
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 مشهد انتشار النفايات يفقد 
»عروس الشمال« رونقها

 مياه طينية في دورات مياه 
مستشفى حكومي

الأنباط - ديانا البطران

التي ي�شاهدها  امل�ؤرقة  اأحد الظ�اهر   

يومي ومتكرر؛ هي  ب�شكل  اربد  مواطني 

تراكم النفايات وغياب النظافة يف اأحياء 

املدينة. و�شوارع 

 ا����ش���ت���ك���ى ال����ع����دي����د م�����ن امل���واط���ن���ن 

ارب��د  مدينة  ع��ن  النظافة  غياب  ب�شبب  

م�شريين  وق��راه��ا؛  واأحيائها  و�شوارعها 

اىل  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����ش��م��ال«  ع��رو���س  اأن«  اإىل 

ال��ك��رى حت��ول��ت اىل مكان  ب��ل��دي��ة ارب���د 

التي  النفايات  هذه  تراكم  ب�شبب  موبوء 

ت�شاعد على انت�شار احل�شرات والقوار�س 

���ش��ب��ب��ا رئ��ي�����ش��ي��ا لنقل  واجل�������رذان وت���ع���د 

االعتالل  وت�شبب  االأمرا�س  من  العديد 

للنا�س.

�شاملة  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة  وج���ود  ع���دم  اإن 

بيئية  كلف  لها  ارب��د  يف  النفايات  الإدارة 

و�شحية باهظة. وتعد النفايات من ابرز 

امل�شاكل التي تهدد

نتيجة  ل��ل��م��واط��ن��ن  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ح��ة 

الرقابة! انعدام 

ارب��د  ان مدينة  ع��ب��ي��دات  رام���ي  وق���ال 

حتولت اىل كومة من النفايات، الفتا اىل 

يتواجدون  م��ا  قليال  النظافة  عمال  ان 

بلدية  قبل  من  كبري  تق�شري  يوجد  كما 

اربد الكرى.

التفا�صيل �ص »5«

النباط - اريج الزبيدي

م�����������ش�����وؤويل  �����ش����ي����ب����ق����ى  م�����ت�����ى  اىل 

امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات احل��ك��وم��ي��ة ي��ت��ه��رب��ون من 

بعد  احدهم  ي�شتقيل  امل�شوؤولية؛  حتمل 

االأرواح؛   يف  وخ�شائر  طبية  اخطاء  ع��دة 

ا�شحاب  واي���ن  املهنية  و  االن�شانية  اي��ن 

امل��ن��ا���ش��ب؛ اىل متى  ال��ك��ف��اءة م���ن ه���ذه 

الكوادر  ونق�س  الطبية  االخطاء  �شتبقى 

وما تعانيه امل�شت�شفيات بال ح�شاب٠        

 م���ن ي��ت��ح��م��ل م�����ش��وؤول��ي��ة امل���ي���اه غري 

�شاحلة لال�شتهالك يف غرف املر�شى 

عنها؛  تتحدثون  ال��ت��ي  ال��رق��اب��ة  اي��ن   

اىل متى اال�شتهتار بحياة املر�شى؟ 

»االأن�����ب�����اط« ت��ل��ق��ت ���ش��ك��وى م���ن اح��د 

زائ��������ري امل���ر����ش���ى الح�����د امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 

احلكومية، حيث تقول )ع.ي(؛ انه يوجد 

دورات  حنفيات  م��ن  ت��خ��رج  ملوثة  م��ي��اه 

احل��ك��وم��ي��ة؛  امل�شت�شفيات  اح���د  يف  امل��ي��اه 

ا�شتعمال  انه ال احد ي�شتطيع   وت�شيف؛ 

ه���ذه امل���ي���اه وال ح��ت��ى ل��غ�����ش��ي��ل االأي�����دي؛ 

م��و���ش��ح��ة ان امل��ي��اه امل��ل��وث��ة ت�����ش��رب��ت اىل 

بع�س غ��رف امل��ر���ش��ى .  وال�����ش��وؤال ال��ذي 

النظافة يف  يطرح نف�شه؛ اين دور طاقم 

امل�شت�شفى؟ 
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 بتوجيهات ملكية..العيسوي يلتقي 
شيوخ ووجهاء البادية الوسطى 

لمتابعة مطالب مناطقهم 
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النباط- عمان

بتوجيهات من جاللة امللك عبداهلل الثاين، 

رئي�س  الها�شمي،  امللكي  الديوان  رئي�س  التقى 

امل��ل��ك،  ج��الل��ة  م���ب���ادرات  تنفيذ  متابعة  جل��ن��ة 

ب��ح�����ش��ور م�شت�شار  ال��ع��ي�����ش��وي،  ي��و���ش��ف ح�����ش��ن 

عاطف  الدكتور  الع�شائر  ل�شوؤون  امللك  جاللة 

لقاءات منف�شلة،  اأربعة  ، وعلى مدار  احلجايا 

البادية  و�شخ�شيات  ووج��ه��اء  �شيوخ  من  ع��دداً 

طرحها  مت  ال��ت��ي  ال��ط��ل��ب��ات  ملتابعة  ال��و���ش��ط��ى، 

خالل زيارة جاللة امللك، اإىل البادية ال�شمالية 

يف الرابع من ال�شهر احلايل، والوقوف على اأي 

مطالب اأخرى الأبناء البادية.

الو�شطى،  ال��ب��ادي��ة  اأب��ن��اء  مطالب  وت��رك��زت 

حت�شن  على  امللك،  جاللة  اأم��ام  ُعر�شت  التي 

اخلدمات والنهو�س بالواقع املعي�شي يف مناطق 

امل�شاريع  تنفيذ  خ��الل  م��ن  الو�شطى،  البادية 

املزيد  وتنفيذ  والتنموية  اخلدمية  احلكومية 

والت�شغيلية،  التنموية  امللكية  امل���ب���ادرات  م��ن 

ل���ت���وف���ري ف���ر����س ال���ع���م���ل واحل������د م����ن ال��ف��ق��ر 

والتخفيف من البطالة بن ال�شباب.

التي  اللقاءات،  العي�شوي، خالل هذه  واأك��د 

جاللة  اأن  الها�شمي،  امللكي  ب��ال��دي��وان  عقدت 

اأم���ر خ��الل لقائه م��ع االأه���ل يف البادية  امل��ل��ك 

ال���و����ش���ط���ى، �����ش����رورة ال���ت���وا����ش���ل م���ع اجل��م��ي��ع 

املواطنن،  تهم  التي  الق�شايا  جميع  ومتابعة 

وامل���ق���رح���ات ال���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا االإ����ش���ه���ام يف 

نوعية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  االح��ت��ي��اج��ات،  تلبية 

وحت�شن  العمل،  فر�س  لتوفري  للمواطنن، 

ال���ظ���روف امل��ع��ي�����ش��ي��ة. واأك����د ال��ع��ي�����ش��وي، خ��الل 

�شيعمل  الها�شمي  امللكي  الديوان  اأن  اللقاءات، 

وال��ق��وات  احل��ك��وم��ة  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتن�شيق 

امل�����ش��ل��ح��ة االأردن�����ي�����ة- اجل��ي�����س ال���ع���رب���ي، على 

درا�شة الطلبات واملقرحات، ليتبع ذلك تنفيذ 

املطالب.
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النباط-وكالت

املحكمة،  اإىل  ب��ال��ت��وج��ه  ال��ت��ه��دي��د  ب��ع��د 

ك�شف  اإىل  االإ�شرائيلية  احلكومة  ا�شطرت 

ب�شعة األوف من الوثائق التي اأخفتها منذ 

الفل�شطينية  الرواية  فيها  وتوؤكد  قيامها، 

اأحداث النكبة الفل�شطينية والقائلة  حول 

اإن مئات األوف الفل�شطينين الذين رحلوا 

1948 تعر�شوا لعملية  عن وطنهم يف �شنة 

طرد ومل يهربوا ب�شبب اخلوف فقط

وحت���ت���وي ه���ذه ال���وث���ائ���ق ع��ل��ى ت��ق��اري��ر 

االإ�شرائيلية  التنظيمات  اأن  تبن  عديدة 

املخ�ش�شة  املناطق  احتلت  التي  الع�شكرية 

ل��ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن ح�����ش��ب ق�����رار ال��ت��ق�����ش��ي��م، 

تعتر  ال��ت��ي  العمليات  م��ن  الكثري  ن��ف��ذت 

»جرائم حرب«، ح�شب القانون الدويل

ي��وم  ال��وث��ائ��ق  اإىل ن�شر ه��ذه  ب���ادر  وق��د 

ال�����ش��ب��ت، م��ع��ه��د »ع��ك��ف��وت« وت��ع��ن��ي »تقفي 

عملي  ون�شاط  بحوث  معهد  وه��و  االأث���ر«، 

ال�شراع  »ب��ح��ث  يف  متخ�ش�س  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

االإ����ش���رائ���ي���ل���ي ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ع��ل��ى اأ���ش�����س 

الروايات  حقيقة  ك�شف  على  تقوم  جديدة 

التي توؤجج ال�شراع.
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 بعد التهديد..الحكومة اإلسرائيلية تنشر وثائق تؤكد الرواية 
الفلسطينية حول النكبة

النباط-وكالت

ن�شرها  ال��ت��ي  ال��وث��ائ��ق  ح��زم��ة  ت�شلط   

حرب  مبنا�شبة  موؤخرا  اإ�شرائيل  اأر�شيف 

اأك���ت���وب���ر ال�������ش���وء ع��ل��ى م���ا ج����رى داخ���ل 

ح��ك��وم��ة رئ��ي�����ش��ة ال������وزراء االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

حينذاك غولدا مائري اإبان هذا النزاع

 61 ت�شم  ال��ت��ي  احل��زم��ة  ه��ذه  وتك�شف 

�شفحة   1229 من  اإج��م��اال  موؤلفة  وثيقة 

14 م��ل��خ�����ش��ا م���ن ج��ل�����ش��ات  )م����ن ب��ي��ن��ه��ا 

اإدارة احلرب، و21  احلكومة التي تناولت 

دبلوما�شية  مب�����ش��اورات  تتعلق  ملخ�شا 

جمعها  مت  ملخ�شا  و26  ح�شا�شة،  واأمنية 

يف دي����وان رئ��ي�����س ال�����وزراء( ع��ن امل��خ��اوف 

كيفية  ب�������ش���اأن  واخل����الف����ات  وال���ت���وت���رات 

التعامل مع الو�شع الذي �شاد يف حكومة 

امل�شرية  ال��ق��وات  هاجمت  عندما  مائري، 

اجلي�س  مواقع  مفاجئ  ب�شكل  وال�شورية 

االإ�شرائيلي يف قناة ال�شوي�س واجلوالن

كبار  �شباط  اأقر  الوثائق،  هذه  ح�شب 

اجتماع  يف  احلكومة،  لرئي�شة  اجلي�س  يف 

عقد يف �شباح ال�شابع من اأكتوبر 1973، 
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 قناة عبرية تكشف تفاصيل
 جديدة بشأن حرب أكتوبر 1973.. 

»سيرمون بنا للكالب«

 علي: الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع الصناعي البنك اإلسالمي األردني يكرم المعلمين  
  النباط-عمان

وزارة  االأردين  االإ�شالمي  البنك  �شارك 

الربية والتعليم تكرمي نخبة من املعلمن 

مديريات  خمتلف  من  املتميزين  واملعلمات 

الذي  العاملي  املعلم  ي��وم  مبنا�شبة  الربية 

االأول  ت�شرين  �شهر  من  اخلام�س  ي�شادف 

من كل عام، وذلك تقديرا جلهود املعلمن 

البيئة  على  االيجابي  االث��ر  وذات  املتميزة 

التعليمية.

 واأق���ي���م احل��ف��ل ال��ت��ك��رمي��ي حت��ت رع��اي��ة 

م���ع���ايل وزي�����ر ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ووزي����ر 

االأ���ش��ت��اذ  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم 

وبح�شور  قدي�س  اأبو  خري  حممد  الدكتور 

ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي/ امل��دي��ر ال��ع��ام للبنك 

�شعيد  ح�شن  الدكتور  االأردين  االإ�شالمي 

واالأم����ن����اء ال��ع��ام��ن يف ال������وزارة واجل��ه��ات 

ال��داع��م��ة االأخ�����رى وذل����ك يف م��ب��ن��ى ن���ادي 

املعلمن يف عمان. 

وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ق���ال ال��دك��ت��ور ح�شن 

ه���ذا  يف  م�������ش���رف���ن���ا  م�������ش���ارك���ة  ان  ���ش��ع��ي��د 

الت�شاركية  للعالقة  ت��ع��زي��زاً  ت��اأت��ي  احل��ف��ل 

وزارة  مع  م�شرفنا  تربط  التي  وامل�شتدامة 

ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م  وت����وؤك����د ع��ل��ى حت��م��ل 

املجال  يف  االجتماعية  مل�شوؤولياته  م�شرفنا 

التعليمي ودعم امل�شرية الربوية والعلمية 

م��ن خ���الل ت��ق��دي��ر اجل��ه��ود احل��ث��ي��ث��ة التي 

الربوي  البناء  ا�شا�شات  جميع  من  تبذل 

اال�شا�شات  اهم هذه  احد  املعلم  يعد  والذي 

دع��م��ه��ا مثمناً  وي��ت��م  ت��ق��در  ان  ي��ج��ب  ال��ت��ي 

االإ�شالمي  للبنك  الفر�شة  اتاحة  ل��ل��وزارة 

يف  املعلمن  ت��ك��رمي  يف  للم�شاركة  االأردين 

ا�شتمرارية تواجد  يوم املعلم العاملي موؤكداً 

البنك يف اأي ن�شاط يدعم القطاع التعليمي 

والربوي .
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النباط-عمان

 ق����ال����ت وزي��������رة ال�������ش���ن���اع���ة وال���ت���ج���ارة 

احلكومة  اإن  علي،  مها  املهند�شة  والتموين 

ت����ويل اأه���م���ي���ة ك���ب���رية ل��ل��ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ي 

الرافدة  القطاعات  اأك��ر  من  يعتر  ال��ذي 

يف  م�شاهمته  حيث  من  الوطني  لالقت�شاد 

الناجت املحلي االإجمايل بن�شبة تبلغ حوايل 

وزي��ادة  العمل  فر�س  توفري  ويف  باملئة،   24

ال�شادرات الوطنية اىل خمتلف االأ�شواق.

واأك�������دت، خ����الل رع��اي��ت��ه��ا م��ن��دوب��ة عن 

»املعا�شرون  م�شنع  افتتاح  ال���وزراء  رئي�س 

البال�شتيكية  واالأكيا�س  اخلزانات  ل�شناعة 

الوطنية  ال�����ش��ادرات  ارت��ف��اع  )اجل��ام��ب��و(«، 

من  االأول  الن�شف  خ��الل  باملئة   23 بن�شبة 

ال���ع���ام احل����ايل م��ق��ارن��ة ب����ذات ال���ف���رة من 

املا�شي. العام 

من  العديد  اأدرج��ت  احلكومة  اإن  وقالت 

اأولويات  برنامج  �شمن  وامل�شاريع  الرامج 

ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  ل��دع��م  م��وج��ه��ة  عملها 

وم�����ن ذل�����ك ال���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ب���رام���ج 

مبا  ال�����ش��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  تناف�شية  ل��ت��ع��زي��ز 

زي��ادة  م��ن  ال�شناعين  امل�شتثمرين  ميكن 

���ش��ادرات��ه��م اإىل خم��ت��ل��ف االأ����ش���واق وزي���ادة 

موؤكدة  املحلي،  ال�شوق  يف  منتجاتهم  ح�شة 

مع  العالقة  ت�شاركية  على  ال��وزارة  حر�س 

ال��ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ي وخم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات 

الأجل حتديد ال�شعوبات وبلورة املقرحات 

الالزمة حللها بالطرق املمكنة.

التي جالت واحل�شور  الوزيرة،  واأعربت 

امل�شنع،  داخ��ل  االإن��ت��اج  خطوط  جميع  على 

اإليه  و�شلت  ال��ذي  بامل�شتوى  تقديرها  عن 

ال�شناعة الوطنية وحر�س القائمن عليها 

متميزة  لتكون  وحتديثها  تطويرها  على 

املنطقة. على م�شتوى 
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النباط- عمان

ن��ظ��م اأه������ايل ال��ف��ح��ي�����س ���ش��ب��اح ام�����س 

الفرن�شية  االإدارة  خ��ط��ط  ���ش��د  اعت�شاما 

ل�����ش��رك��ة الف�����ارج  واح��ت��ج��اًج��ا ع��ل��ى ع��ر���س 

التي يقام عليها م�شنع  ال�شركة لالأرا�شي 

االأ�شمنت للبيع دون اأي وجه حق.

�شركة الف��ارج مل تعر�س  اأن  اإىل  وي�شار 

اال�شمنت  بيع  �شفقة  اأن  ت��وؤك��د  وثيقة  اي 

���ش��م��ل��ت االأرا�����ش����ي يف م��ن��ط��ق��ة ال��ف��ح��ي�����س، 

العامة ودعم  املنفعة  والتي متت حتت بند 

الوطني. االقت�شاد 

وك��ان��ت الف����ارج ا����ش���درت م���وؤخ���را بيانا 

ا�شتفزازيا  الفحي�س  اهايل وعمال  اعتره 

ح���ي���ث ه�����ددت ال�������ش���رك���ة.  ب���ت���ق���دمي ط��ل��ب 

ت�����ش��ف��ي��ة ح�����ال مل ي���ت���م اإي����ق����اف اإ�����ش����راب 

العاملن فوًرا .
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النباط- عمان

 اأك��������د وزي��������ر ال�����������ش�����وؤون ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 

وال��رمل��ان��ي��ة امل��ه��ن��د���س م��و���ش��ى امل��ع��اي��ط��ة، 

لتحديث  امللكية  اللجنة  خمرجات  اأهمية 

يف  التمعن  و���ش��رورة  ال�شيا�شية،  املنظومة 

نريد  م��ا  ت��و���ش��ح  اأن��ه��ا  مبينا  م�شامينها، 

وما يتطلع اإليه جاللة امللك من اأجل بناء 

الثانية  املئوية  بدء  مع  دميوقراطي  اأردن 

االأردنية. للدولة 

ال�شبت،  ام�س  رعايته،  خالل  ذلك  جاء 

 .. ال��ث��ان��ي��ة  م��ئ��وي��ت��ه  يف  »االأردن  م���وؤمت���ر 

والفر�س«. التحديات 

التفا�صيل �ص »4«

 النباط-عمان

عمان،  �شناعة  غ��رف��ة  ���ش��ادرات  زادت   

العام  من  املا�شية  الت�شعة  االأ�شهر  خالل 

احل�����ايل ب��ن�����ش��ب��ة 8 ب���امل���ئ���ة، م���ق���ارن���ة م��ع 

مدفوعة   ،2٠19 ع��ام  م��ن  نف�شها  ال��ف��رة 

اأداء غالبية القطاعات. بتح�شن 

للغرفة  اح�شائية  معطيات  واأظ��ه��رت 

ح�شلت وك��ال��ة االأن��ب��اء االأردن��ي��ة )ب��را(، 

�شناعة  ����ش���ادرات  اأن  م��ن��ه��ا،  ن�شخة  ع��ل��ى 

ع���م���ان، ب��ل��غ��ت خ����الل االأ����ش���ه���ر ال��ت�����ش��ع��ة 

مليار  692ر3  احل��ايل  ال��ع��ام  م��ن  املا�شية 

للفرة  دينار  مليار  432ر3  مقابل  دينار 

ذاتها من عام 2٠19.

املتحدة  وال��والي��ات  الهند  وا�شتحوذت 

االأم���ريك���ي���ة وال���ع���راق وال�����ش��ع��ودي��ة على 

غالبية �شادرات.

التفا�صيل �ص »4«

 اهالي الفحيص يعتصمون ضد خطط 
»الفارج« الراضي مصنع اإلسمنت 

 المعايطة يؤكد أهمية مخرجات لجنة 
تحديث المنظومة السياسية لبناء 

أردن ديموقراطي

 692ر3 مليار دينار صادرات صناعة 
عمان خالل 9 أشهر
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حتتفل خمتلُف دول �لعامل باليوم �لعاملي للربيد �لذي يو�فق �لتا�سع من �أكتوبر من كل عام، وهو 

�ليوُم �لذي �أُعلن فيه عن تاأ�سي�س �لحتاد �لربيدي �لعاملي عام 1847م ��س�سعار�ً لأهمّية توحيد �لأنظمة 

�لتكامل فيما بينها، لت�سبح هذه �لأنظمُة  �لعامل، وتنظيم عملها، وتعزيز  و�خلدمات �لربيدية يف 

�لربيدية �سبكًة عاملية متناغمة ومتكاملة، تدعم �لتو��سل �لب�سري و�لتبادل �لتجاري بني خمتلف 

�لدول، وُتعّزز �لعالقات �لإن�سانية و�حل�سارية بني خمتلف �لأمم و�ل�سعوب، فكان هذ� �لحتاُد و�حد�ً 

من �أقدم �ملنظمات �لعاملية �لتي ل ز�لت تقوم باأدو�ر حمورّية و�سديدة �لأهمية منذ �إن�سائها قبل �أكرث 

من مئٍة و�سبعني عاماً �إىل �ليوم.

ويف �لأردّن، كانت �خلدمات �لربيدية من �أوىل �خلدمات �لتي �سعت �لدولُة �لأردنية لتوفريها منذ 

�إن�سائها، حيث بد�أت خدمة �لربيد مع قيام �أول حكومة �سنة 1921، ومنذ ذلك �لوقت �إىل �لآن نه�َس 

قطاع �لربيُد �لأرديّن باأدو�ر وم�سوؤوليات عديدة، �أثبت فيها كفاءًة عاليًة يف توفري �خلدمات ملختلف 

�مل�ستفيدين باأعلى معايري �جلودة، و�أظهر فيها مرونة عاليًة يف �لتعامل مع �ملتغرّي�ت �لتي طر�أت على 

�ملجتمعات �لب�سرية، وقدرة كبريًة على مو�جهة خمتلف �لتحّديات، ليو��سل تنفيذ خططه وبر�جمه 

�لتي  �حللول  وتقدمي  و�ملوؤ�س�سات،  �مل�ستفيدين  تو��سل  ت�سهيل  �إىل  تهدف  �لتي  �لنوعية  وم�ساريعه 

تي�ّسر للجميع ممار�سة �أعمالهم وق�ساء �حتياجاتهم ودعم �أن�سطتهم �لقت�سادية و�لثقافية، ومتكني 

تو��سلهم �لجتماعي وتفاعالتهم �لإن�سانية.

وغنّي عن �لقول �أّن قطاَع �لربيد يف خمتلف دول �لعامل تاأّثر ب�سبب توقف قطاع �لربيد �لدويل 

ولفرت�ت طويلة ن�سبّياً يف �أول �أ�سهر من ظهور �جلائحة، مما دفع قطاع �لربيد �إىل �بتكار خدمات 

بريدية ذ�ت طابع جديد �َسِمن ��ستمر�ر تلّقي �ملجتمعات للخدمات على �ختالف �أنو�عها، فقد �أظهر 

�ل�سلبية لتوقف �لربيد  �لّتعايف من �لآث��ار  هذ� �لقطاع �حليوي ق��درًة كبريًة على حتمل م�سوؤولية 

�لدويل، مّما مّكن هذه �ملجتمعات من مو�جهة �لأزمة و�حلّد من تد�عيتها، وهو ما جتّلى يف ت�سهيل 

تو�سيل �خلدمات و�ملنتجات �ملختلفة لل�سّكان �سو�ًء �أكانت هذه �خلدمات و�ملنتجات طبّية، �أو تعليمية، 

�أم غذ�ئية �أم غريها.

�مل�سغلة  �ل�سركات  ع��دد  فبلغ  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  خ��الل  وت��ط��ّور  �لأردّن  يف  �لربيد  وق��د منا قطاع 

خلدماته قر�بة 187 �سركة للربيد �خلا�س �ملحلي و�لدويل؛ منها 10 �سركات دولية عاملية 177 �سركة 

حملية، بالإ�سافة �إىل �سركة �لربيد �لأرديّن �لتي متّثل �مل�سّغل �لعام خلدمات �لربيد يف �ململكة.

و�أخري�ً، فاإّن �حتفاءنا بيوم �لربيد �لعاملي لهذ� �لعام، ياأتي يف مثل هذه �لظروف �لتي عّززت من 

قناعاتنا باأهمية �لقطاع �لربيدّي، ودوره �ملحورّي يف حياتنا، ما يدفعنا �إىل بذل مزيد من �جلهود 

لتطوير هذ� �لقطاع وتنظيمه ورفع جودة �خلدمات �لتي يقّدمها، وتاأكيد دوره �ملحوري يف حتقيق 

�لتنمية �ل�ساملة �مل�ستد�مة.

د. غازي الجبور

»ابتكروا تتعاَفْون«

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على �لباركود

لرتى �لأخبار »�ملحلية« يف �ملوقع �للكرتوين

الأحد  10 / 10 / 2021 

 بتوجيهات ملكية..العيسوي يلتقي شيوخ ووجهاء البادية الوسطى لمتابعة مطالب مناطقهم 

 علي: الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع الصناعي

 الضمان: تخريج الفوج الثالث من دورة ضابط ارتباط معتمد للضمان بالشراكة مع الجامعة األلمانية

 أيلة تدعم نشاطات نادي شباب العقبة للسنة الخامسة على التوالي

 اتحاد العمال يشارك في المرحلة 
SOLID الثانية من برنامج

 الخارجية تدين االعتداءات المستمرة 
لميليشيا الحوثي على السعودية

 اهالي الفحيص يعتصمون ضد خطط 
»الفارج« الراضي مصنع اإلسمنت 

االنباط- عمان

ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن ج���الل���ة �مل���ل���ك ع��ب��د�هلل 

�ل�����ث�����اين، �ل���ت���ق���ى رئ���ي�������س �ل�����دي�����و�ن �مل��ل��ك��ي 

�ل���ه���ا����س���م���ي، رئ���ي�������س جل���ن���ة م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ 

م������ب������ادر�ت ج����الل����ة �مل����ل����ك، ي���و����س���ف ح�����س��ن 

�مللك  ج��الل��ة  م�ست�سار  بح�سور  �لعي�سوي، 

 ، �حلجايا  عاطف  �لدكتور  �لع�سائر  ل�سوؤون 

وعلى مد�ر �أربعة لقاء�ت منف�سلة، عدد�ً من 

�سيوخ ووجهاء و�سخ�سيات �لبادية �لو�سطى، 

مل��ت��اب��ع��ة �ل��ط��ل��ب��ات �ل���ت���ي مت ط��رح��ه��ا خ��الل 

�ل�سمالية يف  �لبادية  �إىل  �مللك،  زيارة جاللة 

�لر�بع من �ل�سهر �حلايل، و�لوقوف على �أي 

مطالب �أخرى لأبناء �لبادية.

�لو�سطى،  �لبادية  �أبناء  مطالب  وتركزت 

�لتي ُعر�ست �أمام جاللة �مللك، على حت�سني 

�خل���دم���ات و�ل��ن��ه��و���س ب��ال��و�ق��ع �مل��ع��ي�����س��ي يف 

تنفيذ  خالل  من  �لو�سطى،  �لبادية  مناطق 

�مل�����س��اري��ع �حل��ك��وم��ي��ة �خل��دم��ي��ة و�ل��ت��ن��م��وي��ة 

�لتنموية  �مللكية  �ملبادر�ت  من  �ملزيد  وتنفيذ 

و�حل��د  �لعمل  ف��ر���س  لتوفري  و�لت�سغيلية، 

م���ن �ل��ف��ق��ر و�ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن �ل��ب��ط��ال��ة بني 

�ل�سباب.

و�أك����د �ل��ع��ي�����س��وي، خ���الل ه���ذه �ل��ل��ق��اء�ت، 

�أن  �لها�سمي،  �مللكي  ب��ال��دي��و�ن  عقدت  �لتي 

ج��الل��ة �مل��ل��ك �أم����ر خ���الل ل��ق��ائ��ه م��ع �لأه���ل 

مع  �لتو��سل  ���س��رورة  �لو�سطى،  �لبادية  يف 

تهم  �لتي  �لق�سايا  جميع  ومتابعة  �جلميع 

�مل���و�ط���ن���ني، و�مل���ق���رتح���ات �ل��ت��ي م���ن ���س��اأن��ه��ا 

�لإ����س���ه���ام يف ت��ل��ب��ي��ة �لح���ت���ي���اج���ات، وت��ق��دمي 

فر�س  لتوفري  للمو�طنني،  نوعية  خ��دم��ات 

�ملعي�سية. �لعمل، وحت�سني �لظروف 

و�أك�����د �ل��ع��ي�����س��وي، خ����الل �ل���ل���ق���اء�ت، �أن 

بالتن�سيق  �سيعمل  �لها�سمي  �مللكي  �لديو�ن 

�مل�سلحة  و�ل���ق���و�ت  �حل��ك��وم��ة  م��ع  و�ل��ت��ع��اون 

�لأردن����ي����ة- �جل��ي�����س �ل���ع���رب���ي، ع��ل��ى در�����س���ة 

ل��ي��ت��ب��ع ذل���ك تنفيذ  �ل��ط��ل��ب��ات و�مل���ق���رتح���ات، 

ت��الم�����س  �ل����ت����ي  �لأول������وي������ة  ذ�ت  �مل����ط����ال����ب 

للمو�طنني. �لأ�سا�سية  �لحتياجات 

مثل  عقد  �أه��م��ي��ة  على  �لعي�سوي،  و���س��دد 

ه����ذه �ل���ل���ق���اء�ت مل��ت��اب��ع��ة ط��ل��ب��ات �مل��و�ط��ن��ني 

على  ينعك�س  مبا  �لتنفيذ،  �أولويات  وحتديد 

حت�����س��ني �لأو�����س����اع �مل��ع��ي�����س��ي��ة ل��ل��م��و�ط��ن��ني، 

لتوفري  وت�سغيلية  �إنتاجية  م�ساريع  وتنفيذ 

ف���ر����س ع���م���ل لأب����ن����اء �ل���ب���ادي���ة �ل���و����س���ط���ى، 

�مل�ساريع  بع�س  متويل  �سيتم  �أنه  �إىل  م�سري� 

ذ�ت �لأول����وي����ة م���ن خ���الل �ل���دي���و�ن �مل��ل��ك��ي 

�لر�سمية  �جلهات  مع  بالتن�سيق  �لها�سمي، 

خا�سة  �مل���دين  �ملجتمع  وموؤ�س�سات  �ملعنية، 

ت�ساهم  �لتي  و�لت�سغيلية  �لإنتاجية  �مل�ساريع 

يف توفري فر�س �لعمل لل�سباب.

�لها�سمي،  �مللكي  �ل��دي��و�ن  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 

ن��ف��ذ خ���الل �ل�����س��ن��و�ت �مل��ا���س��ي��ة �ل��ع��دي��د من 

�مل�������س���اري���ع م���ن خ����الل �مل����ب����ادر�ت �مل��ل��ك��ي��ة يف 

ومبختلف  �لو�سطى  �لبادية  مناطق  جميع 

�لقطاعات.

وت��اب��ع �أن �مل���ب���ادر�ت �مل��ل��ك��ي��ة م�����س��ت��م��رة يف 

�ل��ب��ادي��ة �ل��و���س��ط��ى، و���س��ي��ك��ون �ل��رتك��ي��ز على 

عمل،  فر�س  توفر  �لتي  �لإنتاجية  �مل�ساريع 

لتقدمي  �جلمعيات  وخ��ا���س��ة  �جلميع  د�ع��ي��ا 

�أو  �إنتاجية  مل�ساريع  م��ق��رتح��ات  و  �أف��ك��ار  �أي 

على  لي�سار  ج��دوى،  در����س��ات  عليها  تنموية 

�إمكانية متويلها. در��سة 

االنباط- عمان

 ق����ال����ت وزي���������رة �ل�������س���ن���اع���ة و�ل����ت����ج����ارة 

�حلكومة  �إن  علي،  مها  �ملهند�سة  و�لتموين 

ت�����ويل �أه���م���ي���ة ك���ب���رية ل��ل��ق��ط��اع �ل�����س��ن��اع��ي 

�ل���ذي يعترب م��ن �أك���رب �ل��ق��ط��اع��ات �ل��ر�ف��دة 

يف  م�ساهمته  حيث  م��ن  �لوطني  لالقت�ساد 

حو�يل  تبلغ  بن�سبة  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت 

وزي���ادة  �لعمل  ف��ر���س  ت��وف��ري  ب��امل��ئ��ة، ويف   24

�ل�سادر�ت �لوطنية �ىل خمتلف �لأ�سو�ق.

و�أك��������دت، خ����الل رع���اي���ت���ه���ا م���ن���دوب���ة ع��ن 

“�ملعا�سرون  م�سنع  �فتتاح  �ل���وزر�ء  رئي�س 

�لبال�ستيكية  و�لأكيا�س  �خل��ز�ن��ات  ل�سناعة 

�لوطنية  �ل�����س��ادر�ت  �رت��ف��اع  )�جلامبو(”، 

من  �لأول  �لن�سف  خ��الل  ب��امل��ئ��ة   23 بن�سبة 

�لعام �حلايل مقارنة بذ�ت �لفرتة من �لعام 

�ملا�سي.

من  �لعديد  �أدرج���ت  �حلكومة  �إن  وق��ال��ت 

�أول��وي��ات  برنامج  �سمن  و�مل�ساريع  �ل��رب�م��ج 

ع��م��ل��ه��ا م��وج��ه��ة ل��دع��م �ل��ق��ط��اع �ل�����س��ن��اع��ي 

ومن ذلك �لعمل على تطوير بر�مج لتعزيز 

ت��ن��اف�����س��ي��ة �ل���ق���ط���اع �ل�����س��ن��اع��ي مب����ا مي��ك��ن 

�مل�ستثمرين �ل�سناعيني من زيادة �سادر�تهم 

ح�����س��ة  وزي�����������ادة  �لأ��������س�������و�ق  خم���ت���ل���ف  �إىل 

حر�س  موؤكدة  �ملحلي،  �ل�سوق  يف  منتجاتهم 

�لقطاع  م��ع  �لعالقة  ت�ساركية  على  �ل���وز�رة 

�لقطاعات لأجل حتديد  �ل�سناعي وخمتلف 

�ل�سعوبات وبلورة �ملقرتحات �لالزمة حللها 

�ملمكنة. بالطرق 

و�حل�سور  جالت  �لتي  �ل��وزي��رة،  و�أع��رب��ت 

�مل�سنع،  د�خ���ل  �لإن��ت��اج  خ��ط��وط  جميع  على 

�إليه  و�سلت  �ل���ذي  بامل�ستوى  تقديرها  ع��ن 

عليها  �لقائمني  وحر�س  �لوطنية  �ل�سناعة 

ل��ت��ك��ون متميزة  ت��ط��وي��ره��ا وحت��دي��ث��ه��ا  ع��ل��ى 

�ملنطقة. على م�ستوى 

م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال م���دي���ر ع����ام جم��م��وع��ة 

�إن  ������س�����وف�����ة،  �أب����������و  ع��������الء  �مل�����ع�����ا������س�����رون 

�لأك���ي���ا����س  ل�����س��ن��اع��ة  “�ملعا�سرون  م�����س��ن��ع 

�لبال�ستيكية” هو �لأول من نوعه يف �لأردن 

م��ن ح��ي��ث ���س��ن��اع��ة �أك��ي��ا���س �جل��ام��ب��و و�ل��ت��ي 

و�ل�����س��ن��اع��ات  �ل�����س��رك��ات  م��ن  ع��دي��د  تطلبها 

�لأردن�����ي�����ة خ�����س��و���س��ا يف ج���ان���ب �ل��ت�����س��دي��ر 

للخارج.

دف���ع���ت  �أ�����س����ب����اب  ع������دة  ه����ن����اك  �أن  وب������ني 

�ململكة  يف  ��ستثمارها  توطني  �إىل  �ملجموعة 

�لقدرة  ولديه  �لأردن هو وطننا،  “ �أّن  منها 

�لتميز يف �ل�سناعات، ووجود يد عاملة  على 

توفرت  لو  فيما  �لإجن��از  حتقيق  على  ق��ادرة 

�ملنا�سبة”. لها �لظروف 

�أّن �ملجموعة وفّرت ب�سكل مبا�سر  و�أو�سح 

�ل��ع��م��ال��ة  ن�����س��ب��ة  ب��ل��غ��ت  ع���م���ل  ف���ر����س���ة   570

82 باملئة، �أما �لعمالة �لو�فدة  �لأردنية منها 

�لعاملني،  م��ن  باملئة   18 ن�سبته  م��ا  ف�سكلت 

يكون  �أن  �لأي��ام  ق��ادم  “يف  ت�سعى  �أنها  موؤكد� 

جميع �لعاملني يف �مل�سنع �أردنيني”.

منطقة  يف  �أق��ي��م  �مل�����س��ن��ع  �أن  �إىل  و�أ����س���ار 

حتتاج �ىل مزيد من �خلدمات ويحتاج �أهلها 

و�لبطالة،  �لفقر  ملجابهة  �لعمل  فر�س  �ىل 

�ل��ي��وم  �أ����س���ب���ح���و�  “معظمهم  �أن  م�����س��ي��ف��ا 

عاملني يف هذ� �مل�سنع فنحن ن�سعى لتحقيق 

م�سوؤوليتنا  نن�سى  ول��ن  �حلقيقية  �لتنمية 

�لجتماعية جتاه هذه �ملنطقة”.

�مل�سنع  ه��ذ�  �أن ما مييز  �ب��و �سوفة  و�أك��د 

ع����ن غ�����ريه يف م��ن��ط��ق��ة �ل�������س���رق �لأو�����س����ط 

وي��ن��ت��ج  �مل��ت��ط��ورة  �لآلت  �أح�����دث  ي�����س��م  �أن����ه 

م�����س��ن��وع��ات ب��اأف�����س��ل �مل�����و�د �لأول���ي���ة ع��امل��ي��ا 

ق��درة  �إىل  م�����س��ري�  و�آم���ن���ة،  للبيئة  ���س��دي��ق��ة 

�ملحلية  �لح��ت��ي��اج��ات  ت��غ��ط��ي��ة  ع��ل��ى  �مل�����س��ن��ع 

�خل��ارج،  �إىل  منتجاته  ت�سدير  �إىل  وتطلعه 

�ملنتجات  ه��ذه  �حل��ك��وم��ة  تعتمد  �أن  متمنيا 

وبني  �لتجربة.  هذه  لإجن��اح  م�سرتياتها  يف 

خا�س  دع��م  �إىل  يحتاج  �ل��ي��وم  �ل�ستثمار  �أن 

لزيادة فر�س جناحه، د�عيا �إىل �إعادة �لنظر 

تعمل  بيئة  لتوفري  �لت�سريعات  م��ن  مبزيد 

�ملحلية  �ل�ستثمار�ت  م��ن  �مل��زي��د  ج��ذب  على 

و�خلارجية.

االنباط-عمان

�أع����ل����ن����ت �مل���وؤ����س�������س���ة �ل����ع����ام����ة ل��ل�����س��م��ان 

�لج���ت���م���اع���ي يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ����س���ادر عن 

مركزها �لإعالمي عن تخريج �لفوج �لثالث 

�مل�ساركني يف �لدورة �لتدريبية )�سابط  من 

مع  ب��ال�����س��ر�ك��ة  ل��ل�����س��م��ان(  معتمد  �إرت���ب���اط 

�جلامعة  يف  و�ل��ت��دري��ب  �ل�ست�سار�ت  م��رك��ز 

�لأردنية. �لأملانية 

�مل�����س��ارك��ني يف ه��ذه  �أن  �مل��وؤ���س�����س��ة  وب��ي��ن��ت 

�جلامعة  مع  بال�سر�كة  تعقد  �لتي  �ل��دور�ت 

�لأمل���ان���ي���ة �لأردن�����ي�����ة، ق���د �أن���ه���و� م��ت��ط��ل��ب��ات 

 40 �جتيازهم  بعد  �ل�سهادة  على  �حل�سول 

وتطبيقية. �ساعة نظرية 

�لعامة لل�سمان  �ملوؤ�س�سة  وقام مدير عام 

�لجتماعي �لدكتور حازم �لرحاحلة ورئي�س 

�لدكتور  �لأ�ستاذ  �لأردنية  �لأملانية  �جلامعة 

ع���الء �ل��دي��ن �حل��ل��ح��ويل مب��ن��ح �ل�����س��ه��اد�ت 

�سباط  من  �ل��دورة  يف  للم�ساركني  �ملعتمدة 

�لعام  �لقطاعني  وهيئات  موؤ�س�سات  �إرتباط 

يف  �نعقد  �ل��ذي  �لتخريج  حفل  يف  و�خلا�س 

�جلامعة. 

�لتخريج   حفل  خ��الل  �لرحاحلة  و�أ���س��ار 

تلعبه  �ل��ذي  و�مل�سرتك  �لأ�سا�سي  �ل��دور  �إىل 

�ملعريف  و�لن�سر  �لتدريب  جمال  يف  �ملوؤ�س�سة 

ب��ك��ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اأح���ك���ام ق���ان���ون �ل�����س��م��ان 

�لج��ت��م��اع��ي وت��ع��دي��الت��ه وك��ذل��ك �ل��رب�م��ج 

�لد�عمة للمن�ساآت و�لأفر�د يف ظل �لظروف 

متتلكه  مل���ا  �لأردن  ب��ه��ا  م���ر  �ل��ت��ي  �ل��ط��ارئ��ة 

ن�سر  على  ق��ادرة  موؤهلة  ك��و�در  من  �ملوؤ�س�سة 

يف  و�أه��م��ي��ت��ه  و�لإد�ري  �ل��ت��اأم��ي��ن��ي  �ل���وع���ي 

مل�ستحقيها.  و�لفو�ئد  �ملنافع  حتقيق 

و�أ����س���اد �ل��رح��اح��ل��ة ب��ج��ه��ود �مل��وؤ���س�����س��ة يف 

�ملوؤ�س�سات  ب��ني  �لت�ساركية  �لعالقة  تو�سيع 

�لوطنية ل�سمان تبادل �ملعلومات و�خلرب�ت 

�لتفاهم  �تفاقيات  عقد  خ��الل  م��ن  �لقيمة 

�إىل  م����ع �ل�������س���رك���اء �خل����ارج����ي����ني، م�������س���ري�ً 

�ملعتمدة  �لتدريبية  ل��ل��دور�ت  �لكبري  �لأث��ر 

�لتمكني  يف  �لأملانية  �جلامعة  مع  بال�سر�كة 

�إرتباط  و�سباط  لأفر�د  �لوظيفي  و�لتاأهيل 

�سوء  يف  وذل���ك  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  �لقطاعني 

�ل��ت�����س��ري��ع��ات و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ات �خل��ا���س��ة ب����اإد�رة 

ملفات �ملن�ساآت و�إ�سرت�كات �لعاملني لديها. 

ك��م��ا وه��ن��اأ �ل��رح��اح��ل��ة ج��م��ي��ع �مل�����س��ارك��ني 

على  وحر�سهم  بنجاح  �ل���دورة  لجتيازهم 

�ك��ت�����س��اب �مل��ع��رف��ة وت��وظ��ي��ف��ه��ا يف �أع��م��ال��ه��م 

�مل�ساند  دوره��م  على  موؤكد�ً  �لأمثل  بال�سكل 

فاعلني  �رت��ب��اط  ك�سباط  �ملوؤ�س�سة   جلهود 

�لتاأمينية يف من�ساآتهم.  �لتوعية  لن�سر 

م����ن ن���اح���ي���ت���ه �أع�������رب رئ���ي�������س �جل���ام���ع���ة 

�لأمل��ان��ي��ة �لأردن���ي���ة �لأ���س��ت��اذ �ل��دك��ت��ور ع��الء 

�ل����دي����ن �حل���ل���ح���ويل ع����ن ����س���ك���ره مل����ا ت��ول��ي��ه 

من  �لجتماعي  لل�سمان  �لعامة  �ملوؤ�س�سة 

�لت�ساركية  م��ف��ه��وم  ل��رت���س��ي��خ  د�ئ���م  ح��ر���س 

م��ع �جل��ام��ع��ة يف ج��م��ي��ع جم���الت �ل��ت��دري��ب 

ك��اف��ة �خل��دم��ات  ت��ق��دمي  ودور �جل��ام��ع��ة يف 

�ل��������دور�ت  ل���ل���م�������س���ارك���ني يف  �ل���ل���وج�������س���ت���ي���ة 

�لتدريبية وحتقيق كافة متطلبات �لنجاح. 

�حلقيقية  ب��ال�����س��ر�ك��ة  �حل��ل��ح��ويل  و�أ���س��اد 

ب��امل��وؤ���س�����س��ة مو�سحاً  �جل��ام��ع��ة  �ل��ت��ي جت��م��ع 

�أن����ه ���س��ي��ك��ون ه��ن��ال��ك ت���ع���اون م�����س��رتك بني 

�جل���ان���ب���ني يف جم����ال �ل��ت��اأه��ي��ل و�ل���ت���دري���ب 

وت������ب������ادل �ل�����ت�����ج�����ارب و�خل�����������رب�ت �ل��ف��ن��ي��ة 

�أنه  مبيناً  �ملقبلة  �لفرتة  و�لأكادميية خالل 

�سيتم �لتو�فق على �أمور وبنود �أخرى  تعزز 

�لتعاون بني �جلانبني. 

االنباط-عمان

منطقة  �سلطة  مع  �مل�ستمرة  �ل�سر�كة  �سمن 

�لعقبة �لق��ت�����س��ادي��ة �خل��ا���س��ة يف دع��م روزن��ام��ة 

�لن�ساطات و�لفعاليات �ملختلفة يف منطقة �لعقبة 

�أيلة  و�ح��ة  �سركة  �أعلنت  �خلا�سة،  �لقت�سادية 

للتطويرعن جتديد دعمها لنادي �سباب �لعقبة 

على  �خل��ام�����س��ة  لل�سنة   )Al Aqaba SC(

�لتو�يل.

�ل�سرت�تيجية  �إط����ار  �ل��دع��م يف  ه���ذ�  وي���اأت���ي 

�لتي و�سعتها �سلطة منطقة �لعقبة �لقت�سادية 

�خلا�سة للنهو�س بالقطاع �لريا�سي و�ل�سبابي، 

و��ستمر�ر�ً جلهود �أيلة �لهادفة �إىل متكني �لقطاع 

�ل��ن��ادي يف تنفيذ خططه  �ل��ري��ا���س��ي وم�����س��ان��دة 

– 2022، وتو�سيع رقعة ن�ساطاته  للمو�سم 2021 

لتعم �أكرب �سريحة ممكنة من �ملهتمني و�ل�سباب 

يف �لعقبة.

��سرت�تيجيتها  م��ن  �ن��ط��الق��اً  �أي��ل��ة،  وت�ساند 

حتقيق  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  للم�سوؤولية 

�لتنمية �مل�ستد�مة عرب دعم �لقطاعات �ملختلفة 

وخا�سة �لريا�سة و�ل�سباب، �جلهود �لتي تقودها 

�خل��ا���س��ة  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ع��ق��ب��ة  منطقة  �سلطة 

�لأن�سطة  م��ن  و��سعة  ب��اق��ة  ت��وف��ري  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 

�لجتماعية و�لريا�سية يف �لعقبة .

�ل��ن��ادي  �أن�سطة  ب��ه��دف تعزيز  �ل��دع��م  وي��اأت��ي 

�لتي ت��ربز م��و�ه��ب وط��اق��ات �ل�سباب �لإب��د�ع��ي��ة 

يف �لعقبة، يف ظل �لظروف �لتي تركتها جائحة 

�لريا�سية  �لأن�سطة  على  )ك��وف��ي��د-19(  ك��ورون��ا 

ح��ول �ل��ع��امل وو�ق���ع �ل��ن��ادي وم��ا يو�جهه كغرية 

من �ملوؤ�س�سات �لعاملة يف �لقطاع جر�ء تد�عيات 

�جلائحة.

�أيلة  و�ح���ة  ل�سركة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  و�أع����رب 

ل��ل��ت��ط��وي��ر �مل��ه��ن��د���س ���س��ه��ل دودي������ن، ع���ن ف��خ��ره 

خاللها  ��ستطاع  �لتي  �لناجحة  �لنادي  مب�سرية 

يف  و�ملناف�سة  �لأن��دي��ة  م�ساف  �إىل  �لو�سول  م��ن 

دوري �ملحرتفني �لأردين لكرة �لقدم، حيث ي�سم 

�أب��ن��اء  ب��ني �سفوفه ك��ف��اء�ت ريا�سية مم��ي��زة م��ن 

�ل���دو�م  على  وي��ط��ّور  �لعقبة  يف  �ملحلي  �ملجتمع 

بر�مج لحت�سان �بد�عاتهم.

و�أكد �ملهند�س دودين على �أن دعم �أن�سطة نادي 

جائحة  حتديات  ��ستمر�ر  ظل  يف  �لعقبة  �سباب 

كورونا )COVID-19(، يكّر�س �سيا�سة �أيلة يف 

�لتو��سل �لبناء مع �لقطاعات �ل�سبابية و�لهيئات 

و�ملوؤ�س�سات �ملحلية وتعزيز �ملكا�سب �لتنموية على 

م�ستوى �لعقبة، متمنياً تخطي �ل�سعوبات �لتي 

خلفتها �جلائحة على خمتلف �لأن�سطة و�سوًل 

�إىل �لتعايف �لتام.

من جانبهم �أب��دى كل من رئي�س نادي �سباب 

�لعقبة رج��ب دروي�����س و�أع�����س��اء �لهيئة �لإد�ري���ة 

و�حة  �سركة  مع  �حلقيقية  بال�سر�كة  �عتز�زهم 

خدمة  يف  �مل��م��ي��زة  و����س��ه��ام��ات��ه��ا  للتطوير،  �أي��ل��ة 

�ملجتمع وتنميته وخا�سة �لقطاع �ل�سبابي، ودور 

هذ� �لدعم يف تخطي �لنادي لآثار �أزمة كورونا.

وتاأتي هذه �ملبادرة من �أيلة دعماً جلهود �لنادي 

�لر�مية لتطوير وتعزيز �لطاقات �ل�سبابية على 

�ل��ه��ادف��ة،  �أن�سطته  خ���الل  م��ن  �لعقبة  م�ستوى 

ونظر�ً ملا حققه �لنادي خالل �ملو��سم �لريا�سية 

�لحت��اد  بطولت  �سمن  مميز  �أد�ء  من  �ل�سابقة 

و�ع  جيل  ت�سكيل  يف  ودوره  �ل��ق��دم  لكرة  �لأردين 

وهادف، �إ�سافة �إىل �إيالء �ملو�هب �ل�ستثنائية من 

�لريا�سيني و�ملبدعني يف جمال �لثقافة �لأولوية 

و�لدعم �لالزمني.

االنباط-عمان

يف  �لأردن  عمال  لنقابات  �لعام  �لحت��اد  �سارك 

برنامج  من  �لثانية  للمرحلة  �لفتتاحية  �لندوة 

�حلو�ر  تعزيز  �إىل  يهدف  و�لذي   ،”SOLiD“
�لجتماعي يف بلد�ن جنوب �ملتو�سط  بتنظيم من 

�لحتاد �لعربي للنقابات وم�ساركة �لدول �لأع�ساء 

يف �مل�سروع.

وبح�سب بيان �سادر عن �لحتاد �لعام لنقابات 

�ل��ن��دوة عقدت  ف���اإن  �ل�سبت،  �م�����س  �لأردن،  ع��م��ال 

يومي 29 و 30 �سبتمرب 2021 يف تون�س �لعا�سمة، 

مب�����س��ارك��ة �أع�������س���اء حت��ال��ف �مل�������س���روع و�ل�����س��رك��اء 

�لج��ت��م��اع��ي��ني �لأورو-م���ت���و����س���ط���ني )�ل��ن��ق��اب��ات 

ومنظمات  �لعمل  �أ���س��ح��اب  ومنظمات  �لعمالية 

ع��ن �لحت���اد  ووك���ذل���ك ممثلني  �مل����دين(  �ملجتمع 

�لأوروبي وحكومات �لبلد�ن �مل�ستهدفة. 

و�أ�سار �ملتحدثون يف �لندوة �إىل �لإجناز�ت �لتي 

�مل�سروع،  م��ن  �لأوىل  �ملرحلة  خ��الل  حتقيقها  مت 

وخا�سة ميثاق تعزيز �حل��و�ر �لجتماعي، وور�س 

�لعمل �ملختلفة لبناء �لقدر�ت �لتي ��ستفادت منها 

�لأطر�ف �لفاعلة يف �حلو�ر �لجتماعي.

�أك����دو� ���س��رورة �ل�ستفادة م��ن �لجن���از�ت  كما 

�لتي حتققت يف �ملرحلة �لأوىل، و�سرورة مو��سلة 

يف  �لتحديات  ملو�جهة  �لثانية  �ملرحلة  يف  �جلهود 

�ملغرب،  وه��ي  �لربنامج  ي�ستهدفها  �لتي  �لبلد�ن 

جانب  �إىل  �جل���ز�ئ���ر   ، فل�سطني  ل��ب��ن��ان،  ت��ون�����س، 

�لأردن. وقدمت �أمانة م�سروع SOLiD �جلدول 

�لزمني للمرحلة �لثانية، و�أدو�ت �لت�سال و�أدو�ت 

�مل�سروع �لتي تهدف �إىل حت�سني ق��در�ت �ل�سركاء 

�لجتماعيني يف �لبلد�ن �مل�ستهدفة وبناء جمتمع 

ممار�س يف عملية �حلو�ر �لجتماعي بني �ل�سركاء 

�لجتماعيني.

االنباط- عمان

�مل��غ��رتب��ني  و�����س����وؤون  د�ن�����ت وز�رة �خل���ارج���ي���ة   

�لعتد�ء�ت �مل�ستمرة مليلي�سيا �حلوثي على �أر��سي 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة.

وك���ان �خ��ر �ع��ت��د�ء�ت��ه��ا ��ستهد�ف م��ط��ار �مللك 

عبد�هلل بجاز�ن بطائرتني مفخختني م�سريتني، 

حيث  �لليل،  منت�سف  بعد  �جلمعة،  �أم�����س  م�ساء 

و�أ�سفرت عن  �إحد�هما،  �لتحالف  �عرت�ست قو�ت 

�ملادية. وعرب  و�لأ�سر�ر  �لإ�سابات  وقوع عدد من 

�أبو  �ل�سفري هيثم  �ل���وز�رة  با�سم  �لر�سمي  �لناطق 

�لفول، عن �إد�نة و��ستنكار �ململكة �ل�سديدين لهذه 

و��ستهد�ف  �ملتكررة  �لإرهابية  و�ملمار�سات  �لأفعال 

�ملدنيني �لأبرياء و�أم��ن و��ستقر�ر �ململكة �لعربية 

�إىل  �ململكة  وق���وف  م��وؤك��د�  �ل�سقيقة،  �ل�سعودية 

يهدد  م��ا  ك��ل  وج��ه  �ل�سقيقة يف  �ل�سعودية  ج��ان��ب 

�أمنها و�أمن �سعبها �ل�سقيق، متمنيا �ل�سفاء �لعاجل 

للم�سابني.

االنباط- عمان

�عت�ساما  �م�س  �لفحي�س �سباح  �أه��ايل  نظم 

لف���ارج   ل�سركة  �لفرن�سية  �لإد�رة  خطط  �سد 

�لتي  لالأر��سي  �ل�سركة  عر�س  على  و�حتجاًجا 

يقام عليها م�سنع �لأ�سمنت للبيع دون �أي وجه 

حق.

�ي  تعر�س  مل  لف���ارج  �سركة  �أن  �إىل  وي�سار 

�سملت  �ل���س��م��ن��ت  ب��ي��ع  �أن �سفقة  ت��وؤك��د  وث��ي��ق��ة 

�لأر��سي يف منطقة �لفحي�س، و�لتي متت حتت 

بند �ملنفعة �لعامة ودعم �لقت�ساد �لوطني.

وكانت لف���ارج ����س��درت م��وؤخ��ر� بيانا �عتربه 

��ستفز�زيا حيث هددت  �لفحي�س  �ه��ايل وعمال 

�ل�سركة  بتقدمي طلب ت�سفية حال مل يتم �إيقاف 

�لعمال  موقف  و��ستمر  ف���وًر�  �لعاملني  �إ���س��ر�ب 

و�لد�ئنني �لرئي�سيني. 

ويطالب �هايل �لفحي�س باإعادة تاأهيل �ر��سي 

�ل�سركة بيئيا وعدم �سياع حقوق �لأهايل. 

لقانون  تقدمت  لف���ارج  �سركة  �أن  �يل  ي�سار 

�لإع�سار، جتنبا للت�سفية ب�سبب �أو�ساعها �ملالية  

لتغدو غري قادرة على �لوفاء بالتز�ماتها، جتاه 

موظفيها و�ملتقاعدين و�لد�ئنني، �ذ يبلغ حجم 

خ�سائرها �ملرت�كمة نحو 120 مليون دينار، فيما 

يبلغ حجم ر�أ�سمالها 60 مليون دينار



املحلي

االنباط- عمان

ح����ددت وح����دة ت��ن�����س��ي��ق ال��ق��ب��ول امل��وح��د 

العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  يف 

ل��ل��ح��ادي ع�سر  امل��واف��ق  ي��وم االث��ن��ن املقبل 

لتثبيت  نهائيا  م��وع��دا  احل��ايل  ال�سهر  م��ن 

للطلبة  االأ����س���ن���ان  وط����ب  ال���ط���ب  م��ق��ع��دي 

املعيدين.

ب��ي��ان، ام�����س ال�سبت،  ال��وح��دة يف  ودع���ت 

ال��ط��ل��ب��ة ال���ذي���ن مت ت��ر���س��ي��ح��ه��م ل��ل��ق��ب��ول 

يف ت��خ�����س�����س��ي ال���ط���ب وط����ب االأ����س���ن���ان يف 

اجل����ام����ع����ات االأردن������ي������ة ال���ر����س���م���ي���ة ل��ل��ع��ام 

مع  وبالتن�سيق   ،2022  /  2021 اجل��ام��ع��ي 

اجلامعات اإىل ا�ستكمال اإجراءات الت�سجيل 

وت�����س��دي��د ال���ر����س���وم اجل��ام��ع��ي��ة، وب��خ��اف 

له  يحق  وال  م�ستنكفاً  الطالب  يعترب  ذلك 

املطالبة بالت�سجيل يف التخ�س�س الذي مت 

تر�سيحه للقبول فيه.

االنباط- عمان

من  حت�سيلها  مت  التي  االي���رادات  بلغت 

 2016 من  للفرتة  بالكهرباء  العبث  حاالت 

دينار،  مليون   )38.17(  2019 نهاية  وحتى 

الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  بيانات  بح�سب 

واملعادن.

وت������وزع������ت االي����������������رادات ع����ل����ى ال���ن���ح���و 

 27.78 ال��ت��ايل:���س��رك��ة ال��ك��ه��رب��اء االردن���ي���ة 

اربد  �سركة كهرباء حمافظة  دينار،  مليون 

5.15 مليون دينار، و�سركة توزيع الكهرباء 

5.31 مليون دينار.

يف  وردت  ال��ت��ي  الهيئة  ب��ي��ان��ات  وبح�سب 

تنفيذ  مت   2019 ل��ع��ام  ال�����س��ن��وي  ت��ق��ري��ره��ا 

�سبطت  وم��ربجم��ا  دوري����ا  ك�سفا   293001

خالها 19061 حالة ا�ستجرار غري م�سروع 

 6101 ب��واق��ع  ت��وزع��ت  الكهربائية  للطاقة 

ل�سركات  الكهربائي  النظام  يف  عبث  حالة 

العام  االم��ن  اف��راد  �سبط  الكهرباء،  توزيع 

وقوات الدرك وبالتعاون مع �سركات توزيع 

من  الهيئة  ومتكنت  حالة،   2413 الكهرباء 

�سبط 10547 حالة عبث.

وامل��ع��ادن  الطاقة  لهيئة  درا���س��ة  وا���س��ارت 

اإىل اأن مقدار الوفر من الفاقد الكهربائي 

 27 ب��واق��ع  ���س��ن��وي��اً،  31 مليون دي��ن��ار  و���س��ل 

االردن��ي��ة،  ال��ك��ه��رب��اء  ل�سركة  دي��ن��ار  مليون 

اإرب���د،  ك��ه��رب��اء  ل�سركة  دي��ن��ار  مليون  و1.8 

و2.2 مليون دينار ل�سركة توزيع الكهرباء.

االنباط- معان

 ب��ا���س��رت ب��ل��دي��ة م��ع��ان ال���ك���ربى ام�����س 

ال�����س��ب��ت، ب��ت��ن��ف��ي��ذ اأع����م����ال ���س��ي��ان��ة ع��ام��ة 

ا���س��ت��ه��دف��ت ال�������س���وارع واجل�����زر ال��و���س��ط��ي��ة 

واحلدائق وامليادين.

وق���ال رئ��ي�����س جل��ن��ة ب��ل��دي��ة م��ع��ان خالد 

احل��ج��اج لوكالة االأن��ب��اء االأردن��ي��ة )ب��رتا( 

جمع  حاويات  بتوزيع  قامت  البلدية  اإن   ،

ال��ن��ف��اي��ات ل��ت��غ��ط��ي��ة ال��ن��ق�����س احل��ا���س��ل يف 

اأن  اإىل  م�سريا  العامة،  االأم��اك��ن  من  ع��دد 

ال��ب��ل��دي��ة ب����داأت ب��ت��وف��ري ك��م��ي��ات م��ن تلك 

احلاويات من خال امل�سنع التابع لها.

غد  ي��وم  �ستطرح  ال��ب��ل��دي��ة  اأن  واأ���س��اف 

والطرق  ال�����س��وارع  ل�سيانة  عطاء  االأح���د، 

ولكافة االأعمال املتعلقة بها، من ترقيعات 

الفتا   ، ا�سفلتية  وخ��ل��ط��ات  ت��اأه��ي��ل  واإع����ادة 

م��داخ��ل  ب��ت��اأه��ي��ل  ب�����داأت  ال��ب��ل��دي��ة  اأن  اإىل 

املدينة وميادينها العامة من خال اأعمال 

ال�سيانة املختلفة اىل جانب زراعة ا�سجار 

ال��زي��ن��ة ب���ه���دف اإب������راز اجل���ان���ب اجل��م��ايل 

للمدينة.

ب�����داأت وم����ن خ��ال  وب����ن اأن ال��ب��ل��دي��ة 

ك����وادره����ا واآل���ي���ات���ه���ا ب��ت��ن��ظ��ي��ف ال���ع���ب���ارات 

ال�سيول ومواقع جتمع  واالأودية وجماري 

ال�ستاء،  لف�سل  ا�ستعدادا  االأم��ط��ار،  مياه 

م�سيفا ان تلك االأعمال تتم بالتن�سيق مع 

واملعنية  معان  ملحافظة  ال�ساملة  اخلطة 

باإدامة احلياة خال ف�سل ال�ستاء.

ع��ق��دت  ال���ب���ل���دي���ة  ان  وق�������ال احل����ج����اج 

حمافظة  يف  بيئية  جمعيات  م��ع  ���س��راك��ات 

م����ع����ان، ل���ت���ق���دمي اخل����دم����ات االر����س���ادي���ة 

وال��ب��ي��ئ��ي��ة مل���دار����س امل��ح��اف��ظ��ة اىل ج��ان��ب 

ت��ن��ف��ي��ذ ب��ع�����س ح���م���ات ال���ن���ظ���اف���ة ال��ت��ي 

العامة. االأماكن  ت�ستهدف 

ال��ب��ل��دي��ة  اأن  اإىل  اأ�����س����ار  ال�������س���ي���اق  ويف 

للموا�سي  خم�س�س  �سوق  بتجهيز  با�سرت 

وم�ستكملة  ل��ه��ا  ت��اب��ع��ة  اأر����س  قطعة  ع��ل��ى 

ل��ل�����س��روط ال�����س��ح��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ازم��ة 

ب��ه��دف ت��وج��ي��ه م��رب��ي امل��وا���س��ي ن��ح��و ه��ذا 

يف  املنت�سرة  احلظائر  ع��ن  كبديل  ال�سوق 

املدينة.

وبن اأن م�سروع مبنى البلدية اجلديد 

يتم  اأن  م��ت��وق��ع��ا  ال��ن��ه��ائ��ي��ة،  م���راح���ل���ه  يف 

االن���ت���ه���اء م���ن اإن�������س���ائ���ه وجت���ه���ي���زه ن��ه��اي��ة 

ت�����س��ه��ي��ل  يف  ���س��ي�����س��ه��م  اإذ  احل������ايل،  ال���ع���ام 

من  و�سيوفر  للمراجعن  اخلدمة  و�سول 

املالية والنفقات. االلتزامات 

حماتها  اإط����ار  ويف  ال��ب��ل��دي��ة  اإن  وق���ال 

امل��دار���س،  وط��ل��ب��ة  للمواطنن  االر���س��ادي��ة 

قامت وبالتعاون مع اإدارة ال�سري وال�سرطة 

باإن�ساء حديقة مرورية لرو�سة  املجتمعية 

ج��ام��ع��ة احل�����س��ن ب��ن ط���ال، ب��ه��دف ن�سر 

الوعي املروري لدى الن�سء.

االنباط-عمان

يف اج��ت��م��اع��ه��ا ام�����س ال�����س��ب��ت امل��واف��ق 

اج��ت��م��ع��ت  االأول  ت�����س��ري��ن  م���ن  ال��ت��ا���س��ع 

يف  ال��ك��رك  اأب��ن��اء  ل��دي��وان  العامة  الهيئة 

اثره  على  انتخبت  ع��ادي  اجتماع  عمان 

كل من

1- ال�سيد زياد  ال�سمايله رئي�ساً

2- املهند�س حممد  املعايطه نائباً

امن  رب��ه  احلبا�سنه   ال�سيد عبد   -3

�سر

4- ال�����س��ي��د ���س��م��ري ال���روا����س���ده ام��ن 

�سندوق

5- املهند�س فار�س بقاعن  ع�سوا

ال���ط���راون���ه   ���س��ل��ي��م��ان   امل���ه���ن���د����س   -6

ع�سوا

7- املحامي حممد  الفرايه  ع�سوا

8-امل��ه��ن��د���س ع�����س��ام  اجل��ب��ور امل��ج��ايل  

ع�سوا

9- ال�سيد اياد  ابو خجيل    ع�سوا

10- ال�سيد ح�سن ال�سرايره ع�سوا

11- ال�سيد حممد  الع�سايله ع�سوا

 التعليم العالي تحدد االثنين المقبل موعدا نهائيا 
لتثبيت مقعدي الطب وطب األسنان للطلبة المعيدين

38 مليون دينار تحصيالت حاالت 
العبث بالكهرباء

 بلدية معان تنفذ أعمال صيانة 
للشوارع واألماكن العامة

الشمايله رئيسا لديوان
 أبناء الكرك - عمان

االنباط- عمان

ال�����س��ب��ت،  ام�����س  ال�����س��ح��ة،  اأع��ل��ن��ت وزارة 

جديدة  اإ�سابة  و567  وفاة   13 ت�سجيل  عن 

العدد  اململكة، لريتفع  كورونا يف  بفريو�س 

و832399  وف�����اة   10802 اإىل  االإج����م����ايل 

اإ�سابة.

وب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة ال��ف��ح��و���س��ات االإي��ج��اب��ّي��ة 

2.89 ب��امل��ئ��ة، ب��ح�����س��ب امل��وج��ز  ل��ه��ذا ال��ي��وم 

االإعامي ال�سادر عن الوزارة.

احل����االت  ع����دد  اأن  اإىل  امل���وج���ز  واأ�����س����ار 

ح��االت،   13603 اإىل  و�سل  حالياً  الن�سطة 

بينما بلغ عدد احلاالت التي اأدخلت، اليوم، 

احل��االت  وع��دد  حالة،   74 امل�ست�سفيات  اإىل 

فيما  ح��ال��ة،   46 امل�ست�سفيات  غ���ادرت  ال��ت��ي 

التي  املوؤكدة  للحاالت  االإجمايل  العدد  بلغ 

451 حالة. تتلقى العاج يف امل�ست�سفيات 

اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  اأن ن�سبة  امل��وج��ز،  واأظ��ه��ر 

ال��ع��زل يف اإق��ل��ي��م ال�����س��م��ال ب��ل��غ��ت 8 ب��امل��ئ��ة، 

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

اإ�سغال  27 باملئة، فيما بلغت ن�سبة  احلثيثة 

االإق��ل��ي��م  يف  اال���س��ط��ن��اع��ي  التنف�س  اأج��ه��زة 

ذاته 11 باملئة.

العزل  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ���س��اف، 

حن  يف  باملئة،   12 بلغت  الو�سط  اإقليم  يف 

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

يف االإقليم ذاته اإىل 22 باملئة، ون�سبة اإ�سغال 

باملئة.   8 اإىل  اال�سطناعي  التنف�س  اأجهزة 

ويف اإق��ل��ي��م اجل���ن���وب، ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة اإ���س��غ��ال 

اأ�سّرة  اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   8 العزل  اأ�سّرة 

العناية احلثيثة 16 باملئة، فيما بلغت ن�سبة 

اإ���س��غ��ال اأج���ه���زة ال��ت��ن��ف�����س اال���س��ط��ن��اع��ي يف 

االإقليم ذاته 13 باملئة.

حالة   987 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ����س���ار 

���س��ف��اء، ل��ي�����س��ل ال���ع���دد االإج���م���ايل حل���االت 

العزل  ف��رتة  انتهاء  بعد  املتوقعة  ال�سفاء 

)14 يوماً( اإىل 807994 حالة.

فح�ساً،   19634 اإج����راء  اإىل  اأ����س���ار  ك��م��ا 

التي  للفحو�سات  االإج��م��ايل  ال��ع��دد  ليبلغ 

اأجريت منذ بدء الوباء 10313951 فح�ساً.

م��ت��ل��ق��ي  ع��������دد  اأن  امل������وج������ز  واأظ�������ه�������ر 

ل��ق��اح ك���ورون���ا و���س��ل  اجل��رع��ة االأوىل م��ن 

متلقي  ع���دد  و���س��ل  ف��ي��م��ا   ،3776430 اإىل 

اجلرعتن اإىل 3361057.

االنباط- عمان

دع���ا رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة امل�����س��دري��ن االردن���ي���ن 

ا�ستثمار  �سرورة  اىل  و�ساح،  اب��و  عمر  املهند�س 

التي يبذلها جالة  الكبرية  ال�سيا�سية  اجلهود 

امللك عبداهلل الثاين خلدمة االقت�ساد الوطني 

وتعزيز عمقه العربي.

و�سدد على �سرورة ان ياأخذ القطاع اخلا�س، 

والتوا�سل  امل��ب��ادرة  زم���ام  ال�سناعي،  وبخا�سة 

�سراكات  لبناء  العربية  ال���دول  يف  نظرائه  م��ع 

وت��وؤ���س�����س  امل�����س��رتك��ة،  امل�����س��ال��ح  تكاملية حت��ق��ق 

حلالة من التكامل االقت�سادي.

وق���ال ل��وك��ال��ة االن���ب���اء االردن���ي���ة)ب���رتا(، اإن 

اجل���ه���ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا ج��ال��ة امل��ل��ك 

ت�سكل فر�سة كبرية لزيادة التعاون االقت�سادي 

العربي يف خمتلف املجاالت و�سوال اىل حتقيق 

ا�ستثمار  اه��م��ي��ة  ال��ت��ك��ام��ل االق��ت�����س��ادي م��وؤك��دا 

املقاربات ال�سيا�سية بنجاحات اقت�سادية ترتجم 

مب�ساريع حقيقية على ار�س الواقع.

واأ�سار اىل وجود امكانات ومزايا يف كل دولة 

عربية ميكن اال�ستفادة منها يف حتقيق التكامل 

موؤكدا  ال��ت��ج��اري،  ال��ت��ب��ادل  وزي���ادة  االقت�سادي 

وم�سر  االردن  ب��ن  ال��ث��اث��ي  ال��ت��ع��اون  اه��م��ي��ة 

على  امل�سالح  وت�سبيك  املنافع  لتبادل  وال��ع��راق 

ا�سا�س تكاملي ولي�س تناف�سي، وا�ستثمار املوارد 

حجم  لزيادة  املمكنة  الت�سهيات  كافة  وتوفري 

التبادل التجاري يف �ستى امليادين االإنتاجية.

مبا  ترحب  امل�سدرين  جمعية  ان  اىل  ولفت 

ال�سوري  امللف  يف  ايجابية  ت��ط��ورات  من  ح�سل 

واإع���ادة فتح املعرب احل��دودي ال��ربي بينهما، ملا 

التجارية  امل��ب��ادالت  تعزيز  يف  اهمية  م��ن  ذل��ك 

ال��ت��ي حت��ق��ق امل�����س��ال��ح امل�����س��رتك��ة وزي����ادة حركة 

البلدين،  ارا���س��ي  عرب  امل��ارة  الرتانزيت  جت��ارة 

اقل  بكلف  املنطقة  دول  ا���س��واق  اىل  للو�سول 

ومدد زمنية ق�سرية .

ان  و���س��اح على ���س��رورة  اب��و  املهند�س  و���س��دد 

عاقات  لبناء  بالركب  اخلا�س  القطاع  يلحق 

وحت����ال����ف����ات اق���ت�������س���ادي���ة م�����وازي�����ة ل��ل��ع��اق��ات 

جالة  قواعدها  وار�سى  بناها  التي  ال�سيا�سية 

امللك، م�سريا اىل ان حجم التجارة بن اململكة 

50 باملئة من  والدول العربية، ت�سكل ما ن�سبته 

اجمايل جتارتها مع دول العامل.

وب����ن ان ال����ع����راق ي�����س��ك��ل ب���ع���دا اق��ت�����س��ادي��ا 

وع��ودة  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  ل��زي��ادة  ا�سرتاتيجيا 

���س��اب��ق ع��ه��ده��ا يف ظل  ال�������س���ادرات اىل  ح��ج��م 

االتفاقيات االقت�سادية املوقعة بن البلدين.

عزز  امللك  جالة  ان  اجلمعية  رئي�س  واك��د 

ا�ستقطاب  ق��ادرة على  اململكة كدولة  من مكانة 

اال����س���ث���ت���م���ارات امل��خ��ت��ل��ف��ة م����ن خ�����ال امل���زاي���ا 

�سيا�سة  ب���اإط���ار  ت��وف��ريه��ا  ال��ت��ي مت  واحل���واف���ز 

اال�ساح وحتفيز النمو االقت�سادي.

ول���ف���ت ل���ع���وام���ل ك���ث���رية ت���دع���م اال���س��ت��ث��م��ار 

ب����االردن، ك��وج��ود ق��ي��ادة حكيمة وت��وف��ر االم��ن 

م��وق��ع��ه  اىل  ا�����س����اف����ة  امل���م���ل���ك���ة،  يف  واالم����������ان 

امل�ستقرة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  وال��ب��ي��ئ��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي 

واالق��ت�����س��اد احل���ر امل��ف��ت��وح، وا���س��ت��ق��رار النمو 

ناهيك  اال�ستثمار،  مناخ  وجاذبية  االقت�سادي 

ع���ن احل���واف���ز امل��م��ن��وح��ة ل��ا���س��ت��ث��م��ار، ا���س��اف��ة 

حلرية الو�سول اىل اال�سواق العاملية.

القطاع  اأم���ام  املعيقات  اإزال���ة  اأن  على  و���س��دد 

وتوليد  النمو  وت���رية  ت�سريع  يعني  ال�سناعي 

فر�س عمل، تنعك�س اإيجابا على املواطنن واداء 

االقت�ساد الوطني والو�سول ملرحلة التعايف من 

تبعات جائحة فريو�س كورونا.

ال���دائ���م���ة  امل���ل���ك���ي���ة  ال���ت���وج���ي���ه���ات  وق������ال ان 

للحكومات ملعاجلة التحديات التي تواجه بيئة 

امل�ستثمرين،  على  والت�سهيل  باململكة  االأع��م��ال 

يف  لا�سهام  ال�سناعي  القطاع  دور  م��ن  ع��ززت 

احتياجات  وتلبية  االق��ت�����س��اد  وت��ط��وي��ر  نه�سة 

ال��ن�����س��اط  يف  دوره  وات�������س���اع  امل��ح��ل��ي��ة  ال�������س���وق 

االقت�سادي باعتباره املحرك الرئي�سي للتنمية 

وامل����ول����د االك�����رب ل��ف��ر���س ال��ع��م��ل وا���س��ت��ق��ط��اب 

اال�ستثمار.

االقت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  م�����س��ارك��ة  ان  وب���ن 

ا�سهمت  العامل  دول  امللكية الأغلب  ال��زي��ارات  يف 

ب�سكل كبري يف اكت�ساف الفر�س واإنارة الطريق 

امام ال�سناعة الوطنية يف دخول ا�سواق جديدة 

كانت �سبة مغلقة.

و���س��اح اىل ان جمعية  اب���و  امل��ه��ن��د���س  وا����س���ار 

على  اخذت   ،1988 عام  تاأ�س�ست  التي  امل�سدرين 

لل�سناعين  امل��ن��ا���س��ب  ال���دع���م  ت��وف��ري  ع��ات��ق��ه��ا 

لت�سدير منتجاتهم وتقدمي اخلدمات املنا�سبة 

اململكة  �����س����ادرات  ت��ن��م��ي��ة  ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف  ل��ه��م 

لتبادل خربات  املائم  املناخ  ال�سناعية وتوفري 

باالإ�سافة  الت�سدير،  مبجاالت  االعمال  رج��ال 

اال���س��واق  مبختلف  االأردن��ي��ة  املنتجات  ل��رتوي��ج 

العاملية وامل�ساركة باملعار�س الدولية.

األ��ف   17 ي��ق��ارب  وي��وج��د يف عموم اململكة م��ا 

من�ساأة �سناعية، بحجم ا�ستثمار يقدر بنحو 15 

مليار دينار، توفر قرابة 254 األف فر�سة عمل، 

املحلي  بالناجت  ال�سناعة  م�ساهمة  ت�سل  فيما 

االإجمايل اإىل نحو 25 باملئة.

االنباط- عمان

 اعلن م�سروع من�سة البحر االبي�س املتو�سط 

ل��ل��رتاث  واالت�������س���االت  امل��ع��ل��وم��ات  لتكنولوجيا 

ال��ث��ق��ايف ل��ل��ي��ون�����س��ك��و، ع���ن ت��وف��ر ف��ر���س مم��ي��زة 

لل�سركات النا�سئة و�سركات تكنولوجيا املعلومات 

ل��ل��دخ��ول يف م��ن��اف�����س��ة ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى مت��وي��ل 

لتنفيذ افكارهم املبتكرة يف التطبيقات والواقع 

االف���رتا����س���ي امل���دم���ج وامل���ع���زز امل��ت��ع��ل��ق ب��ال��رتاث 

الثقايف.

وكان االردن قد اعلن اىل جانب خم�س دول، 

عن اطاق هذا امل�سروع الدويل لرتويج مواقع 

يف  رق��م��ي��ة  تقنية  �سمن  ع��امل��ي��ا  ف��ي��ه��ا،  �سياحية 

امل�سروع  و�سيعمل  ك��ورون��ا.  فريو�س  انت�سار  ظل 

امل��م��ول م��ن االحت����اد االوروب������ي، ومي��ث��ل االردن 

فيه، اجلمعية االردنية للبحث العلمي والريادة 

واالب�����داع ودائ����رة االث����ار ال��ع��ام��ة، ع��ل��ى ت�سوير 

املواقع االثرية، مثل البرتا، يف الدول امل�ساركة، 

�سمن تقنية “3 دي” ، وتوزيعها بالعامل �سمن 

اي  يف  امل�ساهد  ي�ستطيع  بحيث  املتاحة  ال��ط��رق 

دولة بالعامل االطاع على املوقع االثري ب�سورة 

وا�سحة.

وقال رئي�س اجلمعية االردنية للبحث العلمي 

والريادة واالبداع، عميد كلية الزراعة يف جامعة 

عمان االهلية الدكتور ر�سا اخلوالدة، اإن امل�سروع 

ي��ه��دف اىل ان�����س��اء ف��ر���س م��دف��وع��ة ب��االب��ت��ك��ار 

تت�سمن جمموعة وا�سعة من ا�سحاب العمل من 

امل�ساركة بامل�سروع، من خال  املتو�سطية  الدول 

عرب  التكنولوجيا  نقل  �ستعزز  متكاملة  مقاربة 

احلدود بوا�سطة املختربات احلية والتعاون بن 

وبا�ستخدام  وال�سناعي،  االك��ادمي��ي  القطاعن 

احدث تقنيات تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت.

م�ستوى  لتعزيز  ي��اأت��ي  امل�����س��روع  ان  وا���س��اف 

منطقة  يف  لليوني�سكو  الثقايف  ال���رتاث  تف�سري 

ال��ب��ح��ر االب��ي�����س امل��ت��و���س��ط، م���ن خ����ال تبني 

وامل�ساهمة  وال�سابات  لل�سباب  الفاعلة  امل�ساركة 

يف اي���ج���اد ف��ر���س ع��م��ل م��ت��ج��ددة ل��ه��م، ا���س��اف��ة 

وال�سركات  اجل��ام��ع��ات  ب��ن  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اىل 

اىل  ال��و���س��ول  وحت�سن  وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�سغرية 

ال������رتاث ال���ث���ق���ايف م���ن خ����ال ت�����س��وي��ق امل���راف���ق 

ال�سياحية العاملية.

واو�سح مدير امل�سروع الدكتور طال العك�سة 

ال��ي��وم ال�����س��ب��ت، ان���ه �سيتم م��ن خ���ال امل�����س��روع 

حت�سن الو�سول اىل الرتاث الثقايف لليون�سكو 

تكنولوجيا  من�سات  وان�ساء  وخ��ارج��ه،  املوقع  يف 

امل��ع��ل��وم��ات واالت�������س���االت ع��رب احل����دود وان�����س��اء 

املركز االقليمي حلماية وتثمن الرتاث الثقايف 

ادراج���ه  ليتم  امل��ت��و���س��ط  امل����ادي يف منطقة  غ��ري 

�سيتم  كما  اليوني�سكو.  يف  الثانية  الفئة  �سمن 

توفري فر�س عمل، و�ستكون املخرجات الرئي�سية 

للم�سروع انتاج ادوات ات�سال مبتكرة واتفاقيات 

خ��دم��ات  وان�������س���اء  ت��دري��ب��ي��ة  ودورات  ال��ب��ح��ث 

ال��واق��ع االف��رتا���س��ي،  امل��ع��زز،  ال��واق��ع  ومنتجات 

الت�سويق  التتجري/  ون�ساطات  املختلط،  الواقع 

والر�سملة.

م���واق���ع  وم���وظ���ف���ي  م�������دراء  ان  اىل  وا�����س����ار 

اليوني�سكو ومنتجي الرتاث الثقايف غري املادي 

واجل��ام��ع��ات وال��ب��اح��ث��ن، وال�����س��رك��ات ال�سغرية 

وامل��ت��و���س��ط��ة واجل��ان��ب��ي��ة، وم��وظ��ف��ي امل��وؤ���س�����س��ات 

يف  املندجمن  وغ��ري  والطاب  وال�سياح  العامة 

واالن��اث  املهني  التدريب  او  العمل  او  ال��درا���س��ة 

هذا  من  �سي�ستفيدون  ال�سعب،  وعامة  وال�سباب 

امل�سروع.

املهتمن  م��ن  امل�����س��روع،  على  القائمون  ودع��ا 

التقدمي  اىل  املقدمة،  الفر�س  من  باال�ستفادة 

http://www. ال������راب������ط  خ������ال  م�����ن 

من  او   ،thejaip.com/iheritage
.info@jssr.jo خال االمييل

االنباط- عمان

 اخ��ت��ت��م امل��رك��ز ال��ع��رب��ي ال��ط��ب��ي حملته 

ملجموعة  املتقدمة  املفتوح  القلب  لعمليات 

م�����ن االأط������ف������ال ال����اج����ئ����ن م�����ن ����س���وري���ا 

ملفهوم  تر�سيخاً  ج���اءت  وال��ت��ي  وفل�سطن، 

العطاء االإن�ساين امل�ستمر.

ام�س  املركز،  عن  �سحايف  بيان  وبح�سب 

طبي  فريق  احلملة  يف  �سارك  فقد  ال�سبت، 

عاملي من بريطانيا ، وجاءت احلملة بدعم 

احل��ي��اة  و”هبة  “اأطفالنا”  جمعيتي  م��ن 

جراحة  ا�ست�ساري  م��ن  ك��ل  ق��ام  حيث   ،“
ال��ق��ل��ب وال�����س��در ال��دك��ت��ور ك���رمي �ساحلية 

، وا���س��ت�����س��اري��ة ق��ل��ب االأط����ف����ال ال��دك��ت��ورة 

ومتميزة  ك��ب��رية  ب��ج��ه��ود  ال��ت��وت��ن��ج��ي  ليلى 

تكللت  ال��ت��ي  احل���االت  ومتابعة  ب��االإ���س��راف 

بالنجاح وال�سفاء.

وق���ال م��دي��ر ع���ام امل��رك��ز ال��دك��ت��ور ع��زام 

اب���راه���ي���م اإن ه����ذه احل��م��ل��ة ج�����اءت ل��ت��ربز 

ال�سحي  للقطاع  املتميزة  الطبية  القدرات 

امل��رك��ز  وب��خ��ا���س��ة  االأردن  يف  وال���ع���اج���ي 

رئي�ساً  اأ�سبح مق�سداً  الذي  الطبي  العربي 

ل��ل�����س��ي��اح��ة ال��ع��اج��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة خ��ا���س��ة يف 

العاملية  وال�سمعة  املتقدم،  الطب  جم��االت 

ال��رف��ي��ع��ة ال��ت��ي ي��ح��ظ��ى ب��ه��ا خ�����س��و���س��اً يف 

جم���ال ال��رع��اي��ة ال��ق��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات 

العاملية .

اأن ق�سم الق�سطرة القلبية يف  واأ�سار اإىل 

املركز يتمتع باعتماد خا�س، كمركز تدريب 

اإقليمي وحيد يف االأردن، من كربى �سركات 

االأج���ه���زة وامل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة ل��ت��دري��ب 

املنطقة،  دول  جميع  م��ن  الطبية  ال��ك��وادر 

وج�����رى اإب������راز م��ن��ج��زات��ه يف ال���ع���دي���د من 

امل�ستوى  على  الطبية  وال��دوري��ات  املجات 

بالقدرة  العمليات  ق�سم  يتمتع  كما  العاملي، 

اأ�سد العمليات تعقيداً  اإجراء  والكفاءة على 

واأك����ر االإج�������راءات ال��ت��داخ��ل��ي��ة ت��ق��دم��اً يف 

خم��ت��ل��ف االأ���س��ع��دة وامل�����س��ت��وي��ات ال��دول��ي��ة، 

واحلثيثة  امل��رك��زة  الرعاية  اأق�سام  ترفدها 

امل���ت���ط���ورة، وال���ت���ي ت��ع��م��ل ب�����س��ك��ل ���س��م��ويل 

ال��رع��اي��ة الطبية  اأق�����س��ى درج����ات  ل��ت��وف��ري 

املتميزة.
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االنباط-عمان

 اإ����س���ت���ق���ب���ل  ع��م��ي��د �����س����وؤون ال��ط��ل��ب��ة يف 

اجلامعة  رئي�س  عن  بالنيابة  موؤتة  جامعة 

ال��دك��ت��ور ع���رف���ات ع���وج���ان   ال���ي���وم �سفري 

كومندجن  بن  جيليد  دات��وك  ماليزيا  دولة 

وامللحق الثقايف املاليزي للم�ساركة يف حفل 

ا�ستقبال الطلبة املاليزين اجلدد يف رحاب 

الطلبة  ���س��وؤون  عميد  وق��ال  م��وؤت��ة  جامعة 

موؤتة   جامعة  ان  ال�سعوب  ماجد  الدكتور 

من  الوافدين  طلبتها  رعاية  على  حتر�س 

وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول 

واأك�������د يف ك���ل���م���ة ت��رح��ي��ب��ي��ة ب��ال�����س��ف��ري 

امل��ال��ي��زي وال���وف���د امل���راف���ق ل���ه  ع��ن اهمية 

ال�����س��راك��ة م��ع م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

جمال   يف  م��وؤت��ة  جامعة  ودور  ماليزيا   يف 

ا���س��ت��ق��ط��اب ال��ط��ل��ب��ة ال��دول��ي��ن م��ن خ��ال 

���س��م��ع��ة اجل��ام��ع��ة االك���ادمي���ي���ة وال��ب��ح��ث��ي��ة 

وامل������وق������ع  امل���ت���م���ي���ز ل���ل���ج���ام���ع���ة يف جم���ال 

فيها   التعليم  وج��ودة  العاملية  الت�سنيفات 

واأ����س���اف اأن ال��ع��م��ادة ت��ق��وم ب���دور ك��ب��ري يف 

توفري بيئة مميزة وتقدمي كل الت�سهيات 

من   ال��واف��دي��ن  وخ��ا���س��ة  لطلبتها  املمكنة 

ومتابعة  ال��دول��ي��ن  الطلبة  مكتب  خ��ال 

ح��ري�����س��ة الو���س��اع ال��ط��ل��ب��ة ال��دول��ي��ن من 

ك���اف���ة اجل��ن�����س��ي��ات وامل���ال���ي���زي���ة ع��ل��ى وج��ه 

املاليزي  ال�سفري  ا�ساد  .ب��دوره  اخل�سو�س 

وماليزيا  االردن  ب��ن  الطيبة  بالعاقات 

التعليمية  العاقات  خ�سو�سا 

الطلبة  م��ن  كبري  ع��ددا  اأن  اإىل  م�سريا 

جامعة  يف  الدرا�سة  يف  يرغبون  املاليزين 

موؤتة وان خريجيها من الطلبة املاليزين 

لدولتهم  ال��ع��ودة  عند  الطلبة  �سفوة  م��ن 

و���س��ك��ر اجل��ام��ع��ة وال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى ادارت��ه��ا 

عامة  ال��دول��ي��ن  للطلبة  تقدمه  م��ا  ع��ل��ى  

املاليزين خا�سة .

 السفير الماليزي يزور جامعة مؤتة ويلتقي بالطلبة الماليزيين
االحد    10 / 10 /2021
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�شغلَتهم 
َ
و�أ �مل�شروع،  غرِي  وطموِحهم  تخطيِطهم  كل  ون�شفَت  �مللك  جاللَة  يا  تعبَتهم 

َ
�أ

م��ن��ذ ���ش��ن��ن وب��ك��ل م��ا ل��دي��ه��م م��ن م����و�رٍد م��ال��ي��ٍة وب�����ش��ري��ٍة ���ش��خ��م��ٍة وك��ب��ريٍة وحت��ال��ف��اٍت 

عليهم  يطلق  ممن  �لأكرب  �لعدد  وجتنيِد  ووعوٍد  وموؤ�مر�ٍت  زيار�ٍت  وتبادِل  و�تفاقياٍت 

�لتطوِر  يف  غايًة  �ت�شالٍت  وو�شائِل  �مل�شميات  كل  حت��َت  ومنظماٍت  �إعالميٍة  موؤ�ش�شاٍت 

و�شعاِف  و�لدينيِة  �لوطنيِة  وقيِمهم  و�شرِفهم  لأوطاِنهم  �خلونِة  وعقوِل  ذمٍم  و�شر�ِء 

�أح��ر�ر  ل��دى  ���س  ُت��َدرَّ �لتي  مبو�قفك  تعبَتهم 
َ
�أ نعم  و�ل��دم��اِر...  �حل��رِب  وجت��اِر  �لأن��ف�����ِس 

نعم  �لإمكانيات،  كل  لديه  من  عليها  و�ف��ق  �لتي  ل�شفقاتهم  برف�شك  �لعامل  و�شرفاء 

ت��ع��ب��َت��ه��م ي��ا ���ش��اح��ب �مل��و�ق��ِف �ل��غ��ري��ِب��ة ع��ل��ى �أ���ش��ب��اِه �لرجال… ل��ق��د �آمل��ه��م �خل�����ش��ار�ت 
َ
�أ

زعيٍم  وج��وَد  عليهم  وع��زَّ  لأ�شحابها  �مل�شروعِة  و�حل��ق��وِق  و�مل��اِل  �ل��دِم  لتجاِر  �ملتالحقة 

نعم  و�لإن�شانيِة…  �لدينيِة  وحقوِقهم  ومو�طنيها  مملكته  هوية  على  يحافُظ  وطنّي 

�ل�شتمر�ر  عن  �شيتوقفون  فكيف  �لعاِر  م��ر�رَة  و�أذقَتهم  وقهرَتهم  وهزمَتهم  تعبَتهم 
َ
�أ

كل  ها  �شدُّ و��شُتخِدمت  �ملغريات  كل  رف�شت  ها�شمي  ن�شبها  لقيادة  �لت�شويه  مبحاولت 

يف  �شُيكَتب  ومو�طنيه…  �لوطِن  على  و�لت�شييِق  و�حل�شاِر  و�لتهديِد  �لوعيِد  و�شائِل 

�ملَِلُك عبُد �هلِل  �لتاريخ باأحرٍف من ذهٍب ونوٍر مو�قَف �ل�شرِف لل�شريِف �لها�شمّي  �شجل 

و�شيظلُّ  �ل�شالِة  �لفئاِت  تلك  �لعاِر مو�قَف  �شجّل  �شيكتُب يف  كما  �أبا �حل�شن...   �لثاين 

.… �لتحدياِت و�ملوؤ�مر�ِت  �أماَم كل  �لأردّن �شلباً 

د. رضوان أبو دامس

 أَتعبَتهم يا جاللَة الملك

  الأحد    10   /  10  / 2021

 المعايطة يؤكد أهمية مخرجات لجنة تحديث المنظومة 
السياسية لبناء أردن ديموقراطي

»BIG by Orange« تخّريج الموسم الثامن من برنامج 

 692ر3 مليار دينار صادرات صناعة عمان خالل 9 أشهر

االنباط- عمان

و�لربملانية  �ل�شيا�شية  �ل�شوؤون  وزير  �أكد   

خمرجات  �أهمية  �ملعايطة،  مو�شى  �ملهند�س 

�ل�شيا�شية،  �ملنظومة  لتحديث  �مللكية  �للجنة 

�أنها  مبينا  م�شامينها،  يف  �لتمعن  و�شرورة 

تو�شح ما نريد وما يتطلع �إليه جاللة �مللك 

ب��دء  �أردن دمي���وق���ر�ط���ي م���ع  ب��ن��اء  �أج����ل  م���ن 

�لأردنية. للدولة  �لثانية  �ملئوية 

�ل�شبت،  �م�����س  رع��اي��ت��ه،  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 

 .. �ل���ث���ان���ي���ة  م���ئ���وي���ت���ه  يف  »�لأردن  م����وؤمت����ر 

�ل��ت��ح��دي��ات و�ل���ف���ر����س« �ل����ذي ن��ظ��م��ه م��رك��ز 

وز�رة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ل���ل���در�����ش���ات  �ل���ق���د����س 

وبال�شر�كة  و�لربملانية  �ل�شيا�شية  �ل�����ش��وؤون 

�أن  �إىل  و�أ�شار  �ديناور«.  »كونر�د  مع موؤ�ش�شة 

�ل�شيا�شية  �ملنظومة  لتحديث  �مللكية  �للجنة 

ل��ل��ح��و�ر ب��ن وج��ه��ات �لنظر  من���وذج �ي��ج��اب��ي 

�أع�شائها  �تفق  حيث  و�ملتناق�شة،  �ملختلفة 

يكون  لن  �أن  موؤكد�  خمرجاتها،  جميع  على 

ت���دخ���ل م���ن �حل���ك���وم���ة مب�����ش��روع  �أي  ه���ن���اك 

ق��ان��وين �لن��ت��خ��اب و�لأح�����ز�ب و�ل��ت��ع��دي��الت 

�ل��د���ش��ت��وري��ة �مل��رت��ب��ط��ة ب��ه��م��ا، �إ����ش���اف���ة �إىل 

ت��و���ش��ي��ات �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ام��ة �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب���امل���ر�أة 

�ملحلية. و�لإد�رة  و�ل�شباب 

وقال �ملعايطة �إن جمل�س �لوزر�ء �شيو�فق 

ع���ل���ى �لأ����ش���ب���اب �مل���وج���ب���ة ع���ل���ى �ل��ت��ع��دي��الت 

�ل���د����ش���ت���وري���ة وم�������ش���روع���ي �ل���ق���ان���ون���ن، ث��م 

�شيجري �ر�شالها �إىل ديو�ن �لت�شريع و�لر�أي 

ل��ل�����ش��ري ب���ه���ا ���ش��م��ن �ل���ق���ن���و�ت �ل��د���ش��ت��وري��ة 

�إىل جمل�س �لأمة لإقر�رها ب�شيغتها  و�شول 

�لنهائية.

�جلامعة،  �لوطنية  بالهوية  يتعلق  وفيما 

�جلامعة  �لوطنية  �لهوية  �إن  �ملعايطة  ب��ن 

�ل��ق��ان��ون وم�����ش��او�ة �جلميع  ���ش��ي��ادة  �أ���ش��ا���ش��ه��ا 

�ملجتمع  د�خ��ل  �ل��ت��ن��وع  �أن  �إىل  لف��ت��ا  �أم��ام��ه، 

مهم جد� يف تطور �لدولة.

و�أكد �أن �لهدف هو وجود �أحز�ب �شيا�شية 

�مل���و�ط���ن���ن وجت��م��ع��ه��م  ت���وح���د  �ل����ربمل����ان  يف 

ب��رمل��ان  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  �شيا�شية  �أه����د�ف  ع��ل��ى 

ق���ائ���م ع���ل���ى �ل����رب�م����ج و�ل���ك���ت���ل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

ل��ت�����ش��ك��ي��ل �حل��ك��وم��ات �ل��ربمل��ان��ي��ة م���ن خ��الل 

على  �حل��ك��وم��ة  ت�شكل  حزبية  �أغلبية  وج��ود 

يف  �حل��ق  للمجتمع  وي��ك��ون  بر�جمها  �أ���ش��ا���س 

م�شري�  لذلك،  وفقا  وحما�شبتهم  مر�قبتهم 

�للوج�شتي  �لدعم  �لوز�رة يف تقدمي  �إىل دور 

فاعلة. لت�شبح  لالأحز�ب 

و�أك������د �مل��م��ث��ل �مل��ق��ي��م مل��وؤ���ش�����ش��ة »ك���ون���ر�د 

�إدم��ون��د ر�ت��ك��ا،  �ل��دك��ت��ور  �دي��ن��اور« يف �لأردن 

لتكون  �ملطلوبة  �لإمكانات  لديها  �ململكة  �أن 

عملية  يف  خا�شة  �لأو�شط  �ل�شرق  يف  منوذجا 

�ل�شيا�شي. �لإ�شالح 

�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن كافة  و���ش��دد على ���ش��رورة 

�لفر�س و�لمكانات �ملتاحة �لو�جب �لرتكيز 

�ملرجوة. �لأهد�ف  �إىل  للو�شول  عليها 

للدر��شات  �لقد�س  مركز  عام  مدير  وقال 

�ل��ل��ج��ن��ة  �إن  �ل���رن���ت���اوي،  ع���ري���ب  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

ونتائجها  تو�شياتها  خ��الل  م��ن  ��شتطاعت 

�ل�شيا�شي  �ل����ش���الح  حت��ق��ي��ق  م��ن  �لق����رت�ب 

كلفت  و��شحة  طريق  خلارطة  وفقا  و�ل�شري 

ب��ر���ش��م م��ع��امل��ه��ا م���ن ج���الل���ة �مل���ل���ك؛ م�����ش��ري� 

هي:  و�أه��د�ف��ه��ا  �للجنة  عمل  حم��اور  �أن  �إىل 

ت��ع��زي��ز �ل��ه��وي��ة �ل��وط��ن��ي��ة �جل��ام��ع��ة، و�ي��ج��اد 

تدخل  �حل��زب��ي��ة  �لتعددية  على  ق��ائ��م  ب��رمل��ان 

�لأردن �ىل مرحلة جديدة، �إ�شافة �إىل زيادة 

و�ل�شباب  �ملر�أة  وحتفيز  �ل�شيا�شية،  �مل�شاركة 

على ذلك، وتفعيل �ملو�طنة و�شيادة �لقانون.

و�����ش����ارك ب���امل���وؤمت���ر م���ن �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ل��ك��ي��ة 

جلنة  رئي�س  �ل�شيا�شية؛  �ملنظومة  لتحديث 

�لن��ت��خ��اب �ل��دك��ت��ور خ��ال��د �ل��ب��ك��ار، ورئ��ي�����س 

�ل�شو�عري،  ع��دن��ان  �ملهند�س  �لأح���ز�ب  جلنة 

وم����ق����رر جل���ن���ة �ل����ت����ع����دي����الت �ل���د����ش���ت���وري���ة 

�ل���دك���ت���ور ل���ي���ث ن�������ش���ر�وي���ن، وم����ق����رر جل��ن��ة 

�لعدو�ن، وعدد  ر�ئد  �لدكتور  �ملحلية  �لإد�رة 

م���ن �لأم���ن���اء �ل��ع��ام��ن ل���الأح���ز�ب و�أع�����ش��اء 

�ل�شباب  م��ن  وجم��م��وع��ة  �شيا�شية  �أح���ز�ب  يف 

يتخلل  ك��م��ا  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا،  �ل��ن��ا���ش��ط��ن  و�ل��ن�����ش��اء 

�أرب��ع  يومن  م��د�ر  على  يعقد  �ل��ذي  �مل��وؤمت��ر 

ج��ل�����ش��ات ح����و�ري����ة، ه���ي خم���رج���ات �ل��ل��ج��ن��ة 

�مل���ل���ك���ي���ة ل���ت���ح���دي���ث �مل���ن���ظ���وم���ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 

�لأح��������ز�ب وحت�����دي �ل����ش���ت���ج���اب���ة مل�����ش��روع��ي 

ق���ان���وين �لح�����ز�ب و�لن���ت���خ���اب �جل��دي��دي��ن، 

وحتدي  �لأردن  �لثانية:  �ملئوية  عتبة  »على 

»على  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة«،  �ل��ن��خ��ب��ة  وت�شبيب  �إن��ت��اج 

�قت�شادي  من��وذج  �أي  �لثانية:  �ملئوية  عتبة 

لالأردن؟«. �جتماعي 

االنباط-عمان

�ل��ث��ام��ن  �مل���و����ش���م  �لأردن  �أورجن  �خ��ت��ت��م��ت 

�لأع��م��ال  �مل��وّج��ه لت�شريع من��و  ب��رن��اجم��ه��ا  م��ن 

“BIG by Orange” بتخريج  �لريادية 

�أقيمت  فعالية  يف  وذل��ك  نا�شئة،  �شركات  خم�س 

�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ب��ح�����ش��ور  �لإن���رتن���ت  ع���رب 

�للجنة  و�أع�شاء  �لأردن، تريي ماريني،  لأورجن 

ممثلي  م��ن  وجم��م��وع��ة  ل��ل��ربن��ام��ج  �لتوجيهية 

و�شائل �لإعالم. 

ك��ل م��ن تاند�  ومت خ��الل �لح��ت��ف��ال تخريج 

 BOB ل��ت��ط��ب��ي��ق �جل��م��ع��ي��ات �لإل���ك���رتون���ي���ة، 

لل�شركات،  �لإن��رتن��ت  عرب  �لبيع  حلول  لتوفري 

تدمج  �ل��ت��ي  �خل���دم���ات  ل��ت��ق��دمي  �مل��ه��ي��اأ  �لأردن 

�أي���ون  �مل��ج��ت��م��ع،  �لإع���اق���ة يف  �ل���ش��خ��ا���س ذوي 

و �لكهربائية  �ملركبات  �شحن  و�شبكة  لتطبيق 

�ملالية  �للوج�شتية  للحلول   Ship Cash
�ملتكاملة.

�لأردن،  لأورجن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  وه��ّن��اأ 

تريي ماريني، �ملتخرجن من �لربنامج، موؤكد�ّ 

�أّن �ملو�شم �لثامن من BIG يعك�س مدى �لتز�م 

بالتمكن  وم�����ش��وؤول  ر�ئ��د  رقمي  ك��م��زّود  �أورجن 

�لأردن،  يف  �ل��ري��ادة  ملنظومة  �ملتو��شل  و�ل��دع��م 

حلوًل  تقدم  �ملن�شمة  �ل�شركات  �أن  �إىل  ولف��ت��اً 

بدورها  وت�شهم  �ملجتمع  متطلبات  مع  تتالئم 

�ل�شباب  دور  تعزز  كما  �لقت�شادية،  �لتنمية  يف 

�مل�شاريع  و�إن�شاء  �لعمل  فر�س  �إيجاد  يف  �ملبتكر 

�ملجدية.

للعالقات  �لتنفيذي  �ملدير  نائب  وتوّجهت 

�ل��ع��ام��ة و�مل�����ش��وؤول��ي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة و�لت�����ش��ال 

رن��ا  �مل��ه��ن��د���ش��ة  �لأردن،  �أورجن  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ي 

�لتوجيهية  �للجنة  لأع�شاء  بال�شكر  �لدبابنة، 

ل��ل��ربن��ام��ج، ك��م��ا ���ش��ّل��ط��ت �ل�����ش��وء ع��ل��ى �أه��م��ي��ة 

��شرت�تيجية  �شمن  �مل�����ش��ت��د�م   BIG ب��رن��ام��ج 

�ل�������ش���رك���ة ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة �لج���ت���م���اع���ي���ة، ك��ون��ه 

�لفني،  �لتقني،  �مل���ادي،  �ل��دع��م  �لإر���ش��اد،  ي��ق��ّدم 

�ل��ت�����ش��وي��ق��ي و�لإع�����الم�����ي وف���ر����س �ل��ت�����ش��ب��ي��ك 

ب��ن ري��ادي��ي �لأع��م��ال  �ل��ت��ي ت�شكل حلقة و���ش��ل 

و�مل�شتثمرين.

ه��ذ�  ع��ل��ى مت��ي��ز  �ل��دب��اب��ن��ة  �ملهند�شة  و�أك����دت 

 ،Changelabs مع   BIG ب�شر�كة  �ملو�شم 

�أد�ر  �ل���ذي  �ملنطقة  �ل��ر�ئ��د يف  �لع��م��ال  م�����ش��ّرع 

ع��م��ل��ي��ات �ل��ربن��ام��ج ع��ل��ى م����د�ر 8 �أ���ش��ه��ر، مما 

�أت�����اح ل��ل�����ش��رك��ات �مل��ن�����ش��م��ة يف �مل���ر�ح���ل �مل��ب��ك��رة 

ف���ر����ش���ة �ل���و����ش���ول مل��ج��ت��م��ع �ل�����ري�����ادة �ل�����دويل 

و�مل��ر���ش��دي��ن و�مل���درب���ن �ل��ع��امل��ي��ن، ك��م��ا دع��م��ت 

للم�شاركة  �لعام  هذ�  �ملن�شمة  �ل�شركات  �أورجن 

يف �إح�����دى �أه����م �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل���ري���ادي���ة �ل��ع��امل��ي��ة 

�لإنرتنت. “VivaTechnology” عرب 
ت��ت��األ��ف  �ل��ت��وج��ي��ه��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 

 ،AB Ventures ل���  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  م��ن 

فار�س  روؤيا،  تلفزيون  في�شل حقي، ومدير عام 

�لأعمال  حلا�شنة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ل�شايغ، 

رئي�س  عن  ونائباً  حمارنة،  عمر   ،iPARK
�ملعلومات  تقنية  �شركات  جمعية  مديري  هيئة 

�لبيطار،  ن�شال  �ملهند�س  »�إن��ت��اج«،  و�لت�شالت 

ملى   ،500 �أوي�����ش��ي�����س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف  و�مل���دي���رة 

�لأردن،  لأورجن  �لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����س  �ل��ف��و�ز، 

ت����ريي م���اري���ن���ي، و�مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ق��ط��اع 

�ملهند�س  �لأردن،  �أورجن  يف  و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شي 

للت�شويق  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر  ���ش��م��ري�ت،  �شامي 

نائلة  �لأردن،  �أورجن  ل���دى  �ل��زب��ائ��ن  وخ��دم��ات 

�لبيانات،  للرقمية،  �لتنفيذي  و�ملدير  �ل���د�ود، 

�لبتكار و�ملال، ويلفريد �إيفر.

االنباط- عمان

 ز�دت �شادر�ت غرفة �شناعة عمان، خالل 

�لأ���ش��ه��ر �ل��ت�����ش��ع��ة �مل��ا���ش��ي��ة م��ن �ل��ع��ام �حل��ايل 

نف�شها  �ل��ف��رتة  م��ع  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة،   8 بن�شبة 

غالبية  �أد�ء  بتح�شن  مدفوعة   ،2019 عام  من 

�لقطاعات.

و�أظ����ه����رت م��ع��ط��ي��ات �ح�����ش��ائ��ي��ة ل��ل��غ��رف��ة 

على  )ب��رت�(،  �لأردن��ي��ة  �لأن��ب��اء  وكالة  ح�شلت 

بلغت  �شناعة عمان،  �شادر�ت  �أن  منها،  ن�شخة 

خ���الل �لأ���ش��ه��ر �ل��ت�����ش��ع��ة �مل��ا���ش��ي��ة م���ن �ل��ع��ام 

432ر3  م��ق��اب��ل  دي��ن��ار  م��ل��ي��ار  692ر3  �حل����ايل 

.2019 ذ�تها من عام  مليار دينار للفرتة 

و�����ش���ت���ح���وذت �ل��ه��ن��د و�ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة 

غالبية  على  و�ل�شعودية  و�لعر�ق  �لأمريكية 

�����ش����ادر�ت �ل���غ���رف���ة خ����الل �لأ����ش���ه���ر �ل��ت�����ش��ع��ة 

قيمته  ما  م�شجلة  �حل��ايل  �لعام  من  �ملا�شية 

دينار. 163ر2 مليون 

�ل���ولي���ات  �إىل  �ل���غ���رف���ة  �����ش����ادر�ت  وز�دت 

�لت�شعة  �لأ���ش��ه��ر  خ���الل  �لأم��ريك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة 

باملئة   62 بن�شبة  �حل���ايل  �ل��ع��ام  م��ن  �مل��ا���ش��ي��ة 

و�لأجنبية  �لعربية  �ل��دول  مبقدمة  جعلتها 

�لأك����ر ����ش��ت��ق��ب��ال ل�����ش��ادر�ت ���ش��ن��اع��ة ع��م��ان، 

مقابل  دي��ن��ار  مليون   686 قيمته  م��ا  م�شجلة 

423 م��ل��ي��ون دي���ن���ار ل��ل��ف��رتة ن��ف�����ش��ه��ا م���ن ع��ام 

.2019

ووف��ق��ا ل��ل��م��ع��ط��ي��ات �لإح�����ش��ائ��ي��ة، �رت��ف��ع��ت 

�����ش����ادر�ت �ل���غ���رف���ة خ����الل �لأ����ش���ه���ر �ل��ت�����ش��ع��ة 

بن�شبة  �لهند  �إىل  �حل��ايل  �ل��ع��ام  م��ن  �ملا�شية 

مقابل  دينار  مليون   652 نحو  لتبلغ  باملئة   25

522 م��ل��ي��ون دي���ن���ار ل��ل��ف��رتة ن��ف�����ش��ه��ا م���ن ع��ام 

.2019

وب���امل���ق���اب���ل، �ن��خ��ف�����ش��ت �����ش����ادر�ت �ل��غ��رف��ة 

خ���الل �لأ���ش��ه��ر �ل��ت�����ش��ع��ة �مل��ا���ش��ي��ة م���ن �ل��ع��ام 

ب��امل��ئ��ة،   8 ب��ن�����ش��ب��ة  �ل�������ش���ع���ودي���ة  �إىل  �حل������ايل 

مقابل  دينار  مليون   429 نحو  �إىل  مرت�جعة 

469 م��ل��ي��ون دي���ن���ار ل��ل��ف��رتة ن��ف�����ش��ه��ا م���ن ع��ام 

.2019

خ��الل  ع��م��ان  �شناعة  ���ش��ادر�ت  وت��ر�ج��ع��ت 

�إىل  �لعام �حلايل  �ملا�شية من  �لت�شعة  �لأ�شهر 

 396 م�شجلة  باملئة،   1 بن�شبة  �لعر�قية  �ل�شوق 

للفرتة  دينار  مليون   402 مقابل  دينار  مليون 

.2019 عام  نف�شها من 

و�أظ���ه���رت �مل��ع��ط��ي��ات �لإح�����ش��ائ��ي��ة، �رت��ف��اع 

�لت�شعة  �لأ�شهر  خالل  عمان  �شناعة  �شادر�ت 

بن�شبة  �شوريا  �إىل  �حل��ايل  �لعام  من  �ملا�شية 

دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   65 ن��ح��و  �إىل  لت�شل  ب��امل��ئ��ة،   21

من  نف�شها  ل��ل��ف��رتة  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   54 م��ق��اب��ل 

.2019 عام 

و�رت��ف��ع��ت ����ش���ادر�ت غ��رف��ة ���ش��ن��اع��ة ع��م��ان 

خ���الل �لأ���ش��ه��ر �ل��ت�����ش��ع��ة �مل��ا���ش��ي��ة م���ن �ل��ع��ام 

�حلايل للعديد من �لدول �لعربية و�لأجنبية 

�أب����رزه����ا، دول����ة �لم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة 

و�ل�شود�ن  و�جل��ز�ئ��ر  و�ل��رب�زي��ل  و�إندوني�شيا 

و��شبانيا. وماليزيا  وبلجيكيا  وليبيا  و�ليمن 

�لغرفة خالل  �نخف�شت �شادر�ت  وباملقابل، 

�لأ���ش��ه��ر �ل��ت�����ش��ع��ة �مل��ا���ش��ي��ة م��ن �ل��ع��ام �حل��ايل 

ل��ل��ع��دي��د م��ن �ل����دول م��ن��ه��ا، ف��ل�����ش��ط��ن وم�����ش��ر 

و�ل��ك��وي��ت ول��ب��ن��ان و�ل�����ش��ن وق��ط��ر و�ل��ي��اب��ان 

وكند�. �ملتحدة  و�ململكة  وتون�س  و�يطاليا 

�لأ�شهر  �ل��غ��رف��ة خ��الل  ���ش��ادر�ت  وت��وزع��ت 

�ل��ت�����ش��ع��ة �مل���ا����ش���ي���ة م����ن �ل����ع����ام �حل�����ايل ع��ل��ى 

 957 بقيمة  �لتعدينية  �ل�����ش��ن��اع��ات  ق��ط��اع��ات 

م��ل��ي��ون دي���ن���ار و�ل��ك��ي��م��اوي��ة وم�����ش��ت��ح�����ش��ر�ت 

و�ل��ع��الج��ي��ة  دي���ن���ار  م���ل���ي���ون   801 �ل��ت��ج��م��ي��ل 

447 م��ل��ي��ون دي��ن��اروب��ل��غ��ت  �ل��ط��ب��ي��ة  و�ل���ل���و�زم 

�����ش����ادر�ت ق���ط���اع���ات �ل�����ش��ن��اع��ات �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة 

 415 و�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ع��ل��وم��ات 

م���ل���ي���ون دي�����ن�����ار و�ل���ت���م���وي���ن���ي���ة و�ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 

مليون   355 �حل��ي��و�ن��ي��ة  و�ل����روة  و�ل��زر�ع��ي��ة 

 333 دي��ن��ار و�جل��ل��دي��ة و�مل��ح��ي��ك��ات م��ا ق��ي��م��ت��ه 

دينار. مليون 

وت���وزع���ت ب���اق���ي �����ش����ادر�ت �ل��غ��رف��ة خ��الل 

�حل��ايل،  �ل��ع��ام  م��ن  �مل��ا���ش��ي��ة  �لت�شعة  �لأ���ش��ه��ر 

و�لتغليف  �ل��ت��ع��ب��ئ��ة  ���ش��ن��اع��ات  ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى 

بقيمة  �ملكتبية  و�ل���ل���و�زم  و�ل��ك��رت��ون  و�ل���ورق 

و�ملطاطية  و�لبال�شتيكية  دي��ن��ار  مليون   160

م��ل��ي��ون   69 و�لإن�����ش��ائ��ي��ة  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ون   141

و�لأث��اث  �خل�شبية  �ل�شناعات  و�أخ��ري�  دي��ن��ار، 

دينار. مليون   13 بقيمة 

االنباط-عمان

�ع��ل��ى ح�شيلة  �مل��ا���ش��ي  �ل���ش��ب��وع  ���ش��ج��ل 

����ش��اب��ات ����ش��ب��وع��ي��ة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا منذ 

�شهر �يار �ملا�شي. 

و����ش���ج���ل يف �ل����ش���ب���وع �ل���وب���ائ���ي �مل��م��ت��د 

�إ�شابة  �أول7135  ت�شرين   8-2 �ل��ف��رتة  م��ن 

منذ  لالإ�شابات  ت�شجياًل  �لأ�شابيع  كاأعلى 

�حل��ادي  �لأ���ش��ب��وع  وبالتحديد  �أ���ش��ب��وع��اً،   22

و�لع�شرين )1-7 �أيار(. 

�لذي �شجل فيه 7259 �إ�شابة. يف �ل�شياق 

ن�����ش��ر وزي����ر �ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م، و�ل��ت��ع��ل��ي��م 

�ل��ع��ايل و�ل�����ش��ح��ة �لأ���ش��ب��ق و����ش��ت��اذ ج��ر�ح��ة 

�ل��دم��اغ و�لأع�����ش��اب يف �جل��ام��ع��ة �لأردن��ي��ة 

للمنحنى  بيانا  ر�شما  �ملعاين،  �لدكتور وليد 

�لأ�شبوعي. �لوبائي 

 وعلق �ملعاين على �لر�شم : تبدو �لأمور 

م��ق��ل��ق��ة ب��ع�����س �ل�����ش��يء م���ع �رت���ف���اع يف ع��دد 

�حلالت �لأ�شبوعي مبقد�ر يقارب %10 . 

و�أ����ش���اف  : ل��ك��ن ه���ذه ق����ر�ءة و�ح����دة ل 

ي���ع���ول ع��ل��ي��ه��ا ول��ن��ن��ت��ظ��ر �ل��ث��الث��ة �أ���ش��اب��ي��ع 

�ل���ق���ادم���ة. وت���اب���ع �مل���ع���اين : ع��ل��ي��ن��ا �ت��خ��اذ 

تلقي  ع��ل��ى  و�لت�شجيع  �ل��وق��اي��ة،  �إج�����ر�ء�ت 

�ملطعوم.

االنباط- العقبة

 �أك�����د ن���ائ���ب رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���ش��ي 

�شلطة منطقة �لعقبة �لقت�شادية �خلا�شة 

يف  �ل�شلطة  م�شاركة  �أن  ما�شي  �شرحبيل 

معر�س �شوق �ل�شفر �لعاملي )توب ريز�( يف 

ناجحة  كانت  باري�س  �لفرن�شية  �لعا�شمة 

وكان هناك طلب كبري على �ملنتج �ل�شياحي 

�ل��ف��رن�����ش��ي��ة  ل��ل�����ش��ي��اح��ة  وت����وج����ه  �لردين 

لالأردن .

لوكالة  �شحفي  ت�شريح  يف  ما�شي  وقال 

�إنه مت �لتفاق مع  �لنباء �لردنية )برت�(، 

على  �لردن  يف  و�ل�����ش��ف��ر  �ل�����ش��ي��اح��ة  وك����الء 

�إع�����ادة �ل��ت�����ش��غ��ي��ل م���ره �خ����رى، م�����ش��ري� �إىل 

منظومة  زي��ارة  على  كبري�  ك��ان  �لطلب  �أن 

�لفرن�شين  �ل�شو�ح  قبل  من  �لذهبي  �ملثلث 

لزيارة �ملو�قع �لثرية و�ل�شياحية بالأردن .

و��شار �إىل �أن هذ� �ملعر�س هو �لأول من 

متابعته  ومت��ت  ك��ورون��ا  جائحة  بعد  ن��وع��ه 

من قبل و�شائل �لعالم �لعاملية و�لفرن�شية 

�ل�����دول  م����ن  �ن�����ه  �لأردن  �إىل  و�ل�������ش������ارة 

كورونا  جائحة  مع  تعاملت  �لتي  �خل�شر�ء 

بكل قوة و�قتد�ر.

وح����ول ����ش��ت��ق��ب��ال �ل���ب���و�خ���ر �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 

�أن���ه مت  �إىل  ل��ف��ت م��ا���ش��ي  �ل��ع��ق��ب��ة،  يف خليج 

�لفرن�شية  ك���روز  ي���ورو  ���ش��رك��ة  م��ع  �لت��ف��اق 

قبل  �لعقبة  مدينة  �إىل  رح��الت��ه��ا  لت�شيري 

��شبوعيا  و�ح���دة  رح��ل��ة  ب��و�ق��ع  �ل��ع��ام  نهاية 

ب��رن��ام��ج  ���ش��م��ن  �مل��دي��ن��ة  ليلتن يف  وق�����ش��اء 

����ش���ي���اح���ي م���ن���ظ���م ل�����زي�����ارة ج���م���ي���ع �مل���و�ق���ع 

�أن  م��ا���ش��ي  و����ش��اف  �ل��ع��ق��ب��ة.  يف  �ل�شياحية 

يف  �لعاملية  �مل��ع��ار���س  �أك��رب  م��ن  ه��و  �ملعر�س 

قطاع �ل�شياحة وت�شارك �ل�شلطة فيه �شمن 

تن�شيط  هيئة  تقيمه  �ل��ذي  �لأردين  �جلناح 

�ل�شياحة �شمن خطة �لأردن يف �لتعايف من 

�ل�شياحي  �لن�شاط  و�إع���ادة  ك��ورون��ا  جائحة 

ل������الأردن م���ن خ����الل ����ش��ت��ق��ط��اب �ل�����ش��ي��اح��ة 

�لعاملية.

االنباط-وكاالت

�لإ�شالمي  و�ل��و���ش��ط  زم��زم  حزبي  عقد   

م������وؤمت������ر� �ل�������ش���ب���ت ق���ب���ي���ل �لإع�����������الن ع��ن 

�ندماجهما يف �ملرحلة �ملقبلة

و�لتو�فق  �لتوجهات  على  �مل��وؤمت��ر  ورك��ز 

يف �لروؤية �مل�شرتكة بن �حلزبن يف جممل 

�لوطنية �لق�شايا 

وي�����اأت�����ي ه�����ذ� �ل���ت���وج���ي���ه ب����ن �حل���زب���ن 

ب��ع��د ����ش���دور خم���رج���ات �ل��ل��ج��ن��ة �ل��وط��ن��ي��ة 

من  فيه  وما  �ل�شيا�شية  �ملنظومة  لتحديث 

جتاه  �ل�شيا�شية  �لأح��ز�ب  دور  لتعظيم  دور 

�حل���ك���وم���ات �ل��ربمل��ان��ي��ة �ل���ت���ي ت�����ش��ت��ن��د �إىل 

�لنيابية �حلزبية �لأغلبية 

 اعلى اصابات كورونا اسبوعية 
في االردن منذ ايار

 العقبة الخاصة تشارك بمعرض سوق 
السفر العالمي بباريس بنجاح

 زمزم والوسط اإلسالمي يجتمعان 
قبيل االندماج

االنباط-عمان

جلنة  وع�شو  �لوبائيات  ��شت�شاري  ق��ال    

�لردن  �ن  �حلجاوي،  ب�شام  �لدكتور  �لوبئة 

وب��اء  منحنى  يف  مطمئنة  ن�شبة  �ىل  و���ش��ل 

�آم��ن  �شيف  �ىل  �ل��ع��ب��ور  م��ن  مكنت  ك��ورون��ا 

و�لبدء باإجر�ء�ت فتح �لقطاعات

و��شتعر�س خالل حما�شرة �قيمت يف نادي 

�خ���ري�، تطور�ت  �ل�شمال  �لط��ف��ال يف  �ط��ب��اء 

�لتي  و�لج���ر�ء�ت  �لردن،  يف  كورونا  جائحة 

�تخذت من �جل �ل�شيطرة على �لوباء

�لوطني  �لتطعيم  ب��رن��ام��ج  ع��ن  وحت���دث 

�ن��ه يقدم كافة  1979، وق��ال  �ن�شاأ ع��ام  �ل��ذي 

�مل���ط���اع���ي���م �مل�����درج�����ة ع���ل���ى ب���رن���اجم���ه ل��ك��ل 

�ملو�طنن و�ملتو�جدين على �ر��شيه جمانا

وق�����ال �ل���دك���ت���ور �حل����ج����اوي، �ن �ن��ت�����ش��ار 

�لردن على  ب��د�أ يف  �مل�شتجد  فريو�س كورونا 

�شكل ح���الت ف��ردي��ة و�ف����دة م��ن �خل����ارج، �و 

جم��م��وع��ة ح����الت ���ش��ك��ل��ت ب�����وؤر� جن��م��ت عن 

حالت و�فدة، حيث بلغ عددها يف تلك �لفرتة 

1279 حالة موؤكدة، وبلغت �لوفيات 11 وفاة

ك��ان��ت  و�����ش���ار �ىل �ن �لم���ك���ان���ات ح��ي��ن��ه��ا 

حجر�  ب��ه��ا  �مل�شتبه  �حل����الت  بحجر  ت�شمح 

�ملوؤ�ش�شي  موؤ�ش�شيا مع توفر �مكانيات �لعزل 

�و  خطورتها  بلغت  مهما  �ل���ش��اب��ات  جلميع 

�ي  ت�شكو من  ل  و�لتي  بها  �مل�شتبه  �حل��الت 

�عر��س مر�شية يف �مل�شت�شفيات �لتي �عتمدت 

لهذه �لغاية

و������ش����اف �ن �ل�������ش���ر�ك���ة ب���ن �ل��ق��ط��اع��ات 

�ل�����ش��ح��ي��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة يف �مل��م��ل��ك��ة ع����ززت ق��وة 

�ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��ح��ي وم��ك��ن��ت م��ن �ل��ت��ع��ام��ل مع 

�حلالت �ملر�شية وتخفيف معدلت �ل�شابة 

وخ��ف�����س �مل�����ش��اع��ف��ات و�ل����ش���اب���ات �ل��ن��اجت��ة 

ع��ن��ه��ا، م���ن خ����الل حت��دي��ث �ل���ربوت���وك���ولت 

�ل��ع��الج��ي��ة ب��ا���ش��ت��م��ر�ر و�ل��ع��م��ل ب��ه��ا م��ن قبل 

ملو�جهة  دعمها  و  �ل�شحية  �لقطاعات  كافة 

هذه �جلائحة

�شت  �ن�������ش���اء  ع��ل��ى  ع��م��ل  �لردن  �ن  وب����ن 

م�شت�شفيات ميد�نية حكومية وع�شكرية، وفرت 

1732 �شريًر� خ�ش�س عدد كبري منها لأجهزة 

�لتنف�س �ل�شطناعي و�لعنايات �حلثيثة

عمل  �لردن  يف  �لطبي  �ل��ق��ط��اع  �ن  و�ك���د 

بروح �لفريق �لو�حد، �لمر �لذي �ثمر نتائج 

�جلائحة  هذه  تد�عيات  من  خففت  �يجابية 

وق���ل���ل���ت م����ن ف�����رتة �لغ�����الق�����ات �ل�����ش��ام��ل��ة 

بالرغم من بروز مفاهيم ومعلومات خاطئة 

�ىل  �دت  �حل��ق��ائ��ق  على  تعتمد  ل  و����ش��اع��ات 

�لوقائية  ب����الإج����ر�ء�ت  ب��الل��ت��ز�م  �ل��رت�خ��ي 

�ملتعارف عليها

ت���ر�ج���ع  ب����ال����رغ����م م�����ن  �ن������ه  ول����ف����ت �ىل 

وتر�جع  باملئة،   7 نحو  �ىل  عامليا  �ل���ش��اب��ات 

�ل�شابيع  يف  ب��امل��ئ��ة،   10 �ىل  ع��امل��ي��ا  �ل��وف��ي��ات 

حتى  ديناميكيا  �ل��و���ش��ع  ز�ل  فما  �لخ����رية، 

يتعدى  ومل  عامليا  عليه  م�شيطر  غ��ري  �لن 

مرحلة �خلطر

و�و����ش���ح �ه��م��ي��ة �ل��ت��ط��ع��ي��م و�ل���ع���د�ل���ة يف 

لت�شكيل  �ل���ع���امل  دول  ك���اف���ة  ع��ل��ى  ت���وزي���ع���ه 

�لج���ر�ء�ت  على  و�لب��ق��اء  جمتمعية  مناعة 

�لحرت�زية

�لدكتور  �ل��ن��ادي  رئي�س  ����ش��ار  جهته،  م��ن 

�إىل  �ل����ن����ادي  ع�����ودة  �ىل   ، خ�����ش��اون��ة  ب�����ش��ار 

�لنح�شار  بعد  �لأط��ب��اء  خدمة  يف  ن�شاطاته 

�ل��ك��ب��ري يف �جل��ائ��ح��ة، م�����ش��ي��د� ب��ج��ه��ود كافة 

منت�شبي  �مل���ق���دم���ة  ويف  �ل����دول����ة  ق���ط���اع���ات 

�ختالف م�شمياتهم  �لطبية على  �لقطاعات 

ومو�قعهم

 حجاوي: اشاعات ال تعتمد على الحقائق أدت الى التراخي
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ينربي بع�ض امل�صوؤولني ال�صابقني “بالطخ” اأو اإ�صدار وابل من الإنتقادات للدولة وللحكومة 

اأي موقع؛ وكاأن الوطن  اأو حتى تعيني  املوؤ�ص�صات على خلفية ت�صكيل املجال�ض احلكومية  ولكل 

ي�صّكل حالة من عدم  العالية! وهذا  الأ�صوات  اأ�صحاب  �صوى  يليق مبنا�صبه  ول  م�صاعاً  اأ�صبح 

الت�صالح مع الذات والت�صّبث باملن�صب لغايات يف نف�ض يعقوب اأو مل�صالح �صخ�صية:

1. امل�صوؤول يجب اأن يعمل مبواطنته �صواء داخل او خارج احلكومة ويقت�صي بالوقوف جلانب 

الوطن؛ لأن ذلك ي�صّكل جزءاً من مواطنته ال�صاحلة. 

وال�صباب  بالنقد  يبداأ  املنا�صب  من  العديد  اأو  من�صباً  ت��ب��ّواأ  �صابق  مل�صوؤول  كيف  اأعجب   .2

وغريها �صد الدولة واحلكومة حال خروجه من املن�صب بيد اأنه كان ُيثني على قرارات الدولة 

واحلكومة اإّبان تواجده باملن�صب! ما ُيوؤ�ّصر اإىل حالة اإنف�صام وعدم توازن اأو حكمة.

حتمّية  كنتيجة  اإنتماء  دون  �صيا�صي  اإنف�صام  اأو  �صخ�صية  اإنف�صام  هذا  اأن  جازماً  اأعتقد   .3

مثل  ب��اأن  واأج��زم  بالبعيد،  لي�ض  لزمن  مطّبقة  كانت  التي  واملحا�ص�صة  الإ�صرت�صاء  ل�صيا�صات 

للدرهم  عبدة  باأنهم  ذل��ك  من  واأك��ر  اإنتماء،  دون  مرتزقة  بل  ب�صلة  للوطن  ميّتون  ل  ه��وؤلء 

والدينار.

الوطن  ح�صاب  على  مل�صاحلهم  �صوى  يتطّلعون  ول  حلوب  كبقرة  للوطن  ينظرون  من    .4  

هوؤلء جتار ولي�صوا رجال دولة؛ ولذلك م�صاركتهم ُتعّد من باب احلق ولي�ض الواجب ما ينعك�ض 

على املواطنة.

الراأي بل  ال�صرب بعد اخلروج من احلكومة لي�ض حرية تعبري عن  التغريد خارج  اأعترب   .5

خيانه وطنية ووقاحة �صيا�صية؛ ولذلك فالطلبة عائدون من كورونا ويحتاجون اإىل دعم نف�صي.

ميان بثوابت ومبادئ الدولة ليدافع عنها داخل او خارج املن�صب،  6. املطلوب من امل�صوؤول الإ

وبالطبع لن يتم ذلك اإل يف حال ح�صن اإختيار امل�صوؤول.

م�صرية  يف  للم�صاهمة  خندقه  يف  جميعاً  لِوقفتنا  بحاجة  غد  وقبل  اليوم  الوطن  ب�صراحة: 

نتخابات النيابية بنزاهة و�صفافية، وللحفاظ  الإ�صالح التي يقودها جاللة امللك ومنها اإجراء الإ

التي ل تواءم بني  ال�صزوفرينيا  على منجزاتنا احل�صارية.  واجلميع ُمطالب بوقف مثل هذه 

حقوقنا وواجباتنا وفق نظرة املواطنة.

د.محمد طالب عبيدات

 التلّون ما بين المنصب 
وخارجه

لقاء يبحث تحديات قطاع االلبسة 

االنباط- عمان

 ب���ح���ث جم��ل�����ص��ا غ����رف����ة جت�������ارة ع��م��ان 

ونقابة جتار الألب�صة والأقم�صة والأحذية، 

الق�صايا  العديد من  لقاء م�صرتك،  خالل 

وم�صتوردي  جت��ار  تهم  ال��ت��ي  وال�����ص��ع��وب��ات 

هذا القطاع.

وت��رك��زت اأب���رز ال��ق�����ص��اي��ا، ال��ت��ي طرحت 

خ����الل ال���ل���ق���اء، ع��ل��ى ال����ط����رود ال��ربي��دي��ة 

التنزيالت  وتنظيم  اللكرتونية  والتجارة 

وال�����ب�����ي�����ع الل��������ك��������رتوين وال����رتاخ����ي���������ض 

ال���ع�������ص���وائ���ي���ة وت���ن���ظ���ي���م ال���ق���ط���اع واآل����ي����ات 

ر�صمية.  جهة   14 تنفذه  ال��ذي  التفتي�ض 

للغرفة  �صحفي  بيان  ح�صب  اللقاء،  واأك��د 

ال���ي���وم ال�����ص��ب��ت، ����ص���رورة ت��وح��ي��د اجل��ه��ات 

املالكني  بقانون  النظر  واإع���ادة  ال��رق��اب��ي��ة، 

وامل�������ص���ت���اأج���ري���ن ب���ال���ت���ع���اون م����ع ال���ق���ن���وات 

املتعلقة  الدفاع  اأوامر  ودرا�صة  الت�صريعية، 

مب��خ��ال��ف��ات ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي ول��ب�����ض 

الكمامات اإىل جانب اجراءات تت�صل بعمل 

دائرة اجلمارك.

جهودهما  توحيد  على  اجلانبان  واتفق 

وتكثيف  بينهما  م�صرتكة  جل��ان  وت�صكيل 

املقبلة،  باملرحلة  واجتماعاتهما  لقاءاتهما 

مل�����ص��اع��دة ال��ق��ط��اع ع��ل��ى ال��ت��ع��ايف م���ن اآث���ار 

التي  والتحديات  ك��ورون��ا  فريو�ض  جائحة 

تواجهه.

احل��اج  ع��م��ان خليل  رئي�ض جت���ارة  وق���ال 

اإمكاناتها  ب��ك��ل  ت��دع��م  ال��غ��رف��ة  اإن  ت��وف��ي��ق، 

نقابات وجمعيات اأ�صحاب العمل باعتبارها 

البيت الآمن لكل تاجر يف العا�صمة عمان، 

م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة ال��ع��الق��ة ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة بني 

والأقم�صة  الألب�صة  قطاع  ك��ون  الطرفني، 

والأحذية من اأكرب قطاعات الهيئة العامة 

للغرفة.

الألب�صة  جتار  نقابة  رئي�ض  اأك��د  ب��دوره، 

يتطلع  الإدارة  جمل�ض  اإن  ع��الن،  �صلطان 

اىل م���زي���د م���ن ال���ت���ع���اون وال�������ص���راك���ة م��ع 

ال��ذي  ال��ق��ط��اع  منت�صبي  خل��دم��ة  ال��غ��رف��ة 

يواجه ظروفا �صعبة وا�صتثنائية.

 البنك العربي يفتتح قسم الخدمة الذاتية في فرع سيتي مول 

مشهد انتشار النفايات يفقد »عروس الشمال« رونقها

االنباط-عمان

اف��ت��ت��ح ال��ب��ن��ك ال���ع���رب���ي م����وؤخ����راً  ق�صم 

ال��ذات��ي��ة يف ف��رع��ه يف �صيتي م��ول  اخل��دم��ة 

والذي يقدم العديد من اخلدمات الرقمية 

اإط��ار حر�ض البنك على  الذاتية، وذل��ك يف 

ت��ق��دمي ح��ل��ول م�����ص��رف��ي��ة رق��م��ي��ة م��ت��ط��ورة 

لعمالئه وتلبية احتياجاتهم امل�صرفية وفق 

اأعلى م�صتوى من اجلودة والتمّيز.

الق�صم اجل��دي��د ج��ه��از اخل��دم��ة  وي�����ص��م 

الذاتية والذي يقدم جمموعة من اخلدمات 

من بينها اإ�صدار وجتديد بطاقات ال�صراف 

ك�����ص��وف��ات  واإ�����ص����دار  وف����وري����اً،  ذات���ي���اً  الآيل 

احل�صاب وبع�ض ال�صهادات ال�صادرة من قبل 

البنك ب�صكل ذاتي وفوري. كما ي�صم الق�صم 

 ”ITM“ التفاعلي  الآيل  ال�صراف  جهاز 

التوا�صل  اإم��ك��ان��ي��ة  للعمالء  يتيح  وال����ذي 

العمالء  خ��دم��ة  موظفي  اأح���د  م��ع  املبا�صر 

على  مل�صاعدتهم  وذل��ك  وال�صورة  بال�صوت 

ف��وري  ب�صكل  امل�صرفية  معامالتهم  اإمت���ام 

ومبنتهى ال�صهولة. 

وب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق����ال ال�����ص��ي��د ي��ع��ق��وب 

م��ع��ت��وق، م��دي��ر دائ���رة اخل��دم��ات امل�صرفية 

الأردن:  العربي–  ال��ب��ن��ك  يف  ل����الأف����راد 

تعزيز  على  ال��ع��رب��ي  البنك  يف  “نحر�ض 
املناطق  خمتلف  يف  عمالئنا  م��ع  التوا�صل 

وتزويدهم  حيوية،  الأك��ر  امل��راك��ز  ل�صيما 

لتمكينهم  امل�����ص��رف��ي��ة  اخل���دم���ات  ب��اأف�����ص��ل 

ب�صهولة  امل�صرفية  معامالتهم  اإمت���ام  م��ن 

اخل��دم��ة  ق�صم  “يتيح  واأ����ص���اف:  وي�صر.” 

ال��ذات��ي��ة اجل��دي��د يف ف���رع ال��ب��ن��ك يف �صيتي 

م����ول ب��ت�����ص��م��ي��م��ه ال��ع�����ص��ري ال���ع���دي���د من 

اخل���دم���ات ال��رق��م��ي��ة ال��ت��ي ت���واك���ب اأح����دث 

بطريقة  عمالئنا  خ��دم��ة  ل�صمان  ال��ن��ظ��م 

اأ�صرع واأكر فاعلية.”

العربي  البنك  فرع  اأن  بالذكر  واجلدير 

�صاملة  باقة  لعمالئه  يقدم  م��ول  �صيتي  يف 

جانب  اإىل  املعتادة  امل�صرفية  اخلدمات  من 

خدمات برنامج “عربي برمييوم” املقدمة 

متخ�ص�صني،  ع��الق��ة  م�����دراء  ط��ري��ق  ع���ن 

ال�����ص��راف��ات  اأج����ه����زة  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ه����ذا 

العديد  اإج��راء  للعمالء  ُتتيح  والتي  الآلية 

مبنتهى  الفورية  امل�صرفية  املعامالت  م��ن 

ت�صمل:  والتي  والأم���ان  وال��راح��ة  ال�صهولة 

خ��دم��ة ���ص��ح��ب م��ب��ل��غ ن��ق��دي ب�����ص��ع��ف احل��د 

الفورية  ال�صيكات  واإي����داع  امل��ع��ت��اد،  اليومي 

والآجلة بالدينار الأردين، وخدمة ا�صتبدال 

“نقاط  ب���رن���ام���ج  امل���ك���اف���اآت ���ص��م��ن  ن���ق���اط 

ب�صكل  جمانية  �صرائية  بق�صائم  العربي” 

ف����وري، وال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات الأخ����رى. 

اخل��دم��ات  م��ن  جمموعة  البنك  ي��وف��ر  كما 

واحل���ل���ول امل�����ص��رف��ي��ة ال��رق��م��ي��ة م���ن خ��الل 

ب��ت�����ص��م��ي��م��ه  موبايل”  “عربي  ت��ط��ب��ي��ق��ه 

اجلديد واملطّور.

االأنباط - ديانا البطران

ي�صاهدها  التي  امل��وؤرق��ة  الظواهر  اأح��د   

هي  وم��ت��ك��رر؛  يومي  ب�صكل  ارب��د  مواطني 

اأحياء  يف  النظافة  وغياب  النفايات  تراكم 

املدينة. و�صوارع 

ب�صبب   امل��واط��ن��ني  م��ن  ال��ع��دي��د  ا�صتكى   

و�صوارعها  اربد  مدينة  عن  النظافة  غياب 

اأن”  اإىل  م�����ص��ريي��ن  وق����راه����ا؛  واأح���ي���ائ���ه���ا 

اربد  بلدية  اىل  التابعة  ال�صمال”  عرو�ض 

ال��ك��ربى حت��ول��ت اىل م��ك��ان م��وب��وء ب�صبب 

ت��راك��م ه���ذه ال��ن��ف��اي��ات ال��ت��ي ت�����ص��اع��د على 

ان��ت�����ص��ار احل�����ص��رات وال��ق��وار���ض واجل���رذان 

وت���ع���د ���ص��ب��ب��ا رئ��ي�����ص��ي��ا ل��ن��ق��ل ال���ع���دي���د من 

الأمرا�ض وت�صبب العتالل للنا�ض.

���ص��ام��ل��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ع����دم وج�����ود  اإن 

بيئية  ك��ل��ف  ل��ه��ا  ارب���د  يف  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة 

ابرز  من  النفايات  وتعد  باهظة.  و�صحية 

امل�صاكل التي تهدد

نتيجة  ل��ل��م��واط��ن��ني  ال���ع���ام���ة  ال�����ص��ح��ة 

الرقابة! انعدام 

وق����ال رام����ي ع��ب��ي��دات ان م��دي��ن��ة ارب���د 

اىل  النفايات، لفتا  اىل كومة من  حتولت 

ان عمال النظافة قليال ما يتواجدون كما 

ارب��د  بلدية  قبل  م��ن  كبري  تق�صري  يوجد 

دون  كثرية،  ال�صكاوى  ب��ان  علما  ال��ك��ربى؛ 

اأي ا�صتجابة .

منظر  اأن  ق��رب��اع  روز  او�صحت  ب��دوره��ا 

يدمي  اجلامعة  �صارع  منطقة  يف  النفايات 

ال��ق��ل��ب؛ م��ع��ربة ب��غ�����ص��ب “ ارب����د ُم��ره��ق��ة 

امل�صوؤولني«   تق�صري  ب�صبب 

“لبنى” ان بع�ض عمال البلدية   وقالت 

ي����ل����ج����اأون حل�����رق ال���ن���ف���اي���ات امل���ك���د����ص���ة يف 

احلاويات وال�صوارع للتخل�ض منها؛ يف ظل 

البلدية؛  قبل  م��ن  اأي���ام  منذ  جمعها  ع��دم 

وتدل املوؤ�صرات احلالية على تردي الأمور 

وازديادها �صوء٠

ت���ك���د����ض  ال���������ص����ي����الوي  الء  وو�����ص����ف����ت 

النفايات بامل�صهد املرعب؛ مبينة ان مدينة 

قلة  ب�صبب  ورون��ق��ه��ا  جمالها  ف��ق��دت  اإرب���د 

يح�صل  ما  وو�صفت  وامل�صوؤولية؛  الرقابة 

. امل�صت�صري  بالف�صاد 

وا�����ص����ارت ح���ال ال���ق���رم اح����د ���ص��ك��ان حي 

م�����ص��ت��وى  ت����دين  اإىل  ال����وردي����ة  ال���راه���ب���ات 

املعنية  اللوم على اجلهات  وا�صعة  النظافة 

النفايات  لو�صع  حتى  ح��اوي��ة  وج��ود  بعدم 

فيها مبينة ان حماولتها لي�صال املعلومة 

باءت بالف�صل .

ارب����د على  ���ص��ك��ان  ت��ق��ت�����ص��ر م��ع��ان��اة  ول 

النفايات بل اأي�صا من انت�صار املياه العادمة 

يف ال�صوارع الناجتة عن عدم وجود �صبكات 

احلي  مناطق  يف  وبالأخ�ض  �صحي  �صرف 

ال�����ص��رق��ي وغ����رب ارب����د وم��ن��ط��ق��ة امل��ج��م��ع 

ال�صمايل وغريها الكثري من املناطق.

ب��الإ���ص��اف��ة اإىل وج����ود ب���رك م���ن امل��ي��اه 

للجرذان  وجتمع  كريهة  وروائ���ح  العادمة 

ال��ت��ي ق���د ت����وؤدي اىل ام���را����ض ف�����ص��ال عن 

اج����ور ن�����ص��ح احل��ف��ر الم��ت�����ص��ا���ص��ي��ة ال��ت��ي  

ترهق جيوب املواطنني.

ويطالب املواطنون وب�صبب ما يعتربونه 

من  ت�صببه  وما  ال�صحية  املنظومة  انهيار 

النظر  اع��ادة  وبيئية  �صحية  مكاره  انت�صار 

واملياه  النفايات  باكوام  املتعلقة  الأم��ور   يف 

ال��ع��ادم��ة ال��ت��ي ت���اأث���ر ع��ل��ى ج��م��ال امل��دي��ن��ة 

وو�صع ا�ص�ض لل�صيطرة على الو�صع البيئي 

حتى ل يزداد الأمر �صوء؛ وان يكون هناك  

جديدة؛  ا�ص�ض  على  مبنية  م�صتدامة  ادارة 

ت���ب���داأ ب��ال��ب��ح��ث ع���ن ح���ل���ول ل���ه���ذه الزم����ة 

املوؤرقة.

فكابو�ض  كثريا  الكالم  من  ابلغ  ال�صور 

اردين  ا�صبح هاج�ض لكل مواطن  النظافة 

وروؤية مدينة اإربد نظيفة ا�صبح حلم !!!

االنباط-عمان

وزارة  الأردين  الإ���ص��الم��ي  البنك  ���ص��ارك 

املعلمني  الرتبية والتعليم تكرمي نخبة من 

مديريات  خمتلف  من  املتميزين  واملعلمات 

ال��ذي  العاملي  املعلم  ي��وم  مبنا�صبة  الرتبية 

الأول  ت�صرين  �صهر  م��ن  اخلام�ض  ي�صادف 

املعلمني  جلهود  تقديرا  وذلك  عام،  كل  من 

البيئة  على  الي��ج��اب��ي  الث��ر  وذات  املتميزة 

التعليمية.

 واأق���ي���م احل��ف��ل ال��ت��ك��رمي��ي حت���ت رع��اي��ة 

م���ع���ايل وزي�����ر ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ووزي����ر 

الأ���ص��ت��اذ  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم 

وبح�صور  قدي�ض  اأب��و  خري  حممد  الدكتور 

ال��ع��ام للبنك  امل��دي��ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي/  ال��رئ��ي�����ض 

�صعيد  ح�صني  ال��دك��ت��ور  الأردين  الإ���ص��الم��ي 

والأم����ن����اء ال���ع���ام���ني يف ال�������وزارة واجل���ه���ات 

ال���داع���م���ة الأخ������رى وذل����ك يف م��ب��ن��ى ن���ادي 

املعلمني يف عمان. 

ال���دك���ت���ور ح�صني  امل��ن��ا���ص��ب��ة ق����ال  وب���ه���ذه 

احلفل  ه��ذا  يف  م�صرفنا  م�صاركة  ان  �صعيد 

الت�صاركية وامل�صتدامة  للعالقة  تاأتي تعزيزاً 

ال��رتب��ي��ة  ت��رب��ط م�����ص��رف��ن��ا م���ع وزارة  ال��ت��ي 

وال��ت��ع��ل��ي��م  وت���وؤك���د ع��ل��ى حت��م��ل م�����ص��رف��ن��ا 

التعليمي  املجال  يف  الجتماعية  مل�صوؤولياته 

ودع�����م امل�������ص���رية ال���رتب���وي���ة وال��ع��ل��م��ي��ة م��ن 

تبذل  ال��ت��ي  احلثيثة  اجل��ه��ود  تقدير  خ��الل 

والذي  الرتبوي  البناء  ا�صا�صات  جميع  من 

ي��ع��د امل��ع��ل��م اح��د اه��م ه��ذه ال���ص��ا���ص��ات التي 

ل��ل��وزارة  مثمناً  دعمها  ويتم  تقدر  ان  يجب 

الأردين  الإ���ص��الم��ي  للبنك  الفر�صة  ات��اح��ة 

املعلم  ي��وم  يف  املعلمني  تكرمي  يف  للم�صاركة 

ا���ص��ت��م��راري��ة ت��واج��د البنك  ال��ع��امل��ي م���وؤك���داً 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ال���ق���ط���اع  ي���دع���م  ن�����ص��اط  اأي  يف 

والرتبوي .

ويف ن��ه��اي��ة احل��ف��ل ق���دم م��ع��ايل ال��وزي��ر 

ومنها  الداعمة  للجهات  والتقدير  ال�صكر 

ت�����ص��ل��م  ح��ي��ث  الأردين  الإ����ص���الم���ي  ال��ب��ن��ك 

ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ب��ن��ك درع����اً ت��ق��دي��راً 

مل�صاركته ودعمه للحفل .

االنباط - اريج الزبيدي

يتهربون  امل�صت�صفيات احلكومية  �صيبقى م�صوؤويل  اىل متى 

امل�صوؤولية؛ ي�صتقيل احدهم بعد عدة اخطاء طبية  من حتمل 

ا�صحاب  واي��ن  املهنية  و  الن�صانية  اي��ن  الأرواح؛   يف  وخ�صائر 

الطبية  الخطاء  �صتبقى  اىل متى  املنا�صب؛  الكفاءة من هذه 

ونق�ض الكوادر وما تعانيه امل�صت�صفيات بال ح�صاب٠        

يف  لال�صتهالك  �صاحلة  غري  املياه  م�صوؤولية  يتحمل  من   

غرف املر�صى 

 اين الرقابة التي تتحدثون عنها؛ اىل متى ال�صتهتار بحياة 

املر�صى؟ 

لحد  املر�صى  زائ��ري  اح��د  من  �صكوى  تلقت  “الأنباط” 
مياه  يوجد  ان��ه  )ع.ي(؛  تقول  حيث  احلكومية،  امل�صت�صفيات 

امل�صت�صفيات  اح��د  يف  امل��ي��اه  دورات  حنفيات  م��ن  ت��خ��رج  ملوثة 

احلكومية؛ وت�صيف؛ انه ل احد ي�صتطيع  ا�صتعمال هذه املياه 

ول حتى لغ�صيل الأيدي؛ مو�صحة ان املياه امللوثة ت�صربت اىل 

بع�ض غرف املر�صى . 

النظافة يف  اي��ن دور ط��اق��م  ي��ط��رح نف�صه؛  ال��ذي  وال�����ص��وؤال 

امل�صت�صفى؟ 

 “الأنباط” تتحفظ عن ن�صر ا�صم امل�صت�صفى مع وجود ادلة 

من �صور وفيديوهات لديها٠

 البنك اإلسالمي األردني يكرم المعلمين  

 مياه طينية في دورات مياه مستشفى حكومي

االحد    10 / 10 /2021
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  الأحد    10   /  10   / 2021

القيمة السوقية للعمالت الرقمية تتجاوز 2.3 تريليون دوالر

جنون الغاز يرفع األسعار 400%.. ومصانع بريطانية 
مهددة باإلغالق

االنباط-وكاالت

مكا�سبها  ال��رق��م��ي��ة  ال��ع��م��ات  وا���س��ل��ت 

اأعلى  االإجمالية  ال�سوقية  قيمتها  لتقفز 

م��دع��وم��ة  دوالر،  ت��ري��ل��ي��ون   2.3 م�����س��ت��وى 

غالبية  حققتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ب��امل��ك��ا���س��ب 

»بيتكوين«. بقيادة  العمات 

كانت العمات الرقمية قد تلقت �سربة 

ق��ا���س��ي��ة م���ن ال�����س��ن يف ن��ه��اي��ة االأ����س���ب���وع 

حيث  ���س��ادم��ة.  خ�سائر  يف  ت�سببت  املا�سي 

ت��ع��ه��د ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال�����س��ي��ن��ي، ب��ات��خ��اذ 

اإج��������راءات ����س���ارم���ة ���س��د االأن�������س���ط���ة غ��ري 

ال��ق��ان��ون��ي��ة ل����ت����داول ال���ع���م���ات امل�����س��ف��رة، 

تقدمي  اخل��ارج  يف  البور�سات  على  وحظر 

عرب  الرئي�سي  ال��رب  مل�ستثمري  اخل��دم��ات 

االإنرتنت.

وق������ال ب���ن���ك ال�������س���ع���ب ال�����س��ي��ن��ي ال����ذي 

بالعمات  املتعلقة  املعامات  جميع  اعترب 

على  �سيحظر  اإن��ه  ق��ان��ون��ي��ة،  غ��ري  امل�سفرة 

امل��وؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة و����س���رك���ات امل��دف��وع��ات 

و�����س����رك����ات االإن������رتن������ت، ت�����س��ه��ي��ل ت������داول 

ال���ع���م���ات امل�������س���ف���رة، و����س���ي���ع���زز م���راق���ب���ة 

االأن�سطة. الناجمة عن مثل هذه  املخاطر 

ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ال���ت���داوالت وخ���ال ال���� 72 

ال�سوقية  القيمة  ارت��ف��ع��ت  املا�سية،  �ساعة 

 %1.2 بن�سبة  الرقمية  للعمات  االإجمالية 

رابحة نحو 27.9 مليار دوالر، وذلك بعدما 

ارت��ف��ع��ت ال��ق��ي��م��ة ال�����س��وق��ي��ة امل��ج��م��ع��ة من 

م�ستوى  اإىل  دوالر  مليار   2288.3 م�ستوى 

2316.2 مليار دوالر يف تعامات ام�س.

ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���«ب��ي��ت��ك��وي��ن«، ف��ق��د ���س��ج��ل��ت 

ارتفاعها  15% مع  اأ�سبوعية بن�سبة  مكا�سب 

 %0.4 بن�سبة  املا�سية  �ساعة   72 ال���  خ��ال 

 54910 ليجري تداولها ام�س عند م�ستوى 

قيمتها  ���س��ع��دت  ك��م��ا  ت��ع��ام��ات.  يف  دوالر 

مليار   1034.1 نحو  اإىل  املجمعة  ال�سوقية 

دوالر.

و���س��ج��ل��ت ع��م��ل��ة »اإي����ري����وم« ال��ت��ي حلت 

العمات  اأك��رب  قائمة  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 

امل�������س���ف���رة م����ن ح���ي���ث ال��ق��ي��م��ة ال�����س��وق��ي��ة، 

 %10 اأ���س��ب��وع��ي��ة ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ت��ه��ا  م��ك��ا���س��ب 

املا�سية  ال�����س��اع��ات  خ��ال  م��ك��ا���س��ب  م��ق��اب��ل 

تعامات  يف  تداولها  ليجري   %0.3 بن�سبة 

كما  دوالرات.   3606 م�����س��ت��وى  ع��ن��د  ال��ي��وم 

نحو  اإىل  املجمعة  ال�سوقية  قيمتها  قفزت 

424.99 مليار دوالر.

امل��رك��ز  »ك���اردان���و« يف  وف��ي��م��ا ح��ل��ت عملة 

ال��ث��ال��ث ب��ن اأك����رب ال��ع��م��ات امل�����س��ف��رة من 

العملة  ال�سوقية، فقد �سجلت  القيمة  حيث 

االأخ��ري  االأ���س��ب��وع  ت���داوالت  مكا�سب خ��ال 

 %1.04 بن�سبة  تراجع  مقابل   %2.2 بن�سبة 

ل��ي�����س��ت��ق��ر �سعر  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��اع��ات  خ���ال 

كما  دوالر.   2.27 م�����س��ت��وى  ع��ن��د  ال��ع��م��ل��ة 

نحو  االإجمالية  ال�سوقية  قيمتها  �سجلت 

72.6 مليار دوالر.

و���س��ج��ل��ت ع��م��ل��ة »ب��ي��ن��ان�����س ك��وي��ن« ال��ت��ي 

10 عمات  حلت يف املركز الرابع بن اأكرب 

مكا�سب  ال�سوقية  القيمة  حيث  من  رقمية 

االأخ�����ري بلغت  االأ����س���ب���وع  ت������داوالت  خ����ال 

خ���ال  ت����راج����ع  م���ق���اب���ل   %1.02 ن�����س��ب��ت��ه��ا 

لي�ستقر   %3.3 بن�سبة  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��اع��ات 

ع��ن��د م�ستوى  ال��ي��وم  ت��ع��ام��ات  ���س��ع��ره��ا يف 

ال�سوقية  قيمتها  �سعدت  كما  دوالرا.   423

71.1 مليار دوالر. املجمعة اإىل م�ستوى 

وجاءت عملة »تيزر« يف املركز اخلام�س، 

م�ستوى  عند  العملة  �سعر  ا�ستقر  بعدما 

ال�����س��وق��ي��ة  ق��ي��م��ت��ه��ا  ���س��ج��ل��ت  ك��م��ا  دوالر.   1

68.4 مليار دوالر. االإجمالية نحو 

لندن - رويرتز

ت�ستخدم  ال��ت��ي  ال��ت�����س��ن��ي��ع  ���س��رك��ات  ح����ذرت 

ال��ط��اق��ة ب��ك��ث��اف��ة يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، مب���ا يف ذل��ك 

م��ن��ت��ج��و ال�������س���ل���ب وال�����زج�����اج وال�������س���ريام���ي���ك 

لوقف  ت�سطر  قد  اأنها  من  احلكومة  وال��ورق، 

اإذا مل ي��ت��م ف��ع��ل ���س��يء ح��ي��ال ارت��ف��اع  االإن���ت���اج 

باجلملة. الغاز  اأ�سعار 

بن�سبة  باجلملة  الغاز  بيع  اأ�سعار  وارتفعت 

بينها  من  الأ�سباب  اأوروب���ا  يف  العام  ه��ذا   %400

اآ�سيا  من  القوي  والطلب  املخزونات  انخفا�س 

مم��ا و���س��ع ���س��غ��وط��ا خ��ا���س��ة ع��ل��ى ال�����س��ن��اع��ات 

للطاقة. اال�ستهاك  كثيفة 

ع��ق��د ق���ادة ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ة حم��ادث��ات ي��وم 

اجل��م��ع��ة م��ع وزي���ر االأع���م���ال ك��وا���س��ي ك��وارت��ن��ج 

اإن ه���ذه امل��ح��ادث��ات ان��ت��ه��ت با  ل��ك��ن��ه��م ق��ال��وا 

فورية. حلول 

ل�سركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  �ستي�س  ج��اري��ث  وق��ال 

���س��ت��ي��ل( ل��ق��ن��اة )اآي.ت������ي.يف( »اإذا مل  )ي��و.ك��ي��ه 

ت��ت��خ��ذ احل��ك��وم��ة اأي اإج������راء، ف����اإن م���ا ���س��راه 

ب�����س��ك��ل اأ���س��ا���س��ي ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ق��ط��اع ال�����س��ل��ب هو 

من  معينة  اأوق��ات  يف  االإنتاج  توقف  من  املزيد 

فيما  ت��ل��ك  ال��ت��وق��ف  عمليات  و�ست�سبح  ال��ي��وم 

اأطول«. بعد 

االنباط-وكاالت

ح��ث��ت 12 دول����ة م���ن االحت����اد االأوروب�������ي، يف 

على  التكتل  االأوروب���ي���ة،  املفو�سية  اإىل  ر�سالة 

ملنع  ج��دران  لبناء  االأع�ساء  للدول  اأم��وال  دف��ع 

ال��ه��ج��رة غ���ري ال�����س��رع��ي��ة، ف��ي��م��ا اأف�����اد م��را���س��ل 

االأوروبية  املفو�سية  ب��اأن  و«احل��دث«  »العربية« 

ب��ن��اء ج���دران يف ح��دود  رف�����س��ت ر�سميا مت��وي��ل 

االحتاد.

واأف����������������������������ادت وك�����������ال�����������ة »ب�������ل�������وم�������ب�������ريغ« 

Bloomberg،باأن وزراء من دول من بينها 
و�سفوا  وب��ول��ن��دا،  وامل��ج��ر،  وال��ي��ون��ان،  النم�سا، 

اإق����ام����ة »ح���اج���ز م������ادي« ب����االإج����راء احل�����دودي 

ال���ف���ّع���ال، ي��خ��دم م�����س��ل��ح��ة االحت�����اد االأوروب������ي 

ولي�س فقط الدول االأع�ساء يف التكتل.

وجاء يف ن�س الر�سالة التي بعثوا بها اإىل كل 

املفو�سية  رئي�س  نائب  �سينا�س،  مارغاريتي�س 

ال�سوؤون  مفو�سة  جوهان�سون  ويلفا  االأوروبية، 

الداخلية: »يجب متويل هذا االإجراء ال�سرعي 

ب�����س��ك��ل اإ�����س����ايف وك�����اف م���ن م��ي��زان��ي��ة االحت����اد 

االأوروبي باعتباره اأولوية«.

وق����ررت ل��ي��ت��وان��ي��ا، وه���ي واح����دة م��ن ال���دول 

طوله  �سياج  بناء  بالفعل  الر�سالة،  وقعت  التي 

بيارو�س،  م��ع  ح��دوده��ا  على  كيلومرتات   508

ل��وق��ف م��وج��ة غ���ري م�����س��ب��وق��ة م���ن امل��ه��اج��ري��ن 

الذين يتدفقون اإىل �سرق االحتاد االأوروبي.

خطة  ع��ن  ال��ن��ق��اب  امل��ج��اورة  التفيا  وك�سفت 

مم��اث��ل��ة ل��ب��ن��اء ���س��ي��اج م��ن االأ����س���اك ال�����س��ائ��ك��ة، 

م��ع  ح�����دوده�����ا  ع���ل���ى  ك���ي���ل���وم���رتا   134 ط����ول����ه 

بيارو�سيا.

وق�����ال م�������س���وؤول���ون يف ل��ي��ت��وان��ي��ا واالحت�����اد 

ا�سرتاتيجية  من  ج��زء  الوافدين  اإن  االأوروب���ي 

الرئي�س البيارو�سي األك�سندر لوكا�سينكو للرد 

حكومته،  �سد  االأوروب���ي  االحت��اد  عقوبات  على 

للدميقراطية،  امل��وؤي��دة  امل��ع��ار���س��ة  قمع  ب�سبب 

لكن لوكا�سينكو ينفي هذه املزاعم.

اأحكام  باتخاذ  دولة   12 من  ال��وزراء  وينا�سد 

تغيريات  املفو�سية  تعد  بينما  ���س��رام��ة،  اأك���ر 

ع��ل��ى ق���ان���ون ح�����دود ���س��ي��ن��غ��ن، وق����ال����وا اإن�����ه ال 

االإج��راءات  ب�ساأن  وا�سحة  قواعد  حاليا  توجد 

ال��ت��ي مي��ك��ن اأن ت��ت��خ��ذه��ا ال����دول االأع�����س��اء يف 

غري  املهاجرين  م��ن  كبرية  اأع���داد  تدفق  حالة 

ال�����س��رع��ي��ن ب���دف���ع م���ن دول�����ة ث��ال��ث��ة مل��م��ار���س��ة 

�سيا�سية. �سغوط 

االحت��اد  اإن  املفو�سية  با�سم  متحدث  وق��ال 

االأوروب��������ي ت��ل��ق��ى ال��ر���س��ال��ة و���س��ي��ج��ي��ب ع��ن��ه��ا، 

االأوروب�����ي متاحة  اأم����وال االحت����اد  اأن  واأ����س���اف 

فقط الأنظمة اإدارة احلدود املتكاملة.

دول أوروبية تطالب ببناء جدران لمنع الهجرة غير الشرعية.. والمفوضية ترفض التمويل

العالم يترقب ظهور 4 تحالفات تجارية.. والصين تفاوض 
أميركا بالرسوم الجمركية

االنباط-وكاالت

ذك���رت وك��ال��ة اأن��ب��اء ال�����س��ن اجل��دي��دة 

رئي�س  نائب  اأن  ال�سبت،  ام�س  )�سينخوا( 

ب��اده  اإن  ق��ال  خ��ه  ليو  ال�سيني  ال���وزراء 

اجلمركية  الر�سوم  اإلغاء  ب�ساأن  تتفاو�س 

والعقوبات مع الواليات املتحدة.

اأن عقد  ب��ع��د  ل��ي��و  ن�����س��رت ت�����س��ري��ح��ات 

التجارية  املمثلة  م��ع  بعد  ع��ن  اجتماعا 

االأم�����ريك�����ي�����ة ك����اث����ري����ن ت������اي مل��ن��اق�����س��ة 

اقت�سادين  اأكرب  بن  التجارية  العاقات 

يف العامل، بح�سب وكالة رويرتز لاأنباء.

يف ظ����ل ا����س���ت���ع���داد ان���ت���ع���ا����س حل��رك��ة 

ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة ب��ع��د ���س��دم��ة ج��ائ��ح��ة 

ك����ورون����ا، وت���وق���ع���ات ب��ا���س��ت��م��راري��ة من��و 

ال����ت����ج����ارة ال���ك���ل���ي���ة يف ق���ط���اع���ي ال�����س��ل��ع 

بن�سبة  اجل��اري،  العام  طوال  واخلدمات، 

ق��ط��اع  يف  و%8  ال�����س��ل��ع،  ق���ط���اع  يف   %19

خبري  تنباأ   ،2019 بعام  مقارنة  اخلدمات 

 4 ب��ت�����س��ك��ل  ال���ع���امل���ي���ة،  ال���ت���ج���ارة  دويل يف 

حتالفات ا�سرتاتيجية مل�ستقبل االقت�ساد 

ال��ع��امل��ي، ت��ت�����س��دره��ا جم��م��وع��ة اآ���س��ي��وي��ة 

ب���ن���اجت اإج����م����ايل حم��ل��ي ي���ت���ج���اوز ال����� 41 

ال�سرق  �سحيفة  بح�سب  دوالر،  تريليون 

االأو�سط.

التجارة  يف  ال�سعودي  اخلبري  واأو�سح 

رئي�س  العلمي،  ف��واز  الدكتور  ال��دول��ي��ة، 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  وال��رئ��ي�����س  االإدارة  جم��ل�����س 

العاملية«  ال��ت��ج��اري��ة  اال���س��ت�����س��ارات  ل�����»دار 

م�ستقبا  �سيتكون  العاملي  االقت�ساد  اأن 

اأعظمها  ا�سرتاتيجية،  حت��ال��ف��ات   4 م��ن 

االآ�سيان  جمموعة  م�سلحة  من  �سيكون 

ك��اأك��رب  االأوىل  ل��ل��م��رت��ب��ة  �ست�سعد  ال��ت��ي 

اإجمايل  حملي  بناجت  عاملي  جتاري  تكتل 

يفوق 41 تريليون دوالر.

وب���ن ال��ع��ل��م��ي اأن جم��م��وع��ة االآ���س��ي��ان 

����س���ت���ت�������س���در ه������ذا ال���ت���ح���ال���ف ال���رب���اع���ي 

جمموعة  على  و�ستتفوق  اال�سرتاتيجي، 

املرتبة  �ستحتل  ال��ت��ي  االأوروب����ي  االحت���اد 

ال��ث��ان��ي��ة ب��ن��اجت حم��ل��ي اإج���م���ايل ال ي��زي��د 

دول  ت��ل��ي��ه��ا  دوالر،  ت���ري���ل���ي���ون   38 ع���ل���ى 

���س��م��ال اأم���ريك���ا ل��ت��ح��ت��ل امل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة 

تريليون   36 يفوق  اإجمايل  حملي  بناجت 

دوالر، ودول »بريك�س« املكونة من رو�سيا 

اأفريقيا  وكوريا وجنوب  والهند  وال�سن 

28 مليار  ي�����س��اوي  اإج��م��ايل  ب��ن��اجت حملي 

دوالر، لتحتل املرتبة الرابعة.

وه�������ذا، ب�������راأي ال���ع���ل���م���ي، م����ا ت���وؤك���ده 

النظام  اأن  تتنباأ  التي  الدولية  التقارير 

العاملي اجلديد بداأ يتحول يف العامل من 

ال�سراكات  لترتبع  االأق��ل��م��ة،  اإىل  العوملة 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة واأق���ال���ي���م ال��ت��ح��ال��ف��ات 

التجارية على عر�س االقت�ساد العاملي.

ه����ذه  ت�������س���ع���ى  اأن  ال���ع���ل���م���ي  وت�����وق�����ع 

ال���ت���ح���ال���ف���ات ل��ت��وح��ي��د ���س��ف��وف��ه��ا اأم�����ام 

ارتفاع وترية التحور يف فريو�س كورونا، 

العامل  حت��دي��ات  مل��واج��ه��ة  �سملها  وج��م��ع 

التجارية  احلروب  يف  املتمثلة  امل�ستقبلية 

ال��ت��ي ق��ارب��ت ن�سبة  ال�����س��ي��ادي��ة  وال���دي���ون 

300% من الناجت العاملي االإجمايل.

بدول  يدفع  العلمي،  وفق  ذلك،  ولعل 

ي��دور  مل��ا  تتنبه  اأن  اإىل  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل 

ح���ول���ه���ا وت���ن���ب���ذ خ���اف���ات���ه���ا ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

التجارية  حتالفاتها  تكوين  يف  وت�����س��ارع 

من  لت�ستفيد  اال�سرتاتيجية  و�سراكاتها 

م�ستقبل النظام العاملي اجلديد، وت�سون 

ما تبقى من خرياتها وم�ساحلها.

إعالم لبناني: انفصال شبكة الكهرباء 
بشكل كامل عن البالد

الهند تحذر من حدوث أزمة كهرباء 
بسبب تراجع مخزونات الفحم

اإلمارات.. تأشيرات سياحة
 لـ 5 سنوات بهذا الشرط 

الميسر جدًا

االنباط-وكاالت

اللبناين  اآي«  �سي  ب��ي  »اإل  تلفزيون  اأف��اد 

ام�س ال�سبت بانف�سال �سبكة الكهرباء ب�سكل 

كامل يف لبنان بعد توقف حمطتي الزهراين 

ودير عمار نتيجة نفاد املازوت.

اأو�سح  الفرن�سية،  االأنباء  وكالة  وبح�سب 

ال��ت��ل��ف��زي��ون اأن االن���ق���ط���اع ج����اء ب��ع��د ت��دين 

توليد الطاقة اإىل ما دون 200 ميغاوات.

ال�سهر  لبنان،  كهرباء  موؤ�س�سة  وح���ذرت 

امل��ا���س��ي، م��ن ان��ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء ع��ن جميع 

اأن�����ح�����اء ال�����ب�����اد، يف ظ�����ل ان���خ���ف���ا����س ح���اد 

ملخزوناتها من املحروقات.

ت�ستطيع  اأن��ه��ا  ب��ي��ان،  يف  ال�سركة  وذك���رت 

الكهرباء  من  ميغاوات   500 من  اأق��ل  توليد 

عليه  حت�سل  ال��ذي  ال��وق��ود  زي��ت  با�ستخدام 

مبوجب اتفاقية تبادل مع العراق.

اإىل  امل��ح��روق��ات  يف  الهائل  النق�س  واأدى 

اإم���دادات تذكر  اأي  ع��ن توفري  ال��دول��ة  عجز 

للكهرباء على مدى ال�سهور القليلة املا�سية، 

ب��ي��ن��م��ا اع��ت��م��د ال��ك��ث��ري م��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن على 

املولدات اخلا�سة.

املتبقي من  اأن خمزونها  ال�سركة  واأوردت 

اإنه  حتى  ج��دا،  ح��اد  ب�سكل  تدنى  املحروقات 

نفد بالكامل يف عدد من املعامل مما اأدى اإىل 

اإنتاج الطاقة. توقفها ق�سريا عن 

ج��م��ي��ع  اإن  ب����ي����ان،  يف  ال�������س���رك���ة  وق����ال����ت 

اخليارات التي ميكن اللجوء اإليها ا�ستنفدت، 

ف���ي���م���ا مل ي���ع���د ب���اإم���ك���ان���ه���ا �����س����وى ت�����س��ي��ري 

يتجان�س  مبا  املتبقية  االإنتاجية  املجموعات 

مع خمزونها املتبقي من املحروقات.

م���ن���ذ م����اي����و امل����ا�����س����ي، اأع����ل����ن����ت ����س���رك���ة 

ت����زود لبنان  ال��ت��ي  ال��رتك��ي��ة،  ك��ارب��اور���س��ي��ب 

ب��ال��ك��ه��رب��اء م���ن حم��ط��ت��ن ع��ائ��م��ت��ن، اأن��ه��ا 

ال�سداد  متاأخرات  ب�سبب  االإم���دادات  اأوقفت 

وب��ع��د ت��ه��دي��د ق���ان���وين مل��ح��ط��ت��ي��ه��ا يف ل��ب��ن��ان 

الذي يواجه اأزمة اقت�سادية عميقة.

370 م��ي��غ��اوات من  ل��ب��ن��ان ع��ل��ى  ي��ح�����س��ل 

ال��ك��ه��رب��اء م���ن ال�����س��رك��ة اأو م���ا ي���ع���ادل رب��ع 

االإمدادات احلالية للباد.

االنباط-وكاالت

حذر رئي�س وزراء نيودلهي ام�س من قرب 

الهندية  العا�سمة  يف  ك��ه��رب��اء  اأزم���ة  ح���دوث 

20 م��ل��ي��ون ن�سمة  ���س��ك��ان��ه��ا  ي��ب��ل��غ ع���دد  ال��ت��ي 

اإىل  اأدى بالفعل  ب�سبب نق�س الفحم وهو ما 

انقطاع الكهرباء يف بع�س الواليات ال�سرقية 

وال�سمالية.

حكومة  حث  اإن��ه  كيجريوال  اأرفيند  وق��ال 

رئي�س الوزراء ناريندرا مودي االحتادية على 

ال��ف��ح��م وال��غ��از  اأك���رب م��ن  ك��م��ي��ات  تخ�سي�س 

بالكهرباء  العا�سمة  ت���زود  ال��ت��ي  للمحطات 

الأن كثريا منها كان لديها يف االأ�سبوع املا�سي 

واح��د  ليوم  اإال  يكفي  ال  الفحم  م��ن  خم��زون 

فقط.

وق����ال ك��ي��ج��ري��وال يف ت��غ��ري��دة »دل��ه��ي قد 

تواجه اأزمة كهرباء«.

وذكرت »رويرتز« يوم اجلمعة اأن اأكر من 

بالفحم  تعمل  التي  الكهرباء  ن�سف حمطات 

 70 نحو  توفر  وال��ت��ي   135 وع��دده��ا  الهند  يف 

الكهرباء  من  الباد  احتياجات  من  املائة  يف 

اإال الأق��ل من  لديها خمزونات وق��ود ال تكفي 

ثاثة اأيام .

توليد  يف  امل�ستخدم  الوقود  اأ�سعار  وت�سهد 

الكهرباء ارتفاعا على م�ستوى العامل نتيجة 

النمو  ب�سبب  ال��ك��ه��رب��اء  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  زي����ادة 

ال�سناعي مما اأدى اإىل تراجع اإمدادات الفحم 

والغاز الطبيعي امل�سال.

دبي - العربية

اأت����اح����ت ال��ه��ي��ئ��ة االحت����ادي����ة ل��ل��ه��وي��ة 

ل��اأج��ان��ب  االإم�����ارات،  ب��دول��ة  واجلن�سية 

ال��ت��ق��دم ب��ط��ل��ب احل�����س��ول ع��ل��ى ت��اأ���س��رية 

���س��ي��اح��ي��ة مل����دة خ��م�����س ����س���ن���وات، حم���ددة 

ح�ساب  ك�سف  ه��ي  ل��ه��ا  متطلبات  اأرب��ع��ة 

 )4000( بر�سيد  اأ�سهر  �ستة  الآخ��ر  بنكي 

االأجنبية  بالعمات  يعادلها  ما  اأو  دوالر 

يف االأ���س��ه��ر ال�����س��ت��ة امل��ا���س��ي��ة، وال��ت��اأم��ن 

ال�������س���ح���ي، و�����س����ورة م����ن ج�����واز ال�����س��ف��ر 

و�سورة �سخ�سية ملونة.

ال��ت��اأ���س��رية  ه����ذه  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  وذك�����رت 

ال�����س��ي��اح��ي��ة م��ت��اح��ة ل���اأف���راد م��ن جميع 

اجلن�سيات بحيث يح�سل الفرد مبوجبها 

اإذن دخول ل�سفرات عدة ملدة خم�س  على 

ملدة  ال��دول��ة  يف  البقاء  �سريطة  ���س��ن��وات، 

الواحدة  ال�سنة  90 يوماً يف  ال تزيد على 

الثانية  )االأوىل،  ال�سنة  ح�ساب  ي��ب��داأ   -

ح��ت��ى اخل��ام�����س��ة( م��ن ت��اري��خ اأول دخ��ول 

ال��ت��اأ���س��رية،  ه��ذه  با�ستخدام  ال��دول��ة  اإىل 

مت��دي��د  يف  ال�����س��خ�����س  رغ�����ب  ح�����ال  ويف 

الأك��ر  ال��دول��ة  يف  ال�سنوية  البقاء  ف��رتة 

 180 ت��ت��ج��اوز  ول���ف���رتة ال  ي���وم���اً   90 م���ن 

فرتة  متديد  طلب  تقدمي  باإمكانه  يوماً 

االإقامة داخل االإمارات، بح�سب �سحيفة 

االإمارات اليوم.

ودع�����ت امل��ت��ق��دم��ن ل���ه���ذه ال��ت��اأ���س��رية 

ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا االإل���ك���رتوين اإىل ال��ت��اأك��د 

جميع  تعبئة  اأث��ن��اء  البيانات  �سحة  م��ن 

ا����س���م االأم،  امل��ه��ن��ة،  اخل���ان���ات خ�����س��و���س��اً 

الهواتف امل�ستخدمة، الربيد االإلكرتوين 

�سيتم  باأنه  العلم  والعنوان، مع  اإن وجد، 

وج��ود  اكت�ساف  ح��ال��ة  يف  املعاملة  رف�����س 

خطاأ يف تلك اخلانات.

االإم���ارات  حكومة  ذك��رت  جانبها،  من 

ال��ذك��ي��ة ع��رب ب��واب��ت��ه��ا االإل��ك��رتون��ي��ة، اأن 

نظام  ا�ستحدثت  االإم���ارات  دول��ة  حكومة 

لكل  ال��دخ��ول  متعددة  �سياحة  ت��اأ���س��ريات 

الازمة  الت�سهيات  وتوفري  اجلن�سيات، 

ك���اف���ة ل����ل����زوار وال�������س���ي���اح ودع������م ق��ط��اع 

ال�سياحة يف الدولة مبا يعزز من مكانتها 

ال�سياحية  ال��وج��ه��ات  اأف�سل  م��ن  واح���دة 

من  التاأ�سريات  �ستكون  حيث  العامل،  يف 

ومب��دة  ال�سفرات  وم��ت��ع��ددة  �سامن  دون 

���س��ن��وات ت�سمح  ���س��اح��ي��ة مت��ت��د خل��م�����س 

حلاملها بالبقاء يف الدولة يف كل مرة 90 

يوماً قابلة للتمديد ملدة مماثلة.

االإمارات  دولة  اأن  اإىل  الهيئة  واأ�سارت 

ت�������س���در ت����اأ�����س����ريات ���س��ي��اح��ة م����ف����ردة اأو 

التاأ�سرية  تتيح  حيث  ال��دخ��ول،  متعددة 

ال�����س��ي��اح��ي��ة ق�����س��رية االأم������د ال���ب���ق���اء يف 

التاأ�سرية  تتيح  بينما  ي��وم��اً،   30 ال��دول��ة 

يوماً،   90 البقاء  االأمد  ال�سياحية طويلة 

املفردة  ال�سياحة  تاأ�سرية  متديد  وميكن 

مرتن دون احلاجة ملغادرة الدولة.

ون��ب��ه��ت ع��ن��د ال��ت��ق��دم ب��ط��ل��ب ت��اأ���س��رية 

ه��ن��اك  اأن  االإم������ارات،  دول����ة  اإىل  ���س��ي��اح��ة 

اإل��ي��ه��ا اإن  ب��ع�����س االأف������راد ال ي��ح��ت��اج��ون 

للح�سول  امل��وؤه��ل��ة  اجلن�سيات  م��ن  ك��ان��وا 

ع��ل��ى ت��اأ���س��رية دخ���ول ع��ن��د ال��و���س��ول اإىل 

اأو دخ��ول ب��دون تاأ�سرية  دول��ة االإم���ارات، 

. مطلقاً

ل��ق��رار جمل�س  اأن��ه وف��ق��اً  واأ���س��ارت اإىل 

لل�سائح  ُي�سمح   ،2018 يوليو  يف  ال���وزراء 

ب��ا���س��ت��خ��راج ت��اأ���س��رية دخ����ول م��ع��ف��اة من 

18 عاماً،  الر�سوم الأبنائه ممن هم دون ال�

الر�سوم فقط  االإعفاء من  وت�سري فرتة 

 15 م��ن  ال�سيفية  االإج����ازة  ف���رتة  خ���ال 

يوليو حتى 15 من �سبتمرب من كل عام.

الآخ��ر  ووف��ق��اً  اأن���ه  اإىل  الهيئة  ول��ف��ت��ت 

�سياحة  تاأ�سرية  ا�ست�سدار  ميكن  حتديث 

ومبدة  ال�سفرات  ومتعددة  �سامن  ب��دون 

ت�سمح  ���س��ن��وات،  خلم�س  متتد  �ساحية 

حلاملها بالبقاء يف الدولة يف كل مرة 90 

يوماً قابلة للتمديد ملدة مماثلة.
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مؤشر أسهم الطاقة األميركية 
يقفز 3.1 % مع ارتفاع أسعار النفط

من تاجر أحذية إلى أكبر مدير أصول بالعالم.. 
قصة صعود إمبراطور وول ستريت

أزمة تطال أكبر صانع لألحذية 
الرياضية في العالم

االنباط-وكاالت

�أغ��ل��ق �مل��وؤ���س��ر ���س��ت��ان��درد �آن���د ب���ورز 500 

ع��ل��ى �ن��خ��ف��ا���ض ب��ع��د �أن �أظ���ه���رت ب��ي��ان��ات 

من�����و� �أ����س���ع���ف م����ن �مل���ت���وق���ع ل��ل��وظ��ائ��ف 

بينما  /�أي����ل����ول  ���س��ب��ت��م��ر  يف  �لأم���رك���ي���ة 

�أن ي��ب��د�أ  ل ي���ز�ل �مل�����س��ت��ث��م��رون ي��ت��وق��ع��ون 

)�ملركزي  �لفيدر�يل  �لحتياطي  جمل�ض 

�لأمركي( يف تقلي�ض �سر�ء �لأ�سول هذ� 

�لعام.

�ل���ث���اث���ة  �مل�����وؤ������س�����ر�ت  �أد�ء  و�ت���������س����م 

�لرئي�سية يف وول �سرتيت بالتقلب لأغلب 

�سوب  �ل��رت�ج��ع  يف  ت��ب��د�أ  �أن  قبل  �جلل�سة 

�سجلت  �ل��ث��اث��ة  �مل��وؤ���س��ر�ت  ل��ك��ن  نهايتها 

�أ�سبوعية. مكا�سب 

�أن  وتر�جع �سهم كومكا�ست كورب بعد 

�مل�ستهدف  �سعرها  ف��ارج��و  وي��ل��ز  خف�ست 

�سهم  ت��ر�ج��ع  بينما  �لإع��ام��ي��ة،  لل�سركة 

���س��رك��ة ت�����س��ارت��ر ك��وم��ي��ن��ك��ي�����س��ن ب��ع��د �أن 

�أي�سا. خف�ست ويلز فارجو تقييمها لها 

�لأ���س��ه��م  �أك���ر  م��ن  �ل�سركتني  و�أ���س��ه��م 

�ند  �ستاندرد  موؤ�سري  على  �سغطت  �لتي 

بورز 500 ونا�سد�ك.

وك���ان ق��ط��اع��ا �ل��ع��ق��ار�ت و�مل���ر�ف���ق من 

�ستاندرد  �ملوؤ�سر  �أد�ء بني قطاعات  �لأ�سو�أ 

اند بورز 500 وعددها 11 قطاعا. وتر�جع 

ع��ل��ى  و%0.7   %1.1 ب��ن�����س��ب��ة  �ل���ق���ط���اع���ان 

�لرتتيب.

�ملقابل  يف  �لطاقة  قطاع  موؤ�سر  وقفز 

ب��اأك��ر من  �لنفط  �سعر  �رت��ف��اع  م��ع   %3.1

�أزمة يف �لطاقة  4% لاأ�سبوع يف ظل دعم 

منذ  م�ستوى  لأعلى  دفعها  مما  لاأ�سعار 

.2014

و���س��ع��دت �أ���س��ه��م ���س��ي��ف��رون و�إك�����س��ون 

2% وك��ان��ت��ا م���ن بني  م��وب��ي��ل ب���اأك���ر م���ن 

�ل�سركات �لتي منحت �ملوؤ�سر �أقوى دفعة.

االنباط-وكاالت

�أب��ري��ل 2009، ذه��ب روب كابيتو  يف 16 

بناوؤه حديثاً،  �ل��ذي مت  يانكي  �إىل ملعب 

ن��ي��وي��ورك يتناف�ض مع  ح��ي��ث ك���ان ف��خ��ر 

�لقت�ساد  ك��ان  وقتها  �إنديانز.  كليفاند 

يف حالة من �لفو�سى، بعد �أن هزت �أزمة 

�ل���ره���ن �ل���ع���ق���اري يف �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة 

�لعديد من  �ل��ع��امل��ي، وك���ان  �مل���ايل  �لنظام 

�إىل  �أم�ض �حلاجة  �سكان وول �سرتيت يف 

م�سار، لكن تاجر �ل�سند�ت �ل�سابق �لأ�سلع 

�مل���درج���ات مل�ساهدة  ي��ك��ن م���وج���ود�ً يف  مل 

مبار�ة بي�سبول.

تغر  ل��ن  �سرية  كابيتو يف مهمة  ك��ان 

ثرو�ت �ساحب عمله، جمموعة �ل�ستثمار 

ب����اك روك ف��ح�����س��ب، ب���ل ���س��ت��غ��ر وج��ه 

�ل�سناعة �ملالية. يف �ملبار�ة تو�جد �لرئي�ض 

�لتنفيذي لباركليز كابيتال، بوب دياموند، 

وك��ان كابيتو بحاجة �إىل حمادثة عاجلة 

و�سرية مع �سديقه �لقدمي، وهو ما دعاه 

ل�سر�ء تذكرة �ملبار�ة.

ك���ان ب��ن��ك ب��ارك��ل��ي��ز ق��د ����س��ت��ح��وذ على 

�لأج��������ز�ء �لأم���رك���ي���ة م���ن ب��ن��ك ل��ي��م��ان 

�ل�ستثماري  �لبنك  �نهار  عندما  ب���ر�ذرز 

�أ�سبحت  ما  �سرعان  ولكن   ،2008 ع��ام  يف 

ت��ر�ج��ع  �إىل  �أدى  ث��ق��ي��ًا  ع��ب��ئ��اً  �ل�سفقة 

�أو�ئ��ل  وبحلول  �أي�ساً.  �لريطاين  �لبنك 

ي��ك��اف��ح جلمع  ب��ارك��ل��ي��ز  ك���ان   ،2009 ع���ام 

�لأمو�ل وجتنب خطة �إنقاذ من �حلكومة 

�ل��ري��ط��ان��ي��ة. وه�����ذ� ي��ع��ن��ي �أن���ه���ا ك��ان��ت 

و�لتي  �لأ���س��ول  بع�ض  بيع  منفتحة على 

من بينها ذر�عها �لر�ئدة لإد�رة �لأ�سول 

باركليز غلوبال �نف�ستورز. حتى �إنها كانت 

على ��ستعد�د لبيعها على مر�حل.

�أب��ري��ل، قبل باركليز عر�ساً  ويف �أو�ئ��ل 

 ،CVC م���ن  دولر  م��ل��ي��ار   4.2 بقيمة 

لندن،  مقرها  خا�سة  �أ�سهم  �سركة  وه��ي 

وت�����س��م��ن��ت   ،BGI مل��ج��م��وع��ة  وت���اب���ع���ة 

 45 مل��دة   »go-shop« �سرط  �لتفاقية 

بالتحدث  لباركليز  �سمح  و�ل���ذي  ي��وم��اً، 

�إىل �أ�سخا�ض �آخرين قد يكونون مهتمني 

�أعطى  ما  وهو   ،CVC بتجاوز عر�ض 

�لفر�سة ل�سركة باك روك - ولكن كان 

عليها �أن تنتهزها ب�سرعة.

�أم��ام كليفاند يف  خ�سر فريق يانكيز 

�ملبار�ة  كابيتو غاب عن  �لليلة، لكن  تلك 

�خلا�ض  �مل��ك��ان  �إىل  ه��رع  حيث  باأكملها. 

ب�سركة باركليز، وطرق �لباب وطلب من 

د�ميوند �أن يخرج للدرد�سة.

�إىل   iShares ب���ي���ع  م����ن  وب��������دًل 

�لطرفات على بيع �سركة  �تفق   ،CVC
ملا  �إىل باك روك، وفقاً  بالكامل   BGI
ذك��ره كابيتو، مقابل مبلغ كبر من �ملال 

وبهذه  �مل��ن��دجم��ة.  �ل�سركة  يف  و�لأ���س��ه��م 

�لطريقة، �سيح�سل باركليز على ر�أ�ض �ملال 

�لإن��ق��اذ ول يز�ل  �ل��ذي يحتاجه لتجنب 

يتمتع بح�سة يف ذر�عه لإد�رة �لأ�سول من 

خال ح�سة ملكية كبرة يف باك روك 

نف�سها، عر مبادلة �لأ�سهم.

وح�سل د�ميوند بالفعل على مو�فقة 

�ل�����س��رك��ة  ب��ي��ع  ل���در�����س���ة  �لإد�رة  جم��ل�����ض 

كانت  روك  ب���اك  �أن  و�ع��ت��ق��د  ب��اأك��م��ل��ه��ا، 

م�سرت طبيعي. و�فق على �إح�سار رئي�سه 

ج����ون ف����اريل ل���زي���ارة ك��اب��ي��ت��و و�ل��رئ��ي�����ض 

�لتنفيذي ل�سركة باك روك، لري فينك، 

�إب���ر�م  �ل��ت��ايل. بعد �سهرين، مت  �ل��ي��وم  يف 

�ل�سفقة - �لتي بلغت قيمتها 13.5 مليار 

دولر يف ذلك �لوقت - و�إعانها للعامل.

االنباط-وكاالت

م���ن  �لآلف  ع�������������س������ر�ت  ف���������س����ل 

�ل��ع��م��ل يف  �إىل  �ل���ع���ودة  �مل��وظ��ف��ني يف 

�سانع  لأك���ر  تابعة  فيتنامية  وح���دة 

مما  �ل��ع��امل،  يف  �لريا�سية  ل��اأح��ذي��ة 

�إىل �لإن���ت���اج  �ل���ع���ودة  ي��ع��ر���ض خ��ط��ط 

�ملقبل للخطر. �ل�سهر  �لكامل 

من   %30 �إىل   %20 م��ن  ف��ق��ط  ع���اد 

���س��رك��ة  �إىل م���رك���ز ع��م��ل��ي��ات  �ل��ع��م��ال 

 Pou �ل��ت��اي��و�ن��ي��ة  �لأح��ذي��ة  �سناعة 

 Ho م��دي��ن��ة  يف   Chen Corp
�أع����ي����د  ع����ن����دم����ا   ،Chi Minh
ذك��ره  م��ا  �لأرب���ع���اء، بح�سب  �ف��ت��ت��اح��ه 

..Zing News
وق���ال �مل��وق��ع �لإخ���ب���اري، ن��ق��ًا عن 

هذ�  �إن  �ل�سركة،  عمال  نقابة  رئي�ض 

�أل��ف عامل مل   40 م��ن  �أك��ر  �أن  يعني 

يعودو� بعد.

 Pou Chen ب��ني عماء  وم��ن 

 Adidasو  Nike Inc ���س��رك��ة 

..AG
�ملهاجرين  �لعمال  من  �لآلف  عاد 

�لفيتناميني �إىل مقاطعاتهم �لأ�سلية 

متاأكدة  غر  و�ل�سركة  �لوباء،  خال 

ع��دد  زي������ادة  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  ك����ان  �إذ�  مم���ا 

كما  طاقتها  بكامل  للعمل  �ملوظفني 

نوفمر،  منت�سف  يف  ل��ه  خمطط  ه��و 

للتقرير. وفًقا 

من  �لفيتنامية  �حلكومة  وح��ذرت 

�مل��ه��اج��ري��ن قد  �ل��ع��م��ال  م��اي��ني  �أن 

ي���ف���رون م���ن ق��ل��ب �ل���ب���اد �ل�����س��ن��اع��ي 

ي��وؤدي  مم��ا  منه،  هو�سي  مدينة  ح��ول 

���س��ل�����س��ل��ة  يف  �ل����ت����وت����ر�ت  ت���ف���اق���م  �إىل 

�لتوريد �لعاملية �مل�سطربة بالفعل، يف 

�لغربيون  �لتجزئة  جتار  ي�ستعد  وقت 

مل��و���س��م �ل��ت�����س��وق �ل��رئ��ي�����س��ي يف ع��ي��د 

�ملياد.

�أ���س��ه��ر  ي�����س��اف ه���ذ� �ل��ت��ه��دي��د �إىل 

م��ن �ل�����س��غ��ط ع��ل��ى ���س��ا���س��ل �ل��ت��وري��د 

�ل�����س��ن��اع��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث �أج����رت 

و�مل��و�ن��ئ  �مل�سانع  ك��وف��ي��د-19  جائحة 

�آ�سيا،  �أن��ح��اء  جميع  يف  �لإغ���اق  على 

�لكمبيوتر  ل��رق��ائ��ق  �لرئي�سي  �مل��ن��ت��ج 

�ل�ستهاكية  و�ل�����س��ل��ع  �خل���ام  و�مل����و�د 

�جل���اه���زة م��ث��ل �لأح���ذي���ة �ل��ري��ا���س��ي��ة 

و�ألعاب �لأطفال و�ل�سيار�ت.

 Zing News ومل يذكر تقرير

�لعمال قد غادرو� م�سانع  �إذ� كان  ما 

�مل���ق���اط���ع���ات  يف   Pou Chen
 Tayو Dong Nai ملجاورة مثل�

.Tien Giangو  Ninh

لندن - وا�س

�لتعاون  ملجل�ض  �ل��ع��ام  �لأم���ني  رّح��ب 

نايف  �ل��دك��ت��ور  �لعربية  �خلليج  ل���دول 

وزيرة  باإعان  �حلجرف،  مبارك  فاح 

ماري  �آن  بريطانيا  يف  �لدولية  �لتجارة 

ت��ري��ف��ي��ل��ي��ان، ع��ن �إط����اق �ل���س��ت�����س��ار�ت 

بني  �حل���ّرة  �ل��ت��ج��ارة  ملفاو�سات  �ل��ع��ام��ة 

جاء  �لذي  �لتعاون،  وجمل�ض  بريطانيا 

�لتي  �لر�سمية  �ل��زي��ارة  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن 

�لعا�سمة  �إىل  �ل��ع��ام  �لأم���ني  ب��ه��ا  ي��ق��وم 

لندن. �لريطانية 

�لإع��ان  �أن  �لدكتور �حلجرف  و�أك��د 

مي��ث��ل خ���ط���وة ن��ح��و ت��ع��زي��ز �ل��ع��اق��ات 

�لطرفني  ب��ني  و�لقت�سادية  �لتجارية 

�مل�سرتكة. �مل�سالح  خلدمة 

ج����اء ذل����ك خ����ال ج��ل�����س��ة �مل��ب��اح��ث��ات 

�ل��ر���س��م��ي��ة �ل��ت��ي ع��ق��دت �جل��م��ع��ة، بني 

�جل���ان���ب���ني يف �ل��ع��ا���س��م��ة �ل��ري��ط��ان��ي��ة 

ل����ن����دن، ح���ي���ث �ل���ت���ق���ى �ل���دك���ت���ور ن��اي��ف 

�آن  �لدولية  �لتجارة  بوزيرة  �حلجرف، 

ماري تريفيليان، وكذلك بوزير �لدولة 

�ل��ري��ط��اين ل��ل��ت��ج��ارة �ل��دول��ي��ة ر�ن��ي��ل 

�لفريق  رئ��ي�����ض  ور�دي��ن��ا،ب��ح�����س��ور  ج��اي��ا 

بن  عبد�لرحمن  �خلليجي  �لتفاو�سي 

�أحمد �حلربي، وم�ساركة وزير �ل�سناعة 

و�لتجارة و�ل�سياحة �لبحريني ز�يد بن 

ر��سد �لزياين “ عر �لت�سال �ملرئي«.

ع���ن تطلعه  �ل���ع���ام  �لأم������ني  و�أع������رب 

ل�����س����ت����ك����م����ال ه�������ذه �مل�����ف�����او������س�����ات م��ع 

ب����ري����ط����ان����ي����ا،�إْذ ���س��ت��ع��م��ل ع���ل���ى ت��ع��زي��ز 

�ل��ت��ك��ام��ل �لق��ت�����س��ادي ب���ني �جل��ان��ب��ني، 

وف�����ت�����ح �لأ���������س��������و�ق �أم����������ام �ل�������س���رك���ات 

�خل��ل��ي��ج��ي��ة و�ل���ري���ط���ان���ي���ة، وت���ع���زي���ز 

�لتجارة  بتو�سيع  �لقت�سادي  �ل��ت��ع��اون 

و�ل�ستثمار بني �جلانبني.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، �أك����دت وزي����رة �ل��ت��ج��ارة 

�ل���ت���ع���اون  جم��ل�����ض  دول  �أن  �ل����دول����ي����ة، 

�خل��ل��ي��ج��ي ت��ع��د ���س��ري��ًك��ا جت���ارًي���ا م��ه��ًم��ا، 

ما  �ملتحدة  �ململكة  �سادر�ت  بلغت  حيث 

�إ�سرتليني  جنيه  مليار   22 م��ن  ي��ق��رب 

 30 عن  تزيد  بقيمة  �لثنائية  و�لتجارة 

2020م،  ع��ام  يف  �إ�سرتليني  جنيه  مليار 

�أن  �ل��ت��ج��ارة �حل���ّرة  �تفاقيه  ���س��اأن  وم��ن 

�ل��ت��ايل  �مل�����س��ت��وى  �إىل  ب��ال��ع��اق��ة  تنتقل 

يف ���س��ن��اع��ات �مل�����س��ت��ق��ب��ل م��ث��ل �ل��ت��ج��ارة 

�لرقمية و�خلدمات و�لنمو �لأخ�سر.

و�أ������س�����اف�����ت ب�����اأن�����ه مي���ك���ن ل�������س���رك���ات 

�خل��دم��ات �مل��ال��ي��ة و�ل��رق��م��ي��ة ج��ن��ًب��ا �إىل 

ج��ن��ب م���ع م��ق��دم��ي خ���دم���ات �ل��ت��ع��ل��ي��م 

يف  مكانتها  تعزيز  �ل�سحية،  و�لرعاية 

�ململكة  يف  كبر  بتقدير  حتظى  منطقة 

�ملتحدة.

�تفاقية  �أن  �إىل  تريفيليان  و�أ���س��ارت 

�خلليجي  �لتعاون  جمل�ض  مع  �لتجارة 

فر�سة كبرة لتحرير �لتجارة مع �سوق 

متنامية لاأعمال �لريطانية، وتعميق 

�ل��ع��اق��ات م���ع م��ن��ط��ق��ة ح��ي��وي��ة ت��خ��دم 

ن�سعى  ونحن  �لإ�سرت�تيجية.  م�ساحلنا 

تك�سر  و���س��ام��ل��ة  ح��دي��ث��ة  �ت��ف��اق��ي��ة  �إىل 

�حل��و�ج��ز �ل��ت��ج��اري��ة �أم���ام ���س��وق �سخم 

لاأطعمة و�مل�سروبات ويف جمالت مثل 

�لتجارة �لرقمية و�لطاقة �ملتجددة.

و�أك���د وزي���ر �ل��ت��ج��ارة �ل��دول��ي��ة ر�نيل 

ت�����س��ك��ل  �ل���ت���ي  �ل������دول  �أن  ج���اي���اوردي���ن���ا 

جم���ل�������ض �ل�����ت�����ع�����اون �خل���ل���ي���ج���ي م����ًع����ا، 

�لتجاريني  �سركائنا  �أك���ر  م��ن  و�ح���دة 

و�ل���س��ت��ث��م��اري��ني، وت�����س��م �أك���ر م��ن 50 

م���ل���ي���ون ����س���خ�������ض، ون���ح���ن م�����س��م��م��ون 

�إب�����ر�م ���س��ف��ق��ة م���ن ���س��اأن��ه��ا تعزيز  ع��ل��ى 

ع��اق��ات��ن��ا وج����ذب �ل���س��ت��ث��م��ار وت��ع��زي��ز 

�لفر�ض �لتجارية وتوفر فو�ئد كبرة 

لاأعمال يف �جلانبني.

نيويورك - رويرتز

�رت��ف��ع��ت �أ���س��ع��ار �ل��ن��ف��ط ، و���س��ع��دت 

نحو 4% يف �أ�سبوع، �إذ دفعت �أزمة عاملية 

يف �ل��ط��اق��ة �أ����س���ع���ار �خل����ام �لأم���رك���ي 

ل��ت�����س��ج��ل �أع����ل����ى م�����س��ت��وى يف ن���ح���و 7 

�مل�ستهلكة  �ل��دول  تو�جه  بينما  �سنو�ت 

�ل��وف��اء  يف  م�سكات  للطاقة  �ل��ك��رى 

بالطلب.

ع���ل���ى �ل����رغ����م م����ن ت���ن���ام���ي �ل��ط��ل��ب 

�لعاملي على �لطاقة مع تعايف �لأن�سطة 

�أوبك  �لقت�سادية من �جلائحة، قالت 

وحلفاوؤها �إنهم �سي�ستمرون على م�سار 

يقلل تدريجيا من خف�ض �لإنتاج.

ك���م���ا ق���ال���ت �حل���ك���وم���ة �لأم���رك���ي���ة 

�أنها  �إل  �ل��ط��اق��ة،  �أ���س��و�ق  ت��ر�ق��ب  �إن��ه��ا 

ف���وري���ة لت��خ��اذ  خ��ط��ط  �أي  ت��ع��ل��ن  مل 

�ل�سخ  مثل  �لأ�سعار  خلف�ض  �إج��ر�ء�ت 

وهو  �ل�سرت�تيجية  �لحتياطيات  من 

ما دعم �لأ�سعار �أي�سا.

برنت  خلام  �لآجلة  �لعقود  و�رتفعت 

دولر   82.39 �إىل   %0.5 �أو  ���س��ن��ت��ا   44

للرميل. ويف وقت �سابق من �لأ�سبوع، 

ث��اث  لأع��ل��ى م�ستوى يف  ب��رن��ت  و���س��ل 

83.47 دولر للرميل. �سنو�ت م�سجا 

ك��م��ا �رت��ف��ع��ت �ل��ع��ق��ود �لآج���ل���ة خل��ام 

دولر   1.05 �ل��و���س��ي��ط  ت��ك�����س��ا���ض  غ���رب 

للرميل  دولر   79.35 �إىل   %1.3 �أو 

�إغاق  �أعلى  ذلك  و�سكل  �لت�سوية  عند 

ل��ل��خ��ام �لأم���رك���ي م��ن��ذ 31 �أك��ت��وب��ر /

ت�سرين �لأول 2014.

�لو�سيط  تك�سا�ض  غرب  خام  ولم�ض 

م�ستوى فوق 80 دولر� للرميل لفرتة 

�آخ��ر جل�سة  م��ن  �سابق  وق��ت  وج��ي��زة يف 

تد�ول للخام.

و���س��ه��دت �أ����س���و�ق �ل��ط��اق��ة ن��ق�����س��ا يف 

�لطلب  حت�سن  مو�جهة  يف  �لإم����د�د�ت 

ع���ل���ى �ل�����وق�����ود م����ع ت����ع����ايف �لأن�������س���ط���ة 

�لقت�سادية من تبعات �جلائحة.

ويخ�سى �لكثرون من �أن حلول �ستاء 

ب����ارد ق��د ي�����س��ع م��زي��د� م��ن �ل�����س��غ��وط 

و�أم��رت  �لطبيعي.  �لغاز  �إم���د�د�ت  على 

�ل�������س���ني �مل���ن���اج���م يف �إق���ل���ي���م م��ن��غ��ول��ي��ا 

�لد�خلية بزيادة �إنتاج �لفحم للتخفيف 

من �أزمة �لطاقة.

وا�شنطن - اأ ف ب

�أع���ل���ن ���س��ن��دوق �ل��ن��ق��د �ل����دويل ، �أن���ه 

ب�����س��اأن  ق�����ر�ره  جد�”  “قريبا  ���س��ي��ح�����س��م 

�ح����ت����ف����اظ ك���ري�������س���ت���ال���ي���ن���ا غ���ورغ���ي���ي���ف���ا 

وكان  لل�سندوق.  عامة  مديرة  مبن�سبها 

ل��ل��م��ح��ام��اة ق���د ك�سف  مل��وؤ���س�����س��ة  حت��ق��ي��ق 

�إر���س��اء  ببيانات  تاعبت  غورغييفا  �أن 

يف  ه��ام��ا  من�سبا  �سغلها  خ���ال  لل�سني 

�لبنك �لدويل.

لل�سندوق  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����ض  وق���ال 

“حقق تقدما  �إنه  بعد �جتماعه �جلمعة، 

لكنه  ل��ل��ق�����س��ي��ة  ت��ق��ي��ي��م��ه  يف  ملحوظا” 

�لتفا�سيل  من  �ملزيد  “طلب  على  و�ف��ق 

�لإي�����س��اح��ي��ة م���ع �ل��ت��ط��ل��ع ل��ل��ت��و���س��ل يف 

لتقدير�ته  ��ستنتاج  �إىل  �لعاجل  �لقريب 

�لق�سية«. حول 

�لبالغة  غورغييفا  �أعربت  و�خلمي�ض، 

“حل  �إىل  بالتو�سل  �أملها  ع��ن  عاما   68

�سريع” للق�سية.

لل�سندوق  �لتنفيذي  �ملجل�ض  ويعكف 

ع��ل��ى م��ر�ج��ع��ة �ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل����ذي �أج��رت��ه 

ل��ل��م��ح��ام��اة  هيل”  “ويلمر  م��وؤ���س�����س��ة 

خ��ال  �أن���ه  �إىل  وت��و���س��ل  �مل��ا���س��ي  �ل�سهر 

تنفيذية  رئي�سة  غورغييفا  عمل  ف��رتة 

ل��ل��ب��ن��ك �ل���������دويل، ك����ان����ت ه����ي م����ن ب��ني 

ك��ب��ار �مل�����س��وؤول��ني �ل���ذي���ن ���س��غ��ط��و� على 

�ل�سني  ل�سالح  بيانات  لتغير  موظفني 

�أن�سطة  “ممار�سة  تقرير  �إع���د�د  خ��ال 

�لأعمال” لعام 2018.

و�ل����ت����ق����ري����ر �ل�����ه�����ام ي�������س���ن���ف �ل������دول 

ب��ن��اء ع��ل��ى ق��و�ن��ني �لأن�����س��ط��ة �ل��ت��ج��اري��ة 

ت�سبب  وق��د  �لقت�سادية،  و�لإ���س��اح��ات 

للح�سول  �ل��دول  حكومات  بني  بتناف�ض 

ع��ل��ى م���ر�ك���ز �أع���ل���ى يف �ل��رتت��ي��ب جل��ذب 

�مل�ستثمرين.

��ستكت  بكني  ف��اإن  �لتحقيق،  وبح�سب 

قائمة  على   78 �ملرتبة  يف  ت�سنيفها  م��ن 

2017، وت��ق��ري��ر �ل��ع��ام �ل��ت��ايل ك��ان  �ل��ع��ام 

م��رت��ب��ة  يف  ب���ك���ني  ي���ظ���ه���ر  �أن  ي���ف���رت����ض 

�ملجل�ض  �ىل  غورغييفا  وحت��دث��ت  �أدن���ى. 

هذ�  �ل��دويل  �لنقد  ل�سندوق  �لتنفيذي 

�لأ�سبوع.

��ستنتاجات  ب�سدة  نفت  قد  كانت  وهي 

“ويلمر هيل”، وبعث حماميها �خلمي�ض 
يعرت�ض  �لتنفيذي  �ملجل�ض  �ىل  بر�سالة 

بالإ�سافة  �ل�ستنتاجات،  ه��ذه  على  فيه 

 12 �مل���وؤل���ف���ة م���ن  ���س��ه��ادت��ه��ا  �ىل �ر����س���ال 

�سفحة لأع�ساء �ملجل�ض �ل24.

غورغييفا  �أن  �ملحاماة  �سركة  ووجدت 

وزي��ر  دي��ان��ك��وف  �سيميون  م�ساعدها  م��ع 

�مل���ال���ي���ة �ل���ب���ل���غ���اري �ل�����س��اب��ق �ل�����ذي �أع���د 

�لبنك  رئي�ض  كيم  يونغ  وجيم  �لتقرير 

�ملوظفني  على  �سغوطا  م��ار���س��و�  �آن���ذ�ك 

لتغير ترتيب �ل�سني لتجنب �إغ�سابها.

وق���ال م�����س��در ق��ري��ب م��ن �مل��ل��ف طلب 

�لتنفيذي  �ملجل�ض  �إن  هويته  ك�سف  عدم 

م�سيفا  �ل�سبت،  �أخ��رى  م��رة  يجتمع  قد 

فرن�سا  دع��م  على  خ�سلت  غورغييفا  �أن 

ودول �أوروبية �أخرى.

�لتي تعد  �ملتحدة  �لوليات  ومل حتدد 

�لنقد موقفها  ع�سو� رئي�سيا يف �سندوق 

وف��ق��ا مل�سدرين  غ��ورغ��ي��ي��ف��ا،  ب�����س��اأن  ب��ع��د 

مطلعني.

ح�سا�ض  وق��ت  يف  �لق�سية  ه��ذه  وت��اأت��ي 

م��ع ح��ي��ث م��ن �مل��ق��رر �أن ي��ب��د�أ ���س��ن��دوق 

�لنقد �لدويل و�لبنك �لدويل �جتماعات 

�خلريف �لإثنني.

ترحيب خليجي بمفاوضات التجارة الحرة مع بريطانيا

قريبًا جدًا.. حسم بقاء غورغييفا على رأس صندوق النقد الدولي

مكاسب النفط األسبوعية 4% مع غياب بوادر انفراج أزمة الطاقة

الأحد   10 /10/ 2021 



االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

اخل�سر  �سالح  حممد  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركاه  

 )  53791( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1999/8/30 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 مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�سنة 1997 

وتعديالته

ذ.م.م   الزراعيه    لال�ستثمارات  الردنيه  الب�سائر  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 5934 ( بتاريخ 

)1999/11/23 (

�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت 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 : الرائد القا�سي الدكتور ا�سامه املناع�سه

عنوان امل�سفي : عمان – جممع العمال – �سارع عبداهلل الثاين بن احل�سني

�ص.ب )927759( الرمز الربيدي ) 11190( اململكة الردنية الها�سمية

هاتف ) 06/5860017 ( فاك�ص ) 06/5860016( 

خلوي ) 0772000139 (

م�سفي ال�سركة

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : عبداهلل 

هاني حسن عقل
يف  عملك  ع��ن  منقطع  ان��ك  حيث 

التنظيف  خل��دم��ات  بلوتو  �سركة 

متتالية  اي��ام   10 عن  تزيد  ومل��دة 

لغاية  عملك  مقر  اىل  ت��ع��ود  ومل 

ت��اري��خ ه���ذا الن����ذار دون اج���ازة 

قانونية او عذر م�سروع . لذا فاننا 

عملك  اىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  اي��ام   3 خ��الل 

فاقدا  تعترب  �سوف  وال  الع���الن 

 28 امل��ادة  باأحكام  عمال  لوظيفتك 

العمل الردين رقم  ه� من قانون   /

مع  وتعديالته   1996 ل�سنة   )  8  (

حقوقها  بكامل  ال�سركة  احتفاظ 

جتاهك املنذر

شركة بلوتو لخدمات التنظيف

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة :

سخاء جميل مصطفى الزعبي
عملك  ع��ن  منقطعة  ان���ك  ح��ي��ث 

متتالية  ايام  ع�سرة  عن  تزيد  مدة 

لغاية  عملك  مقر  اىل  تعودي  ومل 

ت��اري��خ ه���ذا الن����ذار دون اج���ازة 

قانونية او عذر م�سروع . لذا فاننا 

عملك  اىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  اي��ام   3 خ��الل 

فاقدة  تعتربي  �سوف  وال  العالن 

 28 امل��ادة  باأحكام  عمال  لوظيفتك 

العمل الردين رقم  ه� من قانون   /

مع  وتعديالته   1996 ل�سنة   )  8  (

حقوقها  بكامل  املوؤ�س�سة   احتفاظ 

جتاهك .

مؤسسة الشهد لخدمات 

التنظيف والصيانه العامة 

اعالن 
بمقضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم )19( لسنة 1988 وتعديالته
يعلن للعموم وملدة خم�سة ع�سر يوما من تاريخه جدول تقدير قيمة  الوحدة ال�سكنية رقم )559 ( 

حو�ص )39 ( اجلبل من ارا�سي ال�سايف وامل�ستملكة مبوجب قرار جمل�ص ادارة �سلطة وادي الردن 

تاريخ   )  1776/13/59/6  ( بالكتاب رقم  الرئا�سة  1980/11/9 وموافقة  تاريخ   ) رقم ) 219 

 . 1981/2/11

الغ��وار   / وامل�ساحة  الرا�سي  دائ��رة  لوحة  على   2021/10/6 املوافق  الربعاء  يوم  علق  قد 

اجلنوبية  الغ��وار  بلدية  رئي�ص  اىل  منه  اخرى  ن�سخة  و�سلمت  ب��ارزا  حمال  باعتباره  اجلنوبية 

لطالع اجلميع ذوي احلقوق عليه .

ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�ص على قرار اللجنة خالل خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ انتهاء مدة العالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة ال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�ص 

من   ) 21/و   ( املادة  باأحكام  عماًل  التقدير  على  لالعرتا�ص  كاأمانة  دينارا   ) ع�سر  خم�سة   ( مبلغ 

القانون املذكور.

رئيس لجنة تقدير االراضي
املهندس سامر محمد الدويري

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�سنة 1997 

بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته 

الهيئة العامة ل�سركة   الب�سائر الردنيه لال�ستثمارات الزراعية   وامل�سجلة 

 )5934( الرقم  حتت  حم��دودة  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا 

بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد    1999/11/23 بتاريخ  

وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة    2021/9/30

الرائد القا�سي الدكتور ا�سامه املناع�سه   م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي 

هو :

– ���ص.ب  ب��ن احل�سني  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  – ���س��ارع  الع��م��ال  – جممع  عمان 

927759 الرمز الربيدي عمان 11190 اململكة الردنية الها�سمية – هاتف 

065860017 – فاك�ص 065860016  خلوي 0772000139 

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة غ�سان واحمد ال�سربجي  وامل�سجلة يف �سجل 

  2007/7/29 بتاريخ   )86976( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : غ�سان واحمد ال�سربجي

اإىل �سركة : احمد ال�سربجي و�سريكه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف : وصفي يوسف حسن مطاوع

الرقم الوطني : 9721006102

نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة اأيام  متتالية دون عذر 

من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك  اإىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإح�سار ما يربز غيابك وال فاإنك �سوف 

 )28  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة خريات الشمال للدواجن واالعالف.

اعالن صادر عن بلدية املفرق الكربى

ودي��وان  املحلية  الدارة  وزارة  مع  بالتن�سيق  الكربى  املفرق  بلدية  تطلب 

وذلك  املوظفني  �سوؤون  جلنة  مراجعة  باأدناه  املذكورات  من  املدنية  اخلدمة 

 2021/10/12 بتمام ال�ساعة احلادية ع�سر من �سباح يوم الثالثاء املوافق 

يف قاعة مركز التدريب والتطوير الواقع يف حديقة املرحوم عطااهلل ال�سبيل 

وذلك لغايات اجراء املقابلة ال�سخ�سية م�سطحبني معهن البطاقة ال�سخ�سية 

وكل من يتخلف عن املقابلة يعترب م�ستنكف عن الوظيفة .

بكالوري�ص حما�سبة : 

ي�سرى حممود مر�سد عليمات .

ايات حمدان احمد �سالمة .

هناء عليان عبد الرحمن عبداهلل .

�سفاء حممد �سليمان املحارمه .

اريج عبد الهادي �سلمان ابو عليم .

تهاين عطيه ندى الزبيدي .

زهر �سليمان احمد امل�ساقبه .

رئيس لجنة بلدية املفرق الكربى
د. هاني عبيد الشوره

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   الهند�سية   للخدمات  الب�ساط  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 31108 ( 

بتاريخ ) 2013/1/16(

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 : بكر عبد الهادي ح�سني �سعيدي

عنوان امل�سفي : عني البا�سا - امل�سمار

خلوي ) 0790389472 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200156393(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة احمد يا�سني دخل اهلل ال�سرايره و�سركاه  وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )114712( بتاريخ 2016/9/19  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/10/6 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  احمد يا�سني دخل اهلل ال�سرايره  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الكرك - موؤته – ت: 0799045049

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن

يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�ص   1966 ل�سنة   )  79  ( رقم  والقرى والبنية 

  2021/7/5 تاريخ   )  3/493  ( رقم  بقراره   قرر  قد  العلى 

املوافقة على خمطط  تعديل م�سار �سارع يف القطعة رقم 

ارا�سي  من  اجلنوبي  املفرق   )  4  ( رقم  احلو�ص  �سمن   )  22  (

املفرق .

وح�سب  املفرق  ق�سبة  ل��واء   / الكربى  املفرق  بلدية  يف  وذل��ك 

املخطط التعديلي املعد لهذه الغايه وو�سعه مو�سع تنفيذ  .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  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 ورثة جمال حجازي   

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم )2465 

( بتاريخ 1986/2/20 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

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) حمطة �سهول دير ابان لغ�سيل ال�سيارات( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم 

)248809( با�سم ) ن�سال جميل حممد �سحاده ابو �سخن ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم 

) �سياء وائل جميل ابو �سخن ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا 

العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) حمطة طلة جبل التاج خلدمة ال�سيارات ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم 

)216315( با�سم ) يزيد حممد �سليمان الكعابنه   ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) رامي 

عمر عبد العزيز عبد الهادى ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا 

العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) �سيدلية الهدف( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )209895( با�سم ) معاذ 

عبداهلل حممد ابو رزق   ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) �سركة غرناطة لتجارة املواد 

ال�سيدلنية ذ م م ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) �سوبر ماركت نخبة حي القد�ص( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )250763( 

�سيف  �سليم  تقى   ( با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) الق�سا�ص  م�سطفى  علي  مهند   ( با�سم 

الدين الدويك( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

ل�سركة   الردنيه  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

لتجاره ال�سلع والوكالت   وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات 

  1990/4/3 بتاريخ    )2256( الرقم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2021/7/27  

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

موري�ص ق�سطه عكاوي   م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

رقم  – عمارة  �سادق  عبداهلل  حممد  – �سارع  – الرابيه  عمان 

12  – هاتف خلوي 0799465007 – �ص.ب 9097 رمز بريدي 

11191

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  الردنيه لتجاره ال�سلع والوكالت   ذ.م.م  

 ) 2256 وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 

بتاريخ ) 1990/4/3(

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 : موري�ص ق�سطه عكاوي

عنوان امل�سفي : عمان – الرابيه – �سارع حممد عبداهلل �سادق 

– عماره رقم 12
�ص.ب ) 9097 ( الرمز الربيدي ) 11191 (

خلوي ) 0799465007 (

م�سفي ال�سركة

الحد    10 / 10 /2021

العدد رقم:    5836



الدويل
90

�إعللان  �إىل  ال  الأفغان�ستان،  دولللة جمللاورة  �أكللر  وهللي  �ل�سعبية،  �ل�سني  ت�سَع جمهورية   مل 

�لتي تديرها  �لدولة  �لعد�ء الأفغان�ستان طالبان، وال لفر�ض عقوبات على تلك �حلركة وتلكم 

�حلركة، وال �إىل �إبر�ز مطالب ما بوجه قادة �أفغان�ستان كما تفعل بع�ض �لدول �لتي تفر�ض ر�أيها 

وم�سارها ونهجها على دول �أخرى ك�سروط ملد يد �مل�ساعدة �إليها.

�الأوىل  �لدفعة  �ملا�سي  �سبتمر  �الأخللرة من  �ل�ساعات  �أجنللز يف  �الأفغاين  �ل�سيني  �لتقارب   

يف  و��ستقبلها  الأفغان�ستان،  �ل�سينية  �حلكومة  مها  ُتقدِّ �لتي  �لطارئة  �الإن�سانية  �مل�ساعد�ت  من 

�ملطار خليل �لرحمن حقان، �لقائم باأعمال وزير �سوؤون �لاجئني يف �حلكومة �الأفغانية �ملوؤقتة، 

وَمن �ساهد �ل�سور عن ذلك �قتنع باأن بكني وكابل ت�سر�ن ببطء، لكن بثقٍة، يف طريق تطبيع 

عاقاتهما وتدعيم ركائزها وتفاهماتها ونتاجاتها وتوليد�تها �ل�سلمية.

�مل�ساعد�ت  ملو��سلة  م�ستعدة  بللاده  �أن  يللو،  و�نللغ  كابل  لللدى  �ل�سيني  �ل�سفر  ت�سريحات   

�الإن�سانية غر �مل�سروطة ل�سعب �أفغان�ستان، كان لها وقٌع �إيجابي كبر يف �لَعامَل �إذ �أكدت �سيا�سة 

وللحفاظ  باالجتاهني،  كابل  مع  و�لتعاون  �ل�سام  �أجللو�ء  على  بكني  وحر�ض  �ملتو�زنة،  �ل�سني 

على هدوء و��ستقر�ر �حلدود مع �جلارة �الأفغانية �لتي حتد �ل�سني من �لغرب، ف�سمنت �ل�سني 

��ستقر�ًر� يف �أق�سى غربها �جلغر�يف، وللحوؤول دون �أّي تدخات لقوى متطرفة يف �أحو�ل �ملناطق 

�ل�سينية �لغربية، وباالأخ�ض يف �سينجيانغ �لتي عانت من عمليات �إرهابية كثرة خال �ل�سنو�ت 

– كما كان  �الإيغور  َيقود  �لذي قد  �ل�سعبي و�لقومي  �لتململ  �ملا�سيات، بغية فر�ض حالة من 

َيعتقد �أ�سحاب �الأجند�ت �خلارجية – �إىل �النف�سال عن �لوطن �الأم – �ل�سني، وبالتايل حتويل 

�ل�سني �إىل دولة م�سطربة َي�سهل تفتيتها! 

 وكالة “خاما بر�ض” �الأفغان�ستانية �أّكدت لقاء �ل�سفر �ل�سيني مع خليل حقان، ونتج عنه 

تعّهد �ل�سني بو�سول م�ساعد�تها �الإغاثية لكابل بحلول ف�سل �ل�ستاء هذ� �لعام، �إ�سافة �إىل �أن 

�ل�سني �ستقدم لل�سعب �الأفغاين 15 مليون دوالر كم�ساعد�ت �إن�سانية، ومليون جرعة من لقاح 

كورونا، وتاأتي تلك �الإغاثة يف �لوقت �لذي يحتاج فيه �أكرث من 18 مليون �سخ�ض يف �أفغان�ستان 

�إىل م�ساعد�ت �إن�سانية مع �قرت�ب �ل�ستاء.

 �إ�سافة �إىل كل ذلك، تعمل �ل�سني يف �إطار نهج �لتعاون وح�سن �جلو�ر مع �أفغان�ستان طالبان 

على حل �مل�سكات �لد�خلية �لكثرة الأفغان�ستان، و�لنهو�ض بها يف جماالت عديدة ما ي�سب يف 

خدمة �الأفغانيني و�أو�ساعهم، وترطيب �الأجو�ء يف بادهم، ونزع فتيل �أي ��سطر�ب قد يطر�أ 

تخريبي  �سيا�سي  تدخل  الأي  �إحباًطا  بينهما  �لتاقي  نقاط  وتعزيز  �لدولتني،  عاقات  على 

و�لعو��سم  كابل  بني  �ملُحتملة  �ملو�جهات  ِن�سب  درجللة  �أدنللى  �إىل  �ض  ُيخفِّ للا  ِمَّ بينهما،  حمتمل 

�أية عمليات تخريبية  �سابقا من  �ل�سوفييتية  �لو�سطى  �آ�سيا  دول  ويعمل على حماية  �الأخللرى، 

لقوى متطرفة، ويثبِّت �أجو�ء �الأمان يف تلكم �ملنطقة �لو��سعة، وجتذير �لتعاون �جلماعي لتلك 

�ل�سعوب  �أمام  �ليوم  �لتنمية و�الزدهللار، فهو �لطريق �لوحيد  �إز�ء ق�سية  �أفغان�ستان  �لدول مع 

َدِة بني حني و�آخر باحلروب و�لنز�عات �ملُفركة من جانب قوى تو�سعية  �لنامية و�لفقرة �ملُهدَّ

تعتا�ض على موت وخر�ب غرها.    

�القت�سادي  �لتطور  ف�ساء�ت  �إىل  باأفغان�ستان  �ستاأخذ�ن  كابل  مللع  بكني  وتللعللاون  �سد�قة   

و�لزر�عي، �لذي َي�ستند يف جناحه على عو�مل �لتعاون �ل�سيني �الأفغاين �لوثيق على �مل�ساحات 

�لو��سعة �لتي تتيحها �سد�قة �لنظامني �الأفغاين و�ل�سيني يف �ل�سيا�سية و�ال�ستثمار�ت و��ستقر�ر 

ا، فتلك �ملنطقة �الآ�سيوية �الإ�سرت�تيجية �ملُعّذبة ال  �الأمن و�الأمان، ويف غرها من �ملناحي �أي�سً

ترغب يف تو��سل عذ�باتها و�سيان دماء �سعبها، وها هي توؤكد �سعيها �إىل �لتوظيفات �ل�سينية 

�لفلكية يف مبادرة �حلز�م و�لطريق، بخا�سة يف عملية �إعادة �إعمار �أفغان�ستان بعد عقدين من 

�الأفغانية �جلديدة و�عية مل�ساحلها، و�ستعمل  �ل�سلطات  باأن  �أعتقد  �لرت�جع �حل�ساري، ولهذ� 

دورهللا  الأفغان�ستان  ُيعيد  مللا  بخا�سة،  �القت�سادية  �الأو�للسللاع  �سويَّة  رفللع  يف  لتنجح  ذلللك  على 

�الإ�سرت�تيجي و�لتاريخي �ملِحوري يف �أ�سيا. 

 ُخا�سة �لقول: �ل�سني و�أفغان�ستان و�لدول �جلارة لهما و�لبعيدة عنهما �ستكون ر�بحة من 

�لتقارب �لكبر و�لتفاهم بني كابل وبكني، و�سين�سحب ذلك بالتاأكيد على كل �لب�سرية، ونتمنى 

ذلك �سريًعا.

*خبر يف �لق�سايا �ل�سينية.

األكاديمي مروان سوداح

الصين ُتنجد أفغانستان

االنباط-وكاالت

بال�سفة  نقطة   63 يف  مو�جهات  �ندلعت 

�لغربية، �الأ�سبوع �ملا�سي، تخللها ��ستباكات 

ملل�للسلللللحللة وتللنللفلليللذ 6 عللمللللليللة �إطلللللللاق نلللار 

�أكو�ع نا�سفة وزجاجات  �إلقاء  باالإ�سافة �ىل 

حارقة، �أدت �إىل �إ�سابة  3 من �مل�ستوطنني

عمليتي  �سجلت  �جلمعة  �أم�ض  يللوم  ففي 

�إطلللاق نللار جتللاه قلللو�ت �الحللتللال بالقرب 

بلدة  ويف  نابل�ض،  جنوب  يت�سهار  حاجز  من 

قللبللاطلليللة، كللمللا �للسللهللدت مللديللنللة جللنللني �إلللقللاء 

�أكو�ع متفجرة

و�ندلعت مو�جهات يف 11 نقطة مو�جهة، 

ع�سر�ت  وقللوع  �إىل  �أدت  متفرقة  مناطق  يف 

�سجلت  �لتي  بيتا  بلدة  يف  �أبرزها  �الإ�سابات 

وحدها 74 �إ�سابة

وتلللوزعلللت نللقللاط �مللللو�جلللهلللة بللاللل�للسللفللة يف 

�للل�للسلليللخ جللر�ح  �لللعللامللود وحلللي  بلللاب  منطقة 

�لز�وية  باب  ومنطقة  بالقد�ض،  بدو  وبلدة 

وبلدة  �خلللللليللل،  مبدينة  �لللقللدميللة  و�لللبلللللدة 

ملدينة  �جلنوبي  و�حلللاجللز  بجنني،  قباطية 

قلقيلية وبلدة كفر قدوم، وبلدتي بيتا وبيت 

دجن ومنطقة حاجز حو�رة يف نابل�ض

ويللللوم �خلللملليلل�للض، �نللدلللعللت مللو�جللهللات يف 

�أكرث من منطقة �أبرزها يف مدينة �لقد�ض، 

�مل�ستوطنني  �ثنني من  �إ�سابة  و�أ�سفرت عن 

�لعامود  بللاب  منطقتي  من  بالقرب  بجر�ح 

و�الأ�سباط

�أكللو�ع  �إلللقللاء  بنابل�ض  بيتا  بلدة  و�سهدت 

�لزجاجات  �إلللقللاء  �إىل  باالإ�سافة  متفجرة، 

قرب  “حلمي�ض”  م�ستوطنة  قرب  �حلارقة 

ر�م �هلل

و�ندلعت مو�جهات يف 12 نقطة مو�جهة 

يف باب �لعامود و�سلو�ن ور�أ�ض �لعامود وباب 

بيت  وبلدتي  �لللقللد�للض،  مدينة  يف  �الأ�للسللبللاط 

�أمر وترقوميا باخلليل، وحميط م�ستوطنة 

م�ستوطنة  وحملليللط  �هلل،  ر�م  يف  حلمي�ض 

بلد�ت  و  حلللم،  بيت  قللرب  عللامللو�للض  معاليه 

�للنب �ل�سرقية وبورين وبيتا جنوب نابل�ض

نللفللذ مللقللاومللون عمليتي  ويلللوم �الأربلللعلللاء 

نللار، �الأوىل يف حي �ملخفية مبدينة  �إطللاق 

نابل�ض، و�لثانية يف بلدة كفر د�ن بجنني

بلدة  يف  نقاط   5 يف  مو�جهات  و�ندلعت 

حزما قرب �لقد�ض، ومنطقتي باب �لز�وية 

�أربع يف �خلليل،  وحميط م�ستوطنة كريات 

وبلدة كفر د�ن بجنني، وحي �ملخفية بنابل�ض

ويللللوم �للللثلللاثلللاء �نللدلللعللت ملللو�جلللهلللات يف 

�لقد�ض،  �لللطللور مبدينة  حللي  نللقللاط، يف   10

وملللفلللرق طللللارق بلللن زيللللاد مبللديللنللة �خلللللليللل، 

م�ستوطنة  �لرحال وحميط  و�دي  ومنطقة 

جمللللللد�ل علللللوز قلللللرب بللليلللت حلللللم ،وحمللليلللط 

جلللاملللعلللة خللل�لللسلللوري يف طلللوللللكلللرم، و�للللللللنب 

�سرق  قللدوم   كفر  وبلدة  بنابل�ض،  �ل�سرقية 

قلقيلية

�ندلعت مو�جهات  �ملا�سي،  �الثنني  ويوم 

حارقة  زجاجة  �إلللقللاء  تخللها  نقطة،   11 يف 

قرب بيت �يل

�لطرة  حي  يف  �ملو�جهة  نقاط  وتوزعت 

وبلليللت  �إيلللللل  “بيت  ملل�للسللتللوطللنللات  وحمللليلللط 

حورون وجبعات �أ�ساف” �ملقامة على �أر��سي 

�خللل�للسللر  وبلللللللدتلللي  �هلل،  ر�م  يف  �مللللو�طلللنلللني 

بجنني،  يبعد  وبلدة  بيت حلم،  وحو�سان يف 

وبلدة  بنابل�ض،  ع�سكر  وخملليللم  بيتا  وبلللللدة 

تكفا  �سعار  م�ستوطنة  وحميط  قللدوم  كفر 

يف قلقيلية

�أ�للسلليللب م�ستوطن  ويلللوم �الأحلللد �ملللا�للسللي، 

بلدة  و�سهدت  حزما،  قرب  باحلجارة  ر�سقا 

يعبد عملية �إطاق نار، باالإ�سافة �إىل �إلقاء 

�أكو�ع متفجرة قرب بيتا جنوب نابل�ض

و�ندلعت مو�جهات يف 8 نقاط، يف بلد�ت 

�لقد�ض،  قللرب  وحللزمللا   و�للسلللللو�ن  �لعي�سوية 

وخملليللم �لللعللروب بللاخلللللليللل، وحللاجللز دوتلللان 

�ل�سرقية  و�للنب  بيتا  وبلدتي  جنني،  قللرب 

بنابل�ض

ويلللللوم �للل�للسللبللت نللفللذ ملللقلللاوملللون عللمللللليللة 

�إطلللللاق نلللار قلللرب حللاجللز �جللللللمللة بللجللنللني، 

�أكلللو�ع متفجرة قللرب حاجز  �آخلللرون  و�ألللقللى 

�لريحان بذ�ت �ملدينة

و�ندلعت مو�جهات يف 6 نقاط، يف م�سافر 

وريللجللان  �جللمة  وحللاجللزي  باخلليل،  يطا 

قرب جنني ،وبلدة كفر قدوم قرب قلقيلية، 

وبلدة بيتا جنوب نابل�ض

االنباط-وكاالت

مركز  مدير  �الأ�سقر  ريا�ض  �لباحث  �أكللد 

فل�سطني لدر��سات �الأ�سرى �أن عدد “�سفر�ء 

�أجنبو�  �لذين  �الأ�سرى  �أبناء  �حلرية” وهم 

عر عمليات حترير �لنطف خارج �ل�سجون، 

�الأ�للسللر  رزق  �أن  بعد  طللفللًا،   99 �إىل  �رتللفللع 

�إ�سام حامد تو�أًما

وقللال �الأ�للسللقللر: �إن �للسللر�ع �لبقاء ال يللز�ل 

ي�سجل  حللني  وكللل  �ل�سجون،  د�خللل  م�ستمر�ً 

�الأ�سرى �نت�سار�ت جديدة على �ل�سجان رغم 

ق�ساوة �حلياة د�خل �ل�سجن، ويبدع �الأ�سرى 

جدد  �سفر�ء  بخلق  �لكفيلة  �ل�سبل  �إيجاد  يف 

للحرية من قبور �لزنازين و�لتي كان �آخرها 

�الأ�للسللر  �أبلللنلللاء  وحممد”  “خديجة  �للللتلللو�أم 

“�إ�سام ح�سن حامد “ من �سلو�د بر�م �هلل
“حامد” هو  �الأ�سر  �أن  �الأ�سقر  و�أو�للسللح 

12 عاماً يف �سجون  �أم�سي  �أ�سر حمرر كان 

 ،2015 �أكتوبر  يف  �عتقاله  و�أعيد  �الحللتللال، 

�إطاق  �مل�ساركة يف عملية  تهمة  له  ووجهت 

وال  بلللجلللر�ح،  م�ستوطنني  الإ�للسللابللة  �أدت  نلللار 

بحقه  ي�سدر  ومل  مللوقللوف  �الآن  حتى  يلللز�ل 

حكم، ولديه طفل و�حد قبل �العتقال ��سمه 

�سنو�ت،   8 �الآن  �لعمر  من  يبلغ  “خطاب” 
وكان ح�سل على درجة �لبكالوريو�ض خال 

فرتة �عتقاله

 وبنيَّ �الأ�سقر �أن �لتو�أم “حامد” هم ثالث 

ور�بلللع �للسللفللر�ء �حلللريللة يب�سر�ن �لللنللور عر 

 ،2021 �جللللاري  �لعام  خللال  �ملهربة  �لنطف 

“عامر  �ال�للسللر  �بللنللة  “�سارة”  �لطفلة  بعد 

“حممد”  و�لللطللفللل  طللولللكللرم،  مقبل” مللن 

�بن �الأ�سر “يو�سف �لقدرة” من قطاع غزة، 

وكان �لعام �ملا�سي 2020 قد �سهد �ن�سمام 8 

 2019 وعللام  �حلللريللة،  �سفر�ء  لقافلة  �أطللفللال 

��ستطاع 12 �أ�سر�ً �الإجناب عن طريق �لنطف 

�ملحررة

�لزبن”  “عمار  �الأ�لللسلللر  �أن  �إىل  و�أ�لللسلللار 

�أول من خا�ض غمار تلك �لتجربة عام  ُيعد 

2012 ورزق باأول مولود عر �لنطف �ملهربة 

عليه  �أطلللللق  �للللعلللام،  نف�ض  مللن  �أغ�سط�ض  يف 

�أمللام ع�سر�ت  �لباب  “مهند”، ما فتح  ��سم 

�الأ�لللسلللرى للليللحللذو حلللللذوه، وتلل�للسللاعللد �لللعللدد 

�أ�لللسلللر�ً،   )70( �إىل  و�للسللل  �أن  �إىل  للا  تللدريللجلليًّ

�أجنبو� )99( طفًا، بينهم 20 حالة تو�ئم

�لنطف  �أن عمليات تهريب  �الأ�سقر  وبللنيَّ 

�إىل �خلارج �سكلت حتدياً حقيقيًّا لاحتال 

�للللذي يللحللاول قتل كللل مللعللاين �حللليللاة وروح 

�الأملللل يف نفو�ض �الأ�للسللرى، وعللّدهللا �الأ�للسللرى 

�الحتال  �إر�دة  على  كبر�ً  ا  معنويًّ �نت�سار�ً 

�أن �الحلللتلللال عجز  وخمللطللطللاتلله، وخللا�للسللة 

تهريب  طللرق  كافة  �كت�ساف  عللن  �الآن  حتى 

تعرف  كللان  و�إن  �ل�سجن،  د�خللل  مللن  �لنطف 

على بع�ض �لطرق �إال �أن �الأ�سرى يبدعون يف 

�إيجاد بد�ئل

االنباط-وكاالت

�للسللمللح �لللرئلليلل�للض �الأملللركلللي، جللو بللايللدن، 

�جلمعة، بت�سليم جلنة حتقيق برملانية وثائق 

حمفوظة تتعلق باأفعال دونالد ترمب خال 

�لهجوم على مقر �لكونغر�ض يف �ل�ساد�ض من 

يناير، ما �أثار غ�سب �سلفه �جلمهوري

ملللللن جلللهلللتلللهلللملللا، هللللللدد رئللليللل�لللسلللا �للللللجللنللة 

مبللاحللقللة �ملللقللربللني ملللن �لللرئلليلل�للض �للل�للسللابللق 

�لذين يرف�سون �لتعاون مع عملها

ملجل�ض  �خلا�سة”  “�للجنة  و�للُسللكلللللت 

دونللالللد  لعبه  �للللذي  �لللللدور  لتقييم  �لللنللو�ب 

�أن�ساره على  قللاده  �لللذي  �لهجوم،  ترمب يف 

على  �لرملانيني  م�سادقة  عند  �لكونغر�ض 

فوز جو بايدن يف �النتخابات �لرئا�سية

�عتره  مللا  �جلمعة  بيان  يف  ترمب  ود�ن 

“�لدميقر�طيني  متهماً  �سيا�سية”،  “لعبة 
با�ستخد�م   )...( �لللر�ديللكللايل  �للليلل�للسللار  مللن 

�لكونغر�ض ال�سطهاد خ�سومهم”

�الأر�لللسللليلللف  �إىل  “كتب  �أنللللللله  و�أ�للللللسللللللاف 

بني  �لف�سل  “با�سم  لاعرت��ض  �لوطني” 

من  كللاملللللة  �للسللللل�للسلللللة  نللقللل  �ل�سلطات”على 

من  يناير   06 يف  باأفعاله  �ملتعلقة  �لللوثللائللق 

�إلكرتونية  ر�سائل  �إىل  �جتماعات  حما�سر 

ون�سية وغرها

لكن �ملتحدثة با�سم �لبيت �الأبي�ض، جني 

لللقللاء ملللع �سحافيني  �للسللاكللي، قللالللت خلللال 

ب�ساحية  �لللتللذرع  �أن  “قرر  بللايللدن  جللو  �إن 

رئا�سية” للحفاظ على �سرية هذه �ملعلومات 

�أمر� م�سروعاً” “لي�ض 
�ملهم  �أنلله من  “�لرئي�ض يعتر  �إن  وقالت 

�أن يكون لدى �لكونغر�ض و�الأمركيني روؤية 

كاملة الأحد�ث �ليوم من �أجل منع حدوثها 

مرة �أخرى”

من  �أربعة  �سبتمر  يف  �للجنة  و��ستدعت 

�أقللللارب �لللرئلليلل�للض �للل�للسللابللق، للليللقللدمللو� وثللائللق 

�أخللللرى ويلل�للسللهللدو� �أمللامللهللا. وذكللللرت و�سائل 

تللرمللب طلب منهم  �أن  �الإعللللام �الأمللركلليللة 

عدم �لتعاون

وقللللال �للسللتلليللف بلللانلللون �مللل�للسللتلل�للسللار �للل�للسللابللق 

بللاإ�للسللارة  �الحللتللمللاء  “�سيحاول  �إنللله  لللرتمللب 

�ل�سابق”،  �لرئي�ض  �مللتلليللاز�ت  �إىل  غام�سة 

�لنائب �لدميقر�طي بيني  �أكد �جلمعة  كما 

ت�سيني  ليز  �جلمهورية  وزميلته  توم�سون 

�للذ�ن يقود�ن هذه �للجنة

و�أكللللد تللوملل�للسللون وتلل�للسلليللنللي يف بلليللان “لن 

ق�سائي  �أمللللر  بللتللحللدي  �للسللهللود  الأي  نلل�للسللمللح 

ب�سرعة  و�للسللنللبللحللث  �للللوقلللت  علللللى  �للللللعللب  �أو 

عمل  لعرقلة  جنائية  مقا�ساة  �إمكانية  يف 

�لكونغر�ض”

وينفي دونالد ترمب �لذي ال يز�ل يتمتع 

�جلمهوريني،  �لناخبني  بني  كبرة  ب�سعبية 

تورطه يف �لهجوم على �لكونغر�ض

وقلللللد �للسللمللحللت �للسلليللطللرتلله علللللللى �حلللللزب 

�جلمهوري يف �لو�قع بترئته يف فر�ير بعد 

“�لتحري�ض  بتهمة  �لكونغر�ض  يف  حماكمة 

على �لتمرد”، بينما رف�ض معظم م�سوؤويل 

�حلزب �ملنتخبني �مل�ساركة يف �للجنة

االنباط-وكاالت

 ت�سلط حزمة �لوثائق �لتي ن�سرها �أر�سيف 

�إ�سر�ئيل موؤخر� مبنا�سبة حرب �أكتوبر �ل�سوء 

على ما جللرى د�خللل حكومة رئي�سة �لللوزر�ء 

�إبان هذ�  �الإ�سر�ئيلية حينذ�ك غولد� مائر 

�لنز�ع

وتك�سف هذه �حلزمة �لتي ت�سم 61 وثيقة 

موؤلفة �إجماال من 1229 �سفحة )من بينها 

14 ملخ�سا من جل�سات �حلكومة �لتي تناولت 

�إد�رة �حلللرب، و21 ملخ�سا تتعلق مب�ساور�ت 

دبلوما�سية و�أمنية ح�سا�سة، و26 ملخ�سا مت 

جمعها يف ديو�ن رئي�ض �لوزر�ء( عن �ملخاوف 

�لتعامل  كيفية  ب�ساأن  و�خلافات  و�لتوتر�ت 

مع �لو�سع �لذي �ساد يف حكومة مائر، عندما 

ب�سكل  و�للل�للسللوريللة  �مل�سرية  �لللقللو�ت  هاجمت 

قناة  يف  �الإ�سر�ئيلي  �جلي�ض  مو�قع  مفاجئ 

�ل�سوي�ض و�جلوالن

�أقللر �سباط كبار يف  �لوثائق،  هللذه  ح�سب 

�جلي�ض لرئي�سة �حلكومة، يف �جتماع عقد يف 

�سباح �ل�سابع من �أكتوبر 1973، بعد يوم من 

بللدء �حللللرب، بللاأن �لو�سع غللر مريح يف كا 

�جلبهتني

ويف هذه �لظروف، كلفت غولد� م�سوؤولني 

بالتو��سل فور� مع وزير �خلارجية �الأمريكي 

هرني كي�سنجر وتوجيه “ند�ء ��ستغاثة” �إليه 

و�لطلب من �لواليات �ملتحدة �إعادة �لت�سليح

ووفقا للوثائق �جلديدة، �أعربت غولد� عن 

خماوفها �إز�ء خطر �أن يرتك �ملجتمع �لدويل 

�إ�سر�ئيل، قائلة: “�لدعم �لقليل �لذي نح�سل 

�لللدويل �سيختفي، و�سوف  عليه من �ملجتمع 

�ليهود  يعجبهم  ال  �لللكللاب.  �إىل  بنا  يرمون 

ناهيك عن �ليهود �ل�سعفاء”

وحللللذرت يف �جللتللمللاع �للل�للسللابللع مللن �أكللتللوبللر 

�ستو��سل  و�ل�سورية  �مل�سرية  �لقو�ت  �أن  من 

�للللتلللقلللدم، وقلللاللللت �إنلللللله يللجللب علللللى �جللليلل�للض 

�الإ�للسللر�ئلليلللللي �النللتللقللال مللن خللط دفللاعللي �إىل 

�آخر مع مو��سلة هجماته عليها، م�سددة على 

�سرورة توجيه “�سربات قا�سية” �إىل �لعدو

�لللللدفللللاع  وزيلللللللر  �أن  �لللللوثللللائللللق  وكللل�لللسلللفلللت 

�الإ�سر�ئيلي مو�سيه د�يان �تخذ موقفا و�قعيا 

تقارير  علللللى  بللنللاء  �للللنلللز�ع،  ملل�للسللتللجللد�ت  �إز�ء 

مت�سائمة من �جلرن�الت على �الأر�ض

وحذر د�يان يف �أحد �الجتماعات �لوز�رية 

لي�ض حا،  �جللللوالن  مللن  �الن�سحاب  �أن  مللن 

حمذر� من خطر تدخل �لقو�ت �ل�سورية �إىل 

د�خل �إ�سر�ئيل بهدف “�لق�ساء على �ليهود”

نهاية  بحلول  د�يللان  فقد  للوثائق،  ووفقا 

�إعلللادة طرد  �أمله يف  �لللنللز�ع  �لثاين من  �ليوم 

�لقو�ت �مل�سرية �إىل خلف قناة �ل�سوي�ض، على 

كانت  �مل�ستقبلية  �لللتللطللور�ت  �أن  مللن  �لللرغللم 

�إيجابية بالن�سبة للقو�ت �الإ�سر�ئيلية

ونقلت �لوثائق عن وزير �لدفاع �إقر�ره يف 

�جتماع عقد يف 19 �أكتوبر باأن �إ�سر�ئيل �رتكبت 

خطاأ يف تقييم قدر�ت خ�سومها، قائا: “كان 

يجب �أن تكون هناك نتائج خمتلفة عما هو 

عليه، وكان يجب علينا �إيقافهم”

و�أيللللللدت ملللائلللر يف نللفلل�للض �الجلللتلللملللاع فتح 

حتقيق يف هذه �الإخفاقات

و�عللللللرتف د�يلللللللان، حلل�للسللب �للللوثلللائلللق، بلللاأن 

�سابقا”،  كللان  ما  �أف�سل  يقاتلون  “�لعرب 

بينما �سرحت مائر: “�أقول ذلك مع �إدر�ك 

�أهميته بالكامل: مل نو�جه مثل هذ� �خلطر 

يف 1948”

�ملللرحلللللة �الأوىل  و��للسللتللدعللت �خللل�للسللائللر يف 

من �حلللرب خمللاوف �إ�سر�ئيل من �أنها تبدو 

�ملتحدة يف  �لواليات  دعم  تفقد  �سعيفة وقد 

�مل�ستقبل

وطلللللب د�يللللان مللن �سفر �إ�للسللر�ئلليللل لللدى 

�أن  �أكتوبر   17 يف  دينيتز،  �سيمت�سا  و��سنطن، 

يقول لكي�سنجر: “لن تخجل منا”

و�لللواليللات  �إ�سر�ئيل  �أن  �لللوثللائللق،  وتظهر 

�ملتحدة يف �ملرحلة �الأخللرة من �حلللرب ر�أتللا 

�سوفيتي  تدخل  منع  �لق�سوى يف  �أولويتهما 

طلبت  نف�سه،  �لللوقللت  يف  �لللنللز�ع  يف  حمتمل 

مائر من وزير �خلارجية �الإ�سر�ئيلي حينئذ، 

�إيللبللان، �حليلولة دون ذكللر قلللر�ر جمل�ض  �أبلللا 

�الأمللللن رقلللم 242 )و�للللللذي ين�ض علللللى عللدم 

قانونية ��ستياء �إ�سر�ئيل على �جلوالن وقناة 

�ل�سوي�ض( يف �أي م�سروع قر�ر خا�ض باإعان 

وقف الإطاق �لنار

االنباط-وكاالت

�تللهللم وزيلللللر �خللللارجللليلللة �للللرتكلللي مللولللود 

تلل�للسللاوو�للض �أوغلللللللو �لللليلللوم �للل�للسللبللت �للللواليلللات 

�ملللتللحللدة بللدعللم �الإرهللللللاب يف �للسللوريللا، د�علليللا 

“�خلاطئة”  و��سنطن للتخلي عن �سيا�ستها 

يف هذ� �لبلد.

خلللللال مللللوؤمتللللر �للسللحللفللي مللل�لللسلللرتك مللع 

نظره �لفنزويلي فيليك�ض با�سين�سيا عقده 

�أوغلللللو على متديد  ت�ساوو�ض  علق  �أنللقللرة  يف 

�لواليات �ملتحدة عقوباتها �سد تركيا، م�سر� 

�إىل �أن �لواليات �ملتحدة تتعاون يف �سوريا مع 

�ل�سعب” )�لكردية( وتقدم  “وحد�ت حماية 
حزب  يعتر  حللني  يف  ج�سيما”،  “دعما  لها 

تعتر  )�للللذي  منظمة  �لكرد�ستاين  �لعمال 

“وحد�ت حماية �ل�سعب” جزء� منه(  �أنقرة 

�أن  �أوغلللللو  ت�ساوو�ض  و�أكلللد  �إرهللابلليللة.  منظمة 

هذ� �لو�سع يعتر “جرمية مبوجب �لقانون 

�الأمريكي”.

�أن  �لرتكية  �لدبلوما�سية  رئي�ض  و�أنللكللر 

“د�ع�ض” هو �لغر�ض  تكون حماربة تنظيم 

�حلقيقي لوجود �لواليات �ملتحدة يف �سوريا، 

�أن �لغر�ض من �لوجود  “نعلم جيد�  قائا: 

قاتلنا  لقد  د�علل�للض.  �سد  �لقتال  لي�ض  هناك 

�سد  يقاتل  �لللذي  �لوحيد  و�جلي�ض  د�علل�للض. 

د�ع�ض هو جي�سنا يف �لناتو ويف �لعامل”.

تدعم  “�أمريكا  �أوغلللللو:  ت�ساوو�ض  وتللابللع 

تق�سيم  يللحللاول  �نف�ساليا  �إرهللابلليللا  تنظيما 

�للسللوريللا.. بلللدال مللن �إلللقللاء �للللللوم علللللى تركيا 

عليها �أن تتخلى �أوال عن �سيا�ساتها �خلاطئة. 

�ل�سعب  �أكللرث �سدقا مع  تكون  �أن  كما يجب 

�الأمريكي و�لكونغر�ض �الأمريكي”.

االنباط-وكاالت

وجه جهاز �الأمن �الأوكر�ين تهمة جديدة 

“�ملن�سة  حللزب  زعيم  �إىل  �لعظمى  باخليانة 

�ملعار�سة من �أجل �حلياة”، �لرملاين فيكتور 

مدفيد�سوك

وقال رئي�ض جهاز �الأمن �الأوكر�ين يف بيان 

له، �إن مدفيد�سوك نظم يف عام 2014 بالتاآمر 

مع �لقيادة �الأوكر�نية �آنذ�ك، عمليات �سر�ء 

�لفحم من جمهوريتي دونيت�سك ولوغان�سك 

�ل�سعبيتني �ملعلنتني من طرف و�حد ب�سرق 

�أوكر�نيا

و�أ�سار جهاز �الأمن �إىل �أن “�جلمهوريتني 

�أوكللر�نلليللا  تللعللتللرهللمللا  �للللللتللني  �ل�سعبيتني” 

تلك  مللن  ��ستفادتا  �إرهابيني”،  “تنظيمني 

مليون   7.5 نحو  حجمها  بلغ  �لتي  �الأملللو�ل 

�لذ�تي”  �للللدفلللاع  “قو�ت  لللتللمللويللل  دوالر، 

�ملناه�سة لكييف

�إيرينا  �الأوكر�نية  �لعامة  �ملدعية  و�أكللدت 

�ستطلب  �لللعللامللة  �لنيابة  �أن  فينيديكتوفا، 

قدرها  كفالة  حتديد  �أو  مدفيد�سوك  حب�ض 

مليار هريفنا )نحو 38 مليون دوالر( مقابل 

�الإفر�ج عنه

قللد وجهت  �الأوكللر�نلليللة  �ل�سلطات  وكللانللت 

�مللللو�رد  و�خللتللا�للض  �لعظمى  �خليانة  تهمتي 

�إىل مدفيد�سوك يف مايو  �لقرم  �لوطنية يف 

�جلرية  �الإقللامللة  حتت  و�سعه  ومت  �ملا�سي. 

على ذمة �لتحقيقات يف تلك �لق�سية

ويرف�ض �ملعار�ض �التهامات �ملوجهة �إليه 

ويربطها باملاحقة �ل�سيا�سية

 6 عمليات إطالق نار وإصابة 3 مستوطنين في الضفة المحتلة

 ارتفاع عدد سفراء الحرية إلى 99 طفاًل

  بايدن يسمح بتسليم وثائق تتعلق بترمب حول »أحداث الكونغرس«

 قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن حرب أكتوبر 1973.. »سيرمون بنا للكالب«

 تركيا توجه اتهاما مباشرا وصريحا 
للجيش األمريكي في سوريا 

 أوكرانيا.. توجيه تهمة »الخيانة 
العظمى« للمعارض مدفيدشوك

االحد    10 / 10 /2021
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االنباط-وكاالت

ق����ال امل��ك��ت��ب ال���وط���ن���ي ل���ل���دف���اع ع���ن الأر������ض 

���س��ل��ط��ات الح��ت��ال  اإنَّ  وم���ق���اوم���ة ال���س��ت��ي��ط��ان 

الإ�سرائيلي اأع��ادت الدفع جم��دًدا مب�سروع قدمي 

اآلف  ت�����س��م  ج���دي���دة  م�����س��ت��وط��ن��ة  ب��ن��اء  يت�سمن 

مطار  اأرا�سي  على  والتجارية  ال�سكنية  الوحدات 

القد�ض، يف منطقة قلنديا �سمال املدينة املحتلة

واأو�سح املكتب يف تقرير �سحفي اليوم ال�سبت 

�سيا�سة حكومة الحتال  �سياق  ياأتي يف  اأن ذلك 

�سربة  وتوجيه  لواأد ما ي�سمى “حل الدولتني”، 

فل�سطينية  دول���ة  قيام  لإمكانية  اأخ���رى  قا�سمة 

عا�سمتها القد�ض

واأ�ساف اأن بلدية الحتال يف القد�ض تن�سغل 

يف الوقت الراهن يف الرتويج لبناء 10 اآلف وحدة 

ا�ستيطانية يف تلك املنطقة، وحتديًدا على اأرا�سي 

املطار، الذي ت�ستويل عليه �سلطات الحتال منذ 

ف��وق ما  امل�ستوطنة  لإق��ام��ة  1967، وتخطط  ع��ام 

ت�سنفها “اإ�سرائيل اأرا�سي دولة”

واأ�سار اإىل اأن هذا ميكنها )اإ�سرائيل( من البناء 

دون احلاجة اإىل ال�ستياء على اأرا�ٍض فل�سطينية 

اأو تلقي اعرتا�سات ب�ساأن ملكية الأرا�سي

الثانية  �ستكون  امل�ستوطنة  ه��ذه  اأن  اإىل  ولفت 

ع��ل��ى اأرا����س���ي ���س��رق��ي ال��ق��د���ض، م��ن��ذ اأن �سادقت 

التي  “هار حوما”،  م�ستوطنة  على  “اإ�سرائيل” 
اأقيمت على جبل اأبو غنيم انطاًقا من العام 1997

واأو���س��ح اأن اخل��ط��وات الإج��رائ��ي��ة التي ت�سبق 

ال�سروع يف البناء �ستدخل حيز التنفيذ يف كانون 

الأول /دي�سمرب 2021، وقد ت�ستغرق 3 اأعوام على 

اأبعد تقدير، �سيما اأن احلديث يدور عن خمطط 

ذي اأبعاد خطرية، يعمل امل�ستوى ال�سيا�سي يف “تل 

املناق�سة  اإج����راءات  اج��ت��ي��ازه  تعجيل  اأبيب” على 

وامل�سادقة واملوافقة

�ستقام على  امل�ستوطنة اجلديدة  اأن  اإىل  ه  ون��وَّ

900 دومن من اأ�سل 1200 دومن امل�ساحة الإجمالية 

�سلطات الحتال  اأغلقته  ال��ذي  املطار،  لأرا���س��ي 

اأن خ�س�سته  بعد  ا�ستخدامه،  واأوقفت   2000 عام 

للرحات الداخلية منذ احتالها له

عن  ك�سف  ال�ستيطانية،  امل�ساريع  �سياق  ويف 

اقت�سادي  ا�ستيطاين  جم��م��ع  اأ���س��خ��م  تفا�سيل 

�سرقي  الأحمر”  “ال�سهل  منطقة  يف  ترفيهي 

الدومنات  اآلف  �سودرت  بعدما  املحتلة،  القد�ض 

من فل�سطني

الح��ت��ال  �سلطات  اأن  ال��وط��ن��ي  املكتب  وذك���ر 

وا�سعة  م�ساحات  حلم  بيت  حمافظة  يف  م�سحت 

م����ن الرا������س�����ي يف ب����ل����دة اخل�������س���ر يف م��ن��اط��ق 

)باكو�ض، وال�سعف وبطركية الروم، وغرب البلدة 

ت��ق��در مب��ئ��ات ال����دومن����ات ل�����س��ال��ح ال���س��ت��ي��ط��ان، 

ال�سارع  لتو�سعة  عليها  ا���س��ت��وىل  الح��ت��ال  ك��ان 

ال���س��ت��ي��ط��اين رق���م 60 وامل���ح���اذي ل���اأر����ض التي 

م�سحت

ولفت اإىل اأن جرافات الحتال بداأت الأ�سبوع 

املا�سي، بتجريف م�ساحات وا�سعة من اأرا�سي بلدة 

التو�سع  ل�سالح  نابل�ض  غربي  �سمال  �سب�سطية 

ال�ستيطاين

ومل ت��ك��ت��ف ح���ك���وم���ة الح����ت����ال مب�����س��اري��ع 

وعر�سها  الغربية  ال�سفة  ط��ول  يف  ال�ستيطان 

مبا فيها القد�ض املحتلة، بل تو�سعت يف اأطماعها 

ال���ع���دوان���ي���ة، ح��ي��ث ت��ق��دم��ت وزي������رة ال��داخ��ل��ي��ة 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اإي��ل��ي��ت ���س��اك��ي��د، مب��ق��رتح ج��دي��د 

للحكومة الإ�سرائيلية يق�سي باإقامة م�ستوطنات 

جديدة يف ه�سبة اجلولن ال�سورية املحتلة

�سهد  املن�سرم  الأ���س��ب��وع  ب���اأن  التقرير  واأف����اد 

اعتداءات كثرية مل�ستوطنني على م��راأى وحماية 

من جي�ض الحتال بحق املزارعني الفل�سطينيني 

واأرا�سيهم واأ�سجار الزيتون خا�سة، وتركزت تلك 

العتداءات يف �سمال ال�سفة

اأّن الع�����ت�����داءات ت��ن��وع��ت ب���ني احل���رق  وب�����نيَّ 

امل��زارع��ني من  ومنع  الأ���س��ج��ار،  وال�سرقة وقطع 

دخول اأرا�سيهم، والعتداء اجل�سدي

ويف تقديرات متطابقة �سادرة عن موؤ�س�سات 

املكتب  وم��ن��ه��ا  فل�سطينية،  واأخ����رى  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

الوطني للدفاع عن الأر�ض، ف�سًا عن منظمات 

امل�ستوطنني  اأن  اإىل  ت�سري  املعطيات  ف��اإن  دول��ي��ة، 

��ا �سد فل�سطينيني يف  اإره��اب��يًّ اع��ت��داًء   363 نفذوا 

العام 2019، وارتفع هذا العدد لي�سل اإىل 507 يف 

العام 2020، واإىل 416 اعتداًء يف الن�سف الأول من 

العام احلايل

االنباط-وكاالت

 تويف علي عطوي، الع�سو يف جماعة حزب اهلل 

اللبناين الذي تتهمه الوليات املتحدة بال�سلوع يف 

اختطاف الرحلة 847 التابعة ل�سركة تي دبليو اإيه 

الذي ا�ستمر 17 يوًما واأودى بحياة جندي اأمريكي، 

على ما اأفاد اأحد اأفراد عائلته

اإن  ع��ن هويته  الك�سف  ��ا  راف�����سً امل�����س��در  وق���ال 

اإ�سابته مبر�ض ال�سرطان،  جراء  “عطوي” تويف 
اأن يف�سح عن املكان ال��ذي ت��وارى فيه طيلة  دون 

ونعت  اأخ����رى.  تفا�سيل  اأي  اأو  املا�سية  ال�سنوات 

جماعة حزب اهلل، عطوي، وا�سفة اإياه باأحد رجال 

احلزب الأوفياء و فقيد اجلهاد واملقاومة . واأعلنت 

تقبل التعازي بوفاته، ال�سبت، على اأن ي�سّيع عند 

الثانية بعد الظهر يف ال�ساحية اجلنوبية لبريوت، 

اأحد اأبرز معاقل جماعة حزب اهلل املوالية لإيران

مكافاأة  عر�ست  اأن  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  و�سبق 

ت�سل قيمتها اإىل 5 مايني دولر مقابل تزويدها 

اتهامات  اإليه  وجهت  التي  عطوي،  عن  معلومات 

رهائن،  قر�سنة جوية وخطف  التاآمر لرتكاب  ب� 

وال��ت��دخ��ل يف عمل ط��اق��م ج���وي اأث��ن��اء ال��ط��ريان، 

وو�سع عبوة نا�سفة على منت طائرة

ويف ال���راب���ع ع�سر م��ن ح��زي��ران/ي��ون��ي��و ال��ع��ام 

ت��اري��خ  يف  اخ��ت��ط��اف  عملية  اأط�����ول  ب�����داأت   ،1985

الطريان للرحلة رقم 847 التابعة ل�سركة تي دبليو 

اإيه الأمريكية

اإىل  اأثينا متجهة  اإق��اع��ه��ا م��ن م��ط��ار  ول���دى 

روم��ا، قام لبنانيان تبني لحًقا اأنهما من جماعة 

ح����زب اهلل، ه��م��ا: حم��ّم��د ع��ل��ي ح���م���ادة، وح�سن 

ع���ز ال���دي���ن، ب��اخ��ت��ط��اف ال��ط��ائ��رة وه���ي م���ن ن��وع 

اإىل  م�سارها  تغيري  على  واأج��رباه��ا  ب��وي��ن��غ-727، 

املوؤلف  ب��ريوت، وك��ان على منت الطائرة طاقمها 

من 8 اأ�سخا�ض، بالإ�سافة اإىل 143 راكًبا بينهم 85 

اأمريكًيا، واملغني اليوناين ال�سهري الراحل دميي�ض 

رو���س��و���ض وط��ال��ب اخل��اط��ف��ان ب��� اإدان����ة املمار�سات 

الأمريكية يف العامل العربي ، والإف��راج عن جميع 

الأ�سرى العرب يف ال�سجون الإ�سرائيلية

وكان لبنان حينها ي�سهد حرًبا اأهلية، واحتاًل 

اإ�سرائيلًيا جلنوب الباد واأج��رب اخلاطفون قائد 

ال��ط��ائ��رة ع��ل��ى ال��ت��وج��ه م���ن ب����ريوت مل��رت��ني اإىل 

اجلزائر، حيث مت حترير عدد من الرهائن. ولدى 

اأعدم اخلاطفان  و�سولها لأول مرة من اجلزائر، 

امل��اري��ن��ز روب����رت �ستيثيم )24 ع��اًم��ا(  اجل��ن��دي يف 

اأبرحاه �سرًبا، واألقيا  بر�سا�سة يف الراأ�ض، بعدما 

بجثته على مدرج املطار

وكانت ال�سرطة اليونانية قد اعتقلت عطوي يف 

مطار اأثينا قبل اأن يتمكن من اللتحاق بالرحلة 

847، واأر�سلته اإىل اجلزائر

وعادت الطائرة للمرة الثالثة اإىل بريوت، حيث 

بقيت يف املطار توازًيا مع اإجراء مفاو�سات مكثفة، 

وا�ستلم زعيم حركة اأمل، ووزير العدل حينها، نبيه 

بري )رئي�ض الربملان حالًيا(، زمام الأمور، و�ساهم 

بنقل معظم الرهائن اإىل اأماكن احتجاز خمتلفة

دفعات،  على  ال��ره��ائ��ن  حترير  عمليات  ومت��ت 

اآخرها يف 30 حزيران /يونيو

الأ�سا�سيني،  اخلاطفني  اأح���د  ح��م��ادة  واعتقل 

لنقله  ف��ران��ك��ف��ورت،  يف  العملية  م��ن  ع��ام��ني  بعد 

متفجرات، وُحكم عليه بال�سجن مدى احلياة، ثم 

اأم�ساها يف  ع��اًم��ا،   19 2005 بعد  العام  اأُف���رج عنه، 

ال�سجن يف اأملانيا، وما زال مطلوًبا من قبل مكتب 

التحقيقات الفيدرايل

ومل يتم العثور على عز الدين اإىل الآن

االنباط-وكاالت

اأق��ر احت��اد ط��اب جامعة كاليفورنيا- بركلي 

املقدمة  املالية  امل�ساعدات  بربط  يطالب  ق��ان��وًن��ا 

ال��ت��و���س��ع  يف  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  ب���ع���دم  ل�”اإ�سرائيل” 

ال�ستيطاين يف الأرا�سي الفل�سطينية، اأو يف اعتقال 

الأطفال

واأق������ر الحت������اد م�������س���روع ق���ان���ون ي��ح��م��ل رق��م 

SR”، لدعم م�سروع   019-22  / 21  ASUC“
بيتي  الكونغر�ض  به ع�سو  اآخ��ر كانت قد تقدمت 

“الدفاع عن  ماكومل برقم )2590(، ويحمل ا�سم 

الفل�سطينيني  والأ���س��ر  لاأطفال  الإن�سان  حقوق 

الذين يعي�سون يف ظل قانون الحتال الع�سكري 

الإ�سرائيلي”

ويعّد احتاد طاب اجلامعة من اأكرب الحتادات 

الطابية يف الوليات املتحدة عدًدا وموازنة، ويبلغ 

عدد طلبتها نحو 42 األف طالب، منهم نحو 11 الف 

طالب درا�سات عليا

وي���اأت���ي تبني م�����س��روع ال���ق���رار م��ن ق��ب��ل احت��اد 

ينفذها  فعاليات  �سل�سلة  �سمن  اجلامعة  ط��اب 

اأن�سار احلق الفل�سطيني على ال�ساحة الأمريكية، 

ملحاولة جلب تواقيع املزيد من اأع�ساء الكونغر�ض 

لرعاية م�سروع القانون

ويحظى م�سروع القانون حالًيا برعاية نحو 30 

ع�سو كونغر�ض

و���س��م��ل��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات ل��ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م�����س��روع 

ال��ق��ان��ون تنفيذ ت��ظ��اه��رات اأم����ام م��ك��ات��ب اأع�����س��اء 

الكونغر�ض يف عدة مدن اأمريكية ملطالبتهم بدعم 

م�سروع هذا القانون الذي يربط امل�ساعدات املالية 

لل�سعب  الوطنية  احلقوق  باحرتام  ل�”اإ�سرائيل” 

الفل�سطيني

وي�سمل ق��رار الحت��اد تخ�سي�ض م��وارد مالية 

م�سروع  لدعم  الكونغر�ض  اأع�ساء  على  لل�سغط 

“فعاليات  وا���س��ت�����س��اف��ة   ،)2590( رق���م  ال��ق��ان��ون 

و�سائل  ح��م��ات  ذل���ك  املدنية”، مب��ا يف  امل�����س��ارك��ة 

ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، وع���رب ال��ه��ات��ف، وت��وف��ري 

موارد للطاب، وت�سحيح املعلومات اخلاطئة حول 

الق�سية الفل�سطينية

��وِّت على اق��رتاح للتنازل عن  اأن��ه ���سُ ي�سار اإىل 

اأ�سبوع،  ملدة  القانون  مل�سروع  العام  الإ�سعار  �سرط 

لذا اأقر فوًرا

ب��ي��ان��ات م��ن منظمات تقدمية  ع���دة  و���س��درت 

وتابعة لأقليات عرقية ترحب مبوقف احتاد طاب 

اجلامعة، وتت�سامن مع الفل�سطينيني وعائاتهم، 

من ممثلي جمعيات طابية خمتلفة، منها “احتاد 

الطاب ال�سود”

ال�سوؤون  رئي�ض  نائبة  القانون  م�سروع  ورع��ت 

اخلارجية يف الحت���اد ري��ا ما�سرت، وق��ال��ت: قد ل 

يبدو النتظار ملدة اأ�سبوع وقًتا طويًا بالن�سبة لنا، 

ولكنه يبدو طويا بالن�سبة اىل الأ�سخا�ض الذين 

تتعر�ض حياتهم للخطر”، م�سرية اإىل اأن القانون 

حظي بتاأييد جميع اأع�ساء الهيئة الإدارية للنقابة

التدريب يف الحت��اد  نائب رئي�ض  ق��ال  ب���دوره، 

زوي هايز: اإن “م�سروع القانون هذا معتدل جًدا.. 

اإنه ل يقول اإن اإ�سرائيل ل ت�ستحق الوجود، ولكن 

يحق للفل�سطينيني البقاء باأمان”

االنباط-وكاالت

امل��ح��ك��م��ة،  اإىل  ب���ال���ت���وج���ه  ال���ت���ه���دي���د  ب���ع���د 

ا���س��ط��رت احل��ك��وم��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اإىل ك�سف 

منذ  اأخفتها  التي  الوثائق  م��ن  األ���وف  ب�سعة 

قيامها، وتوؤكد فيها الرواية الفل�سطينية حول 

اأحداث النكبة الفل�سطينية والقائلة اإن مئات 

األوف الفل�سطينيني الذين رحلوا عن وطنهم 

يف �سنة 1948 تعر�سوا لعملية طرد ومل يهربوا 

ب�سبب اخلوف فقط

وحتتوي هذه الوثائق على تقارير عديدة 

الع�سكرية  الإ�سرائيلية  التنظيمات  اأن  تبني 

التي احتلت املناطق املخ�س�سة للفل�سطينيني 

ح�����س��ب ق�����رار ال��ت��ق�����س��ي��م، ن���ف���ذت ال��ك��ث��ري من 

العمليات التي تعترب “جرائم حرب”، ح�سب 

القانون الدويل

وقد بادر اإىل ن�سر هذه الوثائق يوم ال�سبت، 

الأثر”،  “تقفي  وت��ع��ن��ي  “عكفوت”  م��ع��ه��د 

اإ�سرائيلي  عملي  ون�ساط  ب��ح��وث  معهد  وه��و 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال�����س��راع  “بحث  يف  متخ�س�ض 

الفل�سطيني على اأ�س�ض جديدة تقوم على ك�سف 

حقيقة الروايات التي توؤجج ال�سراع والبحث 

ال�سراع”،  وت�سوية  تخفيف  تتيح  حقائق  عن 

كما يقول مديره العام ليئور يفنة

وي�����س��ي��ف: “يف اإ����س���رائ���ي���ل ي���وج���د ق��ان��ون 

ال�سرية  ال��وث��ائ��ق  ن�سر  ع��ل��ى  ح��ظ��راً  ي��ف��ر���ض 

لفرتة ت��رتاوح بني 15 و90 �سنة. فعلى �سبيل 

املثال حتفظ وثائق اجلي�ض ووزارة الأم��ن 50 

)ال�ساباك(  الداخلية  املخابرات  ووثائق  �سنة. 

واخلارجية )املو�ساد( ملدة 90 �سنة. وهناك بند 

يف القانون يتيح اإبقاء هذه الوثائق �سرية اإىل 

زمن غري حم��دود. وقد اأقيمت لهذا الغر�ض 

جلنة وزاري����ة يف ك��ل ح��ك��وم��ة. وه���ذه اللجان 

م�سلولة عادة ول حتظى بالهتمام. على �سبيل 

ف��اإن حكومة نفتايل بنيت مل تقم هذه  املثال 

اللجنة بعد«

لكن معهد »عكفوت«، طلب ك�سف الوثائق، 

ال��وث��ائ��ق  ك�سف  يجيز  ال���ذي  ال��ق��ان��ون  ح�سب 

امل��ف��رو���س��ة منذ  ال�سرية  اأن  م��وؤك��داً  ال�����س��ري��ة، 

اأكرث من 73 عاماً لي�ست واقعية ول منطقية 

وحقوق  املعرفة  حرية  مبادئ  مع  تتاءم  ول 

الإن�سان. واتهم قادتها »اللجنة الوزارية ل�سوؤون 

�سرية«  اأر�سيفية  م��واد  على  بالطاع  ال�سماح 

باأنها تعمل على عك�ض ت�سميتها وتفر�ض رقابة 

وتعتيماً على الوثائق ومتنع ن�سرها، من دون 

وج��ه ح��ق. ورف�����ض املعهد ت��ربي��رات احلكومة 

اإن »احلقائق تبقى  الن�سر، وق��ال  اأ�سرار  حول 

حقائق وتاأجيل ن�سرها ل يغري من طبيعتها 

»الت�سرت على اجلرائم  واأ�ساف:  اآث��اره��ا«.  ول 

ل ي�سع م�ساعب اأمام املوؤرخني فقط، واإمنا له 

تاأثري حقيقي على اخلطاب الأكادميي، العام 

وغايته  اأيامنا،  يف  اإ�سرائيل  داخ��ل  وال�سيا�سي 

احلفاظ على �سردية عاقرة وم�سوهة للدولة 

الفل�سطيني،  الإ�سرائيلي  ال�سراع  اأ�س�ض  حول 

ومن هنا تاأثريها ال�سديد واحلا�سم على الأفق 

لإنهائه«

يف �سوء ذلك، وافقت احلكومة على ك�سف 

ق�����س��م ك��ب��ري م���ن ه���ذه ال���وث���ائ���ق، ال��ت��ي تتعلق 

الع�سكرية  التنظيمات  بعمليات  ب��الأ���س��ا���ض 

ال�سهيونية التي ا�ستغلت يف طرد الفل�سطينيني 

من بيوتهم وقراهم ويف ملف وزارة الأقليات يف 

احلكومة، التي عملت �سنة واح��دة يف تهجري 

الفل�سطينيني ومنعهم من العودة

وم���ن الأم��ث��ل��ة ع��ل��ى ه���ذه ال��وث��ائ��ق تقارير 

التي  ال�����س��ه��رية،  يا�سني  دي���ر  مبذبحة  تتعلق 

اأبريل )ني�سان( 1948، قبل  مت ارتكابها يف 10 

اأن  لها  اأرادوا  التي  اإ���س��رائ��ي��ل،  قيام  م��ن  �سهر 

اإىل  ويدفعهم  ال��ع��رب  يخيف  ت��ك��ون من��وذج��اً 

عن�سراً   130 نحو  القرية  فاقتحم  ال��رح��ي��ل. 

م���ن ت��ن��ظ��ي��م »اي��ت�����س��ل« ان�����س��م اإل��ي��ه��م لح��ق��اً 

الأخ����رى،  ال�سهيونية  التنظيمات  م��ن  ع���دد 

ال�����س��ارع.  يف  يلتقوه  م��ن  ك��ل  يقتلون  وراح�����وا 

املعتدون  دخ��ل  الفل�سطينية،  ال��رواي��ة  وح�سب 

قرابة ال�ساعة الثالثة فجراً، تتقدمهم �سيارة 

م�سفحة، وانق�سوا على بيوت القرية. وفوجئ 

امل��ه��اج��م��ون ب��ن��ريان ال��ق��روي��ني ال��ت��ي مل تكن 

و32  قتلى   4 اليهود  م��ن  و�سقط  احل�سبان  يف 

مل�ساعدتهم  فح�سرت  جندة  فطلبوا  جريحاً. 

يف  الر�سمي  التنظيم  »ال��ه��اج��ان��اه«،  من  فرقة 

قيادة احلركة ال�سهيونية، ف�سحبوا اجلرحى 

وراحوا يطلقون الر�سا�ض با متييز. واعتقلوا 

جمموعة م��ن ال��رج��ال وق��ام��وا بتعذيبهم ثم 

عر�سوهم اأم����ام ال��ن��ا���ض وه���م ي��ن��زف��ون دم���اء. 

وقد بلغ عدد القتلى الفل�سطينيني اأك��رث من 

300 )ح�سب الرواية الإ�سرائيلية مل يزد عدد 

القتلى على 110(

وقد طلب رئي�ض الوزراء الإ�سرائيلي الأول، 

ديفيد بن غوريون، حتويل التقارير عن هذا 

تنطوي  لأنها  ال�سري،  الأر�سيف  اإىل  احل��دث 

على معلومات حول طرد العرب، وهدم بيوت 

ع��رب��ي��ة، وع��م��ل��ي��ات ن��ه��ب، و���س��ط��و، واغت�ساب 

تخدم  ل  »ال��ه��اج��ان��اه«،  عنا�سر  ارتكبها  وقتل 

م�سالح اإ�سرائيل. و�سدرت اأوامر �سبيهة حول 

امل��ذك��رة ال��ت��ي طلب ب��ن غ��وري��ون م��ن باحثني 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني اإع���داده���ا ح���ول »اأ���س��ب��اب ه��روب 

الاجئني يف 1948«، وذلك لأن الن�سر �سيوؤثر 

»على مفاو�سات م�ستقبلية مع الفل�سطينيني 

اأو على قرارات موؤ�س�سات الأمم املتحدة املتعلقة 

ات��خ��ذوا القرار  ال��اج��ئ��ني«. وك��ذل��ك  بق�سية 

عرب  �سكان  م��ن  اجلليل  اإف����راغ  ب�����س��اأن  نف�سه 

وعللوا الأمر باأن الوثائق حتتوي على »اأو�ساف 

ب�سرر  يت�سبب  قد  ن�سرها  مرعبة«،  لأح���داث 

�سيلحق باأمن الدولة وعاقاتها اخلارجية

وكتب اأمني املحفوظات لتربير عدم ك�سف 

الوثائق يف �سنة 1985، اأن طرد الفل�سطينيني 

ال�سيا�سي  امل�ستوى  يف  مرموقون  »ق���ادة  نفذه 

الإ�سرائيلي«. واأ�ساف اأن »الأمور لي�ست لطيفة 

اأّيد ك�سف هذه الوثائق، واأ�سار  غالبا«. اإل اأنه 

اإىل عدم وجود ذريعة لإغاقها ومنع اجلمهور 

من الط��اع عليها. لكنه مل يفعل �سيئاً من 

اأج����ل تنفيذ ذل����ك، واإمن����ا ن��ق��ل امل��و���س��وع اإىل 

اللجنة الوزارية، التي قررت، كما هو متوقع، 

من  التخوف  بحجة  �سرية،  امللفات  تبقى  اأن 

امل�ض بعاقات اإ�سرائيل اخلارجية
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االنباط-وكاالت

ي��وا���س��ل ���س��ت��ة اأ�����س����رى، اإ���س��راب��ه��م 

����س���ج���ون  ال����ط����ع����ام يف  امل����ف����ت����وح ع�����ن 

الح������ت������ال الإ�����س����رائ����ي����ل����ي، رف�������س���ا 

كايد  اأق��دم��ه��م  الإداري،  لع��ت��ق��ال��ه��م 

86 يوما الف�سفو�ض امل�سرب منذ 

لهيئة  الع���ام���ي  امل�����س��ت�����س��ار  وذك���ر 

وامل���ح���رري���ن ح�سن  الأ�����س����رى  ����س���وؤون 

ع��ب��د رب���ه يف ت�����س��ري��ح ل��وك��ال��ة )وف���ا( 

امل�����س��رب��ني  الأ�����س����رى  اأن  ال��ر���س��م��ي��ة، 

اىل ج��ان��ب ال��ف�����س��ف��و���ض، ه���م: م��ق��داد 

80 ي��وم��ا،  ال��ق��وا���س��م��ة م�����س��رب م��ن��ذ 

وه�سام  يوما،   62 منذ  الأع��رج  وع��اء 

54 ي����وم����ا، وراي����ق  اأب�����و ه����وا�����ض م���ن���ذ 

ب�سارات منذ 49 يوما، و�سادي اأبو عكر 

منذ 46 يوما

الأ����س���ري  اأن  اىل  رب����ه  ع��ب��د  ول���ف���ت 

ال��ف�����س��ف��و���ض ق���د ي��ت��ع��ر���ض لن��ت��ك��ا���س��ة 

���س��ح��ي��ة م���ف���اج���ئ���ة يف ح�����ال ت��ع��ر���ض 

دماغه اأو جهازه الع�سبي لأذى، وهذا 

ل�سكته  يعر�سه  اأو  �سلًا  له  ي�سبب  قد 

كيلوغراما   30 ف��ق��د  اأن���ه  ك��م��ا  قلبية، 

م�ست�سفى  يف  حاليا  ويقبع  وزن��ه،  من 

على  احل�سول  ويرف�ض  “برزلي”، 
املدعمات

عبد  ف��اأك��د  القوا�سمة،  الأ���س��ري  اأم��ا 

اإ�سرابه رغم قرار  اأنه م�ستمر يف  ربه 

اعتقاله،  جتميد  الح��ت��ال  حمكمة 

الإفراج عنه، حيث  كون ذلك ل يعنى 

يعاين ظروفا �سحية �سعبة، واأوجاعا 

اأنحاء ج�سمه، ونق�سان يف  يف خمتلف 

يف  لت�سنجات  لتعر�سه  اإ�سافة  وزن���ه، 

حالًيا  وهو  م�ستمر،  و�سداع  اأطرافه، 

وي��رف�����ض  “كابان”،  م�����س��ت�����س��ف��ى  يف 

اأي�سا احل�سول على املدعمات

الأع��رج،  عاء  الأ�سري  وبخ�سو�ض 

اأو������س�����ح ع���ب���د رب������ه اأن�������ه ي����ع����اين م��ن 

ت�سنجات م�ستمرة، وم�ساكل يف الكلى، 

ال�سكر يف ج�سمه،  ن�سبة  وانخفا�ض يف 

وي��ت��ن��ق��ل ب��وا���س��ط��ة ك��ر���س��ي م��ت��ح��رك، 

وزن��ه،  م��ن  كيلوغراما   20 فقد  حيث 

وهو حاليا داخل عيادة �سجن الرملة

اأب��و هوا�ض ل يقوى على  والأ���س��ري 

الفحو�سات  اإجراء  ويرف�ض  احلركة، 

وتناول املحاليل واملدعمات، ويقبع يف 

عيادة �سجن الرملة

وق���ال ع��ب��د رب���ه اأن ب��اق��ي الأ���س��رى 

من  �سعبة  �سحية  اأو���س��اع��ا  ي��ع��ان��ون 

اأوجاع يف كل اأنحاء اجل�سم، ونق�ض يف 

الوزن ب�سكل كبري، ويف كمية الأماح 

واإن��ه��اك  واإع��ي��اء  باجل�سم،  وال�����س��وائ��ل 

�سديدين

وك��ان��ت ال��ه��ي��ئ��ة ق��د ت��ق��دم��ت اأم�����ض 

ال����ق����ان����وين،  ط���اق���م���ه���ا  ع�����رب  الأول 

“العليا”  امل��ح��ك��م��ة  اإىل  ب��ال��ت��م��ا���س��ني 

يف  للطعن  ال��ق��د���ض،  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

ال�سادرين  الإداري  العتقال  ق��راراي 

بحق الأ�سريين امل�سربني عن الطعام 

كايد الف�سفو�ض ورايق ب�سارات

االنباط-وكاالت

اأنَّ جلنة  ال��ع��ربي��ة،   13 ال��ق��ن��اة  ذك���رت 

“ر”  تعيني  ع��ل��ى  واف��ق��ت  “غولدبرغ” 
الإ�سرائيلي  ال��ع��ام  الأم���ن  جل��ه��از  رئي�ًسا 

“ال�ساباك” خلًفا لنداف اأرغمان
اللجنة مل جتد  اأن  القناة  واأو���س��ح��ت 

“ر” بعد فح�ض  املر�سح  نزاهة  خلًا يف 

املعلومات املقدمة لها

“ال�ساباك”  رئي�ض  رح��ب  جهته  م��ن 

ال�سابق نداف اأرغمان بقرار جلنة تعيني 

وافقت  التي  امل�سوؤولني )غولدبرغ(  كبار 

على تعيني “ر” مبن�سب رئي�ض ال�ساباك

وق��ال اأرغ��م��ان: “اأنا اأوؤم��ن ب�سدق ‘ر’ 

وِقَيمه الرا�سخة، واأنا مقتنع باأنه �سيقود 

ج��ه��از الأم����ن ال��ع��ام ب�سكل اح����رتايف، مع 

وقيمها”،  املوؤ�س�سة  مكانة  على  احلفاظ 

وفق تعبريه

 وسط ظروف صحية خطيرة.. ستة 
أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

 لجنة »غولدبرغ« توافق
 على تعيين »ر« رئيًسا للشاباك



الأحد  10/ 10 /  2021

الـريـا�ضي

باري�س – وكاالت 

علق الأرجنتيني ليونيل مي�سي، جنم باري�س 

�سان جريمان، على مفاو�سات انتقاله اإىل النادي 

وف�سل  املا�سي.  ال�سيفي  املريكاتو  يف  الفرن�سي، 

مي�سي يف جت��دي��د ع��ق��ده م��ع ب��ر���س��ل��ون��ة، ب�سبب 

قانون اللعب املايل النظيف، بينما ان�سم اإىل �سان 

جريمان يف �سفقة جمانية. وقال مي�سي، يف حوار 

“عدت  الفرن�سية:  فوتبول«  »فران�س  جملة  مع 

اأفكر يف  اإىل بر�سلونة لبدء فرتة الإع���داد. كنت 

التوقيع على العقد وا�ستئناف التدريبات بخطى 

كبرية«. واأ�ساف: “اعتقدت اأن كل �سيء على ما 

توقيعي  ينتظرون  واأن��ه��م  التجديد،  ب�ساأن  ي��رام 

فقط، لكن عندما و�سلت اإىل بر�سلونة، قيل يل 

اأ�ستطيع  واأن��ن��ي ل  اإن جت��دي��دي مل يعد ممكًنا، 

البقاء«. وتابع: “منذ تلك اللحظة بداأت اأت�ساءل 

كيف �ساأعيد الأم��ور اإىل الو�سع الطبيعي. كنت 

عديدة  ات�سالت  على  ح�سلت  لأنني  حمظوًظا 

من الأندية، وكان اأحدهم باري�س �سان جريمان«. 

اأخ��رى، لكن يجب اأن  ا  “تلقيت عرو�سً ووا�سل: 

اأعرتف اأننا تو�سلنا اإىل اتفاق �سريع اإىل حد ما 

مع �سان جريمان”، ومل يقل مي�سي اأي تفا�سيل 

نيمار  “كان  الأخ������رى. وخ���ت���م:  ال��ع��رو���س  ع���ن 

ولياندرو باريدي�س واأنخيل دي ماريا ي�ساألونني 

باري�س  يف  اإليهم  الن�سمام  موعد  عن  بانتظام 

على �سبيل املزاح، لأنهم كانوا يعرفون اأنني اأفكر 

يف ال��ب��ق��اء م��ع ب��ر���س��ل��ون��ة، ل��ذل��ك ك��ان��ت م��ف��اج��اأة 

عندما اأخربتهم باأنني قادم اإىل باري�س«.
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 ميسي مصدوم من موقف برشلونة 

مدرب سوريا يتوعد منتخبنا الرديف 

3X3 زين ُتقيم بطولة نشميات كرة السّلة

كيروش فخور بنجوم منتخب مصر 

الريا�س – وكاالت 

اأك������د حم���م���د ا���س��ط��ن��ب��ل��ي، امل�����درب 

ال�سوري،  الأوملبي  للمنتخب  امل�ساعد 

ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي  ل��ن�����س��ف  ال���ت���اأه���ل  اأن 

غ����رب اآ����س���ي���ا م��ه��م ل��ل��غ��اي��ة ب��ال��ن�����س��ب��ة 

ل����ف����ري����ق����ه. وق����������ال ا����س���ط���ن���ب���ل���ي،يف 

ت�����س��ري��ح��ات خ��ا���س��ة: »ب��ط��ول��ة غ��رب 

اآ����س���ي���ا م�����س��اب��ق��ة حت�������س���ريي���ة ج��ي��دة 

ق��ب��ل ال��ت�����س��ف��ي��ات الأومل���ب���ي���ة، خ��ا���س��ة 

 اأن�����ه�����ا ت�������س���م م���ن���ت���خ���ب���ات مم�����ت�����ازة«.

على  م��ب��اراة  ب���اأول  “فوزنا  واأ����س���اف: 

تاأهلنا  مفتاح  كان  برباعية،  البحرين 

مباراتنا  لكن  النهائي،  ن�سف  للدور 

ال��ث��ان��ي��ة ك���ان���ت غ���ري ع���ادل���ة، خ��ا���س��ة 

ف��ق��ط من  ���س��اع��ة   45 ب��ع��د  لعبنا  اأن��ن��ا 

امل��ن��ت��خ��ب  ب��ي��ن��م��ا  الأوىل،  م��واج��ه��ت��ن��ا 

ال�����س��ع��ودي اف��ت��ت��ح ل��ق��اءات��ه اأم��ام��ن��ا«. 

من  امل��ب��ك��ر  ال��ط��رد  زاد  “كما  وت��اب��ع: 

���س��ع��وب��ة امل����ب����اراة، وت���اأخ���رن���ا ب��ه��دف، 

اإ���س��اف��ة اإىل ح���رارة اجل��و وال��رط��وب��ة 

على  “عازمون  ووا����س���ل:  ال��ع��ال��ي��ة«. 

ال��ن��ه��ائ��ي، رغ��م  وب��ل��وغ  الأردن  جت���اوز 

اأننا �سنواجه فريقا حمرتما ومنظما 

جيدا،  ونعرفه  ويعرفنا  كبري،  ب�سكل 

لأننا لعبنا مباراتني وديتني معه قبل 

ن�سعى  اآ�سيا..  غ��رب  لبطولة  قدومنا 

لآخر  القتال  وواجبنا  اللقب،  حل�سد 

حل��ظ��ة، م��ن اأج����ل اإ���س��ع��اد اجل��م��اه��ري 

للبطولت«. املتعط�سة  ال�سورية 

االنباط – عمان 

ان������ط������اق������اً م�������ن م���������س����وؤول����ي����ت����ه����ا 

الج����ت����م����اع����ي����ة، و�����س����م����ن ج���ه���وده���ا 

ال�سرطان،  م��ر���س  ملكافحة  امل�ستمرة 

ب�سرطان  التوعية  �سهر  م��ع  وت��زام��ن��اً 

الأردن  زي���ن  ���س��رك��ة  اأق���ام���ت  ال���ث���دي؛ 

 3X3 ب��ط��ول��ة ك���رة ال�����س��ّل��ة ل��ل�����س��ّي��دات

يوم اجلمعة يف النادي الأرثوذك�سي يف 

البطولة  يف  و�سارك  عّمان.  العا�سمة 

قيمت باإدارة طاقم حتكيمي من 
ُ
التي اأ

الحتاد الأردين لكرة ال�سّلة، 14 فريقاً 

العمرية  ال��ف��ئ��ة  �سمن  ال�����س��ي��دات  م��ن 

17 ع���ام���اً ف��م��ا ف�����وق، و����س���ط ت��ط��ب��ي��ق 

ل�سمان  املعتمد  ال�سحي  الربوتوكول 

ختام  ويف  امل�ساركات.   و�سامة  �سحة 

م��دار  على  ا�ستمرت  ال��ت��ي  الت�سفيات 

 ”Trio“ ف���ري���ق  ت��ت��وي��ج  مت  ال���ي���وم، 

ب��ل��ق��ب ال��ب��ط��ول��ة ب��ع��د ح�����س��ول��ه على 

ف���ري���ق  ح�������ّل  ف���ي���م���ا  الأول،  امل�����رك�����ز 

الثاين.  باملركز   ”Tomorrow“
وت���اأت���ي اإق���ام���ة زي����ن ل���ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة 

ب��ه��دف زي�����ادة ال���وع���ي ال���ع���ام ب��اأه��م��ي��ة 

عن  امل��ب��ك��ر  الك�سف  ف��ح��و���س��ات  اإج����راء 

����س���رط���ان ال����ث����دي، ومل���وا����س���ل���ة دع��م��ه��ا 

اململكة،  يف  وال�سباب  الريا�سة  لقطاع 

ال��ب��ط��ولت  �سل�سلة  زي���ن  ول��ت�����س��ت��ك��م��ل 

 ،2021 ل��ل��ع��ام احل�����ايل  ت��ق��ي��م��ه��ا  ال���ت���ي 

والتي كانت قد انطلقت بالتزامن مع 

الريا�سية.   الأن�سطة  عودة 

القاهرة – وكاالت 

اأث��ن��ى ال��ربت��غ��ايل ك��ارل��و���س ك��ريو���س، 

امل����دي����ر ال���ف���ن���ي مل��ن��ت��خ��ب م�������س���ر، ع��ل��ى 

بهدف  ليبيا،  ع��ل��ى  ال��ف��وز  ب��ع��د  لع��ب��ي��ه 

ج��م��ع��ت  ال�����ت�����ي  امل�������ب�������اراة  يف  رد  دون 

ملعب  ع��ل��ى  اجل��م��ع��ة  م�����س��اء  املنتخبني 

�سمن  الإ����س���ك���ن���دري���ة،  يف  ال���ع���رب  ب����رج 

كاأ�س  لت�سفيات  املوؤهلة  الثالثة  اجلولة 

وقال كريو�س عرب   .2022 العامل قطر 

ال��ت��وا���س��ل  مب��وق��ع  ال��ر���س��م��ي��ة  �سفحته 

الج����ت����م����اع����ي »ت�������وي�������رت«: »ال���ع���ظ���م���ة 

اأح�سنتم،  ال��ف��ري��ق،  ب�سخ�سية  تتحقق 

قاد  كريو�س  مب�ستواكم«.  ج��دا  وفخور 

جت��ارب��ه  اأول  يف  ل��ل��ف��وز  م�����س��ر  منتخب 

�سجله  بهدف  الفراعنة،  مع  الر�سمية 

ع��م��ر م��رم��و���س، امل���ح���رتف يف ���س��ف��وف 

���س��ت��وجت��ارت الأمل����اين، وال���ذي �سجل يف 

اأول ظ��ه��ور ر���س��م��ي ل���ه. وب��ذل��ك ال��ف��وز 

و����س���ل م��ن��ت��خ��ب م���������س����ر اإىل ال��ن��ق��ط��ة 

متفوقا  امل��ج��م��وع��ة،  ليت�سدر  ال�سابعة 

الثاين  امل��رك��ز  احتلت  ال��ت��ي  ليبيا  على 

بر�سيد 6 نقاط. ويلتقي منتخب م�سر 

مع ليبيا من جديد يوم الإثنني املقبل 

من  الرابعة  باجلولة  الأخ��ري  ملعب  يف 

الت�سفيات.

االنباط – عمان 

لكرة  الرديف  الوطني  منتخبنا  يخو�س 

�سوريا  منتخب  ام��ام  قوية  مواجهة  القدم 

م�ساء اليوم الحد يف الدور ن�سف النهائي 

املقامة  القدم  لكرة  ا�سيا  غرب  بطولة  من 

يف ال�سعودية حاليا بعد اأن ت�سدر املجموعة 

الأوىل بفوزه ليلة ام�س الول على منتخب 

كاأف�سل  تاأهل  ال��ذي  �سوريا  ليواجه  اليمن 

يلتقي  فيما  الثاث،  املجموعات  من  ثاين 

الآخر.  الطرف  على  ال�سعودية  مع  العراق 

 ،23 وك����ان امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ال���ردي���ف ت 

التي  امل��ب��اراة  يف   ،1-2 اليمني  ن��ظ��ريه  على 

�ستاد  على  اجلمعة  ال��ي��وم  م�ساء  جمعتهما 

املنتخب  وا�ستقر  جلوي،  بن  �سعود  الأم��ري 

بر�سيد  الأوىل  املجموعة  ب�سدارة  الوطني 

6 ن��ق��اط، وح���ل ال��ي��م��ن وع��م��ان ث��ان��ي��ا ب��� 4، 

على  اأف�سليته  املنتخب  وفر�س   .2 الكويت 

ال��ه��دف  اأف�����س��ل��ي��ت��ه اإىل  امل����ب����اراة، ل��ي��رتج��م 

35، من  الأول ع��ن ط��ري��ق ع��ب��داهلل ع��و���س 

�سربة جزاء، قبل اأن يعدل املنتخب اليمني 

النتيجة قبل انتهاء ال�سوط الأول، لي�سجل 

للمنتخب  ال��ث��اين  ال��ه��دف  رزق  اأب��و  حممد 

بت�سكيلة �سمت:  اللقاء  املنتخب  ودخل   .87

اأحمد جعيدي، ب�سام دلدوم، دانيال عفانة، 

يزن عبد العال، يو�سف اأبو اجلزر، اإبراهيم 

خالد  هيكل(،  )ف�سل  زكريا  خالد  �سعادة، 

�سياحني )اأبو رزق(، اأمني ال�سناينة )و�سيم 

ري�����الت(، ع��م��ر ه���اين )ه����ادي احل����وراين(، 

وعو�س )يزن النعيمات(. يذكر اأن املنتخب 

الرديف التقى نظريه ال�سوري مرتني وديا 

ال�سهر املا�سي يف عمان، حيث فاز يف اللقاء 

الثاين. 2-2 يف  اأن يتعادل  1-0، قبل  الأول 

املنتخب  لقيادة  هايل  احمد  املدرب  وي�سعى 

ن��ح��و ال��ف��وز وال��ت��اه��ل اىل ال����دور ال��ن��ه��ائ��ي 

واملناف�سة على لقب البطولة .

االنباط – عمان 

اختتمت يوم اجلمعة جمريات �سباق الدرفت 

ل�سباقات  الأردن  بطولة  من  الثالثة  – اجلولة 
الدرفت يف �ساحة ال�سيانة يف البحر امليت و�سط 

مناف�سات  م��ع  تفاعل  وال���ذي  اجلمهور  ح�سور 

ال�����س��ب��اق، وف��ق��ا ل��ل��ربوت��وك��ول ال�����س��ح��ي، ونظم 

ال�سيارات، وبدعم من  الأردنية لريا�سة  ال�سباق 

املركز  اأن�س احللو يف  املت�سابق  وت��وج  الأردن  زين 

املركز  الفقهاء  حممد  املت�سابق  واح��ت��ل  الأول، 

املركز  يف  يو�سف  م��وؤي��د  املت�سابق  وج���اء  ال��ث��اين، 

ا�ستطاع  ج���ولت،   3 م��ن  ال�سباق  وت��ك��ون  الثالث 

فيها احللو احكام �سيطرته على ال�سباق، يف حني 

املت�سابقني خال  لباقي  واملواقع  املراكز  تبدلت 

جولت ال�سباق. وتوج يوم ال�سبت املت�سابقان اأمري 

النجار بلقب فئة ال�سينيور وحمزة الفائز بلقب 

فئة الواعدين يف �سباق الكارتينغ اجلولة الرابعة 

من بطولة الأردن للكارتينغ  الذي اقيم يوم يف 

حلبة جوردن �سبيد �سنرت - طريق املطار، واأقيم 

ال�سباق بتنظيم من الأردنية لريا�سة ال�سيارات 

وبرعاية زين – الأردن، ومت فيه تطبيق تطبيق 

الربوتوكول ال�سحي املتبع.ودارت مناف�سة قوية 

اأم��ري  املت�سابقني  ب��ني  فاينل”،  “بري  جولة  يف 

النجار ومهند اأب��و دب��رة وع��ون النا�سر وحممد 

م�ساد واأحمد خ�سر وفي�سل املعاين وعاء حب�س 

و�ساكر التل، وا�ستطاع  املت�سابق اأمري النجار نيل 

لقب فئته يف اجلولة الأخ��رية من ال�سباق.ونال 

حمزة الفايز  لقب فئة اجلونيور – ماك�س بعد 

مناف�سة قوية يف جولتي )بري فاينل( و)الفاينل( 

من قبل �سند احلموي وفي�سل نا�سخو.

النتائج الفنية ل�سباق الدرفت الثالث  املركز 

الأول: اأن�س احللو )بي ام دبليو ايه 46(، بر�سيد 

الفقهاء  حممد  ال��ث��اين:  – املركز  نقطة.   387

)بي ام دبليو ايه 30(، بر�سيد 358 نقطة.  املركز 

 ،)30 اي��ه  دبليو  ام  )ب��ي  م��وؤي��د يو�سف  ال��ث��ال��ث: 

�سليمان  ال���راب���ع:  نقطة.  املركز   353 بر�سيد 

عو�س )بي ام دبليو ايه 36(،بر�سيد 316 نقطة. 

الأ���س��ب��ح  )فل�سطني(  �سهيل  امل��رك��ز اخل��ام�����س: 

)بي ام دبليو ايه 30( بر�سيد 270 نقطة.  املركز 

ال�ساد�س:  موؤمن الدحلة )بي ام دبليو ايه 36(، 

بر�سيد 264 نقط  املركز ال�سابع: ع�سام اجلمل 

)بي ام دبليو ايه 30(،بر�سيد 251 نقطة.  املركز 

ال��ث��ام��ن: ن�����س��ر ه��ن��ي��ة )ب���ي ام دب��ل��ي��و اي���ه 36(، 

ابو  التا�سع:  حمدي  244 نقطة  املركز  بر�سيد 

�سنينة )بي ام دبليو ايه 30(، بر�سيد 213 نقطة. 

العا�سر: عرفات املح�سي )فل�سطني(،  – املركز 
)بي ام دبليو ايه 30(، بر�سيد 150 نقطة كاأ�س 

املبتدئني: معاذ طه )بي ام دبليو ايه 30( بر�سيد 

114 نقطة

ال��ن��ت��ائ��ج ال��ف��ن��ي��ة ل�����س��ب��اق ال��ك��ارت��ي��ن��غ ال��راب��ع 

الأول:  امل��رك��ز  م��اك�����س   – جمموعة ال�سينيور 

اأمري النجا املركز الثاين: مهند اأبو دبرة. املركز 

جمموعة اجلونيور-  ال��ن��ا���س��ر  ع���ون  ال��ث��ال��ث: 

ماك�ساملركز الأول: حمزة الفايز. املركز الثاين: 

احلموي.  �سند  الثالث:  املركز  نا�سخو.  في�سل 

جمموعة املا�سرت عاء حب�س .

االنباط – عمان 

 ، للماكمة  العام  الأم��ن  فريق  ن�سامى  ظفر 

بلقب بطولة اململكة املفتوحة للماكمة ، والتي 

اختتمت نزاللتها م�ساء يوم اجلمعة على �سالة 

ال�سهيد را�سد الزيود يف مدينة احل�سني لل�سباب 

للبطولة  العام  املجموع  الن�سامى  ت�سدر  . حيث 

 ، لعب   )150( من  اكرث  م�ساركة  �سهدت  والتى 

ميداليات   )7( وبر�سيد   ، فريقاً   )18( ميثلون 

ب��رون��زي��ت��ني( .   ، ، ف�����س��ي��ة  م��ل��ون��ة )4 ذه��ب��ي��ات 

وج����اءت ال��ن��ت��ائ��ج ال��ف��ن��ي��ة ل��اع��ب��ني ع��ل��ى النحو 

الآتي : 1- ذهبية وزن حتت )54( كغ عن طريق 

حتت  وزن  ذهبية   -2  . ع�سي�س  يو�سف  ال��اع��ب 

جاجة  اب��و  حممد  الاعب  طريق  عن  كغ   )60(

طريق  ع��ن  ك��غ   )63،5( حت��ت  وزن  ذه��ب��ي��ة   -3  .

حتت  وزن  ذهبية   -4  . املتبويل  اح��م��د  ال��اع��ب 

 . ابو اخلري  الاعب جهاد  كغ عن طريق   )86(

5- ف�سية وزن حتت )67( كغ عن طريق الاعب 

6- برونزية وزن حتت )86( كغ عن  اياد زرارة . 

برونزية   -7  . ال�سمادي  م��راد  ال��اع��ب  طريق 

ال��اع��ب حممد  ك��غ ع��ن طريق  وزن حت��ت )92( 

جنم .

منتخبنا الرديف يواجه سوريا في غرب اسيا 

الحلو يخطف لقب سباق الدرفت الثالث 

االمن العام ابطال المملكة بالمالكمة 

االهلي يستقطب التونسي النقاز 
جدة – وكاالت 

التون�سي،  الظهري  مع  اتفاقها  ال�سعودي  ج��دة  اأهلي  اإدارة  اأمت��ت 

حمدي النقاز، �سباح ال�سبت، على متثيل النادي حتى نهاية املو�سم 

اجلاري، نظًرا لكونه لعًبا حًرا يجوز ت�سجيله خارج فرتات النتقال. 

وكان مدرب الفريق، البلجيكي بي�سينك ها�سي، قد طالب اإدارة ماجد 

النفيعي منذ ال�سيف املا�سي، ب�سرورة التعاقد مع ظهريين. وبالفعل، 

�سم الأهلي الظهري الأي�سر املقدوين، األيو�سكي، وحاول التعاقد مع 

ظهري اأمين حملي، لكنه مل ينجح يف ذلك. وكان الزمالك امل�سري قد 

�سم النقاز يف وقت �سابق، لكنه ف�سل يف قيده، ب�سبب العقوبة املوقعة 

عليه من قبل الفيفا، بحرمانه من القيد لفرتتي انتقالت متتاليتني. 

وك��ان النقاز، لع��ب النجم ال�ساحلي ال�سابق، قد رح��ل من قبل عن 

الزمالك، فا�سًخا عقده من طرف واحد بدعوى عدم ح�سوله على 

م�ستحقاته، وان�سم بعدها للرتجي.
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للحفاظ  املحا�سبة  ديوان  يبذلها  التي  للجهود  وتقديرنا  احرتامنا  نوؤكد  بداية، 

املال  على  املري�سة  النفو�س  اأ�سحاب  تطاول  اأو  الهدر  من  وحمايته  العام  املال  على 

العام.

اأداء  رف��ع  يف  م�ساهما  التطبيق  عند  يكون  اأن  املحا�سبة  دي��وان  ق��ان��ون  يف  الأ���س��ل 

اأجلها. التي وجد من  اأهدافه  وبالتوازي مع حتقيق  القطاع احلكومي 

فاجاأين م�سوؤول �سابق يف �سركة العقبة لإدارة وت�سغيل املواينء )موؤ�س�سة املواينء 

من  مبلغ  ل�سرتداد  له  �سرفت  مياومات  باإعادة  يطالبونه  املحا�سبة  بديوان   ) �سابق 

دينار. 7.5مليون  قيمته  الدولة  خلزينة  ال�سوي�س  قناة 

اإقامته  اأيام  املبلغ خالل  هذا  ال�سقيقة م�سر وح�سل  عاد من  الذي  امل�سوؤول  وهذا 

خزينة  اإىل  دي��ن��ار،   960 مبلغ  يعيد  اأن  م��ن��ه  م��ط��ل��وب  م��ف��او���س��ات،  ب��ع��د  طبعا  ه��ن��اك، 

من  ولي�س  املفو�سني  جمل�س  م��ن  ب��ق��رار  ال��ق��اه��رة  اإىل  توجه  عطوفته  لن��ه  ال��دول��ة 

الوزراء. رئي�س 

لأتهمت  )املقد�س(،  ال��وزراء  رئي�س  موافقة  انتظر  لو  امل�سوؤول،  هذا  اأن  واملفاجاأة 

من  اأم��وال  حت�سيل  عن  والرتهل  بالتقاع�س  املوافقة،  انتظار  ب�سبب  ال�سركة  اإدارة 

الأردنية. الدولة  حق 

ال�سقيقة م�سر على  اإىل  ال�سركة، توجه  والق�سة تكررت مع م�سوؤول حايل يف ذات 

نفقته اخلا�سة، اخت�سارا لوجعة الراأ�س وبعيدا عن قف�س التهام،  وح�سل من قناة 

اأردين. دينار  2.5 مليون  وقدره  الدولة مبلغا  ال�سوي�س خلزينة 

اإدارة املواينء التي اتخذت قرارات م�سريية  يف زمن الربيع العربي، حافظت  اما 

ومنعت  توقف  اأو  انقطاع  دون  املينائية  الردن  منظومة  عمل  ا�ستمرار  على  ب�سببها 

تلك  يف  املوظفني  واعت�سامات  اإ�سرابات  ب�سبب  الوطني،  القت�ساد  انهيار  خمطط 

العام. املال  بهدر  املحا�سبة  ديوان  تقارير  وفق  اليوم  متهمة  احلقبة، 

وا���س��ئ��ل��ت��ي يف ه���ذا امل��ق��ام، ه��ل م��واف��ق��ة رئ��ي�����س ال����وزراء م��ق��د���س��ة اأك���ر م��ن حقوق 

اأن  لو  ه��وؤلء  بحق  املحا�سبة  دي��وان  �سي�سدرها  كان  التي  التقارير  هي  وما  الردن؟، 

امل�ساءلة  القرار  اأ�سحاب  لو قدم  وماذا  ال�سوي�س مل حت�سل،  قناة  الردن لدى  اأموال 

ا�ستمرار  يف  ال�سبب  كانت  مالية  ق��رارات  اتخاذها   عند  واأمنه،  الردن  م�سلحة  على 

تطويرها  اأم���ام   الطريق  تعبيد  وبالتايل  ت��وق��ف،  دون  بالعمل  املينائية  منظومتنا 

املنطقة  م�ستوى  على  واملناف�سة  ب���الداء  ك��ف��اءة  م��ن  اإل��ي��ه  و�سلت  م��ا  اإىل  وو�سولها 

والقليم.

الردن  اأن  التقارير  ه��ذه  اأ���س��دروا  ال��ذي��ن  وم�سوؤوليه  املحا�سبة  دي��وان  يعلم  األ   

ل  لها  الدولة  �سقيقة، وحاجة خزينة  دول  مالية عند  لديه حقوق  وان  كان يف خطر 

انتظار. اي  الوزراء، ول  رئي�س  تنتظر موافقة 

حلماية  ق��رارات  يتخذون  وال��ذي��ن  نتحدث،  العامة  ل��الإدارة  اأداء   تطوير  اأي  عن 

رجعي. باأثر  العام  املال  على  بالتطاول  يتهمون  الوطن، 

كلنا مع املراقبة وحماية املال العام، ولكن لي�س اإىل حد اإرهاب امل�سوؤول يف القطاع 

بالف�ساد. اتخاذ قرار هدفه حماية وطن خوفا من قذفه  العام من 

اأن  اأم  الر�سمية،  �سمعة موؤ�س�ساتنا  يهمه  املحا�سبة  ديوان  الكبري، هل حقا  وال�سوؤال 

اأوقع الظلم على م�سوؤولني اتخذوا قرارات  اإنه يحارب الف�ساد، حتى لو  الأهم القول 

تدمري  اإىل  تهدف  كانت  كبرية  خمططات  واإحباط  البلد  حلماية  �سعبة  ظ��روف  يف 

�سامال. الردن تدمريا 

ونتائجها،  بخواتيمها  الأم���ور  على  نحكم  وان  بال�سباب،  ن��اأخ��ذ  اأن  احل��ي��اة  �سنة 

و�سالمتكم.

خالد فخيدة

      

االنباط-عمان

ي��ن��ط��ل��ق ال����ي����وم الأح��������د، ب���رع���اي���ة وزي����ر 

مهرجان  افتتاح  حفل  العايد،  علي  الثقافة 

الأردن الدويل لالأفالم »9«، بعد اأن اكتملت 

ا�ستعدادات وزارة الثقافة لإقامته يف الفرتة 

وذلك  اجل��اري،  اأول  ت�سرين   15 اإىل   10 من 

وتنوعت  امللكي،  الثقايف  املركز  م�سارح  على 

اأف���الم حملّية،  م�����س��ارك��ات ه���ذا امل��و���س��م ب��ني 

الأردن  م��ه��رج��ان  ُيعترب  اإذ  ودول��ّي��ة،  عربية 

مل��ه��رج��ان الفيلم  ال���دويل ل��الأف��الم ام��ت��داداً 

ولق��ى   ،  2013 ع���ام  ت��اأ���س�����س  ال���ذي  الأردين 

ا���س��ت��ح�����س��ان��اً ك��ب��رياً م��ن ج��م��ي��ع ال��ف��ئ��ات ذات 

مدار  على  امل�ساهدين  ع��دد  بلغ  اإذ  العالقة، 

�سخ�س،   »8000« ي��ق��ارب  م��ا  �سنوات  ال��ث��الث 

وك����ان ل��ه��ذا امل��ه��رج��ان دور ك��ب��ري يف خ���روج 

الفيلم الأردين من املحلية اإىل العاملية.

ه��ذا  ي��ح��م��ل  اأن  امل��ه��رج��ان  اإدارة  اخ��ت��ارت 

ال��راح��ل  الأردين  »امل���خ���رج  اإ����س���م  امل��ه��رج��ان 

الفنية  لإ�سهاماته  تقديراً   ، الفيا�س«  �سعود 

امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ال�����س��اح��ة الأردن���ي���ة وال��ع��رب��ي��ة، 

1943، ورحل عن عاملنا هذا  والذي ولد عام 

الإخ��راج بني  در�س  الفيا�س قد  وكان  العام، 

الأعمال  من  العديد  واأخرج  واأمريكا،  لندن 

كما  »ب��وادي��ن��ا«،  �سل�سلة  اأب���رزه���ا  ال��وث��ائ��ق��ي��ة 

جائزة  منها  اجل��وائ��ز  م��ن  ع��دد  على  ح�سل 

فيلمه  ع��ن  باك�ستان  يف  �ساليمار  م��ه��رج��ان 

»ال���ق�������س���اء ال���ع�������س���ائ���ري«، ك��م��ا ح�����س��ل ع��ل��ى 

الآ�سيوية  الإذاع����ات  احت��اد  مهرجان  ج��ائ��زة 

كما  ال��ب��ادي��ة«،  »ح��ي��اة  فيلمه  ع��ن  طوكيو  يف 

منها  اأي�����س��ا  ال��درام��ا  يف  ج��وائ��ز  على  ح�سل 

ج���ائ���زة اأح�����س��ن خم���رج مب��ه��رج��ان الإذاع�����ة 

وال��ت��ل��ي��ف��زي��ون ع���ن م�����س��ل�����س��ل »ال�����س��ق��اي��ة«، 

وج���ائ���زة اأخ�����رى م���ن م��ه��رج��ان امل���غ���رب عن 

الزمان«. م�سل�سله »وجه 

العام  هذا  املهرجان  م�سابقة  يف  وت�سارك 

 A Plain اأف�����الم، ه��ي ال�����س��ي��ن��ي  ث��م��ان��ي��ة 

كبري  رج���ل  ح���ول  اأح���داث���ه  وت����دور   ،day
يف ال�����س��ن ي��ع�����س��ق ���س��ق��اي��ة ال���زه���ور واإط���ع���ام 

الأ����س���م���اك وال���ط���ب���خ، ح��ت��ى ي��ظ��ه��ر ف��ريو���س 

على  راأ���س��اً  حياته  ويقلب  امل�ستجد،  ك��ورون��ا 

عقب.

وتدور   ،Cuckoo الهولندي  والفيلم 

اأحداثه حول رجل وحيد يعي�س داخل �ساعة 

فر�سة  ل��ه  ت��ت��اح  الأي���ام  اأح���د  ويف  منبه،  ذات 

ربح مبلغ مايل كبري �سمن م�سابقة اإذاعية، 

وه�����ذا امل�����ال ���س��ي��م��ك��ن��ه م����ن ت��غ��ي��ري جم���رى 

حياته، اإل اأنه غري قادر على احل�سول عليه 

عمله  لأن  الإذاع��ي��ة  باملحطة  الت�����س��ال  ول 

مينعه من التحرك.

 ،Figurant ال��ت�����س��ي��ك��ي  ال��ف��ي��ل��م  اأم�����ا 

اأح��داث��ه ح��ول رج��ل يتتبع جمموعة  ف��ت��دور 

م����ن ال���ع���م���ال ال���ق���ادم���ني ل��ل��ع��م��ل ال���ن���ه���اري 

يف م��ن��ط��ق��ة ���س��ن��اع��ي��ة، و���س��رع��ان م���ا ُي��ج��رد 

ل��ريت��دي زي��اً  م��ن مالب�سه وت��غ��ي��ري ه��وي��ت��ه، 

ع�����س��ك��ري��اً وي��ح��م��ل ال�����س��الح، وت��ظ��ه��ر ف��ج��اأة 

مالحمه اجلديدة وهويته احلقيقية.

 The الفرن�سي  الفيلم  اأح����داث  وت���دور 

يتم  حيث  ال�سحراء،  يف   Camel Boy
ج���ذب ���س��ب��ي ���س��غ��ري ب��ال��ق��وة ل��ع��امل ج��دي��د 

وم���رع���ب وخم��ت��ل��ف ع���ن ع���امل���ه، وه����و ع��امل 

���س��ب��اق��ات ال��ه��ج��ن، وي���ح���اول ال���ول���د ال��ع��ودة 

ل���وال���دت���ه وع���امل���ه ال��ط��ب��ي��ع��ي والب���ت���ع���اد عن 

املعادية. البيئة 

ال��ف��ي��ل��م امل��غ��رب��ي »الآل������ة« ق�سة  وي��ح��ك��ي 

متجر  اإدارة  توىل  اإ�سماعيل،  يدعى  �سخ�س 

بعد وفاة والده، خا�سة اأنه الوحيد يف القرية 

القادر على القراءة والكتابة، ثم يجد نف�سه 

فجاأة يف خ�سم ق�س�س القرويني.

 The Power ال��رو���س��ي  ال��ف��ي��ل��م  اأم����ا 

الثورة  حول  فيدور   ،of Childhood
ت��ف��ا���س��ي��ل  وي������روي   ،1905 ع�����ام  ال���رو����س���ي���ة 

حكم  بعد  احل��ك��وم��ة،  على  وال��ت��م��رد  احل�سد 

اإعدام �سابط لديه �سعبية كبرية، ولديه ابن 

يحاول جاهداً وقف تنفيذ احلكم من خالل 

احل�سد ون�سر روح التعاطف مع والده.

»عرو�س  البحريني  الفيلم  اأحداث  وتدور 

ت��دع��ى م��ن��ال، تتعر�س  ال��ب��ح��ر« ح���ول ف��ت��اة 

تقاليد  على  تتمرد  اأن  وحت��اول  لالغت�ساب 

وع�������ادات جم��ت��م��ع��ه��ا، ب��رف�����س ال�������زواج م��ن 

م��غ��ت�����س��ب��ه��ا. وي��ع��ت��رب ق����رار رف�����س��ه��ا نقطة 

حتول جديدة يف املجتمع باأكمله ويف حياتها 

اأي�ساً.

 Thick As Thieves ف��ي��ل��م  اأم�����ا 

ف��ي��دور حول  الأم��ريك��ي   Solo Inglés
اأن  بعد  ب��ال��ك��ام��ل،  حياته  تغيري  ي��ق��رر  ل�س 

اآخر ي�سرق �سيدة حاماًل. �ساهد بعينه ل�ساً 

كما ت�سارك خارج اإطار امل�سابقة الر�سمية 

اأفالم. ت�سعة 

ك��م��ا ي��ع��ر���س خ����الل امل���ه���رج���ان 9 اأف����الم 

خ�����ارج امل�����س��اب��ق��ة ال��ر���س��م��ي��ة، ه����ي: ال��ف��ي��ل��م 

وال���ف���ي���ل���م   ،»perfake#« ال�����ي�����اب�����اين 

 ،»after the last act« ال���ربازي���ل���ي 

والفيلم   ،»galerna« الأ�سباين  والفيلم 

وال��ف��ي��ل��م   ،»inevitable« الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

اللبناين »amygdale«، والفيلم الهندي 

ال�سوليفاين  والفيلم   ،»school bell«

ال��ي��ون��اين  وال��ف��ي��ل��م   ،»o sole moje«

ال��ت��ون�����س��ي  ال��ف��ي��ل��م  واأخ�������ريا   ،»buddy«

.»craque madame«

ال��ن��ج��وم على  م��ن  ع��دد  ت��ك��رمي  يتم  فيما 

م�����س��ريت��ه��م ال��ف��ن��ي��ة، وه�����م: ال��ف��ن��ان م��اج��د 

امل�����س��ري، وال��ف��ن��ان ���س��ام��ر امل�����س��ري، وت�سم 

جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م م��ن م�����س��ر ال��ف��ن��ان جم��دي 

كامل، واملخرج واملنتج اإبراهيم حمودة، ومن 

الأردن الدكتور طارق حداد.

امل�ساهمة  املهرجان،  اإه��داف  اأن من  يذكر 

ورف��د  الأردين،  الفيلم  �سناعة  ت��ط��وي��ر  يف 

حركة �سناعة الأفالم مبخرجني على قدرة 

عالية من احلرفية، وامل�ساهمة يف خلق حركة 

احلقيقي.  ح�سورها  لها  اأردن��ي��ة  �سينمائية 

ل�سانعي  والتقنية  الفنية  القدرات  وتطوير 

الوعي  ون�سر  الأردين،  ال�سينمائي  الفيلم 

وامل�ساركة  الأردين،  املتلقي  لدى  ال�سينمائي 

ب��امل��ه��رج��ان��ات وامل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة اخل��ا���س��ة 

بال�سينما وباأفالم على �سوية فنية عالية.

اقتصار العمرة والصالة في 
الحرمين على المحصنين بجرعتين

»معجزة نيو جيرسي«.. رجل يقوم 
بعد سقوطه من الطابق التاسع

االنباط-وكاالت

يف  وال���ع���م���رة  احل����ج  وزارة  ����س���ددت 

ال�������س���ع���ودي���ة ع���ل���ى اق���ت�������س���ار اإ�����س����دار 

وال�����س��ل��وات  ال���ع���م���رة  اأداء  ت�����س��اري��ح 

امل�����س��ج��د احل����رام وال���زي���ارة مل�سجد  يف 

امل�����س��ط��ف��ى ع��ل��ي��ه ال�����س��الة وال�����س��الم، 

ل��الأ���س��خ��ا���س امل��ح�����س��ن��ني احل��ا���س��ل��ني 

ع���ل���ى ج���رع���ت���ني م����ن ل���ق���اح ف���ريو����س 

كورونا املعتمد يف ال�سعودية، واحلالت 

ما  بح�سب  اللقاح  اأخ��ذ  م��ن  امل�ستثناة 

يظهره تطبيق »توكلنا«.

اأن  ام���������س  ل���ه���ا  ب����ي����ان  وذك��������رت يف 

ه�����ذه اخل����ط����وة ت����اأت����ي ان���ط���الًق���ا م��ن 

ح����ر�����س ح���ك���وم���ة خ��������ادم احل���رم���ني 

ال�����س��ري��ف��ني ع��ل��ى ���س��ح��ة امل��ع��ت��م��ري��ن 

احل��رام  امل�سجد  يف  ار  وال����زَوّ وامل�سلني 

وامل�����س��ج��د ال��ن��ب��وي ال�����س��ري��ف، ووف��ًق��ا 

تنفيذ  ب�ساأن  ال�سحة  وزارة  لتعليمات 

الإ�سابة  ملنع  الوقائية  الربوتوكولت 

بفريو�س كورونا.

ال���ق���رار  اأن ه����ذا  ال�������وزارة  واأب����ان����ت 

ي�����س��ري ب����دًءا م��ن ال�����س��اع��ة ال�����س��اد���س��ة 

الأول  ربيع   4 الأح��د  اليوم  من �سباح 

اأك��ت��وب��ر   10 امل����واف����ق  ه��ج��ري��ة   1443

�سيوف  اأن  مو�سحًة  ميالدية،   2021

ت�سريح  حجز  اأمت��وا  الذين  الرحمن 

اأو  ال�����س��الة  اأو  ال��ع��م��رة  م��ن��ا���س��ك  اأداء 

ا���س��ت��ك��م��ال  دون  واإ������س�����داره  ال����زي����ارة 

جرعَتي التح�سني، يجب على حاملي 

ت��ل��ك ال��ت�����س��اري��ح امل�����س��ارع��ة اإىل اأخ���ذ 

اجل��رع��ة ال��ث��ان��ي��ة ق��ب��ل 48 ���س��اع��ة من 

علًما  لإلغائه،  جتنًبا  الت�سريح  موعد 

امل���واع���ي���د م��ت��اح��ة لأخ�����ذ ج��رع��ات  اأن 

اللقاح وا�ستكمالها يف مراكز اللقاح يف 

جميع اأنحاء اململكة.

ج��م��ي��ع  اأن  ال�����������وزارة  واأو�����س����ح����ت 

الإج��������راءات الح����رتازي����ة وال��ت��داب��ري 

ال��وق��ائ��ي��ة اخل��ا���س��ة ب��ال��وب��اء، تخ�سع 

ل��ل��ت��ق��ي��ي��م امل�����س��ت��م��ر م����ن ق���ب���ل ه��ي��ئ��ة 

ال�����س��ح��ة ال���ع���ام���ة )وق�����اي�����ة(، وذل����ك 

بح�سب تطورات الو�سع الوبائي.

�سكاي نيوز عربية - اأبوظبي

م��ع��ج��زة وث��ق��ت��ه��ا م��واط��ن��ة اأم��ريك��ي��ة، 

امل��وت املحقق، بعد  �سهدت جن��اة رج��ل من 

�سكني،  ملبنى  التا�سع  الطابق  من  �سقوطه 

ليخرج حيا بك�سور يف اليد فقط.

اأحياء  ب��اأح��د  ال��ه��ادئ  الع�سر  وق��ت  ويف 

ولي����ة ن��ي��و ج��ري���س��ي الأم���ريك���ي���ة، ت��ف��اج��اأ 

ال�����س��ك��ان ب�����س��وت م�����دٍو، ن��ت��ج ع���ن �سقوط 

على جانب  واقفة  �سيارة  �سقف  على  رجل 

الطريق.

جري�سي  م��دي��ن��ة  يف  لل�سلطات  ووف��ق��ا 

 31 العمر  م��ن  البالغ  ال��رج��ل  ف��اإن  �سيتي، 

عاما، قفز من الطابق التا�سع ملبنى �سكني، 

يف حماولة انتحار، لكنه �سقط على �سقف 

�سيارة من نوع »بي اأم دبليو«، ليه�سم اجلزء 

�سقطته  من  ويقوم  ال�سيارة،  من  العلوي 

حيا وهو ي�ساأل املارة »ماذا ح�سل؟«.

ووث���ق���ت ك��ري�����س��ت��ي��ن��ا ���س��م��ي��ث احل����ادث 

حيث  ال�سخ�سي،  هاتفها  بكامريا  املرعب 

انت�سرت �سورة الرجل على �سقف ال�سيارة 

امله�سم على و�سائل التوا�سل الجتماعي.

مدويا  �سوتا  »�سمعت  �سميث:  وق��ال��ت 

يف  �سخ�س  ل�سقوط  �سوت  اأن��ه  اأدرك  ومل 

تفجر،  لل�سيارة  اخللفي  الزجاج  البداية، 

ث���م خ���رج رج���ل م���ن اأع���ل���ى ال�����س��ي��ارة وب���داأ 

بال�سراخ، ويده كانت ملتوية«.

واأ�سافت: »�ساألني الرجل ماذا ح�سل؟ 

فقلت له اأنت �سقطت من اأعلى.. فكرت يف 

نف�سي حل�سن حظه اأنه كان يرتدي �سرتة 

�ستوية منفوخة«.

ووف����ق����ا ل�����س��ه��ود ك����ان����وا ب���ال���ق���رب م��ن 

احلادث، فاأن الرجل ظل ي�سرخ »اتركوين 

يف حايل اأريد اأن اأموت«، بينما كان بانتظار 

�سيارة الإ�سعاف.

واأكدت ال�سلطات الأمريكية اأن احلادث 

ال��رج��ل  واأن  خ���ارج���ا،  ت��دخ��ال  ي�����س��م��ل  مل 

اأقدم عليه برغبته، عندما قفز من نافذة 

الطابق التا�سع ملبنى �سكني.

ال��ذي حاول  الرجل  اأن  املفارقات  وم��ن 

النتحار، كان مرتديا كمامة الوقاية من 

ب��دت متدلية من  والتي  ك��ورون��ا،  فريو�س 

اأعلى  اأذنيه عندما هم بالقيام من  اإح��دى 

ال�سيارة املحطمة.

االنباط- وكاالت 

ال�سي�سي،  عبدالفتاح  امل�سري  الرئي�س  زار   

اأجم��د  ال��ق��اه��رة  يف  الأردين  ال�سفري  بح�سور 

تراثنا  معر�س  يف  الأردين  اجل��ن��اح  الع�سايلة، 

ل��ل��ح��رف ال��ي��دوي��ة وامل��ن��ت��ج��ات ال��رتاث��ي��ة، ال��ذي 

افتتحه ال�سي�سي ام�س ال�سبت. 

ال��زي��ارة  خ��الل  ال�سي�سي،  الرئي�س  وا�ستمع 

ال���ت���ي راف���ق���ه ف��ي��ه��ا رئ��ي�����س ال�������وزراء ال��دك��ت��ور 

وال�سناعة  التجارة  ووزي��رة  مدبويل  م�سطفى 

الدكتورة نيفني جامع وعدد من الوزراء وكبار 

امل�سوؤولني، اإىل �سرٍح من القائمني على املعر�س 

ح���ول امل��ن��ت��ج��ات امل��ع��رو���س��ة يف اجل��ن��اح الأردين 

داخل مركز م�سر للمعار�س الدولية.

وي�����س��ت�����س��ي��ف م���ع���ر����س ت���راث���ن���ا يف دورت�����ه 

العام، والذي ي�سرف على تنظيمه  الثالثة هذا 

وال�سغرية  املتو�سطة  امل�سروعات  تنمية  جهاز 

الأردن��ي��ة  اململكة  م��ن  ك��اًل  ال�سغر،  ومتناهية 

ال�سودان ودولة الإمارات  الها�سمية وجمهورية 

التعاون  اإطار تعزيز  املتحدة، وذلك يف  العربية 

البينية  التجارة  وت�سجيع  امل�سرتكة  والروابط 

بني الدول ال�سقيقة. 

اأجم��د  ال��ق��اه��رة  يف  الأردين  ال�سفري  وك���ان 

الأردين  اجلناح  يف  امل�ساركني  التقى  الع�سايلة 

على  واأث��ن��ى  امل��ع��رو���س��ة،  املنتجات  على  واط��ل��ع 

م�ساركتهم يف هذه الفعالية، التي متثل فر�سًة 

نوعيًة لتواجد املنتج الأردين، خ�سو�ساً يف ظل 

م�ساركة نحو 1500 جهة عار�سة من م�سر. 

املعر�س  هام�س  على  الع�سايلة،  التقى  كما 

وزيرة  الأردين،  النجاح  يف  امل�ساركني  وبح�سور 

ال��ت��ج��ارة وال�����س��ن��اع��ة امل�����س��ري��ة ن��ي��ف��ني ج��ام��ع، 

وط����رح ع��ل��ي��ه��ا م��الح��ظ��ات ت��خ�����س ال��ق��ط��اع��ني 

بع�س  وت�سهيل  الأردين  وال��ت��ج��اري  ال�سناعي 

املعيقات التي قد تعرت�س �سبل تعزيز التجارة 

والتعاون البيني بني الأردن وم�سر. 

بدورها، اأكدت الوزيرة امل�سرية احلر�س على 

متابعتها ملختلف الق�سايا التي مت طرحها مع 

اجلهات املعنية يف م�سر للتعامل معها وت�سهيل 

وامل�سدرين  التجار  اأم���ام  ال��الزم��ة  الإج�����راءات 

امل�سرية  الأرا�سي  اأو عرب  اإىل م�سر  الأردنيني 

اإىل دوٍل اإفريقية اأخرى. 

يف  الأردين  اجل���ن���اح  امل�����س��ارك��ون يف  وث���ّم���ن   

م��ع��ر���س ت��راث��ن��ا ت���واج���د ال�����س��ف��ري ال��ع�����س��اي��ل��ة 

معهم ودعمه مل�ساركتهم وح�سورهم، وتوا�سله 

امل�سريني  امل�����س��وؤول��ني  م��ع  امل�ستمرة  ومتابعته 

وال��ت��ج��اري  ال�����س��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  يف �سبيل دع���م 

الأردين.

الرئيس المصري يزور الجناح األردني بمعرض تراثنا بحضور 
السفير العضايلة 

مهرجان األردن الدولي لألفالم ينطلق في دورته التاسعة 

االنباط-عمان

باري�س،  يف  الردن��ي��ة  ال�����س��ف��ارة  احتفلت 

والآث��ار  ال�سياحة  وزي��ر  بح�سور  اجلمعة، 

يف  امل�����س��ارك  الردين  وال��وف��د  الفايز  نايف 

مبنا�سبة  ال�����س��ي��اح��ي،  ري����زا  ت���وب  م��ع��ر���س 

ال��رتاث  لئحة  على  ال�سلط  مدينة  اإدراج 

العاملي.

ال�سياحة  تن�سيط  لهيئة  بيان  وبح�سب 

نظريه  بح�سور  الفايز،  قال  ال�سبت،  ام�س 

و�سع  اإن  العناين،  خالد  الدكتور  امل�سري 

العاملي  ال��رتاث  قائمة  على  ال�سلط  مدينة 

ت�سري  ال�����وزارة  واإن  ل�����الأردن،  اجن����ازا  ي��ع��د 

ب��خ��ط��ى ث��اب��ت��ة وم��درو���س��ة ل���س��ت��ث��م��ار ه��ذا 

ب��رن��ام��ج خا�س  ع��ل��ى  الجن���از ح��ي��ث تعمل 

ل��ل��رتوي��ج ل��ل�����س��ل��ط ع���رب و���س��ائ��ل الإع����الم 

وم��ن�����س��ات ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ع��امل��ي��ا، 

الدولية  ال�سياحة  �سركات  مع  والتوا�سل 

ل���ت���ك���ون ال�������س���ل���ط ج�������زءا م�����ن ب���راجم���ه���ا 

يزورها  التي  الأماكن  و�سمن  الرتويجية 

ال�سياح من خمتلف الدول.

وث���م���ن ال���ف���اي���ز ج���ه���د ك����ل م����ن ���س��اه��م 

اأف�������رادا  الجن�������از  ه�����ذا  اإىل  ال���و����س���ول  يف 

ب���ذل ج��ه��ود حثيثة  وم��وؤ���س�����س��ات، ح��ي��ث مت 

م��ن��ذ ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة ل��ل��و���س��ول اإىل ه��ذه 

�سينعك�س  الجن��از  هذا  اأن  مبينا  النتيجة، 

���س��ي��اح��ي��ا وت��ن��م��وي��ا ع��ل��ى امل��دي��ن��ة وامل��ن��اط��ق 

�سياحية  م�ساريع  خ��الل  من  لها  امل��ج��اورة 

تولد فر�س عمل لل�سباب.

من جانبه، بني �سفري اململكة يف باري�س 

احلفل  فعاليات  خالل  اأنه  القي�سي،  مكرم 

املن�سف الردين ملنظمة  جرى تقدمي ملف 

ال������رتاث ال���ع���امل���ي )ال���ي���ون�������س���ك���و(، ل��ي�����س��ار 

اإىل ادراج����ه ع��ل��ى لئ��ح��ة ال����رتاث ال��ع��امل��ي 

خ���الل ال��ع��ام امل��ق��ب��ل ب��ع��د ا���س��ت��ك��م��ال امل��ل��ف 

قبل  من  املطلوبة  الفنية  ال�سروط  لكافة 

اليون�سكو.

ودبلوما�سيون  �سفراء  و�سارك يف احلفل 

م���ع���ت���م���دون ل������دى ال���ي���ون�������س���ك���و ومم��ث��ل��و 

احل����ك����وم����ة ال���ف���رن�������س���ي���ة، ورئ����ي���������س جل��ن��ة 

جمل�س  يف  الفرن�سية  الأردن��ي��ة  ال�سداقة 

الأع���ي���ان ال��ف��رن�����س��ي ���س��ريل ب��ل��ف��ا، ا���س��اف��ة 

اإىل ع���دد م��ن اأ���س��دق��اء ال�����س��ف��ارة ورج���ال 

الأردنيني والفرن�سيني املخت�سني  الأعمال 

ب���ال�������س���اأن ال�����س��ي��اح��ي، وامل����دي����ر الإق��ل��ي��م��ي 

ل��ل��م��ل��ك��ي��ة الأردن�����ي�����ة يف ب���اري�������س واأرك�������ان 

ال�������س���ف���ارة، ومم��ث��ل��ي م��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع 

والثقافية  القت�سادية  والفاعليات  املدين 

والفنية. والإعالمية 

واداء  مو�سيقى  ع��ر���س  احل��ف��ل  وت��خ��ل��ل 

اإىل  اإ�سافة  الأردنية،  والدبكات  الرق�سات 

وتقدمي  حت�سري  طريقة  عن  فيلم  عر�س 

كطبق  واأه��م��ي��ت��ه  ودوره  الأردين  امل��ن�����س��ف 

رئي�س يف خمتلف املنا�سبات الجتماعية يف 

الأردن.

احلا�سرين  دع��وة  مت  احلفل  نهاية  ويف 

ب��ال��ط��ري��ق��ة  الأردين  امل���ن�������س���ف  ل����ت����ن����اول 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وت��ق��دمي ال��ك��ن��اف��ة واحل��ل��وي��ات 

وه��داي��ا من  ب��رو���س��ورات  وت��وزي��ع  ال�سرقية 

منتجات البحر امليت.

السفارة االردنية في باريس تحتفل بمناسبة إدراج السلط 
على الئحة التراث العالمي


