
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 اعرب عن تقديره للجنة الملكية لتحديث المنظومة 
السياسية ودعمه ألعمالها

« بعنوان »اطباء االقامة   توضيحا لما نشرته »
يضعون مطالبهم بين يدي وزير الصحة«
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يوحد أطباء الصحة

الهواري: العودة للتعليم 
الوجاهي هدف استراتيجي
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 رفًضا العتقاله اإلدارّي.. األسير أحمد 
حمامرة يشرع بإضراب عن الطعام

االنباط-وكاالت

اأّكد نادي الأ�سري ام�س الثنني اأّن الأ�سري 

اأح��م��د ح��م��ام��رة م��ن ب��ي��ت ���ص��اح��ور، ي��وا���ص��ل 

ا  رف�صً اأي��ام  ثالثة  منذ  الطعام  عن  اإ�صرابه 

�صجون  اإدارة  قامت  حيث  الإدارّي،  لعتقاله 

زنازين �صجن  اإىل  اأم�س  يوم  بنقله  الحتالل 

فيه غالبية  يقبع  الذي  ال�صحرواي«  »النقب 

الأ�صرى امل�صربني عن الطعام

واأو����ص���ح ن���ادي الأ���ص��ر اأّن ع���دد الأ���ص��رى 

امل�صربني عن الطعام ارتفع اإىل )18( اأ�صًرا، 

من بينهم )17( يرف�صون اعتقالهم الإدارّي، 

اإىل الأ�صر حممد نواره من رام اهلل  اإ�صافة 

ا لعزله امل�صرب عن الطعام رف�صً

اأّن اأقدم الأ�صرى  ولفت نادي الأ�صر اإىل 

بني  من  زي��دات  �صامل  الأ�صر  هو  امل�صربني 

ال����)22(  يومه  دخ��ل  وال���ذي  اخلليل،  نعيم/ 

الإدارّي،  لع��ت��ق��ال��ه  ��ا  رف�����صً ال���ت���وايل  ع��ل��ى 

اإىل ك���ل م����ن: جم��اه��د ح��ام��د من  اإ����ص���اف���ة 

اع��م��ر من  ���ص��ل��واد/ رام اهلل، وحم��م��د م��ن��ر 

وك��اي��د  ل��ل��ي��وم )20(،  امل�����ص��رب��ون  ط��ول��ك��رم، 

ال��ف�����ص��ف��و���س و���ص��ق��ي��ق��ه حم���م���ود، وج��ي��ف��ارا 

ال��دراوي�����س وجميعهم من  وراأف���ت  ال��ن��م��ورة، 

دورا/ اخلليل امل�صربون لليوم )19(، وماهر 

 ،)14( لليوم  امل�����ص��رب  اهلل  رام  م��ن  دلي�����ص��ة 

وعالء الدين علي من رام اهلل، واأحمد عبد 

الرحمن اأبو �صل.

التفا�صيل �ص »9«

االنباط-وكاالت

ال��ذي  ب��روت   م��ّر ع��ام على انفجار م��رف��اأ 

غ���ّر وج���ه امل��دي��ن��ة وح�����ص��د اأك����ر م���ن مئتي 

من  وامل�������ص���دوم���ني،  امل�����ص��اب��ني  واآلف  ق��ت��ي��ل 

امل�صوؤولون  يحا�صب  اأو  اأ�صبابه  تك�صف  اأن  دون 

تعيق  �صيا�صية  عراقيل  ب�صبب  خ�صو�صاً  عنه، 

التحقيق.

ان��دل��ع   ،2020 اأغ�����ص��ط�����س  م���ن  ال����راب����ع  يف 

ح��ري��ق يف م���رف���اأ ب����روت ت����اله ع��ن��د ال�����ص��اع��ة 

انفجار  غ(  ت   15،00( دقائق  وب�صع  ال�صاد�صة 

ه��ائ��ل و���ص��ل��ت اأ����ص���داوؤه اإىل ج��زي��رة ق��ر���س، 

واأحلق دماراً �صخماً يف املرفاأ ومعظم الأحياء 

اأب��واب��ا  واقتلع  اللبنانية،  للعا�صمة  ال�صرقية 

ونوافذ ل حت�صى يف املدينة و�صواحيها.

طناً   2750 اإىل  النفجار  ال�صلطات  وع��زت 

من مادة نيرتات الأمونيوم خمزنة منذ العام 

2014 يف املعر رقم 12 يف املرفاأ.

الع�صرين  ال�����ص��ن��وات  خ���الل  �صهد  ب��ل��د  ويف 

وحوادث عديدة  وتفجرات  اغتيالت  املا�صية 

اإل نادرا، ومل  اأي منها،  مل يك�صف النقاب عن 

اللبنانيون،  زال  ل  منفذيها،  من  اأي  يحا�صب 

وعلى راأ�صهم اأهايل 214 قتياًل واأكر من �صتة 

اأ�صئلتهم:  عن  اأجوبة  ينتظرون  جريح،  اآلف 

نيرتات  م��ن  ال�صخمة  الكمية  بهذه  اأت��ى  م��ن 

�صبع  ُت���رك���ت  مل����اذا  ب�����روت؟!  اإىل  الأم���ون���ي���وم 

�صنوات.

التفا�صيل �ص »10«

 عاٌم على انفجار مرفأ بيروت.. ال محاسبة والسياسة تعرقل التحقيق

علي: نعتز بأن الصناعة الوطنية بدأت بتوظيف التكنولوجيا 
الحديثة لتسويق المنتجات األردنية

 خالل مباحثات مع نظيره العراقي في عمان

صناعة عمان تعلن عن المعرض الدولي االفتراضي 
األول للصناعات الغذائية

العودات : أهمية تعزيز التعاون البرلماني 
وتنسيق المواقف خدمة لمصالح شعبي البلدين

االنباط-عمان

حت��ت رع��اي��ة وزي����رة ال�����ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

وال���ت���م���وي���ن امل���ه���ن���د����ص���ة م���ه���ا ع���ل���ي ووزي�����ر 

الهناندة،  احمد  والريادة  الرقمي  القت�صاد 

ان��ه��ا �صتقوم  اأع��ل��ن��ت غ��رف��ة ���ص��ن��اع��ة ع��م��ان 

الول  الفرتا�صي  ال��دويل  املعر�س  بتنظيم 

���ص��ه��ر ت�صرين  ال��غ��ذائ��ي��ة خ���الل  ل��ل�����ص��ن��اع��ات 

ث��اين ال��ق��ادم، وذل��ك خ��الل م��وؤمت��ر �صحفي 

اقيم يف مبنى الغرفة.

وزي�����رة ال�����ص��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن 

باأن  اعتزازها  عن  اعربت  علي  مها  املهند�صة 

بتوظيف  ب��داأت  الوطنية  ال�صناعة  ان  ن��رى 

املنتجات  ل��ت�����ص��وي��ق  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

حيث  التكنولوجيا،  هذه  با�صتخدام  الأردنية 

اأ�صا�صية  ركيزة  تعتر  الوطنية  ال�صناعة  ان 

يف القت�صاد الوطني.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان

عبد  املحامي  النواب  جمل�س  رئي�س  اأك��د   

امل��ن��ع��م ال���ع���ودات ون���ظ���ره ال��ع��راق��ي حممد 

القمم  نتائج  على  البناء  اأهمية  احللبو�صي، 

ال��ث��الث��ي��ة ال��ت��ي ج��م��ع��ت ج��الل��ة امل��ل��ك عبد 

الفتاح  ع��ب��د  امل�����ص��ري  بالرئي�س  ال��ث��اين  اهلل 

العراقي  ال���وزراء  جمل�س  ورئي�س  ال�صي�صي 

تعزيز  يف  ي�صهم  مب��ا  ال��ك��اظ��م��ي،  م�صطفى 

���ص��ب��ل ال��ت��ع��اون وزي�����ادة اآل���ي���ات ال��ت��ن�����ص��ي��ق يف 

التكامل  حتقيق  نحو  �صعياً  ك��اف��ة،  امل��ج��الت 

ال�����ص����رتات����ي����ج����ي ب�����ني ال����ب����ل����دان ال���ث���الث���ة 

ال�صقيقة.

يف  عقدت  ر�صمية  مباحثات  خ��الل  واأك���د، 

الثنني،  ام�س  الأردين،  ال��ن��واب  جمل�س  دار 

ورا�صخة  ممتدة  البلدين  بني  العالقات  اأن 

امل�صتمر. وعنوانها 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط – فرح مو�صى

وزارة  املقيمني يف  م��ن الط��ب��اء  ع��دد  اك��د 

املنظومة  لإ���ص��الح  الأوان  »ان  ان��ه  ال�صحة 

اأطباء  يوحد  خا�س  نظام  واق���رار  ال�صحية 

ال�����ص��ح��ة، ب��ع��د رف����ع ق��ي��م��ة م���ك���اف���اآت اأط��ب��اء 

على  معينني  ال��غ��ر  املقيمني  ن��ظ��ام  ال��ع��ق��ود 

وزارة  يف  امل���دن���ي���ة  اخل����دم����ة  دي�������وان  ن���ظ���ام 

 750 مبلغ  من  يبداأ  �صهري  بواقع  ال�صحة، 

دينار.

وا�صاروا يف تو�صيح ملا ن�صرته »النباط« يف 

العاملني  القامة  اطباء   « بعنوان  تقريرلها 

يف وزارة ال�صحة ي�صعون مطالبهم بني يدي 

وزير ال�صحة » يوم الحد املوافق 1/8/2021    

انه بدا وا�صحا على جميع من�صات التوا�صل 

الإج���ت���م���اع���ي ل���الأط���ب���اء مب��خ��ت��ل��ف ف��ئ��ات��ه��م 

هنالك  بان  واأطيافهم  واألوانهم  و�صرائحهم 

نرة وا�صحة وم�صهد طغى، وان غالبية تلك 

املطالب توحدت باإقرار النظام اخلا�س.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-دالل عمر

ق����ال وزي����ر ال�����ص��ح��ة، ف���را����س ال���ه���واري، 

الثنني، اإن اأي مواطن غادر الأردن وحا�صل 

على جرعتي اللقاح و�صفره اأقل من 10 اأيام 

اآر«  �صي  بي   « فح�س  �صهادة  منه  يطلب  لن 

من الدولة التي �صافر اإليها.

واأ���ص��اف ال��ه��واري، خ��الل ن��دوة حوارية، 

اأن »ق����رار  ع���ن ج��ائ��ح��ة ف���رو����س ك����ورون����ا، 

اإع����ف����اء الأردن�����ي�����ني م���ن ف��ح�����س )ب����ي ���ص��ي 

اأي����ام ج��اه��ز   10 اأق����ل م��ن  ل��ل��م�����ص��اف��ري��ن  اآر( 

ت��ع��م��ي��م��ه على  ب��ان��ت��ظ��ار  ت��وق��ي��ع��ه وه���و  ومت 

م���ن ي��ع��م��ل��ون ب����احل����دود«. ويف ح��دي��ث��ه عن 

»ف��ت��ح  اأّن  اأّك������د،  ال���ن���دوة  خ����الل   ، امل����دار�����س 

هدف  الوجاهي  للتعليم  وال��ع��ودة  امل��دار���س 

ا���ص��رتات��ي��ج��ي ن��ت��ج��ه ن����ح����وه«. واأ������ص�����ار، اأن 

»الطريقة الوحيدة ل�صمان فتح القطاعات 

وامل���وؤ����ص�������ص���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���ت���اأك���د م���ن اأن 

اإجراء  اأو  اللقاح  ال�صخ�س غر م�صاب عر 

فح�س )بي �صي اآر(.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- العقبة 

اح���ت���ف���ل »ف����ن����دق وم�������ص���اك���ن ك������الود 7 

عمليات  لبدء  الأول  العقبة«بالعيد  اأيلة 

ال��ت�����ص��غ��ي��ل، حم��ق��ق��اً ن��ت��ائ��ج ق��ي��ا���ص��ي��ة غر 

م�صبوقة يف الأداء وبن�صبة ا�صغال مرتفعة 

 7 »ك��الود  ويعد  الأوىل.  �صنته  م��دار  على 

اأيلة العقبة«وجهة عقارية فندقية فريدة 

اأب���رز ال��ع��الم��ات  م��ن ن��وع��ه��ا تتبع اإح���دى 

من  اإدارتها  يتم  التي  الريادية  التجارية 

 Kerten“« لل�صيافة  ك��رت��ن  خ���الل 

ال�صيافة  جمموعة   ،Hospitality
ال�صتخدامات. املتميزة ومتعددة 

عزز  اأي��ل��ة،  قلب  يف  املر�صى  قرية  وم��ن 

العقبة(،  اأيلة   7 )ك��الود  وم�صاكن  فندق 

�صياحية. موقعه كوجهة 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-العقبة

ع����ل����ى ������ص�����واط�����ئ امل�����دي�����ن�����ة ال�������ص���اح���ل���ي���ة 

العقبة  �صرايا  افتتحت  اململكة،  يف  الوحيدة 

وتقدم  ال�صيوف  لت�صتقبل  ووترباركاأبوابها 

يف  لها  مثيل  ل  ترفيهية  مائية  جتربة  لهم 

العقبة  مدينة  يف  نوعها  من  الأوىل  الأردن. 

ت�صم  ح��ي��ث  امل��م��ل��ك��ة،  م�صتوى  ع��ل��ى  والأك����ر 

جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن الأل����ع����اب وامل���راف���ق 

اإىل  بالإ�صافة  املائية  والريا�صات  الرتفيهية 

للعائالت. املنا�صبة  املطاعم 

مم��ت��دة ع��ل��ى م�����ص��اح��ة ت��زي��د ع��ن 28،500 

مرت مربع.

التفا�صيل �ص »4«

 االنباط- عمان

اأع����ل����ن����ت جم����م����وع����ة زي�������ن ع�����ن اإط�������الق 

ك��ي��ان ا���ص��ت��ث��م��اري ج��دي��د »زي����ن ف��ي��ن��ت�����ص��رز«، 

امل��ح��ف��ظ��ة  اإدارة  ع���ن  امل�������ص���وؤول  ال��ك��ي��ان  وه���و 

م�صوؤول  �صيكون  اإذ  للمجموعة،  ال�صتثمارية 

ال�صتثمارية  الفر�س  اأف�صل  عن  البحث  عن 

يف اأع���م���ال ال�����ص��رك��ات ال��ن��ا���ص��ئ��ة، راأ������س امل���ال 

امل���غ���ام���ر، ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ال��ي��ة »ف��ي��ن��ت��ي��ك«، 

على  ال��رتك��ي��ز  م��ع  التكنولوجية،  وال��ف��ر���س 

النمو. البتكارات الرقمية �صريعة 

يف  موؤخرا  جنحت  اأنها  املجموعة  وك�صفت 

مذكرة  بتوقيع  ا�صتثمارية،  �صفقات  اإغ��الق 

Pipe)متخ�ص�صة  ����ص���رك���ة  م����ع  ت���ف���اه���م 

و�����ص����رك����ة  امل������ال������ي������ة(،  ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا  يف 

ال��ن��ق��ل  خ���دم���ات  يف  Swvl)متخ�ص�صة 
اجلماعي.

التفا�صيل �ص »4«

»كالود 7 أيلة العقبة«يحتفل بالعيد 
األول النطالقته في األردن

 سرايا العقبة ووتربارك ... العديد
 من التجارب الترفيهية في عروس 

البحر األحمر

»زين فينتشرز« تستثمر في 
»Pipe« و »swvl«

  أهمية النظر بشكل شمولي إلى مسارات التحديث السياسية
2     واالقتصادية واإلصالح اإلداري



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء  3 / 8 / 2021 

 اعرب عن تقديره للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ودعمه ألعمالها

أهمية النظر بشكل شمولي إلى مسارات التحديث السياسية واالقتصادية واإلصالح اإلداري
الملك : أهمية مواصلة عمل اللجنة بشفافية ووضع المواطنين بصورة النقاشات والتوافقات

الملك: نقف جميعا الى جانب العراق الشقيق 
 استقبل رئيس مجلس النواب العراقي

 خالل مباحثات مع نظيره العراقي في عمان

العودات : أهمية تعزيز التعاون البرلماني وتنسيق المواقف خدمة لمصالح شعبي البلدين
الحلبوسي : أهمية دور الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات واإلسالمية والمسيحية في القدس

 دودين: مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون شّكلت ذاكرة 
الوطن السمعّية والبصرّية وحملت رسالة الدولة األردنّية

 العمل تنفذ جوالت تفتيشية لضبط العمالة 
غير األردنية المخالفة اعتبارًا من اليوم 

االنباط- عمان

اأع����رب ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

عن تقديره للجهود التي تبذلها اللجنة 

ال�سيا�سية،  امل��ن��ظ��وم��ة  لتحديث  امللكية 

ودع���م���ه الأع��م��ال��ه��ا، ل��ت��ح��ق��ي��ق االأه�����داف 

املن�سودة التي تلبي تطلعات االأردنيني.

بح�سور  لقائه  خ��ال  جالته،  واأك��د 

����س���م���و االأم��������ري احل�������س���ني ب����ن ع���ب���داهلل 

ب�����س��م��ان  ق�����س��ر  ال��ع��ه��د، يف  ال���ث���اين ويل 

ام�����س االث��ن��ني، رئ��ي�����س اللجنة  ال��زاه��ر، 

ال�سيا�سية  امل��ن��ظ��وم��ة  ل��ت��ح��دي��ث  امل��ل��ك��ي��ة 

���س��م��ري ال���رف���اع���ي، وروؤ������س�����اء وم���ق���رري 

واأع�ساء  عنها  املنبثقة  الفرعية  اللجان 

ب�سكل  النظر  اأهمية  التنفيذي،  مكتبها 

الثاثة  التحديث  م�سارات  اإىل  �سمويل 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة واالإ����س���اح 

االإداري.

اأمامها  اللجنة  اأن  اإىل  جالته  ولفت 

ال��ك��ث��ري م���ن امل���ه���ام الإجن����ازه����ا، م���وؤك���دا 

وو�سع  ب�سفافية  عملها  موا�سلة  اأهمية 

املواطنني ب�سورة النقا�سات والتوافقات، 

ح��ت��ى ي���ع���رف اجل��م��ي��ع م���ا ه���و امل��ط��ل��وب 

امل�ستقبل. للم�سي قدما نحو 

م�����س��رية  اأن  ع���ل���ى  ج���ال���ت���ه  و�����س����دد 

بالرغم  م�ستمرة،  والتطوير  التحديث 

م���ن حم���اول���ة ال��ب��ع�����س و����س���ع امل��ع��ي��ق��ات 

يجري  العمل  اأن  اإدراك��ه��م  دون  اأمامها، 

اأف�سل لاأردن. ب�سفافية الأجل م�ستقبل 

اي���ج���از ق��دم��ه  وا���س��ت��م��ع ج��ال��ت��ه اإىل 

ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ب���ني ف��ي��ه  ال��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����س 

اأوك��ل  م��ا  تنفيذ  يف  كبريا  �سوطا  قطعت 

اإل���ي���ه���ا، وان��ت��ه��ج��ت ���س��ي��ا���س��ة ال�����س��ف��اف��ي��ة 

واالنفتاح على املجتمع واالإعام.

اللجنة  خا�سته  ما  اإن  الرفاعي  وقال 

واإع������ادة �سياغة  ال��ن��ظ��ر  م���ن جت��رب��ة يف 

واالأح���زاب  االنتخاب  ق��ان��وين  م�سروعي 

ب�سكل تكاملي اأمر غري م�سبوق.

وبني اأن اللجنة م�ستمرة يف التوا�سل 

وال�سخ�سيات  واملخت�سني  املواطنني  مع 

االآراء  وت��ل��ق��ي  واحل���زب���ي���ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

الفتا  الو�سائل،  خمتلف  ع��ر  ور���س��ده��ا 

الفرعية  اللجان  مّكن  التوا�سل  اأن  اإىل 

ب��ه��دف  ت����واف����ق����ات  اإىل  ال����و�����س����ول  م����ن 

ال��و���س��ول اإىل اأح����زاب ف��اع��ل��ة وب��رمل��ان��ات 

براجمية واإطار حداثي للحكم املحلي.

حري�سة  اللجنة  اأن  الرفاعي  واأ�ساف 

امل��ن�����س��ود �سمن  ال��ت��ح��دي��ث  اإجن�����از  ع��ل��ى 

التطوير  يف  ال��ت��درج  ت�سمن  عمل  خطة 

املجتمعي  التغيري  واإح���داث  الت�سريعي 

ال�������ذي ي����رف����ع ث���ق���ة امل�����واط�����ن ب��ال��ع��م��ل 

احل����زب����ي، ومت���ك���ني االأح���������زاب ل��ت�����س��ب��ح 

م��وؤ���س�����س��ات ���س��ي��ا���س��ي��ة وب���راجم���ي���ة ق��وي��ة 

وفاعلة، وقادرة على اإقناع املواطنني.

تعزيز  على  حري�سة  اللجنة  اأن  واأك��د 

اجل����وام����ع ال��وط��ن��ي��ة وت��ر���س��ي��خ م��ف��ه��وم 

املواطنة مبا ت�سمله من حقوق وواجبات، 

وع���ل���ى ال���ه���وي���ة ال��وط��ن��ي��ة امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى 

ال���رتاث ال��وط��ن��ي وال��ث��ق��اف��ة االإ���س��ام��ي��ة 

العربية  الثورة  ور�سالة  الدولة  وثوابت 

وامل�ساواة  العدالة  من  اإط��ار  يف  الكرى، 

خ�سو�سية  وم��راع��اة  ال��ق��ان��ون،  و���س��ي��ادة 

واحل���ي���وي  ال�������س���اب  االأردين  امل���ج���ت���م���ع 

املواكب لتطورات الع�سر.

عر�سا  الفرعية  اللجان  روؤ�ساء  وقدم 

التوافق عليها  التي جرى  النتائج  الأبرز 

االن��ت��خ��اب  ق���ان���وين  ح���ول  اأويل،  ب�����س��ك��ل 

ال��ت��ي ت�سمن  وال��ت��ع��دي��ات  واالأح������زاب، 

م�������س���ارك���ة ال�������س���ب���اب وامل��������راأة يف احل���ي���اة 

ال��رمل��ان��ي��ة واحل���زب���ي���ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

بقانوين  املت�سلة  الد�ستورية  التعديات 

االن���ت���خ���اب واالأح��������زاب واآل����ي����ات ال��ع��م��ل 

النيابي.

واأع������رب������وا ع����ن ت���ق���دي���ره���م حل��ر���س 

جالة امللك على متابعة اأعمال اللجنة، 

م���وؤك���دي���ن ال���ت���زام���ه���م ب��ال��ع��م��ل ب�����س��ك��ل 

تكاملي وبانفتاح تام.

امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  اللقاء  وح�سر 

الها�سمي، ومدير مكتب جالة امللك.

االنباط- عمان

الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  ا�ستقبل 

االثنني،  ام�س  ال��زاه��ر  ب�سمان  ق�سر  يف 

حممد  ال��ع��راق��ي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س 

احل��ل��ب��و���س��ي، ح��ي��ث ج����رى ا���س��ت��ع��را���س 

العاقات املتينة بني البلدين ال�سقيقني 

و�سبل تطويرها يف املجاالت كافة.

بغداد  قمة  خم��رج��ات  اللقاء  وت��ن��اول 

ال��ث��اث��ي��ة، ال��ت��ي ع��ق��دت م���وؤخ���را، و�سبل 

اإىل  اإ�سافة  الواقع،  اأر�س  على  ترجمتها 

اآخر امل�ستجدات االإقليمية، خا�سة جهود 

احلكومة العراقية يف مكافحة االإرهاب.

واأك���د ج��ال��ت��ه، خ��ال ال��ل��ق��اء، وق��وف 

ال�سقيق  العراق  جانب  اإىل  التام  االأردن 

وحدته  على  احلفاظ  يف  العزيز  و�سعبه 

اأمنه وا�ستقراره. وتعزيز 

جالة  مكتب  م��دي��ر  ال��ل��ق��اء  وح�����س��ر 

امللك.

االنباط-عمان

املنعم  عبد  املحامي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  اأك���د   

اأهمية  العراقي حممد احللبو�سي،  العودات ونظريه 

البناء على نتائج القمم الثاثية التي جمعت جالة 

الفتاح  عبد  امل�سري  بالرئي�س  الثاين  اهلل  عبد  امللك 

العراقي م�سطفى  ال���وزراء  ال�سي�سي ورئي�س جمل�س 

وزي��ادة  التعاون  �سبل  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  الكاظمي، 

حتقيق  نحو  �سعياً  كافة،  املجاالت  يف  التن�سيق  اآليات 

التكامل اال�سرتاتيجي بني البلدان الثاثة ال�سقيقة.

واأكد، خال مباحثات ر�سمية عقدت يف دار جمل�س 

ال��ع��اق��ات بني  اأن  االث��ن��ني،  ام�����س  االأردين،  ال��ن��واب 

حتقيق  امل�ستمر  وعنوانها  ورا�سخة  ممتدة  البلدين 

م�سالح ال�سعبني ال�سقيقني، م�سدداً على اأهمية تعزيز 

امل��واق��ف خ��دم��ة مل�سالح  ال��رمل��اين وتن�سيق  ال��ت��ع��اون 

راأ�سها  وعلى  املركزية  اأمتنا  وق�سايا  البلدين  �سعبي 

الق�سية الفل�سطينية.

ت��وؤ���س�����س ملرحلة  ال��ث��اث��ي��ة  ال��ق��م��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

االأم��ن  لنظرية  وفقا  امل�سرتك،  التعاون  من  جديدة 

والتعاون التي ت�سمن اأمن وا�ستقرار بلداننا، وتر�سم 

خارطة الطريق مل�سروعات ا�ستثمارية م�سرتكة حتقق 

مواجهة  على  قدراتنا  من  وتعزز  �سعوبنا،  طموحات 

منطقتناوعر  تعي�سها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  االأزم�����ات 

العودات يف اإطار التاأكيد على عمق العاقات االأردنية 

اأمن  اإىل تر�سيخ  العراقية، عن دعم اجلهود الرامية 

يف  التدخل  وم��ن��ع  الوطنية  �سيادته  وف��ر���س  ال��ع��راق 

�سوؤونه الداخلية، موؤكداً اأننا يف االأردن بقيادة جالة 

بكل  ال��ع��راق  االأ�سقاء يف  ندعم  الثاين  اهلل  امللك عبد 

امل�ستقر  االآم���ن  املوحد  ال��ع��راق  اأن  ون��وؤم��ن  اإمكاناتنا، 

ولذا  املنطقة،  وا�ستقرار  الأم��ن  اأ�سا�سية  ركيزة  ي�سكل 

حربهم  يف  لاأ�سقاء  االإ�سناد  جبهة  على  االأردن  ك��ان 

ال�سر والتطرف واالإره����اب، م�سيدا يف هذا  ق��وى  مع 

االإطار بجهود احلكومة العراقية يف حماربة االإرهاب 

وبت�سحيات  االإره��اب��ي��ة،  داع�����س  لع�سابة  وت�سديها 

هزمية  يف  امل�سلحة  ق��وات��ه  وق���درات  العراقي  ال�سعب 

التنظيم االإرهابي، والتي �ساهمت يف درء االأخطار التي 

كان ميثلها واإر�ساء االأمن يف العراق ودعم اال�ستقرار 

يف املنطقة. وقال: اإن االأردن والعراق ي�سكل كل منهما 

عمقا ا�سرتاتيجيا لاآخر، وما يجمع بيننا اليوم وحدة 

الهدف وامل�سري ل�سعبينا ال�سقيقني، ونريد من خال 

ل��دورن��ا  امل�����س��رتك  ت�سورنا  ن�سع  اأن  امل��ح��ادث��ات  ه��ذه 

ال�سقيقني،  بلدينا  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تعميق  يف  النيابي 

تلبي  ال��ت��ي  الت�سريعية  البيئة  تهيئة  يف  وامل�ساهمة 

م�ساحلنا امل�سرتكة.

وعر رئي�س جمل�س النواب العراقي، عن تقدير 

امللك عبد  بقيادة جالة  االأردين  للدور  ب��اده عالياً 

اهلل ال��ث��اين يف دع���م واإ���س��ن��اد ال��ع��راق مب��واج��ه��ة قوى 

التطرف واالإرهاب، موؤكداً اأن باده ما�سية يف تر�سيخ 

اأمن العراق وفر�س ال�سيادة الوطنية ومنع التدخل يف 

�سوؤونه الداخلية.

واأكد احللبو�سي اأهمية تطوير التعاون الرملاين 

خ���دم���ة مل�����س��ل��ح��ة ال�����س��ع��ب��ني ال�����س��ق��ي��ق��ني وق�����س��اي��ا 

الق�سية  راأ�سها  وعلى  واالإ�سامية  العربية  االأمتني 

الفل�سطينية، م�سدداً يف هذا االإطار على دور الو�ساية 

الها�سمية التاريخية يف حماية املقد�سات واالإ�سامية 

االأردن  ب��رمل��ان��ات  اإن  وق����ال  ال��ق��د���س.  وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف 

التعاون  تعزيز  اإىل  ال��ي��وم  م��دع��وة  وم�سر  وال���ع���راق 

التي  ال��ت��ط��ل��ع��ات  حت��ق��ي��ق  يف  ي�سهم  مب��ا  بينها  ف��ي��م��ا 

والعمل  الثاثة،  ال�سقيقة  ال���دول  زع��م��اء  عنها  ع��ر 

واحلكومات  ال��رمل��ان��ات  ب��ني  التكاملية  ترجمة  على 

لرتجمة العاقات اال�سرتاتيجية على اأر�س الواقع، 

بخا�سة االقت�سادية واحليوية، وال�سعي لتكامل املوارد 

وتوفري جميع الت�سهيات املمكنة لزيادة حجم التبادل 

التجاري بينها، وتعزيز اجلهود يف املجاالت ال�سحية 

وال�سناعية والدوائية، ال �سيما يف ظل التبعات العاملية 

جلائحة فريو�س كورونا امل�ستجد على االأمن ال�سحي 

والغذائي واالقت�سادي. وح�سر املباحثات عن الرملان 

اأحمد ال�سفدي وهيثم  االأردين، نائبا رئي�س املجل�س 

ويزن  الب�سري  دينا  املجل�س  رئي�س  وم�ساعدا  زيادين، 

�سديفات ورئي�س جلنة ال�سوؤون اخلارجية يف املجل�س 

مريزا بوالد، وعن اجلانب العراقي اأع�ساء الرملان: 

ريبوار هادي عبد الرحمن، حممد علي ح�سني، لطيف 

حميب�س  رزاق  بهنام،  خ�سر  بيداء  اأح��م��د،  م�سطفى 

ع��ج��م��ي، ي��و���س��ف حم��م��د ����س���ادق، ل��ي��ل��ى م��ه��دي عبد 

احل�سني، زيتون ح�سن مراد.

االنباط- عّمان

 ق���ال وزي���ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون االإع����ام الناطق 

الر�سمي با�سم احلكومة املهند�س �سخر دودين اإن 

اأ�سا�سياً يف  دوراً  اأدت  والتلفزيون  االإذاع��ة  موؤ�س�سة 

حمل ر�سالة الدولة االأردنية والدفاع عنها خال 

مئويتها االأوىل.

واأ�ساف دودي��ن، خال زيارته ملوؤ�س�سة االإذاع��ة 

والتلفزيون ولقائه رئي�س جمل�س اإدارتها ومديرها 

هذه  اإن  االثنني،  ام�س  املديريات،  ومديري  العام 

املوؤ�س�سة �سكلت ذاكرة الوطن ال�سمعية والب�سرية، 

خال املئة عام املا�سية، و�ساهمت يف تخريج قامات 

وكفاءات اإعامية لعدد من املوؤ�س�سات االإعامية 

يف الوطن العربي والعامل.

وقال: “يف قلب كل مواطن اأردين هناك نقطة 

التي  االإذاع��ة والتلفزيون،  م�سيئة حول موؤ�س�سة 

امل�سداقية  على  وحر�سها  املهنية  بكفاءتها  متتاز 

انت�سار  مع  خ�سو�ساً  واملعلومات،  االأخبار  نقل  يف 

االإ���س��اع��ات واالأخ���ب���ار غ��ري ال�سحيحة يف االآون���ة 

االأخرية على بع�س و�سائل التوا�سل االجتماعي.

واأكد دودين اأن احلكومة تدرك حجم التحديات 

على  و�ستعمل  املوؤ�س�سة،  بها  متر  التي  وامل�ساعب 

تذليلها وحتويلها اإىل فر�س.

م�سارين  على  �ستعمل  احلكومة  اأن  اإىل  ولفت 

برنامج  اأولهما  املقبلة،  ال��ف��رتة  خ��ال  اأ�سا�سيني 

التعايف االقت�سادي الذي �ستعلن عنه قريباً، والذي 

و���س��ع ب��ال��ت��ع��اون وال��ت�����س��ارك م��ع ال��ق��ط��اع اخلا�س 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين املعنية يف هذا اجلانب، 

ب��االإ���س��اح  يتعلق  ال��ث��اين  امل�����س��ار  اأن  اإىل  م�����س��ريا 

االإداري للقطاع العام، وتطوير عمل املوؤ�س�سات مبا 

يكفل حت�سني اخلدمات املقدمة للمواطنني.

وق��ال دودي��ن يف هذا ال�سدد: “يجب اأن تكون 

ال��وظ��ي��ف��ة ال��ع��ام��ة ���س��رف��اً وخ���دم���ة ل��ل��م��واط��ن��ني، 

ال��ث��واب  م��ب��داأ  على  االإداري  االإ����س���اح  ي��ق��وم  واأن 

والعقاب”.

االإذاع����ة  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وق���ال 

املوؤ�س�سة  اإن  ب��دوره،  الطراونة،  غيث  والتلفزيون 

االأردن��ي��ة  ال��دول��ة  ر�سالة  دوره���ا يف نقل  �ستوا�سل 

التحديات  واقتدار رغم  كفاءة  بكل  والدفاع عنها 

التي متر بها خال ال�سنوات االأخرية.

اإيجازاً  بلقر  املوؤ�س�سة حممد  وق��دم مدير عام 

حول عمل املوؤ�س�سة من تغطيات اإعامية متوا�سلة 

اإىل  اإ�سافة  املحلية،  االأح��داث والن�سطات  ملختلف 

الدولة  مئوية  تتناول  التي  الوثائقية  ال��رام��ج 

وتاريخ االأردن، والرامج املتنوعة التي �ستقدمها 

التي  التطويرية  وامل�ساريع  املقبلة،  الفرتة  خال 

���س��ت��ق��وم ب��ه��ا ق��ري��ب��اً ك��م�����س��روع من�سة ال��ب��ث عر 

.)OTT( االإنرتنت

وجرى خال اللقاء حوار مع مديري املديريات 

يف املوؤ�س�سة حول عدد من ال�سعوبات والتحديات 

كعدم وج��ود ب��دالء للمتقاعدين من العاملني يف 

ملحطات  ال���رتددات  و�سعف  والتلفزيون،  االإذاع���ة 

االإذاعة، واملعيقات البريوقراطية عند �سراء اأجهزة 

ومعدات جديدة، و�سعف االإنتاج الدرامي.

وا�ستمع وزي��ر الدولة ل�سوؤون االإع���ام، خال 

اللقاء، اإىل اإيجاز حول م�سروع من�سة البث عر 

االنرتنت )OTT(، والتي ي�ستطيع من خالها 

امل�ساهد روؤي��ة جميع القنوات التي تبثها املوؤ�س�سة 

وامل��ح��ت��وى ال����ذي ت��ق��دم��ه ���س��واء م��ن م�سل�سات 

وب����رام����ج يف اأي وق����ت وع����ر خم��ت��ل��ف االأج���ه���زة 

الذكية، اإ�سافة اإىل اإمكانية م�ساهدة البث املبا�سر 

املن�سة  ه���ذه  مت��ت��از  اإذ  وامل���ه���رج���ات،  للمنا�سبات 

بجودتها العالية وانخفا�س التكلفة مقارنة بالبث 

الف�سائي.

وعلى هام�س الزيارة، جال وزير الدولة ل�سوؤون 

واطلع على منطقة  املوؤ�س�سة،  االإع���ام يف مرافق 

البث الرئي�سة للقناة الريا�سية ومن�سة “در�سك”، 

التلفزيون،  يف  االأخ��ب��ار  لن�سرات  البث  وا�ستوديو 

وق�سم االأر�سيف، وا�ستوديو برنامج “ يوم جديد”، 

وا�ستوديو “املجلة الريا�سية”.

كما زار دودي���ن مبنى االإذاع����ة االأردن��ي��ة ال��ذي 

ي�سم اأربع اإذاعات )االذاعة االأجنبية، اإذاعة عمان 

اإذاع�����ة ال��ق��راآن  اإذاع�����ة ارب���د ال���ك���رى،  ام”،  “اف 
ال��ك��رمي(، وت��ب��ادل احل��دي��ث م��ع حم���رري االإذاع���ة 

االجنبية، م�سيداً بدور االإذاعة االأردنية التي تعتر 

�سوت الوطن وذاكرته ال�سمعية.

االنباط-عمان

العمل  اأ���س��ح��اب  ج��م��ي��ع  ال��ع��م��ل  وزارة  دع���ت 

ال��ذي��ن لديهم عمالة غري  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س  يف 

اأو�ساعها  وت��وف��ي��ق  قوننة  اإىل  خمالفة  اأردن���ي���ة 

ق��رار  م��ن  لا�ستفادة  وذل���ك  املمكنة،  بال�سرعة 

جمل�س الوزراء اخلا�س بهذا ال�ساأن والذي دخل 

بتاريخ  وينتهي   4/7/2021 بتاريخ  التنفيذ  حيز 

.2/9/2021

وقال الناطق االإعامي با�سم ال��وزارة حممد 

يو�سف  العمل  وزي���ر  م��ن  “بتوجيهات  ال���زي���ود: 

�ستبداأ  ال����وزارة  التفتي�س يف  ف��رق  ف��اإن  ال�سمايل 

تفتي�سية  ج��والت  الثاثاء  غ��ٍد  ي��وم  من  اعتباراً 

االقت�سادية  واالأن�سطة  القطاعات  جميع  على 

يف العا�سمة واملحافظات ل�سبط اأي عمالة غري 

اأردنية مل توقنن اأو�ساعها وذلك ملرور �سهر من 

تاريخ البدء بتطبيق قرار جمل�س الوزراء اخلا�س 

بقوننة وتوفيق اأو�ساع العمالة غري االأردنية.

ي��اأت��ي  ال������وزراء  ق����رار جمل�س  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

تنظيم  اإج����راءات  يف  احلكومة  جلهود  ا�ستمراراً 

امل��وج��ودة يف  العمل ومعاجلة االخ��ت��االت  �سوق 

�سوق العمل.

اأو�ساع  ق��رار قوننة وتوفيق  اأن  ال��زي��ود  واأك��د 

ال��ع��م��ال��ة غ��ري االأردن����ي����ة ق��د ج���اء اأي�����س��ا بهدف 

اأ�سحاب  على  املرتتبة  املالية  االأع��ب��اء  تخفيف 

العمالة  اأو���س��اع  توفيق  على  وحتفيزهم  العمل 

املخالفة لديهم والتي مل تقم باإ�سدار اأو جتديد 

ت�ساريح عملها خال الفرتة ال�سابقة، وخا�سة يف 

�سوء جائحة كورونا وقرارات االإغاقات لبع�س 

القطاعات واالأن�سطة االقت�سادية.

التحديث  مسيرة 
والتطوير 

بالرغم  مستمرة 
من محاولة البعض 
المعيقات  وضع 

»أمامها
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بواكري  الربملاين يف  الأداء  احرتفت  وطنية  �صخ�صية  اأكتب عن  اأن  للبع�ض  يبدو غريباً  قد 

الغرابة  امل�صوؤولية، وقد تتفاقم  ال�ّصاق وهو ما زال يف موقع  العمل  النوع من  ممار�صتها لذلك 

اأو رمبا  عندما يظن البع�ض اأن امتداح الأ�صخا�ض قد يعر�ض الكاتب ملظنة املداهنة او النفاق 

ال��ذات للأ�صخا�ض  دواع��ي جلد  غ��ارق��اً يف  العام  امل�صهد  اأ�صحى  وق��ت  �صمح اهلل - يف  النقد - ل 

واملواقع واملوؤ�ص�صات، والت�صكيك يف كل مظاهر الإب��داع واليقظة وج��راأة الطرح، ولكن احلقيقة 

الدامغة ت�صي اأن الأخلق الوطنية تلزم �صاحب الراأي اأن يوؤ�صر على مظاهر الإبداع الربملاين 

والحرتاف ال�صيا�صي يف كل حمطة او منعطف او م�صار كي نغادر امل�صاحات املظلمة يف تقييمنا 

الوطني.

عمر العيا�صرة اأ�صر ان ُيفهم على حقيقته الوطنية ال�صادقة، وغادر نوازع الأداء التقليدي يف 

خطابه ال�صيا�صي وعمله الت�صريعي والرقابي واختار عقلنة الفكر وتر�صيد املمار�صة يف حدودها 

الوطنية والأخلقية، واأردف يف ذاكرته؛ ذاكرة الأم�ض يوم كانت العجائز تلهج بالدعاء للوطن 

والبعيد؛ ف�صاغ  القريب  وت��اآم��ر  ال��زم��ن  ع��رات  الأردين اخل��ال��د  ب��اإن يجّنب احل���داء  وال��ق��ي��ادة 

خطاباً ف�صًل يف امتحان الثقة حول الهوية الوطنية واأولويات الدولة وبريوقراطها �صيمفونية 

اأذهلتني والزمتني اأن اأكتب عنه غري ذي مرة يف مقالتي بروح املنت�صي والواثق باأن هذا الرتاب 

ي�صتحق الوفاء والعطاء وقبلهما الروح.

ظننتها يف البداية اإبداع حلظة وعربون هدوء كما يفعلها بع�ض ال�صا�صة يف بواكري عملهم، واإذ 

به يج�صد عقلنة اخلطاب ونبله،والنقا�ض وطريقته، والرقابة والت�صريع وا�صاليبه، ونكران الذات 

من �صحفي جريء م�صاك�ض مل يقراأ بعناية بل كنت من اأكر الذين �صاورهم القلق من تبعات 

فوزه. ولفد خّيب ظني بفرح فتى اخلبز وال�صاي و�صكل حالة نيابية ا�صتثنائية متمّر�صة وعميقة 

يف الأداء الربملاين احل�صيف.

يف  ال�صادقة  الوطنية  امل�صووؤلية  �صرج  الأ���ص��لء  يرتقي  ي��وم  الأردين  النبل  عمر  ج�ّصد  لقد 

جمل�ض مقدر ناأمل منه الكثري ونحر�ض على جناحه حر�صنا على الوطن،

اكتب عن عمر لأنه ي�صبهنا يف ثوابتنا باأمل ان يتاح لغريه من النخبة ال�صيا�صية ال�صادقة يف 

اأن يحاكي تطلعات  النقي الذي طاملا متنينا  باألوان الطيف الأردين  �صقل م�صاعرهم الوطنية 

�صعبنا. ويلقي روؤى قيادتنا التي اأذهلت العامل عطراً ونبًل وحكمة وعطاء، وكانت على الدوام 

�صوكة يف حلق الأعداء عندما يتعلق الأمر ب�صعبه والقد�ض ومقد�صاتها. وبات التحديث يف العمل 

النيابي اأولوية وطنية يف �صمري حامي الد�صتور وراأ�ض الدولة كي ينه�ض دور ال�صعب يف �صنع 

القرار الوطني يف تواأمة خالدة بني الأردنيني والها�صميني منذ التاأ�صي�ض وحتى يرث اهلل الأر�ض 

وما عليها بعون اهلل.

وم��غ��ادرة  اجل��وام��ع  تعظيم  يف  الإب��داع��ي��ة  طاقته  يوظف  اأن  اآث��ر  ح��ر  اأردين  العيا�صرة  عمر 

م�صاحات اخللف والختلف اإىل اأفق الوطنية الناجزة دون اإ�صفاف اأو اإجحاف حتى غدا الرجل 

مفتاحاً لر�صد امل�صاركة الفاعلة رغم حداثة التجربة ورتق املخا�ض، لي�صكل مع زملءه اإ�صافة 

للعمل الربملاين املتميز �صنذكره اإىل حني، وليعطي در�صاً لكل امل�صتغلني يف العمل العام ان ثمة 

اأداء  اإب��داع حان وقت زرعها يف العمل الوطني املنتج مبا يح�صن جبهتنا الداخلية ويجّود  بذرة 

ال�صلطات مبا ينفع الوطن واأظنهم قادرين.

لذاته رغم حمبتي  �صخ�ض عمر  اق�صد  اأنني مل  الق�صم  وبتاأكيد يلم�ض ح��واف  بكل �صدق 

اإبداع وح�صافة راأي واحرتاف منهج، ومتّيز جمبول باحلكمة والوفاء  الأكيدة له، ولكنه مثال 

وال�صيا�صية  الربملانية  جتربتنا  على  وحر�صاً  امل��ه��اب  وطننا  م�صالح  على  غ��ريًة  و�صفه  وج��ب 

باأمانة وجترد وم�صوؤولية مبا يخدم وطننا، ووفق  لإع��ادة تقييمها  الوقت منا�صباً  اأ�صحى  التي 

متطلبات حتقيق ال�صالح العام.

عمر العيا�صرة اليد الأردنية القوية التي جاءت ت�صفق اخل�صاً واجنازاً من جنبات �صاكب 

وزيتون برما بعزم اكيد، ولكني املح باملقابل اأياٍد اأخرى قوية مكللة بالعطاء باتت ت�صفق اأي�صاً 

من كل اأرجاء الوطن يف حمراب ال�صعب ، فطوبى لهم، وللحديث بقية..

د. طالل طلب الشرفات

 عمر العياصرة .. احتراف 
االداء ووطنية البوح

االنباط-دالل عمر

ق��ال وزي���ر ال�����ص��ح��ة، ف��را���ض ال���ه���واري، الث��ن��ني، اإن اأي 

و�صفره  اللقاح  الأردن وحا�صل على جرعتي  غادر  مواطن 

اأقل من 10 اأيام لن يطلب منه �صهادة فح�ض » بي �صي اآر« 

من الدولة التي �صافر اإليها.

واأ����ص���اف ال���ه���واري، خ���لل ن���دوة ح���واري���ة، ع��ن جائحة 

فريو�ض كورونا، اأن »قرار اإعفاء الأردنيني من فح�ض )بي 

توقيعه  ومت  جاهز  اأي��ام   10 من  اأق��ل  للم�صافرين  اآر(  �صي 

وهو بانتظار تعميمه على من يعملون باحلدود«.

اأّن »فتح  اأّك��د،  ال��ن��دوة  ، خ��لل  امل��دار���ض  ويف حديثه عن 

ا�صرتاتيجي  ه��دف  ال��وج��اه��ي  للتعليم  وال��ع��ودة  امل��دار���ض 

نتجه نحوه«.

القطاعات  فتح  ل�صمان  الوحيدة  »الطريقة  اأن  واأ�صار، 

اأن ال�صخ�ض غري م�صاب  واملوؤ�ص�صات التعليمية التاأكد من 

اأم��ر  ن�ض  كما  اآر(  �صي  )ب��ي  فح�ض  اإج���راء  اأو  اللقاح  ع��رب 

الدفاع 32.«

ل��ق��اح ك��ورون��ا؛  85%م���ن املعلمني  اإع��ط��اء  اأن���ه مت  وب���ني، 

حيث مت جتهيز ال�صفوف، حيث مت اإكمال تدريب املعلمني 

اللقاح  اإعطاء  اإىل  بالإ�صافة  ال�صريع،  كورونا  فح�ض  على 

ب��ذل��ك،  ي��رغ��ب  الأم����ور ب�صهولة ول��لأط��ف��ال م��ن  لأول���ي���اء 

التعليم  عودة  يف  امل�صاعدة  �صاأنها  من  عوامل  هذه  معتربا 

وجاهيا.

ودعا اأولياء اأمور طلبة املدار�ض، عدم اإر�صال الطالب يف 

اإج��راء  قبل  بالفريو�ض  اإ�صابة  اأعرا�ض  عليه  ظهرت  حال 

فح�ض )بي �صي اآر(.

ال�  ف��وق  اللقاح  تلقوا  �صخ�ض  األ��ف   180 اأن  اإىل  ول��ف��ت، 

ل  مل��ن  امل��ن��ازل  اإىل  للذهاب  »م�صتعدون  ق��ائ��ل:  ع��ام��ا؛   60

ي�صتطيع القدوم لأخذ اللقاح«.

لفريو�ض  امل�صاد  اللقاح  اإعطاء  يف  جنحت  التي  »ال��دول 

اأع���داد دخ��ول  ت��زدد فيها  اإ�صاباتها مل  زي���ادة  رغ��م  ك��ورون��ا 

للهواري. وفقا  للم�صت�صفى«،  امل�صابني 

املطاعيم  ت�صكلها  التي  »املناعة  اأن  اإىل  الهواري،  واأ�صار 

 3000-2500 ي�صجل  اأن  هو  الأ�صواأ  وال�صيناريو  جدا،  قوية 

يومية«. اإ�صابة 

اأ�صابيع   3 من  اأك��ر  من  ب��داأت  ال�صحة  وزارة  اأن  وب��ني، 

من  تكون  التي  ف��اي��زر،  لقاح  من  م��ع��ززة«  »جرعة  باإعطاء 

متطلبات دول مل�صاعدة من يحتاج ذلك.

واأّكد، اأنه »ل اإعطاء للقاح للفئة العمرية 3 �صنوات واأقل 

من 12 �صنه حاليا، حيث اإّن الدرا�صات العلمية ملن هم دون 

12 عاما غري وا�صحة بعد«.

اأع��را���ض ج��دي��دة غري  اأي  اأن���ه »مل يتم ر���ص��د  واأو���ص��ح، 

املعلن عنها للقاحات كورونا يف الأردن«.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب��ت��ح��ور دل���ت���ا، ق���ال ال���ه���واري، اإن����ه »مل 

ل  اأن  متمنيا  الآن،  حتى  الوبائي  املنحنى  بزيادة  يت�صبب 

يخرج عن التوقعات.

للحالة  ي��ع��ودون  ل  ك��ورون��ا  77% من م�صابي  اأن  وب��ني، 

الطبيعية ملدة قد ت�صل لأكر من �صنه.

االنباط- عمان

والتعليم  الرتبية  وزارة  ع��ام  اأم��ني  افتتحت 

ل��ل�����ص��وؤون الإداري������ة وامل��ال��ي��ة ال��دك��ت��ورة جن��وى 

ق��ب��ي��لت، ام�������ض الث���ن���ني، ب��رن��اجم��ي ت��دري��ب 

امل��ع��ل��م��ني اجل�������دد، وال����ت����دري����ب ع���ل���ى ب��رن��ام��ج 

على  املبني  )التعلم  التعليمي  الفاقد  تعوي�ض 

املفاهيم والنتاجات الأ�صا�صية(.

واأكدت قبيلت، خلل افتتاح الربناجمني، 

يف م��در���ص��ة ع���ني ج���ال���وت ال��ث��ان��وي��ة ال�����ص��ام��ل��ة 

عمان،  ق�صبة  تربية  مل��دي��ري��ة  التابعة  للبنات 

ح��ر���ض ال�������وزارة ع��ل��ى رف����د امل���ي���دان ال��رتب��وي 

واملدربة،  املوؤهلة  الكفايات  ذوي  من  باملعلمني 

التدريبية  ال��ور���ص��ات  ه��ذه  عقد  اأه��م��ي��ة  مبينة 

لإك�صاب كوادرها املهارات اللزمة؛ اإميانا منها 

بدور املعلم املحوري يف جتويد وتطوير العملية 

ال��ق��دوة  ب��اع��ت��ب��اره  ر���ص��ال��ت��ه  وع��ظ��م  التعليمية، 

والأمنوذج يف بناء الأجيال.

واأع�������رب امل�������ص���ارك���ون ع���ن ���ص��ك��ره��م ل�����وزارة 

متخ�ص�صة  تدريبية  برامج  لتوفريها  الرتبية 

اأدائهم  كفاءاتهم وم�صتوى  رفع  وحر�صها على 

لأبنائنا  املتميزة  التعليمية  اخل��دم��ة  لتقدمي 

الطلبة.

وي�����ص��ت��ه��دف ب��رن��ام��ج ال���ت���دري���ب: امل��ع��ل��م��ني 

منهم  احلا�صلني  با�صتثناء  للتعيني  املن�صبني 

على الدبلوم املهني ما قبل اخلدمة، واملعلمني 

واملعلمني  الأوىل،  الرتبة  على  احلا�صني  غري 

و   2019 و   2018 اأع���وام  تعيينهم  ج��رى  ال��ذي��ن 

2020 واإن كانوا يحملون الرتبة الأوىل، وذلك 

لرفع كفاءة املعلمني.

وي���اأت���ي ه���ذا ال��ربن��ام��ج ال����ذي ب����داأ تنفيذه 

املقبل  اأيلول  لنهاية  وي�صتمر  الأح��د  اأم�ض  يوم 

وزي��ادة  الأوىل  الرتبة  على  احل�صول  لأغرا�ض 

ت��دري��ب��ي��ة ملعلمي  ���ص��اع��ة   185 ب��واق��ع  ب��امل��ئ��ة،   35

ال�صفوف الثلثة الأوىل، و 160 �صاعة تدريبية 

جلميع التخ�ص�صات.

الفاقد  تعوي�ض  على  التدريب  برنامج  اأم��ا 

التعليمي في�صتهدف املعلمني املن�صبني للتعيني 

املهني لإعداد  الدبلوم  برنامج  احلا�صلني على 

وتاأهيل املعلمني قبل اخلدمة، اأو الذين اجتازوا 

�صابقا  عملهم  خ��لل  اجل���دد  املعلمني  برنامج 

بالتعليم الإ�صايف.

وي�������ص���ت���ه���دف ال����ربن����ام����ج مل���ع���اجل���ة ال��ف��اق��د 

اللغة  العربية،  :اللغة  لتخ�ص�صات  التعليمي 

الإجن��ل��ي��زي��ة، ال��ري��ا���ص��ي��ات، ال��ع��ل��وم و���ص��ي��ك��ون 

تدريب  من�صة  على  املجموعة  لهذه  التدريب 

امل��ع��ل��م��ني ب���واق���ع 15 ���ص��اع��ة ب��ن��اء ع��ل��ى ج���دول 

مواعيد لكل تخ�ص�ض.

االنباط-عمان

م�صروع  النيابية،  القانونية  اللجنة  اأق���رت 

ال��ق��ان��ون امل��ع��دل ل��ق��ان��ون الك�صب غ��ري امل�����ص��روع 

على  تعديلت  اإج���راء  بعد  وذل���ك   ،2020 ل�صنة 

بع�ض مواّده.

وقال رئي�ض اللجنة، النائب حممد الهللت، 

اإن  الثنني،  ام�ض  اللجنة،  اجتماع  تروؤ�صه  خل 

النواب” اأقرت م�صروع القانون، ُبعيد  “قانونية 
امل��ادة الرابع  اأ من  اإج��راء تعديلت على الفقرة 

)دائ���رة  ال���دائ���رة  يف  “ين�صاأ  ي��ل��ي:  ك��م��ا  لت�صبح 

اإلكرتوين لإقرارات  املالية( �صجل  الذمة  اإ�صهار 

ال���ذم���ة امل��ال��ي��ة، ي��ح��ت��وي ع��ل��ى اأ���ص��م��اء مقدمي 

وك��ان ن�ض هذه  وت��اري��خ تقدميها”.  الإق����رارات 

الفقرة كما يلي: “ين�صاأ يف الدائرة )دائرة اإ�صهار 

الذمة املالية( �صجل اإلكرتوين لإقرارات الذمة 

املالية”.

العدل  وزي���ري  ال��ه��للت، بح�صور  واأ���ص��اف 

ل��ل�����ص��وؤون القانونية  ال���زي���ادات، وال��دول��ة  اأح��م��د 

الذمة  اإ�صهار  دائ��رة  ومدير  اخلراب�صة،  حممود 

املالية القا�صي فوؤاد الدرادكة، اأنه توافق اأع�صاء 

اللجنة على اإلغاء الفقرتني )ب( و)ج( من املادة 

الرابعة.

ا تعديل الفقرة اأ من املادة  وتابع اأنه مت اأي�صً

عن  اإق��رار  “تقدمي  على:  تن�ض  والتي  ال�صابعة 

ذمته املالية وذمة زوجته واأولده الق�صر خلل 

الإقرار”،  من��وذد  ت�صلمه  تاريخ  من  يوًما  �صتني 

اإق��رار عن  “تقدمي  التايل:  النحو  لت�صبح على 

ذمته املالية وذمة زوجته واأولده الق�صر خلل 

الإق���رار  ت��اري��خ ت�صلمه من���وذد  ي��وًم��ا م��ن  �صتني 

ال��ورق��ي اأو الإل��ك��رتوين، ول��ه اخل��ي��ار يف تقدمي 

اإلكرتونًيا”. وح�صر الجتماع  اأو  الإقرار ورقًيا 

ك��ل م��ن ال��ن��واب: �صالح ال��وخ��ي��ان وزي���د العتوم 

وف���اي���ز ب�����ص��ب��و���ض وحم���م���د ج�������رادات وحم��م��د 

�صطناوي.

“اإنه ل يوجد  ال���زي���ادات  ق���ال  ن��اح��ي��ت��ه،  م��ن 

اإل��ك��رتوين  �صجل  ب��وج��ود  يتعلق  فيما  اإ�صكالية 

يت�صمن اأ�صماء املطلوب منهم اإق��رارات، يف حني 

تبقى املعلومات املوجودة �صرية”.

وك����ان ق���د ج����رى يف الج��ت��م��اع��ات ال�����ص��اب��ق��ة 

الذي  الن�ض  على  واحل�صور  ن��واب  بني  نقا�صات 

وال��ذي يعطي  اإل��ك��رتوين،  اإن�صاء �صجل  يت�صمن 

ل��ه��ي��ئ��ة ال���ن���زاه���ة وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����ص��اد احل����ق يف 

الدخول اإىل ال�صجل الإلكرتوين والطلع على 

اإقرارات الذمة املالية لغايات التحقق من وجود 

اأي منو غري طبيعي يف ثروة اأي من اخلا�صعني 

لأحكام هذا القانون لتخاذ الجراءات القانونية 

اللزمة مبقت�صى قانونها.

ب���دوره، ق��ال ال��درادك��ة اإن��ه مت خ��لل اجتماع 

اليوم مناق�صة م�صروع القانون ب�صورته النهائية 

ُقبيل عر�صه على جمل�ض النواب، والذي بدوره 

�صيقوم مبناق�صته مادة مادة ثم اإقراره اأو رف�صه 

ب�صورته  اإق�����راره  اإىل  ُي�����ص��ار  ح��ت��ى  ت��ع��دي��ل��ه،  اأو 

النهائية”. وكان الهللت، اأو�صح يف اجتماعات 

يهدف  القانون  م�صروع  اأن  �صابقة  وت�صريحات 

اإىل م��لح��ق��ة م��رت��ك��ب��ي ال��ك�����ص��ب غ��ري امل�����ص��روع، 

وتو�صيع تعريف الك�صب غري امل�صروع، لي�صمل كل 

زيادة كبرية اأو منو غري طبيعي، يطراأ على ثروة 

ي�صتطيع  ول  عمومي  م��وظ��ف  اأي  وم���وج���ودات 

تعليلها.

االنباط- العقبة 

اأي��ل��ة   7 ك�����لود  وم�����ص��اك��ن  “فندق  اح��ت��ف��ل 

الت�صغيل،  عمليات  لبدء  الأول  العقبة”بالعيد 

الأداء  يف  م�صبوقة  غري  قيا�صية  نتائج  حمققاً 

وبن�صبة ا�صغال مرتفعة على مدار �صنته الأوىل.

العقبة”وجهة عقارية  اأيلة   7 “كلود  ويعد 

اأب��رز  اإح���دى  تتبع  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  فندقية 

اإدارتها  يتم  التي  الريادية  التجارية  العلمات 

 Kerten““ لل�صيافة  ك��ريت��ن  خ���لل  م��ن 

Hospitality، جمموعة ال�صيافة املتميزة 
ومتعددة ال�صتخدامات.

فندق  عزز  اأيلة،  قلب  املر�صى يف  قرية  ومن 

وم�صاكن )كلود 7 اأيلة العقبة(، موقعه كوجهة 

�صياحية �صكنية رائدة يف الأردن، لي�صبح مكاناً 

م��ف�����ص��ًل ل��ل��رتف��ي��ه، و���ص��ّج��ل ح�����ص��وره ال��ق��وي 

منذ  كامل  ع��ام  م��دار  على  مرتفعة  بحجوزات 

ال�صيوف ومرتاديه،  افتتاحه ر�صمياً ل�صتقبال 

م���ا اأظ���ه���ر ق���درت���ه ع��ل��ى جم��اب��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات 

الفرتة  وال�صيافة  الفندقة  قطاع  تواجه  التي 

املا�صية.

كلود  ِل���  العام  املدير  كاغلر،  فيجن  تقول 

7 اأيلة العقبة: “كان عاًما رائًعا مليئاً بالنجاح 

وع����رو�����ض ال�����ص��ي��اف��ة امل��ب��ت��ك��رة ع���رب اجل��ه��ود 

امل�صرتكة مع �صركة واحة اأيلة للتطوير وعائلة 

كنا  اجلائحة،  ف��رتة  وخ��لل  لل�صيافة،  كريتن 

حمظوظني بتقدمي جتارب �صخ�صية وعرو�ض 

التي  الأ�صباب  اأح��د  وهو  الفندق،  لنزلء  رائعة 

ن�صبة  ي�صجل  ال��ع��ق��ب��ة(  اأي��ل��ة   7 )ك����لود  جعلت 

ي��دل على  م��ا  ال��ع��ام  ا�صغال مرتفعة على م��دار 

الطلب املتزايد على خدمات ال�صيافة اجلديدة 

تنّوع  اإىل  بالإ�صافة  املنطقة،  اأن��ح��اء  جميع  يف 

امل�صهد ال�صياحي فيها”.

رائداً  العقبة  اأيلة   7 “كان كلود  واأ�صافت: 

ال�صقق  خ��لل  م��ن  ال�صيافة  تعريف  اإع���ادة  يف 

الأردن،  يف  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ال��ف��اخ��رة  الفندقية 

زائ��ر، وكان  اآلف   10 اأك��ر من  ا�صت�صاف  حيث 

جزًءا من اللحظات التي ل تن�صى التي اأم�صاها 

ال�صيوف واملرتادين من الأردن وخمتلف اأنحاء 

العامل العام املا�صي”.

جائحة  بها  ت�صببت  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  وع��ن 

كورونا )Covid-19(، قالت كاجلر: “على 

اأيلة   7 رف��ع )ك��لود  التحديات،  الرغم من كل 

الأردن،  يف  الداخلية  ال�صياحة  معايري  العقبة( 

ح��ي��ث ت���ق���دم ل��ك��ل ���ص��ي��ف جت���رب���ة ف���ري���دة من 

اأيلة   7 اأيلة ننطلق يف ك��لود  نوعها، ومن قلب 

العقبة وي�صعدنا اأن نكون جزًءا من هذه الواحة 

الفريدة، وتنفيذاً لروؤية جللة امللك عبد اهلل 

املثلث  يف  ال�صياحي  بالقطاع  اخلا�صة  ال��ث��اين 

الذهبي، نهدف اإىل جلب املزيد من ال�صياح اإىل 

اأحد  لن�صبح  جاهدين  ون�صعى  العقبة  مدينة 

اأكر الوجهات ال�صياحية جاذبية يف املنطقة”.

�صقة   75 العقبة”  اأي��ل��ة   7 “كلود  وي��وف��ر 

فندقية فاخرة خمدومة بالكامل، ليكون بذلك 

اأج��واء  اإىل  بال�صفر  للراغبني  الأم��ث��ل  الوجهة 

اأنيقة وق�صاء جتربة ا�صتثنائية يف العقبة.

 7 )ك���لود  اأعلنت  الأول،  عيدها  ومبنا�صبة 

اأي��ل��ة ال��ع��ق��ب��ة( ع��ن اإط����لق ع��رو���ض ترويجية 

خا�صة، حتتفل مبرتاديها وزوارها.

وك����ان ك����لود 7 اأي��ل��ة ال��ع��ق��ب��ة ق��د ح�����ص��ل يف 

وق���ت ���ص��اب��ق م��ن ال��ع��ام، ع��ل��ى ج��ائ��زة ال�صناعة 

ج���وائ���ز  يف   )Booking.com( م�����ن 

للعام  ال�صنوية   )Traveler Review(

قبل  م���ن  الإي���ج���اب���ي  ل��ل��ت��ق��ي��ي��م  ن��ت��ي��ج��ة   2021

النزلء.

ويعد )كلود 7 اأيلة العقبة( جزًءا من اأيلة، 

الوجهة التي غريت قواعد ال�صيافة والتي ت�صم 

كبرية  وجمموعة  للم�صي  وم�صاحات  �صواطئ 

 Mingle By( مثل  املطاعم  من  ومتنوعة 

 The Sea، La Mesa، Sandwich
احل�صر،  ل  املثال  �صبيل  على   )Boutique
وحم���لت ال��ت��ج��زئ��ة ل��ع��لم��ات ال��ت��ج��اري��ة مثل 

 Loccitane، Karl Lagerfeld،(

 Fila، Lacoste، Vilebrequin،

ريا�صية  اإىل ملعب  بالإ�صافة   ،)Frosties
من  الأول  ه��و  امل�صتوى  ع��امل��ي  ج��ول��ف  وملعب 

نوعه يف الأردن”.

اأي���ل���ة و  ك������وادر وف�����رق  ك���اف���ة  اإىل ان  ي�����ص��ار 

جرعتي  على  العقبة”ح�صلوا  اأيلة   7 “كلود 
اللقاح امل�صاد لكورونا بهدف موا�صلة ا�صتقبال 

اآمنة  بيئة  يف  ال�صيوف  من  املزيد  وا�صت�صافة 

و�صحية وفًقا للربوتوكولت العاملية.

الهواري: العودة للتعليم الوجاهي هدف استراتيجي
مستعدون للذهاب لمنازل من ال يستطيع القدوم ألخذ اللقاح

 التربية تطلق برنامجي تدريب للمعلمين الجدد والفاقد التعليمي

 »القانونية النيابية« ُتقر »معدل الكسب غير المشروع« بعد تعديل مواده

»كالود 7 أيلة العقبة«يحتفل بالعيد األول النطالقته في األردن
 عززت موقعها كوجهة رائدة في سوق الضيافة خالل فترة وجيزة

االنباط-عمان

حممد  النيابية،  فل�صطني  جلنة  رئي�ض  اأك���د 

اأن ت��ك��ون الق�صية  اأه��م��ي��ة و����ص���رورة  ال��ظ��ه��راوي 

الفل�صطينية “هي الق�صية املحورية واملركزية”.

وقال، خلل لقاء اللجنة ام�ض الثنني رئي�ض 

الهيئة ال�صعبية العاملية لدعم فل�صطني الدكتور 

كانت  الفل�صطينية  الق�صية  اإن  يو�صف،  ع�صام 

وما تزال على را�ض اولويات جللة امللك عبداهلل 

املحافل  ح��ا���ص��رة يف جميع  ك��ان��ت  ال��ث��اين، حيث 

وال����زي����ارات ال��ر���ص��م��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا جللته، 

والتي كان اآخرها زيارته للوليات املتحدة ولقائه 

وك��ب��ار م�صوؤويل  ب��ادي��ن  الأم��ريك��ي ج��و  الرئي�ض 

الإدارة المريكية، باعتبارها مفتاح امن وا�صتقرار 

املنطقة ككل.

و�صدد الظهراوي على اننا اليوم احوج ما نكون 

لتكثيف اجلهود لإعادة توجيه البو�صلة والهتمام 

ال��دويل والعاملي للق�صية الفل�صطينية، قائل ان 

“فل�صطني النيابية” ت�صعى دوما لتاأ�صي�ض �صراكة 
الدولية  واملوؤ�ص�صات  املنظمات  جميع  مع  حقيقة 

وال�صعبية الداعمة للق�صية الفل�صطينية.

واأ���ص��ار اإىل ���ص��رورة نبذ اأي خ��لف ب��ني اأبناء 

اإ�صعاف  �صاأنه  م��ن  ال��واح��د  الفل�صطيني  ال�صعب 

اجلبهة الداخلية، ومنح العدو فر�صة ل�صتغلل 

املوقف.

واك���د ال��ظ��ه��راوي خ���لل ل��ق��اء اللجنة ال��ي��وم 

لدعم  العاملية  ال�صعبية  الهيئة  رئي�ض  الث��ن��ني 

فل�صطني ال��دك��ت��ور ع�����ص��ام ي��و���ص��ف، ����ص���رورة ان 

تكون الق�صية الفل�صطينية هي الق�صية املحورية 

وامل��رك��زي��ة، ون��ب��ذ اأي خ���لف ب��ني اب��ن��اء ال�صعب 

الواحد من �صاأنه ت�صتيت الهتمام والرتكيز عنها.

فايز  ال��ن��واب:  اللجنة  اع�صاء  ب��دوره��م، ثمن 

ابو�صعيليك  الهملن وحممد  ب�صبو�ض ومغري 

وع��م��اد ال���ع���دوان، اجل��ه��ود وامل�����ص��اع��ي ال��ت��ي تقوم 

بها الهيئة ال�صعبية يف �صبيل تقدمي كافة ا�صكال 

الفل�صطينى،  ال�صعب  لب��ن��اء  وامل�����ص��اع��دة  ال��دع��م 

والتي كان اخرها تقدمي 35 �صيارة ا�صعاف لقطاع 

غزة.

وقالوا ان العدو ال�صهيوين ا�صتطاع ان يغت�صب 

ال�صجر واحلجر، ولكن مل ولن ي�صتطع اغت�صاب 

الرادة وال�صمود لدى ال�صعب الفل�صطيني حتى 

“املركزية”  هي  الفل�صطينية  الق�صية  ا�صبحت 

لدى ال�صعوب واحلكومات العربية وال�صلمية.

من جانبه، اكد يو�صف اننا ن�صري على خطى 

جللة امللك يف الدفاع عن الق�صية الفل�صطينية 

ال��ن��اب��ع م��ن ال��واج��ب امل��ق��د���ض ب��اع��ت��ب��اره �صاحب 

الو�صاية على املقد�صات ال�صلمية وامل�صيحية يف 

القد�ض.

ا�صكال  كافة  تقدمي  يف  م�صتمرون  اننا  وتابع 

يتم  لأبنائنا يف فل�صطني حتى  وامل�صاعدة  الدعم 

رفع الظلم عنهم، مبينا ان الهيئة تعمل يف اطار 

ت�صاركي مع الدول املجاورة لفل�صطني بحيث يتم 

امل�صاعدات وقوافل الغاثة  ت�صهيل دخول جميع 

لقطاع غزة وال�صفة الغربية.

االنباط-عمان

وا�صلت اللجنة امل�صرتكة النيابية )القانونية 

والإداري���ة(، اإق��رار مواد مب�صروع قانون البلديات 

واللمركزية ل�صنة2021.

وقال رئي�صها النائب حممد الهللت، خلل 

الثنني  ام�����ض  عقدته  للجنة  اجتماعا  ت��روؤ���ص��ه 

بح�صور نائب رئي�ض الوزراء وزير الدارة املحلية 

القانونية  لل�صوؤون  دول���ة  وزي���ر  كري�صان  توفيق 

حم��م��ود اخل��راب�����ص��ة، ان اللجنة اق���رت ع���دًدا من 

من مواد امل�صروع بعد اجراء التعديلت اللزمة 

عليها وال�صتئنا�ض باآراء املعنيني.

وا����ص���اف ان ال��ل��ج��ن��ة ���ص��ت��وا���ص��ل ع��ق��د امل��زي��د 

الجتماعات مع اجلهات املخت�صة  لقرار ما تبقى 

من مواد م�صروع القانون متهيدا لرفعه ملجل�ض 

النواب.

من جهته قال كري�صان ان م�صروع القانون جاء 

لتعزيز امل�صاركة ال�صعبية يف �صنع القرار وتطبيق 

م���ب���داأ ال��لم��رك��زي��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى امل��ح��اف��ظ��ات 

امل��رك��ز ومهام  بع�ض �صلحيات  نقل  م��ن خ��لل 

املختلفة  مبجال�صها  امل��ح��اف��ظ��ات  اىل  الدارات 

التكاملي بني جمال�ض  ال��دور  تعزيز  ف�صل عن 

البلدية من خلل حتديد  املحافظات واملجال�ض 

�صلحيات كل جمل�ض مبا يعزز اجلانب التنموي 

وال�صت�صاري كل ح�صب اخت�صا�صه.

ب����دوره ق���ال اخل��راب�����ص��ة ان م�����ص��روع ال��ق��ان��ون 

واملجل�ض  املحافطة  و�صلحيات  م��ه��ام  �صيحدد 

التنفيذي واملجل�ض البلدي بل�صافة اىل متييز 

م��ه��ام و���ص��لح��ي��ات امل��ج��ل�����ض ال��ب��ل��دي ع���ن مهام 

لتدريب  معهد  وتا�صي�ض  البلدية  و���ص��لح��ي��ات 

وت���ط���وي���ر م����ه����ارات روؤ�����ص����اء واع�������ص���اء جم��ال�����ض 

املحافظات وجمال�ض البلدية وموظفيها.  

ي��ذك��ر ان ال��ل��ج��ن��ة ���ص��رع��ت ال���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي 

ل�صل�صلة  عقدها  بعد  القانون  م�صروع  مبناق�صة 

اجتماعات التقت خللها بالعديد من الفعاليات 

الك���ادمي���ي���ة وال��ق��ان��ون��ي��ة وال�����ص��ع��ب��ي��ة وا���ص��ح��اب 

اخلربة ا�صتمعت اىل ملحظاهم واقرتاحاتهم.

 فلسطين النيابية تؤكد ضرورة بقاء القضية 
الفلسطينية »المحورية والمركزية«

 مشتركة نيابية تواصل إقرار مواد 
بـ»البلديات والالمركزية«
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�أثار خرب عودة »�ملعار�ض« �لأردين نايف �لطورة –�سافاه �هلل وعافاه- �إىل عمان �ساملاً غري غامن؛ حالة حممودة 

من �جلدل و�لنقا�ض بني ن�سطاء و�سائل �لتو��سل �لجتماعي، ففي حني ر�أى بع�سهم يف �ل�سماح له بدخول �لأردن 

خطوًة �إيجابّيًة من �لدولة �لتي ينبغي �أن ترتّفع عن �لنتقام بحرمان �ملو�طن من حّقه �ملتاأ�سل يف �لإقامة يف 

وطنه ومغادرته و�لعودة �إليه متى �ساء ب�سبب �آر�ئه �أو توّجهاته �ل�سيا�سّية، ت�ساءل �آخرون عّما �عتربوه »�زدو�جية« 

يف �لتعاطي مع �لأ�سو�ت �ملناوءة للنظام من �خلارج وتلك �ملعار�سة للحكومة و�سيا�سات �لدولة يف �لد�خل.

�لر�حل �حل�سني بن طالل رحمه �هلل �سيا�سة �لحتو�ء و�لت�سامح  �مللك  �لأردنّية منذ توّل  �لدولة  �نتهجت 

فح عّمن �تهمو� بـ »حماولة �نقالب« �سنة 1957، حيث �ُسِمَح لهم  مع �أ�سد �ملناوئني لنظام �حلكم فيها �إىل حّد �ل�سّ

باملغادرة �إىل �سوريا ثّم �لعودة �إىل �لأردن بعد �أن �سدر قر�ر بالعفو عنهم عقب �سدور �أحكام ق�سائّية باإد�نتهم، 

ليتوىّل عدد منهم مو�قع قيادّية يف �أجهزة �لدولة �ملختلفة.

�عتقل بع�سهم وقّيدت  �ّلذين  �لد�خل«  �أكرب مع »معار�سي  �لتعامل  يتم بحزم  �أن  �ملقابل، ثّمة من يرى  يف 

حركتهم بطريقة �أو باأخرى وحرمو� ل�سنو�ت طويلة من توّل وظائف عادّية يف �جلهات و�لهيئات �حلكومّية على 

�لرغم من �أن بع�سهم مل يرتكب من �لأفعال ومل ياأِت من �لأقو�ل ما قام به مناوئو� �خلارج �أ�سحاب �لبّث �حلّي 

ب�سخو�سه �ملّيت مبحتو�ه.

�سيا�سة �لدولة �لحتو�ئّية م�ستمّرة حتى بعد توّل جاللة �مللك عبد �هلل �لثاين بن �حل�سني مقاليد �حلكم، 

�إّذ تو�لت قر�ر�ت �لعفو �خلا�ض عن ن�سطاء يف �لد�خل �ّتهمو� بجرم �إطالة �لل�سان و�لتحري�ض على نظام �حلكم 

خ�سو�ساً يف مطلع �لعقد �لثاين من هذ� �لقرن �ّلذي �سهد بد�ية ونهاية »ثور�ت �لربيع �لعربي«. �أكرث من ذلك، 

�لفتنة« بعد منا�سدته من قبل  �سخ�سيات �سيا�سّية  ر« بهم يف »ق�سية  »ُغــرِّ �مللك بالعفو عّمن  مل يــرتّدد جاللة 

و�جتماعّية، لتقت�سر �ملحاكمة على �ل�سريكني �لرئي�سيني با�سم عو�ض �هلل و�ل�سريف ح�سن.

�لتعامل مع ظاهرة مثل  باآليات  يتعلق  �لدولة يف ما  تفّكر  ينبغي طرحه لفهم كيف  �لذي  �ملحوري  �ل�سوؤ�ل 

�لطورة وغريه من �لفقاعات �ل�سوتّية �ملنبعثة من �خلارج هو: �إذ� ما مّت �عتقال �لطورة فور و�سوله �إىل مطار 

�مللكة علياء، فما هي �لتد�عيات �ملحتملة ملثل هذ� �لقر�ر؟ �لطورة كان �سيعترب »�أيقونة �حلر�ك �ل�سعبي و�سوت 

كّله،  ذلك  عن  يكون  ما  �أبعد  نظري  وجهة  من  وهو  �ل�سيا�سّيني...«  �ملعار�سني  وعميد  �لأر�ــض  يف  �مل�سطهدين 

وكّل من يهاجمه �ليوم ب�سبب عودته ويّتهمه بـ »�لنفاق �ل�سيا�سي... و�ملهادنة... وتغليب م�سلحته �ل�سخ�سّية...« 

كانو� �سيد�ّسنون ها�ستاغات »�حلرّية لنايف �لطورة... نايف �لطورة ميّثلني...«، لذلك، ومن �لناحّية �ل�سيا�سّية،  

فاإن �لدولة تتعامل مع �ملعار�سني و�ملناوئني حالًة بحالة، �إذ ل ميكن –وفقاً لنهج �لدولة �ملّتبع- �لتعامل معهم 

يبدو  ما  يف  مرجعه  �سيا�سّياً  معهم  �لتعاطي  طريقة  حتديد  يف  فالفي�سل  موّحدة،  ومنهجّية  و�حــدة  مب�سطرة 

حقيقة وقّوة �لتاأثري على �لر�أي �لعام و�ل�سارع.

�ل�ساهد �أّنه ل ميكن ت�سنيف �لطورة وغريه من حكو�تّية �خلارج باأنهم معار�سة، حيث ل قو�عد ول بر�مج ول 

روؤية و��سحة، فال�ستائم و�حلكايات �ملختلقة �لتي توحي ل�سامعها �أن �حلكو�تي �ّلذي ين�سجها على �أوتار حنجرته 

ي�ستيقظ وينام يف �أروقة �حلكم ومر�كز �سنع �لقر�ر؛ �أن تخلق معار�ساً ول حتى مناوئاً ذي قدر و�ساأن، فالطورة 

ة بها ل تعنينا ل من قريب ول من  وغريه ظاهرة �سوتّية ناقمة على �لدولة ولي�ست غا�سبًة منها لأ�سباب خا�سّ

بعيد، لذلك فاإن عدم �لتعّر�ض لنايف �لطورة وتركه يدخل �لبلد ب�سالم كان –من وجهة نظري- ت�سّرفاً حكيماً 

روؤيــة ومنهجّية  بلورة  �إىل معاجلة جذرّية من خالل  بعو�ر قانوين يحتاج  لكنه م�سوب  �ل�سيا�سّية  �لناحية  من 

و��سحة للتعامل مع �ملعار�سني و�ملناوئني على حدٍّ �سو�ء، بحيث يتم تعزيز �ملعار�سة مبفهومها �ل�سيا�سي �لر�سني 

و�ملنّظم حزبّيا، مع ت�سييق �مل�ساحات على �ملناوئني لنظام �حلكم �ل�ساعني لزعزعة �ل�ستقر�ر؛ من خالل تو�سيع 

�آفاق �حلرّيات وت�سجيع �لإعالم غري �ملوّجه �ملو�كب لزمانه و�أحد�ث مكانه.

   د. مهند العزة

  عودة نايف الطورة، 
احتواء معارض أم تراجع 

مناوئ
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االنباط- عّمان

�لفايز،  �لأعــيــان في�سل   وقــع رئي�ض جمل�ض 

�مــ�ــض �لثـــنـــني، مــذكــرة تــفــاهــم مــع مــديــر عــام 

عثمان  بــدر  �لدكتور  للتخطيط  �لعربي  �ملعهد 

�ملــ�ــســرتك بني  �لــتــعــاون  �أطـــر  لتعزيز  مـــال �هلل، 

�لطرفني يف جمالت �لتدريب و�لدر��سات وبناء 

�لكو�در �لب�سرية وتاأهيلها.

�إن جمل�ض  �لــفــايــز  قــــال  �لــتــوقــيــع،  وعـــقـــب 

�لتعاون  �أطر  تعزيز  دوًما على  �لأعيان يحر�ض 

مع خمتلف �لربملانات و�ملر�كز �لبحثية �لعربية 

ويعزز  �ل�سعوب  مب�سلحة  ي�سب  مبا  و�لدولية 

�لعمل �لربملاين �مل�سرتك.

و�أعرب عن �أمله �أن ت�سهم �ملذكرة يف حتقيق 

�أهـــد�فـــهـــا، خــا�ــســة يف جمـــال �لــتــدريــب وتــبــادل 

�خلــــرب�ت و�لــبــحــوث و�لـــدر��ـــســـات، �إ�ــســافــة �إىل 

�لرتقاء بقدر�ت �لعاملني يف �ملجال�ض �لربملانية 

و�لت�سريعية وتنمية وتطوير كو�درها �لب�سرية.

جاللة  بقيادة  �لأردن  �أن  �إىل  �لفايز  و�أ�ــســار 

على  با�ستمر�ر  يحر�ض  �لــثــاين  عــبــد�هلل  �ملــلــك 

وموؤ�س�سات  �لـــدول  خمتلف  مــع  عالقته  تعزيز 

�سبل  تر�سيخ  بــهــدف  �ملختلفة،  �لــعــربــي  �لعمل 

تعود  للتعاون معها  �آفــاق جديدة  �لتعاون وفتح 

بالنفع �لعام على �ل�سعوب.

وعـــرب رئــيــ�ــض جمــلــ�ــض �لأعـــيـــان عــن �عــتــز�ز 

دولــة  مــع  �ملــتــجــذرة  �لثنائية  بعالقتها  �ململكة 

�لكويت �ل�سقيقة على �سعيد �لقيادة و�حلكومة 

�لكبري بني �سعبي  �إىل �لرت�بط  و�ل�سعب، لفًتا 

�لبلدين �ل�سقيقني.

بــــدوره قـــال �لــدكــتــور بـــدر عــثــمــان مـــال �هلل، 

عربية  موؤ�س�سة  للتخطيط،  �لعربي  �ملعهد  �إن 

ت�سعى  �لكويت،  دولــة  مقرها  م�ستقلة،  �إقليمية 

�إىل تــعــزيــز �أطـــــر �لـــتـــعـــاون �لإمنــــائــــي �لــعــربــي 

و�لرتــقــاء  �لتنموية،  ودعـــم �جلــهــود  �ملــ�ــســرتك، 

مب�ستوى �لعاملني يف �لقطاعني �لعام و�خلا�ض.

�لــعــالقــات  قــلــب  يف  يــقــع  �لأردن  �أن  و�أكــــــد 

ت�سرب  عــّمــان  مــع  بـــالده  عــالقــة  و�أن  �لعربية، 

�لأردن  �ن  عــلــى  مــ�ــســدد�  �لــتــاريــخ،  جـــذورهـــا يف 

قيادة وحكومة و�سعًبا له مكانة كبرية يف قلوب 

�لكويتيني.

وتــهــدف �ملـــذكـــرة، �لــتــي متــتــد �إىل 4 �أعـــو�م 

�مل�ستمر  �لــتــعــاون  تــعــزيــز  �إىل  تــلــقــائــًيــا،  وجتـــدد 

ذ�ت  �ملــجــالت  خمتلف  يف  و�ملــعــهــد  �ملجل�ض  بــني 

و�لنظم  للقو�عد  وفًقا  �مل�سرتكة،  �لهتمامات 

�ملتبعة و�للو�ئح �ملعمول بها لّدى كل منهما.

وتــ�ــســعــى �ملـــذكـــرة �إىل تــعــزيــز �أطــــر �لــتــعــاون 

�ملـــ�ـــســـرتك بــــني �لـــطـــرفـــني يف جمـــــــالت بــنــاء 

�لقدر�ت و�لتدريب و�ل�ست�سار�ت و�لدعم �لفني 

و�لدر��سات و�مللتقيات و�لفعاليات �لتنموية.

وتــنــ�ــض �ملـــذكـــرة �ملــوقــعــة عــلــى حــفــظ �سرية 

�لــبــيــانــات و�ملــعــلــومــات �خلــا�ــســة، �لــتــي يح�سل 

عليها كل طرف من �لآخــر، ول يجوز تعميمها 

م�سبقة من  مو�فقة خطية  على  دون �حل�سول 

�لطرف �لآخر.

 توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس األعيان والمعهد العربي للتخطيط

 سرايا العقبة ووتربارك ... العديد من التجارب الترفيهية
 في عروس البحر األحمر

االنباط-العقبة

يف  �لوحيدة  �ل�ساحلية  �ملدينة  �سو�طئ  على 

ووترباركاأبو�بها  �لعقبة  �سر�يا  �فتتحت  �ململكة، 

مائية  جتــربــة  لهم  وتــقــدم  �ل�سيوف  لت�ستقبل 

من  �لأوىل  �لأردن.  يف  لــهــا  مثيل  ل  ترفيهية 

م�ستوى  على  و�لأكـــرب  �لعقبة  مدينة  يف  نوعها 

�ملــمــلــكــة، حــيــث تــ�ــســم جمــمــوعــة مــتــنــوعــة من 

�ملائية  و�لريا�سات  �لرتفيهية  و�ملر�فق  �لألعاب 

بالإ�سافة �إىل �ملطاعم �ملنا�سبة للعائالت.

ممتدة على م�ساحة تزيد عن 28،500 مرت 

�أكرث من  �ملائية  مربع، حتت�سن مدينة �لألعاب 

ترفيهياً�إىل  ومرفقاً  مائياً  ومنزلقاً  لعبة   25
4مطاعم عائلية تنا�سباأفر�د �لعائلة من  جانب 

كافة �لأعمار، جميع ��سمائها م�ستوحاة من عدد 

من �ملعامل �لثقافية و�لأثرية �مل�سهورة يف �لأردن 

مبا يف ذلك جر�ض وو�دي رم وغريها �لكثري. 

و�لــفــريــدة  �ملــمــيــزة  �لــتــجــارب  مــن  �إليكلمحة 

ووتــربــارك  �لعقبة  �سر�يا  ل�سيوف  ميكن  �لتي 

�ل�ستمتاع بها هذ� �ل�سيف:

كن على �أمت �ل�ستعد�د ملغامرة مائية ر�ئعةيف 

»�سوق �ل�سيق«

مبجرد �أن ت�سل �إىل �سر�يا �لعقبة ووتربارك، 

ُقم بالتوجه مبا�سرة �إىل »�سوق �ل�سيق«، �ملتو�جد 

جميع  يوفر  �ملــائــيــة،و�لــذي  �ملدينة  مدخل  على 

�ل�سيوف من  �لتي متكن  �لأ�سا�سية  �مل�ستلزمات 

�لأجــــو�ء �خلارجية  بــاملــرح يف  يــوم مــلــيء  ق�ساء 

�ملميزة و�لتي حتمل �لعالمة �لتجارية للمدينة 

�ملائية مبا يف ذلك �لأكو�ب و�لقبعات و�لكمامات 

و�ملنا�سف و�ملالب�ض �ل�ساطئية وغريها.

»�أكــو�  يف  مكان  كل  يتدفق من  فاملاء  �نطلق! 

جر�ض«

تــعــتــرب »�أكـــــو� جـــر�ـــض« مـــن �أجـــمـــل �لــتــجــارب 

ت�سم  �ملــائــيــة، حيث  �لألــعــاب  �ملــمــيــزة يف مدينة 

�لتفاعلية  و�لأنــ�ــســطــة  �ملــنــزلــقــات  مــن  �لــعــديــد 

لتقدم  �لـــدو�رة،  �ملائية  و�لر�سا�سات  و�ل�ساللت 

خمتلف  مــن  لل�سيوف  متميزة  مــائــيــة  جتــربــة 

�لأعمار. وحتت�سن »�أكو� جر�ض« �أي�ساً عدد�ً من 

لل�سيوف  ممت خ�سي�ساً  �ملائية �لتي �سُ �لألعاب 

�ل�سغار مبا يف ذلك دلو �سخم متاأرجح يفاجئ 

�لــ�ــســيــوف بــ�ــســكــب �ملـــــاء عــلــيــهــم بــيــنــمــا ميـــرون 

بالقرب منه. 

�ح�سل على جرعة من �حلما�ض و�لت�سويق يف 

»منزلقة �لبحر �مليت«

ياأخذ  40 قدماً  هبوط عمودي حاد بارتفاع 

بالت�سويق  مليئة  مائية  مغامرة  من  �ل�سيوف 

�ململكة،  يف  مائية  منزلقة  �أعــلــى  يف  و�حلــمــا�ــض 

و�لـــتـــجـــربـــة �لأكــــــرث �إثـــــــارة يف �ـــســـر�يـــا �لــعــقــبــة 

ووتربارك. 

�كت�سف �لعجائب يف »كهف �لعجائب« 

يـــخـــو�ـــض �لـــ�ـــســـيـــوف يف »كـــهـــف �لــعــجــائــب« 

مــغــامــرة مائية ممــيــزة ويــنــزلــقــو� د�خـــل �أنــبــوب 

�أن  �جتــاهــاتــاإىل  �أي  فيه حتديد  مظلم ل ميكن 

يقذف �ل�سيوف خارجه نحو �ملاء.

دلل نف�سك بني �ل�ساللت و�لأمو�ج يف »�أمو�ج 

و�دي رم«

�ل�ساهقة  �لعقبة  جبال  �سل�سلة  �أح�سان  بني 

د�خل مدينة �لألعاب �ملائية،تتميز جتربة »�أمو�ج 

و�دي رم«، ب�ساللتها �خلالبة و�أمو�جها �لعالية، 

�ل�سرتخاء  �أو  �ل�سباحة  لل�سيوف  ميكن  حيث 

عـــلـــى مـــقـــاعـــد �لــتــ�ــســمــيــ�ــض عـــلـــى �ـــســـفـــاف �ملــــاء 

و�ل�ستمتاع بتجربة مائية ل ُتن�سى. 

حتدى �جلاذبية يف ه�ساب بيال

�إىل  ب�سرعة  ب�سيوفها  بيال«  »ه�ساب  تنطلق 

�لأ�سفل يف جتربة تتحدى كل قو�نني �جلاذبية 

من �أعلى نقطة يف مدينة �لألعاب �ملائية

��ــســتــمــتــع مبــــــذ�ق �ــســهــي ومـــنـــعـــ�ـــض ممــــزوج 

بالرتفيه يف »مطعم �ملدينة �لوردية« 

لــيــتــمــكــنــو�  �لـــطـــاقـــة  �إىل  ــيــوف  �لــ�ــس يــحــتــاج 

�لرتفيهية  بالتجارب  �ل�ستمتاع  مو��سلة  مــن 

�لـــعـــديـــدة مـــن مــديــنــة �لألــــعــــاب �ملـــائـــيـــة. لـــذ�، 

�إىل »مطعم �ملدينة  �أي وقت  �لتوجه يف  ميكنهم 

�ملاأكولت  �أ�سهى  �لذي يقدمقائمة من  �لوردية« 

و�ملــ�ــســروبــات مــن �لأطـــبـــاق �لــعــائــلــيــة �لــكــبــرية، 

و�ـــســـوًل �إىل �لـــوجـــبـــات �خلــفــيــفــة مبـــا يف ذلــك 

�لــربجــر و�لــبــيــتــز� و�لــبــا�ــســتــا وغــريهــا �لــكــثــري، 

�ملـــ�ـــســـروبـــات �خلــا�ــســة و�ملــنــعــ�ــســة.  �إىل  �إ�ـــســـافـــة 

مدينة  �أنــحــاء  خمتلف  يف  �أك�ساك  وتتو�جدعدة 

لــتــقــدم جمــمــوعــة متنوعة من  �ملــائــيــة  �لألـــعـــاب 

�إىل  و�لنات�سوز  �لف�سار  مثل  �خلفيفة  �لوجبات 

و�لع�سائر  �لــغــازيــة  و�ملــ�ــســروبــات  جانباملثلجات 

�لطازجة وغريها.

»Pipe« و »swvl« زين فينتشرز« تستثمر في«

» عمان لحوارات المستقبل« : مطلوب مسؤولين 
يكونون عونا لجاللته العبئا عليه

المجموعة تطلق كيانها االستثماري الجديد في االبتكارات الرقمية والشركات الناشئة

االنباط-عمان

�أعــلــنــت جمــمــوعــة زيــــن عـــن �إطــــــالق كــيــان 

�لكيان  وهو  فينت�سرز«،  »زين  جديد  ��ستثماري 

�ل�ــســتــثــمــاريــة  �ملــحــفــظــة  �إد�رة  عـــن  �ملـــ�ـــســـوؤول 

للمجموعة، �إذ �سيكون م�سوؤول عن �لبحث عن 

�أف�سل �لفر�ض �ل�ستثمارية يف �أعمال �ل�سركات 

�لنا�سئة، ر�أ�ض �ملال �ملغامر، �لتكنولوجيا �ملالية 

»فينتيك«، و�لفر�ض �لتكنولوجية، مع �لرتكيز 

على �لبتكار�ت �لرقمية �سريعة �لنمو.

يف  مــوؤخــر�  جنحت  �أنــهــا  �ملجموعة  وك�سفت 

مــذكــرة  بتوقيع  ��ــســتــثــمــاريــة،  �سفقات  �إغــــالق 

Pipe)متخ�س�سة  �ـــســـركـــة  مـــــع  تـــفـــاهـــم 

ــــركــــة  و�ــــس �ملـــــــالـــــــيـــــــة(،  ــــا  ــــولــــوجــــي ــــكــــن ــــت �ل يف 

Swvl)متخ�س�سة يف خدمات �لنقل �جلماعي 
�لــتــ�ــســاركــي( لــدعــم منــو �أعــمــالــهــمــافــيــالأ�ــســو�ق 

�لإقليمية و�لدولية.

و�أو�سحت زين �ل�سركة �لر�ئدة يف �لبتكار�ت 

يف  Pipeمتخ�س�سة  �ــســركــة  �أن  �لــرقــمــيــة 

�لنمو،  �سريعة  �ملــالــيــة  �لتكنولوجيا  جمـــالت 

�أول  وهــي  �ملــتــحــدة،  بــالــوليــات  ميامي  مقرها 

�لتكر�رية،  لــالإيــر�د�ت  �لعامل  تــد�ول يف  من�سة 

وموؤخر� �سهدت قيمة هذه �ل�سركة �رتفاعا �إىل 

نحو 2 مليار دولر �أمريكي يف غ�سون �أقل من 

عام منذ �إطالقها يف يونيو 2020، مما جعلها 

�ملالية  �لتكنولوجيا  �سركات  �أ�ــســرع  من  و�حــدة 

و�سوًل �إىل هذ� �لتقييم يف �لتاريخ.

 »Swvl« �ـــســـركـــة  �أن  �ملـــجـــمـــوعـــة  وبـــيـــنـــت 

�جلماعي  �لنقل  �ــســوق  نــوعــيــةيف  نقلة  �أحــدثــت 

�لــتــ�ــســاركــي �لــعــاملــي، �إذ تــبــلــغ قــيــمــتــه �حلــالــيــة 

�لتنقل  حلول  ت�ساعد  حيث  دولر،  1تريليون 
�ملــمــلــوكــة لــهــذه �لــ�ــســركــة )و�ملــدعــومــة بــاأحــدث 

�لتقنيات( يف معاجلة حتديات �لعر�ض و�لطلب 

�لنا�سئة  �لأ�ــســو�ق  يف  �جلماعي  بالنقل  �ملتعلقة 

�ملـــعـــقـــدة، كــمــا �ــســاعــدت يف متــكــني �ملــجــتــمــعــات 

�ملــــحــــرومــــة بــ�ــســكــل كـــبـــري مــــن خـــــالل تــوفــري 

وباأ�سعار  و�آمــنــة  ومالئمة  موثوقة  نقل  حلول 

مدن   10 يف  �ل�سركة  تعمل  وحــالــيــا  معقولة، 

يف �أ�سو�ق: �لإمــار�ت، �ل�سعودية، �لأردن، م�سر، 

كينيا،وباك�ستان.

 »Swvl« ــســركــة� يــتــم طـــرح  �أن  �ملــقــرر  مــن 

لــالكــتــتــاب �لـــعـــام بــعــد �لنـــدمـــاجـــمـــع �ــســركــة 

�ــســركــة  )�أول   Queen’s Gambit
�أغر��ض خا�سة، بقيادة ن�سائية(،  ��ستحو�ذ ذ�ت 

 Luxor �أجــيــلــيــتــي،  �ــســركــة  بـــالـــتـــعـــاون مـــع 

قيمة  يقدر  �إذ  زيــن،  وجمموعة   ،Capital
حيث  دولر،  مــلــيــار   1.5 بـــ  �لنا�سئة  �لــ�ــســركــة 

يف  )يــونــيــكــورن(  �سركة  �أول   »Swvl« �ستكون 

�ل�سرق �لأو�سط قيمتها تتعدى 1 مليار دولر، 

ٌتدرج يف بور�سة نا�سد�ك.

�لــ�ــســركــة   »Swvl« �أن  بـــالـــذكـــر  �جلـــديـــر 

�جلماعي  �لنقل  حلول  على  �لقائمة  �لوحيدة 

�أن  �ملتوقع  بور�سة، ومــن  �إدر�جــهــا يف  يتم  �لتي 

 445 �إىل  ت�سل  �إيـــر�د�ت  �ل�سفقة  هــذه  حتقق 

�لإيـــر�د�ت  هــذه  ��ستخد�م  �سيتم  دولر،  مليون 

 »Swvl« �سركة  يف متويل وت�سريع خطة منو 

بـــهـــدف �لــتــو�ــســع يف 20 دولـــــة بــحــلــول �لــعــام 

�إيــرد�ت  حتقيق  �ل�سركة  ت�ستهدف  �إذ   ،2025
�سنوية بقيمة مليار دولر.

و�لرئي�ض  �لإد�رة  رئي�ض جمل�ض  نائب  وقال 

�لتنفيذي يف جمموعة زين بدر نا�سر �خلر�يف 

�أخــرى يف  فينت�سرز( خطوة  )زيــن  تاأ�سي�ض  »�إن 

�لتي   ،)Sight4(لت�سغيلية� ��سرت�تيجيتنا 

خدمات  م�سغل  �ملجموعة�إىل  حتــول  ت�ستهدف 

رقمي متكامل«.

ر�سيد�  لدينا  قائال«َتّكَوَن  �خلــر�يف  و�أو�سح 

�ل�ستثماري  م�سارنا  يف  �لنجاحات  مــن  هائال 

�ملــمــتــد يف �لــ�ــســنــو�ت �لأخــــرية يف كــيــانــات ر�أ�ـــض 

وقد�أظهرت  �لنا�سئة،  �مل�سرتك،و�ل�سركات  �ملال 

هذه �خلطوة قدر�ت هائلة يف ما يتعلق بتعزيز 

�إير�د�تنا يف قطاعات �لنمو �جلديدة، لذ� ر�أينا 

�أن نوؤ�س�ض كيانا جديد�ُي�سفي طابعار�سميا على 

هذه  ت�ساعدنا  �أن  نتوقع  �إذ  �ل�ستثمار�ت،  هذه 

�خلطوة يف خلق قيمة حقيقية مل�ساهمينا«.

للغاية،  متحم�سون  »نــحــن  قــائــال  و�أ�ـــســـاف 

��ــســتــثــمــار�ت �لــكــيــان �جلديد  �أن  وو�ثــقــون مــن 

يف  �لنمو  �سريعة  موؤ�س�سات  فينت�سرز(يف  )زيــن 

 )SwvlوPipe لأ�سو�ق �لدولية مثل)�سركة�

�إذ  �لأطــــــر�ف،  لــكــافــة  مــ�ــســافــة  قــيــمــة  �ستحقق 

��سرت�تيجية  يف  رئي�سي  دور  لعب  �إىل  نتطلع 

�هتماماتنا  تــزد�د  حيث  بهما،  �خلا�سة  �لعمل 

ببيئة ريادة �لأعمال �لنا�سئة دوليا«.

وعن �ل�ستثمار يف �سركة Swvl�أكد �خلر�يف 

�أن جمموعة زين �غتنمت �لفر�سة للدخول يف 

ياأتي  �إذ  جوهرية،  �أ�سباب  لعدة  �ل�ستثمار  هذ� 

يف  حاليا  �ملجموعة  ت�سلكه  �لــذي  �مل�سار  �سمن 

كما  و�ل�ستمال،  و�لتنوع  �ل�ستد�مة،  جمــالت 

�أن هذ� �ل�ستثمار يتقابل مع �أهد�ف وطموحات 

�لبنية  �ملــجــمــوعــة:دعــم  �أعـــمـــال  ��ــســرت�تــيــجــيــة 

�لــتــحــتــيــة �لــوطــنــيــة لــلــنــقــل وحتــ�ــســني �لــتــنــقــل، 

خــا�ــســة،�ل�ــســتــد�مــة  بــامــتــيــاز�ت  تتمتع  خــدمــة 

و�سالمتها،  ــــر�أة  �مل �آمــنــة،متــكــني  بيئة  وتــوفــري 

�لب�سمة  مــع  و�أخـــري� حتقيقتاآزر غــري حمــدود 

�جلغر�فية لزين يف �ملنطقة.

ـــــاأن تلعب  و�أعـــــــرب �خلــــــر�يف عـــن تــطــلــعــه ب

جمموعة زين دور� رئي�سيا يف ��سرت�تيجية عمل 

منو  م�سار  مــن  جــزء�  تكون  و�أن  �ل�سركة،  هــذه 

كتابة  يف  وم�ساعدتها   ،Swvl �سركة  عمليات 

ق�سة جناح عاملية.

ومـــــن نــاحــيــتــه قـــــال �لـــرئـــيـــ�ـــض �لــتــنــفــيــذي 

�لــرقــمــي يف جمموعة  و�لــتــحــول  لــال�ــســتــثــمــار 

�ل�سركاتالنا�سئة  Pipeمن  �سركة  »�إن  زيــن 

�خلا�سةبتطوير  �لقو�عد  �سياغة  �أعــادت  �لتي 

�أن  نتوقع  لــذ�  )فينتيك(،  �ملالية  �لتكنولوجيا 

يدعم جهد �لعديد من �أ�سحاب روؤو�ض �لأمو�ل 

�ملــغــامــرة، و�ــســركــات �ل�ــســتــثــمــار خــطــط �أعــمــال 

فيه  �ساركت  �لـــذي  �جلــهــد  وهــو  �ل�سركة،  هــذه 

جمموعة زين يف �أحدث جولة متويل«.

Pipe �سركة  �أن  نعتقد   « حــمــود  و�أ�ــســاف 

�أعمال طموحة �ستعزز من  لديها ��سرت�تيجية 

منو �إير�د�تها، لذ� نتطلع �إىل �مل�ساركة يف تو�سع 

�لعمالء  من  �ملزيد  و�إ�سافة  �مل�ستمر،  �أعمالها 

�إىل من�ستها �ملتطورة«.

وتـــــابـــــع قــــائــــال » يــــــربز �أيــــ�ــــســــا ��ــســتــثــمــار 

يف  �لهائلة  �سركةSwvl�ملو�هب  يف  �ملجموعة 

�ملنطقة  يف  ن�سبياً  �مل�ستغلة  غري  ريــادة�لأعــمــال 

Swvl�أول  �ست�سبح  �إذ  �لــدول،  �ملجتمع  �أمــام 

�ــســركــة يــونــيــكــورن يف �أ�ـــســـو�ق �لــ�ــســرق �لأو�ــســط 

�إدر�جها يف  1 مليار دولر، يتم  قيمتها تتجاوز 

بور�سة نا�سد�ك«. 

االنباط-عمان

:�أن  �مل�ستقبل  حلـــور�ت  عمان  جماعة  قالت 

زيارة جاللة �مللك عبد �هلل �لثاين �بن �حل�سني 

�إىل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية ��س�ست  ملرحلة 

جديدة يف تاريخ �لأردن و�ملنطقة و�كدت �لدور 

�ملحوري لالأردن وقيادته.

�م�ض  �أ�ــســدرتــه  بيان  يف  �جلماعة  و�أ�ــســافــت 

:�ن مار�سح عن نتائج زيارة جاللته لو��سنطن 

بايدن  �لأمــريــكــي جــو  �لرئي�ض  ولــقــاء�تــه  مــع 

ـــــه، و�لــتــي �أكــــدت �لــــدور �ملــحــوري  و�أركـــــان �إد�رت

جلاللة �مللك ولالردن يف ق�سايا �ملنطقة ور�سم 

�لبيت  ترتيب  �إعــادة  تفر�ض  م�ستقبلها،  معامل 

�لذي  �لــدور  �لأردين، مبا يتو�فق مع  �لد�خلي 

�سيلعبه �لأردن يف �ملرحلة �لقادمة.

�ملرحلة  �أن  بــيــانــهــا:  �جلــمــاعــة يف  و�إ�ــســافــت 

رجــال  �مل�سوؤولية  يتحمل  �ن  تتطلب  �جلــديــدة 

وتطلعات  و�فــكــار  روؤى  تــرجــمــة  عــلــى  قــــادرون 

عمل  وبــر�مــج  خطط  �إىل  وحتويلها  جــاللــتــه، 

�آثارها  �لنا�ض  ويلم�ض  �لو�قع،  �أر�ض  على  تنفذ 

يكونون  رجــال  جاللته،  يريد  كما  حياتهم  يف 

عونا جلاللته لعپئا عليه.

يعد من  بيانها: مل  وقــالــت �جلماعة يف      

�إىل  ي�سل  مــن  �أول  جاللته  يــكــون   �ن  �ملعقول 

�مل�سوؤولون  ليتابع  ثم  م�سكلة،  فيه  تقع  مكان 

جهود جاللته حتى ل تتكرر �مل�سكلة، ولي�ض من 

�ملعقول �ن يبذل جاللته جهود� م�سنية جللب 

�ل�ستثمار، لتت�سبب �جر�ء�ت �حلكومة بتهريب 

منهم،  �لأردنيني  حتى  و�مل�ستثمرين  �ل�ستثمار 

كــمــا مل يــعــد مــقــبــول �ن يــتــم �أ�ـــســـغـــال �وقــــات 

جاللته يف �سد �لثغر�ت �لتي تنتج عن تق�سري 

فالدى  يديرونها،  �لتي  و�ملوؤ�س�سات  �مل�سوؤولني 

�ملوجه  �لــوطــن  قائد  فهو  �كــرب،  مهام  جاللته 

مل�سريته، ولديه مهام وطنية و�قليمية وعاملية، 

يجب �أن نكون عوناً جلاللته على �أد�ئها، لذلك 

�ن يقومو�  �ملــ�ــســوؤولــني  فـــاإن مــن و�جـــب جميع 

بــاملــهــام �ملــوكــلــة �إلــيــهــم عــلــى �أكـــمـــل وجـــه حتى 

�خطائهم  لإ�سالح  للتدخل  جاللته  لي�سطر 

�إىل  �ملــ�ــســوؤولــني  هـــوؤلء  فيتحول  وتق�سريهم، 

عبئ على جاللته بدل من �أن يكونو� عونا له.

�ملخل�سني  بدعوة  بيانها  �جلماعة  وختمت 

�إىل �لإلــتــفــاف حــول جاللته  �أبــنــاء �لأردن  مــن 

ي�سبو�  ما  لتحقيق  جلاللته  عوناً  يكونو�  و�أن 

�إليه وطننا.

 الملكية توضح حول هبوط طائرتها 
اضطراريا واخالء 133 راكبا

 مذكرة تفاهم بين المؤسسة 
األردنية لتطويرالمشاريع اإلقتصادية 

ونقابة المهندسين األردنيين  

االنباط-عمان

 �ـــســـرحـــت �ـــســـركـــة �خلــــطــــوط �جلـــويـــة 

ــــــة، �مـــ�ـــض �لإثـــــنـــــني عــن  ــــــي �ملـــلـــكـــيـــة �لأردن

�ملتجهة   RJ 508رقم رحلتها  ��سطر�ر 

مــن �لــقــاهــرة �إىل عــمــان �إعــــالن �لــهــبــوط 

علياء  �مللكة  )مــطــار  عــمــان  يف  �لإ�ـــســـر�ري 

10 دقــــائــــق مــــن مــوعــد  ــــــــدول( قـــبـــل  �ل

�ملقرر. �لهبوط 

وقــالــت �لــ�ــســركــة يف بــيــان لــهــا �إنـــه متت 

عملية �لهبوط ب�سالم على �ملدرج �لرئي�سي 

و مت �إخــــالء جــمــيــع ركـــاب �لــرحــلــة �لــبــالــغ 

و�أفر�د طاقم �لطائرة  133 ر�كباً  عددهم 

من  �حـــرت�زيـــاً  �مل�ساند  �ملـــدرج  على  �ل�ستة 

خــــالل �لـــ�ـــســـالمل �لـــعـــاديـــة �ىل �لــبــا�ــســات 

جميع  �تخاذ  مع  �ملطار  مبنى  �إىل  ونقلهم 

�لإجر�ء�ت �لوقائية ل�سمان �سالمهم.

تعمل حالياً  �ل�سركة  �أن  �لبيان  و�أ�ساف 

�طالق  �سبب  لتحديد  �ملعنية  �جلهات  مع 

جر�ض �لإنذ�ر.

يف  م�سافريها  �سالمة  �ن  �مللكية  و�أكدت 

�لإعتبار�ت  كل  وفــوق  �أولوياتها  مقدمـة 

�لـــتـــي تـــرتتـــب عـــلـــى �لـــ�ـــســـركـــة يف حــــالت 

�ل�سطر�ري. �لهبوط 

االنباط-عمان

وّقـــعـــت �ملــوؤ�ــســ�ــســة �لأردنـــــيـــــة لــتــطــويــر 

�ملهند�سني  ونقابة  �لإقــتــ�ــســاديــة  �مل�ساريع 

مذكرة  �ملوؤ�س�سة  مبنى  يف  �م�ض  �لأردنيني 

بني  �ل�سر�كة  لتعزيز  منهما  �سعياً  تفاهم 

�ملوؤ�س�سة و�لقطاع �لهند�سي �لأردين. 

 وتــــهــــدف �ملـــــذكـــــرة �لــــتــــي وقـــعـــهـــا عــن 

�لفتاح  عبد  �لتنفيذي  مديرها  �ملوؤ�س�سة  

�ملهند�سني  نــقــيــب  �لــنــقــابــة   وعـــن  �لــكــايــد 

�لزعبي  �سماره  �أحمد  �ملهند�ض  �لأردنــيــني 

وبح�سور ممثلني  من كال �ملوؤ�س�ستني 

�جلــهــتــني  بــــني  �لــــتــــعــــاون  تـــعـــزيـــز  �إىل 

يف جمــــال تــ�ــســمــيــم بـــر�مـــج تـــقـــدم �لــدعــم 

وزيـــادة  �لهند�سي  للقطاع  و�لــفــنــي  �ملـــال 

مــ�ــســاركــتــهــم بــاأنــ�ــســطــة وبـــر�مـــج �ملــوؤ�ــســ�ــســة 

بالإ�سافة  بها  �خلا�سة  �ل�سروط  وت�سهيل 

�لتعريفية  و�لـــور�ـــض  �لـــــدور�ت  عــقــد  �إىل 

�لفنية  �لإ�ــســتــ�ــســار�ت و�خلــدمــات  وتــقــدمي 

   . �لنقابة  ملنت�سبي 

هـــذه  �أن  لــــه  كـــلـــمـــة  يف  �لـــكـــايـــد  وقــــــال 

باأهمية  �ملوؤ�س�سة  من  �إميانا  تاأتي  �ل�سر�كة 

حت�سني  يف  �خلــا�ــض  �لقطاع  مــع  �ل�سر�كة 

بـــيـــئـــة �لأعـــــمـــــال لـــلـــمـــ�ـــســـاريـــع �لــ�ــســغــرية 

�لهند�سي  �لقطاع  يف  �لعاملة  و�ملتو�سطة 

وتعزيز وجودها حملًياً ودوليا .

مــــن جـــانـــبـــه �أكــــــد نـــقـــيـــب �ملــهــنــد�ــســني 

�لزعبي  �ــســمــاره  �أحــمــد  �ملهن�ض  �لأردنــيــني 

ـــرورة تــعــزيــز �لـــتـــعـــاون �ملــ�ــســرتك  عــلــى �ـــس

�إ�ستفادة  بــهــدف  �جلهتني  بــني  و�لتن�سيق 

�ملوؤ�س�سة  بر�مج  من  �لهند�سية  �ل�سركات 

�ملختلفة.
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اطباء االقامة: ان األوان إلصالح المنظومة الصحية واقرار نظام يوحد أطباء الصحة
 توضيحا لما نشرته »االنباط« بعنوان »اطباء االقامة يضعون مطالبهم بين يدي وزير الصحة«

االنباط – فرح مو�سى

“ان  ان��ه  ال�صحة  املقيمني يف وزارة  م��ن االط��ب��اء  ع��دد  اك��د 

يوحد  نظام خا�ص  واق��رار  ال�صحية  املنظومة  الإ�صالح  االأوان 

نظام  العقود  اأط��ب��اء  م��ك��اف��اآت  قيمة  رف��ع  بعد  ال�صحة،  اأط��ب��اء 

يف  املدنية  اخل��دم��ة  دي���وان  نظام  على  معينني  الغري  املقيمني 

وزارة ال�صحة، بواقع �صهري يبداأ من مبلغ ٧٥٠ دينار.

وا�صاروا يف تو�صيح ملا ن�صرته “االنباط” يف تقريرلها بعنوان 

“ اطباء االقامة العاملني يف وزارة ال�صحة ي�صعون مطالبهم 
بني يدي وزي��ر ال�صحة “ يوم االح��د املوافق ١/٨/٢٠٢١    انه 

بدا وا�صحا على جميع من�صات التوا�صل االإجتماعي لالأطباء 

هنالك  بان  واأطيافهم  واألوانهم  و�صرائحهم  فئاتهم  مبختلف 

نربة وا�صحة وم�صهد طغى، وان غالبية تلك املطالب توحدت 

باإقرار النظام اخلا�ص الأطباء وزارة ال�صحة اإ�صوة بالق�صاة... 

ال��ق��دمي اجل��دي��د وال���ذي ك��ان �صببا رئي�صيا يف  ان ه��ذا املطلب 

و�صف  العام  القطاع  الأط��ب��اء  اإعت�صام  يف  �صنوات  قبل  ال�صابق 

باالأطول على االإطالق وقد تعدى اأكرث من �صهر وكان �صببا يف 

اإ�صتقالة وزير ال�صحة حينها وبعدها اإنتهى االإ�صراب و التوقف 

عن العمل باأكرب هيكلة �صهدها القطاع العام ككل . 

للوراء قليال بربوز  “امل�صهد احل��ايل يرجعنا  ان  واو�صحوا 

املطالب و توحدها لدى غالبية اأطباء القطاع العام باأن مو�صوع 

ال��ن��ظ��ام اخل��ا���ص ه��و احل���ل االأم���ث���ل واالأوح�����د حل��ل م�صكالت 

الدولة  خزينة  يكلف  ال  نهائي  حل  مبثابة  وه��و  العام  القطاع 

بل على العك�ص �صي�صاهم يف احلفاظ على املال العام ويحد من 

االإ�صراف و�صراء اخلدمات الع�صوائي الذي اأثقل اخلزينة، كما 

ما  العام  القطاع  يف  ال�صحية  املنظومة  اإ�صتقرار  يف  �صي�صاهم 

يوؤدي اىل احلد من هجرة الكفاءات منها وي�صتقطب االآخرين 

خا�صة االإخت�صا�صات النادرة للعمل يف مالك وزارة ال�صحة... 

ان كل ذلك �صينعك�ص يف خدمة املواطن واحلد من التحويالت 

ال�صحي  للتاأمني  تفتقر  والتي  االأخ���رى  ال�صحية  للقطاعات 

الذي ي�صتنزف خزينة وزارة ال�صحة وميزانيتها . 

وقالوا ، ان هذا احلل وا�صح جذري ونهائي وهو احلل االأمثل 

منهم  النقابيني  وحتى  االأط��ب��اء  من  املطلقة  الغالبية  بتوافق 

بعدما  النقابي،   والعمل  العام  العمل  ب��اع طويل يف  لهم  وم��ن 

“ال ت�صمن  جرب اجلميع احللول الهام�صية الرتقيعية والتي 

و ال تغني من جوع” مبينني انه ال ميكن حل مع�صلة م�صاكل 

واإر���ص��اء  ه��ن��اك،  اأو  هنا  ركيكة  ب��زي��ادة  ال�صحي  ال��ع��ام  القطاع 

اإن  م�صيفني  ب�صرعة،  ف�صلها  يظهر  اآن��ي��ة  بحلول  واإ�صرت�صاء 

مايل  خا�ص  نظام  باإيجاد  وا�صحا  بدا  الغالبية  وتوافق  توحد 

الأطباء وزارة ال�صحة م�صتقل متاما عن ديوان اخلدمة املدنية 

اإ�صوة بالق�صاة.. ثم يكون بعدها اإلغاء كامل لكل عقود االأطباء 

بتاتا وجعل  فيه  اخل��و���ص  “االإ�صتغالل” وع��دم  ه��ذا  واإي��ق��اف 

اجلميع  لي�صمل  التعيينات  يف  املتكامل  الكامل  العادل  النظام 

العام  ال�صحي  فالقطاع  ع��ادل��ة،  وا���ص�����ص  واح���د  ق��ان��ون  �صمن 

لنظام  ولي�ص  الر�صمية  للتعيينات  وم�صتعجلة  كبرية  بحاجة 

االإقامة  االأطباء يف برامج  اأع��داد  ه��وؤالء رفع  عقود... وو�صف 

وزارة  مراكز  ان  مو�صحني  ب”فرقعة” م�صت�صفيات،  املختلفة 

ال�صحة كبرية وحتتاج على الدوام وهذا يتطلب من احلكومة 

كل  وت��واك��ب  لتالئم  ال���دوام  على  ال�صحة  وزارة  ميزانية  رف��ع 

املالية ونظام  الكفالة  اإلغاء نظام  اي�صا  ... كما يتطلب  جديد 

�صيكون  الرتغيب  نظام  اأن  ذل��ك  ل�صنوات..  باخلدمة  االإل��ت��زام 

 ، ال���وزارة  للعمل يف م��الك  اإ�صتقطابا وحبا  واك��رث  اأ���ص��د  وقعه 

ال�صحي  االأم��ن  يحقق  مبا  واملري�ص  املواطن  على  و�صينعك�ص 

املن�صود و�صيكون خريا من الرتهيب واالإلزام واالإجبار بو�صائل 

ال�صحية على تقدمي ما بجعبته  قاهرة جترب مقدم اخلدمة 

للمري�ص مكرها ما �صيكون وقعه �صلبي وكارثي ويف املح�صلة 

املت�صرر املري�ص واملواطن . 

والعمل  ال�صحية  املنظومة  الإ���ص��الح  االأوان  اآن  ات��ه  واك���دوا 

على التغيري مثل الدول التي ت�صتقطب الكفاءات ب�صتى ال�صبل 

ج��اذب��ة ال  بيئات طبية  وت��ك��ون  وع��الج��ه��م  خل��دم��ة مواطنيها 

جميع  وحل  بالتغيري  ف��ورا  البدء  امل�صوؤولني  مطالبني  منفرة 

امللفات العالقة ففي القطاع ال�صحي ال جمال للخطاأ.

 خارجية النواب تبحث والسفير األذري 
تعزيز العالقات البرلمانية واالقتصادية

 ندوة تناقش آلية الحصول على الدعم 
األوروبي للبحوث والمشاريع العلمية

 وفاة عامل وافد أثر انهيار غرفة 
بمنطقة صويلح

االنباط- عمان

 ب��ح��ث رئ��ي�����ص جل��ن��ة ال�����ص��وؤون اخل��ارج��ي��ة 

االأذري  ال�صفري  م��ع  ب���والد،  م��ريزا  النيابية، 

اأغ��ل��و �صيلموف،  ل���دى امل��م��ل��ك��ة اي���ل���دار ن����ادر 

ال�صديقني  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 

و�صبل تعزيزها وتطويرها ال�صيما الربملانية 

واالقت�صادية.

واك����د ب����والد خ���الل ل��ق��اء ال��ل��ج��ن��ة، ام�����ص 

ال��ع��الق��ات  ع��م��ق  االأذري  ال�����ص��ف��ري  االث���ن���ني، 

ودول�����ة  االأردن  ت���رب���ط  ال���ت���ي  ال���ت���اري���خ���ي���ة 

الطيبة  ال��ع��الق��ة  ان  م�����ص��ي��ف��ا  اأذرب���ي���ج���ان، 

القيادة  م�صتوى  على  البلدين  تربط  التي 

يف  وت��ع��زي��زه��ا  عليها  ال��ب��ن��اء  ميكن  وال�صعب 

املجاالت كافة خدمة ل�صبعي البلدين، الفتا 

اىل ���ص��رورة ت�صيري خ��ط ج��وي مبا�صر بني 

البلدين لت�صهيل حركتي التجارة وال�صياحة.

من جانبه، اأ�صاد اأغلو �صيلموف بالعالقات 

امل��م��ي��زة ب���ني ب�����الده وامل��م��ل��ك��ة، م�����ص��ريا اإىل 

ال��ق��وا���ص��م امل�����ص��رتك��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن كالدين 

واحل�صارة والعادات والتقاليد.

وح�����ول ت�����ص��ي��ري خ���ط ج����وي م��ب��ا���ص��ر بني 

البلدين، قال ال�صفري: ان هذا اخلط ي�صاهم 

يف تعزير وت��ط��وي��ر ح��رك��ة ال��ت��ج��ارة وت��ب��ادل 

الوفود ال�صياحية بكل �صهولة وي�صر.

االنباط- عمان

البحث  اإي���الء  اإىل  وب��اح��ث��ون  علماء  دع��ا 

العلمي وامل�صاريع العلمية مزيدا من الدعم 

وت�����ص��ه��ي��ل احل�����ص��ول ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل ال���الزم 

والعملية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ق�����ص��اي��ا  ل��ه��ا خل��دم��ة 

البحثية والعلمية ب�صكل عام.

ج��اء ذل��ك خ��الل ن��دوة نظمتها اجلمعية 

واالبداع،  والريادة  العلمي  للبحث  االأردنية 

“ ف��ر���ص احل�صول  م�����ص��اء االأح����د، ب��ع��ن��وان 

على م�صاريع اأوروبية مدعومة”.

وع���ر����ص خ��ب��ري امل�����ص��اري��ع االأوروب����ي����ة يف 

جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور فهمي 

على  احل�صول  لفر�ص  ملخ�صا  ال���رب،  اأب��و 

االأوروبي،م�صتعر�صا  االحت��اد  قبل  من  دعم 

ال��ع��دي��د م���ن ال��ن�����ص��ائ��ح واالأم���ث���ل���ة الإع����داد 

امل�صاريع الناجحة لتلك امل�صاريع.

ون����اق���������ص امل�����������ص�����ارك�����ون م�����ن ج���ام���ع���ات 

اأبحاث،  ومراكز  ووزارات  بحثية  وموؤ�ص�صات 

امل�����ص��اك��ل ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ب��اح��ث��ني يف االأردن 

قبل  م��ن  دع��م  على  ح�صولهم  دون  وحت��ول 

اجل��ه��ات ال��داع��م��ة، م��وؤك��دي��ن اأن م��ن اأه��م 

ال��ت��ق��دم مب��ق��رتح��ات بحثية  اأ����ص���ب���اب ع����دم 

ه��و ع��دم وج���ود �صبكة ���ص��رك��اء اأوروب��ي��ني يف 

�صلبا على قدرتهم  ينعك�ص  موؤ�ص�صاتهم مما 

للتقدم مبقرتحات بحثية.

واأك�����د ن��ائ��ب رئ��ي�����ص اجل��م��ع��ي��ة االأردن���ي���ة 

الدكتور  واالب��داع  والريادة  العلمي  للبحث 

���ص��م��ي��ح اأب����و ب��ك��ر، اأه��م��ي��ة ت���دري���ب وت��وج��ي��ه 

ب��امل��ه��ارات  وت��زوي��ده��م  واملهتمني  الباحثني 

الدعم  على  احل�صول  كيفية  حول  الالزمة 

يحقق  مب��ا  وم�صاريعهم،  لبحوثهم  ال���الزم 

البحث  �صوية  من  ويرفع  الوطنية  امل�صالح 

ال��ع��ل��م��ي وي���خ���رج ب��ن��ت��ائ��ج ت��ن��ع��ك�����ص اي��ج��اب��ا 

وحت��ق��ق ال��ه��دف امل��رج��و م��ن اأي م�����ص��روع اأو 

بحث.

وا���ص��ت��م��ل��ت ال����ن����دوة ع���ل���ى ال���ع���دي���د م��ن 

امل�����داخ�����الت ال���ت���ي اج���م���ع���ت ع���ل���ى ����ص���رورة 

ت���زوي���د ال��ب��اح��ث��ني وامل��ه��ت��م��ني ب��امل��ع��ل��وم��ات 

ي�صمنوا من خاللها  التي  واالآلية  الالزمة 

ومبا  مل�صاريعهم  دويل  دع��م  على  احل�صول 

واالأك��ادمي��ي  العلمي  البحث  ق�صايا  يخدم 

والق�صايا الوطنية ذات االأولوية.

االنباط- عمان

تويف عامل وافد واأ�صيب اآخر اإثر انهيار 

غرفة بويلر م�صتقلة تتبع الإحدى العمارات 

مبنطقة �صويلح.

مديرية  با�صم  االإع��الم��ي  الناطق  وق��ال 

االأمن العام، يف بيان �صحفي ام�ص االثنني، 

اإن كوادر االإنقاذ واالإ�صعاف يف مديرية دفاع 

م���دين غ���رب ع��م��ان ت��ع��ام��ل��ت م��ع ب���الغ ورد 

بتعر�ص  يفيد  وال�صيطرة،  العمليات  لغرفة 

ع��ام��ل��ني واف���دي���ن ل��ل��م��ح��ا���ص��رة اإث����ر ان��ه��ي��ار 

غرفة بويلر م�صتقلة تتبع الإحدى العمارات 

باأعمال  قيامهما  اأث��ن��اء  �صويلح،  مبنطقة 

الهدم للغرفة.

امل���دين و�صلت  ال��دف��اع  اأن ف��رق  واأ���ص��اف 

من  اإخراجهما  على  وعملت  احل��ادث  ملوقع 

حت���ت االأن���ق���ا����ص، وك����ان اأح���ده���م���ا م��ت��وف��ي��ا 

الوفاة  اأخليت  بك�صور، حيث  واالآخر م�صاب 

ال��ط��ب��ي��ة  اإىل م�����ص��ت�����ص��ف��ى م��دي��ن��ة احل�����ص��ني 

ونقل  للم�صاب  االأولية  االإ�صعافات  واأجريت 

للم�صت�صفى هو قيد العالج.

م��ف��اج��اأة ع���ودة امل��ع��ار���ص ن��اي��ف ال��ط��ورة اىل ار����ص ال��وط��ن اث����ارت كثري م��ن التكهنات 

واالجتهادات حول اأ�صباب العودة ال ي�صتند اي منها على معلومة موؤكدة، ول�صت يف �صدد 

نفي او تاأكيد اي منها..

الطورة ال�صخ�صية اجلدلية �صواء اتفقنا معه ام اختلفنا هو مواطن اردين ولي�ص من 

حق اح��د منعه او و�صع عراقيل ام��ام عودته لوطنه، بل اج��د ان عودته ع��ربة لغريه من 

معار�صي اخل��ارج ان مرجوعهم مهما اختلفنا هو للوطن حا�صنة اجلميع، وللتو�صيح ال 

يوجد معار�صة خارجية فاعلة، هناك ب�صعة اأ�صخا�ص اإمتهنوا اخلروج علينا عرب فيديوهات 

�صتم وحتري�ص ون�صر ف�صائح لبع�ص ملفات منها ما ت�صرب لهم، مل يقدم اي منهم اية روؤية 

وحلول �صيا�صية، او برامج ال�صالحات اقت�صادية..

روؤيتي ان املنطقة مقبلة على احداث �صيا�صية هامة مت و�صع بع�ص خيوطها الرئي�صة 

خالل زيارة جاللة امللك المريكا، وهذا ي�صتدعي متتني جبهتنا الداخلية وطي اية خالفات 

داخلية نازفة، واتباع نهج جديد مع املعار�صة عنوانه احلوار واالحتواء، والعمل على اطالق 

�صراح معتقلي الراأي والكلمة واجلرائم االلكرتونية، وحل م�صكلة نقابة املعلمني بالتوافق، 

فقيادة ي�صندها �صعبها ويحميها، ال ُتقهر وال تخ�صع لغري قرارها الوطني!

د. عصام الغزاوي

 مرجعهم للوطن .. حاضنة 
الجميع

 البرلمانية األردنية مع دول الخليج تبحث ولجنة برلمانية إماراتية تعزيز التعاون الثنائي

 حماية المستهلك تطالب الحكومة بوضع سقف سعرية لأللبان

 التنمية: ضبط 1137 متسوال خالل شهر تموز الماضي

االنباط- عمان

 بحثت جلنة االأخ���وة الربملانية االأردن��ي��ة مع 

دول اخلليج العربي واليمن برئا�صة النائب حممد 

عناد الفايز، خالل اللقاء االأول الذي جمعها مع 

االأردن��ي��ة  االإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�صداقة  جلنة 

يف املجل�ص الوطني االحت��ادي االإم��ارات��ي برئا�صة 

النائب �صذى �صعيد النقبي، ام�ص االثنني، جممل 

العالقات االأخوية التي تربط البلدين ال�صقيقني 

�صيما  االأ�صعدة  وعلى خمتلف  كافة  امل��ج��االت  يف 

الربملانية منها.

واأ���ص��اد الفايز، خ��الل اللقاء ال��ذي ج��رى عرب 

اأع�صاء  وح�صره  )زووم(،  املرئي  االت�صال  تقنية 

ال��ل��ج��ن��ة ال����ن����واب حم��م��د ال�����ص��ط��ن��اوي وحم��م��د 

العبابنة وميادة �صرمي ورميا العمو�ص، بالعالقات 

امل��م��ل��ك��ة ب�صقيقتها دول��ة  ت��رب��ط  ال��ت��ي  االأخ���وي���ة 

اأن تنا�صقها  االإم��ارات العربية املتحدة، الفتا اىل 

وان�����ص��ج��ام��ه��ا ح��ي��ال ال��ع��دي��د م���ن ال��ق�����ص��اي��ا ذات 

االهتمام امل�صرتك ياأتي انعكا�صا لطبيعة العالقات 

املميزة بني قيادتي البلدين احلكيمتني.

واأكد اأهمية التعاون وتن�صيق اجلهود امل�صرتكة 

مل��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ع��رب ت��ب��ادل اخل���ربات 

العالقات  بطبيعة  النهو�ص  و�صبل  ال�صاأن،  بهذا 

االأ�صعدة  املجاالت وعلى خمتلف  العديد من  يف 

وت��ق��دمي ك��ل اال���ص��ن��اد وال��دع��م ل��دول��ة االم����ارات 

وكذلك تبادل اخلربات يف هذا املجال.

ووجه الفايز للجانب االإماراتي دعوة ر�صمية 

اآف��اق  فتح  بهدف  االأردين  النواب  جمل�ص  لزيارة 

العالقات  ولتعزيز  الدبلوما�صي  للعمل  جديدة 

امل��ت��ب��ادل��ة، واال���ص��ت��ف��ادة م��ن اخل����ربات وال��ت��ج��ارب 

الناجحة، مبا يعزز الدور الدبلوما�صي للمجال�ص 

النيابية من خالل تقريب وجهات النظر وتوحيد 

االهتمام  ذات  الق�صايا  ح��ي��ال  العربية  امل��واق��ف 

امل�صرتك.

وبني اأن دعوته تاأتي �صعياً اإىل توطيد روابط 

االإم����ارات  دول���ة  و�صقيقتها  اململكة  ب��ني  االأخ����وة 

العربية املتحدة نظراً الأهمية االأدوار التي تقوم 

عرب  العامل  م�صتوى  على  النيابية  املجال�ص  بها 

الدبلوما�صية الربملانية الثنائية يف دعم الق�صايا 

وتوحيد املواقف.

واأك�����دت ال��ن��ق��ب��ي، م��ن ج��ان��ب��ه��ا، اأه��م��ي��ة ال���دور 

احليوي للجنة يف توطيد العالقات بني البلدين 

ال�صقيقني، والتاأكيد على تفعيل مذكرة التفاهم 

الربملانية االأردنية االإماراتية التي جرى توقيعها 

من قبل املجل�ص ال�صابق.

وبينت اأن العالقات االأردنية االإماراتية متينة، 

واالأخ����وة.  ال��ت��الح��م  يف  عربيا  اأمن���وذج���ا  وت�صكل 

اأن بالدها ت�صهد ا�صتمرارية  واأ�صارت النقبي اإىل 

لنهج تنموي كر�صه املغفور له باإذن اهلل ال�صيخ زايد 

اآل نهيان، الفتة اإىل االإ�صالحات امل�صتمرة بجهود 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد وويل عهده 

ال�صيخ حممد بن زايد.

ون���وه���ت ال��ن��ق��ب��ي اإىل ال��ت��اري��خ ال��ط��وي��ل من 

املواقف امل�صرتكة ل��الأردن واالإم���ارات، والعالقات 

املميزة بني البلدين ال�صقيقني.

االأردين  امل��وق��ف  م��ن جهتهم،  ال���ن���واب،  واأك����د 

اإىل  الفتني  الفل�صطينية،  الق�صية  جت��اه  الثابت 

اأن االأردن يقف مع جميع اجلهود الداعمة للحق 

ق��ن��وات  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة  اأك�����دوا  ك��م��ا  الفل�صطيني. 

واملوؤ�ص�صات احلكومية  امل�صتثمرين  التوا�صل بني 

املعنية يف اململكة واالمارات.

االإماراتي،  اللجنة من اجلانب  اأع�صاء  واأ�صاد 

من جانبهم، بالعالقات االأردنية االإماراتية واأنها 

متجذرة وثابتة، ودع��وا اىل تفعيل الدبلوما�صية 

االأردين  النواب  جمل�ص  بني  والتعاون  الربملانية 

واملجل�ص الوطني االحتادي.

ك��م��ا ج����رى، خ���الل ال��ل��ق��اء، ب��ح��ث ال��ع��الق��ات 

واالم����ارات  اململكة  ب��ني  القائمة  اال�صرتاتيجية 

وتو�صيعها  وتطويرها  بتقويتها  الكفيلة  وال�صبل 

مبا يحقق االأهداف والروؤى امل�صتقبلية.

امل�صرتك  الت�صامن  على  التاأكيد  ج��رى  كما 

ال�صيا�صية  واالأزم�������ات  ال��ت��ح��دي��ات  ج��م��ي��ع  ح��ي��ال 

الأحد  ا�صتمراراً  باملنطقة  تع�صف  التي  واالأمنية 

ثوابت العالقات التاريخية القائمة بني البلدين 

اأمنهما  ب��اأن  اإدراكهما  من  وانطالقاً  ال�صقيقني، 

جزء اأ�صيل من اأمن املنطقة واالأمن الدويل.

االنباط-عمان

ال�صناعة  وزارة  امل�صتهلك  ح��م��اي��ة  ط��ال��ب��ت   

وال���ت���ج���ارة ب��ال��ت��دخ��ل ال���ف���وري وال��ق��ي��ام ب��دوره��ا 

ا�صعار االلبان وحتديد �صقوف  الرقابي ملنع رفع 

���ص��ع��ري��ة ع���ادل���ة وذل�����ك ب��ع��د ق���ي���ام ���ص��رك��ة ب��رف��ع 

 4% ب��ني  م��ا  ت���راوح���ت  بن�صب  منتجاتها  �صعر 

م�صبق  ات��ف��اق  ه��ن��ال��ك   اأن  خ��ا���ص��ة   .20% اإىل 

اأ�صعار  االأل��ب��ان على قائمة  ال���وزارة وم�صانع  بني 

ا�صرت�صادية حمددة العام 2019 بحيث يرتاوح 

�صعر الكليو بني 1.20 دينار و1.25 دينار/كغم 

للم�صتهلك . .

وا���ص��ت��غ��رب ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��ي��دات رئي�ص 

هذه  قيام  امل�صتهلك  حلماية  الوطنية  اجلمعية 

اأن ا�صعار  اأ�صعار منتجاتها بالرغم  ال�صركة برفع 

البيع احلالية تعترب مرتفعة مقارنة مع تكاليف 

الطازج  احلليب  بيع  اأ�صعار  ب���اأن   علماً  انتاجها  

باالإ�صافة  قبل منتجي احلليب.   ترتفع من  مل 

اإىل وجود اتفاق ما بني ال��وزارة وم�صانع االلبان 

على عدم الرفع خالل هذه الفرتة ال�صعبة التي 

منر بها، داعيا  احلكومة، ممثلة بوزارة ال�صناعة 

لوقف  التدخل  �صرورة  اىل  والتموين،  والتجارة 

ال���زي���ادة على ا���ص��ع��ار ه���ذه امل����ادة االأ���ص��ا���ص��ي��ة التي 

حتتاجها االأ�صر ب�صكل �صبه يومي من خالل.

خالل  تلقت  اجلمعية  اأن  عبيدات  د  واأ���ص��اف 

االي��ام املا�صية �صكاوى من املواطنني حول زيادة 

ال�صركات  ك��ربى  اإح���دى  االأل��ب��ان من قبل  اأ�صعار 

امل�صنعة باململكة، موؤكدا اأن الظروف اال�صتثنائية 

ال�صعبة التي منر ب�صبب جائحة كورونا تتطلب 

من اجلميع التعاون والتكاتف من اأجل التخفيف 

اال���ص��ع��ار عليهم.  اأن يتم رف��ع  امل��واط��ن��ني ال  على 

ذلك اأن القرار الذي مت اتخاذه من قبل ال��وزارة 

م��ن خ���الل اإع����الن ال��ن�����ص��رة اال���ص��رت���ص��ادي��ة ج��اء 

نظراً للظروف االقت�صادية ال�صعبة التي يعي�صها 

املواطنني ومن اأجل �صمان توفر االألبان باأ�صعار 

معقولة تتنا�صب مع القدرات ا 

�صراء  امل��واط��ن��ني اىل  ال��دك��ت��ور عبيدات  ودع���ا 

االل���ب���ان م���ن امل����ارك����ات االخ�����رى ال��ت��ي مل ت��رف��ع 

التي  ال�صعبة  ال���ظ���روف  م���ع  ا���ص��ع��اره��ا مت��ا���ص��ي��ا 

قبل  من  اأمكن  اإن  حمليا  يعي�صونها.وت�صنيعها 

ربات البيوت الغري عامالت.

االنباط- عمان

 اأ�صدرت وزارة التنمية االجتماعية، تقريرها 

عن �صهر متوز املا�صي، ر�صدت فيه اأبرز خدمات 

الرقابية مبختلف  وزياراتها  واإجراءاتها  ال��وزارة 

مناطق اململكة.

وقال الناطق االإعالمي للوزارة اأ�صرف خري�ص 

ام�ص االثنني، اإن التقرير يو�صح حجم اخلدمات 

الوطنية  املعونة  و�صندوق  ال���وزارة  قدمتها  التي 

وال�صجل العام للجمعيات واملوؤ�ص�صات التابعة لها، 

وعدد امل�صتفيدين منها باالأرقام ونوع اخلدمة.

وقدمت مديريات ال��وزارة امل�صاعدات النقدية 

لنحو 4904 اأ�صر، فيما ا�صتفادت 11510 اأ�صر 

من امل�صاعدات العينية، ومت اإجراء 3444 درا�صة 

الفقرية،  لالأ�صر  ال�صحي  التاأمني  منح  لغايات 

العالج،  االإعفاء من نفقات  لغاية  درا�صة  و211 

و17 درا�صة لت�صوية حقوق الورثة.

ووفًقا للتقرير، بلغ عدد طلبات �صراء م�صاكن 

اأ�صر فقرية 84 طلبا، وجرى ا�صتقبال 54 طلًبا 

ل�صيانة م�صاكن، و�صيانة 6 م�صاكن الأ�صر فقرية، 

وبناء 5 م�صاكن الأ�صر فقرية، واإجراء 64 درا�صة 

الأ�صر منتجة.

ال������وزارة  اأن م���دي���ري���ات  ال���ت���ق���ري���ر،  واأ�����ص����اف 

ا�صتقبلت 75 طلًبا لرتخي�ص ح�صانات، واأغلقت 

وا�صتقبلت  ح�صانات.   10 واأنذرت  ح�صانة،   22

الوزارة ال�صهر املا�صي 50 طلب احت�صان، واأجرت 

تتعلق باإحلاق اأطفال يف دور الرعاية،  درا�صة   19
فيما خرج منها 28 طفاًل.

دور  يف  م�صنني  الإحل���اق  طلًبا   15 وا�صتقبلت 

رع��اي��ة ك��ب��ار ال�����ص��ن، واأج�����رت 20 درا����ص���ة تتعلق 

الرعاية،  مراكز  يف  اإعاقة  ذوي  اأ�صخا�ص  باإحلاق 

ب��ي��ن��م��ا ن���ف���ذت اأق�������ص���ام م���دي���ري���ات احل�����ص��ان��ات، 

واالح��ت�����ص��ان، واالإع���اق���ات، واجل��م��ع��ي��ات، وتعزيز 

االإنتاجية واالأحداث 701 زيارة تتبعية.

واأو�صح التقرير، اأن مديريات الوزارة ا�صتقبلت 

و�صكلت  خ��ريي��ة،  جمعيات  لتاأ�صي�ص  طلبا   28

اإداري���ة موؤقتة لنحو 49 جمعية خريية،  هيئات 

احل�صول  بطلبات  جمعية   118 تقدمت  فيما 

على دعم، و39 طلًبا ملنح متويل م�صاريع تنموية 

للجمعيات، و232 زيارة ميدانية قام بها مدراء 

التنمية للمجال�ص البلدية والالمركزية.

واأج��رت ال��وزارة 481 درا�صة متعلقة بحاالت 

االأح��داث، اإذ دخل اإليها 228 حدًثا خالل �صهر 

مت���وز امل��ا���ص��ي، ف��ي��م��ا اأج�����رت م��دي��ري��ة مكافحة 

 1137 خ��الل��ه��ا  ح��م��ل��ة، �صبط   390 ال��ت�����ص��ول 

مت�صواًل، واأجريت 1784 درا�صة لطلب احل�صول 

على اإعفاء من ر�صوم ت�صريح العمل.

قال  للجمعيات  ال��ع��ام  بال�صجل  يتعلق  وفيما 

خري�ص، اإنه جرى ت�صجيل 19 جمعية، وجمعية 

واحدة كفرع جلمعية اأجنبية، وحل 55 جمعية، 

ونقل  احت���اد،  لع�صوية  جمعيتان  ان�صمت  فيما 

تبعية جمعيتني، وجرت املوافقة على 26 نظاما 

اأ�صا�صيا معدال، واملوافقة ل�25 جمعية للح�صول 

على التمويل االأجنبي.

ووفًقا لتقرير اأعمال �صندوق املعونة الوطنية 

امل�صتفيدة  ل�صهر مت��وز، بلغ عدد االأ�صر اجلديدة 

فيما  اأ���ص��رة،   733 املتكررة  ال�صهرية  املعونة  من 

 89 عن  املتكررة  ال�صهرية  املعونة  اإي��ق��اف  ج��رى 

ال�صهرية  امل��ع��ون��ة  تخفي�ص  اإىل  اإ���ص��اف��ة  اأ����ص���رة، 

املتكررة ل� 11 اأ�صرة.

من  املا�صي  ال�صهر  اأ���ص��رة   1643 وا�صتفادت 

 ،)3 )تكافل  املوؤقت”  النقدي  “الدعم  برنامج 

“الدعم  ب��رن��ام��ج  اأ���ص��رت��ان م��ن  ا���ص��ت��ف��ادت  بينما 

اأ�صرة جديدة  ، و1456   )1 التكميلي” )تكافل 

العاجلة  الطارئة  املالية  “املعونات  برنامج  م��ن 

ب��رن��ام��ج  م��ن  ج��دي��دة  اأ����ص���رة  و19  والفورية”، 

من  جديدة  اأ�صرة  و29  اجل�صماين”،  “التاأهيل 
برنامج “دعم برامج التدريب املهني الأبناء االأ�صر 

املنتفعة”.

وا���ص��ت��ف�����ص��ارا  تظلما  ب�193  اأ����ص���ر  وت��ق��دم��ت 

اأ�صرة  اأي  تتقدم  مل  بينما  لربنامج “تكافل 3”، 

لتظلم وا�صتف�صار لربنامج “تكافل 1”.

الثالثاء   3 / 8 / 2021

وزارة الصناعه والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

اال�سماء  م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  من  )8/ج(  املاده  الحكام  ا�ستنادا 

التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين  باأن اال�سم التجاري ) حمطة �سم�س ال�سمال للمحروقات( 

وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم ) 252824( با�سم ) �سركة حممد احمد الزعبي و�سركاه 

( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) حممد احمد حممد الزعبي ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على 

الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن 

م�سجل اال�سماء التجارية



منذ وان اعلنت امانة عمان عن البدء يف الت�سغيل التجريبي لبع�ص م�سارات البا�ص 

التوا�سل  وم��واق��ع  واملنا�سبات  ال��ل��ق��اءات  ك��ل  يف  ال�ساعة  ح��دي��ث  ا�سبح  ال����ردد..  �سريع 

االجتماعية.. فمن موؤيد متفائل ومفتخر.. اىل مت�سائم وغري مقتنع بنجاحه..

را�ص  ُكنُت غري  واإن  ال��ردد.. منجز وطني..  �سريع  البا�ص  ان  اق��ول..  ناحيتي  ومن 

عنه..

يف هذه الر�سالة ال�سريعة واملوجهة اىل كل وطني اردين اقول بان هذا امل�سروع الذي 

عدم  من  الرغم  وعلى  وتعطالت..  باغالقات  وت�سبب  طائلة  مبالغ  االردن  خزينة  كلف 

تاأييدي له من اال�سل.. اال انه ا�سبح �سيئا واقعا م�سجال �سمن �سجالت الوطن.. وكل 

واحد منا هو �سريك فيه.. �سئنا او اأبينا فهو كيان موجود ال رجعة وال عودة عنه.. وعلينا 

ان ن�ستفيد منه باق�سى الطاقات..

لو  ل��ه..  ترويجيا  يكون  وق��د  طبيعيا..  عاديا  �سيئا  اعتربه  عليه  التندر  مو�سوع  اإن 

وع��دم  ايجابية  بنظرة  ال�سيء  ذل��ك  اخ��ذ  امل�سوؤولني  وعلى  ع��م��ان..  ام��ان��ة  ذل��ك  ا�ستغلت 

الركون واال�ست�سالم اىل الكاآبة واخلذالن.. راجيا ان ال تاأخذوها من باب التنمر او الذم 

والتثبيط.. وان ت�سغلكم عن امتام هذا امل�سروع بال�سكل االمثل والذي قد يجعل املواطن 

الكثري..  وال�سغوطات  االحتقانات  من  فيها  ما  فيها  فالنا�ص  االنتظار..  �سنني  ين�سى 

ويجدون �سالتهم يف هكذا فعل..

املُ�َسِرع يف بلدي.. مفادها ان املحيطني بنا يعتربننا من  ويف اخلتام ار�سل ر�سالة اىل 

ال�سعوب االكرث ثقافة ودراية واطالع وانفتاح على االآخر.. ناهيك عن تفاخرنا بعقولنا 

وفهمنا.. واالعتزاز بانف�سنا الذي يعانق ال�سحاب.. و »�سوفة حالنا« وان ال احد يجارينا..

وحني ننظر اىل مثيل »با�سنا« الذي انتظرناه �سنني طويلة.. جند ان الفا�سل بينه 

وبني ال�سيارات واحلافالت االخرى هو خط مر�سوم باللون اال�سفر.. وال يجروؤ اي كان 

تعدي ذلك اخلط..

وعندنا قامت اجلهات املعنية بو�سع جدار حاجز بينه وبني املارة واملركبات االخرى.. 

اال ان التعدي عليه وعلى م�ساره �سيء ا�سبح مقيتا لدرجة انني ا�سعر باننا ل�سنا يف االردن 

املتح�سر املثقف..

او  امل�سروع  وهنا اطالب بت�سريع �سارم قوي نافذ يحمي هذا املنجز.. وان ال يتحمل 

�سائق احلافلة اية م�سوؤولية جزائية او ع�سائرية جراء اي حادث داخل م�سار البا�ص �سريع 

الردد مع اي دخيل عليه..

حمى اهلل االأردن ملكا و�سعبا واأر�سا..

ابو الليث..

محمود الدباس

الى من يهمه االمر.. 
الباص سريع التردد.. من 
يتعدى على مساره.. ال 

حقوق له

االنباط- عمان

لالأمم  التابع  العاملي  االأغذية  برنامج  اأعلن   

املتحدة يف االأردن عن م�ساهمة احلكومة الكندية 

لدعم جهود  اأم��ريك��ي،  دوالر  مليون   3.2 مببلغ 

ال�سوريني  اإىل دعم الالجئني  الرامية  الربنامج 

يف االأردن.

وا�����س����اد ال���ربن���ام���ج يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي، ام�����ص 

االثنني، مب�ساهمة احلكومة الكندية التي جاءت 

يف الوقت املنا�سب والتي �ساعدت على تفادي قطع 

امل�ساعدات الغذائية عن نحو 000ر110 الجئ 

�سوري يعي�سون يف اململكة.

وق������ال امل���م���ث���ل وامل����دي����ر ال���ُق���ط���ري ل��ربن��ام��ج 

ك��وري��ي��ا  األ����ربت����و  االأردن  يف  ال���ع���امل���ي  االأغ�����ذي�����ة 

احلكومة  ل��دع��م  مم��ن  ال��ربن��ام��ج  »اإن  مينديز: 

ال��الج��ئ��ني يف االأردن  امل�����س��ت��م��ر الأزم����ة  ال��ك��ن��دي��ة 

ع�سرات  ع��ن  الغذائية  امل�����س��اع��دات  قطع  وجت��ن��ب 

خ���رى، وم��ع ذل��ك ال 
ُ
اأ االآالف من الالجئني م��رة 

الربنامج حرجة حيث نحتاج  تزال حالة متويل 

مليون   53 ق��دره  اإ�سايف  مبلغ  اإىل  عاجل  ب�سكل 

دوالر اأمريكي للحفاظ على امل�ساعدات الغذائية 

حتى  املقبلة  االأ�سهر  خالل  الجئ  مليون  لن�سف 

ن��ه��اي��ة ه����ذا ال���ع���ام.«وق���ال���ت ���س��ف��رية ك��ن��دا ل��دى 

كندا  »تلتزم  البيان  بح�سب  بوتي،  دونيكا  االأردن 

ب��دع��م ج��ه��ود ب��رن��ام��ج االأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي لتقدمي 

امل�����س��اع��دة ال��غ��ذائ��ي��ة واالح���ت���ي���اج���ات االإن�����س��ان��ي��ة 

ل��ت��ق��دمي  ���س��ع��داء  ن��ح��ن  و  االأردن،  يف  االأخ������رى 

امل�ساعدة يف هذا الوقت احلرج لربنامج االأغذية 

بداية  منذ  الكندية  احلكومة  العاملي.«و�ساهمت 

12.6 مليون دوالر  2021 بتمويل قيمته  عام 

العاملي  االأغذية  برنامج  ا�ستجابة  اأمريكي لدعم 

الأزمة الالجئني ال�سوريني يف االأردن.

 تمويل طارئ من الحكومة الكندية بقيمة 3.2 مليون دوالر 
لالجئين السوريين في األردن

علي: نعتز بأن الصناعة الوطنية بدأت بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتسويق المنتجات األردنية

الهناندة : اهمية المعارض االفتراضية في ظل الظروف التي فرضتها »كورونا«

صناعة عمان تعلن عن المعرض الدولي االفتراضي األول 
للصناعات الغذائية

االنباط-عمان

حت���ت رع���اي���ة وزي�����رة ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

والتموين املهند�سة مها علي ووزير االقت�ساد 

الرقمي والريادة احمد الهناندة، اأعلنت غرفة 

املعر�ص  بتنظيم  �ستقوم  ان��ه��ا  ع��م��ان  �سناعة 

الدويل االفرا�سي االول لل�سناعات الغذائية 

خالل �سهر ت�سرين ثاين القادم، وذلك خالل 

موؤمتر �سحفي اقيم يف مبنى الغرفة.

وزي������رة ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن 

باأن  اعتزازها  عن  اعربت  علي  مها  املهند�سة 

بتوظيف  ب����داأت  ال��وط��ن��ي��ة  ال�سناعة  ان  ن���رى 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة ل��ت�����س��وي��ق امل��ن��ت��ج��ات 

حيث  التكنولوجيا،  ه��ذه  با�ستخدام  االأردن��ي��ة 

اأ�سا�سية  رك��ي��زة  تعترب  الوطنية  ال�سناعة  ان 

النمو  يف االقت�ساد الوطني واحدى حمركات 

ال�سناعة  وزارة  ا�ستعداد  موؤكدة  االقت�سادي، 

من خالل املوؤ�س�سة االأردنية لتطوير امل�ساريع 

االقت�سادية »جيدكو« لدعم ال�سركات االردنية 

الراغبة باال�ستفادة من التكنولوجيا املتطورة 

يف الت�سويق االلكروين ملنتجاتها.

وزي���ر االق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي وال���ري���ادة اأحمد 

يف  االفرا�سية  املعار�ص  اهمية  اأك��د  الهناندة 

كورونا،  جائحة  فر�ستها  التي  ال��ظ��روف  ظل 

والتي دفعت لال�سراع يف العمل التكنولوجي. 

قادمة  خطوات  ام��ام  اننا  اىل  الهناندة  وا�سار 

ت�سمل  املعلومات،  تكنولوجيا  جمال  يف  كثرية 

ال��وزارة  تعمل  االردن، حيث  القطاعات يف  كل 

قطاع  تطوير  على  �سركائها،  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 

امل��م��ل��ك��ة، وت��ع��زي��ز التحول  ري����ادة االع���م���ال يف 

ال��رق��م��ي واحل��ك��وم��ة االل��ك��رون��ي��ة و ت�سميم 

برامج لتعزيز املهارات الرقمية

وع��م��ان  االردن  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ت��ي  رئ��ي�����ص 

امل���ه���ن���د����ص ف��ت��ح��ي اجل���غ���ب���ري اك�����د ان غ��رف��ة 

���س��ن��اع��ة ع���م���ان ���س��ت��ق��وم ب��ت��ن��ظ��ي��م امل��ع��ر���ص 

ل��ل�����س��ن��اع��ات  االول  االف����را�����س����ي  ال��������دويل 

ال�سناعية  الثورة  اأدوات  باإ�ستخدام  الغذائية، 

ال��راب��ع��ة، ومب�����س��ارك��ة حم��ل��ي��ة ودول���ي���ة، حيث 

لل�سركات  اجلاهئزة  رفع  على  الغرفة  �ستقوم 

هذه  مثل  يف  للم�ساركة  االأ|ردنية  ال�سناعية 

املعار�ص.

املعر�ص،  ه��ذا  تنظيم  ان  اجلغبري  وا�ساف 

اململكة  ياأتي بناء على الظروف التي متر بها 

كورونا،  بجائحة  يتعلق  فيما  والعامل عموما، 

ال��ت��ي فر�ست واق��ع��ا ج��دي��دا الآل��ي��ات ال��روي��ج 

وال���ت�������س���وي���ق، م����ن خ�����الل اع���ت���م���اد ال���روي���ج 

لهذه  ال��ه��ام��ة  الو�سائل  ك��اح��دى  االل��ك��روين 

�ستحر�ص على  الغرفة  ان  اىل  الغاية، م�سريا 

جناح هذا املعر�ص يف حتقيق االهداف املتوخاة 

منه م��ن خ��الل م�ساركة رج��ال اع��م��ال وجت��ار 

من خمتلف دول العامل يف هذا املعر�ص، وعقد 

امل�ساركني  وب��ني  بينهم  ثنائية  عمل  ل��ق��اءات 

العمل  ف��ر���ص  ت��وف��ري  وت�ساهم يف  االأردن���ي���ني، 

الأب����ن����اء ه����ذا ال���وط���ن مب���ا ي��خ��ف��ف م���ن ن�سب 

البطالة املرتفعة.

الدكتور  ع��م��ان  �سناعة  غ��رف��ة  ع��ام  م��دي��ر 

نائل احل�سامي ا�سار اىل انه  بجهود من �سباب 

يف غرفة �سناعة عمان، فقد مت اطالق مبادرة 

اأعتمدت  والتي  االإفرا�سية،  املعار�ص  اأر���ص 

ب�سكل رئي�ص على طاقاتهم ال�سبابية و�سركات 

ري���ادي���ة اردن���ي���ة يف ب��ن��اء ال��ف��ك��رة وت��ط��وي��ره��ا 

واإخ��راج��ه��ا حليز ال��وج��ود، وذل���ك م��ن خالل 

اأجنحة عر�ص ت�سمن خيارات وا�سعة من اأدوات 

بني  والتوا�سل  واالإت�سال  الرويج  واأ�ساليب 

اللقاءات  لت�سهيل عقد  والزائرين،  العار�سني 

�سيتم  ك��م��ا  ال��ت��ج��اري��ة،  وامل��ف��او���س��ات  الثنائية 

�سمن فعاليات هذا املعر�ص االفرا�سي، عقد 

الق�سايا  اأب��رز  تناق�ص  ور���ص عمل وم��وؤمت��رات 

من�سة  ان  م��و���س��ح��ا  وال��ت��ج��اري��ة،  ال�سناعية 

املعار�ص تدعم )5( لغات ا�سافة اىل العربية.

 أبو غزالة واإليسيسكو يبحثان التعاون في مجال الذكاء 
االصطناعي والبحث العلمي

 األردن يتقدم 4 درجات عالميا على مؤشر جاهزية الشبكات

االنباط- عمان

العاملية  غزالة  اأبو  بحثت جمموعة طالل   

م����ع م��ن��ظ��م��ة ال����ع����امل االإ�����س����الم����ي ل��ل��رب��ي��ة 

وال���ع���ل���وم وال��ث��ق��اف��ة )االإي�����س��ي�����س��ك��و(، خ��الل 

ج��ل�����س��ة رق��م��ي��ة، ال��ت��ع��اون يف جم���االت ال��ذك��اء 

اال����س���ط���ن���اع���ي وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ع��ل��ي��م 

اال�سراتيجي. واال�ست�سراف  الرقمي 

وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ���س��ح��ايف ع���ن امل��ج��م��وع��ة، 

ام�����ص االث��ن��ني، اأك���د رئ��ي�����ص وم��وؤ���س�����ص ط��الل 

اأب������و غ����زال����ة ال���ع���امل���ي���ة ال���دك���ت���ور ط�����الل اأب����و 

غ��زال��ة، اأه��م��ي��ة جت��دي��د اأ���س��ال��ي��ب ال��ت��ع��ل��ي��م يف 

البحث  تنمية  بهدف  االإ�سالمي  العامل  دول 

اأمة  لبناء  واالبتكار،  االإبداع  وت�سجيع  العلمي 

لو�سع  امل��ا���س��ة  احل��اج��ة  اإىل  م�����س��ريا  م��ب��دع��ة، 

جمال  يف  وا�سحة  و�سيا�سات  اأخالقية  رقابة 

اال�سطناعي. الذكاء 

الإ�سدار  االإي�سي�سكو  مع  التعاون  اإىل  ودعا 

ق��ام��و���ص م�����س��ط��ل��ح��ات ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي 

مبينا  ال���دول���ي���ة،  امل�����س��ت��وي��ات  ع��ل��ى  وت��ع��م��ي��م��ه 

اأه��م��ي��ة ت��ن��م��ي��ة اأ���س��ال��ي��ب ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر 

بالدول  اأ�سوة  العلمي  البحث  يف  واال�ستثمار 

الغربية.

اأب����و غ��زال��ة اإىل امل��ع��اي��ري وامل��ب��ادئ  واأ����س���ار 

والتي  املتحدة  لالأمم  العاملي  للميثاق  الع�سرة 

من�سب  ت�سلمه  ف��رة  خ��الل  اعتمادها  ج��رى 

ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جم��ل�����ص امل��ي��ث��اق ال��ع��امل��ي ل��الأمم 

امل���ت���ح���دة، وامل�����س��ت��م��ّدة م���ن االإع������الن ال��ع��امل��ي 

حل���ق���وق االإن�������س���ان، واإع������الن م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل 

االأ�سا�سية  واحل��ق��وق  امل��ب��ادئ  ب�����س��اأن  ال��دول��ي��ة 

البيئة  ب�ساأن   )Rio(ريو واإع��الن  العمل،  يف 

ملكافحة  امل��ت��ح��دة  االأمم  وات��ف��اق��ي��ة  والتنمية، 

الف�ساد.

يف  ال�����رج�����ل  ت���������س����ارك  امل������������راأة  اأن  وب�������ني 

امل�����س��وؤول��ي��ات واالأع���ب���اء، داع��ي��ا اإىل ا���س��ت��خ��دام 

م�سطلح  من  بدال  امل��راأة«  »م�ساركة  م�سطلح 

متكني  على  ق��ادرة  ام��راأة  ك��ل  الأن  »التمكني«، 

بنف�سها. نف�سها 

وق��������ال االأم���������ني ال�����ع�����ام مل���ن���ظ���م���ة ال����ع����امل 

االإ�����س����الم����ي ل���ل���رب���ي���ة وال����ع����ل����وم وال���ث���ق���اف���ة 

)االإي�����س��ي�����س��ك��و( ال���دك���ت���ور ����س���امل ب���ن حم��م��د 

»االإي�سي�سكو«  منظمة  اإن  جهته،  م��ن  امل��ال��ك، 

واالنفتاح  والتحديث  التجديد  م��ب��داأ  تنتهج 

ع���ل���ى اجل���م���ي���ع ل����ف����ائ����دة ال��������دول االأع���������س����اء 

م�سيفا  ال��ع��امل،  ح���ول  امل�����س��ل��م��ة  وامل��ج��ت��م��ع��ات 

»اأبو  مع  التعاون  على  حتر�ص  االإي�سي�سكو  اأن 

خمتلف  يف  رائ����دة  ب�سفتها  ال��ع��امل��ي��ة«  غ��زال��ة 

املجاالت.

ال���ت���ع���اون  اإىل  ت���دع���و  امل���ن���ظ���م���ة  اأن  وب�����ني 

امل���ج���م���وع���ة يف جم�������االت اال����س���ت�������س���راف  م����ع 

اال�����س����رات����ي����ج����ي، وال�����ذك�����اء اال����س���ط���ن���اع���ي، 

وكرا�سي  العلمي،  والبحث  الرقمي،  والتعليم 

جماالت  اأنها  اإىل  الفتا  العلمية،  االإي�سي�سكو 

العمل  يجب  االإ�سالمي،  العامل  لدول  حيوية 

تطويرها. على 

وات����ف����ق اجل����ان����ب����ان ع���ل���ى و����س���ع اخل��ط��ط 

عملية  واأن�سطة  وب��رام��ج  مل��ب��ادرات  التنفيذية 

اإث������راء  اأث�������را م���ل���م���و����س���ا، وت�������س���ه���م يف  حت���ق���ق 

اأهداف  وحتقق  والعملية،  الفكرية  امل�ساهمات 

التعاون.

االنباط- عمان

ال�سبكات«،  »موؤ�سر جاهزية  تقرير  اأظهر 

ال�������س���ادر ع���ن م��ع��ه��د »ب���ورت���الن���ز« امل��ع��ت��م��د 

ال��ع��امل��ي، تقدماً  امل��ن��ت��دى االق��ت�����س��ادي  ل��دى 

حيث  ع��امل��ي��اً،  اململكة  ت�سنيف  يف  م��ل��ح��وظ��اً 

م��ق��ارن��ة   ،2020 ع����ام  يف   69 امل���رت���ب���ة  ح��ق��ق 

.2019 73 يف عام  باملرتبة 

ووف�����ق�����ا ل����ب����ي����ان ه���ي���ئ���ة ت���ن���ظ���ي���م ق���ط���اع 

االت�������س���االت، ام�����ص االث���ن���ني، ي��ع��زى ت��ق��دم 

مب��ع��ي��ار  ال���ت���ق���دم  اإىل  درج�������ات   4 امل���م���ل���ك���ة 

بقيا�ص  املعني  الفرعي  املعيار  وهو  التاأثري 

خ��الل  م��ن  لل�سبكات  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  اأث���ر 

للم�ساركة  االج��ت��م��اع��ي  االق��ت�����س��ادي  االأث���ر 

حتقيق  يف  وامل�����س��اه��م��ة  ال�سبكة  اق��ت�����س��اد  يف 

املرتبة  حمققاً  امل�ستدامة،  التنمية  اأه��داف 

94 يف عام  باملرتبة  2020 مقارنة  90 يف عام 

.2019

باملعيار  وا�سحا  تقدما  االأردن  حقق  كما 

يقي�ص  وال����ذي  ب��ال�����س��ك��ان  امل��ت��ع��ل��ق  ال��ف��رع��ي 

واحلكومة  واملوؤ�س�سات  االأف��راد  وعي  ب��دوره 

ب��ك��ي��ف��ي��ة ا���س��ت��خ��دام ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

ب��ط��ري��ق��ة ت���خ���دم م�����س��احل��ه��م ب����اأق����ل وق���ت 

مم���ك���ن، ح��ي��ث اح���ت���ل ب���ه���ذا امل��ع��ي��ار امل��رت��ب��ة 

ب��امل��رت��ب��ة  م���ق���ارن���ة   2020 ع�����ام  خ�����الل   44

ج��اه��زي��ة  م��وؤ���س��ر  وي�����س��ت��ن��د   .2019 ع���ام   60

ال�����س��ب��ك��ات ع��ل��ى ع����دة م��ع��اي��ري، ه���ي م��ع��ي��ار 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال�����ذي ي��ت�����س��م��ن ال��رك��ائ��ز 

والتقنيات  وامل��ح��ت��وى  )ال��و���س��ول  الفرعية 

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة(، وم��ع��ي��ار ال�����س��ك��ان: ورك���ائ���زه 

االأف����راد وال�����س��رك��ات واحل��ك��وم��ات، وم��ع��ي��ار 

احل��ك��وم��ة: وي���رك���ز ع��ل��ى ال��ث��ق��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م 

وال�����س��م��ول، وم��ع��ي��ار ال��ت��اأث��ري ال���ذي ي��ج��ري 

اأ�سا�سية تتمثل  قيا�ص اأثره من خالل ركائز 

يف االق���ت�������س���اد وج�����ودة احل���ي���اة وم�����س��اه��م��ة 

االأردن  وحقق  امل�ستدامة.  التنمية  اأه��داف 

ب���ذل���ك ت���ق���دم���اً ب���واق���ع اأرب������ع درج������ات ع��ل��ى 

املوؤ�سر الذي يقي�ص مدى جاهزية ال�سبكات 

ق��درة  لتوجيه  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي(  )اال���س��ت��ع��داد 

تكنولوجيا  من  اال�ستفادة  على  احلكومات 

التقدم  عجلة  لدفع  واالت�ساالت  املعلومات 

االأول  للمركز  االأردن  تقدم  مع  االقت�سادي 

���س��م��ن جم���م���وع���ة ال������دول ال���ع���رب���ي���ة ال��ت��ي 

الفرد.  دخل  مبتو�سط  تعادلها 

االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكروين

الثالثاء    3   /  8  / 2021

 مذكرة تفاهم بين المشاريع 
االقتصادية ونقابة المهندسين

 تدشين سوق »إنتاجنا« اإللكتروني 
لتسويق المنتج األردني في الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

االنباط- عمان

وق��ع��ع��ت امل��وؤ���س�����س��ة االأردن����ي����ة ل��ت��ط��وي��ر 

املهند�سني  ون��ق��اب��ة  االق��ت�����س��ادي��ة  امل�����س��اري��ع 

م��ذك��رة تفاهم  االث���ن���ني،  االأردن���ي���ني،ام�������ص 

املوؤ�س�سة  بني  ال�سراكة  لتعزيز  منهما  �سعياً 

الهند�سي. والقطاع 

وتهدف املذكرة التي وقعها عن املوؤ�س�سة 

م��دي��ره��ا ال��ت��ن��ف��ي��ذي ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال��ك��اي��د 

االأردن��ي��ني  املهند�سني  نقيب  النقابة  وع��ن 

وبح�سور  الزعبي  �سماره  اأح��م��د  املهند�ص 

ممثلني عن املوؤ�س�ستني، اإىل تعزيز التعاون 

ب���ني اجل��ه��ت��ني يف جم����ال ت�����س��م��ي��م ب��رام��ج 

ت���ق���دمي ال����دع����م امل������ايل وال���ف���ن���ي ل��ل��ق��ط��اع 

ال��ه��ن��د���س��ي وزي������ادة م�����س��ارك��ت��ه��م ب��اأن�����س��ط��ة 

وب����رام����ج امل���وؤ����س�������س���ة وت�����س��ه��ي��ل ال�������س���روط 

اخل��ا���س��ة ب��ه��ا، اإ���س��اف��ة اإىل ع��ق��د ال����دورات 

اال�ست�سارات  وت��ق��دمي  التعريفية  وال��ور���ص 

وقال   . النقابة  ملنت�سبي  الفنية  واخلدمات 

اإمي��ان��ا من  ت��اأت��ي  ال�سراكة  ه��ذه  اإن  ال��ك��اي��د 

امل��وؤ���س�����س��ة ب��اأه��م��ي��ة ال�����س��راك��ة م���ع ال��ق��ط��اع 

اخلا�ص يف حت�سني بيئة االأعمال للم�ساريع 

القطاع  يف  العاملة  واملتو�سطة  ال�سغرية 

الهند�سي وتعزيز وجودها حملًياً ودوليا .

تعزيز  �سرورة  الزعبي  اأك��د  جانبه،  من 

اجلهتني  بني  والتن�سيق  امل�سرك  التعاون 

من  الهند�سية  ال�����س��رك��ات  ا���س��ت��ف��ادة  ب��ه��دف 

املختلفة. املوؤ�س�سة  برامج 

االنباط-عمان

�سوقها  »اإن��ت��اج��ن��ا«  �سركة  – د�سنت  ع��م��ان 

 ،www.intajuna.com االإلكروين 

املنطقة  ن��وع��ه يف  م��ن  ���س��وق  اأول  ي��ع��د  ال���ذي 

ال��ت��ج��اري��ة م��ا بني  ل��ت��ب��ادل االأع��م��ال  العربية 

ال�سرق  منطقة  واأ����س���واق  االأردن���ي���ة  امل�����س��ان��ع 

.)MENA( االأو�سط و�سمال اإفريقيا

االأ�ستاذ حممد  لل�سركة  العام  املدير  وبني 

ب����دوي اأن »اإن��ت��اج��ن��ا« ���س��وق ي��ت��م ف��ي��ه ت��ب��ادل 

االأعمال التجارية، حيث يربط امل�سانع بتجار 

اجل��م��ل��ة وامل����وزع����ني يف م��ك��ان واح����د ل��زي��ادة 

اأنه يربط  اإىل  مبيعاتهم و�سادراتهم، م�سريا 

االأغ��ذي��ة  �سناعة  قطاع  يف  االأردن��ي��ة  امل�سانع 

وامل�سروبات باملوزعني يف �سوق ال�سرق االأو�سط 

.)MENA(و�سمال اإفريقيا

يتيح  »اإن���ت���اج���ن���ا«  ����س���وق  اأن  ب�����دوي  واأك������د 

ل��ل��م�����س��ان��ع ب��ع��ر���ص م��ن��ت��ج��ات��ه��ا، ك��م��ا يتيح 

ل��ل��م��وزع��ني ال��ب��ح��ث وامل��ق��ارن��ة وال��ع��ث��ور على 

�سفقات  اإىل  ل��ل��و���س��ول  امل��ط��ل��وب��ة،  امل��ن��ت��ج��ات 

اأن  مبينا  وف��ع��ال��ي��ة،  ب��ك��ف��اءة  مثالية  جت��اري��ة 

الغذائية  املنتجات  بت�سويق  ال�سوق يتخ�س�ص 

والزراعية.

ب��اأن��ه  يتميز  »اإن��ت��اج��ن��ا«  اأن  ب����دوي  واأ����س���ار 

ي�����س��ي��ف ط����رق ج���دي���دة وف���ع���ال���ة ل��ل��م�����س��ان��ع 

بنية  خ���الل  م��ن  منتجاتهم،  وب��ي��ع  لت�سويق 

العمالء  و���س��ول  ت�����س��ّه��ل  ق��وي��ة،  تكنولوجية 

امل�����س��ت��ه��دف��ني وال���ت���ف���اع���ل م���ع امل�����س��ت��خ��دم��ني 

والعمل بكفاءة وفاعلية اأكرب.

و����س���دد ب�����دوي ع��ل��ى اأن ال�����س��وق ال��رق��م��ي 

»ل��ي�����ص جت���اري���ا ف��ح�����س��ب، واإمن�����ا ي��ه��دف اإىل 

النهو�ص بالقطاع التجاري وت�سويق املنتجات 

ال��وط��ن��ي��ة داخ���ل���ي���ا وخ���ارج���ي���ا، ح��ي��ث ي�سكل 

فر�سة لل�سناعات الوطنية لعر�ص منتجاتها 

اإىل  م�سريا  العاملية«،  االأ�سواق  اإىل  وو�سولها 

بال�سناعات  ج��زء من فخرنا  العمل  »ه��ذا  اأن 

وتناف�سيتها  بجودتها  تتميز  ال��ت��ي  الوطنية 

والتزامها مبعايري اجلودة«.



االنباط - عمان

مل ي�ضعف مو�ضم عيد الأ�ضحى املبارك وعودة 

ال��ن�����ض��اط الق��ت�����ض��ادي ل��ق��ط��اع��ات ع���دي���دة، جت��ار 

الأل��ب�����ض��ة والأح����ذي����ة م���ن جت����اوز ت��ب��ع��ات جائحة 

كورونا على مبيعاتهم التي تراجعت مل�ضتويات غري 

م�ضبوقة.

واأكد جتار لوكالة الأنباء الأردنية )برتا(، ام�س 

زال��ت ت�ضكل عبئا كبريا  اإن اجلائحة ما  الث��ن��ن، 

ال��زي��ادة يف  الألب�ضة والأح��ذي��ة، و�ضط  على قطاع 

كلف الت�ضغيل، م�ضريين اإىل اأنهم واجهوا العديد 

من ال�ضعوبات، اأبرزها زيادة كلف الت�ضغيل وتوجه 

املواطنن للت�ضوق الإلكرتوين.

وقال مدير احد املحال مبدينة الزرقاء عبداهلل 

احل�ضن، اإن جتارة الألب�ضة والأحذية �ضهدت حركة 

امل��ب��ارك،  الأ���ض��ح��ى  عيد  مو�ضم  خ���ال  متو�ضطة 

ل�ضداد  تكفي  ل  املبيعات  حت�ضن  اأن  اإىل  م�ضريا 

التزاماتهم املالية املرتاكمة، وبخا�ضة خال فرتة 

جائحة كورونا.

بالرغم   « العتوم  الألب�ضة حممود  تاجر  وق��ال 

م���ن تخفيف الإج��������راءات ل��ل��وق��اي��ة م���ن ف��ريو���س 

كورونا، وانتعا�س الن�ضاط يف الأ�ضواق خال الفرتة 

الأخرية، اإل اأن ال�ضوق املحلية، مل تتعاَف من تبعات 

اجلائحة«، مبينا اأن مبيعاته ارتفعت خال فرتة 

عيد الأ�ضحى خا�ضة بعد �ضرف الرواتب.

واأ�ضار اإىل اأن مو�ضمي العيد والعودة للمدار�س، 

ي�ضهمان يف تن�ضيط احلركة التجارية. وقال التاجر 

معاذ املرازيق »اإن جتارة الألب�ضة والأحذية انتع�ضت 

خ��ال ال��ف��رتة الأخ�����رية، رغ��م ت��اأث��ره��ا بتداعيات 

اجلائحة، مبينا اأن تقلي�س �ضاعات احلظر، وعودة 

ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ض��ادي��ة مل��م��ار���ض��ة اأع��م��ال��ه��ا منح 

املواطنن حرية اأكرب بعملية الت�ضوق ما اأثر على 

ن�ضاط ال�ضوق. وع��ربرّ عبد اهلل م��روان، وهو تاجر 

األب�ضة مبدينة اربد ، عن ارتياحه حلركة املبيعات 

خ���ال ف���رتة عيد الأ���ض��ح��ى، وال��ت��ي ت��زام��ن��ت مع 

امل��واط��ن��ن على  تخفيف قيود احل��رك��ة، م��ا �ضجع 

�ضراء م�ضتلزماتهم الأ�ضا�ضية والثانوية، م�ضريا اإىل 

بع�س التبعات التي راكمتها اجلائحة على القطاع.

واأ���ض��ار ري��ا���س ع��ق��رب��اوي، وه��و م�����ض��وؤول باحد 

ال��زرق��اء، اإىل وج��ود اقبال �ضعيف  املحال مبدينة 

من املواطنن على �ضراء الألب�ضة والأحذية، لفتا 

اإىل اأن اجلائحة ا�ضهمت بارتفاع تكاليف الت�ضغيل 

لدى املن�ضاآت التجارية.

»اإن  ع�ضيبات  اهلل  عبد  الأل��ب�����ض��ة  ت��اج��ر  وق���ال 

ال�ضوق املحلية �ضهدت ارتفاعاً ملحوظاً يف حركة 

البيع وال�ضراء عموماً، خا�ضة يف حمات املاب�س، 

بف�ضل مو�ضمي العيد والعودة اإىل املدار�س، اللذين 

عو�ضا جزءاً من اخل�ضائر الناجمة عن الإغاقات 

التي فر�ضتها اجلائحة«.

واأكد نقيب جتار الألب�ضة والأقم�ضة والأحذية 

منري دي��ه، من جانبه، اأن ن�ضاط القطاع يف فرتة 

الطلب  وق��ل��ة  ال��رك��ود  م��ام��ح  عليه  طغت  العيد 

التجار  اأن  م�ضيفا  ال�����ض��اب��ق��ة،  ب���الأع���وام  م��ق��ارن��ة 

الأف��راح والعودة  ينتظرون موا�ضم مهمة كمو�ضم 

املا�ضي  ال��ع��ام  يف  خ�ضروه  م��ا  لتعوي�س  للمدار�س 

ب�ضبب حتويل التعليم الوجاهي اإىل اإلكرتوين، مما 

نتج عنه تكد�س الب�ضائع وتراكمها يف امل�ضتودعات 

التي و�ضلت قيمتها اإىل اأكرث من 50 مليون دينار .

ل�ضراء  ال�ضتعداد  ب���داأوا  التجار  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 

النواق�س حت�ضريا لبدء العام الدرا�ضي اجلديد، 

قطاع  يواجهها  التي  ال�ضعوبات  بع�س  اإىل  لفتا 

اأج���ور ال�ضحن  اأب��رزه��ا زي���ادة  الألب�ضة والأح��ذي��ة، 

واإغ����اق خ��ط��وط ال��ط��ريان اأم����ام ال��ت��ج��ار باجتاه 

ب��ع�����س ال�����دول ال��ت��ي ت��ع��د امل�����ورد الأك�����رب ل����اأردن 

كال�ضن.

واأو�ضح ديه اإن م�ضتوردات اململكة من الألب�ضة 

العام  م��ن  الأول  الن�ضف  خ��ال  بلغت  والأح��ذي��ة 

احلايل 90 مليون دينار، مقابل 130 مليون دينار 

خال الأعوام القليلة املا�ضية.

الألب�ضة  من  الأردن  م�ضتوردات  غالبية  وتاأتي 

بع�س  ج��ان��ب  اإىل  وال�ضن  تركيا  م��ن  والأح��ذي��ة 

والآ���ض��ي��وي��ة، وي�ضغل  العربية والأوروب���ي���ة  ال���دول 

قطاع الألب�ضة والأحذية والأقم�ضة 56 األف عامل، 

غالبيتهم من الأيدي العاملة الأردنية، يعملون يف 

األ��ف من�ضاأة تعمل مبختلف مناطق  اأك��رث من 11 

عاملية من  ع��ام��ة جت��اري��ة   180 وي��وج��د  اململكة. 

الألب�ضة والأحذية ت�ضتثمر بال�ضوق املحلية.

االنباط-وكاالت

املعدنية  وال��رثوة  ال�ضناعة  وزارة  قالت 

ال���رتاخ���ي�������س  اإج�����م�����ايل  اإن  ال�������ض���ع���ودي���ة، 

الأول  الن�ضف  خ��ال  اجل��دي��دة  ال�ضناعية 

529 ت��رخ��ي�����ض��اً،  م���ن ال���ع���ام اجل����اري ب��ل��غ��ت 

ب��ح��ج��م ا���ض��ت��ث��م��ارات ت��ف��وق 20 م��ل��ي��ار ري��ال 

)5.3 مليار دولر(.

واأ���ض��اف��ت اأن ع���دد امل�����ض��ان��ع ال��ت��ي ب���داأت 

بلغ  ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال��ن�����ض��ف  يف  الإن���ت���اج 

التي  الوظائف  عدد  بلغ  فيما  م�ضنع،   302

األ��ف وظيفة   30 م��ن  اأك��رث  القطاع  اأف��رزه��ا 

وفقا   ،%42 منها  ال�ضعودين  ح�ضة  بلغت 

الأو�ضط. ال�ضرق  ل�ضحيفة 

واأ�ضارت الوزارة اإىل اأن الن�ضف الأول من 

العام اجلاري �ضهد اإ�ضدار 74 رخ�ضة ك�ضف 

ع���ن امل���ع���ادن، و122 رخ�����ض��ة مل��ح��اج��ر م���واد 

البناء، واإ�ضدار 8 رخ�س للتعدين واملناجم، 

11 رخ�ضة لا�ضتطاع. ف�ضًا عن 

 2021 ع���ام  م���ن  الأول  ال��ن�����ض��ف  و���ض��ه��د 

يف ال��ق��ط��اع ال�����ض��ن��اع��ي ال�����ض��ع��ودي اع��ت��م��اد 

ال���ائ���ح���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ن��ظ��ام ال���ض��ت��ث��م��ار 

“�ضنع  التعديني اجلديد، واإطاق برنامج 

الرقمية  املن�ضة  واإط���اق  ال�ضعودية”،  يف 

اأول جهاز  ت��د���ض��ن  ع��ن  ف�����ض��ًا  اجل���دي���دة، 

�ضعودية. ب�ضناعة  ال�ضناعي  للتنف�س 

وب��ن��ه��اي��ة ال�����ض��ه��ر امل���ا����ض���ي، ق����ال وزي���ر 

في�ضل  ال�����ض��ع��ودي،  والتخطيط  الق��ت�����ض��اد 

الإب���راه���ي���م، اإن ه��ن��اك در����ض���اً م���ن ج��ائ��ح��ة 

ا���ض��ت��خ��دام احل��ل��ول  اأن  ك���وف���ي���د-19، وه����و 

ال��راب��ع��ة،  ال�ضناعية  ال��ث��ورة  على  القائمة 

ك�������ض���ف���ت ح���ق���ي���ق���ة ات���������ض����اع ال����ف����ج����وة ب��ن 

القت�ضادات الرائدة وبقية العامل.

الرغم  “على  الإب��راه��ي��م:  في�ضل  وتابع 

م���ن ال��ت��ق��دم ال��ك��ب��ري امل���ح���رز م��ن��ذ اإط����اق 

اأن يكون  ال��روؤي��ة وخ��ال اجل��ائ��ح��ة، ميكن 

القت�ضادي  النمو  من  مزيد  على  الباعث 

تزيد  التي  الفر�س  من  ج��زء  اقتنا�س  هو 

على 3 تريليونات دولر على مدى ال�ضنوات 

امل�ضاعفة”. وتاأثرياتها  املقبلة  اخلم�س 

االنباط-وكاالت

عن  الإم���ارات���ي���ة  ال�����ض��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

“�ضينوفارم” �ضد  للقاح  الطارئ  الت�ضجيل 

العمرية  للفئة   ”19  – “كوفيد  ف��ريو���س 

ب��ن��اء على  �ضنة وذل���ك   17 3 ح��ت��ى  ���ض��ن  م��ن 

ن��ت��ائ��ج ال����درا�����ض����ات ال�����ض��ري��ري��ة وال��ت��ق��ي��ي��م 

الطارئ  ال�ضتخدام  لت�ضريح  املتبع  ال�ضارم 

اللوائح  مع  يتوافق  ال��ذي  املحلي  والتقييم 

البيان. املعتمدة، وفقا ل�ضحيفة 

واأف������ادت درا����ض���ة ح��دي��ث��ة ق��ادت��ه��ا اإح���دى 

اجلامعات الرائدة ب�ضريانكا، رافقهم فيها 

ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة اأك�����ض��ف��ورد، ب���اأن لقاح 

عالية  كفاءة  يحقق  ال�ضيني  “�ضينوفارم” 
95% �ضد متغري دلتا. بن�ضبة 

ويف وق����ت ت��وا���ض��ل م���ت���ح���ورات ف��ريو���س 

اأكرب  واإ�ضابة  للتف�ضي  ثغرات  اإيجاد  كورونا 

ع��دد مم��ك��ن م��ن ال��ن��ا���س يف ال��ع��امل، ي��ح��اول 

امل��ع��ن��ي��ون ط��م��اأن��ة اجل��م��ي��ع ب����اأن ال��ل��ق��اح��ات 

ذلك  ورغ��م  اأن��ه��م  اإل  ك��ب��ري،  ح��د  اإىل  الة  فعرّ

بالإجراءات  اللتزام  �ضرورة  على  ي�ضددون 

اأي مكر من  الحرتازية كي يتفادى النا�س 

الوباء.

العاملية  ال�ضحة  منظمة  عت  توقرّ وبينما 

اأن ي�ضبح متحور دلتا من فريو�س كورونا، 

اأك��رث  ع��ن  حالياً  وامل�����ض��وؤول  ال��ع��دوى  �ضديد 

75% م��ن الإ���ض��اب��ات اجل��دي��دة يف ع��دد  م��ن 

م����ن ال�������دول ال����ك����ربى، ال�������ض���ال���ة الأك�����رث 

ه��ي��م��ن��ة خ����ال الأ����ض���ه���ر امل��ق��ب��ل��ة، اع���رتف 

اأن���ت���وين ف��اوت�����ض��ي ك��ب��ري خ����رباء الأم���را����س 

امل��ع��دي��ة يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة خ��ال جل�ضة 

دلتا،  �ضالة  باأن  الأمريكي  ال�ضيوخ  ملجل�س 

80% م��ن ح��الت  ه��ي ال�����ض��ب��ب يف اأك���رث م��ن 

الإ�ضابة اجلديدة يف اأمريكا.

االنباط-وكاالت

البنك  ال�ضادرة عن  ال�ضهرية  الن�ضرة  ك�ضفت 

ع��ق��ود  من���و  “�ضاما” ع���ن  ال�����ض��ع��ودي  امل���رك���زي 

ل��اأف��راد  ال�ضكني اجل��دي��دة  ال��ع��ق��اري  ال��ت��م��وي��ل 

 2021 اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�ضف  خ��ال 

م�ضجلًة 153،054 عقداً بقيمة جتاوزت 79 مليار 

��ل��ت ع��ق��ود ال��ت��م��وي��ل ال��ع��ق��اري  ري�����ال، ف��ي��م��ا ���ض��جرّ

يونيو  �ضهر  خ��ال  ل��اأف��راد  اجل��دي��دة  ال�ضكني 

املا�ضي 17،752 عقًدا، بقيمة بلغت اأكرث من 7.7 

مليار ريال.

العقاري  التمويل  عقود  اأن  الن�ضرة  واأظهرت 

ال�ضكني اجلديدة �ضجلت منواً جتاوز 14% خال 

يف   %27 ون��ح��و   2021 ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�ضف 

التمويل مقارنة بالفرتة نف�ضها من العام املا�ضي 

 62.1 بقيمة  عقدا   134،063 �ضجل  ال��ذي   2020

اأ�ضا�س �ضهري منا عدد عقود  ري��ال، وعلى  مليار 

التمويل العقاري 2% مقارنًة ب�ضهر مايو 2021.

العقاري  التمويل  اأن  اإىل  الن�ضرة  واأ����ض���ارت 

التمويل  اإج��م��ايل  م��ن   %77 بلغ  ال�ضكنية  للفلل 

نحو  ال�ضكنية  وال�ضقق  ري��ال،  مليارات   6 بقيمة 

متويل  ج��اء  فيما  ري���ال،  مليار   1.3 بنحو   %18

�ضراء الأرا�ضي ال�ضكنية بقيمة 391 مليون ريال 

ال�ضعودية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ع��ن  ن��ق��ًا   ،%5 بن�ضبة 

“وا�س”.
��ل من���ًوا  ���ض��جرّ  2020 امل��ا���ض��ي  ال���ع���ام  اأن  ُي���ذك���ر 

قيا�ضًيا يف عدد العقود مبا يتجاوز 295،590 عقًدا 

التمويل  بلغ   2019 بقيمة 140،7 ملياًرا، وخال 

اأ�ضعاف   3،5 تاريخية جتاوزت  العقاري معدلت 

ما ُقدم يف 2018 بنحو 179،217 عقًدا بقيمة 79،1 

بنهاية  التمويلية  القرو�س  بلغت  فيما  ملياًرا، 

م��ل��ي��اًرا،   29.5 بقيمة  ع��ق��ًدا   50،496 نحو   2018

21 ملياًرا،  ويف 2017 قرابة 30،833 عقًدا بقيمة 

و�ضهد 2016 توقيع 22،259 عقًدا متويلًيا بقيمة 

17ملياًرا.
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االنباط-وكاالت

اأكد ويل عهد دبي، ال�ضيخ حمدان بن حممد 

ال��رتاخ��ي�����س  م��ع��دل  اأن  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ض���د  ب���ن 

م��ق��ارن��ة مع   %77 بن�ضبة  دب��ي من��ا  ال��ت��ج��اري��ة يف 

املا�ضي. العام 

النمو  اأن ه��ذا  ت��وي��رت،  ب��ت��غ��ري��دة يف  واأ���ض��اف 

ي��ظ��ه��ر ق���درة دب���ي ع��ل��ى حت��وي��ل ال��ت��ح��دي��ات اإىل 

تخلق  لاأزمات  الناجحة  الإدارة  واأن  اإجن��ازات، 

الفر�س.

ت��خ��ط��ي  ي���وا����ض���ل  دب�����ي  اق���ت�������ض���اد  اإن  وق������ال 

التحديات ويثبت قدرته العالية وال�ضريعة على 

التعايف.

الازمة  املقومات  كل  دب��ي  ل��دى  اأن  واأ���ض��اف 

ل���ض��ت��م��رار ال��ن��م��و الق��ت�����ض��ادي ال��ط��م��وح لإم���ارة 

اإىل  الأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة  بتناف�ضية  والرت���ق���اء  دب���ي، 

م�ضتهدفات  يواكب  ومبا  عاملياً،  رائدة  م�ضتويات 

املقبلة. الدولة للخم�ضن عاماً 

االنباط-وكاالت

ام�س  �ضباح  الآ�ضيوية  الأ�ضهم  ت��اأث��رت 

الإثنن، بالبيانات ال�ضعيفة ال�ضادرة من 

اإنتاج امل�ضانع، لكنها �ضرعان  ال�ضن حول 

ال�ضيني  امل��رك��زي  تاأكيد  مع  انتع�ضت،  ما 

م��وا���ض��ل��ة ت��ط��ب��ي��ق ���ض��ي��ا���ض��ات اق��ت�����ض��ادي��ة 

ك��ل��ي��ة م�����ض��ت��ق��رة، واحل����ر�����س ع���ل���ى ت��ب��ن��ي 

القت�ضاد  دع��م  على  تركز  نقدية  �ضيا�ضة 

احلقيقي.

ال��ت��داول متقلبا حيث  يبقى  ذل��ك  رغ��م 

ي���راق���ب امل�����ض��ت��ث��م��رون حت���رك���ات ال�����ض��ن 

و���ض��رك��ات  ع��م��وم��ا  ل��اأ���ض��واق  التنظيمية 

ب�ضكل خا�س. التكنولوجيا 

االنباط-وكاالت

اإن  الث��ن��ن  الرتكية  ال��ت��ج��ارة  وزارة  قالت   

اأ�ضا�س  على   %52.4 زاد  ال��ت��ج��اري  تركيا  عجز 

�ضنوي اإىل 4.309 مليار دولر يف يوليو /متوز 

وفقا لنظام التجارة العام.

وارتفعت �ضادرات يوليو /متوز 10.2% اإىل 

ربيع  يف  ت�ضررت  اأن  بعد  دولر  مليار   16.41

العام املا�ضي مع تاأثري جائحة كوفيد-19 على 

التجارة مع اأكرب �ضركاء اأنقرة.

اأ�ضا�س �ضنوي يف  17% على  ال���واردات  وزادت 

يوليو /متوز اإىل 20.72 مليار دولر.

اآلف  ت��رك��ي��ا  ف��ي��ه  ال����ذي ت�ضجل  ال��وق��ت  يف 

ك��ورون��ا،  بفريو�س  الإ���ض��اب��ات اجل��دي��دة يومياً 

ر خرباء اقت�ضاديون يف الباد من تاأثرياٍت  حذرّ

�ضلبية “قا�ضية” على القت�ضاد املحلي فيما لو 

جلاأت ال�ضلطات اإىل اتخاذ قرار الإغاق الكامل 

العام  ال���دول يف  تركيا وغريها من  فعلت  كما 

املا�ضي واحلايل عند تفاقم اجلائحة.

ر خرباء بارزون يف عامل املال والقت�ضاد  وحذرّ

عن  �ضتنجم  التي  الكبرية”  “التداعيات  م��ن 

تركيا  ت�ضجيل  م���ع  حم��ت��م��ل،  ج��دي��د  اإغ�����اق 

لأكرب ح�ضيلة يومية للم�ضابن بكورونا منذ 

12 مايو املا�ضي، حيث بلغ عدد الإ�ضابات اأكرث 

من 22 األفاً خال 24 �ضاعة فقط، يوم 28 يوليو 

املا�ضي.

االنباط-وكاالت

الطريان  هند�ضة  �ضركة  �ضهم  �ضعر  ارتفع 

بن�ضبة   MEGGIT ميجيت  الربيطانية 

اأن  بعد  الث��ن��ن  ام�س  جل�ضة  يف   %60 لم�ضت 

 Parker Hannifin ���ض��رك��ة  اأع���ل���ن���ت 

الأم��ريك��ي��ة امل��ن��اف�����ض��ة ل��ه��ا ن��ي��ت��ه��ا ال���ض��ت��ح��واذ 

عليها.

وك���ان���ت ال�����ض��رك��ة الأم���ريك���ي���ة ق���د اأع��ل��ن��ت 

الربيطانية  مناف�ضتها  �ضراء  على  موافقتها 

اليوم ب�ضفقة تقدر 8.8 مليار دولر.

و����ض���ك���ل ���ض��ع��ر ال�����ض��ف��ق��ة ب��ث��م��امن��ئ��ة ب��ن�����س 

�ضهم  اإغ���اق  �ضعر  ع��ل��ى   %71 ع���اوة  لل�ضهم، 

اجلمعة. يوم   MEGGIT

تجار ألبسة: جائحة كورونا فاقمت الصعوبات أمامنا وعيد األضحى لم يسعفنا

 السعودية: ترخيص مصانع جديدة باستثمارات 5.3 مليار دوالر في النصف األول

 اإلمارات توفر لقاح سينوفارم لهذه الفئة العمرية

 التمويل السكني الجديد بالسعودية يتجاوز 153 ألف عقد خالل النصف األول

 دبي.. نمو التراخيص التجارية بنسبة %77

 انتعاش األسهم الصينية 
مدعومة بتصريحات المركزي

 تركيا.. زيادة العجز التجاري لـ 4.3 
مليار دوالر في يوليو

 سهم ميجيت يرتفع 60% بعد 
صفقة استحواذ بـ 8.8 مليار دوالر

االقت�صادي

اعالن صادر عن وزارة الزراعة
تعلن اللجنة التوجيهية للربامج وامل�شاريع الزراعية يف وزارة الزراعة عن طرح العطاءات 

التالية :

فعلى ال�شركات املخت�شة يف هذا املجال واحلا�شلة على رخ�شة مهن �شارية املفعول تخولها بيع او توريد 

او �شناعة مثل هذه اللوازم وامل�شجلة بال�شجل التجاري مراجعة مديرية العطاءات واللوازم يف الوزارة 

للح�شول على وثيقة العطاء مقابل الثمن املبني ازاء كل منها .

وزير الزراعة
رئيس اللجنة التوجيهية للربامج واملشاريع الزراعية
املهندس خالد الحنيفات

ثمن نسخة المادةرقم الدعوة
العطاء

اخر موعد لبيع العطاء 
الساعة ) 12 (

اخر موعد لتسليم 
العروض الساعة ) 12 (

تحويل صهريج ماء 44 / 2021 اعادة
الى ونش سطحة

18/8/2021) 25 ( دينار
االربعاء

 19/8/2021
الخميس

توريد وتركيب حقل طاقة 47 / 2021
شمسية لتوليد الكهرباء

18/8/2021) 25 ( دينار
االربعاء

 19/8/2021
الخميس



االعالين
08

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
قررت بقرارها رقم ) 83 ( تاريخ 2021/6/2 الموافقة على المخطط 
التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2020/578/ شفا بدران ( والمخطط 
التعديلي رقم ) ا ع /2020/1/578/ ابو نصير ( والمتضمن : الموافقة 
على استحداث شوارع ضمن حوض )3( ام شطيرات من اراضي منطقة 
هي  وكما  نصير  ابو  منطقة  اراض��ي  من  المربط   )1( و  ب��دران  شفا 
موضحة على نسخة المخطط  في منطقة ) شفا بدران + ابو نصير ( 

ووضعه موضع التنفيذ استنادًا الحكام الفقرة ) 6 ( من المادة  
) 24( من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .

رئيس لجنة امانة عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
قررت بقرارها رقم ) 301 ( تاريخ 2021/6/16 الموافقة على ايداع 
 ) النصر   /2021/366/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي  المخطط 
المتضمن : الموافقة على اعطاء القطعة رقم )1729( حوض )31( 
المخطط  نسخة  على  موضحة  هي  وكما  خاصة  احكام  حنيكين 
وحسب قرار اللجنة اللوائية ابنية رقم )2021/903( حيث يمكن لذوي 
المحلية  اللجنة  المذكور في مكتب  المخطط  على  االطالع  العالقة 
لمنطقة ) النصر ( اثناء الدوام الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ نشر 
االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك 
ما يوجب االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في 

المكان المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
وكما يمكنهم االطالع على المخطط مدار البحث على موقع االمانة 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
رئيس لجنة امانة عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
المخطط  ايداع  على  الموافقة   2021/6/23 تاريخ   )  312  ( رقم  بقرارها 
التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2021/241/ ماركا ( المتضمن : الموافقة 
ماركا  بلد   )5( حوض   )337( رقم  القطعة  استعمال  صفة  تحويل  على 
التوحيد  شريطة  )د(  سكن  ضمن  عادي  تجاري  الى  )د(  سكن  من  الشمالية 
مع القطعة رقم )98( من نفس الحوض وفرض تعويض بواقع )5( دنانير/

التنظيم   قانون  من   )47( للمادة  باالستناد  القطعة  مساحة  من  الواحد  م2 
حيث يمكن لذوي العالقة االطالع على المخطط المذكور في مكتب اللجنة 
المحلية لمنطقة ) ماركا ( اثناء الدوام الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ نشر 
االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك ما يوجب 
االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في المكان المشار الية 

اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االط��الع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
رئيس لجنة امانة عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
ايداع  على  الموافقة  تاريخ 2021/7/7   )  348 ( رقم  بقرارها  قررت 
 ) النصر   /2021/364/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي  المخطط 
المتضمن : الموافقة على استحداث شارع من القطعة رقم )1788( 
المخطط  حيث  المسفر وكما هو موضح على نسخة  حوض )10( 
مكتب  في  المذكور  المخطط  على  االطالع  العالقة  لذوي  يمكن 
اللجنة المحلية لمنطقة ) النصر ( اثناء الدوام الرسمي ولمدة شهرين 
من تاريخ نشر االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى 
اذا كان هناك ما يوجب االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة 

المحلية في المكان المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
وكما يمكنهم االطالع على المخطط مدار البحث على موقع االمانة 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
رئيس لجنة امانة عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية في امانة عمان الكبرى بأنها قررت 
بقرارها رقم ) 277 ( تاريخ 2021/6/9 الموافقة على ايداع المخطط 
التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2008/94/ مرج الحمام ( المتضمن : 
الموافقة على الغاء جزء من شارع امام القطعة رقم )165( حوض 
والغاء  المخطط  نسخة  على  موضح  هو  وكما  المرصص   )5( رقم 
بواقع  الناتجة كامانات وفرض تعويض  الفضلة  استيفاء ثمن  شرط 
)100( دينار من مالك البناء المستفيد من التعديل  حيث يمكن لذوي 
المحلية  اللجنة  المذكور في مكتب  المخطط  على  االطالع  العالقة 
لمنطقة ) مرج الحمام ( اثناء الدوام الرسمي ولمدة شهر واحد من 
اذا  الرسمية وجريدتين محليتين حتى  الجريدة  االعالن في  نشر  تاريخ 
اللجنة  الى  اعتراضاتهم  االعتراض عليه تقديم  كان هناك ما يوجب 

المحلية في المكان المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
وكما يمكنهم االطالع على المخطط مدار البحث على موقع االمانة 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
رئيس لجنة امانة عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية في امانة عمان الكبرى بأنها قررت بقرارها 
التعديلي  المخطط  ايداع  الموافقة على  تاريخ 2021/6/30   )  332 ( رقم 
التنظيمي رقم ) أ ع /2021/553/ مرج الحمام ( المتضمن : الموافقة على 
تغيير صفة استعمال القطعة رقم ) 439 ( حوض )2( الحجار من سكن )أ( 
الى مكاتب باحكام خاصة لكل طابق رخصة مهن واحدة االرتداد االمامي 
)8م( يستخدم لغاية المناورة االرتداد الجانبي من جهة القطع ) 437+436 
( من نفس الحوض )3م( وفرض تعويض بواقع )10( دنانير/م2 الواحد من 
التصديق   وقبل  التنظيم  قانون  من   )47( للمادة  باالستناد  القطعة  مساحة 
حيث يمكن لذوي العالقة االطالع على المخطط المذكور في مكتب اللجنة 
من  شهرين  ولمدة  الرسمي  الدوام  اثناء   ) الحمام  مرج   ( لمنطقة  المحلية 
تاريخ نشر االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك 
ما يوجب االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في المكان 

المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االط��الع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
رئيس لجنة امانة عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية في امانة عمان الكبرى بأنها قررت 
بقرارها رقم ) 346 ( تاريخ 2021/7/7 الموافقة على ايداع المخطط 
 : المتضمن   ) زهران   /2021/537/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي 
الموافقة على اعطاء القطعة رقم )3714( حوض )33( المدينة حي 
االرضي مكاتب وباقي  الطابق  احكام خاصة  الجديد  )2( جبل عمان 
الطوابق سكن وكما هو موضح على نسخة المخطط وحسب قرار 
اللجنة اللوائية / ابنية رقم )2453( لعام 2020   حيث يمكن لذوي 
المحلية  اللجنة  المذكور في مكتب  المخطط  على  االطالع  العالقة 
لمنطقة ) زهران ( اثناء الدوام الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ  نشر 
االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك 
ما يوجب االعتراض عليه تقديم اعتراضاتهم الى اللجنة المحلية في 

المكان المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
وكما يمكنهم االطالع على المخطط مدار البحث على موقع االمانة 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
رئيس لجنة امانة عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
على  الموافقة   2021/5/19 تاريخ   )  234  ( رقم  بقرارها  ق��ررت 
خريبة   /2021/1/609/ ع  أ   ( رقم  التنظيمي  التعديلي  المخطط 
من  جزء  استعمال  تغيير صفة  على  الموافقة   : المتضمن   ) السوق 
قطعة االرض رقم )1379( حوض )2( راس الربطه من سكن )ج( الى 
تجاري محلي ضمن سكن )ج( باحكام خاصة وكما هو موضح على 
نسخة المخطط – ولمن يرغب – وفرض تعويض بواقع )15( خمسة 
عشر دينار /م2 الواحد من مساحة الجزء المحول الى تجاري باالستناد 
للمادة )47( من قانون التنظيم وقبل التصديق وكما هو موضح على 
المخطط في منطقة )خريبة السوق(  ووضعه موضع التنفيذ استنادًا 
الحكام الفقرة ) 6 ( من المادة  ) 24( من قانون تنظيم المدن والقرى 

واالبنية رقم ) 79 ( لسنة 1966 .
رئيس لجنة امانة عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

قررت  بأنها  الكبرى  عمان  امانة  في  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  تعلن 
المخطط  ايداع  على  الموافقة   2021/4/21 تاريخ   )  184  ( رقم  بقرارها 
التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2021/292/ العبدلي ( المتضمن : الموافقة 
على تغيير صفة استعمال القطعة رقم ) 957 ( حوض )3( قطنة الجنوبي 
باحكام  )ب(  سكن  ضمن  ومكاتب  )ب(  سكن  من  الشمالي  قطنة  و)2( 
خاصة الى متعدد االستعمال باحكام خاصة وكما هي مدونة على نسخة 
المخطط وحسب قرارات اللجنة اللوائية ابنية )2020/988( و )2018/715(  
حيث يمكن لذوي العالقة االطالع على المخطط المذكور في مكتب اللجنة 
المحلية لمنطقة ) العبدلي ( اثناء الدوام الرسمي ولمدة شهرين من تاريخ 
نشر االعالن في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين حتى اذا كان هناك ما 
المكان  في  المحلية  اللجنة  الى  اعتراضاتهم  تقديم  عليه  االعتراض  يوجب 

المشار الية اعاله خالل المدة السالفة الذكر .  
االمانة  موقع  على  البحث  مدار  المخطط  على  االط��الع  يمكنهم  وكما 

www.ammancity.gov.jo االلكتروني
رئيس لجنة امانة عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

تعلن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية في امانة عمان الكبرى بأنها قررت 
المخطط  على  الموافقة   2021/6/16 تاريخ   )  295  ( رقم  بقرارها 
التعديلي التنظيمي رقم ) أ ع /2021/512/ المقابلين ( والمتضمن 
حوض   )617( رقم  القطعة  استعمال  صفة  تغيير  على  الموافقة   :
)18( حجار النوابلسه من بناء منخفض متوسط باستعمال سكن الى 
مباني عامه )مسجد( والغاء عوائد التنظيم الخاصة المفروضة على 
القطعة بموجب قرار اللجنه اللوائية رقم )738( تاريخ 2016/9/25 
)المقابلين(   منطقة  في  المخطط  نسخة  على  موضحه  هي  وكما 

ووضعه موضع التنفيذ استنادًا الحكام الفقرة ) 6 ( من المادة 
لسنة   )  79  ( رقم  واالبنية  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من   )24  (  

. 1966
رئيس لجنة امانة عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200121445(

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 معت�سم ورائد احلرباوي  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )102628( بتاريخ 2011/10/3 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/8/2 

عبد  الدين  عز  حممد  معت�سم  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

ال�سالم احلرباوي  م�سفيا لل�سركة .

ت:   – الر�سيد  �ساحية   – عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0795153243

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

�سيخ  حم��م��د  ���س��رك��ة  ت�سفية  اج�����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

ال�سروجيه و�سريكته  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )31237 ( 

بتاريخ 1992/11/8 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

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

وامل�سارقه   قواريق  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )111591( 

التغيريات  لإج��راءات  بطلب  تقدمت    2015/4/2 بتاريخ 

التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : قواريق وامل�سارقه

اإىل �سركة : امل�سارقه و�سريكته

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200016744(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

العابد و�سريكتهم  وامل�سجلة يف �سجل  باأن  �سركة رامي وحممد 

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2004/3/25 حتت الرقم )70446( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/8/2 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  رامي ابراهيم بدر العابد  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – ال�سويفيه – �سارع احلمرا – 

خلف فندق الليوان – ت: 0795717124

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

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة قرق�ش و�سبوح  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)43559 ( بتاريخ 1996/6/20 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200094943(

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 غيث القر�سي وعمر موحد  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2008/4/15 حتت الرقم )90259( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/8/2 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عمر يو�سف �سعيد موحد  م�سفيا 

لل�سركة .

– ت:  – اجل��ن��دوي��ل   ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي : ع��م��ان 

0785357440

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 : )200167838(

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 حذيفه الروا�سده و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )118333( بتاريخ 2018/5/22  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/8/2 

الهادي  عبد  جميل  حذيفة  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

الروا�سدة  م�سفيا لل�سركة .

الطاقة  – دخلة  ن�سري  – ابو  عمان   : امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

املتجددة – ت: 0799527474

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ح�سني  احمد  كامل  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

الرقم  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  ط��ب��ازه 

لإجراءات  بطلب  تقدمت    1993/3/8 بتاريخ   )32408(

التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : كامل احمد ح�سني طبازه 

و�سركاه

اإىل �سركة : عامر كامل احمد طبازه و�سريكه

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 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

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة ه�سام ابو عواد 

وجمال ابو زيد  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)88031 ( بتاريخ 2007/11/8 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200149017(

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�سريكه   زاي��د  حممد  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )112162( بتاريخ 2015/7/22 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/8/2 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ابراهيم ربحي علي زايد  م�سفيا 

لل�سركة .

– ت:  البرتاوي   - الزرقاء اجلديدة   : امل�سفي  باأن عنوان  علما 

0786146545

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

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة اياد ورامي ح�سن  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)80227 ( بتاريخ 2006/3/27 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

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفه 

مريم شحاده قاسم بني 
خالد       الرقم الوظيفي 

CW- J04125 :
�سركة  يف  عملك  ع��ن  منقطعه  ان��ك  حيث 

وملدة  اللب�سة   ل�سناعة  العملية  الزي���اء 

متتالية  ومل تعودي اىل  ايام   10 تزيد عن 

دون  الن���ذار  ه��ذا  تاريخ  لغاية  عملك  مقر 

فاننا  لذا   . م�سروع  عذر  او  قانونية  اج��ازة 

 3 م��دة  ب��ال��ع��ودة اىل عملك خ��الل  ن��ن��ذرك 

�سوف  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ايام 

حقوقك  وجميع  لوظيفتك  فاقدة  تعتربي 

من  ه�   /  28 امل��ادة  باأحكام  عمال  العمالية 

قانون العمل الردين رقم ) 8 ( ل�سنة 1996 

بكامل  املوؤ�س�سة  احتفاظ  م��ع  وتعديالته 

حقوقها جتاهك .

شركة االزياء العملية 
لصناعة االلبسة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200029723(

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 ال�سعد والتايه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2007/6/4 بتاريخ   )86287( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/28 

�سمايل   حممد  جمال  جم��دي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان - طرببور – ت: 0790969689

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   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة عمر 

احلمدو�ش و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية 

  2013/3/31 بتاريخ   )17201( الرقم  حتت  ب�سيطة 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

احلمدو�ش  عمر   : �سركة  م��ن  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكه

اإىل �سركة : عمر احلمدو�ش و�سركاه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

الثالثاء    3 / 8 /2021
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 يف �أرجاء جمهورية �أذربيجان َيجُوُل حالًيا فريق من �ل�َسَحفيني �ملِهنيني من �ليابان و�إ�سبانيا 

و�إيطاليا وبلغاريا، �الأع�ساء يف نقابات وموؤ�س�سات �ل�َسَحفيني يف دولهم، ت�ساركهم �ال�ستاذة نعمت 

رة من  �ملُ��ح��رَّ �الأر����س��ي  ي���زورون  �الأردن��ي��ة، حيث  “�الأنباط” �ليومية  �خل���ورة، مندوبة �سحيفة 

�الحتالل �الأرميني.

 جنحت �أذربيجان يف تنظيم �لعديد من وفود �ل�َسَحفيني �أ�سحاب �لتاأثري يف بالدهم، الإطالعهم 

ميد�نًيا على و�قع �الأمور يف خمتلف �ملُدن و�الأقاليم �الأذرية، �لتي �سّمتها يرفان �إىل �أر��سيها عنَوة 

غاًر�، و�َسلخ جلودهم بكل ما يف �لكلمة  وَق�ْسًر�، ومن خالل َقتل و�َسَحل �ملو�طنني �الأذريني كباًر� و�سِ

من َمعنى، �إذ �أن �أرمينيا قد وّظفت �لقوة �لع�سكرية و�لبط�ش ملدة َنحو ثالثني عاًما بهدف “�أرَمنة” 

�لرت�ب �الأذري وما متكنت. وبالرغم من �أن دول �لعامل �لُكربى مل تبذل خالل هذه �لفرتة �لزمنية 

�أن باكو مَتّكَنت بُبعِد ب�سرية  �إال  �أ�سحابه،  �إىل  �أي��ة جهود حقيقية وفّعالة الإع��ادة �حلق  �لطويلة 

�لرئي�ش �إلهام علييف وجي�سه �ملُخل�ش له وللوطن، من تكني�ش �الحتالل �الأجنبي، وو�أد م�ساريع 

��ستعمار �الأر�ش �الأذربيجانية مرة �إىل �الأبد.

 �ل��وف��د �ل�سحفي ي���زور ِع���دة م��دن وم��ن��اط��ق �أذرب��ي��ج��ان��ي��ة، بينها �مل���دن �ملُ���ح���ّررة “ف�سويل”،  

و”جرب�ئيل”، و”�سو�سا”، و”�أغد�م”، باالإ�سافة �إىل “كنجة” �لتي وبرغم �أنها بعيدة عن �ساحة 

�لوح�سية  م��ن  عانت  �مل��دن  تلك  فكل  �الأرم��ي��ن��ي،  �ل�ساروخي  للق�سف  تعّر�ست  �أن��ه��ا  �إال  �حل���رب، 

�ال�سِتعمارية �الأرمينية، لذلك يتعّرف �ل�سحفيون �الأجانب على �أعمال �لرتِميم و�إعادة �لبناء �لتي 

مّتت يف �الأر��سي �الأذرية �حُلرة، �لتي َرفَعت منذ �لعام �ملا�سي �لَعلم �لوطني �اّلذربيجاين رمَز� باقًيا 

للتحّرر من �الحتالل، ولَبعث وترميم كنوز �لرت�ث �لوطني و�لثقايف �ملَنهوب �أرمينًيا، و��ستعادة 

“طريق �لن�سر” �لذي ُبني على َجَناح  �ل�سعب �الأذربيجاين له. كما يتم تنفيذ هذه �لزيارة �إىل 

�ل�سرعة.

�ال�سِتعماري  �لبط�ش  من  �مل�ستقلة  �ملناطق  يف  �حَل��ال  و�ق��ع  على  ا  �أي�سً �ل�سيف  �لوفد  لع  َيطَّ  

ِب��َن��اٍء وَمْعلم ح�ساري وديني وَم��دين، ومَل ت�سلَم منه حتى ُقبور  �ل��ذي دّم��ر و�سّوه كل  �الأرميني، 

�ملوتى و�سو�هدها وتر�بها، و�ملَ�ساجد �لتي حوّلها �أجناد �ل�سيطان �إىل َحظائر للحيو�نات و�خلنازير، 

��رت و�أخ��رى �َسعى �ملُحتل �إىل �أرمنتها وحتريف �لنقو�ش �ملَحفورة يف ِحجارتها عرب  و�لكنائ�ش ُدمِّ

�لتاريخ �الألفي منذ بنائها على يد �ملَ�سيحيني �الأو�ئل، �الألبان، وكهنة �لكني�سة �مل�سيحية �لر�سولية 

�الألبانية �الأوىل يف تلك �ملناطق �لقوقازية.

رة كونها و��سعة و�سا�ِسعة ُت�سّكل ع�سرين باملئة   �أع�ساء �لوفد مل يزورو� كامل �ملناطق �الأذرية �ملُحرَّ

رة، �إال �أن وجوههم �حلزينة �لتي َعلَتها �لدموع �ملُن�سِكبة من ماآقيها،  من م�ساحة �أذربيجان �ملَُعا�سِ

ُحِفهم، تعك�ش وجه �حلقيقة وو�قع  كانت كفيلة �إىل دفِعهم لكتابة تقارير �إعالمية عميقة �ملعاين ل�سُ

�حلال وتتحدث عن �الآثار �حلزينة لكل ما بقي من �سو�هد �لبط�ش �ال�ستعماري لالأجنبي يف تلك 

�لفيايف �لتي يرنو �سعبها �الأذري �ليوم �إىل �الأمن و�الأمان ور�حة �لبال و�ل�سالم �لعادل و�ل�سامل، 

لكن ما ِمن �سيء يف هذ� �لعامل �لف�سيح ميكنه تعوي�ش ماليني �لعائالت �الأذربيجانية عن �سحاياها 

ِذيَن �أ�سابهم �لت�سويه �جل�سدي و�الأذى �ملعنوي �لد�ئم. و�سهد�ئها وجرحاها، و�أولئك �َلّ

 �أفَعال �لُغز�ة من �جلي�ش �الأرميني وعنا�سر �ملنظمات �الإرهابية �ملً�سلحة �لتي مت ��ستحد�ثها 

�لنبيلة  وِقَيِمَها  و�الإن�سانية  �الإن�سان  مرتبة  �إىل  �جُلرمية  باأفَعالها  �أب��ًد�  ترقى  ولن  مل  �أرمينًيا، 

ونهب  �لّدولية،  و�لقو�نني  و�ملَدنية  ينية  �لدِّ للُمُثِل  �الأرميني  �ال�سِتعمار  قادة  َر  َتَنكَّ �إذ  وُقد�سيتها، 

�ملُ�ستوِطنون �الأرمينيون و�أ�سحاب روؤو���ش �الأم��و�ل و�أرب��اب �ملَ�سانع و�ملوؤ�س��سات �الإنتاجية خري�ت 

�أذربيجان، بخا�سة يف منطقة “قره باغ” �جلبلية �لَغنية مَبطمور�تها �لكثرية من �ملَعادن �لثمينة 

وغريها، و�لتي تعّر�ست للنهب �ال�ستِعماري �ملتو��سل ع�سر�ت �ل�سنني.

�لنافذين  لل�َسَحفيني  �لكرمية  �ل��دع��و�ت  من  �ملزيِد  تنظيم  �إىل  حتتاج  �أذربيجان  �أن  �أعتقد،   

يف  بخا�سة  و�ملوؤثرين  �لَعامل،  و�سعوب  و�سحفيي  بالدهم  َجَماهري  بني  و�ملَ�سهورين  و�ملَعروفني 

ا تعّر�ش  جمتمَعات �أوطانهم �لعربية و�الإ�سالمية و�الآ�سيوية و�الأوروبية، تعِميًما للحقيقة �ملوؤمِلة َعَمّ

�إليه �سعب �أذربيجان �ل�سقيق من �الآالم، وما قّدمه من ت�سحيات ِج�سام يف �سبيل حريته و��ستقالل 

وطنه، والأجل تاأكيد �سلمّية مر�ِميه، وعد�لة �أفكاره، و�إن�سانية توجهاته.

*متخ�س�ش قدمي يف �سوؤون �أذربيجان.

األكاديمي مروان سوداح

َجْوالت وشهادات َعيانية 
للَصَحِفيين الَعالِميين ِفي أذَربيجان االنباط-وكاالت

قالت در��سة �أجرتها �للجنة �لدولية لل�سليب 

�الأحمر �إن حو�يل 80٪ من �سكان غزة يق�سون 

معظم حياتهم يف �لظالم �لد�م�ش، �إذ ال يتوفر 

�لتيار �لكهربائي �إال ملدة 10 �أو 12 �ساعة يومياً يف 

�أح�سن �حلاالت

و�أ���س��اف��ت �ل���در�����س���ة: “هذ� �الإ���س��ك��ال �أ���س��د 

تهديد�ً على �سحة �ل�سكان ورفاهيتهم خا�سة يف 

ظل تو��سل �رتفاع درجات �حل��ر�رة. وقد �أّكدت 

�لدر��سة  يف  �مل�ساركني  من  �ل�ساحقة  �الأغلبية 

يف  �ل���غ���ذ�ء  ح��ف��ظ  ح��ت��ى  ي�ستطيعون  ال  �أن���ه���م 

�أنظمة  �لثالجة، كما يت�سبب �لو�سع يف تعطل 

�ل�سرف �ل�سحي”

و�أّكدت �لدر��سة �أن �لنق�ش �ملزمن و�النقطاع 

�مل�ستمر للتيار �لكهربائي يف غزة يخلف خ�سائر 

�أف���اد  �إذ  ���س��ك��ان غ����زة،  ي��ت��ك��ّب��ده��ا  نف�سية ف��ادح��ة 

�أن �سحتهم  �لدر��سة  �سملتهم  �لذين  94٪ من 

�لنف�سية قد ت�سررت بفعل هذ� �لو�سع

وب��ح�����س��ب �ل���در�����س���ة ف�����اإن ج���ول���ة �ل���ع���دو�ن 

كما  �لتحتية  �لبنية  تدمري  �إىل  �أدت  �الأخ���رية 

ت�سبب يف نق�ش كبري يف �الإم��د�د�ت عرب �سبكات 

�ل�سكان  ح�سول  وبالتايل  �لرئي�سية  �لكهرباء 

على �لكهرباء فقط ملدة 4 �أو 5 �ساعات يومياً

وقالت :” هناك 500،000 �سخ�ش على �الأقل 

تكاليف  حت��م��ل  حت��م��ل  ي�ستطيعون  ال  غ���زة  يف 

�إم�������د�د�ت �إ���س��اف��ي��ة م���ن �ل��ك��ه��رب��اء م���ن خ��الل 

يومهم  �إىل ق�ساء معظم  �ملولد�ت وي�سطرون 

دون كهرباء”

و�أ�سارت �إىل �أن 82٪ من �مل�ساركني يف �لدر��سة 

مل يتمكنو� من �الحتفاظ بالطعام يف �لثالجة 

ب�سبب �لو�سع، يف حني قال 27٪ ممن �سملتهم 

�أي بديل  �إنهم مل يتمكنو� من تاأمني  �لدر��سة 

وم��ن بني  �لبلدية،  ت��زّوده��ا  �لتي  �لكهرباء  عن 

ه��وؤالء، 91٪ ال ي�ستطيعون حتمل نفقات �سر�ء 

�ملزيد من �لكهرباء

ي�ستطيعون  �إن��ه��م  ق��ال��و�   ٪57 “ و�أردف������ت: 

�لكهرباء  لتوفري  بديلة  و�سائل  �إىل  �لو�سول 

ولكن لي�ش بال�سكل �لكايف لتلبية �حتياجاتهم يف 

�حلياة و�لعمل”

االنباط-وكاالت

�الأ�سري  �أّن  �الثنني  �م�ش  �الأ�سري  ن��ادي  �أّك��د 

�أح���م���د ح���م���ام���رة م���ن ب��ي��ت ����س���اح���ور، ي��و����س��ل 

ا  �إ���س��ر�ب��ه ع��ن �ل��ط��ع��ام م��ن��ذ ث��الث��ة �أي����ام رف�سً

�سجون  �إد�رة  ق��ام��ت  حيث  �الإد�رّي،  العتقاله 

زن��ازي��ن �سجن  �إىل  �أم�����ش  ي��وم  بنقله  �الح��ت��الل 

غالبية  فيه  يقبع  �ل�سحرو�ي” �لذي  “�لنقب 
�الأ�سرى �مل�سربني عن �لطعام

�أّن ع����دد �الأ����س���رى  ن����ادي �الأ����س���ري  و�أو�����س����ح 

�أ�سرًي�،   )18( �إىل  �رتفع  �لطعام  عن  �مل�سربني 

�الإد�رّي،  �عتقالهم  يرف�سون   )17( بينهم  من 

ن���و�ره م��ن ر�م �هلل  �إ���س��اف��ة �إىل �الأ���س��ري حممد 

ا لعزله �مل�سرب عن �لطعام رف�سً

�أّن �أق���دم �الأ���س��رى  ول��ف��ت ن��ادي �الأ���س��ري �إىل 

�مل�����س��رب��ني ه��و �الأ����س���ري ���س��امل زي����د�ت م��ن بني 

�ل�)22( على  نعيم/ �خلليل، و�لذي دخل يومه 

�إىل  �إ�سافة  �الإد�رّي،  العتقاله  ا  رف�سً �ل��ت��و�يل 

ك��ل م��ن: جم��اه��د ح��ام��د م��ن ���س��ل��و�د/ ر�م �هلل، 

�مل�سربون  ط��ول��ك��رم،  م��ن  �ع��م��ر  وحم��م��د منري 

و���س��ق��ي��ق��ه  �ل��ف�����س��ف��و���ش  وك����اي����د   ،)20( ل���ل���ي���وم 

�لدر�وي�ش  ور�أف��ت  �لنمورة،  وجيفار�  حممود، 

لليوم  �مل�سربون  �خلليل  دور�/  من  وجميعهم 

)19(، وماهر دالي�سة من ر�م �هلل �مل�سرب لليوم 

و�أحمد  �هلل،  ر�م  من  علي  �لدين  وع��الء   ،)14(

�سل  �أب��و  خالد  وحممد  �سل،  �أب��و  �لرحمن  عبد 

من خميم �لعروب وفادي �لعمور، وح�سام ربعي 

من �خلليل، و�أحمد نز�ل من جنني، وجميعهم 

من  �لقو��سمة  ومقد�د   ،)13( لليوم  م�سربون 

�لعامر  ويو�سف   ،)12( لليوم  �مل�سرب  �خلليل 

من جنني �مل�سرب لليوم �خلام�ش

ت��و����س��ل  �الح���ت���الل  حم��اك��م  �أن  �إىل  ُي�����س��ار 

ع��م��ل��ه��ا ك������ذر�ع �أ����س���ا����س���ي يف ت��ر���س��ي��خ ���س��ي��ا���س��ة 

خمابر�ت  تقرره  ما  وتنفيذ  �الإد�رّي،  �العتقال 

قر�ءته  ميكن  ما  وهذ�  “�ل�ساباك”،  �الحتالل 

�الأ�سرى  بحّق  �سدرت  �لتي  �لقر�ر�ت  كافة  من 

يخو�سون  �لذين  �الأ�سرى  وحتديًد�  �الإد�ريني، 

�الإ�سر�ب

�لعام  ب��د�ي��ة  منذ  �أ���س��رًي�   40 نحو  �أن  ي��ذك��ر 

�جل����اري، ن��ف��ذو� �إ���س��ر�ب��ات ع��ن �ل��ط��ع��ام جّلها 

ا لالعتقال �الإد�رّي، حيث يبلغ عدد  كانت رف�سً

�الإد�ري����ون يف �سجون �الح��ت��الل نحو  �الأ���س��رى 

وهي  مركزية،  �سجون  ثالثة  يف  يقبعون   ،540

وعوفر« و�لنقب،  “جمدو، 

االنباط-وكاالت

�مل��رك��زي��ة حل��رك��ة فتح  �ل��ل��ج��ن��ة  �أك���د ع�سو 

�ل�سلطة  �أن  �الإث��ن��ني،  ي��وم  �ل��رج��وب،  ج��ربي��ل 

تتحمل م�سوؤولية “مقتل” �ملعار�ش �ل�سيا�سي 

�لغربية  �ل�سفة  جنوبي  �خلليل  يف  بنات  ن��ز�ر 

م�سلحة  من  “لي�ش  �أن��ه  �إىل  م�سرًي�  �ملحتلة، 

عائلته ت�سيي�ش �لق�سية”

�ل���رج���وب، يف م��وؤمت��ر �سحفي ح��ول  وق���ال 

�الأح�������د�ث �الأخ������رية يف م��دي��ن��ة �خل���ل���ي���ل، �إن 

�ل�سلطة تتحمل م�سوؤولية مقتل نز�ر بنات وال 

الفًتا  �ملنفذين،  �لع�سكريني  لعائالت  عالقة 

�ل�سرع  يفر�سه  “�ل�سلطة ملتزمة مبا  �أن  �إىل 

و�لعرف”

�أو  ب���ن���ات  م�����س��ل��ح��ة  م���ن  “لي�ش  و�أ�����س����اف 

من  ي�ستفيدو�  ول��ن  ق�سيته،  ت�سيي�ش  �أ�سرته 

�إىل  ل�”�الحتكام  �ل��ع��ائ��ل��ة  د�ع���ًي���ا  تدويلها”، 

�سوت �لعقل”

ونفى �لرجوب وجود قر�ر �سيا�سي باغتيال 

�ل�سلطة  “م�سوؤولية  �أن  م�سيفاً  ب��ن��ات،  ن���ز�ر 

عن مقتل بنات ال تعني �أن تتهاون �ل�سلطة يف 

م�ساألة �لق�سا�ش عن طريق �لق�ساء”

و�سدد على �أن “�أن �ل�سلطة لن ت�سمح بردود 

فعل، و��ستمر�ر �ستم �لنا�ش غري م�سموح”

ب��اأن �للجنة  �أف��اد �ل��رج��وب  �آخ��ر،  ويف �سياق 

�جلعربي  عائلتي  ب��ني  �خل��الف  بحل  �ملكلفة 

�أخذ  �أب��و�ب  و�لعويوي يف مدينة �خلليل، على 

بدياًل  تكون  لن  و�لتي  �لعائلتني،  بني  عطوة 

عن �لقانون

�ل�سالح  وفو�سى  فلتان  ق�سية  “�إن  وق��ال: 

من  والب��د  عامة  ق�سية  �ملحافظات  جميع  يف 

معاجلتها”

يونيو/ حزير�ن   24 بنات يف  ن��ز�ر  وتعر�ش 

ل��ل�����س��رب �مل���ربح خ���الل �ع��ت��ق��ال��ه م��ن عنا�سر 

منزل  يف  ت��و�ج��ده  �أث��ن��اء  م��دين  بلبا�ش  �أمنية 

�ساعة من  وبعد نحو  لعائلته جنوبي �خلليل، 

فيما  وفاته،  �خلليل  حمافظ  �أعلن  �العتقال 

�تهمت عائلته �الأمن باغتياله

�سبب  �أن  �جلثمان  ت�سريح  نتائج  و�أظ��ه��رت 

ل�سرب  تعر�سه  م��وؤك��دة  طبيعي،  غ��ري  �ل��وف��اة 

يف  لنزيف  �أدت  �أن��ح��اء ج�سده  م��ربح يف جميع 

�لرئتني ب�سبب �ل�سرب و�الختناق

وق���م���ع���ت �الأج�����ه�����زة �الأم���ن���ي���ة يف �ل�����س��ف��ة 

م�������س���ري�ت غ��ا���س��ب��ة خ���رج���ت �ح��ت��ج��اًج��ا على 

�غتيال بنات، ��ستخدمت خاللها قو�ت �الأمن 

و�لع�سي  �ل��ه��ر�و�ت  م���دين،  بلبا�ش  وعنا�سر 

وقنابل �لغاز و�ل�سوت وغاز �لفلفل

بتنحي  هتافاتهم  يف  �مل��ت��ظ��اه��رون  وط��ال��ب 

�حلكومة  و��ستقالة  عبا�ش  حممود  �لرئي�ش 

كذلك  ي�سغل  �ل����ذي  ����س��ت��ي��ة  ب��رئ��ا���س��ة حم��م��د 

من�سب وزير �لد�خلية

و����س���ك���ل���ت �حل���ك���وم���ة جل���ن���ة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف 

�أكدت عدم  جرمية �الغتيال، لكن عائلة بنات 

�عرت�فها باللجنة ونتائجها، و�سحبت ممثلها 

منها، وطالبت بت�سكيل جلنة حتقيق حمايدة 

بعيًد� عن �جلهات �ملتهمة باالغتيال

االنباط-وكاالت

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  ج�����ددت 

ت��اأك��ي��ده��ا �أن ت��و���س��ي��ع �الح���ت���الل �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

ل��ع��م��ل��ي��ات �ال���س��ت��ي��ط��ان ي��ك�����س��ف م����دى عجز 

�ل�������دويل ويف م��ق��دم��ت��ه  �مل��ج��ت��م��ع  وت���ق���اع�������ش 

وحتمل  بالتز�ماته  �لوفاء  عن  �الأم��ن  جمل�ش 

م�����س��وؤول��ي��ات��ه �ل��ق��ان��ون��ي��ة و�الخ���الق���ي���ة جت��اه 

جر�ئم �الحتالل بحق �ل�سعب �لفل�سطيني

نقلته  �م�ش  بيان  �خل��ارج��ي��ة يف  و�أو���س��ح��ت 

�أر��سي  على  �الحتالل  ��ستيالء  �أن  وفا  وكالة 

وم��ن�����س��اآت��ه��م  م��ن��ازل��ه��م  وه����دم  �لفل�سطينيني 

وجرمية  ح��رب  ج��رمي��ة  �ال�ستيطان  لتو�سيع 

�أي فر�سة  �سد �الن�سانية تهدد بالق�ساء على 

الإقامة �لدولة �لفل�سطينية

ودعت �خلارجية �ملحكمة �جلنائية �لدولية 

ب��ج��ر�ئ��م  ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق  �ل���ب���دء  �إىل �الإ�����س����ر�ع يف 

وق���ف���ه���ا وحم��ا���س��ب��ة  �إىل  �الح����ت����الل و�����س����وال 

�مل�سوؤولني عنها

 80٪ من سكان غزة يقضون معظم حياتهم في الظالم الدامس

 رفًضا العتقاله اإلدارّي.. األسير أحمد حمامرة يشرع بإضراب عن الطعام

 الرجوب: السلطة مسؤولة عن »مقتل« بنات وليس من مصلحة أسرته تسييس القضية

 الخارجية الفلسطينية: توسيع االحتالل لالستيطان يكشف تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته

الثالثاء   3 / 8 / 2021

االعالين

0 8

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ح�سن  كمال  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

حممود عنايه و�سركاه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)8530 ( بتاريخ 2000/4/20 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
يعلن لالطالع للعموم يف بلدية ح�سبان ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبنية 

للواء ناعور ووادي ال�سري قد قررت بقرارها رقم ) 414 ( تاريخ  2021/4/8  

املوافقة على قرار اللجنة املحلية ) لبلدية ح�سبان / منطقة ح�سبان ( رقم 

التنظيمي  التعديل  على  املوافقة  واملت�سمن   2021/3/27 تاريخ   )17/1(

اىل  ح�سبان  ارا�سي  من  اخلربة   )10( حو�ض   )137( رقم  القطعة  ادخال 

للتنظيم  جم��اورة  كونها  ج(  )�سكن  باحكام  امل�سدق  التنظيم  ح��دود  داخ��ل 

ال�ستدعاء  على  بناء  وذلك  ال�سركاء  بني  الف��راز  عملية  ولت�سهيل  امل�سدق 

املقدم وفر�ض عوائد حت�سني  وذلك لغايات خدمات البنية التحتية وتو�سع 

املربع  للمرت   ) واحد  دينار   ( مبقدار  ذلك  بخ�سو�ض  البلدية  �سندوق  �سمن 

الواحد يراد حتويله وا�ستنادا للمادة رقم )52( من قانون املدن والقرى رقم 

)79 ( من �سنة 1966، وا�ستحداث �سوارع تنظيمية �سعة )10(م �سمن نف�ض 

القطعة واحلو�ض .

الر�سمية  باجلريدة  ن�سره  تاريخ  من  �سهر  مل��دة  لالعرتا�ض  ذل��ك  واع��الن 

اعرتا�ساتهم  وتقدمي  الط��الع  العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  وجريدتني 

اللجنة املحلية يف بلدية ح�سبان .

رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واألبنية 
للوائي ناعور ووادي السري
متصرف لواء ناعور 
سطام املجالي

 إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة  ال�سهب وا�سرف وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

2017/8/29  تقدمت  ت�سامن حتت الرقم )117136( بتاريخ 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ال�سهب وا�سرف

اإىل �سركة :  ا�سرف حممد و�سريكته

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

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وجمال  �ساطع  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

النحا�ض  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)72758 ( بتاريخ 2004/9/13 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

رقم �ض 700/ 2020 / 11 ) تعزيز م�ستلزمات جراحة الك�سور وال�سابات / ال�سفائح اخلا�سة (.

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 60 ( �ستون دينار اردين غري م�سرتدة.

اخلمي�ض  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�ساعة  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ض  تودع 

املوافق 2021/8/12 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�ض ول تقبل على 

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

الربعاء   9 / 6 / 2021

اعالن صادر عن 
جامعة آل البيت

تعلن جامعة آل البيت عن اعادة  طرح 
العطاءين التاليني

فعلى ال�سركات واملتعهدين الراغبني بال�سرتاك يف هذين العطاءين 

مراجعة دائرة العطاءات وامل�سرتيات يف جامعة اآل البيت يف املفرق 

اعتبارا من يوم الثالثاء املوافق 2021/8/3 م ، من ال�ساعة التا�سعة 

�سباحا ولغاية الواحدة ظهرًا يوميًا ، م�سطحبني معهم رخ�سة مهن 

و�سهادة ت�سجيل �ساريتي املفعول �سمن املجال اعاله :

اخرموعد لتقدمي العرو�ض للعطاءين اعاله ال�ساعة الواحدة  ظهر 

يوم الثنني املوافق 2021/8/23م  .

من   )  %3  ( بن�سبة  م�سدق  �سيك  او  بنكية  كفالة   بالعر�ض  يرفق 

، وذلك �سمانًا لال�سرتاك بالعطاء وتو�سع  يف مغلف  قيمة العر�ض 

منف�سل .

كل  تو�سع   ) �سورتني   – ا�سلية   ( ن�سخ  ث��الث  من  املناق�سة  تقدم 

، تو�سع جميع  منف�سل  والكفالة يف مغلف  منف�سل  مغلف  ن�سخة يف 

املغلفات يف مغلف خمتلف ويكتب عليه ا�سم امل�سرتك وعنوانه ورقم 

دعوة العطاء ويودع يف �سندوق دائرة العطاءات وامل�سرتيات ح�سب 

املواعيد اعاله .

يوم  �سباح  العا�سرة  ال�ساعة  اعاله  العطاءين  مظاريف  فتح  موعد 

الثالثاء املوافق 2021/8/24م.

ل ينظر يف املناق�سة غري امل�ستوفية لل�سروط الواردة اعاله .

اجور ن�سر العالن على من ير�سو عليه العطاءين اعاله .

تعفى ال�سركات التي ا�سرتكت بالطرح الول من ثمن ن�سخة العطاء .

www.aabu.edu.jo ملزيد من املعلومات زيارة موقع اجلامعة

رئاسة الجامعة

ال�صحف:  انباطالثالثاء  2021/8/3
دائرة قا�صي الق�صاة

حمكمة عمان ال�صرعية/ الق�صايا
مذكرة تبليغ حكم بالن�صر

�صادر عن حمكمة عمان ال�صرعية
هيئة القا�صي: د. ب�صام نهار اجلبور

الى املدعى عليه: كمال خالد عبد الهادي دربي/ جمهول حمل 
االقامة حاليا يف ال�صعودية واخر حمل اقامة له يف عمان - ابو 

ن�صري - قرب بئر الوريكات- بجانب خمازن ال�صهوان
ومو�صوعها   2021/1668 ا�صا�س  الدعوى  يف  انه  نعلمك 
تفريق للغيبة وال�صرر حمديث فيها طالق واملقامة عليك من 
�صدر  قد  عودة  م�صط�صفى  القادر  عبد  ن�صرين  املدعية  قبل 
احلكم عليك احلكم باثبات طالقك لها الواقع يف �صهر 11 لعام 
املكرمة/  مكة  ال�صعودية/  الكائن يف  الزوجية  بيت  2013 يف 
خالل  لها  ارجاعك  و�صحة  طالق  انت  لها  بقولك  ال�صوقية/ 
العدة ال�صرعية كما و�صدر احلكم باثبات طالقك لها الواقع 
يف �صهر 3 لعام 2014 يف بيت الزوجية املذكور بقولك لها انت 
و�صمنتك  ال�صرعية  العدة  خالل  لها  ارجاعك  و�صحة  طالق 
برقم  احلكم  �صجل  وقد  القانوينة  وامل�صاريف  الر�صوم 
واال�صتئناف  لالعرتا�س  قابال  غيابيا  حكما   78/78/795
تبليغك  ا�صتئنافا وعليه جرى  النفاذ على ت�صديقه  وموقوف 
1442 هجري  23ذو احلجة،  ذلك ح�صب اال�صول حتريرا يف 

وفق 2021/8/1 ميالدي
قا�صي حمكمة االبتدائية عمان/ الق�صايا
د. ب�صام نهار اجلبور

ثمن نسخة العطاءموضوع العطاءرقم العطاء
13/2021A3 ، A4 30 دينارتوريد ورق تصوير ابيض

14/2021.Solar air heating system
 IR camera .computer (lab

top ) and laser printer

30 دينار
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االنباط-وكاالت

اأكدت كتائب الق�سام اجلناح الع�سكري 

حل����رك����ة ح����م����ا�����س، يف ذك�������رى اخ���ت���ف���اء 

ال�����س��اب��ط الإ���س��رائ��ي��ل��ي ه���دار ج��ول��دي��ن 

�سرق رفح جنوب قطاع غزة اأن الحتالل 

واحدة” عن  “معلومة  على  يح�سل  لن 

حياة وم�سري جنوده اإل بدفع الثمن

وك����ت����ب����ت ال����ك����ت����ائ����ب ع����ل����ى م���وق���ع���ه���ا 

اأع����وام   7 م����رور  “ومع  اللكرتوين:” 

اأخفته  املاأكول، وما  الع�سف  على معركة 

يف ط���ّي���ات���ه���ا و����س���ن���دوق���ه���ا الأ�����س����ود م��ن 

م��ع��ل��وم��ات، ي��ب��ق��ى ال���ع���دو يف ح���رية من 

اأمره«

م��ا  ب���ك���ل  “يحاول  اأن������ه  واأو�����س����ح����ت 

وا�ستخباراتية  تقنية  اأج��ه��زة  من  ميلك 

حياة  عن  واح��دة،  معلومة  اإىل  الو�سول 

وم�����س��ري ج��ن��وده يف غ���زة، ول��ك��ن اأّن���ى له 

ذلك اإل بدفع الثمن«

اآب/   1 وب����ت����اري����خ  اأع����������وام،   7 وق����ب����ل 

26 م���ن م��ع��رك��ة  اأغ�����س��ط�����س )ال����ي����وم ال�������

املقاومة  ت�سمية  وهي  املاأكول(-  الع�سف 

ه�����دار  ال�������س���اب���ط  ف���ق���د   2014 حل������رب 

جولدين �سرق رفح

من  جمموعة  ت�سدي  بعد  ذلك  وكان 

توغلت  اإ�سرائيلية  لقوة  الق�سام  كتائب 

بعمق يزيد عن كيلومرتين �سرق مدينة 

رفح جنوب قطاع غزة

واأوق��������ع ال���ق�������س���ام يف ����س���ف���وف ال���ق���وة 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة امل��ت��وغ��ل��ة ق��ت��ل��ى وج��رح��ى، 

لأحد  بفقده  وقتها  الح��ت��الل  واع��رتف 

جنوده يف العملية

�سورًة  الكتائب  عر�ست  �سنوات  وبعد 

لأربعة �سباط وجنود اأ�سرى لديها، كان 

من بينهم ال�سابط هدار جولدين

وقال الناطق الع�سكري با�سمها: “لن 

ي��ت��م احل�����س��ول ع��ل��ى اأّي����ة م��ع��ل��وم��ات عن 

م�سري اجلنود، اإّل عرب دفع ا�ستحقاقاٍت 

واأث�����م�����اٍن وا����س���ح���ة، ق���ب���ل امل���ف���او����س���ات، 

وبعدها«

االنباط-وكاالت

 م����ّر ع����ام ع��ل��ى ان���ف���ج���ار م���رف���اأ ب���ريوت 

اأك��ر من  املدينة وح�سد  وج��ه  غ��رّي  ال��ذي 

وامل�سدومني،  امل�سابني  واآلف  قتيل  مئتي 

ي��ح��ا���س��ب  اأو  اأ���س��ب��اب��ه  ت��ك�����س��ف  اأن  دون  م���ن 

عراقيل  ب�سبب  خ�سو�ساً  عنه،  امل�سوؤولون 

التحقيق. تعيق  �سيا�سية 

ان��دل��ع   ،2020 اأغ�����س��ط�����س  ال��راب��ع م��ن  يف 

ال�ساعة  ت��اله عند  ب��ريوت  م��رف��اأ  ح��ري��ق يف 

غ(  ت   15،00( دق���ائ���ق  وب�����س��ع  ال�����س��اد���س��ة 

جزيرة  اإىل  اأ���س��داوؤه  و�سلت  هائل  انفجار 

ق���رب����س، واأحل�����ق دم�����اراً ���س��خ��م��اً يف امل��رف��اأ 

وم���ع���ظ���م الأح�����ي�����اء ال�����س��رق��ي��ة ل��ل��ع��ا���س��م��ة 

حت�سى  ل  ونوافذ  اأبوابا  واقتلع  اللبنانية، 

يف املدينة و�سواحيها.

وعزت ال�سلطات النفجار اإىل 2750 طناً 

م��ن م���ادة ن��ي��رتات الأم��ون��ي��وم خم��زن��ة منذ 

العام 2014 يف املعرب رقم 12 يف املرفاأ.

الع�سرين  ال�سنوات  خالل  �سهد  بلد  ويف 

امل��ا���س��ي��ة اغ���ت���ي���الت وت���ف���ج���ريات وح����وادث 

اإل  منها،  اأي  النقاب عن  يك�سف  عديدة مل 

نادرا، ومل يحا�سب اأي من منفذيها، ل زال 

214 قتياًل  اأهايل  راأ�سهم  اللبنانيون، وعلى 

واأك����ر م���ن ���س��ت��ة اآلف ج���ري���ح، ي��ن��ت��ظ��رون 

الكمية  بهذه  اأتى  اأ�سئلتهم: من  اأجوبة عن 

ال�����س��خ��م��ة م���ن ن���ي���رتات الأم����ون����ي����وم اإىل 

املرفاأ  �سنوات يف  �سبع  ُتركت  مل��اذا  ب��ريوت؟! 

هي  وما  ومبخاطرها؟  بها  يعلم  كان  ومن 

اأك��رب  اأح����د  وق����وع  اإىل  اأدت  ال��ت��ي  ال�����س��رارة 

النفجارات غري النووية يف العامل؟

وتوؤكد م�سادر ق�سائية اأن اجلزء الأكرب 

م���ن ال��ت��ح��ق��ي��ق ان���ت���ه���ى. ل��ك��ن احل�����س��ان��ات 

والأذونات ال�سيا�سية تقف اليوم عائقاً اأمام 

وروؤ���س��اء  ���س��اب��ق��ني  ن���واب ووزراء  ا���س��ت��دع��اء 

يعلمون  ك���ان���وا  وع�����س��ك��ري��ة  اأم��ن��ي��ة  اأج���ه���زة 

مبخاطر تخزين كميات هائلة من نيرتات 

�ساكناً  ي��ح��رك��وا  ومل  امل��رف��اأ،  يف  الأم��ون��ي��وم 

لإخراجها منه.

وق����ال م�����س��در ق�����س��ائ��ي م��ط��ل��ع ل��وك��ال��ة 

فران�س بر�س اإن املحقق العديل يف الق�سية 

طارق بيطار “اأنهى اأكر من 75 يف املئة من 

التحقيق ال�سري بامتياز.. وباتت �سورة ما 

م�سرياً اإىل اأنه  ح�سل �سبه جاهزة اأمامه”، 

ياأمل الك�سف عن نتائج حتقيقه قبل نهاية 

العام احلايل.

وي��و���س��ح امل��ح��ام��ي ي��و���س��ف حل���ود، وكيل 

يف  �سحية  األ��ف  من  واأك��ر  املحامني  نقابة 

اللبناين  “الق�ساء  اإن  امللف، لفران�س بر�س 

التي  اجلهة  ناحية  م��ن  امل�سوؤوليات  ح�سم 

ب�����ريوت،  اإىل  الأم����ون����ي����وم  ب���ن���ي���رتات  اأت������ت 

و�سوًل  تخزينها  وكيفية  تفريغها  واأ�سباب 

اإىل  اإعادة ت�سديرها  اأو  اإتالفها  لقرار عدم 

حني وقوع النفجار«.

جل�سات  ح�سر  ال��ذي  املحامي  وي�سيف 

اأ�سئلة  “لكن  الق�سية،  يف  ع��دة  ا�ستجواب 

الآن،  حتى  عنها  الإج��اب��ة  تتم  مل  اأ�سا�سية 

اأب���رزه���ا ك��ي��ف ان��دل��ع الن��ف��ج��ار؟ وه���ل من 

عن  بامل�سوؤولني  يتعلق  ما  يف  خمفية  قطب 

اإح�سارها اىل لبنان؟«.

النيرتات �سحنة 

اإىل  الأم��ون��ي��وم  ن��ي��رتات  �سحنة  وو�سلت 

2013 ع��ل��ى منت  م��رف��اأ ب���ريوت يف ن��وف��م��رب 

الباخرة “رو�سو�س” التي كانت يف طريقها 

من جورجيا اإىل موزمبيق.

توقفها  اأ�سباب  التقارير حول  وت�ساربت 

يف ب���ريوت، ل��ك��ن ال��ق�����س��اء ال��ل��ب��ن��اين اأ���س��در 

ق�سائية  �سكوى  بعد  عليها  باحلجز  ق��رارا 

لأ�سباب  لبنانية  �سركة  بها  تقدمت  �سدها 

يف  الباخرة.  على  لها  مب�ستحقات  متعلقة 

العنرب  واأودع��ت يف  اأفرغت احلمولة   ،2014

12، قبل اأن تغرق ال�سفينة املهرتئة يف  رقم 

.2018

وك����ان����ت ����س���ح���ن���ة ن����ي����رتات الأم����ون����ي����وم 

“فابريكا  امل��ت��ف��ج��رات  م�سنع  اإىل  متجهة 

وفق ما  دي اإك�سبلو�سفو�س دي موزمبيق”، 

قال امل�سنع ذاته لوكالة فران�س بر�س. لكن 

امل�سنع مل يطالب باحلمولة بعد توقفها يف 

وجهتها  �سحة  حول  اأ�سئلة  يثري  ما  لبنان، 

الأخرية.

اأ�سماء  ك�سف  التحقيق  اإن  حل��ود  ويقول 

ال�سفينة  مت��ل��ك  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ة  بينها  ع��دة 

اأي  ال�����س��اح��ن��ة  وال�����س��رك��ة  �سيبينغ”  “تيتو 
و”البنك  ليمتيد”  “�سافارو  ال��و���س��ي��ط��ة 

م�����ّول  ال��������ذي  م���وزم���ب���ي���ق  يف  الوطني” 

هو  ب��ع��د  يح�سمه  مل  م��ا  ل��ك��ن  ال�����س��ح��ن��ة... 

)�سيا�سية  اأخ��رى  جهات  هناك  كانت  اإذا  ما 

مثال( تقف خلف �سحنة نيرتات الأمونيوم، 

“�سافارو  �سركة  اأن م�سوؤولة يف  اإىل  م�سرياً 

ليمتيد” الو�سيطة، ومقرها لندن، رف�ست 

ال��ك�����س��ف ع���ن امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن الق��ت�����س��ادي��ني 

لل�سركة. احلقيقيني 

وي��ن��ظ��ر ال��ت��ح��ق��ي��ق يف ت��ق��اري��ر اإع��الم��ي��ة 

اأع��م��ال  اأف����ادت ع��ن دور لعبه ث��الث��ة رج���ال 

اأي�ساً اجلن�سية الرو�سية،  �سوريني يحملون 

يف �سفقة �سراء �سحنة نيرتات الأمونيوم.

و���س��ّل��ط الن��ف��ج��ار ال�����س��وء ع��ل��ى امل��رف��ق 

عن  م�سّغرة  ���س��ورة  يعترب  ال���ذي  احل��ي��وي 

ا�ست�سراء  جلهة  اللبنانية  الدولة  موؤ�س�سات 

ال��ف�����س��اد وامل��ح�����س��وب��ي��ات وال��ر���س��اوى ون��ف��وذ 

قوى �سيا�سية فيه.

ال�سرارة

اأث���ب���ت  “التحقيق  اإن  حل�����ود  وي����ق����ول 

ت��خ��زي��ن  ج������رى  اأن�������ه  الآن  ح���ت���ى  اأي���������س����ا 

قابلة  م��واد  اإىل جانب  الأم��ون��ي��وم  ن��ي��رتات 

“نقطة  اإىل  ي�����س��ري  ل��ك��ن��ه  لالنفجار”، 

ع���دم  يف  ت���ك���م���ن  ال���ت���ح���ق���ي���ق  يف  �سعف” 

ح�سول  كيفية  “حتديد  اىل  بعد  تو�سله 

الذي  احلريق  “هل  ويت�ساءل  النفجار”. 

كان  واإن  ب��وق��وع��ه؟  ت�سبب  الن��ف��ج��ار  �سبق 

احلريق؟”.  ان���دلع  �سبب  ه��و  فما  ك��ذل��ك، 

ال��ن��ه��ائ��ي  ال����س���ت���ب���ع���اد  ع�����دم  وي�������س���ري اىل 

اأو  تخريبي”  “عمل  ح�����س��ول  لح��ت��م��ال 

“ا�ستهداف«.
وذك����رت م�����س��ادر اأم��ن��ي��ة اأن احل��ري��ق قد 

يكون نتج عن عمليات تلحيم لباب العنرب، 

وهي رواية ي�سّكك بها كر.

ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  ال����ع����ديل  امل���ح���ق���ق  وي���ت���ج���ه 

حم���اك���اة يف م���وق���ع الن���ف���ج���ار مت��ك��ّن��ه من 

حتديد اأ�سباب اندلع احلريق.

واأر������س�����ل امل���ح���ق���ق ال����ع����ديل ا����س���ت���ن���اب���ات 

ق�سائية اىل اأكر من ع�سر دول، طلب من 

�سحنة  ح��ول  التحقيق  يف  ال��ت��ع��اون  بع�سها 

بينها  اأخ�����رى،  الأم���ون���ي���وم، وم���ن  ن���ي���رتات 

وتركيا  والهند  املتحدة  وال��ولي��ات  فرن�سا 

اأقمار  ب�سور  ت��زوي��ده  وايطاليا،  واإ�سبانيا 

للمرفاأ. ا�سطناعية 

يتجاوب  “مل  ال��ق�����س��ائ��ي  امل�����س��در  وق���ال 

فيما  اللبناين،  الق�ساء  طلب  مع  منها  اأي 

لديها  ي��ك��ن  مل  اأن���ه  وح��ده��ا  فرن�سا  اأب��ل��غ��ت 

ق��م��ر ا���س��ط��ن��اع��ي ف����وق ل��ب��ن��ان ي����وم وق���وع 

النفجار«.

ت���زوي���دن���ا  ع������دم  “اإن  حل������ود  وي����و�����س����ح 

على  ي�سعب  ال�سطناعية  الأق��م��ار  ب�سور 

يجري  ك��ان  اذا  م��ا  حتديد  اأي�ساً  التحقيق 

خالل  العنرب  من  اأمونيوم  نيرتات  تهريب 

املا�سية«. ال�سنوات 

وذك����رت ت��ق��اري��ر ع���دة اأن ك��م��ي��ة ن��ي��رتات 

الأم��ون��ي��وم ال��ت��ي ان��ف��ج��رت اأق���ل م��ن 2750 

اأخرجت  منها  كميات  اأن  اإىل  م�سرية  طناً، 

خالل  الأرج����ح(  على  )���س��رق��ت  العنرب  م��ن 

املا�سية. ال�سنوات 

والتحقيق ال�سيا�سيون 

وخ�����الل ���س��ب��ع ����س���ن���وات، ت��ب��ل��غ��ت اأج���ه���زة 

اأم���ن���ي���ة وم�������س���وؤول���ون ���س��اب��ق��ون وح��ال��ي��ون 

بوجود كميات هائلة من نيرتات الأمونيوم 

اجلمهورية  رئي�س  بينهم  ب��ريوت،  مرفاأ  يف 

م��ي�����س��ال ع����ون ورئ��ي�����س ح��ك��وم��ة ت�����س��ري��ف 

ح��ال��ي��ون  ووزراء  دي�����اب  ح�����س��ان  الأع����م����ال 

ال��دول��ة  اأم��ن  اأج��ه��زة  ع��ن  ف�ساًل  و�سابقون 

واجلي�س واملديرية العامة لالأمن العام.

اأعده  تقرير  يف  الدولة  اأمن  جهاز  وذكر 

ق��ب��ل اأ���س��ه��ر م��ن الن��ف��ج��ار واط��ل��ع��ت عليه 

ف��ران�����س ب��ر���س، اأن ا���س��ت��ع��ال ت��ل��ك امل���واد قد 

ي�����وؤدي اإىل ان��ف��ج��ار م���دم���ر. واأب���ل���غ لح��ق��اً 

بخطورتها. ال�سلطات 

اأ���س��ه��ر ع��ل��ى ت�سلمه  ن��ح��و خ��م�����س��ة  وب��ع��د 

امللف، اإثر تنحي قا�س �سابق ب�سبب �سغوط 

ال�سهر  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ق��ا���س��ي  اأع��ل��ن  ���س��ي��ا���س��ي��ة، 

احل����ايل ع���زم���ه ا���س��ت��ج��واب دي����اب ك��م��دع��ى 

فيه  طلب  ال��ربمل��ان  اىل  كتاباً  ووّج���ه  عليه، 

وزراء  ث��الث��ة  ع��ن  النيابية  احل�سانة  رف��ع 

�سابقني هم النواب علي ح�سن خليل )املال( 

وغ���ازي زع��ي��رت )الأ���س��غ��ال( ون��ه��اد امل�سنوق 

“متهيداً لالدعاء عليهم«. )الداخلية(، 

كما طلب الإذن مبالحقة كل من مدير 

ع��ام الأم���ن ال��ع��ام ع��ب��ا���س اب��راه��ي��م وم��دي��ر 

ال��دول��ة ط��وين �سليبا، وادع��ى  اأم���ن  ج��ه��از 

وادعى  �سابقني.  ع�سكريني  م�سوؤولني  على 

بينهم  �سابقني،  ع�سكريني  م�سوؤولني  على 

قائد اجلي�س ال�سابق جان قهوجي.

بها  ي��الح��ق��وا  اأن  ال���ت���ي مي��ك��ن  وال��ت��ه��م 

جلرمية  الح��ت��م��ايل  الق�سد  “جناية  ه��ي 

الإه���م���ال  ج��ن��ح��ة  “اإىل  اإ����س���اف���ة  القتل” 

لأنهم كانوا على دراية بوجود  والتق�سري”، 

اإج��راءات  يتخذوا  “ومل  المونيوم  نيرتات 

ما  وف���ق  النفجار”،  خ��ط��ر  ال��ب��ل��د  جت��ّن��ب 

اأعلن بيطار يف حينه.

واأو�����س����ح امل�������س���در ال��ق�����س��ائ��ي ل��ف��ران�����س 

“باأ�سخا�س  تتعلق  ال�ستدعاءات  اأن  بر�س 

على  كانوا  اأنهم  �سهود  اأو  وثائق  عرب  تبنّي 

ع��ل��م ب���وج���ود ك��م��ي��ات ن���ي���رتات الأم���ون���ي���وم 

ومبخاطرها«.

ورف�����س وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة حّم��م��د فهمي 

اب��راه��ي��م،  اإع��ط��اء الذن مب��الح��ق��ة ع��ب��ا���س 

ب���ي���ن���م���ا ط���ل���ب ال�����ربمل�����ان ت�����زوي�����ده ب����اأدل����ة 

وم�����س��ت��ن��دات اإ���س��اف��ي��ة ق��ب��ل ات��خ��اذه ال��ق��رار 

وال��وزراء.  النواب  عن  احل�سانة  رفع  ب�ساأن 

لكن بيطار رف�س الن�سياع للطلب.

يحاولون  بب�ساطة  “اإنهم  حل��ود  ويقول 

م�سدداً على وجوب  التمل�س من العدالة”، 

اأن  على  ق���ادراً  ك��ان  �سخ�س  ك��ل  “حما�سبة 
ي��خ��رج ت��ل��ك امل�����واد اأو مي��ن��ع اإدخ���ال���ه���ا ومل 

يفعل«.

وانتقدت جهات دولية عدة تاأخر �سدور 

اأك��ر  ودع���ت  امل��ح��ل��ي.  التحقيق  ع��ن  ن��ت��ائ��ج 

العفو  منظمتا  بينها  منظمة،  خم�سني  من 

ال��دول��ي��ة وه��ي��وم��ن راي��ت�����س ووت�����س، الأمم 

يف  دول��ي��ة  حتقيق  بعثة  اإن�����س��اء  اإىل  املتحدة 

النفجار. وكان لبنان رف�س اإجراء حتقيق 

دويل.

وُي�����س��ك��ك ك��ر يف اإم��ك��ان��ي��ة ال��ت��و���س��ل اإىل 

اأي  اأو ح��ت��ى حم��ا���س��ب��ة  ح��ق��ي��ق��ة م���ا ح�����س��ل 

ب��ارز.وت��ت��ع��ر���س  اأم��ن��ي  اأو  �سيا�سي  م�����س��وؤول 

ال��ط��ب��ق��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ل��ب��ن��ان لن��ت��ق��ادات 

وا�سعة وهي حمط نقمة �سعبية،

ب�����س��ب��ب ف�������س���اده���ا وت��غ��ل��ي��ب م�����س��احل��ه��ا 

تعاين  كما  العامة.  امل�سلحة  على  اخلا�سة 

البالد منذ نحو عامني من اأزمة اقت�سادية 

الن��ف��ج��ار،  فاقمها  م�سبوقة  غ��ري  وم��ال��ي��ة 

وج��ع��ل��ت ���س��ري��ح��ة وا���س��ع��ة م���ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني 

تعي�س يف الفقر وترتقب املجهول.

ل���ب���ن���ان يف ه��ي��وم��ن  ب���اح���ث���ة  وحت����دث����ت 

اآية جمذوب عن عيوب عدة  ووت�س  رايت�س 

“احل�سانات  ب��ي��ن��ه��ا  احل����ايل  ال��ت��ح��ق��ي��ق  يف 

و”ف�سل  ال�سافر”  ال�����س��ي��ا���س��ي  وال���ت���دخ���ل 

مبعلومات  العام  ال��راأي  تزويد  يف  الق�ساء 

ك��ون  ع��ن  ف�����س��اًل  التحقيق”،  م�����س��ار  ح���ول 

اجل��رائ��م  اأك���رب  م��ن  واح����دة  يف  “التحقيق 
املحقق  ب�سخ�س  حم�سورا  لبنان  تاريخ  يف 

العديل وحده«.

تقول  �سمال بريوت،  الواقع  منزلها  من 

ك��ارل��ن ح��ت��ي ك��رم )26 ع��ام��اً( ال��ت��ي فقدت 

النفجار،  يف  عمها  واب��ن  و�سقيقها  زوجها 

اأو  اأح��ده��م  ا�ستدعاء  املحقق  ح��اول  “كلما 
واملافيا  باحل�سانات  يحتمي  معه،  التحقيق 

ولي�ست  بابا  علي  مغارة  اإنها  حتميه..  التي 

بدولة«.

ل��ك ع��الق��ة، مل ل  “اإن مل يكن  وت�����س��األ 

ترى القا�سي لتربهن ذلك؟«.

“مل  وت�سيف عاجزة عن حب�س دموعها 

ناأتي  اأن  يعد لدينا ما نخ�سره.. م�ستعدون 

باحلقيقة باأيدينا، اأن جنلبهم من منازلهم 

ونحا�سبهم بالقوة.. نحا�سب كل من جعلنا 

اأ�سالء«. ندفنهم 
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االنباط-وكاالت

ام�س  الع�سكرية  �سامل  حمكمة  م���ددت 

الث���ن���ني، اع��ت��ق��ال الأ�����س����رية م��ن��ى ح�سني 

جنوب  عرابة  بلدة  من  عاما(   50( قعدان 

جنني للمرة ال�سابعة على التوايل

اأنه  ل�”وفا”،  وذكر ذوو الأ�سرية قعدان 

مت مت��دي��د اع��ت��ق��ال��ه��ا ح��ت��ى ال�����س��اد���س من 

اعتقلها  الح��ت��الل  وك���ان  ال���ق���ادم،  ال�سهر 

بتاريخ 2021/4/12، وقعدان اأ�سرية �سابقة 

خم�س  اعتقالها  بعد  ���س��ن��وات  ث��م��اين  مل���دة 

مرات

االنباط-وكاالت

مقطع  ع���ن  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  منظمة  ك�سفت 

قبل  م��ن  فل�سطيني  �ساب  قتل  يظهر  فيديو 

اأي��ار/م��اي��و  �سهر  يف  نابل�س،  ق��رب  م�ستوطن، 

املا�سي

وي��ظ��ه��ر امل��ق��ط��ع ال�����ذي ن�����س��رت��ه منظمة 

“بيت�سيلم” م�ستوطناً يحمل �سالح اأحد جنود 
الح���ت���الل، يطلق ال��ن��ار جت���اه ال�����س��اب مالك 

حمدان قرب قرية �سامل �سرق نابل�س، قبل اأن 

ي�سقط على الأر�س ويرتقي �سهيداً

وك�����س��ف��ت امل���ق���اط���ع امل�������س���ورة امل�����س��ت��وط��ن 

القاتل وهو ي�سري قرب جيب ع�سكري جلي�س 

الحتالل، ويطلق النار بحماية من اجلنود

يف  م�����س��ارك��ة  ���س��اب��ق��اً  فل�سطينيون  ووث����ق 

امل�����س��ت��وط��ن��ني م���ع ج��ن��ود الح���ت���الل يف قمع 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، وك�����س��ف��ت م��ق��اط��ع ���س��وره��ا 

خالل  هاتفه  على  ال�سفدي  ن�سال  ال�سهيد 

يف  نابل�س،  جنوب  عوريف  بلدة  يف  املواجهات 

�سهر اأيار/ مايو املا�سي، ميل�سيات امل�ستوطنني 

من  والتوجيهات  ال�سالح  على  حت�سل  وه��ي 

جنود الحتالل

قوات  بر�سا�س  فل�سطينياً   11 وا�ست�سهد 

يف  مواجهات،  خالل  وامل�ستوطنني  الحتالل 

14 اأيار/مايو املا�سي، تزامناً مع العدوان على 

غزة وال�سيخ جراح

االنباط-وكاالت

 قال م�سوؤول بالإدارة الأمريكية وم�سدران 

�ستطلق  الإدارة  اإن  الأح������د  ي����وم  م��ط��ل��ع��ان 

برناجما جديدا لإعادة توطني بع�س الأفغان 

ب�سفة لجئني يف الوليات املتحدة

التي طلبت عدم  الثالثة  امل�سادر  وذك��رت 

وزارة  تعلن  اأن  املتوقع  من  اأن  اأ�سمائها  ن�سر 

اخلارجية الأمريكية اإطالق الربنامج يف وقت 

لحق اليوم الثنني

طلب  على  بعد  اخلارجية  وزارة  ت��رد  ومل 

للتعقيب

ياأتي اإط��الق الربنامج مع احتدام القتال 

القوات  ان�سحاب  ا�ستكمال  اأفغان�ستان قبل  يف 

الأمريكية املقرر بنهاية اأغ�سط�س اآب و�سيطرة 

حركة طالبان على عوا�سم اأقاليم رئي�سية

االنباط-وكاالت

ال�سحة  ملنظمة  الإق��ل��ي��م��ي  امل��ك��ت��ب  اأّك�����د 

البالغة  الأه��م��ي��ة  امل��ت��و���س��ط،  ل�سرق  العاملية 

كافية  جرعات  على  البلدان  جميع  حل�سول 

وح�سول  ب�سرعة،  ك��وف��ي��د-19  ل��ق��اح��ات  م��ن 

اأق��رب فر�سة تتاح  الأ�سخا�س على اللقاح يف 

لهم.

وبنّي املكتب الإقليمي، اأن عددا قليال من 

بلدان الإقليم ت�سهد ارتفاًعا كبرًيا يف حالت 

الإ�سابة والوفيات ب�سبب املتحّور دلتا، ومعظم 

حالت الإ�سابة والوفاة التي اأُبِلغ عنها كانت 

يف �سفوف غري احلا�سلني على اللقاح.

املكتب  يف  ال��ربام��ج  اإدارة  م��دي��رة  وق��ال��ت 

رنا احلجة، يف  الدكتورة  الإقليمي للمنظمة 

ال���ذي عقده  امل��وؤمت��ر ال�سحفي الف��رتا���س��ي 

اإن فريو�س كوفيد-19  اليوم الثنني،  املكتب 

يتحّور وينت�سر بوترية اأ�سرع وعلى نحو اأعنف 

يف �ستى اأنحاء الإقليم، م�سحوًبا مبا يرتتب 

على ذل��ك م��ن ع��واق��ب وخيمة على ال�سحة 

العامة.

واأو�سحت احلجة يف كلمتها التي تناولت 

اآخر م�ستجدات كورونا بالإقليم خالل  فيها 

املوؤمتر، اأنه ولغاية 28 من �سهر متوز املا�سي، 

اأبلغ 132 بلًدا حول العامل عن اكت�ساف املتحور 

دلتا، منها 15 بلًدا يف اإقليم �سرق املتو�سط، ول 

يزال املتحور دلتا ينت�سر ب�سرعة، و�سرعان ما 

�سي�سبح متحّوًرا �سائًدا على ال�سعيد العاملي.

وبّينت اأن الإح�ساءات املتعلقة باأثر املتحور 

اأن  اإىل  الدرا�سات  اأ���س��ارت  فقد  �سادمٌة؛  دلتا 

خ��ط��ر اح��ت��ج��از امل�����س��اب��ني ب��امل��ت��ح��ّور دل��ت��ا يف 

امل�ست�سفيات يزيد بن�سبة 120 باملئة يف املتو�سط 

ع��ل��ى خ��ط��ر اح���ت���ج���از امل�����س��اب��ني ب��ال�����س��الل��ة 

الأ�سلية، كما اأن خطر الوفاة يزيد بن�سبة 137 

باملئة يف املتو�سط، والأمر الأكر اإثارة للقلق 

هو خطر الدخول اإىل وحدة العناية املركزة، 

ب��امل��ت��ح��ّور دل��ت��ا ت��زي��د احتمالية  ف��امل�����س��اب��ون 

دخولهم العناية املركزة بن�سبة 287 باملئة يف 

املتو�سط.

وب�ساأن الو�سع الوبائي يف الإقليم، اأ�سارت 

املنظمة  اأبلغت  الإقليم  بلدان  اأن  اإىل  احلجة 

ع��ّم��ا ي��ق��رب م��ن 12.6 م��ل��ي��ون ح��ال��ة اإ���س��اب��ة 

األ��ف حالة وفاة  بكوفيد-19، واأك��ر من 236 

اأبلغت  حتى 31 من �سهر متوز املن�سرم، كما 

العديد من البلدان عن زي��ادة كبرية يف عدد 

ال�سهر  الإ�سابة والوفيات على م��دار  ح��الت 

اإيران الإ�سالمية،  املا�سي، ومنها: جمهورية 

والعراق، ولبنان، وليبيا، واملغرب، وباك�ستان، 

وتون�س، وال�سومال.

وعالوة على ذلك، اأ�سافت احلجة اأنه مت 

الإبالغ عن 363 األف حالة اإ�سابة و 4300 وفاة 

م�ستوى  على  املتو�سط  يف  اأ�سبوعيًّا  ج��دي��دة 

الإق��ل��ي��م خ��الل الأ���س��اب��ي��ع الأرب��ع��ة الأخ���رية، 

وهو ما ُي�سكل زي��ادة بن�سبة 67 باملئة يف عدد 

الإ�سابات و 24 باملئة يف عدد الوفيات مقارنًة 

بال�سهر ال�سابق.

االنباط-وكاالت

فل�سطينياً  اأ���س��رياً  ع�سر  ثمانية  يوا�سل 

اإ�سرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائم 

الح����ت����الل الإ����س���رائ���ي���ل���ي امل��ت��وا���س��ل��ة بحق 

الأ�سرى

ونقلت وكالة معاً عن نادي الأ�سري قوله 

زي��دات  الأ���س��رى ه��م �سامل  اإن  يف بيان ام�س 

وحممد  ال����22  لليوم  اإ�سرابه  يوا�سل  ال��ذي 

20 وحممود  ال�  اعمر وجماهد حامد لليوم 

الف�سفو�س وكايد الف�سفو�س وراأفت الدراوي�س 

ال�19 وماهر دلي�سة  وجيفارا النمورة لليوم 

لليوم ال�14 وعالء الدين علي وفادي العمور 

اأب��و �سل واأحمد  وح�سام ربعي وحممد خالد 

عبد الرحمن اأبو �سل واأحمد نزال لليوم ال� 13 

ومقداد القوا�سمة لليوم ال� 12 وحممد نوارة 

لليوم التا�سع ويو�سف العامر لليوم اخلام�س 

واأحمد حمامرة لليوم الثالث

ويواجه نحو 5300 اأ�سري فل�سطيني داخل 

اعتقال قا�سية  معتقالت الح��ت��الل ظ��روف 

بينهم 550 اأ�سرياً بحاجة اإىل تدخل عالجي 

عاجل

 تمديد اعتقال أسيرة من من عرابة للمرة 
السابعة على التوالي

 فيديو يكشف: إعدام فلسطيني 
برصاص مستوطن شرق نابلس

 ألول مرة .. اإلدارة األمريكية تتجه رسمًيا إلطالق 
برنامج جديد إلعادة توطين األفغان بصفة الجئين

 الصحة العالمية: معظم حاالت كورونا تقع في صفوف 
غير الحاصلين على اللقاح بشرق المتوسط

18 أسيرًا فلسطينيًا يواصلون 
إضرابهم احتجاجًا على جرائم االحتالل
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الـريـا�ضي

الدوحة - خا�ص 

 اأعلنت اللجنة املحلية املنظمة لبطولة ك�أ�س 

تذاكر  ط��رح  عن  FIFA قطر 2021™  العرب 

ال��دوح��ة  ت�ضت�ضيفها  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  م��ب��اري��ات 

نه�ية الع�م اجل�ري، مب�ش�ركة 16 منتخب�ً عربي�ً، 

وتق�م للمرة االأوىل حتت مظلة االحت�د الدويل 

الطلب�ت  تقدمي  و�شُيت�ح  )الفيف�(.  القدم  لكرة 

للح�شول على تذاكر املب�ري�ت ح�شري�ً حل�ملي 

ع�شرة من  الث�نية  من  “فيزا” اعتب�راً  بطاقات 

ال��دوح��ة،  بتوقيت  اأغ�شط�س   3 ال��ث��اث���ء  ظ��ه��ر 

ح��ت��ى م��ن��ت�����ش��ف ي����وم 17 م���ن ال�����ض��ه��ر اجل�����اري، 

التذاكر  بيع  االأوىل من  املرحلة  تختتم  اأن  على 

 12 حتى  �شبتمرب   28 م��ن  ال��ف��رة  يف  للجمهور 

اأكتوبر، وتبداأ املرحلة االأخرية من طرح التذاكر 

من�ف�ش�ت  خ��ت���م  ح��ت��ى  وت�����ش��ت��م��ر  ن��وف��م��رب   2 يف 

البطولة. وي�شت�شيف مب�ري�ت ك�أ�س العرب �شتة 

من ا�شت�دات ك�أ�س الع�مل FIFA قطر 2022™، 

�شكل  على  امل�شمم  ال��ب��ي��ت،  ا���ش��ت���د  مقدمته�  يف 

اخليمة العربية التقليدية، والذي �شي�شهد افتت�ح 

 30 يف  والبحرين  قطر  منتخبي  ب��ن  البطولة 

نوفمرب، واملب�راة النه�ئية يف 18 دي�شمرب املقبل، 

الأول  اأي�ش�ً  �شيك�شف عنهم�  ا�شت�دين  اإىل ج�نب 

مرة واختب�ر ج�هزيتهم� للموندي�ل وهم� ا�شت�د 

الثم�مة، الذي ي�شتوحي ت�شميمه من القحفية 

اأبو  را���س  وا�شت�د  التقليدية،  العربية  القبعة  اأو 

عبود، الذي يعد اأول ا�شت�د ق�بل للتفكيك ب�لك�مل 

يف ت�ريخ ك�أ�س الع�مل، اإ�ش�فة اإىل ا�شت�دات اأحمد 

والتي  واجل��ن��وب،  التعليمية،  واملدينة  علي،  ب��ن 

مب�ري�ت  ال�شت�ش�فة  خ�شي�ش�ً  ت�شييده�  ج��رى 

ال��ع��رب فر�شة  ك���أ���س  2022. وت�����ش��ّك��ل  م��ون��دي���ل 

ال�شت�ش�فة  قطر  ا���ش��ت��ع��دادات  الخ��ت��ب���ر  مث�لية 

م��ون��دي���ل ك���رة ال���ق���دم ب��ع��ده��� ب���ع����م، و�شت�شهد 

البطولة ا�شتمت�ع امل�شجعن مب� ينتظرهم خال 

املوندي�ل، مثل اإمك�نية ح�شور اأكرث من مب�راة 

يف يوم واحد خال مرحلة املجموع�ت. و�شُتمنح 

“فيزا” خال فرة  االأول��وي��ة حل�ملي بط�ق�ت 

البيع امل�شبق للتذاكر من 3-17 اأغ�شط�س لتقدمي 

طلب�ت احل�شول على التذاكر، ولن يكون هن�ك 

اأو يف  فرق بن مقدمي الطلب�ت يف اليوم االأول 

اليوم االأخري اأو يف اأي وقت بينهم�، حيث �شتحظى 

جميع الطلب�ت بنف�س فر�س �شراء التذاكر.  

11

طرح تذاكر بطولة كأس العرب 

ورشة عمل لمدربي فرق الناشئات 

ابو ناصوح مدربا لحراس الفيصلي 

رحيل شوقي غريب عن أولمبي مصر 

االنباط - عمان 

ان��ط��ل��ق��ت ور����ش���ة ع��م��ل مل���درب���ي ف��رق 

ال��ق��دم،  ل��ك��رة  ل��ل��ن������ش��ئ���ت  ت14  دوري 

م�شدد  بروتوكول �شحي  تطبيق  و�شط 

حف�ظ� على ال�شامة الع�مة. وت�شتمل 

 3 ال��ث��اث���ء  ت�شتمر حتى  ال��ت��ي  ال���دورة 

نظرية  حم��شرات  وتت�شمن  اجل���ري 

رئي�شية  اأرب��ع��ة حم����ور  ع��ل��ى  وع��م��ل��ي��ة، 

واالجتم�عية  امله�رية  ب�جلوانب  ُتعنى 

بن  االخ��ت��اف  اإىل  و���ش��وال  والطبية، 

ال��اع��ب��ن وال���اع���ب����ت يف ك���رة ال��ق��دم 

10 م��درب��ن: علي  وي�����ش���رك ب���ل��ور���ش��ة 

احل����ي�����ري، ه���ن����ء ق������ش��م، ن����ور ال��ه��دى 

الفت�ح  عبد  ال��ع��ت��وم،  دال��ي���  �شبيح،  اأب��و 

���ش���ل��ح، ج��م���ل ال��ل��ح���م، ب�����ش���م م���روان، 

حم��م��د اأب�����و ج�����زر، حم���م���ود ج���راون���ة، 

مرمي من�شور.

االنباط - عمان 

قررت اإدارة الن�دي الفي�شلي تعين 

اأح���م���د اأب����و ن������ش��وح، م���درًب���� حل��را���س 

دان.  اأبو  الفريق، خلًف� الأحمد  مرمى 

يف  طويلة  خربة  ن��شوح،  اأبو  وميتلك 

العمل  التدريب، حيث �شبق له  جم�ل 

املنتخب�ت  ج���ن��ب  اإىل  اأن��دي��ة  ع���دة  يف 

ال��وط��ن��ي��ة. وك����ن اأب���و ن������ش��وح ق��د ب��داأ 

الكروية ح�ر�ًش� ملرمى فريق  م�شريته 

ال��رم��ث���، وم��ث��ل امل��ن��ت��خ��ب���ت ال��وط��ن��ي��ة، 

ع�����مل  وي���ق���ت���ح���م  ي����ع����ت����زل  اأن  ق����ب����ل 

 3 الفي�شلي،  فريق  وي�شم  التدريب. 

ويزيد  الزعبي  اهلل  عبد  وه��م  حرا�س 

و�شي�شرف  عطية،  بني  ونور  ليلى  اأبو 

وي�شتعد  تدريب�تهم.  على  ن��شوح  اأبو 

ال��ف��ي�����ش��ل��ي ب���ق���ي����دة ال�������ش���وري ح�����ش���م 

اجلمعة  يوم  �شح�ب،  ملواجهة  ال�شيد، 

مبرحلة  م�شوارهم�  افتت�ح  يف  املقبل، 

وا���ش��ت��ق��ر  امل���ح���رف���ن.  دوري  اإي��������ب 

ال��ذه���ب  مرحلة  خ��ت���م  م��ع  الفي�شلي 

نقطة،   23 بر�شيد  ال��ث���ين  امل��رك��ز  يف 

3 ن���ق����ط ف��ق��ط عن  وي���ت����أخ���ر ب���ف����رق 

املت�شدر. الوحدات 

القاهرة - وكاالت 

وج�����ه احت�������د ال����ك����رة، ال�����ش��ك��ر اإىل 

االأوملبي،  م�شر  ملنتخب  الفني  اجله�ز 

ب��ق��ي���دة امل�����درب ���ش��وق��ي غ���ري���ب، بعد 

ن��ه���ي��ة م�����ش��وار ال��ف��راع��ن��ة يف اأومل��ب��ي���د 

ط����وك����ي����و. وج���������ء ق��������رار اجل���ب���اي���ة 

ب��رح��ي��ل ���ش��وق��ي غ���ري���ب، ب�����ش��ب��ب ع��دم 

االأومل��ب��ي،  للمنتخب  ارت��ب���ط���ت  وج��ود 

���ش��ي���ق  امل���ق���ب���ل���ة. ويف  ال����ف����رة  خ�����ال 

مت�شل، و�شلت بعثة املنتخب االأوملبي، 

اإىل الق�هرة، فجر االإثنن، ق�دمة من 

من  االأومل��ب��ي  املنتخب  وخ��رج  طوكيو. 

يف  اخل�ش�رة  بعد  االأوملبي�د،  من�ف�ش�ت 

ربع النه�ئي من الربازيل، بهدف دون 

الفريقن،  جمعت  التي  املب�راة  يف  رد، 

�ش�يت�م�.  ملعب  على  امل��شي،  ال�شبت 

ل��ل��ف��راع��ن��ة  ال��ف��ن��ي  اأن اجل���ه����ز  ي��ذك��ر 

فنًي�،  مديًرا  غريب  �شوقي  من  تكون 

ووائ��ل  ع���ًم���،  م��درًب���  ج��م���ل  ومعتمد 

ري����������س وحم����م����د ����ش���وق���ي م����درب����ن، 

حلرا�س  م��درًب���  الكرمي  عبد  واأ�ش�مة 

امل���رم���ى، وع����اء ع��ب��د ال��ع��زي��ز م��دي��ًرا 

للمنتخب.
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اليوم  ب�ش�رات  ابراهيم  ف�ر�شن�  يفتتح 

ال���ث���اث����ء م�����ش���رك��ت��ه االأومل���ب���ي���ة ال��راب��ع��ة 

ع��ن��دم��� ي��خ��و���س ع��ن��د ال�����ش���ع��ة ال��واح��دة 

ظهراً بتوقيت االأردن من�ف�ش�ت القفز عن 

احلواجز يف دورة االألع�ب االأوملبية )طوكيو 

امل�ش�ركة  ب�ش�رات  2020(. و�شبق الإبراهيم 

يف 3 دورات اأوملبية وهي اأثينا 2004 وبكن 

2008 ولندن 2012 ومب�ش�ركته يف طوكيو 

ق�ئمة  يف  ينفرد  “ب�ضارات”  اأ�ضبح   2020

يف  م�ش�ركًة  االأردن��ي��ن  الري��شين  اأك��رث 

االألع�ب االأوملبية. وج�ء ت�أهل ب�ش�رات اإىل 

ين�ير  م��ن  ال�ش�د�س  ي��وم  طوكيو  اأومل��ب��ي���د 

ع�م 2020 وك�ن اأول ري��شي اأردين يت�أهل 

احتاله  بعد  وذل��ك  طوكيو  اأومل��ب��ي���د  اإىل 

املركز الث�ين يف ت�شنيف االحت���د الدويل 

املجموعة  بفر�ش�ن  واخل������س  للفرو�شية 

ال�شرق  ف��ر���ش���ن  �شمت  وال��ت��ي  ال�����ش���د���ش��ة 

نقطة   824 بر�شيد  واأف��ري��ق��ي���  االأو����ش���ط 

حم�شو  اأحمد  ال�شوري  ب�لف�ر�س  ليلتحق 

اأوملبي�د  اإىل   - الت�شنيف  ت�شدر  ال��ذي   -

ط��وك��ي��و.م��ن ج���ن��ب��ه��� ���ش��ت�����ش���رك ال��ع��داءة 

ي��وم غد كذلك يف   ، ب�شن�ق  علي�   ، ال�ش�بة 

االأل��ع���ب  دورة  يف  م��ر   400 ال���  مناف�ضات 

و�شتخو�س   .)2020 )ط��وك��ي��و  االأومل��ب��ي��ة 

ب�شن�ق - 20 ع�م�ً - الدور االأول من �شب�ق 

400 مر و�شمن املجموعة الث�نية والتي 

بوت�شوان�  م��ن  اخ��ري���ت  ع����داءات   7 ت�شم 

وهولندا  املتحدة  وال��والي���ت  وبريط�ني� 

و�شيبداأ  وغ��رين���دا  والربتغ�ل  واأ�شرالي� 

بتوقيت  ال�ش�عة ٣:٥٣ فجراً  ال�شب�ق عند 

ب�����ض��ب��اق��ات  “ب�شن�ق”  ومت���ي���زت  االأردن. 

امل�ضافات الق�شرية منذ ان�شم�مه� للمرة 

االأوىل للمنتخب الوطني منذ ع�م ٢٠١٥ 

وحققت ال��ع��دي��د م��ن االجن�����زات اأب��رزه��� 

البطولة  يف  و400   200 �شب�قي  ذهبيتي 

2017 وذه��ب��ي��ة  ل��ل��ن������ش��ئ���ت ع����م  ال��ع��رب��ي��ة 

ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  200 م���ر يف  ���ش��ب���ق 

لل�ش�ب�ت ع�م 2018. كم� تعترب “ب�شن�ق” 

اأول العبة يف ت�ريخ ري��شة األع�ب القوى 

ال���ع����مل  ب���ط���ول���ة  اإىل  ت���ت����أه���ل  االأردن�����ي�����ة 

للن��شئن والن��شئ�ت والتي جرت يف كيني� 

ع�م 2017.
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ينطلق عند ال�ش�عة 9 �شب�ح يوم اجلمعة ، �شب�ق 

ال�شرعة الث�ين يف حلبة منج� - م�دب�  مب�ش�ركة 

ويخ�شع  وفل�شطن،  االأردن  م��ن  مت�ش�بق�   48

املتبع  ال�����ش���رم  ال�شحي  ل��ل��ربوت��وك��ول  ال�����ش��ب���ق 

�شمن اإج��راءات ال�شامة الع�مة ب�شبب ج�ئحة 

زين  �شركة  م��ن  ب��دع��م  ال�شب�ق  وي��ق���م  ك���ورون����، 

التكميلية لل�شب�ق مت  االأردن. ووفق� للتعليم�ت 

حتديد الوقت من ال�ش�عة 3 ع�شرا اإىل ال�ش�عة 

٥ من م�ش�ء اخلمي�س، موعدا للتدقيق االإداري 

 ، – م��ادب��ا  منج�  حلبة  يف  يف  الفني  والفح�س 

امل�ش�ر  على  ب�لتدريب  ال�ش�ئقون  يقوم  ثم  وم��ن 

ال�شب�ق، وم��ن ثم  االأق����دام يف حلبة  ���ش��ريا على 

االإعان عن الت�شنيف النه�ئي وق�ئمة امل�ش�ركن 

امل�شموح لهم امل�ش�ركة يف ال�شب�ق، ويتكون من 3 

جوالت ي�ش�رك فيه� جميع املت�ش�بقن امل�شجلن 

�ش�كر   : ال�شب�ق  يف  وت�لي�امل�ش�ركون  ال�شب�ق.  يف 

جويح�ن )ايفو غاديتري(، يزن القط�ن )ايفو 

بروتو   7 )ايفو  الوريك�ت  ت�يب(، غيث  بروتو   8

6(، م�شطفى  )اي���ف���و  ن������ش��ي��ف  اأم�����ري  ت����ي���ب(، 

العط�ري )اي��ف��و8(، زيد غيث )ايفو 8(، حممد 

)اي��ف��و6(،  ال�شرف�  اإي��ه���ب  )اي���ف���و6(،  �شبيح�ت 

�ش�مل طعيمة )بي ام دبليو ايه 30(، جورج �شع�دة 

)فل�شطن(، )بيجو 106(، ع�مر مو�شى )تويوت� 

���ش��ت���رل��ي��ت(، اأجم���د احل�����وراين )���ش��ي���ت ل��ي��ون(، 

ايه  دبليو  ام  )ب��ي  �شر�شور)فل�شطن(،  ط���رق 

دبليو  اأم  ب��ي  )فل�شطن(،  ال�شرف�  حممد   ،)30

اإم���ربي���زا(،  )���ش��وب���رو  �شك�خوا  اأح��م��د   ،)30 اي���ه 

اأح���م���د ج���ن��خ��وت )يف دب��ل��ي��و ج���ول���ف(، حممد 

اإك�������س(، م�شطفى جمعة  زد  )���ش��روي��ن  ال��ع��زة 

)���ش��روي��ن دي ا���س 3(، ط��ه اأب���و ع����دي )تويوت� 

�شت�رليت(، بال قباوي )تويوت� جي تي(، عزت 

اجلياين )�شروين فيزا(، ع��شم ع�رف )رينو 

كليو(، حممد �ش�هن )�شوب�رو امربيزا(، م�زن 

جمعة  مم��دوح  �ش�ك�شو(،  )�شروين  اجل��ي��اين 

)بيجو 207(، حممد �شيك�خوا )يف دبليو جولف(، 

حممد �شواحلة )فولفو 360 جي ل تي(، ح�ش�م 

احل�ش�يكة )فولفو 360 جي ل تي(، اأمين ال�ش�عي 

)بي ام دبليو ايه 21(، اأن�س القريني )بي اأم دبليو 

اكليب�س(،  )ميت�شوبي�شي  زوان���ة  علي   ،)36 اي��ه 

ع��شم ال�شرو�س )مر�شيد�س دبليو 110(، رائد 

ده�����ش���ن )���ش��وب���رو اإم����ربي����زا(، وائ����ل م�شطفى 

)اي��ف��و 7(، ف����دي ده�ش�ن )اي��ف��و 9(، رع��د ح��داد 

ايه 30(،  ام دبليو  )اي��ف��و9(، عم�ر القي�شي، )بي 

عبد �شيك�خوا )فوينك�س جو(، قي�س تف�حة )بي 

ال��دي��ن ) تويوت�  ب��ال ع��اء  اي��ه 36(،  اأم دبليو 

)يف  )فل�شطن،  ن��شيف  االإل��ه  عبد  �شت�رليت(، 

دبليو جي تي اي(، خليل املحي�شن )بي ام دبلبو 

،)ب��ي  )فل�شطن(  �شربك  اأب���و  اإب��راه��ي��م   ،)30 ام 

)فل�شطن(،  حنظل  جوزيف   ،)30 اي��ه  دبليو  ام 

)بي ام دبلبو ام 30(، حممد فودة )فولفو 244(، 

م�جد  دب��ل��ي��و114(،  )مر�شيد�س  القوق�  ح�ش�ن 

القريني ،)ب��ي ام دبليو ايه 30(. ويدير ال�شب�ق 

جلنة احلك�م املكونة من  فوزي �شواحلة رئي�ش� 

واالأع�����ش���ء اأمي���ن النج�ر ون���دمي ح���داد ومدير 

ال�شب�ق زيد وليد اأبو زيد وم�ش�عد مدير ال�شب�ق 

مو�شى حزينة، و�ش�بط �شوؤون املت�ش�بقن مي�ن 

اأب����و ال��ع��د���س وك��ب��ري امل��راق��ب��ن ع���دي ال��دي��ري، 

وعبد  ج�نخوت  اهلل  عبد  ال�شامة  وم�����ش��وؤويل 

ب��شم  الفني  الفح�س  وم�شوؤول  الق�ش�س،  اهلل 

ترزي، ، وم�شوؤول العملي�ت واالإت�ش�الت حممد 

ال���دب���وب���ي، وم�������ش���وؤويل االإت���������ش�����الت اإب���راه���ي���م 

ج�����رادات وم��وؤي��د م��ك���وي ، وم�����ش��وؤويل النت�ئج 

دمية زرعيني ونرج�س ال�شريدة و�ش�مي عبيدو 

التوثيق  مرعي، وم�شوؤول  وي���زن  ح�ش�ن  وي���زن 

ر�ش�ع،  اأب��و  واأحمد  �شتيوي  وال�شكرت�ري� حممد 

وم�����ش��وؤول��ة ال��ت�����ش��وي��ق واالإع�������ام دال���ي���� ن��شر 

موؤيد  الفوتوغرايف  الت�شوير  وم�شوؤول  الدين، 

ال�شي�نة حمزة عثم�ن،  فريج، وم�شوؤول موقف 

وم�����ش��وؤول دخ���ول وخ���روج ال�����ش��ي���رات للم�شم�ر 

البداية حممد  الظ�هر، وم�شوؤول نقطة  اأحمد 

ال�شيخ، وم�شوؤول التزويد عاء زك�رنة، وامل�شوؤول 

امل�����يل حم��م��د ال�����ش��ي��د، وم�����ش��وؤول االأم����ن خليل 

ال�شواعري، وم�شوؤول اللوازم ر�ش� بكر.
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ال��ق��دم  تغلب ف��ري��ق ال��وح��دات ل��ك��رة 

امل��وق��ع��ة  3-2، يف  ب��ن��ت��ي��ج��ة  م��ع���ن  ع��ل��ى 

ال���ت���ي ج��م��ع��ت��ه��م��� ع��ل��ى ملعب  ال���ودي���ة 

املب�راة  ه��ذه  وت�أتي  غمدان.  يف  الن�دي 

ملرحلة  الفريقن  ا�شتعدادات  اإط���ر  يف 

ل��ك��رة  امل���ح���رف���ن  دوري  م���ن  االإي��������ب 

�شقيقه  ال��وح��دات  يلتقي  حيث  ال��ق��دم 

احل�شن  مع  مع�ن  يلعب  فيم�  البقعة 

اإرب��������د. ال�����وح�����دات ���ش��ج��ل ه���دف���ن يف 

ع���ي��د  رج�����ئ����ي  ع����رب  االأول  ال�������ش���وط 

وحم���م���ود زع�����رة ف��ي��م��� اأ����ش����ف اأن�����س 

ال��ع��و���ش���ت ال��ه��دف ال��ث���ل��ث يف ال��ف��رة 

ال��ث���ن��ي��ة و���ش��ج��ل ه����ديف م���ع����ن م��ه��دي 

ع����ام����ة. اجل����ه�����ز ال���ف���ن���ي ل���ل���وح���دات 

عبد  اأحمد  �شمت  ت�شكيلة  على  اعتمد 

حممد  العرب،  يزن  ج�نب  اإىل  ال�شت�ر 

ال����دم����ريي، ف���را����س ���ش��ل��ب���ي��ة، دان���ي����ل 

ع��ف���ن��ة، اأح��م��د ط��ن��و���س، ف����دي ع��و���س، 

رج����ئ���ي ع����ي���د، م��ه��ن��د اأب�����و ط����ه، ان�����س 

ظهر  فيم�  زعرة،  وحممود  العو�ش�ت 

خ���ال ال�����ش��وط ال��ث���ين ك��ل م��ن اأح��م��د 

اأح��م��د ه�ش�م،  ال��ي������س، ع��ب��داهلل دي�����را، 

اأح��م��د ث���ئ��ر، ث���ئ��ر ال��دي��رب���ين، م�لك 

عان وجعفر النج�ر.

بشارات وبشناق يشاركان في طوكيو اليوم 

مشاركة واسعة في سباق السرعة الثاني 

الوحدات يفوز على معان وديا 

الفيفا يهنئ الدعيع بعيد ميالده 
الريا�ص - وكاالت 

“فيفا”، االث��ن��ن، ح�ر�س  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال���دويل  ه��ن���أ االحت����د 

ال��دع��ي��ع، بعيد م��ي��اده.  ال�����ش��ع��ودي االأ���ش��ط��وري، حممد  امل��رم��ى 

“توير”:  على  العربية  ب�للغة  للفيف�  الر�شمي  احل�ش�ب  وق���ل 

17 �شنة، و�ش�رك يف 3 ن�شخ من نه�ئي�ت  حتت  الع�مل  ك�أ�س  “بطل 
واأ�ش�ف:  االأخ�شر«.  مع  م�ش�ركة  الاعبن  واأكرث  الع�مل،  ك�أ�س 

للمنتخب  االأ���ش��ط��وري  امل��رم��ى  حل���ر���س  �شعيد  م��ي��اد  “عيد 
القدم،  لكرة  االآ�شيوي  االحت�د  وك�ن  الدعيع«.  حممد  ال�شعودي 

49، وكتب عرب ح�ش�به  قد هن�أ الدعيع هو االآخر ببلوغه ع�مه ال�

الر�شمي على “توير” ب�للغة االإجنليزية “االأ�شطورة االآ�شيوية 

م�ش�رك�ته  يعدد  اأن  قبل  اليوم”،   49 ال���� ع�مه  يدخل  احلقيقية 

اأي�ش�.
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خارطة طريق الملك بين يدي 
صناع القرار في واشنطن

خالد فخيدة

حتى اللحظة، ال زالت الزيارة امللكية اىل العا�سمة االمريكية وا�سنطن عنوانا رئي�سيا يف 

املحافل ال�سيا�سية االردنية والعربية واالجنبية اي�سا.

 والزخم الذي رافق القمة التي جمعت جاللة امللك عبداهلل الثاين والرئي�س االمريكي 

جو بايدن، وارتفاع من�سوب التحليالت والقراءات لنتائجها، نابع من �سخامة امللفات التي 

ناق�ستها على �سعيد املنطقة.

وامللك عبداهلل الثاين، امل�سموعة كلمته، يف البيت االبي�س وموؤ�س�سات �سناعة القرار يف 

الواليات املتحدة االمريكية، و�سع بني يدي ادارة وا�سنطن اجلديدة خارطة طريق، تنهي 

ال�سراعات القائمة ويف مقدمتها الفل�سطيني االأ�سرائيلي.

وامللفت لالنتباه، ان ح�سة الو�سع االردين االقت�سادي ال تذكر بجانب الروؤى االردنية 

�ساملة،  �سالم  منظومة  وفق  املنطقة  ترتيب  اع��ادة  بهدف  جاللته  حملها  التي  والعربية 

ت�سمن عدم  متكني اال�سابع اخلفية وفرق االرهاب من ممار�سة املزيد من معاناة ت�سريد 

ال�سعوب االأمنة وتغذية احلروب االهلية وتعميق فجوة اخلالفات بني اال�سقاء واال�سدقاء 

الذي ال زالت تعاين منه املنطقة.

يف  القرار  ا�سحاب  اىل  تتواىل  امللكية  الر�سائل  كانت  وا�سنطن  اىل  امللكية  الزيارة  ويف 

املنطقة  م�سهد  يزيد  ال�سوري  اجل��رح  تعميق  ب��ان  االأمريكي  والكونغر�س  االبي�س  البيت 

بالهالل  املنطقة  االي��راين خلنق  الزحف  ام��ام  �سيما  االمريكية ال  امل�سالح  ويهدد  تعقيدا 

الفار�سي.

وو�سوح امللك يف تف�سري امل�سهد، كان �سبب دخول قيادات دول اىل الغرف املغلقة العادة 

ر�سم �سيا�ستها وفق الروؤية االردنية للحل يف املنطقة.

راأ�س  على  االي��راين  النووي  امللف  و�سع  اىل  ال��دويل  باملجتمع  ا�سرائيل  ت�سغط  وفيما 

االيرانية  الفزاعة  النها  ال�سيا�سية  و�سفته  يجدد  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  ك��ان  اولوياتها، 

وغريها يف املنطقة من خالل انهاء الق�سية الفل�سطينية بحل الدولتني.

و امللك �سرح لبايدن يف البيت االبي�س ان رف�س ا�سرائيل التفاو�س مع الفل�سطينيني 

الها�سمية  الو�ساية  على  تطاولها  وحماولة  للقد�س  التهويدية  مب�ساريعها  واال�ستمرار  

وامل�سا�س بقد�سية امل�سجد االق�سى لن يزيد امنها اال تهديدا، االأمر الذي �سينعك�س �سلبيا 

على م�سهد ال�سراعات احلا�سلة يف املنطقة.

االأمريكية يف ظل  العربية لل�سالم، قدمت اىل االدارة  املبادرة  املمتدة من  امللك  وروؤي��ة 

ا�سوات معار�سة تعالت �سد ال�سيا�سات اال�سرائيلية امل�ستفزة يف ارا�سي الدولة الفل�سطينية 

املفرت�سة، �سواء،داخل الكونغر�س او البيت االبي�س.

الواليات  ال�سهيوين يف  اللوبي  غ��رف  داخ��ل  ت��دوي  زال��ت  ال  امللكية  ال��زي��ارة  وتداعيات 

املتحدة وكذلك �سناع القرار االمريكي، ملا طرحته من افكار �سيا�سية خالقة يف وقت تتحكم 

فيه املوؤ�س�سات الدينية اليهودية املتطرفة  بالقرار اال�سرائيلي.

اب��رز  ما �ست�سهده االي��ام واال�سهر القادمة بعد زي��ارة امللك، الدفع العاملي لقوى  ولعل 

ال�سالم اال�سرائيلي اىل دفة احلكم يف تل ابيب.

االنباط-واكالت

م��ي��ل��دري��د ه���ارن���اك، ه���ي ���س��اب��ة اأم��ريك��ي��ة اأم���ر 

ال��زع��ي��م ال���ن���ازي اأدول�����ف ه��ت��ل��ر ب��اإع��دام��ه��ا ب��ق��رار 

املاأ�ساوية  النهاية  1943، لت�سدل هذه  �سخ�سي عام 

ال�������س���ت���ار ع���ل���ى ف�������س���ول ق�������س���ة، ���س��ج��ت ب����اأح����داث 

مثرية. بولي�سية 

عديدة  لعقود  حمجوبة  ه��ارن��اك  ق�سة  وبقيت 

حتى جاءت حفيدة �سقيقتها، الكاتبة ريبيكا دونر، 

ا�سمه  الكوالي�س احلقيقية، يف كتاب جديد  لت�سرد 

 3 الثالثاء  اأيامنا«، ي�سدر  املتكررة يف  امل�ساكل  »كل 

دونر  عليها  ح�سلت  م�ستندات  وقع  من  اأغ�سط�س، 

من م�سادر عديدة.

وب��ح�����س��ب ال��ك��ات��ب��ة ري��ب��ي��ك��ا دون����ر ف��اإن��ه��ا ب����داأت 

عرثت  عندما  جدتها  �سقيقة  ق�سة  على  تتعرف 

يف طفولتها على خطابات موقعة من هارناك، ثم 

بداأت تتوجه اإىل جدتها باالأ�سئلة عن هارناك.

وبعد حكايات مت�سلة، اأو�ستها اجلدة يف النهاية 

هو  ه��ذا  ليكون  ميلدريد،  �سقيقتها  ق�سة  بكتابة 

احلافز خلروج الق�سة املحجوبة اإىل النور.

ق�صة مثرية

»ليتل  ن�سر  دار  ع��ن  ال�����س��ادر  ال��ك��ت��اب  وبح�سب 

ب����راون و����س���رك���اه«، ول����دت م��ي��ل��دري��د ه���ارن���اك ع��ام 

وي�سكون�سن  بوالية  ميلووكي  يف  وترعرعت   1902

االأمريكية، وبداأت ق�ستها مع اجلا�سو�سية وهي يف 

الدكتوراه  بربنامج  التحقت  عندما  عاما   26 عمر 

يف اأملانيا و�سهدت �سعود احلزب النازي.

الإبادات اجلماعية يف الأدب

اأرف��ي��د  ب����داأت ه���ارن���اك وزوج���ه���ا   ،1932 ع���ام  يف 

ه����ارن����اك يف ع��ق��د اج���ت���م���اع���ات ���س��ري��ة يف ���س��ق��ت��ه��ا 

منت  ال�سيا�سيني،  الن�سطاء  من  �سغرية  ملجموعة 

مقاومة  جماعة  اأك��رب  لت�سبح   1940 ع��ام  بحلول 

�سرية يف برلني.

العاملة يف  الطبقة  م��ن  اأمل��ان��ا  ه��ارن��اك  وج��ن��دت 

املقاومة، و�ساعدت اليهود على الهروب، وخططت 

من�سورات  كتابة  يف  وت��ع��اون��ت  تخريبية،  الأع��م��ال 

تدين هتلر وتدعو اإىل الثورة.

وكان �سركاوؤها يتنقلون عرب برلني حتت غطاء 

الربيد،  �سناديق  اإىل  املن�سورات  وينزلون  الليل، 

واملراحي�س العامة، واأك�ساك الهاتف.

وم���ع ب��داي��ة احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة خ��اط��رت 

جا�سو�سة  واأ�سبحت  بحياتها،  ه��ارن��اك  ميلدريد 

االق��ت�����س��اد  م���ن وزارة  م��ع��ل��وم��ات ح�����س��ا���س��ة  ت��ن��ق��ل 

االأملانية، حيث كانت تعمل.

لكمني  تعر�ست  ال�سويد،  اإىل  هروبها  وع�سية 

نازية،  ع�سكرية  حمكمة  ويف  الغ�ستابو،  قبل  م��ن 

 6 بال�سجن  ق�ساة  خم�سة  من  هيئة  عليها  حكمت 

�سنوات يف مع�سكر اعتقال، لكن هتلر نق�س القرار 

ح��ي��ث مت   ،1943 ف��رباي��ر   16 ب��اإع��دام��ه��ا يف  واأم����ر 

ربطها مبق�سلة وقطع راأ�سها.

الق�صة م�صادر 

اع��ت��م��دت ال��ك��ات��ب��ة ري��ب��ي��ك��ا دون����ر، ح��ف��ي��دة اأخ��ت 

اأملانيا  يف  املكثفة  االأر�سيفية  اأبحاثها  على  هارناك، 

ورو�سيا واإجنلرتا والواليات املتحدة باالإ�سافة اإىل 

اأر�سيف عائلتها الإنتاج  املكت�سفة حديثا يف  الوثائق 

هذا العمل املذهل من الق�س�س اخليالية.

م��ن خ��الل دم��ج عنا�سر م��ن ال�����س��رية ال��ذات��ي��ة، 

البولي�سية  والق�سة  الواقعية،  ال�سيا�سية  واالإث��ارة 

ال��ع��ل��م��ي��ة، دجم���ت دون����ر ال��ر���س��ائ��ل، وال��ي��وم��ي��ات، 

و�سهادات  ب��رل��ني،  �سجن  م��ن  املهربة  وامل��الح��ظ��ات 

اال�ستخبارية  ال��وث��ائ��ق  م��ن  وجم��م��وع��ة  ال��ن��اج��ني، 

التي مت رفع ال�سرية عنها يف ق�سة ملحمية قوية.

علمت دونر اأي�سا من جدتها اأن هارناك وظفت 

ابن دبلوما�سي اأمريكي كان يبلغ من العمر حينها 

اإىل  م�سفرة  ر�سائل  بت�سليم  يقوم  وك��ان  عاما،   11

وال���دي���ه، ال��ذي��ن اأر���س��ال امل��ع��ل��وم��ات اإىل ال��والي��ات 

املتحدة.

ا���س��م ه���ذا ال�سبي دون��ال��د ه��ي��ث ج��ون��ي��ور،  ك���ان 

يف  ي��ع��ي�����س  ك���ان  اإذ  دون�����ر،  ال��ت��ق��ت��ه   2016 ع���ام  ويف 

90 عاما تقريبا. كاليفورنيا، وكان عمره 

وروى هيث لها كيف كان ي�سلك طريقا خمتلفا 

من  فيها  يجتمعون  م��رة  كل  يف  ه��ارن��اك  �سقة  اإىل 

اأج����ل »ج��ل�����س��ات ال���درو����س اخل�����س��و���س��ي��ة«، وك��ي��ف 

حيوان  حديقة  يف  ال�سمك  حو�س  زج��اج  ي�ستخدم 

برلني كمراآة للتحقق من متتبعيها.

يرافق  كان  عندما  الريف  نزهات  عن  اأي�سا  وحكى 

هارناك واأبويه يف كل مرة، حيث كان يرتدي زي �سباب 

ر�سائل  لتو�سيل  كطريقة  خمتلفة  اأغ��ان  ويغني  هتلر، 

مفادها »ال اأحد هناك«.

ب��ع��د ه����ذا ال��ل��ق��اء ب��ن��ح��و ���س��ه��ري��ن ت��وف��ى ه��ي��ث، ويف 

االأ�سابيع التي تلت الوفاة، تلقت دونر مكاملة من عائلته، 

مليئا  ���س��ن��دوق��ا   12 اإىل  ال��و���س��ول  ب��اإم��ك��ان��ي��ة  ت��خ��ربه��ا 

بالوثائق من برلني، حيث اُكت�سفت مذكرات والدته.

 أعدمها هتلر بقرار شخصي.. قصة 
جاسوسة أميركية تعود للواجهة

االصالح السياسي بداية الحرب 
على الفساد

بهدوء

الو�سطاء،  او طبقة  الكولنيايل  اذا كانت كارتيالت االقت�ساد وحتديدا يف تعبريها 

با�سلحة  حربا  ميار�س  الف�ساد  تيار  ف��اإن  العام،  اال�سالح  منظومة  على  �سغبا  متار�س 

نووية على اال�سالح والدميقراطية يف بالدنا، فالدميقراطية ابتداء هي حرب م�سرعة 

خالل  من  كلفته،  ترفع  لكنها  نهائيا،  اجتثاثه  ت�ستطيع  ال  انها  �سحيح  الف�ساد،  على 

االج��رتاء  حالة  ب��دل  وخائفا،  مرجتفا  بالف�ساد  يفكر  ال��ذي  وجعل  الفا�سد،  حما�سبة 

كبار  حتمي  حما�سبة  ادوات  و�سط  والكبري،  واملتو�سط  ال�سغري  الف�ساد  على  اليومي 

الفا�سدين وت�سغط على الف�ساد ال�سغري، مما يوفر بيئة حا�سنة للفا�سدين والف�ساد، 

اجلميع  ب��ات  حتى  ثقافة،  اىل  حت��ول  ال��ذي  الف�ساد  على  املجتمعي  التعود  بحكم  ام��ا 

غياب  و�سط  معاملتك  لتم�سي  تدفع  ان  ب�سرورة  او  وا�سطة  ع��ن  بالبحث  ين�سحك 

املحا�سبة الفاعلة.

كل طموحاتنا واحاديثنا عن احلرب على الف�ساد، قا�سرة طاملا ان اال�سالح ال�سيا�سي 

اليابان مثااًل، فلقد ظل احلزب  متعرثوطاملا ان احلكومات الربملانية غائبة، ولناأخذ 

حتالف  جنح  وعندما  الت�سعينات  مطلع  حتى  �سنة   40 مل��دة  اليابان  يحكم  الليرباىل 

�سواء  الف�ساد  ق�سايا  ع�سرات  عن  �سمعنا  ال�سلطة  اإىل  الو�سول  فى  اآن��ذاك  املعار�سة 

ال�سيا�سى اأو املاىل واالإدارى مبا ا�ستتبع انتحار العديد من امل�سئولني اليابانيني و�سجن 

عدد من الوزراء ال�سابقني، ملاذا؟ الأن امل�سئول اجلديد ال يقبل اأن يحا�سب على خطايا 

ال�سابقني  ال�سلطة من  ا�ستخدام  �سوء  اأن يك�سف عن  دوره  ف��اإن  العك�س  بل على  غريه 

عليه.

البلدان ان�سباطا، واحد اكرث املجتمعات حماربة  اليابان، احد اكرث  هذا حدث يف 

للف�ساد، فما بالكم بحالنا نحن، الذين نريد حربا على الف�ساد ال تطال ابناء ع�سريتنا 

ل�سراع  خا�سعة  باتت  الف�ساد  على  احل��رب  حتى  بل  ا�سدقائنا،  اح��د  او  حّينا  ابناء  او 

الهوية، وكاأن الفا�سد والف�ساد حكر على منبت او م�سقط راأ�س، لكن عدم جدية الدولة 

للفا�سد،  حمائي  �سلوك  ممار�سة  اىل  الكثريين  دفعت  الف�ساد،  على  احلرب  وانتقائية 

وهناك ا�سماء دلع للف�ساد وتربيرات له، من قبيل عدم كفاية راتب املوظف، او » النبي 

قبل الهدية« وكاأن عدم كفاية الراتب متنح احلق بالر�سوة، وحا�سى نبي اهلل ان قبل 

هدية باملعنى الذي يذهبون اليه، فاحلديث وا�سح » تهادوا حتابوا«، ويف معر�س هدية 

امل�سوؤول قال عليه اف�سل ال�سالة وال�سالم: لو جل�س احدكم يف بيت ابيه اأكان ُيهدى«.

يف مرحلة طغيان تيار اللربلة املتوح�سة، وغياب دور الدولة االجتماعي وال�سيا�سي، 

الحظنا ا�ست�سراء الف�ساد، وملزيد من تن�سيط الذاكرة، الحظنا الف�ساد ال�سيا�سي، فظهر 

العبث جهارا  نطيحة ومرتدية، ومت  كل  الربملان  واعتلى منرب  ب�سرا�سة  اال�سود  امل��ال 

اىل  الزبانية  واإي�سال  النا�س  ارادة  تزوير  الهدف  ك��ان  وم��ا  االق���رتاع،  ب�سناديق  نهارا 

من  ل��ه،  اأمنة  حا�سنة  وتوفري  الف�ساد  ت�سريع  الهدف  ك��ان  بل  فقط،  الربملان  مقاعد 

خالل رفع درجة االحباط والعزوف عن امل�ساركة ال�سيا�سية ليبقى املال احلرام هو �سيد 

اللعبة وتبقى الغالبية العظمى من النواب على منطية النطيحة واملرتدية.

امام  منيعا  حائطا  الغليظة  والعقوبة  احلازمة  االدارة  من��وذج  يف  ت��رى  اراء  هناك 

احلكم  انظمة  يف  الف�ساد  وامن���اط  من���اذج  ق��راأن��ا  اذ  مت��ام��ا  ي�سقط  ذل��ك  لكن  الف�ساد، 

ال�سمويل والديكتاتوريات التي كانت ُتعدم الفا�سد، ومع ذلك راأينا امناطا ب�سعة من 

هو  �سلمي  ب�سكل  ال�سلطة  وت��دوال  فالدميقراطية  الف�ساد،  اب�سع من  وامناطا  ال��رثاء 

اف�سل احللول واكرثها ا�ستدامة وامانا، لذا نراقب خمرجات اال�سالح وجلنته ومدى 

قدرتها على انتاج م�ساريع قوانني �سيا�سية ت�سمن تداول ال�سلطة ووجود احلكومات 

الربملانية، ودون ذلك �سنبقى اأ�سرى الحتماالت غري م�سمونة النتائج، فنحن لن ُنعيد 

اخرتاع العجلة، وغدا �سيكون هناك بحث وا�سع يف ثقافات الف�ساد الثالث.

عمر كالب

omarkallab@yahoo.com

 تسريبات تكشف عن مفاجأة 
في هاتف آيفون المرتقب

 علماء يكشفون عن متحور جديد 
لكورونا أشد فتكا

االنباط-وكاالت

تتواىل الت�سريبات املتعلقة بهاتف 

13، وامل��ت��وق��ع  اآي��ف��ون  اأب���ل اجل��دي��د 

اإط�����الق�����ه خ������الل ال�����ع�����ام اجل�������اري، 

املزايا  من  عدد  عن  الك�سف  واآخرها 

اجلديدة.

جملة  و�سفتها  ت�سريبات  وت�سري 

»ف��ورب�����س« االأم��ريك��ي��ة ب���«امل��وث��وق��ة« 

االإ�سدار  اأن  اإىل  اأب��ل«،  و«املقربة من 

اجلديد من هاتف اآيفون، �سياأتي مع 

.AirPods 3 سماعات�

اأب�����ل ع���ن م��ع��ل��وم��ات  ومل ت��ك�����س��ف 

�سماعات  من  الثالث  باجليل  تتعلق 

توؤكد  الت�سريبات  اأن  اإال  ب��ود«،  »اإي��ر 

بود  »اإير  على  �سيعتمد  ت�سميمها  اأن 

الال�سلكي،  ال�سحن  ميزة  مع  ب��رو«، 

اأعلى. ب�سعر  و�ستاأتي 

ك�����ذل�����ك �����س����ت����دع����م ال�������س���م���اع���ات 

ع���دي���دة كتلك  اجل���دي���دة حت�����س��ي��ن��ات 

املرتبطة بامل�ساعد ال�سوتي »�سريي«، 

ت���اأث���ريات  ت��خ��ف��ي��ف  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 

اأو  املكاملات  اأثناء  اخلارجية  ال�سوت 

اال�ستماع للمو�سيقى، هذا اإىل جانب 

اإ�سافات يف خيارات التحكم مب�ستوى 

ال�سوت والوظائف االأخرى.

وك���ان���ت ت��ق��اري��ر ق���د حت��دث��ت عن 

امل�ستخدمة  الرقائق  يف  نق�س  وجود 

13، االأم���ر  اآي���ف���ون  ب��اإن��ت��اج ه��وات��ف 

الذي قد يوؤجل اإطالقها

االنباط-وكاالت

ح����ذر ع���ل���م���اء ب���ري���ط���ان���ي���ون م��ن 

ظ���ه���ور م���ت���ح���ور ج���دي���د ل��ف��ريو���س 

كورونا امل�ستجد، قادر على الت�سبب 

ب���وف���ي���ات ب������ذات م���ع���دل م��ت��الزم��ة 

ال���������س����رق االأو��������س�������ط ال���ت���ن���ف�������س���ي���ة 

»م��ري���س«، وال��ذي يقتل واح��دا من 

به. م�سابني  اأ�سخا�س  ثالثة  كل 

ووف�����ق ال��ع��ل��م��اء ف�����اإن ل��ل��م��ت��ح��ور 

ت������اأث������ريا اأق��������ل خ�����ط�����ورة م���ق���ارن���ة 

ب������«م�����ري������س« ع����ل����ى ك����ب����ار ال�������س���ن، 

واأولئك الذين يعانون من اأمرا�س 

مزمنة.

ن�سرت اجلمعة،  ويف ورقة بحثية 

ي��ت��اأث��ر  اأال  اح��ت��م��ال  ال��ع��ل��م��اء  ح���دد 

امل����ت����ح����ور اجل�����دي�����د ب���ال���ل���ق���اح���ات 

قائلني،  ك��وف��ي��د-19،  �سد  احلالية 

»�سبه موؤكد«. اإن ذلك 

واأ���س��ارت ال��وث��ي��ق��ة ال��ت��ي اأع��دت��ه��ا 

امل��ج��م��وع��ة اال���س��ت�����س��اري��ة ال��ع��ل��م��ي��ة 

اإىل  الطوارئ  حل��االت  الربيطانية 

امل�سبب  الفريو�س  على  الق�ساء  اأن 

وباأن  �سهال،  يكون  لن  لكوفيد-19، 

دائما. �ستظهر  جديدة  متحورات 

اإن  امل���ج���م���وع���ة،  خ�������رباء  وق�������ال 

ي��ك��ون ناجما  ق��د  امل��ت��ح��ور اجل��دي��د 

خمتلفني  نوعني  تركيب  اإعادة  عن 

نا�سئا  اأو  املتحورات،  من  جديدين 

مثل  حاليا  املوجودة  املتحورات  عن 

�سبكة  ن��ق��ل��ت  ح�����س��ب��م��ا  ودل���ت���ا،  األ��ف��ا 

الربيطانية. نيوز«  »�سكاي 

واأرج�������������ع ال����ع����ل����م����اء اإم����ك����ان����ي����ة 

للقاحات  اجلديد  املتحور  مقاومة 

امل��ت��وف��رة ح��ال��ي��ا وامل�����س��ت��خ��دم��ة �سد 

ب�«االجنراف  يعرف  ملا  كوفيد-19، 

يف  للتغري  اآل��ي��ة  وه��و  امل�ست�سدي«، 

ال���ف���ريو����س���ات م����ن خ�����الل جت��م��ي��ع 

ال��ط��ف��رات داخ���ل اجل��ي��ن��ات، وال��ت��ي 

امل�ست�سدات. ربط  ملواقع  ترمز 

املت�سلة  املعلومات  على  وتعليقا 

ب���امل���ت���ح���ور اجل�����دي�����د، ق���ال���ت ع��امل��ة 

االأوب������ئ������ة، دي���ب���ت���ي ج����وردا�����س����اين، 

ع��ن  ال���������س����ادرة  ال���ب���ح���ث  ورق������ة  اإن 

امل��ج��م��وع��ة اال���س��ت�����س��اري��ة ال��ع��ل��م��ي��ة 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة حل�����االت ال����ط����وارئ، 

�سارخا«. »حتذيرا  متثل 

ح�سابها  على  تغريدة  يف  وقالت 

تبني  ال�سروري  »من  »تويرت«:  يف 

اإج�����راءات وق��ائ��ي��ة ف��وري��ة يف ���س��وء 

امل�ستجدات، اإذ مل يعد العامل قادرا 

على مواجهة املزيد من املتحورات«

      

االنباط- وكاالت

املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

االإم���ارات���ي���ة، االث���ن���ني، ال��ت�����س��ج��ي��ل ال��ط��ارئ 

 – »كوفيد  فريو�س  �سد  »�سينوفارم«  للقاح 

19« للفئة العمرية من �سن 3 - 17 �سنة.

الت�سجيل  اع��ت��م��اد  اإن  ال�������وزارة،  وق���ال���ت 

ال���ط���ارئ ل��ل��ق��اح »���س��ي��ن��وف��ارم« ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة 

ال��ع��م��ري��ة، ج���اء ب��ن��اء ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ال��درا���س��ات 

املتبع لت�سريح  ال�سريرية، والتقييم ال�سارم 

الذي  املحلي  والتقييم  الطارئ،  اال�ستخدام 

يتوافق مع اللوائح املعتمدة.

اإطار  ياأتي يف  اللقاح  »اعتماد  اأن  واأ�سافت 

فريو�س  مكافحة  يف  االإم���ارات  جهود  تعزيز 

»كوفيد-19 »وتاأكيدا على نهجها اال�ستباقي 

املجتمع«،  اأف��راد  و�سالمة  ب�سحة  باالهتمام 

ح�سبما نقلت وكالة االأنباء االإماراتية »وام«.

وكانت منظمة ال�سحة العاملية قد اأعلنت 

يف م���اي���و امل���ا����س���ي، اأن���ه���ا واف���ق���ت ع��ل��ى ل��ق��اح 

لال�ستخدام  »�سينوفارم«  �سركة  من  كورونا 

يف حاالت الطوارئ.

التابعة  اللقاحات  خ��رباء  جلنة  واأو���س��ت 

»�سينوفارم«،  بلقاح  العاملية  ال�سحة  ملنظمة 

وهو اأول لقاح �سيني يتلقى ال�سوء االأخ�سر 

م����ن امل���ن���ظ���م���ة، ل���الأ����س���خ���ا����س ال����ذي����ن ت��ب��ل��غ 

اأعمارهم 18 عاما فما فوق.

فيها  ال��ت��ي متنح  االأوىل  امل���رة  ه��ي  وه���ذه 

م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة امل���واف���ق���ة ع��ل��ى 

اال�ستخدام الطارئ الأي لقاح �سيني �سد اأي 

مر�س معدي.

باإدراج  العاملية  ال�سحة  منظمة  و�ست�سمح 

اآل��ي��ة »ك��وف��اك�����س«، وه��و الربنامج  ال��ل��ق��اح يف 

ال��ع��امل��ي ل��ت��وف��ري ال��ل��ق��اح��ات ب�����س��ك��ل اأ���س��ا���س��ي 

الفقرية للبلدان 

 اإلمارات.. توفر لقاح »سينوفارم« للفئة العمرية من 3 لـ17 سنة

االنباط-وكاالت

جوية  اأح����واال  ال�سيف  ه��ذا  ال��ع��امل  ي�سهد 

لالأمطار  غزير  هطول  بني  التقلب،  �سديدة 

اإىل حد الفي�سانات يف بع�س الدول،  و�سولها 

وب���ني ارت���ف���اع ك��ب��ري يف درج����ة احل�����رارة، ال��ت��ي 

املدن  من  ع��دد  يف  معدالتها  اأعلى  اإىل  و�سلت 

حول العامل، من بينها 13 مدينة عربية.

»اإل������دورادو وي���ذر« املخت�س  وك�����س��ف م��وق��ع 

اأع��ل��ى  ال��ت��ي �سجلت  امل���دن  ب���االأح���وال اجل��وي��ة، 

درج��ات ح��رارة، االث��ن��ني، على كوكب االأر���س، 

وال��ت��ي ج���اءت يف ���س��دارت��ه��ا م��دي��ن��ة اجل��ه��راء 

الكويتية.

اأن اجل��ه��راء �سجلت درج��ة  امل��وق��ع  واأو���س��ح 

 7 49.9 درج��ات، اإىل جانب  ح��رارة و�سلت اإىل 

15 مدينة  بني  كانت من  اأخ��رى  كويتية  مدن 

هي االأعلى حرارة.

امل��ل��ك ف��ه��د يف مدينة  وج����اء م��وق��ع م��ط��ار 

القائمة،  يف  الثاين  باملركز  ال�سعودية،  الدمام 

 49.8 ب��ل��غ��ت  ح����رارة  درج����ة  ت�سجيل  مت  ح��ي��ث 

درجات.

 4 ك��م��ا وج���د ال���ع���راق ن��ف�����س��ه يف ال��ق��ائ��م��ة ب���

درجة  و�سلت  حيث  الب�سرة،  تت�سدرها  مدن، 

احلرارة اإىل 49.

)الكويت(  اجلهراء  مدن  القائمة  و�سملت   

)الكويت(  وال�سليبية  )ال�سعودية(  وال��دم��ام 

والب�سرة )العراق( واملطربة )منطقة املر�سد 

اجل�����وي يف ال���ك���وي���ت( وال���ع���ب���ديل )ال���ك���وي���ت( 

وال����ك����وي����ت )امل�����ط�����ار( وال�����وف�����رة )ال���ك���وي���ت( 

وال���ب�������س���رة )امل�����ط�����ار( وخ���ان���ق���ني )ال����ع����راق( 

مبحافظة  بدرة  وبلدة  )الكويت(  والنوي�سيب 

وا����س���ط ال��ع��راق��ي��ة وامل����زرع����ة ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة يف 

الكويت.

 13 مدينة عربية هي األعلى حرارة في العالم.. والكويت بالصدارة


