
»دوام رمضان« من التاسعة 
وحتى الثانية بعد الظهر

*عمان 
ب�شر  ال���دك���ت���ور  ال��������وزراء،  رئ��ي�����س  ق����رر 
الر�شمي خالل �شهر  الدوام  اخل�شاونة، حتديد 
�شباحا  التا�شعة  ال�شاعة  من  املبارك  رم�شان 

وحتى الثانية بعد الظهر.
وا�شتثنى البالغ الر�شمي الذي اأ�شدره رئي�س 
الوزراء الثالثاء، موظفي الدوائر الذين تقت�شي 

طبيعة اأعمالهم الر�شمية خالف ذلك برتتيبات 
اإدارية من روؤ�شاء دوائرهم على اأن يعود الدوام 
عليه  ه��و  م��ا  اإىل  رم�شان  �شهر  بعد  الر�شمي 
الآن. واأكد رئي�س الوزراء على جميع الوزارات 
والدوائر الر�شمية والهيئات واملوؤ�ش�شات العامة 
واخلا�شة، املحافظة على حرمة ال�شهر الف�شيل 

ومراعاة م�شاعر ال�شائمني.

السنة السادسةاألربعاء 24www.omamjo.com  شعبان  1442  هـ   الموافق  7  نيسان  2021 م العدد  )1874(250 فلس

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

*عّمان 
اأعلنت وزارة ال�شحة عن ت�شجيل 100 وفاة و 6005 اإ�شابات 
العدد  لريتفع  الثالثاء،  اململكة  يف  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 

الإجمايل اإىل 7383 وفاة و645449 اإ�شابة.
حمافظة  يف  حالة   2269 على  اجلديدة  الإ�شابات  وتوزعت 
38 حالة يف  منها  اإربد،  942 حالة يف حمافظة  العا�شمة عّمان، 
الرمثا، 830 حالة يف حمافظة الزرقاء، 375 حالة يف حمافظة 
البلقاء، 306 حالت يف حمافظة املفرق، 251 حالة يف حمافظة 
204 حالت يف حمافظة  ماأدبا،  243 حالة يف حمافظة  الكرك، 
عجلون، 181 حالة يف حمافظة العقبة، 171 حالة يف حمافظة 
حمافظة  يف  حالة   80 الطفيلة،  حمافظة  يف  حالة   153 جر�س، 

معان، منها 4 حالت يف البرتا.
ووزارة  الوزراء  رئا�شة  عن  ال�شادر  الإعالمي  املوجز  واأ�شار 
اإىل  و���ش��ل  ح��ال��ّي��ًا  الن�شطة  احل���الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�شحة 
اإىل  ام�س  اأُدِخلت  التي  احلالت  عدد  بلغ  بينما  حالة،   76172
اإجمايل  وبلغ  حالة،   361 غادرت  فيما  حالة،   347 امل�شت�شفيات 
 3059 امل�شت�شفيات  يف  العالج  تتلقى  التي  املوؤّكدة  احلالت  عدد 

حالة.
بني  اململكة،  يف  للم�شت�شفيات  ال�شتيعابية  القدرة  وح��ول 
 49 بلغت  ال�شمال  اإقليم  يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  املوجز 
فيما  باملئة،   77 احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  اإ�شغال  ون�شبة  باملئة، 
ذاته  الإقليم  يف  ال�شطناعي  التنّف�س  اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت 

باملئة.  52
بلغت  الو�شط  اإقليم  يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  واأ�شاف 
الإقليم  يف  احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  اإ�شغال  ون�شبة  باملئة،   59
التنّف�س  اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   74 اإىل  ذاته 

باملئة.  42 ال�شطناعي 
 32 اجلنوب  اإقليم  يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  كما 
ون�شبة  باملئة،   41 احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  اإ�شغال  ون�شبة  باملئة، 

باملئة.  23 ذاته  الإقليم  ال�شطناعي يف  التنّف�س  اأجهزة  اإ�شغال 
يف  اليوم  �شفاء  حالة   9130 ت�شجيل  اإىل  املوجز  اأ�شار  كما 
اإىل  ال�شفاء  حالت  اإجمايل  لي�شل  وامل�شت�شفيات،  املنزيل  العزل 

561894 حالة.
لي�شبح  ام�س،  اأج��ري  خم��رّي��ًا  فح�شًا   44086 اأن  واأ���ش��اف 
وحتى  الوباء  بدء  منذ  اأجريت  التي  الفحو�شات  عدد  اإجمايل 
الفحو�شات  ن�شبة  اأن  اإىل  لف��ت��ًا  ف��ح�����ش��ًا،   6158685 الآن 
مع  مقارنة  باملئة،  62ر13  قرابة  اإىل  و�شلت  ام�س  الإيجابّية 

باملئة. 12ر15  والبالغة  اأم�س  اول  �شجلت  التي  الن�شبة 

ان  *عمَّ
على  وحفاًظا  العبدالالت،  ح�شن  الدكتور  ان  عمَّ عام  نائب  ر  قرَّ
�شرية التحقيقات التي جتريها الأجهزة المنية، املرتبطة ب�شاحب 
�شر يف كل  مو امللكي الأمري حمزة بن احل�شني واآخرين، حظر النَّ ال�شِّ

ما يتعلق بها يف هذه املرحلة من التَّحقيقات.
)برتا(  الأردنية  الأنباء  لوكالة  ت�شريح  يف  العبدالالت  وقال 
ذلك،  بخالف  قرار  �شدور  حلني  �شيكون  �شر  النَّ حظر  اإنَّ  الثالثاء، 
التَّوا�شل  ومواقع  وامل�شموع  املرئي  الإعالم  و�شائل  احلظر،  وي�شمل 
الجتماعي، ون�شر وتداول اأي �شور اأو مقاطع م�شورة "فيديوهات"، 
تتعلق بهذا املو�شوع وحتت طائلة امل�شوؤولية اجلزائية. وبني اأنَّ هذا 
العقوبات، و38 ج،  املادة 255 من قانون  �شنًدا لأحكام  القرار جاء 
�شر واملادة 39، من القانون ذاته، والتي  د من قانون املطبوعات والنَّ
باأيِّ مرحلة من  �شر يف كل ما يتعلق  النَّ العامة حظر  للنيابة  جُتيز 

مراحل التَّحقيق حول اأيِّ ق�شية اأو جرمية تقع يف اململكة.

*عمان
الزميل  الراأي  �شحيفة  حترير  رئي�س  ال�شحفيني/  نقيب  اأعلن 
راكان ال�شعايده ا�شتقالته من رئا�شة حترير �شحيفة الراي اليومية.

وجاءت ال�شتقالة بح�شب ن�شها اثر خالفات مع رئي�س جمل�س 
خط  يف  التدخل  وحماولتهم  ال��ع��ام  ومديرها  ال�شحيفة  ادارة 

ال�شحيفة التحريري.

*عمان 
مبنا�شبة قرب حلول �شهر رم�شان  املبارك اأوعز وزير الداخلية مازن 
)661(  موقوفًا  عن  بالفراج  الداري��ني،  واحلكام  الفرايه  للمحافظني 
باحلمالت  �شبطهم  الذين  مت  اخلطريين  ال�شخا�س  غري  من  اداري���ًا 
والتاأهيل.  ال�شالح  مراكز  يف  ق�شوها  باملدة  التي  والكتفاء  المنية، 
وقال الفرايه يف بيان �شحفي الثالثاء، ان هذا القرار جاء بعد  ان متت 
خطرًا  ي�شكل  ل  عنهم  ان  الفراج  من  والتاأكد  ا�شوليًا،  ملفاتهم  درا�شة 
لل�شلم  تهديدًا  ي�شكل  ول  العام،  والنظام  على  الأمن  ول  حياتهم  على 
 املجتمعي، وبهدف منحهم الفر�شة لغايات اعادة  انخراطهم يف املجتمع . 

»100« وفاة و »6005« إصابات 
بكورونا في المملكة

حظر النَّشر بالموضوع 
المرتبط باألمير حمزة

السعايده يستقيل
 من رئاسة تحرير الرأي

اإلفراج عن 661 موقوفا اداريا

اإلفتاء: تنشر كتيبا عن أحكام شهر رمضان لندن: منع امتالك إيران أسلحة 
نووية »سيظل أولوية«

تأجيل القسط الشهري لسلف 
صندوق االدخار والتعاون

األمانة: 6 إغالقات 
و93 انذارا لمنشآت مخالفة

سلب محل صرافة
 في الهاشمي الشمالي

377542  شخصًا تلقوا الجرعة 
األولى من لقاح كورونا

*عمان 
ال��ع��ام ع��ل��ى موقعها  ن�����ش��رت دائ����رة الإف���ت���اء 
ال�شيام  اأحكام  خمت�شر  حول  ُكتيبا  الإل��ك��رتوين، 
عنها  يت�شاءل  التي  الأم��ور  اأهم  عن  خالله  جتيب 

ال�شائم يف �شهر رم�شان املبارك.
الإفتاء،  دائرة  با�شم  الإعالمي  الناطق  وقال 
لوكالة  الثالثاء،  ع��رق��وب،  اأب��و  ح�شان  الدكتور 
اأهم  يت�شمن  الُكتيب  اإن  )برتا(،  الأردنية  الأنباء 
الأحكام والت�شاوؤلت لل�شائم يف رم�شان، منها اأركان 
وحكم  ومفطراته،  ومف�شداته  و�شروطه،  ال�شوم 

نية ال�شوم، ووقتها وحملها، وفدية ال�شوم الواجب 
جانب  اإىل  التطوع،  �شوم  وحكم  الكفارة،  وموجب 

العديد من الأ�شئلة والفتاوى بخ�شو�س ال�شيام.
من  لال�شتفادة  ياأتي  الُكتيب  هذا  اأن  واأ�شاف 
يحتويها  التي  والإج��اب��ات  واملعلومات  الأح��ك��ام 
التي  وال�شتف�شارات  الت�شاوؤلت  من  العديد  عن 
واأ�شار  املبارك.  رم�شان  �شهر  يف  ال�شائم  يطرحها 
اإىل اأن الُكتيب مادة فقهية من �شاأنها الت�شهيل على 
ال�شائل يف اأحكام ال�شيام، من خالل جمع الأ�شئلة 

الأكرث تكرارا وتقدميها يف كتيب يخت�شرها.

*لندن
اإزاء  العميق  قلقها  عن  املتحدة  اململكة  عرت 
للتزاماتها  واملنهجي  امل�شتمر  اإي��ران  امتثال  عدم 
امل�شرتكة،  ال�شاملة  العمل  خطة  مبوجب  النووية 
المتثال  اإىل  اإي��ران  تعود  اأن  وجوب  على  م�شددة 

للتزاماتها.
احلكومة  با�شم  املتحدثة  دي��از،  روزي  وذك��رت 
اإفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  يف  الريطانية 
لريطانيا  الأولوية  اأن  العربية  نيوز  �شكاي  ملوقع 
�شتظل منع اإيران من امتالك قدرة اأ�شلحة نووية، 
وتاأمني  املنطقة،  يف  والأم���ن  ال�شتقرار  وتعزيز 
الباب  واإبقاء  اجلن�شية،  مزدوجي  �شراح  اإط��الق 
خطة  ح��ول  للمناق�شات  مفتوحا  الدبلوما�شي 

جديدة و�شاملة.
جانب  اإىل  املتحدة  اململكة  اأن  دي��از  واأ�شافت 
متتالية  خ��ط��وات  ات��خ��ذت  ال��دول��ي��ني  �شركائها 
لإع����ادة اإي����ران اإىل الم��ت��ث��ال ل��الت��ف��اق ال��ن��ووي 
عادت  اإذا  باأنه  بايدن  الرئي�س  بالتزام  مرحبة 
اإيران اإىل المتثال لالتفاق، فاإن الوليات املتحدة 
اأن  بريطانيا  وتعتقد  جمددا،  التفاقية  �شتدخل 
اإيران  بني  التوا�شل  ل�شتئناف  مهمة  فر�شة  هذه 
العمل  خطة  اأه��داف  وحتقيق  املتحدة  والوليات 

ال�شاملة امل�شرتكة.
وحول العالقات بني اململكة املتحدة والوليات 
يف  هو  عمن  النظر  بغ�س  اإن��ه  دي��از  تقول  املتحدة 
دائما  البلدين  بني  ال�شداقة  فاإن  الأبي�س  البيت 
قوة من اأجل اخلري يف العامل مبا يف ذلك يف منطقة 
اأن  م�شيفة  اإف��ري��ق��ي��ا،  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
للمملكة  الأق��رب  ال�شريك  هي  املتحدة  الوليات 
الدفاع،  اأو  الأم��ن  اأو  التجارة  يف  �شواء  املتحدة، 
حتى  ودودي���ن  ن��ك��ون  اأن  عالقتنا  ت��ق��ارب  ويتيح 
عندما نختلف. واأ�شارت دياز اىل ان رئي�س الوزراء 
الريطاين بوري�س جون�شون كان اأول زعيم اأوروبي 
ين�شقان  البلدين  واأن  بايدن  الرئي�س  به  يت�شل 
اإىل  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  مكافحة  جم���الت  يف  ب��ق��وة 
خالل  من  وثيق  تعاون  وهناك  الإره��اب،  مكافحة 
 G7و   COP26 ملوؤمتري  املتحدة  اململكة  رئا�شات 

هذا العام.
الريطانية  اخلارجية  با�شم  املتحدثة  وعدت 
املهمني  التجاريني  ال�شركاء  من  اخلليجية  ال��دول 
التجارة  اإج��م��ايل  بلغ  حيث  امل��ت��ح��دة،  للمملكة 
نهاية  يف  اإ�شرتليني  جنيه  مليار   40.9 الثنائية 

الربع الثاين من عام 2020.
فاإن  واح��دة،  كتلة  وباعتبارها  اأن��ه،  واأ�شافت 
دول جمل�س التعاون اخلليجي تعد ثالث اأكر �شوق 
املتحدة خارج الحتاد الأوروبي،  للمملكة  ت�شدير 

بعد الوليات املتحدة وال�شني.
التجارية  امل��راج��ع��ة  اأن  اإىل  دي���از  واأ����ش���ارت 
يف  عنها  الإعالن  مت  التي  امل�شرتكة  وال�شتثمارية 
نهاية العام املا�شي بني اململكة املتحدة ودول جمل�س 
التعاون هي �شهادة على اأهمية العالقات الثنائية، 
بالإ�شافة لمتالك اجلانبني اأي�شًا ا�شتثمارات تقدر 

مبليارات اجلنيهات.
وعلى ال�شعيد ال�شيا�شي، تقول دياز اإن بريطانيا 
رحبت بامل�شاحلة اخلليجية التي مت الإعالن عنها 
ا�شتعادة  نحو  مهمة  خطوة  باعتبارها  يناير  يف 
وال�شتقرار  لالأمن  حا�شم  اأمر  وهو  اخلليج  وحدة 
املتحدة ودول جمل�س  اململكة  اأن  الإقليمي، موؤكدة 
ودائ��م��ون،  تاريخيون  �شركاء  اخلليجي  التعاون 
لتعزيز  التعاون  ا�شتمرار  اإىل  تتطلع  بالدها  واأن 
اأما عن الو�شع يف �شوريا فتقول  امل�شالح امل�شرتكة. 
دياز اإن اململكة املتحدة تدعم بقوة عملية جنيف 
التي تقودها الأمم املتحدة، وكنا يف طليعة اجلهود 
الكيماوية  الأ�شلحة  حظر  منظمة  يف  الدولية 
الأ�شلحة  ي�شتخدمون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  لتحديد 
للغاية  مهمة  خطوة  وه��ي  �شوريا  يف  الكيماوية 
نحو امل�شاءلة. كما توا�شل بريطانيا العمل ل�شمان 
و�شوريا،  ال��ع��راق  يف  لداع�س  ال��دائ��م��ة  الهزمية 
يف  م�شاهم  اأه��م  وث��اين  قياديا  ع�شوا  تكون  واأن 
العراق، ت�شيف  التحالف الدويل �شد داع�س. ويف 
ملوقع  الريطانية  اخل��ارج��ي��ة  با�شم  املتحدثة 
احلكومة  تدعم  بريطانيا  اأن  العربية  نيوز  �شكاي 
الأمن وال�شتقرار.  العراقية يف مواجهة حتديات 
اإطالق جمموعة الت�شال  الأخرية مت  الآونة  ويف 
الأم��ام  اإىل  الإ�شالح  لدفع  العراقي  القت�شادي 
ليبيا،  ويف  العراقي.  لل�شعب  دائمة  فر�س  وخلق 
الأمم  تقودها  التي  اجلهود  دعم  على  دياز  ت�شدد 
وقد  م�شتدامة  �شيا�شية  ت�شوية  لتحقيق  املتحدة 
التابع  الأمن  جمل�س  يف  الريادة  بريطانيا  اأظهرت 
لالأمم املتحدة ودعمت اإن�شاء بعثة تق�شي احلقائق 
والنتهاكات  الإن�شان  حقوق  انتهاكات  يف  للتحقيق 
يعالج  ال��ذي  الرنامج  عمل  خ��الل  وم��ن  ليبيا  يف 
بريطانيا  موقع  وح��ول  ح��دة.  الأك��رث  التحديات 
العاملية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  اخلريطة  على 
بعد اخلروج من الحتاد الأوروبي، ت�شري دياز اىل 
انه على الرغم من مغادرة اململكة املتحدة لالحتاد 
و�شيظل  اأوروبية  دولة  زلنا  ما  اأننا  اإل  الأوروب��ي، 
يف  �شركاوؤنا  الأوروب���ي���ون  وحلفاوؤنا  اأ���ش��دق��اوؤن��ا 
امل�شرتك  التزامنا  الق�شايا، مبا يف ذلك  العديد من 
بالدميقراطية وحقوق الإن�شان والتعاون يف جمال 
عن  للدفاع  معا  و�شنعمل  البيولوجي  والتنوع  املناخ 

القيم امل�شرتكة ومواجهة التهديدات امل�شرتكة.

*عمان 
يو�شف  الركن  اللواء  امل�شرتكة  الأرك��ان  هيئة  رئي�س  من  بتوجيهات 
 - الأردن��ي��ة  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  ق��ررت  احلنيطي،  اأحمد 
املمنوحة  لل�شلف  ال�شهري  الق�شط  تاأجيل  الثالثاء،  العربي،  اجلي�س 
ل�شهر  والتعاون  الدخار  �شندوق  من  والأفراد  ال�شف  و�شباط  لل�شباط 
املبارك،  رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة  القرار  هذا  وياأتي  احلايل.  ني�شان 
ويف اإطار اخلدمات التي تقدمها القوات امل�شلحة للتخفيف على منت�شبيها 
يف ظل الظروف ال�شتثنائية التي مير بها الوطن نتيجة جائحة كورونا.

*عمان 
واملهني  ال�شحي  والتفتي�س  الرقابة  لدائرة  التابعة  الفرق  اأغلقت 
اخرى  ملن�شاآت  ان��ذارا   93 ووجهت  من�شاآت،   6 الكرى،  عمان  اأمانة  يف 

خالفت ال�شرتاطات ال�شحية الثنني.
واو�شحت المانة يف تقريرها اليومي، ان فرق التفتي�س نفذت 685 
زيارة اول ام�س، واأغلقت من�شاأتني خالفتا امر الدفاع، و4 من�شاآت اخرى 

على غري امر الدفاع، بال�شافة اىل 9 خمالفات اخرى.

*عمان 
اأقدم �شخ�س ملثم، على �شلب مبلغ 2500 من اأحد حمالت ال�شرافة 

يف منطقة الها�شمي ال�شمايل.
وقال الناطق الإعالمي با�شم مديرية الأمن العام، اإن �شخ�شًا ملثمًا 
اأقدم م�شاء الثالثاء، بالدخول اإىل حمل �شرافة يف منطقة الها�شمي 
ال�شمايل و�شلب مبلغ 2500 دينار من داخله حتت التهديد ولذ بالفرار 

ومل تقع اأية اإ�شابات تذكر وبو�شر التحقيق يف الق�شية.

*عمان 
الأزم���ات،  واإدارة  لالأمن  الوطني  املركز  يف  الأزم���ة  خلية  اأعلنت 
بلغ  كورونا  لقاح  من  الأوىل  اجلرعة  على  احلا�شلني  عدد  اإجمايل  اأن 
اجلرعة  على  احلا�شلني  عدد  اإجمايل  بلغ  حني  يف  �شخ�شًا،   377542
بلقاح  اخلا�شة  الإح�شائيات  وفق  �شخ�شًا،   118257 اللقاح  من  الثانية 
فريو�س كورونا على م�شتوى اململكة لغاية الثالثاء. واأ�شارت اإىل اأن عدد 
امل�شجلني على من�شة تلقي لقاح فريو�س كورونا، بلغ 1044310 اأ�شخا�س.

في رسالة من خادم الحرمين الشريفين لجاللة الملك 

الملك يثمن مواقف السعودية الداعمة دوًما لألردن

*عمان
ووزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  ا�شتقبل 
اخلارجية و�شوؤون املغرتبني اأمين ال�شفدي، 
ال�شعودية  العربية  اململكة  خارجية  وزير 
الذي  فرحان،  بن  في�شل  الأم��ري  ال�شقيقة 

و�شل اململكة الثنني.
وحمل وزير اخلارجية ال�شعودي ر�شالة 
اإىل جاللة امللك عبداهلل الثاين من اأخيه 
�شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
ال�شعودية  وق��وف  اأك��دت  العزيز،  عبد  بن 
مواجهة  يف  اململكة  جانب  اإىل  ال�شقيقة 
اخلطوات  ك��ل  ودعمها  التحديات  جميع 

الردن  حلماية  جاللته  يتخذها  ال��ت��ي 
وم�شاحله. 

امللك  ج��الل��ة  حت��ي��ات  ال�شفدي  ون��ق��ل 
احلرمني  خادم  اأخيه  اإىل  الثاين  عبداهلل 
اململكة  م��واق��ف  وتثمينه  ال�����ش��ري��ف��ني، 
العربية ال�شعودية الداعمة دوًما لالأردن. 

في�شل  الأم��ري  و�شمو  ال�شفدي  واأك��د 
التي  التاريخية  الأخوية  العالقات  عمق 
وقيادتيهما  ال�شقيقتني  اململكتني  تربط 
جميع  يف  تطويرها  على  امل�شتمر  والعمل 

املجالت.
 وا�شاف ان اأمن اململكتني وا�شتقرارهما 

واح���د ل ي��ت��ج��زاأ واأن��ه��م��ا ي��ق��ف��ان م��ع��ا يف 
مواجهة كل التحديات. 

يف  ال��ت��ط��ورات  ال���وزي���ران  وا�شتعر�س 
يخدم  مب��ا  معها  التعامل  و�شبل  املنطقة 
العربية  وال��ق�����ش��اي��ا  امل�����ش��رتك��ة  امل�����ش��ال��ح 

ويكر�س الأمن وال�شتقرار.
اإن  ال�شعودية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
في�شل بن فرحان  الأمري  اخلارجية  "وزير 
كان يف عّمان لتاأكيد الت�شامن ودعم اململكة 
الأردنية"،  للمملكة  ال�شعودية  العربية 
لفتة اإىل اأن "الوزير مل يناق�س اأي م�شائل 

اأخرى اأو قدم اأي طلبات".

السعودية تؤكد وقوفها 
وتضامنها مع االردن

شخصية العام االقتصادية
 لعام 2020

 مجلة نجوم واضواء العربية 

وبأجماع رجال المال واالعمال والنخبة  اختيار

  االمير الوليد بن طالل 
الشخصية االقتصادية العربية االولى لعام 2020
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*عّمان 
الأع��ي��ان،  جمل�س  يف  ال��ث��الث��اء،  انطلقت 
ال�شاد�س  املحكم  الدويل  العلمي  املوؤمتر  اأعمال 
يف  العايل  للتعليم  احلديث  "التوجه  بعنوان 
الوطن العربي الواقع واآفاق امل�شتقبل"، بدعوة 
التابع  العرب  والعلماء  الأكادمييني  احتاد  من 

للجامعة العربية.
الأع��ي��ان،  جمل�س  رئ��ي�����س  م��ن��دوب  وق���ال 
املجل�س  يف  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  جلنة  رئي�س 
ال��ع��ني ال��دك��ت��ور وج��ي��ه ع��وي�����س ال���ذي رع��ى 
العني  املجل�س  الفتتاح، بح�شور م�شاعد رئي�س 
احتاد  حكماء  جمل�س  ع�شو  الرحيمي،  مفلح 
الأكادمييني والعلماء العرب، اإننا ندرك التطور 
التكنولوجي الهائل يف العامل، والذي مر باأربع 
نوعية  على  جلها  اعتمدت  �شناعية  ث��ورات 
تقدم  يف  واأ�شهمت  واجلامعي  ال�شا�شي  التعليم 

ال�شعوب.
مت��ي��زت  ال���ث���ورات  اآخ����ر  اأن  اإىل  وا����ش���ار 
والتقنيات  التكنولوجيات  م��ن  مبجموعة 
اأه��م  اح���دى  ت�شكل  ا�شبحت  ال��ت��ي  احلديثة 
معرفيا  العاملية  املجتمعات  يف  الدافعة  القوى 
من  اأن  مو�شًحا  و�شيا�شيا،  واقت�شاديا  وثقافيا 
ال�شطناعي  الذكاء  التكنولوجيات  تلك  اأهم 
الذي بلغ حجم النفاق العاملي عليه 77 مليار 
دولر، ومن املتوقع اأن ي�شل اإىل تريليون دولر 

يف عام 2030.
التكنولوجيا  تلك  انت�شار  وم��ع  واأ���ش��اف، 
تختلف  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  ج��دي��دة  نوعية  نتج 
اإىل  �شيوؤدي  ما  اليوم  وظائف  عن  كبري  ب�شكل 
الب�شيطة  املهن  يف  العاملة  القوى  ن�شبة  خف�س 
على  املعتمدة  الوظائف  على  العتماد  وزيادة 
التكنولوجيا والإبداع الفكري، مبينا اأن الفكر 
املبدع ل يولد اإل من خالل بيئة منا�شبة توفر 
كوادر ب�شرية متعلمة ومكت�شبة مهارات جديدة 

لدخول �شوق العمل مبختلف متطلباته.
ولفت اإىل اأهمية اعادة �شياغة دور املدر�س 
لتمكني  التدري�س  واأ�شاليب  واملنهاج  والطلبة 
مع  التما�شي  من  التعليمية  املعادلة  اط��راف 
تطور التعليم والتكنولوجيا، اإ�شافة اإىل اإعادة 
منظومة  واإيجاد  التعليمية  املوؤ�ش�شات  هيكلة 
ل�شمان  اخلا�س  القطاع  موؤ�ش�شات  مع  ت�شاركية 
مع  تتواءم  وبحثية  تدري�شية  براجمها  و�شع 
لتنمية  و�شول  احلقيقية،  ال�شوق  احتياجات 

اقت�شادية اجتماعية م�شتدامة.
على  لزاما  اأ�شبح  اأن��ه  عوي�س  العني  واأك��د 
احلكومات اأن تقوم بال�شراكة الفعلية والتعاون 
مع خمتلف ال�شركات والقطاعات القت�شادية 
والأكادميية لتطوير الكوادر الب�شرية القادرة 
ال��ت��ح��ول اجل���ذري ج���راء هذه  م��واك��ب��ة  على 

التكنولوجيا قبل فوات الوان.
اأهمية  اأب��رزت  كورونا  جائحة  اأن  واأو�شح 
التعليم عن ُبعد والتعليم الرقمي يف اجلامعات 
الوطن  يف  التعليم  ي�شهد  اأن  مرجًحا  واملدار�س، 

العربي بعد كورونا تغريات جذرية.
يف  �شيتعزز  الرقمي  التعليم  دور  اأن  وب��ني 
�شعوبات  هناك  لكن  اأو���ش��ع،  ب�شكل  امل�شتقبل 
توفر  مثل  التحتية  البنية  ب�شعف  تتعلق 
التفاعل  وع��دم  احلا�شوب  واأج��ه��زة  الإن��رتن��ت 
و�شع  يتطلب  ما  ُبعد،  عن  التعلم  مع  احلقيقي 
حمكمة  وت�شريعات  وا�شرتاتيجيات  خطط 
ت�شمن جودة التعلم عن بعد، مع توفري البيئة 
املالئمة والبنى التحتية ل�شمان تفاعل الطلبة 

مع التعلم عن ُبعد.
بدوره، عر�س رئي�س املوؤمتر، رئي�س جامعة 
لأه���داف  ه��ي��الت،  نبيل  ال��دك��ت��ور  ال��ريم��وك 
املوؤمتر املتمحورة حول حتليل واقع التوجهات 
العربي  ال��وط��ن  يف  ال��ع��ايل  للتعليم  احلديثة 
واآف��اق  حتديات  على  فاح�شة  نظرة  واإل��ق��اء 

امل�شتقبل.
جامعة  ت�شت�شيفه  ال��ذي  املوؤمتر  اأن  وب��ني 
الإلكرتونية  "زووم"  تقينة  ع��ر  ال��ريم��وك 
امل�شتقبلية  الروؤية  �شيتناول  يومني،  مدى  على 
عددها  يزيد  التي  العربية  اجلامعات  ل��دور 
التدري�س  وا�شرتاتيجيات  جامعة،   1150 عن 
وتقنيات التعليم الذكية، والتعليم الإلكرتوين 
ال���ت���ح���دي���ات احل��ال��ي��ة  وال���رق���م���ي يف ظ���ل 
على  عاملًيا  طراأت  التي  والتغريات  وامل�شتقبلية 

العملية التعليمية جراء جائحة كورونا.
تاأ�شي�س  م��ن  ال��رغ��م  على  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار 
ال��ع��دي��د م��ن اجل��ام��ع��ات وامل���راك���ز الأب��ح��اث 
البحث  اأن  اإل  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  يف  العلمية 
العلمي والتعاون البحثي مل ي�شال اإىل امل�شتوى 
التقدم  حتقيق  يف  ي�شاهما  ومل  امل��ط��ل��وب، 
مو�شًحا  املن�شود،  والجتماعي  القت�شادي 
البلدان  يف  العايل  للتعليم  الكمي  التو�شع  اأن 
العربية يقابله تاأخر من الناحية النوعية يف 
املقارنة  عند  ا  وخ�شو�شً العربية،  الدول  اأغلب 

بالدول الغربية ال�شناعية.
اإىل  ُت�����ش��ري  ت��ق��اري��ر  ه��ن��اك  اأن  واأ���ش��اف 
ن�شمة،  مليون  لكل  عربي  باحث   500 وجود 
ن�شمة  مليون  لكل  باحث  اآلف   7 مع  مقارنة 
الدول  م�شاهمة  اأن  كما  الغربية،  الدول  يف 
3ر0  تتجاوز  ل  العلمي  الن�شر  يف  العربية 
ب��امل��ئ��ة، يف ح��ني ت��ت��ج��اوز ح�����ش��ة الحت���اد 

باملئة.  34 الأوروبي 
ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  حت���دي���ات  اإىل  ول��ف��ت 
اأولويات  و�شوح  بعدم  املتمثلة  العلمي  والبحث 
متويل  و�شعف  العلمي،  البحث  وا�شرتاتيجيات 

البحث العلمي، وعدم كفاية الوقت للباحثني، 
وال��ع��امل��ي،  الإق��ل��ي��م��ي  الت�شبيك  ف��ر���س  وق��ل��ة 
و�شعف قواعد البيانات والت�شريعات وحوكمة 
هجرة  اإىل  اإ�شافة  العلمي،  البحث  موؤ�ش�شات 

الأدمغة العربية.
واأو�شح اأن الدول العربية ُتنفق على البحث 
العلمي بني 2ر0 اإىل 8ر0 باملئة من ناجت الدخل 
القومي، ول تتجاوز م�شاهمة القطاع اخلا�س يف 

البحث العاملي بالدول العربية 10 باملئة.
البحث  اآفاق  حول  اأوراًق��ا  املوؤمتر  وُيناق�س 
الأكادميية  والع��ت��م��ادات  والبتكار  العلمي 
الرقمي  التعليم  يف  والرقابة  اجلودة  و�شمان 
والع������داد الأك���ادمي���ي وامل��ه��ن��ي ل��الأ���ش��ات��ذة 

اجلامعيني يف اجلامعات العربية.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال الأم�����ني ال���ع���ام لحت���اد 
اإن  بكر  اأحمد  العرب  والعلماء  الأكادمييني 
الأكادمييني  مكانة  تعزيز  اإىل  ي�شعى  الحتاد 
والعلماء العرب داخل الوطن العربي وخارجه 
النظرية  الأك��ادمي��ي��ة  منجزاتهم  واإب�����راز 
والتطبيقية، وت�شجيع روح التعاون فيما بينهم 
احلقل  يف  واملبدعني  املتميزين  قدرات  واإب��راز 

العلمي واملعريف.
النوعية  الحت��ادات  من  الحت��اد  اأن  وبني 
الوحدة  جمل�س  نطاق  يف  العاملة  املتخ�ش�شة 
الدول  جلامعة  التابعة  العربية  القت�شادية 
املوؤمتر  يقدم  فيما  الأردن،  وم��ق��ره  العربية 
تنموي  ا�شرتاتيجي  فكر  لبلورة  م�شاهمات 
يف  وعملية  علمية  ق�شايا  ومعاجلة  وط���رح 

خمتلف املجالت و�شتى القطاعات.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  قال  ناحيته  من 
فكرة  اإن  الرحيمي،  �شامل  الدكتور  الحت��اد 
فل�شفة الحت���اد وروؤي��ت��ه  م��ن  امل��وؤمت��ر ج���اءت 
واملعرفة  العلم  م�شرية  دع��م  يف  امل�شتقبلية 
واملناهج  الأ�شاليب  جناح  لتكاملية  والتاأطري 
يف  ال��ع��ايل  التعليم  املوؤ�ش�شات  يف  التعليمية 
الفكري  بامل�شتوى  وللنهو�س  العربي،  الوطن 

لأنباء الوطن العربي.
واأعرب عن اأمله اأن يكون لتو�شيات املوؤمتر 
ال��ع��ايل  التعليم  وت��ط��وي��ر  تنمية  يف  الأث����ر 
وموؤ�ش�شاته وخمرجاته، وهو ما يوؤدي لنعكا�س 
حقيقي على حت�شني الواقع احلياتي وامل�شتوى 
املعي�شي وحتقيق التنمية امل�شتدامة والنهو�س 
املتقدمة  ال��دول  م�شاف  اإىل  العربية  بالدول 

فكًرا وتطبيًقا.
وح�شر الفتتاح عدد من روؤ�شاء اجلامعات 
اإىل  اإ�شافة  الأردن،  يف  واخلا�شة  الر�شمية 
العايل  التعليم  قطاع  يف  وخمت�شني  اأكادمييني 
وال��وط��ن  ودول  الأردن  م��ن  العلمي  والبحث 

العربي.

*عمان 
والإع��الم  الوطني  التوجيه  جلنة  وا�شلت 
برئا�شة  ال��ث��الث��اء  اجتماع  خ��الل  النيابية 
النائب عمر الزيود، بحث واقع الأزمة املالية 
وزير  بح�شور  الورقية  ال�شحافة  تواجه  التي 
دودين  �شخر  املهند�س  الإعالم  ل�شوؤون  الدولة 
وروؤ�شاء  ال�شعايدة  راك��ان  ال�شحفيني  ونقيب 

حترير ال�شحف اليومية.
�شابقا  ع��ق��دت  اللجنة  اإن  ال��زي��ود  وق���ال 
اجتماعا مماثال لبحث اأزمة ال�شحافة الورقية، 
بهدف الو�شول اإىل حلول جذرية تعالج الأزمة 
م�شريا  اأوجها،  اإىل  الورقية  ال�شحافة  وتعيد 
اإىل اأن العاملني يف ال�شحافة الورقة يواجهون 
جائحة  ظل  يف  �شيما  ل  كبريا،  حتديا  اليوم 
كورونا، فتاأخرت عن دفع رواتب املوظفني منذ 
�شهور، وهذا اأمر خطري يهدد تلك ال�شحف التي 
م�شى على تاأ�شي�شها عقود من الزمن. ولفت اإىل 
اأن وزير الدولة ل�شوؤون العالم وعد مبناق�شة 
الوزراء  جمل�س  مع  الورقية  ال�شحافة  مطالب 
ودعمها واإطالع اللجنة على قرارات احلكومة، 
وجزء منها يحتاج اإىل قرار اآين، واآخر يحتاج 

اإىل اإقرار ت�شريعات تتطلب وقتا لتحقيقها.
النعيمات وينال  النواب عيد  اأكد  بدورهم، 
الهمالن  واأم��غ��ري  ال��ع��دوان  ون��اج��ح  ف��ري��ح��ات 
مطالبها  حتقيق  يف  الورقية  لل�شحافة  دعمهم 

واملحقة". "امل�شروعة 

ال�شحافة  اأن  اإىل  احل�شور  ال��ن��واب  ون��وه 
ال�شحيح  ل��ل��خ��ر  م�����ش��درا  ت�شكل  ال��ورق��ي��ة 
وتفاقم  الإ���ش��اع��ات  انت�شار  اأم���ام  وال�����ش��ادق 
الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  عر  الفو�شى 
باأ�شكاله  لالإعالم  ودعمهم  وقوفهم  موؤكدين 
كافة، خا�شة ال�شحافة الورقية التي تعّر عن 

ر�شالة الدولة حمليا وعربيا ودوليا.
الزمالء  اإن  دودين  الوزير  قال  جانبه،  من 
للوطن،  ذخ��رية  هم  وال�شحفيني  الإعالميني 
ظلت  ط��امل��ا  ال��ورق��ي��ة  ال�شحافة  اأن  م���وؤك���دًا 
ر�شائل  وتنقل  العام  ل��ل��راأي  وموجها  نرا�شا 
رقمي  امل�شتقبل  اأن  اإىل  م�شريا  للخارج،  الأردن 
بامتياز، ول بد لل�شحف الورقية اأن تاأخذ ذلك 
ال�شحف  تلك  رمزية  بقاء  مع  العتبار  بعني 

واملحافظة عليها.
اأن مطالب ال�شحف �شتجري درا�شتها  واأّكد 
يبحث  م��ق��رتح  اإىل  م�����ش��ريًا  فيها،  والتباحث 
الإع��الم،  لدعم  الوطني  ال�شندوق  بخ�شو�س 
م��ع الأخ����ذ ب��ع��ني الع��ت��ب��ار جت���ارب خمتلف 
الوطني  التوجيه  جلنة  و�شتطلع  العامل،  دول 
حللول  ال��و���ش��ول  اأج���ل  م��ن  عليه  ال��ن��ي��اب��ي��ة 
املحتوى  اأهمية دعم  مبينا  ت�شاركية،  حقيقية 
خلريجي  وال��ت��اأه��ي��ل  وال��ت��دري��ب  الإع���الم���ي 
اإيجاد  يف  فر�شهم  لتعزيز  والإع��الم  ال�شحافة 
فر�س العمل، والعاملني يف املوؤ�ش�شات الإعالمية 

من القطاع اخلا�س.

وحتدث دودين عن اأهمية اإقرار التعديالت 
احل�شول  ح��ق  �شمان  ق��ان��ون  ع��ر  امل��ق��رتح��ة 
الت�شريعات  خمتلف  وتطوير  املعلومة  على 
الإعالمّية ملعاجلة الثغرات ومواكبة التطّورات 

احلديثة.
اإن الأزم�����ة يف  ال�����ش��ع��اي��دة  ب�����دوره، ق���ال 
ب�شكل  تفاقمت  اليومية  الورقية  ال�شحافة 
ت�شليم  على  ق��ادرة  غري  ال�شحف  وباتت  كبري، 
اأن  اإىل  منوها  �شهور،  منذ  املوظفني  روات���ب 
جائحة  تداعيات  ظ��ل  يف  ت�شاعفت  الأزم���ة 

كورونا.
التي  احل��ل��ول  لأب���رز  ال�شعايدة  وع��ر���س 
ميكن اأن تخفف من الأزمة لتنه�س بال�شحافة 
الورقية، واأولها اإن�شاء �شندوق لدعم الإعالم، 
الإع��الن احلكومي، وتقدمي دعم  وزي��ادة ثمن 

مايل مبا�شر، بالإ�شافة اإىل حلول اأخرى.
وحت����دث روؤ�����ش����اء ال��ت��ح��ري��ر ع���ن اأزم����ة 
ال�شحافة الورقية التي اأ�شبحت ت�شكل حتديا 
ظل  يف  بها  والعاملني  واإداراتها  ال�شحف  اأم��ام 
عدم القدرة على دفع رواتب العاملني مع وجود 

اختاللت مالية كبرية.
احلكومي،  الإعالن  قيمة  بزيادة  وطالبوا 
عدد  ب��زي��ادة  �شابق  حكومي  ق���رار  وتنفيذ 
من  الر�شمية  واملوؤ�ش�شات  ال��وزارات  ا�شرتاكات 
ال�شحف الورقية، وو�شع �شريبة �شفرية على 

الإعالنات التي تن�شر بال�شحف.

األعيان يرعى مؤتمًرا عربًيا 
حّول التعليم العالي

التوجيه الوطني النيابية تواصل 
بحث أزمة الصحافة الورقية
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لجنة نيابية مشتركة تشرع 
بمناقشة قانون أمانة عمان

  
*عمان 

خالل  الإداري��ة(،  )القانونية  امل�شرتكة  النيابية  اللجنة  �شرعت 
 ،2020 ل�شنة  عّمان  اأمانة  قانون  م�شروع  مبناق�شة  الثالثاء،  اجتماع 

الذي اأقرت عددا من مواده.
الطراونة،  علي  الدكتور  النائب  امل�شرتكة،  اللجنة  رئي�س  وقال 
حممود  القانونية  لل�شوؤون  دولة  وزير  ح�شره  الذي  الجتماع  خالل 
عام  واأم��ني  ال�شواربة  يو�شف  عمان  اأمانة  جلنة  ورئي�س  اخلراب�شة 
املجل�س الأعلى حلقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، 
اإن امل�شروع يجب بالدرجة الأوىل اأن يخدم امل�شلحة الوطنية ومدينة 

عمان.
واأ�شار اإىل اأن اللجنة ا�شتمعت اإىل عديد املالحظات والقرتاحات 
كل  الع��ت��ب��ار  بعني  واأخ���ذت  ال��ق��ان��ون  م�شروع  ح��ول  املخت�شني  م��ن 
ال�شكاين  اأكر مدينة والنمو  اأن عمان  الطراونة  واأ�شاف  املالحظات. 
خدماتها  لتقدمي  املدينة  متكني  يتطلب  فيها  ال�شكان  لعدد  املتزايد 
للقيام  والتنفيذي  الإداري  جهازها  واإدارة  ور�شالتها،  روؤيتها  وتنفيذ 
باملهام املناطة به ومعاجلة اأي خلل ت�شريعي لتح�شني واقع اخلدمات. 
من  الأمانة  جمل�س  ت�شكيل  اآلية  يو�شح  القانون  م�شروع  اأن  واأو�شح 
واجلهة  انتخابهم  اإجراءات  لبيان  منتخبني  واأع�شاء  معينني  اأع�شاء 

امل�شرفة على العملية النتخابية.
الكايف  الوقت  اأخذ  اإىل  امل�شرتكة  اللجنة  اأع�شاء  دعا  جهتهم،  من 
لدرا�شة م�شروع القانون، بح�شب ما يراه منا�شبا جمل�س النواب والأخذ 
بعني العتبار النظرة ال�شمولية لكي يتواءم مع العمل البلدي وتعزيز 
ومراعاة اجلوانب احل�شرية وجتويد حياة ال�شاكنني من خالل وجود 

موؤ�ش�شة قادرة على خدمتهم.
اخلراب�شة، بدوره، قال اإن احلكومة عرت عن راأيها بالقانون ومن 
لالأمانة  نوعية  نقلة  ي�شكل  اأنه  النواب، مبينا  يوافق عليه هو جمل�س 
من  للمواطنني.  املقدمة  اخلدمات  واقع  تطوير  يف  وم�شتقبلها  وعملها 
بني  العالقة  تنظيم  هو  امل�شروع  من  الهدف  اأن  ال�شواربة  اأكد  جانبه، 
جمل�س الأمانة واجلهاز الإداري والتنفيذي يف الأمانة وحتديد مهام 

و�شالحيات كل منهما تعزيزا ملبداأ احلوكمة واملحا�شبة وامل�شاءلة.
منظر  على  املحافظة  من  الأم��ان��ة  ميكن  القانون  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
اإ�شفاء طابع ح�شري  مع  والثقايف  واإرثها احل�شاري  املدينة  وجمالية 

وعمراين مميز يقوم على التخطيط ال�شليم يواكب التطورات.

وزير الداخلية يرأس اجتماعين 
منفصلين في محافظة العاصمة

*عمان 
اأكد وزير الداخلية مازن الفراية اأن اأي تقاع�س اأو تلكوؤ عن اتخاذ 
�شلبيا  للوطن واملواطن ينعك�س  العامة  امل�شلحة  الذي ي�شب يف  القرار 
على منظومة عمل احلكام الإداريني والأجهزة الأمنية �شمن منطقة 

الخت�شا�س.
ال��ث��الث��اء يف مبنى حمافظة  ال��ف��راي��ة  ت��روؤ���س  ل��دى  ذل��ك  ج��اء 
العا�شمة، اجتماعني منف�شلني �شم الأول املجل�س الأمني للمحافظة، 
وبح�شور  للمحافظة  التابعني  الإداري���ني  احلكام  الثاين  �شم  فيما 

حمافظ العا�شمة الدكتور �شعد ال�شهاب.
ويف الجتماع الأول، اطلع وزير الداخلية على الإجراءات الأمنية 
لهذه  ارتياحه  مبديا  العام،  والنظام  الأم��ن  على  للحفاظ  املتخذة 

الإجراءات.
اأع�شاء  بني  والتن�شيق  التعاون  يف  ال�شتمرار  اإن  الوزير  وق��ال 
املجل�س الأمني ومترير املعلومة ال�شحيحة بان�شيابية وي�شر، ي�شهم يف 
اتخاذ قرارات را�شدة، ترفع من �شوية وجودة العمل وحتقق الأهداف 

املتوخاة واملتعلقة بق�شايا ال�شاأن العام.
وبني الوزير"اأننا دولة موؤ�ش�شات وقانون ويجب معاجلة التحديات 
موؤ�ش�شي  اإط��ار  �شمن  املجالت  خمتلف  يف  تواجهنا  التي  وال�شعوبات 
الق�شايا واملو�شوعات  اإىل جملة من  مبني على برامج حمددة، م�شريا 

املتعلقة بعمل املجل�س الأمني والرامية اإىل خدمة الوطن واملواطن".
يبذلها  التي  النوعية  باجلهود  الوزير  ا�شاد  الثاين،  الجتماع  ويف 
احلكام الإداريون بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والدوائر التنفيذية 
بها  منر  التي  ال�شعبة  الظروف  هذه  يف  وخا�شة  ال�شاعة،  مدار  على 
العمل  تتطلب  والتي  كورونا  جائحة  ج��راء  العامل،  دول  جانب  اإىل 
والقت�شادية  ال�شحية  تداعياتها  من  للحد  و�شمويل  تكاملي  ب�شكل 

والجتماعية.
فال  متالزمان  مفهومان  والتنمية  الأمن  "اإن  الداخلية  وزير  وقال 
تبنى  الذي  املال  راأ�س  اأمن"، وهما  بدون  تنمية  تنمية ول  بدون  اأمن 

من خاللهما الأوطان".
احلكام  م�شاعدي  وتدريب  تاأهيل  �شرورة  اإىل  الفراية  واأ���ش��ار 
اإليهم  املوكلة  املهام  اأداء  ي�شمن  مبا  العمل  من  ومتكينهم  الإداري���ني 
على اأكمل وجه، م�شددا على �شرورة التوا�شل مع املواطنني يف مناطق 

�شكناهم وحل الق�شايا التي تواجههم.
ال�شعوبات  وتذليل  امل�شتثمرين،  ق�شايا  متابعة  �شرورة  اإىل  ولفت 
اآمنة  بيئة  باإيجاد  الداخلية  وزارة  دور  من  انطالقا  تواجههم،  التي 

وجاذبة لال�شتثمار وزيادة تناف�شية القت�شاد الأردين.
للحفاظ  املبذولة  اجلهود  ت�شمن  اإيجازا  العا�شمة  حمافظ  وقدم 
اأجهزة  جميع  اأن  مبينا  امل��واط��ن��ني،  وخ��دم��ة  وال��ن��ظ��ام  الأم���ن  على 
ملعاجلة  ال�شاعة  مدار  على  وتكاملي  ت�شاركي  ب�شكل  تعمل  املحافظة 

ق�شايا املواطنني وحت�شني وتطوير الأداء من خمتلف اجلوانب.

الحسين التقنية وجاكوار الند روفر تعلنان 
فتح باب التقدم لبرنامج التلمذة المهنية

  
*عمان 

ويل  موؤ�ش�شة  م��ب��ادرات  اح��دى  التقنية،  احل�شني  جامعة  اأعلنت 
للفوج  التقدم  باب  فتح  عن  اليوم  موتورز،  حممودية  و�شركة  العهد، 

الثاين من برنامج اأكادميية جاكوار لند روفر للتلمذة املهنية.
وبّينت اجلامعة يف بيان �شحفي الثالثاء، اأن باب الت�شجيل مفتوح 
وي�شتهدف  بالكامل،  جّم��اين  وهو  احل��ايل،  ني�شان   15 اخلمي�س  حتى 
ال�شباب الأردين ممن اأمت 18 عامًا، م�شرية اىل اأن مّدة الرنامج ترتاوح 

بني 18 و24 �شهرًا يتخلله التدريب ب�شكل يومي ومكّثف.
�شيح�شلون  امل�شاركني  اأن  اجلامعة  اأو�شحت  التدريب،  منهاج  وعن 
مهارات  ودورات  اإجنليزية  لغة  دورات  ي�شبقه  عملي  تدريب  على 
تكنولوجيا  على  و�شريكز  اجلامعة،  مقر  داخ��ل  ووظيفية  حياتية 
امليكانيكية  الهند�شة  تقنيات  ب��ني  ويجمع  املتقدمة  ال�����ش��ي��ارات 

وتكنولوجيا املعلومات.
املقبل،  مت��ّوز  ب�شهر  �شيبداأ  ال��ذي  التدريب  يف  امل�شارك  ويتاأهل 
للح�شول على �شهادة فني خدمات من امل�شتوى الثاين من �شركة جاكوار 
اأهم  من  تعتر  والتي  الفنية"،  للخدمات  الثاين  "امل�شتوى  روفر  لند 
ال�شهادات يف جمال �شيانة �شيارات جاكوار لند روفر، وتتميز بالطلب 
وعملية  ماأمتتة  حتريرية  امتحانات  يتخلله  العمل،  �شوق  يف  العايل 
وقيا�س  للتدريب  الجنليزية  اللغة  ويعتمد  املتدربني  اأداء  لقيا�س 

الأداء.
وعن �شروط التقّدم واحل�شول على مقعد، قالت اجلامعة يف بيانها، 
ان تفّرغ املتدرب طيلة فرتة التدريب اأحد �شروط الن�شمام للرنامج، 
بالإ�شافة اإىل �شرط احل�شول على �شهادة جامعية متو�شطة )دبلوم( 
امليكانيكية  )الهند�شة  مثل  العالقة  ذات  الهند�شية  التخ�ش�شات  يف 

والهند�شة الكهربائية وهند�شة امليكاترونيك�س(.
يذكر اأن الأكادميية التي مت افتتاحها بداية العام من قبل جاللة 
والتقنية  الفنية  التجهيزات  باأحدث  جمهزة  الثاين،  اهلل  عبد  امللك 
والتعليمية وتقع يف املقر الرئي�شي ملحمودية موتورز يف �شارع املدينة 

املنورة.
https:// وا�شارت اىل ان باإمكان املهتمني بالت�شجيل زيارة املوقع

--/htu.microsoftcrmportals.com/JLR

طاقة النواب تناقش استراتيجية 
شركة البترول الوطنية

  
*عمان 

اجتماع  خالل  النيابية  املعدنية  وال��رثوة  الطاقة  جلنة  ناق�شت 
الثالثاء، ا�شرتاتيجية عمل �شركة البرتول الوطنية وا�شتك�شاف غاز 

الري�شة واأ�ش�س فل�س الريف.
وقال رئي�شها النائب املحامي زيد العتوم، اإن اللجنة طالبت بتعديل 
نيابية  مذكرة  عر  املواطنني  اإىل  الكهربائي  التيار  اي�شال  اأ�ش�س 
وقعها اكرث من 70 نائبا اإىل 3 منازل بدل من 5 منازل للتخفيف على 

املواطنني يف ظل الظروف ال�شعبة التي مير بها الوطن.
ادارة  جمل�س  ورئي�س  زوات��ي  هالة  الطاقة  وزي��رة  بح�شور  واك��د 
�شركة البرتول الوطنية ليث القا�شم ومدير ال�شركة حممد اخل�شاونة 
زياد  املهند�س  ال���وزارة  يف  والكهرباء  الريف  فل�س  مديرية  ومدير 
ال�شعايدة، اأهمية ا�شتمرار عملية التنقيب على النفط والغاز يف ارا�س 

اململكة.
من جهتهم، طالب النواب احل�شور بتعديل الأ�ش�س املعتمدة لإي�شال 
منازل   5 عن  عو�شا  املنازل  كافة  اإىل  للمواطنني  الكهربائي  التيار 

املعمول بها حاليا.
من ناحيتها، �شددت زواتي على ان �شركة البرتول الوطنية هي ذراع 
الوزارة  اأن  اإىل  م�شرية  اململكة،  يف  والغاز  النفط  ل�شتك�شاف  تنفيذي 

م�شوؤولة عن ر�شم ال�شيا�شات والنظمة التي حتكم عمل الوزارة.
املنازل  كافة  اإىل  الكهرباء  اي�شال  توفر  على  القدرة  عدم  وعزت 
موؤكدة  اي�شالها،  على  عالية  تكلفة  يرتب  ما  اخلدمات،  عن  ابتعادها 
لفل�س  املعتمدة  الأ�ش�س  وفق  الكهرباء  اي�شال  يتم  انه  الوقت  بذات 

الريف.
كتوفر  ال�شركة  لدى  القوة  نقاط  القا�شم  ا�شتعر�س  جانبه،  من 
القوي الفنية والإدارية فيها ف�شال عن القدرة على زيادة انتاج الغاز 

والنفط وتوفر الآبار.
تاأ�ش�شت عام 1995 براأ�س  ال�شركة  اإن  من جهته، قال اخل�شاونة، 
تاأهيلهما،مبينا  اإع��ادة  جرى  حفارتان  ولديها  دينار،  مليون   15 مال 
بئرا  و120   100 بني  حفر  تت�شمن  لل�شركة  التنفيذية  اخلطة  ان 

ل�شتك�شاف النفط والغاز عر 10 اأعوام املقبلة.
حقل  يف  النتاجية  القدرة  رفع  على  تعمل  ال�شركة  اأن  وا�شاف 
العام  بحلول  مكعب  قدم  مرت  مليون   200 عن  يزيد  ما  اإىل  الري�شة 

.2030
للمديرية  و�شلت  النيابية  املذكرة  اإن  ال�شعايدة  قال  ذلك،  اإىل 
من  باملئة   99 اىل  و�شلت  الكهرباء  اأن  اإىل  م�شريا  درا�شتها،  و�شيتم 

املواطنني وهذا م�شدر فخر للمملكة.

صحة األعيان تبحث الواقع 
الوبائي في المملكة

*عّمان 
بحثت جلنة ال�شحة والبيئة وال�شكان يف جمل�س الأعيان، برئا�شة 
وزير  مع  الثالثاء،  اجتماع  خ��الل  احل�شبان،  يا�شني  الدكتور  العني 
فريو�س  ومطاعيم  والوبائي  ال�شحي  الواقع  الهواري،  فرا�س  ال�شحة 

كورونا.
لل�شوؤون  ال�شحة  وزارة  عام  اأمني  بح�شور  احل�شبان،  العني  وقال 
الفنية والإدارية الدكتور حممود زريقات، واأمني عام الوزارة ل�شوؤون 
"اإننا  البلبي�شي،  الدكتور عادل  ال�شارية بالوكالة  الأوبئة والأمرا�س 
نعي�س اأزمة حقيقية وعميقة، تظهرها اأعداد الإ�شابات والوفيات غري 

امل�شبوقة جراء الفريو�س التاجي".
وت�شاءل عن خطط تنظيم وتوحيد القطاع ال�شحي وا�شتعدادات 

الوزارة لتاأمني اللقاحات للمواطنني.
من جانبه، اأكد الهواري و�شول 196 األف جرعة من لقاح "�شيوفارم" 
للكوادر  التحتية  البنية  بناء  مع  جيدا  ا�شبح  الو�شع  واأن  ال�شني  من 
التطعيم  مراكز  عدد  لرفع  الوزارة  و�شعي  للتطعيم،  الالزمة  ال�شحية 
باململكة اإىل اأكرث من 150 مركزا، مبينا اأن عدد امل�شجلني على من�شة 

تلقي اللقاح بلغ اأكرث من مليون �شخ�س.
نق�س  راأ�شها  وعلى  ال��وزارة،  عمل  تواجه  التي  للتحديات  وعر�س 

الكوادر الطبية يف بع�س الخت�شا�شات.
واأ�شار الوزير اإىل اأن النتهاء من البنية التحتية لالأك�شجني وبع�س 
خطة  ت�شكيل  موؤكًدا  ا�شبوعني،  خالل  �شيكون  الطبية  الكوادر  نق�س 

لرت�شيق الهيكل الإداري بكل �شفافية وو�شوح.
بدوره، قال البلبي�شي، اإنه جرى �شراء 9 ماليني جرعة من لقاحات 
جرعة  األف   35 مبقدار  تباًعا  ت�شل  و�شينوفارم،  وا�شرتازنكا  فايزر 
جرعة  األف   60 اإىل   50 من  التطعيم  على  القدرة  موؤكدا  اأ�شبوعيا، 

يومًيا.
طموحة  خطة  ال�شحة  ووزارة  احلكومة  ل��دى  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
للتطعيم، مرجحا اأن ي�شل عدد متلقي املطاعيم يف حزيران املقبل اإىل 

3 ماليني جرعة يف معظم اأنحاء اململكة.

قانونية النواب تقر مشروع 
مكافحة غسل األموال

*عمان 
اأقرت اللجنة القانونية النيابية خالل اجتماع الثالثاء برئا�شة 
الدكتور حممد الهاللت، م�شروع قانون مكافحة غ�شل الأموال ومتويل 

الإرهاب ل�شنة 2020، بعد اإجراء التعديالت املنا�شبة على مواده.
الذنيبات  وغازي  الوخيان  �شالح  النواب  بح�شور  الهاللت،  وقال 
العتوم،  وزي��د  ال�شمريات  ورائ���د  ب�شو�س  وف��اي��ز  ال��ق��الب  و�شليمان 
مكافحة  وحدة  ورئي�س  ال�شيخ،  ماهر  املركزي  البنك  حمافظ  ونائب 
القانون  م�شروع  اأقرت  اللجنة  اإن  �شريف،  اأبو  �شامية  الأموال  غ�شيل 
املعنيني  مع  مطولة  اجتماعات  عقد  بعد  م��ادة،   42 من  يتاألف  ال��ذي 
مواد  من  ت�شمنه  ملا  النقا�س  من  وا�شعة  م�شاحة  واأخ��ذ  واملخت�شني، 

ون�شو�س وم�شطلحات حتتاج اإىل اإعادة �شياغة وجتويد.
القانون  م�شروع  مبناق�شة  �شروعها  ومنذ  اللجنة  اأن  اإىل  واأ�شار 
اخلرة  ذوي  واآراء  ومقرتحات  مالحظات  جميع  ر�شد  على  حر�شت 
القانون،  اأحكام  �شامل حيال جميع  بلورة ت�شور  والخت�شا�س، بهدف 

و�شوًل اإىل �شيغة حتقق اأهداف وغايات القانون.
واأكد الهاللت اأن التعديالت التي اأجرتها اللجنة على مواد م�شروع 
القانون �شواء اأكانت من حيث اإدخال م�شطلحات جديدة و�شطب مواد 
واإعادة �شياغة مواد اأخرى جميعها ت�شب يف جتويد الن�شو�س وتواكب 

التطورات وتن�شجم مع املعايري واملتطلبات الدولية.
و�شدد على اأن جرائم غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب ت�شكل خطرًا 
ج�شيمًا على املجتمعات واقت�شادات الدول، ما يتطلب �شن الت�شريعات 
الوقائية  التدابري  جميع  واتخاذ  منها،  واحلد  ارتكابها  ملنع  الالزمة 

ملكافحة هذه اجلرائم.
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*عمان 
الأعلى  للمجل�س  العامة  الأمينة  دعت 
�شمان  اإىل  عماوي،  عبلة  الدكتورة  لل�شكان 
وعمل  معي�شية  بظروف  فرد  كل  يتمتع  اأن 
وعلى  جيدة  ب�شحة  التمتع  على  ي�شاعده 
من  والتاأكد  ال�شحية،  التفاوتات  معاجلة 
قدرة اجلميع على الو�شول خلدمات �شحية 
بيان  يف  عماوي  وقالت  وق��ت.  ب��اي  جيدة 
يوم  مبنا�شبة  الثالثاء،  املجل�س  عن  �شادر 
ال�شحة العاملي الذي ي�شادف اليوم الربعاء، 
اهتمامًا  املنا�شبة  ه��ذه  ي��ويل  املجل�س  اإن 
اأق�شى  كان  كورونا  فريو�س  تاأثري  لأن  خا�شًا 
والكرث  ال�شعيفة،  ال�شكانية  الفئات  على 
احتماًل  والأقل  باملر�س،  لالإ�شابة  عر�شة 
عالية  �شحية  رعاية  خدمات  اإىل  للو�شول 
عواقب  لتجربة  عر�شة  والأك��رث  اجل��ودة، 
لحتواء  املتخذة  للتدابري  نتيجة  وخيمة 
العبء  حجم  اأن  عماوي  واأك��دت  اجلائحة. 
الأردن  يف  ال�شحي  النظام  على  واخلطورة 
كبري، اإذا ما اأخذنا بالعتبار تاأثري الفريو�س 
تعزيز  يجب  حم��ددة  �شكانية  فئات  على 
حمايتها، وخا�شة فئتي كبار ال�شن والفراد 
اإىل  املزمنة،  الم��را���س  من  يعانون  الذين 

جانب خدمات �شحة الأم والطفل.

اإىل  ت�شري  الح�شائيات  اأن  واأو�شحت 
للفئة  كورونا  بفريو�س  الوفيات  ن�شبة  اأن 
العمرية 75 - 84 عاما �شجّلت اأعلى معدلت 
 65 العمرية  وللفئة  باملئة،   27.8 بن�شبة 
-74 عاما بلغت 25.4 باملئة، بينما �شجل من 
هم بني 55 -64 عاما ما ن�شبته 22 باملئة من 

جمموع حالت الوفاة.
وا�شفت ان ن�شبة وفيات الفئة العمرية 
جمموع  من  باملئة   8.5 بلغت  عامًا   85 فوق 
 55 ف��وق  الوفيات  ن�شبة  لت�شبح  الوفيات، 
جمموع  من  باملئة  ن��ح��و83.5  فاأعلى  عامًا 

حالت الوفاة جّراء ال�شابة بالفريو�س.
وقالت عماوي ان اجلائحة متثل حتديًا 
توؤثر  اإذ  اجمع،  العامل  يف  ال�شحية  للنظم 
على الفئات العمرية جميعها خ�شو�شًا فئة 
حدوث  معدل  يبلغ  الأردن  ففي  ال�شن،  كبار 
الإ�شابة للفئة التي تزيد اأعمارهم عن 75 
ال�شكان،  األف من  األف لكل مئة  عاما، 10.6 
مبعدل  عاما   64  -55 العمرية  الفئة  تليها 
8.3 األف لكل مئة األف من ال�شكان، ثم فئة 
األف  �شنة مبعدل 7.3  ال�شباب بني 25- 34 
لكل مئة األف من ال�شكان، فيما تبلغ الن�شبة 
الفئة  عند  الإ�شابة  ح��دوث  ملعدل  الأق��ل 
�شنوات   5 عن  اأعمارهم  تقل  التي  العمرية 

مبعدل 0.5 األف لكل مئة األف.
وا�شارت اىل ان الإ�شابات املوؤكدة للذكور 
تكون بن�شبة اأعلى منها بني الإناث، اإذ تبلغ 
ن�شبة الإ�شابة عند الذكور 51 باملئة، مقابل 
وزارة  اإح�شاءات  بح�شب  لالإناث،  باملئة   49

ال�شحة حتى تاريخ 29 اآذار املا�شي.
التعايف  اأن  ال��ب��ي��ان،  يف  املجل�س  وب���نّي 
اأكرث  عامل  اإىل  �شيوؤدي  اجلائحة  هذه  من 
م�شاواة واأكرث قدرة على التكيف مع الأزمات 
يف امل�شتقبل، واأنه ل بد جلميع ال�شتجابات 
الآث��ار  حتقق  اأن  لها  اأُري���د  اإذا  الوطنية، 
والفتيات  الن�شاء  على  ترّكز  اأن  ال�شرورية، 
وحقوقهّن،  ومتثيلهّن  باإدماجهّن  يتعلق  فيما 
وحتقيق نتائج اجتماعية واقت�شادية تعود 

عليهّن بالنفع، وامل�شاواة واحلماية.
العاملي،  ال�شحة  بيوم  الحتفال  وياأتي 
هذا  ويحمل  �شنويا،  ني�شان  �شهر  من   7 يف 
اأكر  بقدر  يتمتع  عامل  "اإقامة  �شعار  العام 
على  ال�شوء  لإلقاء  وال�شحة"،  العدالة  من 
ال�شحة  خدمات  اإىل  الو�شول  يف  العدالة 
���ش��رورة  وت��اأك��ي��د  ك��ورون��ا،  جائحة  خ��الل 
التفاوتات  على  للق�شاء  اإج���راءات  اتخاذ 
لبناء  عاملية  حملة  م��ن  كجزء  ال�شحية، 

عامل اأكرث اإن�شاًفا و�شحة.

*عمان 
حلماية  امل��ل��ك��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
ملنت�شبي  تدريبية  ور�شة  الثالثاء،  الطبيعة 
وال�شياحة  البيئة  حلماية  امللكية  الإدارة 
تنفيذ  مهارات   – املدربني  )تدريب  بعنوان 
احليوي  والتنوع  الطبيعة  حماية  قوانني 

وال�شياحة البيئية(.
الور�شة  ان  بيان،  واو�شحت اجلمعية يف 
عجلون  غابات  حمميات  يف  اأيام   5 ا�شتمرت 
والأزرق املائية وال�شومري لالأحياء الرية.

خالد،  يحيى  اجلمعية  عام  مدير  وقال 

املدربني  ق��درات  لبناء  هدفت  الور�شة  ان 
البيئية  حلماية  امللكية  ل���الإدارة  التابعني 
لرفع  حيوية  جم��الت  ع��دة  يف  وال�شياحة 

قدراتهم ومتكينهم فيها.
وت��ن��اول��ت ال��ور���ش��ة ع���دة م��و���ش��وع��ات 
يف  واأهميتها  الطبيعية  املحميات  �شملت: 
احليوي  والتنوع  احل��ي��وي،  التنوع  حماية 
طيور(،  حيوانات-   – )نباتات  اململكة  يف 
املجتمعات  ودع���م  الطبيعية  وامل��ح��م��ي��ات 

املحلية.
وتنظيم  احلماية  مدير  اكد  جهته،  من 

احلمود،  ال���رزاق  عبد  اجلمعية  يف  ال�شيد 
يف  امل�شاركني  متكني  اإىل  هدفت  الور�شة  ان 
الناظمة  الأردن��ي��ة  والت�شريعات  القوانني 
من  املوقعة  الدولية  والتفاقيات  للبيئة، 

قبل احلكومة.
م��ك��ن��ت  ال�������دورة  اأن  احل���م���ود  وب����ني 
البيئية  ال�شياحة  ق�شايا  يف  امل�شاركني 
حيث  الطبيعية،  املحميات  يف  عام  ب�شكل 
حممية  يف  ميدانية  زي��ارات  على  ا�شتملت 
حممية  يف  �شفاري  وجولة  املائية  الأزرق 

ال�شومري.

*عمان 
مياه  �شبكات  ومتديد  ان�شاء  اتفاقية  وال��ري  املياه  وزارة  وقعت 
تزيد  بقيمة  ارب���د  حمافظة  يف  زوب��ي��ا  بقرية  وف��رع��ي��ة  رئي�شية 
تتابع  انها  الثالثاء،  بيان  يف  ال��وزارة  وبينت  دينار.  الف   276 على 
ا�شتكمال  بعد  تنفيذها  على  وتعمل  كافة،  املائية  املناطق  احتياجات 
املوا�شفات مبا ي�شمن خدمة  اعلى  والتمويلية وفق  الفنية  الدرا�شات 
العباء  وتخفيف  ال�شحي  وال�شرف  املياه  بخدمات  جديدة  مناطق 
على املواطنني. واأكدت انها تركز جهودها على تاأمني التمويل الالزم 
ال�شحي �شمن  املياه وال�شرف  املناطق غري املخدومة بخدمات  خلدمة 
الطلب  حدة  بتزايد  املتمثلة  الكبرية  التحديات  ملواجهة  جهودها 
وما  ال�شوري  اللجوء  موجات  نتيجة  ال�شمالية  املناطق  يف  خا�شة 
خلفه من �شغوطات كبرية على قطاع املياه ومعاجلة البوؤر التي �شهدت 

اختاللت خالل الوقات املا�شية.
وا�شارت اىل ان تنفيذ امل�شروع �شيعمل على تطوير وحت�شني وتنفيذ 
�شبكات مياه جديدة وخدمة املواطنني باملياه، وتقليل ن�شبة الفاقد و 

توفري نف�س الكميات لأغرا�س ال�شرب.
يت�شمن  حملي  مقاول  قبل  من  �شينفذ  الذي  امل�شروع  ان  وا�شافت 
التزويد  انظمة  وحت�شني  زوبيا،  يف  وفرعية  رئي�شية  �شبكات  تنفيذ 
وت�شغيل  وفح�س  وتركيب  توريد  تت�شمن  دينارا،   )276367( بقيمة 
اأنابيب خطوط دكتايل، وخطوط بويل ايثلني عايل الكثافة وخطوط 
احلفر  اعمال  وتنفيذ  غلق،  حماب�س  وتركيب  وتوريد  اقطار  مياه 
وكذلك  الو���ش��اع  واع��ادة  املنزلية   للو�شالت  والرتكيب  والتمديد 
التزويد  حت�شني  يكفل  مبا  امل�شتلزمات  من  وغريها  تهوية  حماب�س 
الوزارة  واأكدت  املقبل.  ال�شيف  حلول  مع  زوبيا   قرية  يف  للمواطنني 
الطلب  زيادة  الناجمة عن  للعمل على جتاوز الثار  موا�شلة جهودها 
على املياه الذي ت�شهده جميع مناطق اململكة، ومتابعة اجناز امل�شاريع  
باأعلى  احلديثة،  النظمة  وف��ق  لديها  ال�شرافية  اجلهات  قبل  من 
م�شتويات اجلودة ومبوجب احكام العقود املرمة يف املواعيد املحددة.

*عمان 
دورة  لل�شرطان  احل�شني  مركز  يف  ال�شرطان  مكافحة  مكتب  عقد 
وتاأهيل  التبغ  على  الإدم��ان  عالج  على  للتدريب  ُبعد،  عن  تدريبية 
من  م�شاركًا   15 بح�شور  اأ�شبوعني  ا�شتمرت  املجال،  هذا  يف  اأخ�شائيني 
خمتلف التخ�ش�شات الطبية، من اأطباء و�شيادلة وممر�شني، من عدة 
والكويت  العربية  والإم���ارات  و�شوريا  فل�شطني  �شملت:  عربية  دول 
نور  الدكتورة  التدريبي  الرنامج  مدير  وقالت  الردن.  اىل  ا�شافة 
عبيدات، اأنه ومع ازدياد اأعداد امل�شتخدمني ملنتجات التبغ املختلفة يف 
الأردن ودول املنطقة، وكون التبغ هو ال�شبب الرئي�شي لالأمرا�س غري 
ال�شارية التي ميكن الوقاية منها، والعامل اخلطر الرئي�شي يف حتديد 
احلالة ال�شحية للمري�س وم�شار املر�س بعد ت�شخي�شه، تزداد احلاجة 
املجال،  هذا  يف  خمت�شني  خالل  من  التبغ  على  الإدم��ان  عالج  لتقدمي 
بحيث يتم تقدمي اخلدمات املبنية على الأ�شاليب العلمية املُثبتة التي 
يوفرها هذا الرنامج التدريبي. واأ�شافت ان هذه الدورة هي الثانية 
التي يعقدها مركز احل�شني لل�شرطان عن ُبعد، �شمن برناجمه املعتمد 
عامليا، متا�شيا مع اجراءات التباعد والوقاية من فريو�س كورونا. من 
اأنوار  الكويت  دولة  من  الأ�شرة  طب  اأخ�شائية  امل�شاركة  قالت  جهتها، 
بوحمرة، اإن هذه الدورة �شاعدتها يف تعزيز معرفتها باأ�شرار التدخني 
ا�شتخدمت  ال��دورة  اأن  اإىل  واأ�شارت  التدخني.  عن  الإق��الع  وبو�شائل 
حمتواها  اأن  اإىل  اإ�شافة  التدريب،  يف  واملحفّزة  املتنوعة  الأ�شاليب 
كان مفيدًا وحمّدثا وقابال للتطبيق العملي، م�شرية اىل انه مت ت�شليط 
على  الإدم��ان  عالج  يف  مهمة  نواحي  عدة  على  ال��دورة  خالل  ال�شوء 
امل�شارك  اكد  ب��دوره،  التحفيزية.  واملقابلة  ال�شلوكي  كالعالج  التبغ، 
ال�شريع  والتجاوب  التن�شيق  ان  �شوريا،  من  حيدر  حممد  ال�شيدلين 
تقدمي  يف  �شاهم  تقنية  م�شاكل  اأو  ا�شتف�شارات  لأي  التدريب  لفريق 

جتربة رائدة يف التدريب اللكرتوين.

*عمان 
الردين  التلفزيون  بثه  ال��ذي  القد�س  على  عني  برنامج  ر�شد 
الثنني، ال�شوء على ت�شاعد انتهاكات جماعات املتطرفني اليهود �شد 

امل�شجد الأق�شى املبارك بعيد الف�شح اليهودي.
م�شاهد  القد�س  امل�شور يف  ال�شبوعي  الرنامج يف تقريره  وعر�س 
الق�شى  للم�شجد  اقتحامهم  اأثناء  اليهود  املتطرفني  من  كبري  لعدد 
واقامتهم لل�شلوات التلمودية يف احلرم القد�شي ال�شريف، م�شريا اىل 
ان اأعداد املتطرفني اليهود الذين يعتدون على اأوىل القبلتني تت�شاعف 
بهذا العيد، وتاأخذ طابعا اأكرث خطورة، اذ تقام ال�شلوات حتت حرا�شة 

اأعداد كبرية من �شرطة الحتالل.
يف  اأك��د  الك�شواين،  عمر  ال�شيخ  املبارك،  الق�شى  امل�شجد  مدير 
ذروتها  تبلغ  الق�شى  امل�شجد  على  العتداءات  ان  للتقرير،  حديثه 
تتمثل  العتداءات  ان  مو�شحا  الف�شح،  بعيد  ي�شمى  ما  اعياد  خالل 
بتدني�س  املتطرفون  يقوم  كما  عالنية،  التلمودية  ال�شلوات  باإقامة 
عن  ناهيك  ال�شرقية،  باجلهة  خ�شو�شا  النجا�شات"  و"ن�شر  امل�شجد 
وموظفي  امل�شجد  حرا�س  على  للت�شييق  ال�شرطة  اف��راد  جت���اوزات 
املنظر  ليكون هذا  الهدف من ذلك هو فر�س واقع  ان  الوقاف. وقال 
ب�"ال�شاذ" لن  امل�شهد  هذا  وا�شفا  املبارك،  الق�شى  امل�شجد  يف  معتادا 
ول  املتطرفني  لهوؤلء  اأحقية  يعطي  ول  ال�شالح،  بقوة  هو  يح�شل  ما 

ل�شرطة الحتالل التي ترمج هذه القتحامات.
للقد�س  بالن�شبة  اليهودية  الع��ي��اد  ان  اىل  التقرير  وا���ش��ار 
ذلك  يف  مبا  والإج����راءات،  التعقيدات  من  مزيدا  تعني  واملقد�شيني 
اإغالق البلدة القدمية بالكامل اأمام امل�شلني واأهل املدينة، وان "جميع 
رفاهية  وان  الحتالل،  نقمة  من  تزيد  واأعياده  الحتالل  ممار�شات 
اأبو  زكي  املقد�شي  تعبري  بح�شب  املقد�شيون"  ثمنها  يدفع  امل�شتوطنني 
طاعة. ولفت التقرير اىل ان هذه العياد تعني اي�شا عقوبة لتجار 
املدينة القدمية يف القد�س التي تتحول خالل الأعياد اليهودية لتكون 

ثكنة ع�شكرية حلماية املتطرفني اليهود.
خالل  مرقة،  جرير  الإع��الم��ي  يقدمه  ال��ذي  الرنامج  والتقى 
ات�شال فيديو، مبدير عام اوقاف القد�س ال�شيخ حممد عزام اخلطيب 
على  ع�شيبة  اياما  ت�شكل  اليهودية  الأعياد  ان  قال  الذي  التميمي، 
لكل  املبا�شر  الحتالل  "اإعادة  مبثابة  تكون  وانها  القد�س،  مدينة 

املدينة املقد�شة، وخ�شو�شا امل�شجد الق�شى املبارك".
اىل  طويلة  فرتة  منذ  تدعو  املزعوم  الهيكل  جماعات  ان  واأ�شاف 
بحماية  اليهودية،  العياد  خالل  للم�شجد  وكثرية  كبرية  اقتحامات 
�شرطة الحتالل، وا�شت�شهد على ذلك مبقال لحد املتطرفني عر فيه 
مبباركة  الأق�شى  امل�شجد  يف  �شالواتهم  اأدوا  باأنهم  فرحته  مدى  عن 
قاموا  ال�شرطة  افراد  بع�س  وان  ال�شرائيلية،  ال�شرطة  من  وحماية 
باأداء ال�شالة التلمودية معهم. واأو�شح اأن من واجبات الوقاف ر�شد 
وزارة  واإع��الم  ر�شميا،  وت�شجيلها  الق�شى  امل�شجد  داخ��ل  حركة  كل 
وال�شفارة  امللكي  والديوان  ال�شالمية  واملقد�شات  وال�شوؤون  الوق��اف 
من  حكومي  تدخل  دائما  هنالك  يكون  حيث  ابيب،  بتل  الردن��ي��ة 
بيانات  اإ���ش��دار  خ��الل  من  النتهاكات  ه��ذه  لوقف  الردن��ي��ة  اجلهات 

ر�شمية وات�شالت مع احلكومة الإ�شرائيلي.

وزير الزراعة يلتقي الممثل اإلقليمي 
للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية

  
*عمان 

ممثل  الثالثاء،  احلنيفات،  خالد  املهند�س  الزراعة  وزير  التقى 
لل�شحة  العاملية  للمنظمة  الو���ش��ط  ال�شرق  يف  الإقليمي  املكتب 

احليوانية الدكتور غازي اليحيى.
مركزا  الأردن  اإع��الن  ل��ل��وزارة،  بيان  بح�شب  اللقاء  وناق�س 
هذا  اإدارة  يف  للم�شاهمة  املنظمة  وا�شتعداد  الإقليمي،  لالأمن 
وان�شاء  ال��ق��درات  وبناء  التعليمات  تعديل  خ��الل  من  الرنامج 

احلرة. املناطق 
والتعاون  املنظمة  ب��اإج��راءات  التام  الهتمام  احلنيفات  واأك��د 
للمنتجات  وال���ش��ت��رياد  الت�شدير  حركة  �شمن  ال��دائ��م  والتن�شيق 
الأوبئة  املنظمة يف مكافحة  واإمكانية م�شاهمة  الدول  احليوانية من 

والأمرا�س العابرة للحدود.
عن  الإع��الن  و�شك  على  املنظمة  اأن  اإىل  اليحيى  ا�شار  جهته،  من 
اخلطوط النهائية مل�شروع مكافحة داء الكلب الذي �شينفذ يف الردن 

ولبنان من خالل برامج تدريب وتلقيح واعطاء الرعاية والتوعية.

لجان االخوة وجمعيات والصداقة 
البرلمانية تنتخب رؤساءها ومقرريها

  
*عمان 

الثالثاء،  الرملانية  ال�شداقة  وجمعيات  الخ��وة  جل��ان  عقدت 
النواب  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  برئا�شة  منف�شلة  اجتماعات 
يزن  املهند�س  الرئي�س  م�شاعد  وبح�شور  الزيادين  هيثم  املهند�س 

ال�شديفات انتخبت خاللها روؤ�شاء ومقررين لها.
العربية يف  الدول  وانتخبت جلنة الأخوة الرملانية الأردنية مع 
ا�شالم  والنائب  رئي�شا  يا�شني  عبيد  النائب  بالتزكية،  النيل  حو�س 

الطبا�شات مقررا.
الأوروبية  الأردنية  الرملانية  ال�شداقة  جمعية  توافقت  فيما 
الغزاوي  علي  النائب  وانتخبت  رئي�شا،  حينا  خلدون  النائب  على 
مقررا لها، وانتخبت جمعية ال�شداقة الرملانية الأردنية مع اململكة 
النائب  بالتوافق،  ال�شمالية  وايرلندا  العظمى  لريطانيا  املتحدة 
اخلاليلة  احمد  الدكتور  والنائب  رئي�شا  ال�شعودي  حممد  املهند�س 

مقررا لها.

مشروع شبكة مياه جديدة 
في زوبيا بـ276 الف دينار  

الحسين للسرطان يعقد دورة 
تدريبية لعالج اإلدمان على التبغ

عين على القدس يرصد انتهاكات المتطرفين 
اليهود لألقصى بعيد الفصح اليهودي

األعلى للسكان يدعو لمعالجة 
التفاوتات الصحية

الملكية لحماية الطبيعة
 تختتم ورشة تدريب مدربين

*عمان 
وزير  افتتح  امللك،  جاللة  عن  مندوبا   
الو�شط  يف  الثالثاء،  العايد،  علي  الثقافة 
خزانة  مكتبة  ع��م��ان،  للعا�شمة  ال��ق��دمي 
وحتديثها  تاأهيلها  اأع��ي��د  التي  اجل��اح��ظ 

بدعم من جامعة الزيتونة الأردنية.
الريد  اأم���ام  ال��واق��ع��ة  املكتبة  وت��ع��د 
اأق��دم  م��ن  ب�شمان،  ���ش��ارع  ب��داي��ة  الأردين 
يف  تعر�شت  اإذ  عمان،  العا�شمة  يف  املكتبات 
اتى على عدد كبري  اإىل حريق   2018 عام 
من الكتب واملخطوطات التي يرتاوح عمرها 
الكتب  اإىل  اإ�شافة  عاما،   150 و   100 بني 
تويف  باأ�شهر  احلادثة  هذه  وبعد  النادرة، 
املكتبة  ورث  الذي  املعايطة  ه�شام  �شاحبها 
ال��وراق��ني يف  اأب��رز  من  يعد  ال��ذي  اأبيه  عن 

الأردن، اإثر حادث �شري.
وقال العايد يف ت�شريح �شحفي لوكالة 

الأنباء الأردنية )برتا( لدى افتتاح املكتبة، 
رموز  من  رم��زا  ت�شكل  اجلاحظ  مكتبة  اإن 
يف  مبا�شر  ب�شكل  وت�شهم  الثقافية  عمان 
موقعها  خالل  من  والثقافة  التنوير  حركة 
عمان،  قلب  يتو�شط  ال��ذي  ال�شرتاتيجي 
من  لأك��رث  ميتد  ال��ذي  تاريخها  خ��الل  وم��ن 
100 عام، وهي بذلك �شاهد مهم من �شواهد 

احلركة الثقافية ورموزها.
موقف  جميعا  ن�شتذكر  "اأننا  واأ���ش��اف، 
املعلم  هذا  مع  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
هذه  تعر�شت  عندما  �شنوات  قبل  الثقايف 
امل��ك��ت��ب��ة ل��ل��ح��ري��ق ال���ذي ات���ى ع��ل��ى بع�س 
وهذا  الكتب،  وعيون  اأمهات  من  مقتنياتها 
كانت  مهما  قدما  من�شي  ان  العزم  يعطينا 
املكتبة  اأهمية  الظروف، لأننا ندرك جميعا 
والباحث  املثقف  وحياة  النا�س،  حياة  يف 
نحن  لذلك  الدرا�شة،  مقعد  على  والطالب 
امل�شهد  يف  املكتبة  جذرية  لنوؤكد  هنا  اليوم 

الإبداعي".
من  نعيد  اليوم  اأننا  اإىل  العايد  واأ���ش��ار 
خالل هذا اللقاء الألق لهذا ال�شرح الثقايف 
خالل  م��ن  ينطلق  ال��ذي  املهم  والتنويري 
احليوية  عن  املعر  اجلديد  الت�شميم  هذا 
للتجديد  عنوان  وهو  والتجديد،  والن�شاط 
ال��ث��ق��ايف والإب���داع���ي وال���دع���وة مل��زي��د من 

الإبداع والتنوير.
الذي  اخلا�س  للقطاع  �شكره  عن  واأعرب 
حيوتيها  لها  ويعيد  ثقافية  م�شاريع  يتبنى 
يف  اإ�شهامها  الزيتونة  جلامعة  مثمنا  واألقها، 
اإعادة احل�شور لهذا املعلم مبا يتوافق و�شكل 

عمان احل�شاري الأنيق.
الزيتونة  جامعة  رئي�س  ق��ال  ب���دوره، 
اجلامعة  ر�شالة  اإن  املجايل،  حممد  الدكتور 
مو�شوع  يف  دوره����ا  اأداء  ع��ن��د  ت��ت��وق��ف  ل 
اإىل  تتعداه  وامنا  العلمي،  والبحث  التعليم 
خدمة املجتمع من خالل الكثري من املبادرات 
ال�شرح  لهذا  اللتفات  ومنها  املجتمعية، 

يتو�شط  ال��ذي  والإن�شاين  والعلمي  الثقايف 
للثقافة  خدماته  ويقدم  عمان  العا�شمة 

واملثقفني.
املكتبة  على  ال��ق��ائ��م  ق��ال  جهته،  م��ن 
خ��زان��ة  م��ك��ت��ب��ة  اإن  امل��ع��اي��ط��ة،  ���ش��اه��ني 
وهذا  ع��ام،   100 عمرها  جت��اوز  اجلاحظ 
م��ث��ب��ت ب������الأرواق ال��ر���ش��م��ي��ة م���ن ب��غ��داد 
زم��ن��ي  وب��ت�����ش��ل�����ش��ل  والردن،  وف��ل�����ش��ط��ني 
جلهود  وتقديره  �شكره  عن  معربا  للكتب، 
اأجل  من  الكرى  عمان  واأم��ان��ة  اجلامعة، 
اأن  اإىل  ي�شار  الثقايف.  ال�شرح  هذه  اإبقاء 
الراحل ه�شام املعايطة ورث املهنة عن اأبيه 
الذي  باجلاحظ  امللقب  املعايطة  مم��دوح 
مكتبتهم  وتنقلت  اأه��ل��ه،  عن  اأي�شا  ورثها 
حتى  والقد�س  وبغداد  ومعان  الكرك  بني 
لن�شر  خاللها  من  و�شعى  عمان،  يف  ا�شتقرت 
ثقافة  وت�شجيع  واملعرف  القراءة  ثقافة 

القراءة.  ال�شتعارة لتحفيز 
)برتا- ريا�س اأبو زايدة(

مندوبا عن جاللة الملك.. وزير الثقافة 
يفتتح مكتبة الجاحظ في وسط العاصمة

مقال رئيس التحرير

بق�شوة  اأح��ي��اًن��ا  اأحت����ّدث 
توؤملني  �شلبيات  واأنتقد   ، بلدي  عن  وال��غ��رية  املحّبة 

وجترحني  جّدا ، ول اأغفر ما حييت ملن �شطوا على ثرواته ونهبوا 
الوطن  اأكلوا  الذين  املتكر�شني  والل�شو�س  احلرامية  ثلة    ، خرياته 
،  اباءنا واأجدادنا �شاربني يف جذور هذه الر�س  حلمًا ورموه عظمًا 
الدنيا  لهذه  جاوؤوا  واأجدادنا  اأباءنا   ، الروميه  الزيتون  جذور  مثل 
وحبات  دماءهم  الطهور  الر�س  لهذه  قدموا  �شرفاء  وماتوا  �شرفاء 
عرقهم ومنهم من ق�شى نحبه �شهيدًا لتبقى الر�س حره ويبقى النهر 

خالدا  ً.
ا�شت�شهد  الذي  الزيود  فرحان  ال�شهيد  الع�شكري  ق�شة  تذكرون 
على ثرى القد�س ال�شريف وهو يكتب ر�شالته الخرية من خيمة العز 
اإبنتي  يا  ا�شت�شهدت  اإذا   ( لها  ويقول  الوحيدة  اإبنته  اىل  والكرامة 
ف�شمي اإبنك فرحان( هوؤلء هم الرجال الرجال زادهم وا�شتثمارهم 
) اهلل الوطن امللك( وحداءهم ال�شعبي  ) هبت النريان والبارود غنا 
نهب  وا�شتثمارهم  هاج�شهم  يكن  مل  وامتنى(  وطن  يا  ن�شامى  اطلب 
املال العام ول �شرقة الوطان ، ومل يتاجروا بغذاءنا وحبة دوائنا 
ورغيف خبزنا ، ومل ينظروا اىل الوطن  كحقيبة �شام�شونايت جاهزة 

لل�شفر والهرب .
ال�شرفاء ونع�شقهم ونقد�شهم ون�شع �شورهم  الرجال  نحب هوؤلء 
اأبرياء  �شرفاء  الدنيا  هذه  اىل  ج��اوؤوا  لنهم  �شدورنا  على  اأو�شمه 
يع�شقون الر�س ويع�شقون الوطن اأكرث ، وماتوا �شرًفاء ،  وولدوا من 

اأباء جنباء يقّد�شون النزاهة والوطنية .
نا�شعة  �شور  يعطينا  لالردنيني  املزيف  ولي�س  احلقيقي  التاريخ 
ي�شبحوا  اأن  باإمكانهم  وكان  والعفة  النزاهه  ر�شعوا  لرجال  البيا�س 
اأجل الردن  اأمواله من  اأثرياء الردن والبع�س منهم انفق  اأثرى  من 
وهذا ال�شنف من الرجال كانت الردن يف قلوبهم ولي�شت يف جيوبهم 
، اليوم لال�شف نعي�س مع جيل من الل�شو�س غدت الردن بقرة حلوبا 

بالن�شبة لهم .
ال�شرطة   تالحقهم  �شغار  ل�شو�س  الل�شو�س  من  نوعان  وطني  يف 
ول�شو�س كبار نتمنى اأن ل حتر�شهم ال�شرطة ، وللفيل�شوف الفرن�شي 
من  نوعني  هناك   : فيها  ق��ال  �شهرية  عبارة  الل�شو�س  عن  فولتري 
الل�شو�س، اأوًل الل�س العادي الذي ي�شرق بع�س املال ليعي�س ، وهناك 
الفرق  الأطفال،ولكن  وم�شتقبل  احللم  ي�شرق  الذي  ال�شيا�شي  الل�س 
كبري فالل�س الأول هو من اختارك لي�شرقك اأما الل�س الثاين اأنت من 

تختاره.
الثاين  اأما  باأجهزتها  الدوله  تطارده  الأول  لي�شرقك،وال�شارق 

حتيط به الدولة لتحافظ عليه  .
قال الفال�شفة : اأعطني قليال من ال�شرفاء واأنا اأحطم لك جي�شا 
من الل�شو�س واملف�شدين والعمالء ومل يدخل الف�شاد بالدا اإّل دّمرها 
بيئته احلا�شنة  الف�شاد  ، والأخطر من  الفا�شد حاميه  ، والأ�شواأ من 
�شادة  يا  ، نعم  النظافة  اّدعاء  املبالغة دائما يف  الفا�شد  اآية  ، وقالوا 
واهم من اعتقد اأن هناك و�شفة جاهزة للق�شاء على الف�شاد، ففريو�س 

الف�شاد يطّور نف�شه با�شتمرار .
ة )الغولة( يف موروثنا  يف الردن حكايتنا مع الف�شاد تذّكرنا بق�شّ
ال�شعبي نروي عنها الق�ش�س واحلكايات لكن اأحدا منا مل يراها ومل 
يلقى القب�س عليها ، لن الف�شاد عندنا من نوع اخر ت�شتطيع اأن تدركه 
نرى  ل  لكننا  وطم(  )عم  ف�شاد  وهناك  بالعني  اإّل  حوا�شك  بجميع 
اأكل  اإنه  يقال  فقط  واحد  فا�شد  با�شتثناء  الق�شبان   خلف  فا�شدين 

الكعكة منفردا .
كاأننا  وت�شّرفاتنا   �شلوكاتنا  من  كثري  يف  اأ�شبح  الف�شاد  فريو�س 
ول  الغالب؟  بتقليد  املغلوب  ولع  اأهو  الف�شاد،  ثقافة  من  جزءا  امام 
يتنّطح  اأن  حاله  ف�شدت  ملن  ينبغي  ل  كما  بالف�شاد  بجهله  اأحد  يعذر 
الف�شاد  وال�شفافية ل يجتمعان ومرتع  الف�شاد  ان  لالإ�شالح وامل�شيبة 
النفو�س املري�شة ، وهدم موؤ�ّش�شة الف�شاد اخلطوة الأوىل نحو اإعادة 

بناء موؤ�ّش�شات الوطن .

خالد خازر الخريشا

في وطني نوعان 
من اللصوص ..!!؟؟

khrishakhaled@yahoo.com



عربي دولي األربعاء )7( نيسان 2021
العدد )1874( 4NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

*موسكو
بوتن،  فالدميري  الرو�شي،  الرئي�س  وقع 
مرتني  للرئا�شة  بالرت�شح  له  ي�شمح  قانونا 
احلكم  يف  �شيظل  اأن��ه  يعني  مما  اأخ��ري��ني، 

حتى عام 2036.
اأن  يفرت�س  احلايل  الد�شتور  ومبوجب 

تنتهي رئا�شة بوتن يف 2024.
كثريون  يلقبه  ال���ذي  ب��وت��ن،  ويحكم 
ب�"القي�شر"، رو�شيا منذ عام 1999، وهيمن 
عندما  حتى  فيها،  ال�شيا�شية  احلياة  على 

من�شب   2012  -2008 ع��ام��ي  ب��ني  ت��وىل 
هو  ع��ام��ا(   68( وب��وت��ن  ال����وزراء.   رئي�س 
زعيم حزب رو�شيا املوحدة، احلزب احلاكم 
يف ال���ب���الد.  ويف اأواخ����ر م��ار���س امل��ا���ش��ي، 
)جمل�س  ل��ل��رمل��ان  العليا  ال��غ��رف��ة  اأق���رت 
ت�شمح  الد�شتور،  على  تعديالت  الحت��اد( 
للرئي�س بوتن بالرت�شح لوليتني رئا�شيتني 
جمل�س  يف  القانون  مترير  واأتى  اإ�شافيتني. 
الحت����اد ل��ل��ق��ان��ون ب��ع��د ق���رار مم��اث��ل من 
الغرفة الدنيا يف الرملان )جمل�س الدوما(.

وهذا هو التعديل الأول لد�شتور 1993 
انهيار  بعد  الآن،  حتى  رو�شيا  يحكم  الذي 

الحتاد ال�شوفيتي.
يعني  ال��رمل��ان،  يف  التعديالت  واإق���رار   
اأنها ل حتتاج اإىل ا�شتفتاء، لكن بوتن اأ�شر 

على هذا الت�شويت نظرا لأهمية امل�شاألة.
ال��رو���س ق��د �شوتوا  امل��واط��ن��ون  وك���ان 
من  الد�شتور،  على  تعديالت  رزم��ة  ل�شالح 
ا�شتفتاء نظم �شيف  القانون، يف  بينها هذا 

.2020

*بريوت
الإثنني  ن�شر  تقرير  يف  خ��راء  ح��ّذر 
من اأّن �شوامع احلبوب يف مرفاأ بريوت التي 
الأكر  اجلزء  ت  امت�شّ حني  ب�شّدة  ت�شّررت 
ال���ذي دّم��ر  ال��ه��ائ��ل  م��ن ع�شف الن��ف��ج��ار 
العا�شمة  من  وا�شعة  اأنحاء  املا�شي  ال�شيف 
اآي��ل  ب��ن��اء  لأّن��ه��ا  هدمها  يجب  اللبنانية 

لل�شقوط.
ال�شركة  اإجننريينغ"،  "اأمان  وق��ال��ت 
م�شاعدة  للبنان  قّدمت  التي  ال�شوي�شرية 
يف  احلبوب  ل�شوامع  بالليزر  م�شح  باإجراء 
املرفاأ يف اأعقاب النفجار الكارثي الذي وقع 
امل�شّلعة  ال�شوامع  كتلة  اإّن  اأغ�شط�س،   4 يف 

هي اليوم "هيكل غري م�شتقّر ومتحّرك".
اإّن  ت��ق��ري��ره��ا  يف  ال�����ش��رك��ة  واأ���ش��اف��ت 
ُقدمًا يف تفكيك هذه  امل�شّي  هي  "تو�شيتنا 
حم��ّذرة  ال�شخمة،  اخلر�شانية  الكتلة" 
الركائز  ف��اإّن  وا�شحًا،  اأ�شبح  "كما  اأّن��ه  من 
ج�شيمة...  لأ�شرار  تعّر�شت  اخلر�شانية 
موقع  يف  ج��دي��دة  ���ش��وام��ع  ب��ن��اء  �شيتعنّي 

خمتلف".
نعمة  راوول  الق��ت�����ش��اد  وزي���ر  وك���ان 
هذه  �شتهدم  احلكومة  اإّن  نوفمر  يف  ق��ال 

خمزن  اأك���ر  ك��ان��ت  ال��ت��ي  "الأهراءات" 
خماوف  ب�شبب  وذل��ك  البالد،  يف  للحبوب 
مل  ال�شلطات  لكّن  العامة.  بال�شالمة  تتعلق 

تّتخذ حّتى اليوم اأي قرار بهذا ال�شاأن.
ببنائها  الأه��راءات،  كانت هذه  وبعدما 
اخلر�شاين العمالق البالغ ارتفاعه 48 مرتًا 
التي تزيد  وقدرتها ال�شتيعابية ال�شخمة 
�شّمامات  اأح��د  تعتر  ط��ن،  األ��ف   100 عن 
رمزًا  اليوم  اأ�شبحت  للبنان،  الغذائي  الأمن 
اأكرث  بحياة  اأودى  الذي  الكارثي  لالنفجار 
 6500 من  اأك��رث  واأ���ش��اب  �شخ�س   200 من 
ج�شيمة  اأ���ش��رارًا  واأحل��ق  بجروح  اآخ��ري��ن 

باملرفاأ وبعدد من اأحياء العا�شمة.
جماور  باملرفاأ  عنر  يف  النفجار  ووقع 
�شنوات  مدى  على  فيه  خّزنت  ل��الأه��راءات 
من  الأم��ون��ي��وم  ن��ي��رتات  م��ن  هائلة  كميات 
وفقًا  ال�شالمة،  ل�شروط  احرتام  اأدنى  دون 

لل�شلطات.
اخلر�شاين  البناء  هذا  فاإّن  الواقع  ويف 
ع�شف  من  الأك��ر  الق�شم  امت�ّس  العمالق 
ال�شطر  ب��ذل��ك  ليحمي  امل��دّم��ر  الن��ف��ج��ار 
الغربي من العا�شمة من دمار مماثل ملا حلق 

ب�شطرها ال�شرقي.

ويف تقريرها قالت ال�شركة ال�شوي�شرية 
اإّن "الوقائع تظهر اأّنه ما من طريقة ل�شمان 
ما  اإذ  املتو�شط  امل��دى  على  حّتى  ال�شالمة 
بقيت الكتلة ال�شمالية )من املبنى( على ما 
هي عليه". واأ�شافت اأّن الأ�شرار التي حلقت 
اأن  لدرجة  �شديدة  كانت  ال�شوامع  ببع�س 

هذه ال�شوامع متيل مبعدل خطر.
"متيل  ال�����ش��وام��ع  ه��ذه  اأّن  واأو���ش��ح��ت 
مب��ع��دل 2 م��ل��م يف ال��ي��وم، وه���ذا ك��ث��ري من 

الناحية الهيكلية".
فاإّن  املقارنة،  �شبيل  "على  اأّنه  واأ�شافت 
مبقدار  مييل  ك��ان  اإيطاليا  يف  ب��ي��زا  ب��رج 
حواىل 5 ملم يف ال�شنة قبل اأن يتّم تثبيته" 

باإجراءات هند�شية خا�شة.
وياأتي هذا احلكم بالإعدام على �شوامع 
احلبوب ليزيد من املخاوف املتعّلقة بالأمن 
يتخّبط  ال��ذي  البلد  لبنان،  يف  ال��غ��ذائ��ي 
غري  وم��ال��ي��ة  اقت�شادية  ب��اأزم��ة  اأ���ش��ا���ش��ًا 

م�شبوقة.
 85 يف  ال����واردات  على  لبنان  ويعتمد 
باملئة من احتياجاته الغذائية. ويف اأعقاب 
احلبوب  من  تّرعات  لبنان  تلّقى  النفجار 

والدقيق.

بوتن يقرر تمديد بقائه
 في الرئاسة ويحدد الفترة

قنبلة موقوتة.. خبراء يحذرون
 من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

نتنياهو يمثل أمام المحكمة 
مجددا بتهم فساد 

  
*القدس املحتلة

ا�شتوؤنفت يف املحكمة املركزية يف القد�س ال�شرقية املحتلة، 
حماكمة رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي بنيامني نتنياهو بتهم ف�شاد، 
ريفلني  روؤف��ني  الإ�شرائيلي  الرئي�س  فيه  ب��داأ  ال��ذي  الوقت  يف 

م�شاورات لختيار املر�شح لت�شكيل احلكومة املقبلة.
ووفق �شحيفة "يديعوت اأحرونوت"، اتهمت املدعية العامة 
�شلطته  با�شتخدام  ال��وزراء  رئي�س  اآري  بن  ليئات  الإ�شرائيلية 
و�شائل  مالكي  مع  متبادلة  منافع  اإط��ار  يف  م�شروع  غري  "ب�شكل 

اإعالم".
توجه  للحكومة،  رئي�س  اأول  يعد  ال��ذي  نتنياهو  وينفي 
اإليه حول قبوله  ما ين�شب  له وهو يف من�شبه،  ر�شمية  اتهامات 
اإعالمية  جلهات  تنظيمية  ت�شهيالت  ملنح  و�شعيه  فاخرة  هدايا 

نافذة مقابل ح�شوله على تغطية اإعالمية اإيجابية.
تتعلق  خطرة  "ق�شية  يف  �شالع  نتنياهو  اإن  اآري،  بن  وقالت 
احلكومية  ال�شلطة  "ا�شتخدم  اأنه  م�شيفة  احلكومي"،  بالف�شاد 
الإع��الم  و�شائل  مالكي  مع  تعامالته  يف  اإليه  املوكلة  الوا�شعة 
اإعادة  اأجل تعزيز ق�شاياه ال�شخ�شية، ومن بينها رغبته يف  من 

انتخابه".
وتزامنت املحاكمة يف القد�س مع م�شاورات الرئي�س روؤوفني 

ريفلني لتحديد م�شتقبل نتنياهو ال�شيا�شي.
املحتجني  من  القد�س  يف  املحكمة  اأم��ام  الع�شرات  وجتمع 
مرددين  الطريق  جانبي  على  لنتنياهو  واملناه�شني  املوؤيدين 

الهتافات و�شط انت�شار لل�شرطة.
الرئي�س  �شهادة  اإىل  امل��رك��زي��ة  املحكمة  ق�شاة  وا�شتمع 
يف  اأكد  الذي  يهو�شع  اإيالن  الإخباري،  )وال(  ملوقع  التنفيذي 
�شهادته تلقيه تعليمات من مكتب رئي�س الوزراء، بن�شر مقالت 

موؤيدة له ومعلومات ت�شوه �شورة خ�شومه.
اأننا  الوا�شح  من  كان  الإنرتنت  �شبكة  على  "كموقع  واأ�شاف، 

عملنا على تنفيذ ما طلبه منا مكتب رئي�س الوزراء".
فاإن  الإخ��ب��اري،  للموقع  التنفيذي  املدير  �شهادة  وبح�شب 
املت�شدد  "ميينا"  حزب  وزعيم  املحامي  ال�شابق  نتنياهو  حليف 
نفتايل بينت، هو من قاد حملة الت�شهري �شد رئي�س الوزراء الذي 
قد يحتاج اإىل دعمه يف حال اأوكلت اإليه مهمة ت�شكيل احلكومة 

املقبلة.
ومن غري املتوقع اأن ي�شدر حكم �شريع يف ملفات الف�شاد بحق 
رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو الذي لن يجر على ال�شتقالة من 
من�شبه ما مل جتر اإدانته بعد ا�شتنفاد جميع الطعون وهو ما قد 

ي�شتغرق عدة �شنوات.

السودان.. ارتفاع عدد 
ضحايا أحداث الجنينة

*اخلرطوم
اأعلنت جلنة اأطباء ولية غرب دارفور ال�شودانية، الثالثاء، 
ارتفاع عدد �شحايا اأعمال العنف القبلية التي �شهدتها املدينة.

ووفقا للجنة الطبية، فقد ارتفع عدد �شحايا الأحداث التي 
و132  قتيال   50 اإىل  الآن  حتى  دارف��ور  غرب  عا�شمة  ت�شهدها 

جريح منذ بداية الأحداث.
جمموعة  قيام  اإثر  عيان،  ل�شهود  وفقا  ال�شتباكات  ووقعت 
قبلية بقتل �شخ�شني من قبيلة امل�شاليت، مما دفع اأ�شر ال�شحايا 
باأعمال قتل وحرق باملدينة بحجة عدم ت�شليم اجلناة  للقيام 
اإىل  والدفاع  الأمن  جمل�س  دفع  الذي  الأمر  امل�شوؤولة،  للجهات 

اإعالن حالة الطوارئ بالولية.
يوم الثنني، قال وزير الدفاع ال�شوداين ي�س حممد اإبراهيم 
واأعطي  الولية،  يف  الطوارئ  حالة  اإعالن  على  اأمن  املجل�س  اأن 
تفوي�شا للقوات النظامية باتخاذ كافة ما يلزم لوقف النزاعات 

القبلية.
توقيع  منذ  امل�شطربة  املنطقة  يف  الأح��دث  هي  والواقعة 
حفظ  ق��وات  وان�شحاب  املا�شي،  العام  اأواخ��ر  يف  �شالم  اتفاق 

ال�شالم التابعة لالأمم املتحدة "يوناميد".
وبداأت قوات حفظ ال�شالم الدولية يف الن�شحاب يف بداية 
جديدة  م�شرتكة  قوة  اإن  ال�شودانية  احلكومة  وقالت  العام، 
حماية  من  �شتتمكن  التفاق  مبوجب  مفو�شة  ال�شالم  حلفظ 

املدنيني. غري اأن الكثريين يف دارفور ي�شعرون برتاجع الأمان.
واأر�شلت  الأق��ل  على  �شخ�شا   129 قتل  املا�شي  يناير  ويف 
اإن  قالت  حملية  م�شادر  لكن  اجلنينة.  اإىل  ع�شكرية  تعزيزات 

اأغلبها ان�شحب منذ ذلك احلني.

استشهاد فلسطيني وإصابة 
زوجته برصاص االحتالل بالقدس

أميركا تكشف توقعاتها حول 
»محادثات إيران« في فيينا

»سيروجا« الرهيب يقتل 
العشرات ويتجه شرقا

*رام اهلل 
الثالثاء،  فجر  زوجته  واأ�شيبت  فل�شطيني  مواطن  ا�شت�شهد 
بعد اطالق جي�س الحتالل ال�شرائيلي النار على ال�شيارة التي 
القد�س  مدينة  غرب  �شمال  نبال  بري  بلدة  يف  ي�شتقالنها  كانا 

املحتلة.
واكدت وزارة ال�شحة الفل�شطينية يف بيان، ا�شت�شهاد املواطن 
العمر 42 عاما من قرية  يبلغ من  الذي  ا�شامة �شدقي من�شور، 
بدو �شمال غرب القد�س، بالر�شا�س احلي يف راأ�شه يف بلدة بري 
وجرى  الظهر،  يف  احلي  بالر�شا�س  زوجته  اأ�شيبت  فيما  نبال، 
حالتها  وو�شفت  اهلل،  ب��رام  الطبي  فل�شطني  جممع  اإىل  نقلها 

بامل�شتقرة.

*واشنطن
اأكدت اخلارجية الأمريكية اأن الق�شايا الرئي�شية التي �شتتم 
مناق�شتها يف اجتماع فيينا املرتقب، هي الإجراءات التي ينبغي 
على اإيران اتخاذها للعودة لالمتثال لالتفاق النووي، وخطوات 

تخفيف العقوبات التي ينبغي لوا�شنطن اتخاذها.
اجتماعا  الثالثاء،  فيينا،  النم�شاوية،  العا�شمة  وت�شت�شيف 
جهة  من  واإي���ران  جهة،  من  العامل  يف  الكرى  القوى  حت�شره 

اأخرى، لإنقاذ التفاق النووي.
واأكد متحدث با�شم اخلارجية الأمريكية اأن املبعوث اخلا�س 
باإيران روب مايل �شيقود الوفد الأمريكي يف حمادثات طهران يف 

فيينا.
وقال املتحدث: " اأمريكا ل تتوقع انفراجة مبكرة اأو فورية 

يف حمادثات اإيران يف فيينا".
حاليا  تتوقع  ل  بالدها  اأن  الأمريكية  اخلارجية  اأكدت  كما 

حمادثات مبا�شرة مع اإيران، لكنها مازالت منفتحة على ذلك.
ولن حت�شر الوليات املتحدة، التي خرجت من التفاق عام 
ترامب،  دونالد  ال�شباق،  الأمريكي  الرئي�س  ق��رار  بعد   ،2018

الذي اأعاد مبوجبه فر�س العقوبات على نظام طهران.
بني  مبا�شرة  غري  مفاو�شات  عمليا  �شيكون  الجتماع  اأن  غري 

طهران ووا�شنطن.
والوليات  اإيران  "�شتكون  اأوروب��ي:  دبلوما�شي  م�شدر  وقال 
وفق  نف�شها"،  الغرفة  يف  لي�س  لكن  نف�شها،  املدينة  يف  املتحدة 
الحتاد الأوروبي اأن اجلهات املن�شقة �شتجري  واأكد  "رويرتز". 
التفاق من جهة، والوليات  اأطراف  بني  منف�شلة"  "ات�شالت 

املتحدة.

*وكاالت 
الع�شرات يف عداد  ما ل يقل عن 157 �شخ�شا، واعتر  قتل 
الإع�شار  عن  ناجمة  تربة  وانزلقات  في�شانات  يف  املفقودين، 
اأظهرت  ما  وفق  ال�شرقية،  وتيمور  اإندوني�شيا  يف  "�شريوجا" 

ح�شيلة جديدة، الثالثاء.
 130 مقتل  اإىل  الكوارث  لإدارة  الإندوني�شي  املركز  واأ�شار 
ق�شى  حيث  ال�شرقية،  تيمور  من  قريبة  عدة  جزر  يف  �شخ�شا 

اأي�شا 27 �شخ�شا.
وكانت احل�شيلة ال�شابقة ت�شري اإىل 113 قتيال.

�شخ�شا   70 من  اأكرث  عن  اإندوني�شيا  يف  الإنقاذ  فرق  وتبحث 
مفقودين، م�شتخدمة اأحيانا احلفارات لإزالة الركام الناجم عن 

مرور الإع�شار.
ال��غ��زي��رة ج��دا خ��الل الأي���ام الأخ��رية  وت�شببت الأم��ط��ار 
بفي�شانات وانزلقات تربة جرفت منازل اأحيانا. وجلاأ اأكرث من 

10 اآلف �شخ�س اإىل مراكز اإيواء.

االحتالل يعتقل 14 فلسطينيا 
بالضفة الغربية والقدس

*رام اهلل 
فل�شطينيا  اأربعة ع�شر  الإ�شرائيلي  اعتقلت قوات الحتالل 

من مناطق خمتلفة بال�شفة الغربية ومدينة القد�س املحتلة .
الحتالل  قوات  ان  بيان  يف  الفل�شطيني  ال�شري  نادي  وقال 
مناطق  للنريان  كثيف  اط���الق  و���ش��ط  اقتحمت  ال�شرائيلي 
متفرقة يف مدن اخلليل وجنني ورام اهلل والبرية واأحياء عدة 
ع�شر  الربعة  املواطنني  واعتقلت  املحتلة  ال�شرقية  بالقد�س 

بزعم اأنهم مطلوبون .

*فلوريدا
فلوريدا  بولية  ماناتي  مقاطعة  دخلت 
اأ�شبح  اأن  بعد  ط��وارئ،  حالة  يف  الأمريكية 
على  ال�شامة  ال�شحي  ال�شرف  ملياه  خ��زان 

و�شك النهيار.
من  مئات  اإج��الء  على  ال�شلطات  وعملت 
ال�شكان حت�شبا لأي طارئ. وقال حاكم ولية 
العمل  اأطقم  اإن  دي�شانتي�س،  رون  فلوريدا، 
كارثية  في�شانات  "حالة  منع  على  تعمل 

حقيقية".
يقل  ل  م��ا  يف  للعائالت  اأوام���ر  و���ش��درت 
اأن  بعد  ال�شبت،  ب��الإخ��الء  منزل   316 عن 
"بيني بوينت"،  حذر امل�شوؤولون من اأن خزان 
جنوب  ميال   40 ح���واىل  بعد  على  ال��واق��ع 
مدينة تامبا، قد يغمر املنازل مبا يرتاوح بني 

4.5 و6 اأمتار من املياه يف حال انهياره.
املياه  م��ن  م��زي��ج  على  اخل���زان  ويحتوي 
ال�شرف  وم��ي��اه  ال��ع��ذب��ة،  وامل��ي��اه  امل��احل��ة، 

ال�شحي، وخملفات الأ�شمدة.
املياه  اأن  الأح���د،  دي�شانتي�س،  واأو���ش��ح 

بع�س  اأث���ريت  بعدما  وذل���ك  م�شعة،  لي�شت 
غنية  منطقة  يف  اخل���زان  ل��وج��ود  امل��خ��اوف 
يف  وت�شتخدم  الفو�شفات  على  حتتوي  مب��ادة 

ت�شنيع الأ�شمدة.

وقال م�شوؤولو ال�شالمة العامة يف مقاطعة 
ال�شتنادي  اجل��دار  من  ج��زءا  اإن  "ماناتي" 
حدوث  خطر  يعني  ما  اأفقيا،  حترك  للخزان 

انهيار هيكلي كامل.
واأو�شح امل�شوؤولون اأن حدوث ذلك قد يوؤدي 

اإىل ت�شرب 600 مليون غالون من ال�شوائل من 
حو�س التخزين يف غ�شون دقائق.

وتقع حمطة للغاز الطبيعي توفر الطاقة 
ما  اأي�شا،  الفي�شان  منطقة  يف  ال�شكان  ملاليني 

ي�شبب قلقا اإ�شافيا لل�شلطات.

*اخلرطوم
يف  عربية"  نيوز  "�شكاي  مرا�شل  اأف���اد 
اخل��رط��وم، ب��وج��ود ت��وج��ه ل��دع��وة جنوب 
اإفريقيا لتن�شم اإىل الأمم املتحدة والوليات 
املتحدة والحتاد الأوروبي وجنوب اإفريقيا، 
وذلك مل�شاعدة الحتاد الإفريقي يف الو�شاطة 

املتعلقة مبحادثات �شد النه�شة.
عربية"  ن��ي��وز  "�شكاي  م��وف��د  وبح�شب 
وقعت  فقد  الكونغو،  عا�شمة  كين�شا�شا،  اإىل 
الجتماع  خالل  الثنني،  عديدة،  خالفات 
واإثيوبيا  وم�شر  ال�شودان  بني  املغلق  الوزاري 

ب�شاأن اأزمة �شد النه�شة.
جتلت  اخلالفات  اأوىل  اأن  موفدنا  وذك��ر 
الأوروبي  والحتاد  املتحدة  الوليات  دور  يف 

والأمم املتحدة يف املرحلة القادمة.
ب��ال��دع��وة  وم�����ش��ر  ال�����ش��ودان  ويتم�شك 

والأمم  اأم��ريك��ا  لت�شمل  الو�شاطة  لتو�شيع 
الحتاد  برئا�شة  الأوروبي  والحتاد  املتحدة 
اإثيوبيا،  ترف�شه  ال���ذي  الأم���ر  الإف��ري��ق��ي، 
حيث تدعو الأخرية لختيار مراقبني ح�شب 

امل�شارات التفاو�شية بوا�شطة الدول الثالث.
املغلق  الوزاري  الجتماع  اإن  موفدنا  وقال 
دون  انتهى  واإثيوبيا  وم�شر  ال�����ش��ودان  ب��ني 
والري  اخلارجية  وزراء  اأن  اإىل  م�شريا  تقدم، 

الوفد  يجريه  ت�شاور  بعد  جمددا  �شيلتئمون 
الإثيوبي. وازداد ملف �شد النه�شة توترا، مع 
اإعالن اإثيوبيا نيتها البدء يف املرحلة الثانية 
ما  وهو  املقبل،  يوليو  يف  ال�شد  خزان  ملء  من 
لأمنهما  تهديدا  واخلرطوم  القاهرة  تعتره 

املائي، وترى اخلطوة الإثيوبية اأحادية.
وكرت خماوف امل�شريني وال�شودانيني من 
املياه،  من  ح�شتهما  على  ال�شد  اأزمة  تداعيات 
ل�شيما مع اقرتاب موعد بدء اإثيوبيا يف امللء 

الثاين لل�شد، املقرر يف يوليو املقبل.
مظلة  ت��و���ش��ي��ع  اإىل  اخل���رط���وم  ودع����ت 
قدما،  التفاو�شي  بامل�شار  للدفع  الو�شاطة 
على اأن ت�شمل رباعية دولية ت�شم اإىل جانب 
املتحدة  الوليات  من  كال  الإفريقي  الحت��اد 

والحتاد الأوروبي، والأمم املتحدة.
وين�س هذ املقرتح على اأن تلعب الأطراف 
املفاو�شات  وت�شهيل  الو�شاطة  دور  الأرب��ع��ة 

ولي�س فقط املراقبة.

مفاوضات »سد النهضة« متعثرة.. 
وقرار »في اتجاه جديد«

»الصرف الصحي« يدخل مقاطعة 
أميركية في حالة طوارئ
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*وكاالت
الوحدات  قائد  الدمريي،  حممد  قال 
ما  اإذا  الآن،  حتى  يعلم  ل  اإن��ه  الأردين، 
اأبطال  دوري  يف  فريقه  مع  �شي�شارك  كان 
اآ�شيا اأم ل، يف ظل الإ�شابة الع�شلية التي 

تعر�س لها موؤخرا.
واأجرى "كووورة" حوارا مع الدمريي، 
الذي اأكد اأن الوحدات يراهن على الروح 
القتالية لالعبيه، لإذابة الفوارق الفنية 

مع املناف�شني يف دوري اأبطال اآ�شيا.
* ماذا ب�شاأن اإ�شابتك؟

تدريجي،  حت�شن  ه��ن��اك  هلل  احل��م��د 
وحاليا  خفيف،  ع�شلي  لتمزق  تعر�شت 

اأخ�شع جلل�شات تاأهيلية.
يف  للم�شاركة  ج��اه��ًزا  �شتكون  ه��ل   *

دوري اأبطال اآ�شيا؟
ال�شعودية،  اإىل  الفريق  مع  �شاأ�شافر 
التاأهيلية..  اجلل�شات  هناك  و�شاأوا�شل 
اأن  واأمتنى  م�شاركتي،  اأمر  بعد  ُيح�شم  مل 
اأكون جاهزا للعب يف هذا احلدث الآ�شيوي 

الكبري واملرتقب.
دوري  يف  امل�شاركة  لك  تعني  م��اذا   *

الأبطال؟
ه��ي ب��ط��ول��ة ك��ب��رية، ح��ل��م ك��ل لع��ب 

متلهفون  الوحدات  ولعبو  فيها،  امل�شاركة 
للظهور باأف�شل �شورة، و�شيقاتلون من اأجل 

اإ�شعاد جماهرينا، التي لن نخيب ظنها.
كبرية  الفنية  الفوارق  اأن  ترى  األ   *
والن�شر  القطري  وال�شد  ال��وح��دات،  بني 

ال�شعودي؟
قدرات  م�شتوى  على  �شا�شعة،  الفوارق 
ونوعية  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  وال��ب��ن��ة  ال��الع��ب��ني، 
امل��ح��رتف��ني الأج���ان���ب، ف��م��ي��زان��ي��ات ه��ذه 
الأردين  ال��الع��ب  لكن  ك��ب��رية..  الأن��دي��ة 
تلعب  التي  وال��روح،  باحلما�س  ميتاز  دائما 

دورا مهما يف اإذابة الفوارق.
التفكري  الوحدات  لعبي  على  ينبغي 
فهي  ال��ب��ط��ول��ة،  ه��ذه  يف  اإي��ج��اب��ي  ب�شكل 
من  بد  ول  نادينا،  تاريخ  يف  مهمة  فر�شة 
ا�شتثمارها عر حتقيق النتائج الإيجابية، 
يف  عالقا  ليبقى  امل�شرف،  الأداء  وتقدمي 

ذاكرة اجلميع.

* راأيك ال�شخ�شي يف م�شتوى املحرتفني 
الأجانب بالوحدات؟

حمليني،  كالعبني  ن�شاندهم  اأن  يجب 
لديهم،  م��ا  ك��ل  �شيقدمون  اأن��ه��م  واأع��ت��ق��د 
موؤ�شر  ي��زداد  بعدما  املقبلة،  املرحلة  يف 
ان�شجامهم وان�شهارهم يف منظومة الفريق.

يف  ال��وح��دات  اأداء  انتقد  البع�س   *
مباراة كاأ�س ال�شوبر رغم الفوز، كيف ترى 

الأمر؟
الظفر  وه��و  الأه���م،  حقق  ال��وح��دات 
ال�شغط،  حتت  الالعبون  كان  بالبطولة.. 
واإح���راز  الحت���اد،  درع  خ�شارة  لتعوي�س 
من  مهم،  الآ�شيوية  امل�شاركة  قبل  اللقب 

الناحية املعنوية.
عن  غائبا  ك��ان  الن�شجام  اأن  �شك  ل 
الفريق، يف بع�س فرتات املباراة، وقد يكون 
مع  لرتباطهم  الدوليني،  الالعبني  لغياب 
اللبناين،  الثنائي  ح�شول  وعدم  املنتخب، 
الوقت  على  �شعد،  و���ش��وين  زري���ق  اأح��م��د 

الكايف لالن�شجام مع الفريق، دور يف ذلك.
خمتلف  ال�شوبر،  كاأ�س  مباراة  خو�س 
نهائي،  مبثابة  فهي  املباريات،  جميع  عن 
ح�شم  والأه��م  فيها..  للتعوي�س  جمال  ول 
اللقب، وهذا ما فعله الوحدات وهلل احلمد.
مع�شكر  يف  املنتخب  اأداء  تقيم  كيف   *

دبي واملنامة؟
احل���م���د هلل مت���ت ا���ش��ت��ع��ادة احل�����س 
مهم،  �شيء  وهذا  والنت�شارات،  التهديفي 
املباريات  قبل  الالعبني  معنويات  و�شريفع 

الر�شمية.
تطور  يف  الأردن  منتخب  اأن  اأعتقد 
وا�شح، لدينا مباريات ر�شمية مهمة، والفوز 

فيها �شيكون هدفنا، والأهم احرتام جميع 
املنتخبات.

من  �شيعاين  ال��وح��دات  اأن  جتد  األ   *
�شعوبات، يف املحافظة على لقب الدوري؟

املحافظة على اللقب اأ�شعب من الظفر 
كبري،  ل�شغط  �شيتعر�س  ال��وح��دات  ب��ه.. 
ليبداأ  �شيعود  اآ�شيا،  اأب��ط��ال  دوري  فبعد 

م�شواره يف الدوري املحلي.
وال��ف��رق  ف��ري��ق��ني،  ميتلك  ال���وح���دات 
نقاط  وعاجلت  �شفوفها،  دعمت  الأخ��رى 
�شعفها.. املناف�شة على لقب الدوري �شتكون 
املطلوب  لكن  ال�شابق،  املو�شم  من  اأ�شعب 

حاليا اأن نفكر يف كل بطولة على حدة.
* كلمة اأخرية جلماهري الوحدات؟

يف البداية، نبارك لهم فرحة التتويج 
تغ�شب  عندما  جماهرينا  ال�شوبر..  بكاأ�س 
على  يكون  ال��ذي  العتاب  فهو  وتتنتقد، 
ع�شقهم  حجم  نلم�س  حيث  املحبة،  ق��در 

لناديهم.
مير  ال����وح����دات  اأن  ي��ع��ل��م  اجل��م��ي��ع 
يقدم  م��ن  ي��وج��د  ���ش��ع��ب��ة.. ل  ب��ظ��روف 
ننظر  الدعم واحلوافز، ونحن كالعبني ل 
اإىل  �شوى  احل��ايل،  الوقت  يف  �شيء،  لأي 
يف  ت�شاندنا  اأن  نتمنى  ال��ت��ي  جماهرينا، 
العزمية  ن�شتمد  فمنها  املقبلة،  املرحلة 

والروح.

األردن يشارك باجتماعات عمومية 
االتحاد العربي للرياضة العسكرية

نادي عمان يشارك في 
بطولة أندية أبطال الدوري 

للسيدات في آسيا
  

*وكاالت
تلقى نادي عمان دعوة ر�شمية من الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم، 

للم�شاركة يف بطولة اأندية ابطال الدوري لل�شيدات يف قارة اآ�شيا.
النادي  اأن  الفاعوري،  م�شطفى  الدكتور  عمان  نادي  رئي�س  واأعلن 
تلقى ر�شميا الدعوة للم�شاركة يف هذه البطولة، ب�شفته بطال للدوري 

الأردين للمحرتفات للمو�شم املا�شي 2020.
واأ�شار العفوري يف ت�شريح �شحايف لوكالة الأنباء الأردنية )برتا( 
التي تقام خالل  البطولة  امل�شاركة يف هذه  النادي وافق على  اأن  اإىل 
الن�شوية  للكرة  م�شرف  متثيل  عن  بحثا  املقبل،  الثاين  ت�شرين  �شهر 

الأردنية التي ت�شارك لأول مرة يف هذه البطولة القوية.
من  اأندية  ت�شم  التي  املجموعة  يف  ج��اء  عمان  فريق  واأ���ش��اف: 
اوزبك�شتان وايران والهند، موؤكدا اأن الإدارة حري�شة على توفري فرتة 

اإعداد مثالية للفريق بحثا عن نتائج ايجابية.

نادي الوحدات يطلب تعديل 
مواعيد مبارياته بدوري أبطال آسيا

*وكاالت
لإجراء  القدم،  لكرة  الآ�شيوي  الحت��اد  الوحدات  نادي  خاطب 
تعديل على موعد مبارياته بدوري اأبطال اآ�شيا التي تقام بال�شعودية 

يف 14 ال�شهر احلايل.
وطلب الوحدات بتاأخري موعد مبارياته من ال�شاعة التا�شعة م�شاء 

لل�شاعة العا�شرة.
ال�شبت  يوم  �شيتوجه  ال��ذي  وف��ده  ت�شكيلة  الوحدات،  اأعلن  كما 

املقبل اإىل الريا�س، ا�شتعدادا للمناف�شات الآ�شيوية.
وبح�شب م�شوؤول امللف الآ�شيوي املن�شق الإعالمي ب�شام �شلباية يف 
لكرة  الأردين  الحتاد  خاطب  الوحدات  نادي  فاإن  �شحايف،  ت�شريح 
املباريات  توقيت  لتعديل  الآ�شيوي  الحت��اد  خماطبة  بهدف  القدم 
من  بدل  م�شاء  العا�شرة  ال�شاعة  عند  لتبداأ  املبارك  رم�شان  �شهر  يف 

ال�شاعة التا�شعة م�شاء.

*وكاالت
املهند�س  الوحدات،  لنادي  الإداري��ة  الهيئة  رئي�س  نائب  يراأ�س 
اإىل  املقبل،  ال�شبت  �شتتوجه  التي  الفريق  بعثة  ع��واد،  اأب��و  يا�شني 
ال�شعودية، للم�شاركة يف دوري اأبطال اآ�شيا، لأول مرة يف تاريخ الكرة 
الأردنية. وقال م�شئول امللف الآ�شيوي واملن�شق الإعالمي ب�شام �شلباية، 
يف ت�شريحات ملوقع ناديه، اإنه متت خماطبة الحتاد الأردين، ملرا�شلة 
�شهر  خالل  �شتلعب  التي  املباريات  توقيت  لتعديل  الآ�شيوي،  نظريه 

رم�شان، لتبداأ عند ال�شاعة العا�شرة م�شاء بدًل من التا�شعة.
اأحد  يف  الإقامة  حجوزات  احلمد  وهلل  "اأنهينا  �شلباية  واأ�شاف 
فنادق الريا�س، وحجز تذاكر ال�شفر وت�شجيل الالعبني ر�شمًيا ليمثلوا 
فريقنا  فيها  يبداأ  التي  الرابعة،  املجموعة  مباريات  يف  ال��وح��دات 

م�شواره بلقاء الن�شر ال�شعودي يوم 14 اأبريل/ني�شان".
والناطق  الكوز،  الفتاح  عبد  ال�شر  اأم��ني  ال��وح��دات،  وف��د  وي�شم 
الإعالمي حممد غنام، م�شئول امللف الآ�شيوي واملن�شق الإعالمي ب�شام 
الفني  املدير  جمال،  حممد  القدم  كرة  ن�شاط  باإدارة  املكلف  �شلباية، 
غياث  املدرب  م�شاعد  الطاهر،  اأجمد  العام  املدرب  زمع،  ابو  اهلل  عبد 
املعالج  عمر،  موؤيد  الدكتور  حممود،  علي  احلرا�س  م��درب  التميمي، 
اأبو  ماأمون حرب، املدلك حممد �شكله، م�شاعد املن�شق الإعالمي عالء 
وم�شوؤول  ك�شك،  اأبو  ويزن  جنم  جهاد  الإعالمي  املركز  موفدا  جلود، 

اللوازم عامر جنم وحممد الرغوثي.

بالإ�شافة اإىل 28 لعًبا وهم كالتايل:
مراد  ال��ف��اخ��وري،  اهلل  عبد  �شالح،  فرا�س  ال�شتار،  عبد  اأحمد 
الفالوجي، طارق خطاب، حممد الدمريي، يزن العرب، فرا�س �شلباية، 
اأحمد  اإليا�س،  اأحمد  ه�شام،  اأحمد  عفانة،  دانيال  ن�شيب،  اهلل  عبد 
ثائر  �شمري،  اأحمد  عايد،  رجائي  طنو�س،  اأحمد  عو�س،  فادي  ثائر، 
طه،  اأب��و  مهند  ع�شام،  خالد  ع��الن،  مالك  رات��ب،  �شالح  الديرباين، 
اإبراهيم اجلوابرة، اأن�س العو�شات، منذر اأبو عمارة، اأحمد زريق، �شوين 

�شعد، عبد العزيز نداي.

*وكاالت
لعبي  من  لعبا   14 اإ�شابة  عن  و�شحاب،  البقعة  ناديا  ك�شف 

الفريقني لكرة القدم بفريو�س كورونا.
لعبا،   14 اإ�شابة  الفريقان  لها  خ�شع  التي  الفحو�شات  واأظهرت 

اإىل جانب اإ�شابات بني املدربني.
وقال مدربا البقعة و�شحاب ابراهيم حلمي واإ�شالم ذيابات لوكالة 
حت�شريات  على  �شتوثر  الإ�شابات  هذه  اإن  )ب��رتا(،  الأردنية  الأنباء 
فريقيهما ملناف�شات دوري املحرتفني لكرة القدم الذي ينطلق اخلمي�س 

املقبل.
اإ�شابة  جانب  اإىل  البقعة  يف  لعبني   8 اإ�شابة  اإىل  حلمي  واأ�شار 

اجلهاز الفني، فيما اأكد مدرب �شحاب ذيابات اإ�شابة 6 من لعبيه.

*وكاالت
الربعاء،  اليوم  القدم  لكرة  لل�شيدات  الوطني  املنتخب  يلتقي 

منتخب ليتوانيا، يف اأوىل مبارياته يف بطولة اأرمينيا الودية.
املقبل بلقاء  ال�شبت  البطولة  املنتخب ثاين مبارياته يف  ويخو�س 
اأن يختتم م�شاركته يف البطولة الثنني املقبل،  منتخب ارمينيا، قبل 

بلقاء منتخب لبنان. 
برنامج  اط���ار  يف  البطولة،  ه��ذه  يف  املنتخب  م�شاركة  وت��اأت��ي 
اأيلول  يف  تقام  التي  ال�شيوية  الت�شفيات  يف  للم�شاركة  حت�شرياته 
ارمينيا  يف  تدريباته  با�شر  لل�شيدات،  الوطني  املنتخب  وكان  املقبل. 

الثنني، بقيادة املدرب الرتغايل ديفيد نا�شيمينتو. 

اإلعالن عن وفد الوحدات 
لدوري أبطال آسيا إصابة 14 العبا في فريقي 

البقعة وسحاب بكورونا

منتخب السيدات لكرة القدم 
يلتقي منتخب ليتوانيا اليوم

الدميري: الوحدات 
لن  يخذل جماهيره آسيوًيا

*وكاالت
اجلمعية  اجتماعات  يف  الأردن  ي�شارك 
للريا�شة  ال��ع��رب��ي  ل��الحت��اد  ال��ع��م��وم��ي��ة 
مقر  يف  الث��ن��ني  ب���داأت  ال��ت��ي  الع�شكرية 
العربية  ال��دول  جلامعة  العامة  الأم��ان��ة 
مدير  الأردين،  الوفد  ويرتاأ�س  بالقاهرة. 
جهاد  العميد  الع�شكري  الريا�شي  الحتاد 
لرئا�شة  تر�شحه  اأع��ل��ن  ال���ذي  قطي�شات 
يف  الع�شكرية  للريا�شة  العربي  الحت��اد 

برنامج  �شمن  غدا  جتري  التي  النتخابات 
لالحتاد  العمومية  اجلمعية  اجتماعات 
لالحتاد  الإعالمي  الناطق  واأ�شار  العربي. 
الأن��ب��اء  لوكالة  املنا�شري  حممد  النقيب 
اأن  اإىل  الثنني،  اليوم  )ب��رتا(،  الأردن��ي��ة 
الجتماعات ت�شهد اإجراء انتخابات رئا�شة 
لدرا�شة  جلنة  وت�شكيل  العربي،  الحت��اد 
الحت��اد  رئي�س  ملن�شب  املرت�شحني  ملف 
اأع�شاء  وتعيني  التنفيذي،  املكتب  واأع�شاء 

اللجان املعاونة. وكان الأمني العام امل�شاعد 
والأم���ن  العربية  ال�����ش��وؤون  ق��ط��اع  رئي�س 
ال�شفري  العربية  ال��دول  بجامعة  القومي 
افتتح اجتماعات اجلمعية  الذوادي،  خليل 
العامة  الأمانة  مقر  يف  لالحتاد  العمومية 
الأردن  مب�شاركه  العربية  ال��دول  جلامعة 
واجلزائر  وتون�س  والبحرين  والإم����ارات 
و�شلطنة  والعراق  وال�شودان  وال�شعودية 

عمان وقطر وليبيا وم�شر واليمن.

*وكاالت
منع مدرب فريق القوة اجلوية ولعبني 
دخول  من  ال��ب��دين،  للمعد  اإ�شافة  اثنني، 
ي�شتعد  ال���ذي  ال��ن��ادي،  وف��د  �شمن  م��ك��ة، 
ملحق  يف  ال�شعودي  الوحدة  فريق  ملواجهة 

دوري اأبطال اآ�شيا، غدا الأربعاء.
القوة  بنادي  الكرة  على  امل�شرف  وقال 
لكووورة  ت�شريحات  يف  زغري  علي  اجلوية 

الوحدة  للقاء  اإىل مكة  �شيغادر  الفريق  اإن 
ال�شعودي و�شيتخلف عن الوفد املدرب اأيوب 
الإ�شباين  البدنية  اللياقة  ومدرب  اأودي�شو 
عنا  "�شيتخلف  وت��اب��ع:  هريو".  كارلو�س 
جيفر�شون  ال��ك��ول��وم��ب��ي  امل��ح��رتف  اأي�����ش��ا 
حداد  اإح�شان  الأردين  والالعب  كولزو�س 

كون مدينة مكة ل يدخلها اإل امل�شلمني".
�شيقيمون  معه  وم��ن  امل���درب  اأن  وب���نّي 

يح�شروا  اأن  على  ملكة،  جم��اورة  مدينة  يف 
الوحدة التدريبية اليوم واملباراة ويعودون 
ملدينة ال�شرائع املجاورة ملدينة مكة، لفتا 
نتيجة  لتحقيق  متحفز  الفريق  اأن  اإىل 

جيدة والنتقال لدوري املجموعات.
ي�شار اإىل اأن فريق القوة اجلوية و�شل 
اإىل اململكة العربية ال�شعودية قبل يومني 

على منت طائرة خا�شة.

اإلجراءات تمنع مدرب القوة الجوية 
من مواجهة الوحدة بمكة
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*عمان
التاأمني  ل�شركة  العامة  الهيئة  عقدت 

ال�شالمية اجتماعها العادي بوا�شطة 
الت�شال املرئي واللكرتوين وذلك 

ع��م��اًل ب��اأح��ك��ام ق��ان��ون ال��دف��اع 
ل�����ش��ن��ة1992 وام��ر  رق��م 13 

 2020 ل�شنة   5 رقم  الدفاع 
ال�شادرة عن  والإج��راءات 
ال�شناعة  وزي����ر  م��ع��ايل 
وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن 
 2020/4/9 ب���ت���اري���خ 
مبوجب امر الدفاع اأعاله، 
بتاريخ  معاليه  وموافقة 

عقد  على   2021/02/15
اج��ت��م��اع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 

ال��ع��ادي��ة ل��ل�����ش��رك��ة ب��ت��اري��خ 
.2021/04/06

وتراأ�س الجتماع رئي�س جمل�س 
العزيز  عبد  مو�شى  الأ�شتاذ  الإدارة/ 

املجل�س  اأع�شاء  الجتماع  وح�شر  �شحادة 
الأ�شتاذ  العام  املدير   / التنفيذي  والرئي�س 
م��ن��دوب عطوفة  ر���ش��ا دح��ب��ور وب��ح�����ش��ور 
الن�شاب  واكتم��ال  ال�شركات   عام  مراقب 
ا�شهمًا  يحملون  الذين  للم�شاهمني  القانوين 
  ( حوايل  بن�شبة     ) والوكالة  )بالأ�شالة 
79%( ووافقت  الهيئة على تو�شية جمل�س 
الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�شاهمني 
بعد  وذل��ك   ، امل��ال  راأ���س  من   )%8( بن�شبة  
عن  الإدارة  جمل�س  تقرير  على  �شادقت  اأن 
واخل�شائر  الأرباح  وح�شاب  ال�شركة  اأعمال 
 2020/12/31 يف  املنتهية  املالية  لل�شنة 
ذمة  واإب��راء  لل�شركة،  امل�شتقبلية  واخلطة 
املالية  ال�شنة  عن  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء 
ال�شابقة و باقي جميع البنود املدرجة على 
جدول اعمال الجتماع وذلك يوم الثالثاء 

املوافق   2021/4/6 .
وقال ال�شتاذ مو�شى �شحادة اأن النتائج 
يف  املنتهية  لل�شنة  ال�شركة  حققتها  التي 
جيدة  احلمد" كانت  "وهلل   2020/12/31
وناجتة عن تطبيق ال�شرتاتيجية املعتمدة 
لل�شركة  متميزة  مكانة  على  للمحافظة 
حمليًا  الإ�شالمي  التكافلي  التامني  �شوق  يف 
الإ�شالمي  التعاوين  التاأمني  مفهوم  وتثبيت 
الظروف  من  الرغم  على  دعائمه  وتر�شيخ 
التي  وال�شتثنائية  ال�شعبة  القت�شادية 
املناف�شة  فر�شتها جائحة كورونا وا�شتمرار 
ال�شديدة يف �شوق التاأمني وا�شتمرار خ�شائر 
على  ال�شركة  لتحافظ  اللزامي،   التاأمني 
مكانتها من �شمن ال�شركات الأوىل من حيث 

حتقيق 
الأرباح  موؤ�شر �شايف  وهو 

قوي على ا�شتدامة جناح ال�شركة وكفاءتها 
الإدارة  ج��ه��ود  م���ق���درًا  اع��م��ال��ه��ا،  وق����وة 
والهيئة  ال�شركة  يف  والعاملني  التنفيذية 
بلغت  فقد  النتائج  هذه  لتحقيق  ال�شرعية 
نهاية عام 2020 قبل  املتحققة يف  الأرب��اح 
ال�شريبة حوايل 3،281 مليون دينار وكانت 
مبلغ  منها  ال��وث��ائ��ق  حملة  ح�شاب  ح�شة 
 2.389 امل�شاهمني  وح�شة  دينار  الف   892
اأرب��اح  حوايل  1،805  ميلون دينار  مقابل 
مليون دينار لعام 2019  وكانت ح�شة حملة 
وح�شة  دينار  الف   172 مبلغ  منها  الوثائق 
وبلغ   ، دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   1.633 امل�شاهمني 
اإجمايل الأق�شاط املكتتبة  حوايل 22،588 
مليون دينار، اأما التعوي�شات املدفوعة خالل 
عام 2020 فقد بلغت حوايل 15،738 مليون 

دينار .
لعام  ال�شركة  م��وج��ودات  جم��م��وع  اأم���ا 
مليون   41،552 ح��وايل  بلغت  فقد   2020
دينار  مليون   39،784 حوايل  مقابل  دينار 
لعام 2019 بن�شبة منو حوايل 5%، يف حني 
 21،191 ح��وايل  امل�شاهمني  حقوق  بلغت 
مليون   19،839 حوايل  مقابل  دينار  مليون 

دينار لعام 2019 بن�شبة منو حوايل %7 .
اجلهود  ب��دع��م  ال�شركة  م��ن  وال��ت��زام��ًا 
احلكومية الر�شمية ملواجهة تبعات جائحة 
دعم  يف  ال�شركة  دور  من  وانطالقًا  كورونا 
املحلي  املجتمع  وخدمة  الوطني  القت�شاد 

مائة  مببلغ  ت��رع��ًا  ال�شركة  ق��دم��ت  فقد 
وع�شرة  وطن  همة  ل�شندوق  دينار  األف 
اىل  ال�شحة  ل����وزارة  دي��ن��ار  الف 
اجلهات  من  العديد  دعم  جانب 

اخلريية العاملة يف الأردن. 
ر�شا  الأ���ش��ت��اذ  واع���رب 
�شركة  عام  مدير  دحبور 
عن  الإ�شالمية  التاأمني 
حققته  مب��ا  ���ش��ع��ادت��ه 
ال�����ش��رك��ة م���ن ن��ت��ائ��ج 
م����ت����ج����اوزة ت��ب��ع��ات 
ج����ائ����ح����ة ك�����ورون�����ا 
والظروف ال�شعبة التي 
متكنت  حيث  فر�شتها  
ال�������ش���رك���ة م����ن جت��دي��د 
ك��اف��ة ات��ف��اق��ي��ات اإع����ادة 
ال��ت��اأم��ني م��ع ���ش��رك��ات ك��رى 
اأمر يعطيها ميزة تف�شيلية  وهو 
يف �شوق التاأمني املحلي ويقدم دلياًل 
يف  ال�شركة  بها  تتحلى  التي  الثقة  على 
الأ�شواق العاملية كما ا�شتطاعت ال�شركة اأن 
م�شلحة  مع  يتنا�شب  مبا  اتفاقياتها  تو�شع 
�شواء  حد  على  وامل�شاهمني  الوثائق  حملة 
ملواجهة  كافية  باحتياطيات  والحتفاظ 
من  وحت�شن  الأع��م��ال  منو  تدعم  املخاطر 
حوكمة  وج��ود  اإىل  بالإ�شافة  الربحية 
�شرعية ت�شرف على �شرعية العمال، وقد 
حققت ال�شركة هام�س مالءة مالية ن�شبتها 
باأن  علمًا   2019 لعام   %294 مقابل    %327
ح�شب   %150 هي  قانونيًا  املطلوبة  الن�شبة 
تعليمات وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين 

. التاأمني  – اإدارة 
على  ال�شابعة  للمرة  ال�شركة   وح�شلت 
من  عاملي  ائتماين  ت�شنيف  على  ال��ت��وايل 
للت�شنيف  ال��دول��ي��ة  الإ���ش��الم��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
امل��ال��ي��ة  ل��ل��ق��درة   A ب���درج���ة   )IIRA(
ومت   ، م�شتقر  م�شتقبلي  ومبنظور  التكافلية 
-76( مب���عدل  الئتمانية  الدرجة  تاأكيد 
يف  احلماية   معايري  كفاية  يثبت  مما   )80
املوا�شفة  �شهادة   جتديد  ومت   ال�شركة، 
 ( لل�شركة  اجل��ودة  اإدارة  لنظام  الدولية 
ISO 9001:2015 (، وهي احدث موا�شفة 
دولية لأنظمة اإدارة اجلودة العاملية وذلك 
اجل��ودة  نظام  اإدارة  ك��ف��اءة   على  تاأكيدًا 
التزام  ا�شتمرارية  مع  ال�شركة  يف  املطبق 
التاأمينية  اخلدمات  ارقى  مبعايري  ال�شركة 
واح��ك��ام  مب��ب��ادئ  الل��ت��زام  على  القائمة 
ال�شريعة الإ�شالمية وتثبيت مفهوم التاأمني 

التعاوين الإ�شالمي وتر�شيخ دعائمه . 

التأمين اإلسالمية توزع 
أرباحا نقدية بنسبة 8 %

صادرات صناعة عمان تكسر حاجز 
المليار دينار بالربع األول

  
*عمان )بترا-سيف الدين صواحلة(

خالل  دينار  املليار  حاجز  عمان  �شناعة  غرفة  �شادرات  ك�شرت   
قطاعات   6 �شادرات  بزيادة  مدفوعة  احلايل،  العام  من  الأول  الربع 

فرعية وبخا�شة الكيماوية والغذائية.
املجموعات  على  العاملي  الطلب  ا�شتمرار  ال��زي��ادة،  هذه  وتعك�س 

ال�شلعية التي ي�شمها هذان القطاعان.
وح�شب معطيات اح�شائية، ارتفعت �شادرات الغرفة خالل الربع 
مليار  اىل 165ر1  لت�شل  باملئة،  5ر14  بن�شبة  احلايل  العام  من  الأول 
التي  املا�شي  العام  الفرتة من  لنف�س  مليار دينار  دينار، مقابل 017ر1 

�شبقت الرتباك العاملي جراء اأزمة فريو�س كورونا.
النباء  لوكالة  اجلغبري  فتحي  املهند�س  الغرفة  رئي�س  واو�شح 
الربع  خالل  ارتفع  الأمريكية،  لل�شوق  الت�شدير  ان  الردنية)برتا(، 
 205 قيمته  ما  م�شجال  باملئة،  3ر50  بن�شبة  احلايل  العام  من  الأول 
العام  من  نف�شها  للفرتة  دينار  مليون   137 نحو  مقابل  دينار،  ماليني 

املا�شي.
تركزت  المريكية  لل�شوق  ال�شادرات  ان  اجلغبري،  املهند�س  وقال 
املحيكات  تراجعت  فيما  والهند�شية،  التعدينية  ال�شناعات  على 
واللب�شة، معترا ذلك بال�شيء اليجابي، ما يوؤ�شر لروز حالة تنوع 
اتفاقية  من  ال�شتفادة  لزيادة  حماولة  يف  الردنية  املنتجات  بهيكل 

التجارة احلرة التي تربط البلدين.
البوتا�شية  الأ�شمدة  من  دينار  مليون   40 نحو  ت�شدير  اىل  وا�شار 
ماليني   6 من  واكرث  املجوهرات،  من  دينار  مليون  و30  والفو�شفاتية، 
دينار من وحدات التكييف، و 2ر4 مليون دينار من منتجات الألومنيوم 

لل�شوق المريكية خالل الربع الأول من العام احلايل.
واملحيكات  اجللدية  ال�شناعات  م�شاهمة  انخفا�س  اجلغبري  واأ�شار 
ب�شادرات الغرفة لل�شوق المريكية من 7ر63 باملئة بالربع الأول من 

العام املا�شي اىل 7ر38 باملئة خالل الربع الأول من العام احلايل.
واكد ان تعايف اأرقام ال�شادرات خالل الربع الأول من العام احلايل، 
اىل  الت�شديرية،  لال�شواق  بالو�شول  الردنية  ال�شناعة  قوة  يظهر 
منتجات  من  املحلية  ال�شوق  احتياجات  توفري  على  قدراتها  جانب 

وب�شائع كثرية، وهو ما ظهر جليا خالل جائحة فريو�س كورونا.
اىل  الغرفة  �شادرات  ارتفعت  فقد  الإح�شائية،  املعطيات  ووفق 
باملئة،  3ر17  بن�شبة  احلايل  العام  من  الأول  الربع  خالل  ال�شعودية 
لت�شل اىل 160 مليون دينار مقابل 136 مليون دينار للفرتة نف�شها من 

العام املا�شي.
كما ارتفعت �شادرات الغرفة اىل الهند بن�شبة 6ر15 باملئة خالل 
مقابل  دينار  مليون   157 �شجلت  حيث  احلايل،  العام  من  الأول  الربع 

135 مليون دينار للفرتة نف�شها من العام املا�شي.
وانخف�شت �شادرات غرفة �شناعة عمان اىل العراق خالل الربع 
مليون   130 اىل  مرتاجعة  باملئة  7ر1  بن�شبة  احلايل  العام  من  الأول 

دينار مقابل 132 مليون دينار للفرتة نف�شها من العام املا�شي.
وتوزعت �شادرات الغرفة خالل الربع الأول من العام احلايل على 
 274 بقيمة  التجميل  وم�شتح�شرات  الكيماوية  ال�شناعات  قطاعات 
مليون دينار والتعدينية 231 مليون دينار والعالجية واللوازم الطبية 

166 مليون دينار.
والغذائية  التموينية  ال�شناعات  قطاعات  ���ش��ادرات  وبلغت 
والزراعية والرثوة احليوانية ما قيمته 151 مليون دينار والهند�شية 
واجللدية  دينار،  مليون   112 املعلومات  وتكنولوجيا  والكهربائية 

واملحيكات 110 ماليني دينار.
العام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  خ��الل  الغرفة  ���ش��ادرات  باقي  وت��وزع��ت 
والكرتون  والورق  والتغليف  التعبئة  �شناعات  قطاعات  على  احلايل، 
واللوازم املكتبية بقيمة 57 مليون دينار، والبال�شتيكية واملطاطية 43 
مليون دينار، والن�شائية 17 مليون دينار، واخريا ال�شناعات اخل�شبية 

والثاث 4 ماليني دينار.

وكالة الطاقة المتجددة: زيادة 
قياسية في القدرة اإلنتاجية 

العالمية للطاقة المتجددة 2020
*عمان 

اأكرث  ا�شافة  )اآيرينا(  املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  اكدت 
على  املتجددة  للطاقة  الإنتاجية  القدرة  من  واط  جيجا   260 من 
م�شتوى العامل يف عام 2020 بزيادة 50% عن عام 2019 بالرغم من 
اإن  اأ�شدرتها  جديدة  بيانات  يف  الوكالة  وقالت  "كوفيد-19".  تف�شي 
اأ�شيفت على م�شتوى العامل  القدرة الإنتاجية للطاقة املتجددة التي 
ال�شابقة  امل�شجلة والتقديرات  القيم  خالل عام 2020 تخطت جميع 
كورونا  فريو�س  جائحة  تف�شي  عن  الناجم  القت�شادي  التباطوؤ  رغم 
الطاقة  ح�شة  اأن  اإىل  البيانات  وا���ش��ارت  "كوفيد-19".  امل�شتجد 
املتجددة ارتفعت ب�شكل كبري لل�شنة الثانية على التوايل لت�شكل اأكرث 
العام  يف  للطاقة  اجلديدة  الإنتاجية  القدرة  اإجمايل  من   %80 من 

املا�شي، و�شاهمت طاقتا ال�شم�س والرياح بن�شبة 91% من هذا النمو.
وعزت الوكالة ارتفاع ح�شة الطاقة املتجددة جزئيًا اإىل تراجع 
ال�شمالية،  واأمريكا  اأوروبا  يف  الأحفوري  الوقود  طاقة  توليد  اأن�شطة 
واأذربيجان،  )اأرمينيا،  اأورا�شيا  من  خمتلفة  مناطق  يف  الأوىل  وللمرة 
تراجع  ا�شتمرار  اإىل  وا�شارت  وتركيا(.  الرو�شي  والحتاد  وجورجيا، 
ا�شتخدام الوقود الأحفوري مع انخفا�س م�شاهمته من 64 جيجا واط 

يف عام 2019 اإىل 60 جيجا واط يف عام 2020.
وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة املتجددة فران�شي�شكو ل 
كامريا: تبعث هذه الأرقام على الكثري من الأمل والتفاوؤل بالرغم من 

التحديات الكبرية التي اأرخت بثقلها على العامل خالل عام 2020".
ببناء  يب�شر  حقيقي  كبديل  املتجددة  الطاقة  ب��رزت  وا���ش��اف 

م�شتقبٍل اأف�شَل واأنظف واأكرث اإن�شافًا ومرونة.
فر�شة  جميعًا  ع�شناها  التي  الع�شيبة  الظروف  اأتاحت  وتابع: 
من  العديد  وثمة  ال�شامل،  الزده��ار  م�شار  يف  قدمًا  وامل�شي  للتفكري 
من  الرغم  وىل  ذل��ك،  حتقيق  من  اقرتابنا  اإىل  ت�شري  التي  الدلئل 
الظروف الع�شيبة التي عا�شها العامل خالل عام 2020، اإل اأنه يب�شر 
هذه  اإنتاج  تكاليف  تنخف�س  اإذ  املتجددة؛  الطاقات  عقد  بانطالق 
النظيفة  الطاقة  تكنولوجيا  اأ�شواق  وت�شهد  مطرد،  ب�شكل  الطاقات 
اإل  احلال،  بطبيعة  را�شخًا  يبدو  التوجه  هذا  اأن  وبني  ملحوظًا.  منوًا 
"توقعات  اإليه تقرير  العمل ح�شبما ي�شري  الكثري من  اأمامنا  اأنه يزال 
اأن حتقيق هدفنا لوقف ارتفاع  حتولت الطاقة حول العامل"؛ حيث 
ي�شتوجب   2050 عام  بحلول  مئوية  درجة   1،5 عند  احل��رارة  درجة 
اإىل  التحول  لدعم  لها  املخطط  الطاقة  ا�شتثمارات  توجيه  اإع��ادة 

الطاقة املتجددة".
ن�شبته  البالغة  املركبة  الإنتاجية  القدرة  يف  امل�شجل  النمو  وجاء 
اأكرث  �شنوي  منو  بت�شجيل  الأم��د  طويلة  التوقعات  ليتخطى   ،%10،3
للطاقة  الإنتاجية  القدرة  و�شلت   ،2020 عام  نهاية  ففي  توا�شعًا، 
الكهرومائية  الطاقة  ا�شتئثار  مع  واط  جيجا   2799 اإىل  املتجددة 
باحل�شة الأكر )1211 جيجاواط(، وموا�شلة النمو ال�شريع يف اإنتاج 
القدرة  تو�شع  على  امل�شدران  هذان  و�شيطر  والرياح.  ال�شم�س  طاقتي 
للطاقة  جيجاواط   127 مبقدار   2020 عام  يف  املركبة  الإنتاجية 

ال�شم�شية و111 جيجاواط لطاقة الرياح.
اأ�شواق  �شدارة  يف  الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  ال�شني  وحلت 
النمو لعام 2020، كما ت�شاعف اإنتاج طاقة الرياح من 58 جيجاواط 
دول   10 وزادت   ،2020 عام  يف  جيجاواط   111 اإىل   2019 عام  يف 
اأخرى اإنتاجها من طاقة الرياح باأكرث من 1 جيجاواط يف عام 2020، 
من   %5 حوايل  اإىل  لت�شل  البحرية  الرياح  طاقة  ح�شة  ازدادت  كما 

اإجمايل القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح يف عام 2020.
م�شتوى  نف�س  ال�شم�شية  للطاقة  الإنتاجية  القدرة  اإجمايل  وبلغ 
يف  كبري  منو  ت�شجيل  بف�شل  تقريبًا  الرياح  لطاقة  الإنتاجية  القدرة 

اآ�شيا )78 جيجاواط( يف عام 2020.
وا�شتاأثرت ال�شني باحل�شة الأكر من هذا النمو )49 جيجاواط(، 
جيجاواط،   5 من  اأكرث  واليابان  جيجاواط،   11 فيتنام  اأ�شافت  فيما 
منهما،  لكل  جيجاواط   4 من  باأكرث  كوريا  وجمهورية  الهند  و�شاهمت 

واأ�شافت الوليات املتحدة الأمريكية 15 جيجاواط.
للطاقة  الإنتاجية  ال��ق��درة  �شايف  تراجع  اىل  التقرير  وا���ش��ار 
الإنتاجية  القدرة  وازدادت   ،2020 عام  يف  الن�شف  مبقدار  احليوية 
اأوروبا املنطقة الأخرى  يف ال�شني باأكرث من 2 جيجاواط، فيما كانت 
 1،2 اأ�شافت  حيث   ،2020 عام  يف  كبريًا  من��وًا  �شهدت  التي  الوحيدة 
جيجاواط من الطاقة احليوية، وهي نف�س القيمة امل�شجلة تقريبًا يف 

عام 2019.
مبقدار  الأر�شية  احلرارية  للطاقة  الإنتاجية  القدرة  وارتفعت 
طفيف يف عام 2020، حيث زادت تركيا قدرتها الإنتاجية بواقع 99 
ميجاواط، وكان هناك تو�شع حمدود يف نيوزيلندا، والوليات املتحدة 

الأمريكية، واإيطاليا.
املت�شلة  غري  الطاقة  لأنظمة  الإنتاجية  ال��ق��درة  ارتفعت  كما 
بال�شبكة مبقدار 365 ميجاواط لتبلغ 10.6 جيجاواط )2%( يف عام 
الكهرو�شوئية  الطاقة  لأنظمة  الإنتاجية  القدرة  وازدادت   ،2020
بينما  جيجاواط،   4،3 اإىل  لت�شل  ميجاواط   250 مبقدار  ال�شم�شية 
 1،8 عند  تقريبًا  م�شتقر  م�شتوى  على  الكهرومائية  الطاقة  حافظت 

جيجاواط.

بحث التعاون بين التدريب المهني 
واألردني للتصميم والتطوير

  
*عمان 

عبيدات  زياد  املهند�س  املهني  التدريب  موؤ�ش�شة  عام  مدير  بحث 
والتطوير  للت�شميم  الأردين  املركز  عام  مدير  الثالثاء،  لقائه  خالل 
�شمنها  من  جمالت  عدة  يف  التعاون  البطران،  امين  املهند�س  العميد 

الواقع الفرتا�شي واملحاكاة والأمن ال�شيراين.
يف  التعاون  اآليات  لبحث  جاء  اللقاء  ان  املوؤ�ش�شة،  عن  بيان  وقال 
تطوير اأ�شاليب التدريب املتطورة باإن�شاء خمترات يف معاهد التدريب 
وجتهيز  الأردين  العمل  �شوق  يف  مطلوبة  معينة  لخت�شا�شات  املهني 
هذه املواقع باأحدث التقنيات والرجميات واملعدات، ما ينعك�س ايجابًا 
على منظومة التدريب وخمرجاتها من املتدربني ملواكبة التكنولوجيا 

احلديثة.

*عمان
اأعلن رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة الأردنية 
الهمي�شات،  خلف  والتنموية،  احلرة  للمناطق 
اإحالة عطاء تنفيذ تلفريك عجلون، من خالل 
الأ�شغال  ب��وزارة  احلكومية  العطاءات  دائ��رة 
حدادين  عي�شى  �شركة  على  والإ�شكان،  العامة 
وت�شغيل  تنفيذ  لإج��راءات  ا�شتكمال  و�شركاه، 

التلفريك مبنطقة ال�شوان التنموية.
لتنفيذ  العطاء  اإن  بيان  يف  الهمي�شات،  وقال 
اأحيل  الذي  امل�شروع،  من  الثاين  الرئي�شي  اجلزء 
رغم الظروف وال�شعوبات والتحديات التي رافقت 
اأن  اإىل  لفتًا  املا�شي،  العام  منذ  كورونا  جائحة 
اجلزء الرئي�شي الأول، اأُحيل على �شركة دوبلمري 
العطاء  اأعمال  وتت�شمن   .2019 يف  النم�شاوية 
حمطات  مباين  اأعمال  تنفيذ   )2021/1( رقم 
التلفريك،  ع��رب��ات  م��واق��ف  ومبنى  التلفريك، 
املعدنية  لالأبراج  اخلر�شانية  القواعد  واإن�شاء 
اأبراج،  ت�شعة  وعددها  التلفريك،  خلط  احلاملة 
مباين  اأعمال  وتنفيذ  امل�شار،  طول  على  موزعة 
واخلدمات  التجارية  واملحالت  واملطاعم  الإدارة 

الأخرى يف القطعتني ومباين اخلدمات املرافقة. 
كما ت�شمل اأعمال العطاء، تركيب عنا�شر منظومة 
التلفريك، لنقل التكنولوجيا النم�شاوية يف هذه 
الن�شاءات  مقاول  عر   ، اململكة  اإىل  ال�شناعة 
وبالتعاون  الأردنية،  املجموعة  خالل  من  املحلي 
اإذ متت �شناعة  النم�شاوية دوبلمري،  ال�شركة  مع 
ال�شركة  قبل  م��ن  و�شُت�شحن  كاملة،  املنظومة 
الأبراج  ومواقع  التلفريك  حمطتي  اإىل  امل�شنعة 
املجموعة  كوادر  اأن  الهمي�شات  وبني  عجلون.  يف 
اأعمال مقاول  لبدء  الالزمة  الإج��راءات  �شرتتب 
الإن�شاءات املحلي، و�شت�شتكمل بقية الأعمال ذات 
ال�شلة تباعا، م�شريًا اإىل اأن املجموعة وبالتن�شيق 
الأعمال  اأنهت  واخلدمية،  احلكومية  اجلهات  مع 
اخت�شا�شه،  ح�شب  كل  والتن�شيقة،  التح�شريية 
مراحلها  بجميع  الهند�شية  الت�شاميم  واأعمال 
ومدنية  وان�����ش��ائ��ي��ة  م��ع��م��اري��ة  خم��ط��ط��ات  م��ن 
اجلهات  قبل  من  واعتمادها  وكهروميكانيكية 
يف  الأ���ش��ج��ار  وتهذيب  تقليم  واأع��م��ال  املعنية، 
مواقع حمطتي التليفريك من خالل ال�شراكة مع 

املجتمع املحلي.

إحالة عطاء المرحلة الثانية 
لتلفريك عجلون
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