
الأنباط - عمر الكعابنة

ب��ع��د �لإع�����ر�ف م��ن �أع��ل��ى م�����س���ؤول 

يف  نفطية  �س��هد  وج���د  على  وز�رة  يف 

هالة  �ل��ط��اق��ة  ب���زي��رة  متمثال  �لأردن 

�لثالثاء  ي�م  �لأردن  �إ�ست�ساف   ، زو�تي 

برعاية وزيرة �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية 

�مل��ه��ن��د���س��ة ه��ال��ة زو�ت���ي �ع��م��ال �مل���ؤمت��ر 

�ل���ر�ب���ع ل��ل��ت��ع��دي��ن و�مل����ع����ادن �ل��ع��رب��ي��ة، 

وم�ريتانيا  �ل��ع��ر�ق  م��ن  ك��ل  مب�����س��ارك��ة 

و�لم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�مل��م��ل��ك��ة 

�مل��ت��ح��دة و�ل�����لي����ات �مل��ت��ح��دة وف��رن�����س��ا 

و�أ�سر�ليا.

وي�������س���ت���ه���دف �مل�����ؤمت����ر �ل������ذي ي��ع��ق��د 

�لأوىل  �مل��رة  وه��ي  بريطانيا  يف  �سن�يا 

�ل��ت��ي ي��خ��رج ف��ي��ه��ا ل���دول���ة �أخ�����رى ومت 

�خ����ت����ي����ار�لأردن مل���ق��ع��ه �جل���غ���ر�يف وم��ا 

ي��ت��م��ت��ع ب���ه م���ن ث�����رو�ت ط��ب��ي��ع��ي��ة ���س��ب��ل 

�ل�������رثو�ت  ت���ط����ي���ر  ����س���ب���ل  �ل���ب���ح���ث يف 

. �ملعدنية 
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سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 مؤشرات تؤكد أن األردن يتجه لإلستثمار في الثروات الطبيعية

الصادق: »مؤتمر المعادن العربية« 
اعتراف بأن األردن يمتلك

 ثروات طبيعية 

 الأحد   26  �سفر   1443 هـ  - املوافق   3  ت�شرين اأول  2021 م - العدد  5829      - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

  الصادق يعرب عن تفاؤله بمستقبل الطاقة في لألردن 

 على مكتب أمين عمان.. ترخيص بناء »الروف« 
يساهم برفع إيرادات »االمانة«

 »األقتصاد الرقمي« : تطبيق »سند« يزيد 
الوعي بأهمية المطعوم

نزار البطاينة – الأنباط

ع���ن���دم���ا ن���ت���ح���دث ع���ن ت���ر�ج���ع �ل������س��ع 

�لقت�سادي يف �لأردن، وما خلفته تد�عيات 

ج���ائ���ح���ة ك�����رون����ا م����ن ت��ع��ط��ي��ل ك���ث���ر م��ن 

�ملن�ساآت عن  �لقطاعات و�يقاف �لعديد من 

من  �ململكة  ت�سجله  ما  �ىل  �إ�سافة  �لعمل، 

�أرق����ام م��رت��ف��ع��ة يف �ل��ب��ط��ال��ة و�ل��ف��ق��ر، على 

و�ب��ت��ك��ار  ج��دي��دة  ب��ح��ل���ل  �خل����روج  �ملعنيني 

�حلد  يف  للم�ساهمة  وعملية  و�قعية  ط��رق 

من كل ما ذكر �عاله. 

ومن هنا جنتهد ون�سع هذ� �ملقرح على 

�ملعني  �ل�س��ربة،  ي��سف  عمان  �أمني  مكتب 

�ل��ر�خ��ي�����ص  و�إ����س���د�ر  �ل��ق����ن��ني  بتطبيق 

فيما يتعلق باآلية �لبناء �ل�سكني و�ملجمعات 

قان�ن  ي�سمح  حيث  �لعا�سمة،  يف  �لتجارية 

�أم���ان���ة ع��م��ان �ل���ك���رى ب��ب��ن��اء »�ل������روف« يف 

عبدون  كمنطقة  �خل��ا���ص  �ل�سكن  مناطق 

و�لتي  �ملنطقة،  جلمالية  �ملثال  �سبيل  على 

ع�����ادة م���ا ي���ك����ن �ل���ب���ن���اء ف��ي��ه��ا م���ك����ن م��ن 

�لأخ��رى  �ملناطق  بعك�ص  و«روف«،  طابقني 

�أنحاء �لعا�سمة و�لتي ل ت�سمح  يف خمتلف 

ببناء �لروف فيها.

�لإخ���ت���الف بني  �أن  ب��ال��ذك��ر،  و�جل���دي���ر 

�أن  حيث  طفيف،  و«�ل���روف«  �ل�سطح  طابق 

�ل�سطح. طابق 
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الأنباط -  رهف حممد

�أطلقت وز�رة �لأقت�ساد �لرقمي و�لريادة 

�أبر�ز  �خر� » تطبيق �سند« لت�سهيل عملية 

حيث  �مل����ط��ن��ني،  قبل  م��ن  �ملطع�م  �سهادة 

�أح��م��ر( ع��ل��ى �ل���ذي مل يتلقى  ي���دل )���س��ن��د 

 72 قبل  ك���رون��ا  فح�ص  يجري  ومل  �للقاح 

�ساعة ، �ما ) �سند �أخ�سر( فيدل على �لذي 

كما   ، �أدن��ى  كحد  �أوىل  جرعة  �للقاح  تلقى 

�أكرث  يف  �سند  تطبيق  من  �لأ�ستفادة  ميكن 

�خل��دم��ات �حلك�مية  م��ن  خ��دم��ة   100 م��ن 

300 �ألف  �لرقمية، �لذي ي�ستفيد منه نح� 

ت��ق��ري��ب��اً  يف �خل��دم��ات �حلك�مية  م����ط��ن 

من  �لتفتي�ص  وخا�سية  �ل�سحية  و�له�ية 

�لتطبيق،  ل��دي��ه  م����ط��ن  �أل���ف   450 �أ���س��ل 

�ن��ت��ح��الت  �أي  م��ن  �لتطبيق  مينعك  ح��ي��ث 

���س��خ�����س��ي��ة وي��ت��م م�����س��اع��دت��ك يف �ل������س���ل 

�ل�سخ�ص  يحتاجها  �لتي  للخدمة  �ملبا�سر 

يف �لأماكن �حلك�مية .

وت����ع����د �ل����ه�����ي����ة �ل�������س���ح���ي���ة �ل���رق���م���ي���ة 

ن��ظ��ام ي��ت��ح ل��ل��م����ط��ن ����س��ت��خ��د�م �خل��دم��ات 

�لكرونية  وبطريقة  �ملختلفة  �حلك�مية 

بدياًل  تعتر  ول   ، �سند  تطبيق  خ��الل  من 

�مل��دن��ي��ة ح��ي��ث �ستبقى  ع��ن ه���ي��ة �لأح������ل 

ه�  كما  �مل����ط��ن  ع��ن  �ملعرفة  �لبطاقة  ه��ي 

عليها. متعارف 
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النباط – مرمي القا�صم 

لل�سرق  �لتقني  »�ملطبخ  �لردن  جنعل  كيف 

�لو�����س����ط«، ع���ن�����ن �حل��ل��ق��ة �ل��ن��ق��ا���س��ي��ة �ل��ت��ي 

�قيمت �خر� مناق�سات و�ر�ء �أهل �لخت�سا�ص 

لل�سرق  �ل��ت��ق��ن��ي  »�مل��ط��ب��خ  �لردن  ج��ع��ل  ح����ل 

. »elite– لو�سط« على ملتقى »�لنخبة�

�للبنة  �ن ح�ل   ويرى خمت�س�ن وخر�ء 

�ملُ�َسرع  تفريق  هي  �مل�سروع  هذ�  يف  �لأ�سا�سية 

�حل��ا���س���ب  وتطبيقات  �ل��ث��اب��ت��ة  �ل���س���ل  ب��ني 

فقطاع   ، و�لتعليمات  و�لنظمة  �لق��نني  يف 

ي��ح��ت��اج �ىل طاقة  �مل��ع��ل���م��ات ل  ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 

لت�سغيله. كبرة 
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النباط- املفرق والزرقاء

�لها�سمي  �مل��ل��ك��ي  �ل���دي�����ن  رئ��ي�����ص  �ف��ت��ت��ح   

متابعة  جلنة  رئي�ص  �لعي�س�ي،  ح�سن  ي��سف 

�ل�سبت،  �م�ص  �مل��ل��ك،  جاللة  م��ب��ادر�ت  تنفيذ 

وتط�يرية  تنم�ية  ملكية  م��ب��ادر�ت  م�ساريع 

يف حمافظتي �لزرقاء و�ملفرق.

�لعي�س�ي  �فتتح  �ل��زرق��اء،  حمافظة  ففي 

مبنطقة  �ل�سحي،  و�ل����رق  �ل��ك��رت���ن  م�سنع 

�ل��ر���س��ي��ف��ة ب��ح�����س���ر وزي�����ر �ل���ع���م���ل ي������س��ف 

�لذي  �مل�سنع،  مر�فق  تفقد  حيث  �ل�سمايل، 

جاء يف �سياق مبادرة �لفروع �لإنتاجية، �إحدى 

ت�ستهدف  �ل��ت��ي  �مل��ل��ك��ي��ة،  �مل���ب���ادر�ت  م�����س��اري��ع 

عن  �ملتعطلني  لل�سباب  �لعمل  فر�ص  ت�فر 

�ل��ع��م��ل وخ��ا���س��ة ف��ئ��ة �لإن������اث، خ�����س������س��ا يف 

�لبطالة،  معدلت  فيها  ترتفع  �لتي  �ملناطق 

و�لتي يتم حتديدها.
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النباط : فرح مو�صى 

ع��ق��د ي����م �ل�����س��ب��ت يف �مل��رك��ز �ل���ط��ن��ي 

تعزيز  م�����س��روع  تنفيذ  �لبيئية  ل��ل��ع��د�ل��ة 

حماية  يف  �مل��دين  �ملجمتع  م�ؤ�س�سات  دور 

و�إ�ستجابة  �أثر  �لتن�ع �حلي�ي من خالل 

حفظ  يف  �لبيئية  �لأردن���ي���ة  �ل��ت�����س��ري��ع��ات 

�ل��ت��ن���ع �حل���ي����ي وم����دى م��الئ��م��ت��ه��ا مع 

�ملدع�م  و�لقبيمية  �لدولية  �لتفاقيات 

. )GEF( من برنامج �ملنح �ل�سغرة

ك��ج��زء م���ن ف��ع��ال��ي��ات ت��ن��ف��ي��ذ �مل�����س��روع 

وم�ؤ�س�سات  و�جل��ه��ات  �لبيئات  مب�ساركة 

�ملجمتع �ملدين.
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حلقة نقاشية بـ »النخبة«.. كيف 
نجعل االردن »المطبخ التقني

 للشرق االوسط«

 العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات 
ملكية في محافظتي الزرقاء والمفرق

 ايكولوجيا وقانونيا :تعزيز دور 
مؤسسات المجتمع المحلي 

في حماية التنوع الحيوي 

النباطوكالت

�سمال  ب��دو  بلدة  على  ي���م  مي��ر  يكاد  ل 

وت��ت��ع��ر���ص  �إل  �مل��ح��ت��ل��ة،  �ل���ق���د����ص  غ���رب���ي 

ل��ه��ج��م��ة �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ���س��ر���س��ة و�ع���ت���د�ء�ت 

حماولة  يف  �سكانها،  بحق  م�سب�قة  غ��ر 

معاناتهم،  وزيادة  حياتهم،  على  للت�سييق 

مقاومة  على  وقدرتهم  معن�ياتهم  وك�سر 

�لحتالل وحتدي �إجر�ء�ته �لعن�سرية

ت�ساعدت  �لحتاللية  �لعتد�ء�ت  هذه 

وترتها، عقب ��ست�سهاد ثالثة من كتائب 

�لق�سام، �جلناح �لع�سكري حلركة �ملقاومة 

�لإ�سالمية )حما�ص( يف ��ستباك م�سلح مع 

�لقد�ص  ج��ب��ال  يف  �إ�سر�ئيلية  خا�سة  ق���ة 

زكريا  زه��ر�ن،  �أحمد  وه��م  �ملا�سي،  �لأح��د 

بدو�ن، وحمم�د حميد�ن

وت��ب��ع��د ق��ري��ة ب��دو ع��ن م��دي��ن��ة �لقد�ص 

11 ك��ي��ل���م��ًر�،  ب���ح�����يل  ت���ق���در  م�����س��اف��ة 

وترتفع 830 مًر� عن �سطح �لبحر، وتبلغ 

دومًن��ا،   5392 ح����يل  لها  �لكلّية  �مل�ساحة 

وه����ي حم���اط���ة ب���ال���ع���دي���د م����ن �لأر������س����ي 

�ل��ت��اب��ع��ة ل��ك��ّل م��ن ب��ي��ت �أج�����ز�، و�حل��ب��ي��ب، 

�سم�ئيل. و�لنبي 
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 تزايد بعد استشهاد 3 مقاومين... بلدة بدو.. عقاب انتقامي 
لسكانها وتحٍد لالحتالل وممارساته

النباط-وكالت

ك�����س��ف رئ��ي�����ص وك���ال���ة �ل���س��ت��خ��ب��ار�ت 

�ل���ع�������س���ك���ري���ة »�لإ�����س����ر�ئ����ي����ل����ي«، »ت���ام���ر 

ه��ي��م��ان«، ع���ن ت��ف��ا���س��ي��ل ج���دي���دة تخ�ص 

ع��م��ل��ي��ة ت�����س��ل��ل �ل����ق�����ة »�لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة« 

قطاع  جن�ب  خاني�ن�ص  ل�سرق  �خلا�سة 

غزة يف �سهر ن�فمر 2018 »حد �ل�سيف«، 

و�ل��ت��ي ق��ت��ل �إث���ره���ا ���س��اب��ط »����س��ر�ئ��ي��ل��ي« 

كبر و�أ�سيب �سابط �آخر. وقال »هيمان« 

�إن  �لعرية،   12 �لقناة  مع  مقابلة  خالل 

�أك�سف عن  و�أنا  ف�سلت،  �لعملية قد  »هذه 

�أ�سهر  تفا�سيلها لأنها حدثت بعد ثمانية 

م���ن ت����يل م��ن�����س��ب��ي«. و�أ�����س����اف:« ك��ان��ت 

�إل  ت��ن��ت��ه  ومل  ج���ًد�  �سعبة  دق��ائ��ق  ث���الث 

عندما �أبلغ �ل�سني بيت عر �لإذ�عة �إنهم 

»�إ�سر�ئيل« على منت  �إىل  �حل��دود  ع��رو� 

�لأع�ساب  ك��ان��ت  ح��ًق��ا  ب�����س��الم..  مروحية 

�ملدمرة.. كانت هذه عمليات معقدة جًد�«

و�أك����د �أن ك��ل �أف����ر�د ه���ذه �ل���ح��دة لن 

�لعملياتي  ن�ساطهم  ممار�سة  �إىل  يع�دو� 

ب�سبب ك�سف ه�يتهم.
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 بعد مرور 3 سنوات... االحتالل 
يكشف تفاصيل جديدة عن عملية 

حد السيف

 الملك يوجه لدراسة منح
 عفو خاص للمحكوم عليهم 

بإطالة اللسان

 د. بلعاوي: المرضى »المتعافين« من تسمم الدم 
يمكنهم أخذ اللقاح 

د. الطراونة : اليسمح لمرضى 
تسمم الدم بأخذ لقاح »كورونا«

النباط- عمان

وج���ه ج��الل��ة �مل��ل��ك ع���ب���د�هلل �ل��ث��اين، 

جميع  ل��در����س��ة  �حلك�مة  �ل�سبت،  �م�����ص 

خالفا  �لل�سان،  باإطالة  �ملتعلقة  �لق�سايا 

�لعق�بات،  قان�ن  من   195 �مل��ادة  لأحكام 

و�ل�سر  قطعية،  �أحكام  بها  �سدر  و�لتي 

ب����اإج����ر�ء�ت م��ن��ح ع��ف��� خ��ا���ص ل��ل��م��ح��ك���م 

. �لق�سايا.  عليهم يف هذه 
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املحلي
20

بعد موافق جمل�س الأعيان والنواب الأردين على جميع التعديالت التي اأدخلها جمل�س النواب على 

م�صروع قانون البلديات والالمركزية ومن بينها تغيري ا�صمه لي�صبح “الإدارة املحلية”، �صدرت الإرادة 

امللكية باملوافقة على قانون الإدارة املحلية الوارد من جمل�س الأمة حتت م�صمى قانون الإدارة املحلية 

ل�صنة 2021، ويعمل به من تاريخ ن�صره يف اجلريدة الر�صمية، واإ�صافته اإىل قوانني الدولة. 

وعلى اثر ذلك قرر نائب رئي�س الوزراء ووزير الإدارة املحلية توفيق كري�صان تكليف اللجان املوؤقتة 

امل�صكلة لإدارة البلديات ال�صتمرار يف اأعمالها اإىل حني اإجراء النتخابات وملدة �صتة اأ�صهر، وذلك �صنداً 

لل�صالحيات املخولة له يف قانون الإدارة املحلية لأحكام املادتني )3/ و، 34/ج( من قانون الإدارة املحلية 

رقم 22 ل�صنة 2021.

املحافظات  جمال�س  جلميع  النتخابات  احلكومة   تاأجيل  ا�صباب  ح��ول  ���ص��وؤال  اىل  يقودنا  ه��ذا 

واملجال�س البلدية يف البالد ملدة �صتة اأ�صهر. ؟ وهل كما يقال حر�صاً على �صالمة النتخابات و�صحتها 

من الناحية القانونية ، وهل تطبيق اأحكام قانون الإدارة املحلية يحتاج اإىل جمموعة من الأنظمة 

اأ�صهر حتى تكون  �صتة  بالعملية النتخابية، يحتاج اىل  البدء  اإ�صدارها قبل  التي يجب  وال��ق��رارات 

�صالمة النتخابات و�صحتها قانونية ؟  مع العلم  ان الهيئة امل�صتقلة وح�صب ما ذكر الناطق العالمي 

با�صم الهيئة امل�صتقلة جهاد املومني اىل احدى املواقع الخبارية )  اإن الوزارة مل تخاطب الهيئة بعد 

اأنظمة وتعليمات  )اأن هناك حاجة لإ�صدار  واأ�صاف   . بخ�صو�س طلب حتديد موعد لالنتخابات( 

مت�صلة بالقانون قبل طلب حتديد موعد النتخابات(.

الفريق احلكومي الذي عمل على �صياغة وا�صدار م�صروع قانون البلديات والالمركزية ل�صنة 

2021، واثناء مرور القانون يف مراحله الت�صريعية ،امل يكن الوقت كايف للعمل على التجهيز للعملية 

النتخابية ؟ هل يحتاج تق�صيم الدوائر النتخابية يف املحافظة لإجراء انتخابات جمال�س املحافظات، 

ونظام اأمانة �صر جمل�س املحافظة واجتماعات املجل�س ومكان انعقاده واإدارة اأعماله، وكذلك اإ�صدار 

القرار الالزم حول مناطق البلديات ودوائرها النتخابية وعدد الأع�صاء يف كل دائرة منها اىل �صتة 

اأ�صهر ..؟

لقد جرى العرف على حل املجال�س البلدية واملحلية قبل نحو ثالثة اأ�صهر من موعد النتخابات، 

وفق الإجراءات اللوج�صتية لإجناز املهام املوكلة للهيئة امل�صتقلة لالنتخاب، وتنفيذها يف الفرتة املتفق 

عليها، و�صمان عدم ت�صجيل حالت ل�صتغالل روؤ�صاء بلديات حاليني ملنا�صبهم يف الرتويج لأنف�صهم 

يف النتخابات املقبلة؟

ول اعلم ما هي الأ�ص�س التي مت اعتمادها لختيار اللجان املوؤقتة امل�صكلة لإدارة البلديات وجمال�س 

املحافظات؟  فال ميكن تعيني جلان موؤقتة حتل حمل جمال�س املحافظات كما هو معمول به بقانون 

البلديات، ذلك اأن املادة 36 من قانون الالمركزية ح�صرت تعيني اللجان املوؤقتة بحالة حل املجل�س 

حكما ب�صغور اأكرث من ن�صف عدد اأع�صائه املنتخبني اأو بقرار جمل�س الوزراء بحالت ارتكاب املجل�س 

خمالفة ج�صيمة للقانون اأو اإخالل املجل�س اجلوهري بالأعمال اأو املهام املوكولة  اإليه اأو ارتكاب املجل�س 

اأي خمالفة تلحق �صررا ج�صيما مب�صالح املحافظة اأو اململكة. وبذلك مل يتبنى القانون فكرة تعيني 

جلان موؤقتة لإدارة جمل�س املحافظة متهيدا لإجراء انتخابات املجل�س القادم.

ما مينع جمل�س الوزراء من قرار تاأخري حل املجال�س البلدية واملحلية. فهذه املجال�س كان ميكن 

اأن ت�صتمر حتى نهاية العام، ذلك اأن قانون البلديات احلايل ل يفر�س اأي اإطار زمني حللها قبل انتهاء 

وليتها القانونية

سامر نايف عبد الدايم

تساؤالت على مكتب وزير 
اإلدارة المحلية ؟

�صلط عد�صة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى الأخبار »املحلية« يف املوقع اللكرتوين

الأحد  3 / 10 / 2021 

 العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في محافظتي الزرقاء والمفرق

 د. بلعاوي: المرضى »المتعافين« من تسمم الدم يمكنهم أخذ اللقاح 

د. الطراونة : اليسمح لمرضى تسمم الدم بأخذ لقاح »كورونا«

 العنف األسري في األردن والعالم.. أرقام ونسب

 األمن العام: القبض على جميع 
المتورطين بمشاجرة في الزرقاء

 أورنج األردن تزور محافظات الشمال

 رئيس جامعة مؤتة يرحب بالطلبة 
المستجدين ويدعوهم إلى الجد والمثابرة

االنباط- املفرق والزرقاء

 افتتح رئي�س الديوان امللكي الها�صمي يو�صف 

ح�����ص��ن ال��ع��ي�����ص��وي، رئ��ي�����س جل��ن��ة م��ت��اب��ع��ة تنفيذ 

م���ب���ادرات ج��الل��ة امل��ل��ك، ام�����س ال�����ص��ب��ت، م�صاريع 

مبادرات ملكية تنموية وتطويرية يف حمافظتي 

الزرقاء واملفرق.

ففي حمافظة الزرقاء، افتتح العي�صوي م�صنع 

الر�صيفة  مبنطقة  ال�صحي،  وال����ورق  ال��ك��رت��ون 

بح�صور وزير العمل يو�صف ال�صمايل، حيث تفقد 

مرافق امل�صنع، الذي جاء يف �صياق مبادرة الفروع 

التي  امللكية،  املبادرات  اإح��دى م�صاريع  الإنتاجية، 

ت�صتهدف توفري فر�س العمل لل�صباب املتعطلني 

ع���ن ال��ع��م��ل وخ��ا���ص��ة ف��ئ��ة الإن������اث، خ�����ص��و���ص��ا يف 

املناطق التي ترتفع فيها معدلت البطالة، والتي 

يتم حتديدها من خالل وزارة العمل، وفق معايري 

تراعي ن�صب البطالة يف املناطق امل�صتهدفة.

ك��م��ا اأط��ل��ع ال��ع��ي�����ص��وي ع��ل��ى م��راح��ل العملية 

قدمه  اإي��ج��از  اإىل  وا�صتمع  امل�صنع،  يف  الإنتاجية 

ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى امل�����ص��ن��ع ح���ول خم��ت��ل��ف م��راح��ل 

النتاج، وطبيعة ال�صناعات التي يتم انتاجها وفق 

اأف�صل املوا�صفات.

وترتكز فكرة الفروع الإنتاجية، التي انطلقت 

يف مرحلتها الأوىل برعاية ملكية عام 2008 من 

لواء ال�صوبك، على اإقامة فروع انتاجية للم�صانع 

وال�صركات الكربى يف مناطق حمددة من القرى 

واملحافظات، ُت�صّهل على ال�صباب والفتيات الذهاب 

العمل، بعد اخل�صوع لربامج تدريبية  اإىل مكان 

تاأهيلية للعمل يف هذه امل�صانع.

وياأتي اإن�صاء امل�صنع، تنفيذاً حلر�س وتوجيهات 

جاللة امللك عبداهلل الثاين، يف لقاءاته التوا�صلية 

وزياراته امليدانية لتفقد اأحوال املواطنني يف جميع 

واحتياجاتهم،  مطالبهم  اإىل  وال�صتماع  املناطق 

باإطالق مبادرات ملكية، وتنفيذ م�صاريع خدمية 

املعي�صية،  ظروفهم  حت�صني  يف  ت�صهم  واإنتاجية، 

بواقع  والنهو�س  ل��ه��م،  نوعية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي 

التنمية  اإح����داث  يف  وامل�صاهمة  التحتية،  البنى 

القت�صادية والجتماعية ال�صاملة.

واأك��د وزي��ر العمل اأن م�صنع الكرتون وال��ورق 

ال��ذي  وال��ث��الث��ني  احل����ادي  امل�صنع  ه��و  ال�صحي، 

جرى تنفيذه يف اململكة �صمن اإطار مبادرة الفروع 

الإنتاجية.

وب��ني اأن ه��ذا امل�صنع، ال��ذي ج��رى تنفيذه يف 

يوفر  �صامية،  ملكية  مببادرة  الر�صيفة،  منطقة 

الر�صيفة يف  ل��واء  لأب��ن��اء  فر�صة عمل   250 نحو 

العمل  زي��ادة فر�س  املتوقع  الأوىل، ومن  املرحلة 

اإىل 400 فر�صة يف امل�صتقبل القريب.

وقال العامل نعيم الناطور، اإنه قبل اللتحاق 

بامل�صنع الذي وفر له فر�صة عمل تدر عليه دخاًل 

ثابتاً، اأ�صهم يف حت�صني ظروفه املعي�صية، والنفاق 

خ�صع  الأ�صا�صية،  احتياجاته  وتلبية  اأ�صرته  على 

اإك�صابه  اإىل  �صهرين، هدفت  مل��دة  ل��دورة تدريبية 

املهارات التقنية والفنية الالزمة.

وي��ن�����ص��ح ال���ع���ام���ل اأح���م���د امل�������ص���ري، ال�����ص��ب��اب 

بالتوجه اإىل العمل املهني وال�صتفادة من فر�س 

ال��ع��م��ل ال��ت��ي ت��وف��ره��ا وزارة ال��ع��م��ل ع��رب م��ب��ادرة 

الفروع الإنتاجية. كما افتتح العي�صوي، بح�صور 

الإ�صالمية  واملقد�صات  وال�����ص��وؤون  الأوق���اف  وزي��ر 

ال���دك���ت���ور حم��م��د اخل���الي���ل���ة، احل��دي��ق��ة ال��ع��ام��ة 

مل�صجد جامع العرب، التي جاء تنفيذها مببادرة 

الثقايف،  زه��ا  مركز  م��ع  بالتعاون  �صامية،  ملكية 

وملعباً  الطفولة،  مهارات  لتنمية  مركزاً  وت�صم 

خما�صياً ومنطقة األعاب لالأطفال مزودة مبختلف 

التجهيزات والألعاب الالزمة، اإ�صافة اإىل العديد 

م���ن امل���راف���ق الأخ������رى، ل�����ص��م��ان ت��ق��دمي اأف�����ص��ل 

اخل��دم��ات ل��الأه��ايل والأط��ف��ال مبختلف فئاتهم 

العمرية �صمن بيئة �صحية واآمنة.

مت  ال��ذي  للم�صجد،  الثقايف  امل��رك��ز  تفقد  كما 

وك��ذل��ك  ال���الزم���ة،  امل�صتلزمات  بجميع  ت��زوي��ده 

اإن�صاوؤهما يف �صياق  مواقف ال�صيارات، والذين مت 

املبادرات امللكية، حيث �صت�صهم املواقف اجلديدة يف 

معاجلة الزدحامات املرورية اخلانقة يف حميط 

اآمنة ل�صطفاف �صيارات  اأماكن  امل�صجد، وتوفري 

امل�صلني.

وك��ان جاللة امللك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، افتتح يف 

�صهر حزيران 2018، البناء اجلديد مل�صجد )جامع 

الزرقاء، الذي يت�صع لنحو  العرب( و�صط مدينة 

املركز  بتجهيز  جاللته  وج��ه  حيث  م�صل،   4500

الثقايف يف امل�صجد وتزويده مبختلف امل�صتلزمات 

واأجهزة احلا�صوب.

وي�صتمل امل�صجد، الذي اأقيم على م�صاحة 4500 

اأربعة طوابق، على مركز  مرت مربع واملكون من 

�صحي يحتوي على عيادات الطب العام والن�صائية 

والأ�����ص����ن����ان وم����راف����ق ���ص��ح��ي��ة ت��ن��ا���ص��ب ظ����روف 

الأ�صخا�س ذوي الإعاقة.

احتياجات  ال�صامية  امللكية  امل��ب��ادرات  وتتلم�س 

املجتمعات املحلية وتعمل على تلبيتها، ومبا ي�صهم 

يف اإحداث نقلة نوعية يف هذه املجتمعات، تنعك�س 

اآثارها الإيجابية على الفئات امل�صتهدفة.

ويف حم��اف��ظ��ة امل���ف���رق، ���ص��ّل��م ال��ع��ي�����ص��وي اأح���د 

ال�صرحان،  مغري  منطقة  �صكان  م��ن  امل��واط��ن��ني 

الذي مير بظروف معي�صية �صعبة، مفتاح م�صكنه 

اأم��ر جاللة امللك ببنائه، لتوفري  ال��ذي  اجلديد، 

احلياة الكرمية لالأ�صرة امل�صتفيدة.

وُي���ع���د اإن�����ص��اء امل���ن���زل، ال����ذي ُن���ّف���ذ وف���ق اأع��ل��ى 

امل��وا���ص��ف��ات ال��ف��ن��ي��ة وم��ع��اي��ري اجل����ودة امل��ع��ت��م��دة، 

اإط����ار  ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف  ي��ت��م  ال��ت��ي  ال��ت��ج��رب��ة الأوىل 

اجلاهزة،  الأبنية  تقنية  ح�صب  امللكية،  امل��ب��ادرات 

والتي ُتعد من اأحدث التقنيات احلديثة يف البناء.

الأنباء  العي�صوي، يف ت�صريحات لوكالة  واأك��د 

الأردنية )برتا(، يف ختام فعاليات افتتاح م�صاريع 

املبادرات امللكية، اأن حت�صني نوعية حياة املواطنني 

وت���ق���دمي خ���دم���ات ن��وع��ي��ة ل��ه��م ه���ي ع��ل��ى �صلم 

اأولويات جاللة امللك، حيث يتم اإط��الق مبادرات 

على  تركز  املناطق،  خمتلف  يف  م�صاريع  وتنفيذ 

امل�صتهدفة،  للفئات  الأ�صا�صية  الحتياجات  تلبية 

املجتمعات  يف  اخل���دم���ات  مب�����ص��ت��وى  وال��ن��ه��و���س 

ت�صغيلية  م�����ص��اري��ع  تنفيذ  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��ح��ل��ي��ة 

واإنتاجية موفرة لفر�س العمل.

وق����ال اإن م�����ص��ت��وى الإجن�����از وال��ن��ج��اح، ال��ذي 

ال��ق��ط��اع��ات  امل��ل��ك��ي��ة يف ج��م��ي��ع  امل����ب����ادرات  حققته 

احليوية، ي�صكل عالمة فارقة يف منظومة العمل 

التنموي. واأ�صاف العي�صوي اأن التوجيهات امللكية 

توؤكد دوماً على �صرورة تكثيف اجلهود بني جميع 

امل��دين  املجتمع  وم��وؤ���ص�����ص��ات  احلكومية  اجل��ه��ات 

املعنية ل�صمان �صرعة التنفيذ للم�صاريع التنموية 

للمواطنني،  املقدمة  اخل��دم��ات  ج���ودة  وحت�صني 

وف���ق اأ���ص�����س وم��ع��اي��ري حم���ددة لإح����داث التغيري 

الإيجابي املن�صود.

وج���رى خ��الل اف��ت��ت��اح وتفقد امل�����ص��اري��ع، التي 

ح�����ص��ره��ا حم���اف���ظ امل����ف����رق، وم���ت�������ص���رف ل����واء 

ال��ر���ص��ي��ف��ة، وع����دد م��ن مم��ث��ل��ي اجل��ه��ات املعنية، 

نظًرا  العامة،  ال�صالمة  بقواعد  الكامل  الل��ت��زام 

للظروف ال�صتثنائية التي متر بها اململكة ب�صبب 

جائحة كورونا.

 االأنباط - دالل عمر 

ق����ال م�����ص��ت�����ص��ار ال���ع���الج ال����دوائ����ي ال�����ص��ري��ري 

لالأمرا�س املُعدية الدكتور �صرار ح�صن البلعاوي 

الدم  التهاب جمرى  اأو  ال��دم  ت�صمم  اأو  الإنتان  اأّن 

اإىل  ت�صري  م��رتادف��ة  م�صطلحات  ه��ي   ،sepsis
حالة مر�صية خطرية عند الإن�صان تتميز بتفاعل 

وظهور  جرثومية  ع��دوى  نتيجة  معمم  التهابي 

والن�صجة،  ال���دم  يف  ا�صتقالبها  ون���واجت  جراثيم 

مما يوؤدي اإىل تعفن الدم. حيث اأن اأ�صيع م�صببات 

الإن���ت���ان ه��ي ال��ع��ن��ق��ودي��ات وال��ع��ق��دي��ات. وت�صمل 

اأع����را�����س ت�����ص��م��م ال�����دم: ال��ق�����ص��ع��ري��رة، واحل��م��ى، 

ان  وميكن  اجللدي،  والطفح  وال�صعف،  والوجع، 

ت�صل يف �صدتها لل�صدمة النتانية التي ينخف�س 

التنف�س  يف  �صعوبة  ويح�صل  ال���دم  �صغط  فيها 

كثرية،  ح��الت  الأع�����ص��اء احليوية. ويف  وف�صل يف 

يت�صبب املر�س يف عدم جتلط ال��دم. ورمب��ا ُيعاين 

املري�س بعد ذلك من النزيف احل��اد ال��ذي مُيكن 

اأن يوؤدي اإىل الوفاة. وهذه احلالة ت�صتدعي دخول 

امل�صت�صفى الفوري لإعطاء املري�س الأدوية املنا�صبة 

حلالته مثل امل�صادات احليوية. 

واأك�����د ال��ب��ل��ع��اوي ب����اأن م��ر���ص��ى ان���ت���ان ال����دم ل 

�صكل  ب���اأي  كافة  ك��ورون��ا  لقاحات  اأخ���ذ  لهم  يجوز 

من الأ�صكال، وذلك لن اللقاح �صُيحدث ا�صتجابة 

مناعية مما يوؤدي اإىل اأعرا�س جانبية تزيد حالة 

انتان الدم �صوًءا.

من  “املتعافني”  املر�صى  ب��اأن  البلعاوي  ون��وه 

ت�صمم الدم ميكنهم اأخذ اللقاح �صواًء كان مطعوم 

النفلونزا اأو مطعوم فايرو�س كورونا اأو اأي مطعوم 

اآخ���ر بعد ف���رتة م��ن ال��ت��ع��ايف ومب��واف��ق��ة الطبيب 

احليوية  الأجهزة  ل�صالمة  وتاأكيده  بهم  اخلا�س 

لديهم.

واأك����د ب���اأن ل��ق��اح��ات ك��ورون��ا بكافة اأن��واع��ه��ا ل 

ت�صمم  ت�صبب  “حي” ول  ف��اي��رو���س  على  حت��ت��وي 

اأ�صار ا�صت�صاري الأمرا�س ال�صدرية  ال��دم. ب��دوره، 

والتنف�صية والعناية احلثيثة الدكتور حممد ح�صن 

باأخذ  ال��دم  باأنه لي�صمح ملر�صى ت�صمم  الطراونة 

اللقاح ملا يعود عليهم من خطورة، لأن ت�صمم الدم 

ع��ب��ارة ع��ن درج���ة عالية م��ن الإل��ت��ه��اب��ات وه���ذا ما 

يوؤدي اإىل الدخول يف �صدمة انتانية حادة .

االنباط-عمان

دعا املجل�س الأعلى لل�صكان، اجلهات الوطنية 

ذات العالقة، اإىل و�صع مداخالت موؤ�ص�صية وبرامج 

وم�����ص��اري��ع ت���رتج���م امل����داخ����الت ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

املتعلقة بالعنف، خا�صة العنف القائم على النوع 

الجتماعي

مبنا�صبة  ال�صبت،  ل��ه  ب��ي��ان  يف  املجل�س،  وق���ال 

الحتفال باليوم الدويل لالعنف، الذي ي�صادف 2 

ت�صرين الأول من كل عام، اإن دور املجل�س يف هذا 

اخل�صو�س هو م�صاركة اجلهود الوطنية املبذولة 

القائم  العنف  وخا�صة  العنف،  ظاهرة  من  للحّد 

على النوع الجتماعي

ال�صياق،  ه��ذا  يف  املجل�س  دور  اأن  البيان  واأّك���د 

متّثل من خالل اإع��داده لال�صرتاتيجية الوطنية 

الوطنية  وال�صرتاتيجية   ،)2030-2021( لل�صكان 

لل�صحة الإجنابية واجلن�صية )2020-2024(، حيث 

اأن كال ال�صرتاتيجيتني ت�صمنت خمرجا وا�صحا 

الجتماعي،  ال��ن��وع  على  القائم  العنف  ملناه�صة 

باآلية ت�صاركية مع اجلهات الوطنية املعنية

ال��دك��ت��ورة  ال��ع��ام��ة للمجل�س،  وق��ال��ت الأم��ي��ن��ة 

العام  تاأتي هذا  التي  املنا�صبة  بهذه  عبلة عماوي، 

حتت �صعار “قل ل للعنف”، اإن العنف اأ�صبح يهدد 

الأفراد اأخريا، ولعل اأخطر ما فيه اأنه قد ياأتي من 

اأقرب النا�س واأ�صدهم �صلة ببع�صهم بع�صا �صمن 

اإث���ر جائحة فريو�س  ازداد  اإط���ار الأ���ص��رة، وال���ذي 

كورونا على امل�صتويني العاملي والوطني

وبّينت عماوي، اأن م�صكلة العنف برزت كاإحدى 

ال��ت��ح��دي��ات ال���ك���ربى ال��ت��ي حت��ت��اج اإىل م��واج��ه��ة 

�صارمة ملا لها من تاأثري خطري على حياة الأفراد 

وب�����ص��ك��ل خا�س  الج��ت��م��اع��ي��ة  قيمهم  وم��ن��ظ��وم��ة 

الن�صاء والأطفال

وت�صري التقديرات العاملية املن�صورة من منظمة 

ال�صحة العاملية، اإىل اأن واح��دة من كل 3 ن�صاء يف 

البدين  للعنف  حياتها  يف  تتعر�س  العامل  اأن��ح��اء 

و/ اأو العنف اجلن�صي على يد اأحد اأف��راد الأ�صرة، 

“البدين  ال��ع��ن��ف  اأن  واأو����ص���ح���ت،  ل��ع��م��اوي  وف��ق��ا 

ال�صحية  والنف�صي” يت�صبب يف معاناة  واجلن�صي 

وبدنية  وج�صمية  �صحية  م�صاكل  من  ع��ام  ب�صكل 

الق�صري  الأجلني  يف  واإجنابية  وجن�صية  ونف�صية 

والطويل، ويوؤدي اإىل ارتفاع التكاليف الجتماعية 

اأن  وميكن  ال�صحايا،  تتكبدها  التي  والقت�صادية 

يوؤدي اإىل عواقب مميتة

عن  امل��ت��ح��دة  الأمم  ع��ن  ���ص��ادر  تقرير  وك�صف 

بح�صب   ،2020 ع��ام  الإن����اث  �صد  الأ���ص��ري  العنف 

عماوي، اأن نحو 243 مليون ام��راأة وفتاة تعر�صّن 

اجلن�صي  والتحر�س  الأ���ص��ري  العنف  من  لأ�صكال 

والإ�صاءة خالل العام املا�صي

وب���نّي ال��ت��ق��ري��ر، اأن ه��ذه الأ���ص��ك��ال م��ن العنف 

ت�صاعفت منذ بداية تف�صي فريو�س كورونا وبدء 

الدول بتطبيق اإجراءات الإغالق واحلجر ال�صحي 

املنزيل، حيث �صجلت زيادة كبرية بحالت العنف يف 

العديد من الدول

اأن  اأ�صارت عماوي اإىل  وعلى امل�صتوى الوطني، 

حماية  اإدارة  ع��ن  ال�صادر  الأول  ال�صنوي  الكتاب 

الأ�صرة والأحداث لعام 2020، بنّي اأن عدد البالغات 

عن العنف الأ�صري قد زادت من 41221 حالة عام 

 58.7 اأن  2020، حيث  ع��ام  54743 حالة  اإىل   2018

باملئة من هذه احلالت تعر�صت لعنف ج�صدي، و 

34 باملئة لعنف جن�صي واأ�صارت عماوي اإىل اأن اأغلب 

�صحايا العنف هم من الإن��اث، وخا�صة: الزوجة، 

والأخت، والبنة، والأم، والأطفال عموماً، فالعنف 

النوع  على  القائم  التمييز  على  الأغ��ل��ب  يف  يقوم 

الجتماعي وال�صن، حيث اأ�صار الكتاب ال�صنوي اإىل 

اأن 2.4 باملئة من ق�صايا العنف الأ�صري التي و�صلت 

الإدارة هي من الأبناء �صد الأمهات من كبار ال�صن، 

و 82 باملئة هي من الأزواج �صد الزوجات اأّما توزيع 

الأط��ف��ال  �صّكل  فقد  لل�صحايا،  العمرية  الفئات 

باملئة من جمموع   27.7 ن�صبته  ما  عليهم  املجني 

الق�صايا، وهي ن�صبة يجب الوقوف عندها يف نوع 

العنف املوجه لهم و�صرورة و�صع التدابري الالزمة 

حلمايتهم ومبا يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل، 

اإىل جانب اأن هناك 66.3 باملئة من احلالت التي مت 

التبليغ عنها من الإناث البالغات، و�صكل الأردنيني 

الق�صايا  يف  اجلناة  جن�صيات  بني  الأع��ل��ى  الن�صبة 

التي تعاملت معها الإدارة عام 2020 وبن�صبة 87.9 

باملئة مقابل 5.8 باملئة من اجلن�صية ال�صورية

الإع���اق���ة،  ذوات  وال��ف��ت��ي��ات  للن�صاء  وبالن�صبة 

اإن نتائج الدرا�صة الكمية التي قام  قالت عماوي، 

بها مركز املعلومات والبحوث بالتعاون مع معهد 

ان�صان”  “اأنا  وجمعية  الأ����ص���رة  ب�صحة  ال��ع��ن��اي��ة 

حلقوق ال�صخا�س ذوي الإعاقة عام 2020، بعنوان 

“العنف القائم على النوع الجتماعي �صد الن�صاء 
اأن حالت العنف  اأّك��دت  والفتيات ذوات الإعاقة”، 

وخا�صة  ازدي����اد  يف  الجتماعي  ال��ن��وع  على  املبني 

مع انت�صار وباء )كوفيد- 19(، ويف الغالب تواجه 

الن�صاء والفتيات ذوات الإعاقة متييزاً مزدوجاً على 

اأك��رث عر�صة  واأن��ه��ّن  والإعاقة”،  “اجلن�س  اأ�صا�س 

للفقر وال�صتبعاد الجتماعي

ال�صوريني،  وفيما يتعلق مبخيمات الالجئني 

ق��ال��ت ع��م��اوي اإن ال��الج��ئ��ني ي��ع��ان��ون م��ن اأن����واع 

ال��ع��ن��ف ال��ق��ائ��م ع��ل��ى اأ���ص��ا���س ال���ن���وع الج��ت��م��اع��ي 

زواج  م��ع��دلت  كارتفاع  الطفل؛  حماية  وق�صايا 

من هم اقل من 18 �صنة، وعمالة الأطفال والقيود 

امل��ف��رو���ص��ة ع��ل��ى ال��ن�����ص��اء وال��ف��ت��ي��ات ال��ت��ي تقيد 

الجتماعية  الأن�صطة  يف  وم�صاركتهّن  حركتهّن 

والقت�صادية، والو�صول اإىل اخلدمات الأ�صا�صية 

واخلا�صة بال�صحة الإجنابية واحلماية من العنف 

الأ�صري

ي��ل��ت��زم  الردن  اأن  امل��ج��ل�����س  ب����نّي  ذل�����ك،  اإىل 

با�صتمرار العمل على “التزامات قمة نريوبي عام 

2019” من خالل العمل على اإعداد خطة وطنية 

 ،)2030-2021( لالأعوام  القمة  التزامات  لتنفيذ 

“رقم  العاملي  ب�صكل خا�س لاللتزام  وال�صتجابة 

5 لإنهاء العنف اجلن�صي والعنف املبني على النوع 

زواج  “ب�صفر  اللتزام  ذلك  الجتماعي”، مبا يف 

الأط��ف��ال وال���زواج الق�صري”، من خ��الل تطبيق 

الت�صريعات الناظمة للحماية من العنف

يذكر اأن الأمم املتحدة اختارت يوم 2 ت�صرين 

الأول لالحتفال باليوم الدويل لالعنف، تكرميا 

لإحياء ذكرى ميالد املهامتا غاندي زعيم حركة 

وا�صرتاتيجية  فل�صفة  ورائ����د  ال��ه��ن��د،  ا���ص��ت��ق��الل 

ال���الع���ن���ف، ح��ي��ث اأط��ل��ق��ت الأمم امل��ت��ح��دة ق���رار 

الحتفال بهذا اليوم عام 2007

الالعنف  ملبداأ  العاملية  الأهمية  القرار  ويوؤكد 

وال��رغ��ب��ة يف ت���اأم���ني ث��ق��اف��ة ال�����ص��الم وال��ت�����ص��ام��ح 

التعليم  خ��الل  من  ون�صره  والالعنف،  والتفاهم 

والتوعية العامة

االنباط- عمان

األ��ق��ت الأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة القب�س على جميع   

حي  منطقة  يف  وقعت  التي  بامل�صاجرة  املتورطني 

اإثرها اأحد  احل�صني يف ال��زرق��اء، والتي ظهر على 

تعر�صه  خالله  م��ن  يدعي  فيديو  يف  الأ�صخا�س 

لل�صرب باأدوات حادة.

واأو�صح الناطق الإعالمي با�صم مديرية الأمن 

العام يف بيان، ام�س ال�صبت، اأن بالغاً ورد ملديرية 

���ص��رط��ة ال���زرق���اء ب��وق��وع م�����ص��اج��رة ب��ني ع���دد من 

اأف��اد  حيث  بينهم(،  خ��الف��ات  )بحكم  الأ���ص��خ��ا���س 

اأحد الأ�صخا�س بتعر�صه لل�صرب خالل امل�صاجرة 

بوا�صطة اأداة حادة.

واأ�صاف اأن هذا ال�صخ�س ا�صتقل بعد امل�صاجرة 

اح�����دى امل���رك���ب���ات ب��رف��ق��ة ���ص��ق��ي��ق��ه ل��ل��ت��وج��ه اإىل 

امل�صت�صفى، حيث تعر�صت هذه املركبة حلادث �صري 

متو�صطة،  باإ�صابات  ال�صخ�س  ذل��ك  لإ�صابة  اأدى 

قبل اأن يجري اإ�صعافه مرة اأخرى للم�صت�صفى.

واأكد الناطق الإعالمي اأنه جرى �صبط جميع 

الأطراف املتورطني يف امل�صاجرة، وبو�صر بالتحقيق 

وال�صهادات  الطبية،  والتقارير  املعلومات  وجمع 

ال��الزم��ة  ال��الزم��ة لت��خ��اذ الإج�����راءات القانونية 

الق�صاء  اإىل  التحقيقية  الأوراق  جميع  واإح��ال��ة 

لإجراء املقت�صى القانوين.

االنباط- عمان

الأردن،  اأورجن  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  زار 

ت���ريي م��اري��ن��ي، وب��رف��ق��ت��ه جم��م��وع��ة م��ن امل����دراء 

ال�صمال، وحتديداً جر�س  التنفيذيني، حمافظات 

التوا�صل  لتعزيز  الرامي  لعملها  واإرب��د، موا�صلًة 

وال�صراكات مع موؤ�ص�صات املجتمع املحلي، اخلا�صة 

منها والعامة. وبح�صب بيان لل�صركة ام�س ال�صبت، 

ف��ك��ان��ت اأوىل حم���ط���ات اجل���ول���ة ج��ام��ع��ة ج��ر���س 

الدكتور  برئي�صها  الفريق  التقى  حيث  الأه��ل��ي��ة، 

يو�صف اأبو العدو�س، موؤكدا ماريني حر�س ال�صركة 

على ت��زوي��د اجل��ام��ع��ة ب��احل��ل��ول امل��ت��ط��ورة بجودة 

وذلك  التقّدم  تعزز  تعليمية  بيئة  ل�صمان  عالية 

اأورجن بالتعليم ال��ذي ي�صكل اأحد  اإط��ار اهتمام  يف 

للم�صوؤولية  ا�صرتاتيجيتها  يف  الرئي�صية  امل��ح��اور 

ال��ريم��وك  جامعة  الفريق  زار  كما  الجتماعية. 

لتجديد �صراكتهما ال�صرتاتيجية للعام ال�صاد�س، 

العملية  لتطوير  التعاون  اأهمية  ماريني  م��وؤك��دا 

خالل  العمل،  ل�صوق  الطلبة  واإع����داد  التعليمية 

لقائه رئي�صها الدكتور اإ�صالم م�ّصاد. وافتتح ماريني 

معر�صاً  اأ�صبح  اأن  بعد  �صنرت  �صتي  اإرب���د  معر�س 

ذكياً ، وخالل اجلولة، وقعت اأورجن الأردن اتفاقية 

اإرب��د  كهرباء حمافظة  �صركة  وت��ع��اون مع  �صراكة 

التي  الذكية  الكهرباء  ب��ع��دادات  اأورجن  ل��ت��زوده��ا 

يتم ربطها مبركز �صركة الكهرباء لت�صتطيع من 

خاللها خدمة مناطق امتيازها يف حمافظات اإربد 

التفاقية  وق��ع  حيث  وامل��ف��رق،  وعجلون  وج��ر���س 

الرئي�س التنفيذي لأورجن الأردن، تريي ماريني، 

ومدير عام �صركة كهرباء حمافظة اإربد، املهند�س 

ب�صار التميمي.

االنباط-عمان   

رحب الدكتور عرفات عوجان رئي�س اجلامعة 

ب��ث��ه��ا ع���رب م��واق��ع  ال���ي���وم  يف ك��ل��م��ة م�صجلة مت 

التوا�صل الإجتماعي وموقع اجلامعة اللكرتوين 

يف  للدرا�صة  قبلو   ال��ذي��ن  امل�صتجدين  بالطلبة 

جامعة موؤتة للعام اجلامعي 2022/2021  مهنئا 

لهم على  جناحهم يف الثانوية العامة واختيارهم 

لإك��م��ال  ال�صامخ  العلمي  ال�����ص��رح  م��وؤت��ة  جامعة 

اأن جامعة موؤتة  درا�صتهم اجلامعية موؤكدا على 

و�صعت ن�صب عينيها خطة وا�صحة املعامل تهدف 

اأن ت�صل اإىل التميز والإب���داع من خ��الل ما  اإىل 

تلبي  حتتية  وبنية  ب�صرية  اإم��ك��ان��ات  م��ن  متلكه 

جميع الحتياجات واملتطلبات امل�صتقبلية موؤكدا 

بان جميع الطلبة يف اجلامعة هم حمط اهتمام 

الهيئة  واأع�صاء  اجلامعة  اإدارة  قبل  من  ورعاية 

التدري�صية والدارية احلري�صني على تقدمي كافة 

العملية  لتي�صري  الطلبة  جلميع  ال��دع��م  اأ�صكال 

التي  التعليمية خا�صة يف ظل الظروف احلالية 

ي�صهدها العامل ب�صبب جائحة كورونا .

ك��م��ا واأ����ص���ار ع��م��ي��د ����ص���وؤون ال��ط��ل��ب��ة اأي�����ص��ا يف 

كلمة ل��ه ب���اأن ع��م��ادة ���ص��وؤون الطلبة ق��د وف��رت 

ك���ل الإم���ك���ان���ات ال���الزم���ة ل���ص��ت��ق��ب��ال الطلبة 

لإكمال  املالئمة  ال��ظ��روف  وتهيئة  امل�صتجدين 

اجراءات قبولهم وت�صجيلهم دون احل�صور اإىل 

احلرم اجلامعي واأ�صاف اأن العمادة ن�صرت ومن 

امل��وق��ع الل���ك���رتوين للجامعة وم��واق��ع  خ���الل 

اخلطوات  كافة  الأخ��رى  الجتماعي  التوا�صل 

والإجراءات الالزمة لعملية الدفع الإلكرتوين 

واإج��راء عملية القبول وت�صجيل امل��واد بطريقة 

للرد  ارق��ام هاتفية  �صهلة ومي�صرة واعلنت عن 

كما  ال�صاعة  م���دار  وع��ل��ى  ا�صتف�صارات  اي  على 

الطلبة يف اجلامعة  ان��ت��ظ��ام  وب��ع��د  ال��ع��م��ادة  ان 

�صتنفذ برناجما لتعريفم باجلامعة ومرافقها 

املختلفة والأن�صطة الالمنهجية  التي توفرها 

اجلامعة �صواء الريا�صية منها  او الجتماعية 

�صقل  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  والثقافية  والعلمية 

الذاتية.هذا  قدراتة  وتنمية  الطالب  �صخ�صية 

العام   ه��ذا  ت�صتقبل  �صوف   اجلامعة  اأن  ويذكر 

اكرث من خم�صة اآلف طالب وطالبة من قائمة 

القبول املوحد ا�صافة اىل طلبة الدرا�صات العليا 

واملوازي .
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االنباط- عّمان

و�����ش�����ؤون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  ُت���ت���اب���ع   

امل���غ���رب���ن م����ن خ�����ال م���رك���ز ع��م��ل��ي��ات 

الأردنية  ال�سفارة  مع  وبالتن�سيق  الوزارة 

ُع����م����ان ال�����س��ق��ي��ق��ة اأو�����س����اع  يف ���س��ل��ط��ن��ة 

املناطق  يف  املُقيمن  الأردنين  املواطنن 

التي تتعر�ض  لاإع�سار املداري »�ساهن« 

من الدرجة الأوىل.

  ودع������ت ال��������وزارة امل���واط���ن���ن يف ب��ي��ان 

احل��ي��ط��ة  درج�������ات  اأق�������س���ى  ات����خ����اذ  اإىل 

واحل������ذر، و�����س����رورة ال��ت��ق��ي��د ب��ت��ع��ل��ي��م��ات 

ال�سلطات  عن  ال�سادرة  العامة  ال�سامة 

ال���������س����رورة  ح��������الت  ويف  ال����ُع����م����ان����ي����ة. 

ول��ط��ل��ب امل�������س���اع���دة ب���اإم���ك���ان امل��واط��ن��ن 

لل�سفارة  ال�ساخن  اخل��ط  على  الت�����س��ال 

عمليات  م��رك��ز  اأو   )0096893921146(

ال�زارة )00962795497777(.

االنباط- عمان

رغ��م م��رور �سهر على ع��ودة مظاهر احلياة 

مفا�سل  ممثلي  اأن  اإل  الأردن،  يف  لطبيعتها 

اأن ن�ساط  اأج��م��ع��وا ع��ل��ى  اق��ت�����س��ادي��ة ح��ي��وي��ة، 

قطاعاتهم، مل ي�ستعد عافيته بعد.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية )برا(، ام�ض 

الأ���س��واق،  و�سعف  الطلب،  ت��راج��ع  اإن  ال�سبت، 

بنحو ع��ام؛ ُيعزى اإىل ع��دد من العوامل، منها 

والتجار  للمواطنن  ال�سرائية  ال��ق��درة  �سعف 

املتاحة، و�سعف  ال�سيولة  �سواء، و�سح  على حد 

ال�سحن  اأج���ور  ارت��ف��اع  ب�سبب  ال�سترياد  حركة 

يف  �سابقاً  م�����س��ت��وردة  ب�سائع  وت��ك��د���ض  ال��ع��امل��ي، 

الثالثة  امل��رح��ل��ة  ودخ��ل��ت  ال��ت��ج��ار.  م�ستودعات 

من خطة احلكومة لفتح القطاعات والو�سول 

اأيلول  اآم��ن، حيز التنفيذ يف الأول من  ل�سيف 

اأ�سكال حظر  :اإل��غ��اء خمتلف  املا�سي وت�سمنت 

ريا�ض  يف  الوجاهي  التعليم  وع���ودة  ال��ت��ج��وال، 

لكل  وال�سماح  واجلامعات،  واملدرا�ض،  الأطفال، 

وبكامل  الأوق����ات  جميع  يف  بالعمل  القطاعات 

طاقتها ال�ستيعابية، با�ستثناء �سالت الأف��راح 

واملهرجانات واملوؤمترات، التي �سمح لها بالعمل 

بن�سب حمددة من طاقتها ال�ستيعابية.

القطاعات  ال��ت��زام  املرحلة  ه��ذه  وا�سرطت 

ال��ك��وادر  ح�سول  يت�سمن  �سحي،  ب��روت��وك��ول 

ال��ع��ام��ل��ة يف ال��ق��ط��اع��ات، ع��ل��ى ال��ل��ق��اح امل�����س��اد 

لفريو�ض كورونا، ومرور �سهر- على الأقل- على 

تلقيهم اجلرعة الأوىل منه.

وقال نقيب جتار الألب�سة والأقم�سة والأحذية 

�سلطان عان، اإن الطلب يف ال�سوق املحلية، بعد 

فتح القطاعات التي تزامنت مع ع��ودة التعليم 

ال��وج��اه��ي يف امل��دار���ض واجل��ام��ع��ات، اأق���ل بنحو 

اأن احلركة  اإىل  واأ���س��ار  امل��ت��وق��ع.  م��ن  باملئة   50

التجارية تراجعت يف اأيلول املا�سي مقارنة ب�سهر 

اآب، بنحو ملحوظ، اإذ مل ي�سعف فتح القطاعات 

قطاع الألب�سة والأحذية كما هو مطلوب، خا�سة 

يف ظ��ل تخوف امل�ستهلكن وال��ت��ج��ار م��ن ع��ودة 

الإغ��اق��ات جم���دداً. وط��ال��ب ع��ان بتخفي�ض 

املبيعات  و�سريبة  اجلمركية،  اخل��دم��ات  ر�سم 

امل��ف��رو���س��ة ع��ل��ى ال��ت��ج��ار، مب��ا يخفف الأع��ب��اء 

عليهم، يف ظل انخفا�ض املبيعات، وارتفاع اأ�سعار 

ال�سحن العاملي التي انعك�ست على ارتفاع اأ�سعار 

الألب�سة ال�ستوية بنحو 15 باملئةواأكد اأن التجار 

اأج���ور �سحن زادت  ل��ن يعك�سوا م��ا تكبدوه م��ن 

 ،2020 بعام  العام مقارنة  ه��ذا  باملئة   300 بنحو 

ج��زءا  �سيتحملون  ب��ل  النهائي،  امل�ستهلك  على 

اأرباحهم.  م��ن  �سيخ�سم  الآخ���ر  واجل���زء  منها، 

ودع��ا اإىل اإع��ادة النظر مبا يدفعه امل�ستورد من 

�سرائب والذي يبلغ نحو 46 باملئة على الألب�سة، 

و 56 باملئة على الأحذية، بينما جتارة الطرود 

الريدية تخ�سع ل�سريبة موحدة ل تتجاوز 10 

باملئة. وبن عان اأن حركة ال�سترياد يف تراجع 

امل�ستوردات  ت�سرب  ب�سبب  �سنوات،   5 نحو  منذ 

ل�سالح الطرود الريدية، لفتاً اإىل اأن الراجع 

يف م�ستوردات الألب�سة والأحذية يبلغ �سنوياً ما 

ت��راوح قيمته بن 20 اإىل 25 مليون دينار، اأي 

ما ي�سكل نحو 15 اإىل 20 باملئة من امل�ستوردات. 

ودعا اإىل الوقوف اإىل جانب القطاع الذي ي�سغل 

الفرة احلالية  اأن  األ��ف عامل، مبينا   58 نحو 

ل�ستاء،  اإىل  ال�سيف  ف�سل  م��ن  انتقالية  ه��ي 

التجاري.  الن�ساط  ه��دوء  فيها  التجار  ويعتاد 

اأ�سحاب حم��ات جت��ارة و�سياغة  وق��ال نقيب 

احللي واملجوهرات ربحي عان، اإن الطلب على 

العام احلايل  املحلية، خال  ال�سوق  الذهب يف 

ارتفع بنحو 75 باملئة عن عام 2020. واأ�ساف اإن 

“الطلب خال �سهر اأيلول املا�سي، متو�سط على 
انخفا�ض، مقارنة ب�سهري اآب ومتوز، رغم فتح 

القطاعات وعودة احلياة اإىل طبيعتها.واأ�سار اإىل 

اأن عدد حمات بيع و�سراء الذهب يف حمافظات 

اململكة كافة، يبلغ نحو 950 حمًا.واعتر ممثل 

قطاع ال�سحة والأدوية الطبية وم�ستلزماتها يف 

غرفة جتارة الأردن، ونقيب جتار مواد التجميل 

والإك�س�سوارات حممود اجللي�ض، اأن الطلب يف 

ال�سوق املحلية متوا�سع، رغم م��رور نحو �سهر 

على فتح القطاعات.

�سعف  اإىل  الطلب،  انخفا�ض  اأ�سباب  وع���زا 

القدرة ال�سرائية للمواطنن، و�سح ال�سيولة بن 

ت�ستفد  مل  القطاعات  اأن  اإىل  م�سرياً  اأيديهم، 

�سيئاً من اإلغاء اأ�سكال احلظر كافة، وزيادة عدد 

ال�ساعات امل�سموحة للعمل.

بن�سب  انخف�ض  املبيعات  حجم  اإن  واأ���س��اف 

ت����راوح ب��ن 40 اإىل 60 ب��امل��ئ��ة، ب��ال��ت��زام��ن مع 

انخفا�ض امل�ستوردات مبا ن�سبته 60 باملئة، مقارنة 

بعام 2020، ب�سبب ارتفاع اأجور ال�سحن العاملي، 

وقلة ال�سيولة و�سعف الطلب.

“ال�سرافن”  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ض  دع����ا  ف��ي��م��ا 

تعاون  اإىل  ال�����س��ع��ودي،  عبدال�سام  الأردن���ي���ن 

بنوك  م��ن  امل�����س��ريف،  القطاع  مكونات  خمتلف 

وحم��ات �سرافة وبنك مركزي مع احلكومة، 

لتحقيق تعاٍف اقت�سادي �سامل وحقيقي. وقال 

يتذبذب  ال�سريفة  قطاع  ن�ساط  اإن  ال�سعودي 

ي�ستعد  مل  اأن����ه  اإل  وال���راج���ع،  التح�سن  ب��ن 

عافيته وم�ستوياته العتيادية ن�سبة لهذا الوقت 

ال�سادرة  احل���والت  حركة  اأن  ال�سنة.وبن  من 

ك��ع��دد،  م�ستقرة  الأردن،  واإىل  م��ن  وال�������واردة 

ولكنها منخف�سة كقيمة، ب�سبب قلة ال�سيولة يف 

الأ�سواق.

االنباط- عمان

ب����داأ ���س��ن��دوق امل��ع��ون��ة ال��وط��ن��ي��ة، ام�ض 

ال�����س��ب��ت، ب�����س��رف ال��دع��م ال��ن��ق��دي لاأ�سر 

النقدي  “الدعم  ب��رن��ام��ج  م��ن  امل�ستفيدة 

املوؤقت” )تكافل 3 (، و”الدعم التكميلي” 

)تكافل 1(.

وقال مدير عام ال�سندوق بالوكالة اأمن 

الدكتور  الجتماعية  التنمية  وزارة  ع��ام 

ب���رق ال�����س��م��ور، ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء الأردن���ي���ة 

حول  ال�سندوق  اإن  ال�سبت،  ام�ض  )ب��را(، 

اأ���س��رة من  األ���ف   96 ال��دع��م ال��ن��ق��دي لنحو 

الأ����س���ر امل�����س��ت��ف��ي��دة م��ن ال��رن��اجم��ن اإىل 

احل�سابات البنكية واملحافظ الإلكرونية، 

ومببلغ اجمايل 5ر19 مليون دينار.

وب���ن اأن حت��وي��ل ال��دف��ع��ة ال��ث��ال��ث��ة من 

���س��م��ول��ه��ا  ج�����رى  ال���ت���ي  الأوىل  ال���ق���ائ���م���ة 

برنامج “الدعم النقدي املوؤقت” )تكافل 

املا�سين،  واأي��ل��ول  اآب  �سهري  ع��ن  ه��و   )3

اأي�سا  ي�سمل  ال��ت��ح��وي��ل  ه���ذا  اأن  م��و���س��ًح��ا 

برنامج  من  للم�ستفيدين  الثالثة  الدفعة 

عن  وه��و  )تكافل1(،  التكميلي”  “الدعم 
اأ�سهر متوز واآب واأيلول.

من  ال���س��اف��ي��ة  بالقائمة  يتعلق  وفيما 

املوؤقت” )تكافل  النقدي  “الدعم  برنامج 

3(، اأ�سار ال�سمور اإىل اأنه �سيجري حتويل 

وال��ب��ال��غ  امل�ستفيدة  ل��اأ���س��ر  خم�س�ساتها 

عددها 50 األف اأ�سرة خال اأيام.

الخارجية تتابع أوضاع األردنيين 
في سلطنة ُعمان

 ممثلو قطاعات: النشاط االقتصادي لم 
يستعد عافيته بعد

 المعونة: صرف الدفعة الثالثة من 
الدعم النقدي لـ 96 ألف أسرة

االنباط- عمان

لت�سكيل  ا�ستعداده  ادارة غرفة جتارة عمان،  اأكد جمل�ض 

الفر�ض  لتق�سي  امل��غ��رب��ي��ة  اململكة  ل��زي��ارة  اق��ت�����س��ادي  وف���د 

وتفعيل  الع���م���ال،  ا���س��ح��اب  ب��ن  والت�سبيك  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 

مذكرات التفاهم بن البلدين.

واك���د رئ��ي�����ض ال��غ��رف��ة خليل احل���اج ت��وف��ي��ق، خ���ال لقاء 

اع�ساء من املجل�ض مع ال�سفرية الردنية لدى املغرب جمانة 

غنيمات، ان جتارة عمان �ستعمل بالتن�سيق مع ال�سفارة لدعم 

مبادلتهما  وزي��ادة  القت�سادية  البلدين  عاقات  وتطوير 

التجارية بالجتاهن.

احلاج  ا�سار  ال�سبت،  ام�ض  للغرفة  �سحفي  بيان  وح�سب 

اىل  للو�سول  ل����اأردن  ب��واب��ة  ت�سكل  امل��غ��رب  ان  اىل  توفيق 

فر�سة  امل��م��ل��ك��ة  ت�سكل  مثلما  اف��ري��ق��ي��ا،  غ���رب  دول  ا����س���واق 

وال�ستفادة  ال�ستثمارات  لإقامة  املغاربة  الأعمال  لأ�سحاب 

م���ن ات��ف��اق��ي��ات ال���ت���ج���ارة امل���وق���ع���ة م���ع خم��ت��ل��ف ال��ت��ك��ت��ات 

القت�سادية العاملية.

واك����د ا���س��ت��ع��داد ال��غ��رف��ة ل��ت��زوي��د ال�����س��ف��ارة الردن���ي���ة يف 

املغرب باأية معلومات حول الفر�ض ال�ستثمارية واملوؤ�سرات 

والح�ساءات التجارية باململكة، بالإ�سافة ل�ستقبال الوفود 

التجارية.

اىل  نبيل اخلطيب،  الغرفة  رئي�ض  نائب  دعا  من جانبه، 

البلدين  ب��ن  مبا�سر  بحري  خ��ط  اي��ج��اد  يف  ج��دي��اً  التفكري 

العاقات  للم�ساهمة يف تطوير  التاأ�سريات  ا�سدار  وت�سهيل 

التجارية وزيادة الن�ساط التجاري، اىل جانب تخفي�ض كلف 

ال�سحن بن اجلانبن.

بدران،  جمال  املهند�ض  الغرفة  ادارة  جمل�ض  ع�سو  واكد 

اهمية تعريف اجلانب املغربي بالبيئة ال�ستثمارية باململكة 

والتنموية  احل��رة  املناطق  تقدمها  التي  وامل��زاي��ا  واحل��واف��ز 

واملدن ال�سناعية.

ب�����دوره�����ا اك�������دت ال�������س���ف���رية غ���ن���ي���م���ات، اأن����ه����ا ���س��ت��ع��م��ل 

ال���ث���اين لتطبيق  امل���ل���ك ع���ب���داهلل  وف����ق ت��وج��ي��ه��ات ج���ال���ة 

“الدبلوما�سية القت�سادية”، وخدمة م�سالح البلدين على 
التجارة  ت��واج��ه  التي  العقبات  وتذليل  امل�ستويات  خمتلف 

البينية بينهما.

التبادل  حجم  بلغ  للغرفة،  اح�سائية  معطيات  وح�سب 

التجاري بن البلدين خال الن�سف الول من العام احلايل 

ما يقارب 11 مليون دينار.

وال�سناعات  الن�سيجية  وامل��واد  النباتية  املنتجات  وتعتر 

فيما  املغربية،  لل�سوق  الردن��ي��ة  ال�����س��ادرات  اه��م  الكيماوية 

تركز امل�ستوردات بالأغذية واملواد الن�سيجية واآلت واجهزة 

ومعدات كهربائية.

االنباط : فرح مو�سى 

ال�سبت يف املركز الوطني للعدالة  عقد يوم 

موؤ�س�سات  دور  تعزيز  م�سروع  تنفيذ  البيئية 

من  احليوي  التنوع  حماية  يف  امل��دين  املجمتع 

خ���ال اأث���ر واإ���س��ت��ج��اب��ة ال��ت�����س��ري��ع��ات الأردن���ي���ة 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف ح��ف��ظ ال���ت���ن���وع احل���ي���وي وم���دى 

والقبيمية  الدولية  التفاقيات  مع  مائمتها 

. )GEF( املدعوم من برنامج املنح ال�سغرية

كجزء من فعاليات تنفيذ امل�سروع مب�ساركة 

امل��دين  املجمتع  وموؤ�س�سات  واجل��ه��ات  البيئات 

ومركز ال�سباب وامل��راأة يف اقليم ال�سمال والتي 

تعني مبجال البيئة وحمايتها ، وباإدارة رئي�ض 

املركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور حممد 

عيادات 

ن����ورة ع��ب��ود ماج�ستري  م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت 

الب�سمة  واخ�سائية  �سحراوية  بيئية  درا�سات 

اجلينية وخبرية تدريب 

ان تنوع احلياة على الر�ض والتى تت�سمن 

جميع ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة والن����واع والخ��ت��اف 

اجل���ي���ن���ي ب���ي���ن���ه���م وجت���م���ع���ات���ه���م امل����ع����ق����دة يف 

امل��ج��ت��م��ع��ات وال��ن��ظ��م ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال���راب���ط بن 

وبالتايل  البيئية  وال��ن��ظ��م  والن����واع  اجل��ي��ن��ات 

وال��غ��اب��ات  ال�����س��ح��اري  البيئة  م��ع  تفاعاتهم 

ال�ستوائية واملحيطات.  . 

امل��وج��ودة  املختلفة  اجل��ي��ن��ات  ان  وا���س��اف��ت 

واحليونات  النباتات   ( احلية  الن��واع  يف جمع 

 ، الدقيقة(   احل��ي��ة  وال��ك��ائ��ن��ات  وال��ف��ط��ري��ات 

الواحد  النوع  اف��راد  عند  خمتلفة  جينات  وان 

/ال��ف��ط��ري��ات مي��ك��ن ل��ك��ل )ال���ي���ل( ان ت��رج��م 

اىل ب��روت��ي��ن��ات وال��ت��ي ت��وث��ر يف ال��ن��ه��اي��ة على 

اجلنية  والخ��ت��اف��ات   ، الن����واع  ف�سيولوجيا 

ت��وؤدي اىل اختافات يف كل من منط اجليني 

وال��ن��م��ط ال��ظ��اه��ري ،وان����ه ����س���روري ل��ان��واع 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ح��ي��وي��ة الجن������اب وم��ق��اوم��ة 

التكيف مع الظروف  الم��را���ض وال��ق��درة على 

املتغرية.

وبينت ال�سلع واخلدمات ايل يقدمها التنوع 

امل�ستقر  وم��ن��اخ  النظيفة  امل��ي��اة  وه��ي  احل��ي��وي 

والعتدال يف درج��ات احل��رارة وبال�سافة اىل 

وازال��ة  الطبيعية  والنباتات  املحا�سيل  تلقيح 

ال�سموم وغريها.

وا�سارت ان م�سببات تدهور التنوع احليوي 

وهي فقدان املوائل وتدمريها ب�سبب الن�سطة 

 )76000( ن�سب   2019 ع��ام  يف  واي�سا  الب�سرية 

اك���ر م��ن )7000( م��ي��ل م��رب��ع من  ح��ري��ق يف 

ان  اىل  ال��ت��ق��دي��رات  وت�سري  الم����ازون  منطقة 

قتلت   2020،  2019 ال�ستوائية  الغابات  حرائق 

ما يقارب ال 3 مليارات من الفقاريات ال�سلية 

الحتبا�ض  تبعات   من  املوائل  فقدان  ويزيد   ،

ال��ع��امل��ي��ة  الن��ب��ع��اث��ات  م���ن   %8 احل������راري وان  

م�ستمدة من ازالة الغابات ال�ستوائية.  

“القت�ساد  اولها.  و�سددت على عدة حلول 

الخ�سر” ت�سريع النتقال اىل بيئة منخف�سة 

الكربون وفعالة يف ا�ستخدام املوارد القت�سادية 

وقادرة على مواجهة حتديات متعددة وتقدمي 

فر�ض متعددة للقرن 21 ، بال�سافة اىل زيادة 

اأعداد املحميات وحجمها وم�ساحتها وتاأثريها 

) البحرية، الياب�سة(  

وب��ي��ن��ت ال��ت�����س��وي��ق الج��ت��م��اع��ي وع��اق��ت��ه 

تطبيق  على  يعتمد   احل��ي��وي  التنوع  بحماية 

ث  واح���دا  للتاأثري  ال��ت��ج��اري  الت�سويق  م��ب��ادئ 

ال��ت��غ��ري ع��ل��ى امل��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة حلماية 

التنوع احليوي ولتعزيز ال�سلوكيات امل�ستدامة 

بن الفراد او اجلماعات او املجتمع ككل ، وان 

الف���راد  م��ن  الج��ت��م��اع��ي جم��م��وع��ة  الت�سويق 

ال��ف��ع��ال��ة وال��ن��اح��ج��ة وامل�����س��ت��خ��دم��ة يف تغري 

ال�سلوك البيئي املن�سود لدى الفئات امل�ستهدفة 

، وان هناك مبادئ لنجاح  التوعية  يف حمات 

ح���م���ات ال���ت���وع���ي���ة. امل���ع���ت���م���دة ع���ل���ى م���ب���ادئ 

ر�سائل  تكون  ان  اهمها  الجتماعي  الت�سويق 

ا�ستخدام  م��راع��اة  م��ع  ولف��ت��ة  ج��اذب��ة  احلملة 

الفئات  وا���س��ت��خ��دام  املنا�سبة  الت�����س��ال  ر�سائل 

الكر ا�ستعداداً لتغري �سلوكها وتبني ال�سلوك 

املرغوب .

دور اجل��ان��ب ال��ق��ان��وين يف ح��م��اي��ة ال��ت��ن��وع 

ع��ل��ي احل��م��وري  ال��دك��ت��ور  امل��ح��ام��ي  احليوي   

احل���ق���وق ال��ب��ي��ئ��ي��ة ت��ت��م��ث��ل يف ح��ق��وق الن�����س��ان 

او  ع��رق��ة  ع��ن  النظر  بغ�ض  فيها  يتمتع  ال��ت��ي 

مواجهة  يف  ال�سيا�سي  انتماءه  او  دينة  او  لونه 

الف��راد  او  الدولة  التى تقع عليه  الع��ت��داءات 

وتتمثل احلقوق املعنوية منها حق الن�سان يف 

البيئة  يف  الن�سان  حق  وهي  ال�سحية  البيئية 

ال�سليمة غري امللوثة

متعلقة  ان��ظ��م��ة  ع����دة  ه���ن���اك  ان  وا�����س����اف 

ب��ال�����س��ان ال��ب��ي��ئ��ي وال�������س���ادرة مب��وج��ب ق��ان��ون 

البيئي  الأث��ر  تقيم  نظام  ومنها  البيئة  حماية 

جماية  ون��ظ��ام  الببئة  حماية  �سندوق  ون��ظ��ام 

البيئة من التلوث ونظام حماية البيئة واي�سا 

نظام التغري املناخي .

حلماية  امللكية  الدارة  اهمية  على  و���س��دد 

البيئة  وال�سياحة وهي احدى وحدات مديرية 

الق�سائية  للم�ساعد  تتمتع  والتي  العام  المن 

البيئية  حل��م��اي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  الدارة  ت��رت��ب��ط  ك��م��ا 

وال�سياحة بعاقة فنية بوزارة البيئية، واي�سا 

كل  و���س��ع��وا  كتيب  على  امللكية  الدارة  عملت 

املخالفات وحطوها بكتيب 

وال���س��رار عنها  البيئية  ان اجلرمية  وب��ن 

وق���د ع���رف ق��ان��ون ح��م��اي��ة البيئة “ اجل��رائ��م 

البيئبة “اي فعل يوؤثر �سلبا يف عنا�سر البيئية 

واأي خمالفة للمتطلبات وال�سروط املن�سو�ض 

وامل��وا���س��ف��ات  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  الن��ظ��م��ة  عليها يف 

لهذه  ت�سدر  التي  والقرارات  الفنية  والقواعد 

الغاية.

على  للمحافظة  الناجحة  ال��ت��ج��ارب  وم��ن 

فنان  وهو  عيا�سرة  قام غ�سان  التنوع احليوي 

وت��دوي��ره��ا  ال��ن��ف��اي��ات  بتحويل  ت�سكيلي  بيئي 

من  وط��ور  ول��وح��ات  فنية  مناظر  منها  وعمل 

وتعليم  باملدار�ض  ور���س��ات  يقيم  فا�سبح  عمله 

ان  دخ��ل��ه ومت��ن��ى  زي����ادة  اىل  ادى  الطلبة مم��ا 

تلقى م�ساريعه اىل اهتمام حكومي ودعم لعل 

وع�سى تقوم بجزء ب�سيط يف حماربة البطالة.

االنباط- عمان

اأكد معنيون يف �سوؤون ال�سرة وحماية املجتمع، 

ان الردن ميار�ض دورا فاعا يف الت�سدي لق�سايا 

من  العديد  �سن  خ��ال  من  وحماربتها،  العنف 

القوانن والت�سريعات التي ت�سب يف هذا ال�ساأن، 

واتخاذ الجراءات الرادعة �سد ممار�سيها.

واأو���س��ح��وا ل��وك��ال��ة الن��ب��اء الردن���ي���ة )ب���را( 

“لاعنف”  العاملي  باليوم  الحتفال  مبنا�سبة 

الذي ي�سارك الردن يف فعالياته التي تقام يف 2 

ت�سرين الول من كل ع��ام، ان هناك تعاونا بن 

هذه  ملحاربة  املعنية  واجل��ه��ات  املوؤ�س�سات  جميع 

الآف��ة، حمذرين من خطورتها واثارها النف�سية 

والجتماعية والقت�سادية على الفرد واملجتمع.

وقال اأمن عام املجل�ض الوطني ل�سوؤون الأ�سرة 

الدكتور حممد مقدادي، اإن املجل�ض يعمل بنهج 

الأ���س��رة من  تعزيز منظومة حماية  ت�ساركي يف 

العنف، مبينا انه قام اخريا باإعداد اأدلة اإجرائية 

والداخلية  والتعليم  وال��رب��ي��ة  ال�سحة  ل���وزارة 

�سمولية  خدمات  لتوفري  الأ�سرة،  حماية  واإدارة 

متكاملة وذات جودة جيدة، حلالت العنف املبني 

على النوع الجتماعي والعنف الأ�سري وحماية 

الطفل.

بال�سراكة  اع���دت  ه���ذه الدل����ة  ان  وا���س��ار اىل 

املتحدة  المم  ومنظمات  املعنية  املوؤ�س�سات  م��ع 

املتحدة  ل��اأمم  ال�سامية  املفو�سية  )اليوني�سف، 

ل�������س���وؤون ال���اج���ئ���ن، ���س��ن��دوق المم امل��ت��ح��دة 

لل�سكان(.

الوطنية  الول��وي��ات  م�سفوفة  اإىل  ا�سار  كما 

ل��ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة احل��م��اي��ة م���ن ال��ع��ن��ف املبني 

على النوع الجتماعي والعنف ال�سري وحماية 

اقرتها  ال��ت��ي   )2023  -  2021( ل��اأع��وام  الطفل 

رئ��ا���س��ة ال�����وزراء اخ����ريا، ح��ي��ث ت��ه��دف للو�سول 

ال��ق��ط��اع��ات يف املجتمع وال��ت��ي  ال��ع��دي��د م��ن  اىل 

“اخلدمات الجتماعية، خدمات العدالة  ت�سمل 

وال�������س���رط���ة، اخل����دم����ات ال�����س��ح��ي��ة، ال��ت��ن�����س��ي��ق 

وال�سراكة، والتوعية”.

وا���س��اف ان ك��ل ق��ط��اع يت�سمن ال��ع��دي��د من 

املحاور املتخ�س�سة واملرتبطة بالأن�سطة الواردة 

امل���وارد الب�سرية، بناء  يف ك��ل منها وه��ي، حم��ور 

القدرات، اخلدمات والدعم اللوج�ستي والفني.

واكد الدكتور مقدادي، ان الردن ان�سم خال 

“املبادرة  املجل�ض اىل  م��ن خ��ال  ال��ع��ام احل���ايل 

مو�سحا  الطفال”،  �سد  العنف  لإنهاء  العاملية 

انه �سيتم من خال تلك الع�سوية توفري فر�ض 

تبادل اخل��رات وامل��ع��ارف وتعزيز ال��ق��درات على 

امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي يف جم���ال ان��ه��اء ال��ع��ن��ف �سد 

الطفال وال�ستفادة من كل املزايا املتوفرة �سمن 

ال�سراكة، وحت�سن فر�ض التمويل التي توفرها 

املبادرة العاملية لإنهاء العنف �سد الطفال.

ادارة ح��م��اي��ة ال����س���رة  م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ذك�����رت 

والحداث، انها تعمل على 3 حماور رئي�سية وهي 

“العنف ال�سري والعتداءات وال�ساءة اجلن�سية 
17 ق�سما  وجنوح الحداث”، م�سرية اىل وج��ود 

ميدانيا يف ارجاء اململكة ومفرزتن يف خميمات 

اللجوء ال�سوري.

وا���س��اف��ت، ان��ه��ا تتلقى ب��اغ��ات و���س��ك��اوى يف 

اطار العنف والعنف ال�سري، من جميع اجلهات 

وادارات  امل���دين  املجتمع  ومنظمات  احلكومية 

المن العام ب�سكل م�ستمر.

وا�سارت اىل ان عدد الباغات الواردة يف هذا 

ال�ساأن لنهاية �سهر اآب املا�سي، بلغ 37000 باغ، 

من �سمنها 20 جرمية قتل اأ�سرية نتج عنها وفاة 

22 �سحية )12 اأنثى و10 ذكور( بالغن واأطفال.

وبينت ارتفاع حالت العنف �سد المهات من 

1.8 باملئة يف عام 2019 اىل 2.45 باملئة يف 2020، 

ومنذ بداية العام احلايل ولغاية نهاية �سهر اآب 

املا�سي و�سلت الن�سبة اىل 2.5 باملئة.

وبلغ عدد �سكاوى العنف �سد كبار ال�سن العام 

ح��الت  ن�سبة  بلغت  ح��ن  يف  �سكوى،   97 املا�سي 

 77.8 امل��ا���س��ي  اب  لنهاية  ال��زوج��ات  �سد  العنف 

باملئة، و�سد ال�سقيقات 3.3 باملئة.

�سكاوى  يف  الدان�����ة  ن�سبة  متو�سط  ب��ل��غ  ك��م��ا 

 42 املا�سية  الرب���ع  ال�سنوات  خ��ال  الغت�ساب 

 ،2020 ع���ام  ن�سبة يف  اع��ل��ى  ك��ان��ت  ب��امل��ئ��ة، ح��ي��ث 

حيث بلغت 58 باملئة، اما متو�سط ن�سبة الدان��ة 

ال�سنوات الربع  العر�ض خال  �سكاوى هتك  يف 

يف  اعاها  وكانت  باملئة،   45 بلغت  فقد  املا�سية، 

العام املا�سي، حيث بلغت 67 باملئة.

ولفتت الدارة، اىل ان اوامر احلماية ال�سادرة 

عن الق�ساء يف الق�سايا التي مت توديعها، بلغت 

حماية  ام���ر   35 احل���ايل  ال��ع��ام  اب  �سهر  لنهاية 

 25.7 التعر�ض،  بعدم  حماية  ام��ر  باملئة   65.7“
ب��امل��ئ��ة ام���ر ح��م��اي��ة ب��ع��دم الق������راب، 8.6 باملئة 

حماية ورعاية”.

املتابعة  �سعبة  ب��ا���س��ت��ح��داث  الدارة  وق��ام��ت 

اأرك�����ان عملية ت�سوية  اك��ت��م��ال  ب��ع��د  وال��ت�����س��وي��ة، 

النزاعات الأ�سرية وال�ستجابة لباغات العنف، 

حيث مت رفع م�ستوى ال�ستجابة على نظام تلقي 

املتعلقة  للباغات   )911( املحو�سبة  الباغات 

باإدارة حماية ال�سرة اىل الدرجة الوىل.

اإج��راءات  اأمتتة  بالتو�سع يف نظام  كما قامت 

وال�سحية  الجتماعية  املتابعات  ون��ظ��ام  العمل 

وال�سيا�سات  الت�سريعات  تطوير  يف  وامل�ساهمة 

واملمار�سات، وانتهجت العديد من اأ�سكال التعاون 

واملتابعة �سمن منظومة عمل حماية الأ�سرة يف 

املجتمع الأردين.

واكدت انه مت اعتماد الإطار الوطني للحماية 

العنف ال���س��ري م��ن �سمن مرتكزات خطة  م��ن 

مديرية الأمن ال�سراتيجية واعتماد م�سفوفة 

الأولويات املعدة من قبل اللجنة الوزارية لتمكن 

حماية  لإدارة  ال�سنوية  للخطة  كاأ�سا�ض  امل����راأة 

الأ�سرة والأح��داث ومراجعة بروتوكولت العمل 

مع وزارة التنمية الجتماعية ملواكبة التطور يف 

النوع الجتماعي  املبني على  العنف  نوع ق�سايا 

واعادة هند�سة الجراءات مبا يتوافق مع الطار 

الوطني للحماية من العنف ال�سري.

ويف جمال التوعية، تبنت ادارة حماية ال�سرة 

والح�������داث، خ��ط��ة ت��وع��وي��ة م��درو���س��ة لتوعية 

وتثقيف جميع فئات املجتمع وا�ستحداث �سفحة 

وحتويل  ان�ستجرام  موقع  على  ب����الإدارة  خا�سة 

�سفحة الفي�سبوك اىل �سفحة تفاعلية، حيث يتم 

مواقع  على  توعوية  ر�سائل  ار�سال  يومي  ب�سكل 

التوا�سل الجتماعي وعر و�سائل العام املرئي 

وامل�سموع، ا�سافة اىل اقامة حما�سرات توعوية 

النوع  املبني على  والعنف  الأ���س��ري  العنف  ح��ول 

الج��ت��م��اع��ي، وج��ن��وح الأح�����داث وط���رق الوقاية 

والآث�����ار امل��رت��ب��ة ع��ل��ي��ه، وال��ت��ن��م��ر الإل���ك���روين، 

ل�����اأح�����داث لطلبة  ال���ق���ان���ون���ي���ة  وال�������س���م���ان���ات 

املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  واجلامعات  امل��دار���ض 

واحلكومي.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال اأ���س��ت��اذ الر���س��اد النف�سي يف 

ان  ط�سطو�ض،  رام��ي  الدكتور  الريموك  جامعة 

هناك العديد من التدابري التي ميكن اتخاذها 

للحد من العنف، منها ت�سحيح املفاهيم املغلوطة 

ورف��ع الوعي عن طريق رج��ال الدين والإع��ام، 

املفاهيم  وتو�سيح  امل��ح��ل��ي،  املجتمع  ومنظمات 

اخلاطئة، �سواء الدينية منها والجتماعية.

بن  التن�سيق  اىل  ط�سطو�ض،  الدكتور  ودع��ا 

�سبيل  يف  والدولية  املحلية  املجتمعية  املوؤ�س�سات 

م��ع��اجل��ة ظ���واه���ر ال��ع��ن��ف الأ����س���ري وحم��ا���س��رة 

املتعددة يف  الرعاية واخلدمات  وتقدمي  اأ�سبابه، 

قطاعات )ال�سحة، الدعم النف�سي والجتماعي 

العنف،  م��ن  وال��ن��اج��ي��ات  للناجن  وال��ق��ان��وين( 

موؤكدا ان وقاية الأطفال من العنف يعزز مفهوم 

ال�سحة النف�سية.

بدوره، ا�سار دكتور علم النف�ض الربوي احمد 

الأ���س��ر تتغا�سى عن �سلوك  ان بع�ض  ال���زق، اىل 

العنف، وان هناك اأ�سرا تعززه لدى الأبناء خا�سة 

الذكور.وقال اإن اأبرز الأ�سباب النف�سية والربوية 

ال��ت��ي ت�����وؤدي اىل ظ��ه��ور ال��ع��ن��ف ل���دى الط��ف��ال 

واملراهقن وال�سباب، هي “�سلوك التقليد”، حيث 

النماذج  تقليد  اإىل  وامل��راه��ق��ون  الأط��ف��ال  مييل 

بيئتهم  يف  ���س��واء  ي�����س��اه��دون��ه��ا  ال��ت��ي  ال�سلوكية 

الجتماعية او عر و�سائل الع��ام، اإ�سافة اإىل 

امل��راه��ق بالإحباط  ي���وؤدي �سعور  الح��ب��اط حيث 

والف�سل اإىل ظهور وتف�سي ال�ستجابات العنيفة 

اأثناء تفاعلهم مع الخرين والإح�سا�ض بالدونية 

وتدين تقدير الذات.

 تجارة عمان: حريصون على تعزيز عالقات االردن 
والمغرب االقتصادية

 ايكولوجيا وقانونيا :تعزيز دور مؤسسات المجتمع 
المحلي في حماية التنوع الحيوي 

 معنيون بالشؤون االسرية: االردن يمارس دورا فاعال في التصدي لقضايا العنف
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املختلفة  واملحا�ضرات  وامل���ؤمت��رات  العمل  وور���ش  والندوات  الثقافية  للأن�ضطة  املتابع 

من  وغ��ره��ا  امل�����ض���ؤول��ن  م��ذك��رات  حتى  التاريخية  اأو  االقت�ضادية،  اأو  منها،  ال�ضيا�ضية 

الن�ضاطات الثقافية واحل�ارية يلحظ اأن امل�ضاركن واملدع�وين واحل�ض�ر مقت�ضر فقط 

على ما ي�ضمى بالنخب وامل�ض�ؤولن، كما هي املنا�ضب حمتكرة الأبناء ما ي�ضمى اأبناء الذوات 

اأو املتنفذين، اأو ت�ارث املنا�ضب من اجلد اإىل االأب ومن ثم اإىل االإبن، وح�ضب املثل العربي 

» مثل �ض�ف املنجد يقلبه حيث ما ي�ضاء، وحيث ما يريد«، كما ه� ال��ضع بال�ضاأن الثقايف 

االأن�ضطة  فيها  مبا  الن�ضاطات  ه��ذه  كافة  او  معظم  يف  م�ج�دين  االأ�ضخا�ش  نف�ش  جتد 

وحمتكرة  مقت�ضرة  الثقافية  الن�ضاطات  اأن  يعني  ما  االأعرا�ش،  جاهات   مثل  االإجتماعية 

اأح�����ض��ن ح��ال مئتي �ضخ�ش، يتم  ي��ت��ج��اوز ع��دده��م يف  االأ���ض��خ��ا���ش ال  ع��ل��ى جم��م���ع��ة م��ن 

تدويرهم وتنقلهم ودع�اتهم اىل جميع االأن�ضطة مهما كان ن�عها �ضيا�ضية، اأو اقت�ضادية، 

حتى  واالإعلمية  التلفزي�نية  الندوات  فيها  مبا  وووووووال���خ،  ثقافية  او  اإجتماعية،  او 

وا�ضبح�ا  اليهم،  واال�ضتماع  واالن�ضات  م�ضاهدتهم،  من  اجلمه�ر  مل  اأن  احل��ال  و�ضل 

هكذا  مثل  يف  واالأ���ض��ل  فقط،  الأنف�ضهم  وي�ضتمع�ن  ي��ح��اورون  فهم  ول��ذل��ك  م�ضتهلكن، 

ال�ضعبية  القاعدة  اىل  وامل��دع���وي��ن  احل�ض�ر  ق��اع��دة  ت��ضيع  يتم  ان  ل��ق��اءات  اأو  ن�ضاطات 

اإناثا، وذلك بهدف نقل جتربتهم وثقافتهم اىل ال�ضف الثاين والثالث  اأم  وال�ضباب ذك�را 

من  االإنتقال  املطل�ب  املجتمع،  اف��راد  باقي  اىل  ومعرفتهم  خرباتهم  لنقل  املجتمع  من 

ال�ضعبية  القاعدة  تثقيف  اأو  والبادية،  واملخيم  القرية  ثقافة  اإىل  النخبة  اأو  املدينة  ثقافة 

والب�ادي  واالأري���اف  القرى  يج�ل  الثقافة  وزي��ر  ن�ضاهد  اأن  نريد  وج��دت،  اأينما  بكليتها 

واملناطق النائية واالأقل حظا، لدينا من النا�ش من هم بحاجة اىل ثقافة متن�عة �ضيا�ضية 

واأمنه  ونظافته  واإجنازاته  ومقدراته  ال�طن  على  واحلفاظ  االنتماء  وثقافة  واقت�ضادية 

املجتمع  وم�ؤ�ض�ضات  املعنية  ال���زارات  قبل  من  ما  ي�ما  تتحقق  ن�ضاهدها  فهل  وا�ضتقراره، 

املدين، ناأمل ذلك، حمى اهلل االأردن وقيادته احلكيمة و�ضعبه ال�يف من كل مكروه.

رافع شفيق البطاينة

 النخب تثقف نفسها

  الأحد    2  /  10  / 2021

 مؤشرات تؤكد أن األردن يتجه لإلستثمار في الثروات الطبيعية

الصادق: »مؤتمر المعادن العربية« اعتراف بأن األردن 
يمتلك ثروات طبيعية  

الصادق يعرب عن تفاؤله بمستقبل الطاقة في لألردن 

 على مكتب أمين عمان.. ترخيص بناء »الروف« 
يساهم برفع إيرادات »االمانة«

الأنباط - عمر الكعابنة

�ض�اهد  وزارة على وج�د  اأعلى م�ض�ؤول يف  االإعرتاف من  بعد 

اإ�ضت�ضاف   ، نفطية يف االأردن متمثل ب�زيرة الطاقة هالة زواتي 

املعدنية  وال���روة  ال��ط��اق��ة  وزي���رة  ب��رع��اي��ة  ال��ث��لث��اء  ي���م  االأردن 

وامل��ع��ادن  للتعدين  ال��راب��ع  امل���ؤمت��ر  اع��م��ال  زوات��ي  هالة  املهند�ضة 

العربية، مب�ضاركة كل من العراق وم�ريتانيا واالمارات العربية 

واأ�ضرتاليا. وفرن�ضا  املتحدة  وال�اليات  املتحدة  واململكة  املتحدة 

املرة  وهي  بريطانيا  يف  �ضن�يا  يعقد  الذي  امل�ؤمتر  وي�ضتهدف 

مل�قعه  اختياراالأردن  ومت  اأخرى  لدولة  فيها  يخرج  التي  االأوىل 

�ضبل  البحث يف  �ضبل  ثروات طبيعية  به من  يتمتع  وما  اجلغرايف 

. املعدنية  الروات  تط�ير 

متجه  االأردن  اأن  على  ت��دل  الكثر  وغ��ره��ا  امل���ؤ���ض��رات  ه��ذه   

حتى  ميلكها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رة  الطبيعية  ال���روات  اإ���ض��ت��خ��راج  نح� 

�ضبل  وزي����ادة  ال���ط��ن��ي  االق��ت�����ض��اد  لتح�ضن  منها  اال���ض��ت��ف��اد  ي��ت��م 

امل�اطنن  دخل  وزيادة  فر�ش  من  �ضيعزز  الذي  االأمر  اال�ضتثمار 

 . الفقر  ن�ضب  وتقليل 

ال�����ض��ادق يف حتليل  امل��ه��ن��د���ش زه���ر  ال��ن��ف��ط��ي  وع���رب اخل��ب��ر 

لعقد  االأردن  باإختيار  ت��ف��اوؤل��ه  ع��ن  »االأن��ب��اط«  ل���  قدمه  �ضخ�ضي 

اأن ه���ذا م���ؤ���ض��ر م��ه��م  اع����رتاف غر  امل����ؤمت���ر، م�����ض��را اإىل  ه���ذا 

ب��اأن  ت���ؤه��ل��ه  الطبيعية  ال���روات  م��ن  ميتلك  االأردن  ب��اأن  مبا�ضر 

ويتحرر  ت��ام��ا  ق�ضاء  البطالة  على  ويق�ضي  اقت�ضاديا  ينه�ش 

م�ضتدامة  م�ضاريع  واإقامة  الدويل  النقد  �ضندوق  مدي�نية  من 

القادمة. االأجيال  تخدم 

ب��ا���ض��ت��خ��راج  اإال  ت��ت��م  ل���ن  ال���ت���ف���اوؤالت  ك���ل ه���ذه  اأن  واأ�����ض����اف،   

ال�����روات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة امل��خ��زن��ة يف ب��اط��ن االأر������ش االأردن����ي����ة من 

والنفط  الغاز  وكذلك  جتارية  وبكميات  اأن�اعها  مبختلف  معادن 

اأج���د  ه�  االأردن  يف  امل�ج�د  الرمل  اأن  مبينا  الزيتي،  وال�ضخر 

اأن�اع الرمل يف العامل . 

مناطق  بع�ش  يف  امل�ج�د  النفط  اأن  اىل  ال�ضادق  اأي�ضا  واأ�ضار 

االأردن  اأن  العامل، م��ضحا  النفط يف  ان�اع  اأج�د  ه� من  االأردن 

وال��ب��ازل��ت  والبنت�نايت  ال��ي���ران��ي���م  مثل  اأخ���رى  م��ع��ادن  ميتلك 

وغرها  والذهب  والنحا�ش  واملاغني�ضي�م  والب�تا�ش  والف��ضفات 

اأن�اع املعادن االأخرى . الكثر من 

وق���ال ال�����ض��ادق، اأن امل��ه��م يف ذل���ك ل��ي�����ش ا���ض��ت��خ��راج ال���روات 

ت�ضنيعها  م���ن  االإ���ض��ت��ف��ادة  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ج��ب  ب���ل  وب��ي��ع��ه��ا  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

اأنه  اإىل  م�ضرا  ت�ضنيعها،  من  ينتج  مما  ون�ضتفيد  االأردن  داخل 

ت�ضتخدم  م�اد  با�ضتخراج  الزيتي  ال�ضخر  من  اال�ضتفادة  ميكننا 

يف امل��ج��ال ال��ط��ب��ي، م��ث��ل م���ادة ال��ث��ي���ف��ي��ل��ن ل��ت������ض��ع��ة ال�����ض��راي��ن 

م�اد  اإىل  اإ�ضافة  للجلطة،  مانعا  تك�ن  حيث  الدم�ية  والت�عية 

يف  منها  ل��لإف��ادة  وك��ذل��ك  ال��زراع��ة  يف  كاأ�ضمدة  ت�ضتخدم  اأخ���رى 

هذه  ت�ضنيع  من  عدة  اأخ��رى  منتجات  وهناك  االأ�ضمنت  �ضناعة 

مب�ضتقبل  متفائل  اأن��ه  على  م���ؤك��دا  حت�ضى،   وال  تعد  ال  امل��ع��ادن 

وم�اطنيه.  البلد  لهذا  باخلر  ومب�ضر  مزدهرا  يك�ن  قريب 

اأن  اأثبتت  االأجنبية  وال��درا���ض��ات  الر�ضمية  ال�ثائق  اأن  يذكر 

االأردن ميتلك ثروات طبيعية ومعادن تزيد عن حاجته ال�ض�قية 

واالإ�ضتفادة  للخارج  ت�ضديرها  عرب  منها  االإ�ضتفادة  وباالإمكان 

. حمليا  ت�ضنيعها  من 

نزار البطاينة – الأنباط

ع���ن���دم���ا ن���ت���ح���دث ع����ن ت����راج����ع ال��������ض���ع 

تداعيات  خلفته  وم��ا  االأردن،  يف  االقت�ضادي 

ج���ائ���ح���ة ك������رون�����ا م�����ن ت���ع���ط���ي���ل ك���ث���ر م��ن 

عن  املن�ضاآت  من  العديد  واي��ق��اف  القطاعات 

من  امل��م��ل��ك��ة  ت�ضجله  م��ا  اىل  اإ���ض��اف��ة  ال��ع��م��ل، 

اأرق������ام م��رت��ف��ع��ة يف ال��ب��ط��ال��ة وال���ف���ق���ر، ع��ل��ى 

املعنين اخلروج بحل�ل جديدة وابتكار طرق 

كل  من  احل��د  يف  للم�ضاهمة  وعملية  واقعية 

ما ذكر اعله. 

على  املقرتح  هذا  ون�ضع  جنتهد  هنا  ومن 

املعني  ال�����ض���ارب��ة،  ي��ضف  عمان  اأم��ن  مكتب 

ب��ت��ط��ب��ي��ق ال���ق����ان���ن واإ������ض�����دار ال��رتاخ��ي�����ش 

واملجمعات  ال�ضكني  البناء  باآلية  يتعلق  فيما 

قان�ن  ي�ضمح  حيث  العا�ضمة،  يف  ال��ت��ج��اري��ة 

اأم����ان����ة ع���م���ان ال���ك���ربى ب���ب���ن���اء »ال��������روف« يف 

م��ن��اط��ق ال�����ض��ك��ن اخل���ا����ش ك��م��ن��ط��ق��ة ع��ب��دون 

وال��ت��ي  امل��ن��ط��ق��ة،  جلمالية  امل��ث��ال  �ضبيل  ع��ل��ى 

فيها مك�ن من طابقن  البناء  يك�ن  ما  عادة 

خمتلف  يف  االأخ��رى  املناطق  بعك�ش  و«روف«، 

الروف  ببناء  ت�ضمح  والتي ال  العا�ضمة  اأنحاء 

. فيها

اأن االإختلف بن طابق  واجلدير بالذكر، 

اأن طابق  و«ال�����روف« ط��ف��ي��ف، ح��ي��ث  ال�����ض��ط��ح 

امل�ج�دة  لل�ضقة  تكملة  عن  عبارة  ه�  ال�ضطح 

غرفة  من  ويتك�ن  الدوبليك�ش  بنظام  حتته 

بناء  عن  عبارة  فه�  ال��روف  ام��ا  غرفتن،  او 

عدم  وي��ربر  �ضقق،  من  حتته  ما  عن  منف�ضل 

ال�����ض��م��اح ب��رتخ��ي�����ض��ه الأن���ه ي��ج��ب اأن ي��ب��ن��ى يف 

م�ضاكل  يف  يت�ضبب  قد  مما  ال�ضطح  منت�ضف 

بطريقة  ب��ن��ائ��ه  ي��ت��م  ح��ي��ث  للمبنى  اإن�����ض��ائ��ي��ة 

خطرة فه� ال يبنى على اجلدران. 

ب���ج��ه��ة ن��ظ��ر اي��ج��اب��ي��ة وك��م��ا مت ح��ل ه��ذه 

امل�ضكلة يف مناطق ال�ضكن اخلا�ش ميكن حلها 

القان�ن مبا  املدينة، من خلل تعديل  بباقي 

ي��ن��ا���ض��ب ب��ن��اء »ال�����روف«، واأم���ان���ة ع��م��ان اأم���ام 

ف��ر���ض��ة ث��م��ي��ن��ة ل��رف��ع اإي�������رادات م��ي��زان��ي��ت��ه��ا، 

وذل�����ك م����ن خ����لل ت��رخ��ي�����ش ه����ذا ال��ط��اب��ق 

»روف« يف املدينة وتعديل القان�ن كما عدلت 

 28 35 م��ن ن��ظ��ام االأب��ن��ي��ة رق���م  امل����ادة رق���م 

االأبنية  م�ضكلة  ح��ل  اأج��ل  م��ن   2018 ل�ضنة 

امل��ك��ت��م��ل��ة وغ���ر امل��ك��ت��م��ل��ة، وال��ت��ي ا���ض��ب��ح من 

ب�ضكل  ومبني  مرخ�ش  ال�ضطح  طابق  خللها 

االأم��ان��ة برتخي�ش  ق��ام��ت  ح��ال  ق��ان���ين، ويف 

كبرة.  ترخي�ضه  عائدات  �ضتك�ن  ال�«روف« 

اأنه يف فرتة الت�ضعينات كان القان�ن  يذكر 

يتم  اأن  ق��ب��ل  و«روف«  ط���اب��ق  ب��ث��لث  ي�ضمح 

ال���غ���اءه وال�����ض��م��اح ب��ب��ن��اء ط���اب���ق راب����ع اال يف 

هذا  اأن  التن�يه  مع  اخلا�ش،  ال�ضكن  مناطق 

بلتاجي  عقل  ال�ضابق  ع��ام  اأم��ن  اق��رتح��ه  م��ا 

راأ�ش عمله. كان على  عندما 

النباط- عمان

االأمل���اين يف عمان برنهارد  ال�ضفر  ق��ال   

ك��ام��ب��م��ان، ان����ه م���ن امل��رت��ق��ب ع��ق��د اج��ت��م��اع 

ب���ن ال�������زارة االحت���ادي���ة االأمل���ان���ي���ة ل��ل��ت��ع��اون 

التخطيط  ووزارة  وال��ت��ن��م��ي��ة،  االق��ت�����ض��ادي 

والتعاون الدويل االردنية خلل الفرتة من 

25 اإىل 27  ت�ضرين االول احلايل يف برلن، 
التزامات جديدة للأردن  ملناق�ضة تخ�ضي�ش 

للعام احلايل.

واو�ضح ال�ضفر يف حديث ل�كالة االنباء 

ال�طني  العيد  مبنا�ضبة  )ب����رتا(،  االردن��ي��ة 

ل��ب��لده »ي����م ال���ح��دة االمل��ان��ي��ة«، ان االردن 

والت�ضدير  للإنتاج  حم���را  يك�ن  ان  ميكن 

ا�ضتقرار  من  به  يتمتع  ملا  املنطقة،  دول  اىل 

امني وم�قع جغرايف، مبينا ان بلده �ضتدعم 

اال���ض���اق  يف  مناف�ضا  م�ضدرا  ليك�ن  االردن 

العاملية.

م�����ض��ت��م��رة يف دع��م  ب����لده  ان  وا����ض���ار اىل 

ب�ضبب  ي�اجهها  التي  التحديات  يف  االردن 

اأزم����ة ال��لج��ئ��ن وت��غ��ر امل���ن���اخ، ح��ي��ث تركز 

املياه وخلق  امل�ضرتكة على جماالت  امل�ضاريع 

ف��ر���ش ال��ع��م��ل وال���ت���دري���ب ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي 

والتعليم ودعم اللجئن واالأردنين االكر 

حاجة يف املخيمات واملجتمعات امل�ضيفة.

وا����ض���اف ان امل��ان��ي��ا ���ض��اه��م��ت ب���اأك���ر من 

االردن منذ بدء  لدعم  ي�رو  ملين   905
ا�ضتقباله  2012 عند  ال�ض�رية عام  االزم��ة 

الغذائية  املجاالت  يف  وم�ضاعدته  اللجئن، 

واحل���م���اي���ة وال���رع���اي���ة ال�����ض��ح��ي��ة وال���دع���م 

ال��ن��ف�����ض��ي واالج���ت���م���اع���ي، م��ب��ي��ن��ا ان ب���لده 

ملي�ن   118 احل���ايل  ال��ع��ام  حتى  خ�ض�ضت 

يف  للجئن  االإن�ضانية  امل�ضاعدات  من  ي���رو 

االردن.

بلغت   ،2020 ع����ام  يف  ان����ه  اىل  وا����ض���ار 

للم�ضاريع  اجل���دي���دة  االمل��ان��ي��ة  االل���ت���زام���ات 

امل���ج���االت ما  ه���ذه  امل�����ض��رتك��ة م��ع االردن يف 

يقارب ال� 400 ملي�ن ي�رو.

وقال ان املانيا التي تعد ثاين اكرب مانح 

للأردن تدرك حجم التحديات التي ي�اجهها 

خ���ا����ض���ة يف ظ����ل االزم��������ات ال���ت���ي ت�����ض��ه��ده��ا 

من  ك��ب��رة  الأع����داد  وا�ضتقباله  اجل����ار  دول 

جائحة  ت���اأث���ر  اىل  ب��االإ���ض��اف��ة  ال��لج��ئ��ن، 

ك�رونا عليه، االمر الذي دفعنا لزيادة دعمه 

لتلبية التزاماته واحتياجاته.

وا�ضار اىل انه منذ بداية اجلائحة، قامت 

امل��ان��ي��ا ب��ت��ع��دي��ل ال���ربام���ج احل��ال��ي��ة وق��دم��ت 

التم�يل  من  اإ�ضافية  ي���رو  ملي�ن   78.5
االإن�ضاين والتنم�ي لدعم االأردن يف التعامل 

مع تاأثر ك�رنا، كما �ضاهمت يف اإي�ضال437 

الف جرعة لقاح للأردن خلل العام احلايل، 

يف اإطار من�ضة التطعيم العاملية »ك�فاك�ش«.

ال��ت��ج��اري ب��ن البلدين،  ال��ت��ع��اون  وح����ل 

ب����ن ال�������ض���ف���ر ان������ه مي���ك���ن ت��������ض���ي���ع وج�����د 

ما  ع���ادة  ال��ت��ي  االأردن  يف  االأمل��ان��ي��ة  ال�ضركات 

تت�اجد من خلل وكلء عامن حملين اأو 

اإقليمين، با�ضتثناء �ضركة فيليدا التي تزود 

منطقة ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اإفريقيا من 

اىل  وا�ضار  االأردن.  يف  املتن�ع  اإنتاجها  م�قع 

 2020 ع��ام  االأردن  اىل  اأملانيا  ���ض��ادرات  اأن 

بلغت قيمتها 633.36 ملي�ن ي�رو، وبلغت 

ي����رو،  م��ل��ي���ن   35.3 االأردن  م��ن  واردات���ه���ا 

التجاري  ال�ضريك  تعترب  اأمل��ان��ي��ا  اأن  م���ؤك��دا 

االأهم للأردن يف االحتاد االأوروبي.

وح�����ل ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف، او���ض��ح علقة 

البلدين يف املجال التعليمي والثقايف املتبادل 

التي  االملانية  االردن��ي��ة  اجلامعة  خ��لل  م��ن 

مدة  من  جزء  لق�ضاء  طلبها  باإر�ضال  تق�م 

املمكن  انه من  اىل  املانيا، الفتا  درا�ضتهم يف 

ان يلعب ه���ؤالء الطلبة دورا مهما يف تعزيز 

العلقات بن البلدين.

وا�ضار اىل تزايد اعداد ال�ضياح االملان اىل 

االردن اخرا، كما ان هناك امكانية للتعاون 

منتجة  املانيا  وان  خا�ضة  الطبي  امل��ج��ال  يف 

االردن  وان  الطبية  والتجهيزات  للمعدات 

ميكن ان يك�ن حم�را يف املنطقة ال�ضتقبال 

املر�ضى وتقدمي اخلدمات الطبية.

جللة  بقيادة  االردن  ان  ال�ضفر،  واك���د 

امللك عبداهلل الثاين يعد �ضريكا مهما، وه� 

ايجابيا  دورا  تلعب  التي  القليلة  ال��دول  من 

املنطقة،  ب���اب��ة  يعد  كما  املنطقة،  يف  مهما 

التعاون  ا�ضتمرار  على  نحر�ش  يجعلنا  م��ا 

والتعامل  ا�ضتقراره  ل�ضمان  معه  والت�ضاور 

مع تط�رات االحداث.

وت�ضاورا  وتن�ضيقا  تعاونا  هناك  ان  وذك��ر 

وت���ب���ادال م�����ض��ت��م��را ل���ل���زي���ارات ب���ن ال��ب��ل��دي��ن 

مكافحة  جمال  ويف  امل�ضت�يات  خمتلف  على 

االرهاب والتحديات اخلارجية.

وب�������ض���اأن ال��ق�����ض��ي��ة ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة، اأك����د 

مي�نخ  جمم�عة  تلعبه  ال��ذي  ال��دور  اهمية 

واملانيا  وفرن�ضا  وم�ضر  االردن  ت�ضم  ال��ت��ي 

الفل�ضطينية  الق�ضية  م�����ض��ت��ج��دات  مل��ت��اب��ع��ة 

وج��ه���ده��ا الإع����ادة اط���لق م��ف��او���ض��ات ج��ادة 

م�ضرا  وال���دائ���م،  ال��ع��ادل  ال�����ض��لم  لتحقيق 

خيار  ال�����ض��لم  ب��ان  ت���ؤم��ن  املجم�عة  ان  اىل 

ا�ضرتاتيجي و�ضرورة الأمن املنطقة والعامل، 

بان  للتاأكيد  �ضعبة  ف��رتة  يف  اجتمعت  وق��د 

االمل مل يفقد وان املجتمع الدويل ما يزال 

معنيا باإعادة املفاو�ضات القادرة على حتقيق 

تقدم يف م�ضار ال�ضلم.

ول��ف��ت اىل ان��ه وب��ال��رغ��م م��ن ع��دم وج���د 

ا�ضارات ايجابية يف ال�قت احلايل بخ�ض��ش 

اعادة اطلق ف�ري للمفاو�ضات املبا�ضرة بن 

وعدم  واال�ضرائيلي،  الفل�ضطيني  اجلانبن 

على  االج��ت��م��اع  يف  الرباعية  اللجنة  م��ق��درة 

لبع�ش  اأع��ل��ى  اأو  اخل��ارج��ي��ة  وزراء  م�ضت�ى 

بانتهاء اجلم�د وع�دة  نامل  اننا  اال  ال�قت، 

املحادثات.

االح��ت��لل ه�  ان  تعترب  امل��ان��ي��ا  اإن  وق���ال 

يف  اال�ضرائيلية  امل�ضت�طنات  وان  »اح��ت��لل« 

�ضرعية  غر  املحتلة  الفل�ضطينية  االرا���ض��ي 

ت��غ��ي��رات  اأي  وان  ال�����دويل،  ل��ل��ق��ان���ن  ط��ب��ق��ا 

على خ��ط���ط ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران 1967 

يجب اأن تك�ن ناجتة عن اتفاق تفاو�ضي بن 

الطرفن.

بهذا  اأملانيا  تبذلها  التي  للجه�د  وعر�ش 

اأمل��ان��ي��ا ل��دي��ه��ا ق��ن���ات  ال�����ض��دد، خ��ا���ض��ة واأن 

على  وتعمل  اال�ضرائيلي  اجلانب  مع  ات�ضال 

امكانية اعادة اطلق املفاو�ضات من جديد.

وذك���ر اأن ب���لده ق��دم��ت اأك���ر م��ن 200 

ملي�ن ي�رو من امل�ضاعدات االإن�ضانية لل�ضعب 

الفل�ضطيني.

يذكر ان العيد ال�طني الأملانيا هذا العام، 

التي  الدميقراطية  االنتخابات  مع  يتزامن 

جرت االحد املا�ضي لت�ضكيل حك�مة جديدة 

ت�ضرين  م��ن  ال��ث��ال��ث  ي����م  ان  ك��م��ا  منتخبة، 

االأول ه��� ي���م ال���ح��دة االأمل��ان��ي��ة، وف��ي��ه يتم 

اأملانيا، وه�  اإعادة ت�حيد  االحتفال مبنا�ضبة 

مي��ث��ل ب��ذل��ك ال��ع��ي��د ال���ط��ن��ي ل��ل��ب��لد وي����م 

عطلة ر�ضمية.

 السفير االلماني: اجتماع مرتقب 
الشهر الحالي لتخصيص التزامات 

جديدة لألردن

النباط- عمان

ق���ال م��راق��ب ع���ام دائ����رة ال�����ض��رك��ات ال��دك��ت���ر 

وائل العرم�طي ان قان�ن االإع�ضار جاء مل�ضاعدة 

اأو ال��ت��ي ع��ل��ى و���ض��ك التعر  ال�����ض��رك��ات امل��ت��ع��رة 

االآمن  وم�ضاعدتها على اخلروج  تاأهيلها  واإع��ادة 

من حالة التع�ضر املايل.

وا�ضاف خلل جل�ضة ح�ارية نظمتها جمعية 

رج�����ال االع���م���ال االردن����ي����ن، ان ال���ق���ان����ن وف��ر 

مع  ال�ض�ق  يف  املتعرة  ال�ضركات  لبقاء  فر�ضة 

و�ضع  الدائنن من خلل  املحافظة على حق�ق 

خطة الإعادة التنظيم يتم تنفيذها حتت اإ�ضراف 

املحكمة ووكيل االإع�ضار.

وح�ضب بيان �ضحفي للجمعية، ام�ش ال�ضبت، 

اكد العرم�طي خلل اجلل�ضة، ان م�اد القان�ن 

ال��ت��ي ت��ت��م��ا���ض��ى م���ع اأف�����ض��ل امل��م��ار���ض��ات ال��ع��امل��ي��ة 

ل��ه��ا ان��ع��ك��ا���ض��ات واآث����ار اإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى االق��ت�����ض��اد 

على  باملحافظة  وت�ضاعد  وم���ؤ���ض��رات��ه،  ال���ط��ن��ي 

فيها  العاملن  وبقاء  وا�ضتمرارها،  املن�ضاأة  وج�د 

ع��ل��ى راأ�����ش ع��م��ل��ه��م، وي��زي��د االئ��ت��م��ان امل����ايل ما 

اآم��ن��اً  اأك���ر  ويجعلها  اال�ضتثمارية  البيئة  ي��ع��زز 

وا�ضتقراراً وجذبا لل�ضتثمار املحلي واالأجنبي.

ال��ضيك  اأو  الفعلي  ���ض���اء  االإع�����ض��ار  اأن  وب��ن 

مير بثلث مراحل اأ�ضا�ضية اولها التمهيدية ثم 

الت�ضفية، ويتم درا�ضة حاالت  التنظيم ثم  اإعادة 

االإع�ضار من خلل جلنة متخ�ض�ضة لهذا ال�ضاأن 

لل�ضركات  ال�����ض��رك��ات، ومي��ك��ن  دائ���رة م��راق��ب��ة  يف 

و�ضركات  البن�ك  ما عدا  القان�ن  اال�ضتفادة من 

التاأمن.

التي عقدت  اجلل�ضة  العرم�طي خلل  وقال 

مبقر اجلمعية »ال تقت�ضر اال�ضتفادة من قان�ن 

للتجار  فيمكن  ف��ق��ط  ال�����ض��رك��ات  ع��ل��ى  االإع�����ض��ار 

املرخ�ضن  واملهنين  الفردية  امل�ؤ�ض�ضات  اأ�ضحاب 

اال�ضتفادة  النافذة  الت�ضريعات  مب�جب  للعمل 

منه يف حالة تعرهم«.

واأو�ضح ان هناك العديد من االآثار القان�نية 

اأبرزها  �ضركة  اأي  على  االإع�ضار  قان�ن  لتطبيق 

وا�ضتمرار  امل��دي��ن  على  واحل��ج��ز  التنفيذ  حظر 

والعق�د  العمل  كعق�د  تنفيذها  اجل��اري  العق�د 

جانب  اىل  االمتياز،  وحق�ق  والرخ�ش  االإداري��ة 

امل��ن�����ض��اأة  اإدارة  ب�����ض��لح��ي��ة  االح��ت��ف��اظ  ام��ك��ان��ي��ة 

وت���ق��ف اح��ت�����ض��اب ال��ف���ائ��د وغ���رام���ات ال��ت��اأخ��ر 

وغ��ره��ا العديد م��ن االم��ت��ي��ازات االأخ���رى التي 

تتيح للمدين ت�ض�يب اأو�ضاعه واإتاحة الظروف 

امل�اتية لذلك.

وا�ضار العرم�طي اىل اإن�ضاء وحدة متخ�ض�ضة 

لرتخي�ش وكلء االإع�ضار والرقابة عليهم وذلك 

ال��ذي يعد من  ال��ق��ان���ن  امل��ج��ال لتفعيل  الإت��اح��ة 

وج�د  مبيناً  للإع�ضار،  وك��لء  وج���د  متطلباته 

اإع�ضار حاليا مرخ�ضن وفقاً لل�ضروط  وكلء   6
والتعليمات.

ولفت اىل ان دائرة مراقبة ال�ضركات اتخذت 

فرو�ش  جائحة  خ��لل  االإج����راءات  م��ن  العديد 

ك���رون��ا ك��ان م��ن اأهمها اإزال���ة ال��ع���ائ��ق االإداري���ة 

التي كانت تت�ضبب يف تاأخر االإجراءات الي�مية 

اأ�ضا�ش قان�ين والت�جه نح�  والتي لي�ش لها اأي 

االأمت��ت��ة وال��ت��ح���ل االإل��ك��رتوين ل��ع��دد كبر من 

االإجراءات بهدف تب�ضيطها كمنح ال�ضهادات.

وا�ضار اىل ان مراقبة ال�ضركات اأتاحت املجال 

ل��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات ال��ه��ي��ئ��ات ال��ع��ام��ة وجم��ال�����ش 

الت�ا�ضل  و�ضائل  ع��رب  امل��دي��ري��ن  وهيئة  االإدارة 

ال��لزم��ة  القان�نية  االإج�����راءات  وت���ف��ر  امل��رئ��ي 

وب�ضكل مدرو�ش.

ول�ضمان دمي�مة عمل  انه  العرم�طي  واأك��د 

ال�ضركات مت خلل اجلائحة ت�ضجيل ما يقارب 6 

اآالف �ضركة اإلكرتونيا، واإن�ضاء ح�ضاب للت�ضفية، 

قاعدة  اإن�ضاء  على  العمل  يجري  اأنه  اإىل  م�ضراً 

ب���ي���ان���ات م���ث��ق��ة و���ض��ام��ل��ة ت��ت�����ض��م��ن م��ع��ل���م��ات 

لرجال  مرجعا  لتك�ن  امل�ضجلة  ال�ضركات  ح���ل 

االأعمال.

م���ن ج��ان��ب��ه، ا����ض���ار رئ��ي�����ش اجل��م��ع��ي��ة ح��م��دي 

الق�ضايا  م��ن  يعد  امل��ايل  التعر  ان  اىل  الطباع 

كبرة  خط�رة  وت�ضكل  اخلا�ش،  للقطاع  املقلقة 

يف ح����ال ح���دوث���ه���ا، وذل�����ك ل���ت���اأث���ره���ا امل��ب��ا���ض��ر 

وتعر�ضها  ال�����ض���ق  يف  ال�ضركة  ا�ضتمرارية  على 

للإغلق والت�ضفية.

ي��رتت��ب عليه  امل���ايل  التعر  ان ح���دوث  وب��ن 

ال���ط��ن��ي منها  االق��ت�����ض��اد  ع��ل��ى  �ضلبية  ت��اأث��رات 

يفاقم  م��ا  ل�ظائفهم  العمالة  م��ن  ع��دد  ف��ق��دان 

اأداء  م�ضكلة البطالة على املدى البعيد، وتراجع 

اأن�ضطة  فيه  ت�قفت  ال��ذي  االقت�ضادي  القطاع 

االأعمال لل�ضركات املتعرة.

واأكد الطباع اأن االأردن يعد من اأف�ضل الدول 

للإع�ضار  قان�ن  ب�ج�د  يتعلق  فيما  املنطقة  يف 

وال�������ذي ج���ن���ب ال�������ض���رك���ات اخل�������ض����ع ل��ق���ان��ن 

والتي  االإف��ل���ش  ال���اق��ي من  وال�ضلح  االإف��ل���ش 

االأردين  التجارة  قان�ن  يف  عليها  من�ض��ش  كان 

ل��ن��ظ��ام ت�ضفية  ب���ه وف���ق���اً  ك����ان م���ع���م����اًل  ال�����ذي 

ال�ضركات رقم ) 122( لعام 2017.

ازدادت  ق��د  امل��ايل  التعر  اأن ح��دة  اإىل  واأ���ض��ار 

خا�ضة  م��ل��ح���ظ  ب�ضكل  ك����رون���ا  ج��ائ��ح��ة  خ���لل 

ال�ضي�لة خلل  ال�ضركات مل�ضاكل يف  مع م�اجهة 

ال���ع���ام امل��ا���ض��ي م���ع ح���اج���ة االق��ت�����ض��اد ال���ط��ن��ي 

للتعايف من اآثارها امل�ضتمرة.

وبن الطباع ان هذا ي�ؤكد دور قان�ن االإع�ضار 

له  التابعة  واأنظمته   2018 ل��ع��ام   )21( رق��م 

كاأطر   2019 ل��ع��ام   )8( رق��م  االإع�����ض��ار  كنظام 

على  التي  اأو  املتعرة  ال�ضركات  تدعم  قان�نية 

القان�نية  احل��م��اي��ة  لها  وت��ق��دم  االإع�����ض��ار  و���ض��ك 

اللزمة لتتجنب اخلروج من ال�ض�ق.

العديد  وا�ضار اىل ان القطاع اخلا�ش ي�اجه 

الت�ضغيل  بكلف  املت�ضلة  وبخا�ضة  التحديات  من 

�ض�اء الثابتة اأو املتغرة التي ت�جب عليه العمل 

ب��ط��اق��ت��ه اال���ض��ت��ي��ع��اب��ي��ة ال��ق�����ض���ى ل��ي��ت��م��ك��ن من 

االلتزامات  بجميع  لل�فاء  الكايف  الدخل  ت�ليد 

احلجم  واملت��ضطة  ال�ضغرة  ال�ضركات  خا�ضة 

والتي ال متتلك امللءة املالية الكافية.

وقال »اإن قان�ن االإع�ضار اذا ما طبق بال�ضكل 

االأردين  االقت�ضاد  �ضمات  مع  واملتلئم  املنا�ضب 

خا�ضة  اال���ض��ت��ث��م��ارات  لت�ضجيع  ح��اف��زاً  �ضيك�ن 

بكفاءة  معها  والتعامل  التجارية  املنازعات  واأن 

م��ن اجل����ان���ب ال��ه��ام��ة ال��ت��ي ت���ؤث��ر ع��ل��ى ال��ق��رار 

اال�ضتثماري ب�ضكل كبر، كما وت�ؤثر على ترتيب 

االأردن يف م�ؤ�ضرات �ضه�لة ممار�ضة االأعمال«.

وا�ضاف ان اأوامر الدفاع ال�ضادرة خلل اأزمة 

فرو�ش ك�رونا، مل تتطرق ل�قف العمل بقان�ن 

ب��االأم��ر االي��ج��اب��ي ك�نه  االإع�����ض��ار، معتربا ذل��ك 

يتيح املجال اأمام القطاع اخلا�ش لل�ضتفادة من 

القان�ن ملعاجلة التبعات االقت�ضادية للجائحة«.

باأن  يتطلع  اخلا�ش  القطاع  ان  الطباع  واأك��د 

ي���ف��ر ق��ان���ن االإع�����ض��ار ن��ظ��ام��اً داع��م��اً وم�����ض��ان��داً 

لتعريف  داع��ي��ا  االق��ت�����ض��ادي��ة،  االأن�ضطة  ملختلف 

جمتمع االأعمال مب�اده وزيادة ال�عي ح�له.

ال��ت��ي ح�����ض��ره��ا جمل�ش  ومت خ���لل اجل��ل�����ض��ة 

العديد  ط��رح  اع��م��ال،  واأ���ض��ح��اب  اجلمعية  ادارة 

من اال�ضتف�ضارات، ح�ل اآلية التعامل مع الق�ى 

ال�ضركة املتعرة واخلا�ضعة  الب�ضرية العاملة يف 

ال�اجب  املال  لراأ�ش  حد  واأدن��ى  االإع�ضار  لقان�ن 

وكيل  وكلفة  للقان�ن  ال�ضركة  لتخ�ضع  ت���ف��ره 

االإع�ضار واملتطلبات اللزمة لرتخي�ضه.

 مراقب عام الشركات: قانون االعسار جاء لمساعدة 
الشركات المتعثرة



املحلي

 »األقتصاد الرقمي« : تطبيق »سند« يزيد الوعي بأهمية المطعوم

 خبراء يطالبون بتخصيص مدينة السلط الصناعية الجديدة كحاضنة للشركات التقنية

حلقة نقاشية بـ»النخبة«.. كيف نجعل االردن 
»المطبخ التقني للشرق االوسط«

الأنباط -  رهف حممد

اأطلقت وزارة الأقت�صاد الرقمي والريادة 

اخريا “ تطبيق �صند” لت�صهيل عملية اأبراز 

حيث  املييواطيينيين،  قبل  ميين  املطعوم  �صهادة 

ييييدل )�ييصيينييد اأحييميير( عييلييى اليييذي مل يتلقى 

 72 قبل  كييورونييا  فح�ص  يجري  ومل  اللقاح 

�صاعة ، اما ) �صند اأخ�صر( فيدل على الذي 

كما   ، اأدنييى  كحد  اأوىل  جرعة  اللقاح  تلقى 

اأكرث  يف  �صند  تطبيق  من  الأ�صتفادة  ميكن 

100 خييدميية ميين اخلييدمييات احلكومية  ميين 

الرقمية، الذي ي�صتفيد منه نحو 300 األف 

تييقييريييبيياً  يف اخلييدمييات احلكومية  مييواطيين 

من  التفتي�ص  وخا�صية  ال�صحية  والهوية 

التطبيق،  لييديييه  مييواطيين  األيييف   450 اأ�ييصييل 

انتحالت  اأي  ميين  التطبيق  مينعك  حيث 

�ييصييخيي�ييصييييية ويييتييم ميي�ييصيياعييدتييك يف الييو�ييصييول 

املبا�صر للخدمة التي يحتاجها ال�صخ�ص يف 

الأماكن احلكومية .

وتعد الهوية ال�صحية الرقمية نظام يتح 

احلكومية  اخلييدمييات  ا�صتخدام  للمواطن 

خالل  ميين  الكرتونية  وبطريقة  املختلفة 

هوية  عيين  بييدييياًل  تعترب  ول   ، �صند  تطبيق 

البطاقة  �صتبقى هي  املدنية حيث  الأحوال 

امليييعيييرفييية عييين املييييواطيييين كيييميييا هيييو مييتييعييارف 

ا�صم  على  الرقمية  الهوية  وتعتمد  عليها، 

م�صتخدم وكلمة �صر موحدة لكل اخلدمات 

املعامالت  لإمتيييام  الييرقييمييي  التوقيع  مييثييل: 

ال�صري  الييرمييز  خييالل  ميين  متكامل  ب�صكل 

للمواطن  توافر  “pin code”  بحيث 

روؤيييييية جييميييييع مييعييلييوميياتييه واحليي�ييصييول على 

اخليييدميييات الييتييي يييتييم رقييميينييتييهييا مييين خييالل 

من�صة اخلدمات املوحدة )�صند(.

يف  م�صوؤول  مع  لي”لأنباط”  حديث  ويف 

وحدة الأعالم يف وزارة الأقت�صاد الرقمي و 

الريادة اأكدت الوزارة باأن ا�صتخدام تطبيق 

ن�صر  يف  �صاهم  اأحمر  ام  اأخ�صر  �صواء  �صند 

الييوعييي ليييدى املييواطيينيين بيياأهييمييييية املييطييعييوم 

وزييييييييادة نيي�ييصييبيية احلييي�يييصيييول عييلييى املييطيياعيييييم 

موؤ�ص�صات  يف  توظيفه  مت  بحيث  لأهميتها، 

كورونا  جائحة  خالل  عام  ب�صكل  احلكومة 

لال�صتفادة منه من خالل تقدمي معلومات 

واخلدمات  والت�صاريح  ال�صحية  ال�صهادات 

التي لها عالقة باأوامر الدفاع .

ومت ا�ييصييافيية خييدمييات حييكييومييييية جييديييدة 

عيييليييى تييطييبيييييق �ييصيينييد يف حتيييدييييثيييه الأخييييير 

تلبي  وميييييزات جييديييدة  ذو خييدمييات  لي�صبح 

املواطن وذلك قبل حلول نهاية  احتياجات 

اليييعيييام احلييييايل اأو بيياحلييد الأقيي�ييصييى بييداييية 

حتديثه  يف  للتطبيق  واأ�صيف  املقبل،  العام 

الأخر اأي�صاً طريقة عمل الهوية ال�صحية 

واحليي�ييصييول عييلييى �ييصييهييادة مييطييعييوم وتييوفيير 

الييتييفييتييييي�ييص ) �صند  قييينيييوات جيييدييييدة لآلييييييية 

اأخ�صر /�صند اأحمر(.

اأعتماد �صهادات املطاعيم  واأكدت الوزارة 

فقط من خالل تطبيق �صند وذلك التزاماً 

ل�صمان  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  بتطبيق 

�يييصيييريييية امليييعيييليييوميييات اليي�ييصييخيي�ييصييييية وحييميياييية 

اأو تالعب  اأي تزوير  املطاعيم من  �صهادات 

قد يحدث .

النباط – مرمي القا�سم 

الو�صط”،  لل�صرق  التقني  “املطبخ  الردن  جنعل  كيف 

واراء  مناق�صات  اخرا  اقيمت  التي  النقا�صية  احللقة  عنوان 

لل�صرق  التقني  “املطبخ  اأهل الخت�صا�ص حول جعل الردن 

. ”elite– الو�صط” على ملتقى “النخبة

 ويرى خمت�صون وخرباء ان حول اللبنة الأ�صا�صية يف هذا 

وتطبيقات  الثابتة  ال�صول  بن  املُ�َصرع  تفريق  هي  امل�صروع 

احلييا�ييصييوب يف الييقييوانيين والنييظييميية والييتييعييليييييمييات ، فييقييطيياع 

لت�صغيله  كبرة  طاقة  اىل  يحتاج  ل  املعلومات  تكنولوجيا 

متل القطاعات الخرى، حيث ميكننا ال�صتفادة من خربات 

عملهم  او  هجرتهم  من  بييدل  توطينهم  بيياإعييادة  البلد  ابناء 

الت�صغيل ومكا�صب  زيادة يف  دول اخلليج، فينتج عن ذلك  يف 

التجارية  والقطاعات  ال�صكان  ال�صحة،  النقل،  بقطاعات 

�صريبة  من  احلكومية  العوائد  ارتفاع  عن  ف�صال  املختلفة 

الدخل . 

وحييييول ذليييك،اأو�يييصيييح نيياظييم الييعيي�ييصييا�ييصييفيية اأن هيينيياك ابييعيياد 

مثمر  ب�صكل  القطاع  وا�صتدامة  وبناء  التكنولوجيا  لتطوير 

وموؤثر اأولها العن�صر الب�صري املوؤهل اأخالقياً ،علمياً و فنياً  

ان  مو�صحا   ، متكامل  تعليمي  تربوي  نظام  من  هذا  وياأتي 

يقت�صر  ول  وا�صتثمار  بناء  كل  يف  الأ�صا�ص  الب�صري  العن�صر 

على قطاع تكنولوجيا املعلومات.

 واأكد اأن الفر�صة ما زالت متاحة لإ�صالح التعليم والعمل 

على حت�صن املخرجات مما �صيعطي الردن الفر�صة باللحاق 

بهم  نلحق  لن  فاإننا  الرادة  توفرت  اذا  اإنييه  مبينا  بالركب، 

التقدم  البعد الخر فهو ت�صخر  اأما  �صن�صبقهم،  وح�صب بل 

احلياة  نييواحييي  �صتى  يف  واإدخييالييه  الرقمي  الييعييامل  يف  الهائل 

النتائج  حيث  من  عليها  ايجابيا  �صتنعك�ص  �صك  بال  والتي 

التي  املختلطة  املهارات  لأ�صحاب  املجال  يفتح  والفائدة مما 

والييتييي  املييهيينييي  واجلييانييب  التكنولوجية  امليييهيييارات  بيين  جتييمييع 

يزيد الطلب عليها عاملياً، من جانب اخر ال�صرائب ب�صقيها 

ل�صركات  الربيياح  �صايف  من   %25 ان  حيث  واملبيعات  الدخل 

وبالتايل  دخييل،  ك�صريبة  يدفع  ال�صرائب  بعد  القطاع  هذا 

فان تخفيف ال�صرائب ي�صهم بت�صجيع ال�صركات على تو�صيع 

الب�صرية  للموارد  خييربات  وبيينيياء  وت�صغيل  وتاأهيل  اأعمالها 

مبينا اأننا ل�صنا جاهزون لتكون الردن املطبخ التقتي لل�صرق 

الو�صط فبع�ص اجلران يف املنطقة �صبقونا مبراحل .  

اأ�صار  وطاقاتها،  املعلومات  تكنولوجيا  لقدرة  وبالن�صبة 

حممود ملكاوي اأنه ميكن لتكنولوجيا املعلومات والت�صالت 

اأن ت�صاعد يف ت�صريع وترة التقدم يف تنفيذ اأهداف التنمية 

امل�صتدامة ومتكن البلدان من امل�صاركة يف القت�صاد الرقمي 

من خالل البنى التحتية لتكنولوجيا املعلومات والت�صالت 

بيياجلييودة  تت�صم  و�صريعة  وا�ييصييع  نييطيياق  على  نتائج  لتحقيق 

حتقيق  اأميييام  عييائييق  هيينيياك  ولييكيين  قليلة،  وبتكاليف  والييدقيية 

ي�صتعملون  ل  العامل تقريباً  �صكان  هذه الهداف لأن ن�صف 

الإنرتنت.

واأ�ييييصييييار حيي�ييصييام ميي�ييصيياعيين ان عييييدد الييعييامييليين يف قييطيياع 

بح�صب  الييف   24 يتجاوز  والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا 

ارقام وزارة القت�صاد الرقمي والريادة، وباعتقاده ان الرقام 

الت�صالت  جتمع  لنها  دقيقة  لي�صت  الييوزارة  تن�صرها  التي 

وعييدم  ت�صليل  فيه  معا  وربطهم  املعلومات  تكنولوجيا  مييع 

ما  اىل  يحتاج  التقني  املطبخ  اأن  واأو�ييصييح  للقطاع،  ان�صاف 

هو اكرث من اعداد عاملن و�صركات عاملة لجناح الفكرة ، 

ومع ذلك يرى م�صاعن ان هذه العداد والكفاءات الردنية 

املتواجد ت�صلح لتاأ�صي�ص وبناء الفكرة ولحقا ل بد من دعم 

لييزيييادة اعييداد  وتييوفيير كييافيية املتطلبات وتييوجيييييه اجلييامييعييات 

اخلرجن ورفع م�صتواهم الكادميي، وغرها من املتطلبات 

التي حتتاج اىل بحث ودرا�صة لواقع احلال وب�صكل تف�صيلي . 

بييييييييدوره، اأكييييييد امليييهييينيييد�يييص عييييبييييداهلل عيييبيييييييدات انيييييه يييجييب 

لو�صع  كحل  العقول  وتوظيف  الب�صرية  ا�صتثمارالطاقات 

تكنولوجيا  الردن، حيث تعترب  العالية على  للمديونية  حد 

هذا  حتقق  التي  القطاعات  اأهييم  من  والت�صالت  املعلومات 

�صنويه  مييوازنييه  تخ�صي�ص  يييجييب  ذليييك  ولتحقيق  الييهييدف، 

 ، املييجييال  هييذا  واليييرواد يف  املبدعن  ميين احلكومه لحت�صان 

على  مبنيه  املعلومات  تكنولوجيا  ل�صركات  حوافز  واإعييطيياء 

والبيييداع، مقرتحا  البتكار  الأردنييييين ومييدى  ت�صغيل  مييدى 

فروع  فتح  على  وت�صجيعها  عامليه  �صركات  مع  �صراكات  عمل 

بن  بال�صراكة  والبييداع  البتكار  جمل�ص  وان�صاء  الأردن،  يف 

ت�صجيع  على  والييتيياأكيييييد   ، واليي�ييصييركييات  واجلييامييعييات  احلكومه 

وحمايه ت�صجيل براءات الخرتاع وحمايه امللكيه الفكريه .

ال�صناعية  اليي�ييصييلييط  تييكييون  اأن  فييكييرة  م.عيييبيييييييدات  و�ييصييجييع 

حا�صنه ملدينه تكنولوجيا املعلومات والت�صالت .

اعييمييال اجلييامييعييات كانت  اأن  اإعيييالميييي،  نييافييع،  وبييين مهنا 

تكنولوجيا  جمال  يف  ال�صباب  لجنازات  الأول  املنطلق  دائما 

دور  لها  وكييان  واحلييا�ييصييوب،  الربجميات  وهند�صة  املعلومات 

طالبها  من  املبدعن  اأن  وحتى  الطاقات  هييذه  لتبني  كبر 

ح�صلوا على منح درا�صية كتقدير لهم، ومن البداعات التي 

ذكرها نافع، اإبداع جهاز ينظم قوه تدفق الغاز قبل و�صوله 

الغاز وذلك بعد ات�صاله بتطبيق على جهاز الهاتف  ل�صخان 

اليينييقييال ملييعييرفيية درجييية حيييرارة اجلييو بيياخلييارج ممييا يقلل من 

تقف  التي  البييداعييات  من  وغرها  الغاز،  باإ�صتهالك  الهدر 

هذه  اأ�صحاب  �صيكمل  وكيف  التخرج؟  بعد  ميياذا  �صوؤال  عند 

�صاملة  حا�صنة  اإن�صاء  ا�صجع  لذلك  طريقهم؟  الخرتاعات 

من خالل تخ�صي�ص مدينة ال�صلط ال�صناعية اجلديده لن 

تكون منطقة تكنولوجية ل�صتيعاب هذه الطاقات . 

ميين جييهييتييه، اأو�يييصيييح ال�ييصييتيياذ الييدكييتييور �ييصييالييح اليي�ييصييرايييعيية 

معظم  يف  ممييتييازة  ادارة  على  يعتمد  ميي�ييصييروع  اي  جنيياح  بييياأن 

اعيييتيييبيييارات من  عييييدة  بييهييا  تييدخييل  لييكيين الداره  الييقييطيياعييات، 

اأنييه  مبينا  ننجح  ان  نتوقع  ذلييك  وبييعييد  وغييرهييا،  مناطقيه 

طييارده  بيئه  بلدنا  ولكن  املييهييارات  ول  الييكييفيياءات  ينق�صنا  ل 

للخربات . 

 ، روى زهدي جانبيك، عقيد متقاعد  احلييال،  واقع  ومن 

2013، قال: تعر�صنا لعا�صفة  ق�صة واقعية حدثت معه عام 

ال�صغط  ب�صبب  الهاتفية  الت�صالت  تعطل  اىل  ادت  ثلجية 

حيياوليينييا يف   ، امنيا  والأ�ييصييعيياف،  الإنييقيياذ  الييهييائييل على طلبات 

حال  ون�صع  ال�صندوق  خييارج  نفكر  ان  الوقائي  الأميين  اإدارة 

ي�صاعد يف �صرعة ال�صتجابة المنية لنداءات املواطن ويفتح 

داخييلييي  فييريييق  بييوا�ييصييطيية  الييتييوا�ييصييل فتمكنا  بييابييا جييديييدا يف 

با�صم  اأمني  تطبيق  و�صع  من  خارجي  فريق  مع  وبالتعاون 

كان  التطبيق   ، �صتور  وابيييل  جييوجييل  على  الأردن(  )فيير�ييصييان 

فتم عر�صه  املييواطيين  مييع  الأميينييي  التوا�صل  قييفييزة يف جمييال 

اأميييام جييالليية املييلييك اثيينيياء زيييارتييه ليييالإدارة عييام 2014 واأبييدى 

اإعجابه ال�صديد بالتطبيق ومباركته لهذا التوجه، ووجهني 

والأهييم  امل�صلحة،  للقوات  م�صابه  تطبيق  بتطوير  �صخ�صيا 

اول  وخالل  الع�صكرين،  املتقاعدين  ملوؤ�ص�صة  م�صابه  تطبيق 

�صهر مت حتميله من قبل 10 اآلف م�صتخدم كان ثورة والأول 

اإقليم  لميين  قائدا  اأ�صبحت  وعندما  املنطقة،  يف  نوعه  من 

رتبة  الأعييلييى  ل  يفهم  مل  الوقائي  الأميين  وتركت  العا�صمة 

ول الأدنى رتبة مدى اأهمية هذا التطبيق، فتم و�صعه على 

ل�صرح  لدبي  دعوتي  متت  ا�صتخدامه..  عن  والتوقف  الييرف 

المنية  الأجهزة  لجتماع  اأخييرى  دعييوة  وتلقيث   ، فعلناه  ما 

اننا  ي�صدقوا  مل  التطبيق  يف  فعلناه  ما  �صرح  وعند  كندا  يف 

مع  بالتزامن  لالأ�صف  لكن  الأردن،  يف  الطريقة  بهذه  نعمل 

الييريييا�ييص،  اليييرف، قييامييت كييل ميين دبيييي،  و�ييصييع التطبيق على 

اقل  بتبني تطبيقات م�صابهة ويف غ�صون  ونيويورك  بروت 

من �صنة اأ�صبحنا ننظر اىل ما لديهم بانبهار، وكاأننا مل نكن 

املو�صوع كان فقط متوقفا على فهم وقناعة  اليه  ال�صباقن 

الق�صة �صتجدونها ن�صخة  اأقل.. هذه  اأكرث ول  امل�صوؤولن ل 

متخلفن  �صرنا  ولذلك  ودوائرنا  وزاراتنا  معظم  يف  مكررة 

خلف الركب.

يو�صح  �صابقا  جيياء  مييا  ان  على  حويلة  ابييو  ابراهيم  واأكييد 

خلل  فيها  حييدث  الييتييي  املفا�صل  كييل  يف  يييحييدث  مييا  بال�صبط 

 ، وكييان مبادرا  الوطن.. هناك من علق اجلر�ص  واأثييره على 

كييان يف  اأهمية ما حييدث وميين  اأتييى بعده مل يفهم  ولكن من 

موقع اأعلى مل يتابع لي�صع احلدث يف دائرة ال�صوء ويعطيه 

قيمتها  من  مقلل  بن  الفر�صة  ف�صاعت  املطلوبة  الأهمية 

ومدرك لها .

واأو�صح املهند�ص اأحمد العدوان اأن عدم الهتمام بطاقات 

لهم  الالزم  املايل  الدعم  توفر  املجال وعدم  بهذا  املبدعن 

واأن   ، التكنولوجيا  جمييال  يف  البيييداع  عييدم  وراء  ال�صبب  هييو 

ب�صببنا  كان  ال�صوء  ترى  مل   التي  ال�صتثمارات  من  الكثر 

لن اجلييميييييع يييريييد اقييتيي�ييصييام الييكييعييكيية، بييالييتييايل ليين نييتييفييوق يف 

ابتكارات جديده يف جمال تكنولوجيا املعلومات كدول لديها 

ابداعات فكريه �صخ�صيه مثل الهند. 

�صفافية  هناك  يكون  اأن  يجب  اأنه  م�صامرة  حامت  واأو�صح 

يف اتخاذ القرار، فمن اأهم العوامل التي ت�صاعد هذا القطاع 

وغره يف ال�صتمرار والنمو، الإلتزام وال�صتمرارية من قبل 

الت�صريعات  بثبات  النا�صئة  ال�صركات  ت�صجيع  يف  احلكومة 

امليييال الييعييائييد على  والعيييفييياءات حييتييى ي�صمن �ييصيياحييب راأ�يييص 

جتييارب  ميين  والتعلم  الييقييرار  �صنع  يف  وامل�صاركة   ، ا�صتثماره 

الغر اإذا توفرت الإرادة . 

واأكيييييد الييدكييتييور عيييييد اأبييييو دليييبيييوح عييلييى اأنييينيييا يف بييلييد غني 

بالكفاءات الب�صريه والقياده املتفتحه لكنه يقاد على م�صتوى 

املوؤ�ص�صات باإدارات ذات نهج قدمي لي�ص كفوؤ ملتطلبات املرحله 

احلاليه وهنا تكمن امل�صكلة الأ�صا�صية بعدم الثبات على نهج 

واحد.

بدوره، بن املهند�ص مو�صى ال�صاكت باأننا ما زلنا بعيدين 

العاملة  الييييدي  توفر  لعدم   ، امل�صاريع  هييذه  مثل  عيين  جييدا 

املوؤهلة واأن احد اهم ال�صباب ان املخرجات التعليمية لي�صت 

كما يجب ، من هنا اأكد اأن اجلامعات هي اأ�صا�ص اإن�صاء املطبخ 

التقني. 

ا�صتغالل  خييالل  ميين  بيياأنييه  �صالح  نا�صر  املهند�ص  واأ�ييصييار 

وبرامج  تطبيقات  لنتاج  اخلييربة  وذوي  اخلريجن  طاقات 

حيث  من  موجودة  م�صاكل  حتل  اوعاملي  اقليمي  نطاق  على 

�صداد الديون املرتتبة على البلد . 

اجلامعة  واأهييمييييية  دور  على  املقابلة  معن  الييدكييتييور  واأكيييد 

الكفاءات  ا�صتقطاب  خالل  من  املجال  هذا  على  الرتكيز  يف 

والبتعاد  العامل  جامعات  لكربى  املميزين  الطلبة  وابتعاث 

فالردن  والبتعاث،  التعيينات  يف  والوا�صطة  املح�صوبية  عن 

مهياأ لهذا الدور كون البلدان العربية املناف�صة له يف العن�صر 

الب�صري تعي�ص حالة من عدم ال�صتقرار. 

مدينة  تخ�صي�ص  اىل  الييدبييا�ييص  حممود  املهند�ص  واأ�ييصييار 

تكنولوجية  منطقة  لييتييكييون  اجلييديييدة  اليي�ييصيينيياعييييية  اليي�ييصييلييط 

الجنبية  ال�صركات  ميين  لكثر  جييذب  منطقة  تييكييون  بحيث 

للمربمج  الإجمالية  التكلفة  معدل  ان  مبينا  العربية  قبل 

2000 دينار يف حن ان معدل  املحرتف يف الردن ل تتجاوز 

يف  ال�صركات  على  ترتتب  املربمج  لهذا  الجمالية  التكلفة 

امل�صجع  ميين  انييه  واأكيييد  دييينييار،   5000 حييوايل  العربي  اخلليج 

“مطبخا  الردن  يييكييون  بييان  امليييييزة  هييذه  ا�صتثمار  واملييعييقييول 

تقنيا” .

 البيطار: قطاع االتصاالت أساس التحّول 
الرقمي وبحاجة لمزيد من التسهيالت

وزير الزراعة يفتتح موسم الرمان 
ويتفقد مشاريع في وادي السير

النباط-عمان

اأكييييد املييدييير الييتيينييفيييييذي ليييدائيييرة الإعييييالم 

زين  �صركة  يف  ال�صتدامة  واإدارة  والت�صال 

قطاع  اأهييمييييية  على  الييبيييييطييار،  طيييارق  الأردن 

متكن  يف  الأ�يييصيييا�يييصيييي  ودوره  التييي�يييصيييالت 

التي  الأعمال  وجمالت  القطاعات  خمتلف 

على  اأ�صا�صياً  اعتماداً  تعتمد  جميعها  باتت 

التيي�ييصييالت، يف الييوقييت اليييذي فيير�ييصييت فيه 

جائحة كورونا تغيرات كبرة على مناحي 

والتعلم  العمل  واأ�ييصيياليييييب  املختلفة  احلييييياة 

الإلييكييرتونييييية وغيييرهيييا، لت�صلط  والييتييجييارة 

اليي�ييصييوء عييلييى اأهييمييييية هيييذا الييقييطيياع احليييييوي 

واأهمية تعزيز بنيته التحتية. 

على  �صواء  الرقمي  التحول  بيياأن  واأ�صاف 

من  غرها  اأو  احلكومية  اخلييدمييات  �صعيد 

التوّجهات التي تتبناها املوؤ�ص�صات يف العديد 

ميين الييقييطيياعييات، اأكيي�ييصييب قييطيياع التيي�ييصييالت 

اأهمية متزايدة باعتباره ركيزة لهذا التحول 

ال�صاأن،  هييذا  يف  العاملية  للتوّجهات  املييواِكييب 

والذي ما كان له اأن يتحقق دون وجود بنية 

حتتية لالت�صالت قادرة على الربط بكفاءة 

الإلكرتونية  الأنظمة  ملتطلبات  وفقاً  عالية 

ال�صبكات  يف  تييوفييرهييا  اليييواجيييب  واليي�ييصييروط 

الذي  الأميير  البيانات،  نقل  �صرعة  واأبييرزهييا 

كان نتاجاً لال�صتثمارات التي مت �صخها من 

قبل �صركة زين وباقي ال�صركات. 

وتيييابيييع الييبيييييطييار بيييياأن قييطيياع التيي�ييصييالت 

الظروف  خمتلف  يف  م�صوؤولياته  حتّمل  قد 

و�صمان  اخلييدميية  دميييوميية  على  للمحافظة 

تييزويييد امليي�ييصييرتكيين -�يييصيييواء ميين الأفيييييراد اأو 

جودة  باأعلى  باخلدمات  الأعمال-  قطاعات 

ومبيييييا ييييتيييوائيييم مييييع مييتييطييلييبييات امليي�ييصييرتكيين 

مبختلف خدمات الت�صالت، وذلك بالرغم 

�صواء  الييقييطيياع،  الييتييي يتحملها  الأعييبيياء  ميين 

املالية اأو املتعلقة بن�صر ال�صبكات. 

)الفايرب(  ال�صوئية  الألياف  �صبكة  وعن 

اإقييبيياًل متزايداً على هذه  بيياأن هناك  اأو�ييصييح 

بالإنرتنت  ثابتاً  ات�صاًل  توفر  التي  التقنية 

التقنية  هييذه  ن�صر  اأن  اإل  فائقة،  وب�صرعات 

اإىل  لإي�صالها  املناطق  ميين  املييزيييد  وتغطية 

عييييدد اأكيييييرب مييين امليي�ييصييرتكيين يف حمييافييظييات 

وبيييليييدييييات املييمييلييكيية،ييي�ييصييطييدم بييالييعييديييد من 

املييعيييييقييات والييعييقييبييات الييتييي حتييتيياج اإىل جهد 

الهدف  حتقيق  �صبيل  يف  لتذليلها  حكومي 

امليينيي�ييصييود واملييتييمييثييل يف تييو�ييصيييييع تييغييطييييية هييذه 

اخلدمة.

واأ�صار اإىل اأن قطاع الت�صالت يف اململكة 

بحاجة اإىل املزيد من الت�صهيالت التي حتّفز 

على املزيد من ال�صتثمار يف البنية التحتية 

يف  دورهيييا  موا�صلة  ميين  لتتمكن  لل�صبكات، 

ولدعم  والأفيييييراد،  القطاعات  خمتلف  رفييد 

التوّجه احلكومي نحو الرقمنة، التي تعتمد 

كحجر  التيي�ييصييالت  قطاع  على  كبر  ب�صكل 

اأ�صا�ص للم�صي بها قدماً. 

وعن حديث احلكومة و�صعيها نحو اإدخال 

اجليل اخلام�ص اإىل اململكة، قال البيطار اأنه 

مميزات  ميين  التقنية  لهذه  ملييا  اإيجابي  اأميير 

ملييا يوفره  نييظييراً  الييرقييمييي،  الييتييحييّول  �صتخدم 

�صيكون  كبرة  ميزات  من  اخلام�ص  اجليل 

العمليات  العديد من  الأثيير على  لها عظيم 

اأن  الأ�ييصييييياء،اإل  اإنييرتنييت  تطبيقات  وخا�صة 

والقيود  القطاع  لعمل  الناظمة  الت�صريعات 

واملحددات املفرو�صة عليه واأ�صعار الرتددات 

اأمام حتقيقهذا الطموح واأن يغدو  قد تقف 

واقعاً ملمو�صاً، الأمر الذي يدعو اإىل وقفة 

الت�صريعات  ملييراجييعيية  احلييكييوميية  ميين  جييييادة 

الييقييطيياع، جلعلها حمييّفييزة  لييعييمييل  اليينيياظييميية 

واإزاليية  اخلام�ص،  اجليل  خدمات  ن�صر  على 

اأي قيييييود اأو حميييددات قييد حتييول دون قييدرة 

ال�صركات على ال�صتثمار يف هذه اخلدمات، 

هييذا  �ييصييمييلييت  قيييد  احليييكيييومييية  واأن  �ييصيييييمييا  ل 

القت�صادية  اأولييوييياتييهييا  خييطيية  يف  املييو�ييصييوع 

)2021 - 2023( التي اأعلنتها موؤخراً.

التي ميكن منحها لقطاع  وعن احلوافز 

التيي�ييصييالت؛ قيييالأن اأبييرزهييا يتمثل يف اإعييادة 

يف  الييييرتددي  الطيف  حيييييازة  باأ�صعار  النظر 

وحيادية  املمنوحة  الييرخيي�ييص  وميييدة  اململكة 

ا�صتخدام الرتددات، 

اإ�ييصييافيية اإىل اأثيييميييان الييكييهييربيياء املييرتييفييعيية 

الييييتييييي يييتييحييمييلييهييا اليييقيييطييياع وعيييييييدم ميييرونييية 

بال�صتثمار،  املتعلقة  والقوانن  الت�صريعات 

نيياهيييييك عييين ميييدفيييوعيييات اليييقيييطييياع خلييزييينيية 

على  املبيعات  �صريبة  ت�صمل  والتي  الدولة، 

املييكيياملييات والإنيييرتنيييت، واليي�ييصييريييبيية اخلا�صة 

عييلييى املييكيياملييات، ور�ييصييوم امليي�ييصيياركيية بييالييعييوائييد، 

دينار  كل  عن  قر�صاً   65 يعادل  وغرها،مبا 

يييدفييعييه امليي�ييصييرتكييون بيييدل اخليييدميييات، وذلييك 

الت�صريعية  الييبيييييئيية  ا�ييصييتييقييرار  عيييدم  نتيجة 

وال�صريبية. 

وخييتييم الييبيييييطييار حييديييثييه بييالييتيياأكيييييد على 

جّدية ال�صركات يف ال�صتمرار بتقدمي اأف�صل 

م�صرتكيها  تطلعات  تلبي  الييتييي  اخلييدمييات 

ميين الأفييييييراد وقييطيياعييات الأعيييميييال، وتييدعييم 

التوجهات احلكومية يف ذات الوقت لالرتقاء 

القطاع واملحافظة على تطوره ومتّيز  بهذا 

على  لها  امل�صهود  التحتية  وبنيته  خدماته 

اأن  �ييصييرورة  على  مييوؤكييداً  املنطقة،  م�صتوى 

من  �صاغية  اآذانيييياً  الييقييطيياع  مطالبات  تلقى 

قييبييل احلييكييوميية، ليييييكييون اجلييهييد تيي�ييصيياركييييياً، 

الأردنين  تطلعات  بحجم  الإجنيياز  وليكون 

ومبا يحقق الروؤى امللكية ال�صامية باأن يكون 

الأردن يف م�صاف الدول املتقدمة، بتوجيهات 

�صيد البالد وبت�صافر جهود اجلميع.

النباط- عمان

 افييتييتييح وزييييير الييييزراعيييية املييهيينييد�ييص خييالييد 

احليينيييييفييات، اميي�ييص اليي�ييصييبييت، مييعيير�ييص مو�صم 

“اأبناء  جييمييعييييية  نييظييمييتييه  والييييييذي  الييييرمييييان 

املهرات” يف منطقة عراق الأمر.

وقيييال احليينيييييفييات، خيييالل حييفييل الفييتييتيياح 

اليييييذي �ييصييم عيييييددا مييين اليييينييييواب واليييوجيييهييياء 

واملييييزارعيييين، اإن الييييييوزارة تييعييمييل وفيييق روؤيييية 

املجتمعات  دعيييم  تيي�ييصييتييهييدف  �ييصييامييييية  ملكية 

الريفية ومتكن املراأة.

هذا  �صيكون  الزيتون  مهرجان  اأن  وبيين 

املا�صية،  الأعييييوام  عيين  كييثييرا  الييعييام خمتلفا 

بدل  اأييييام  لع�صرة  املهرجان  �صي�صتمر  حيث 

مييين 3 اأييييييام كييمييا كيييان يف الأعييييييوام املييا�ييصييييية، 

اآلف مرت   3 الت�صويق من  وتو�صيع م�صاحة 

اأكييرب عييدد من  األييف مييرت ل�صتيعاب   11 اإىل 

اجلمعيات.

واأ�صار حنيفات اإىل اأن الوزارة دعمت، من 

خييالل ذراعييهييا الإقييرا�ييصييي لييربامييج التنمية 

الريفية ومتكن املراأة وال�صباب، عددا كبرا 

من امل�صاريع التي وفّرت اآلف فر�ص العمل 

املبا�صرة وغر املبا�صرة، م�صيفا اأنها �صت�صمر 

ذات  الييريييادييية  امليي�ييصيياريييع  واإر�يييصييياد  يف متابعة 

الأثر القت�صادي املبا�صر.

وقيييييال رئييييي�ييص اجلييمييعييييية اليييدكيييتيييور علي 

للعام  يعقد  الييذي  املعر�ص  هييذا  اإن  املهرات 

لت�صويق  و�صيلة  اأ�صبح  التوايل  على  الثالث 

منتجات اجلمعيات واملراأة يف الريف.

اليينييائييب منر  يييرافييقييه  وتفقد احليينيييييفييات، 

م�صاريع  امليييزارعييين،  ميين  وعيييدد  ال�صليحات 

الأقنية يف وادي ال�صر، موؤكدا اأهمية اإمتام 

هذه امل�صاريع.

مليييتيييابيييعييية  حييييمييييليييية  اطييييييييييالق  اإىل  ودعييييييييييا 

الإ�ييصييطييوانييييية(  )الييييديييييدان  “النيماتودا” 
والوقاية  مكافحتها  يف  املزارعن  وم�صاندة 

منها.

والييتييقييى احليينيييييفييات عيييددا ميين املييزارعيين 

يف مييواقييع خمييتييلييفيية، ووجييييه لإييييجييياد حلول 

لييلييتييحييديييات اليييتيييي ييييعييياين ميينييهييا امليييزارعيييون 

بال�صرعة املمكنة.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

 الأحد    3   /  10   / 2021

االقتصاد العالمي تحت ثقل شح الوقود وانقطاع الكهرباء 
واضطراب اإلمدادات

تخصيص 100 مليار دوالر سنويا للمناخ من الدول المشاركة
 في المؤتمر

االنباط-وكاالت

انيييقيييطييياع اليييتيييييييار الييكييهييربييائييي يف اليي�ييسيين 

وفييو�ييسييى يف حمييطييات اليييوقيييود يف بييريييطييانيييييا 

نق�ص  يهدد  العمل...  عن  متوقفة  وم�سانع 

�ييسييا�ييسييل  املييييحييييروقييييات واال�ييييسييييطييييرابييييات يف 

اخلييييدمييييات الييلييوجيي�ييسييتييييية بييياإعييياقييية انييتييعييا�ييص 

االقييتيي�ييسيياد الييعيياملييي بييعييد الييركييود اليينيياجييم عن 

اأزمة كوفيد-19.

جييديييدة من  املا�سي منيياذج  االأ�ييسييبييوع  �سهد 

العامل:  يف  االإميييدادات  تعيق  التي  ال�سعوبات 

فيياليي�ييسيين تييعيياين ميين نييقيي�ييص كييبييري يف الفحم 

اأما  الكهربائية.  حمطاتها  لت�سغيل  احلجري 

من  كيياف  عييدد  لديها  فلي�ص  املتحدة  اململكة 

الوقود  لتو�سيل  ال�ساحنات  لقيادة  ال�سائقن 

واملواد الغذائية و�سلع اأخرى. ويف كافة اأنحاء 

الأن  حاداً  ارتفاعاً  الغاز  اأ�سعار  ت�سّجل  اأوروبييا، 

العر�ص ال يكفي لتلبية الطلب.

»بيييييروغيييييل«  الييييبيييياحييييث يف ميييعيييهيييد  ييييييقيييييول 

بواتييه  نيكا�ص  بروك�سل  يف   Bruegel
اأن  اإن »اخليييطييير هيييو  بيير�ييص  لييوكيياليية فييرانيي�ييص 

االقت�سادات،  فتح  اإعيييادة  رغييم  النمو  يتباطاأ 

الأننا لن نتمكن من اإنتاج ما يطلبه النا�ص«.

االقت�سادية  ال�سعوبات  االح�ساءات  تبّن 

»الفرن�سية«. بح�سب  احلالية، 

ن�ساطها  يف  انكما�ساً  ال�سن  �سهدت  فقد 

منذ  االأوىل  لييلييمييرة  �ييسييبييتييميير  يف  اليي�ييسيينيياعييي 

العام. مطلع 

�ييسييّجييل  �ييسيييييكيياغييو،  يف فييرنيي�ييسييا ويف ميينييطييقيية 

الن�ساط ال�سناعي ال�سهر املا�سي حّده االأدنى 

منذ اأوائل العام 2021 )يناير و فراير(.

كما اأن االإنتاج ال�سناعي تراجع يف اليابان 

يف اأغ�سط�ص لل�سهر الثاين على التوايل.

تيييرخيييي   - �يييسيييتيييييييانيييتييي�يييص...  تييييويييييوتييييا،   -

بثقلها  االأولييييية  بيياملييواد  الييتييزود  يف  ال�سعوبات 

على القدرات االإنتاجية لل�سركات.

وقد تاأّثرت �سناعة ال�سيارات ب�سكل خا�ص 

ب�سبب نق�ص بع�ص الرقائق. وخّف�ست �سركة 

كما  املا�سي  ال�سهر  لاإنتاج  توقعاتها  تويوتا 

وفيييييات....(  )بيجو  �ستيانت�ص  جمموعة  اأن 

�سيارات  ل�سناعة  اأملانيا  لها يف  �ستغلق م�سنعاً 

و�سع  اإىل  ميي�ييسييريًة   2022 الييعييام  مطلع  اأوبيييل 

»ا�ستثنائي«.

دوالر  ميييليييييييار   210 اليييقيييطييياع  يييخيي�ييسيير  قييييد 

اأي قيييرابييية  الييييعييييام،  اأعيييمييياليييه هيييييذا  ميييين رقيييييم 

�يييسيييعيييف تييييوقييييعييييات ميييطيييليييع الييييييعييييييام، بييحيي�ييسييب 

»األيك�سبارترنز«  ل�سركة  االأخيييرية  التوقعات 

.Alixpartners
ونييياقيييو�يييص اخليييطييير ييييييدّق اأيييي�يييسييياً يف قييطيياع 

اأم«  اآنييييد  �ييسييركيية »اتيي�ييص  اإذ حتييدثييت  املييابيي�ييص، 

للماب�ص  الييعييميياقيية  اليي�ييسييويييدييية   H&M
عن  نتائجها  عر�ص  اأثناء  اخلمي�ص  اجلاهزة 

املييواد« يف  تو�سيل  وتيياأخييريات يف  »ا�سطرابات 

�سبتمر.

تواجه جمموعة »اإيكيا« Ikea ال�سويدية 

نق�ص  ب�سبب  �سعوبات  جهتها،  من  العماقة 

يف عدد املوظفن يف قطاع النقل واأ�سعار املواد 

االأولية.

بانتعا�ص  مييرتييبييطيية  قييوييية  �ييسييغييوط  و�ييسييط 

ارتفعت  كوفيد،  بعد  ما  مرحلة  يف  االقت�ساد 

خال  اأ�سعاف  خم�سة  مبقدار  ال�سحن  تكلفة 

الغربي  ال�ساحل  اإىل  ال�سن  من  لل�سفر  عام 

املييتييحييدة، وفييق مييوؤ�ييسيير فريتو�ص يف  لييلييواليييات 

البلطيق. بور�سة 

يييو�ييسييح الييبيياحييث جييايييكييوب كييريكيييييغييارد يف 

مييعييهييد »بيييييييرت�يييسيييون« يف وا�ييسيينييطيين اأنيييييه ميين 

التكّيف  احليياويييات  لقطاع  بالن�سبة  ال�سعب 

حييياميييات  اإن  اإذ  الييي�يييسيييدميييات،  مييييع  بيي�ييسييرعيية 

اأي�ساً نق�ساً خطرياً. احلاويات ت�سهد 

الو�سع  هييذا  حتليل  ينبغي  اأنييه  يييرى  لكّنه 

 )...( االقييتيي�ييسييادي  االنييتييعييا�ييص  تيياأخيير  »كخطر 

فيه  مبا  قوية  �ستكون  ال�سدمة  اأن  اأعتقد  ال 

الكفاية لتوؤدي اإىل عودة اإىل الركود«.

هييذه  »مييعييظييم  اأن  بييواتييييييييه  نيكا�ص  يييوؤكييد 

املتو�سط«  املييدى  على  ييّل  حتحُ اأن  يجب  امل�ساكل 

مييتييحييدثيياً عييين احييتييمييال اأن نيي�ييسييهييد بييعييد عييدة 

ف�سول من اال�سطرابات.

وييييعيييتييير رئييييييي�يييص جميييلييي�يييص االحيييتييييييياطيييي 

ال�سعوبات  هييذه  اأن  بييياول  جيييريوم  الييفييدرايل 

تييلييك  »اأكييييييير واأطييييييييول ميييين  تيييكيييون  اأن  مييييكييين 

املتوقعة«.

املييمييكيين تخفيف  اليييوقيييت، مييين  حييتييى ذليييك 

مرفاأ  غييرار  على  املرافئ  بع�ص  يف  االكتظاظ 

لو�ص اأجنلي�ص. وقد يتح�ّسن الو�سع اأي�ساً يف 

املتواجدة  تلك  غرار  على  مهمة  اإنتاج  مراكز 

يف فيتنام التي خرجت للتو من اإغاق ا�ستمّر 

الرئة  مينه،  �سي  هو  مدينة  يف  اأ�سهر  ثاثة 

للباد. االقت�سادية 

اليييوبييياء  اليييوقيييت احليييييايل، ميييا زال  لييكيين يف 

باالأمور. يتحكم 

تيييقيييول كيياتييبيية ميييدّونييية »كيييوبيييوال كييوميينييت« 

امليييالييييييية   Coppola Comment
اأو يف  املتحدة  اململكة  اإن »يف  فران�س�ص كوبوال 

انتهى«.  الوباء  اأن  لو  كما  يت�سّرفون  اأوروبييا، 

اأن  ميكن  ال  الييدولييييية  »الييتييجييارة  اأن  وت�سيف 

يف  زال  مييا  طيياملييا  الطبيعي  و�سعها  اإىل  تييعييود 

بع�ص الدول نا�ص ميوتون جراء كوفيد«.

االنباط-وكاالت

االأمم  موؤمتر  رئي�ص  �سارما  األوك  قال 

املييتييحييدة لييتييغييري املييينييياخ اميي�ييص اليي�ييسييبييت اإن 

القمة  مييوؤمتيير  يف  �ست�سارك  التي  الييوفييود 

االلتزام  اتفقت على �سرورة  يف جا�سجو 

�سنويا  دوالر  مليار   100 تخ�سي�ص  بتعهد 

االأكرث عر�سة للمخاطر  البلدان  مل�ساعدة 

الق�سية. هذه  مع  التعامل  على 

وبيييعيييد اجيييتيييمييياعيييات عيييقيييدت عييلييى مييدى 

اأيييييييام يف اإييييطييياليييييييا متييهيييييدا لييلييقييميية، قييال 

اأهييمييييية  تيييوافيييقيييا حييييول  اإن هييينييياك  �يييسيييارميييا 

 1.5 هييدف  جلعل  اجلهود  من  املزيد  بييذل 

واأ�ييسيياف  للتحقيق.  قييابييا  مييئييوييية  درجييية 

فيما  اجلييهييود  ت�سافر  اليي�ييسييروري  ميين  اأن 

بح�سب  بييلييد،  كييل  يف  امليينيياخ  بخطط  يتعلق 

»رويرتز«.

التو�سل  �ييسييمييان  اإىل  املييوؤمتيير  ويييهييدف 

طييمييوحييا  اأكيييييرث  ميينيياخييييية  اإجيييييييييراءات  اإىل 

بيييليييد وقيييعيييت عييلييى   200 نيييحيييو  مييين جيييانيييب 

ظاهرة  حل�سر   2015 لعام  باري�ص  اتفاق 

بدرجتن  العامل  يف  احلييراري  االحتبا�ص 

مئويتن، اأو بدرجة مئوية ون�سف درجة، 

ال�سناعية. الثورة  قبل  ما  معدالت  فوق 

بريطانيا تسمح للجيش بتوصيل 
الوقود للمحطات

»ستاندرد آند بورز« تعدل نظرة 
تصنيف ُعمان إليجابية.. انخفاض كبير 

لعجز الميزانية

تذبذب النمو الصيني يعزز أسعار 
الدوالر .. الحذر يسود أسواق المال

االنباط-وكاالت

اأفيييييياد تييقييرييير اإخييييبيييياري امييي�يييص بييييياأن قيييوات 

الييوقييود  تو�سيل  �ستبداأ  الييريييطيياين  اجلي�ص 

بداية من غد  الباد،  اأنحاء  املحطات يف  اإىل 

االآن  حتى  للحكومة  تدخل  اأكيير  يف  االثنن، 

حلل اأزمة جتتاح الباد.

ونقلت وكالة »بلومرج« لاأنباء عن بيان 

اجلمعة  اأم�ص  متاأخر  وقييت  يف  �سدر  حكومي 

باأنه �سيتم ن�سر 200 من اأفراد اجلي�ص، بينهم 

100 �سائق، لتوزيع الوقود.

كما عززت احلكومة اإجراءت كانت اأعلنتها 

اإىل  اأجانب  عمال  ال�ستقدام  املا�سي  االأ�سبوع 

�سائقي  ميين  ليييي300  بال�سماح  املتحدة،  اململكة 

�ييسيياحيينييات الييييوقييييود بيياحليي�ييسييور عييلييى اليييفيييور، 

دخول  تاأ�سريات  ملنح  طييارئ  برنامج  ومتديد 

حتى  الثقيل،  النقل  ل�سائقي  بالن�سبة  الباد 

العام املقبل.

الييتييي  اإن اخلييييطييييوات  الييي�يييسيييركيييات  وقييييالييييت 

�ييسييابييق- واليييتيييي تنتهي  اتييخيياذهييا يف وقيييت  مت 

كييافييييية،  لييييي�ييسييت  بيينييهيياييية -2021  �ييسيياحيييييتييهييا 

اإجييراءات مكافحة وباء كورونا،  حيث و�سعت 

االحتاد  من  املتحدة  اململكة  خروج  وتداعيات 

على  �سخمة  �سغوطا  )بريك�ست(  االأوروبييييي 

العمال.

وتييياأتيييي هييييذه الييييقييييرارات يف اليييوقيييت اليييذي 

ييي�ييسييعييى فيييييييه رئييييييي�يييص الييييييييييوزراء اليييرييييطييياين 

خال  اأن�ساره  طماأنة  اإىل  جون�سون  بوري�ص 

باأن  املحافظن،  العام حلزب  ال�سنوي  املوؤمتر 

احلكومة ت�سيطر على االأو�ساع. ولكن جمعية 

جتار البنزين بالتجزئة تقول اإن عودة م�ساألة 

�ست�ستغرق  الييطييبيييييعييي  و�ييسييعييهييا  اإىل  اليييوقيييود 

اأ�سابيع.

كميات  تو�سيل  يتم  اإنييه  احلكومة  وقييالييت 

من الوقود اإىل املحطات، تفوق ما يتم بيعه، 

واأكدت عدم وجود نق�ص.

�ستيف  النييكيي�ييسييرت،  دوقييييية  م�ست�سار  وقيييال 

بيياركييلييي يف بيييييان:« فييى حييال ا�ييسييتييمييرارالييعييودة 

اإىل اأمناط ال�سراء العادية، �ستقل الطوابري، 

و�سنمنع اإغاق حمطات الوقود.« 

االنباط-وكاالت

ام�ص،  بيييورز،  اآنييد  �ستاندرد  وكيياليية  اأ�ييسييدرت 

عّدلت  والييذي  لل�سلطنة  االئتماين  ت�سنيفها 

اإىل  ميي�ييسييتييقييرة  مييين  امل�ستقبلية  نييظييرتييهييا  فيييييه 

اإيجابية مع التاأكيد على الت�سنيف االئتماين 

.B+/B عند

تاأتي النظرة امل�ستقبلية االإيجابية - بح�سب 

يف  ال�سلطنة  واإجيييييراءات  ل�سيا�سات   - الييوكيياليية 

االقت�سادية  الييتييحييديييات  ملييعيياجليية  اال�ييسييتييجييابيية 

واليي�ييسييحييييية واخلييييطييييوات اليييتيييي اّتيييخيييذتيييهيييا يف 

اإطيييييار اخلييطيية املييالييييية مييتييو�ييسييطيية املييييدى نحو 

جانب  اإىل  وا�ييسييتييدامييتييه  امليييايل  االأداء  حت�سن 

وتييراجييع حييدة جائحة  النفط  اأ�ييسييعييار  يين  حتيي�ييسحُّ

العجز  خف�ص  يف  ت�ساهم  والتي  كوفيد19-، 

املايل واحلد من ارتفاع �سايف الدين احلكومي 

لوكالة  وفقا  املقبلة،  الثاث  ال�سنوات  خييال 

االأنباء العمانية.

اآند بورز يف تقريرها اإىل  واأ�سارت �ستاندرد 

لل�سلطنة  االئتماين  الت�سنيف  رفييع  اإمكانية 

يف الييييعييييام امليييقيييبيييل مييييع ا�يييسيييتيييميييرار جييينيييي ثييمييار 

االإجراءات املالية املتخذة وارتفاع منو الن�ساط 

ن االأداء املايل  االقت�سادي الذي يوؤدي اإىل حت�سحُّ

وخف�ص �سايف الدين احلكومي.

تيي�ييسييري تييوقييعييات �ييسييتييانييدرد اآنيييييد بيييييورز اإىل 

انيييخيييفيييا�يييص عيييجيييز امليييييوازنييييية اليييعيييامييية لييلييدوليية 

 2020 عيييام  يف   15.3% مييين  كييبييري  بيي�ييسييكييل 

االإجيييميييايل  املييحييلييي  الييينييياجت  مييين   4.2% اإىل 

عجز  انخفا�ص  واإىل   ،2021 الييعييام  هييذا  يف 

االإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  اجليياري  احل�ساب 

 2020 عييامييي  يف   4.4% اإىل   12% مييين 

و2021 على التوايل.

كما ترى �ستاندرد اآند بورز حدوث انتعا�ص 

عام  ميين  اعييتييبيياًرا  ال�سلطنة  يف  قييوي  اقت�سادي 

2022 مدفوًعا بارتفاع االإنتاج النفطي ومنو 
قطاع االأن�سطة غري النفطية كقطاع اخلدمات 

واليييرثوة  واليي�ييسييييياحيية  واليي�ييسيينيياعيية  اللوج�ستية 

م�ستهدفات  متثل  وهييي  والييزراعييييية  ال�سمكية 

املتوقع  من  حيث  العا�سرة،  اخلم�سية  اخلطة 

بن�سبة  احلقيقي  االإجمايل  املحلي  الناجت  منو 

 3.1% اإىل  لي�سل   2021 عام  يف   1.7%
خال الفرتة )2022-2023(.

االنباط-وكاالت

بييييداأ اليييييدوالر الييربييع االأخييييري ميين 2021 

قرب اأعلى م�ستوياته يف العام، لي�سجل اأف�سل 

توقع  مع  )يونيو(  منذ حزيران  اأ�سبوعي  اأداء 

امليي�ييسييتييثييمييرييين اأن يييرفييع جمييليي�ييص االحييتييييياطييي 

اإىل الت�سديد  اأنه مييل  االحتييادي، الذي يبدو 

اليينييقييدي، اأ�ييسييعييار الييفييائييدة بييوتييرية اأ�يييسيييرع من 

نظرائه الرئي�سن.

اأ�سل ماذ  الدعم باعتباره  الدوالر  وتلقى 

اآمييييين، مييين احلييييذر الييييذي ييي�ييسييود املييعيينييويييات يف 

ال�سوق ب�سبب خماوف كوفيد - 19، وتذبذب 

اإحراز تقدم يف وا�سنطن  النمو ال�سيني وعدم 

�سقف  لرفع  االأفييق  يف  يلوح  نهائي  موعد  قبل 

االقرتا�ص احلكومي يف الواليات املتحدة.

الييدوالر  موؤ�سر  ا�ستقر  لييي«رويييرتز«،  ووفييقييا 

املييائيية  يف   1.1 ربيييح  اأن  بييعييد   ،94.287 عيينييد 

اأكر ارتفاع  منذ بداية االأ�سبوع اجلاري، وهو 

اأ�سبوعي منذ اأواخر حزيران )يونيو(.

اأم�ص،  تعامات  خييال  اليييييورو  ا�ستقر  كما 

1.3 يف  1.1578 دوالر، لكنه انخف�ص  عند 

املييائيية تقريبا يف االأ�ييسييبييوع، ونييزل عيين م�ستوى 

ليام�ص  دوالر،   1.16 نحو  عند  رئي�ص  دعم 

اأدنى م�ستوياته منذ متوز )يوليو( 2020.

وارتفع الن عن اأدنى م�ستوى يف 19 �سهرا 

الذي بلغه اأثناء الليل، لكنه خ�سر 0.6 يف املائة 

اإذ  اأ�سبوعن،  القدر يف  االأ�سبوع ومثلي هذا  يف 

اأدى ارتييفيياع عييوائييد اخلييزانيية االأمييريييكييييية اإىل 

الدوالر،  اإىل  اليابان  من  التدفقات  ا�ستقطاب 

تعامات  اأحييدث  يف  اليابانية  العملة  و�سجلت 

للدوالر.  111.21
ع�سرة  الأجيييل  القيا�سية  اخلييزانيية  وعييوائييد 

اأعوام مرتفعة لاأ�سبوع ال�ساد�ص على التوايل، 

وترتفع العوائد احلقيقية الأجل ع�سرة اأعوام، 

بكثري  اأ�سرع  بوترية  الت�سخم،  منها  املخ�سوم 

من نظرياتها يف اأوروبا.

و�سجلت العمات املرتبطة بال�سلع االأولية 

تقرير  عقب  اخلمي�ص  الييييدوالر  مقابل  قييفييزة 

�سركات  وجهت  ال�سن  باأن  اأفيياد  لي«بلومبريج« 

تكلفة،  بيياأي  لل�ستاء  اإمييييدادات  بتدبري  الطاقة 

لكنها عادت للتعر�ص ل�سغوط اليوم.

الفحم  ميين  مييزيييد  لت�سليم  بييكيين  وتيي�ييسييارع 

لييلييمييرافييق ال�ييسييتييعييادة االإمييييييدادات يف ظييل اأزمييية 

ب�سبب  االأ�ييسييواق  ا�سطراب  يف  ت�سببت  كهرباء 

تاأثريها ال�سلبي املحتمل يف النمو االقت�سادي.

ونيييزل اليييييدوالر االأ�يييسيييرتايل 0.3 يف املييائيية 

 3.6 وتييراجييع  اأمريكي  دوالر   0.7203 اإىل 

يف املييائيية يف الييربييع الثالث ميين الييعييام، م�سجا 

اأداء بن عمات جمموعة الدول الع�سر  اأ�سواأ 

ب�سدة  انخف�ست  اإذ  الييييدوالر،  مقابل  الييكييرى 

الت�سدير  �سلعة  وهييو  اخليييام،  احلييديييد  اأ�ييسييعييار 

اليييرئييييييي�يييسييية الأ�ييييسييييرتاليييييييييا. وتيييييراجيييييع الييييييدوالر 

 0.6882 اإىل  املييائيية  يف   0.2 اليينيييييوزيييليينييدي 

دوالر اأمريكي.

املائة  يف   0.2 اال�سرتليني  اجلنيه  ونيييزل 

اأ�سهر  ت�سعة  يف  م�ستوى  اأدنيييى  فييوق  ليييييتييداول 

بقليل عند 1.3452 دوالر.

�سجلت  اأن  بعد  الييذهييب  تييراجييع  ذليييك،  اإىل 

املييعييدن  لييكيين  قيييوييييا،  اأداء  الييعييمييليية االأمييريييكييييية 

االأ�سفر ما زال متما�سكا فوق م�ستوى الدعم 

املخاوف  تلحق  اإذ  دوالرا،   1750 املهم  الفني 

ب�ساأن ارتفاع الت�سخم والنمو ال�سرر باالإقبال 

على املخاطرة.

ونزل الذهب يف املعامات الفورية 0.2 يف 

1753.67 دوالر لاأوقية بحلول  اإىل  املائة 

0915 بتوقيت جرينت�ص. وتراجعت  ال�ساعة 

العقود االأمريكية االآجلة للذهب 0.2 يف املائة 

اإىل 1754.30 دوالر.

نحو  زال مرتفعا  مييا  االأ�ييسييفيير  املييعييدن  لكن 

تراجع  اأ�سهم  اإذ  االأ�سبوع،  يف  املائة  يف   0.2
الدوالر اأم�ص االأول، يف اأن ي�سجل الذهب قفزة 

املائة. يف  بنحو 2 

اإذ تراجعت  اأييي�ييسييا  الييدعييم  الييذهييب  وتييلييقييى 

نيييزول وول �سرتيت  االأوروبييييييية عقب  االأ�ييسييهييم 

واآ�سيا بفعل توقعات باأن ت�سخم منطقة اليورو 

قد يقفز، يف ظل تباطوؤ النمو االقت�سادي.

لكن بع�ص املحللن قالوا »اإن توقعات باأنه 

االحتياطي  جمل�ص  يقل�ص  اأن  املحتمل  ميين 

االحتادي تدريجيا دعمه االقت�سادي هذا العام 

خف�ص  اإن  اإذ  الييذهييب،  على  ال�سغط  يييوا�ييسييل 

الييفييائييدة مييييييان اإىل  اأ�ييسييعييار  التحفيز وزييييادة 

االرتفاع،  اإىل  احلكومية  ال�سندات  عوائد  دفع 

ما يزيد تكلفة فر�سة حيازة الذهب«.

االأخيييرى،  النفي�سة  املييعييادن  اإىل  وبالن�سبة 

 22.22 اإىل  املييائيية  يف   0.1 الييفيي�ييسيية  نييزلييت 

يف   0.2 الييبيياتيين  وارتيييفيييع  لييياأوقييييييية.  دوالر 

املائة اإىل 965.11 دوالر وتراجع الباديوم 

دوالر.  1898.55 اإىل  املائة  يف   0.6

نيويورك - رويرتز

على  �ييسييرتيييت  وول  يف  االأ�يييسيييهيييم  اأغيييليييقيييت 

ارتييفيياع،ميي�ييسييتييهييليية اليييربيييع اليييرابيييع مييين الييعييام 

اقت�سادية  بيانات  بدعم  ال�سراء  على  باإقبال 

الت�سدي  �سعيد  على  تقدم  واإحييراز  اإيجابية 

ب�ساأن  وا�ييسيينييطيين  وتيييطيييورات يف  لييكييوفيييييد-19 

احيييتيييميييال متيييريييير مييي�يييسيييروع قييييانييييون الييبيينييييية 

التحتية.

االأ�يييسيييهيييم  ميييوؤ�يييسيييرات  جييميييييع  اأداء  تييقييلييب 

�سابق  وقت  يف  الثاثة  الرئي�سية  االأمريكية 

يف  لييلييزيييادة  تتجه  بيييداأت  لكنها  اجلل�سة،  ميين 

وقت متاأخر من امل�ساء، وذلك بقيادة االأ�سهم 

االقت�سادية. بالدورة  املرتبطة 

واكييتيي�ييسييب اليي�ييسييعييود زخييمييا بييعييد اأن اأعييليين 

جو  االأمييريكييي،  الرئي�ص  اأن  االأبي�ص  البيت 

املفاو�سات  يف  اأكييير  ب�سكل  ينخرط  بييايييدن، 

بيي�ييسيياأن ميي�ييسييروع قييانييون االإنييفيياق عييلييى البنية 

اليييتيييحيييتييييييية اليييييييييذي جتيييييييري مييينييياقييي�يييسيييتيييه يف 

الكونغر�ص.

وميييييع ذلييييييك، اأغيييليييقيييت جييميييييع امليييوؤ�يييسيييرات 

الثاثة دون م�ستوى اإغاق اجلمعة املا�سي، 

ونا�سداك   500 بييورز  انييد  �ستاندرد  �سجل  اإذ 

منذ  لهما  اأ�سبوعي  انخفا�ص  اأكيير  املجمع 

فراير /�سباط.

وبيينيياء عييلييى بيييييانييات غييري ر�ييسييمييييية، �سعد 

نقطة   488.73 ال�سناعي  جونز  داو  املوؤ�سر 

نقطة،   34332.65 اإىل   %1.44 يييعييادل  مبييا 

على   500 بييورز  انييد  �ستاندرد  املوؤ�سر  واأغييلييق 

 4357.42 1.16% اإىل  اأو  49.88 نقطة  ارتفاع 

 108.76 املجمع  نا�سداك  املوؤ�سر  وزاد  نقطة، 

نقطة اأو 0.75% اإىل 14557.34 نقطة.

األسهم األميركية تستهل أكتوبر بمكاسب مدعومة
 من التفاؤل االقتصادي

النفط يغلق قرب قمة 3 سنوات قبيل اجتماع أوبك+

لندن - رويرتز

دوالرا   78 ميي�ييسييتييوى  فييييوق  اليينييفييط  اأغيييليييق 

اأعييلييى م�ستوى  لييلييرميييييل، ليييييكييون قييريييبييا ميين 

بييلييغييه يف وقيييت �سابق  اليييذي  �ييسيينييوات  يف ثييياث 

االأ�سبوع املا�سي، مدعوما بتوقعات باأن وزراء 

لرفع  معتدلة  وترية  على  �سيحافظون  اأوبييك 

االإنتاج.

للبرتول  امل�سدرة  البلدان  منظمة  جتتمع 

وحييلييفيياوؤهييا، يف اإطييييار جمييمييوعيية اأوبيييييك+، يييوم 

االثيييينيييين. وتييعييمييل املييجييمييوعيية عييلييى االإليييغييياء 

اليييتيييدرييييجيييي لييلييتييخييفييييي�ييسييات غييييري امليي�ييسييبييوقيية 

اأن  غييري  املا�سي،  الييعييام  تبنوها  التي  لاإنتاج 

اأكرث  هو  ما  فعل  يف  تفكر  اإنها  تقول  م�سادر 

من ذلك.

وارتيييفيييع خيييام بييرنييت 97 �ييسيينييتييا مبيييا يييعييادل 

1.2% اإىل 79.28 دوالر عند الت�سوية، م�سجلة 

الييتييوايل. وتقدم  اأ�ييسييبييوعييي على  ارتييفيياع  رابيييع 

 85 الو�سيط  تك�سا�ص  غييرب  االأمييريكييي  اخلييام 

مع  دوالر   75.88 الت�سوية  �سعر  ليبلغ  �سنتا 

ت�سجيل االأ�سبوع ال�ساد�ص من املكا�سب.

وقال اإدوارد مويا كبري حمللي االأ�سواق يف 

�سلفا  عليه  باملتفق  اأوبك+  التزمت  »اإذا  اأواندا 

البالغة  لها  املخطط  الييزيييادة  فقط  وطبقت 

400 األف برميل يوميا يف نوفمر، فاإن اأ�سواق 

 90 اأ�سعارا للنفط عند  الطاقة �ست�سهد قريبا 

دوالرا«، م�سيًفا اأن اأي زيادة اأقل من 600 األف 

برميل �سرتفع االأ�سعار.

هييذا  االأمييريكييييية  الييطيياقيية  �ييسييركييات  وزادت 

الطبيعي  واليييغييياز  اليينييفييط  ميينيي�ييسييات  االأ�ييسييبييوع 

ا�ستاأنف  اإذ  الييتييوايل،  عييلييى  الييرابييع  ليياأ�ييسييبييوع 

ت�سررت  التي  البحرية  الييوحييدات  من  املزيد 

من عوا�سف اخلدمة يف خليج املك�سيك.

هيوز  بيكر  الطاقة  خدمات  �سركة  وقالت 

اإن  وثيقة،  مبتابعة  يحظى  الذي  تقريرها  يف 

يف   528 اإىل  �سبعا  ارتفع  احلفر  من�سات  عدد 

االأ�سبوع املنتهي يف االأول من اأكتوبر /ت�سرين 

ني�سان  اأبريل  منذ  م�ستوى  اأعلى  وهو  االأول، 

.2020
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ضوء أخضر أميركي للعمالت المشفرة.. 
بيتكوين تقفز لهذا المستوى

ملياردير يخسر جنسيته وأمواله 
وصحته على طريق الهروب من الضرائب

االنباط-وكاالت

قفزت عملة بيتكوين، يف غ�ضون دقائق 

يوليو،  منذ  اليومية  مكا�ضبها  اأكببر  اإىل 

وارتببفببعببت الببعببمببات الببرقببمببيببة الأخببببرى 

اأكببر  اأعببقبببببت  يف مببوجببة �ببضببعببود مفاجئة 

انخفا�ض �ضهري منذ مايو.

اإيببريببوم، وليببت كوين،  اأي�ضاً  وقفزت 

بببلببومببرغ  مببوؤ�ببضببر  �ببضببعببد  كببمببا   ،EOSو

غالك�ضي كريبتو بن�ضبة 8.9%. ياأتي ذلك، 

بن�ضبة  بيتكوين  عملة  تراجعت  اأن  بعد 

7.6% يف �ضبتمر و�ضط خماوف من زيادة 

ال�ضني والوليات  التنظيمي يف  ال�ضغط 

املتحدة.

وقدم املتداولون جمموعة متنوعة من 

اأ�ضار  حيث  للمكا�ضب،  املحتملة  الأ�ضباب 

جمل�ض  رئي�ض  ت�ضريحات  اإىل  البع�ض 

ببباول يوم  الفيدرايل جببروم  الحتياطي 

لديه  لي�ض  املركزي  البنك  ببباأن  اخلمي�ض 

بينما  امل�ضفرة”،  العمات  حلظر  “نية 
الأ�ببضببعببار  مببب�ببضببتببويببات  البببببعبب�ببض  ا�ضت�ضهد 

يراقبها  التي  املتحركة  املتو�ضطات  مثل 

املحللون الفنيون عن كثب.

وقبببببببببال بببببببببباول يف جبببلببب�بببضبببة ا�بببضبببتبببمببباع 

بالكونغر�ض يوم اخلمي�ض اإنه “لي�ض لديه 

نية” حلظر العمات امل�ضفرة. ومع ذلك، 

فقد اأ�ضاف اأن العمات امل�ضتقرة قد تكون 

قابلة اأكر للتنظيم.

التنفيذي  الببرئببيبب�ببض  قببالببت  بببببدورهببببا، 

 Valkyrie الببتبب�ببضببفببر  اأ�بببضبببول  ملببديببر 

“كانت  والببد:  ليا   ،Investments
الأ�ضواق تتداول بحظر منذ اأ�ضابيع، ب�ضبب 

الفتقار اإىل الو�ضوح التنظيمي والبيانات 

التي  الأمركية  ال�ضلطات  عن  ال�ضادرة 

ت�ضر اإىل اأنها ت�ضعى اإىل تقلي�ض ن�ضاط 

الت�ضفر ب�ضكل كبر«.

مع  جنب  اإىل  جنباً  “هذا،  واأ�ببضببافببت، 

البب�ببضببعببف يف �بببضبببوق الأ�بببضبببهبببم، فببيببمببا يعد 

وقببت �ضعودي منوذجي  اأكتوبر هو  �ضهر 

لأ�بببضبببواق الببعببمببات الببرقببمببيببة، ميببكببن اأن 

القائم على  التداول  اإىل حتول يف  ي�ضر 

لاأ�ضابيع  الت�ضفر  اأ�ببضببواق  يف  املخاطرة 

العديدة القادمة، حيث ي�ضعى امل�ضتثمرون 

الأ�ببضببول  غببر  عببوائببد يف  للح�ضول على 

الببتببقببلببيببديببة«. ومبببببع ارتببببفبببباع بببيببتببكببويببن، 

اأ�ضهم �ضركات بور�ضات العمات  ح�ضلت 

اأ�ضهم  ارتفعت  حيث  دفعة،  على  امل�ضفرة، 

�ببضببركببة مببباراثبببون ديببجببيببتببال هببولببديببنببغببز، 

ا�ضرتاتيجي،  ومببايببكببرو  ديجيتال،  وبببيببت 

ارتفاع  5% يوم اجلمعة، عقب  باأكر من 

عملة بيتكوين باأكر من 11%، متجاوزة 

م�ضتوى 48000 دولر.

االنباط-وكاالت

قالت وزارة العدل الأمركية، اإن 

املببلببيببارديببر   ،TCS �ببضببركببة  مببوؤ�ببضبب�ببض 

اأوليغ تينكوف، وافق على دفع اأكر 

بالذنب  واأقر  500 مليون دولر  من 

يف قبب�ببضببيببة احبببتبببيبببال اأمبببركبببيبببة عببام 

2013 اتهمته باإخفاء اأ�ضول للتهرب 

تينكوف،  اأخفى  ال�ضرائب.  دفع  من 

53 عاماً، اأ�ضوًل ودخًا بقيمة مليار 

جن�ضيته  عببن  تببخببلببى  عببنببدمببا  دولر 

الأويل  العام  الطرح  بعد  الأمركية 

لببائببحببة  وفبببقببباً   ،TCS ملببجببمببوعببة 

العام  عنها  الك�ضف  مت  التي  التهام 

املا�ضي.

بعد اإلقاء القب�ض عليه يف فراير 

2020 يف لندن، كان يطعن يف ت�ضليمه 

اإىل الوليات املتحدة اأثناء خ�ضوعه 

للعاج من �ضرطان الدم. تبلغ قيمة 

ن�ضف  املزعوم،  ال�ضريبي  الحتيال 

اأكر ق�ضية تهرب �ضريبي يف  قيمة 

رفعها  التي  الق�ضية  وهببي  اأمببركببا، 

املببببدعببببون الببببعببببامببببون الأمببببركببببيببببون 

�ببضببد روببببببرت تبببي ببببروكبببمبببان، قطب 

اتهامه  مت  هيو�ضنت،  يف  بببرجمببيببات 

اأكبببتبببوببببر بببا�ببضببتببخببدام �ببضبببببكببة من  يف 

ملياري  لإخفاء  الكاريبية  الكيانات 

تينكوف  ووافبببق  الببدخببل.  مببن  دولر 

506828377 دولراً، والتي  على دفع 

امل�ضددة،  غر   2013 �ضرائب  ت�ضمل 

وعقوبة الحتيال املدين والغرامات 

والببفببوائببد، وفببقبباً لبببببيببان �ببضببادر عن 

يبببوم اجلببمببعببة. وتببقببدر  الببعببدل  وزارة 

دولر،  مببلببيببارات   8 بببب  تينكوف  ثبببروة 

للمليارديرات.  بلومرغ  ملوؤ�ضر  وفقاً 

يف عام 2013، اأبلغ تينكوف كذباً عن 

يف  دولر  اآلف   206 عببن  يببقببل  دخبببل 

من  الببرغببم  على  ال�ضريبي  الإقبببرار 

اأنه ح�ضل على اأكر من 192 مليون 

الأويل  الببببعببببام  الببببطببببرح  مببببن  دولر 

ل�ضركة تي �ضي اإ�ض يف بور�ضة لندن 

يف اأكبببتبببوببببر مبببن ذلببببك البببعبببام، وفببقبباً 

العامني الأمركيني. للمدعني 

بببعببد ثببباثبببة اأيببببببام مبببن الكببتببتبباب 

ال�ضفارة  اإىل  امللياردير  ذهببب  العام، 

عن  للتخلي  مو�ضكو  يف  الأمببركببيببة 

قببال  ح�ضبما  الأمببركببيببة،  جن�ضيته 

النطق  املببقببرر  مببن  الدعبببباء.  ممثلو 

اأوكببانببد  اأكببتببوبببر يف   29 ببباحلببكببم يف 

كاليفورنيا. بولية 

دبي - العربية

اأكر  اأحد  العاملية،  دبي  موانئ  �ضركة  تتوقع 

اخببتببنبباقببات  ا�ببضببتببمببرار  الببعبباملببيببة،  املبببوانبببئ  م�ضغلي 

�ببضببا�ببضببل الببتببوريببد الببتببي اأثببببرت عببلببى الببتببدفببقببات 

التجارية العاملية ملدة عامني اآخرين على الأقل.

والببرئببيبب�ببض  الإدارة  جمببلبب�ببض  رئبببيببب�بببض  وقببببببال 

لتلفزيون  �ضليم،  بن  اأحمد  �ضلطان  التنفيذي، 

 2020 بلومرغ، على هام�ض معر�ض دبي اإك�ضبو 

لأزمة  العاملية  التجارة  “تعر�ضت  اجلمعة:  يوم 

�ضن�ضهد   2023 عام  يف  ورمبببا  الوباء،  بداية  منذ 

حدتها«. تخفيف 

والببببتبببباأخببببرات  الببنببقبب�ببض  اآثبببببببار  اأن  واأ�بببببضببببباف 

تكاليف  الهائل يف  تنعك�ض يف الرتفاع  املرتاكمة 

�ضحن الب�ضائع. وقال “�ضت�ضتمر اأ�ضعار ال�ضحن 

ال�ضحن  �ببضببركببات خببطببوط  و�ببضببتببظببل  البببزيبببادة  يف 

النعيم«. م�ضتمتعة بفرتة من 

وتببكببافببح �ببضببا�ببضببل الببتببوريببد الببعبباملببيببة ملببواكبببببة 

الببطببلببب والببتببغببلببب عببلببى ا�بببضبببطبببراببببات الببعببمببالببة 

كوفيد. حيث حذر  تف�ضي فرو�ض  الناجمة عن 

اأكبببر خببط مبباحببي يف الببعببامل، اإيبببه.ببببي مببولببر-

لفرتة  ت�ضتمر  قد  الختناقات  اأن  من  مر�ضك، 

اأطببببول مببن املببتببوقببع، وتببعببهببدت بع�ض البب�ببضببركببات 

بو�ضع حد اأق�ضى لاأ�ضعار الفورية.

على اجلانب الأخر، قال �ضليم اإن موانئ دبي 

وتاأجر  جديد  مقر  لبناء  خططاً  األغت  العاملية 

على  تعمل  ال�ضركة  اأن  واأ�ببضبباف  اأكبببر.  مكاتب 

بناًء على  التي تعمل بها،  اإعادة هيكلة الطريقة 

املكاتب  اإىل  احلاجة  مدى  حول  ال�ضوؤال،  اإجابة 

ال�ضركة بالفعل. التي حتتاجها 

تلبية  يف  التاأخر  اإن  املقابلة،  خببال  قببال  كما 

طلبات ال�ضركات العاملية من ال�ضني و�ضل لنحو 

3 �ضنوات، حيث يتم اإغاق املوانئ مع كل ظهور 

حلالة كورونا جديدة.

االنباط-وكاالت

اأعبببلبببنبببت مببنبب�ببضببة تبببببببداول البببعبببمبببات املبب�ببضببفببرة 

لهجوم  تعر�ضها   »Coinbase« الأمببركببيببة 

 6 ح�ضابات  من  م�ضفرة  عمات  �ضرقوا  قرا�ضنة، 

اآلف م�ضتخدم على الأقل.

للعمات  بور�ضة  متثل  التي  املن�ضة  واأفببببادت 

“ل�ضوء احلببظ، بني مار�ض  اإنببه:  امل�ضفرة، يف بيان 

ثالث  2021، كنتم �ضحايا حملة طرف  و20 مايو 

لببلببو�ببضببول غببر املبب�ببضببرح بببه اإىل حبب�ببضببابببات عماء 

Coinbase و�ضحب اأموالهم من املن�ضة«.
الأمببببوال من  �ضرقة  “جرت  اأنبببه  البيان  وذكبببر 

ا�ضتخدم  وقببد  الأقبببل،  على  عميل  ح�ضاب  اآلف   6

املهاجمون الت�ضيد الإلكرتوين اأو تقنيات الهند�ضة 

الجتماعية الأخرى للو�ضول اإىل عناوين الريد 

الإلببببكببببرتوين لببلببمبب�ببضببتببخببدمببني واأرقبببببببام الببهببواتببف 

وكلمات املرور«.

الأ�بببضبببول  لببتبببببادل   Coinbase ومببنبب�ببضببة 

الببرقببمببيببة مبببدرجبببة يف ببببور�بببضبببة نبببا�بببضبببداك، وقببد 

تعر�ضت ل�ضتغال ثغرة اأمنية يف نظام امل�ضادقة 

الثنائية اخلا�ض بها.

 Bleeping جاء التقرير الأويل من �ضركة

Computer بعد اأ�ضبوع من اإ�ضقاط ال�ضركة 
خببطببطببهببا لإطبببببباق مببنببتببج قبببر�بببض جبببديبببد ب�ضبب 

التهديدات الإلكرتونية.

جببببرى ا�ببضببتببهببداف �ببضببحببايببا الببقببر�ببضببنببة املببالببيببة 

بببني مببار�ببض ومببايببو مببن هببذا الببعببام، وفببًقببا لر�ضالة 

مت اإر�ببضببالببهببا اإىل الببعببمبباء املببتبب�ببضببرريببن. وقببالببت 

من�ضة العمات امل�ضفرة اإنه �ضيتم تعوي�ض جميع 

العماء املت�ضررين، باأموال م�ضاوية لقيمة العملة 

امل�ضروقة من ح�ضاباتهم.

بالفعل  مت  »لببقببد   :»Coinbase« وقببالببت 

تعوي�ض بع�ض العماء عن اخل�ضائر، و�ضوف نتاأكد 

من ح�ضول جميع العماء املتاأثرين على القيمة 

الكاملة ملا فقدوه«.

لببتبببببادل   »Coinbase« �ببضببركببة  تبباأ�ببضبب�ببضببت 

تبببببداول  ويبببتبببم   .2012 عبببببام  املببب�بببضبببفبببرة  البببعبببمبببات 

البيتكوين والعمات امل�ضفرة الأخرى على من�ضة 

من  اأكببر  ال�ضركة  توظف  كما   »Coinbase«

األفي موظف، وتعمل يف اأكر من 100 دولة.

االنباط-وكاالت

اهببتببزت اأ�بببضبببواق البب�ببضببنببدات ببباإ�ببضببارات 

اقببببرتاب موعد  اإىل  املببركببزيببة  البببببنببوك 

اإىل  اأدى  الببفببائببدة، مببا  اأ�ببضببعببار  زيببببادات 

انزلق  الأ�ضعار منذ  انخفا�ض يف  اأكر 

الديون العاملية يف بداية العام.

ال�ضندات  مببن  امل�ضتثمرون  تخل�ض 

اجبببتبببمببباعبببات  اأعبببببقببببباب  احلبببكبببومبببيبببة يف 

جمبببلببب�بببض  يف  الأخببببببببببببببرة  البببب�ببببضببببيببببا�ببببضببببة 

الحبببتبببيببباطبببي الببببفببببيببببدرايل الأمبببريبببكبببي 

اإجنلرتا الأ�ضبوع املا�ضي، بعدما  وبنك 

اإىل  ا�ببضببتببعببدادهببمببا  اإىل  كبباهببمببا  اأ�بببضبببار 

ال�ببضببتببجببابببة لببلبب�ببضببغببوط الببتبب�ببضببخببمببيببة 

املبببتبببزايبببدة بببرفببع تببكببالببيببف القبببرتا�بببض 

ق�ضرة الأجل.

اأ�ضعار  ارتفاع  اأدى  نف�ضه،  الوقت  يف 

اململكة  يف  خا�ضة   - اأوروببببا  يف  الطاقة 

اإىل زيببببادة قببنبباعببة مببديببري  املببتببحببدة - 

ال�ضناديق باأن قفزة الت�ضخم �ضت�ضتمر 

لبببفبببرتة اأطبببببول ممبببا تببوقببعببه حمببافببظببو 

املركزية. البنوك 

قببال ديببكببي هببودجببز، مببديببر �ضندوق 

اأ�ببببضببببيببببت  “نومورا  يف  الببببب�بببببضبببببنبببببدات 

�ضد  يببراهببن  كبببان  الببببذي  ماجنمنت”، 

“حتاول  الأمريكية،  اخلببزانببة  �ضندات 

الت�ضخم  باأن  اإقناعنا  املركزية  البنوك 

اأعتقد  الببظببروف  اإىل  بالنظر  مببوؤقببت. 

اإذا كببان  اإنببكببار -  اأنببهببم كببانببوا يف حببالببة 

باإمكانك اأن تريني �ضيئا واحدا اأرخ�ض 

الببببيببببوم ممببببا كبببببان عببلببيببه قبببببببل الببببوببببباء، 

اإعببببادة  اأن  اأعببتببقببد  لبببذلبببك  فبب�ببضبباأفبباجبباأ. 

التقييم قد فات موعدها«.

بببالببكبباد ا�ببضببتببجببابببت �ببضببوق البب�ببضببنببدات 

املا�ضي  الأربببعبباء  لبباأخبببببار  البببببدايببة  يف 

ببببببباأن عببببببددا مببببتببببزايببببدا مببببن مببب�بببضبببوؤويل 

الحبببتبببيببباطبببي الببببفببببيببببدرايل يببتببوقببعببون 

املقبل،  العام  يف  الفائدة  اأ�ضعار  ارتفاع 

حني قال البنك املركزي الأمريكي اإنه 

“مي�ضي قدما ب�ضهولة” مع  اأن  ميكن 

وقت  يف  ال�ضندات  �ببضببراء  اإنببهبباء  خطط 

قببريببب رمببببا يببكببون يف تبب�ببضببريببن الببثبباين 

)نوفمر(.

لببكببن حتبببول اأكبببر تبب�ببضببددا مببن بنك 

اإجنببلببرتا يف الببيببوم الببتببايل - مببع اإ�ببضببارة 

البنك املركزي الريطاين اإىل احتمال 

و�ضول الرتفاع قبل نهاية العام - اأثار 

موجة بيع انت�ضرت ب�ضرعة يف الأ�ضواق 

الببعبباملببيببة وا�ببضببتببمببرت هبببذا الأ�ببضبببببوع، ما 

دفع العوائد بحدة اأعلى.

حمفظة  مببديببر  ببببرو،  كيل�ضي  قبببال 

الببدخببل الببثببابببت يف جببيببه بببي مببورجببان 

لإدارة الأ�ضول، “التحركات امل�ضتدامة 

اأعببلببى يف عببوائببد اخلببزانببة )وهبببي( عببادة 

اأكبببر توجها عبباملببيببا. ل نرى  تببكببون  مببا 

اأنببببه مبببن قبببببيببل املبب�ببضببادفببة اأن اجببتببمبباع 

هذه  مع  تزامن  املت�ضدد  اإجنلرتا  بنك 

اخلطوة الأعلى يف الأ�ضعار«.

الببببثبببباثبببباء، ارتببببفببببع عبببائبببد �بببضبببنبببدات 

اخلزانة الأمريكية لأجل ع�ضرة اأعوام، 

وهو موؤ�ضر مرجعي لاأ�ضول املالية يف 

جميع اأنحاء العامل، اإىل 1.55 يف املائة 

)يونيو(  حزيران  منذ  م�ضتوى  اأعلى  ب 

ومن 1.31 يف املائة يف الأ�ضبوع ال�ضابق.

املتحدة  اململكة  يف  التحركات  كانت 

ارتببفببعببت عببائببدات �ضندات  اأكبببر حبببدة. 

اخلببزانببة لأجببل ع�ضرة اأعببوام فببوق 1 يف 

)مار�ض(  اآذار  منذ  الأوىل  للمرة  املائة 

عببن  الببب�بببضبببعبببف  مببببن  اأكببببببر  اأي   ،2020

املبب�ببضببتببويببات املببعبباد تببرمببيببزهببا يف اأواخبببر 

اليورو  منطقة  حتى  )اأغ�ضط�ض(.  اآب 

الفائدة  اأ�ضعار  لأن  ذلك،  ت�ضلم من  مل 

املببرتببفببعببة هبببي احبببتبببمبببال بببعببيببد املبببنبببال. 

الثاثاء ارتفع عائد ال�ضندات الأملانية 

م�ضتوى  اأعلى  اإىل  اأعببوام  ع�ضرة  لأجببل 

يف   0.17 �ضالب  عند  اأ�ببضببهببر،  ثبباثببة  يف 

املائة.

اأ�ببضببعببار  النبببخبببفبببا�بببض املبب�ببضبباحببب يف 

ببباركببلببيببز  اأن مببوؤ�ببضببر  يببعببنببي  البب�ببضببنببدات 

الببعبباملببي لببلبب�ببضببنببدات الإجببمببالببيببة - وهببو 

مبببقبببيبببا�بببض وا�ببببضببببع لببببديببببون الببب�بببضبببركبببات 

واحلببكببومببات يف جببمببيببع اأنبببحببباء الببعببامل 

اأيبببلبببول  يف  املبببائبببة  يف   1.6 انببخببفبب�ببض   -

له  انخفا�ض  اأكر  )�ضبتمر(، م�ضجا 

منذ اآذار )مار�ض(.

�بببضبببنببباديبببق البببتبببحبببوط الببببتببببي تببعببمببل 

التي  ال�ضلع”  تبببداول  يف  “م�ضت�ضارة 
تتبع تببوجببه البب�ببضببوق، ببباعببت مببا يببقببارب 

اخلزانة  ممتلكات  من  دولر  مليار   81

يف الأ�ضبوع املا�ضي مراهنة بذلك �ضد 

بعد  “�ضيتي”.  ملحللي  وفببقببا  البب�ببضببوق، 

يف  ال�ضافية  الدائنة  املراكز  من  �ضهور 

الببعببامل،  م�ضتوى  على  الببفببائببدة  اأ�ببضببعببار 

اأ�ضبحت املراكز الآن مك�ضوفة.

اإن  قبببببال مببب�بببضبببتبببثبببمبببرون وحمبببلبببلبببون 

وجبببه اخل�ضو�ض  عببلببى  اإجنبببلبببرتا  بببنببك 

ي�ضمى  مببا  اإحبببيببباء  اإىل  الببطببريببق  مببهببد 

“تداولت النكما�ض«.
رئي�ضة  هولد�ضورث،  �ضاندرا  قالت 

اأ�بببضبببعبببار البببفبببائبببدة يف املببمببلببكببة املببتببحببدة 

الأ�بببضبببول،  لإدارة  اإيبببغبببيبببون  �ببضببركببة  يف 

ونحن  الببعببام  هبببذا  معظم  “اأم�ضينا 
اأ�ضعار  �ضرفع  اإجنلرتا  بنك  اأن  نعتقد 

الفائدة يف وقت اأبكر مما كانت تعتقده 

الأ�ببببببضببببببواق، وقبببببببل ببببنبببك الحببتببيبباطببي 

الببببفببببيببببدرايل. مبببع ذلبببببك، تببباأكبببيبببد بببنببك 

اإجنببلببرتا الأ�ببضبببببوع املببا�ببضببي اأن اأ�ببضببعببار 

انتهاء  قبل  ترتفع  اأن  ميكن  الببفببائببدة 

العام  نهاية  ال�ضندات يف  �ضراء  برنامج 

كان مفاجاأة كبرة«.

يببعببتببقببد هبببولبببد�بببضبببورث اأنببببببه مببببا مل 

الفرو�ض  مببن  اأخبببرى  مببوجببة  تت�ضبب 

يف عمليات اإغاق جديدة، اأو اأن يوؤدي 

انببتببهبباء بببرنببامببج الإجببببببازة احلببكببومببيببة 

فحتى  الببنببمببو،  تعطيل  اإىل  املببدفببوعببة 

)نوفمر(  الثاين  ت�ضرين  يف  الرتفاع 

اأمر ممكن.

كانت عمليات بيع الديون يف اأوروبا 

مببدفببوعببة جببزئببيببا بببارتببفبباع الببتببوقببعببات 

اإىل  اأدى  ما  الأجببل،  طويل  بالت�ضخم 

التي  الثابتة  الفائدة  مدفوعات  تاآكل 

ال�ضندات. تقدمها 

ارتبببفبببع مببقببيببا�ببض مبببراقبببب مبببن كثب 

لببتببوقببعببات تبب�ببضببخببم اأ�بببضبببعبببار الببتببجببزئببة 

خال الن�ضف الثاين من العقد املقبل 

املتحدة،  اململكة  يف  املائة  يف   3.85 اإىل 

عبببامبببا.   12 يف  مببب�بببضبببتبببوى  اأعببببلببببى  وهبببببو 

يف  امل�ضتهلكني  لأ�ضعار  املعادل  املقيا�ض 

يف  م�ضتوى  اأعلى  عند  اليورو  منطقة 

�ضتة اأعوام، 1.81 يف املائة.

الحتياطي  توقعات  اأي�ضا  ارتفعت 

الفيدرايل ب�ضاأن الت�ضخم يف الوليات 

اأعببببقببببب اجبببتبببمببباع  بببببيببببان  املببببتببببحببببدة. يف 

الأ�بببضبببببببوع املبببا�بببضبببي، يببتببوقببع مبب�ببضببوؤولببو 

يببكببون  اأن  الببببفببببيببببدرايل  الحبببتبببيببباطبببي 

املائة  يف   3.7 عند  الأ�ضا�ضي  الت�ضخم 

رئببيبب�ببض  بببببببباول،  جببببباي  قبببببال   .2021 يف 

ت�ضريحات  يف  الفيدرايل،  الحتياطي 

اإن  املا�ضي،  الأ�ضبوع  الكوجنر�ض  اأمببام 

اأطول،  اأعلى لفرتة  الت�ضخم قد يظل 

�ضل�ضلة  م�ضكات  ا�ضتمرت  اإذا  خا�ضة 

التوريد.

قبببد تبب�ببضببتببمببر تببوقببعببات الببتبب�ببضببخببم يف 

اأوروبببببببا واملببمببلببكببة املببتببحببدة والبببوليبببات 

املتحدة يف الرتفاع مع اأ�ضعار الطاقة. 

ارتببببفببببع خبببببام بببببرنببببت، مبببعبببيبببار الببنببفببط 

دولرا   80 فبببببوق  البببثببباثببباء  البببعببباملبببي، 

اأكبببر  مببنببذ  الأوىل  لببلببمببرة  لببلببرمببيببل 

مبببن ثبباثببة اأعببببببوام. وارتببفببعببت اأ�ببضببعببار 

ذلك  الأخببرى مبا يف  الأ�ضا�ضية  ال�ضلع 

اإىل  الأوروبي  الفحم والكربون والغاز 

قيا�ضية. م�ضتويات 

قال مايك ريدل، مدير حمفظة يف 

“يبدو  اإنف�ضرتز”،  جلوبال  “األيانز 
ال�ضندات  لعوائد  املهيمن  املببحببرك  اأن 

بب�ضاطة  هبببو  الأمبببببد  طببويببلببة  الببعبباملببيببة 

املتنامية«. اأزمة الطاقة 

لأن  الفور  على  منطقيا  لي�ض  »هذا 

اأزمبببببة الببطبباقببة مبببن املبببرجبببح اأن تببكببون 

متو�ضطة  اإىل  ق�ضرة  عر�ض  �ضدمة 

اأ�ضعار  اإىل  تبببوؤدي  األ  وينبغي  الأجبببل، 

الهيكلية  الببنبباحببيببة  مبببن  اأعبببلبببى  فبببائبببدة 

لبببلبببببببنبببوك املببببركببببزيببببة. لبببكبببن الرتببببفبببباع 

احلبببباد يف اأ�بببضبببعبببار البببغببباز يبببوجبببد حببالببة 

على  الت�ضخم  ب�ضاأن  اليقني  عببدم  من 

دمببج عاوة  يتم  الطويل، حيث  املببدى 

املببخبباطببر الإ�بببضبببافبببيبببة هببببذه يف عببوائببد 

ال�ضندات«.

االنباط-وكاالت

على  لها  ثالث  ربع  اأف�ضل  اآ�ضيا  �ضهدت 

الإطبببباق يف الكببتببتببابببات الببعببامببة الأولببيببة 

حببتببى بببالببرغببم مببن الببتببهببدئببة املببلببحببوظببة يف 

العديد  علقت  حيث  كببونببغ  هببونببغ  بور�ضة 

من ال�ضركات خطط الإدراج و�ضط احلملة 

ال�ضاملة. ال�ضينية  التنظيمية 

اأ�ببضببواق  يف  ال�ضخمة  ال�ضفقات  بف�ضل 

مببثببل كبببوريبببا اجلببنببوبببيببة والبببهبببنبببد، جمعت 

 56 اآ�ببضببيببا  مبببببيببعببات الأ�ببضببهببم لأول مبببرة يف 

 30 حتى  الثاثة  الأ�ضهر  يف  دولر  مليار 

الطروحات  من  زخم  اأكببر  وهو  �ضبتمر، 

عببلببى الإطبببباق ملببثببل هبببذه الببفببرتة بح�ضب 

“بلومرغ«.
امل�ضارك  الرئي�ض  �ضمايلي،  ويليام  قال 

ال�ضابقة  الآ�ببضببيببويببة  املببببال  راأ�ببببض  لأ�بببضبببواق 

�ضاك�ض:  غببولببدمببان  جمموعة  يف  لليابان 

 2021 عبببام  ليظل   - الببنبب�ببضبباط  “�ضي�ضتمر 
اأ�ببضببواق  حلببجببم  بالن�ضبة  ا�ضتثنائًيا  عبباًمببا 

راأ�ض املال«.

اآ�ضيا  الببقببيببا�ببضببي يف  الببثببالببث  الببربببع  جببباء 

كونغ،  هونغ  يف  التباطوؤ  مببن  الببرغببم  على 

يف  ازدحبببباًمببببا  الإدراج  اأمببباكبببن  اأكببببر  اأحببببد 

جهودها  بتو�ضيع  بكني  قببيببام  مببع  الببعببامل، 

لببكبببببح جببمبباح البب�ببضببركببات ومبببواءمبببة منبباذج 

الأعمال.

الأخببرة  ال�ضينية  اخلببطببوات  اأدت  وقببد 

هببونببغ  يف  الإدراج  اأحبببجبببام  انببخببفببا�ببض  اإىل 

6 مببلببيببارات  كببونببغ املببركببز املبببايل املببهببم اإىل 

دولر يف الربع الثالث، متخلفة عن كوريا 

اجلنوبية للمرة الأوىل منذ اأربع �ضنوات.

�ضنوي  ربع  معدل  اأدنببى  ا  اأي�ضً هذا  كان 

بداية عام  لاكتتابات يف هونغ كونغ منذ 

وتوقفت  ينت�ضر  الوباء  كان  عندما   ،2020

اأ�ضواق راأ�ض املال.

رئيس موانئ دبي: سالسل اإلمداد العالمية ستتعرض النقطاعات مستمرة

رقم تاريخي.. طروحات أولية بـ 56 مليار دوالر في آسيا خالل 3 أشهر

سرقة عمالت مشفرة من 6 آالف مستخدم لمنصة Coinbase األميركية

سوق السندات العالمية تعيش أسوأ شهر منذ مطلع 2021

الأحد   3 /10/ 2021 
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إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200169233(

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 الق�ساه ومومني  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )118726( بتاريخ 2018/9/10 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/9/30 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  احمد عبد احلميد ح�سني مومني  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ابو ن�سري – ت: 0779307017

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  الفا النور للمقاولت الن�سائية   ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 39827 ( 

بتاريخ ) 2015/3/10(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : جنوى حممد من�سور

عنوان امل�سفي : عمان – جبل النزهه 

خلوي ) 0780942706 (

م�سفي ال�سركة

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظف

وجدي نبيل عبد اهلل محمد 

تزيد  ملدة  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

مراكز  و  ال�سناد  خلدمات  امل�سانده 

او  م�سروع  �سبب  ب���دون  الت�����س��ال 

عذر ر�سمي لذا فان ال�سركة تنذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

املادة 28/ه� من قانون العمل رقم 8 

ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

264/اأ ( من قانون ال�سركات رقم  ا�ستنادًا لأحكام املادة ) 

) 22 ( ل�سنة 1997 وتعديالته، يعلن مراقب عام ال�سركات 

ل�سركة  العامة  الهيئة  ب��اأن  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجله  امل�ستدامة  للتنمية  اخلري  م�سار 

1278 ( بتاريخ  ال�سركات ل تهدف اىل ربح حتت الرقم ) 

املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت  قد   2020/2/27

بتاريخ 2021/9/30 العدول عن ت�سفية ال�سركة .

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عمار الداوديه و�سريكته  

 )  119562( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2019/4/24 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حمزه وابراهيم منروقه  

 )  94531( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2009/5/10 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 )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  للربجميات   اليل  الذكاء  �سركة  باأن 

�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم )56607( 

بتاريخ )2020/2/10( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2021/9/22(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   ال�سكانية    للم�ساريع  كناري  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 12295 ( 

بتاريخ ) 2006/6/12(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : منار خليل عبد الرزاق

عنوان امل�سفي : عمان – طرببور – بجانب مركز اقليم العا�سمه 

خلوي ) 0795455199 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة طواحني الهوا للطاقة  ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل 

 )59991( الرقم  حتت  امل��ح��دودة/  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات 

بتاريخ )2021/5/30( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2021/9/29(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن دعوة الجتماع الهيئة العامة 
لنادي ام جوزة الرياضي

لالإجتماع  العامة  الهيئة  اأع�ساء  ال�سادة  دعوة  الريا�سي  جوزة  ام  لنادي  الإدارية  الهيئة  ي�سر 

النادي  2021/4/11 يف مقر  الثالثة من م�ساء يوم اخلمي�س  ال�ساعة  الإنتخابي وذلك يف متام 

ملناق�سة جدول الأعمال : التقرير املايل والإداري وتعيني مدقق ح�سابات قانوين وانتخاب هيئة 

اإدارية جديدة

علما باأنه �سيتم فتح باب الت�سديد لالإ�سرتاكات من ال�ساعة الثانية ظهرا ولغاية ال�ساعة الثامنة 

م�ساء اإعتبارا من تاريخ 2021/10/4 ولغاية 2021/10/13 يف مقر النادي .

بتاريخ  ليعقد  ي��وم��ا   14 م��دة  الإج��ت��م��اع  ي��وؤج��ل  ال��ق��ان��وين  الن�ساب  اإك��ت��م��ال  ع��دم  ح��ال  ويف 

2021/11/18 مبن ح�سر

من الأع�ساء امل�سددين لإ�سرتاكاتهم يف نف�س الزمان واملكان املحددين يف الدعوة .

مع �سرورة تقيد اجلميع باإجراءات التدابري الوقائية ملنع انت�سار فايرو�س كورونا .

رئيس النادي :   نبيل ابورمان

دعوة عطاء رقم ) ش أ /  15 / 2021  (
عطاء عقود صيانة انظمة االنذار من الحريق لعدد من املباني التابعة لوزارة العدل

ترغب وزارة العدل بطرح » عطاء عقود �سيانة انظمة النذار من احلريق لعدد من املباين التابعة 

لوزارة العدل » فعلى املقاولني امل�سنفون لدى دائرة العطاءات احلكومية مبوجب �سهادة ت�سنيف 

�سارية املفعول �سادرة عن الدائرة يف جمال الكهروميكانيك والطاقة املتجددة اخت�سا�س ميكانيك 

انذار احلريق ح�سب رخ�سة  باأنظمة  املتخ�س�سة  ال�سركات  او  الفئة اخلام�سة،  او  الرابعة  الفئة 

املهن وال�سجل التجاري الراغبني يف �سراء ن�سخة من وثائق ال�سراء مراجعة وزارة العدل ) امني 

م�سرتدة  غري  دينار   )  25( مبلغ  مقابل  ال�سراء  وثائق  على  للح�سول   ) املحلية  ال�سراء  جلنة  �سر 

ولغاية ال�ساعة الواحدة بعد الظهر يوميا ، وتقدمي العر�س املايل مغلق ، اعتبارا من يوم الحد 

2021/10/3 علما باأن اخر موعد للح�سول على ن�سخ العطاء يوم اخلمي�س املوافق 2021/10/21 .

الثنني  يوم  والن�سف  ع�سر  احلادية  ال�ساعة  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�س  ليداع  موعد  اخر 

املوافق 2021/11/1 .

تفتح العرو�س يف يوم الثنني املوافق 2021/11/1 ال�ساعة الثانية ع�سر م�ساء.

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

وزيـــــر العــــدل

غرفة تجارة املفرق
دعوة اجتماع الهيئة العامة

السادة اعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة املفرق

الردنية  التجارة  غرفة  قانون  من  9/اأ  امل��ادة  باحكام  عمال 

اكتمال  ع��دم  اىل  وبالنظر   2003 ل�سنة   )  70  ( رق��م  امل��وؤق��ت 

والذي  الول  العامة  الهيئة  لجتماع  الالزم  القانوين  الن�ساب 

فان   2021/9/30 املوافق  اخلمي�س  يوم  عقده  املقرر  من  كان 

الهيئة  لع�ساء  ثانية  بدعوة  تت�سرف  املفرق  جت��ارة  غرفة 

او  دينار  اآلف  خم�سة  وقدره  براأ�سمال  لديها  امل�سجلني  العامة 

اكرث حل�سور اجتماع الهئية العامة الثاين والذي تقرر عقده يف 

مقر الغرفة التجارية يف متام ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباح يوم 

التالية  المور  ملناق�سة  وذلك   2021/10/11 املوافق  الثنني 

ويكون الن�ساب لالجتماع الثاين قانونيا مبن ح�سر .

مناق�سة التقرير الداري لعام 2020

اقرار احل�سابات اخلتامية وامليزانية العمومية لعام 2020

تعيني مدقق ح�سابات قانوين لغاية تدقيق ح�ساباتها 2021

بح�سور  التكرم  العامة  الهيئة  اع�ساء  ال�سادة  كافة  من  نرجو 

الجتماع .

رئيس غرفة تجارة املفرق
خريو ارشيد املشاقبة

إعالن إلغاء تفويض

نعلن نحن ال�ساده �سركة حممد �سالمه املحاميد و�سريكه 

التفاوي�س  بالغاء   ) للمقاولت  الردنيه  ال�سواهد   (

املمنوحه من ال�سركه اىل التاليه ا�سماوؤهم : 

- �ساهر ح�سني �سليمان حوامته

- خالد عبدالرحيم حماد احلوامته

لهم  ي�سمح  ول  ملغاه  التفاوي�س  ه��ذه  تعترب  حيث 

الر�سمية  اجلهات  مراجعة  وعدم  مطلقًا  با�ستخدامها 

وغري الر�سميه مبوجبها بتاتًا كما ول ي�سمح لهم برفع 

هذا  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��ارًا  عليها  او  لل�سركه  ال��دع��اوى 

العالن .. علمًا بانه مت توجيه اخطارات عدليه اليهم 

بهذا اخل�سو�س بتاريخ 2021/9/27

دعوة إلجتماع الهيئة العامة 
غري العادي لنادي الرمثا الرياضي

ي�سر اللجنة املوؤقتة لنادي الرمثا الريا�سي دعوة الهيئة العامة لنادي الرمثا لالإجتماع الغري عادي 

17 / 10 / 2021 يف قاعة موؤ�س�سة  وذلك يف متام ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد املوافق 

اعمار الرمثا وذلك ملناق�سة جدول الأعمال التايل:

1- تعديل املادة رقم ) 16 ( من النظام الداخلي.

2- تعديل الفقرة ) ب ( من املادة رقم )49( من باب الأحكام اخلا�سة.

علمًا باأنه �سيتم فتح باب ت�سديد الإ�سرتاكات من ال�ساعة اخلام�سة وحتى ال�ساد�سة م�ساًءا اعتبارًا 

من تاريخ 1 / 10 2021 ولغاية 16 / 10 / 2021 يف مقر النادي.

ويف حال عدم اكتمال الن�ساب القانوين يف الإجتماع الول يوؤجل ملدة ا�سبوع ليعقد يف نف�س املكان 

ومبن ح�سر.

رئيس اللجنة املؤقتة لنادي الرمثا
املحامي عوني الزعبي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم 
واالبنية للوائي قصبة املفرق والبادية الشمالية 

الغربية رقم ) 1255 ( تاريخ 2021/8/16

املفرق  ق�سبة  للوائي  والبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

بتاريخ   )  1255  ( رق��م  بقرارها  ق��ررت  قد  الغربية   ال�سمالية  والبادية 

والبنية  للتنظيم  املحلية  اللجنة  قرار  على  الط��الع  وبعد   2021/8/16

لبلدية حو�سا رقم ) 31/3 ( تاريخ 2020/8/8 واملت�سمن :

املوافقة على تخفي�س الرتداد اخللفي من )4 ( م اىل ) 1 ( م للقطعة رقم 

) 717 ( حو�س )3 ( بلد احلمراء )جتاري طويل ( وح�سب املخططات املعدة 

لهذه الغاية .

والبادية  املفرق  ق�سبة  للوائي  امل�سرتكة  املوافقة  اللوائية  اللجنة  وقررت 

�سهر  ملدة  لالعرتا�س  اعالنه  واي��داع  اعاله  القرار  على  الغربية  ال�سمالية 

باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة الطالع على 

القرار يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبنية يف بلدية حو�سا ، وتقدمي 

اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب العرتا�س خالل املدة القانونية لالعرتا�س .

حســــن الجبــــــور
رئيس اللجنة اللوائية املشرتكة للتنظيم واالبنية
للوائي قصبة املفرق والبادية الشمالية الغربية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة مثنى الربكات و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل 

  2000/10/30 بتاريخ   )57630( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : مثنى الربكات و�سركاه

اإىل �سركة : مثنى الربكات 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

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن 

م�سجل ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة و التموين باأن ال�سم التجاري

)  موؤ�س�سة ركوة الأ�ساله للت�سويق ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم 

)242391( با�سم ) ان�س ملك ا�سعد النابل�سي   ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم 

) مالك ا�سعد حممود النابل�سي ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ 

ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200095644(

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 النعيمات وال�سخ�سري  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2008/5/13 حتت الرقم )90668( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/9/30 

النعيمات   هايل  �سالمه  يا�سر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – تالع العلي – خلف مطعم ورد 

– ت: 0796223823
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة   الفا النور 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  الن�سائية    للمقاولت 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )39827( بتاريخ  2015/3/10  

  2021/8/4 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد 

املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيدة 

جنوى حممد من�سور   م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

جبل النزهه – هاتف 0780942706

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

الحد    3 / 10 /2021

العدد رقم:    5829

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200157125(

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 عامر املدادحه و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

تقدمت  قد   2016/10/16 بتاريخ   )115144( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/9/30 

اعبد  احلميد  عبد  معت�سم  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

املعايطه  م�سفيا لل�سركة .

– ت:  ع��ل��م��ا ب����اأن ع���ن���وان امل�����س��ف��ي : ال���ك���رك- ال��ع��دن��ان��ي��ه 

0795639052

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي
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املَْملكة  ل��دى  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  �شفري  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  الكلمة  ا�شتعر�شت   

ُعِقد  اف��را���ش��ي،  ا�شتقبال  حفل  يف  ت�شواندونغ،  ت�شن  ال�شديق  الها�شمية،  الأردن��ي��ة 

الأ�شا�شية  املَفا�شل  ال�شراكية،  ال�شينية  ال��دول��ة  لتاأ�شي�س  ال72  ال��ذك��رى  مبنا�شبة 

ردنية التي تتَّ�ِشم منذ ن�شاأتها براكم الإيجابيات، وتفعيل الكثري 
ُ
للعالقات ال�شينية الأ

َمرجًعا  الكلمة  هذه  ُتعترب  ذل��ك،  اإىل  الف�شاءات.  خمتلف  يف  الثنائية  التفاقّيات  من 

ني يف ال�شوؤون ال�شينية -  الأردنية - العربية. �شِ ُمهًما للُكتَّاب والإعالميني واملَُتَخ�شِّ

ب�شفتي  املُوّقرة  ال�شينية  ال�شفارة  من  بدعوة  احلفل  هذا  يف  اأنا  �شاركُت  �شخ�شًيا،   

وُحلفاء  اأ���ش��دق��اء  ال��ع��رب  ��اب  وال��ُك��تَّ والإع��الم��ي��ني  لل�شحفيني  ال��دويل  ل��الحت��اد  رئي�ًشا 

الأردنية  وال�شخ�شيات  وال�شفراء  ال��وزراء  و�شعادة  معايل  من  عدٍد  جانب  اإىل  ال�شني، 

الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بخطاَبيِّ  اإ�شادته  اإىل  ا�شتمعت  ال�شفري،  كلمة  يف  العالية. 

وفخامة الرئي�س �شي جني بينغ يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، اإذ دعا الزعيمان اإىل 

والدميقراطية  والعدالة  والإن�شاف  والتنمية  لل�شالم  امل�شركة  للِقيم  القوي  التعزيز 

واحلرية للب�شرية جمعاء، وتعزيز العمل يف املجالت الرئي�شية الثالثة لالأمن والنَّماء 

على  والركيز  م�شرك،  اأن�شطة  جدول  و�شياغة  متوازنة،  بطريقة  الإن�شان  وحقوق 

الأط��راف  جميع  التزامات  لتنفيذ  اإج���راءات  اتخاذ  على  والتمحور  العالقة،  الق�شايا 

ز بتاأكيد جاللته على  يُّ بالتعّددية، واأ�شاد ال�شفري مبا جاء يف خطاب جاللة امللك من َتَ

ًما،  ومنظَّ ًقا  ُمن�شَّ يكون  اأن  يجب  الأط��راف  جميع  ن�شاط  وب��اأن  امل�شرك،  العمل  اأهمية 

لَيغدو ُمنِتًجا، وليكون له اأثر حقيقي يف الوقائع اليومية للب�شر.

عن  احل��دي��ث  يف  واأ���ش��ه��ب  ل����الأردن،  ال�شني  دع��م  با�شتعرا�س  خطابه  ال�شفري  ب���داأ   

2021 بذكرى قرن واحد  املَْملكة التي توا�شل احتفالتها هذا العام  عالقات بالده مع 

وحتت  املا�شية،  ع��ام  املئة  م��دى  وعلى  اأن��ه  على  م��وؤك��ًدا  الأردن��ي��ة،  الدولة  تاأ�شي�س  على 

الوطني،  ا�شتقالله  الأردين  ال�شعب  حّقق  املُتَعاقبني،  الها�شمية  الأ�شرة  ملوك  قيادة 

يف  الأخ��رى  تلو  واح��دة  والتحديَّات  عوبات  ال�شُّ على  وتغلَّب  ِرًيا،  َع�شْ دول��ة  نظام  واأق��ام 

م�شريته للرفاه والرخاء الوطني، وَح�َشَد اإجنازات عظيمة، بالإ�شافة اإىل الدور املهم 

الذي تلعبه املَْملَكة يف ال�شوؤون الإقليمية والدولية. كما اأكد ال�شفري “عالقة ال�شداقة 

الدبلوما�شية  العالقات  اإقامة  فمنذ  ردن، 
ُ
والأ ال�شني  تربط  التي  العميقة  التقليدية 

بينهما، حقّقت التبادلت الثنائية والتعاون الَعَملي لكليهما نتائج ُمثمرة وحافًظا على 

نف�شه  الوقت  يف  ُم�شرًيا  الدولية،  ال�شوؤون  يف  بالجتاهني  الوثيق  والتوا�شل  التن�شيق 

اإىل اأن العالقة بني ال�شني والأردن هي منوذج للعالقات بني دول ذات اأنظمة وثقافات 

خمتلفة«.

الرئي�س  فخامة  َهَها  وَجّ التي  املتبادلة  التهاين  ت�شواندونغ  ت�شن  ال�شفري  وا�شتذكر   

مبنا�شبة  البع�س،  لبع�شهما  الثاين  اهلل  عبد  امللك  وجاللة  بينغ  جني  �شي  ال�شيني 

ردن، 
ُ
الذكرى املئوية لتاأ�شي�س احلزب ال�شيوعي ال�شيني، والذكرى املئوية لتاأ�شي�س الأ

على  كذلك  ال�شفري  واأطلعنا  الطيبة،  العالقات  هذه  م�شرية  يف  مهًما  زخَما  م  ق��دَّ ��ا  ِمَّ

اه  تنمية العالقات بني البلدين والتي تقف عند نقطة انطالق جديدة، وقد َعِلمنا  اجتِّ

بقوة  انتع�شت  ولكنها  املا�شي،  العام  يف  تراجع  ردن 
ُ
والأ ال�شني  بني  التجارة  حجم  باأن 

كما  اأغ�شط�س،  اإىل  يناير  من  �شنوي  اأ�شا�س  على  املائة  يف   18.51 زي��ادة  مع  العام،  هذا 

الوباء،  تدريجًيا. ويف فرة  البلدين  والتعليمية بني  الثقافية  التبادلت  ا�شتئناف  ومت 

تعاونت بكني وعّمان مًعا واعتنيتا ببع�شهما البع�س واحتدتا �شوًيا ملكافحة الوباء، ويف 

امل�شاعدات  من  العديد  ال�شني  قّدمت  ذلك،  يف  الأردن  على  مّرت  التي  املراحل  اأ�شعب 

اأن  عن  ال�شفري  وك�شف  الأردين،  لل�شعب  الوباء  مكافحة  وم��واد  كاللقاحات،  للَمملكة 

“ُدفعة جديدة من اللقاحات �شد فريو�س كورونا ترّبعت بها ال�شني �شت�شل اإىل عّمان 
قريًبا جًدا«. 

واملجتمع  الإن�����ش��ان  ب��ن��اء  على  تعمل  وال���ش��راك��ي��ة،  اجلمهورية  اجل��دي��دة،  ال�شني   

الإن�شان  جّنة  هي  اليوم  ال�شني  الإن�شان.  لبني  واحٍد  مل�شرٍي  �س  املُكرَّ اجلديد،  الب�شري 

ال��دويل،  الإمن���اء  يف  واملُ�شاهمون  ال�شالم،  ُب��ن��اة  يتمركز  وفيها  ال��َع��امل��ي،  الم  ال�شَّ لبناء 

راية  ترفع  ال�شني  هي  وها  العامة،  لل�شلع  واملُ���زِودون  ال��دويل،  النظام  عن  واملُدافعون 

لالأمان  م�شتقلة  خارجية  �شيا�شة  وتنتهج  عالًيا،  امل�شرك  والفوز  والتطوير  ال�شالم 

جديدة  دولية  عالقات  بناء  على  وت�شّجع  ال�شلمي،  التدعيم  بطريق  وتلتزم  ال�شامل، 

عايل  النمو  وتعزيز  جمعاء،  للب�شرية  م�شرك  م�شري  ذي  جمتمع  وت�شييد  ال��ط��راز، 

والدول  ال�شام  الأردن وبالد  دروب  ت�شري يف  والطريق” التي  “احلزام  مل�شارات  اجلودة 

بينغ  ج��ني  �شي  الرئي�س  ِف��ك��ِر  م��ن  بتوجيه  ل��ل��َع��امل،  ج��دي��دة  ف��ر���س  لتوفري  ال��ع��رب��ي��ة، 

َي�شب  ما  اجلودة،  النَّماء اجلديد عايل  للَع�شر اجلديد، ومنط  ال�شينية  باخل�شائ�س 

يف �شالح الدول النامية لتحقق الرقي والنه�شة املطلوبة مب�شاهمات �شينية ملمو�شة.

اأَلكاديمي مروان سوداح

ين  تشن تشواندونغ: الصِّ
واأُلردن والَعاَلم

االنباط-وكاالت

اأ�شاقفة  رئي�س  حنا  اهلل  عطا  امل��ط��ران  ق��ال 

���ش��ب�����ش��ط��ي��ة ل���ل���روم الرث���وذك�������س ال���ي���وم ل��دى 

باأن  املقد�شية  ال�شخ�شيات  من  وفداً  ا�شتقباله 

القد�س يف خطر �شديد

اج��ل  م���ا ه���و م��ط��ل��وب م���ن  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

القد�س لي�س فقط القوال وامنا الأفعال، فال 

وفل�شطينيتها  القد�س  بعروبة  التغني  يجوز 

ي�شعى  ال��ذي  لالحتالل  �شائغة  لقمة  وتركها 

والنيل  واوقافها  مقد�شاتها  ونهب  ل�شرقتها 

من هويتها

مل��ب��ادرات  ملحة  ح��اج��ة  هنالك  اأن  واأو���ش��خ 

بحاجة  القد�س  وذاك  هذا  قبل  ولكنه  خالقة 

معا  وتفاعلنا  وتعاوننا  وترابطنا  وحدتنا  اىل 

جميعا  لنا  فالقد�س  عنها  ال��دف��اع  يف  و���ش��وي��ا 

كاأبناء لل�شعب الفل�شطيني الواحد وهي لي�شت 

جلهة دون الأخ��رى ول يحق لحد ان يحتكر 

كما   ، ���ش��واه  دون  ل��ه  باأنها  يدعي  وان  القد�س 

وانه ل يحق لحد ان يدعي الوطنية وان يقوم 

بالتخوين والت�شهري بحق الخرين

واأكمل لن تقوم لنا قائمة يف القد�س ال من 

واخوتنا  وتفاعلنا  وت�شامننا  وحدتنا  خ��الل 

الإ�شالمية وامل�شيحية

وت��اب��ع امل��ط��ران اأم��ا اخل��ط��اب ال��ذي ميزقنا 

وي�شرذمنا فال ي�شتفيد منه ال اعداءنا الذين 

ملدينة  وخا�شة  كله  ل�شعبنا  اخلري  يريدون  ل 

القد�س

واأ�شاف، كما وجب ان نوؤكد يف هذا امل�شمار 

�شعبنا  بحق  املرتكبة  الحتاللية  اجلرائم  ان 

ال�شعب  هذا  ترهب  لن  وامل�شتمرة  واملتوا�شلة 

ولن تزيده ال ثباتا و�شمودا وت�شبثا بحقوقه 

ال�شليبة وار�شه التي ينتمي اليها ومن حقه ان 

يدافع ويحافظ عليها

االنباط-وكاالت

ك�����ش��ف رئ���ي�������س وك����ال����ة ال����ش���ت���خ���ب���ارات 

“تامري  “الإ�شرائيلي”،  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

تخ�س  ج���دي���دة  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ع���ن  هيمان”، 

“الإ�شرائيلية”  ال����ق����وة  ت�����ش��ل��ل  ع��م��ل��ي��ة 

قطاع  ج��ن��وب  خانيون�س  ل�����ش��رق  اخل��ا���ش��ة 

غزة يف �شهر نوفمرب 2018 “حد ال�شيف”، 

“ا�شرائيلي”  ���ش��اب��ط  اإث��ره��ا  ق��ت��ل  وال��ت��ي 

كبري واأ�شيب �شابط اآخر

وقال “هيمان” خالل مقابلة مع القناة 

العملية قد ف�شلت،  “هذه  اإن  العربية،   12

واأنا اأك�شف عن تفا�شيلها لأنها حدثت بعد 

ثمانية اأ�شهر من تويل من�شبي”

�شعبة  دق��ائ��ق  ث��الث  واأ�شاف:” ك��ان��ت 

ال�شني بيت  اأبلغ  اإل عندما  تنته  ج��ًدا ومل 

ع���رب الإذاع�������ة اإن���ه���م ع����ربوا احل�����دود اإىل 

ب�شالم..  مروحية  منت  على  “اإ�شرائيل” 
هذه  كانت  امل��دم��رة..  الأع�شاب  كانت  حًقا 

عمليات معقدة جًدا”

واأك�����د اأن ك���ل اأف�����راد ه���ذه ال���وح���دة لن 

العملياتي  ن�شاطهم  مار�شة  اإىل  ي��ع��ودوا 

اأن  اإىل  ك�����ش��ف ه��وي��ت��ه��م، م�����ش��رًيا  ب�����ش��ب��ب 

اأفراد الوحدة مروا بلحظات �شعبة للغاية 

اأفقدتهم اأع�شابهم

ب�شالة يف  اأظ��ه��روا  اأنهم  “رغم  واأو���ش��ح 

اأنهم يحتاجون  اإىل  التعامل مع احل��ادث؛ 

اإىل معاجلة نف�شية”

قوة  بني  وقع  م�شلًحا  ا�شتباًكا  اأن  يذكر 

خانيون�س  �شرق  ت�شللت  خا�شة  اإ�شرائيلية 

جنوب قطاع غزة وبني اأفراد من املقاومة 

الفل�شطينية يف 11 نوفمرب 2018، ا�شت�شهد 

اإثره 7 فل�شطينيني، وقتل �شابط اإ�شرائيلي 

واأ�شيب اآخرون

البلد-وكاالت نب�ض 

 ي���وا����ش���ل ����ش���ت���ة اأ������ش�����رى ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 

اأ�شابيع،  منذ  الطعام،  عن  املفتوح  اإ�شرابهم 

و�شط  الإداري،  اعتقالهم  ل�شتمرار  رف�شاً 

تعنت  ظل  يف  ال�شحي  و�شعهم  على  تدهور 

الحتالل يف ال�شتجابة ملطالبهم

اأق����دم  اإن  وق���ال���ت م��وؤ���ش�����ش��ات الأ�����ش����رى، 

الأ�������ش������رى امل�������ش���رب���ني ه����و الأ������ش�����ري ك��اي��د 

دورا جنوب اخلليل،  الف�شفو�س، من مدينة 

ح���ي���ث ي���وا����ش���ل خ���و����س م���ع���رك���ة الأم����ع����اء 

اخلاوية، منذ 80 يوماً

كما يوا�شل الأ�شري مقداد القوا�شمة، من 

يوما،   73 منذ  الطعام  عن  اإ�شرابه  اخلليل، 

احلايل،  العام  يناير  �شهر  منذ  معتقل  وهو 

طالب  وهو  م��رات،  عدة  لالعتقال  وتعر�س 

ج��ام��ع��ي ح��رم��ت��ه الع���ت���ق���الت م���ن اإك���م���ال 

اآذار/ يف  �شقيقه  الحتالل  واعتقل  درا�شته، 

مار�س املا�شيويخو�س الأ�شري عالء الأعرج 

معركة الأمعاء اخلاوية، منذ 55 يوماً، وقد 

اأم�شى  حيث  م��رات  ع��دة  لالعتقال  تعر�س 

اأك���ر م��ن 5 ���ش��ن��وات يف ���ش��ج��ون الح��ت��الل، 

وق���د ف��ق��د وال����ده خ���الل اع��ت��ق��ال��ه، واأب�����ش��ر 

�شجون  معتقل يف  وهو  النور  الوحيد  طفله 

الحتالل ويف ال�شياق، يخو�س الأ�شري ه�شام 

الإ�شراب منذ  دورا،  اأب��و هوا�س، من مدينة 

 ،2020 اأك��ت��وب��ر  منذ  ���وه��و معتقل  ي��وم��اً،   55

مدتهما  اإداري  اعتقال  اأم���را  بحقه  و���ش��در 

8 �شنوات يف  اأك��ر من  اأم�شى  6 �شهور، وقد 

لأربعة  واأب  م��ت��زوج  وه��و  �شابقة،  اع��ت��ق��الت 

اأط���ف���ال وي��خ��و���س الأ����ش���ري راي����ق ب�����ش��ارات، 

الإ���ش��راب  ب��ل��دة ط��م��ون ق�شاء طوبا�س  م��ن 

زوجته  اأن  علماً  ي��وم��اً،   42 منذ  الطعام  عن 

ا�شت�شهدت يف النتفا�شة واأ�شيب جنله، وقد 

�شنوات متوا�شلة يف   9 واأم�شى  ي��داه،  برت 

اأبو  �شادي  الأ�شري  �شجون الحتاللويوا�شل 

ع��ك��ر، م��ن خم��ي��م ع��اي��دة ���ش��م��ال ب��ي��ت حل��م، 

الإ����ش���راب ع��ن ال��ط��ع��ام منذ 39 ي��وم��اً، وهو 

 10 متوا�شل  اعتقال  يف  اأم�شى  �شابق  اأ�شري 

�شنوات، علماً اأنه متزوج واأب لطفلني

االنباط - وكاالت

ل يكاد مير يوم على بلدة بدو �شمال غربي القد�س املحتلة، 

اإل وتتعر�س لهجمة اإ�شرائيلية �شر�شة واعتداءات غري م�شبوقة 

بحق �شكانها، يف حماولة للت�شييق على حياتهم، وزيادة معاناتهم، 

وحت��دي  الح��ت��الل  م��ق��اوم��ة  على  وق��درت��ه��م  معنوياتهم  وك�شر 

اإجراءاته العن�شرية

هذه العتداءات الحتاللية ت�شاعدت وتريتها، عقب ا�شت�شهاد 

املقاومة  حل��رك��ة  الع�شكري  اجل��ن��اح  الق�شام،  كتائب  م��ن  ث��الث��ة 

الإ�شالمية )حما�س( يف ا�شتباك م�شلح مع قوة خا�شة اإ�شرائيلية 

يف جبال القد�س الأحد املا�شي، وهم اأحمد زهران، زكريا بدوان، 

وحممود حميدان

وتبعد قرية بدو عن مدينة القد�س م�شافة تقدر بحوايل 11 

امل�شاحة  وتبلغ  البحر،  �شطح  م��ًرا عن   830 وترتفع  كيلومًرا، 

الكلّية لها حوايل 5392 دومًنا، وهي حماطة بالعديد من الأرا�شي 

وبيت  �شموئيل،  والنبي  واحلبيب،  اأج���زا،  بيت  من  لكّل  التابعة 

اإك�شا، وبيت �شوريك، والقبيبة

اأرا�شيها  م��ن  دومًن���ا   627 ح���وايل  الح��ت��الل  �شلطات  و�شلبت 

م�شتوطنة  لإقامة  دومًن��ا  و186  اأدار”،  “هار  م�شتوطنة  لإقامة 

“جفعون حدا�شا”

�شعبة  معي�شية  ظ��روًف��ا  القد�س  غربي  �شمال  بلدات  وتعاين 

واإجراءات منهجة تفر�شها �شلطات الحتالل، من خالل حاجز 

الب�شائع  ودخ��ول  املواطنني  تنقل  حركة  يعيق  “النفق” الذي 
واحتياجات ال�شكان، بالإ�شافة لعمليات النهب وم�شادرة الأرا�شي 

ل�شالح اإقامة امل�شتوطنات

عقاب جماعي

اإن  “�شفا”،  اأب��و عيد لوكالة  ب��دو �شامل  ويقول رئي�س بلدية 

اإ�شرائيلية  انتقامي، ولعتداءات  البلدة تتعر�س لعقاب جماعي 

مربجمة زادت حدتها يف الآونة الأخ��رية، وخا�شة بعد ا�شت�شهاد 

ثالثة من �شبانها بر�شا�س جي�س الحتالل

وُت��داه��م  البلدة،  يومًيا  ُتهاجم  الح��ت��الل  ق��وات  اأن  وي�شيف 

منازل املواطنني، وجتري عمليات تفتي�س وتنكيل ب�شكانها وب�شكل 

ا�شتفزازي، ما يبث الرعب واخل��وف يف قلوب الأطفال والن�شاء، 

ناهيك عن تنفيذ حمالت اعتقال طالت ع�شرات ال�شبان يف البلدة

وملا يزيد عن 25 يوًما، وعمليات جي�س الحتالل ل تتوقف بحق 

البلدة و�شكانها، بالإ�شافة اإىل عنف امل�شتوطنني واعتداءاتهم التي 

تطال “احلجر وال�شجر”، وحماولتهم لال�شتيالء على اأرا�شي 

املواطنني، ومنعهم من الو�شول اإليها، ما يفاقم من معاناتهم

وي�شري اإىل اأن �شلطات الحتالل تن�شب يومًيا حواجز طيارة 

يف البلدة وعلى مداخلها، وتفر�س قيوًدا على حركة تنقل ال�شكان، 

وو���ش��ول  وم��دار���ش��ه��م،  اإىل جامعاتهم  الطلبة  و���ش��ول  يعيق  م��ا 

املر�شى اإىل املراكز ال�شحية وامل�شايف

قوات  مع  ليلية  مواجهات  عيد-  لأب��و  وفًقا  البلدة-  وت�شهد 

الحتالل، يتخللها اإطالق كثيف لقنابل الغاز وال�شوت والأعرية 

املطاطية، ما اأدى لإ�شابة الع�شرات بجروح والختناق

وُت���ق���اب���ل ه����ذه الع�����ت�����داءات وامل���واج���ه���ات، ب��اإ���ش��ع��ال ال�����ش��ب��ان 

احلارقة  والزجاجات  احلجارة  واإلقاء  ل��الإط��ارات  الفل�شطينيني 

جتاه قوات الحتالل، ناهيك عن اإطالق النار �شوب م�شتوطنة 

“هار اأدار” املقامة على اأرا�شي بلدات بدو وقطنة وبيت �شوريك 
�شمال غرب القد�س

�شلطات  موا�شلة  ب���دو،  ب��ل��دة  يف  والغ�شب  التوتر  ي��زي��د  وم��ا 

الحتالل احتجاز جثامني ال�شهداء الثالثة، وعدم ت�شليمهم اإىل 

ذويهم لدفنهم

دعًما  ب��دو،  بلدة  ُنظمت م�شرية جماهريية يف  يومني،  وقبل 

وللمطالبة  املعنوية،  روحهم  ولرفع  الثالثة،  ال�شهداء  لأه��ايل 

بالإفراج عن جثامني ال�شهداء املحتجزة

و�شع �شيء

ت��اأت��ي �شمن �شيا�شة  اأن ه���ذه الع���ت���داءات  اأب���و عيد  وي��و���ش��ح 

منهجة تتبعها حكومة الحتالل من اأجل ال�شغط على ال�شكان 

ملنطقة  ال��ق��د���س  غ��رب��ي  �شمال  ق��رى  و���ش��م  ق�شرًيا،  لتهجريهم 

الأغوار

وي��ط��ال��ب رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ب����دو، املجتمع ال����دويل وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

احلقوقية والأمية بالتدخل العاجل لوقف اإج��راءات الحتالل 

بلدة بدو و�شكانها، والعمل على تعزيز �شمود  ومار�شاته بحق 

املواطنني

ويبني اأن البلدة تعاين و�شًعا اقت�شادًيا �شعًبا وك�شاًدا جتارًيا، 

ب�شبب اإج��راءات الحتالل، وخا�شة منع املواطنني من الو�شول 

لأرا�شيهم، كونهم يعتمدون على الزراعة يف ت�شيري اأمور حياتهم، 

لفًتا اإىل اأن تلك الإجراءات اأدت اإىل تقليل الإنتاج الزراعي

ويجد �شكان بدو وقرى �شمال غربي القد�س الأخرى �شعوبة 

يف اإدخال الب�شائع والغاز اإىل مناطقهم، ب�شبب قيود الحتالل، 

بالإ�شافة اإىل معاناتهم من �شح املياه

والحت����اد  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ع  “توا�شلنا  ع��ي��د:  اأب����و  وي��ق��ول 

ما يجري  واأطلعناهم على �شورة  الأحمر،  وال�شليب  الأوروب���ي 

بالبلدة من اعتداءات اإ�شرائيلية، وطالبنا بال�شغط العاجل على 

الحتالل لوقفها، ولت�شليم جثامني ال�شهداء الثالثة ملواراتهم 

الرى، لإنهاء حالة التوتر والقلق باملنطقة”

االنباط-وكاالت

مطلع  منذ  فل�شطينًيا   341 ا�شت�شهد 

ال���ع���ام احل������ايل، وك�����ان اأك�����ر ال�����ش��ه��ود 

ا�شت�شهد  حيث  املا�شي،  اأي��ار  هو  دموية 

فيه )287(، وفق تقرير اأ�شدره التجمع 

للربع  فل�شطني  �شهداء  لأ�شر  الوطني 

الثالث من العام احلايل، اليوم ال�شبت

وقال حممد �شبيحات، الأمني العام 

ل��ل��ج��ت��م��ع، اإن ع���دد ال��ذي��ن ا���ش��ت�����ش��ه��دوا 

احلايل،  العام  نت  الثالث  الربع  خالل 

منذ  ال�شهداء  عدد  لريتفع  �شهيًدا،   38

مطلع العام اجلاري اإىل 341 �شهيًدا

الأ�شهر  اأك��ر  اأن  �شبيحات،  واأ�شاف 

دم��وي��ة خ��الل ال��ع��ام اجل���اري، ه��و اأي��ار، 

���ش��ه��ي��داً،   )287( خ��الل��ه  ارت���ق���ى  ح��ي��ث 

على  الإ�شرائيلي  العدوان  خالل  وذلك 

املحافظات اجلنوبية )غزة(

واأب������رز م���ا ج����اء يف ت��ق��ري��ر ال��ت��ج��م��ع 

 38 ا�شت�شهاد   ،2021 من  الثالث  للربع 

حمافظات  من  منهم  اأربعة  فل�شطينًيا، 

غزة و34 من ال�شفة

لل�شهداء  الإجمايل  العدد  بني  ومن 

اأط��ف��ال  ���ش��ه��ي��دات، و7   3 38، ه��ن��اك  ال������

)اأقل من 18 عاًما(

واأ���ش��غ��ر ال�����ش��ه��داء ���ش��ًن��ا، ه��و حممد 

من  عاًما(   12( العالمي  بهجت  موؤيد 

يف  ا�شت�شهد  وال��ذي  باخلليل،  اأم��ر  بيت 

املا�شي،  ت��وز  م��ن  والع�شرين  التا�شع 

واأك����رب ال�����ش��ه��داء ���ش��ًن��ا، ال��دك��ت��ور ح��ازم 

ال��ق��د���س،  م���ن  ع����اًم����ا(  اجل������ولين )51 

اأي��ل��ول  م��ن  ب��ال��ع��ا���ش��ر  ا�شت�شهد  وال����ذي 

 23 ال�شهداء  اأع��م��ار  ومتو�شط  املا�شي، 

عاًما

الربع  خ��الل  دموية،  الأ�شهر  واأك��ر 

ال���ث���ال���ث م���ن ه����ذا ال����ع����ام، ه���و اأي���ل���ول، 

�شهيًدا   12 فيه  ال�شهداء  عدد  بلغ  حيث 

و�شهيدة

 المطران حنا: القدس في خطر شديد والمطلوب أفعال وليس أقوال

 بعد مرور 3 سنوات... االحتالل يكشف تفاصيل جديدة عن عملية حد السيف

 6 أسرى يخوضون معركة األمعاء الخاوية إلنهاء اعتقالهم اإلداري

 تزايد بعد استشهاد 3 مقاومين... بلدة بدو.. عقاب انتقامي لسكانها وتحٍد لالحتالل وممارساته
 341 شهيًدا منذ مطلع 2021 وأيار 

األكثر دموية

االحد    3 / 10 /2021

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

216 / ج ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997  ا�ستنادا الحكام املادة ) 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن 

�سركة ) الوطنية للدواجن ( امل�سجلة لدينا ك�سركة ) م�ساهمة عامة حمدودة ( 

حتت الرقم ) 240 ( بتاريخ ) 1994/2/16 ( قد تقدمت مبح�سر لتحويل �سفتها 

القانونية من �سركة م�ساهمة عامة اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة .

الغري مراجعة دائرة مراقبة  او  الدائنني  له اعرتا�ض على ذلك من  يرجى ممن 

من  يوما  ع�سرة  خم�سة  خالل  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

تاريخ ن�سر االعالن .

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي



الدويل
01 الأحد  3/ 10 / 2021 

 غزة: النقابات المهنية ٌتوقع وثيقة 
»الواجب المقدس« نصرة لألسرى

 وزير الدفاع المصري يوجه تحذيرا 
هاما ويصدر أعالنا بشأن جاهزية 

 رئيس أذربيجان: مستعد للحوار 
مع أرمينيا

 نسعى لعقد صفقة تبادل. ضابط إسرائيلي 
يتحدث عن الحل الوحيد للهدوء في قطاع غزة

االنباط-وكاالت

وّقعت النقابات املهنية الفل�سطينية، يوم 

املقد�س” ن�سرًة  “الواجب  ال�سبت، وثيقة 

لالأ�سرى يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي، 

موؤكدة اأّن ق�سيتهم �ستبقى على راأ�س �سلم 

اأولويات العمل الوطني الفل�سطيني.

ج��اء ذل��ك خ��الل م��وؤمت��ر نقابي نظمه 

املهنية بغزة، حتت عنوان  النقابات  جتّمع 

لن  اأ����س���ران���ا  احل���ري���ة..  ن��ح��و  “نقابيون 
نن�ساكم”، مب�ساركة ممثلني عن النقابات 

وف�����س��ائ��ل ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي والإ����س���الم���ي، 

ووزارة الأ�سرى وقيادات واأ�سرى حمررين.

الفل�سطينية  النقابات  املوؤمترون  ودع��ا 

احل��رة  والنقابات  والإ�سالمية  والعربية 

يف العامل الغربي لت�سليط الأ���س��واء على 

اأ�سرانا يف �سجون الحتالل،  معاناة واآلم 

وت�سكيل فريق نقابي قانوين على م�ستوى 

بحق  الح����ت����الل  ج���رائ���م  ل��ف�����س��ح  دويل 

اأ�سرانا.

وطالبوا بتقدمي الدعم املادي واملعنوي 

واملعتقلني  الأ���س��رى  لأ���س��ر  النقابات  م��ن 

معاناتهم،  وتخفيف  �سمودهم  وت��ع��زي��ز 

واإع��الم��ي  دويل  ت�سامن  واإط���الق حركة 

ووطني وقانوين ودبلوما�سي لرفع ق�سايا 

الأ�سرى واملعتقلني يف املحاكم واملوؤ�س�سات 

ن�سرتهم  لأج�����ل  وال���دول���ي���ة  احل��ق��وق��ي��ة 

والإفراج عنهم.

البلد-وكاالت نب�ض 

ع��ل��ي��ي��ف،  اإل����ه����ام  الآذري  ال��رئ��ي�����س  اأك�����د 

ال����وزراء  رئ��ي�����س  م��ع  ل��ل��ج��ل��و���س  اأن���ه م�ستعد 

الأرم����ي����ن����ي ن���ي���ك���ول ب���ا����س���ي���ن���ي���ان ل��ت��ط��ب��ي��ع 

ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة، م�����س��ت��ب��ع��داً يف ال��وق��ت 

اإقليم  يف  يعي�سون  الذين  الأرم��ن  منح  ذات��ه 

بعد  ذات��ي��اً،  اأو حكماً  خ��ا���س��اً  و���س��ع��اً  ك��اراب��اخ 

لل�سيطرة  ي��وم��اً   44 ا�ستمرت  ح��رب  ان��ت��ه��اء 

على هذا الإقليم

وحت���ل ه���ذا الأ���س��ب��وع ذك����رى م����رور اأول 

عام على احلرب يف ناجورنو كاراباخ، والتي 

ان��ت��ه��ت ب��خ�����س��ارة اأرم��ي��ن��ي��ا ل��ل�����س��ي��ط��رة على 

بني  عليه  املتنازع  الإقليم  من  تقريبا   %70

30 عاماً البلدين منذ 

وك�������س���ف ع��ل��ي��ي��ف اأن�����ه م�����س��ت��ع��د ل��ل��ح��وار 

با�سينيا،  نيكول  اأرم��ي��ن��ي��ا  وزراء  رئي�س  م��ع 

ب��داأت  والت�����س��الت  “املحادثات  اأن  م��وؤك��داً 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى ن����واب روؤ�����س����اء ال������وزراء بني 

اأذربيجان واأرمينيا ورو�سيا، بهدف ا�ستئناف 

اج��ت��م��ع وزراء اخل��ارج��ي��ة  وق���د  امل��ب��اح��ث��ات. 

لالأمم  العامة  اجلمعية  هام�س  على  حديثاً 

ان���ت���ه���اء احل����رب،  م��ن��ذ  م����رة  امل���ت���ح���دة لأول 

واعتقد اأنه كان بناء وواعد للغاية”

بعد  ن��ف�����س��ه  ي����زال  ل  “موقفنا  واأ����س���اف 

احل������رب. ن���ري���د اإق����ام����ة ع���الق���ات ط��ب��ي��ع��ي��ة 

املتبادل  الع����راف  ت��ق��وم على  اأرم��ي��ن��ي��ا  م��ع 

ب��وح��دة الأرا�����س����ي. ن��ح��ن م�����س��ت��ع��دون ف���وراً 

اأكدنا  اأننا  لبدء عملية تر�سيم حدودنا. كما 

اأجل  من  اأرمينيا  مع  العمل  ب�ساأن  موقفنا 

من  كثري  يف  اأ�سرنا  م�ستقبلي.  �سالم  اتفاق 

نتلق  مل  لكننا  امل��ب��ادرات  ه��ذه  اإىل  املنا�سبات 

اإيجابياً من اجلانب الأرميني” لالأ�سف رداً 

لأن��ن��ا ل  للغاية  اأم��ر مهم  “هذا  واأو���س��ح 

ال�سيا�سية  الطبقة  م��ن  ون�سمع  ن��رى  ن��زال 

الأرم��ي��ن��ي��ة ت�����س��ري��ح��ات ع��ن ال���ث���اأر وخ��ط��ط 

اأرا������س�����ي  ل���ل���ح�������س���ول ع���ل���ى  امل�������س���ت���ق���ب���ل  يف 

ال��دويل  ال��ت��اري��خ وال��ق��ان��ون  تنتمي مب��وج��ب 

30 ع���ام���ا م��ن  لأذرب����ي����ج����ان. وع���ل���ى م������دار 

امل��ف��او���س��ات ك���ان م��وق��ف��ن��ا ب��ن��اء ل��ل��غ��اي��ة وم��ا 

ق��ل��ن��اه ه��و اإن��ن��ا ل من��ان��ع م��ن��ح الأرم��ي��ن��ي��ني 

ال���ذي���ن ي��ع��ي�����س��ون يف اأذرب���ي���ج���ان ن���وع���ا من 

احل��ك��م ال���ذات���ي. ل��ك��ن اأرم��ي��ن��ي��ا داأب�����ت على 

رف�س ذلك واأ�سرت على النف�سال بالن�سبة 

ملا تطلق عليه ناجورنو كاراباخ”

احل��رب  ان��ت��ه��اء  وب��ع��د  الآن  “لكن  وت��اب��ع 

فقط،  موقفي  هذا  يعد  مل  النزاع،  وت�سوية 

بل يتبناه اأغلب املجتمع الدويل، فال جمال 

للحديث ع��ن ك��ي��ان غ��ري م��وج��ود. ل وج��ود 

لناجورنو كاراباخ. لي�س لدينا هذا التق�سيم 

الإداري على اأرا�سينا

م��ن مت��وز )مت��وز(  ال�سابع  واأ����س���درت يف 

امل��ا���س��ي م��ر���س��وم��اً ح���ول ال��ر���س��ي��م اجل��دي��د 

ويغطي  اأذربيجان،  القت�سادية يف  للمناطق 

ك�����اراب�����اخ وزاجن����������زور ال�������س���رق���ي���ة امل��ن��ط��ق��ة 

بالكامل”

الذين  األ��ف   25 ال��� “والأرمينيون  و���س��دد 

يعي�سون يف منطقة كاراباخ وحتت م�سئولية 

ق����وات ح��ف��ظ ال�����س��الم ال��رو���س��ي��ة ال��ي��وم هم 

م��واط��ن��ون اآذري�����ون، ل��دي��ه��م ن��ف�����س احل��ق��وق 

اأي  م�سئوليات  نف�س  وعليهم  والم��ت��ي��ازات 

اأو  ال��دي��ن  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�س  اآذري  م��واط��ن 

العرق”

اأو���س��ح  اأن  “اأود  ك�����س��ف  ال�����س��ج��ن��اء،  وع���ن 

اأ�سرى احلرب. وفقا للمعاهدات  ب�ساأن  اأمراً 

الدولية، نتحدث عن اأ�سخا�س اأ�سروا خالل 

انتهائها.  بعد  جميعا  اأعدناهم  وقد  احلرب 

ف���ال ينتمون  امل��ع��ت��ق��ل��ني ح��ال��ي��اً  اأم����ا ه�����وؤلء 

ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة لأن��ه��م اأر���س��ل��وا اإىل الأرا����س���ي 

احل��رب.  انتهاء  م��ن  اأ�سبوعني  بعد  امل��ح��ررة 

وهاجموا  ج��رائ��م  بع�سهم  ارت��ك��ب  ف���ردا   62

اأربعة منهم. لذا فهم لي�سوا  جنودنا وقتلوا 

تنظيم  اأع�ساء  اإرهابيون  اإنهم  اأ�سرى حرب، 

املدنيني  ل�ستهداف  اإر���س��ال��ه��م  مت  تخريبي 

اأع��دن��ا  ذل��ك  ورغ��م  الآذري����ني.  والع�سكريني 

عدد منهم يف بادرة لتاأكيد ح�سن النية”

الأل��غ��ام  خ��رائ��ط  ي��خ�����س  “فيما  واأردف 

التي زرعتها اأرمينيا يف الأرا�سي التي كانت 

طلبنا  ف��ق��د  الآلف،  مب��ئ��ات  وه���ي  حم��ت��ل��ة، 

ه���ذه اخل���رائ���ط ل��ك��ن احل��ك��وم��ة الأرم��ي��ن��ي��ة 

150 مدنيا  اأ�سيب وقتل  نفت امتالكها لها. 

رف�س  ب�سبب  احل��رب  انتهاء  منذ  وع�سكريا 

�سلمونا  اخلرائط.  تلك  منحنا  الأرمينيني 

لكن  ق�سرية  ف��رة  منذ  فقط  منها  القليل 

اأن  ن���ري���ده ه���و  م���ا   .%25 ت��ت��ج��اوز  دق��ت��ه��ا ل 

ت�����س��ل��م��ن��ا اأرم���ي���ن���ي���ا اخل����رائ����ط ال���ت���ي حت��وي 

الأماكن الدقيقة لالألغام. اإذا اأظهروا ح�سن 

نية فبالطبع �سنتعامل على هذا الأ�سا�س”

يف  الأوىل  “العقبة  اأن  علييف  اأب��رز  كما 

ط��ري��ق ع��ودة امل��دن��ي��ني اإىل امل��ن��اط��ق امل��ح��ررة 

هي الألغام، بدون اإزالتها ل ميكنهم العودة. 

ل���ن ن��ع��ر���س ح��ي��ات��ه��م ل��ل��خ��ط��ر. ال���وق���ت هو 

الأل��غ��ام  رف��ع  على  نعمل  ل��ذا  الأول،  ع��دون��ا 

يف  واجل��ن��ود  اخل���راء  ع��دد  رفعنا  باأنف�سنا. 

ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة. ل��ك��ن الأم����ر ي�����س��ت��غ��رق وق��ت��اً 

ط���وي���اًل. وق���د ب���داأن���ا ب��ال��ف��ع��ل يف ب��ن��اء امل��دن 

وال���ق���رى ب��امل��ن��اط��ق امل����ح����ررة. ن���در����س اأول 

اح���ت���ي���اج���ات ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ث���م ���س��ت��ك��ون 

ال��ع��ام  ب��ن��ه��اي��ة  ج��اه��زة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال�سبكة 

اجلاري، وكذلك الطرق واملياه”

االنباط-وكاالت

ق������ال رئ���ي�������س ���س��ع��ب��ة ال����س���ت���خ���ب���ارات 

تامري  “اأمان”  الإ�سرائيلية  الع�سكرية 

هيمان، اإن اإمكانية احتالل قطاع غزة هو 

قرار �سيا�سي، واإن فر�س احلكم الع�سكري 

هو  �سنوات  �ست  اأو  خم�س  مل��دة  القطاع  يف 

اأمر غري جمدي

موقع  م��ع  مقابلة  يف  ه��ي��م��ان  واأ���س��اف 

توجيه  ه��و  احل���ل  اإن  ال���ع���ري،  “وال” 
����س���رب���ات حم�����س��وب��ة يف ظ���ل ع����دم وج���ود 

خيارات اأخرى اأو فرات هدوء طويلة

ف���رات  ك��ان��ت  “كلما  اأن����ه  اإىل  واأ����س���ار 

ال���ه���دوء اأط������ول، ي���زده���ر ال���س��ت��ي��ط��ان يف 

غالف غزة، وعمليا هذا يف �سلب مفهوم 

ان��ت�����س��ار ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة ال����ذي و���س��ع��ه بن 

غوريون، حني قال اإنهم لن يقبلوا بنا اأبدا 

ف��رات  ك��ان��ت  وكلما  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف 

تنت�سر  تنت�سر،  اإ�سرائيل  اأط��ول،  الهدوء 

يف التكنولوجيا والزراعة والقت�ساد

وح������ول ع���ق���د ���س��ف��ق��ة ت����ب����ادل اأ����س���رى 

م��ع امل��ق��اوم��ة يف ق��ط��اع غ���زة، ق���ال هيمان 

“اأعتقد اأنه من ال�سواب حقا� نحن ن�سعى 
الأ�سرى  تعيد  �سفقة  اأج��ل  من  جاهدين 

واملفقودين”

ف���اإن �سعبة  ال�����س��دد  ه���ذا  “يف  واأو����س���ح 

املعلومات  جلب  يف  ت�ساعد  ال�ستخبارات 

مبحاولة  لها  ت�سمح  التي  ال�ستخباراتية 

ال�سفقة  تكون  حتى  الفر�س  عن  البحث 

معقولة”

االنباط - وكاالت

قال نائب رئي�س املجل�س الت�سريعي ح�سن 

العدالة  حتقيق  اإن  خري�سة  ح�سن  خري�سة 

تتحقق  اأن  ميكن  بنات  نزار  املغدور  للنا�سط 

يف هذه احلالت

واأو�����س����ح خ��ري�����س��ة يف ت���غ���ري���دٍة ل���ه ع��ل��ى 

للنا�سط  تتحقق  ال��ع��دال��ة  اأن  “في�سبوك” 
املغدور عر التوقف عن مالحقة وا�ستهداف 

املغدور عائلة 

م�سل�سل  ب��داأ  حيث  من  بال�سروع  وطالب 

اجل�سدي  الع��ت��داء  منذ  امل��غ��دور  ا���س��ت��ه��داف 

ع��ل��ي��ه ب��ع��د ن����دوة يف ج��ام��ع��ة ب��ي��ت حل���م وم��ا 

حلقه من اعتقالت متكررة ومطاردته

اآخر  اإىل  الت�سريعي  املجل�س  نائب  واأ�سار 

“اللجنة  ل���دى  ب��ن��ات  امل��غ��دور  ب��ح��ق  اع��ت��ق��ال 

ب��الإف��راج  املحكمة  ق��رار  بعد  الأمنية” حتى 

وهو  اللجنة  رئي�س  و”مماطلة  عنه  الفوري 

بالغالب رئي�س الوزراء”

ال���ت���ي  احل����م����ل����ة  اإىل  خ����ري���������س����ة  ول�����ف�����ت 

ب�سمعة  ب��امل�����س  ال��ب��ع�����س  “�سحيجة  اأط��ل��ق��ه��ا 

بال�ستهداف  ُت���ّوج  ال���ذي  و�سخ�سه  امل��غ��دور 

والتحري�س با�ستهداف بيته وترويع اأطفاله 

عر اإطالق كثيف للر�سا�س على بيته”

ونذالة  ب�ساعة  بكل  كان  اغتياله  اإن  وقال 

اأن  ُم��دي��ًن��ا  فل�سطيني،  اأي  مبثلها  ي�سمع  مل 

على  بنات-ال�ساهد  ح�سني  اعتقال  ا�ستمرار 

قتله

ك��ل  وحم����اك����م����ة  حم���ا����س���ب���ة  اإىل  ودع��������ا 

املتورطني ممن خطط وقرر ونفذ وعلى كل 

امل�ستويات

و�سفهم  تغريدته من  وطالب خري�سة يف 

واإىل  الع�سائرية  احل��ل��ول  اإىل  ب�”ال�ساعيني 

ك��ل ال��و���س��ط��اء ب��ع��ن��اوي��ن خم��ت��ل��ف��ة وب��اأ���س��م��اء 

كل  مع  عائلته  اب��ن  يعد  مل  ن��زار  اأن  متعددة 

واأخ  ابن  واإمن��ا هو  لهم؛  وامل�ساندة  الح��رام 

لكل الأحرار والأ�سدقاء”

وقال اإن جمهور النا�سط املغدور ومتابعيه 

لتحقيق  وال��ع��م��ل  ب��امل��ط��ال��ب��ة  ���س��ي�����س��ت��م��رون 

ال��ع��دال��ة ل��ه، “فنزار ���س��وت وم��وق��ف وق��دوة 

للكثري من �سبابنا التواقني للحرية”

عن  ل��الإف��راج  ب��ال��دع��وة  تغريدته  واختتم 

عائلته  ا���س��ت��ه��داف  واإي���ق���اف  ب��ن��ات  ال�����س��اه��د 

غًدا” ولي�س  “اليوم 

االأنباط -  وكاالت

ليفي،  اإليئور  الإ�سرائيلّي،  املُ�ست�سرق  تناول   

تقريٍر  يف  الفل�سطينّية،  ال�����س��وؤون  يف  املُ��خ��ّت�����س 

خا�سٍّ ن�سره موقع )YNET( التابع ل�سحيفة 

)يديعوت اأحرونوت( العرّية، تناول �سرية �سبعة 

ا�ستعادوا  ال��ذي��ن  الفل�سطينيني  املُ��ق��اوم��ني  م��ن 

حما�س  بني  الأ���س��رى  تبادل  �سفقة  يف  حرّيتهم 

والكيان يف العام 2011

بطبيعة  اعتمد  ال���ذي  للُم�ست�سِرق،  وط��ب��ًق��ا 

الأمنّية  املوؤ�س�سة  يف  رفيعٍة  م�سادر  على  احل��ال 

الإ�سرائيلّية، حتّول ه��وؤلء على مّر ال�سنني اإىل 

حتدٍّ كبرٍي للموؤ�س�سة الأمنية بالكيان، يوؤثر على 

حياة مئات اآلف الإ�سرائيليني

اإّن املُقاومني ال�سبعة هم عملًيا اجلناة  وق��ال 

الرئي�سيون لالإرهاب �سّد اإ�سرائيل ، ُم�سيًفا اإّنهم 

حتّولوا يف غ�سون ع�سر �سنوات اإىل راأ�س احلربة 

اأْن  بعد  الع�سكري،  وذراع��ه��ا  حما�س  ل���  بالن�سبة 

ال�سجن  ينهوا حياتهم يف  اأْن  املفر�س  كان من 

الإ�سرائيلّي

ميخائيل  د.  اجل���رال  ع��ن  املُ�ست�سِرق  ون��ق��ل 

ميل�ستاين، الذي توىّل ما ُت�سّمى رئا�سة ال�ساحة 

يف  الع�سكرّية  الأب��ح��اث  �سعبة  يف  الفل�سطينية 

ج��ي�����س الح���ت���الل )اأم�������ان( خ����الل ف����رة اإب����رام 

يف  �ساهمت  �ساليط  �سفقة  اإّن  ق��ول��ه  ال�سفقة 

ال��ق��رارات  اتخاذ  ق��درات )حما�س( على  حت�سني 

وت���وط���ي���د ال���ع���الق���ة ب���ني ذراع���ي���ه���ا ال��ع�����س��ك��رّي 

دخ��ول  اإّن  م�سيًفا  ال�سيا�سّي،  والإ���س��رات��ي��ج��ّي 

اإىل  ال�سنوار  يحيى  غ��زة  قطاع  يف  حما�س  قائد 

احللبة اأحدث قفزة نوعية لدى احلركة و�ساهم 

مكانتها  وتعزيز  الع�سكرية  قدراتها  حت�سني  يف 

من  ج���زًءا  باعتبارها  الفل�سطينية،  ال�ساحة  يف 

املجموعة التي دجمت بني الإمكانيات الع�سكرية 

والتفكري ال�سراتيجّي، على حّد قوله

وبح�سبه، ف��اإّن الأخطر من بني ال� �سبعة هو 

ال�سنوار ذلك اأّنه متّكن من تغيري �سورة الواقع 

اجليو-�سيا�سي بني غزة واإ�سرائيل، بعد اأْن اأ�سبح 

من  ب��ه  يتمتع  مل��ا  غ����زة،  يف  الأق�����وى  ال�سخ�سية 

املناورة بني  كاريزما قيادية عالية وقدرته على 

اجلهود ال�سيا�سية للتو�سل اإىل ت�سوية وحتقيق 

الهدوء وبني الت�سعيد التدريجي ل�ستنزاف تل 

اأبيب ووقوفه خلف م�سريات العودة

ونقل عن امل�سادر عينها قولها اإّن ال�سنوار هو 

ال�سخ�س الذي اأو�سل غزة لو�سٍع اقت�ساديٍّ هو 

الأف�سل منذ ع�سر �سنوات، لكنه مل ي��ردد ومل 

يخ�َس من التنازل عن الت�سهيالت التي قدمتها 

اإ�سرائيل لتخفيف احل�سار من اأجل القد�س وبدء 

عملية )معركة �سيف القد�س( ، هو مثل ن�سر اهلل 

هو تعّرف على املجتمع الإ�سرائيلي ونقاط �سعفه

ال�سم الثاين هو توفيق اأبو نعيم، الذي وفًقا 

بعد  الأمنية  الأج��ه��زة  ق��ي��ادة  ت��وىّل  للُم�ست�سِرق 

اأرب���ع �سنوات م��ن الإف����راج عنه، وه��و متّكن من 

تطوير الأجهزة الأمنية وتعزيز اإمكانياتها وهو 

ما �ساعدها يف اإحباط حم��اولت النقالب على 

حما�س ومالحقة العمالء

روحي  هي  الثالثة  ال�سخ�سية  ليفي،  ووف��ق 

م�ستهى الذي يعتر �سمن ال�سخ�سيات الأكرث 

تاأثرًيا يف غزة وخارجها ويعتر من ال�سقور يف 

حما�س ، باعتباره ع�سًوا يف مكتبها ال�سيا�سي، اإذ 

كان من موؤ�ّس�سي جهاز الأمن الداخلي فيها يف 

ت�سعينيات القرن املا�سي، وهو �سمن الوفد الذي 

بو�ساطة  اإ�سرائيل  للتفاو�س مع  �سكلته حما�س 

م�سرية للتو�سل اإىل اتفاق ت�سوية

يف  الرابعة  ال�سخ�سية  ميّثل  جبارين  زاه��ر 

�سراحه  اإط���الق  منذ  م�ساره  اأّن  حيُث  الالئحة 

وحتى و�سوله اإىل من�سبه احلايل كنائب لقائد 

ح��م��ا���س يف ال�سفة ال��غ��رب��ي��ة ط��وي��ل، وه���و اأح��د 

كما  هناك،  للحركة  الع�سكري  ال��ذراع  موؤ�س�سي 

اأنه جّند طالًبا للذراع الع�سكري للمنظمة خالل 

نابل�س،  يف  النجاح  جامعة  يف  كطالب  �سنواته 

اأبرزهم يحيى عيا�س الذي متتع مبهارات عالية 

ا�ستخدمها  ال��ت��ي  النا�سفة  ال��ع��ب��وات  اإع�����داد  يف 

النتحاريون )ال�ست�سهاديون(

ووفق ليفي، يتوىّل جبارين حالًيا م�سوؤولية 

لقائدها  نائب  وه��و  ل� حما�س  امل��ايل  امللف  اإدارة 

للعمليات  ال����ع����ودة  ف���ك���رة  وي����وؤّي����د  ال�����س��ف��ة  يف 

تعزيز  م��وؤّي��دي  من  ُيعتر  فيما  ال�ست�سهادية، 

ال��ع��الق��ة م��ع اإي�����ران وك���ان �سمن ال��وف��د ال��ذي 

اإي�����ران مل��ا يتمتع ب��ه من  اأر���س��ل��ت��ه احل��رك��ة اإىل 

التابع حلر�س  القد�س  عالقات جيدة مع فيلق 

الثورة

اخلام�س  ال���س��م  ه��و  غنيمات  الرحمن  عبد 

يتوىل  الأخ���ري  اإّن  فيقول  ليفي،  ي��ذك��ره  ال���ذي 

ت�سوريف  ق��ري��ة  يف  حما�س  خ��الي��ا  اإدارة  ح��ال��ًي��ا 

ب��ال��ق��رب م��ن اخل��ل��ي��ل. وه���و ك���ان �سمن اخللية 

امل�سوؤولة عن تنفيذ عدة عمليات حفرت يف ذاكرة 

اجلندي  وقتل  خطف  بينها  من  الإ�سرائيليني 

�سارون اإدري وعملية مقهى اأبروفو يف تل اأبيب

الذي  يغمور  جهاد  فهو  ال�ساد�س  ال�سم  اأّم��ا 

����س���ارك يف ع��م��ل��ي��ة خ��ط��ف اجل���ن���دي ن��اح�����س��ون 

فاك�سمان عام 1994 يف منطقة القد�س. وي�سغل 

حالياً ممثلية حما�س يف تركيا ملا يتمتع به من 

قدرة على اإقامة عالقات مع القيادة ال�سيا�سية 

والأمنية

القائمة  ال�سابع والأخ���ري يف  امل��رك��زي  ال�سم 

هو مو�سى دودي���ن، ال��ذي ب��داأ م�سريته كطالب 

يف الكلية الإ�سالمية يف جامعة النجاح يف نابل�س 

واأ���س��ب��ح م��ع م���رور ال�سنني �سمن ال��وف��د ال��ذي 

بو�ساطٍة  اإ�سرائيل  للتفاو�س مع  �سكلته حما�س 

م�سرّيٍة للتو�سل اإىل �سفقة تبادل جديدة وهو 

م��ن امل��ق��رب��ني ل�سالح ال���ع���اروري )ن��ائ��ب رئي�س 

املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س (

وكان لِفًتا للغاية اأّن القائمة الإ�سرائيلّية مل 

عّز  ال�سهيد  كتائب  قائد  �سيف،  حممد  ت�سمل 

الدين الق�ّسام ، اجلناح الع�سكرّي حلركة حما�س، 

اإ�سرائيل اغتياله م��ّراٍت عديدٍة،  وال��ذي حاولت 

ولكّنه متّكن من الإفالت، وما زال املطلوب رقم 

واحد لدى خمابرات الكيان

االنباط-وكاالت

ق����ال ن�����س��ط��اء ع���ر ت��ي��ل��ي��غ��رام وت���وي���ر، 

اأج��رب��ت  ال��ب��ح��ري��ة اجل��زائ��ري��ة  ال���ق���وات  اإّن 

املاء  فوق  ال�سعود  على  ا�سرائيلية  غوا�سة 

يف  تتج�س�س  كانت  اأن  بعد  مكانها،  ومغادرة 

بها  ي��ق��وم  مت��اري��ن  ع��ل��ى  املتو�سطي  ع��ر���س 

اجلي�س اجلزائري ب�سواحل وهران

غوا�سة  حاولت  فقد  ُن�سر،  ما  وبح�سب 

اإط��الق  تتبع  دولفني،  ن��وع  من  ا�سرائيلية، 

من  غوا�سة  من   Club-S ك��روز  �ساروخ 

اكت�سافها  ولكن مت  التدريبي،   636 امل�سروع 

جزائريتني  غوا�ستني  قبل  من  ومتابعتها 

و اأج����روه����ا ع��ل��ى ال��ظ��ه��ور ع��ل��ى ال�����س��ط��ح 

املنطقة ومغادرة 

وق����ال ال�����س��ح��ف��ي ال��رو���س��ي امل��خ��ت�����س يف 

اإن  تودوروف�سكي،  دارك��و  الع�سكري  ال�ساأن 

غوا�سة  اأجرتا  اجلزائريتني  الغوا�ستني 

ا�سرائيلية على الراجع

وق����ال ت��ودوروف�����س��ك��ي يف ت��غ��ري��دة ل��ه يف 

ا�سرائيلية  غوا�سة  اأن  توير،  على  ح�سابه 

ح���اول���ت ت��ت��ب��ع �����س����اروخ ت���دري���ب���ي اأط��ل��ق��ت��ه 

غ���وا����س���ة ج����زائ����ري����ة، م����ا دف�����ع ال��ب��ح��ري��ة 

اجل���زائ���ري���ة ل��ل��ت��ح��رك واإج����ب����ار ال��غ��وا���س��ة 

الإ�سرائيلية على الراجع

امل��رت��ب��ة  ت�������س���درت   اأن اجل����زائ����ر  ي���ذك���ر 

من  عاملياً   15 وال���� واإف��ري��ق��ي��اً  عربياً  الأوىل 

ح��ي��ث ق����وة اأ����س���ط���ول ال���غ���وا����س���ات، ب��ث��م��اين 

لت�سنيف  وف��ق��اً  ال�سنع،  رو���س��ي��ة  غ��وا���س��ات 

بال�سوؤون  املخت�س  باور  فاير  موقع غلوبال 

الع�سكرية

ومل ي�سدر حتى الآن اأي تعليق جزائري 

ر�سمي على ما يتداول حول اجبار اجلي�س 

اجل������زائ������ري غ����وا�����س����ة ا����س���رائ���ي���ل���ي���ة ع��ل��ى 

م�����س��ادر مغربية  ذك����رت  ب��ي��ن��م��ا  ال���راج���ع، 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ن���ووي���ة م��ل��ق��ب��ة ب�  ان غ��وا���س��ة 

ط��ارق يف  ع��رت م�سيق جبل  القيامة  ي��وم 

25 ���س��ب��ت��م��ر اجل�����اري، وح��ط��ت ال��غ��وا���س��ة 

ال�سمالية  بال�سواحل  الرحال  الإ�سرائيلية 

للمغربية

اجل���زائ���ري���ة  ال���ع���الق���ات  اأن  اىل  ُي�������س���ار 

طرف  م��ن  قطيعة  اع��الن  �سهدت  املغربية 

العدائية  الأعمال  ب�سبب  موؤخراً،  اجلزائر 

�سدها للمملكة 

امل��غ��رب يف وقت  اتهمت  وك��ان��ت اجل��زائ��ر 

���س��اب��ق، ب��ال��ت��اآم��ر ���س��ده��ا م��ع اإ���س��رائ��ي��ل، يف 

التي  الغابات  حرائق  مفتعلي  وراء  الوقت 

�سهدتها البالد موؤخراً

االنباط-وكاالت

مدينة  جنوب  الفل�سطينيني  معاناة  تتفاقم 

اخل��ل��ي��ل يف ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وخ��ا���س��ة يف ب��ل��دة 

تطهري  حملة  اأه��ل��ه��ا  ي��واج��ه  ال��ت��ي  يطا  م�سافر 

ع��رق��ي وا���س��ع��ة م���ن خ���الل ت�����س��ع��ي��د الح��ت��الل 

من  لقتالعهم  عليهم  اع��ت��داءات��ه  الإ�سرائيلي 

املقامة عليها امل�ستوطنات  اأر�سهم وتو�سيع 

واأف����اد امل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي ل��ل��دف��اع ع��ن الأر����س 

التحرير  ملنظمة  التابع  ال�ستيطان  وم��ق��اوم��ة 

ال�����س��ادر  الأ���س��ب��وع��ي  ت��ق��ري��ره  يف  الفل�سطينية 

ال���ي���وم ع��ل��ى م��وق��ع��ه الل���ك���روين ب����اأن م��ط��ام��ع 

الح���ت���الل ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة ت��ه��دد ب��ت��ه��ج��ري اأك��رث 

التي  البلدة  من  ق�سريا  فل�سطيني  اآلف   3 من 

تبلغ  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ق���ري���ة   19 ل����  ت�����س��ك��ل جت��م��ع��ا 

وت��ق��ع يف  38500 دومن  ن��ح��و  اأرا���س��ي��ه��ا  م�����س��اح��ة 

قرى  وه��ي  ال�سمايل  النقب  على  املطلة  التالل 

جنبه والتبان والفخيت واملجاز وحالوة و�سفي 

والركيز  العبيد  ومغاير  التحتا  و�سفي  الفوقا 

البطم  و�سعب  ال�سبع  وخلة  و�سارورة  واملفقرة 

وق���واوي�������س وب��ئ��ر ال��ع��د وط���وب���ا و����س���دة ال��ث��ع��ل��ة 

والتواين و�سو�سيا 

ي�سعد  الح���ت���الل  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ول��ف��ت 

م�سافر  يف  الفل�سطينيني  م��ن��ازل  ه��دم  عمليات 

ي���ط���ا ومي���ن���ع���ه���م م����ن ال���ت���و����س���ع ال����ع����م����راين م��ا 

ال�ستاء  لل�سكن يف خيم ل تقيهم برد  ي�سطرهم 

عليهم  الت�سييق  ول��زي��ادة  ال�سيف  ح���رارة  ول 

ي���خ���رب اأرا����س���ي���ه���م ال���زراع���ي���ة وي��ح��رم��ه��م م��ن 

ع��ن توفري  الأ���س��ا���س��ي��ة ف�سال  م��ق��وم��ات احل��ي��اة 

وعلى  عليهم  لالعتداء  للم�ستوطنني  احلماية 

ممتلكاتهم

نفذوا  امل�ستوطنني  اأن  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 

املفقرة  قريتي  على  وح�سيا  هجوما  اأي���ام  قبل 

كانوا  حيث  الح��ت��الل  ق��وات  بحماية  وال��ت��واين 

ب���ي���ت وي�����س��ت��خ��دم��ون  اإىل  ب���ي���ت  ي��ن��ت��ق��ل��ون م����ن 

النوافذ  زج���اج  ويه�سمون  وامل��ط��ارق  ال�سكاكني 

الأ�سجار  ع�سرات  اقتلعوا  كما  ال�سيارات  وزج��اج 

واأتلفوا املزروعات و�سط اإطالق قوات الحتالل 

لإ�سابة  اأدى  ما  الفل�سطينيني  على  ال�سام  الغاز 

يوا�سل  الحتالل  اأن  التقرير  وذكر  منهم  عدد 

الغربية  ال�سفة  يف  ال�ستيطان  عمليات  تو�سيع 

ا�ستيطاين  ل�����س��ق ط��ري��ق  اأع��ل��ن خم��ط��ط��ا  ح��ي��ث 

ي��رب��ط م�����س��ت��وط��ن��ات م��ق��ام��ة ع��ل��ى اأرا����س���ي بلدة 

دي�����ر ا���س��ت��ي��ا غ�����رب ���س��ل��ف��ي��ت ب�������وادي ق���ان���ا ب��ني 

على  م�ستوطنون  ا�ستوىل  كما  وقلقيلية  �سلفيت 

بلدتي  يف  الفل�سطينيني  اأرا���س��ي  م��ن  م�ساحات 

لإق��ام��ة  حل��م  بيت  يف  وت��ق��وع  �سلفيت  يف  م�سحة 

ا�ستيطانية جديدة بوؤر 

نفذوا  امل�ستوطنني  اآلف  اأن  التقرير  واأو�سح 

ا�ستفزازية  اقتحامات  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع  خ��الل 

ل��ل��م�����س��ج��د الأق�����س��ى ب��ح��م��اي��ة ق����وات الح��ت��الل 

واق��ت��ح��م ال��ع�����س��رات منهم ح��ي ب��ط��ن ال��ه��وى يف 

���س��ل��وان ج��ن��وب امل�سجد الأق�����س��ى واع��ت��دوا  ب��ل��دة 

ل�سيفر  بلدة  اقتحموا  كما  الفل�سطينيني  على 

ج���ن���وب اخل��ل��ي��ل وال���ر����س���اي���دة ����س���رق ب��ي��ت حلم 

واأرغ���م���وا امل���زارع���ني ع��ل��ى ت���رك اأرا���س��ي��ه��م كما 

اق��ت��ح��م��وا ق���ر ي��و���س��ف ����س���رق م��دي��ن��ة ن��اب��ل�����س 

املدينة  جنوب  وبورين  ال�سرقية  اللنب  وبلدتي 

واعتدوا على طلبة املدار�س

الح���ت���الل  ق�����وات  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ�����س����ار 

ه��دم��ت م��ن��زل يف ح��ي ال��ث��وري ببلدة ���س��ل��وان يف 

يف  اآخ��ر  بهدم  اإخ��ط��ارا  و�سلمت  املحتلة  القد�س 

اآخر لفت  بلدة بروقني يف قلقيلية وعلى �سعيد 

يلحقها  التي  اجل�سيمة  الأ���س��رار  اإىل  التقرير 

الفل�سطيني  بالقت�ساد  الإ�سرائيلي  ال�ستيطان 

ونقل عن التقرير ال�سنوي ملوؤمتر الأمم املتحدة 

ل��ل��ت��ج��ارة وال��ت��ن��م��ي��ة اأون���ك���ت���اد ح���ول ال��ت��ط��ورات 

اأن  تاأكيده   2020 ع��ام  فل�سطني  يف  القت�سادية 

الإ�سرائيلية  والع���ت���داءات   غ��زة  ق��ط��اع  ح�سار 

الو�سع  يف  كارثيا  تدهورا  �سببت  عليه  املتكررة 

القت�سادي فيه كما اأن التو�سع ال�ستيطاين غري 

الح��ت��الل  ير�سخ  الغربية  ال�سفة  يف  ال�سرعي 

الفل�سطينية  ال���دول���ة  اإق���ام���ة  ف��ر���س  وي��ق��و���س 

اأر�سه  من  الفل�سطيني  ال�سعب  ويجرد  امل�ستقلة 

القابل  الطبيعية ف�سال عن حقه غري  وموارده 

التنمية للت�سرف يف 

 خريشة: العدالة للمغدور بنات تتحقق بهذه الحاالت

 االحتالل اإلسرائيلي يشن حملة تطهير عرقي جنوب الخليل
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الـريـا�ضي

القاهرة - وكاالت 

بقيادة  م�صر،  ملنتخب  الفني  اجل��ه��از  اأع��ل��ن 

امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ال���رت���غ���ايل ك���ارل���و����ش ك���رو����ش، 

ك��اأ���ش  ب��ط��ول��ة  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  القائمة املبدئية 

العرب، نوفمر/ت�صرين الثاين املقبل بالدوحة. 

واأر����ص���ل احت����اد ال��ك��رة امل�����ص��ري ق��ائ��م��ة ت�صم 35 

الع��ب��ا، اإىل االحت���اد ال��ع��رب��ي ل��ك��رة ال��ق��دم، حيث 

�صيتم اختيار القائمة النهائية من بينها. وت�صدر 

�صريف  اأف�����ص��ة وحم��م��د  الثنائي حممد جم��دي 

قائمة ال��ف��راع��ن��ة امل��ب��دئ��ي��ة، يف ال��وق��ت ال���ذي مت 

ليبيا  ملواجهة  املنتخب  ا�صتبعادهما من مع�صكر 

يف اجلولتني الثالثة والرابعة من ت�صفيات كاأ�ش 

العامل. وجاءت قائمة الفراعنة، كاالآتي: حرا�صة 

اأب��و جبل وحممد  املرمى: حممد ب�صام وحممد 

فتوح  الدفاع: اأحمد  �صبحي.  وحممد  ال�صناوي 

ال�صيد  وح�صني  حمدي  وحممد  اأ���ص��رف  واأمي���ن 

وحممود الون�ش ويا�صر اإبراهيم وحممود عالء 

وعلي جر واأحمد حجازي وباهر املحمدي واأكرم 

وحممد  توفيق  واأح��م��د  فتحي  واأح��م��د  توفيق 

ه����اين. ال��و���ص��ط: ط����ارق ح��ام��د وم��ه��ن��د ال�صني 

عماد  ونبيل  ال�صولية  وع��م��رو  فتحي  وح��م��دي 

اأف�صة وعبد اهلل ال�صعيد  دوجنا وحممد جمدي 

واإبراهيم عادل ورم�صان �صبحي و�صالح حم�صن 

واأحمد رفعت واأحمد �صيد زيزو وح�صني ال�صحات 

�صريف  الهجوم: حممد  ف��ت��ح��ي.  وم�����ص��ط��ف��ى 

واأحمد �صمر وح�صام ح�صن.
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المنتخب المصري يعلن تشكيلة كأس العرب 

أنس جابر تصنع الحدث بشيكاغو  

ختام المخيم الشبابي لجائزة الحسن 

االتحاد يحتفي بقائده االحمدي 

�شيكاعو - وكاالت 

اأن�ش  التون�صية  التن�ش  �صنعت جنمة 

16 ع���امل���ي���ا،احل���دث يف  ج��اب��ر امل�����ص��ن��ف��ة 

بطولة �صيكاغو، حيث جنحت يف اإزاحة 

االأوك��ران��ي��ة  ع��امل��ي��ا،  ال�صاد�صة  امل�صنفة 

اإيلينا �صفيتولينا، التي تت�صدر ت�صنيف 

�صفيتولينا  على  اأن�ش  وفازت  البطولة. 

رد،  دون  مبجموعتني  النهائي  رب��ع  يف 

بعد �صاعة و22 دقيقة من اللعب، لتثاأر 

من االأوكرانية التي �صبق وفازت عليها 

واأخ����ذت  م��ق��اب��ل.  دون  م��ن��ا���ص��ب��ات   3 يف 

 1-2 ال��ل��ق��اء  يف  االأ���ص��ب��ق��ي��ة  �صفيتولينا 

قلبت  التون�صية  البطلة  اأن  اإال  و3-4، 

 3 افتكت  اأن  بعد  ل�صاحلها،  املعطيات 

الفوز  من  مكنها  ما  متتالية،  اأ���ص��واط 

هذا   .4-6 بنتيجة  االأوىل  باملجموعة 

ال���ت���ق���دم اأع����ط����ى اأن���������ش ج���اب���ر ���ص��ح��ن��ة 

م��ع��ن��وي��ة ك���ب���رة م��ك��ن��ت��ه��ا م����ن دخ����ول 

امل���ج���م���وع���ة ال���ث���ان���ي���ة، ب���ق���وة وف��ر���ص��ت 

���ص��ي��ط��رة م��ط��ل��ق��ة ع��ل��ى جم���رى اللعب 

املجموعة  حت�صم  اأن  قبل   ،0-4 لتتقدم 

ن�صف  ل���ل���دور  وت��ت��اه��ل   ،2-6 ب��ن��ت��ي��ج��ة 

النهائي.

االنباط - عمان 

اخ��ت��ت��م امل��خ��ي��م ال�����ص��ب��اب��ي مل�����ص��ارك��ي 

ج���ائ���زة احل�����ص��ن ل��ل�����ص��ب��اب يف امل�����ص��ت��وى 

ال����رون����زي م���ن م���در����ص���ة ال��ب��ك��ال��وري��ا 

رم،  وادي  يف  اق��ي��م  وال�����ذي  ع���م���ان،  يف 

ونظمته اجلائزة بالتعاون مع املدر�صة. 

ووفقا لبيان اجلائزة مت تطبيق جميع 

والتعليمات  العامة  ال�صالمة  اج��راءات 

اخلدمات  باإ�صراف  الالزمة،  ال�صحية 

�صالمة  على  للحفاظ  امللكية  الطبية 

وا����ص���ت���م���ل���ت  امل����خ����ي����م.  امل���������ص����ارك����ني يف 

تدريب  على  املخيم،  برنامج  فعاليات 

امل�����ص��ارك��ني ع��ل��ى اال���ص��ع��اف��ات االول��ي��ة، 

اخطار  حول  توعوية  حما�صرة  والقاء 

املخدرات، باالإ�صافة اىل التدريب على 

م���ه���ارات ق����راءة اخل���ارط���ة وا���ص��ت��ع��م��ال 

ال��ب��و���ص��ل��ة. ومت ت��ن��ف��ي��ذ م�����ص��ر ط��وي��ل 

حم��ط��ات  واج����ت����ي����از  ال���ق���م���ر  وادي  يف 

ت��دري��ب��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة الك��ت�����ص��اب م��ه��ارات 

معلومات  واكت�صاب  االيجابي  التفكر 

مم���ار����ص���ة  اىل  ب����االإ�����ص����اف����ة  وط����ن����ي����ة، 

ال�صحراء  والطهي يف  الطعام  حت�صر 

مع  والتعاي�ش  النف�ش  على  لالعتماد 

امل�صاركني  جميع  ان  اىل  ي�صار  البيئة. 

�صابا   31 وع��دده��م  املخيم،  فعاليات  يف 

و���ص��اب��ة، اج���ت���ازوا م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ن�����ص��اط 

3 ايام.  اخلارجي للمخيم الذي ا�صتمر 

احل�صن  ج��ائ��زة  م��دي��رة  ثمنت  ب��دوره��ا 

لل�صباب �صمر كلداين، جهود امل�صاركني 

واالدارة  واال����ص���راف  ال��ت��دري��ب  وه��ي��ئ��ة 

على ما بذلوه وكل من �صاهم يف اإجناح 

ه����ذا امل��خ��ي��م ال�����ص��ب��اب��ي م���ن م��دي��ري��ة 

االم�����ن ال���ع���ام وال�������ص���رط���ة ال�����ص��ي��اح��ي��ة 

وال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل���ل���ق���وات امل�����ص��ل��ح��ة 

م��ن��ط��ق��ة  و���ص��ل��ط��ة  ال�����ص��ي��اح��ة  ووزارة 

ومدر�صة  اخلا�صة  االقت�صادية  العقبة 

البكالوريا - عمان.

جدة - وكاالت 

اح��ت��ف��ى احت���اد ج���دة، ب��ق��ائ��ده امل��غ��رب��ي 

ك�����رمي االأح�����م�����دي، ب���ع���د ن���ه���اي���ة م���ب���اراة 

ال���ف���ري���ق، اأم�����ام غ���رمي���ه االأه����ل����ي، م�����ص��اء 

اجل���م���ع���ة.ومت���ك���ن االحت�������اد م����ن جت����اوز 

غرميه االأهلي، وتغلب عليه بهدفني دون 

 16 اإىل  ر���ص��ي��ده  العميد  ل��رف��ع  م��ق��اب��ل، 

بينما  ال���دوري،  ترتيب  ���ص��دارة  يف  نقطة 

جتمد ر�صيد االأهلي عند 5 نقاط باملركز 

ميدان،  متو�صط  االأحمدي،  ولعب   .13 ال���

ع��م��ي��د االحت������اد ����ص���د االأه����ل����ي م���ب���ارات���ه 

امل�����ص��اب��ق��ات م��ع فريقه  100 يف ج��م��ي��ع  ال������

81 م���ب���اراة يف ال�����دوري ال�����ص��ع��ودي  م��ن��ه��ا 

الر�صمي  احل�����ص��اب  ون�����ص��ر  ل��ل��م��ح��رف��ني. 

���ص��ورة  “توير”،  م��وق��ع  ع��ل��ى  ل��ل��ف��ري��ق 

اح��ت��ف��ال االأح���م���دي، م��ع ق��م��ي�����ش يحمل 

اأمن��ار  ال��ن��ادي  رئي�ش  م��ع   ،)100( ال��رق��م 

وعلق  ال��ف��ري��ق،  اأع�����ص��اء  وبقية  احل��ائ��ل��ي، 

وانتقل  اأ�صلك«.  من  كرمي  “واأنت  عليها 

االأحمدي لالحتاد يف مو�صم 2018، قادًما 

م��ن ن���ادي ف��ي��ن��ورد روت�����ردام ال��ه��ول��ن��دي، 

االأح���م���دي  ع��ق��د  ال��ع��م��ي��د  اإدارة  وج����ددت 

لنهاية املو�صم احلايل “2022-2021«.

االنباط - عمان 

ي�صلح  ال���ذي  ال��ع��ن��وان  ه��و  العجائب  دوري 

نتائج  اليها  ال��ت  ال��ت��ي  احل��ال��ة  لو�صف  مت��ام��ا 

ال��ق��دم  19 م��ن دوري ك���رة  م��ب��اري��ات اال���ص��ب��وع 

ت���ع���ر ف��ري��ق��ا  ب���ع���د ان  امل���ح���رف���ني  الن����دي����ة 

القا�صية  بخ�صارته  املت�صدر  ال��رم��ث��ا  امل��ق��دم��ة 

مقابل  دون  بهدفني  الفي�صلي  ال��ع��ري��ق  ام���ام 

..وال������وح������دات ال���و����ص���ي���ف ب���ت���ع���ادل���ه اال���ص��ب��ه 

ب��اخل�����ص��ارة ام���ام احل�����ص��ني ارب���د ب���دون اه���داف 

تقا�صم  ان  ب��ع��د  ج��دي��د  م��ن  االث�����ارة  لت�صتعل 

النقاط  واحد من  بر�صيد  ال�صدارة  الفريقان 

كانت  الفر�صة  ان  رغ��م  ف��ري��ق  لكل  نقطة   40

حققوا  ل��و  ب��ال�����ص��دارة  ب��االن��ف��راد  لهما  متاحة 

فر�صة  وال��وح��دات،  الرمثا  اأه��در  الفوز حيث  

بطولة  لقب  اأكر من ح�صم  ثمينة لالقراب 

ال����دوري ، ب��ع��دم��ا اب��ت��ع��دا ع��ن م�����ص��ار ال��ف��وز يف 

19، وقبل ثالث حمطات من النهاية.  اجلولة 

اخل�صارة،  رغم  ال�صدارة  على  الرمثا  وحافظ 

متفوقا  نقطة،   40 عند  ر�صيده  ت��وق��ف  حيث 

على الوحدات بفارق املواجهات املبا�صرة فقط، 

وه���و م���ا ي��ع��ط��ي��ه اأف�����ص��ل��ي��ة ال��ت��ت��وي��ج ب��ال��ل��ق��ب. 

ك��م��ا ت��ع��ر ال�����ص��ل��ط ���ص��اح��ب امل���رك���ز ال��ث��ال��ث، 

لرفع   ،)1-1( ���ص��ح��اب  �صيفه  م��ع  ب��ال��ت��ع��ادل 

ن��ق��اط عن   4 ب��ف��ارق  ن��ق��ط��ة،   36 اإىل  ر���ص��ي��ده 

ر���ص��ي��ده  الفي�صلي  ورف���ع  ال�����ص��دارة.  ف��ري��ق��ي 

تقدم  بينما  ال��راب��ع،  امل��رك��ز  يف  نقطة   33 اإىل 

نقطة،   27 ب���� اخل��ام�����ش  للمركز  االأردن  ���ص��ب��اب 

اأم����ام اجل���زي���رة، ال���ذي قفز   1-1 ب��ع��د ت��ع��ادل��ه 

26 نقطة، متقدما باأف�صلية  للمركز ال�صاد�ش ب�

�صراع  وا�صتعل  اإرب���د.  احل�صني  ع��ن  االأه����داف 

ثمينا  فوزا  العقبة  �صباب  الهبوط، حيث حقق 

 22 على معان )2-0(، ليتقدم للمركز الثامن ب�

ولكل  واجل��ل��ي��ل  ���ص��ح��اب  اأم���ام  متقدما  ن��ق��ط��ة، 

م��ن��ه��م��ا 20 ن��ق��ط��ة. ..ع���ل���ى ���ص��ع��ي��د ال��ه��داف��ني 

واجن��ا  رون��ال��د  القائمة الكامروين  يت�صدر 

بر�صيد  “�صحاب”  النعيمات  يزن  “ال�صلط”، 
12 هدفا لكل منهما، فيما ياأتي حمزة الدردور 

9 اأهداف .. من جهة اخرى  ب� “الرمثا” ثالثا 
بهدف  اال�صبوع  لهذا  ال��دوري  م�صوار  يتوقف 

اع����داد م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي خل��و���ش ال��ب��ط��ول��ة 

الودية التي يقيمها االحتاد ب�صماركة منتخبي 

م��ال��ي��زي��ا واوزب��ك�����ص��ت��ان ع��ل��ى ان ي�����ص��ت��ان��ف من 

جديد يف 15 ال�صهر اجلاري .

مدريد - وكاالت 

ك�������ص���ف ت���ق���ري���ر ����ص���ح���ف���ي اإ����ص���ب���اين 

ال�������ص���ب���ت، ع����ن ت����ط����ور ج����دي����د ب�������ص���اأن 

دمي��ب��ل��ي،  ع��ث��م��ان  ال��ف��رن�����ص��ي  م�صتقبل 

املقبل.  امل��و���ص��م  خ��الل  بر�صلونة،  جن��م 

وي��ن��ت��ه��ي ع��ق��د دمي��ب��ل��ي م���ع ب��ر���ص��ل��ون��ة 

ال��الع��ب  ي��وق��ع  ومل   ،2022 ���ص��ي��ف  يف 

جديد  عقد  على  االآن  حتى  الفرن�صي 

»موندو  ل�صحيفة  ووفًقا  البار�صا.  مع 

دي��ب��ورت��ي��ف��و« االإ���ص��ب��ان��ي��ة، ف����اإن خ���وان 

الب�����ورت�����ا، رئ���ي�������ش ب���ر����ص���ل���ون���ة، حت���دث 

دمي��ب��ل��ي،  م��ع  �صخ�صي  ب�صكل  م���وؤخ���ًرا 

التجديد،  م��ن  ال��الع��ب  موقف  ملعرفة 

ب���ع���ي���ًدا ع���ن امل���ف���او����ص���ات اجل����اري����ة مع 

االإ�صبانية  ال�صحيفة  واأ�صارت  الوكالء. 

البورتا  اأبلغ  الفرن�صي  الالعب  اأن  اإىل 

ن��و«.  “كامب  ب��اأن��ه ق��رر اال���ص��ت��م��رار يف 

وك������ان اآخ������ر اج���ت���م���اع ب����ني م�������ص���وؤويل 

ب��ر���ص��ل��ون��ة ووك������الء دمي��ب��ل��ي م��ن��ذ 10 

تخ�صى  كانت  البار�صا  اإدارة  لكن  اأي���ام، 

توقيع  مبكافاأة  الالعب  اإغ��راء  يتم  اأن 

وذكرت  جماًنا.  اآخ��ر  ن��اٍد  اإىل  لالنتقال 

باهتمام  يحظى  الفرن�صي  الالعب  اأن 

يف  ويوفنتو�ش  يونايتد  مان�ص�صر  من 

املو�صم احلايل.

االنباط - عمان 

م�صاء  ال��ق��دم  لكرة  الوطني  منتخبنا  ب��داأ 

ام�ش تدريباته با�صراف املدير الفني الكابنت 

التي  الودية  للبطولة  ا�صتعدادا  حمد  عدنان 

الالعبني  التدريب  وح�صر  االحت��اد   يقيمها 

ال���ذي���ن اأن����ه����وا ال���ت���زام���ات���ه���م م���ع اأن��دي��ت��ه��م، 

ب��ان��ت��ظ��ار اك��ت��م��ال ال�����ص��ف��وف م�����ص��اء ال��ث��الث��اء 

باخلارج،  املحرفني  كافة  التحاق  مع  القادم 

ا�صتحقاق  ع��ق��ب  ال�����ص��ل��ط  الع��ب��ي  ج��ان��ب  اإىل 

ب��رن��ام��ج  وي��ت��خ��ل��ل  االأردن.   ب��ك��اأ���ش  ال��ف��ري��ق 

ال��ب��ط��ول��ة ال���ودي���ة، ل��ق��اء امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي 

ون����ظ����ره امل���ال���ي���زي ع���ن���د ال�������ص���اد����ص���ة م�����ص��اء 

اخل��م��ي�����ش ال���ق���ادم ع��ل��ى ���ص��ت��اد امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

جم��دداً  “املاليزي”  يظهر  اأن  ق��ب��ل  ال��ث��اين، 

تختتم  اأن  على  اجل��اري،   9 اأوزبك�صتان  بلقاء 

املناف�صة بلقاء الن�صامى واأوزبك�صتان 12 منه.

الن�صامى  اإطار حت�صرات  وتاأتي البطولة يف 

والتي   ”2021 “فيفا  ال��ع��رب  ك��اأ���ش  خل��و���ش 

تنطلق يف الدوحة اأواخر ال�صهر القادم، حيث 

الثالثة  املجموعة  يف  الوطني  املنتخب  ج��اء 

وفل�صطني.  وال�����ص��ع��ودي��ة  امل��غ��رب  ج��ان��ب  اإىل 

تدريبياً  مع�صكراً  الوطني  املنتخب  يقيم  كما 

امل�����ص��ارك��ة يف  ال���ق���ادم ي�صبق  ال�����ص��ه��ر  خ��ارج��ي��اً 

العربية، حيث يلتقي كو�صوفو ودياً  البطولة 

يواجه  ث��م  بري�صتينا،  يف  ال��ث��اين  ت�صرين   10

16 منه يف من�صيك. وكان اجلهاز  بيالرو�صيا 

ال��ف��ن��ي ق��ج اع��ل��ن  ق��ائ��م��ة �صمت )24( الع��ب��اً 

اب��ت��داًء  حملي،  تدريبي  مع�صكر  يف  للدخول 

12 اجل�����اري، يتخلله  ام�����ش وح��ت��ى  ي���وم  م��ن 

خ���و����ش ب���ط���ول���ة ودي�����ة مب�������ص���ارك���ة م��ال��ي��زي��ا 

القادمة.   لال�صتحقاقات  تاأهباً  واأوزبك�صتان، 

يا�صني،  معتز  ال��الع��ب��ني:  ال��ق��ائ��م��ة  و���ص��م��ت 

ليلى، مالك  اأب���و  ي��زي��د  ال��ف��اخ��وري،  ع��ب��داهلل 

مهند  ن�صيب،  ع��ب��داهلل  ال��ع��رب،  ي��زن  �صلبية، 

اإح�����ص��ان ح��داد،  اأن�����ش بني ي��ا���ص��ني،  خ��ر اهلل، 

نور  ح�صي�ش،  اأب���و  حممد  ال��دم��ري،  حممد 

الروابدة، نزار الر�صدان، بهاء عبد الرحمن، 

ع����دي ال�����ص��ي��ف��ي، ي��ا���ص��ني ال��ب��خ��ي��ت، اأح��م��د 

زري��ق  اأب��و  ا���ص��ري��وة، حم��م��ود مر�صي، حممد 

العو�صات،  اأن�ش  التعمري،  مو�صى  “�صرارة”، 
بهاء في�صل، حمزة الدردور، وعلي علوان. 

تعثر الرمثا والوحدات في دوري العجائب الكروي 

ديمبلي يواصل 
مشواره مع البرشا

النشامى يبدأ االستعداد للبطولة الودية 

 سباق لألطفال في ماراثون عمان السنوي
 االنباط - عمان  

اأعلنت اجلمعية االأردنية للماراثونات اكتمال حت�صراتها الإقامة 

فعاليات �صباق االأطفال، الذي �صينطلق يوم اجلمعة 22 ال�صهر احلايل، 

يف حدائق احل�صني يف �صاحة مهرجان �صيف عمان، �صمن حت�صراتها 

مل��اراث��ون ع��م��ان ال�����ص��ن��وي. وا���ص��ارت اجلمعية يف ب��ي��ان اىل ان اأب���واب 

الت�صجيل مفتوحة لكل من �صباق االأطفال وماراثون عمان يف مكاتب 

اجلمعية االأردنية للماراثونات املتواجدة يف ال�صمي�صاين يف العا�صمة 

عمان، من ال�صاعة العا�صرة �صباحا وحتى اخلام�صة م�صاء، باالإ�صافة 

اإىل خدمة الت�صجيل والدفع عن طريق املوقع االإلكروين للجمعية 

�صباق  اجلمعية  egistration.runjordan.com.وتقيم 
االأطفال كل عام، اإميانا منها ب�صرورة خماطبة جميع فئات املجتمع 

ال�صباق  خ�ص�ش  حيث  الريا�صية،  الفعاليات  يف  واإ�صراكهم  العمرية 

للفئات العمرية من 6 �صنوات اإىل 14 �صنة.
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خالد فخيدة

اعلى   اىل  االردن  يف  العامة  باحلريات  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  دف��ع 

الل�سان. باإطالة  املحكومني  عن  خا�ص  عفو  الإ�سدار  بتوجيهه 

وه���ذا ال���ق���رار امل��ل��ك��ي، ل��ي�����ص م��ّن��ة م��ن ج��الل��ت��ه، ب��ق��در م��ا ه��و واح���د من 

���س��ف��ح��ات ال��ت�����س��ام��ح، ال��ت��ي ت��زي��د االردن���ي���ني ت��ع��ا���س��دا وت��ك��ات��ف��ا، وت��زي��ده��م 

قيادتهم. حول  والتفافا  بوطنهم  الت�ساقا 

فقط  لي�ص  ت��ت��ع��اىل  ال��ت��ي  االردن��ي��ة،  الها�سمية  ال��ق��ي��ادة  دي���دن  الت�سامح 

املخولة  للجهات  جاللته  منع  اأو  ا�سحابها،  ع��ن  بال�سفح  االأ���س��اءات  على 

املقام  على  يتطاولون  ال��ذي��ن  اال�سخا�ص  م�ساءلة  م��ن  ال��ق��ان��ون  تطبيق  يف 

�سوداء  اهداف  ذات  �سيا�سية  قوى  من  ت�سليلهم  مت  الذين  واأي�سا  ال�سامي، 

الفتنة. ق�سية  واآخرها  االردن،  �سد 

او  ���س��وؤال  ب��ل��ده االردن دون  ال��ط��ورة م��وؤخ��را اىل  ن��اي��ف  ال��زم��ي��ل  وع���ودة 

جاللة  اأمر  فقد   الت�سامح،  يف  الها�سميني  �سفحات  من  واحدة  كان  اعتقال 

اأي م�سايقات. والعي�ص فيه دون  االردن  له بدخول  ال�سماح  امللك 

واأي�سا  واإن�سانيا،  جمتمعيا  االن�سان  قيمة  من  يرفع  الت�سامح  ان  �سحيح 

�سرية  من  م�ستمد  خلق  الها�سميني  عند  ولكنه  �ساحبه،  �سعبية  من  تزيد 

اأح��د،   من  �سكرا  فيه  ينتظرون  ال  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  امل�سطفى  جدهم 

ا�سا�سي  ورك��ن  وع��ال  جل  اخلالق  عند  عظيم  اج��ر  ثقافتهم  يف  ال�سفح  الأن 

النا�ص. بني  التعاي�ص  وتعزيز  الطماأنينة  واإ�ساعة  املجتمعي  ال�سلم  حفظ  يف 

تاأ�سي�ص  م��ن��ذ  ي�����س��ل  مل  االردن  يف  واح���د  ���س��ي��ا���س��ي  دم  ان  ي�سهد  ال��ت��اري��خ 

اأن  1921. وكل ما �سجلة التاريخ عن اململكة االردنية الها�سمية  االأمارة عام 

او خا�ص. عام  بعفو  اإما  �سجونهم  النظام خرجوا من  املتاآمرين على 

وا�ستغلوا  ال��دول��ة  ام��وال  على  �سطوا  الذين  والفا�سدين  الل�سو�ص  اأم��ا 

الأن  رحمة،  او  عفو  اي  احدهم  بحق  ي�سدر  مل  اخلا�سة،  ملنافعهم  �سلطتهم 

ال  احمر  خط  وه��ذا  واملواطن،  الوطن  حقوق  على  تطاول  عليه  اقدموا  ما 

اهلل  �سافاه  ح�سني  االم��ري  �سمو  االم��ني  عهده  وويل  امللك  جاللة  به  ي�سمح 

وعافاه.

اجنداتهم  تنفيذ  م��ن  وحرمهم  االردن،  اع��داء  كّبل  الها�سمي  الت�سامح 

و�سوته  ال��دويل  املجتمع  يف  كبريا  االردن  وجعل  وا�ستقالله،  �سيادته  �سد 

ابنائه  بني  ال�سلمي  التعاي�ص  يف  عامليا  يحتذى  ومنوذجا  ومدويا،  م�سموعا 

ودياناتهم. م�ساربهم  خمتلف  على 

قيادة  ميلكون  انهم  ي��درك��ون  فهم  وطنهم،  فقر  ي�سريهم  ال  االردن��ي��ون 

جمة،  ويالت  من  انقذتهم  حكمتها  الأن  االر���ص،  م��وارد  كل  من  واغلى  اهم 

الراأ�ص. مرفوعي  ابنائها  جميع  يبقى  ان  وعهدها 

      

االنباط-وكاالت

اأمريكية  والي���ة  اأول  كاليفورنيا  �ست�سبح 

ت���ط���ل���ب ت���ط���ع���ي���م���ات ����س���د ف����ريو�����ص ك����ورون����ا 

ل���الأط���ف���ال ك�����س��رط حل�����س��وره��م ���س��خ�����س��ي��ا يف 

اأن  ميكن  ق��رار  يف  واخلا�سة،  العامة  امل��دار���ص 

يوؤثر على ماليني الطالب.

واأع���ل���ن ح��اك��م والي����ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، غ��اف��ني 

ن��ي��و���س��وم، اجل��م��ع��ة اأن����ه ���س��ت��ت��م اإ����س���اف���ة ل��ق��اح 

اأخ����رى  ت��ط��ع��ي��م��ات   10 اإىل  ك���ورون���ا  ف���ريو����ص 

املدار�ص، مبا يف ذلك  مطلوبة بالفعل الأطفال 

التطعيم �سد احل�سبة والنكاف.

وق����ال ن��ي��و���س��وم خ���الل م��وؤمت��ر ���س��ح��ف��ي يف 

م��در���س��ة اإع���دادي���ة يف ���س��ان ف��ران�����س��ي�����س��ك��و بعد 

اإنهاء  »نريد  ال�سابع:  ال�سف  لتالميذ  زيارته 

هذا الوباء، مت ا�ستنفادنا جميعا ب�سبب ذلك«.

واأ�ساف نيو�سوم: »اللقاحات تعمل، هذا هو 

البالد  تت�سدر  كاليفورنيا  اأن والية  ال�سبب يف 

املعدالت  اأدنى  ولديها  املدار�ص،  اإغالق  يف منع 

من حيث حاالت االإ�سابة«.

اأو  طبية  الأ���س��ب��اب  االإع���ف���اءات  م��ن��ح  و�سيتم 

ولكن  ال�سخ�سية،  اأو  الدينية  املعتقدات  ب�سبب 

انتظار  يف  بعد  كتابتها  تتم  مل  االإعفاء  قواعد 

العام. التعليق 

و���س��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذ ال��ت��ف��وي�����ص )االأم������ر( على 

م���راح���ل ح���ي���ث مت���ن���ح احل���ك���وم���ة االأم���ري���ك���ي���ة 

املوافقة النهائية للقاح للفئات العمرية حاليا، 

اأعمارهم  ت��راوح  ال��ذي��ن  لالأطفال  ميكن  وال 

»فايزر«  لقاح  12 و15 عاما احل�سول على  بني 

ال��غ��ذاء  اإدارة  م��ن  ط���ارئ  ت�سريح  مب��وج��ب  اإال 

والدواء االأمريكية، وال تزال لقاحات االأطفال 

من �سن 5 اإىل 11 عاما يف مرحلة االختبار.

ابتكار روبوت يصّور الموج من 
داخل األعاصير

كشف أثري في النمسا يعود 
تاريخه إلى نحو 3 آالف عام

االنباط-وكاالت

جن����ح ع���ل���م���اء يف ت�����س��ج��ي��ل م��ق��ط��ع 

اإع�سار  داخ��ل  يف  امل��وج  ل��ت��ك��ّون  م�سور 

ال��راب��ع��ة بف�سل روب��وت  ال��درج��ة  م��ن 

عائم، يف �سابقة من نوعها.

وق�����د واج������ه ال�����روب�����وت االإع�������س���ار 

مع  االأطل�سي،  املحيط  يف  �سام  العاتي 

فاقت  و���س��رع��ة  م���را   15 بعلو  اأم����واج 

190 كيلومرا يف ال�ساعة.

وت���ظ���ه���ر ال���������س����ور ����س���م���اء داك���ن���ة 

واأم����واج����ا ت��ق��ذف ب��ق��وة ه����ذا اجل�����س��م 

طورته  برتقايل  �سراعي  بلوح  ال�سبيه 

�سركة »�سايل درون«.

وت��ن��ق��ل ه����ذه »امل�������س���رّية ال��ع��ائ��م��ة« 

ال���وك���ال���ة  اإىل  م���ب���ا����س���رة  ب���ي���ان���ات���ه���ا 

االأمريكية ملراقبة املحيطات والغالف 

اجلوي )نوا(.

امل�ساعدة  اإىل  االبتكار  هذا  ويهدف 

يف ف���ه���م امل���������س����ارات ال��ع��ل��م��ي��ة خ���الل 

ال��ق�����س��وى بهدف  امل��ن��اخ��ي��ة  االأح�����داث 

ال��ت��ك��ه��ن ب��ح�����س��ول��ه��ا وال��ت��ح�����س��ر لها 

اأف�سل. ب�سورة 

درون«  »�����س����اي����ل  م���وؤ����س�������ص  وق�������ال 

جنكينز  ريت�سارد  التنفيذي  ورئي�سها 

حيث  »ي���ذه���ب  ال���روب���وت  اإن  ب��ي��ان  يف 

اإىل  ب��ح��ث��ي��ة  م���رك���ب���ة  اأي  جت������روؤ  مل 

ال���ذه���اب ���س��اب��ق��ا، م���ن خ���الل ال��ت��ن��ق��ل 

يف ع���ني االإع�������س���ار، وج��م��ع ال��ب��ي��ان��ات 

العوا�سف  لهذه  فهمنا  �ستحول  التي 

العاتية«.

ومت ت�����س��وي��ر داخ����ل االأع��ا���س��ري يف 

ال�������س���اب���ق ل���ك���ن م����ن اجل�����و، ب��وا���س��ط��ة 

طائرات على �سبيل املثال.

االنباط-وكاالت

النم�سا  يف  االآث���ار  علماء  اكت�سف 

تاريخها  ي��رج��ع  اأث���ري���ة  اك��ت�����س��اف��ات 

اأث����ن����اء  ال������رون������زي،  ال���ع�������س���ر  اإىل 

ت���ن���ف���ي���ذ م���������س����روع ل���ت���ط���وي���ر خ��ط 

»النم�سا  بوالية  احلديدية  لل�سكك 

ال�سفلى«.

تاريخ  خ��راء يف متحف  واأو���س��ح 

ال��ك�����س��ف  اأن  ب��ال��ن��م�����س��ا  ال��ط��ب��ي��ع��ة 

االأث������ري، ال����ذي ي��ع��ود ت��اري��خ��ه اإىل 

ن��ح��و ث��الث��ة اآالف ع���ام، ي��ت��ك��ون من 

وعاء ذهبي مزين ب�سرائط زخرفية 

متحدة املركز، وثالثة لوالب ذهبية 

وح���زم���ة م���ن االأ�����س����الك ال��ذه��ب��ي��ة، 

للتحليالت  وف��ًق��ا  اخل���راء،  يعتقد 

االأول�����ي�����ة، اأن���ه���ا ب��ق��اي��ا م��ن�����س��وج��ات 

ب�سلك ذهبي. مت�سابكة ملفوفة 

االنباطعمان -

رودري��غ��ي��ز  روب���رت���و  املك�سيكي  ال�����س��ف��ري  ب��رع��اي��ة 

يف  عمان  يف  املك�سيكية  ال�سفارة  اق��ام��ت  هرينانديز 

فلكورية  اأم�سية  املا�سي  اخلمي�ص  م��ارك  الند  فندق 

مو�سيقيا   عر�سا  تخلله  ياوكواوتلي  الباليه  لفرقة 

لفرقة  ماريات�سي غاريبالدي.

املك�سيكية  الباليه ياوكواوتلي  وا�ستعر�ست فرقة 

عدة  رق�سات حيث يبدع راق�سي الباليةاملك�سيكيني 

يف فرق الرق�ص الكال�سيكية الرئي�سية يف العامل وقد  

اأ�س�ست الفرقة من  قبل اأو�سكار لوفانو بهدف رئي�سي 

وهو احلفاظ على الثقافة والعادات املك�سيكية الغنية 

واملتنوعة من خالل الرق�سات التقليدية.

ويتكون ا�سم الفرقه من كلمتني يف لغة الناواتل 

،)ياو( التي تعني »املحارب« و )كواوتلي( التي تعني 

»الن�سر«.

ف��ي��م��ا ت���ب���دع ف���رق���ة م��اري��ات�����س��ي غ���اري���ب���ال���دي يف 

مك�سيكيا  ���س��وت��ا  مت��ث��ل  ال��ت��ي  املك�سيكية   املو�سيقى 

للتقاليد املحلية  وتعتر فن مو�سيقي مك�سيكي يعود 

ال�سنني لكونها مو�سيقىالريفني  الة مئات  بجذوره 

ال����ت����ي اح���ت���ف���ل���وا ب���ه���ا اوق���������ات ف���رح���ه���م واالمل����ه����م 

وانت�ساراتهم .

و  املك�سيكية  اجلالية  من  عدد  االم�سية   وح�سر 

االم�سية  تخلل  كما  واعالميني  العامة  �سخ�سيات 

ع�ساء مك�سيكي :

السفارة المكسيكية في عمان تقيم أمسية فلوكلورية

أول والية أمريكية تشترط لقاحات كورونا
 ألطفال المدارس

االنباط-وكاالت

���س��ج��ل��ت م��رك��ب��ة ف�����س��ائ��ي��ة اأوروب����ي����ة ي��اب��ان��ي��ة 

م�����س��رك��ة، اأول مل��ح��ة ل��ك��وك��ب ع���ط���ارد، وه���ي متر 

ب���ال���ق���رب م��ن��ه اأث����ن����اء ق��ي��ام��ه��ا مب��ه��م��ة الإي�����س��ال 

م�سبارين اإىل املدار بحلول عام 2025.

وق����������ام����������ت م������ه������م������ة ب������ي������ب������ي ك������ول������وم������ب������و 

�ست  م��ن  رح��ل��ة  ب����اأول   )BepiColombo(

رح����الت ل��ل��ك��وك��ب، اجل��م��ع��ة، ب��ا���س��ت��خ��دام ج��اذب��ي��ة 

الكوكب الإبطاء نف�سها ذاتيا.

وبعد التحليق ب�سرعة بالقرب من عطارد على 

200 كيلومر، التقطت املركبة  ارتفاعات تقل عن 

ب��االأب��ي�����ص  ال��دق��ة  منخف�سة  ���س��ورة  ال��ف�����س��ائ��ي��ة 

اخلا�سة  املراقبة  كامريات  اإح��دى  عر  واالأ���س��ود، 

بها قبل اأن تنطلق مرة اأخرى.

ال�سورة  اإن  االأوروب��ي��ة  الف�ساء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 

ال�سمايل  ال��ك��رة  ن�سف  تظهر  التقاطها  مت  ال��ت��ي 

الركانية،  »لريمونتوف«  فوهة  وكذلك  لعطارد، 

166 كيلومرا. التي يبلغ قطرها 

البيانات  جمع  يف  ع��اًم��ا  امل�سبارين  و�سيق�سي 

مل�ساعدة العلماء على فهم الكوكب ال�سغري ب�سكل 

على  تتك�سف  التي  العمليات  حتديد  مثل  اأف�سل، 

هذه  ت�ساهم  حيث  املغناطي�سي،  وجماله  �سطحه 

املعلومات يف الك�سف عن اأ�سل وتطور اأقرب كوكب 

ال�سم�ص. اإىل 

ومت اإطالق املهمة امل�سركة بني وكالة الف�ساء 

الف�ساء  ال�ستك�ساف  اليابانية  والوكالة  االأوروبية 

اجلوي عام 2018.

ف��وق  واح���دة  م��رة  الف�سائية  امل��رك��ب��ة  وح��ل��ق��ت 

االأر����ص وم��رت��ني ف��وق ك��وك��ب ال��زه��رة يف رحلتها 

اأ�سغر  اأق��رب  اأن��ه  ال��ذي يعرف  اإىل كوكب عطارد، 

اإليها. ال�سم�سية واأقربه  كواكب املجموعة 

ومتت ت�سمية البعثة على ا�سم العامل االإيطايل 

»بيبي« كولومبو. جوزيبي 

ب��ت��ط��وي��ر  ك��ول��وم��ب��و م�����س��اه��م��ت��ه  اإىل  وي��ن�����س��ب 

ا�ستخدمتها  ال��ت��ي  اجل��اذب��ي��ة«  م�ساعدة  »م��ن��اورة 

طار  عندما  مرة  الأول   10 ماريرن  امل�سبار  يف  نا�سا 

اإىل عطارد عام 1974.

»مهمة عطارد« ترسل أول صورة للكوكب األصغر في 
المجموعة الشمسية

»عنبر« تقيأه حوت ضخم.. حول صيادا إلى مليونير بطرفة عين
االنباط-وكاالت

نادراً ما توجد طرق لي�سبح االإن�سان مليونرياً 

بطرفة عني، اإال اأن �سياداً تايالندياً فقريا اأثبت 

اأن كل �سيء ممكن عندما يتعلق االأمر باملال.

اأحد  ق��يء  العنر يف  م��ادة  اكت�ساف  قلب  فقد 

وجعلته  عقب،  على  راأ�ساً  الرجل  حيارة  احليتان 

مليونرياً بني ليلة و�سحاها

يدعى  تايالندي  �سياد  عرث  التفا�سيل،  ويف 

ناروجن بيت�سارات على 30 كيلوغراماً من العنر 

يقدر  ���س��وراث��اين،  �ساطئ  على  للحيتان  ق��يء  يف 

ثمنها بحوايل مليون دوالر اأمريكي.

»حيتان العنر »

واأو����س���ح ن����اروجن اأن���ه ع��ن��د ع��ودت��ه م��ن رحلة 

الكرمي  ب��ل��ون  ل��زج��ة  م���ادة  ي�سبه  م��ا  راأى  �سيد، 

اإذا  مم��ا  للتحقق  ف�����س��ارع  ال�����س��اط��ئ.  ع��ل��ى  تطفو 

كانت املادة يف الواقع هي قيء احلوت االأ�سطوري 

للعديد من  التي ال ميكن  الفائقة  القيمة  وذات 

ال�سيادين اإال اأن يحلموا بالعثور عليها، وفق ما 

نقلت مواقع اإخبارية حملية.

وي���ع���رف ال��ع��ن��ر امل����وج����ود يف ق����يء احل����وت، 

 Amber of the« ب��ا���س��م  اأي�����س��اً  امل���ع���روف 

العطور،  �سناعة  يف  اأ�سا�سيا  عن�سرا   ،»Sea
وب��ال��ت��ايل ف����اإن امل����ادة م��رغ��وب��ة ل��ل��غ��اي��ة م��ن قبل 

ال�سركات امل�سنعة.

عن  البحث  اع��ت��ادوا  ال�سيادين  اأن  اإىل  ي�سار 

حيتان العنر من اأجل احل�سول على القيء، اإىل 

اأن دخلت قوانني حماية احليتان حيز التنفيذ.


