعودية تستعرض جهودها 
لمواجهة ظاهرة التغير المناخي

 إيرادات وسطاء العقارات في دبي 
تتجاوز مليار درهم بـ 7 أشهر

 السعودية.. اللقاح شرط 
دخول المرافق العامة والتجارية

 اعتبارًا من اليوم

االنباط-وكاالت

االأم��ري  ال�سعودي،  الطاقة  وزي��ر  التقى 

مع  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن  عبدالعزيز 

 COP26 الرئي�س املعن ملوؤمتر قمة املناخ

ب�ساأن  االإط���اري���ة  امل��ت��ح��دة  االأمم  الت��ف��اق��ي��ة 

تغري املناخ األوك �سارما، والوفد املرافق له.

جهود  ا�ستعرا�س  اللقاء  خ��الل  وج��رى 

امل��م��ل��ك��ة امل��ب��ذول��ة مل��واج��ه��ة ظ��اه��رة التغري 

املناخي.

كما تناول اللقاء احلديث حول مبادرات 

التغري  النوعية يف مواجهة ظاهرة  اململكة 

امل��ن��اخ��ي و���س��ع��ي��ه��ا اإىل خ��ف�����س االن��ب��ع��اث��ات 

واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وم��ك��ون��ات��ه��ا، ويف 

م��ق��دم��ت��ه��ا م��ب��ادرت��ا ال�����س��ع��ودي��ة اخل�����س��راء 

وال�سرق االأو�سط االأخ�سر.

االقت�ساد  اإط��ار  ب�ساأن  املباحثات  وج��رت 

ال�����دائ�����ري ل���ل���ك���رب���ون ال�������ذي ت���ب���ن���اه ق����ادة 

اململكة  رئا�سة  خ��الل  الع�سرين  جمموعة 

العام املا�سي 2020.

وبحث اجلانبان �سبل تعزيز التعاون مبا 

يحقق طموحاتهما واأهدافهما.

االنباط-وكاالت

قال و�سطاء عقاريون ين�سطون يف ال�سوق 

العقاري يف دبي، اإن ن�ساط الو�ساطة العقارية 

�سجل اإي����رادات جت���اوزت امل��ل��ي��ار دره���م خالل 

�سحيفة  بح�سب  امل��ا���س��ي��ة،  ال�سبعة  االأ���س��ه��ر 

البيان.

واأو�سح الو�سطاء اأن العقارات كانت �سمن 

القطاعات االقت�سادية التي تاأثرت بتداعيات 

الو�ساطة  �سركات  اأن  اإال  »ك���ورون���ا«،  جائحة 

العاملن  ج��ه��ود  ك��ل  ا�ستنه�ست  ال��ع��ق��اري��ة 

لديها؛ لتمكن امل�ستثمرين الدولين الذين 

تهافتوا على دبي ع�سية اجلائحة من امتالك 

منازلهم وحتديداً االأثرياء منهم.

دوراً  الو�سطاء  يلعب  ال�سحيفة،  بح�سب 

مهماً يف ال�سوق، حيث ُيعّول عليهم ا�ستقطاب 

امل�ستثمرين من اأنحاء العامل، واإبراز ما يتمتع 

ال��ع��ق��اري م��ن خ�سائ�س مم��ي��زة؛  ال�����س��وق  ب��ه 

ل��ذا و�سعت دائ��رة االأرا���س��ي واالأم���الك بدبي 

�ساماًل حلماية حقوق  دب��ي«، نظاماً  »اأرا���س��ي 

اإبرامها  يف  ينجحون  �سفقة  كل  يف  الو�سطاء 

بعد التوفيق بن طريف البيع وال�سراء.

اأط��ل��ق��ت  دب�����ي«  »اأرا������س�����ي  اأن  اإىل  ُي�������س���ار 

دب��ي«،  »و���س��ط��اء  ا���س��م  يحمل  خ��ا���س��اً  تطبيقاً 

ويوفر  ال��ع��امل،  يف  ن��وع��ه  م��ن  االأول  ويعتر 

و�سطاء  ع��ن  اآن��ي��اً  وحم��دث��ة  دقيقة  معلومات 

دبي العقارين املرّخ�سن، و�سركات العقارات 

املرخ�سة واملعتمدة من قبل الدائرة.

من  التاأكد  للم�ستثمرين  التطبيق  ويتيح 

حالة الو�سيط العقاري، وما اإذا كان م�سجاًل 

ل����دى ال����دائ����رة. وي�����س��ه��م ه����ذا ال��ت��ط��ب��ي��ق يف 

حفظ حقوق املتعاملن، كما يتمّيز بال�سرعة 

بذكاء  ال��ع��ق��ارات  و���س��راء  بيع  وي��وّف��ر  والثقة، 

واأمان.

االنباط-وكاالت

اأن  ال�����س��ع��ودي��ة،  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأك����دت 

وزارة  من  املعتمد  التح�سن  ق��رار  �سريان 

ال�����س��ح��ة ل���دخ���ول االأن�����س��ط��ة وامل��ن��ا���س��ب��ات 

النقل  و�سائل  ا�ستخدام  حال  ويف  واملن�ساآت 

22 ذي احلجة  ي���وم االأح����د  ���س��ي��ب��داأ  ال��ع��ام، 

1442ه�، املوافق 1 اأغ�سط�س 2021.

واأكدت وزارة الداخلية، عر ح�سابها يف 

»توير« و«�سناب �سات«، اأن دخول اأي ن�ساط 

اقت�سادي اأو جتاري اأو ثقايف اأو ترفيهي اأو 

علمية  اأو  ثقافية  منا�سبة  اأي  اأو  ريا�سي، 

من�ساأة  اأي  اأو  ترفيهية،  اأو  اجتماعية  اأو 

اأو  اأو خا�سة، �سواًء الأداء االأعمال  حكومية 

حكومية  تعليمية  من�ساأة  اأي  اأو  املراجعة، 

النقل  و�سائل  ا�ستخدام  وع��ن��د  خا�سة،  اأو 

للتاأكد  »توكلنا«  اإبراز تطبيق  العامة، يلزم 

من حالة التح�سن للمواطنن واملقيمن.

���س��رورة  ال��داخ��ل��ي��ة على  وزارة  و���س��ّددت 

ال��ت��زام اجل��م��ي��ع ب����االإج����راءات االح��رازي��ة 

وال���ت���داب���ري ال��وق��ائ��ي��ة، وع����دم ال��ت��ه��اون يف 

ت��ط��ب��ي��ق اال������س�����راط�����ات ال�������س���ح���ي���ة، م��ن 

ال��ت��ب��اع��د االج���ت���م���اع���ي، ول��ب�����س ال��ك��م��ام��ة، 

وااللتزام  م�ستمر،  ب�سكل  االأي��دي  وتطهري 

بالروتوكوالت املعتمدة.

بدورها، اأكدت وزارة التجارة ال�سعودية، 

على ح�سابها يف »توير« اأنه �سعًيا ل�سالمة 

امل��ج��ت��م��ع و���س��ح��ة اأف�������راده، ف�����س��وف يطبق 

ا������س�����راط ظ����ه����ور ح����ال����ة )حم���������س����ن( يف 

واملراكز  االأ�سواق  لدخول  )توكلنا(  تطبيق 

التجارية وفروع الوزارة اعتباًرا من االأحد 

اأغ�سط�س   1 امل��واف��ق  1442ه����  22 ذو احلجة 

.2021

و�سول  ال�سعودية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

املعطاة من  العدد االإجمايل من اجلرعات 

لقاح فريو�س كورونا »كوفيد 19« اإىل اأكرث 

 587 اأك��رث من  24 مليون جرعة، عر  من 

موقعا للتطعيم يف كافة مناطق اململكة.

ت��ط��ب��ي��ق  اأن  ال�������س���ح���ة  وزارة  وب���ي���ن���ت 

»���س��ح��ت��ي« اأت������اح ل��ل��م��واط��ن��ن وامل��ق��ي��م��ن 

�سهولة حجز املوعد ومعرفة اأماكن املراكز 

اإىل  البيانات  هذه  وت�ستند  للقاح.  املقدمة 

نهاية عمل يوم 23 يوليو 2021.

�سرعة  على  اجلميع  »ال�����س��ح��ة«  وح��ث��ت 

ك��ورون��ا عر  ل��ق��اح  للح�سول على  امل��ب��ادرة 

اململكة  مناطق  يف  املنت�سرة  اللقاح  م��راك��ز 

ك����اف����ة وال���ت�������س���ج���ي���ل م����ن خ������الل ت��ط��ب��ي��ق 

اللقاحات املعتمدة يف  اأن  »�سحتي«، موؤكدة 

اململكة فّعالة واآمنة.

ويف ال���� 12 م��ن ي��ول��ي��و احل����ايل، اأع��ل��ن��ت 

مليون   20 وزع��ت  اأنها  ال�سعودية،  ال�سحة 

ج��رع��ة م���ن ل��ق��اح ك���ورون���ا، ل��ي��ظ��ه��ر حجم 

الت�سارع يف توزيع املطاعيم.

ويف نهاية مايو املا�سي، اأعلنت ال�سعودية 

واح��دة  ج��رع��ة  تلقوا  ال�سكان  م��ن   %40 اأن 

ع��ل��ى االأق�����ل م���ن ل��ق��اح ك���ورون���ا ح��ت��ى ذل��ك 

الوقت، يف �سياق توزيع اللقاحات ال�ستعادة 

احلياة الطبيعية والتعامل مع اجلائحة.

توّفر  ال�سعودية،  ال�سحة  وزارة  واأك��دت 

اجلرعة الثانية من اللقاح امل�ساد لفريو�س 

كورونا، للبالغن 60 عاماً اأو اأكرث، يف جميع 

اأرجاء اململكة.



نب�ض البلد-وكاالت

وال��ب��ور���ص��ات  امل��ال��ي��ة  الأوراق  جل��ن��ة  �صتطلب 

SEC، اإف�صاحات اإ�صافية من ال�صركات ال�صينية 
ال��ت��ي ت�صعى ل������إدراج يف ال��ب��ور���ص��ات الأم��رك��ي��ة، 

الأ�صهم  ط��روح��ات  على  املكثفة  بكني  حملة  بعد 

اخلارجية، وفقاً لبيان يوم اجلمعة.

وقال رئي�س SEC، غاري جين�صلر: “يف �صوء 

العامة  واملخاطر  ال�صني  يف  الأخ���رة  ال��ت��ط��ورات 

لل�صركات املوؤ�ص�صة يف ال�صني، حتت هيكل ]كيانات 

امل�صالح املتغرة[ فقد طلبت من املوظفني ال�صعي 

للح�صول على اإف�صاحات معينة من جهات اإ�صدار 

خارجية مرتبطة ب�صركات ت�صغيل مقرها ال�صني 

قبل الإع�ن عن بيانات الت�صجيل اخلا�صة بهم”.

املزعومة عن  املتغرة  امل�صالح  كيانات  ويعرف 

هيكل ت�صتخدمه ال�صركات ال�صينية الكربى مثل 

علي بابا وJD.com ل�كتتاب العام يف الوليات 

ل  بكني حيث  الرقابة من  تتجنب  بينما  املتحدة 

ت�صمح الدولة بامللكية الأجنبية املبا�صرة يف معظم 

الهتمامات  ذات  الكيانات  هذه  وت�صمح  احل��الت. 

املتغرة لل�صركات العاملة يف ال�صني باإن�صاء �صركات 

وهمية خارجية يف ولية ق�صائية اأخرى واإ�صدار 

الأ�صهم للم�صاهمني العامني.

“امل�صتثمرين  اأن  م��ن  قلق  اإن��ه  جين�صلر  وق��ال 

اأ�صهماً  اأن��ه��م ميتلكون  ي��درك��ون  ق��د ل  ال��ع��ادي��ني 

ت�صغيل مقرها  �صركة  م��ن  ب��دًل  �صركة وهمية  يف 

امل��ال��ي��ة  الأوراق  جل��ن��ة  و���ص��ت��ط��ل��ب  ال�صني”. 

التمييز  ال�صينية  ال�����ص��رك��ات  م���ن  وال��ب��ور���ص��ات 

ال�����ص��وري��ة  ال�����ص��رك��ة  اإدارة  ب��و���ص��وح ب��ني خ��دم��ات 

وال�������ص���رك���ة امل�����ص��غ��ل��ة، م���ع ذك����ر اأي خم���اط���ر من 

ال�صينية.  احل��ك��وم��ة  م��ن  امل�صتقبلية  الإج�����راءات 

وج������اءت ه����ذه اخل���ط���وة يف ال���وق���ت ال�����ذي ع���ززت 

ال�صركات  اإدراج����ات  تدفق  على  رقابتها  بكني  فيه 

ال�صينية يف البور�صات الدولية، والتي كان اأخرها 

تطبيق ديدي Didi الذي اأ�صبح اأح��دث �صحية 

للحملة. حيث انخف�س ال�صهم بن�صبة 30% تقريباً 

هذا ال�صهر بعد اأن اأعلنت بكني عن حتقيق ل�أمن 

امل�صتخدمني  ت�����ص��ج��ي���ت  وع��ل��ق��ت  ال�����ص��ي��رباين، 

مبثابة  البلدين  بني  التوترات  تكون  قد  اجل���دد. 

طالبت  ال��ت��ي  ال�صينية،  لل�صركات  ك��ب��رة  �صربة 

باإدراجها يف نيويورك يف ال�صنوات الأخ��رة. حيث 

اأظهرت بيانات من ريني�صان�س كابيتال اأنه يف عام 

2020، جمعت 30 عملية طرح عام اأويل يف ال�صني 

اأك��رب راأ����س م��ال منذ 2014.  يف ال��ولي��ات املتحدة 

كما ك��ان هناك ما ل يقل عن 248 �صركة �صينية 

مدرجة يف 3 بور�صات اأمركية رئي�صية براأ�صمال 

وفقاً  دولر،  تريليون   2.1 ق���دره  اإج��م��ايل  �صوقي 

الأمركية  والأمنية  القت�صادية  املراجعة  للجنة 

ال�صينية. وهناك 8 �صركات �صينية مملوكة للدولة 

مدرجة يف الوليات املتحدة.

االنباط-وكاالت

تراجعا يف  ال�صينية  امل�صانع  ن�صاط  �صجل 

متوز/يوليو اإىل اأدنى م�صتوى له منذ بداية 

بيانات  ال�صبت  اأظهرت  ح�صبما  كوفيد،  وباء 

الطلب  ب��ت��ب��اط��وؤ  ت��اأث��ر  الت�صنيع  اأن  ك�صفت 

القا�صي. ال�صادرات والطق�س  و�صعف 

اإن موؤ�صر  وقال املكتب الوطني ل�إح�صاء 

اآي( وهو مقيا�س  ام  امل�صرتيات )بي  مديري 

رئ��ي�����ص��ي ل��ن�����ص��اط ال��ت�����ص��ن��ي��ع يف ث����اين اأك���رب 

يف   50،4 اإىل  ان��خ��ف�����س  ال���ع���امل،  يف  اق��ت�����ص��اد 

متوز/يوليو مقابل 50،9 يف حزيران/يونيو.

وي����دل م��وؤ���ص��ر م���دي���ري امل�����ص��رتي��ات على 

انكما�س  وعلى  اخلم�صني،  جتاوز  اإذا  انتعا�س 

اإذا جاء اأقل من ذلك.

بني  يتغر  مل  امل��وؤ���ص��ر  اإن  حمللون  وق���ال 

�صجل  لكنه  وحزيران/يونيو  ني�صان/ابريل 

اأدنى  اإىل  متوز/يوليو،  يف  وا�صحا  انخفا�صا 

.2020 م�صتوى منذ �صباط/فرباير 

توقعات حمللني  م��ن  اأ���ص��واأ  ال��رق��م  وج��اء 

نقطة  اأعلى من اخلم�صني  زال  ما  لكنه  عدة 

التي تف�صل بني النتعا�س والنكما�س.

وي���واج���ه الن��ت��ع��ا���س الق��ت�����ص��ادي ال��ه�����س 

لفرو�س  دلتا  متحورة  ظهور  خطر  لل�صني 

ك����ورون����ا ال���ت���ي ت���ه���دد ب��خ��ف�����س ا���ص��ت��ه���ك 

العط�ت خ�ل ال�صيف.

وق���ال ك��ب��ر اخل����رباء يف امل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي 

ع��ام  “ب�صكل  ت�����ص��ي��ن��غ��ه��ي  ت�����ص��او  ل���إح�����ص��اء 

ي��وا���ص��ل الق��ت�����ص��اد ال�����ص��ي��ن��ي احل��ف��اظ على 

زخم النتعا�س لكن الوترة تباطاأت”.

دخ��ل��ت يف  ال�����ص��رك��ات  “بع�س  اأن  واأ���ص��اف 

التي  امل��ع��دات  �صيانة  م��رح��ل��ة  مت��وز/ي��ول��ي��و 

الق�صوى  ال��ط��ق�����س  ظ��واه��ر  ت��اأث��ر  م��ع  اأدت 

والفي�صانات  املرتفعة  احل��رارة  درج��ات  مثل 

من��و  ����ص���ع���ف  اإىل  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة،  وال������ك������وارث 

ال��ت�����ص��ن��ي��ع ن�����ص��ب��ي��ا ب���امل���ق���ارن���ة م����ع ال�����ص��ه��ر 

املا�صي”.

لكن  املناخ،  عن  تفا�صيل  ت�صاو  يذكر  ومل 

بو�صط  خنان  مقاطعة  يف  ت�صبب  في�صانات 

�صخ�صا  �صبعني  م��ن  اأك���ر  مب�����ص��رع  ال��ب���د 

هذا  اليوان  مبليارات  قيمتها  تقدر  باأ�صرار 

ال�صهر.

االنباط-وكاالت

اأرب�����اع  ث����ث���ة  اأن  ج����رى الإع��������ن ع���ن 

“كوفيد-19”  امل�صابني مبر�س  الأ�صخا�س 

يف ولي�����ة م��ا���ص��ات�����ص��و���ص��ت�����س الأم���رك���ي���ة، 

ال��ل��ق��اح بالكامل  ت��ل��ق��وا ج��رع��ت��ي  ك��ان��وا ق��د 

4 منهم  ���ص��د ف��رو���س ك���ورون���ا، ك��م��ا دخ���ل 

التي  اجل��دي��دة  للبيانات  وف��ق��اً  امل�صت�صفى، 

على  ال�صيطرة  م��راك��ز  اجل��م��ع��ة،  ن�صرتها، 

.CDC الأمرا�س والوقاية منها 

ووج����دت ال��ب��ي��ان��ات اجل���دي���دة، امل��ن�����ص��ورة 

والوفيات  للمر�س  الأ�صبوعي  التقرير  يف 

ال���������ص����ادر ع����ن ال����وك����ال����ة الأم����رك����ي����ة، اأن 

بالكامل  تطعيمهم  مت  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���س 

ق��دراً  يحملون  بالعدوى  ي�صابون  وال��ذي��ن 

ك����ب����راً م����ن ال���ف���رو����س يف اأن���وف���ه���م م��ث��ل 

الأ���ص��خ��ا���س غ���ر امل��ح�����ص��ن��ني، ومي��ك��ن اأن 

ينقلوه اإىل اأفراد اآخرين.

وق���ال���ت م���دي���رة م��رك��ز ال�����ص��ي��ط��رة على 

يف  والين�صكي  رو���ص��ي��ل  ال��دك��ت��ور  الأم��را���س 

“هذا الكت�صاف مقلق وكان اكت�صافاً  بيان: 

املحدثة   CDC اإىل تو�صية  اأدى  حمورياً 

انت�صار  لتقليل  ال��وج��ه  ق��ن��اع  ارت���داء  ب��ع��ودة 

الفرو�س”.

ال�صيطرة  م��رك��ز  ع��ك�����س  ال��ث���ث��اء،  ي���وم 

اإر�صاداته  على  بناًء  م�صاره  الأم��را���س  على 

ال�����ص��اب��ق��ة واأو����ص���ى الأم��رك��ي��ني ال��ذي��ن مت 

يف  ي��ع��ي�����ص��ون  وال���ذي���ن  ب��ال��ك��ام��ل  تطعيمهم 

امل��ن��اط��ق ذات م��ع��دلت الإ���ص��اب��ة ب��ف��رو���س 

اأقنعة  ارت����داء  با�صتئناف  املرتفعة  كوفيد 

امل����ب����ادئ  ال������داخ������ل. وت���غ���ط���ي  ال�����وج�����ه يف 

ال��ولي��ات  ���ص��ك��ان  ثلثي  ح���وايل  التوجيهية 

 ،CNBC ل�صبكة  لتحليل  وفقاً  املتحدة، 

“العربية.نت”. اطلعت عليه 

مكاملة  يف  لل�صحفيني  والين�صكي  وقالت 

ي�صتمر  بينما  اإن���ه  ال��ث���ث��اء،  ي���وم  ه��ات��ف��ي��ة 

م��ت��غ��ر دل���ت���ا يف اإ����ص���اب���ة الأ����ص���خ���ا����س غر 

بع�س  يحمل  ق��د  اأك����رب،  ب�صكل  املح�صنني 

م�صتويات  تطعيمهم  مت  الذين  الأ�صخا�س 

�صابقاً  ُيفهم  ك��ان  مما  الفرو�س  من  اأعلى 

الآخ���ري���ن.  اإىل  ي��ن��ق��ل��وه  اأن  امل��ح��ت��م��ل  وم���ن 

فريد  “ب�صكل  يت�صرف  املتغر  اأن  واأ�صافت 

خمتلف عن �ص�لت الفرو�س ال�صابقة”.

متغر  اأن  م��ن   CDC وثيقة  وح���ذرت 

دلتا املنت�صر حالياً معدي مثل جدري املاء، 

اأطول من �ص�لة كوفيد  انتقال  نافذة  وله 

الأ����ص���ل���ي���ة وق����د جت��ع��ل ك���ب���ار ال�����ص��ن اأك���ر 

مر�صاً، حتى لو مت تطعيمهم بالكامل.

توجد  ال��ت��ي  دل��ت��ا،  تعد  للوثيقة،  ووف��ق��اً 

ال�صكل  132 دول��ة على الأق��ل، وهي  الآن يف 

ال�������ص���ائ���د ب��ال��ف��ع��ل ل��ل��م��ر���س يف ال����ولي����ات 

نزلت  من  ل�نتقال  قابلية  اأك��ر  املتحدة، 

ال�صائعة، والإنفلونزا الإ�صبانية التي  الربد 

والإي��ب��ول،  واجل���دري،   ،1918 ع��ام  انت�صرت 

وم��ت���زم��ة ال�����ص��رق الأو����ص���ط ال��ت��ن��ف�����ص��ي��ة، 

“احل�صبة” فقط  �صبقتها  فيما  وال�صار�س، 

يف �صرعة النت�صار.

74%، من احلالت  اأن  واأظهرت الدرا�صة 

تطعيمهم  مت  الذين  الأ�صخا�س  يف  حدثت 

جرعتني  من  دورة  اأكملوا  والذين  بالكامل 

جرعة  ت��ل��ق��وا  اأو   mRNA ل��ق��اح��ات  م��ن 

واحدة من لقاح جون�صون اأند جون�صون.

م���ري�������ص���اً مت   274 ك�����ان  ع������ام،  وب�������ص���ك���ل 

من  ���ص��دي��دة  ب��ع��دوى  م�����ص��اب��ني  تطعيمهم 

مل���رك���ز ال�����ص��ي��ط��رة على  الأع�����را������س، وف���ق���اً 

الأم�����را������س. ك��م��ا ك���ان���ت الآث������ار اجل��ان��ب��ي��ة 

الأك������ر ���ص��ي��وع��اً ه���ي ال�����ص��ع��ال وال�������ص���داع 

واحلمى.  الع�ص�ت  واآلم  احللق  والتهاب 

اإنه من بني خم�صة مر�صى  الوكالة  وقالت 

مت  امل�صت�صفى،  اإىل  نقلهم  مت  ك��وف��ي��د  م��ن 

اأربعة ب�صكل كامل. تطعيم 

90% من  يف  دلتا  الختبار متغر  وح��دد 

133 مري�صاً. العينات املاأخوذة من 

الدرا�صات  م��ن  العديد  اأظ��ه��رت  ح��ني  يف 

ج��ي��د �صد  ب�����ص��ك��ل  ت��ع��م��ل  ل  ال��ل��ق��اح��ات  اأن 

اأخرى،  متغر دلتا كما فعلت �صد �ص�لت 

فعالة  تزال  ل  اإنها  ال�صحة  م�صوؤولو  يقول 

الأمرا�س  من  احلماية  يف  �صيما  ل  للغاية، 

ال�صحة  م�صوؤولو  وك��رر  والوفاة.  ال�صديدة 

الأم��رك��ي��ون ه���ذا الأ���ص��ب��وع م��ا ي��ق��رب من 

اجلديدة  امل�صت�صفى  دخول  97% من حالت 

املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الوفيات  من  و%99.5 

بني الأفراد غر املطعمني

 االنباط-وكاالت

فيما يقرتب املو�صم اجلديد للدوري الإجنليزي 

/اآب  اأغ�����ص��ط�����س  الن���ط����ق منت�صف  امل��م��ت��از م��ن 

املقبل، ت�صارع اأندية الدوري الأغلى يف العامل من 

حيث القيمة ال�صوقية للبقاء عن طريق ال�صتدانة 

مع هبوط حاد يف اإيراداتها بفعل تبعات اجلائحة 

التي تلقي بظ�لها على ن�صاط الأن��دي��ة لي�س يف 

بريطانيا فقط ولكن يف العامل ككل.

وبالن�صبة اإىل ن�صاط يرتكز جل مداخيله املالية 

على احل�صور اجلماهري، فاإن املدرجات الفارغة 

كانت  اجل��ائ��ح��ة  ب�صبب  طويلة  �صهور  م���دار  على 

الأندية  لتلك  امل��ايل  للمركز  قوية  لطمة  مبثابة 

البنوك وم�كها الأثرياء من  التي توجهت نحو 

ل�صتمرار  ال���زم��ة  ال�صيولة  على  احل�صول  اأج��ل 

اأعمالها ودفع الرواتب الباهظة ل�عبيها، بح�صب 

.Deloitte تقرير حديث �صادر عن

“العربية. اط��ل��ع��ت  ال�����ذي  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����ص��ر 

ال��دي��ن  ���ص��ايف  اأن  اإىل  م��ن��ه  مقتطفات  نت” ع��ل��ى 

 Premier املمتاز  الإجنليزي  ال���دوري  لأندية 

League ارتفعت اإىل م�صتوى قيا�صي بلغ نحو 
4 مليارات جنيه اإ�صرتليني اأو ما يوازي نحو 5.8 

وال��ذي   2020-2019 مو�صم  نهاية  يف  دولر  مليار 

انت�صار  ذروة  يف  طويلة  اأ���ص��ه��ر  م���دار  على  ت��وق��ف 

اجلائحة.

وت��راج��ع��ت اإي�����رادات 20 ن��ادي��ا ه��م ق���وام الفرق 

للمرة  الإجن��ل��ي��زي  امل��م��ت��از  ال����دوري  يف  املتناف�صة 

648 مليون جنيه  امل�صابقة بنحو  تاريخ  الأوىل يف 

اإىل  دولر  م���ي��ني   903 ي���وازي  م��ا  اأو  اإ�صرتليني 

املو�صم  ه��ذا  ليمثل  اإ�صرتليني  جنيه  مليار   4.5

اأول ان��خ��ف��ا���س ���ص��ن��وي يف اإي������رادات ت��ل��ك الأن��دي��ة 

الدين  م�صتويات  وارت��ف��اع  امل�صابقة.  انط�ق  منذ 

ال�صافية ل�أندية امل�صاركة يف الدوري الإجنليزي 

القرو�س  م��ن  امل��ت��اح��ة  ال�صيولة  ي�صتثني  وال����ذي 

موؤ�صر قوي على ال�صعوبات املالية التي تواجهها 

تلك الأندية يف خ�صم اجلائحة مع الإ�صارة اإىل قوة 

املداخيل املالية التي تتمتع بها تلك الأندية مقارنة 

مع الدوريات املناف�صة يف اإ�صبانيا واأملانيا وفرن�صا.

اأعلى  وه��و   ،Uefa عن  �صادر  تقرير  وي�صر 

ال��ق��ارة  داخ���ل  اللعبة  ���ص��وؤون  لإدارة  اإداري  ج��ه��از 

اأوروب�������ا ف��ق��دت ن��ح��و 9  اأن���دي���ة  اأن  ال���ع���ج���وز، اإىل 

مليارات يورو اأو ما يوازي نحو 10.6 مليار دولر 

من مداخيلها املالية بفعل تبعات اجلائحة والتي 

ت�صببت يف بداية املطاف يف توقف الن�صاط ب�صورة 

تامة ومن ثم ا�صتئنافه مبدرجات فارغة وبعد ذلك 

واإج���راءات  ا�صتئنافه بح�صور جماهري حم��دود 

اح���رتازي���ة غ���ر م�����ص��ب��وق��ة. وا���ص��ت��خ��دم��ت اأن��دي��ة 

اأتاحها  التي  الئتمان  خطوط  وتوتنهام  اأر�صنال 

بنك اإجن��ل��رتا، البنك امل��رك��زي، من اأج��ل مواجهة 

 MetLife �صركة  اأتاحت  فيما  اجلائحة  تبعات 

للتاأمني، اإحدى ال�صركات الراعية للم�صابقة، خطا 

ائتمانيا بنحو 117 مليون جنيه اإ�صرتليني ميكن 

ل���أن��دي��ة ا���ص��ت��خ��دام��ه م��ن اأج����ل م��واج��ه��ة تبعات 

اأندية  اجلائحة. وت�صببت اجلائحة يف توجه كبار 

اأوروبا نحو ال�صعي من خروج حتت مظلة الحتاد 

تاأ�صي�س  اأج��ل  من  وال�صعي  القدم  لكرة  الأوروب����ي 

بطولة جديدة برعاية اأحد بنوك ال�صتثمار العاملية 

الكربى مبا ي�صمن لها مورد جديد من الإيرادات 

ميكنها من التعاي�س مع الأو�صاع اجلديدة ولكن 

رف�س  �صخرة  على  ا�صطدم  ال�صعي  ه��ذا  م�صر 

جماهري وحكومي تام ليكتب للبطولة اجلديدة 

“Super League” الف�صل.
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م��ن  الأوىل  امل���رح���ل���ة  جن�����اح  ب���ع���د 

الذي  القت�صادي  الإ���ص���ح  برنامج 

بداية  يف  امل�صرية  احلكومة  اأطلقته 

املقرر  من   ،2016 العام  من  نوفمرب 

 10 ال���ث���ان���ي���ة  امل���رح���ل���ة  ت��ت�����ص��م��ن  اأن 

على  احل��ك��وم��ة  تعمل  مهمة  حم���اور 

الأهداف  من  عدد  لتحقيق  تنفيذها 

خ�ل املرحلة املقبلة.

وت����ه����دف امل����رح����ل����ة ال���ث���ان���ي���ة م��ن 

ب����رن����ام����ج الإ�������ص�������ح الق���ت�������ص���ادي 

اإ����ص����ح���ات  اإج�������راء  اإىل  م�����ص��ر،  يف 

ه���ي���ك���ل���ي���ة ل����ق����ط����اع����ات الق����ت���������ص����اد، 

احلوكمة  وتنفيذ  العمل،  ومنظومة 

يف ج��م��ي��ع م���وؤ����ص�������ص���ات ال����دول����ة م��ن 

ل�إ�ص�ح  الوطني  الربنامج  خ���ل 

امل�صري. ل�قت�صاد  الهيكلي 

ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  ب���ي���ان���ات  وف�����ق 

املرحلة  ف��اإن  القت�صادية،  والتنمية 

ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��ربن��ام��ج الإ���ص���ح��ي 

���ص��وف ت��رك��ز ع��ل��ى 3 ق��ط��اع��ات خ���ل 

ال�������ص���ن���وات ال���ث����ث ال���ق���ادم���ة، وه��ي 

ال�������ص���ن���اع���ات ال���ت���ح���وي���ل���ي���ة ك��ث��ي��ف��ة 

ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، وق����ط����اع ال����زراع����ة، 

وق���ط���اع الت�������ص���الت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

يعمل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن  امل��ع��ل��وم��ات. 

ال��ربن��ام��ج م��ن خ����ل 10 حم���اور يف 

القطاعات. هذه 

ال��وزن  زي���ادة  احل��ك��وم��ة  ت�صتهدف 

ال���ن�������ص���ب���ي ل���ق���ط���اع���ات ال�������ص���ن���اع���ات 

والت�صالت  وال��زراع��ة،  التحويلية، 

وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���ل���وم���ات ل��رتت��ف��ع 

م�����ص��اه��م��ة ال���ق���ط���اع���ات ال���ث����ث���ة يف 

ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل م���ن %26 

ما  اإىل  و2020،   2019 ال��ع��ام  خ����ل 

 2023 ال��ع��ام  35% خ���ل  اإىل   30 ب��ني 

و2024.

امل�صرية  احلكومة  ت�صتهدف  كما 

يف  ال�صناعي  القطاع  م�صاهمة  زي��ادة 

الناجت املحلي الإجمايل بن�صبة ت�صل 

 / 2023 15% خ���ل ال��ع��ام امل��ايل  اإىل 

خ���ل   %11.47 ن��ح��و  م��ق��اب��ل   2024

العام املايل 2019 / 2020.

الثانية  امل��رح��ل��ة  ت�صتهدف  اأي�����ص��اً 

م����ن ال���ربن���ام���ج الإ�����ص�����ح����ي، رف���ع 

ب�صكل  ال�صناعي  ال�صتثمار  معدلت 

م�صتدام، وتعميق وتوطني ال�صناعة، 

الدولية  التناف�صية  ال��ق��درة  وزي���ادة 

ل��ل�����ص��ن��اع��ات ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة وت�����ص��ج��ي��ع 

ترتفع  بحيث  ال�صناعية،  ال�صادرات 

الناجت  يف  ال�صناعة  قطاع  م�صاهمة 

خ���ل   %15 اإىل  الإج����م����ايل  امل��ح��ل��ي 

العام املايل 2023 / 2024.

امل�صرية  احلكومة  ت�صتهدف  كما 

بنحو  ال��زراع��ة  قطاع  اإنتاجية  زي��ادة 

اأن  اإىل  ت��ن��اف�����ص��ي��ت��ه،  وحت�����ص��ني   ،%30

ال��ن��اجت  يف  ال��ق��ط��اع  م�صاهمة  ت��رت��ف��ع 

 %12 ن���ح���و  اإىل  الإج�����م�����ايل  امل���ح���ل���ي 

خ�ل العام املايل 2023 / 2024.

ب���ال���ن�������ص���ب���ة ل���ق���ط���اع الت���������ص����الت 

ت�صتهدف  امل��ع��ل��وم��ات،  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

املرحلة  تنفيذ  خ���ل  م��ن  احلكومة 

ال���ث���ان���ي���ة م�����ن ب����رن����ام����ج الإ������ص������ح 

م�����ص��اه��م��ة  ت��رت��ف��ع  اأن  الق���ت�������ص���ادي 

الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  القطاع 

امل���ايل  ال���ع���ام  خ����ل   %7 ث���م   %5 اإىل 

.2024 / 2023

ك���م���ا ت�������ص���ت���ه���دف حت����وي����ل م���ي���زان 

ف��ائ�����س،  اإىل  امل���دف���وع���ات م���ن ع��ج��ز 

3 و5  ل��ي��ح��ق��ق ف��ائ�����ص��ا ي�����رتاوح ب���ني 

الناجت  زيادة  واأخ��راً  دولر.  مليارات 

اإىل  ت�صل  بن�صبة  الإج��م��ايل  امل��ح��ل��ي 

15% خ�ل العام املايل 2023 / 2024، 

مقابل نحو 11.7% خ�ل العام املايل 

.2020 / 2019

االنباط-وكاالت

الربيطانية  العقارات  بوابة  قالت 

اجل��م��ع��ة،  ام�������س   Rightmove
جت��اوزت  ال�صنوية  ن�صف  اأرب��اح��ه��ا  اإن 

م�����ص��ت��وي��ات م���ا ق��ب��ل ال����وب����اء، ب�����ص��ب��ب 

���ص��وق الإ����ص���ك���ان امل����زده����رة وان��ع��ك��ا���س 

اخل�����ص��وم��ات امل��ق��دم��ة ال��ع��ام امل��ا���ص��ي، 

ت��وق��ع��ت م��ب��ي��ع��ات ق��وي��ة لبقية  ب��ي��ن��م��ا 

العام.

مل�صرتي  ال�صريبي  الإع��ف��اء  �صاعد 

ب��ني احل��واف��ز احلكومية  م��ن  امل��ن��ازل 

الأخرى، على تعزيز �صوق الإ�صكان يف 

اململكة املتحدة خ�ل فرتة الوباء، يف 

حني اأن القرو�س الرخي�صة وتف�صيل 

امل�����ص��رتي��ن ل��ل��م��ن��ازل ال��ك��ب��رة دع��م��ت 

ا زخم الإ�صكان. اأي�صً

قالت Rightmove اإنها �صهدت 

من���ًوا ���ص��ح��ًي��ا يف م��ت��و���ص��ط   الإي�����رادات 

ل��ك��ل م��ع��ل��ن ع��ل��ى ن��ظ��ام��ه��ا الأ���ص��ا���ص��ي، 

و���ص��ج��ل��ت م�����ص��ت��وي��ات م��ن��خ��ف�����ص��ة من 

العقارات  نزوح وكالت  اأو  ال�صطراب 

ملن�صات اأخرى، م�صيفة اأنها تتوقع اأن 

على  م�صابًها  منًطا  العام  بقية  “تتبع 
نطاق وا�صع”.

اإن   100  FTSE ���ص��رك��ة  وق���ال���ت 

مليون   114.9 بلغت  الت�صغيل  اأرب���اح 

 30 جنيه يف الأ�صهر ال�صتة املنتهية يف 

يونيو، مقارنة ب� 61.7 مليون جنيه يف 

جنيه  مليون   108.2 و  ال�صابق،  العام 

يف الن�صف الأول من 2019.

ال��ت��ي   ،Rightmove وك���ان���ت 

ت��ع��ت��رب ال��ب��واب��ة ال��ع��ق��اري��ة رق���م 1 يف 

كبرة  خ�صومات  ق��دم��ت  بريطانيا، 

ال����ع����ام امل���ا����ص���ي ل���ل���وك���الت وع���م����ء 

الأوىل  الأي��ام  خ�ل  اجلديدة  املنازل 

للوباء.

امل��ن��ازل يف اململكة  اأ���ص��ع��ار  وارت��ف��ع��ت 

امل��ت��ح��دة يف الأ���ص��ه��ر الأخ�����رة، حيث 

اأن  املنازل قبل  ل�صراء  العم�ء  اندفع 

التناق�س  يف  ال�صريبي  الإعفاء  يبداأ 

بينما  يونيو،  نهاية  منذ  التدريجي 

ت��وق��ع م��ع��ظ��م ب��ن��اة امل���ن���ازل ا���ص��ت��م��رار 

الطلب القوي يف امل�صتقبل.

هيئة أميركية تفرض متطلبات إفصاح جديدة على االكتتابات العامة الصينية

بعد حملة الصين على شركات التكنولوجيا.. أميركا ترد بهذا القرار

التصنيع تأثر بتباطؤ الطلب وضعف الصادرات والطقس القاسي

تراجع نشاط مصانع الصين ألدنى مستوياته منذ بدء جائحة كورونا

والينسكي: المطعمون يمكنهم نشر عدوى كورونا بنفس القدر لغير المحصنين

دراسة: 74% من مصابي كوفيد الجدد في هذه المدينة مطعمون بالكامل

صافي ديونها صعد لمستوى قياسي بلغ 4 مليارات جنيه إسترليني

أندية كرة القدم اإلنجليزية تطفو على جبل من الديون للبقاء

زيادة االهتمام بقطاعات الصناعات التحويلية 
والزراعة واالتصاالت

مصر.. 3 قطاعات تستهدفها 
المرحلة الثانية من برنامج اإلصالح

 زخم السوق يعيد أشهر بوابة عقارية 
في بريطانيا إلى مكاسب ما قبل الوباء

الأحد   1 / 8/ 2021 

االقت�صادي
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إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200050109(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة قرق�ش و�سبوح  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1996/6/20 حتت الرقم )43559( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/29 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ال�ساده عماد ن�سات احمد �سبوح 

وبا�سل حت�سني عبد الكرمي  قرق�ش جمتمعني  م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�سمايل  عبدون   – عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0795286060

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

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة مروان ورائد ابو زايد  

 )  120151( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2019/10/17 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات 

يف وزارة ال�سناعة والتجارة

لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  امل�ساريع   لدارة  الفرقان  �سركة  باأن 

الرقم  حتت  املحدودة/  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف 

)48716( بتاريخ )2017/8/23( 

قد تقرر �سطبها من �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة 

بتاريخ )2021/7/28(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة الق�سر العاملي لال�سكان  ذ.م.م م�سجلة لدينا 

حتت  امل��ح��دودة/  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف 

الرقم )36755( بتاريخ )2014/5/7( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2021/7/28(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه  الطي�ش  مازن  �سركة  بان  والتجارة 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )119042( بتاريخ 2018/12/17  

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : مازن الطي�ش و�سريكه

اإىل �سركة : مازن الطي�ش و�سركاه

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 : )200058414(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة خالد الف�سفو�ش و�ساكر القطاوي  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2001/2/28 حتت الرقم )58982( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/29 

القطاوي   حممد  احمد  �ساكر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

 – – قرب م�سجد الفيحاء  علما باأن عنوان امل�سفي : الزواهرة 

ت: 0781096991

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�سركات  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

حممد  يحيى  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

يحيى و�سركاه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)20072( بتاريخ 2019/2/12 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

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف :  عالء حسن محمد عويص

الرقم الوطني : 992159122

نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة اأيام  متتالية دون عذر 

من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك  اإىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإح�سار ما يربز غيابك وال فاإنك �سوف 

 )28  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة الخري لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن.

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

 )246382( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) العربي  للطبخ  نزيه  بيت   (

با�سم ) �سالح حمود �سالح خري�سات  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) رائد �سابر �سليمان 

الريالت( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

انـــذار نهائي
اسم ورقم املوظف : 
 MD MOHOR ALI

    PURNIMA AKTER
81600017

الق�سم : كوي

خالل  العمل  عن  غيابك  تكرر  لقد 

فرتة �سنه وبعدد )25( يوم ولكرث 

اذن  دون   ، متوا�سلة  ايام   )10( من 

هذا  يكون  ل��ذا  الدارة  م��ن  م�سبق 

اندارًا نهائيا بعدم تكرار ذلك ، ويف 

ال�ستغناء  يتم  الغياب  تكرار  حال 

ح�سب  ال�سركة  لدى  خدماتك  عن 

العمل  ق��ان��ون  م��ن  28/ه�����  امل����ادة 

الردين .

شركة معجزة العصر 
لصناعة االلبسه

انـــذار نهائي
اسم ورقم املوظفة:  

  AUNG MYINT SAN
34/1308  

الق�سم : الق�ش

خالل  العمل  عن  غيابك  تكرر  لقد 

دون   ، يوم   )21( وبعدد  �سنه  فرتة 

اذن م�سبق من الدارة لذا يكون هذا 

اندارًا نهائيا بعدم تكرار ذلك ، ويف 

ال�ستغناء  يتم  الغياب  تكرار  حال 

ح�سب  ال�سركة  لدى  خدماتك  عن 

العمل  ق��ان��ون  م��ن  28/ه�����  امل����ادة 

الردين .

شركة معجزة العصر 
لصناعة االلبسه

انـــذار 
اسم ورقم املوظفة :
  MYO  MIN OO 

34/1395  
عملك  م��رك��ز  ع��ن  تغيبت  ان��ك  مب��ا 

من  م��واف��ق��ة  او  ر���س��م��ي  اذا  ب���دون 

الدارة ملدة من ع�سرة ايام متتالية 

عملك  اىل  بالعودة  ن��ن��ذرك  ل��ذا   ،

خ��الل ث��الث��ة اي���ام م��ن ت��اري��خ��ه ، 

وال تعترب فاقدا لوظيفتك وجميع 

ا�ستنادًا  وذل��ك   ، العمالية  حقوك 

العمل  28/ه��� من قانون  امل��ادة  اىل 

الردين .

شركة معجزة العصر 
لصناعة االلبسه

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200149080(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن �سركة ع�ساف وابو عبيد  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )112190( بتاريخ 2015/7/26 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/29 

حممود  جنيب  ناجي  حممود  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

ع�ساف  م�سفيا لل�سركة .

– �سارع مو�سى  – جبل الق�سور  علما باأن عنوان امل�سفي : عمان 

الكاظم – ت: 0785932171

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�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة و�ساح وحممود ال�سيد  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )70813 ( 

بتاريخ 2004/4/18 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200101129(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته   مرعي  مراد  �سركة  باأن  

تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2017/8/14 حتت الرقم )19439( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/29 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  مراد عدنان احمد مرعي  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – �سفا بدران – مقابل املوؤ�س�سة 

الع�سكرية – ت: 0789071525

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

الحد    1 / 8 /2021

مديرية االمن العام
اعالن اعادة طرح عطاء

م�سرية  طائرات  �سراء   )  2021/63  ( رقم  عطاء  طرح  اع��ادة   عن  امل�سرتيات  ادارة   / العام  الم��ن  مديرية  تعلن 

)Drones( بالعدد )3( و�سراء قطع غيار لدامة عمل الطائرات امل�سرية )Drones(  وكما يلي :

ايام ال�سبوع  2021/8/23م وطيلة  املوافق   ) ليوم ) الثنني  الر�سمي  الدوام  نهاية  العطاء  ن�سخة  لبيع  اخر موعد 

با�ستثناء يوم الثالثاء .

2021/8/24م ول تقبل بعد هذا  اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 

باأي  املايل ولن ينظر  العر�ش  الفنية ومنف�سل  عن  املوعد على ان يتم تقدمي عر�ش فني مف�سل �سامل كافة المور 

عر�ش من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�ش ( / ادارة امل�سرتيات / 

امانة �سر جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�ش من ال�سركة للمندوب .

ثمن ن�سخة العطاء ) 30 ( دينارًا غري م�سرتدة .

www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�سرتيات /  موقع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت ) 

العطاءات املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ش النظر عن عدد مرات الطرح .

رئي�ش جلنة ال�سراء

مديرية االمن العام
اعالن اعادة طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن اعادة  طرح عطاء رقم ) 2021/62 ( م�سنع لوحات الرقام  وكما يلي :

ايام ال�سبوع  2021/8/30م وطيلة  املوافق   ) ليوم ) الثنني  الر�سمي  الدوام  نهاية  العطاء  ن�سخة  لبيع  اخر موعد 

با�ستثناء يوم الثالثاء .

2021/8/31م ول تقبل بعد هذا  اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 

باأي  املايل ولن ينظر  العر�ش  الفنية ومنف�سل  عن  املوعد على ان يتم تقدمي عر�ش فني مف�سل �سامل كافة المور 

عر�ش من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�ش ( / ادارة امل�سرتيات / 

امانة �سر جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�ش من ال�سركة للمندوب .

ثمن ن�سخة العطاء ) 100 ( دينارًا غري م�سرتدة .

www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�سرتيات /  موقع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت ) 

العطاءات املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ش النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء
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االنباط-وكاالت

 ك�صف فريق التحقيقات اال�صتق�صائية يف 

�صحيفة التلغراف عن وثائق �صرية اتهم من 

خاللها هيئة اخلدمات ال�صحية يف بريطانيا 

دور  يف  امل�صنني  حلرمان  �صرية  خطة  بو�صع 

الرعاية من الرعاية ال�صحية خالل تعر�ض 

البالد الأي وباء

و�صعت  الهيئة  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت 

خططا �صرية ل�صحب الرعاية يف امل�صت�صفيات 

من االأ�صخا�ض يف دور رعاية امل�صنني يف حالة 

حدوث جائحة

بح�صب  ال�صرية  واي��ت��ه��ول  وث��ائ��ق  وتظهر 

التلغراف، اأن خطط هيئة اخلدمات ال�صحية 

تق�صي برف�ض العالج ملن هم يف ال�صبعينيات 

م��ن ال��ع��م��ر وت��ق��دمي ال��دع��م ب����داًل م��ن ذل��ك 

ال�صتخدام ما ي�صمى م�صارات نهاية احلياة

اإن�����������ه مت و����ص���ع  ال�����ت�����ل�����غ�����راف  وق�������ال�������ت 

تخطيط  على  مترينات  بعد  االإ�صرتاتيجية 

ومت   2016 ع�����ام  يف  ل���الأوب���ئ���ة  اال����ص���ت���ج���اب���ة 

ت�صميمها ملنع انهيار امل�صت�صفيات

ح��دوث  حالة  يف  اأن��ه  اإىل  الوثائق  وت�صري 

ج��ائ��ح��ة اإن���ف���ل���ون���زا ���ص��دي��دة ، مي��ك��ن ل��وزي��ر 

ال�صحة اأن ياأذن للم�صعفني باإعطاء االأولوية 

التوقف  وحتى  غريهم  على  املر�صى  لبع�ض 

عن توفري الرعاية املكثفة ب�صكل تام

وقالت ال�صحيفة ان الوزراء اأ�صروا مرارا 

وت��ك��رارا خ��الل جائحة فريو�ض كورونا على 

تتخلى عن  ال�صحية مل  اخل��دم��ات  هيئة  اأن 

من  الرغم  على  امل�صنني،  رعاية  دور  مر�صى 

االأدلة املتزايدة على عك�ض ذلك

وت��ق��ول ال��ت��ل��غ��راف اإن���ه اأك���ر م��ن 42 األ��ف 

مقيم يف دور رعاية امل�صنني يف اإجنلرتا وويلز 

توفوا اأثناء الوباء واأخرجت امل�صت�صفيات اآالف 

امل��ر���ص��ى منهم م��ن دون اإج����راء االخ��ت��ب��ارات 

الالزمة

وقت  يف  ك�صفت  ب��اأن��ه��ا  ال�صحيفة  وذك���رت 

الهيئة  م���دي���ري  اأن  ال���ع���ام  ه����ذا  م���ن  ���ص��اب��ق 

دور  م��ن  طلبوا  العامني  واالأط��ب��اء  ال�صحية 

رع��اي��ة امل�صنني و���ص��ع اأوام�����ر ع���دم االإن��ع��ا���ض 

للحفاظ  ال��وب��اء  ذروة  يف  االأ�صخا�ض  جلميع 

على اأ�صرة خالية يف امل�صت�صفيات

كامينغز،  دومينيك  عن  التلغراف  ونقلت 

ال�صابق،  جون�صون  بوري�ض  م�صت�صاري  كبري 

قوله اإنها كذبة اأن اجلميع تلقوا الرعاية واأنه 

ُت��رك كثري من النا�ض ميوتون يف  يف ال��واق��ع 

ظروف مروعة

تك�صف  الوثائق  اأن  اإىل  ال�صحيفة  وت�صري 

اأن احلكومة اقرتحت فرز املر�صى على اأ�صا�ض 

ب��داًل من  احتمالية بقائهم على قيد احلياة 

احلاجة ال�صريرية اإذا مت ا�صتنفاد املوارد

وقالت التلغراف انها ح�صلت على الوثائق 

من قبل طبيب كان و�صل اإليها الأنه كان قلقا 

ب�صاأن اال�صتعدادات الالزمة للوباء

وقال الدكتور مو�صى قري�صي، اإنه كان من 

اال�صتجابة  خطط  اإع��ط��اء  ع��دم  املهني  غ��ري 

الالزمة للم�صعفني

اخل���دم���ات  ه��ي��ئ��ة  خ��ط��ة  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 

ملوظفي  حقيقية  اإر����ص���ادات  ت��وف��ر  ال�صحية 

اخل��ط��وط االأم��ام��ي��ة يف ح���ال ك��ان��ت خدمات 

ال�صحة  وزارة  اأب��ق��ت  مل��اذا  م�صتنفدة.  الهيئة 

وه���ي���ئ���ة اخل����دم����ات ال�����ص��ح��ي��ة يف اجن���ل���رتا 

والرابطة الطبية الربيطانية االأمر �صراً عن 

املتخ�ص�صني يف الرعاية ال�صحية؟

ونقلت التلغراف عن متحدث با�صم هيئة 

اخلدمات ال�صحية قوله اإنه: ُطلب من هيئة 

اخلدمات ال�صحية اإنتاج وثيقة املناق�صة هذه 

بناًء على �صيناريو افرتا�صي حمدد ومتطرف، 

التابع  للوباء  التاأهب  برنامج  اإب���الغ  بهدف 

للحكومة، بدالً من ا�صتخدامه فعليا وهي مل 

ت�صكل اأ�صا�ض ا�صتجابة الهيئة لفريو�ض كورونا

وقال متحدث با�صم احلكومة للتلغراف اإن 

التقارير كانت م�صودة اأوراق اإحاطة تاريخية 

ومل  وال  اف��رتا���ص��ي��ة،  �صيناريوهات  تت�صمن 

متثل �صيا�صة حكومية متفق عليها ومعمول 

بها مطلقاً . 

االنباط-وكاالت

امل��ت��ح��دة م��ن ارت��ف��اع ن�صبة  ح���ذرت االأمم 

ال���ع���امل يف  ���ص��اخ��ن��ة يف  ب������وؤرة   23 اجل�����وع يف 

االأ�صهر الثالثة املقبلة ومنها اإقليم تيغراي 

يف اإثيوبيا وجنوب مدغ�صقر واليمن وجنوب 

ال�صودان و�صمال نيجرييا

وق����ال����ت م��ن��ظ��م��ة االأغ�����ذي�����ة وال�����زراع�����ة 

“الفاو” وبرنامج االأغذية العاملي يف تقرير 
ال�صاخنة”  اجل�����وع  “مناطق  ع���ن  ج���دي���د 

االأم��ن  “انعدام  اإن  ونوفمرب  اأغ�صط�ض  بني 

الغذائي احلاد من املرجح اأن يتفاقم اأكر«

وو���ص��ع��ت ال��وك��ال��ت��ان اإث��ي��وب��ي��ا ع��ل��ى راأ����ض 

“عدد االأ�صخا�ض الذين  اإن  القائمة، وقالتا 

يواجهون اجلوع واملوت من املتوقع اأن يرتفع 

اأعلى رقم منذ جماعة  األف - وهو   401 اإىل 

ت��ق��دمي  ي��ت��م  مل  اإذا   - ال�����ص��وم��ال  يف   2011

امل�صاعدات االإن�صانية ب�صرعة«

 16 ق���ال���ت  م���اي���و،  ����ص���در يف  ت��ق��ري��ر  ويف 

منظمة من بينها “الفاو” وبرنامج االأغذية 

العاملي اإن ما ال يقل عن 155 مليون �صخ�ض 

واج���ه���وا ج��وع��ا ح����ادا يف ع���ام 2020، مب��ا يف 

ذلك 133 األف �صخ�ض يحتاجون اإىل اأغذية 

عاجلة ملنع انت�صار املوت ب�صبب اجلوع، بزيادة 

قدرها 20 مليونا عن عام 2019

االأغ����ذي����ة  وب���رن���ام���ج  “الفاو”  وق����ال����ت 

“اجلوع  اأم�������ض اجل��م��ع��ة  ال��ع��امل��ي يف ت��ق��ري��ر 

احلجم  حيث  من  فقط  لي�ض  يتزايد  احل��اد 

اأك��ر من  اأي�صا يف �صدته. ب�صكل ع��ام،  ولكن 

العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  �صخ�ض  مليون   41

املجاعة  يف  ال�صقوط  خلطر  االآن  معر�صون 

اأو الظروف ال�صبيهة باملجاعة، ما مل يتلقوا 

م�صاعدة فورية الإنقاذ احلياة واملعي�صة«

ودع����ت ال��وك��ال��ت��ان ال��ل��ت��ان ت��ت��خ��ذان من 

روما مقرا لهما اإىل اتخاذ اإجراءات اإن�صانية 

�صاخنة،  نقطة   23 يف  االأرواح  الإنقاذ  عاجلة 

االأهمية  بالغ  اأم��ر  امل�صاعدة  اإن  قالتا  حيث 

ب�صكل خا�ض يف خم�صة اأماكن تاأهب ق�صوى 

ملنع املجاعة واملوت«

اأخ���رى  ب��ل��دان  ت�صعة  اإن  ال��ت��ق��ري��ر  وق����ال 

ل���دي���ه���ا اأع����������داد ك����ب����رية م�����ن االأ����ص���خ���ا����ض 

الغذائي  االأم���ن  “انعدام  ي��واج��ه��ون  ال��ذي��ن 

اجل��وع،  دواف���ع  تفاقم  جانب  اخلطري” اإىل 

وجمهورية  فا�صو  وبوركينا  اأفغان�صتان  وهي 

اإف��ري��ق��ي��ا ال��و���ص��ط��ى وك��ول��وم��ب��ي��ا وال��ك��ون��غ��و 

وهايتي وهندورا�ض وال�صودان و�صوريا

اإ���ص��اف��ة �صت  اأن���ه مت��ت  التقرير  واأ���ص��اف 

دول اإىل قائمة النقاط ال�صاخنة منذ تقرير 

وكولومبيا  ت�صاد  وه��ي  مار�ض  يف  الوكالتني 

وك�����وري�����ا ال�������ص���م���ال���ي���ة وم����ي����امن����ار وك��ي��ن��ي��ا 

ونيكاراغوا

اأخ���رى  اأن ث���الث دول  ال��ت��ق��ري��ر  واأو����ص���ح 

تواجه اأي�صا انعداما حادا يف االأمن الغذائي 

هي ال�صومال وغواتيماال والنيجر، بينما مل 

يتم ت�صمني فنزويال ب�صبب نق�ض البيانات 

احلديثة

فضيحة ٠٠ كشف خطط للخدمات الصحية البريطانية 
لحرمان المسنين بدور الرعاية من الرعاية الصحية 

 األمم المتحدة تضع تصنيفا ل »مناطق الجوع الساخنة«

 مصادر لصحيفة صينية تشتبه بحدوث 
تسرب فيروسات خطيرة من مختبر أمريكي 

 أربعة أسرى مضربون بسجن النقب 
يعانون أوضاعًا صحية صعبة

 شبان يضرمون النيران في سياج 
مستوطنة »بيتار عليت« غرب بيت لحم

االنباط-وكاالت

ال�صينية  “ال�صعب”  �صحيفة  ت�صتبه 

ب��ح��دوث ت�صرب ل��ف��ريو���ص��ات خ��ط��رية، من 

امل��خ��ت��رب االأم���ري���ك���ي يف ف�����ورت دي���رتي���ك، 

ال��ذي مت اإغالقه بعد تف�صي التهاب رئوي 

جمهول املن�صاأ يف منطقة جماورة له. ووفقا 

ملعلومات ال�صحيفة، كان هذا املخترب عبارة 

عن قاعدة ع�صكرية مت فيها تخزين مواد 

للنازيني  البكرتيولوجية  االأ���ص��ل��ح��ة  ع��ن 

و”ملفرزة 731” اليابانية.

اأن��ه مت يف يوليو  واأ�صارت ال�صحيفة اإىل 

2019، ت�صجيل حاالت التهاب رئوي جمهول 

امل�صدر يف دارين لرعاية امل�صنني بالقرب من 

املخترب. ويف �صبتمرب من نف�ض العام، ذكر 

تقرير لوالية ماريالند، حيث تقع املوؤ�ص�صة، 

بال�صجائر  مرتبط  رئوي  التهاب  “بظهور 
امل�����ص��اب��ني  ع����دد  وت����زاي����د  االإلكرتونية”، 

ب�صرعة. وظهرت كذلك معطيات عن زيادة 

ك��ب��رية يف ع���دد اأم���را����ض اجل��ه��از التنف�صي 

املراكز  اأعلنت  ذل��ك  وبعد  املن�صاأ،  جمهولة 

وال��وق��اي��ة  االأم���را����ض  ملكافحة  االأم��ري��ك��ي��ة 

ف��ورت  املخترب يف  اإغ���الق  ع��ن  منها ر�صميا 

ديرتيك.

وقالت ال�صحيفة: “ملاذا اأغلقت الواليات 

املتحدة هذا املخترب البيولوجي؟ قد يكون 

ال�صبب املحتمل لذلك حدوث ت�صرب منه. 

ولكن ما ال��ذي ت�صرب من هناك؟ وم��ا هو 

حجم هذا الت�صرب؟«.

ون����وه����ت ال�����ص��ح��ي��ف��ة ب������اأن ال�����ص��ل��ط��ات 

بحجة  ال�صرية  ط��اب��ع  فر�صت  االأم��ري��ك��ي��ة 

زال��ت  وم���ا  القومي”  االأم����ن  “�صرورات 
التفا�صيل غام�صة حتى يومنا هذا.

تف�صي  اأن  ع��ل��ى  ال�����ص��ح��ي��ف��ة،  وت�������ص���دد 

فريو�ض كورونا امل�صتجد حدث يف الواليات 

املتحدة، قبل �صهر من تف�صي هذا الفريو�ض 

يف ال�صني.

االنباط-وكاالت

اأفادت هيئة �صوؤون االأ�صرى واملحررين، 

ال�صحية  ال��ظ��روف  بتفاقم  ال�صبت،  ام�ض 

الأرب����ع����ة اأ�����ص����رى م�����ص��رب��ني ع���ن ال��ط��ع��ام 

النقب  ب�����ص��ج��ن  االإداري  اع��ت��ق��ال��ه��م  ���ص��د 

ال�صحراوي، و�صط موا�صلة اإدارة ال�صجون 

االإ�صرائيلية مل�صل�صل التنكيل بهم وقمعهم 

ب�صكل متوا�صل

“دنيا  و�صل  بيان  يف  الهيئة،  واأو�صحت 

االأ�صرى  من  كل  اأن  عنه،  الوطن” ن�صخة 

امل�صربني �صامل علي زيدات، واالأ�صري كايد 

واالأ�صري جماهد حممود  النمورة،  حممد 

حامد واالأ�صري حممد منري اأعمر، يعانون 

وال��دوخ��ة  وامل��ع��دة  بالكلى  ح���ادة  اآالآم  م��ن 

االإت���زان  وع��دم  باخلا�صرة  واآالآم  والغثيان 

واالإره��������اق ال�����ص��دي��د وع�����دم ال���ق���درة على 

احلركة بال�صورة ال�صليمة

زيدات  �صامل  االأ�صري  اأن  الهيئة،  وبينت 

م�صرب عن الطعام منذ تاريخ 12.7.2021، 

وفيما يوا�صل االأ�صري كايد النمورة اإ�صرابه 

دخل  فيما   ،15.7.2021 منذ  الطعام  ع��ن 

االأ����ص���ريان جم��اه��د ح��ام��د وحم��م��د اأع��م��ر 

 ،13.7.2021 اإ�صرابهما عن الطعام بتاريخ 

وجميعهم م�صربني �صد اعتقالهم االإداري 

التع�صفي

امل�صربني  االأ���ص��رى  اأن  الهيئة،  ولفتت 

وم���ن���ذ دخ��ل��وه��م مب��ع��رك��ة االإ�����ص����راب عن 

االنتهاكات  من  للعديد  تعر�صوا  الطعام، 

قبل  والقمعية من  التنكيلية  واالإج���راءات 

ح��رم��ان��ه��م من  ح��ي��ث مت  ال�����ص��ج��ون،  اإدارة 

زيارات املحامني وعزلهم بالزنازين واإجراء 

من  حالة  خلق  بهدف  متوا�صلة  تفتي�صات 

ع��دم اال���ص��ت��ق��رار، وك��ذل��ك �صحب االأج��ه��زة 

اخلا�صة،  واملقتنيات  واملالب�ض  الكهربائية 

وكذلك حرمانهم من اال�صتحمام

يوا�صلون  اأ�صريا   15 اأن  الهيئة،  وذك��رت 

اإ���ص��راب��ه��م امل��ف��ت��وح ع��ن ال��ط��ع��ام يف �صجون 

االحتالل االإ�صرائيلية ملدد خمتلفة، تنديدا 

االإع��ت��ق��ال  و���ص��ي��ا���ص��ة  االإداري  ب��اع��ت��ق��ال��ه��م 

امللف  وبذريعة  تهم  بال  التع�صفية  االإداري 

ال�صري، فيما يوا�صل االأ�صري حممد نوارة 

امل��ف��ت��وح ع��ن الطعام  اإ���ص��راب��ه  م��ن رام اهلل 

عزله  �صيا�صة  �صد  اأ���ص��ب��وع  م��ن  اأك���ر  منذ 

التع�صفية

االنباط-وكاالت

ام�ض  م�صاء  فل�صطينيون،  �صبان  اأ�صرم 

اجلمعة، النريان يف �صياج م�صتوطنة مقامة 

على اأرا�صي املواطنني غرب بيت حلم

ع���ددا من  اأن  م�����ص��ادر حملية،  واأف�����ادت 

�صياج  يف  النار  اإ���ص��رام  من  متكنوا  ال�صبان 

على  امل��ق��ام��ة  عيليت”  “بيتار  م�صتوطنة 

اأرا�صي بلدة نحالني غرب بيت حلم

يف  بامل�صتوطنات  ال�����ص��رر  اإحل����اق  وب���ات 

ال�����ص��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة م���ن خ����الل احل���رائ���ق، 

ال�����ص��ب��ان  ينتهجها  ال��ت��ي  االأ���ص��ال��ي��ب  اأح����د 

الفل�صطينيون �صمن فعاليات االإرباك التي 

قرة  كما يح�صل يف  امل�صتوطنني  ت�صتهدف 

بيتا وبيت دجن وق�صرة قرب نابل�ض

وت�������وا��������ص�������ل ������ص�����ل�����ط�����ات االح�������ت�������الل 

ب��ح��ق بلدتي  ان��ت��ه��اك��ات��ه��م  وامل�����ص��ت��وط��ن��ون 

منذ  تتعر�صان  ال��ل��ت��ان  واخل�����ص��ر  نحالني 

ف����رتة اإىل ه��ج��م��ة الأط���م���اع ا���ص��ت��ي��ط��ان��ي��ة، 

امل�صتوطنات  م��ن  ع��دد  بهما  يحيط  حيث 

املقامة على اأرا�صيها وت�صيطر على معظم 

م�صاحتها

حمافظة  يف  اال�صتيطان  ب��داي��ة  وت��ع��ود 

بيت حلم اإىل �صتينات القرن املا�صي، فكانت 

اأوىل  م��ن  عت�صيون”  “غو�ض  م�صتوطنة 

يف  غر�صت  التي  االإ�صرائيلية  امل�صتوطنات 

ح��زي��ران  ح��رب  بعد  الفل�صطينية  االأر�����ض 

عام 1967م

وم�����ن اجل����دي����ر ب���ال���ذك���ر ف������اإن م��ع��ظ��م 

تقع  املفتوحة  واملناطق  الزراعية  االأرا�صي 

�صمن مناطق )ب( و)ج(

3140 دومن���اً  ك��م��ا مت م�����ص��ادرة ح����وايل 

)6.42 %من امل�صاحة الكلية للقرية( لبناء 

 ،1985 ع���ام  عيليت”  “بيتار  م�����ص��ت��وط��ن��ة 

50 دومن��ا لبناء ج��زء من  كما مت م�صادرة 

م�صتوطنة “هادار بيتار” املجاورة للقرية

االنباط-وكاالت

 ُق��ت��ل ���ص��ب��ع��ة اأف�����راد م���ن ع��ائ��ل��ة ك��ردي��ة 

ا�صتهدف منزلهم  واح��دة يف هجوم م�صّلح 

يف قونية بو�صط تركيا اجلمعة، يف جرمية 

دواف��ع��ه��ا  اإّن  ح��ق��وق��ي��ون  ن��ا���ص��ط��ون  ق����ال 

عن�صرية

متوقعة  كنتيجة  امل��ج��زرة  ه���ذه  وت��اأت��ي 

خلطاب الكراهية الذي ت�صتخدمه حكومة 

حزب العدالة والتنمية جتاه االأكراد طيلة 

ال�صنوات املا�صية

الرتكي رجب  الرئي�ض  وعملت حكومة 

ط��ي��ب اأردوغ������ان ع��ل��ى م����دار ���ص��ن��وات على 

تر�صيخ العداء لالأكراد عرب �صل�صلة طويلة 

من االتهامات باالإرهاب والتطرف

وخالل حكم اأردوغان ت�صاعفت االأزمة 

ب�صن  يدها  اأن��ق��رة  اأطلقت  حيث  ال��ك��ردي��ة، 

عمليات ع�صكرية يف مناطق االأكراد، ف�صال 

عن االعتقاالت واالإق��االت التي ا�صتهدفت 

والت�صويه  االأكراد  وامل�صوؤولني  ال�صيا�صيني 

االإعالمي

اأفراد  فاإّن  تركية  اإعالم  لو�صائل  ووفقاً 

على  ق��ت��ل��وا  ال�صبعة  اأوغ���ل���و  دي����دي  ع��ائ��ل��ة 

اأيدي م�صّلحني هاجموا منزلهم وحاولوا 

اإحراقه

وكان اأفراد هذه العائلة اأ�صيبوا بجروح 

خطرية يف مايو املا�صي يف هجوم �صّنه عدد 

الكردية،  قوميتهم  ب�صبب  جريانهم  م��ن 

ل���الأك���راد  م�����ص��م��وح��اً  “لي�ض  ل��ه��م  ق��ائ��ل��ني 

ن��ق��ل م��وق��ع  م���ا  ب��ح�����ص��ب  ب��ال��ع��ي�����ض هنا”، 

منت�صف  يف  االإخ��ب��اري  دوفار”  “غازيت 
اأف���راد ه��ذه العائلة ال��ذي  اأح��د  يوليو ع��ن 

ُقتل اجلمعة

ويومها اّتهم ال�صحية جهازي ال�صرطة 

اأّن  م��وؤّك��داً  املهاجمني،  مبحاباة  والق�صاء 

جميع اأفراد االأ�صرة يخ�صون على حياتهم

ال�صحايا  ع���ن  ال���دف���اع  ل��وك��ي��ل  ووف���ق���اً 

امل��ح��ام��ي ع��ب��دال��رح��م��ن ك���اراب���ول���وت، ف��اإن 

ال��ه��ج��وم االأول  ����ص���راح م��رت��ك��ب��ي  اإط�����الق 

منحهم �صعوراً باالإفالت من العقاب

تي  “اآرتي  ل��ق��ن��اة  ك����اراب����ول����وت  وق�����ال 

عن�صري  ه��ج��وم  “اإّنه  التلفزيونية  يف” 

بالكامل )...( الق�صاء وال�صلطة يتحّمالن 

ن�صيبهما من امل�صوؤولية عّما حدث«

نائبة  كي�صكني،  اإي��ري��ن  ق��ال��ت  ب��دوره��ا 

يف  االإن�صان”،  ح���ق���وق  “جمعية  رئ��ي�����ض 

“هذه ق�����ص��ي��ة ك��ّن��ا  ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ت��وي��رت 

العائلة”  اأف����راد  اأ���ص��غ��ر  يل  ق���ال  نتابعها. 

للغاية‹« خائفون  ‘نحن 
الطابع  ن��ف��ي  اإىل  ال�صلطات  و���ص��ارع��ت 

ال��ع��ن�����ص��ري ل��ل��ج��رمي��ة، ح��ي��ث ق����ال وزي���ر 

اأم��ام  �صويلو  �صليمان  ال��رتك��ي  الداخلية 

ع��داء  �صببها  اجل��رمي��ة  اإّن  ال�����ص��ح��اف��ي��ني 

م���زم���ن ب���ني ع��ائ��ل��ت��ني، م���ع���ت���رباً اأّن������ه من 

جرمية  ح��دث  م��ا  اع��ت��ب��ار  “اال�صتفزاز” 
عن�صرية

لهذا  عالقة  اأي  هناك  “لي�ض  واأ���ص��اف 

اإن  ال��رتك��ي��ة-ال��ك��ردي��ة.  بامل�صاألة  ال��ه��ج��وم 

ال���رب���ط ب���ني ه���ذي���ن االأم����ري����ن ي���ع���ادل يف 

خطورته خطورة الهجوم«

ورف�������������������������ض “ح�������������������زب ال�������������ص������ع������وب 

ت�صريح  ل��الأك��راد  امل��وؤّي��د  الدميوقراطي” 

من  قونيا  �صهدته  ما  اأّن  معترباً  ال��وزي��ر، 

اأك����راد  ج���رائ���م راح ���ص��ح��ي��ت��ه��ا م���واط���ن���ون 

ت�صتهدف  التي  الهجمات  اإط���ار  يف  ي��ن��درج 

االأكراد والتي تزايدت وتريتها يف ال�صنوات 

االأخرية

مدحت  للحزب  امل�صارك  الرئي�ض  وق��ال 

“لقد  اجل��م��ع��ة  م�����ص��اء  ت�صريح  يف  �صنجر 

للهجمات  م��روع��اً  مثااًل  قونية  يف  �صهدنا 

العن�صرية امل�صتمرة منذ فرتة. اإّن خطاب 

ال�����ص��ل��ط��ة ال����ذي ي��ن��ط��وي ع��ل��ى ال��ك��راه��ي��ة 

واال�صتفزاز هو امل�صوؤول الرئي�صي عن هذه 

املذبحة«

وه�����ذا ث����اين ه���ج���وم مم��ي��ت ي�����ص��ت��ه��دف 

االأكراد يف قونية خالل �صهر

ق��ت��ل يف قونية  اجل����اري  ي��ول��ي��و   21 ويف 

كانوا  مهاجمني  اأي���دي  على  ك���ردي  ف��الح 

اأك��راداً  “ال نريد  قائلني له  �صابقاً  ه��ّددوه 

القتيل  الأق��ارب  ت�صريحات  بح�صب  هنا”، 

نقلتها و�صائل اإعالم حملّية

نفت  قونية  حمافظة  �صلطات  وك��ان��ت 

ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��ع��ن�����ص��ري��ة ل��ت��ل��ك اجل���رمي���ة، 

ب�صبب  اندلعت  م�صاّدة  نتيجة  اأّنها  موؤّكدة 

ما�صية دخلت حقواًل يف قرية اأخرى

امل���ت���ك���ررة  ال���ه���ج���وم���ات  اأن  وال�����الف�����ت 

على االأك����راد ط��ال��ت اأي�����ص��ا ق���ادة االأح���زاب 

امل��ع��ار���ص��ة، ح��ي��ث ك�����ص��ف اإم�����ام دم��ريت��ا���ض 

يف  الدميقراطي،  ال�صعوب  بحزب  امل�صوؤول 

17 يوليو احلايل، عن تعر�ض قادة للحزب 

للتهديد  ال��ب��الد  �صرقي  اأالزي���غ  مدينة  يف 

من قبل جمهول بالذبح واإحراق املقر

وال ي���ت���وان���ى اأردوغ���������ان ع���ن م��ه��اج��م��ة 

املعار�صة بني احلني واالآخ��ر، متهًما اإياها 

تاأجيج  يت�صبب يف  ما  واالإره���اب،  باخليانة 

ت�صهدها  التي  ال�صيا�صي  االح��ت��ق��ان  حالة 

البالد، ويدفع القوميني االأتراك اإىل �صن 

مثل هذه الهجمات للنيل من االأكراد

ول��ع��ل اآخ���ر ت��ط��اول م��ن اأردوغ�����ان على 

كلمة  يف  املا�صي،  االأ���ص��ب��وع  ك��ان  املعار�صة، 

الت�صاور  اج��ت��م��اع  م�����ص��ارك��ت��ه يف  ل��ه خ���الل 

اأر�صروم، �صمايل  االإقليمي حلزبه، بوالية 

البالد

واأع�����رب اأردوغ������ان يف ت�����ص��ري��ح��ات��ه عن 

ا�صتعداده الإلقاء معار�صيه “يف القمامة”، 

بالتزامن مع تطورات �صاخنة على ال�صاحة 

التي  الف�صاد  ق�صايا  ���ص��وء  يف  ال�صيا�صية 

اأث���ارت���ه���ا امل��ع��ار���ص��ة داخ����ل ال���ربمل���ان ح��ول 

ف�صاد مب�صاركة  وقائع  ت��ورط احلكومة يف 

ع�صابات املافيا

 مجزرة تستهدف عائلة في تركيا تحت يافطة »ال نريد أكرادا هنا« 

املَكان  ُغربة  ومن  اأمٍل  من  ُتَعاينيِ  َم�َصّلٍة  بت�صوير  �صخ�صًيا  �َصَرَعُت  قليلة  اأي��ام  قبل   

َعّمان،  َجبل  يف  االأول  ال��دوار  حديقة  افتتاح  خالل  قيمت 
ُ
اأ املَ�َصّلة  والزمان.  واالإن�صان 

تابة عن َحَدثيِ افتتاح احلديقة يف عهد  ْجَملها َهالكة متاًما. بقايا الكيِ ُ اإال اأنها اليوم مبيِ

، فالكلمات غري  ي عن َماأْ�صاةيِ املَ�َصّلة واحلديقةيِ كيِ جاللة امللك عبداهلل الثاين املُعظم، َتْ

ها احَلجري االأْمل�ض!   به اأحرٍف ُمتطايرة على �صطحيِ ن اأحرٍف اأو �صيِ مرئية اللَُّهَمّ اإال ميِ

و�ُصهولة  َم�صاحتها  غر  �صيِ من  وبالرغم  احَلديقة،  ومعها  املَ�َصّلة  هذه  اأن  َيعني  هذا   

اإ�صعافها  يتم  مل  ُمتَح�صرَجة،  ب��روٍح  باكية  ونباتات  اأ�صجار  من  فيها  ��ا  َ ومبيِ ها  بيِ ناية  العيِ

املُليِح هو،  ال�صوؤال  اهتماٍم من موؤ�ص�صة ما.. حملية!  اأو  َم�صوؤول  تلفت َعني  لالآن؛ ومل 

يمها  املُ�صاعدة لرتميِ اأن َنطلب  املَ�َصّلة واحَلديقة  ال�صروري مبكان وحالة هذه  ن  هل ميِ

األقهيِ ال�َصابق  هة اأجنبية، تتربع بب�صعة دنانري الإعادة املوقع اإىل  واحَلدب عليها من جيِ

، يف 25 مايو / اأيار 2008، اأي قبل 13 �صنة و�صهرين بالَتمام والَكمال؟!   هيِ يوم افتتاحيِ

 هذه احلديقة التي َتمل ا�صم َجاللة �َصيدنا املَلك َحفظه اهلل ورعاه و�صّدد خطاه 

َعاية ال�َصاملة. احَلديث  ناية واملَحبة واحَلدب عليها والريِ حَملًيا وَعاملًيا، َتفتقر اإىل العيِ

ال��ت��ي تتجول بني  ��ط  ال��ق��طيِ ه��و فقط  لي�ض  االأخ��ط��ر هنا  اأن  اإال  َذل���ك،  ع��ن  َي��ط��ول  ق��د 

الذي  والنَّحل  احَل�صرات  ُة  َك��ْرَ هو  الالفت  اإن  بل  منهم،  للطعام  طلًبا  رام  الكيِ زواره��ا 

الّنظافة  دام  اْنعيِ ب�صبب  اأعدادهم  وَتَراُجعيِ  َحالًيا  قّلتهم  على  زوار هذه احلديقة  يوؤذي 

بيِ  احلديقة  جدران  على  املَر�صومة  عارات  ال�صيِ وبع�ض  ُمّت�صخة،  َمقاعدها  فحتى  فيها، 

عّمان  يف  االإ�صرتاتيجي  املكان  هذا  يف  بخا�صة  اأخالقية،  لي�صت  ال�صوداء،  “البويا” 
ه يف َعهد َجاللة �َصيد البيِالد  التاريخ واحل�صارة والَعراقة، والذي يتحدث عن افتتاحيِ

َحفظه اهلل.

اأَلكاديمي مروان سوداح

َمَسّلة افِتَتاح َحدِيَقة َفي 
َعهد جاللة الَملك.. َهاِلَكة!

االحد   1 / 8 /2021
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االنباط-وكاالت

اأك������دت ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س ال������وزراء 

ووزي�����������رة ال������دف������اع ووزي�����������رة اخل����ارج����ي����ة 

ب��ال��وك��ال��ة يف ح��ك��وم��ة ت�صريف  وامل��غ��رب��ن 

لبنان  اأن  ع��ك��ر،  زي��ن��ة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  الأع���م���ال 

يخو�س اليوم حرباً غري ع�صكرية ، م�صرية 

�صعبه  مع  م��وح��ًدا  �صيبقى   اجلي�س  اأن  اإىل 

واأر�صه، ع�صياً بوجه العوا�صف

الذكرى  يف  ال�صبت  كلمة  يف  عكر  وقالت 

اأول اآب/ الـ 76 لعيد اجلي�س الذي يحل يف 

اغ�����ص��ط�����س م���ن ك���ل ع����ام: ل���ن ن���األ���وا ج��ه��داً 

م��ن مقومات  يلزم  م��ا  ك��ل  ت��اأم��ن  �صبيل  يف 

بت�صحياتكم  تليق  والتي  وال�صمود  احلياة 

قدر  على  دائ��م��اً  ك��ون��وا  ال�صلبة،  واإرادت���ك���م 

اآمال اللبنانين واأم�صوا اإىل الأمام بخطى 

ال�����ص��اه��رة على لبنان  ال��ع��ن  واأب��ق��وا  واث��ق��ة 

واأهله

واأ����ص���اف���ت: ن��خ��و���س ال���ي���وم ح���رب���اً غري 

ع�����ص��ك��ري��ة، ل��ك��ن��ن��ا ب��ف�����ص��ل اجل��ي�����س ورغ���م 

ال��و���ص��ع امل���ت���اأزم وال�����ذي ي��ط��ال ال��ع�����ص��ك��ري 

ينزلق  لن  اأن��ه  نعلم  معي�صتهم،  يف  وعائلته 

اأي مكان قد ي�صيء اإىل �صمعة املوؤ�ص�صة  اىل 

ال��ع�����ص��ك��ري��ة، و���ص��ي��ب��ق��ى ي��ق��وم ب��واج��ب��ات��ه يف 

حماية ال�صعب اللبناين الذي هو جزء منه

وت��اب��ع��ت : رغ���م ت��داع��ي��ات وب����اء ك��ورون��ا 

والأزم���ة الإق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي ت��ط��ال اجلي�س 

ويقوم  امل�صقات  يتحمل  ن��راه  ال�صميم،  يف 

مبهامه على اأكمل وجه بكل فخر وعزمية، 

لأن ال��واج��ب ال��وط��ن��ي ي��دع��وه ل��ل��دف��اع عن 

لبنان واأر�صه و�صعبه

م��ن  ت���ن���ال  ل����ن  الأزم�������ة  ه����ذه  اأن  وراأت 

م��ع��ن��وي��ات اجل��ي�����س ال���ت���ي ل ت����زال ع��ال��ي��ة، 

اأي  يف  الت��ك��ال  وع��ل��ي��ه  ال�����ص��م��ان��ة  و�صيبقى 

مواجهة ومن اأي نوع كانت، فوطننا يحتاج 

اىل ����ص���واع���دك���م م���ن اأج�����ل احل���ف���اظ ع��ل��ى 

ال�����ص��ي��ادة  وال���ص��ت��ق��رار ال��داخ��ل��ي ووق��ف اأي 

اإعتداء قد يطاله

اآب/  اأول  يف   ي��ح��ت��ف��ل  ل��ب��ن��ان  اأن  ي��ذك��ر 

ال��ذي  اجلي�س  بعيد  ع��ام  ك��ل  م��ن  اأغ�صط�س 

جرى ان�صاء نواته الأوىل عام1945

االنباط-وكاالت

ن�������ص���رت ���ص��ح��ي��ف��ة ال���ت���ل���غ���راف ت��ق��ري��را 

ل��رولن��د اأول��ي��ف��ان��ت ب��ع��ن��وان: جن��ل معمر 

ال��ق��ذايف ع���اد م��ن امل���وت وي��خ��ط��ط ل��ل��ع��ودة 

ال�صيا�صية

الليبي  ال��زع��ي��م  اإن جن��ل  ال��ك��ات��ب  وق���ال 

قبل  اختفى  ال��ذي  ال��ق��ذايف  معمر  ال�صابق 

�صت �صنوات وكان يعتقد اأنه تويف، عاد اإىل 

الظهور واأعلن عزمه العودة اإىل ال�صيا�صة

ونقل عن �صيف الإ�صالم القذايف، الذي 

اجلنائية  املحكمة  ل��دى  مطلوبا  ي���زال  ل 

ال���دول���ي���ة ب��ت��ه��م��ة ارت����ك����اب ج����رائ����م ���ص��د 

ليبيا  توحيد  ينوي  اإن��ه  قوله  الإن�صانية، 

على خطى والده

اأول  ويف  اأن�������ه  اإىل  ال����ك����ات����ب  واأ�������ص������ار 

عليه  حكمت  اأن  منذ  له  علنية  ت�صريحات 

حمكمة ليبية بالإعدام يف عام 2015، ادعى 

عاما   49 العمر  من  البالغ  الإ���ص��الم  �صيف 

من  النطاق  وا�صع  دعم  على  �صيح�صل  اأنه 

اجلمهور الليبي الذي �صئم الف�صائل التي 

قاتلت من اأجل ال�صيطرة على البالد منذ 

الإطاحة بوالده

نيويورك  ل�صحيفة  ق��ال  ال��ق��ذايف  وك��ان 

اأن تكون  اإانه: لي�س من م�صلحتهم  تاميز 

ل��دي��ه��م ح��ك��وم��ة ق���وي���ة. وه�����ذا ه���و �صبب 

خوفهم من النتخابات

رئي�س.  فكرة وجود  �صد  اإنهم  واأ�صاف: 

اإن��ه��م ���ص��د ف��ك��رة ال���دول���ة، ح��ك��وم��ة تتمتع 

ال�صعب ب�صرعية م�صتمدة من 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ط���م���وح���ات���ه  ي���و����ص���ح  ومل 

وجتنب ال�صوؤال عما اإذا كان يعتزم الر�صح 

يف  اإجراوؤها  املقرر  النتخابات  للرئا�صة يف 

مرا�صل  بح�صب  الأول،  دي�����ص��م��ر/ك��ان��ون 

التلغراف

ون����ق����ل ال����ك����ات����ب ع�����ن ال�����ق�����ذايف ق���ول���ه 

عن  اب��ت��ع��دت  لقد  الأم��ري��ك��ي��ة:  لل�صحيفة 

ال�صعب الليبي ملدة 10 �صنوات. اأنت بحاجة 

اإىل ال���ع���ودة ب��ب��طء، ب��ب��طء. م��ث��ل راق�����ص��ة 

بعقولهم  اللعب  اإىل  بحاجة  اأنت  التعري. 

قلياًل

�صجل  ع���ن  داف����ع  ال���ق���ذايف  اأن  واأ����ص���اف 

عن  الع���ت���ذار  ورف�����س  ال�صلطة  يف  وال����ده 

اإن  وق���ال  ن��ظ��ام��ه،  ارتكبها  ال��ت��ي  الفظائع 

ك��ان  اأن���ه  الآن  ي��ع��ت��ق��دون  الليبين  معظم 

على احلكومة اأن تتخذ موقفا اأكرث ت�صددا

اإن: ما حدث يف ليبيا مل  القذايف  وقال 

اأهلية،  حرب  ت�صميتها  ميكنك  ث��ورة.  يكن 

اأو اأيام ال�صر. لكنها لي�صت ثورة

الإ���ص��الم،  �صيف  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  واأ���ص��ار 

تعليمه  تلقى  القذايف،  ملعمر  الثاين  البن 

يف جامعة طرابل�س وح�صل على ماج�صتري 

يف اإدارة الأعمال يف فيينا ودكتوراه يف كلية 

لالقت�صاد لندن 

واأك������د اأن�����ه ك����ان ُي��ن��ظ��ر اإل���ي���ه ع��ل��ى اأن���ه 

���ص��خ�����ص��ي��ة جم�����ددة يف ظ���ل ح��ك��م وال�����ده، 

ون�����ص��ب اإل��ي��ه ال��ب��ع�����س ال��ف�����ص��ل يف رئ��ا���ص��ة 

ف��رة وج��ي��زة م��ن التحرير والإ���ص��الح يف 

ال�صنوات القليلة الأخرية من النظام

ع��ن��دم��ا  ت��ل��وث��ت  ال�����ص��م��ع��ة  ه����ذه  اأن  اإل 

دع���م حملة احل��ك��وم��ة ���ص��د الح��ت��ج��اج��ات 

حمذرا   ،2011 عام  يف  للحكومة  املناه�صة 

اإذا مل ي��ت��م جتنب  اأن��ه��ار م��ن ال��دم��اء  م��ن 

الثورة

الريطاين  ال�صفري  ميليت،  بير  وقال 

ال�����ص��اب��ق يف ل��ي��ب��ي��ا ل��ل��ت��ل��غ��راف: م���ن امل��ث��ري 

احلياة  قيد  على  اأن���ه  ن��وؤك��د  اأن  لالهتمام 

القائل  التحليل  اأن  اأعتقد  لكني  بالفعل، 

ال��ق��ذايف  ب��ع��ودة  ���ص��ريح��ب��ون  الليبين  ب���اأن 

مبالغ فيه

االنباط-وكاالت

�صعيد  قي�س  التون�صي  الرئي�س  ق��ال 

»ن��ي��وي��ورك  �صحيفة  م��ن  ل�����ص��ح��اف��ي��ن 

ت���امي���ز« الأم���ريك���ي���ة اجل��م��ع��ة اإن�����ه ل��ن 

حماية  اأراد  ب��ل  دك��ت��ات��ور،  اإىل  ي��ت��ح��ّول 

امل���وؤ����ص�������ص���ات ال���د����ص���ت���وري���ة ح����ن ق���رر 

احلكومة  رئي�س  اإقالة  املا�صي  الأ�صبوع 

وجتميد اأعمال الرملان

الإ�صالمية،  النه�صة  ح��رك��ة  و�صنت 

الرئي�س،  ق����رارات  م��ن  ت�����ص��ررا  الأك���رث 

ح��م��ل��ة يف ال�����ص��ح��اف��ة الأج���ن���ب���ي���ة ���ص��د 

يف  بالعنف  �صمنا  ول��وح��ت  ال��ت��غ��ي��ريات 

و�صول  من  اإيطاليا  حذرت  كما  تون�س، 

اإىل  ����ص���رع���ي  غ����ري  م���ه���اج���ر  األ�����ف   500

اأرا�صيها

لل�صحافين  �صعيد  ال��رئ��ي�����س  وق���ال 

كل  ل��دح�����س  م��ع��ك��م  اأت��ق��اب��ل  اأن  “اأردت 
و�صائل  بع�س  لها  تروج  التي  ال�صائعات 

ولكنها  بحوار،  للقيام  ولي�س  الإع��الم، 

اأجمع  وال��ع��امل  التون�صين  لكل  ر�صالة 

ب���اأن ت��ون�����س ب��ال��رغ��م م��ن الأزم����ة التي 

�صمان  اإط����ار  يف  ت��ع��م��ل  ف��اإن��ه��ا  تعي�صها 

احلقوق واحلريات وما مت اللجوء اإليه 

هو بناء على الد�صتور ولي�س خارجه«

و�صكلت قرارات الرئي�س التون�صي يف 

توقيتها �صربة قا�صمة حلركة النه�صة 

احلكم  على  تهيمن  ال��ت��ي  الإ���ص��الم��ي��ة، 

خاللها  �صهدت  ���ص��ن��وات،   10 نحو  منذ 

و�صحية  اقت�صادية  اأزم��ة  اأ���ص��واأ  تون�س 

وا���ص��ت�����ص��راء غ���ري م�����ص��ب��وق ل��ل��ف�����ص��اد يف 

الدولة موؤ�ص�صات 

جيدا  “اأعلم  �صعيد  الرئي�س  واأ�صاف 

ال��ن�����ص��و���س ال���د����ص���ت���وري���ة واأح���رم���ه���ا 

ودّر����ص���ت ت��وط��ئ��ة ال��د���ص��ت��ور الأم��ريك��ي 

يف اجل���ام���ع���ات، ول��ي�����س ب��ع��د ه����ذا ك��ل��ه 

�صاأحتّول اإىل دكتاتور كما قال البع�س«

ل���ل���م���وؤ����ص�������ص���ات  “حماية  وت������اب������ع 

ال���د����ص���ت���وري���ة، مت ات���خ���اذ ه����ذا ال���ق���رار 

هذه  اإىل  تلجاأ  الدول  وكل  ال�صتثنائي، 

ال�صتثنائية« التدابري 

خرق  ع��ن  يتحدث  “من  اأن  واأو���ص��ح 

ا�صت�صرت  لأن��ن��ي  ك��اذب،  فهو  للد�صتور، 

رئ���ي�������س احل���ك���وم���ة ورئ���ي�������س امل��ج��ل�����س 

على  الن��ق��الب  يتم  كيف  اإذن  النيابي، 

ذاته« بالد�صتور  الد�صتور 

االنباط-وكاالت

ط��ال��ب ب��ي��ان ���ص��ادر ع��ن ���ص��ب��اب ح��زب 

بحل  حزبهم  قيادة  النه�صة”،  “حركة 
التنفيذي للحزب لف�صل خياراته  املكتب 

مطالبن  التون�صين،  ح��اج��ات  بتلبية 

الغنو�صي بتغليب م�صلحة تون�س را�صد 

“ت�صحيح  ع����ن����وان  حت����ت  ب���ي���ان  ويف 

بينهم عدد  �صابا ومن   130 قال  امل�صار” 

مبنعطف  متر  “تون�س  اإن  ال��ن��واب،  من 

رئ��ي�����س  ات����خ����اذ  اإىل  اأف�������ص���ى  ت���اري���خ���ي 

قوبلت  ا�صتثنائية،  اإجراءات  اجلمهورية 

اأث��ارت حتفظ جزء  كما  �صعبي  برحيب 

والقانونية« ال�صيا�صية  النخبة  من 

الو�صعية  “هذه  اأن  البيان  واأ���ص��اف 

اأحد منا  والتي ل يخفى على  احلرجة، 

اأ���ص��ا���ص��ي��ا فيها،  ع��ن�����ص��را  ك���ان  ح��زب��ن��ا  اأن 

خيارات  اإىل  امل��رور  حتمية  اأم��ام  ت�صعنا 

م��وج��ع��ة ل م��ف��ر م��ن��ه��ا، ���ص��واء ك��ان ذل��ك 

وجتنب  امل�����ص��وؤول��ي��ة  حت��م��ل  منطلق  م��ن 

لل�صغط  ا�صتجابة  اأو  امل��ا���ص��ي،  اأخ��ط��اء 

ال�صعبي«

وتابع البيان اأنه “رغبة منا يف الدفع 

نحو ما نراه خمرجا لبالدنا نحو حلول 

ن��اج��ع��ة، ب��ع��ي��دا ع���ن الآل����ي����ات امل��ع��ت��م��دة 

�صابقا التي ل ميكن اإل اأن تنتج �صيا�صات 

وخيارات بنف�س رداءة �صابقاتها:

1-ن���ت���م�������ص���ك مب���ك���ت�������ص���ب���ات ال����ث����ورة 

ال��ت��ون�����ص��ي��ة، وان���ت���ه���اج احل������وار ك��خ��ي��ار 

العودة  اأوح��د لتجاوز الأزم��ة من خالل 

املنتخبة  ال��د���ص��ت��وري��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  اإىل 

وا�صتئناف عملها يف اأقرب الآجال

2-ن���دع���و ال���ق���ي���ادة احل��ال��ي��ة حل��رك��ة 

ال���ن���ه�������ص���ة ل���ت���ح���م���ل امل���������ص����وؤول����ي����ة ع��ن 

ال�صعب  م��ط��ال��ب  حت��ق��ي��ق  يف  ال��ت��ق�����ص��ري 

ال���ت���ون�������ص���ي، وت���ف���ه���م ح���ال���ة الح���ت���ق���ان 

والغليان، حيث مل تكن خيارات احلزب 

والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية 

والأزم��ات  للتحالفات  اإدارت��ه��ا  وطريقة 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ن��اج��ع��ة يف ت��ل��ب��ي��ة ح��اج��ي��ات 

املواطن

الوطني  ال�صورى  جمل�س  3-نطالب 

ب���ت���ح���م���ل م�������ص���وؤول���ي���ت���ه وح������ل امل���ك���ت���ب 

خلية  وتكليف  ف��ورا  للحزب  التنفيذي 

الو�صعية  التعاطي مع  قادرة على  اأزمة 

احل�����ادة ال��ت��ي ت��ع��ي�����ص��ه��ا ت��ون�����س ل��ت��اأم��ن 

ال���ع���ودة ال�����ص��ري��ع��ة ل��ن�����ص��اط امل��وؤ���ص�����ص��ات 

الد�صتورية

4-ن�����دع�����و رئ���ي�������س ال�����رمل�����ان را����ص���د 

الوطنية  امل�صلحة  لتغليب  ال��غ��ن��و���ص��ي 

وات��خ��اذ م��ا ي��ل��زم م��ن اإج����راءات لتاأمن 

عودة الرملان اإىل �صريه العادي

5-ن����ط����ال����ب احل����رك����ة ب������اأن ت��ت��ف��اع��ل 

تخرج  �صيا�صية  مبادرة  اأي  مع  اإيجابيا 

اأزمتها اخلانقة، حتت �صقف  البالد من 

الد�صتورية واملوؤ�ص�صات  القانون 

وخ��ت��م ال��ب��ي��ان ب��دع��وة ق��ي��ادة احل��زب 

وال��ت��ف��اع��ل  م�����ص��وؤول��ي��ات��ه��ا  حت��م��ل  اإىل 

ب���ج���دي���ة م����ع ه�����ذه امل���ط���ال���ب يف اأق�����رب 

الآجال، لقطع حالة التخبط

 عكر: الجيش اللبناني سيبقى موحًدا عصًيا بوجه العواصف

 التلغراف: القذافي يخطط للعودة السياسية

 الرئيس التونسي لصحافيي »نيويورك تايمز«: أكره االنقالبات ولن أتحّول إلى دكتاتور

 شباب »حركة النهضة« يتهمون قيادة حزبهم بالفشل والتقصير ويطالبون الغنوشي بتغليب مصلحة تونس

االنباط-وكاالت

الرئا�صية  النتخابات  موعد  اق���راب  م��ع 

يف فرن�صا عام 2022، قررت ال�صابة الفرن�صية 

H l ne Thouy )هيلن ثوي( اأن تدخل 
امل��ع��رك الن��ت��خ��اب��ات��ي، حت��ت األ�����وان احل��زب 

احليواين للمدافعن عن حقوق احليوانات

هذه املحامية البالغة من العمر 37 عاما 

اكت�صبت لها �صمعة طيبة يف حميط املدافعن 

عن حقوق احليوانات على مر ال�صنن. فهي 

يف  والن�صطاء  اجلمعيات  ل��دى  ج��دا  معروفة 

هذا املجال. وتكر�س حياتها لرعاية احليوانات

العدالة  فكرة  الثالثينية  ال�صابة  ت�صكن    

ل  ال����ذي����ن  اأول�����ئ�����ك  ع����ن  ل���ل���دف���اع  والإرادة 

كما   ، لأن��ف�����ص��ه��م  ب��ذل��ك  ال��ق��ي��ام  ي�صتطيعون 

تقول عنها امل�صت�صارة البلدية يف باري�س دو�صكا 

من  ال��ع��دي��د  يف  رافقتها  ال��ت��ي  ماركوفيت�س، 

معاركها

وتقول ال�صابة يف تغريدة على ح�صابها على 

الرئا�صية  لالنتخابات  مر�صحة  اأن���ا  ت��وي��ر: 

ق��ادرة  اأك���ون  اأن  كبري  لفخر  اإن���ه   .2022 لعام 

على الدفاع عن م�صالح احليوانات. تر�صيحي، 

الذي ي�صتهدف ب�صكل وا�صح ق�صية احليوان، 

النقا�س  ال�����ص��وؤال يف  اإىل ف��ر���س ه���ذا  ي��ه��دف 

الوطني

هيلن  تريد  الرئا�صية،  ال�صاحة  بدخولها 

ثوي اأن تذهب اأبعد من ذل��ك: فهي تاأمل يف 

اأن يوؤثر احلزب الذي �صاركت يف تاأ�صي�صه عام 

2016، ب�صكل اأكر يف النقا�س؛ حيث تعتر اأن 

ق�صية احليوانات ل توؤخذ على حممل اجلد 

من قبل ال�صيا�صين على الإطالق، رغم كونها 

ق�صية اجتماعية مهمة للغاية

وت���ق���ول ال�����ص��اب��ة اإن���ه���ا ت���ري���د، م���ن خ��الل 

تر�صحها خلو�س ال�صباق الرئا�صي، اأن ترد على 

عدم م�صوؤولية احلكومات الفرن�صية املتعاقبة، 

اأن هناك انت�صارا �صامال للعنف �صد  معترة 

احليوانات يجب اأن يتوقف

الفرن�صية  ال�صيا�صية  الطبقة  اأن  وي��ب��دو 

ت���اأخ���ذ ه����ذا ال��ر���ص��ح ل��ل�����ص��اب��ة امل���داف���ع���ة عن 

اأ���ص��اد زعيم  احل��ي��وان��ات مبحمل اجل���د. فقد 

ل��ي��ك ميال�صنون،  ال��رادي��ك��ايل ج���ان  ال��ي�����ص��ار 

انتخابية،  حلملة  الر�صمي  الإط����الق  خ��الل 

اأ����ص���اد ب��ال��ت��زام ال�����ص��اب��ة . وي���ق���ول اأح����د ن���واب 

الأغ��ل��ب��ي��ة ال��رئ��ا���ص��ي��ة اإن ه���ذه امل��وا���ص��ي��ع تهم 

الأجيال ال�صابة وت�صتحق اأن توؤخذ على حممل 

اجلد ، كما تنقل �صحيفة لوفيغارو الفرن�صية

االنباط-وكاالت

“ذا  اأف��������اد ت���ق���ري���ر ن�������ص���رت���ه جم���ل���ة 

قرابة  ب��اأن  الريطانية،  اإكونومي�صت” 

تركيا  اإىل  يوميا  يعرون  اأف��غ��اين  األ��ف 

عر اإيران، يف رحالت �صعبة و�صاقة

بالفعل  ه��ي  ت��رك��ي��ا  اإن  ت��ق��ري��ر  وق���ال 

و600000   200000 ب����ن  مل����ا  م����وط����ن 

اأف����غ����اين، و����ص���ل م��ع��ظ��م��ه��م يف ال��ع��ق��د 

امل���ا����ص���ي، ه���رب���ا م���ن ال��ع��ن��ف وال��ف��ق��ر، 

ل��ك��ن ب��ع��د الن�����ص��ح��اب الأم���ري���ك���ي من 

اأفغان�صتان و�صيطرة طالبان على اأجزاء 

كبري  ب�صكل  ازدادت  ال��ب��الد،  من  كثرية 

اأع�����داد ال��الج��ئ��ن الأف���غ���ان ال��وا���ص��ل��ن 

مبا  الإيرانية،  احل��دود  عر  تركيا  اإىل 

1000 �صخ�س يوميا يقارب 

وك���������ص����ف ال����ت����ق����ري����ر ع������ن ق�����ص�����س 

وحماد  اهلل  غريب  هم  اأفغان  مواطنن 

وح��ب��ي��ب، ع���روا احل���دود ه��ذا ال�صيف 

اأثناء بحثهم  اأنحاء تركيا،  وانت�صروا يف 

عن عمل، كما حاولوا اأي�صا الت�صلل اإىل 

اأوروبا

اأغ���م���ي  ح���م���اد  اإن  ال���ت���ق���ري���ر  وق������ال 

امل�صي  وا���ص��ل  لكنه  الإره����اق،  م��ن  عليه 

ب��ع��د اأن ت��ع��اف��ى، وا���ص��ت��غ��رق ال��ع��ب��ور من 

���ص��م��ال اإي����ران اإىل ت��رك��ي��ا ث��الث��ة اأي���ام. 

ف��ي��م��ا ق����ام امل���ه���رب���ون ب��ت��وج��ي��ه غ��ري��ب 

ب���ع���د، واإر�����ص����ال  اهلل وجم���م���وع���ت���ه ع���ن 

ال�����ص��ور وم��ق��اط��ع ال��ف��ي��دي��و ل��ل��ط��ري��ق. 

ظ��ه��ر زم���الوؤه���م م���ن ح���ن لآخ����ر على 

اجلبال  قمم  من  بالقرب  اخليل  ظهور 

لتقدمي الجتاهات

اأما حبيب فقد مت القب�س عليه من 

قبل حر�س احلدود الركي، لكنه هرب، 

وق����ال اإن احل���را����س اع���ت���دوا ع��ل��ى اأح���د 

رفاقه وك�صروا عظام ظهره

وك����ان����ت ال���ه���ج���م���ات الأخ��������رية ال��ت��ي 

���ص��ن��ت��ه��ا ح���رك���ة ط���ال���ب���ان يف اأك�����رث م��ن 

موجة  اإىل  اأدت  اأفغان�صتان  يف  منطقة 

نزوح كبرية اإىل الدول املجاورة

 شابة فرنسية تقرر الترشح لالنتخابات 
الرئاسية للدفاع عن الحيوانات

 إيران طريق األفغان إلى تركيا.. كم يعبر منهم 
يوميا؟ تقرير إعالمي بريطاني يكشف التفاصيل
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الـريـا�ضي

مدريد - وكاالت

  

عن  ال�سبت،  اإ���س��ب��اين  �سحفي  تقرير  ك�سف 

ميندي،  ف��رالن��د  ح��ال��ة  ب�ساأن  ج��دي��د  ت��ط��ور 

احلايل.  ال�سيف  خالل  مدريد،  ري��ال  ظهر 

وتعر�ض ميندي لالإ�سابة بالتهاب ال�سمحاق 

اأبعده  ما  املا�سي،  املو�سم  نهاية  يف  الظنبوبي 

اأ���س��ه��ر. ووف��ًق��ا ل�سحيفة  ل��ع��دة  امل��الع��ب  ع��ن 

»م���ون���دو دي��ب��ورت��ي��ف��و«، ف����اإن م��ي��ن��دي ت���درب 

هذا  اأن  اإال  الع�سب،  على  مرة  الأول  اجلمعة، 

االأم���ر اأث���ار قلق ري���ال م��دري��د. واأ���س��ارت اإىل 

كامل  ب�سكل  يتعاف  مل  اأن��ه  اأظهر  ميندي  اأن 

اإىل  ع���ودت���ه  واأن  االآن،  ح��ت��ى  االإ����س���اب���ة  م���ن 

اإىل  حتتاج  وامل��ب��اري��ات  اجلماعية  التدريبات 

فرتة طويلة. واأو�سحت ال�سحيفة االإ�سبانية 

لن  م��ي��ن��دي  اأن  ي��ف��رت���ض  م���دري���د  ري����ال  اأن 

اأالفي�ض  �سد  املو�سم  ب��داي��ة  يف  ج��اه��ًزا  يكون 

امل���ق���ب���ل. وي��خ��ط��ط  اأغ�������س���ط�������ض/اآب   14 ي����وم 

لعدم  مدريد،  ري��ال  م��درب  اأن�سيلوتي،  كارلو 

وباء  لتجنب  امل�ساركة،  على  الع��ب  اأي  اإجبار 

االإ�سابات الذي ظهر يف املو�سم املا�سي.
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ميندي يثير قلق ريال مدريد 

زعتره يعود الى الوحدات 

معان مع الوحدات في لقاء ودي 

برشلونه لن يفرط بكوتينيو وجريزمان 

االنباط - عمان 

وق���ع امل��ه��اج��م حم��م��ود زع����رتة على 

لتمثيله  ر���س��م��ي��ا  ال���وح���دات  ك�����س��وف��ات 

اإي��اب  املقبلة، وحت��دي��دا  ال��ف��رتة  خ��الل 

وبطولة  القدم  لكرة  املحرتفني  دوري 

القدم. وجرى حفل  لكرة  االأردن  كاأ�ض 

الريا�سي  ال��ن��ادي  جم��م��ع  يف  ال��ت��وق��ي��ع 

ب���غ���م���دان ب��ح�����س��ور اأم�����ني ال�����س��ر ع��ب��د 

ال����ق����ادر اأب�����و ن�����س��رة وم�����س��اع��د م��دي��ر 

واإداري  �سلباية  زياد  القدم  كرة  ن�ساط 

وم�سوؤول  جمال،  حممد  االأول  الفريق 

وامل�ست�سار  �سلباية  ب�سام  االآ�سيوي  امللف 

 ال���ق���ان���وين ال���دك���ت���ور ن��ا���س��ر ال��ع��م��رة.

وي���اأت���ي ال��ت��ع��اق��د م��ع زع���رتة ب��ن��اء على 

عبداهلل  الكابنت  الفني  املدير  تن�سيب 

اأبو زمع الذي يرى حاجة للتعاقد مع 

االأم��ام��ي.  اخل��ط  لتعزيز  الالعب  ه��ذا 

وي��ذك��ر ان امل��ه��اج��م زع����رته ���س��ب��ق وان 

لعب للوحدات قبل �سنوات وانتقل اىل 

االه��ل��ي وال�����س��ل��ط ق��ب��ل ان ي��ح��رتف يف 

الدوري العراقي .

االنباط - عمان 

ي�����س��ت��ع��د ف���ري���ق ال�����وح�����دات ل��ك��رة 

البقعة  ف��ري��ق  اأم���ام  ملواجهته  ال��ق��دم 

ع���ن���د ال�������س���اد����س���ة م�����ن م�������س���اء ي���وم 

اخل��م��ي�����ض امل��ق��ب��ل، حل�����س��اب اجل��ول��ة 

لكرة  امل��ح��رتف��ني  دوري  م��ن   ”1٢“
ال��ق��دم، مب��واج��ه��ة ودي���ة جت��م��ع��ه مع 

ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند  م��ع��ان  ف��ري��ق 

ملعب  على  االأح���د  ال��ي��وم  م�ساء  م��ن 

التدريب  و�سهد  غ��م��دان.  يف  ال��ن��ادي 

ام�����ض  االأول  ل���ل���ف���ري���ق  ال�������س���ب���اح���ي 

الوافد  م�ساركة  ال��ن��ادي  ملعب  على 

اجل����دي����د ل���ف���ري���ق ال����ك����رة امل���ه���اج���م 

حم��م��ود زع����رتة، ال����ذي ت��ع��اق��د معه 

النادي بناء على تن�سيب املدير الفني 

الكابنت عبداهلل اأبو زمع. وينتظر اأن 

يدفع اجلهاز الفني للفريق االأول يف 

اأن  املنتظر  بالت�سكيلة  غد  ي��وم  ودي��ة 

تبداأ يف املوقعة الر�سمية اأمام البقعة 

�سي�سهد  وال�����ذي  امل��ق��ب��ل،  اخل��م��ي�����ض 

ع�����ودة ع����دد م����ن ال���الع���ب���ني ال���ذي���ن 

غابوا عن الفريق يف مباريات �سابقة 

وف��ادي  ال��دم��ري  على غ��رار حممد 

ع���و����ض وع���ب���د ال���ع���زي���ز ن�����داي وي���زن 

العرب ومنذر اأبو عمارة.

مدريد - وكاالت  

ق�����رر ب���ر����س���ل���ون���ة، ال�����رتاج�����ع ع��ن 

اأن��ط��وان  ب�����س��اأن م�سر  ق���رار ح��ا���س��م 

خالل  كوتينيو،  وفيليب  ج��ري��زم��ان 

امل����و�����س����م امل����ق����ب����ل. وك�������ان م�������س���وؤول���و 

للتخل�ض  ب��ق��وة  ي�����س��ع��ون  ب��ر���س��ل��ون��ة، 

خلف�ض  وك��وت��ي��ن��ي��و،  من جريزمان 

رواتب الفريق من اأجل ت�سجيل عقد 

وح�سب �سحيفة  م��ي�����س��ي.  ل��ي��ون��ي��ل 

بر�سلونة  ف��اإن  ديبورتيفو«،  »م��ون��دو 

ب��ال��الع��ب��ني، ولي�ض  ق���رر االح��ت��ف��اظ 

خروجهما،  على  للتفاو�ض  نية  لديه 

ال  ع�����ر������ض  و������س�����ول  ح�����ال�����ة  يف  اإال 

اأن  اإىل  واأ�������س������ارت  رف�������س���ه.  مي���ك���ن 

امل�����درب رون���ال���د ك���وم���ان، ي��ع��ت��ق��د اأن 

يكونا  اأن  وكوتينيو، ميكن  جريزمان 

الع��ب��ني م��ه��م��ني يف امل��و���س��م امل��ق��ب��ل. 

واأو���س��ح��ت اأن ك��وم��ان اأع��ج��ب ب���اأداء 

ج��ري��زم��ان خ��الل االأي���ام االأوىل من 

ف���رتة االإع�����داد، ح��ي��ث ظ��ه��ر املهاجم 

بلفتة  ق��ام  كما  متحم�ًسا،  الفرن�سي 

اجلديد  زميله  منح  اأن  بعد  رائ��ع��ة، 

جزاء  ركلة  لتنفيذ  الفر�سة  دي��ب��اي، 

اأم�����ام ج���رون���ا، االأم�����ر ال����ذي اأح��ب��ه 

امل�����درب ال��ه��ول��ن��دي ك��ث��ًرا.وي��راه��ن 

كوتينيو  ا�ستعادة  على  ا  اأي�سً كومان 

مل�ستواه يف املو�سم املقبل، بعد التعايف 

املف�سلي  الغ�سروف  يف  اإ�سابته  من 

الي�سرى. للركبة 

االنباط - عمان 

اختتمت مناف�سات اجلولة العا�سرة واالأخرة 

من مرحلة االإياب للدوري االأردين للمحرتفات 

ملو�سم ٢0٢1، على ملعب البولو يف مدينة احل�سني 

م�سدد  �سحي  بروتوكول  تطبيق  و�سط  لل�سباب، 

امل��ب��اراة  و�سهدت  العامة.  ال�سالمة  على  حفاظا 

 ،0-6 القاد�سية  على  االأرث��وذك�����س��ي  ف��وز  االأوىل 

ف��ي��م��ا ت��غ��ل��ب ع��م��ان ع��ل��ى االأه���ل���ي 3-0 يف ال��ل��ق��اء 

الثاين.وحافظ عمان على �سدارة ترتيب الفرق 

بر�سيد ٢4 نقطة، ويليه االأرثوذك�سي 16، االأهلي 

اأخ��را دون نقاط.  6، والقاد�سية  13، اال�ستقالل 

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري املجزاأ من 

بحيث  ذهبية،  ومرحلة  واإي���اب،  ذه��اب  مراحل   3

االأول  املركز  الفريق احلا�سل على  باللقب  يفوز 

يف ترتيب الفرق النهائي ويقوم احتاد كرة القدم 

بنقل كافة مباريات البطولة عرب من�سة الفيديو 

اأم��ام  ب��االحت��ادوذل��ك الإت��اح��ة الفر�سة  اخل��ا���س��ة 

اجلماهر ملتابعة ودعم فرقهم خالل املناف�سات، 

وتاأتي  رم��زي��ة.  مبالغ  مقابل  امل��ب��اري��ات  وح�سور 

ه����ذه اخل���ط���وة يف اإط������ار ح���ر����ض االحت������اد على 

امل�ساركة  ل��الأن��دي��ة  متعددة  دخ��ل  م�سادر  اإي��ج��اد 

يف ال��ب��ط��ول��ة، يف ظ���ل غ��ي��اب اإي�������رادات احل�����س��ور 

اجلماهري.

طوكيو - وكاالت 

املربع  اإىل  االإ���س��ب��اين  املنتخب  ت��اأه��ل 

ال��ذه��ب��ي مل��ن��اف�����س��ات ك���رة ال���ق���دم رج���ال 

ف���وزه  ب��ع��د   ،٢0٢0 ط��وك��ي��و  اأومل���ب���ي���اد  يف 

 ٢-5 االإي��ف��واري  امل��اراث��وين على نظره 

الوقت  وانتهى  الثمانية.  دور  ال�سبت يف 

امل��ات��ادور  لكن   ،٢-٢ ب��ال��ت��ع��ادل  االأ���س��ل��ي 

االإ�سباين ح�سم الفوز يف الوقت االإ�سايف 

وي��دي��ن  م��ت��ت��ال��ي��ة.  اأه�����داف   3 بت�سجيل 

ال���ف���ري���ق االإ����س���ب���اين ب��ال��ف�����س��ل يف ه��ذا 

ال��ذي  في�سينتي  م��ر  ل��راف��اي��ي��ل  ال��ف��وز 

���س��ج��ل االأه������داف ال��ث��الث��ة )ه��ات��ري��ك(  

وتقدم اإيريك بايلي بهدف الأفيال كوت 

تعادل  ثم  العا�سرة،  الدقيقة  يف  ديفوار 

 .30 ال��دق��ي��ق��ة  اأومل����و الإ���س��ب��ان��ي��ا يف  داين 

ماك�ض  اأح��رز  ال�سائع،  ب��دل  الوقت  ويف 

ل��ل��ف��ري��ق  ال���ث���اين  ال���ه���دف  اآالن ج�����اردل 

االإيفواري لكن بعدها بدقيقتني خطف 

التعادل  ه��دف  في�سينتي  م��ر  راف��اي��ي��ل 

االإ���س��ايف،  الوقت  ويف  الإ�سبانيا.  القاتل 

اأح��������رز م��ي��ك��ي��ل اأوي��������ارزاب��������ال ال���ه���دف 

ال��ث��ال��ث الإ���س��ب��ان��ي��ا م��ن ���س��رب��ة ج���زاء يف 

في�سينتي  م��ر  تكفل  ث��م   ،98 الدقيقة 

يف  واخلام�ض  الرابع  الهدفني  بت�سجيل 

الدقيقتني 117 و1٢0.

االنباط - عمان 

ح��ق��ق ف��ري��ق ح��رث��ا ل��ك��رة ال��ي��د لقب 

ب��ط��ول��ة  ك���اأ����ض االأم������رة ���س��م��ي��ة ل��ك��رة 

�سجله  الذي  امل�ستحق  الفوز  بعد  اليد، 

 ،٢-٢٢8 بنتيجة  ع��م��ان  مناف�سه  ع��ل��ى 

يف  وذل���ك   ،)11-11( االأول  وال�����س��وط 

اجلمعة،  جرت  التي  اخلتامية  املباراة 

يف ����س���ال���ة االأم��������رة ���س��م��ي��ة مب��دي��ن��ة 

االحتاد  رئي�ض  وقام  لل�سباب.  احل�سني 

بتتويج  امل��ن�����س��ي،  ت��ي�����س��ر  ال���ي���د،  ل��ك��رة 

الفرق الفائزة باملراكز الثالثة االأوىل، 

ال�����س��ر،  ووادي  وع���م���ان  ح���رث���ا  وه����ي 

ف��ي��م��ا ح����ل ف���ري���ق ك���ف���ر����س���وم ب��امل��رك��ز 

مناف�سات  ختام  ومع  واالأخ��ر.  الرابع 

العام  الرتتيب  حرثا  ت�سدر  البطولة، 

ب��ر���س��ي��د 5 ن���ق���اط، ب��ع��د ال���ف���وز ال���ذي 

 ،6-50 بنتيجة  ك��ف��ر���س��وم  ع��ل��ى  ح��ق��ق��ه 

 .٢9-٢9 ال�����س��ر  وادي  م���ع  وال���ت���ع���ادل 

نقاط،   4 بر�سيد  و�سيفا  عمان  وح��ل 

-55 بنتيجة  كفر�سوم  على  الفوز  بعد 

وج��اء   .1٢-٢6 ال�����س��ر  وادي  وع��ل��ى   ،6

الثالث، بر�سيد  املركز  ال�سر يف  وادي 

3 نقاط، ثم كفر�سوم رابعا دون نقاط.

عمان يواصل صدارة دوري المحترفات 

اسبانيا تنهي صمود ساحل العاج 

حرثا يحقق لقب كأس 
االميرة سمية لليد 

شوكت ينهي مشواره مع العقبة 
االنباط - عمان 

العقبة  �سباب  فريق  مع  عقده  �سوكت  حممود  الالعب  اأنهى 

بعدما لعب له يف مرحلة ذهاب بطولة دوري املحرتفني ويعترب 

له  �سبق  االألعاب حيث  املميزين يف �سناعة  الالعبني  �سوكت من 

مر�سح  �سوكت  اأن  وعلم  ومعان.  واالأه��ل��ي  ال��وح��دات  ف��رق  متثيل 

لالحرتاف يف اأحد اأندية الدرجة االأوىل يف ال�سعودية، كما تلقى 

عدة عرو�ض حملية و�سيحدد وجهته يف االأيام القليلة املقبلة.
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 صراع في لجنة التحديث 
السياسي

الجغبير حسين 

القول الفصل

ل��ت��ح��دي��ث منظومة  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�����ض��اء  اأع��ل��ن ع��ن ه��وي��ة  ع��ن��دم��ا 

كبريا  تباينا  هناك  اأن  ووا�ضحا  جليا  كان  الأردن  يف  ال�ضيا�ضي  ال�ضالح 

كذلك  وك��ان  وم�ضتقلني،  وليرباليني  حمافظني  بني  اللجنة  ت�ضكيلة  يف 

م��ت��وق��ع��ا اأن ت�����ض��ه��د اج��ت��م��اع��ات ال��ل��ج��ان ال��ف��رع��ي��ة ال�����ض��ت��ة ن��ق��ا���ض��ات ح��ادة 

اأو  احلزبية  مل�ضاحله  حتقيقا  روؤي��ت��ه  فر�ض  اإىل  �ضيذهب  فريق  كل  حيث 

الأيدلوجية.

اللجان،  مناق�ضات  يف  �ضرا�ضة  الأك��ر  هما  والنتخاب،  الأح��زاب  جلنتا 

وامل��ع��ط��ي��ات ت�����ض��ري اإىل ت�����ض��اع��د وت����رية اخل����الف ب���ني اأط�����راف امل��ع��ادل��ة، 

قانونني  اإىل  ال��و���ض��ول  ع��رب  اجل��ول��ة  ك�ضب  اإىل  امل��ح��اف��ظ��ني  ي�ضعى  ح��ي��ث 

النيابية،  املقاعد  لأعداد  توزيعة منطقية  على  املحافظة  مع  دميقراطيني 

فيما يحاول الليرباليون اعادة التمو�ضع يف هذا الطار عرب اعادة توزيع 

املجتمعية.  الرتكيبة  ح�ضاب  على  املحافظات  بني  املقاعد 

عن  تت�ضرب  معلومات  راأينا  وقد  بال�ضرر،  �ضيعود  التنوع  هذا  اأن  يبدو 

تركيبة  اأن  يعني  ما  املحافظات،  بع�ض  يف  نيابية  مقاعد  لإل��غ��اء  التوجه 

ولهذا  اليوم،  عليه  ه��ي   ما  على  خمتلفة  �ضتكون  املقبل  النيابي  املجل�ض 

الأردن  بلغ  فهما  الع��ت��ب��ار،  بعني  ت��وؤخ��ذ  اأن  يجب  ع��دي��دة  حم��اذي��ر  الأم��ر 

�ضيحكم  املثال  �ضبيل  على  الع�ضائري  النظام  اأن  اإل  دميقراطي  تطور  من 

النتخاب. قانون  تفا�ضيل  بع�ض 

لن يقبل اأبناء حمافظة ما اأن يتنازلوا عن مقعد من املقاعد املخ�ض�ضة 

لهم، حل�ضاب دوائر انتخابية اأخرى، او حمافظات اأخرى، وقد راأينا بيان 

منهم  نيابية  مقاعد  لإلغاء  التوجه  عن  تر�ضح  ما  بخ�ضو�ض  الكرك  اأبناء 

النواب. 4 مقاعد يف جمل�ض  اإىل  لي�ضل عددهم 

يتوقف.  اأن  يجب  ال��ت��ي��اري��ن  ب��ني  ���ض��راع  م��ن  اللجنة  داخ���ل  ي��ح��دث  م��ا 

فالتحول الدميقراطي وال�ضالح املن�ضود يجب اأن ل يقت�ضر اجنازه على 

امللكية  الروؤية  ويحقق  العام،  ال�ضالح  يخدم  ما  ولكن  منهما،  اأي  رغبات 

من�ضود  تغيري  هناك  باأن  وي�ضعرهم  النا�ض  رغبات  ويلبي  الجتاه،  هذا  يف 

ال�ضراع  اململكة. هذا  ال�ضيا�ضي والربملاين واحلزبي يف  العمل  يف منظومة 

لجناز  يعملون  ممن  الطرفني،  كال  من  معينة  اأجندات  �ضوى  يخدم  لن 

عام. ب�ضكل  الوطن  ح�ضاب  على  �ضيا�ضية  اأو  حزبية  مكت�ضبات 

بقدر الرتياح الذي �ضعرنا به عند ت�ضكيل اللجنة امللكية والتنوع الذي 

وال�ضيا�ضية،  والنقابيبة  احلزبية  التيارات  ملختلف  واحت�ضانها  �ضهدته 

ال��ي��وم حم��ل �ضك كبري، م��ن اخل��ط��ورة يف مكان  ب��ات  اأن ه��ذا الرت��ي��اح  اإل 

ع��دم ال��ت��وق��ف م��ن��ه، وال��ع��ودة يف ال��ن��ق��اط اخل��الف��ي��ة اإىل امل��رب��ع الأ���ض��ل��ي، 

امل�ضالح  منظور  من  ل  املختلفة،  برتكيبته  وطن  منظور  من  والنطالقة 

والنتخاب. الأحزاب  جلنتي  عمل  على  ت�ضيطر  لالأ�ضف  التي  الآنية، 

ا�ضاعة  ت��رف  هناك  ولي�ض  ه��دره،  ليتم  الوقت  من  املزيد  هناك  لي�ض 

اللجنة  فاأع�ضاء  تتحقق،  لكي  معجزة  اإىل  حتتاج  ل  فامل�ضاألة  ال��ف��ر���ض، 

ق���ادري���ن ع��ل��ى اخل����روج ب��ت��و���ض��ي��ات م��ث��ال��ي��ة، ب��ع��د ق����راءة امل�����ض��ه��د ال��ع��ام يف 

من  وتخلو  البيا�ض  نا�ضعة  تكون  اأن  الأ�ضل  يف  التو�ضيات  وهذه  اململكة، 

ال�ضيا�ضي. اأو  احلزبي  النتماء  �ضوائب  كافة 

الأردنيون ي�ضتحقون ا�ضالحا يحملهم، ل اأن يكون عبئا ا�ضافيا عليهم، 

بذلك. الردين  ال�ضعب  على حق  التغول  وقف  املت�ضارعني  التيارين  وعلى 

االنباط  - عمان

» اهلل ي��ط��رم��ك«، ك��ان��ت ف��ح��وى ر���ض��ال��ة »وات�����ض��اب« 

ار�ضلتها �ضيدة ثالثينية ت�ضكو �ضيق ذات اليد، ل�ضخ�ض 

بهذه  و�ضلته  انها  تعلم  تكن  ومل  معروفا،  لها  ا���ض��دى 

بها،  ات�����ض��ال��ه  ب��ع��د  ال  ح��ك��م��ا،  امل��ق�����ض��ودة  غ��ري  ال�ضيغة 

وحماولته املغلفة بعتاب ل�ضتي�ضاح ما رمت اليه.

»اهلل  مفادها  جميلة،  دع��وة  له  ار�ضلت  انها  ظنت  اذ 

يكرمك«، غري ان الطباعة التلقائية التي تعتمدها عرب 

الن�ضية  للر�ضائل  كتابتها  ذلك خالل  لها  تتيح  خا�ضية 

�ضمن درد�ضات ذلك التطبيق، خانتها، كما تقول، حيث 

ار�ضلته، فواجهت  انها مل تتحقق من �ضالمة امالء ما 

ع��ت��اب��ا م���ن امل��ر���ض��ل اإل���ي���ه، م�����ض��ف��وع��ا ب��ت��ف��ه��م ت��ربي��ره��ا 

الوىل  امل���رة  لي�ضت  ان��ه��ا  ال�����ض��ي��دة،  وت�ضيف  ال��وا���ض��ح. 

تريد  عما  خمتلفة  معان  حتمل  ر�ضائل  بها  تر�ضل  التي 

كتابته، ل�ضيما وانها تعاين من م�ضكالت يف النظر، ما 

قدراتها  م�ضتعيدة  اخلا�ضية،  تلك  الغاء  اىل  ا�ضطرها 

الطبية، والتحقق  النظارة  الذاتية، برفقة  الكتابة  على 

اول باأول مما تخطه قبل ار�ضاله، م�ضرية اىل ان كتابة 

الر�ضائل عرب تطبيقات الهواتف الذكية، هي كناية عن 

العربية  اللغة  ا�ضتخدام  على  لقدرتها  م�ضتمر  تدريب 

التي  الت�ضات«   « لغة  بعيدة عن  ان تكون،  لها  كما يجب 

ي�ضمى  فيما  والجنليزية  العربية  اللغتني  بني  تخلط 

بني العامة ب�« العربيزي«.

امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل  ال��ع��دي��د يف جم���ال  وف��ي��م��ا ين�ضط 

الدرد�ضة«اجلروبات«،  جمموعات  عرب  والفكار  والآراء 

بع�ضهم  يعمد  ع��ام��ة،  بق�ضايا  املتعلقة  ت��ل��ك  وخ��ا���ض��ة 

اإر�ضال الن�ضو�ض،  فيها اىل ت�ضحيح كلمات معينة، بعد 

ب���الإ����ض���ارة ال��ي��ه��ا حت����دي����دا، وق����د درج�����ت ال����ع����ادة ع��ل��ى 

يف�ضر  ل  ح��ت��ى   ،)*( ه���ذه  ال��ن��ج��م��ة،  ب�ضكل  تو�ضيحها 

وكالة  ع��رب  دع��وا  معنيون  يحتمل.  مم��ا  ب��اأك��ر  الن�ض، 

والتحقق  التاأكد  اهمية  اإىل  )ب���رتا(،  الردن��ي��ة  الن��ب��اء 

الهواتف  تطبيقات  عرب  الر�ضائل  ن�ضو�ض  فحوى  من 

ال���ذك���ي���ة، ����ض���واء جل��ه��ة امل���ع���اين امل���ق�������ض���ودة، وامل���ف���ردات 

ال����واردة، و���ض��الم��ة الم���الء وح��ت��ى ال��ق��واع��د اإن اأم��ك��ن، 

موؤكدين اأن الكلمة، كالر�ضا�ضة، ل راد لها، ال بالتاأين، 

الت�ضرع، وتذكر ان كل كلمة تر�ضل،  والتمحي�ض، وعدم 

حت�����ض��ب ع��ل��ى ���ض��اح��ب��ه��ا، ل���ض��ي��م��ا وان���ه���ا ب��ات��ت م��ت��اح��ة 

للعامة، فيما بع�ضهم يهوى القيام بت�ضوير الن�ضو�ض« 

ال�����ض��ك��ري��ن �����ض����وت«، وحت���وي���ل ال��ر���ض��ائ��ل مل�����ادة ل��ل��ت��ن��در 

العتماد  ب��ان  وي��ذّك��روا  الفهم.  ل�ضوء  ورمب��ا  والتنمر، 

على الطباعة العربية دون التكاء املطلق على الربامج 

امل���ت���وف���رة يف ال���ه���وات���ف، ي���ع���زز م���ن ال����ق����درات ال��ل��غ��وي��ة 

والم��الئ��ي��ة ل��الأ���ض��خ��ا���ض، وي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ك��ي��ا���ض��ة لغة 

احلوار والتوا�ضل، خا�ضة وان الطباعة التلقائية خيار، 

ي��دع��و ع��ط��اهلل احل��وت  ال�����ض��ي��اق،  اج��ب��اري��ة. ويف  ولي�ضت 

التدقيق  خا�ضية  اعتماد  اىل  حرة«،  »اعمال  قتيبة،  ابو 

التلقائي املوجودة يف تلك التطبيقات، و �ضرورة التاأكد 

ترى  فيما  ار�ضاله،  امل��راد  الن�ض  حمتوى  من  مرة  غري 

املتلقي  على  ان  م��ن��زل«،  »رب���ة  ج��م��ال،  مها  الثالثينية 

كلمة  عند  يتوقف  ل  وان  للر�ضالة،  العام  املعنى  تفهم 

ا�ضلها  اأتت على  التلقائية قد  الطباعة  ان  الوا�ضح  من 

متاما.

الن��ت��اج��ي  ال��ق��روي  ال��ع��م��ل  يف  ن��ا���ض��ط��ة  ت�ضري  بينما 

الفرد  يكبد  ان  ���ض��رورة  اىل  ج��م��ال،  وف���اء  اخلم�ضينية 

بقطع  ار�ضالها،  قبل  كلمة  كل  ق��راءة  اإع��ادة  عناء  نف�ضه 

ال��ن��ظ��ر ع���ن ط����ول ال��ن�����ض او ق�������ض���ره، »ف���ه���ذا ي��ع��ك�����ض 

ل��ل�����ض��خ�����ض امل��ت��ل��ق��ي ن���ب���ذة ع���ن ���ض��خ�����ض��ي��ت��ك وط��ب��اع��ك 

ين�ضح  جهته،  من  لتعبريها.  وفقا  ودقتك«،  وا�ضلوبك 

م��دي��ر م��دي��ري��ة ال��ه��ن��د���ض��ة يف وك��ال��ة الن���ب���اء الردن��ي��ة 

)برتا( املهند�ض مراد ابو كركي، ومبجرد �ضراء الهاتف 

التلقائي،  الت�ضحيح  ت�ضمى  خا�ضية  ب��اإي��ق��اف  ال��ن��ق��ال، 

ال���ت���ي ت��ف��رت���ض ب����دوره����ا ال���ك���ل���م���ات، وت���غ���ري يف امل��ع��ن��ى 

الحتفاظ  ُيف�ضل  كما  امل��ق�����ض��ودة،  للمعاين  احلقيقي 

وه��ي  ي�����ض��ري،  ك��م��ا  امل��ت��وق��ع��ة،  ال��ك��ل��م��ات  ت�ضمى  بخا�ضية 

اىل  لفتا  املفاتيح،  بلوحة  وتتعلق  بالإعدادات  موجودة 

ار�ضالها،  قبل  الن�ضو�ض،  م�ضمون  من  التاأكد  اأهمية 

ال��ه��ات��ف، فح�ضب. ب��دوره  وع���دم الع��ت��م��اد ع��ل��ى ذاك���رة 

غفار  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  يف  املتخ�ض�ض  يقول 

تو�ضل  ال��ت��ي  ال��ت��ل��ق��ائ��ي��ة،  ال��ك��ت��اب��ة  تت�ضبب  »ق���د  ال��ع��امل 

له،  اريد  عما  متاما  يختلف  بق�ضد  لالآخرين  الر�ضائل 

العالقات  تاليا على ح�ضن  توؤثر  النا�ض،  مب�ضكالت بني 

بينهم.

املختلفة،  ب��اأن��واع��ه��ا  ال��ن��ق��ال��ة  الج���ه���زة  ف��ع��ن��د ظ��ه��ور 

م��ت�����ض��اح��ب��ة م���ع ت��ط��ور ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، كما 

الكتابة  على  الكرتونية  م�ضاعدات  تطوير  مت  ي�ضيف، 

ال�ضل  كان  هكذا  اأو  واجلهد،  للوقت  توفريا  والت�ضال 

النا�ض  فعليا  �ضاعد  ال���ذي  الم���ر  وج��وده��ا،  اه���داف  م��ن 

و�ضهل من طرق توا�ضلهم، م�ضتدركا، لكن المر ل يخلو 

من �ضلبيات، خلفها ال�ضتناد كليا على ما يقوم به جهاز 

الكتابة  ذل��ك  ال��ن��ق��ال نيابة ع��ن الن�����ض��ان، وم��ن  ال��ه��ات��ف 

التلقائية، التي وجب مراجعتها حرفيا قبل ار�ضالها.

 الطباعة التلقائية للهواتف الذكية 
تستدعي التحقق  من النصوص

 منعا لخيانة التعبير

كذبهم أصدق 
من وعيهم

بهدوء

ت�ضميتهم بطبقة  ن�ضطلح على  ما  الكذب طردياعند  الوعي مع من�ضوب  يتنا�ضب 

�ضلوكهم  فكل  الكذب،  ن�ضبة  زادت  املعرفة  او  الوعي  ارتفع  فكلما  الردنية،  الكرميا 

وي�ضربون  وحداثيون  ا�ضالحيون  فكلهم  القرف،  اىل  اقرب  ب�ضكل  وعيهم  يخالف 

جمرد  او  نقدا  م�ضاحتهم  من  اقرتبت  اذا  وويلك  امل��اء،  جرعات  مع  الدميقراطية 

ويتحول  م��ف��رط��ة،  رج��ع��ي��ة  اىل  ال��وع��ي  ي��ت��ح��ول  ع��ن��ده��ا  ب�ضيطة،  ن��ق��دي��ة  م��الح��ظ��ة 

التي تنتمي يف  الدعم الوىل،  ال�ضلوك اىل ما قبل احلداثة، ويعودون اىل مربعات 

الدولة. قبل  ما  اىل  معظمها 

ما  لنا  قدمت  لكنها  بال�ضلبيات،  حافلة  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  ان  �ضحيح 

على  �ضلبية  تعليقات  يكتب  ك��ان  اجل��دد،  احلداثيني  اح��د  كثريين،  عن  جنهله  كنا 

رك��ب  يتنطح  وال��ي��وم  احل��ق��ي��ق��ي،  ب��اإ���ض��م��ه  ع��ن��ه  ي��داف��ع  ث��م  م�ضتعار،  ب��ا���ض��م  م�����ض��وؤول��ه 

لحد  �ضلوك  اي  يعجبه  ول  الثابت،  واملوقف  بالو�ضوح  اجلميع  ويطالب  احلداثة 

يخالفه، بل يفرت�ض انه ميلك ختم احلداثة واملعرفة الكلية، ناهيك عن كثري من 

ان  قبل  ال�ضبق،  عمله  مكان  يف  كذكرى  تركها  التي  املخزية  وامل�ضلكيات  التناق�ضات 

ال�ضيجار. �ضرف  ويحرتف  النيق  اليطايل  اللبا�ض  يرتدي 

عند  الثورية  كل طروحاته  ناق�ض  وفهيم ع�ضره،  نف�ضه كحداثي  يقدم  اكادميي 

لك�ضف  يوما  قّي�ض  ما  واذا  املحافظ،  التيار  اىل  تنتمي  �ضخ�ضية  من  له  التغميز 

الوات�ض  على  تعليقاته  وبني  الثورية،  وليفاته  وحتليالته  من�ضوراته  بني  الفوارق 

ر�ضائل حت�ضني  وقاله، جمرد  كتبه  ما  كل  ان  النا�ض  �ضيكت�ضف  ال�ضخ�ضية،  لتلك  اأب 

املوقع. لهذا  ابناء جيله  �ضبقه  ان  بعد  قادم،  وزاري  التفاو�ض على مقعد  �ضروط 

الع�ضاء،  على  وي�ضتن�ضقه  ال��ب��ارود  ملح  على  ويتغدى  ب��ارود  ملح  يفطر  �ضيا�ضي 

مر�ضعته  م��ن  اق��رتب��ت  اذا  ينتف�ض  ول��ك��ن��ه  وت���راث���ه،  جت��رب��ت��ه  ك��ل  تنتقد  ان  ي��ق��ب��ل 

موقع  على  يجل�ض  كي  القرار  �ضنع  دوائ��ر  اىل  تقريبه  اىل  ت�ضعى  التي  ال�ضيا�ضية 

للدقة  او  النقد  هذا  اثبت  ما  اذا  وي�ضعل  ملعلمه،  نقدا  وجّهت  ما  اذا  يبكي  متقدم، 

الفوق  حدود  تر�ضم  ان  ولك  فوق،  من  عليه  ال�ضغط  مت  انه  معلنا  بريقه،  يت�ضردق 

تلك.

من  الب�ضطاء  يجتذب  غرائزيا  كالما  التوا�ضل  مواقع  على  يقولون  الذين  كل 

بل  امل�ضوؤولني،  ام��ام  �ضلوكهم  من  ب�ضيطة  �ضورة  نقل  على  ي��ج��روؤون  ل  الن�ضطاء، 

�ضحب  او  الكتابة  ل��وق��ف  الت�����ض��الت  عليك  تنهال  �ضغرية  ���ض��ورة  تكتب  وع��ن��دم��ا 

مهرجني  اىل  ويتحولون  املوقع،  ل�ضالح  الوعي  معركة  يف  ي�ضقطون  فهم  املكتوب، 

ان  قارئ  اي  وي�ضتطيع  الوثري،  ملن�ضب  املوعودة  ال�ضخ�ضيات  لتلك  مباخر،  وحملة 

املوقع. وبعد  ومع  قبل  املكتوب  حجم  يكت�ضف 

بالكالم  ارهقونا  الذين  احلداثيني  من  كثري  �ضقط  واحلداثة  الوعي  معركة  يف 

وحداثة  بوقار  الت�ضدي  عن  وامتنعوا  وعيهم،  على  كذبهم  ن�ضروا  لكنهم  اجلميل، 

لتيار اليمني او التيار املُنقاد اىل اىل ثقافة القطيع دون قراءة، فهذا التيار ينجرف 

حا�ضرا،  الرد  يكون  تراجعهم  وعندما  الفعل،  او  املوقف  او  القول  من  ال�ضائد  اىل 

هي  املق�ضودة  اخل�ضارة  لكن  حم�ضومة،  اخل�ضارة  وك��اأن  خا�ضرة،  معركة  ندخل  لن 

للموقف. اخل�ضارة  ولي�ضت  ال�ضخ�ضي،  ملبتغاهم  الو�ضول  لفر�ضة  خ�ضارتهم 

اأجد فيها الكثري  ل�ضت يف موقع املر�ضد او النا�ضح للنا�ض، لكني انقل لهم عبارة 

هو  واحد،  معنى  لها  الزائدة  الزائدوالوطنية  التدين  اخليار،  ولهم  احلقيقة  من 

�ضنطة،  جتار  ومعظمهم  حلظة،  جتار  فاأغلبهم  واملغالني،  املغالة  فاأحذروا  الكذب، 

حجم  ف��اق��ت  خ�ضائرنا  ان  ال��ت��ج��ارب  اث��ب��ت��ت  ان  ب��ع��د  ال��ك��الم،  مع�ضول  يغرنكم  ف��ال 

التحمل.

عمر كالب

omarkallab@yahoo.com

 عراقي يرتكب مجزرة عائلية.. 
والسبب »نخلة«

االنباط-وكاالت

يف ج��رمي��ة ه���زت امل��ج��ت��م��ع ال��ع��راق��ي، 

من  ثمانية  واإ�ضابة  قتل  على  �ضاب  اأقدم 

اأفراد عائلته، ب�ضبب خالف حول نخلة.

�ضهدتها  التي  احل��ادث��ة،  تفا�ضيل  ويف 

حم��اف��ظ��ة ب���اب���ل ج��ن��وب��ي ال����ع����راق، ف��ق��د 

مبا  اأر�����ض،  تق�ضيم  ح���ول  خ���الف  ت�ضبب 

فيها نخلة غري مثمرة يف وقوع املجزرة.

ه��ذه  ت��ك��ون  اأن  الأ����ض���ق���اء  اأح����د  واأراد 

ال�������ض���ج���رة ل�����ه، ل���ك���ن خ����الف����اً ن�����ض��ب م��ع 

على  اعرت�ضوا  ال��ذي  الآخ��ري��ن،  الأ�ضقاء 

ذلك.

وق����ال م�����ض��در ع���راق���ي مل��وق��ع »���ض��ك��اي 

الأ����ض���ق���اء جلب  »اأح�����د  اإن  ع��رب��ي��ة«  ن��ي��وز 

���ض��الح��ه ال����ن����اري، وب�����داأ ب���اإط���الق ال��ن��ار 

اأ�ضقائه  م��ن  اث��ن��ني  قتل  حيث  ع�ضوائياً، 

ام��راأة  توفيت  فيما  اأخيه،  ابن  بالإ�ضافة 

باإ�ضابتها«. متاأثرة  لحقاً 

ال��ن�����ض��اء  م���ن  »اأرب����ع����ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

اإط��الق  ج���ّراء  ك��ذل��ك،  اأ�ضيبوا  وال��رج��ال 

امل�ضت�ضفى  اإىل  ونقلوا  الع�ضوائي،  ال��ن��ار 

القريب لتلقي العالج«.

الك�ضف  رف�ض  الذي  امل�ضدر،  وبح�ضب 

ع���ن ا���ض��م��ه، ف��ق��د »و���ض��ل��ت ق����وة اأم��ن��ي��ة، 

اع��ت��ق��ال اجل���اين، واق��ت��ي��اده  ومتكنت م��ن 

الإج���راءات  لت��خ��اذ  ال�ضرطة،  مركز  اإىل 

بحقه«. القانونية 

ويف وقت لحق، اأ�ضدرت قيادة �ضرطة 

القب�ض  األقت  اإنها  فيه  قالت  بيانا  بابل 

واح��دة  �ضاعة  م��ن  اأق���ل  بعد  ال��ق��ات��ل  على 

على ارتكابه اجلرمية.

ال�ضالح  �ضبط  جرى  اأنه  اإىل  واأ�ضارت 

الب�ضاتني  اأح��د  يف  اجل��رمي  يف  امل�ضتخدم 

القريبة، حيث اأخفاه القاتل هناك.

وقالت اإنه جرى حتويله اإىل التحقيق 

متهيدا لعر�ضه على اجلزاء الق�ضائي.

اأن اجل��رمي��ة  ب���اب���ل  ���ض��رط��ة  وذك������رت 

وقعت يف مدينة احللة مركز املحافظة.

وف��ت��ح��ت ت��ل��ك اجل���رمي���ة ن��ق��ا���ض��ا على 

العراق،  يف  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع 

ب�ضاأن ت�ضاعد حدة هذه احلوادث.

 تزايد اجلرائم

اجلنائية يف  وت�ضاعدت حدة اجلرائم 

وت�ضببت  املا�ضية،  الأ�ضهر  خالل  العراق، 

امل���واط���ن���ني يف خمتلف  ع�����ض��رات  مب��ق��ت��ل 

حم��اف��ظ��ات ال���ب���الد، ف��ي��م��ا ي��ق��ول خ���رباء 

القت�ضادي،  الو�ضع  ت��ردي  اإن  نف�ضيون 

وك����ذل����ك ت����اأث����ري ف����ريو�����ض ك�����ورون�����ا، ه��و 

ال�ضبب الأبرز يف تنامي تلك الظاهرة.

ويرى الباحث يف ال�ضاأن الأمني، كمال 

ال��ب��ي��ات��ي، اأن »ح���دة اجل���رائ���م ت�����ض��اع��دت 

يف امل��ج��ت��م��ع ال����ع����راق����ي، خ�����الل ال���ف���رتة 

النف�ضية  ال���رتاك���م���ات  ب�����ض��ب��ب  امل��ا���ض��ي��ة، 

وت����راج����ع امل�������ض���ت���وى امل���ع���ا����ض���ي، وت��ف�����ض��ي 

ال�ضالح املنفلت، الذي بحاجة اإىل �ضبط، 

الظاهرة،  تلك  لإن��ه��اء  مكثفة،  وعمليات 

التي اأ�ضبحت تهدد الأمن املجتمعي.

ويرى البياتي يف حديث ملوقع »�ضكاي 

ن��ي��وز ع��رب��ي��ة« اأن »ال�����ض��ل��وك الأم���ن���ي، ل 

ميكنه مواجهة اجلرائم املجتمعية، واإمنا 

اجت��اه��ات،  ع��دة  وف��ق  ُتعالج  امل�ضاألة  تلك 

وحتى  واأمنية،  واقت�ضادية،  نف�ضية  منها 

���ض��ي��ا���ض��ي��ة، ف�����ض��اًل ع���ن اإ����ض���اع���ة ال��ث��ق��اف��ة 

وال����ت����ع����ل����م، ب�����ني ط���ب���ق���ات ال�������ض���ع���ب، م��ا 

وكذلك  اخل��الف��ات،  على  �ضريعاً  ينعك�ض 

اجلرائم«.

اجل��رائ��م  ارت��ف��اع��اً يف   ،2020 ع���ام  و���ض��ج��ل 

اجلنائية، مبعدل 12 باملائة، مقارنة مع 2019.

 4 ت�ضجيل  اإىل  ر�ضمية  بيانات  وت�ضري 

اآلف و700 جرمية قتل كان خلفها دوافع 

جنائية خالل العام املا�ضي، مقارنة مع 4 

اآلف و180 جرمية يف 2019.

      

االنباط- وكاالت

ال���ط���راف���ة،  ت��خ��ل��و م���ن  يف واق���ع���ة ل 

وتفكيك  اك��ت�����ض��اف  ال�����ض��رط��ة يف  جن��ح��ت 

داخل  للبتكوين،  قانوين  غري  »م�ضّغل« 

مقرها الرئي�ضي يف وار�ضو.

وق��������ال ال����ن����اط����ق ب����ا�����ض����م ال�������ض���رط���ة 

»تي  لقناة  ت�ضاركا  ماريو�ض  البولندية 

ولي�ض  حكوميا  »موظفا  اإن   ،»24 اإن  يف 

ع���ن�������ض���را م����ن ال�������ض���رط���ة ح������ّول ط��اق��ة 

يف  وذل��ك  البتكوين،  لت�ضنيع  كهربائية 

مقر ال�ضرطة ذاته لالأ�ضف ال�ضديد«.

ب�ضرعة  الأم����ر  »اك��ت�����ض��ف��ن��ا  واأ����ض���اف: 

ن�ضبية«، من دون حتديد املدة امل�ضتغرقة 

لذلك.

مل  البتكوين  م�ضّغل  اأن  ت�ضاركا  واأكد 

ي��ك��ن ق����ادرا ع��ل��ى ال��و���ض��ول اإىل ق��واع��د 

ال�ضرطة. بيانات 

ف�ضل  مت   ،»24 اإن  يف  »ت���ي  وب��ح�����ض��ب 

اإىل  الق�ضية  واأحيلت  املوظف من عمله 

النيابة العامة، ومن املتوقع اأي�ضا ف�ضل 

اآخر قريبا. �ضخ�ض 

وت���ع���م���ل ال����ع����م����الت امل�������ض���ف���رة م��ث��ل 

نظام غري مركزي  بوا�ضطة  »البتكوين« 

امل�ضتقلة،  احل��وا���ض��ي��ب  م��ن  �ضل�ضلة  م��ع 

التي توافق على ال�ضفقات حول العامل.

وي���������ض����ت����خ����دم م�������ض���غ���ل���و ال���ب���ت���ك���وي���ن 

معادلت معقدة  قوية لإجناز  معاجلات 

البتكوين  لهم  وتوفر  م�ضاركتهم  تثبت 

تلقائيا، وهو ن�ضاط ي�ضتهلك كما كبريا 

من الطاقة.

وب��ح�����ض��ب م���وؤ����ض���ر ك���ام���ربي���ج امل��ع��ن��ي 

ب���ا����ض���ت���ه���الك ال���ب���ت���ك���وي���ن ل���ل���ك���ه���رب���اء، 

ت�����ض��ت��ه��ل��ك م�����ض��غ��الت ال��ع��م��ل��ة ال��رق��م��ي��ة 

ال�����ض��اع��ة على  ت����رياوات يف   114 ح���واىل 

الإنتاج  باملئة من   0.5 اأي  اأ�ضا�ض �ضنوي، 

ب��ق��ل��ي��ل من  اأك����ر  اأو  ل��ل��ط��اق��ة،  ال��ع��امل��ي 

هولندا ا�ضتهالك 

 »حاميها حراميها«.. الشرطة تكتشف المذنب 
في مقرها الرئيسي

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن��ت ���ض��رط��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ري��ا���ض يف ال�����ض��ع��ودي��ة، 

بع�ض  تخويف  تعمدوا  مواطنني   4 اعتقال  اجلمعة، 

مرتادي الأماكن العامة وت�ضوير ذلك ون�ضره.

ون��ق��ل��ت وك���ال���ة الأن����ب����اء ال�����ض��ع��ودي��ة ع���ن امل��ت��ح��دث 

قوله  الكريدي�ض  خالد  الرائد  الريا�ض  �ضرطة  با�ضم 

ع��رب مواقع  امل��ت��داول  الفيديو  اإىل مقطع  »اإ���ض��ارة  اإن��ه 

على  اأقنعة  ي��رت��دون  لأ�ضخا�ض  الجتماعي  التوا�ضل 

الأماكن  بع�ض مرتادي  ويتعمدون تخويف  وجوههم، 

العامة وت�ضوير ذلك ون�ضره، متكنت اجلهات الأمنية 

من حتديد هوياتهم والقب�ض عليهم«.

واأ����ض���اف: »وه���م 4 م��واط��ن��ني يف ال��ع��ق��دي��ن ال��ث��اين 

بحقهم  واتخذت  اإيقافهم  وجرى  العمر،  من  والثالث 

النيابة  اإىل  واإحالتهم  الأول��ي��ة،  النظامية  الإج���راءات 

العامة«.

ال�ضبكات  ع��ل��ى  املنت�ضر  ال��ف��ي��دي��و  امل��ق��ط��ع  وي��ظ��ه��ر 

خميفة  اأقنعة  يرتدون  الأربعة  املواطنني  الجتماعية 

على وجوههم ويالحقون النا�ض يف ال�ضارع العام �ضواء 

الليل، مما  متاأخرة من  اأوق��ات  ب�ضيارتهم، يف  اأو  م�ضيا 

يخلق الفزع والرعب يف اأنف�ضهم

 ضبط أشخاص تعمدوا تخويف مرتادي أماكن عامة بالسعودية


