
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الجمعة حظر تجّول شامل
االنباط-عمان  

�إ�صابتني  ت�صجيل  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت   

ج��دي��دت��ني ب��ف��رو���س ك���ورون���ا �مل�����ص��ت��ج��د يف 

�مل��م��ل��ك��ة، �م�����س �لأرب����ع����اء، ل��رت��ف��ع �ل��ع��دد 

�إىل  �ل��وب��اء  ب��دء  �لإج��م��ايل للإ�صابات منذ 

�إ�صابة.  757
و�أ����ص���ار �مل��وج��ز �لإع���لم���ي �ل�����ص��ادر عن 

�أن  �إىل  �ل�����ص��ح��ة  ووز�رة  �ل�������وزر�ء  رئ��ا���ص��ة 

�لنحو  على  توزعتا  �جلديدتني  �حلالتني 

�لآتي: حالة لأردين قادم من خارج �ململكة 

وحتديد� من رو�صيا، وحالة ل�صائق �صاحنة 

غ��ر �أردين ق���ادم ع��ر ح���دود �ل��ع��م��ري، مّت 

�لتعامل معه وفق �لروتوكول �ملّتبع.

كما �ُصجلت 12 حالة �صفاء توزعت كما 

6 حالت يف م�صت�صفى �لأمر حمزة،  يلي: 

عبد  �ملوؤ�ّص�س  �مللك  م�صت�صفى  يف  وحالتان 

�هلل �جلامعي، و4 حالت يف م�صت�صفى �مللكة 

علياء.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

�ل���رز�ز  �ل��دك��ت��ور عمر  �ل����وزر�ء  رع��ى رئي�س 

�ل���وزر�ء  توقيع  رئا�صة  د�ر  �لرب��ع��اء يف  �م�س 

مذكر�ت تفاهم و�تفاقيات  بني كل من وز�رة 

�لعمل ومنظمة �لعمل �لدولية وهيئة تنمية 

 6 لتاأ�صي�س  و�لتقنية  �ملهنية  �ملهار�ت  وتطوير 

لل�صباب  زر�ع��ي  ودع��م  و�ر���ص��اد  ت�صغيل  مر�كز 

�لردين  للعمل يف �لقطاع �لزر�عي . 

مر�كز   تاأ�صي�س  يتم  �لتفاقيات  ومب��وج��ب 

ت�صغيل وت��دري��ب �أردن��ي��ني يف جم��ال �ل��زر�ع��ة 

�أرب����ع حم��اف��ظ��ات بحيث  6 م��ر�ك��ز يف  ب��و�ق��ع 

من  و�صابة  �صاب   ٥٠٠ بت�صغيل  �مل�صروع  يبد� 

خ��ري��ج��ي ب��رن��ام��ج خ���دم���ة وط����ن يف م�����ص��اق��ه 

�لزر�عي فور �نتهاء تدريبهم.   وتقوم منظمة 

من  م��ول  م�صروع  خ��لل  من  �لدولية  �لعمل 

�لإد�ري  �جل��ان��ب  ب��دع��م   �لهولنديه  �ململكه 

�ملر�كز  لتلك  و�خل���ر�ء  و�ملوظفني  و�لتقني 

و�ل��ت��دري��ب  �لت�صغيل  ���ص��ن��دوق  ي��ق��وم  يف ح��ني 

بهيئة تنمية وتطوير �ملهار�ت �ملهنية و�لتقنية 

�ل�صمان  يف  �لعمالة  م�صاركة  �صمان  بتمويل 

�لجتماعي و�لتاأمني �ل�صحي يف ظروف عمل 

لئقة،.  ووقع مذكرة �لتفاهم عن وز�رة �لعمل 

�لبطاينة، وعن  �لعمل ن�صال في�صل   ، وزي��ر 

وعن  د�روو،  باتريك  �لدولية  �لعمل  منظمة 

هيئة تنمية وتطوير �ملهار�ت �ملهنية و�لتقنية 

رئي�س �لهيئة �لدكتور قي�س �ل�صفا�صفة . 

�ل��رز�ز  عمر  �لدكتور  �ل���وزر�ء  رئي�س  وق��ال 

�إن  يف ت�����ص��ري��ح��ات ���ص��ح��ف��ي��ة ع��ق��ب �ل���ل���ق���اء 

توجيهات جللة �مللك عبد �هلل �لثاين كانت 

و��صحة خلل زيارته �أم�س ملحطات زر�عية يف 

حمافظتي معان و�لعقبة ، �إذ �أكدت على �أنه “ 

ل يزرع �لأر�س �إل �أبناوؤها”.

التفا�صيل �ص »3«

اخلمي�س  12 �شوال  1441 هـ  - املوافق    4  حزيران   2020 م - العدد  5354  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

الحكومة تعمل بناءًا على توجيهات الملك

الرزاز: ال يزرع األرض إال أبناؤها  

الصفدي 
يعقد اجتماعا 

ثالثيا مع 
نظيريه اليوناني 

والقبرصي

الكويت:
 آمال حل 

الخالف الخليجي 
أكبر مما كانت 

عليه

 اورنج األردن تودع مبلغ مليون دينار 
لصندوق هّمة وطن

 البوتاس تحذر من صفحات مشبوهة 
تنشر إعالنات توظيف وهمية

 االفتاء تحدد الفئات التي تسقط 
عنها صالة الجمعة

االنباط-عمان

  

مبلغ  حت��وي��ل  ع��ن  �لأردن  �ورجن  �أع��ل��ن��ت 

�صابقا حل�صاب  ع��ن��ه  �أع��ل��ن��ت  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون 

����ص���ن���دوق ه���ّم���ة وط�����ن، م�����ص��اه��م��ة يف دع��م 

�جل����ه����ود �حل���ك���وم���ي���ة يف جم���اب���ه���ة �أزم�����ة 

من  و�لتخفيف  �مل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��رو���س 

�آثاره على �ملت�صررين.

�م�س  �ل�صركة  عن  �صحفي  بيان  وح�صب 

�لأرب����ع����اء، ج����اءت ه���ذه �مل�����ص��اه��م��ة يف �إط���ار 

بر�مج �ل�صركة.

التفا�صيل �ص »12«

االنباط-عمان

ج������ددت ����ص���رك���ة �ل���ب���وت���ا����س �ل��ع��رب��ي��ة، 

يجري  ُمفركة  �إع��لن��ات  من  حتذيرها 

تد�ولها عر مو�قع �لتو��صل �لجتماعي 

ومن�صات �لتوظيف، تدعي وجود وظائف 

���ص��اغ��رة م���ن خم��ت��ل��ف �ل��ت��خ�����ص�����ص��ات يف 

هذه  م�صتخدمي  م��ن  وتطلب  �ل�صركة، 

فيما  بياناتهم ل�صتغللها  تعبئة  �ملو�قع 

بعد لأهد�ف وغايات م�صبوهة.

ويف ه���ذ� �ل�����ص��دد، ت���وؤك���د �ل�����ص��رك��ة �أل 

ع���لق���ة ل��ه��ا م���ن ق���ري���ب �أو ب��ع��ي��د ب��ه��ذه 

�ل�صفحات  و�أن  �ل��وه��م��ي��ة،  �ل�����ص��ف��ح��ات 

و�حل�����ص��اب��ات �خل��ا���ص��ة ب��ه��ا ع��ل��ى م��و�ق��ع 

�ملوّثقة  تلك  ه��ي  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ص��ل 

�لر�صمي  �لتوثيق  �صعار  وحتمل  ر�صميا 

�مل�����ع�����روف م����ن ق���ب���ل ت���ل���ك �ل�����ص��ف��ح��ات 

و�مل�����و�ق�����ع.ودع�����ت �ل�������ص���رك���ة �مل���و�ط���ن���ني 

يف  �صفحاتها  ع��ل��ى  متابعيها  وج��م��ه��ور 

توّخي  �إىل  �لجتماعي  �لتو��صل  مو�قع 

�حل����ذر، وع����دم �ل���ص��ت��ج��اب��ة ل��ط��ل��ب ه��ذه 

�ل�����ص��رك��ات و�ل�����ص��ف��ح��ات ب���ال���دخ���ول �إىل 

وتعبئة  �إعلناتهم  يف  �ملرفقة  �ل��رو�ب��ط 

��صتغللها  لغايات  �ل�صخ�صية  بياناتهم 

بعمليات ن�صب و�حتيال �أو يف �أي جر�ئم 

�أخرى قد تعر�صهم للم�صاءلة �لقانونية.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

�أ����ص���درت د�ئ�����رة �لف���ت���اء �ل���ع���ام، �م�����س 

�لأرب����ع����اء، ف��ت��وى ل��ل��ف��ئ��ات �ل��ت��ي ت�صقط 

عليهم  يتوجب  ول  �جلمعة  �صلة  عنها 

ح���������ص����وره����ا؛ ح���ف���اظ���ا ع���ل���ى ���ص��ح��ت��ه��م 

وح��ي��ات��ه��م م���ن �ن��ت��ق��ال �ل���ع���دوى يف ظل 

�نت�صار فرو�س كورونا.

�أن �صلة   ، �لفتوى  يف  �ل��د�ئ��رة  وبينت 

�جل��م��ع��ة ت�����ص��ق��ط ع���ن �ل�����ص��ب��ي��ان �ل��ذي��ن 

يبلغو�  ومل  ع��ام��اً  ع�صر  �أرب��ع��ة  يبلغو�  مل 

�حللم لقول �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم: 

ْو َقاَل 
َ
�أ »ُرِفَع �ْلَقلَُم َعْن َثَلٍث َعِن �مْلُْبَتلَى 

َحتَّى  ِبيِّ  �ل�صَّ َوَع��ِن   ،
َ
�أ َي���ْرَ َحتَّى  �مْلَ��ْج��ُن��وِن 

ْو َيْعِقَل َوَعِن �لنَّاِئِم َحتَّى َي�ْصَتْيِقَظ«.
َ
َيْبُلَغ �أ

ودع����ت د�ئ�����رة �لف���ت���اء �لأه������ايل ل��ع��دم 

�جلمعة  �صلة  �إىل  �لأط��ف��ال  ��صطحاب 

دفعاً  �ل�صتثنائية  �ل��ظ��روف  ه��ذه  يف ظ��ّل 

ع��ل��ى �صحتهم  ل��ل�����ص��رر ع��ن��ه��م وح��ف��اظ��اً 

وحياتهم، وقد قال �لنبي �صلى �هلل عليه 

َمْن  يَِّع  ُي�صَ ْن 
َ
�أ ْث��ًم��ا  �إِ ِب��امْلَ��ْرِء  »َكَفى  و�صلم: 

َيُعوُل«، كما ل جتب �صلة �جلمعة على 

لقوله  بح�صورها،  ُيطالنب  ول  �لن�صاء، 

��ُم��َع��ُة  �جْلُ ���ُب  »جَتِ و�صلم:  عليه  �هلل  �صلى 

ْو 
َ
�أ ا،  ِبيًّ �صَ ْو 

َ
�أ ًة، 

َ
�ْم����َر�أ لَّ  �إِ ُم�ْصِلٍم  ُك��لِّ  َعلَى 

ُلوًكا«. َمْ

التفا�صيل �ص »4«

 تجديد انتخاب الذنيبات  رئيسًا لمجلس 
إدارة شركة مناجم الفوسفات االردنية

االنباط-عمان

     �أق��رت �لهيئة �لعامة ل�صركة مناجم 

ت��ق��ري��ر جمل�س  �ل��ف��و���ص��ف��ات �لأردن�����ي�����ة، 

عملها  وخطة   ،2٠19 للعام  �ل�صركة  �د�رة 

�مل�صتقبلية و�صادقت عليهما.

   ك��م��ا و�ف���ق���ت �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة خ��لل 

�لج��ت��م��اع �ل����ذي ع��ق��دت��ه �م�����س �لرب��ع��اء 

على  �مل��رئ��ي،  �لت�����ص��ال  تقنية  با�صتخد�م 

�قرت�ح جمل�س �د�رة �ل�صركة بتوزيع �أرباح 

على �مل�صاهمني.

التفا�صيل �ص »2«
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االنباط-وكاالت

�إن  �لأرب��ع��اء،  �م�س  �إ�صر�ئيلي،  م�صدر  ق��ال 

�لأمريكية  �لإد�رة  تو�فق  �أن  �ملرجح  غر  من 

على خطوة �إ�صر�ئيلية ل�صم �أجز�ء من �ل�صفة 

�لغربية من جانب و�حد، بحلول �ملوعد �لذي 

بنيامني  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل����وزر�ء  رئي�س  ح���دده 

نتنياهو يف 1 يوليو/متوز

�إ�صر�ئيل”  �أوف  “تاميز  م���وق���ع  ون���ق���ل 

مل  �ل��ذي  �مل�صدر  ع��ن  �لإ�صر�ئيلي  �لإخ��ب��اري 

�أ�صابيع  يتطلب  “قد  قوله  تك�صف عن هويته 

طويلة ورمبا عدة �أ�صهر قبل �أن تختتم جلنة 

ر�صم �خلر�ئط �لأمريكية �لإ�صر�ئيلية عملها، 

و�لذي �أعلن �لبيت �لأبي�س �أنه �صرط م�صبق 

�أخ�صر  ���ص��وًء�  يعطي  �أن  ق��ب��ل  تلبيته  ي��ج��ب 

لل�صم”

وك����ان����ت ����ص���ك���وك ب�������رزت خ�����لل �ل���ي���وم���ني 

�مل��ا���ص��ي��ني، ح���ول �إم��ك��ان��ي��ة ����ص���روع �حل��ك��وم��ة 

�لإ�صر�ئيلية ب�صم 30 ٪ من �ل�صفة �لغربية 

يف �ملوعد �لذي حددته وهو �لأول من �ل�صهر 

�ملقبل

جرت،  هاتفية  مكاملة  بعد  �ل�صكوك  وب��رزت 

�أمريكيني  وم�صوؤولني  نتنياهو  بني  �لإث��ن��ني، 

�لرئي�س  م�صاعدي  كبر  ر�أ���ص��ه��م  على  ك��ب��ار، 

�لأمريكي جاريد كو�صنر

مو�فقة  �ملزعومة،  �لقرن  �صفقة  وت�صمنت 

�لغربية،  �ل�صفة  و��صعة من  �أج��ز�ء  �صم  على 

ما  م�صبقا  �ل�صم  خ��ر�ئ��ط  تن�صق  �أن  �صريطة 

بني �جلانبني �لإ�صر�ئيلي و�لأمريكي

�أمريكية-�إ�صر�ئيلية م�صرتكة  وتعمل جلنة 

ع��ل��ى و����ص���ع خ���ر�ئ���ط �ل�����ص��م م��ن��ذ �أك�����ر من 

�صهرين

ول��ك��ن �مل�����ص��در �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي، �ل���ذي و�صفه 

در�ي�����ة  “على  ب����اأن����ه  �لإ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي  ب���امل���وق���ع 

بالتفا�صيل”.

التفا�صيل �ص »9«

 مصدر إسرائيلي يستبعد موافقة واشنطن على »الضم« قبل مطلع يوليو 

سائقون معزولون في األمير حمزة 
يضربون عن الطعام

-عمرالكعابنة   االأنباط 

�إ�صتكى عدد من �ل�صائقني �ملتو�جدين يف 

ق�صم �لعزل �ل�صحي �لتابع مل�صت�صفى �لأمر 

“ �لأنباط” عن جمريات عزلهم  ل�  حمزة 

�ل�صحي  يف �مل�صت�صفى . 

�����ص����رح �مل����ت����ح����دث ب����اإ�����ص����م �ل�������ص���ائ���ق���ني 

�لتابع  �ل�صحي  �لعزل  ق�صم  يف  �ملتو�جدين 

�لعزل  ف��رتة  ب���اأن  ح��م��زة  �لأم���ر  مل�صت�صفى 

ل��ب��ع�����س �ل�����ص��ائ��ق��ني و���ص��ل��ت مل����دة ٤٠ ي��وم 

ي��وم مت�صائل عن ماهية   ٣٠ مل��دة  و�آخ��ري��ن 

و�لتي تعدت  �لطويلة  �لفرتة  عزلهم لهذه 

�ل��روت��وك��ل �ل��ع��امل��ي �مل��ق��در  ب1٤ ي��وم لكل 

�مل�صابني  �أن  �إىل  م�����ص��ر�  م�����ص��اب��ة.  ح��ال��ة 

عزلهم  و�لذين مت  �مل��ط��ار�ت  من  �لقادمني 

يف م�صت�صفى �لأمر  حمزة مل تتعدى فرتة 

عزلهم �لإ�صبوعني.

�أك���د م��دي��ر م�صت�صفى  م��ن جهة �أخ���رى  

�لأمر حمزة �لدكتور عبد�لرز�ق �خل�صمان 

�مل�صربني عن  �ملعزولني  “ �لأنباط” �أن  ل� 

�ل��ط��ع��ام م�����ص��اب��ني ب��ف��رو���س ك���ورون���ا ول��ن 

�ل�صحي  �ل��ع��زل  ق�صم  م��ن  �إخ��ر�ج��ه��م  ي��ت��م 

�لتابع للم�صت�صفى �أل بعد �لتاأكد متاما من 

�صفائهم من �لفرو�س حتى لو بعد 50 يوم 

من فرتة �لعزل م�صر� �إىل �أن �لروتوكول 

�ملتبع يف �لأردن تقرره جلنة �لوبئة.

�أن  �ل�صائقني  باإ�صم  �ملتحدث  و�أ���ص��اف    

�لفحو�صات غر دقيقة ح�صب و�صفه  و�أنها  

�صلبية  و�أخ��رى  ت��ارة تعطي نتيجة �يجابية 

تاأتي  �أن  ي��ري��دون  �لط��ب��اء  �أن  �إىل  م��وؤك��د� 

�لنتيجة �صلبية مكررة مرتني حتى يتاأكدو� 

�أنه  �إىل  م�صر�  �لفرو�س  من  خلوهم  من 

�مل��اأخ��وذة م��ن �صخ�س  �مل�صحات  و���ص��ل ع��دد 

و�حد ل 16 م�صحة.

التفا�صيل �ص »5«



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 األمانة: إيقاف مؤقت لعمليات 
وخدمات الدفع اإللكتروني

تجديد انتخاب الذنيبات  رئيسًا لمجلس 
إدارة شركة مناجم الفوسفات االردنية

الداوود: تصويب استيضاحات وّثقها 
ديوان المحاسبة لشهر نيسان

االنباط-عمان  

عن  االربعاء،  ام�س  عمان  اأمانة  اأعلنت 

الدفع  وخ��دم��ات  لعمليات  م��وؤق��ت  اإي��ق��اف 

ع��ل��ى  فواتريكم”  و”اأي  االإل������ك������رتوين 

واالأرا�سي  االأبنية  ل�سريبه  االأمانة  موقع 

والتحققات.

االأربعاء،  ام�س  بيان �سحفي،  وقالت يف 

اإن االإي����ق����اف ج����اء ل��غ��اي��ات ت��ط��ب��ي��ق ق���رار 

جمل�س الوزراء القا�سي باإجراء خ�سومات 

واملعارف  واالأرا���س��ي  االأبنية  �سريبة  على 

والتجارية،  ال�سكنية  للمباين  والتحققات 

االإلكرتونية  اخلدمات  باقي  اأن  اإىل  الفتا 

كاملعتاد. فعالة 

االنباط-عمان

ل�سركة مناجم  العامة  الهيئة  اأق��رت       

ال���ف���و����س���ف���ات االأردن�������ي�������ة، ت���ق���ري���ر جم��ل�����س 

عملها  وخ��ط��ة   ،2019 ل��ل��ع��ام  ال�����س��رك��ة  ادارة 

امل�ستقبلية و�سادقت عليهما.

   ك��م��ا واف���ق���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة خ��ال 

االج���ت���م���اع ال�����ذي ع��ق��دت��ه ام�������س االرب���ع���اء 

ب��ا���س��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ة االت�����س��ال امل���رئ���ي، على 

اأرب��اح  بتوزيع  ال�سركة  ادارة  جمل�س  اق��رتاح 

10 باملئة من القيمة  على امل�ساهمني بن�سبة 

اال�سمية لل�سهم.

مدققي  ت��ق��ري��ر  ال��ع��ام��ة  الهيئة  واق����رت   

ح�سابات ال�سركة عن ميزانياتها وح�ساباتها 

اخل��ت��ام��ي��ة االخ�������رى، واو����س���اع���ه���ا امل��ال��ي��ة، 

لل�سركة  ال�سنوية  امليزانية  على  و���س��ادق��ت 

وح�ساب االرباح واخل�سائر.

 و انتخبت الهيئة، خال االجتماع الذي 

ح�سره مراقب عام ال�سركات الدكتور وائل 

لل�سركة  ج��دي��د  ادارة  جمل�س  ال��ع��رم��وط��ي، 

ملدة  اربعة �سنوات قادمة وفق احكام قانون 

ال�سركات و النظام اال�سا�سي لل�سركة ، وعقد 

بعد،   عن  منف�سل  اجتماع  اجلديد  املجل�س 

مت خاله  انتخاب الدكتور حممد الذنيبات 

ل��ل�����س��ن��وات  ال�����س��رك��ة  ادارة  مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ا 

االأربعة املقبلة والدكتور عادل �سرك�س نائبا 

ممن  املقرتعني  ن�سبة  بلغت  وق��د  للرئي�س، 

يحق لهم االقرتاع 94 باملئة.

ال�����س��رك��ة  ادارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وك�����ان   

ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��ذن��ي��ب��ات، ع��ر���س خ��ال 

ال�سركة  بها  مرت  التي  لاو�ساع  االجتماع 

احل��اد يف  االنخفا�س  ظ��ل  املا�سي، يف  ال��ع��ام 

يف  الفو�سفاتية  االأ���س��م��دة   منتوجات  ا�سعار 

اال�سواق العاملية.

وق����ال ان ال�����س��رك��ة ح��ق��ق��ت خ���ال ال��ع��ام 

امل���ا����س���ي ارب����اح����ا ب��ق��ي��م��ة 20 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 

نتيجة لزيادة كميات االنتاج و�سيا�سة �سبط 

النفقات املتوا�سلة التي اتبعتها ال�سركة.

و طماأن الدكتور الذنيبات الهيئة العامة 

على و�سع واداء ال�سركة للعام احلايل، مبينا 

ان ال�سركة ا�ستطاعت خال الربع االول من 

العام احلايل، ت�سجيل زيادة بن�سبة 19 باملئة  

الفرتة  بنف�س  م��ق��ارن��ة  ���س��ادرات��ه��ا  حجم  يف 

يف  ال��زي��ادة  كمية  بلغت  حيث  املا�سي،  للعام 

�سادرات ال�سركة من الفو�سفات للربع االأول 

م��ن ه���ذا ال��ع��ام 190 ال���ف ط��ن م��ق��ارن��ة مع 

الربع االول لعام2019.

وقال ان املجمع ال�سناعي التابع لل�سركة 

واأداء  اإن��ت��اج��ه  ���س��ه��د حت�����س��ن��ا يف  ال��ع��ق��ب��ة  يف 

حيث  كورونا،  جائحة  خال  فيه،  العاملني 

حقق املجمع  خال �سهر اأيار للعام احلايل 

400 طن  و  ال��ف   66 بلغ  لل�سماد  انتاج  اعلى 

والأول مرة منذ عام 2011، فيما حقق املجمع 

انتاج  كمية  اعلى  ال�سهر  ذات  خ��ال  كذلك 

مل���ادة ف��ل��وراي��د االأمل��ن��ي��وم م��ن��ذ ت��اري��خ ان�ساء 

املجمع.

اخلارجية  الفو�سفات  ���س��ادرات  ان  وب��ني 

بلغت، منذ بداية العام احلايل ولغاية �سهر 

اأي��ار 380 الف و 400 طن، و يعد اعلى انتاج 

ل��ل�����س��رك��ة  م��ق��ارن��ة ب����ذات ال���ف���رتة للعامني 

امل��ا���س��ي��ني، ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت �����س����ادرات ال�����س��رك��ة 

ال��ه��ن��دي��ة االردن����ي����ة ل��ل��ك��ي��م��اوي��ات امل��م��ل��وك��ة 

الفو�سفات االردنية  بالكامل ل�سركة مناجم 

 573 و  110 االف  ال��ع��ام احل���ايل  ب��داي��ة  منذ 

الفرتة  لنف�س  انتاجها  اعلى من  وه��و  ط��ن، 

للعامني املا�سيني.

 ك��م��ا ���س��ه��دت ال�����س��رك��ة زي������ادة يف ان��ت��اج 

ح��ام�����س ال��ف��و���س��ف��وري��ك م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ع��ام 

الف   27 ب��واق��ع  اي���ار،  �سهر  ولنهاية  احل��ايل 

ط���ن م����رتي وال��ك��ري��ت��ي��ك ب���واق���ع 89 ال��ف 

ال�سهر  ب����ذات  م��ق��ارن��ة  م����رتي،  ط��ن   181 و 

للعامني املا�سيني.

  وا�ساد الدكتور الذنيبات بجهود العاملني 

كورونا،  وبخا�سة خال جائحة  ال�سركة  يف 

ال�سركة  يف  االن��ت��اج  عجلة  ا�ستمرار  م��وؤك��دا 

املعدة، والتي ت�سعى من خال  وفق اخلطة 

ت�سويق  و  ال��ع��امل��ي��ة  اال����س���واق  اىل  ل��ل��و���س��ول 

الفو�سفاتية  واالأ����س���م���دة  ال��ف��و���س��ف��ات  م����ادة 

وفق تناف�سية قوية ومميزة، واال�ستمرار يف 

تنمية ودعم املجتمعات املحلية انطاقا من 

امل�سوؤولية الوطنية واملجتمعية لل�سركة.

وكان مراقب عام ال�سركات الدكتور وائل 

العرموطي، اأكد ان �سركة مناجم الفو�سفات 

على  ب��ه  نفتخر  امن���وذج���ا  �سكلت  االردن���ي���ة 

االإ�ستثمار  يف  والعاملي  ال���دويل  ال�سعيدين 

ال�����س��رك��ة خ��ط��ت خ��ط��وات  امل��ت��ن��وع، مبينا ان 

�سريعة لتقوية موقفها املايل وحقتت الكثري 

من االجنازات واالرباح بن�سب كبرية وعالية 

رغ���م م��ا م���رت ب��ه م��ن ظ����روف، م��ا زاد من 

�سمعتها ومكانتها.

   واأ�ساد  العرموطي باخلطوات الكبرية 

اأ�سهمت  وال��ت��ي  الفو�سفات  مناجم  ل�سركة 

لاإقت�ساد  كداعم  مكانتها  على  احلفاظ  يف 

لاردنيني  العمل  فر�س  وتوفري  الوطني، 

خدمة  و  البطالة،  م��ن  احل��د  يف  وامل�ساهمة 

اىل  باالإ�سافة  املحلية،  املجتمعات  وتنمية 

م�ساهمتها الفاعلة يف دعم اجلهود الوطنية 

للتعامل مع جائحة كورونا.

 االنباط-عمان

املخالفات  بت�سويب  املكّلف  الفريق    عقد 

 2020 لعام  املحا�سبة  دي��وان  املوّثقة يف تقرير 

اجتماعاً، ام�س االأربعاء، برئا�سة وزير الّدولة 

ل�سوؤون رئا�سة الوزراء �سامي الداوود.

اال�ستي�ساحات  جم��م��ل  ال��ف��ري��ق  ون��اق�����س 

املوّثقة ل�سهر ني�سان املا�سي؛ ا�ستكمااًل لنهج 

الذي  املخالفات  لت�سويب  ال�سهرّية  املراجعة 

بداأه الفريق من بداية العام احلايل، ا�ستجابة 

لتوجيهات رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرّزاز.

ت�سريحات  يف  ال�������داوود  ال���وزي���ر  وك�����س��ف 

ف��ت��ح حتقيق  ع��ن  االج��ت��م��اع  ع��ق��ب  �سحفّية، 

ال���وزراء  ق���رارات جمل�س  بخ�سو�س خمالفة 

العقار  بيع  و�سريبة  البيع  ر�سوم  بخ�سو�س 

يف دائرة االأرا�سي وامل�ساحة، وخمالفة تتعّلق 

ب��ع��دم م��ن��ط��ق��ّي��ة ال��ت��ق��دي��ر ال�����س��ري��ب��ي الأح���د 

واملبيعات،  الدخل  �سريبة  دائ���رة  يف  املكّلفني 

وخمالفة جمركّية تتعّلق بالتهّرب ال�سريبي.

وبني الداوود اأن ت�سويب خمالفات اأخرى 

اقتطاعها  ي��ت��ّم  مل  اأم�����وال  بتح�سيل  تتعّلق 

بخاف قرار ملجل�س الوزراء ين�ّس على ذلك، 

ووجود فروقات مالّية يف حت�سيل مبالغ مالّية 

مبحكمة بداية �سرق عمان، و�سرف مكافاآت 

البيئة  ومبالغ مالّية دون وج��ه ح��ّق يف وزارة 

واأمانة عّمان الكرى، باالإ�سافة اإىل خمالفات 

يف �سبط دوام اأحد املعّلمني يف وزارة الرتبية 

يف  بالتوقيع  ح�����س��وره  اإث��ب��ات  ي��ت��ّم  والتعليم 

الوقت الذي كان فيه خارج الباد.

ان��خ��ف��ا���س  ا���س��ت��م��رار  اأّن  ال�������داوود  واأّك�������د 

ثمانية  اإىل  وو���س��ول��ه��ا  اال�ستي�ساحات  ع��دد 

دليل  ني�سان  �سهر  خ��ال  فقط  ا�ستي�ساحات 

على جناعة نهج املراجعة ال�سهرّية، وفاعلّية 

�سبط املخالفات ب�سكل ا�ستباقي.

م�ستمّرة  الفريق  اجتماعات  اأّن  اإىل  ولفت 

ب�����س��ك��ل ���س��ه��ري، ل��ت�����س��وي��ب اال���س��ت��ي�����س��اح��ات 

دون  واحل��ي��ل��ول��ة  ب��������اأّول،  اأّواًل  وامل���خ���ال���ف���ات 

مراكمتها لنهاية العام.

 االنباط-عمان

 اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل اإ�سابتني 

يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدتني 

امل��م��ل��ك��ة، ام�����س االأرب���ع���اء، ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد 

اإىل  الوباء  االإجمايل لاإ�سابات منذ بدء 

757 اإ�سابة.

واأ���س��ار امل��وج��ز االإع��ام��ي ال�����س��ادر عن 

اأن  اإىل  ال�����س��ح��ة  ووزارة  ال�����وزراء  رئ��ا���س��ة 

النحو  على  توزعتا  اجلديدتني  احلالتني 

خ���ارج  م���ن  ق�����ادم  الأردين  ح���ال���ة  االآت�������ي: 

امل��م��ل��ك��ة وحت����دي����دا م���ن رو����س���ي���ا، وح��ال��ة 

عر  ق�����ادم  اأردين  غ���ري  ���س��اح��ن��ة  ل�����س��ائ��ق 

ح����دود ال��ع��م��ري، مّت ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه وف��ق 

املّتبع. الروتوكول 

12 حالة �سفاء توزعت كما  كما �ُسجلت 

يلي: 6 حاالت يف م�ست�سفى االأمري حمزة، 

عبد  املوؤ�ّس�س  امللك  م�ست�سفى  يف  وحالتان 

م�ست�سفى  يف  ح����االت  و4  اجل��ام��ع��ي،  اهلل 

علياء. امللكة 

 5495 اإج�����������راء  اإىل  امل�����وج�����ز  ول����ف����ت 

ع��دد  اإج��م��ايل  لي�سبح  خم���رّي���اً،  ف��ح�����س��اً 

ال���ف���ح���و����س���ات ال���ت���ي اأج����ري����ت م���ن���ذ ب���دء 

اجلائحة وحتى االآن 204374 فح�ساً.

وب��ح�����س��ب امل���وج���ز، ف�����اإن ي����وم اجل��م��ع��ة 

ح��زي��ران،  م��ن  للخام�س  امل��واف��ق  امل��ق��ب��ل، 

ال�سماح  مع  �سامل،  جت��ّول  حظر  �سي�سهد 

للمواطنني باخلروج الأداء �ساة اجلمعة 

�سرياً على االأقدام ما بني ال�ّساعة 11:00 

– 2:00 من بعد الظهر. �سباحاً 

 االنباط -عمان

املغرتبني  و���س��وؤون  اخلارجية  وزي��ر  عقد 

اأمي�����ن ال�����س��ف��دي م���ع ن��ظ��ريي��ه ال��ي��ون��اين 

ن��ي��ك��و���س دن���دي���ا����س وال���ق���ر����س���ي ن��ي��ك��و���س 

اجتماعاً  االأربعاء  ام�س  خري�ستودوليدي�س 

اآلية  اإط��ار  يف  اخلارجية  ل���وزراء  الثالث  هو 

 2016 ع��ام  انطلقت  التي  الثاثي  ال��ت��ع��اون 

لتعزيز التعاون االقت�سادي وزيادة التن�سيق 

وحتقيق  االإقليمية  االزم���ات  ح��ل  ج��ه��ود  يف 

االأمن واال�ستقرار.

وا���س��ت��ع��ر���س ال��������وزراء اخل����ط����وات ال��ت��ي 

الثاثة لتنفيذ خمرجات  البلدان  اتخذتها 

يف  القادة  عقدهما  اللتني  القمتني  ق��رارات 

نيقو�سيا يف 16 كانون الثاين 2018 ويف عّمان 

14 ني�سان 2019.

و����س���دد ال������وزراء خ���ال االج��ت��م��اع ال���ذي 

ا�ستمرار  على  املرئي  االت�سال  اآلية  عر  مت 

العمل لتعميق التعاون يف املجال االقت�سادي 

وال����ت����ج����اري واال����س���ت���ث���م���اري وال�����س��ي��اح��ي 

والدفاع واالإف��ادة من الفر�س التي وفرتها 

االتفاقيات املوقعة يف جماالت حماية االآثار 

وامللكية الفكرية والطاقة املتجددة والتعليم 

وال�سحة  التكنولوجي  والتعاون  والثقافة 

واأك��د  الريفية.  والتنمية  وال��زراع��ة  العامة 

وخري�ستودوليدي�س  ودن��دي��ا���س  ال�����س��ف��دي 

ال��ت�����س��ام��ن يف م���واج���ه���ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا 

وبحث  واالجتماعية.  االقت�سادية  وتبعاتها 

والتطورات  االإقليمية  امل�ستجدات  ال���وزراء 

حل  وج��ه��ود  ال�سلمية  بالعملية  امل��رت��ب��ط��ة 

االأزم����ت����ني ال�����س��وري��ة وال��ل��ي��ب��ي��ة وم��ك��اف��ح��ة 

االإرهاب.

ت�سهده  ال���ذي  ال��ت��ط��ور  ا�ستعر�سوا  ك��م��ا 

ع���اق���ات امل��م��ل��ك��ة م���ع االحت������اد االأوروب�������ي 

واأكد  االأوروب��ي��ة.  االأردن��ي��ة  ال�سراكة  ومتانة 

تقوم  ما  اأهمية  اليوم  اجتماع  يف  ال�سفدي 

به البلدان الثاثة من خطوات للبناء على 

خمرجات القمة الثاثية يف دورتها الثانية 

التي ا�ست�سافتها اململكة العام املا�سي، والتي 

من  الثاثي  التعاون  ماأ�س�سة  ع��ن  اأ�سفرت 

خال اإن�ساء �سكرتاريا دائمة لاآلية مقرها 

ن��ي��ق��و���س��ي��ا واالج���ت���م���اع���ات ال���دوري���ة رف��ي��ع��ة 

امل�ستوى يف املجالني االقت�سادي واالأمني.

وثمن ال�سفدي موقف قر�س واليونان 

الدولتني  وح��ل  ال��دويل  بالقانون  املتم�سك 

ال�سام  لتحقيق  وحيداً  �سبيا  اأ�سا�سه  على 

ال�����س��ام��ل وال����ع����ادل. واأك�����د اأه��م��ي��ة امل��وق��ف 

االأوروب����ي ال���ذي ع��ر عنه امل��ف��و���س االأع��ل��ى 

االأوروب����ي  االحت���اد  يف  اخل��ارج��ي��ة  لل�سيا�سة 

اأك��د رف�س اأي �سم  ج��وزي��ب ب��وري��ل وال���ذي 

ا�سرائيلي الأرا�س فل�سطينية خرقاً للقانون 

كما  ال�سلمية.  للجهود  وتقوي�ساً  ال���دويل 

���س��دد ال�����وزراء ع��ل��ى ���س��رورة ت��وف��ري ال��دع��م 

املتحدة  االأمم  وك��ال��ة  حتتاجه  ال���ذي  امل���ايل 

الفل�سطينيني  ال��اج��ئ��ني  وت�سغيل  ل��غ��وث 

بتكليفها  القيام  م��ن  لتمكينها  )االأون����روا( 

الفل�سطينيني.  ال��اج��ئ��ني  جت���اه  االأمم�����ي 

ويف ���س��ي��اق ب��ح��ث ال���ت���ط���ورات االإق��ل��ي��م��ي��ة، 

العراقية  احلكومة  بت�سكيل  ال���وزراء  رح��ب 

اجل���دي���دة ب��رئ��ا���س��ة م�����س��ط��ف��ى ال��ك��اظ��م��ي، 

موؤكدين �سرورة دعمها يف جهودها حلماية 

العراق وم�ساحله وحتقيق تطلعات ال�سعب 

العراقي.

واأك����د ال������وزراء ����س���رورة ات���خ���اذ خ��ط��وات 

�سيا�سي  ل��ل��و���س��ول حل���ل  و���س��ري��ع��ة  ع��م��ل��ي��ة 

ل���اأزم���ة ال�����س��وري��ة، و����س���ددوا ع��ل��ى ���س��رورة 

تثمري موؤمتر بروك�سيل الرابع القادم لدعم 

ب��ال��ت��زام��ات عملية  ال�����س��وري��ني  ال��اج��ئ��ني 

ال��اج��ئ��ني وال���دول  ا���س��ت��م��رار دع���م  ت�سمن 

امل�ست�سيفة لهم.

ع�سكرياً  ح��ل  ال  اأن  على  ال����وزراء  و���س��دد 

تكاتف  ���س��رورة  م��وؤك��دي��ن  الليبية،  ل��اأزم��ة 

اجل��ه��ود ل��وق��ف القتال واإن��ه��اء االأزم���ة عر 

حل �سيا�سي. وبحث الوزراء خال االجتماع 

ال��ت��ح�����س��ريات اجل���اري���ة ل��ع��ق��د ق��م��ة ال��ق��ادة 

�ست�ست�سيفها  وال���ت���ي  ال��ث��ال��ث��ة  دورت���ه���ا  يف 

العا�سمة اليونانية اأثينا يف وقت الحق.

وات���ف���ق ال�������وزراء ع��ل��ى اإدام������ة ال��ت��ن�����س��ي��ق 

ل��ت��ط��وي��ر ال���ت���ع���اون امل�������س���رتك وا����س���ت���م���رار 

و�سبل  االإقليمية  التحديات  اإزاء  الت�ساور 

جتاوزها.

االنباط-عمان

االأرب��ع��اء،  ال�سعود ام�س  اأب��و  رائ��د  املهند�س  وال��ري  املياه  بحث وزي��ر 

مع ال�سفري االيطايل لدى االردن فابيو كا�سيزي، التعاون يف م�سروع 

الناقل الوطني للمياه.

الواقع  ملواجهة  ال��وزارة  تبذلها  التي  للجهود  ال�سعود،  اأب��و  وعر�س 

اأزمة  املائي نظرا للظروف املائية التي يواجهها االأردن خا�سة يف ظل 

باملئة عن   40 اأك��ر من  اإىل  االأزم��ة  بداية  الطلب منذ  وتزايد  كورونا 

اإج����راءات  ع���دة  ات��خ��ذت  احل��ك��وم��ة  اإن  وق���ال  الطبيعية.  االح��ت��ي��اج��ات 

للموازنة بني االحتياجات املائية واجلهود املتوا�سلة لن�سر الوعي املائي 

العامل  على  الطارئة  ال��ظ��روف  مع  التكيف  جم��ال  يف  املواطنني  ل��دى 

واالأردن.

واخلطط  الرامج  من  العديد  لديها  املياه  قطاع  اإدارة  اأن  واأ�ساف 

حتلية  م�سروع  تنفيذ  منها  جديدة،  مائية  م�سادر  لتاأمني  وامل�ساريع 

العميقة  امل��ي��اه  وا���س��ت��خ��راج  االردين(  ال��وط��ن��ي  )ال��ن��اق��ل  العقبة  م��ي��اه 

توفري  وبالتايل  ل��ل��زراع��ة،  املعاجلة  امل��ي��اه  م��ن  اال�ستفادة  يف  والتو�سع 

اإىل  اإ�سافة  ال�سرب،  لغايات  منها  لا�ستفادة  ال�ساحلة  املياه  كميات 

يف  عليها  االعتماد  حجم  وزي���ادة  املتجددة  الطاقة  ب��رام��ج  يف  التو�سع 

نظرا  ال�سحي  ال�سرف  مياه  معاجلة  وحمطات  املياه  م�سادر  ت�سغيل 

االيطايل  االه��ت��م��ام  مثمنا  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  امل��ت��ع��ددة  ايطاليا  لتجارب 

بتقدمي الدعم لقطاع املياه لتنفيذ م�ساريع مياه و�سرف �سحي.

املائية  االأع��ب��اء  ملواجهة  االأردن��ي��ة  اجلهود  االيطايل  ال�سفري  وثمن 

م�ساريع  بتنفيذ  االي��ط��ايل  اخل��ا���س  القطاع  اهتمام  مبديا  امل��ت��زاي��دة، 

احلديدية  وال�سكك  وال��ط��اق��ة  امل��ي��اه  مثل  االأردن���ي���ة؛  التحتية  البنى 

وكذلك موافقة احلكومة االيطالية على تقدمي قر�س لتنفيذ م�سروع 

والبقعة  ال��ب��ا���س��ا  ع��ني  م��ن��اط��ق  �سيخدم  ال���ذي  ال��ب��ل��ق��اء  �سحي  ���س��رف 

وموب�س واأبو ن�سري و�سافوط واأم الدنانري وقاقي�س واخلر�سة واإعادة 

تاأهيل اأجزاء من �سبكة �سرف �سحي خميم البقعة.

وب���ني اأن ل���دى اي��ط��ال��ي��ا خ����رات م��ت��ق��دم��ة يف جم���ال حت��ل��ي��ة امل��ي��اه 

ومعاجلة املياه ويف جمال الطاقة املتجددة وهناك اهتمام من القطاع 

الناقل  م�سروع  خا�سة  االأردن  يف  م�ساريع  لتنفيذ  االي��ط��ايل  اخلا�س 

الوطني لتحلية مياه العقبة.

االنباط-برتا  

اأداء  ع��ن  ي��وًم��ا   79 نحو  دام  انقطاع  بعد 

اإغاقها  ج��رى  التي  امل�ساجد  يف  ال�سلوات 

امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ان��ت�����س��ار  ب�سبب 

بعد غد،  ���س��اء اجلمعة  االأردن���ي���ون  ي���وؤدي 

ول�سان حالهم الت�سرع اإىل اهلل عز وجل باأن 

ُيزيل هذا الوباء عن وطننا وجميع الباد، 

عليه  كانت  كما  طبيعتها  اإىل  احلياة  وتعود 

بداية �سهر اآذار املا�سي.

مواطنون عروا، يف اأحاديث منف�سلةعن 

�ساة  الأداء  امل�ساجد  فتح  لقرار  ارتياحهم 

اجلمعة بعد غد، موؤكدين �سرورة اأن ياأخذ 

من  خ��وًف��ا  واحتياطاتهم  ح��ذره��م  اجلميع 

انتقال العدوى.

اأن  و�سددوا يف الوقت نف�سه على �سرورة 

اهلل جل  اإىل  بالدعاء  اأك��ر  اجلميع  يجتهد 

عن  وال�سدة  الغم  ه��ذا  يزيل  لكي  ع��اه،  يف 

جميع الباد، ويحفظها من كل �سوء.

وزارة  ف���ي���ه  ق������ررت  ال������ذي  ال����وق����ت  ويف 

االإ�سامية  واملقد�سات  وال�����س��وؤون  االأوق���اف 

���س��اة  الأداء  م�����س��ج��د   3500 ن���ح���و  ف���ت���ح 

اجلمعة، فاإن وزارة الداخلية اأكدت اتخاذها 

واج���راءات  االح��رتازي��ة  االحتياطات  جميع 

االأمنية  اخل��ط��ط  وو���س��ع  العامة  ال�سامة 

على  واحل��ف��اظ  امل�سلني،  ب��ني  التزاحم  ملنع 

عن  ف�سًا  بينهم،  املطلوبة  االأم��ان  م�سافة 

��ا  و���س��ع دوري�����ات ���س��رط��ة راج���ل���ة وخ�����س��و���سً

تزاحًما،  ت�سهد  التي  الكبرية  امل�ساجد  اأم��ام 

امل�ساجد  اإىل  امل�سلني  دخول  عملية  لتنظيم 

وخروجهم منها.

ع����ب����داهلل  امل�������واط�������ن  ق�������ال  ذل���������ك،  اإىل 

اأداء  ا���س��ت��ئ��ن��اف  ع��م��ل��ي��ة  اإن  ع��ب��دال��رح��م��ن 

ال�ساة يف امل�ساجد تعتر فر�سة لاجتهاد 

اأك���ر واأك����ر يف ال��دع��اء اإىل اهلل ع��ز وج��ل، 

��ا يف ه���ذه ال��ف��رتة ال��ت��ي مي��ر بها  وخ�����س��و���سً

ال���وط���ن يف ظ���ل اأزم�����ة ك���ورون���ا، ل��رف��ع ه��ذا 

الوباء عن وطننا و�سفاء جميع املر�سى.

واأك��د ���س��رورة ع��دم ا�سطحاب االأط��ف��ال، 

الراهنة،  الظروف  هذه  ظّل  يف  وبالتحديد 

خوًفا من انتقال العدوى اإليهم يف حال كان 

احلفاظ  ُبغية  امل��ر���س،  ب��ه��ذا  م�ساب  ه��ن��اك 

على �سحة اجلميع، وباالأخ�س االأطفال، اأو 

اأ�سحاب االأمرا�س املزمنة.

الباز عن �سعوره  املواطن حممد  واأع��رب 

بارتياح جراء قرار فتح امل�ساجد الأداء �ساة 

اجلمعة، فامل�ساجد اأماكن للهدوء وال�سكينة 

لهذا  ارت��ي��اح��ي  “رغم  ق��ائ��ًا  والطماأنينة، 

اأن يجري فتح  اأف�سل  اأنني كنت  اإال  القرار، 

وا�ستثناء  االأخ��رى،  ال�سلوات  الأداء  امل�ساجد 

���س��اة ي��وم اجل��م��ع��ة، مل��ا ت�سهده م��ن اأع���داد 

م�سلني اأكر من ال�سلوات االأخرى”.

بالتعليمات  االل��ت��زام  اإىل  اجلميع  ودع��ا، 

املعنية،  اجلهات  عن  ال�سادرة  واالإج����راءات 

النت�سار  ومنًعا  الكل،  �سامة  على  للحفاظ 

كثرية  ب��اأ���س��رار  الت�سبب  وب��ال��ت��ايل  ال��وب��اء، 

تعود �سلبًيا على املواطن والوطن.

ال��ب��از دع���وة وزارة االأوق����اف، لكبار  واأي���د 

ال�����س��ن واالط����ف����ال وم����ن ل��دي��ه��م اأع���را����س 

م��ر���س��ي��ة، ب��ت��ج��ن��ب ال�������س���اة يف امل�����س��اج��د، 

ح��ف��اًظ��ا ع��ل��ى ���س��ام��ة اجل��م��ي��ع، واالل���ت���زام 

بالكمامة والقفازات واإح�سار �سجادة �ساة 

خا�سة.

واع���ت���ر امل����واط����ن ع���م���اد امل����ع����اين، ق���رار 

الطريق  ويف  ج��ي��دة،  “بداية  امل�ساجد  فتح 

بالعودة  ال��ع��امل  ب��دء  م��ع  خا�سة  ال�سحيح، 

فال�سحة  الطبيعية،  احل��ي��اة  اإىل  تدريجًيا 

اأم������ر ج���ي���د وم����ه����م، وك����ذل����ك ع������ودة ع��ج��ل��ة 

ا”. االقت�ساد مهمة اأي�سً

امل��واط��ن��ني وخا�سة  امل��ع��اين، جميع  ودع��ا 

امل�����س��ل��ني اإىل اأخ����ذ اأق�����س��ى درج�����ات احل���ذر 

االإمكان  قدر  واالبتعاد  والوقاية،  واحليطة 

الكمامات  ارت��داء  عن  ف�سًا  التزاحم،  عن 

وال��ق��ف��ازات دوًم����ا يف االأم���اك���ن ال��ت��ي ت�سهد 

ازدح�������ام�������ات، م�����وؤك�����ًدا ������س�����رورة االل����ت����زام 

ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات خ���وًف���ا م���ن ان��ت��ق��ال ال���ع���دوى، 

ف����االأم����ر ح���ال���ًي���ا ي��ق��ع ع��ل��ى ع���ات���ق امل���واط���ن 

بالتعليمات واإجراءات  وعلى وعيه لالتزام 

ال�سحة وال�سامة العامة.

اإىل  املزمنة  االأمرا�س  اأ�سحاب  دع��ا،  كما 

كونهم عر�سة  واالنتباه جيًدا  اأك��ر  احل��ذر 

لاإ�سابة بالوباء.

وك���ان���ت دائ�����رة االف���ت���اء ال���ع���ام، ق���د بينت 

اإن ���س��اة اجل��م��ع��ة ت�����س��ق��ط ع���ن ال�����س��ب��ي��ان 

ع��اًم��ا، وال جت��ب على   14 يبلغوا  ال��ذي��ن مل 

االأم��را���س  اأ���س��ح��اب  ع��ن  ال��ن�����س��اء، وت�سقط 

والكلى  وال�سرطان  القلب  كاأمرا�س  املزمنة 

واالأمرا�س الرئوية والتنف�سية.

الجمعة حظر تجّول شامل

الصفدي يعقد اجتماعا ثالثيا مع نظيريه اليوناني والقبرصي

 وزير المياه يبحث مع السفير االيطالي تنفيذ مشاريع مائية

 بعد 79 يوًما من إغالقها.. األردنيون يعمرون المساجد بصالة الجمعة
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في زمن كورونا
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االنباط-عمان

رع���ى رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ع��م��ر ال���رزاز 

ال������وزراء  توقيع  ام�����س االرب���ع���اء يف دار رئ��ا���س��ة 

وزارة  من  كل  بني  واتفاقيات   تفاهم  م��ذك��رات 

تنمية  وهيئة  الدولية  العمل  ومنظمة  العمل 

 6 لتاأ�سي�س  والتقنية  املهنية  امل��ه��ارات  وتطوير 

لل�سباب  زراع����ي  ودع���م  وار����س���اد  ت�سغيل  م��راك��ز 

االردين  للعمل يف القطاع الزراعي . 

م��راك��ز   تاأ�سي�س  ي��ت��م  االت��ف��اق��ي��ات  ومب��وج��ب 

ال��زراع��ة  اأردن���ي���ني يف جم���ال  وت���دري���ب  ت�سغيل 

يبدا  اأرب��ع حمافظات بحيث  بواقع ٦ مراكز يف 

و�سابة من خريجي  �ساب   ٥٠٠ بت�سغيل  امل�سروع 

فور  ال��زراع��ي  م�ساقه  يف  وط��ن  خ��دم��ة  برنامج 

انتهاء تدريبهم. 

م��ن خالل  ال��دول��ي��ة  العمل  وت��ق��وم منظمة   

م�����س��روع م���ول م���ن امل��م��ل��ك��ه ال��ه��ول��ن��دي��ه ب��دع��م  

واخل��راء  واملوظفني  والتقني  االإداري  اجلانب 

الت�سغيل  �سندوق  ي��ق��وم  ح��ني  يف  امل��راك��ز  لتلك 

والتدريب بهيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية 

يف  العمالة  م�ساركة  �سمان  بتمويل  والتقنية 

ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي وال���ت���اأم���ني ال�����س��ح��ي يف 

ظروف عمل الئقة،. 

ووقع مذكرة التفاهم عن وزارة العمل ، وزير 

منظمة  وع��ن  البطاينة،  في�سل   ن�سال  العمل 

العمل الدولية باتريك داروو، وعن هيئة تنمية 

وتطوير املهارات املهنية والتقنية رئي�س الهيئة 

الدكتور قي�س ال�سفا�سفة . 

ال���رزاز  ال��دك��ت��ور عمر  ال����وزراء  وق���ال رئي�س 

اإن  ال���ل���ق���اء  ع���ق���ب  ���س��ح��ف��ي��ة  ت�������س���ري���ح���ات  يف 

كانت  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ج��الل��ة  توجيهات 

زراعية يف  اأم�س ملحطات  زيارته  وا�سحة خالل 

حمافظتي معان والعقبة ، اإذ اأكدت على اأنه “ ال 

يزرع االأر�س اإال اأبناوؤها”.

التوجيهات  بهذه  تعمل  احلكومة  اأن  واأك���د 

امللكية ب�سكل حثيث، نظرا الأن القطاع الزراعي 

اثبت خالل جائحة الكورونا اأهميته القت�سادنا 

وا�ستقاللنا واعتمادنا على الذات.

االأردن��ي��ني  للمزارعني  ال�سكر  ال���رزاز  ووج��ه 

قائال: “االنتاج الزراعي يف هذه ال�سنة هو اأكرث 

كل  رغ��م  ال�سابقة  ال�سنوات  خ��الل  انتاجنا  من 

القطاع  لهذا  ي�سجل  وهذا  واملحددات  الظروف 

ال��وط��ن��ي ال��ه��ام ال���ذي مي��دن��ا ب��االأم��ن واالأم����ان 

الغذائي ب�سكل كبري”

واأ�سار رئي�س الوزراء اإىل القيمة االقت�سادية 

وال��ذي  االأردن  على  ال��زراع��ي  للقطاع  امل�سافة 

تعد قيمته امل�سافة اأعلى من معظم القطاعات 

نحو  فيه   العمل  ما مت  اإذا  االأخ���رى، خ�سو�سا 

العمالة  وت�سغيل  والت�سدير  الغذائي  الت�سنيع 

االأردنية.

القطاع  ه��ذا  يف  الكثرية  الفر�س  اإىل  ولفت 

بهذا  ال�سامية  امللكية  التوجيهات  اأن  وال�سيما 

املحطات  ا�ستغالل  ���س��رورة  اأك���دت  اخل�سو�س 

الزراعية يف اململكة بال�سكل املنا�سب وبال�سراكة 

م���ع ال��ق��ط��اع اخل���ا����س واجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة 

ف��ر���س عمل  اإي��ج��اد  ب��ه��دف  ال��زراع��ي��ة،  املحلية 

للذكور واالإناث وخ�سو�سا يف االأطراف.

وقال الرزاز اإن لقاء اليوم يعد موؤ�سرا مهما 

على ال�سراكة احلقيقية مع كل االأطراف لتعزيز 

نقابة  ت��واج��د  م��ع  ال��زراع��ي  بالقطاع  النهو�س 

املهند�سني الزراعيني واحتاد املزارعني.

توقيع  ���س��ه��د  ال����ذي  ال��ل��ق��اء  اأن  اإىل  وا����س���ار 

وزارة  م��ن  ك��ل  ب��ني  واتفاقيات  تفاهم  م��ذك��رات 

تنمية  وهيئة  الدولية  العمل  ومنظمة  العمل 

وتطوير املهارات املهنية والتقنية، تناول اأهمية 

اجلمعيات التعاونية يف دعم القطاع الزراعي.

واثنى الرزاز يف االإطار ذاته على جهود وزارة 

بال�سراكة مع منظمة  املو�سوع   العمل  يف هذا 

�ساهمت  التي  هولندا  ومملكة  الدولية  العمل 

ب�سكل اأ�سا�سي يف هذا امل�سروع. 

واأ�ساف :” نحن يف عمل منظم حتى يكون 

هذا العمل الئقا ل�سبابنا و�ساباتنا  و�سيت�سمن 

ال�سحي  والتاأمني  االجتماعي  ال�سمان  تغطية 

وكل ال�سروط الالزمة لل�سالمة املهنية”.

اأن االت��ف��اق��ي��ات التي  ال�����وزراء  واأك����د رئ��ي�����س 

وق���ع���ت ال���ي���وم ت��ع��د خ���ط���وة ه���ام���ة ع��ل��ى ط��ري��ق 

اال�ستفادة املثلى من القطاع الزراعي واالنتقال 

ف��ي��ه اإىل االأم�������ام م���ن ح��ي��ث ا����س���ت���خ���دام امل��ي��اه 

واملدخالت الزراعية بكفاءة، مع تعظيم القيمة 

امل�سافة عند بيع منتجاتنا الزراعية واحليوانية 

خارج االأردن.

ومن جهته قال وزير العمل ن�سال البطاينة 

انها املرة االوىل �سيتم توفري فر�س عمل الئقة 

 ، ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع  االردين يف  ال�����س��ب��اب  لعمل 

لل�سباب  اأن هذه جماالت مهمه  قناعتنا  ونحن 

وان  لن يزرع االر�س غري اأبنائها ، لكن بظروف 

ع��م��ل الئ��ق��ة م���ن خ���الل ت��وف��ري ���س��ب��ك��ة حماية 

وتاأمني �سحي  اجتماعي  اجتماعية من �سمان 

وا�ستخدام و�سائل تقنية وممكنة العمل الزراعي 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى ق���دم و����س���اق م���ع ج��م��ي��ع اجل��ه��ات 

املعنية، �سيوؤدي ذلك اىل توجه ال�سباب نحو هذا 

القطاع.

وا�����س����اف ان ه�����ذه امل���رح���ل���ة ت����ب����داأ ب��ت�����س��غ��ي��ل  

500  متدرب من برنامج خدمة وطن وب�سكل 
ال�سباب  لتحفيز  االوىل  ال��ن��واة  و�سيكون  ف��وري، 

هناك  �سيكون  كما  ال��زراع��ي،  القطاع  يف  للعمل 

على  االردين  ال�سباب  لت�سجيع   اعالمية  حملة 

�سمن  امل��ب��ادرة  وه��ذه  الرنامج،  لهذا  االن�سمام 

لتخفي�س  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  ي�سم  برنامج 

حدة البطالة احلالية واملتوقعة من اثار جائحة 

كورونا، م�سريا اأنه من املتوقع اأن ن�سهد ارتفاع يف 

معدل البطالة نتيجة الظروف املحلية والعاملية 

وعودة االردنيني من دول اجلوار وهذا يجب ان 

يوازيه برامج حكومية م�ستجدة ومبتكرة .

واك����د وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة ووزي����ر ال���زراع���ة املكلف 

الزراعي  القطاع  ان  اخلراب�سة  �سالح  الدكتور 

والتنمية  النمو  رواف��ع  من  ا�سا�سية  رافعة  يعد 

اىل  ت�سري  الدرا�سات  ان  اىل  الفتا  االقت�سادية 

ام��ك��ان��ي��ة ت��وف��ريع��دد ك��ب��ري م���ن  ف��ر���س العمل  

وع���ل���ى م����دى خ��م�����س ���س��ن��وات يف ح����ال ت��ط��وي��ر 

اع��ادة االول��وي��ات  القطاع وتنظيمه وذل��ك وف��ق 

التي تعمل عليها الوزارة واهمها تطوير �سال�سل 

االنتاج النباتي واحليواين واللوج�ستيات .

وا�سار اىل اهمية العمل على توفري ظروف 

ال��ع��م��ل ال���الئ���ق ال��ت��ي ت�����س��ج��ع االردن����ي����ني على 

ال��ق��ط��اع وم��ن��ه��ا توفري  االق��ب��ال للعمل يف ه���ذا 

ال�سمان االجتماعي والتامني ال�سحي و�ساعات 

التاأهيل لل�سباب على  عمل حم��ددة  من خالل 

املهن الزراعية . 

واع�����رب م��ن�����س��ق م��ك��ت��ب ال��ع��م��ل ال���دول���ي���ة يف 

االردن باتريك داروو عن �سعادته بتوقيع مذكرة 

التفاهم مع وزارة العمل وهيئة تنمية وتطوير 

املهارات املهنية والتقنية لتدريب وت�سغيل 500 

اردين يف فر�س عمل زراعية.

االردنية  احلكومة  اهتمام  نقدر  نحن  وق��ال 

اث��ب��ت ���س��م��وده خالل  ال���ذي  ال��زراع��ي  بالقطاع 

ازمة فريو�س كورونا “ وهو امر طبيعي  ان يتم 

اال�ستثمار بهذا القطاع وتعزيز القيمة امل�سافة 

له وتطوير املهارات للعاملني يف هذا القطاع “ .

االحت���اد  اإدارة   رئ��ي�����س جمل�س  ق���ال  ب����دوره، 

اإن  الروا�سدة  عودة  االأردنيني  للمزارعني  العام 

اأزم��ة  اثبت موجودتيه خ��الل  ال��زراع��ي  القطاع 

اإم���داد ال��غ��ذاء  اإذ  �ساهم امل��زارع��ون يف  ك��ورون��ا، 

الدعم  تقدمي  اأهمية  اإىل  م�سريا  للمواطنني، 

الكايف لهم من تاأمني �سحي و�سمان اجتماعي 

وت�سهيالت بنكية اإ�سافة اإىل توجيههم لزراعات 

امل��ي��اه،  ح��دي��ث��ة تقلل م��ن كلفة االن��ت��اج وت��وف��ر 

عليه  متمنيا  ال��ع��م��ل  وزي����ر  ال���روا����س���دة  و���س��ك��ر 

�سمول جميع مناطق اململكة بهذا امل�سروع. 

وم������ن ج����ان����ب����ه، اأ������س�����ار ن���ق���ي���ب امل��ه��ن��د���س��ني 

ال��زراع��ي��ني امل��ه��ن��د���س ع��ب��د ال���ه���ادي ال��ف��الح��ات 

التي  واالتفاقيات  التفاهم  مذكرات  اأهمية  اإىل 

امل��ان��ح��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  ال��ع��م��ل م���ع  وق��ع��ت��ه��ا وزارة 

االأردنيني،  املزارعني  وتدريب  تاأهيل  مبو�سوع 

موؤكدا اأن النقابة تدعم اأي  جهد وطني ي�سب 

يف م�سلحة القطاع الزراعي.

امل��ه��ارات  وتطوير  تنمية  هيئة  رئي�س  واأك���د 

الهيئة  اأن  ال�سفا�سفة  قي�س  والتقنّية  املهنّية 

قدمت الدعم مل�سروع “ ال�سراكة اال�سرتاتيجية 

لتح�سني االآف��اق من خالل فر�س عمل وتعليم 

االأردن”  يف  امل�ست�سيفة  واملجتمعات  لالجئني 

ال����ذي ي�����س��ت��ه��دف ت�����س��غ��ي��ل 500 ���س��اب و���س��اب��ة 

يف  م���رة  الأول  اأن����ه  اإىل  م�����س��ريا  اأوىل،  ك��خ��ط��وة 

االأردن �سيكون هناك فكرة الإن�ساء �سركة زراعية 

�ستكون نواة لدعم القطاع الزراعي يف عدد من 

الدعم  �ستقدم  الهيئة  اأن  اإىل  الفتا  املحافظات، 

م���ن خ����الل ا����س���رتاك���ات ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي 

لتكون فر�س عمل الئقة لالأردنيني، و�ست�ساهم 

اأي�سا يف عملية اإحالل العمالة الوافدة.

الفني  الدعم  تقدمي  اىل  االتفاقية  وتهدف 

الباحثني  و�سول  وت�سهيل  وامل��ايل  واللوج�ستي 

عن عمل من االأردنيني اإىل �سوق العمل يف قطاع 

الزراعة، وذلك من خالل التعاقد مع جمعيات 

االإر�ساد  مكاتب  وت�سغيل  اإن�ساء  لغايات  تعاونية 

والدعم الزراعي يف اأربع حمافظات هي )املفرق، 

اأن ت��ق��وم تلك  اإرب����د، ال���زرق���اء، وال��ب��ل��ق��اء(، على 

العمال  م��ن   ع��دد  ت�سغيل  التعاونية  اجلمعيات 

االأردن���ي���ني م��ن ال���ذك���ور واالإن������اث وم���ن بينهم 

خريجي برنامج خدمة وطن ي�سل اإىل )500( 

ع��ام��ل/ة يف ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي خ��الل م��دة 12 

التدريب  ف��ر���س  ت��وف��ري  اىل  ت��ه��دف  كما  �سهر. 

للم�ستفيدين على قانون العمل وحقوق العمال 

العمل  اإ�سابات  مبخاطر  الوعي  م�ستوى  ورف��ع 

فر�س  تعزيز  اىل  ب��اال���س��اف��ة  جتنبها،  وكيفية 

م��ن خالل  ال��زراع��ي  القطاع  ال��الئ��ق يف  العمل 

تطبيق �سروط عمل اأف�سل.

االنباط-عمان

واالإع����الم،  ل��ل��درا���س��ات  الكاثوليكي  امل��رك��ز  ن�سر 

التابع للبطريركية الالتينية، فيلًما توعوًيا لكيفية 

ع��ودة املوؤمنني اإىل الكنائ�س، وحت��دي��ًدا ي��وم االأح��د 

ح  القادم املوافق ال�سابع من حزيران احلايل. ويو�سّ

قبل  اإتباعها  ال��واج��ب  الوقائية  االإر���س��ادات  الفيلم 

وخالل وبعد امل�ساركة يف االحتفال بالقدا�س الديني.

وي���دع���و ال��ف��ي��ل��م امل���وؤم���ن���ني الإت���ب���اع االإج�������راءات 

الوقائية، التي ت�سمنها بيان جمل�س روؤ�ساء الكنائ�س 

الكمامات وال��ق��ف��ازات، وتعقيم  ك��ارت��داء   ، االأردن  يف 

اإىل الكنائ�س، واحلفاظ على  اليدين قبل الدخول 

الكتب  ا�ستخدام  وع��دم  امل�سلني،  بني  اآمنة  م�سافة 

االأج��ه��زة  بتطبيقات  عنها  واال�ستعا�سة  ال��ورق��ّي��ة 

اخللوّية ملتابعة الن�سو�س، وعدم التجّمع يف �ساحات 

ن�ست  كما  ال�����س��ل��وات،  م��ن  االن��ت��ه��اء  بعد  اِلكنائ�س 

االرائ����دات على ع��دم التزاحم على االأب���واب حلظة 

الدخول واخل��روج، وا�ستبدال امل�سافحة بامياء من 

الراأ�س واليدين، عالمة املودة املتبادلة.

مت ت�سوير الفيلم يف كني�سة الب�سارة لالتني يف 

جبل اللويبدة، و�سارك باإعداده فرق فنية من املركز 

الكاثوليكي، ومتطوعون من كاريتا�س االأردن، فيما 

ينبوع  جوقة  اأداء  من  ترنيمة  مع  امل�ساهد  ترتافق 

املحبة .

واأو���س��ح م��دي��ر امل��رك��ز االأب د. رف��ع��ت ب���در، ب��اأن 

الكاثوليكي  املركز  دور  من  ياأتي  اجلديد  الفيديو 

االجتماعي يف توعوية املوؤمنني وهم يتهياأون للعودة 

من جديد اإىل اأماكن العبادة، موؤكًدا اأنه ومع العودة 

الطبيعية يف مملكتنا احلبيبة،  للحياة  التدريجية 

ثانًيا،  واملجتمعية  اأواًل،  ال�سخ�سية  امل�سوؤولية  ف��اإن 

تقول باأّن على اجلميع احلفاظ على املنجزات التي 

التقّيد  ب��داي��ة اجل��ائ��ح��ة، م��ن خ���الل  حتققت منذ 

ال�سلطات  تقّدمها  التي  والتوجيهات  ب��االإج��راءات 

املعنية قبيل اإعادة فتح اأماكن العبادة، وغريها من 

القطاعات.

اأن تقرع  اإىل  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي  امل��رك��ز  ودع����ا م��دي��ر 

االأح��د  ال�سلوات احل����اّرة، يف  ت��رف��ع  واأن  االأج���را����س 

االأول الإعادة فتح الكنائ�س، من اأجل كّل اجلهود التي 

قدمتها وما زالت االأجهزة احلكومية، وعلى راأ�سها 

تق�سي  وف��رق  ال�سحة  ووزارة  االأزم���ات  اإدارة  خلّية 

الوباء، واجلي�س العربي البا�سل واالأجهزة االأمنية، 

والتي عملت بتناغم وتكافل، حتت قيادة �سيد البالد 

املعظم،  احل�سني  اب��ن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 

لكي تعر �سفينة الوطن، اإن �ساء اهلل تعاىل، اإىل بّر 

االأمان رغم التحديات ال�سحّية واالقت�سادية التي 

فر�ستها اجلائحة على االإن�سانّية باأ�سرها.

وفيما يلي الرابط اخلا�س بالفيلم التوعوي:

https://www.youtube.com/

watch?v=OshRd2Yajao

الحكومة تعمل بناءًا على توجيهات الملك

الرزاز: ال يزرع األرض إال أبناؤها  

فيلم توعوي للمركز الكاثوليكي
 حول فتح الكنائس

 االنباط-عمان

قال وزير التعليم العايل الدكتور حمي الدين توق ام�س 

االأربعاء، اإن عدد امل�ساقات التي جرى حو�سبتها يف اجلامعات 

الر�سمية منذ بداية اجلائحة بلغ 20258 م�ساًقا.

امل�����س��اق��ات  ب��امل��ئ��ة م���ن  21ر82  امل�����س��اق��ات  و���س��ك��ل��ت ه����ذه 

امل�����ط�����روح�����ة ع����ل����ى ج���������دول ال���ف�������س���ل اجل����ام����ع����ي ال����ث����اين 

2019/2020 يف اجلامعات االردنية الر�سمية، فيما بلغت 
ن�سبة امل�ساقات املحو�سبة اإىل امل�ساقات املطروحة يف اجلامعات 

اخلا�سة للف�سل الدرا�سي ذاته 93ر94 باملئة.

التطبيقات  دخ��ل��وا  ال��ذي��ن  ع���دد  اإن  ت���وق  ال��دك��ت��ور  وق����ال 

وامل��ن�����س��ات االإل��ك��رتون��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ات ال��ر���س��م��ي��ة 326643 

طالًبا ي�سكلون ما ن�سبته 07ر77 باملئة من اجمايل الطلبة 

اجل��ام��ع��ات  يف  ط��ال��ًب��ا   133749 دخ���ل  ح��ني  يف  امل�سجلني، 

81ر88  بن�سبة  االإلكرتونية،  التعليمية  ملن�ساتها  اخلا�سة 

باملئة من اجمايل الطلبة يف هذه اجلامعات.

حتى  فو�سلت  ب��االرت��ف��اع  ا�ستمرت  الن�سب  ه��ذه  اأن  واأك���د 

االإلكرتوين من حيث  اللجوء للتعليم  ال�ساد�س من  اال�سبوع 

الر�سمية  اجلامعات  يف  باملئة  5ر94  اإىل  املحو�سبة  امل�ساقات 

27ر99 ب��امل��ئ��ة يف اجل��ام��ع��ات اخل��ا���س��ة ب��زي��ادة م��ق��داره��ا  و 

29ر 12 باملئة للجامعات الر�سمية 34ر4 باملئة للجامعات 
اخلا�سة.

املحو�سبة  امل�ساقات  من  امل�ستفيدين  الطلبة  عدد  اإن  وقال 

يف  و168294  الر�سمية  اجلامعات  يف  طالًبا   417373
اجل��ام��ع��ات اخل��ا���س��ة ب��زي��ادة م��ق��داره��ا 90730 ط��ال��ًب��ا، اإذ 

الر�سمية  اجل��ام��ع��ات  يف  امل�ستفيدين  الطلبة  ن�سبة  و�سلت 

خالل اال�سبوع ال�ساد�س اإىل 49ر86 باملئة، و 52ر85 باملئة 

يف اجلامعات اخلا�سة.

اجلامعات  يف  نوق�ست  التي  اجلامعية  الر�سائل  اأن  وب��ني 

�سهر  لنهاية  بعد  عن  املرئي  االت�سال  تقنيات  عر  االردن��ي��ة 

و  ماج�ستري  ر�سائل   207 منها   286 بلغت  املا�سي  ني�سان 

اطروحة دكتوراه، الفتا اإىل انه مت تقييم جتربة التعليم   79
عن بعد يف اجلامعات االردنية من خالل الوزارة.

التعليم عند  اأن م�ستوى ر�سا الطلبة عن فاعلية  واأو�سح 

ال��وزارة،  اأجرتها  التي  4ر54 باملئة، وفق الدرا�سة  بعد بلغت 

وكانت م�سممة �سمن اأربعة حماور، وهي الو�سائل والتقنيات 

بن�سبة ر�سا عنها بلغت 93ر55 باملئة، واملحتوى االإلكرتوين 

52 باملئة، وفاعلية التدري�س بن�سبة  56ر  بن�سبة ر�سا بلغت 

بلغت  ر���س��ا  بن�سبة  وال��ت��ق��ي��ي��م  ب��امل��ئ��ة،  83ر56  ب��ل��غ��ت  ر���س��ا 

باملئة. 63ر50 
االإل��ك��رتوين  ال��ت��دري�����س  ال��ر���س��ا ع��ن فاعلية  ن�سبة  وح���ول 

 70 54ر  بلغت  ان��ه��ا  ت��وق  ال��دك��ت��ور  ب��ني  املاج�ستري،  لطلبة 

فيما  البكالوريو�س،  برنامج  لطلبة  باملئة  06ر53  و  باملئة، 

بلغت 14ر58 باملئة لطلبة الدبلوم املتو�سط.

تظهر  مل  ال���وزارة،  اأجرتها  التي  الدرا�سة  نتائج  ان  واأك��د 

فرقا ذا داللة اإح�سائية يف درجة الر�سا بني الطلبة القاطنني 

يف القرى عن القاطنني يف املدن عن فاعلية التعليم عن بعد، 

باملئة  37ر54  و  القرى  يف  الطلبة  ل��دى  72ر54  بلغت  اذ 

لدى الطلبة يف املدن.

تخ�س�سات  طلبة  ل��دى  �سجلت  ر�سا  ن�سبة  اأعلى  اإن  وق��ال 

العلوم االإن�سانية بنحو 0ر60 باملئة، تالها طلبة تكنولوجيا 

املعلومات بن�سبة 6ر54 باملئة.

وب����ني اأن ن�����س��ب��ة ال��ط��ل��ب��ة ال���ذي���ن ي�����س��ت��خ��دم��ون امل��ن�����س��ات 

بلغت  امل�����س��ح،  بح�سب  ج��ام��ع��ات��ه��م،  وف��رت��ه��ا  ال��ت��ي  التعليمية 

الذين  االأردن��ي��ة  اجلامعات  الأ�ساتذة  باملئة   92 و  باملئة،   83
ي�ستخدمون هذه املن�سات.

واأفاد 65 باملئة من الطلبة اأن اجلامعات وفرت معلومات 

افاد  فيما  املن�سات،  هذه  ا�ستخدام  كيفية  حول  لهم  اإر�سادية 

عند  فنية  م�����س��اع��دة  وف���رت  اجل��ام��ع��ات  اأن  ب��امل��ئ��ة منهم   51
احلاجة.

وبني الوزير توق ان نتائج امل�سح اظهرت باأن 73 باملئة من 

للمن�سات  الدخول  يف  الذكية  هواتفهم  ي�ستخدمون  الطلبة 

التعليمية الأغرا�س التعلم، يف حني اأن 78 باملئة من االأ�ساتذة 

اأبدى  ي�ستخدمون اأجهزة كمبيوتر املحمول، يف الوقت الذي 

يف تطبيق اآلية ناجح/را�سب  رغبتهم  الطلبة  من  باملئة   87
للف�سل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي 2019/2020.

تبنتها  التي  االإلكرتوين  التعليم  اأن خطة  الوزير  واأو�سح 

مل��دراء  تدريبية  دورة  عقد  �سملت  االزم���ة،  ب��دء  منذ  ال����وزارة 

التعليم االإلكرتوين يف اجلامعات االأردنية احلكومية  مراكز 

التدري�س  لت�سميم  ال��الزم��ة  امل��ه��ارات  الإك�سابهم  واخل��ا���س��ة، 

وتطوير املحتوى االإلكرتوين للم�ساقات الدرا�سية.

ت�سل�سل ت�سميم  اإر���س��ادي يو�سح  اإن��ه مت و�سع دليل  وق��ال 

املحتوى التعليمي عر االنرتنت بالتعاون مع موؤ�س�سة اإدراك 

امللكة  موؤ�س�سة  مبادرات  اإح��دى  املجتمعية،  والتنمية  للتعليم 

رانيا العبداهلل.

وح�����ول اآل���ي���ة ال��ت��ق��ي��ي��م ع���ن ب���ع���د، ق����ال ت����وق اإن م��دي��ري��ة 

تكنولوجيا املعلومات والتحول االإلكرتوين يف الوزارة، عقدت 

التقييم  واآل��ي��ة  الأ�س�س  �سرًحا  ت�سمنت  تدريبية  ور���س  ث��الث 

االإل��ك��رتوين  التعليم  الأه����داف  م��واءم��ت��ه��ا  وكيفية  ب��ع��د  ع��ن 

التعليم عن بعد،  مل�ساركة الطالب يف  املتبعة  الطرق  واأف�سل 

تاون من  بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز وجامعة جورج 

جمال  يف  خمت�سني  ومب�ساركة  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

بناء امل�ساقات االإلكرتونية وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�س يف 

اجلامعات االأردنية احلكومية واخلا�سة.

وبني اأن الوزارة اأعلنت خالل اأزمة كورونا عن دورة بحثية 

56 م�سروًعا بحثًيا، فيما جرى حتديد  ا�ستثنائية تقدم لها 

1790 موقعا جمانيا تتوفر فيها خدمات االنرتنت ميكن 
ا�ستخدامها  واخلا�سة  احلكومية  االأردنية  اجلامعات  لطلبة 

لتقدمي االمتحانات النهائية

 توق: خطط طموحة لدعم التعليم الجامعي اإللكتروني
 في ظل جائحة كورونا

و�سلنا باالأردن واحلمد هلل تعاىل اإىل حالة �سبه ثابته من حيث عدد اإ�سابات كورونا اليومية؛ 

�سوى  الفايرو�س حيث مل تبقى  التعامل مع  االأردنية يف  االإ�سرتاتيجية  وهذا موؤ�سر على جناح 

ال��دول املجاورة؛ فالتعامل مع  ال�ساحنات من  القادمة من اخل��ارج واملغرتبني و�سائقي  احل��االت 

اأي هجمة مرتّدة  م��ن  ال��روت��وك��ول الطبي مطلوب وب��دق��ة متناهية خ��وف��اً  ه��ذه احل���االت وف��ق 

للفايرو�س ال �سمح اهلل تعاىل؛ فتجاوزنا مرحلة الذروة يف مكافحة فايرو�س كورونا بف�سل اجلهود 

ومتابعة  الر�سمية  لالأجهزة  مبا�سرة  ملكية  بتوجيهات  كانت  والتي  االأردنية  للدولة  االإ�ستباقية 

اأي�ساً لالإلتزام ال�سعبي يف ذلك؛ حيث تّوجنا املرحلة االأوىل من حيث البعد ال�سحي والوقائي 

اململكة؛ وبالطبع ال  ال�سفر داخل  اإىل قرابة  االإ�سابات  اأع��داد  اإذ و�سلت  بف�سل تعا�سد اجلميع 

تخلو من اإ�سابات ال تتجاوز عدد اأ�سابع اليد الواحدة يومياً قادمة من اخلارج على احلدود؛ كل 

ذلك يوؤ�سر اإىل جناح مظّفر يف اجلانب ال�سحي؛ ولذلك بداأت منذ قرابة ال�سهر املرحلة الثاين 

االإنتاجية منها والتي ت�سّغل االأيدي  لغايات العودة للعمل من قبل بع�س القطاعات وخ�سو�ساً 

العاملة وت�سمن التباعد االإجتماعي اإبان العمل دومنا جتّمعات تذكر وب�سوابط ال�سالمة العامة 

القطاعات وحتى  واأو�سكنا واحلمد هلل على فتح كل  اإعتمادها؛  التي مت  املعايري  وال�سحة ووفق 

املحافظات؛ ولذلك نحن هنا نعيد قراءة املوقف من خمتلف اجلوانب واالأ�سعدة:

بب�سمات  كانت  القطاعات  وت�سبيك  امليدانية  واملتابعة  االإ�سرتاتيجية  واخلطط  ال��روؤي��ة   .١

جاللة امللك حفظه اهلل؛ وكانت ريادية واإ�ستباقية وي�سار لها بالبنان على م�ستوى العامل؛ فكان 

االأردن منوذجاً يحتذى يف كيفية التعامل مع اجلائحة وباأقل اخل�سائر الب�سرية؛ كيف ال و�سعار 

املغفور له احل�سني طيب اهلل ثراه االإن�سان اأغلى ما منلك؛ و�سعار اأبا احل�سني حفظه اهلل تعاىل 

االأردنيون على قّدر اأهل العزم؛ ولالأمانة اأثبت االأردن جناعة وجود مركز اأمن واإدارة اأزمات لتويل 

اإدارة االإزمات والتن�سيق بني كل اجلهات ذات العالقة.

التعامل  يف  ال�سفافية  حيث  مثالياً؛  كان  اجلائحة  مع  التعامل  وطريقة  ال�سحي  اجلانب   .٢

فرق  وحيث  والوفيات؛  وال�سفاء  االإ�سابة  ح��االت  عن  لالإعالن  املتوالية  ال�سحفية  وامل��وؤمت��رات 

املثالية؛  الع�سوائية  الفحو�سات  وحيث  اململكة؛  حمافظات  كل  يف  وجهودها  الوبائي  التق�سي 

من  املتميزة  اخل���رات  وحيث  الطبية؛  التحتية  والبنى  واجل��ه��وزي��ة  للمر�سى  الطبابة  وحيث 

القوى الب�سرية الكفوؤة واملدربة؛ وحيث التن�سيق بني كل اجلهات على اأوجه؛ وحيث امل�ست�سفيات 

واملخترات املجّهزة والرائعة؛ فنجح اجلانب الطبي باإمتياز واحلمد هلل تعاىل.

٣. اجلانب االأمني وتطبيق قانون الدفاع من قبل اأبناء القوات امل�سلحة واالأجهزة االأمنية كان 

املواطنني  والعالقة بني  االأردن  تاأخذ  كانت  العاملية  االإع��الم  و�سائل  اأن  لدرجة  مبثالية ق�سوى 

الع�سكري  االأم��ن  االأمنية يف  واالأجهزة  �ساهم اجلي�س  يحتذى؛  عاملياً  واالأم��ن منوذجاً  واجلي�س 

يف  و�ساهموا  وامل��واط��ن��ني؛  ال��دول��ة  ب��ني  العالقة  اإح���رتام  يف  و�ساهموا  واالإج��ت��م��اع��ي  وال�سيا�سي 

متتني العالقة بني الدولة واملواطن واإ�ستعادوا ثقة املواطن باحلكومة؛ وكانوا خري �سند وعون 

للم�سابني واملر�سى والفقراء والثكاىل واالأيتام وكل النا�س؛ وكان اأبناء اجلي�س واالأجهزة االأمنية 

حماة حقيقيني لهذا الوطن واأهله و�سمعته؛ وهم اليوم يعودون ملواقعهم الع�سكرية خارج املدن 

نزجي لهم التحية من القلب على جهودهم الوطنية املخل�سة.

النا�س  معظم  اإل��ت��زم  اأوج��ه��ا؛ح��ي��ث  يف  جتّلت  االأردن  و�سيوف  االأردين  امل��واط��ن  ح�سارية   .٤

تلكوؤ  من  بالرغم  املنزيل؛  والعزل  االإجتماعي  والتباعد  للحظر  بالن�سبة  احلكومية  بالقرارات 

البع�س يف البداية اإال اأنهم عاودوا االإلتزام؛ وبات املواطنون يلتزمون باالأ�س�س واملعايري ال�سحية 

الدفاع  بقانون  االإل��ت��زام  جتلي  وك��ان  والنظافة؛  االآم��ن��ة  وامل�سافات  واملظهر  اللبا�س  حيث  م��ن 

دوم��اً  الوطن  خندق  يف  اأنهم  املواطنون  فاأثبت  اأوج��ه��ا؛  على  عنه  املنبثقة  احلكومية  وال��ق��رارات 

واأدركوا اأن البقاء يف املنازل والتباعد االإجتماعي هي مفاتيح جناح االأردن يف كبح جماح الوباء.

وامل�سموع  املرئي  االإع��الم  اأ�سعدة  كافة  على  طليعياً  دوراً  اأخ��ذ  قد  االإع��الم��ي  البعد  وك��ان   .٥

واملقروء والتكنولوجي والتوا�سل االإجتماعي؛ فكان االإعالميون جلهم يف خندق الوطن وعملوا 

باأمانة واإخال�س وكانوا مع الوطن و�سعارهم الو�سوح وال�سفافية واملهنية وامليدانية واجلهوزية 

العالية؛ فاأّطروا ومّثلوا اإعالم الدولة مبعنى الكلمة.

٦. واأما البعد االإقت�سادي فكان كب�س فداء ن�سبياً يف زمن جائحة كورونا؛ بالرغم من اجلهود 

املركزي  البنك  وقرو�س  امل��ايل  والدعم  االإجتماعي  ال�سمان  وخطط  لذلك  املبذولة  الر�سمية 

وتاأجيل االأق�ساط وال�سناديق الداعمة للمتعطلني عن العمل وخطط التعايف االإقت�ساد وغريها؛ 

اإِاَلّ اأن معظم القطاعات االإنتاجية وال�سناعية ت�سررت وكذلك هم العمال واأرباب العمل؛ ولهذا 

قّدرت اخل�سائر االإقت�سادية مبا ال يقل عن ملياري دينار اأردين؛ ومع ذلك كله نتطّلع الإ�ستكمال 

العودة التدريجية ملواقع العمل لكل القطاعات مع �سرورة تطبيق معايري واأ�س�س ال�سالمة العامة 

ح�سب االأ�سول.

٧. خطة العودة ملواقع العمل بداأت بها احلكومة تدريجياً ووفق برنامج زمني لذلك و�سيتم 

واأعطيت  ب�سيطة؛  قطاعات  من  تبقى  ما  الإ�ستكمال  االأي���ام  قابل  يف  لذلك  املزيد  عن  االإع���الن 

حمددة؛  �سوابط  ووفق  الوباء  الإنت�سار  خطورة  ت�سّكل  ال  التي  االإقت�سادية  للن�ساطات  االأولوية 

ومع ذلك فاإن كل القطاعات حتتاج للعودة التدريجية مبا فيها العاملون باجلامعات واملدار�س 

دومنا طلبة يف الوقت احلايل لغايات العمل على اإ�ستكمال اأن�سطتهم التعليمية يف جمال التعليم 

عن ُبعد.

٨. نتطّلع اليوم قبل الغد لعودة احلياة لوطننا احلبيب ولكل دول العامل؛ فاجلائحة عاملية 

والنظرة االإن�سانية مطلوبة وخ�سو�ساً اأن اجلائحة ممتدة وعابرة للحدود ولن تنتهي من دولة 

تكون  اأن  لغايات  االأزم��ة  هذه  من  للخروج  دويل  تن�سيق  مطلوب  ولذلك  عاملياً؛  اإنتهائها  دومن��ا 

ذروتها يف زمان واحد واخلروج منها كذلك.

ب�سراحة: باملجمل جنح االأردن باإمتياز يف التعامل مع جائحة كورونا؛ فتمّيز على كل االأ�سعدة 

االأزمة؛  واإدارة  وامل�سلكية  واالإعالمية  واالأمنية واحل�سارية  والع�سكرية  والطبية  االإ�سرتاتيجية 

لي�س  ثمناً  اإقت�سادنا  دفع  الوطن؛ ومع ذلك  االأعلى يف هذا  وال�سالمة لالإن�سان  الوقاية  فكانت 

�سهاًل يف ظل معاناته اأ�ساًل من اأزمة اإقت�سادية خانقة؛ حفظ اهلل الوطن وقائد الوطن واجلي�س 

واالأمن والكوادر الطبية والتعليمية واخلدمية وال�سعب.
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الي�سار   وع��ل��ى  ث��غ��رة ع�سفور  بال�سبط يف  االن  اق��ف  ارب���د   م��ن عملي يف  ق��ادم  وان��ا 

اأرى �سباب ال�سباح ا�سعر باالرتياح  و هذا  واليمني مناظر جميله ويف ال�سباح عندما 

عمان  بني  القدمي  الطريق  يعرف  ال  ومن  وطننا  يف  اجن��ازات  من  امل�ساء  االتو�سرتاد 

وارب���د ام��ل��ي اأن مي��ر منه وال زل��ت اح��ب��ه الأن���ه ي��رب��ط امل��ا���س��ي واحل��ا���س��ر وم��ن يقتدي 

وا�سرته  ل���اردن  نهار  ليل  �سيدنا   جالة  ويعمل  امل��ي��دان   يف  ويتابع  امللك  جالة  يف 

ويقارن مع  اجلائحه  اأزم��ة  يف  الدوله  الواقع وجهود  وي��رى  التي حتققت  واالجن��ازات 

اأن نفتخر باننا اردنيون وقيادتنا ها�سميه  ولكن ما يبعث على االأمل  العامل فيحق لنا 

والت�سوي�ش  واال���س��اع��ات  الفنت  اث��ارة  يف  قله  وه��م  البع�ش  قيام  واال���س��م��ئ��زاز   واحل��زن 

ون�سر  وتلفيقا  كذبا  وينعقون  املطلوب  البناء  النقد  عن  بعيدا  والتحري�ش  والت�سويه  

تريد  ال  خارجيه  جلهات  عماله  اأو  واب��ت��زاز   �سخ�سيه  الأه��داف  والد�سائ�ش  الكراهيه 

والنماء  واالم��ه  والقد�ش  وفل�سطني  االأردن  اأج��ل  من  االأردن  مواقف  ويغيظها  اخل��ر 

اليوتيوب  ي�ستخدم  اأو  من�سورات  ي��وزع  اأو  بيانات  ي��وزع  من   فهناك  ولا�سف  واالم��ن  

يف  غ��ارق  بانه  نف�سه  يعرف  بع�سهم  و  �سيئا   ا�ستخداما  االجتماعي  التوا�سل  وقنوات 

اأو  وزوجته  زوج  مع  واالف�ساد حتى  واجلهويه   وال�سلليه  واالقليميه  والف�ساد  االخطاء 

النا�ش و ل�ساعات  وملفات بع�سهم  كلها ف�ساد وابتزاز  ورغم ذلك  اأمام  اإغاق مكتبه 

فا زال البع�ش ينعق وينطبق على من ينعق كذبا 

التنه عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم

هيبة  وتطبيق  وقانونيه  حازمه  اإج���راءات  اتخاذ  يف  معها  كلنا  الدوله  ف��اإن  ولذلك 

قنوات  ي�ستخدم  اأو  بيانات  اأو  من�سورات  يوزع  اأو  وفتنا  كذبا  ينعق  من  كل  على  الدوله 

ك�سف  الدوله يف  وكلنا مع  اأو حديث    كتابة  �سيئا  يف  ا�ستخداما  االجتماعي  التوا�سل 

راأ���ش  على  وه��م  البع�ش  قيام  يعقل  فا  ف�سادهم   وك�سف  للق�ساء  وتقدميهم  ه��وؤالء 

عملهم يف وزارات اأو دوائر اأو موؤ�س�سات اأو جامعات  اأو من يعمل  يف الداخل اأو اخلارج  

تغير  يف  والفنت   االإ�ساعات  وبث  وموؤ�س�سات  اأ�سخا�ش  ت�سويه  يف  موؤ�س�سات  يف  ويعمل 

فان اأو فان الن فان ك�سف كذب البع�ش ومل يقدموا �سيئا للموؤ�س�سه التي يعملون 

وبع�ش  ا�سخا�ش  اإىل  واال�ساءه  والت�سهر   والقمح  والذم  الكاذبه  االأخبار  ون�سر  فيها  

والف�ساد  وال��ك��ذب  والو�سوليه  باالنتهازيه  يت�سفون  ب��ذل��ك  ي��ق��وم��ون  م��ن  ي��ب��دو  كما 

ول��ذل��ك وامل��ط��ال��ب��ه ك��م��ا �سمعت ال��ي��وم وب�����س��وت ع��ايل )ك��ف��ى ا���س��اءات ل���اردن ( وكفى 

وال�سخا�ش من  وموؤ�س�سات(    ودوائ��ر  ) جلامعات  اال�ساءه  وكفى  )ا�ساءات ال�سخا�ش( 

االبتزاز  وممار�سة  ال�سخ�سيه  وانف�سام  العظمه  جنون  يف  بع�سهم  م�سابني  اأ�سخا�ش 

و لي�ش لهم على االأر�ش قيمه و بع�سهم رهن نف�سه لل�سيطان وبع�سهم ال يعرف لغة 

الدوله التي تخرج منها يف اجلامعه  

كفى ونريد فعا العني احلمرا ملثل هوؤالء

هذا الوطن يحكي ق�سة جناح 

ينعق  بع�ش من  اجتاه  واحدا  �سفا  نقف  ان  منا جميعا  ي�ستحق  االردن  الوطن  هذا 

ويكذب 

هنا نعي�ش وهنا منوت

بقيادة  الها�سميه  وقيادتنا  االمنيه  واالأج��ه��زة  واجلي�ش  وال�سعب  الوطن  اهلل  حمى 

جالة امللك عبد اهلل الثاين اىمعظم 

د .مصطفى محمد عيروط

 من ثغرة عصفور االن

اخلمي�س   4/ 6 / 2020 

االنباط-عمان

االرب��ع��اء،  ام�����ش  ال�سحة  وزارة  ت�سلمت 

م���ع���دات ول�������وازم ط��ب��ي��ة ق��دم��ت��ه��ا م��ن��ظ��م��ة 

ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��دع��م ج��ه��ود ال�����وزارة يف 

ال��ت��ع��ام��ل م���ع ف���رو����ش ك���ورون���ا واح��ت��وائ��ه 

انت�ساره. ومنع 

وقال مدير مديرية التزويد وامل�سرتيات 

يف الوزارة الدكتور ماهر الزيود اإن املعدات 

اآالف  و10  ك��م��ام��ة  م��ل��ي��ون  ن�����س��ف  ���س��م��ل��ت 

وج����ه،  غ���ط���اء  اآالف  و10  ط���ب���ي  اف����ره����ول 

لفح�ش  ح��دي��ث  ج��ه��از   200 اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

وبدالت  واقية  ونظارات  بعد،  عن  احل��رارة 

اجلراحية. للعمليات  خم�س�سة 

وا�سار اإىل ان امل�ساعدات �ستعزز جاهزية 

ف��رو���ش  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  الطبية يف  ال���ك���وادر 

والربوتوكوالت  االإج���راءات  �سمن  ك��ورون��ا 

التي تتخذها الوزارة وفقا للوائح ال�سحية 

احلديثة. العاملية 

واع�������رب ع����ن ت���ق���دي���ر ال���������وزارة مل���ب���ادرة 

م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال���دول���ي���ة، م�����س��را اإىل 

التعامل مع هذه  التعاون بني اجلانبني يف 

ال�سحي  ال��ن��ظ��ام  ق����درة  ل��ت��ع��زي��ز  اجل��ائ��ح��ة 

تداعياتها. ملواجهة 

االنباط-عمان  

اأع���ل���ن ����س���ن���دوق امل���ع���ون���ة ال���وط���ن���ي���ة ان 

امل�ستفيدة  االأ�سر  عدد  رفع  قررت  احلكومة 

والعاملني  املياومة  عمال  دعم  برنامج  من 

ربع  اإىل   ،”2 “تكافل  منتظم  غ��ر  ب�سكل 

اأ�سرة. مليون 

وقال مدير عام ال�سندوق عمر امل�ساقبة 

ر�سائل  اأر�سل  ال�سندوق  اإن  االربعاء،  ام�ش 

اأ�����س����رة ج���دي���دة  األ������ف   30 ن�����س��ي��ة ل���ق���راب���ة 

الإع���ام���ه���م ب��ا���س��ت��ف��ادت��ه��م م���ن ال��ربن��ام��ج 

“تكافل  امل��ي��اوم��ة  ل��دع��م ع��م��ال  احل��ك��وم��ي 

اإلكرتونية  حمافظ  بفتح  ومطالبتهم   ”2

النقدي. الدعم  ال�ستقبال 

امل�����س��ت��ف��ي��دة من  االأ�����س����ر  ع����دد  اأن  وب����ني 

املياومة  عمال  لدعم  احلكومي  الربنامج 

اأك��ر  ب��ل��غ  منتظم  غ��ر  ب�سكل  وال��ع��ام��ل��ني 

لا�سراع  االأ�سر  داعيا  اأ�سرة،  األف   230 من 

الدعم  الإي��داع  االإلكرتونية  املحافظ  بفتح 

النقدي يوم االحد املقبل.

 9 ا���س��ت��ق��ب��ل  ال�����س��ن��دوق  ان  اإىل  واأ�����س����ار 

اأ�س�ش  اأن  تبني  درا�ستها  وبعد  تظلم،  اآالف 

و������س�����روط اال�����س����ت����ه����داف م����ن ال���ربن���ام���ج 

والعاملني  املياومة  عمال  لدعم  احلكومي 

ب�سكل غر منتظم “تكافل 2” تنطبق على 

6 اآالف اأ�سرة.

�سندوق  ب���اإدارة  املكلفة  اللجنة  وح��ول��ت 

دي���ن���ار  م���ل���ي���ون   27 م��ب��ل��غ  وطن”  “همة 
الوطنية،  املعونة  �سندوق  اأم��ان��ات  حل�ساب 

الإدارة  امل��ك��ل��ف��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت���ربع  اإىل  ا���س��اف��ة 

ح�ساب اخلر مببلغ 766 األف دينار لتنفيذ 

الربنامج احلكومي الذي اأطلقته احلكومة 

يوم 16 ني�سان املا�سي، لدعم عمال املياومة 

وامل��ت�����س��رري��ن  يومي”  ب���اأج���ر  “العاملني 
من  للحد  ُفر�ش  ال��ذي  التجول  حظر  من 

انت�سار فرو�ش كورونا

االنباط-عمان

العربية، حتذيرها  البوتا�ش  �سركة  جددت 

م��ن اإع��ان��ات ُم��ف��ربك��ة ي��ج��ري ت��داول��ه��ا عرب 

م����واق����ع ال���ت���وا����س���ل االج���ت���م���اع���ي وم��ن�����س��ات 

من  �ساغرة  وظائف  وج��ود  تدعي  التوظيف، 

وتطلب  ال�����س��رك��ة،  يف  التخ�س�سات  خم��ت��ل��ف 

بياناتهم  تعبئة  املواقع  هذه  م�ستخدمي  من 

ال���س��ت��غ��ال��ه��ا ف��ي��م��ا ب��ع��د الأه�������داف وغ���اي���ات 

م�سبوهة.

عاقة  اأال  ال�سركة  توؤكد  ال�سدد،  هذا  ويف 

ل��ه��ا م���ن ق���ري���ب اأو ب��ع��ي��د ب���ه���ذه ال�����س��ف��ح��ات 

الوهمية، واأن ال�سفحات واحل�سابات اخلا�سة 

بها على مواقع التوا�سل االجتماعي هي تلك 

املوّثقة ر�سميا وحتمل �سعار التوثيق الر�سمي 

املعروف من قبل تلك ال�سفحات واملواقع.

ودع�������ت ال�������س���رك���ة امل����واط����ن����ني وج���م���ه���ور 

م����واق����ع  ع����ل����ى ����س���ف���ح���ات���ه���ا يف  م���ت���اب���ع���ي���ه���ا 

ت���وّخ���ي احل����ذر،  اإىل  ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي 

وع�����دم اال���س��ت��ج��اب��ة ل��ط��ل��ب ه����ذه ال�����س��رك��ات 

املرفقة  ال��رواب��ط  اإىل  بالدخول  وال�سفحات 

ال�سخ�سية  بياناتهم  وتعبئة  اإع��ان��ات��ه��م  يف 

لغايات ا�ستغالها بعمليات ن�سب واحتيال اأو 

للم�ساءلة  تعر�سهم  قد  اأخ��رى  جرائم  اأي  يف 

القانونية.

باملاحقة  �ستقوم  اأن��ه��ا  ال�����س��رك��ة،  واأك����دت 

ال�����س��رك��ات  ه����ذه  ي��ق��ف وراء  مل���ن  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

اجلرائم  قانون  مبوجب  امل��زورة،  وال�سفحات 

حتتفظ  واأن���ه���ا   ،2015 ل�����س��ن��ة  االإل���ك���رتون���ي���ة 

اإىل  ال��رج��وع  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة  حقوقها  بجميع 

ي��ق��ف وراءه����ا جنائياً  ال�����س��ف��ح��ات وم���ن  ه���ذه 

ومدنياً.

االنباط-عمان  

العام  النقل  منظومة  لقطاعات  ممثلون  �سكا 

ال����دويل،  وال��ن��ق��ل  املتخ�س�ش  ال�سياحي  وال��ن��ق��ل 

تعانيها  التي  ال�سعبة  االقت�سادية  ال��ظ��روف  من 

ال�����س��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة حت��ت مظلتهم، وذل���ك ج��راء 

ت��ع��ط��ل اع��م��ال��ه��ا م��ن��ذ ان��ت�����س��ار ف���رو����ش ك���ورون���ا، 

امل��ت��اأث��ري��ن  م��و���س��ح��ني ان ق��ط��اع��ات��ه��م ك��ان��ت اول 

و�ستكون اآخر املتعافني من تبعات الوباء.

واك��������دوا خ�����ال ل���ق���اء ن��ظ��م��ت��ه غ���رف���ة جت����ارة 

ال�سركات  ان  الثاثاء مبقرها،  ام�ش  عمان م�ساء 

اعمالها  ك���ون  مب����اأزق  مت��ر  بقطاعاتهم  ال��ع��ام��ل��ة 

تعطلت بالكامل وو�سلت ملرحلة ال�سفر خ�سو�سا 

ي�ستدعي  ال��ذي  االم��ر  منها،  والدولية  ال�سياحية 

تدخا حكوميا الإنقاذها وادامة اعمالها.

وب��ي��ن��وا ان ال�����س��رك��ات ب��ات��ت ال��ي��وم ع��اج��زة عن 

وكلف  التزاماتها  وتغطية  موظفيها  روات��ب  دف��ع 

ال��ت�����س��غ��ي��ل وال��ن��ف��ق��ات االخ�����رى امل��رتت��ب��ة عليها، 

م��ط��ال��ب��ني ب����اإع����ف����اءات م����ن ر�����س����وم ال��رتخ��ي�����ش 

وال���ت���اأم���ني وب����دل اال���س��ت��ث��م��ار وم��ن��ح��ه��م ق��رو���س��ا 

مي�سرة وت�سهيات مالية للم�ساعدة باخلروج من 

ال�سعوبات التي تواجههم.

واكد رئي�ش النقابة العامة الأ�سحاب البا�سات 

االردن����ي����ة امل��ه��ن��د���ش ع���ب���دال���رزاق اخل�����س��م��ان، ان 

مبختلف  ال��رك��اب  نقل  بقطاع  العاملة  ال�سركات 

فرو�ش  قبل  مرتاكمة  �سعوبات  تعاين  امناطها 

كورونا لكنها تعمقت اكر بعد اأزمة الوباء وتوقف 

امورها  ع��ن تدبر  ع��اج��زة  م��ا جعلها  كليا  دخلها 

املالية.

العامة  وال�سامة  ال�سحة  تدابر  ان  واو�سح 

فرو�ش  ملكافحة  املتخذة  احلكومية  واالج����راءات 

كورونا ومنع انت�ساره فر�ست على �سركات القطاع 

ف��وري��ا  دع��م��ا  يتطلب  م��ا  طاقتها  بن�سف  ال��ع��م��ل 

ال�سامة  ب�سروط  واالل��ت��زام  اخل�سائر  من  للحد 

التي  املخالفات  احلافات  حتميل  وع��دم  العامة، 

باتت عاجزة  ال�سركات  ان  ال�سائق، مبينا  يرتكبها 

التزاماتها  وتغطية  موظفيها  روات����ب  دف���ع  ع��ن 

وكلف الت�سغيل والنفقات االخرى املرتتبة عليها، 

اىل جانب عدم متكنها من اال�ستفادة من برنامج 

قرو�ش البنك املركزي الرتفاع مديونيتها ووجود 

تاأخر يف �سداد االلتزامات املرتتبة على ديونها.

واك����د ان ق��ط��اع ن��ق��ل ال���رك���اب ال����ذي ي�����س��م 6 

اأزم���ة عميقة  دخ��ل يف  اململكة  بعموم  االف حافلة 

ت��وؤدي اىل اغ��اق لل�سركات وافا�سها، ما مل  قد 

وجت��اوز  بالعمل  اال�ستمرار  على  م�ساعدتها  يتم 

ال�سعوبات، موؤكدا وجود توافق بني النقابة ووزارة 

النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام على الكثر 

من الطلبات التي تهم ال�سركات.

وط���ال���ب امل��ه��ن��د���ش اخل�������س���م���ان، ب��ت��ع��ل��ي��ق دف��ع 

للبنوك  العام  النقل  قطاع  على  املرتتبة  ال��دي��ون 

و�سركات التمويل للعامني احلايل واملقبل من دون 

���س��روط منح  وت�سهيل  التاأجيل،  ف��وائ��د على  دف��ع 

القرو�ش بفوائد منخف�سة ال تتجاوز 2 باملئة مع 

فرتة �سماح.واكد �سرورة ا�ستمرار التزام ال�سمان 

�سندوق  م��ن  بالقطاع  العاملني  روات���ب  بتغطية 

التعطل، والغاء ال�سرائب امل�ستحقة على القطاع 

مطالبا   ،2020 و   2019 ل��ع��ام��ي  امن��اط��ه  بجميع 

كذلك، ب�سرورة تفعيل املادة )11( من قانون رقم 

19 ل�سنة 2017 اخلا�ش بتنظيم الركاب، التي تن�ش 

لدعم  الركاب”،  نقل  دع��م  “�سندوق  ان�ساء  على 

املوؤ�س�سات وال�سركات املت�سررة واملتعرة وللحد من 

تاأثر اأزمة كورونا على االقت�ساد الوطني.

وا�سار اىل �سرورة عدم ا�ستيفاء بدل ترخي�ش 

احل��اف��ات مبختلف احجامها ���س��واء ل��دى دائ��رة 

ال��ربي  النقل  ق��ط��اع  تنظيم  هيئة  او  الرتخي�ش 

للعامني احلايل واملقبل ور�سوم ترخي�ش املكاتب، 

واعفاء ال�سركات من دفع ر�سوم وبدالت اال�ستثمار 

وتخفي�ش  للحافات  الت�سغيلي  العمر  ومت��دي��د 

ر�سوم التامني.

ال�سياحي  النقل  جمعية  رئي�ش  ا���س��ار  ب����دوره، 

ال�سياحي  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع  ان  اىل  احل���اي���ك،  �سفيق 

امل��ت��خ�����س�����ش مي���ر مب������اأزق ك����ون اع��م��ال��ه تعطلت 

بالكامل منذ انت�سار فرو�ش كورونا وتوقف حركة 

الربع  قبل  يعود  لن  ن�ساطه  ان  موؤكدا  ال�سياحة، 

باأح�سن االح��وال ويف حال  املقبل  العام  االول من 

انتهاء الوباء.

واو�سح ان هناك 12 �سركة تعمل مبجال النقل 

ال�سياحي املتخ�س�ش حجم ا�ستثماراتها يزيد على 

200 مليون دينار، يعمل لديها الفا عامل و�سائق 

719 حافلة  ال��ق��ط��اع  ف��ي��م��ا مي��ت��ل��ك  وم�����س��ت��خ��دم، 

ومركبة �سياحية بهدف رفع م�ستوى خدمة النقل 

�سوق  ومتطلبات  يتما�سى  مبا  باململكة  ال�سياحي 

ال�سياحة العاملي.

ما  ا�ستثمرت  ال��ق��ط��اع  ���س��رك��ات  ان  اىل  وا���س��ار 

يقارب 50 مليون دوالر ل�سراء حافات ومركبات 

�سياحية حديثة م�ستفيدة من احلوافز اجلمركية 

وال�سريبية التي اقرتها احلكومة بهذا اخل�سو�ش 

بهدف مواكبة حالة التعايف والن�ساط الكبر الذي 

عا�سه القطاع ال�سياحي خال العامني املا�سيني.

بالتن�سيق مع  املركزي  البنك  وطالب احلايك 

البنوك الدائنة لتاأجيل ت�سديد اق�ساط القرو�ش 

امل�����س��ت��ح��ق��ة ع��ل��ى ال���ق���ط���اع مل����دة ع�����ام، اىل ج��ان��ب 

ال�سياحي  النقل  ل�سركات  مي�سرة  قرو�ش  توفر 

املتخ�س�ش ملدة ع�سر �سنوات دون فوائد وبقيمة 30 

باملئة من اي��رادات النقل ال�سياحي ح�سب القوائم 

اخلا�سة بكل �سركة خال عام 2019 والتي ت�سكل 

امل�ساريف الثابتة لعمل ال�سركات.

�سركة  اي  ترخي�ش  لوقف  النقل  وزارة  ودع���ا 

نقل �سياحي جديدة نظرا الإغ��راق ال�سوق املحلية 

ب���اأع���داد ك��ب��رة م��ن احل��اف��ات ال�سياحية خ��ال 

الفرتة التي �سبقت اأزمة فرو�ش كورونا، و�سرورة 

اعفاء �سركات النقل ال�سياحي من ر�سوم ترخي�ش 

واملقبل،  احل���ايل  للعامني  وحافاتهم  ال�سركات 

املتعلقة بتجديد رخ�ش  ال��ب��دالت  ر���س��وم  وك��ذل��ك 

املهن والدعاية واالعان.

ك��م��ا ط��ال��ب احل��اي��ك ب�����س��رورة مت��دي��د العمر 

املحدد  ال�سياحية  واملركبات  للحافات  الت�سغيلي 

�سمن احكام النظام املعدل لنظام ترخي�ش النقل 

ال�سياحي رقم )37( ل�سنة 2019، ملدة عامني اآخرين 

العاملة على خطوط  اأ�سوة باحلافات واملركبات 

النقل العام الداخلي.

النقل  جمعية  رئي�ش  ن��ائ��ب  لفت  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

ال�سياحي عبدال�ستار ابو ح�سان، اىل ان قطاع النقل 

ب�سكل عام “مظلوم” ومل يلق االهتمام الكايف من 

الوطني  لاقت�ساد  اهميته  رغ��م  املعنية  اجلهات 

ويتحمل اليوم تكاليف ت�سغيل عالية، ما يتطلب ان 

يكون هناك وقفه حقيقية مل�ساعدة العاملني فيه 

وادامة اعمالهم.

و����س���دد ع��ل��ى ����س���رورة ان ي��ك��ون ه��ن��اك ن��ظ��رة 

تكاملية يف دعم قطاع النقل بعموم اململكة �سمن 

القائمة حاليا  الت�سوهات  وازال��ة  وا�سحة  �سروط 

اىل جانب ان�ساء �سندوق وطني لدعم النقل العام، 

بخ�سو�ش  ال��ك��ربى  عمان  ام��ان��ة  بتجربة  م�سيدا 

دعم قطاع النقل العامل بالعا�سمة.

وتوقع ابو ح�سان ان ت�سل خ�سائر �سركات النقل 

لنحو  احل��ايل  ال��ع��ام  خ��ال  املتخ�س�ش  ال�سياحي 

م�ساعدة  ���س��رورة  على  دي��ن��ار، م�سددا  م��اي��ني   7

القطاع وتلبية مطالبة وال�سيما املتعلقة باالإعفاء 

ت�سكل  وال��ت��ي  واال�ستثمار  الرتخي�ش  ر���س��وم  م��ن 

مبالغ كبرة يتم دفعها �سنويا.

ال��دويل  ب��دوره، ا�سار م�ستثمر يف قطاع النقل 

فار�ش العقرباوي اىل اال�سرار الكبرة التي حلقت 

 20 متلكها  حافلة   300 فيه  يعمل  ال��ذي  بالقطاع 

�سركة، جراء اأزمة فرو�ش كورونا واغاق احلدود 

الربية وتوقف حركة النقل اخلارجي.

وعرب عن امله بان يكون لدى اجلهات املعنية 

ترتيبات �سريعة مل�ساعدة �سركات القطاع والعاملني 

واال�ستفادة  احل��اف��ات  ت�سغيل  خ��ال  م��ن  لديها 

منها بقطاعات اخرى وذلك للتخفيف من معاناة 

امل�سغلني وايجاد بدائل ل�سداد االلتزامات والكلف 

املرتتبة عليهم.

ودع���ا ال��ع��ق��رب��اوي اىل م��ن��ح اع��ف��اء ���س��ام��ل من 

الر�سوم التي يتم دفعها لهيئة تنظيم قطاع النقل 

ال���ربي �سنويا مل��دة عامني وك��ذل��ك ال��ر���س��وم التي 

تدفع للبلديات وامانة عمان، وخماطبة ال�سمان 

العام احل��ايل،  العاملني حتى نهاية  لدفع روات��ب 

والغاء ال�سرائب امل�ستحقة لعامي 2019 و 2020.

البنوك  املركزي اىل خماطبة  البنك  دع��ا  كما 

لتاأجيل االق�ساط امل�ستحقة واملرتتبة على �سركات 

النقل الدويل حتى نهاية العام احلايل، اىل جانب 

دائرة  ترخي�ش احلافات من  بدل  ا�ستيفاء  عدم 

الرتخي�ش لعامني، وعدم احت�ساب فرتة التعطل 

�سريطة  ح�سنة  قرو�ش  ومنح  التاأمني،  م��دة  من 

ان ال تكون مقيدة بدفع روات��ب املوظفني و�سداد 

ايجارات العقار.

ادارة غرفة  ���س��ر جمل�ش  ام���ني  اك���د  ذل���ك  اىل 

جت���ارة ع��م��ان بهجت ح��م��دان، ان اجل��م��ي��ع ينظر 

بتقدير واحرتام جلهود الدولة التي بذلت حلماية 

�سحة املواطنني و�سامتهم ومكافحة ومنع تف�سي 

فرو�ش كورونا، مطالبا خال اللقاء الذي ح�سر 

جانبا منه رئي�ش الغرفة خليل احلاج توفيق، بخطة 

وا�سحة للتعامل مع مرحلة ما بعد كورونا لتجاوز 

التجارية  القطاعات  ومتكني  االقت�سادية  اآثارها 

واخلدمية من ا�ستعادة ن�ساطها بالتدريج.

االنباط-عمان

اأ�����س����درت دائ������رة االف����ت����اء ال����ع����ام، ام�����ش 

االأرب�����ع�����اء، ف���ت���وى ل��ل��ف��ئ��ات ال���ت���ي ت�����س��ق��ط 

ي��ت��وج��ب عليهم  اجل��م��ع��ة وال  ���س��اة  ع��ن��ه��ا 

وحياتهم  �سحتهم  على  حفاظا  ح�سورها؛ 

من انتقال العدوى يف ظل انت�سار فرو�ش 

كورونا.

اأن �ساة   ، ال��ف��ت��وى  ال��دائ��رة يف  وب��ي��ن��ت 

ال��ذي��ن مل  ال�����س��ب��ي��ان  اجل��م��ع��ة ت�سقط ع��ن 

احللم  يبلغوا  ومل  عاماً  ع�سر  اأربعة  يبلغوا 

»ُرِف��َع  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  لقول 

ْو َقاَل امْلَْجُنوِن 
َ
اْلَقلَُم َعْن َثَاٍث َعِن امْلُْبَتلَى اأ

ْو َيْعِقَل 
َ
ِبيِّ َحتَّى َيْبُلَغ اأ ، َوَعِن ال�سَّ

َ
اأ َحتَّى َيرْبَ

َي�ْسَتْيِقَظ«. َوَعِن النَّاِئِم َحتَّى 

ودع�����ت دائ������رة االف����ت����اء االأه�������ايل ل��ع��دم 

ا���س��ط��ح��اب االأط���ف���ال اإىل ���س��اة اجل��م��ع��ة 

يف ظ���ّل ه���ذه ال���ظ���روف اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة دف��ع��اً 

ل��ل�����س��رر ع��ن��ه��م وح���ف���اظ���اً ع���ل���ى ���س��ح��ت��ه��م 

عليه  اهلل  �سلى  النبي  ق��ال  وق��د  وحياتهم، 

��َع َم��ْن  ��يِّ ْن ُي�����سَ
َ
ْث��ًم��ا اأ و���س��ل��م: »َك��َف��ى ِب���امْلَ���ْرِء اإِ

َي���ُع���وُل«، ك��م��ا ال جت��ب ���س��اة اجل��م��ع��ة على 

لقوله  ب��ح�����س��وره��ا،  ُي��ط��ال��ن  وال  ال��ن�����س��اء، 

َعلَى  ُمَعُة  اجْلُ ُب  »جَتِ و�سلم:  �سلى اهلل عليه 

ُلوًكا«. ْو مَمْ
َ
ا، اأ ِبيًّ ْو �سَ

َ
ًة، اأ

َ
ُكلِّ ُم�ْسِلٍم اإِالَّ اْمَراأ

ت�سقط  اجل��م��ع��ة  ���س��اة  ان  واأو����س���ح���ت 

ع���ن اأ����س���ح���اب االأم����را�����ش امل��زم��ن��ة ال��ذي��ن 

امل��ر���ش،  اأ�سابهم  اإن  حياتهم  على  يخ�سى 

القلب،  اأم��را���ش  م��ن  يعانيون  م��ن  ال�سيما 

الرئوية  واالأم��را���ش  والكلى،  وال�سرطان، 

وال�سمنة  وال�سغط،  وال�سكري  والتنف�سية، 

امل���ف���رط���ة؛ ال���س��ي��م��ا ان���ه���م االأك�����ر ع��ر���س��ة 

ل��ل�����س��رر م���ن ال���وب���اء ، ب��ح�����س��ب ال��درا���س��ات 

ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي اأج���رت���ه���ا اجل���ه���ات ال��ط��ب��ي��ة 

ال�ساأن، لقوله تعاىل  بهذا  املخت�سة  العاملية 

ْع��َرِج 
َ
ااْلأ َعلَى  َواَل  َح��َرٌج  ْعَمى 

َ
ااْلأ َعلَى  )َلْي�َش 

 
َ َّ
ُيِطِع اهلل َوَمْن  َحَرٌج  امْلَِري�ِش  َعلَى  َواَل  َحَرٌج 

ِتَها  ��ِري ِم��ْن حَتْ ��اٍت جَتْ َوَر���ُس��وَل��ُه ُي��ْدِخ��ْل��ُه َج��نَّ

ِليًما(.
َ
ْبُه َعَذاًبا اأ ْنَهاُر َوَمْن َيَتَولَّ ُيَعذِّ

َ
ااْلأ

يف  م����ع����ذورون  ه�����وؤالء  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 

ع������دم ح�������س���وره���م �����س����اة اجل����م����ع����ة، الأن 

انت�سار الوباء خطر على  ح�سورهم يف ظل 

ح��ي��ات��ه��م و���س��ح��ت��ه��م، ل��ق��ول��ه ت��ع��اىل: )َواَل 

اإِنَّ  ْح�����ِس��ُن��وا 
َ
َواأ التَّْهُلَكِة  اإِىَل  ْي��ِدي��ُك��ْم 

َ
ِب��اأ ُتْلُقوا 

كان  من  ان  م��وؤك��دة  امْلُْح�ِسِننَي(،  ُي��ِح��بُّ   
َ َّ
اهلل

وال��ق��ي��ام  ب��امل��ر���س��ى  ال��ع��ن��اي��ة  يقت�سي  عمله 

ب��رع��اي��ت��ه��م ف����اإن����ه م����ع����ذور ب���رتك���ه ���س��اة 

االإن�سانية  النف�ش  بحفظ  وقيامه  اجلمعة، 

مقدم على ح�سور ال�ساة.

واك���دت ال��دائ��رة يف ف��ت��واه��ا اأن���ه ال جتب 

�ساة اجلمعة على كل من بلغ �سنا يخ�سى 

م�ساعفات  من  باملر�ش  اإ�سابته  عند  عليه 

ت�سر  ال��وف��اة، حيث  اإىل  ت��وؤدي  خطرة قد 

ال����درا�����س����ات ال��ط��ب��ي��ة ال���ت���ي اأج����ري����ت ع��ل��ى 

ازدياد  اإىل  العامل  الوفاة يف  املر�سى ون�سب 

ن�سبة الوفاة ملن زادت اأعمارهم عن خم�سني 

عاما.

االل�����ت�����زام  اإىل  امل�������س���ل���ني  دع�������ت  ك����م����ا 

ال���ت���ي مت��ن��ع ن�سر  ال��وق��ائ��ي��ة  ب�����االإج�����راءات 

النبي  لقول  لاآخرين  وانتقالها  ال��ع��دوى 

�سلى اهلل عليه و�سلم: )ال �سرر وال �سرار(، 

للنف�ش  اإح����ي����اء  االإج���������راءات  ه����ذه  يف  الأن 

ال��ب�����س��ري��ة ال��ت��ي اأم����ر االإ�����س����ام ب��ح��ف��ظ��ه��ا، 

التي يجب  ال�سرورات اخلم�ش  وعدها من 

االإجراءات  االأذى، ومن هذه  �سيانتها عند 

والقراءة  لل�ساة،  خا�سة  �سجادة  اإح�سار 

من امل�سحف اخلا�ش بامل�سلي، والو�سوء يف 

اجل�سدي،  التباعد  على  واملحافظة  املنزل، 

وعدم م�سافحة امل�سلني الأن يف ذلك وقايًة 

وحمافظًة  ال��وب��اء،  انت�سار  م��ن  للم�سلني 

على حياتهم، وحر�ساً على �سحتهم.

ونبهت اإىل جواز التباعد بني امل�سلني يف 

�سحيحة  امل�سلني  و�ساة  اجلمعة،  �ساة 

ب��ات��ف��اق ال��ع��ل��م��اء، ف���رتا����شّ ال�����س��ف��وف يف 

ال�����س��اة م���ن ال�����س��ن��ة ول��ي�����ش م���ن ���س��روط 

هذه  ظ��ّل  يف  فينبغي  ال�����س��اة،  واج��ب��ات  اأو 

كافية  اأم��ان  م�سافة  على  االإب��ق��اء  الظروف 

املر�ش  انت�سار  ع��دم  ل�سمان  امل�سلني  ب��ني 

ي��ن��ت��ق��ل  ال�����وب�����اء اخل���ط���ر  ه�����ذا  اأن  ح���ي���ث 

والتام�ش. بالتقارب 

وح���رم���ت دائ������رة االف����ت����اء ع��ل��ى ك���ل من 

اأ�سيب مبر�ٍش معٍد اأو ا�ستبه يف ا�سابته به 

�سينقل  كان  اإن  اجلماعة  �ساة  يح�سر  اأن 

م��ن خ��ال خُمالطتهم،  ل��اآخ��ري��ن  امل��ر���ش 

ب���االح���ت���ي���اط���ات  ي����اأخ����ذ  اأن  ع���ل���ي���ه  وي���ج���ب 

��ح��ي،  ال�����س��ح��ي��ة ال����ازم����ة، ك��احل��ج��ر ال�����سّ

ويحرم عليه اإخفاء اإ�سابته باملر�ش حتى ال 

يوؤذي االآخرين.

الصحة تتسلم معدات ولوازم 
طبية من الصحة العالمية

 المعونة: الحكومة تقرر التوسع 
بدعم عمال المياومة

 البوتاس تحذر من صفحات مشبوهة تنشر إعالنات توظيف وهمية

 منظومة قطاعات النقل العام والسياحي المتخصص والدولي تعاني ظروفا صعبة

 االفتاء تحدد الفئات التي تسقط عنها صالة الجمعة



-عمرالكعابنة   الأنباط 

يف  املتواجدين  ال�سائقني  من  عدد  اإ�ستكى 

التابع مل�ست�سفى الأمري  العزل ال�سحي  ق�سم 

“ الأنباط” ع��ن جم��ري��ات عزلهم  ل���  ح��م��زة 

ال�سحي  يف امل�ست�سفى . 

�سرح املتحدث باإ�سم ال�سائقني املتواجدين 

مل�ست�سفى  ال��ت��اب��ع  ال�����س��ح��ي  ال���ع���زل  ق�����س��م  يف 

الأم�������ري ح���م���زة ب������اأن ف�����رة ال����ع����زل ل��ب��ع�����ض 

ال�سائقني و�سلت ملدة ٤٠ يوم واآخرين ملدة ٣٠ 

يوم مت�سائال عن ماهية عزلهم لهذه الفرة 

ال��ط��وي��ل��ة وال��ت��ي ت��ع��دت ال��روت��وك��ل العاملي 

لكل حالة م�سابة. م�سريا  ي��وم  امل��ق��در  ب١٤ 

امل���ط���ارات  م���ن  ال��ق��ادم��ني  امل�����س��اب��ني  اأن  اإىل 

والذين مت عزلهم يف م�ست�سفى الأمري  حمزة 

مل تتعدى فرة عزلهم الإ�سبوعني.

اأك����د م��دي��ر م�ست�سفى  اأخ�����رى   م��ن ج��ه��ة 

اخل�سمان  عبدالرزاق  الدكتور  حمزة  الأم��ري 

عن  امل�سربني  امل��ع��زول��ني  “ الأنباط” اأن  ل��� 

يتم  ول��ن  ك��ورون��ا  بفريو�ض  م�سابني  الطعام 

التابع  ال�سحي  ال��ع��زل  ق�سم  م��ن  اإخ��راج��ه��م 

للم�ست�سفى األ بعد التاأكد متاما من �سفائهم 

من الفريو�ض حتى لو بعد 5٠ يوم من فرة 

يف  املتبع  ال��روت��وك��ول  اأن  اإىل  م�سريا  العزل 

الأردن تقرره جلنة الوبئة.

  واأ����س���اف امل��ت��ح��دث ب��اإ���س��م ال�����س��ائ��ق��ني اأن 

واأنها   الفحو�سات غري دقيقة ح�سب و�سفه  

�سلبية  واأخ���رى  ايجابية  نتيجة  تعطي  ت��ارة 

ت��اأت��ي  اأن  ي���ري���دون  الط���ب���اء  اأن  اإىل  م���وؤك���دا 

يتاأكدوا  حتى  مرتني  مكررة  �سلبية  النتيجة 

اأن��ه  اإىل  م�سريا  ال��ف��ريو���ض  م��ن  خلوهم  م��ن 

و���س��ل ع���دد امل�����س��ح��ات امل���اأخ���وذة م��ن �سخ�ض 

واحد ل ١٦ م�سحة.

اأن امل�������س���وؤول���ني ع���ن ق�����س��م ال��ع��زل  واأك������د 

مل  ح��م��زة  الأم���ري  مل�ست�سفى  التابع  ال�سحي 

ينظروا ملطالبهم وما يعانوه يف الق�سم لذلك 

�سائق  ب٢٤  ع��دده��م  امل��ق��در  ال�سائقني  ق���رروا 

الطعام  الإ���س��راب عن  واأط��ف��ال  ن�ساء  ومنهم 

ل��الأط��ب��اء حتى ت�سل  امل�سحات  اع��ط��اء  ع��ن  و 

معاناتهم للجهات املعنية.

العاملني يف ق�سم  اأن الطباء  اإىل  واأ���س��ار   

العزل ال�سحي اأخروهم باأنهم قاموا بكتابة 

تعدت  الذين  بالأ�سخا�ض  اخلا�سة  التقارير 

ف����رة ع��زل��ه��م م����دة ٣٠ ي����وم واأر����س���ل���وا ه��ذه 

مل  الأن  اأىل  لكن  الأزم����ات  لإدارة  ال��ت��ق��اري��ر 

ابقائهم  اأو  العزل  من  باإخراجهم  ال��رد  ياأتي 

ي��اأخ��ذون  ل  امل��ع��زول��ني  اأغ��ل��ب  اأن  اإىل  منوها 

الأدوي�����ة امل�����س��ادة واأن���ه���م جم���رد مقيمني يف 

العزل ل اأكرث . 

ي�سار اأىل اأن الروتوكل العاملي  ملدة العزل 

ال�سحي ح�سب منظمة ال�سحة العاملية يقدر 

الفريو�ض لل�سخ�ض  , وعند ع��ودة  ي��وم  ب ١٤ 

املتعافى من الفريو�ض تكرر عملية العزل له 

ح�سب الروتوكول وهذا نادر احلدوث ح�سب 

فيها  مت  التي  للحالت  العاملية  الح�سائيات 

عودة فريو�ض كورونا لأ�سخا�ض تعافوا منه. 

ال��ت��وا���س��ل  وك�����ان ع����دد م���ن رواد م���واق���ع 

الإجتماعى قد تداولوا فيديو �سور من داخل 

التابع مل�ست�سفى الأمري  العزل ال�سحي  ق�سم 

حدود  من  القادمني  ال�سائقني  لأح��د  حمزة 

خالل  معاناتهم  فيه  ���س��رح  وال���ذي  ال��ع��م��ري 

فرة العزل .

النباط-عمان  

تكثيف  عن  الجتماعية  التنمية  وزارة  اأعلنت 

فرق مكافحة الت�سول ام��ام امل�ساجد غ��داً اجلمعة 

فيها  للمواطنني  �سي�سمح  ال��ت��ي  ال��ف��رة  خ��الل   ,

بحرية التنقل خالل اوقات ال�سالة.

وقال الناطق العالمي للوزارة ا�سرف خري�ض 

يف بيان �سحفي, ام�ض الأرب��ع��اء, ان فرق مكافحة 

الت�سول بالتعاون مع مديرية المن العام, �ست�سدد 

رقابتها على املت�سولني يف خمتلف مناطق اململكة 

ملنع انت�سار املت�سولني.

ودعا املواطنني اىل عدم التعامل مع املت�سولني 

ح��ر���س��ا ع��ل��ى احل��م��اي��ة ال�����س��خ�����س��ي��ة وال�����س��ح��ي��ة, 

وحتقيقا للتباعد الجتماعي, وخ�سية من انتقال 

اتخاذ جميع  مع  املخالطة  اثناء  ك��ورون��ا  فريو�ض 

ال��الزم��ة, م�سريا  وال��وق��ائ��ي��ة  ال�سحية  ال��ت��داب��ري 

بدء  منذ  �سبطت  الت�سول  مكافحة  ف��رق  ان  اىل 

ت�سغيلها يف الثامن من ال�سهر ايار املا�سي نحو ٢١٠ 

مت�سولني.

واو���س��ح ان اإج�����راءات ال����وزارة امل��ت��خ��ذة يف هذا 

العقوبات,  ق��ان��وين  يف  عليها  من�سو�ض  ال�سياق 

ومراقبة �سلوك الأحداث, وخال�ستهما �سبط من 

القانون, م�سددا  انفاذ  ملوؤ�س�سات  يت�سول وتقدميه 

الفتوى  ���س��رع��ا بح�سب  ال��ت�����س��ول حم���رم  ان  ع��ل��ى 

ال�سادرة من دائرة الإفتاء, حيث دعت دائرة الإفتاء 

كما  املت�سولني,  على  الت�سدق  اإىل عدم  املواطنني 

اأوقعت املادة ٣8١ من قانون العقوبات على املت�سول 

البالغ عقوبة احلب�ض تبعاً حلالة التكرار.

وا�سار اإىل ان الت�سول لي�ض له عالقة بالفقر, 

وامنا و�سيلة �سريعة للح�سول على املال والك�سب, 

للمت�سولني  الجتماعية  ال��درا���س��ات  ان  اىل  لفتا 

ت�سري  �سابقا  ال����وزارة  اجرتها  وال��ت��ي  امل�سبوطني 

اأ�سحاء  الذين مت �سبطهم  املت�سولني  كل  ان  اىل 

وقادرون على العمل وغالبيتهم مقتدرون, ولي�سوا 

امل��ال, ولكنهم اتخذوا الت�سول كمهنة  اإىل  بحاجة 

ك�سبها �سريع و�سهل, اأما الطفال منهم فذووهم 

ب��اب ك�سب عطف  هم من يت�سول بوا�سطتهم من 

الخرين.

ل  الت�سول  مكافحة  م�سوؤولية  ان  على  و�سدد 

تناط بالوزارة وحدها, وامنا هي ملقاة على عاتق 

جميع اأجهزة الدولة بالتعاطي مع ملف الت�سول, 

مهيبا باجلهات ال�سريكة تفعيل القوانني التي حتد 

من تف�سي هذه الظاهرة .

واو�سح ان ال��دور الذي يقع على عاتق ال��وزارة 

ان��ف��اذ  جل��ه��ات  وت�سليمهم  امل��ت�����س��ول��ني  �سبط  ه��و 

ال���ق���ان���ون, وي��ن��ظ��م الع���م���ال امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت�����س��ول 

من  وان��ظ��م��ة  ق��وان��ني  �سياقها  يف  تت�سابه  وال��ت��ي 

وقانون  الع�سوائي  والبيع  بالب�سر  الجت���ار  بينها 

العقوبات, وقانون الحداث وغريها والتي تتطلب 

ت�سافر اجلهود للوقوف بوجه هذه الظاهرة, داعيا 

على  العقوبات  تغليظ  اإىل  القانون  ان��ف��اذ  جهات 

املت�سولني وعدم التهاون معهم.

النباط- الأزرق

اأّكدت ال�سفارة اليابانية لدى الأردن ا�ستمرار 

�سراكتها مع �سندوق الأمم املتحدة لل�سكان يف 

الأردن لدعم احلقوق الإجنابية للمراأة يف خميم 

ك��ورون��ا وحتى  الأزرق لالجئني خ��الل جائحة 

العام املقبل.

ال�سندوق  ع��ن  ���س��ادر  �سحفي  ب��ي��ان  وق����ال 

الأممي, ام�ض الأربعاء, ان حكومة اليابان قدمت 

ملوا�سلة  اأم��ريك��ي  دولر  األ��ف   ٣٠٠ بقيمة  دعما 

والإجن��اب��ي��ة  اجلن�سية  ال�سحة  ع��ي��ادة  مت��وي��ل 

مبخيم  ال�ساد�سة  القرية  يف  لل�سندوق  التابعة 

الأزرق لالجئني ال�سوريني.

وي����اأت����ي ه�����ذا ال����دع����م ���س��م��ن ال���ع���دي���د من 

الأردن  لدعم  اليابان  اتخذتها  التي  اخلطوات 

يف تقدمي اخلدمات لالجئني ال�سوريني وذلك 

�سمن خطة ال�ستجابة الأردنية لالأعوام ٢٠١9- 

٢٠٢٠, بح�سب البيان.

الأردن  لدى  واملفو�ض  اليابان  �سفري  وج��ّدد 

بدعم  ب��الده  حكومة  ال��ت��زام  هيديناو,  ياناغي 

اخلدمات التي يقدمها �سندوق الأمم املتحدة 

لل�سكان يف العيادات بالقرية ال�ساد�سة يف خميم 

على  ل��ل��ح��ف��اظ  ال�����س��وري��ني؛  ل��الج��ئ��ني  الأزرق 

الإجنابية  ال�سحة  خدمات  بتقدمي  ال�ستمرار 

املنقذة للحياة, وتوفري امل�ساحات الآمنة للفتيات 

والن�ساء.

كما اأّكد ال�سفري العالقة امل�ستمرة مع م�سروع 

�سندوق الأمم املتحدة لل�سكان يف خميم الأزرق, 

قائال “اآمل من كل قلبي اأن ت�سل م�ساعدتنا اإىل 

ت�سهم  واأن  املحتاجات,  والفتيات  الن�ساء  جميع 

ب�سمان حتقيق الولدة الآمنة يف املخيم, اإ�سافة 

ال��وق��اي��ة م��ن العنف  ال��وع��ي باأهمية  اإىل زي���ادة 

املبني على النوع الجتماعي”.

واأّكدت ممثلة �سندوق الأمم املتحدة لل�سكان 

ال�سحة  دع��م  اأهمية  اأح��م��د  ان�����س��راح  الأردن  يف 

واحل��ق��وق الإجن��اب��ي��ة ل��ل��م��راأة م��ن خ���الل عمل 

ال��ع��ي��ادة ال��ت��ي ت��دي��ره��ا جل��ن��ة الإن���ق���اذ ال��دول��ي��ة 

احل����د من  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز  م���ع  ����س���ي(,  اآر  )اآي 

وفيات الأمهات واإنهاء العنف القائم على النوع 

الجتماعي, ول�سيما خالل اجلائحة ال�سحية 

احلالية.

واأ�سافت “يعتر هذا الدعم ذا اأهمية خا�سة 

ب�سبب جميئه يف خ�سم جائحة )كوفيد-١9(, 

ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ري خ��دم��ات  م��ا يعطي 

املهنية والآمنة واملنقذة للحياة لالجئني اأهمية 

تقدمه  ال���ذي  امل�ستمر  ال��دع��م  مثمنة  بالغة”, 

املتحدة  الأمم  �سندوق  مل�سروع  اليابان  حكومة 

لل�سكان يف خميم الأزرق.

ُي��ذك��ر اأن ال�����س��ن��دوق الأمم����ي ي��دع��م ث��الث 

الأزرق  خم��ي��م  يف  الإجن��اب��ي��ة  لل�سحة  ع��ي��ادات 

لالجئني منذ عام ٢٠١٤, والتي تقدم خدماتها 

حل��وايل 8 الف ام���راأة وف��ت��اة يف �سن الإجن���اب, 

مثل ا�ست�سارات تنظيم الأ�سرة, وتقدمي رعاية ما 

قبل الولدة, ورعاية ما بعد الولدة, وال�ستجابة 

من  وغريها  اجلن�سي  العنف  حل��الت  املبا�سرة 

اخلدمات, وفق البيان.

النباط-عمان

اأع���ل���ن ت�����س��ن��ي��ف ال��ت��امي��ز ال��ع��امل��ي ام�����ض 

ت�سنيف  ن��ت��ائ��ج   ٢٠٢٠/٠٦/٠٣ الأرب�����ع�����اء 

ال��ع��امل��ي, حيث حلت جامعة  اأ���س��ي��ا  ج��ام��ع��ات 

 )٢5٢٠١-٠( ال��ف��ئ��ة  يف  التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء 

لأف�سل جامعات اأ�سيا.

ب����دوره ���س��رح الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 

�����س����رور ال���زع���ب���ي رئ���ي�������ض ج���ام���ع���ة ال��ب��ل��ق��اء 

ا�ستكمال  ه��و  الإجن���از  ه��ذا  ب��اإن  التطبيقية 

امل�ستحقة  الإجن���ازات  من  متكاملة  ل�سل�سلة 

ا���س��رات��ي��ج��ي��ة مت ���س��ي��اغ��ت��ه��ا منذ  ���س��م��ن 

اأرب����ع����ة اأع��������وام ل���الرت���ق���اء ب���اجل���ام���ع���ة اإىل 

م���واق���ع م��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى ال�����س��اح��ة ال��ع��امل��ي��ة 

ال�ساحة  ع��ل��ى  و�سمعتها  م��ك��ان��ت��ه��ا  وت��ع��زي��ز 

طلبتها  ت�سويق  فر�ض  رف��ع  بهدف  الدولية 

واأ���س��اف  امل��ي��ادي��ن.  وخ��ري��ج��ي��ه��ا يف خمتلف 

الزعبي, لقد اجتهدنا جميعاً كاإدارة واأع�ساء 

وطوعنا  واإداري�����ة  وبحثية  تدري�سية  هيئة 

اأ�سم  لنكتب  التحديات  وواجهنا  امكانياتنا 

ا�سماها  كما  اجل��ام��ع��ات,  )�سم�ض  اجل��ام��ع��ة 

ال�����س��اع��ر را����س���د ال��ع��ي�����س��ى( ع��ل��ى اخل���ارط���ة 

العاملية.

وبني رئي�ض اجلامعة, لقد قررنا امل�ساركة 

العالية  مل�سداقيته  التاميز  بت�سنيف  بهذا 

حول  اجلامعات  ت�سنيف  على  يعمل  وكونه 

العامل دون اأي مقابل مادي, ويطبق منهجية 

البيانات  وحتليل  جمع  يف  موثوقة  علمية 

 ELSEVIERبيانات منقاعدة  املقدمة 

التي تعد من اأ�سهر قواعد البيانات املحكمة 

وامل��ف��ه��ر���س��ة يف ال���ع���امل؛ الأم����ر ال����ذي جعل 

ت�سنيف التاميز يكت�سب �سمعه عاملية وتاأثري 

دويل تت�سابق خمتلف اجلامعات لال�سراك 

فيه.  متقدمة  نتائج  لتحقيق  والتناف�ض  به 

واأ����س���اف, اإن ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج ال���رائ���دة وال��ت��ي 

هي  بتاريخها  م��رة  لأول  اجلامعة  حققتها 

املجالت  �ستى  يف  مراكمة  جهود  ح�سيلة 

وخ�������س���و����س���اً ج�������ودة خم����رج����ات ال���ب���ح���وث 

ا�ستثمرنا  التي  املتميزة  التطبيقية  العلمية 

م��وؤ���س��ر  يف  ن��ت��ي��ج��ة%5٣  ع��ل��ى  فح�سلنا  ب��ه��ا 

Field- ل��ل��ب��ح��وث  امل������وزون  ال���س��ت�����س��ه��اد 

 Weighted Citation Impact
لقاعدة بيانات ELSEVIER بالرتيب 

الثاين حملياً.

�سهدت اجلامعة  فقد  اآخ��ر,  وعلى �سعيد 

ق��ف��زة ن��وع��ي��ة يف ال�����س��ن��وات الأخ������رية وف��ق��اً 

دخ��ول  يف  متثلت  العاملي  التاميز  لت�سنيف 

اجل��ام��ع��ة ن����ادي اأف�����س��ل األ����ف ج��ام��ع��ة على 

الرتيب  على  وح�سولها  ال��ع��امل,  م�ستوى 

 ٢5 والرتيب  الأردن,  امل�ستوى  على  الثاين 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��وط��ن ال��ع��رب��ي, واإدراج���ه���ا 

�سمن الفئة )١٠١-٢٠٠( يف ت�سنيف التاميز 

مل��ع��ي��ار ال��ع��م��ل وال��ن��م��و الق��ت�����س��ادي, والفئة 

)٢٠١-٢5٠( على م�ستوى العامل يف ت�سنيف 

النا�سئة.  القت�سادات  ذات  ال��دول  جامعات 

اجل��ام��ع��ات اخل�����س��راء فقد  اأم���ا يف ت�سنيف 

ال��رت��ي��ب الأول حم��ل��ي��اً,  اح��ت��ل��ت اجل��ام��ع��ة 

والثاين عربياً, والرتيب ١٠٦ على م�ستوى 

العامل.

ينتظرها  اجل��ام��ع��ة  اأن  ال��زع��ب��ي,  واأع��ل��ن 

العمل  ا�ستكمال  م�ستقبل م�سرق من خالل 

ال��ت��ي مت حت��دي��ده��ا  التح�سني  ف��ر���ض  ع��ل��ى 

وو�سع اخلطط والرامج وامل�ساريع الالزمة 

لتطبيقها للو�سول باجلامعة اإىل الريادة يف 

الإلكروين  والتعليم  التكنولوجيا  توظيف 

التعليم  اأعلى م�ستويات اجل��ودة يف  لتحقيق 

ال���ع���ايل جت�����س��ي��داً ل��ب��ن��ود ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

والتي هي  الب�سرية  امل��وارد  لتنمية  الوطنية 

واأ���س��اف  الها�سمية.  القيادة  اهتمام  حم��ط 

ال��زع��ب��ي, اأن ه��ذا الإجن���از ه��و اإجن���از وطني 

اأنه جاء يف فرة احتفالت  بامتياز وخا�سة 

العربية  وال��ث��ورة  ال�ستقالل  بعيد  اململكة 

جميعاً  البلقاء  اأب��ن��اء  اأننا  ولنوؤكد  ال��ك��رى, 

يف  ك��ل  ال��وط��ن  ن�سامى  م��ن  كغرينا  ن�ساهم 

اأع�ساء  واأن  الوطن,  اإجن���ازات  ببناء  موقعة 

ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة والإداري���������ة وال��ط��ل��ب��ة 

وج��م��ي��ع ال�����س��رك��اء ال���ذي���ن ي�����س��ك��ل��ون عائلة 

البلقاء الأبية املمتدة على تراب الوطن لن 

بجعل  ر�سالتهم  يكملوا  حتى  اب��دا  يتوقفوا 

التقني  التعليم  اأيقونة  التطبيقية  البلقاء 

والتطبيقي يف الوطن والإقليم, )َويفيِ َذِٰلَك 

�ُسوَن(. َُتَنافيِ َفلمَْيَتَناَف�ضيِ املمْ

وق���د �سمت ق��ائ��م��ة امل��ن��اف�����س��ة اجل��ام��ع��ات 

ت�����س��درت��ه��ا  وق����د   ,  ٢٠٢٠ ل�����س��ن��ة  ال���س��ي��وي��ة 

بكني  وج��ام��ع��ة  ال�سينية,  ت�سنغوا  ج��ام��ع��ة 

ال�سينية, واجلامعة الوطنية يف �سنغافورة. 

جامعة  ف��ج��اءت  ال��ع��رب��ي  امل�ستوى  على  اأم���ا 

 ,٢٦ باملرتبة  ال�سعودية  ال��ع��زي��ز  عبد  امل��ل��ك 

اأردن���ي���ة. ج��ام��ع��ات  خم�سة  بينها  م��ن  وك���ان 

وحلت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 

باملرتبة الأوىل حمليا, تلتها جامعة البلقاء 

التطبيقية.

وق����د ب���ني الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ���س��ع��د اأب���و 

الأكادميية  لل�سوؤون  الرئي�ض  نائب  قدي�ض,  

جلامعات  ال��ت��امي��ز  ت�سنيف  ب���اأن  واجل�����ودة, 

م��وزون��ة  معايري  خم�سة  على  ي�ستمل  اآ�سيا 

ال��ع��ل��م��ي  وال���ب���ح���ث   ,)%٢5( ال��ت��ع��ل��ي��م  ه����ي: 

 ,)%٣٠( ال��ب��ح��وث  وا���س��ت�����س��ه��ادات   ,)%٣٠(

ال�����س��ن��اع��ة )%7.5(,  م���ن  امل��ت��اأت��ي  وال���دخ���ل 

احت�سابها  وي��ت��م   ,)%7.5( ال����دويل  وال��ب��ع��د 

من خالل ثالثة ع�سر موؤ�سراً لالأداء بن�سب 

م����وزون����ة ُت���ق���ّي���م مب��ه��ن��ي��ة ج��م��ي��ع اجل���وان���ب 

الأك���ادمي���ي���ة وال��ب��ح��ث��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ات وه��ي: 

ون�سبة   ,)%١٠( للتعليم  الأكادميية  ال�سمعة 

الطلبة  اإىل  ال��ت��دري�����س��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�������س���اء 

التدري�ض من  اأع�ساء هيئة  )٤.5%(, ون�سبة 

البكالوريو�ض  حملة  اإىل  ال��دك��ت��وراه  حملة 

التدري�ض  هيئة  اأع�����س��اء  ون�سبة   ,)%٢.٢5(

اإىل الهيئة التدري�سية  من حملة الدكتوراه 

)٦%(, والدخل املوؤ�س�سي )٢.٢5%(, وال�سمعة 

والعائد   ,)%١5( العلمي  للبحث  الأكادميية 

لكل  الأبحاث  ون�سبة   ,)%7.5( البحوث  من 

وا�ست�سهادات   ,)%7.5( تدري�ض  هيئة  ع�سو 

الأج��ان��ب  الطلبة  ون�سبة   ,)%٣٠( البحوث 

ال��ت��دري�����ض  ه��ي��ئ��ة  اأع�����س��اء  ون�����س��ب��ة   ,)%٢.5(

الأجانب )٢.5%(, والتعاون الدويل )5.٢%(, 

ال�����س��ن��اع��ات وج���ذب التمويل  وال���دخ���ل م��ن 

.)%7.5(

الطفيلة النباط- 

الطفيلة  ج��ام��ع��ة  ع���م���داء  جم��ل�����ض  ق���رر 

ال��ت��ق��ن��ي��ة اع���ت���ب���ار ج��م��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة ال��ذي��ن 

مل ي��ت��م��ك��ن��وا م����ن ال���ت���ق���دم ل��الإم��ت��ح��ان��ات 

التقدم  لهم  ويحق  بعذر  متغيبني  النهائية 

ل��الم��ت��ح��ان غ��ري امل��ك��ت��م��ل ح�����س��ب الأن��ظ��م��ة 

حال  اجلامعة  يف  بها  املعمول  والتعليمات 

العالن عن موعد المتحان.

وق���ال رئ��ي�����ض اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور حممد 

خ����ري احل��������وراين خ�����الل ت����روؤ�����س����ه ج��ل�����س��ة 

ان��ط��الق��اً من  ال���ق���رار ج���اء  اإن  ل��ل��م��ج��ل�����ض, 

ببلدنا  ع�سفت  التي  ال�ستثنائية  الظروف 

وال����ع����امل خ����الل ال���ف���رة امل��ا���س��ي��ة ب�����س��ب��ب 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا, وان�����س��ج��ام��اً م��ع ال��ت��وج��ه 

ال��ع��ام وق��ان��ون ال��دف��اع رق��م 7 ال��ذي يراعي 

اأن  مو�سحا  ل��ل��ط��ال��ب,  الف�سلى  امل�سلحة 

اجل���ام���ع���ة ات���خ���ذت ج��م��ي��ع ال����س���ت���ع���دادات 

ال�سيفي. للف�سل  الالزمة 

اجلامعة  ع��م��داء  جمل�ض  اأن  اإىل  وا���س��ار 

اع���ت���م���د م���ن�������س���ة م���ي���ك���رو����س���وف���ت )ت��ي��م��ز 

لأغ��را���ض  ر�سميتني  كمن�ستني  وم��ودي��ل( 

من�سة  اإىل  الف��را���س��ي,اإ���س��اف��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 

طلبة  جلميع  متاحة  �ستكون  التي  ال��رثي��ا 

التعليم  وزارة  بح�سب  الأردن��ي��ة  اجلامعات 

العايل.

واأ�ساف ان العمل جار كذلك على اأمتتة 

جميع اخلدمات املتعلقة باإجراءات ت�سجيل 

امل��واد  وطلب  ال��ع��الم��ات  وم��راج��ع��ة  الطلبة 

املغلقة  الدرا�سية  ال�سعب  وتو�سعة  البديلة 

وال��ت��ح��وي��ل ل��ت��خ�����س�����ض اآخ����ر, اإ���س��اف��ة اإىل 

�سابقاً. املحو�سبة  اخلدمات الطالبية 

النباط-عمان  

عممت وزارة ال�سياحة والآثار, ام�ض الأربعاء, 

الفندقية  امل��ن�����س��اآت  ال��ع��م��ل يف  اإج������راءات  دل��ي��ل 

وخدمات الإيواء واملطاعم ال�سياحية, واملتاحف 

ال�سياحي,  والنقل  واملخيمات  املغلقة,  والأماكن 

ومراكز الغو�ض والألعاب املائية, واأدلء ال�سياح, 

بعد عر�سه على جلنة الأوبئة واملوافقة عليه.

املن�ساآت  ع��م��ل  تنظيم  اإىل  ال��دل��ي��ل  وي��ه��دف 

واأن�سطة القطاع ال�سياحي بعد اتخاذ احلكومة 

يف املرحلة املقبلة قرارا باإعادة الن�ساط للقطاع 

وتعليمات  �سوابط  �سمن  تدريجيا  ال�سياحي 

انت�سار  من  للحد  ال�سحية  والوقاية  ال�سالمة 

فريو�ض كورونا.

مكان  يف  العاملني  �سالمة  الدليل  وي�سمن 

ال�سياحية,  اخل��دم��ة  ومتلقي  وال����زوار  ال��ع��م��ل, 

الأوب��ئ��ة  وجل��ن��ة  ال�سحة  وزارة  م��ع  بالتن�سيق 

واجلهات املعنية كافة.

وب��رك  ال�����س��اون��ا  منع  على  ال��دل��ي��ل  وي�ستمل 

الأطفال واحلفالت  ون��وادي  وامل�ساج  اجلاكوزي 

واأع����ي����اد امل���ي���الد اخل��ا���س��ة وال���ع���ام���ة وال���ن���وادي 

العامة  وامل�سابح  املالب�ض  تغيري  وغ��رف  الليلية 

وامل�����س��رك��ة يف امل��ن�����س��اآت ال��ف��ن��دق��ي��ة, وخ��دم��ات 

الإي�����واء ال�����س��ي��اح��ي, وت��ق��دمي خ��دم��ة الأرج��ي��ل��ة 

واإقامة احلفالت بجميع اأنواعها داخل املخيمات 

ال�سياحية.

املحلي
50 اخلمي�س 4/ 6 / 2020 

احتجاجا على إجراءات عزلهم وحجر بعضهم من 30 إلى 40 يوما

الخشمان: إخراج السائقين سيتم حال التأكد من شفائهم من كورونا 
سائقون معزولون في األمير حمزة يضربون عن الطعام

 التنمية: تكثيف حمالت فرق مكافحة التسول امام المساجد يوم الجمعة

    حكومة اليابان تواصل دعم الحقوق اإلنجابية للمرأة بمخيم األزرق لالجئين

البلقاء ضمن الفئة )201-250( ألفضل جامعات أسيا

 الطفيلة التقنية: اعتبار الطلبة الذين 
لم يتقدموا لالمتحان متغيبين بعذر

السياحة تعمم دليل إجراءات العمل في المنشآت

ت�سارك الأردن يف اخلام�ض من يونيو اجلاري يف اليوم العاملي للبيئة بهدف تعزيز الوعي 

العاملي والعمل من اأجل حماية البيئة.

وي�سادف يوم البيئة العاملي هذا العام مع جائحة كورونا التي لعبت دوراً كبرياً يف اإعادة 

ا�ستمرار جهود  اأهمية يف  اليوم  , وبالتايل ي�سكل هذا  البحار والأج��واء  البيئي يف  التوازن 

العامل يف املحافظة على البيئة واحلد من التحديات بعد انتهاء جائحة كورونا.

التنوع احليوي  وهنا ن�سلط ال�سوء على دور الأردن يف قبول التحدي للمحافظة على 

للبيئة وهذا ما اأكد عليه وزير البيئة والزراعة الدكتور �سالح اخلراب�سة يف كلمته املوجهة 

للمنظمة الدولية للبيئة مبنا�سبة اليوم العاملي للبيئة , حيث اأكد ان الأردن ملتزم بالعمل 

وان هذا  العاملي.  التنوع احليوي  للمحافظة على  كافة؛  والدوليني  املحليني  ال�سركاء  مع 

اللتزام ياأتي ان�سجاما مع اللتزامات الوطنية �سمن التفاقية الدولية للتنوع احليوي, 

خ�سو�سا يف ظل ما يوجهه العامل ب�سبب فريو�ض كورونا امل�ستجد.

ا�ستدامة  اك��رث  اأخ�سر  اقت�ساد  نحو  التحول  اإىل  املا�سة  باحلاجة  يذكرنا  ال��ي��وم  ه��ذا 

يعمل لنفع النا�ض والكوكب اجمع, الأمر الذي يتطلب منا تعزيز الن�سجام والتفاعل مع 

الطبيعة وتعزيز نظامنا الحيائي ومبا يت�سمن التنوع داخل الأنواع وبني الأنواع والنظم 

اليكولوجية , وذلك يتطلب تكثيف اجلهود ملكافحة كلَّ ما من �ساأنه اأن يوؤثر على التنوع 

احليوي, وبال�سرعة املمكنة واتخاذ الإجراءات واحللول اجلذرية كافة ملواجهتها, وحتديًدا 

ما يتعلق بالن�ساط الب�سري؛ لأن ا�ستمرار فرة التاأقلم مع هذه التاأثريات �سي�سبح اكرث 

�سعوبة وكلفة يف امل�ستقبل, و�سيعمل على بعرثة اجلهود وعدم حتديد م�سار وا�سح لبذل 

اجلهود الطموحة ملكافحة النتهاكات كافة.

امل�سوؤولية ل تقع فقط على وزارة البيئة بل هناك دور كبري يجب ان تقوم عليه اجلمعيات 

جمعية  م��ب��ادرة  امل��ث��ال  �سبيل  على  واذك���ر   , اململكة  حمافظات  خمتلف  يف  املن�سرة  البيئية 

العاملي من خالل دعوة املجتمع املحلي للتفاعل  البيئة  البيئة يف يوم  �سباب معان حلفظ 

للم�ستقبل(  بيئتنا.. احت�سر  ) نحمي  بعنوان  التوعوية  البيئية  امل�سابقة  امل�ساركة يف  عر 

بامل�ساركة مع وزارة البيئة و برعاية وم�ساركة عدد من القطاعات احلكومية واخلا�سة.

العاملي ي�سكل من�سة حيوية لتعزيز التقدم يف الأبعاد  البيئة  اإن يوم   , وخال�سة القول 

البيئية لأهداف التنمية امل�ستدامة. واجلميع مطالب بامل�ساركة .

   سامر نايف عبد الدايم  

 اليوم العالمي للبيئة



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

 االنباط-عمان

اإىل  امل�ستثمرين  اال���س��ت��ث��م��ار  هيئة  دع���ت 

اخ��ريا  امل�ستحدثة  خ��دم��ات��ه��ا  ع��ل��ى  االط���اع 

من خال امكان تواجدهم.

االربعاء،  اليوم  بيان  يف  الهيئة  واأو�سحت 

اأن يح�سل على جميع  ي�ستطيع  امل�ستثمر  اأن 

اخل����دم����ات م����ن م���ك���ان ت����واج����ده وال���س��ي��م��ا 

ال��ع��م��راين  بالتخطيط  امل��ت��ع��ل��ق��ة  اخل���دم���ات 

وخ��دم��ات ال��رتاخ��ي�����ص وال��رق��اب��ة وخ��دم��ات 

امل�ستثمرين  وخدمات  اال�ستثمارية،  النافذة 

والت�سهيات واحلوافز، وب�سكل ي�سمن عدم 

تاأخري معاماتهم يف ظل الظروف احلالية.

الدخول  خ��ال  م��ن  امل�ستثمر  وي�ستطيع 

اال�ستثمار  لهيئة  االإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ع��ل��ى 

ع��ل��ى  ال����دخ����ول   www.jic.gov.jo
تتيح  والتي  ُبعد،  عن  الهيئة  خدمات  نافذة 

ل���ه ت��ع��ب��ئ��ة ال��ط��ل��ب وت��ق��دمي��ه م���ع م��رف��ق��ات��ه 

فورية  ر�سالة  اإر�سال  ويتم  اإلكرتوين،  ب�سكل 

ا���س��ت��ام  مت  ق���د  ب���اأن���ه  الإع���ام���ه  للم�ستثمر 

ال���ط���ل���ب وب��ن��ف�����ص ال����وق����ت اإر������س�����ال ر���س��ال��ة 

اإلكرتونية للمدير املعني يف هيئة اال�ستثمار 

حت��ت��وي ع��ل��ى ال��ط��ل��ب وم��رف��ق��ات��ه وحت��ت��وي 

اأي�سا على رقم الطلب.

هيئة االستثمار تدعو المستثمرين إلى االطالع على خدماتها عن بعد

االنباط-عمان

عقدت جمعية �سركات تقنية املعلومات 

“انتاج” جل�سة حوارية عرب  واالت�ساالت 

الثاثاء  م�ساء  بعد  ع��ن  االت�سال  تقنية 

ب��ح�����س��ور ع���دد م���ن ال�����س��رك��ات االأع�����س��اء 

الباغ  يف  ج��اء  م��ا  ملناق�سة  وذل��ك  لديها، 

امل��ت��ع��ل��ق ب��اأم��ر ال���دف���اع رق���م “6” وال���ذي 

اأ�سدره رئي�ص الوزراء موؤخرا.

واأدار النقا�ص املدير التنفيذي جلمعية 

موؤكدا  البيطار،  ن�سال  “انتاج” املهند�ص 
اأوامر الدفاع التي  اأهمية �سرح كافة  على 

مل�ساعدة  وذل���ك  احل��ك��وم��ة،  م��ن  اأ����س���درت 

“انتاج”  جمعية  يف  االأع�����س��اء  ال�����س��رك��ات 

اأو�ساعها،  وترتيب  ال��ق��رارات  اتخاذ  على 

ب���االإ����س���اف���ة الإي�������س���ال ����س���وت ال�����س��رك��ات 

للجهات ذات العاقة.

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق����ط����اع  ان  ع���ل���ى  واأك��������د 

امل���ع���ل���وم���ات واالت���������س����االت ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى 

�سنفت  وم��ع��ظ��م��ه��ا  االأخ�����رى  ال��ق��ط��اع��ات 

الب���د  وب����ال����ت����ايل  ت�سررا”،  “االأكرث 
“االأكرث  ال��ق��ط��اع��ات  م���ن  ت�����س��ن��ي��ف��ه  م���ن 

ت�سررا” علما اأنه من القطاعات الواعدة 

القطاع  ان  معتربا  ال��رق��م��ي،  التحول  يف 

عن  العمل  على  قدرته  ثمار  يجني  �سوف 

ُبعد اأثناء اجلائحة وَبعدها، اإال ان القطاع 

اأو�ساعه  ترتيب  الإع��ادة  لل�سمود  بحاجة 

اجلائحة. ب�سبب 

و�����س����دد امل���ه���ن���د����ص ال���ب���ي���ط���ار ع���ل���ى ان 

على  اىل احلفاظ  “انتاج” ت�سعى  جمعية 

من  واحل��د  القطاع  يف  العاملة  ال�سركات 

ان  اىل  منوها  عليها،  كورونا  جائحة  اأثر 

يف  حوارية  جل�سات  عدة  عقدت  “انتاج” 
ال��ق��ط��اع والإي�����س��اح  ���س��وت  اإي�����س��ال  �سبيل 

ال�سمان  لربامج  باالإ�سافة  الدفاع  اأوامر 

امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  وت�سهيات  االج��ت��م��اع��ي 

و�سندوق الريادة االأردين.

 / انتاج  جلمعية  امل��ايل  امل�ست�سار  وق��ال 

منربز”  “زاد  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص 

امل�ستند على امر  رائد النجاب، ان الباغ 

الدفاع رقم 6، جاء ملراعاة اأو�ساع العمالة 

وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ع��اق��ة ب���ن امل��وظ��ف 

بعد  مل��ا  واالإب���ق���اء عليها  ال��ع��م��ل  و���س��اح��ب 

انتهاء هذه اجلائحة.

واأ����س���ار اىل ان ال��ت��ع��دي��ل الأم���ر ال��دف��اع 

غري  والعاملة  االأردنية  العمالة  بن  ميز 

جواز  بعدم  يتعلق  فيما  وخا�سة  االردنية 

انتهت  والتي  املدة  حمدودة  العقود  اإنهاء 

اع��ت��ب��ارا م���ن 30 ن��ي�����س��ان م���ن ج��ه��ة ومب��ا 

العمل  ل����وزارة  ال�����س��ك��اوى  ب��ت��ق��دمي  يتعلق 

م���ن ج���ه���ة اأخ�������رى، ح���ي���ث ارج�����ع ال���ب���اغ 

قانون  اىل  االردنية  غري  العمالة  اأو�ساع 

العمل من خال اإجراءات التقا�سي.

ت��ط��رق اىل نوعن  ال��ب��اغ  واأ���س��اف ان 

من العمل، االأول للعاملن الذين با�سروا 

موقع  يف  ك��ان��وا  ���س��واء  كلي  ب�سكل  عملهم 

التي  للعمالة  والثاين  بعد،  عن  اأو  العمل 

مل ت�ستطيع مبا�سرة العمل، مبينا انه مت 

ووزير  والتجارة  ال�سناعة  وزير  تفوي�ص 

االأكرث ت�سررا  القطاعات  العمل لتحديد 

االأكرث  القطاعات  قائمة  اإ�سدار  حيث مت 

واأ���س��اف  اأي����ار.  ب�سهر  ت�����س��ررا واخل��ا���س��ة 

القائمة  هذه  وتعديل  حتديث  �سيتم  باأنه 

كلما دعت احلاجة.

يجيز  ال���ب���اغ  ان  اىل  ال���ن���ج���اب  ون�����وه 

فقط  ت�����س��ررا  اأك���رث  وامل�سنفة  لل�سركات 

ب�سكل  العاملن  موظفيها  مع  وبالتوافق 

كلي على تخفي�ص حتى 30% من اأجورهم 

���س��م��ن ال�����س��روط ال������واردة ب��ه��ذا ال��ب��اغ، 

اإج�����ازات  ت��ط��رق اىل  ال���ب���اغ  ان  م�����س��ي��ف��ا 

باملئة   50 بخ�سم  اأت����اح  ح��ي��ث  امل��وظ��ف��ن، 

للموظفن   2020 عام  اإج��ازات  ر�سيد  من 

ال��ذي��ن ت��ع��ط��ل��وا ع��ن ال��ع��م��ل مل���دة 30 ي��وم 

اأو متقطعة  – �سواء كانت مت�سلة  فاأكرث 

اأيار وحتى   17 -خال الفرتة املمتدة من 

تاريخ هذا الباغ.

لل�سركات  اأج���از  ال��ب��اغ  ان  اىل  واأ���س��ار 

����س���م���ن ال����ق����ط����اع����ات االأك����������رث ت�������س���ررا 

بتخفي�ص الرواتب للعاملن ل�سهري اأيار 

وحزيران بن�سبة ت�سل 60 باملئة على ان ال 

150 دي��ن��ار يف ح��ال ك��ان املوظف  تقل ع��ن 

متعطل عن العمل، م�سيفا ان الباغ اأتاح 

بالعمل  املوظف  بتكليف  العمل  ل�ساحب 

4 �ساعات اأو اقل من ذلك يوميا دون  ملدة 

ان ي�ستحق العامل اأجرا اإ�سافيا.

ي��ج��ي��ز  ال  ال�����ب�����اغ  ان  ع����ل����ى  و������س�����دد 

من  العاملن  رواتب  بتخفي�ص  لل�سركات 

خارج قائمة القطاعات االأكرث ت�سررا، اإال 

ففي  العمل  عن  متعطا  املوظف  كان  اذا 

العمل  ل�ساحب  الباغ  اأت��اح  احلالة  ه��ذه 

اىل  ت�سل  بن�سبة  العامل  اج��ر  بتخفي�ص 

االأدن����ى  ع���ن احل���د  ي��ق��ل  ان ال  ع��ل��ى   %50

ل�ساحب  �ساحية  م��راع��اة  مع  ل��اأج��ور، 

ال��ع��م��ل ب��ت��ك��ل��ي��ف امل���وظ���ف ب��ال��ع��م��ل مل���دة 4 

اأو اق���ل م��ن ذل���ك ي��وم��ي��ا دون ان  ���س��اع��ات 

اإ�سافيا. اأجرا  ي�ستحق العامل 

ي��وؤدي عمله  ال��ذي  العامل  ان  واأو���س��ح 

اأو  العمل  م��وق��ع  م��ن  ���س��واء  ج��زئ��ي  ب�سكل 

ع���ن ب��ع��د ي�����س��ت��ح��ق اأج�����ره ح�����س��ب ���س��اع��ات 

االأج���ر  ع��ن  ي��ق��ل  الفعلية ومب���ا ال  ال��ع��م��ل 

املحدد لل�ساعة اأو 50% من االأجر ال�سهري 

ايهما اكرب.

اأ����س���ح���اب  ي���ج���رب  ال����ب����اغ  ان  واأك��������د 

العاملن  عقود  اإن��ه��اء  ع��دم  على  العمل 

االأردن��ي��ن حم���دودة امل��دة وال��ت��ي تنتهي 

اع��ت��ب��ارا م���ن 30 ن��ي�����س��ان وم���ا ب��ع��د ه��ذا 

التاريخ ب�سرط ان يكون قد �سبق وان مت 

جتديده ثاث مرات فاأكرث.

وح���ول ال���ق���رارات ال�����س��ري��ب��ي��ة، اأ���س��ار 

انه مت متديد فرتة تقدمي  النجاب اىل 

ال���دخ���ل ح��ت��ى نهاية  اإق������رارات ���س��ري��ب��ة 

ال�������س���ه���ر اجل��������اري، حم������ذرا ال�������س���رك���ات 

م���ن ع���ق���وب���ات يف ح����ال ع����دم ت��ق��دمي��ه��ا 

لاإقرارات وامليزانية املدققة.

وب�������دوره، ق����ال امل�����س��ت�����س��ار ال��ق��ان��وين 

ال��ف��ول،  اأب���و  ن�����س��ال  امل��ح��ام��ي  للجمعية 

ال���ت���ع���دي���ل ع���ل���ى ام���ر  ال����ه����دف م����ن  ان 

قطاعات  هنالك  ان  ب�سبب  ياأتي  الدفاع 

ب�����س��ب��ب جائحة  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل  م��ت�����س��ررة 

ال��ت��ع��دي��ل ج��اء  ك���ورون���ا، م�����س��ريا اىل ان 

ل��زي��ادة ���س��اح��ي��ات اأ���س��ح��اب ال�����س��رك��ات 

االأكرث  القطاعات  يف  االأ�سرار  لتخفيف 

ت�سررا.

واأكد ان كل االأمور املتعلقة يف رواتب 

الدفاع،  اأوامر  تاأت �سمن  العاملن ومل 

ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا ���س��م��ن ال��ق��واع��د 

العامة اخلا�سعة لقانون العمل.

تكنولوجيا  ق��ط��اع  اإ���س��اف��ة  اىل  ودع���ا 

االأكرث  القطاعات  قائمة  اىل  املعلومات 

ال����ق����ط����اع مم��ك��ن  ان  ب�������س���ب���ب  ت���������س����ررا 

االأخرى. للقطاعات 

وح����ول ال��ع��ق��وب��ات يف ع����دم االل���ت���زام 

ب���اأم���ر ال����دف����اع يف ح����ال ع����دم ت�����س��وي��ب 

ت�سريح  ال�سركات ومت  االأو�ساع من قبل 

فر�ص  يتم  ح�سرا،  االأردنين  العاملن 

ع���ق���وب���ات م��ال��ي��ة ع��ل��ى ال�������س���رك���ات غ��ري 

دينار  اأالف   3 اىل  ت�سل  بقيمة  امللتزمة 

وعقوبات ت�سل اىل احلب�ص.

ب��اأوام��ر  ب��االل��ت��زام  بال�سركات  واأه���اب 

الدفاع جتنباً للغرامات والعقوبات التي 

قد تفر�ص على ال�سركات غري امللتزمة.

االنباط-عمان

منح  على  املوافقة  ال���وزراء،  جمل�ص  ق��رر 

خ�����س��م ع��ل��ى ���س��ري��ب��ة االب���ن���ي���ة واالرا�����س����ي 

وامل���ع���ارف امل��ف��رو���س��ة ع���ن ال�����س��ن��ة احل��ال��ي��ة 

�سواء  ال�سكانية  للمباين  ال�سابقة  وال�سنوات 

اك���ان���ت م�����س��ت��غ��ل��ة م���ن م��ال��ك��ي��ه��ا اأو م��وؤج��رة 

بن�سبة 10% يف حالة الدفع النقدي و15% يف 

حالة الدفع االلكرتوين، وذلك حتى نهاية 

العام.

على  امل��واف��ق��ة  ال����وزراء  جمل�ص  ق��رر  كما 

واالرا�سي  االبنية  �سريبة  على  خ�سم  منح 

عن  املفرو�سة  التجارية  للمباين  واملعارف 

بن�سبة  ال�سابقة  وال�سنوات  احلالية  ال�سنة 

20% يف حالة الدفع النقدي و25% يف حالة 

الدفع االلكرتوين، وذلك حتى نهاية العام.

�سريبة  اعفاء غرامات  وقررت احلكومة 

ال�سنوات  ع��ن  املتحققة  واالرا���س��ي  االبنية 

العام  الت�سديد، قبل نهاية  ال�سابقة يف حال 

احلايل.

 االنباط-عمان

ت��ل��ق��ت ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع االت�����س��االت 

ال��ع��دي��د م��ن ���س��ك��اوى امل��واط��ن��ن يف ال��ف��رتة 

االأخ���������رية ب�������س���اأن م���و����س���وع رف�����ع ����س���رك���ات 

االت�ساالت الأ�سعار بطاقات ال�سحن.

ام�ص  �سحفي  بيان  يف  الهيئة  واو�سحت 

ال�سكاوى  ه��ذه  م��ن  حتققت  اأن��ه��ا  االرب��ع��اء، 

على  اق��ت�����س��ر  االأ���س��ع��ار  رف���ع  اأن  ل��ه��ا  ليتبن 

اأي  �سراء بطاقات ال�سحن من خال من�سة 

منحت  االت�����س��االت  �سركات  واأن  ف��وات��ريك��م، 

بن  اجلائحة  فرتة  خال  ت�سجيعيا  خ�سما 

معينة  لفئات  اأي���ار  م��ن  االأول  حتى  اآذار   24

اإع��ادة  دي��ن��ار، وج��رى   1  ،2  ،3 البطاقات  من 

ال�سعر اإىل ما هو عليه قبل اجلائحة.

ف��وات��ريك��م  اأي  م��ن�����س��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 

فئات  جميع  على  ثابت  ربح  هام�ص  ا�سافت 

بوجود  يتعلق  فيما  اأما  اخللوية،  البطاقات 

ارت���ف���اع ع��ل��ى اأ����س���ع���ار ال��ب��ط��اق��ات امل��دف��وع��ة 

م�سبقا لبع�ص الفئات والتي تخ�ص بطاقات 

اأن  للهيئة  فتبن   )Mix( وبطاقات  النت 

نف�سه  بال�سعر  تباع  ت��زال  ال  البطاقات  ه��ذه 

لدى معار�ص ال�سركات ودون اأي تغيري.

هي  ال�سحن  ب��ط��اق��ات  اأن  الهيئة  وب��ي��ن��ت 

من  النهائي  للم�ستفيد  ت�سل  دف��ع  و�سيلة 

خ���ال ع���دة ق���ن���وات ل��ل��ت��وزي��ع، وت���ق���وم ه��ذه 

ال���ق���ن���وات ب���اإ����س���اف���ة ه���وام�������ص رب��ح��ي��ة ع��ل��ى 

القنوات  هذه  اأكانت  �سواء  االأ�سلية  االأ�سعار 

امل��ب��ا���س��ر  اأو م���ن خ����ال ال��ب��ي��ع  اإل���ك���رتون���ي���ة 

للم�ستفيدين عرب مكاتب التوزيع املختلفة. 

���س��راء بطاقات  خ��ي��ارات  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  واك����دت 

ال�سحن متعددة ومتنوعة وباأ�سعار متفاوتة، 

وب��اإم��ك��ان امل���واط���ن اخ��ت��ي��ار ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي 

تنا�سبه �سواء من خال ال�سراء من معار�ص 

ال�����س��رك��ات م��ب��ا���س��رة اأو م��ن خ���ال ال��وك��اء 

ونقاط البيع اأو نظام اأي فواتريكم.

»انتاج« توضح لشركات »تكنولوجيا المعلومات« تفاصيل بالغ 
أمر الدفاع رقم » 6« عبر تقنية االتصال عن بعد

الحكومة تمنح خصومات على ضريبة االبنية واالراضي

تنظيم االتصاالت توضح بشأن رفع شركات االتصاالت
 ألسعار بطاقات الشحن

اخلمي�س    4  /  6  / 2020

ابو غزاله يدعو إلنشاء مركز وطني 
لمواجهة األزمة االقتصادية واالجتماعية

العمل: قرار صاحب العمل بعدم تجديد 
عقود العاملين باطل حسب البالغ االخير

صناعيون: تخفيض تكاليف اإلنتاج وضبط 
االستيراد حاجة ملحة لتطوير الصناعة

 االنباط-برتا

  دعا االقت�سادي االردين الدكتور طال 

ملواجهة  وطني  مركز  اإن�����س��اء  اإىل  غ��زال��ه  اب��و 

االقت�سادية. االأزمة 

واك��د يف لقاء م��ع وك��ال��ة االن��ب��اء االردن��ي��ة 

ي�سم فريقا  اإن�ساء مركز وطني  اإىل  احلاجة 

م���ن خم��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات ي���ق���دم ت��و���س��ي��ات��ه 

الدولة  واأجهزة  للوزارات  يتيح  للحكومة، ما 

ال�����س��ري مب�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا ال��ي��وم��ي��ة وال��رئ��ي�����س��ة 

الإج���راءات  ال��ف��ري��ق  يتفرغ  فيما  وامل�����س��ت��م��رة، 

معاجلة االأزمة، الفتا اإىل ت�سريحات �سندوق 

النقد الدويل باأن اخلروج من االأزمة يعتمد 

على االإجراءات التي �ستتخذها كل دولة.

اب��و غ��زال��ه ع��ددا م��ن التو�سيات  واق���رتح 

وال��ق��رار  اأ���س��ح��اب  عند  بحث  مو�سع  لتكون 

عن  بعيدا  بديلة  اقرتاحات  تقدمي  تت�سمن 

ف��ر���ص ���س��رائ��ب ج��دي��دة ت��ع��رق��ل االن��ت��ع��ا���ص 

امل��ط��ل��وب، وال���غ���اء ال�����س��ري��ب��ة ع��ل��ى امل�����س��اري��ع 

اجل���دي���دة يف ال����زراع����ة واالدوي�������ة، واع��ت��م��اد 

���س��ي��ا���س��ات حت��ف��ي��ز ال��ن��م��و يف ال��ن��اجت ال��ق��وم��ي 

ال�سركات  الربح يف  دعم  اإج��راءات  من خال 

العمل  املزيد من فر�ص  اإىل توفري  ما يوؤدي 

حتقيق  وب��ال��ت��ايل  ال�سريبي  ال��وع��اء  وتو�سع 

دخ���ل ���س��ري��ب��ي اك���رب ل��ل��دول��ة، دون ال��ل��ج��وء 

لزيادة مبا�سرة على ال�سرائب.

ك��م��ا دع����ا الع��ت��م��اد ���س��ي��ا���س��ات واإج������راءات 

ن���ق���دي���ة ت���و����س���ع���ي���ة مب����ا يف ذل�����ك ت��خ��ف��ي�����ص 

العاطلن  لتعين  برنامج  واعتماد  الفائدة، 

وت�سجيع  ال�سغرية،  ال�سركات  يف  العمل  عن 

ن���ظ���ام ال���ت���دري���ب ل��غ��ر���ص ال��ت��وظ��ي��ف ب��ع��ي��دا 

ع��ن ���س��روط ق��ان��ون العمل وب��ال��رتا���س��ي بن 

والعامل. ال�سركة 

ب��ال��ت��وازي  اداري  ا���س��اح  بخطة  وط��ال��ب 

واإعادة  االنفاق  لرت�سيد  تق�سفي  برنامج  مع 

ه��ي��ك��ل��ة ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة، واالل���ت���زام 

ال�����س��ي��ادي امل��ط��ل��ق وال��ث��اب��ت ب��احل��ف��اظ على 

حرية حركة االأموال، واإعادة هيكلة �سيا�سات 

ومالية  نقدية  �سيا�سات  و�سياغة  ال��ط��اق��ة، 

للتعايف. داعمة 

اأه����م����ي����ة ت��ط��وي��ر  واك�������د يف م���ق���رتح���ات���ه 

االت���ف���اق���ي���ات ال���دول���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق امل�����س��ل��ح��ة 

ال�سغرية  ال�سركات  ودعم  للوطن،  احلقيقية 

ن���وع���ي���ا وت�������س���ري���ع���ي���ا واج�����رائ�����ي�����ا، ودرا�����س����ة 

اذا كان ذلك  املوؤ�س�سات احلكومية  خ�سخ�سة 

من  ب��دال  والربحية  الفعالية  ل��زي��ادة  ي���وؤدي 

ذات  املوؤ�س�سات  ذل��ك  م��ن  م�ستثنيا  اخل�����س��ارة 

الطبيعة اخلا�سة يف الدولة.

واأو�������س������ح ������س�����رورة اع����ت����م����اد ����س���ي���ا����س���ات 

الغاء،  ومكافحة  االأ�سعار  �سبط  واإج��راءات 

ب�سيافة  امل�ستقلة  التناف�سية  مركز  واح��ي��اء 

اإدارة  وان�����س��اء  تعليمية،  م��وؤ���س�����س��ات  ومت��وي��ل 

�سنع  الأن  االب���داع  يف  لا�ستثمار  خم�س�سة 

املعرفة هو الطريق اإىل �سنع الرثوة، ا�سافة 

اإىل و�سع �سيا�سات تطبق ال�سراكة احلقيقية 

ب���ن ال��ق��ط��اع ال���ع���ام وق���ط���اع االأع���م���ال تتيح 

الوطنية  بواجباته  القيام  اخل��ا���ص  للقطاع 

على قدم امل�ساواة.

 االنباط-عمان

  قالت مدير مديرية ال�سوؤون القانونية 

يف وزارة العمل مارينا احلنيطي انه يتوجب 

ي�ستخدمون  ال��ذي��ن  ال��ع��م��ل  ا���س��ح��اب  ع��ل��ى 

ع��م��اال اردن���ي���ن ب��ع��ق��ود ع��م��ل حم����ددة امل���دة 

انتهاء  حتى  مماثلة  وملدد  تلقائيا  جتديدها 

التي  للعقود  وذل��ك  ال��دف��اع  ب��ق��ان��ون  العمل 

او   30/4/2020 ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ان��ت��ه��ت 

ان  �سريطة  التاريخ  هذا  بعد  �ستنتهي  التي 

ت��ك��ون ق���د ج���رت ال���ع���ادة ع��ل��ى جت��دي��د عقد 

العامل االردين ثاث مرات فاكرث قبل ذات 

تاريخ .

�سحفي  ت�سريح  يف  احلنيطي  واو�سحت 

ام�����ص االرب����ع����اء، ان اي ق����رار م���ن ���س��اح��ب 

وتاريخ   2020/  4  /  30 ف��رتة  بن  ما  العمل 

انهاء  يت�سمن  الدفاع  بقانون  العمل  انتهاء 

املدة  حم��دد  بعقد  اأردين  عامل  اأي  خدمات 

يعترب خمالفا للقانون ويلزم �ساحب العمل 

باإعادة العامل اىل عمله وجتديد عقده ملدد 

مماثلة حلن انهاء العمل بقانون الدفاع اال 

اذا مت االتفاق على مدة اطول.

 االنباط-برتا

اأن  على  اقت�ساد  وخرباء  �سناعيون  اأجمع 

تكاليف  وتخفي�ص  االردن��ي��ة  ال�سناعة  دع��م 

االإن������ت������اج، و����س���ب���ط امل���������س����ت����وردات، وحت��ف��ي��ز 

اال�ستثمار، متثل حاجة ملحة ومن متطلبات 

املرحلة يف الظرف الراهن واملرحلة املقبلة.

وب���ي���ن���وا يف ت�����س��ري��ح��ات ل���وك���ال���ة االأن���ب���اء 

االأردن���ي���ة  ال�����س��ن��اع��ة  اأن  االأردن����ي����ة )ب������رتا(، 

مب���ج���االت ال����غ����ذاء وال��������دواء وامل�����س��ت��ل��زم��ات 

�سد  على  وق��درت��ه��ا  جناعتها  اأث��ب��ت��ت  الطبية 

اح��ت��ي��اج��ات ال�����س��وق امل��ح��ل��ي��ة، وه���و م���ا ظهر 

خال اأزمة فريو�ص كورونا امل�ستجد.

ال�سناعات  اأم����ام  حت��دي��ات  وج���ود  واأك����دوا 

ك��زي��ادة حجم  ك��ورون��ا،  اأزم��ة  قبل  ما  املحلية، 

امل�ستوردات مقارنة بال�سادرات، وهو ما ي�سكل 

اإ�سافة  ع��ادل��ة،  وغ��ري  عالية  تناف�سية  عوائق 

الرت���ف���اع ت��ك��ال��ي��ف االإن���ت���اج، خ��ا���س��ة ال��ط��اق��ة، 

وارت����ف����اع ال�����س��رائ��ب وال���ر����س���وم، واج������راءات 

اأحياناً. الطويلة واملعقدة  اال�ستثمار 

وك����ان ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اأك��د 

خ����ال اج��ت��م��اع��ه م���ع ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة 

تكثيف  ���س��رورة  االأردن��ي��ة،  ال�سناعات  ل��دع��م 

املنتجات  وج��ودة  موا�سفات  لتطوير  اجلهود 

جديدة  �سناعات  يف  التو�سع  واأهمّية  املحلية، 

ب��ق��ط��اع��ات االأدوي������ة وامل�����س��ت��ل��زم��ات وامل���ع���دات 

ال��ط��ب��ي��ة وال��ت�����س��ن��ي��ع ال���غ���ذائ���ي ل��غ��اي��ات رف��د 

والت�سدير. املحلية  ال�سوق 

ال����ذي ي�سكل  ال�����س��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  وي�����س��م 

من�ساأة  األف   18 االجمايل،  املحلي  الناجت  ربع 

 250 وفرت  اململكة  مناطق  مبختلف  �سناعية 

اأردن��ي��ة،  لعمالة  غالبيتها  عمل  فر�سة  األ��ف 

ال�����س��ادرات  م��ن  باملئة   93 على  ي�ستحوذ  كما 

االأردنية الكلية لاأ�سواق العربية واالجنبية.

وت��ت��وزع م��ن�����س��اآت ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي على 

وتكنولوجيا  الهند�سية  ال�سناعات  قطاعات 

امل��ع��ل��وم��ات واخل�����س��ب��ي��ة واالأث�����اث واالإن�����س��ائ��ي��ة 

واملحيكات  واجل��ل��دي��ة  وال��ت��ع��دي��ن  وال��غ��ذائ��ي��ة 

وال����ع����اج����ي����ة وال������دوائ������ي������ة وال����ك����ي����م����اوي����ة 

وال���ب���ا����س���ت���ي���ك���ي���ة وامل����ط����اط����ي����ة وال���ط���ب���اع���ة 

والتغليف.

الكيماوية  ال�سناعات  ق��ط��اع  ممثل  واأك���د 

�سناعة  غ��رف��ة  يف  التجميل  وم�ستح�سرات 

وج����ود  ال����ب���������ص،  اأح����م����د  امل���ه���ن���د����ص  االأردن 

اإذ  االأردن��ي��ة،  ال�سناعة  اأم���ام  ك��ب��رية  حت��دي��ات 

واأول��ي��ة  خ��ام  م��واد  على  منها  كثري  يف  تعتمد 

اأزم��ة  خ��ال  ك��ث��رياً  ت��اأث��ر  وبع�سها  م�ستوردة، 

الت�سديرية،  االأ���س��واق  تراجع  ب�سبب  كورونا 

ون��ق�����ص احل�����واالت اخل���ارج���ي���ة، م�����س��ريا اإىل 

مبرونة  يتمتعون  االأردن��ي��ن  ال�سناعين  اأن 

اأوج�����دوا م��ن خ��ال��ه��ا ح��ل��وال مل�ساكل  ع��ال��ي��ة 

كثرية واجهتهم خال اأزمة كورونا.

االأردن�����ي�����ة حت��ت��اج  ال�������س���ن���اع���ات  اإن  وق�����ال 

منتجات  املحلية  املنتجات  تناف�ص  اإذ  حلماية، 

م�����س��ت��وردة ذات م��ع��اي��ري ج����ودة م��ت��دن��ي��ة، يف 

ح���ن ت��ت��م��ت��ع ال�����س��ن��اع��ات االأردن����ي����ة ب��ج��ودة 

جداً،  عالية  و�سروط  ملعايري  وتخ�سع  عالية 

م�����س��ريا اإىل ان��ه ي��ج��ب و���س��ع ���س��روط اإداري���ة 

مع  املنخف�سة،  اجل��ودة  ذات  امل�ستوردات  على 

امل�سانع  ولي�ص  االأ�سواق  على  الرقابة  تركيز 

املرخ�سة فقط.

اختلفت  النا�ص  احتياجات  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

خا�سة  قبلها،  عما  كورونا  فريو�ص  اأزمة  بعد 

وامل��واد  واملعقمات  املنظفات  من  احتياجاتهم 

والزراعية. الغذائية 

وط��ال��ب امل��ه��ن��د���ص ال��ب�����ص احل��ك��وم��ة بدعم 

ال�������س���ن���اع���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة م����ن خ�����ال ت��ع��دي��ل 

وت�سهيل  وال��ق��وان��ن،  والت�سريعات  االأن��ظ��م��ة 

كم�سانع  امل�سانع،  وترخي�ص  ان�ساء  �سروط 

اإعادة التدوير للمواد املختلفة، خا�سة تدوير 

ال��ن��ف��اي��ات ب��اأن��واع��ه��ا، ل��ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ت��وف��ري 

عائد مايل كبري  وتوفري  فر�ص عمل كبرية، 

على االقت�ساد الوطني.

من جانبه اعترب موؤ�س�ص حملة )�سنع يف 

االأردن( التابعة لغرفة �سناعة عمان، واملحلل 

االق��ت�����س��ادي امل��ه��ن��د���ص م��و���س��ى ال�����س��اك��ت اأن 

التنمية  لتحقيق  طريق  اأق�سر  هي  ال�سناعة 

االق���ت�������س���ادي���ة، واأه������م م���ا حت��ت��اج��ه امل��رح��ل��ة 

من  اخل���روج  ه��و  ال�سناعة  لتطوير  احلالية 

االأزمة مبا ي�سمى بال�سيا�سة ال�سناعية، وهي 

اأهداف  نحو  املوجهة  التدابري  من  جمموعة 

ال�سناعية. البنية  للتاأثري على  معينة 

اأهم  هي  املرتفعة  االإنتاج  تكاليف  اأن  واأكد 

اإذ  ال�سناعات،  اأمام تطور خمتلف  عائق يقف 

باملئة   40 اإىل   28 نحو  الطاقة  تكلفة  ت�سكل 

ارتفاع  اإىل  اإ�سافة  االإنتاجية،  التكاليف  من 

متويل  على  احل�سول  و�سعوبة  النقل،  اأ�سعار 

منا�سبة. باأ�سعار  �سخي 

غري  ال�سناعية  ال�سيا�سة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

من  اأي  يف  ووج����وده����ا  االأردن،  يف  م���وج���ودة 

التحديات  وي��ح��ول  املعيقات  يعالج  ال��ب��ل��دان 

اإىل فر�ص ويعّبد الطريق اأمام تطور خمتلف 

ال�سناعات. اأنواع 

م���ن ج��ان��ب��ه، اأ����س���ار ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جمل�ص 

وال�سادرات  امل�ساريع  تنمية  بيت  �سركة  اإدارة 

ال�سناعة  اأن  اىل  الق�سراوي،  متيم  االأردنية 

االأردن����ي����ة مت��ت��ل��ك م���زاي���ا ك���ب���رية يف ���س��ن��اع��ة 

اأزم��ة  اأث��ب��ت��ت جناعتها خ��ال  ال��ت��ي  االأغ��ذي��ة 

امل�ستلزمات  ل�سناعة  اإ�سافة  كورونا،  فريو�ص 

الطبية.
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200036314(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة مقبل علي �سالمة احلديد

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة خلف القهيوي ومقبل احلديد وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم  )18391( بتاريخ 1987/3/25

قام  2020/6/2 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب لن�سحابه 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/3

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات 
الرقم الوطني للمنشأة : )200023327(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   القوا�سمي  عبداهلل  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن

حتت الرقم )85286( بتاريخ 2007/3/29  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/3

وقد مت تعيني ال�سيد /  انور بدوي عبد الظروف م�سفيا لل�سركة .

هاتف  ال�����س��وق-  خريبة   – ع��م��ان  امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0795902396

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات 

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان �سركة �سابا ون�سار و�سريكتهم للطباعة 

بتاريخ   )143( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1963/4/25 تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سابا ون�سار و�سريكتهم للطباعة

اإىل �سركة : �سابا وعطاهلل

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن بلدية الزرقاء / للمرة الثالثة
طرح مزاد انشاء واستثمار حديقة على القطع ذوات 

االرقام 4356+434  حوض 4 البرتاوي الجنوبي
    تعلن بلدية الزرقاء عن طرح مزاد ان�ساء وا�ستثمار القطع ذوات الرقام ) 4356+434 ( حو�ض 4 البرتاوي اجلنوبي 

ومب�ساحة ) 6811 ( م2 وملدة خم�ض �سنوات ومبهنة حديقة عامة بالظرف املختوم فعلى الراغبني بال�ستثمار مراجعة 

واملوا�سفات  ال�سروط  ن�سخة من  للح�سول على  التجاري احلديث  الزرقاء  التنمية وال�ستثمار يف مبنى جممع  دائرة 

املعدة لهذه الغاية مقابل مبلغ وقدره ) 50 ( خم�سون دينار ثمن الن�سخة الواحده غري م�سرتدة تدفع نقدًا ل�سندوق 

البلدية علمًا باأن اخر موعد ليداع العرو�ض يف �سندوق ال�ستثمار هو ال�ساعة العا�سرة �سباحًا من يوم الثنني املوافق 

2020/6/15 يف مبنى الزرقاء التجاري احلديث دائرة التنمية وال�ستثمار . م�سطحبني معهم تاأمينًا مقداره ) 10 % 

( �سيكًا م�سدق او كفالة بنكية او و�سل مايل من قيمة العر�ض الجمايل املقدم .

مالحظة :

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر املرات 

للبلدية احلق بالغاء العطاء دون ان يرتتب عليها اية امور قانونية او مادية او معنوية

، ويف حال ا�ستنكاف املحال عليه املزاد  10% ( من القيمة الجمالية للخم�ض �سنوات  اح�سار تاأمني دخول العطاء ) 

ي�سادر مبلغ التاأمني املدفوع .

5 % ( لل�سنة الرابعة  بدل ال�سغال ثابت لل�سنوات الثالث الوىل ويخ�سع البدل ال�سنوي لزيادة تراكمية مبقدار ) 

وال�سنة اخلام�سة .

اح�سار براءة ذمة من دوائر البلدية املالية

مت العالن عن املزاد �سابقا ومت ن�سره بال�سحف املحلية حيث �سادف املوعد احلظر ال�سامل

رئيس بلدية الزرقاء 
املهندس / عماد املومني

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

العامة ل�سركة التالل اخل�سراء  الهيئة  ال�سناعة والتجارة بان 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  وال��ف��واك��ه    للخ�سار 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )41696( بتاريخ 2015/9/17 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/5/26  

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

ق�سي حممد عوده ابو حماد م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي 

هو :

عمان – �سارع الذاعة – جممع موؤته – الطابق الرابع – مكتب 

411 – هاتف 0799919909

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إنــذار بالعودة للعمل
من الشركة األردنية الحديثة للباطون الجاهز
إىل املوظف: حمزة محمد عبد الرحمن سمارة

تاريخ  من  اإعتبارًا  متتالية  اأي��ام  ع�سرة  من  لأك��ر  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

الأردنية  ال�سركة  فاإن  لذا  م�سروع  �سبب  بدون  الآن  ولغاية   2020/05/12

تتجاوز  ل  مدة  خالل  لعملك  بالعودة  تنذرك  اجلاهز،  للباطون  احلديثة 

ثالثة اأيام وبخالف ذلك فاإنها �ستقوم باإنهاء خدماتك بف�سلك من عملك دون 

املادة  باأحكام  عمال  وذلك  ال�سركة،  عاتق  على  م�سوؤولية  اأدنى  ودون  اإ�سعار 

)28/ه( من قانون العمل الأردين ال�ساري املفعول وتعديالته رقم )8( ل�سنة 

1996 والقانون املعدل لقانون العمل رقم )26( ل�سنة 2010، والرجوع عليك 

ومطالبتك باحلقوق املرتتبة لها اجتاهك مبا يتفق والقانون.

 الشركة االردنية الحديثة للباطون الجاهز

قامت شركة الوصلة للتمويل 
بطرح مسابقة إلكرتونية
 )اربح موبايل مع الوصلة(

خا�سعة ل�سروط واأحكام وزارة ال�سناعة والتجارة

على موقع التوا�سل الأجتماعي

 ) الفي�سبوك ( اخلا�ض بال�سركة

حيث مت اإقامة ال�سحب 2019/10/13

بجهاز  دية  اأبو  اإ�سماعيل  ريا�ض  اإ�سماعيل  وفاز ال�سيد 

.Huawei Y9

انذار بالعودة اىل 

العمل اىل املوظف 

احمد محمد علي

�سركة  يف  عملك  عن  لتغيبك  نظرا 

مطعم اأ�سياد املندي ذ.م.م

دون عذر ملدة تزيد عن ع�سرة ايام 

متتالية.

اىل  بالعودة  تنذرك  ال�سركة  ف��اإن 

عملك خالل ثالثة ايام من تاريخه 

لوظيفتك  ف���اق���دا  �ستعترب  وال 

ا�ستنادا لحكام املادة 28/ه� لقانون 

 2006 ل�سنة   8 رقم  الردين  العمل 

وحلقوقك العمالية.

تغيب عن العمل

السيد  /عالء عوض 
محسن ابو عبيد

�سركة  من  عملك  من  لتغيبك  نظرًا 

دون  البال�ستيكية  لل�سناعات  اليوم 

ع�سرة  ع��ن  تزيد  مل��دة  ر�سمي  اذن 

تعد  مل  ان��ك  وحيث  متتالية  اي��ام 

حتى تاريخه فاننا ننذرك ب�سرورة 

العودة اىل العمل خالل ثالثة ايام 

م��ن ت��اري��خ الن���ذار وخ��الف��ًا لذلك 

تعترب فاقدًا لعملك ولكافة حقوقك 

وفقا للمادة 28/ه� من قانون العمل 

الردين .

شركة اليوم للصناعات 
البالستيكية

انذار بالعودة اىل العمل

محمد محمود كايد مطارنه

دون  عملكم  عن  لتغيبكم  نظرًا 

عن  ت��زي��د  مل���دة  م�����س��روع  �سبب 

ع�����س��رة اي����ام م��ت��ت��ال��ي��ة خ��الل 

ال�سنة الواحدة  فاأن �سركة بنك 

العامة  امل�ساهمة  الردين  امل��ال 

العمل  اىل  ب��ال��ع��ودة  ت��ن��ذرك��م 

خالل ثالثة ايام من تاريخ ن�سر 

هذا العالن وبخالف ذلك �سيتم 

وفقًا  ل��دي��ه��ا   خدماتكم  ان��ه��اء 

لح��ك��ام امل���ادة )28/ه���������( من 

 )8( رقم  الردين  العمل  قانون 

ل�سنة )1996( وتعديالته.

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات 
الرقم الوطني للمنشأة : )200045166(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

الغويني  وامل�سجلة يف �سجل  القبيالت و�سامل  باأن  �سركة احمد 

�سركات ت�سامن

بطلب  تقدمت  قد    1994/7/6 بتاريخ   )37112( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/3/17

م�سفيا  القبيالت  عايد  طالب  احمد    / ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي مادبا- هاتف 0772284509

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات 

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  واحلبا�سنه  الطراونه  �سركة  بان  والتجارة 

 2013/3/27 بتاريخ   )106702( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : الطراونه واحلبا�سنه

اإىل �سركة : الطراونه والداوديه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ح��م��دان  ���س��رك��ة  ت�سفية  اج�����راءات  ا���س��ت��ك��م��ال  ع��ن 

الرحامنه و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2018/10/25 اعتبارا من تاريخ  )118881 ( بتاريخ 

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 560060

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام شركات
الرقم الوطني للمنشأة : ) 200128120(

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )37( امل���ادة  لح��ك��ام  ا�ستنادًا 

ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة   )22( رقم 

العقيلي  نادر  باأن �سركة  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و���س��رك��اه 

2012/08/09 قد تقدمت  الرقم )105098( بتاريخ 

بتاريخ  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  لت�سفية  بطلب 

حممود  ن��ادر  ال�سيد  تعيني  مت  وق��د   2020/05/11

حممد العقيلي م�سفيا لل�سركة . 

عنوان امل�سفي جر�ض / هاتف : 0796483394

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  التالل اخل�سراء للخ�سار والفواكه  ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 41696 ( 

بتاريخ ) 2015/9/17(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ق�سي حممد عوده ابو حماد

عنوان امل�سفي :

عمان – �سارع الذاعة – جممع موؤته – الطابق الرابع – مكتب 411 

خلوي ) 0799919909 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200175469(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن ال�سيد /ال�سادة عماد الدين عبد ال�سايف ابراهيم امل�سري

يف  وامل�سجلة  و�سريكه  ال�سوده  خلدون  �سركة  يف  ال�سريك/ال�سركاء 

�سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم  )20481( 

بتاريخ 2019/12/17

قام  2020/6/3 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب لن�سحابه 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/3

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اخلمي�ض   4/ 6 / 2020

اعالن طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

. )  TROPONIN TEST ( 6/ 2020 /37 رقم : �ض

على الراغبيني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 20 ( ع�سرون دينار اردين غري م�سرتده .

تودع العرو�ض يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الحد املوافق 

2020/6/14 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 5% ( من العر�ض ول تقبل على الطالق 

اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

www.jrms.mil.jo الطبية امللكية
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 يعترب قطاع �لطري�ن من �أكرث �ل�سناعات �ملعوملة من حيث هيكل �ل�سوق ونظام �لإنتاج. يف �إطار 

بر�مج تطوير �لطائر�ت ، �أدخلت �سناعة �لطري�ن حلوًل جديدة لتطوير منتجاتها. يتز�يد دور 

�ل�سركاء �مل�ساركني يف بر�مج تطوير �لطائر�ت من �جليل �جلديد. �أ�سبحت �إد�رة �سل�سلة �لتوريد 

عاماًل رئي�سياً لكبار �مل�سنعني يف �ل�سناعة. ز�دت �ل�سرت�تيجيات �جلديدة �لتي قدمها م�سنعو 

�لطائر�ت من تعقيد عملية �لتوريد و�لت�سميم و�لإنتاج يف �سناعة �لطري�ن. ت�سلط هذه �لوثيقة 

�ل�سوء على عدد من �لعو�مل �ملتعلقة باإد�رة �سل�سلة �لتوريد لرب�مج �لطري�ن. 

على مدى �ل�سنو�ت �لثالث �ملا�سية ، �سهدت �سناعة �لطري�ن منًو� ثابًتا يف �ملبيعات ، ويرجع 

ذلك �أ�سا�ًسا �إىل زيادة �حلركة �جلوية و�لتطوير �مل�ستمر لالأ�سو�ق مثل رو�سيا �لحتادية و �ل�سني 

يف  �أ�سعاف  ثالثة  �أو  �سيت�ساعف  �لطائر�ت  �إنتاج  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  ت�سري  �لالتينية.  و�أمريكا 

�ل�سنو�ت �لقادمة. �سيحتاج م�سنعو �لطائر�ت �إىل زيادة �سرعة �لت�سليم للوفاء بوعود / متطلبات 

�لعميل. وبالنظر �إىل هذه �جلو�نب ، �أ�سبحت �إد�رة �سل�سلة �لتوريد عاماًل رئي�سًيا لكبار �ل�سركات 

ف��اإن �لنتقال من �لرب�مج   ، �لتغيري يف هيكل �سناعة �لطري�ن  �مل�سنعة ل�سناعة �لطري�ن. مع 

�لر�أ�سية �لتقليدية �إىل �لرب�مج �ملتعددة �جلن�سيات ، �ملوزعة عرب عدة مر�حل )مبا يف ذلك �لإنتاج 

وخدمة ما بعد �لبيع و�لإ�سالح و�لرتميم( �أمر معقد حتًما. يكمن تعقيد هذه �ل�سناعة يف توريد 

و�إد�رة �لت�سميم و�لإنتاج. يف �لعقد �ملا�سي ، �أ�سبحت هذه �مل�ساكل �أكرث تعقيًد� وعاملية. لقد خلق 

ا �أن  �إدخال �لتقنيات �جلديدة و�لنمو و�لمتثال �سعوبات يف �إد�رة �سل�سلة �لتوريد. من �ملهم �أي�سً

يكون لديك �ت�سال فعال من �أجل تو�سيح �ملتطلبات و�لحتياجات يف جميع مر�حل �لربنامج. 

�إدخ��ال �لبتكار�ت )�ملركبات �ملركبة ، وحمركات �لوقود �ملنخف�ض ،  بالإ�سافة �إىل ذلك ، فاإن 

�أدى حتول   ، �إىل ذل��ك( ويف بع�ض �حل��الت  ، وما  ، و�لأنظمة �لكهربائية  و�إلكرتونيات �لطري�ن 

�لآث��ار  �لرغم من  �لإن��ت��اج. على  �سل�سلة  تعقيد  زي��ادة  �إىل  �سركات م�ستقلة  �إىل  �ل�سابقة  �مل�سانع 

�لإيجابية ، فقد خلق هذ� �لنهج �جلديد �ملزيد من �مل�ساكل يف عملية �لت�سنيع.

�مل�ساكل �لتي تو�جه �ل�سركات �مل�سنعة و�سركات �لطري�ن عند تقدمي بر�مج طائر�ت جديدة: 

1. �ل�سركات �مل�سنعة: 

- �سعوبات يف عملية �لت�سنيع. 

- �ل�سعوبات ب�سبب �حلاجة �إىل مقدمي تقا�سم �ملخاطر. 

- خربة حمدودة يف �إد�رة �لرب�مج �ملعقدة. 

- وجود فرتة طويلة مبا فيه �لكفاية بني �لتخطيط و�لتو�فر �لفعلي للقدر�ت �جلديدة. 

- عجز تعليمي �سريع وفعال لتو�سيع �لقوى �لعاملة. 

- �مل�ساكل �ملرتبطة بجودة �ملنتج وموثوقية بع�ض �ملو�د �ملتاحة. 

2. �خلطوط �جلوية: 

- �حلاجة لتدريب �لطيارين لت�سغيل طائر�ت �جليل �جلديد. 

- ��ستخد�م �حلد�ئق �لقدمية ب�سبب �لتاأخري. 

- فحو�سات �ل�سيانة غري �ملجدولة وخارجة عن �مليز�نية. 

- �لتاأخري ب�سبب �ل�سيانة و�لإ�سالح و�لت�سغيل. 

- تاأثري مايل مرتفع. 

- زيادة �ملناف�سة على �مل�سار�ت �جلذ�بة. 

يعد �لف�سل يف �سل�سلة �لتوريد يف �سناعة �لطري�ن �سبًبا رئي�سًيا للتاأخري �لت�سغيلي. ميكن �أن 

يحدث هذ� ب�سبب �لكو�رث �لطبيعية )مثل �لزلزل و�لنفجار�ت �لربكانية و�لفي�سانات( و�مل�ساكل 

�للوج�ستية �لالحقة ، ف�سال عن �ملخاطر �لتكنولوجية �لأخرى. ميكن لل�سعوبات �ملالية ونق�ض 

ا  �ملو�رد و�لأ�سباب �لجتماعية �ل�سيا�سية )مثل �لإ�سر�بات و�ل�سطر�بات �ل�سيا�سية( �أن توقف �أي�سً

ا لت�سغيل طائر�ت �جليل �جلديد.  خط �لإنتاج. �إن م�سكلة �ملوردين و�سركات �لطري�ن تخلق فر�سً

بالإ�سافة �إىل ذلك ، ��سطر �لعمالء �لذين كانو� يتطلعون �إىل �أجيال جديدة من �لطائر�ت �إىل 

��ستخد�م �أ�ساطيل �لطائر�ت �لقدمية ب�سبب �لتاأخري يف عمليات �لإنتاج. وهذ� يعني ��ستهالًكا �أعلى 

للوقود وفحو�سات �سيانة غري خمطط لها وخارج �مليز�نية ل�سركات �لطري�ن. هذه �لتاأخري�ت 

�ل�سيانة  �لتاأخري يف عمليات  �أو  �ل�سعوبات  �لعمليات �جلوية. تعطل  �لوحيدة يف  �مل�ساكل  لي�ست 

تاأثري مايل  و�لإ�سالح و�ل�سيانة )�ل�سيانة و�لإ�سالحات و�لإ�سالحات( جد�ول �لرحالت ولها 

كبري. 

زيادة �ملناف�سة و�ل�سغط على �لتكاليف )�رتفاع �أ�سعار �لطاقة ، و�رتفاع �أ�سعار �ملو�د �خلام ، وما �إىل 

ذلك( وتاأثري �لأزمة �ملالية و�لقت�سادية �لعاملية هي بع�ض �مل�ساكل �لتي تو�جه �سناعة �لطري�ن. 

حلل هذه �مل�ساكل ، ي�ستفيد �مل�سنعون و�ملوردون من عوملة �سل�سلة �لتوريد يف �سناعة �لطري�ن. من 

ناحية �أخرى ، �أثرت �لعوملة على �سناعة �لطري�ن نتيجة لعو�مل خمتلفة ، مثل �ل�سغط �لزمني 

لرب�مج �لطائر�ت ، وخف�ض �لتكاليف ، وزيادة �لإنتاجية و�لقدرة �لتناف�سية �لعاملية. بد�أ م�سنعو 

�لطائر�ت �لكبار يف �ختيار �ملوردين ب�سكل �نتقائي. ميكن �أن يتحمل �مل��وردون م�سوؤولية �أكرب يف 

�سل�سلة �لتوريد للوفاء باملتطلبات و�مليز�ت ذ�ت �ل�سلة �لتي �سيتم �ختيارها ك�سريك. يف �ملقابل ، 

يو�جه �ملوردون م�سكالت يف �سل�سلة �لقيمة ، نظًر� لأن �خلربة يف �إد�رة هذه �لرب�مج �ملعقدة حمدودة 

نوًعا ما. 

و�إلكرتونيات   ، �ل�سيار�ت  لوقود  �مل�سرتك  )�ل�ستهالك  �ملبتكرة  �ل�سرت�تيجيات  تنفيذ  �أدى 

�لطري�ن ، و�لأنظمة �لكهربائية ، وما �إىل ذلك( و�لندماج �لتنظيمي �أو �ل�ستحو�ذ �أو �لتكرير ، يف 

بع�ض �حلالت �لتي حتول �مل�سانع �ل�سابقة �إىل �سركات م�ستقلة ، �إىل زيادة تعقيد �إنتاج �ل�سل�سلة. 

على �لرغم من �لآثار �لإيجابية ، فقد خلق هذ� �لنهج �جلديد �ملزيد من �مل�ساكل يف عملية �لت�سنيع.

م.عامر الدرابسه 

 ميزات توريد صناعة 
الطيران 

االنباط-وكاالت

�أك������د وزي������ر خ���ارج���ي���ة ق���ط���ر حم��م��د 

ت��رف�����ض  ب�����الده  �أن  ب���ن ع��ب��د�ل��رح��م��ن، 

�أر������ض  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ل�����س��م  �أي حم��اول��ة 

و�ستو��سل  �مل��ح��ت��ل��ة،  �ل��غ��رب��ي��ة  بال�سفة 

�لفل�سطيني لل�سعب  دعمها 

جاء ذلك يف كلمة له خالل �لجتماع 

�لت�سال  للجنة  �لف��رت����س��ي  �ل����وز�ري 

�لدولية  �مل�ساعدة  لتن�سيق  �ملخ�س�سة 

م�ساء  �لفل�سطيني  �ل�سعب  �إىل  �ملقدمة 

�لثالثاء

�أي  “نرف�ض  عبد�لرحمن:  بن  وقال 

�لفل�سطينية  �لأر����س��ي  ل�سم  حم��اول��ة 

خ��ط��ط  �إىل  �إ��������س�������ارة  يف  �ملحتلة”، 

م�ساحة  من   %30 نحو  ل�سم  �إ�سر�ئيلية 

�ل�سفة �لغربية، يف يوليو/متوز �ملقبل

�ل�سعب  دع��م��ت  ق��ط��ر  �أن  �إىل  ول��ف��ت 

1.2 مليار دولر  �لفل�سطيني باأكرث من 

يف �ل�سنو�ت �لثماين �ملا�سية، و�ستو��سل 

دعمها له

و�أ�ساف �أن �لدعم �لقطري لفل�سطني 

ت�سمن يف �لآونة �لأخرية �أكرث من 150 

مليون دولر خ�س�ض جزء منه للتعامل 

مع �أزمة كورونا

��ستمر�ر  �أهمية  على  “نوؤكد  وتابع: 

ه��ذه  خ���الل  �لفل�سطيني  �ل�����س��ع��ب  دع���م 

�لأزم���ة )ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا( �ل��ت��ي نعتقد 

يف  جميعا  لنا  ك��ب��ري�  حت��دي��ا  متثل  �أن��ه��ا 

�لعامل”

�ل���ت���ح���دي  “هذ�  �أن  �إىل  ول�����ف�����ت 

ب�سبب  للفل�سطينيني  ���س��ع��وب��ة  �زد�د 

�لإج��������ر�ء�ت �ل��ت��ي ي��ت��خ��ذه��ا �لح��ت��الل 

�لإ�سر�ئيلي”

وع�����رب وزي������ر �خل����ارج����ي����ة �ل��ق��ط��ري 

م�ستوى  �ن��خ��ف��ا���ض  م��ن  “خ�سيته  ع��ن 

�لدول  من  �لفل�سطيني  لل�سعب  �لدعم 

�مل��ان��ح��ة يف ظ��ل �لأزم���ة �لق��ت�����س��ادي��ة يف 

ذلك  �أن  معترب�  �لوباء”،  ب�سبب  �لعامل 

�لتحدي” من  مزيد�  “يفر�ض 
مو��سلة  على  �ملانحة  “�لدول  وح��ث 

�أن  معترب�  �لفل�سطيني،  لل�سعب  دعمها 

تعزيز  ع��ل��ى  �مل��ق��اب��ل  يف  �سي�ساعد  ذل���ك 

فر�ض �ل�سالم و�ل�ستقر�ر

االنباط-وكاالت

�لأرب��ع��اء،  �م�ض  �إ�سر�ئيلي،  م�سدر  ق��ال 

�لإد�رة  ت���و�ف���ق  �أن  �مل���رج���ح  غ���ري  م���ن  �إن 

�لأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى خ��ط��وة �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ل�سم 

�أج������ز�ء م���ن �ل�����س��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة م���ن ج��ان��ب 

رئي�ض  ح���دده  �ل���ذي  �مل��وع��د  و�ح���د، بحلول 

 1 يف  نتنياهو  بنيامني  �لإ�سر�ئيلي  �ل��وزر�ء 

يوليو/متوز

�إ�سر�ئيل”  �أوف  “تاميز  م��وق��ع  ون��ق��ل 

�لإخ��ب��اري �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي ع��ن �مل�����س��در �ل��ذي 

يتطلب  “قد  ق��ول��ه  هويته  ع��ن  تك�سف  مل 

�أن  قبل  �أ�سهر  ع��دة  ورمب��ا  طويلة  �أ�سابيع 

�لأم��ري��ك��ي��ة  �خل��ر�ئ��ط  ر���س��م  تختتم جل��ن��ة 

�لبيت  �أع��ل��ن  و�ل���ذي  عملها،  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

�لأبي�ض �أنه �سرط م�سبق يجب تلبيته قبل 

�أن يعطي �سوًء� �أخ�سر لل�سم”

وك���ان���ت ���س��ك��وك ب����رزت خ���الل �ل��ي��وم��ني 

�حلكومة  ���س��روع  �إمكانية  ح��ول  �ملا�سيني، 

�ل�����س��ف��ة  م���ن   %  30 ب�����س��م  �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة 

�لغربية يف �ملوعد �لذي حددته وهو �لأول 

من �ل�سهر �ملقبل

وب�����رزت �ل�����س��ك��وك ب��ع��د م��ك��امل��ة ه��ات��ف��ي��ة 

وم�سوؤولني  نتنياهو  ب��ني  �لإث��ن��ني،  ج���رت، 

�أمريكيني كبار، على ر�أ�سهم كبري م�ساعدي 

�لرئي�ض �لأمريكي جاريد كو�سنري

وت�����س��م��ن��ت ���س��ف��ق��ة �ل���ق���رن �مل���زع���وم���ة، 

مو�فقة على �سم �أجز�ء و��سعة من �ل�سفة 

�ل�سم  خر�ئط  تن�سق  �أن  �سريطة  �لغربية، 

م�����س��ب��ق��ا م���ا ب���ني �جل���ان���ب���ني �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

و�لأمريكي

وت��ع��م��ل جل��ن��ة �أم��ري��ك��ي��ة-�إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

�ل�����س��م منذ  خ��ر�ئ��ط  و���س��ع  ع��ل��ى  م�سرتكة 

�أكرث من �سهرين

و�سفه  �لذي  �لإ�سر�ئيلي،  �مل�سدر  ولكن 

در�ي����ة  “على  ب���اأن���ه  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  ب��امل��وق��ع 

�لأع�����س��اء  “�أحد  �إن  ق���ال  بالتفا�سيل”، 

�ل���رئ���ي�������س���ي���ني يف �جل����ان����ب �لأم����ري����ك����ي يف 

�لأمنية  �ل�سوؤون  مدير  �مل�سرتكة،  �للجنة 

جمل�ض  يف  و�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

يتمكن  ل��ي��ث، مل  ���س��ك��وت  �ل��ق��وم��ي  �لأم�����ن 

وب��اء  تف�سي  منذ  �ملنطقة،  �إىل  �ل�سفر  م��ن 

فريو�ض كورونا”

ر����س���م  ت���ع���ل���ق جل����ن����ة  “مل  و�������س�����ت�����درك 

فريو�ض  ب�سبب  بالكامل  عملها  �خل��ر�ئ��ط 

ك����ورون����ا، ل��ك��ن �مل�������س���وؤول���ني �مل�������س���ارك���ني يف 

�لعملية يعرتفون باأن ح�سور ليث، �سيكون 

�سرورًيا لإكمال عمل �للجنة”

و�أ�ساف �مل�سدر “من غري �لو��سح متى 

�إ�سر�ئيل،  �إىل  طريقه  ليث  ي�سق  �أن  ميكن 

ق��ري��ًب��ا،  ه��ن��ا  �إىل  ���س��ي�����س��ل  ك���ان  �إذ�  وح��ت��ى 

�ملهمة  �للجنة  تكمل  �أن  �ملحتمل  غري  فمن 

�لتي  �ملنطقة  حت��دي��د  يف  �ملتمثلة  �مل��ع��ق��دة 

من  �لأول  قبل  ب�سمها  لإ�سر�ئيل  �سي�سمح 

يوليو/متوز”

ك��م��ا �أ����س���ار �مل�����س��در �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي ذ�ت���ه 

�لبيت  ي��وؤي��د  �أن  �مل��رج��ح  غ��ري  “من  �أن  �إىل 

�أن ي��اأت��ي  �إ����س���ر�ئ���ي���ل، ق��ب��ل  �لأب���ي�������ض ���س��م 

�ل�سالم  لعملية  �خلا�ض  و�ملبعوث  كو�سرن 

بع�ض  ملناق�سة  �إ�سر�ئيل  �إىل  بريكويتز  �آيف 

�لعالقة” �لق�سايا 

�جلي�ض  ووزي���ر  نتنياهو  �ت��ف��اق  وي��ن�����ض 

�ل�����س��روع  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي بيني غ��ان��ت�����ض، ع��ل��ى 

يف خ��ط��و�ت �ل�����س��م ف��ق��ط يف ح��ال �مل��و�ف��ق��ة 

�مل�������س���ب���ق���ة م�����ن ق���ب���ل �ل������ولي������ات �مل���ت���ح���دة 

�لأمريكية

�لعايل  �لتعليم  وزي���ر  ع��ن  �مل��وق��ع  ون��ق��ل 

�لأحد  يوم  قوله،  �إلكني  زئيف  �لإ�سر�ئيلي 

ي�سمن �كتمال عمل جلنة  ما  هناك  “لي�ض 
يوليو/ م��ن  �لأول  بحلول  �خل��ر�ئ��ط  ر�سم 

متوز “

�أنهم يعملون على  “�أعلم  �إلكني  و�أ�ساف 

�لعملية  ه���ذه  ت�����س��ت��غ��رق  وق���د  �خل��ري��ط��ة، 

�ليوم  هو  يوليو/متوز   1 �إن  �لوقت،  بع�ض 

على  �مل�ساألة  فيه عر�ض  �لذي ميكن  �لأول 

ي�ستغرق  ق��د  و�لكني�ست،  �ل����وزر�ء  جمل�ض 

�أخ��رى، ولكن  �أ�سابيع  �أو  �أي��ام  �لأم��ر ب�سعة 

و��سح  �ل��وزر�ء  رئي�ض  �أن  �أعتقد  عام  ب�سكل 

جًد� �أنه ينوي �مل�سي قدًما يف ذلك”

�أعلنت  قد  �لفل�سطينية  �لقيادة  وكانت 

�ل��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة  �إن  �مل���ا����س���ي  �ل�������س���ه���ر 

مع  �لت��ف��اق��ي��ات  م��ن  ح���ّل  يف  �لفل�سطينية 

�إ���س��ر�ئ��ي��ل و�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة 

ب�سبب قر�ر �ل�سم

االنباط-وكاالت

دع����ت ح��ك��وم��ة غ��ام��ب��ي��ا �ل���ث���الث���اء �إىل 

مو�طنيها  �أح���د  مقتل  يف  ���س��ف��اف  حتقيق 

ب��ر���س��ا���ض �ل�����س��رط��ة �لأم��ري��ك��ي��ة يف ولي��ة 

جورجيا يوم �جلمعة

وق������ال م��ك��ت��ب �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات يف ولي����ة 

ج��ورج��ي��ا يف ب��ي��ان ي��وم �جل��م��ع��ة �إن���ه تلقى 

طلبا من �إد�رة �ل�سرطة يف مدينة �سنلفيل 

�إط���الق  يف  ���س��ال��ع  ���س��رط��ي  م��ع  للتحقيق 

�لنار على �سائق بعد مطاردة �سيارته

ُيدعى  �ل�سائق  �أن  �إىل  �ملكتب  وتو�سل 

يف  يعي�ض  وك���ان  �سي�ساي  لم��ني  م��وم��ودو 

�سي�ساي  ويبلغ  �مل��ج��اورة.  ليثونيا  مدينة 

دبلوما�سي  �ب��ن  وه��و  ع��ام��ا   39 �لعمر  م��ن 

�سي�ساي  لري  ُي��دع��ى  غ��ام��ب��ي��ا  دول����ة  م��ن 

�مل��ت��ح��دة  �لأمم  ب���رن���ام���ج  ل�����دى  وي���ع���م���ل 

�لإمنائي

�مل��ع��ل��وم��ات  �أن  �مل��ك��ت��ب  ب���ي���ان  وج�����اء يف 

�ل�����س��رط��ة  �أف������ر�د  �أن  �إىل  ت�����س��ري  �لأول����ي����ة 

لأو�مر  �متثاله  عدم  بعد  �سي�ساي  لحقو� 

�ل�سرطة له بالتوقف ب�سبب خمالفة

م�سد�سا  �أ�سهر  �سي�ساي  �أن  �لبيان  وذكر 

ب���اجت���اه �أف�����ر�د �ل�����س��رط��ة ع��ن��دم��ا ت��وق��ف��ت 

�ل�سيارة يف نهاية �ملطاف

�لنار  �أطلق  �سي�ساي  �أن  �لبيان  يف  وجاء 

م��ن ���س��الح��ه ب��اجت��اه �أف����ر�د �ل�����س��رط��ة ورد 

�أحدهم باإطالق �لنار. و�أ�ساف �أن �سي�ساي 

تويف يف �ملكان

�خل��ارج��ي��ة يف  �ل�������س���وؤون  وز�رة  وق���ال���ت 

“طلبت  �إنها  �لثالثاء  بيان يوم  غامبيا يف 

و��سنطن  �لعا�سمة  يف  غامبيا  �سفارة  من 

�ملعنية  �لأمريكية  �ل�سلطات  مع  �لتو��سل 

للمطالبة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ذل���ك  يف  مب��ا 

�سفاف ومو�سوعي” بتحقيق 

عن  غامبيا  يف  �لإع���الم  و�سائل  ونقلت 

حكمه  ي�سدر  لن  �إن��ه  قوله  �سي�ساي  و�ل��د 

على �لو�قعة �نتظار� لنتائج ت�سريح �جلثة 

وما يتو�سل �إليه حمقق خا�ض م�سري� �إىل 

�أن �بنه ميقت �لعنف

�ل�����س��رط��ة  ع��ن��ف  �أف���ارق���ة  زع��م��اء  و�أد�ن 

�لأ�سبوع  م��دى  على  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف 

�مل��ا���س��ي يف �أع��ق��اب وف���اة �لأم��ري��ك��ي ج��ورج 

�أن جثم  ب��ع��د  �أي�����ار  م��اي��و   25 ي���وم  ف��ل��وي��د 

���س��رط��ي ب��رك��ب��ت��ه ع��ل��ى رق��ب��ت��ه ل��ن��ح��و ت�سع 

دقائق مبدينة منيابولي�ض

االنباط-وكاالت

���س��ّن��ت ط��ائ��ر�ت رو���س��ي��ة غ����ار�ت ع���دة يف 

�لأوىل منذ  ل��ل��م��رة  ���س��وري��ا،  غ���رب  ���س��م��ال 

���س��ري��ان وق���ف لط���الق �ل��ن��ار ق��ب��ل ثالثة 

�أ����س���ه���ر، وف����ق م���ا �أف�����اد �مل��ر���س��د �ل�����س��وري 

حلقوق �لن�سان �م�ض �لأربعاء

وقال مدير �ملر�سد ر�مي عبد �لرحمن 

رو�سية  غ���ار�ت  �إن  ب��ر���ض  ف��ر�ن�����ض  ل��وك��ال��ة 

�ل��ث��الث��اء  ل��ي��ل  منت�سف  قبيل  ��ستهدفت 

�لأرب������ع������اء وف�����ج�����ر�ً م���ث���ل���ث ح����م����اة �إدل�����ب 

مت�سددة  ف�سائل  تنت�سر  حيث  �لالذقية، 

�سريان  منذ  �لأوىل  �لغار�ت  �أنها  مو�سحاً 

�لهدنة
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االنباط-بكني

بينغ،  �ل�سيني، �سي جني  �لرئي�ض  قال 

�إن بالده بحاجة لزيادة متابعة �لأمر��ض 

غ��ري م��ع��روف��ة �لأ���س��ب��اب و�ل��وق��ائ��ع غري 

�ملعتادة، يف جمال �ل�سحة �لعامة

و�أ�ساف يف �جتماع مع خرب�ء وباحثني، 

�لآن  �لعاجلة  �ملهمة  �أن  �ل��ث��الث��اء،  �م�����ض 

�لأمر��ض  على  �لرقابة  نظم  هي حت�سني 

�مل��ع��دي��ة و�لأح��������د�ث �ل���ط���ارئ���ة يف ق��ط��اع 

�ل�سحة

�أن نظام �ملتابعة يحتاج لأن  �إىل  و�أ�سار 

ي��ت�����س��م مب��زي��د م��ن �حل�����س��ا���س��ي��ة و�ل��دق��ة، 

�لتحليل  على  �لقدرة  تعزيز  ينبغي  و�أن��ه 

و�إ�سد�ر �لأحكام يف �لوقت �ملنا�سب

�ل��ب��ح��ث  ����س���ت���ع���زز  �ل�������س���ني  �إن  وق������ال 

يف  جديدة  لعالجات  للتو�سل  و�لتطوير 

جمال �لطب �لتقليدي �ل�سيني

االنباط-رام اهلل

ح����������ّذر رئ����ي���������ض ن����������ادي �لأ������س�����ري 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ق�������دروة ف����ار�����ض م��ن 

��ح��ي �خل��ط��ري ل��ل��غ��اي��ة  �ل��و���س��ع �ل�����سّ

ل��الأ���س��ري �مل��ري�����ض ب��ال�����ّس��رط��ان كمال 

 40 �أب��و وعر �ل��ذي و�سل وزن��ه قر�بة 

ول  ي���زد�د  �ل���ورم  �أن  مو�سحا  ك��ي��ل��و، 

�ل��رغ��م م��ن تلقي وعر  ي��رت�ج��ع على 

�لعديدة �لكيماوي  جلل�سات 

وق�����ال ف���ار����ض يف ح���دي���ث لإذ�ع�����ة 

����س���وت ف��ل�����س��ط��ني �ل��ر���س��م��ي��ة، �م�����ض 

�لرب����ع����اء �إن����ه ب��ان��ت��ظ��ار ن��ت��ائ��ج �آخ���ر 

لتو�سيح  وع���ر  �أب���و  ل��الأ���س��ري  فح�ض 

حقيقة وم�ستوى تطور �ملر�ض و�لتي 

بعد نحو ثالثة  �أن تخرج  �ملقرر  من 

�إد�رة  �أن  �ل�����س��ي��اق  يف  م���وؤك���د�  �أي������ام، 

�له��م��ال  �سيا�سة  ت��و����س��ل  �ل�����س��ج��ون 

بحق  ووح�سي  متعمد  ب�سكل  �لطبي 

�ملر�سى �ل�سرى 

وب�������س���اأن �لأ�����س����ري ����س���ام���ي ج���ن���ازة 

و�ل�����ذي ع��ل��ق �إ����س���ر�ب���ا م��ف��ت��وح��ا عن 

ع�سرين  م��ن  لأك���رث  ��ستمر  �ل��ط��ع��ام 

�أك��د  �لإد�ري،  لعتقاله  رف�سا  يوما 

�أن  رئي�ض نادي �لأ�سري قدورة فار�ض 

�لقيادية  �لهيئة  بح�سور  مت  �لتفاق 

و�لتي  �لنقب  �سجن  يف  فتح  حل��رك��ة 

ب���ذل���ت ج���ه���ود� ح��ث��ي��ث��ة يف م�����س��ان��دة 

هذه  معترب�  جنازة،  �لأ�سري  �إ�سر�ب 

�ل��وق��ف��ة خ��ط��وة �إىل �لأم�����ام ب��اجت��اه 

ت��وح��ي��د حت��رك��ات �حل��رك��ة �لأ���س��رية 

�ل�سجون د�خل 

 رئيس الصين يدعو لمتابعة 
األمراض مجهولة األسباب

 فارس: الوضع الصحي ل ابو وعر في 
خطر والورم السرطاني يزداد
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االنباط-وكاالت

قال رئي�س الوزراء الكويتي ال�صيخ �صباح 

حماوالت  اإن  االأربعاء،  ام�س  ال�صباح،  خالد 

حل االأزمة اخلليجية م�صتمرة، واآمال احلل 

اأكرب مما كانت عليه

ونقلت م�صادر مطلعة عن ال�صباح قوله: 

�صباح  )ال�صيخ  االأم���ر  �صمو  اه��ت��م��ام  اأوؤك����د 

الكويت  تكون  باأن  ال�صباح(  اجلابر  االأحمد 

دائما هي من جتمع االأطراف املختلفة

ال�����ص��ن��ة  االآن يف  ن��ح��ن  ل����أ����ص���ف،  وت���اب���ع: 

ال����راب����ع����ة م����ن اخل��������ف اخل���ل���ي���ج���ي، ل��ك��ن 

اأكرب  واالآم��ال  زال��ت م�صتمرة،  امل��ح��اوالت ما 

مما كانت عليه، االآن اإذا تقدمنا خطوة تليها 

اأخرى

وتدخل االأزمة اخلليجية، اجلمعة، عامها 

ال�صعودية  من  كل  قطع  خلفية  على  الرابع، 

مع  وم�صرع�قاتها  والبحرين  واالإم���ارات 

قطر

وف���ر����ص���ت ال��������دول االأرب���������ع ع���ل���ى ق��ط��ر 

ل���إره��اب،  دع��م��ه��ا  ب��زع��م  اإج�����راءات عقابية 

وهو ما تنفيه الدوحة

وت��ب��ذل ال��ك��وي��ت ج��ه��ودا ل��ل��و���ص��اط��ة بني 

االآن  حتى  تتمكن  مل  لكنها  االأزم����ة،  ط��ريف 

م���ن حت��ق��ي��ق اخ�����راق ي��ع��ي��د االأو�����ص����اع اإىل 

م��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه ب��ني دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون 

وال�صعودية،  قطر،  وه��ي:  ال�صت،  اخلليجي 

و�صلطنة  والبحرين  والكويت،  واالإم���ارات، 

عمان.

االنباط-وكاالت

حتكم  ال��واق��ع  االأم���ر  ع���ق��ة  اأ�صبحت 

ال����ع�����ق����ة ال�������ص���ي���ا����ص���ي���ة ب�����ني ف��ل�����ص��ط��ني 

واإ���ص��رائ��ي��ل يف ظ��ل ت����اأزم ال��ع���ق��ات بني 

اجل���ان���ب���ني م��ن��ذ االإع�������ن ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي 

ال���ت���ح���ل���ل م�����ن االت����ف����اق����ي����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة 

وم��راق��ب��ون  ���ص��ي��ا���ص��ي��ون  ي���رى  م��ا  بح�صب 

ن فل�صطينيو

حممود  الفل�صطيني  الرئي�س  واأع��ل��ن 

دول����ة  اأن  امل���ا����ص���ي  م���اي���و   19 يف  ع���ب���ا����س 

ف��ل�����ص��ط��ني وم��ن��ظ��م��ة ال���ت���ح���ري���ر يف ح��ل 

م��ن جميع االت��ف��اق��ي��ات وال��ت��ف��اه��م��ات مع 

احل��ك��وم��ت��ني االأم��ري��ك��ي��ة واالإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

ومن جميع االلتزامات املرتبة عليها

وبعد اأيام من ذلك اأكد رئي�س الوزراء 

البدء  مت  اأن��ه  ا�صتية  حممد  الفل�صطيني 

على  الفل�صطينية  القيادة  قرار  برجمة 

“وقف التن�صيق بكافة  االأر�س من خ�ل 

اإ�صرائيل م�صتوياته” مع 

وج�����اء ال���ق���رار ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي امل���ذك���ور 

ردا ع��ل��ى امل��خ��ط��ط االإ���ص��رائ��ي��ل��ي امل��دع��وم 

ال�صفة  من  وا�صعة  اأج��زاء  ل�صم  اأمريكيا 

ال��غ��رب��ي��ة وب��ع��د اأ���ص��ه��ر م��ن رف�����س خطة 

ال���رئ���ي�������س االأم����ري����ك����ي دون����ال����د ت���رام���ب 

“�صفقة القرن” لل�ص�م املعروفة با�صم 

ت�صريحات  يف  ي��رون  م��راق��ب��ني  اأن  اإال 

اأن  “�صينخوا”،  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  منف�صلة 

الفل�صطيني  ل��ل��ق��رار  ال��ع��م��ل��ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق 

اإ���ص��رائ��ي��ل  م��ع  االت��ف��اق��ي��ات  م��ن  بالتحلل 

الت�صابك  طبيعة  اإىل  بالنظر  معقد  اأم��ر 

على  الطرفني  بني  احلا�صلة  الع�قة  يف 

مدار العقدين املا�صني

-- “انفكاك �صعب”

يربز الدبلوما�صي الفل�صطيني ال�صابق 

���ص��ي��ا���ص��ي  خ���ط  اأي  “غياب  ع���م���رو  ن��ب��ي��ل 

االإ�صرائيلي  الفل�صطيني  ال�����ص��راع  حل��ل 

ي�صتطيع  وال  ال��ع���ق��ة  يحكم  واق���ع  اأم���ر 

الطرفان االنفكاك منه ب�صهولة”

اأو����ص���ل���و  ات���ف���اق���ي���ة  اإن  ع���م���رو  وي����ق����ول 

ل��ل�����ص���م امل��رح��ل��ي خ��ل��ق��ت اأم����را واق��ع��ا مت 

املا�صية  عاما   25 ال���  م��دار  على  تاأ�صي�صه 

ي��ت�����ص��م��ن ع����ق���ات اق��ت�����ص��ادي��ة واإداري������ة 

وت��ن�����ص��ي��ق م�����دين وه�����ي اأم�������ور ال مي��ك��ن 

جتاوزها حاليا

بني  ال�صيا�صية  “الع�قة  اأن  و�صيف 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني واالإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني ان��ت��ه��ت 

واق��ع ال  اأم��ر  عمليا وح��ل حملها ع���ق��ة 

اأمر �صيا�صي �صرعي  اأن يبني عليها  ميكن 

وي�صعب على الطرفني جتاوزه”

“حتاول  اإ���ص��رائ��ي��ل  اأن  ع��م��رو  وي��ع��ت��رب 

ال�صم الأجزاء من  حاليا مترير خمطط 

االأ�صرار  من  ق��در  باأقل  الغربية  ال�صفة 

ومن دون ردود فعل فل�صطينية قد توؤدي 

اإىل ا�صتعال االأو�صاع امليدانية”

امل��ج��ت��م��ع  اأن  اإىل  امل���ق���اب���ل  يف  وي�����ص��ر 

ولي�س  ق��ائ��م  واق���ع  ب��اأم��ر  “يهتم  ال���دويل 

من  اإليه  اآل��ت  وم��ا  وتفاهمات  باتفاقيات 

م�صر، والدليل على ذلك اأن الكثر من 

دول العامل ال تزال تاأمل بتحقيق ال�ص�م 

تقطع  ومل  واإ�صرائيل  الفل�صطينيني  بني 

االأمل نهائيا”

وت���وق���ف���ت م���ف���او����ص���ات ل���ل�������ص����م ب��ني 

مار�س  نهاية  واإ���ص��رائ��ي��ل  الفل�صطينيني 

2014 بعد ت�صعة اأ�صهر من املحادثات  عام 

حلل  تقدم  حتقيق  دون  اأمريكية  برعاية 

عدة  منذ  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  املمتد  ال�����ص��راع 

عقود

املا�صي  يناير  يف  ت��رام��ب  اإع����ن  وزاد 

بني  لل�ص�م  للجدل  املثرة  خطته  ط��رح 

التعقيدات  من  واإ�صرائيل  الفل�صطينيني 

رف�س  اأن  بعد  ال�صلمية  الت�صوية  ملف  يف 

واعتربوها  ب�صدة  اخلطة  الفل�صطينيون 

انحيازا كام� مع اإ�صرائيل

ومع اإ�صرار اإ�صرائيل على �صم نحو 30 

ي�صمل  مبا  الغربية  ال�صفة  من  املائة  يف 

وامل�صتوطنات  االأغ��وار  منطقة  خ�صو�صا 

ذل��ك  اأن  ي��ع��ت��ربون  الفل�صطينيني  ف����اإن 

اإم��ك��ان��ي��ة  ت���دم���را م��ت��ع��م��دا الأي  ي�����ص��ك��ل 

لتحقيق حل الدولتني

--”ت�صابك وترابط يف الع�قات”

ل�أبحاث  م�صارات  مركز  مدير  يوؤكد 

اأن  امل�صري  هاين  اهلل  رام  يف  والدرا�صات 

اإ�صرائيل  ب��ني  ال��ع���ق��ات  يف  “الت�صابك 
وال�����ص��ل��ط��ة ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة وا�����ص����ع ج���دا 

وبالتايل  املجاالت  خمتلف  يف  ومرابط 

عملية  لي�س  القائمة  االتفاقيات  جت��اوز 

�صهلة تتم بقرار”

ال��ق��رار  “تطبيق  اإن  امل�����ص��ري  وي��ق��ول 

مع  ل�تفاقيات  بالتجاوز  الفل�صطيني 

االأم��د  طويلة  عملية  يتطلب  اإ���ص��رائ��ي��ل 

�صمن  تدريجية  بخطوات  تبداأ  اأن  يجب 

مرحلة  اإىل  للو�صول  متتالية  اإج���راءات 

التحرر الكامل من االتفاقيات”

“جتاوزت  اإ�����ص����رائ����ي����ل  اأن  وي���ع���ت���رب 

االت��ف��اق��ي��ات م��ن��ذ زم���ن ط��وي��ل لكنها مل 

ت��ق��م ب���اإل���غ���ائ���ه���ا، وع���ل���ى ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني 

و���ص��ع خ��ط��ة م��ت��ع��ددة امل���راح���ل ل��ت��ج��اوز 

حلظة  اإىل  و�صوال  بالتدريج  االتفاقيات 

ت��غ��ي��ر احل��ق��ائ��ق ع��ل��ى االأر������س وحتقيق 

هدف اإنهاء االحت�ل االإ�صرائيلي”

يف  و�����ص����وح  “عدم  ه���ن���اك  اأن  وي�����رى 

التحلل  ق��رار  بعد  الفل�صطينية  ال��روؤي��ة 

ب�����ص��اأن م�����ص��ائ��ل معقدة  م��ن االت��ف��اق��ي��ات 

يف ال��ع���ق��ات م��ع اإ���ص��رائ��ي��ل مب��ا يف ذل��ك 

ال��ت��ن�����ص��ي��ق امل�������دين واالأم�����ن�����ي وامل���ع���اب���ر 

والتبادل االقت�صادي وهو ما يتطلب من 

خمارج  عن  البحث  الفل�صطينية  القيادة 

وا�صحة بروؤية متدرجة”

وب��ح�����ص��ب امل�����ص��ري ف����اإن اإل���غ���اء ات��ف��اق 

اأو�����ص����ل����و ي���ت���ط���ل���ب اإم��������ا ح�����ل ال�����ص��ل��ط��ة 

ووظائفها،  �صكلها  تغير  اأو  الفل�صطينية 

ال���ت���ح���ل���ل م��ن  ب�����ني  وال مي���ك���ن اجل����م����ع 

االت���ف���اق���ي���ات وب���ق���اء ال�����ص��ل��ط��ة ك��م��ا ه��ي 

احل��ي��اة  تتحكم مب��ج��م��ل  اإ���ص��رائ��ي��ل  ك���ون 

لفل�صطينية ا

با�صم  ر�صميا  امل��ع��روف  اأو�صلو  وات��ف��اق 

اإع������ن امل���ب���ادئ ح����ول ت��رت��ي��ب��ات احل��ك��م 

ال����ذات����ي االن���ت���ق���ايل وق���ع���ت���ه اإ����ص���رائ���ي���ل 

وم��ن��ظ��م��ة ال���ت���ح���ري���ر ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة يف 

وا�صنطن االأمريكية يف 13 �صبتمرب 1993

اإىل  ن�صبة  �صمي  ال��ذي  االت��ف��اق  ون�س 

مدينة اأو�صلو الرنويجية التي متت فيها 

اإقامة  1991، على  ال�صّرية عام  املحادثات 

فل�صطينية  ان��ت��ق��ايل  ذات���ي  ح��ك��م  �صلطة 

تقيم ع���ق��ات ت��ع��اون اق��ت�����ص��ادي واأم��ن��ي 

ومدين وا�صعة مع اإ�صرائيل

-- “اإغ�ق اأي اأفق لل�ص�م”

يعتقد الكاتب واملحلل ال�صيا�صي رجب 

بال�صم  اإ���ص��رائ��ي��ل  خ��ط��وة  اأن  ���ص��ري��ة  اأب���و 

اأفق  اأي  تغلق  فل�صطينية  الأرا�س  الوا�صع 

ال  ،”بحيث  ال�����ص���م  ل��ت��ح��ق��ي��ق  م��ت��ب��ق��ي��ة 

طرفني  ب��ني  ال�����ص���م  ي�صتوي  اأن  مي��ك��ن 

تعود  مناطق  احت�ل  يوا�صل  واأحدهما 

للطرف االآخر”

ويقول اأبو �صرية اإن اإ�صرائيل تت�صرف 

ك��دول��ة اح��ت���ل، ول��ي�����س ب��ع��د االح��ت���ل 

اأن ال يكون االحت�ل  ذن��ب، وذروت��ه  من 

اأو خل�ف حدودي  نتيجة حلرب  جمرد 

ب���ني دول���ت���ني ب���ل ف���ر����س ق���ان���ون ال��غ��اب 

والقوة

مل��ن��اط��ق  ال�����ص��م  اإع�������ن  اأن  وي�����ص��ي��ف 

و�صفة  اإال  هو  “ما  الغربية  ال�صفة  من 

الإط���������ق ال����ع����ن����ان ل���ن���زع���ة احل�������رب ب��ل 

والإ�صعال النار جمدداً يف ال�صرق االأو�صط 

ك��ل��ه وه����و م���ا ي��ف�����ص��ر ال���رف�������س ال����دويل 

ال���وا����ص���ع خ��ا���ص��ة ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د امل���واق���ف 

االأوروبية”

اإط��ار  يف  اأن���ه  اإىل  �صرية  اأب���و  ويخل�س 

امل���واج���ه���ة ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ا مل��خ��ط��ط ال�����ص��م 

االإ�صرائيلي “البد من املواجهة امليدانية 

الفعل  رد  م�����ص��ت��وى  ���ص��ي��ح��دد  ذل���ك  ك���ون 

ال�����دويل ع��م��وم��ا واالأوروب��������ي خ�����ص��و���ص��ا 

ب���ني ف��ر���س  ي������راوح  اأن  وال������ذي مي��ك��ن 

ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى اإ���ص��رائ��ي��ل واالع�����راف 

اأن  67، وبني  بدولة فل�صطني على حدود 

يعترب اخلطوة االإ�صرائيلية جمرَد خرقا 

للقانون الدويل”

االنباط-وكاالت

امل�صهد  ت�����ص��در  اإىل  اأن��ت��ي��ف��ا  ح��رك��ة  ع���ادت 

والعامل،  بل  املتحدة،  الواليات  االإع�مي يف 

ب���ع���د ات����ه����ام ال���رئ���ي�������س االأم����ري����ك����ي دون���ال���د 

اإث��ارة الفنت وال��وق��وف خلف  ب�  ت��رام��ب، لها 

حركة االحتجاجات الراهنة

وت��ن��دي��دا مب��ق��ت��ل م���واط���ن اأم��ري��ك��ي من 

اأ����ص���ول اإف��ري��ق��ي��ة ع��ل��ى ي��د ���ص��رط��ي اأب��ي�����س، 

اأيار  مايو/   26 منذ  املتحدة  الواليات  ت�صهد 

عنف  اأع��م��ال  تتخللها  اح��ت��ج��اج��ات  امل��ا���ص��ي، 

بني املحتجني وال�صرطة

املا�صي،  االأح��د  تغريدة  يف  ترامب،  وق��ال 

اإن����ه ي��ع��ت��زم ت�����ص��ن��ي��ف اأن��ت��ي��ف��ا ، وه���ي ح��رك��ة 

منظمة  للفا�صية،  مناه�صة  ي�صارية  ن�صطاء 

الي�صاريني  حّمل  اأن  بعد   ، حملية  اإره��اب��ي��ة 

اإثارة الفو�صى الراديكاليني امل�صوؤولية عن 

وم�������ا زال��������ت ت����ع����م ال�������والي�������ات امل���ت���ح���دة 

اح���ت���ج���اج���ات ع��ن��ي��ف��ة، رف�����ص��ا مل��ق��ت��ل ج���ورج 

الب�صرة،  اأ�صود  اأمريكي  مواطن  وهو  فلويد، 

التنف�س  ظهر يف مقطع م�صور وهو يحاول 

اأب��ي�����س يجثو  ���ص��رط��ي  ك���ان  فيما  ب�����ص��ع��وب��ة، 

ب��رك��ب��ت��ه ع��ل��ى ع��ن��ق��ه، يف م��ن��ي��اب��ول��ي�����س، اأك��رب 

ف��ارق احل��ي��اة يف  ث��م  م��دن والي��ة ميني�صوتا، 

25 مايو

اأماكن  نهب  جرى  االحتجاجات،  وخ�ل 

عمل عديدة، واإ�صرام النران يف العديد من 

و�صائل النقل العامة واخلا�صة

اإىل حتقيق  احل��اج��ة  ت��رام��ب على  و���ص��دد 

املتظاهرين  اتهم  حني  يف  لفلويد،  العدالة 

اأنتيفا باالنتماء اإىل 

ه����ذه  ت���������ص����ري����ح����ات����ه:  اأح���������د  وق���������ال يف 

تلوث  منظمة  متطرفة  ي�صارية  جمموعات 

ذكرى فلويد. يجب اأن تنتهي اأحداث العنف 

عبارة عن  اأنتيفا  ذك��راه. حركة  حفاظا على 

والنا�س  الي�صاريني  الراديكاليني  جمموعة 

ال  اأن��ه��م  تعليمهم  اإىل  يحتاجون  ال�صيئني، 

الطريقة بهذه  الت�صرف  ي�صتطيعون 

اإدارة ترامب  اإذا كانت  ومل يت�صح بعد ما 

ر�صميا  اأنتيفا  اإدراج  اإىل  ج��اد  ب�صكل  ت�صعى 

تن�صيقا  ذل��ك  يتطلب  اإذ  اإره��اب��ي��ة،  كمنظمة 

مع اأجهزة احتادية عديدة

وط�����رح�����ت ال�����ت�����ط�����ورات ع���ل���ى ال�������ص���اح���ة 

االأم���ري���ك���ي���ة جم��م��وع��ة م���ن االأ���ص��ئ��ل��ة ح��ول 

حركة اأنتيفا ، التي بداأت تظهر على ال�صطح 

ب�����ص��ك��ل م��ت��ك��رر م��ن��ذ ان���ت���خ���اب اجل��م��ه��وري 

الثاين  ت�صرين  نوفمرب/  يف  رئي�صا  ت��رام��ب 

2016

** اأملانيا النازية

حركة اأنتيفا هي اخت�صار لعبارة مناه�صة 

الفا�صية ، وظهرت اأول مرة يف اأملانيا النازية 

خ�ل ث�ثينيات القرن الع�صرين

اأن  هي  رئي�صية،  فكرة  على  احلركة  تقوم 

ما  ليفعلوا  كانوا  ما  والنازيني  هتلر  اأدول��ف 

فعل  ب��ردة  جوبهوا  اأنهم  لو  اأملانيا  يف  فعلوه 

كافية

حركة  اأنها  مثل  ب�صفات  اأنتيفا  وتو�صف 

ن�صطاء  و   ، للفا�صية  مناه�صة  و   ، ي�صارية 

مت�صددون �صيا�صيون 

وب�����داأت احل���رك���ة ب��ت��ن��ظ��ي��م ك���وادره���ا �صد 

اأواخر  املتحدة،  الواليات  النازيني اجلدد يف 

املا�صي،  القرن  ثمانينيات  واأوائل  �صبعينيات 

وخا�صة يف منطقة الغرب االأو�صط

اج��ت��م��اع��ات يف  اأن احل��رك��ة تعقد  وي���ردد 

اأنها ال  اآخ��ر، رغ��م  اإىل  دول معينة من وق��ت 

متتلك، وفق املعلن، مقرا وزعيما حمددين

العن�صرية  احل���رك���ات  اأن��ت��ي��ف��ا  وت��ع��ار���س 

وال���ن���ازي���ة اجل���دي���دة وال��ف��ا���ص��ي��ة اجل���دي���دة، 

وظ����ه����رت ك���ح���رك���ة م���ق���اوم���ة ����ص���د ال��ي��م��ني 

البديل يف ال�صنوات االأخرة

** مناه�صة لرامب

العقد  بداية  منذ  الركود،  من  فرة  بعد 

اأن��ت��ي��ف��ا  ب�����داأت  احل�����ايل،  ال���ق���رن  م���ن  االأول 

اأخ������رى، منذ  ال�������ص���وارع م����رة  ب��ال��ظ��ه��ور يف 

انتخاب ترامب

مناطق  يف  اح��ت��ج��اج��ات  احل��رك��ة  ونظمت 

اليمني  ت��رام��ب  اأداء  م��را���ص��م  ك��ث��رة، خ���ل 

الرئا�صية، يف 20 يناير/ كانون الثاين 2017

جمددا  احلركة  ظهرت  نف�صه،  العام  ويف 

يف امل���ي���ادي���ن، خ����ل اأح�����داث ع��ن��ف ان��دل��ع��ت 

العرق  ت��ف��وق  اأن�����ص��ار  نظمها  ت��ظ��اه��رات  بعد 

االأب��ي�����س يف م��دي��ن��ة ���ص��ارل��وت�����ص��ف��ي��ل ب��والي��ة 

فرجينيا

وخ������ل االح���ت���ج���اج���ات احل���ال���ي���ة، حمل 

اأع���م���ال النهب  ت��رام��ب احل��رك��ة م�����ص��وؤول��ي��ة 

وال���ع���ن���ف، ال���ت���ي ت��خ��ل��ل��ت االح���ت���ج���اج���ات يف 

ال��ع��دي��د م���ن امل����دن االأم��ري��ك��ي��ة ب��ع��د مقتل 

فلويد

** عنف و�ص�ح

رغم اأن خطاب اأنتيفا الر�صمي ي�صدد على 

احلركة  يف  اأع�صاء  اأن  اإال   ، العنف  مناه�صة 

ي��ق��ول��ون اإن��ه��م ي��ع��ت��ربون ال��ع��ن��ف واالأ���ص��ل��ح��ة 

بح�صب   ، ال��ن��ف�����س  ع���ن  ل��ل��دف��اع  ����ص���روري���ني 

اأحاديث لهم مع و�صائل اإع�م، منها �صي اإن 

اإن و بي بي �صي

احلركة،  هاجمت  االأخ��رة،  ال�صنوات  ويف 

تظاهرات  حتويل  ع��ن  م�صوؤولة  كانت  التي 

اأمريكية عديدة اإىل اأعمال عنف ، احلركات 

اليمينية املتطرفة يف الف�صاء االإلكروين

التوا�صل  و���ص��ائ��ل  ع��رب  احل��رك��ة،  وت��دع��و 

لل�صوارع  النزول  اإىل  االجتماعي، اجلماهر 

وت��ن��ظ��ي��م اح��ت��ج��اج��ات ���ص��د احل���رك���ات ال��ت��ي 

اأو العن�صرية ت�صفها ب� اليمني 

اأع�صاء احلركة مب�ب�س  وعادة ما يظهر 

االأخرى،  االأناركية  املجموعات  مثل  �صوداء، 

التي ظهرت خ�ل فرة اأملانيا النازية

** تعاون مع بي كا كا/ ي ب ك

اإع�مية  تقارير  وف��ق   ، اأنتيفا  ا�صتهرت 

بي  منظمة  مع  وتعاونها  بتعاطفها  دول��ي��ة، 

ك��ا ك��ا/ ي ب ك ، حت��ت ع��ن��وان الن�صال �صد 

تنظيم الدولة اال�ص�مية )داع�س(

وتلقى عدد من اأع�صاء احلركة تدريبا يف 

كا/ ي  كا  بي  عليها منظمة  ت�صيطر  مناطق 

ب ك �صمايل �صوريا

وب���ع���د ت���ه���دي���د ت����رام����ب ل���ل���ح���رك���ة، ق���ال 

حم��ل��ل��ون اأم��ري��ك��ي��ون، يف اأح���ادي���ث ل��ق��ن��وات 

ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة حم��اف��ظ��ة ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، 

كا  كا  بي  مع  مبا�صر  ب�صكل  تعمل  اأنتيفا  اإن 

منظمة  وا�صنطن  ت�صنفها  التي  �صوريا،  يف 

اإرهابية

الكويت: آمال حل الخالف الخليجي أكبر مما كانت عليه

 »أنتيفا«.. الحركة التي تمجد العنف وتخوف ترامب

العالقات السياسية بين السلطة واالحتالل انتهت وحل محلها عالقة األمر الواقع

االنباط-وكاالت

ق���������ال رئ�����ي�����������س ج������ه������از ال���������ص����اب����اك 

اإن  ك��وه��ني،  ي���ورام  ال�صابق  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

ال�صفة  يف  االإ�صرائيلية  ال�صيادة  تطبيق 

الغربية ميكن اأن يوؤدي اإىل تدهور اأمني 

و�صيا�صي.

قناة  م��ع  مقابلة  يف  ك��وه��ني  واأ���ص��اف 

يف  ال��ك��ب��رة  ال�����ص��م  خ��ط��وة  اأن  “كان” 
ال��و���ص��ع  ت��ف��اق��م  اإىل  ����ص���ت���وؤدي  ال�����ص��ف��ة 

مع  ال���ع����ق���ات  يف  اأزم�����ة  واإىل  االأم���ن���ي 

الدول العربية واالأوروبية”.

االنباط-وكاالت

ي���ع���ق���د امل���ج���ل�������س ال�����ث�����وري حل��رك��ة 

ف��ت��ح وال����ق����وى وال��ف�����ص��ائ��ل ال��وط��ن��ي��ة 

اج���ت���م���اع���ني م��ن��ف�����ص��ل��ني ل��ه��م��ا ام�����س 

القيادة  موقف  على  للتاكيد  االأرب��ع��اء 

االتفاقيات  م��ن  التحلل  الفل�صطينية 

املوقعة يف ظل قرار حكومة االحت�ل 

اال���ص��رائ��ي��ل��ي ���ص��م اأج����زاء م��ن ارا���ص��ي 

فل�صطني دولة 

وق�������ال ن����ائ����ب رئ���ي�������س ح����رك����ة ف��ت��ح 

حم���م���ود ال���ع���ال���ول يف ح���دي���ث الإذاع�����ة 

�����ص����وت ف���ل�������ص���ط���ني ال���ر����ص���م���ي���ة، ي���وم 

عقد  ت��وا���ص��ل  ال���ق���ي���ادة  اأن  االرب����ع����اء، 

االجتماعات على امل�صتويات كافة �صواء 

بخلية االأزمة اأو االجتماعات امل�صتمرة 

التحرير  ملنظمة  التنفيذية  للجنتني 

واملركزية حلركة فتح

م��وق��ف  اأن  ع���ل���ى  ال���ع���ال���ول  و�����ص����دد 

ال�����ق�����ي�����ادة وق������راره������ا ب���ال���ت���ح���ل���ل م��ن 

االتفاقات مع تل اأبيب ووا�صنطن قرار 

نهائي وال رجعة عنه ما دام هناك نية 

لل�صم وتنفيذ ما ت�صمى �صفقة القرن، 

موؤكداً اأن” القرار القى اجماعا من كل 

االإ�صرائيلي  التغول  جراء  �صعبنا  فئات 

بحق �صعبنا وق�صيته الوطنية .”

اإىل  فتح  حركة  رئي�س  نائب  واأ���ص��ار 

القرار  تبعات  ه��و  حاليا  يبحث  م��ا  اأن 

ع��ل��ى االأر���������س، م�������ص���دداً ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

بني  واالن�صجام  واالإل��ت��ف��اف  التحالف 

ال��ق��ي��ادة يف  ح���ول  �صعبنا  م��ك��ون��ات  ك��ل 

و�صيا�صاته مواجهة االحت�ل 

واأ�����ص����اف ال���ع���ال���ول اأن�����ه مت ال���ب���دء 

ب���ح���راك وا����ص���ع يف ك���ل اأرج�����اء ال��وط��ن 

ب���ل���ق���اءات ت��ع��ق��د م���ع ج��م��ي��ع م��ك��ون��ات 

امل��ج��ت��م��ع م���ن اأج�����ل االإع�������داد واإع������ادة 

ت�����ص��ك��ي��ل جل����ان ال����ط����وارئ واحل��را���ص��ة 

وجلان لرعاية اأو�صاع املواطنني

رئيس الشاباك السابق: ضم الضفة 
سيؤدي لتدهور أمني وسياسي

 العالول: قرار القيادة نهائي وال رجعة
 و ما يبحث حاليا هو تبعات القرار على األرض



اللجنة االولمبية حراك فاعل للعودة القوية

 خطاب في المركز االول لرفع األثقال الدولية

دانا في اجتماع دولي للتايكواندو

 عالم  الرياضة 
يواصل النجاح

الـريـا�ضي

االنباط- العقبة

العقبة  ف��ري��ق  م��ن  ال�شكر  اأي��ل��ة  تلقت 

على   Aqabike الهوائية  ل��ل��دراج��ات 

دعمهم لأن�شطة الفريق واجلهود املميزة 

لكوادر اأيلة واهتمامهم الكبرية وتعاملهم 

م��ع اأع�����ش��اء ال��ف��ري��ق اأث���ن���اء ال��ت��دري��ب يف 

اآمنة  اأي��ل��ة بيئة  امل�����ش��روع. وت��وف��ر  اأروق����ة 

والتنظيم  املرافق  �شوية عالية من  وعلى 

امل��ح��ل��ي��ة  ال���ري���ا����ش���ي���ة  ل���ل���ف���رق  والإدارة 

وتدريباتها  هواياتها  ملمار�شة  والعاملية 

ك��م��ا وت��ك��ف��ل م�����ش��ان��دت��ه��ا وت��ق��دمي ال��ع��ون 

ال�شرورة والطوارئ.  ملرتاديها يف حالت 

الهوائية  العقبة للدراجات  وتوجه فريق 

امل��و���ش��ول  ل��دع��م��ه��ا  اأي���ل���ة  اإىل  ب��ال�����ش��ك��ر 

لأن�����ش��ط��ة ال��ف��ري��ق وال�����ش��م��اح ب��ت��دري��ب��ات��ه 

اأع�شاء  اأداء  وحت�شني  تطور  يف  اأ�شهم  ما 

ال���ف���ري���ق وال������ذي ي�������ش���ارك ع����دد م��ن��ه يف 

�شباقات متنوعة حمققا نتائج مت�شاعدة 

يف ه����ذه ال���ري���ا����ش���ة. وت�����ش��ت�����ش��ي��ف اي��ل��ة 

���ش��ن��وي��ا ���ش��ب��اق��ات امل��ح��رف��ني وال���ه���واة يف 

من  ايلة  ك�شباق  الدراجات  ركوب  ريا�شة 

البحر امليت اىل البحر الحمر و�شباقات 

ف��ي��ه��ا �شنويا  ي�����ش��ارك  ال��ت��ي  ال��راي��ث��ل��ون 

اتخذت  وال��ت��ي  30 جن�شية  ع��ن  ي��زي��د  م��ا 

المن  الريا�شي  امل��اذ  ايلة  م�شروع  من 

واملزود بالبنية التحتية الازمة ملثل تلك 

الريا�شات وغريها.

 االنباط – عمان

على  م��ل��ح��وظ��ا  ت��ق��دم��ا  الردن  ح��ق��ق 

���ش��ع��ي��د ال��ت��ح��ك��ي��م ال���ن�������ش���وي ال����ك����روي 

ب��ع��د جن���اح 3 ن�����ش��اء اأردن���ي���ات يف اق��ت��ح��ام 

على  واحل�شول  ودوليا،  حمليا  التحكيم 

ال�����ش��ارة ال��دول��ي��ة م���ن الحت�����اد ال���دويل 

احلكمات  “الفيفا”.ونالت  القدم  لكرة 

اإ�����ش����راء م��ب��ي�����ش��ني و���ش��اب��ري��ن ال��ع��ب��ادي 

وا����ش���ام ال��ع��ب��ادي، ال�����ش��ارة ال��دول��ي��ة يف 

امل�شاركة  ف��ر���ش��ة  منحهن  م��ا  التحكيم، 

يف  واآ���ش��ي��وي��ة  دول���ي���ة  م��ب��اري��ات  اإدارة  يف 

دخلت  الن�شوية.كما  القدم  كرة  بطولت 

التحكيم  ع��اب��د  ه��ب��ة  ال�����ش��اب��ق��ة  احل��ك��م��ة 

تعيينها  جرى  عندما  اأب��واب��ه،  اأو�شع  من 

التحكيم،  يف  واآ�شيوية  دول��ي��ة  حما�شرة 

وو�شل  املتطلبات،  جميع  اجتيازها  بعد 

اإدارة  يف  حاليا  العامات  احلكمات  ع��دد 

املباريات الن�شوية يف الأردن اإىل اأكرث من 

15 حكمة، وعرب قطاع التحكيم الن�شوي 

والتطور  التقدم  من  مبزيد  تفاوؤله  عن 

الكبري  الهتمام  نتيجة  القطاع،  هذا  يف 

الذي يوليه �شمو الأمري علي بن احل�شني 

احلكمة  وقالت  القدم،  كرة  احتاد  رئي�س 

يف  �شعوبات  ه��ن��اك  اإن  مبي�شني  ا���ش��راء 

اقتحام هذا املجال الذي اقت�شر ل�شنوات 

طويلة على الرجال، قبل اأن ينجح احتاد 

ال��ك��رة يف ت��ف��ع��ي��ل ال��ك��رة ال��ن�����ش��وي��ة ال��ت��ي 

اإدارة  على  قادرات  حكمات  وجود  تتطلب 

الفتيات  من  الكثري  �شجع  ما  املباريات، 

على النخراط يف هذا املجال، بل تعدى 

اإىل ط��م��وح احل��ك��م��ات الأردن����ي����ات  ذل����ك 

اآ�شيويا  امل�شتويات  اأع��ل��ى  اإىل  بالو�شول 

وعامليا.

االنباط –عمان

وا���ش��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة الومل��ب��ي��ة يف ال��ف��رة 

ممار�شة  اىل  ال��ع��ودة  حت�شريات  الخ��رية 

توقف  بعد  جديد  من  الريا�شي  الن�شاط 

امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ف��ر���ش��ه  ط��وي��ل 

العام للجنة الوملبية  ..حيث عقد المني 

اج��ت��م��اع��ات م��ت��ع��ددة م��ع روؤ���ش��اء واع�����ش��اء 

البحث  خالها  مت  الريا�شية  الحت���ادات 

يف اف�����ش��ل ال���ط���رق امل��ت��ب��ع��ة ل��ل��ع��ودة ب��ق��وة 

ال���ط���رق  وف�����ق  ال���ري���ا����ش���ة  اىل مم���ار����ش���ة 

قامت  ..ح��ي��ث  واملتبعة  امل��ق��ررة  ال�شحية 

ال��ل��ج��ن��ة ط�����وال الي�����ام امل��ا���ش��ي��ة ب���اج���راء 

الحت���ادات  اع�����ش��اء  لكافة  ك��ورون��ا  فح�س 

يف  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ط��ب  م��رك��ز  يف  الريا�شية 

ع���ي���ادة احت����اد ال��ط��ب ال��ري��ا���ش��ي مب��دي��ن��ة 

وزارة  كوادر  خال  ومن  لل�شباب  احل�شني 

م��ن  ع��ي��ن��ة   185 اأخ�����ذ  ال�����ش��ح��ة ح��ي��ث مت 

هذه  وتاأتي  الريا�شية.  الحت��ادات  جميع 

الوقائية  الإج����راءات  �شمن  الفحو�شات 

الأردن��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  و�شعتها  التي 

الريا�شية ول�شمان  لعودة عمل الحتادت 

اللجنة  ووزع��ت  املوظفني.  جميع  �شامة 

والتعليمات  الإر����ش���ادات  ك��ذل��ك  الأومل��ب��ي��ة 

ال��وق��ائ��ي��ة ال��واج��ب الل��ت��زام بها م��ن قبل 

الريا�شية.  الحتادات 

به  املجايل يف حديث خ�س  ب��دوره عرب 

ال��ع��ودة م��ن جديد  اىل ان   “ الن��ب��اط   “
ال�شحية  الج�����راءات  م��ن  امل��زي��د  تتطلب 

ال����ازم����ة ل��ت��ك��ون ال����ع����ودة ق���وي���ة وف��اع��ل��ة 

..وا�شار اىل  ال�شامة  وفيها كل متطلبات 

ل��احت��ادات  تعليماتها  ت��ر���ش��ل  اللجنة  ان 

الريا�شية ب�شكل يومي وجتري ات�شالتها 

مع كافة املعنيني من اجل اطاق الريا�شة 

ب�شكل ن�شمن معها �شامة اجلميع .

.وع���رب امل��ج��ايل ع��ن ت��ف��اوؤول��ه ب���ان يتم 

تقوم  ل��ك��ي  للجنة  ال����ازم  ال��دع��م  ت��ق��دمي 

بدورها الفاعل جتاه الحتادات الريا�شية 

..واه�������اب ب��اجل��م��اه��ري ����ش���رورة ال��ت��ح��ل��ي 

بال�شرب يف الفرة القادمة التي قد ت�شهد 

عودة الريا�شية يف اقرب فر�شة .

االنباط – عمان

اح�����رز لع����ب م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال���وط���ن���ي عبد 

البطولة  يف  الول  امل��رك��ز  خ��ط��اب  ال��ك��رمي 

الدولية لرفعات القوة التي اقامها الحتاد 

ال�������دويل ل���رف���ع الث����ق����ال ل��ل��م��ع��وق��ني ع��ن 

14-24 /4، واح��رز  ال��ف��رة م��ن  بعد خ��ال 

ال�شبلي  ج��م��ي��ل  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  لع���ب 

اللجنة  وكانت  بالبطولة.  اخلام�س  املركز 

مب�شاركة  ن�شبت  ق��د  الردن���ي���ة  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 

الاعبني خطاب و�شبلي يف البطولة والتي 

اق��ي��م��ت ع���ن ب��ع��د ب�����ش��ب��ب ظ�����روف ج��ائ��ح��ة 

برفعات  الاعبني  ك��ا  ق��ام  حيث  ك��ورون��ا، 

لقطات  واأر�شلت  التدريب  �شالة  من  القوة 

م��ن ال��رف��ع��ات اىل الحت���اد ال���دويل للعبة. 

ون�شر الحتاد الدويل للعبة نتائج البطولة 

وترتيبهم  امل�شاركني  الاعبني  و���ش��ه��ادات 

وكانت  الر�شمي.  الل��ك��روين  موقعه  على 

اللجنة الباراملبية وباإيعاز من الأمني العام 

باملعدات  ال��اع��ب��ني  زودت  ال��ربغ��وث��ي  مها 

وو�شعت  منازلهم  يف  للتدريبات  ال��ازم��ة 

ل��ه��م ب��رن��اجم��ا ت��دري��ب��ي��ا ب��ا���ش��راف امل���درب 

ع��ي�����ش��ى ه��ال��ة ع���ن ب��ع��د ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 

الفني  م�شتواهم  ورف���ع  البدنية  لياقتهم 

بطولة  للعبة  ال���دويل  الحت���اد  و�شيقيم   .

ج��دي��دة خ���ال ح���زي���ران احل����ايل و�شتقوم 

ت�شمية  ب�شيتم  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اإدراة 

بالتن�شيق  خالها  للم�شاركة  جدد  لعبني 

مع املدرب هالة. يذكر اأن خطاب وال�شبلي 

ك��ان��ا ق���د ���ش��م��ن��ا م�����ش��ارك��ت��ه��م��ا ب��ب��ارامل��ب��ي��ك 

طوكيو 2020 والتي مت تاأجيلها حتى 2021 

ب�شبب جائحة كورونا.

االنباط – عمان

التايكوندو  يف  ال��وط��ن��ي  جن��م��ة  منتخبنا  جن��م��ة  ان��ت��ه��زت 

�شابقا، دانا حيدر وجودها يف كوريا اجلنوبية للدرا�شة حيث 

�شاركت يف اجتماع جلنة التطوير بالحتاد الدويل للعبة، عرب 

الت�شال املرئي، بح�شور رئي�س الحتاد د.ت�شوي.وح�شب دانا 

تواجه  التي  التحديات  اأب���رز  مناق�شة  الجتماع  تخلل  فقد 

امل�شتجد”.  كورونا  فريو�س  وباء  ظل  يف  التايكوندو،  ريا�شة 

وو�شع  النظر  وج��ه��ات  اللجنة  اأع�����ش��اء  “تبادل  واأ���ش��اف��ت: 

القراحات والتو�شيات، التي من �شاأنها امل�شاعدة يف التغلب 

على كافة التحديات التي تواجه منظومة ريا�شة التايكوندو 

واأ�شارت حيدر اإىل اأنها عينت قبل ثمانية �شهور  يف العامل”. 

وق��درات  باأهمية  اإميانا  ال��دويل،  بالحتاد  التطوير  يف جلنة 

والآ�شيوية  الدولية  اإجنازاتها  عن  ف�شا  الن�شوي،  العن�شر 

التي حققتها عندما كانت لعبة.

االنباط – عمان

ي��وا���ش��ل ال���ربن���ام���ج ال��ري��ا���ش��ي “ ع��ام 

ال��ري��ا���ش��ة “ ال���ذي ي��ب��ث ع��رب اأث���ري اذاع���ة 

الم���ن ال��ع��ام ام��ن اف ام وي��ق��دم��ه امل��ازم 

اول ع��اء اب��و ق��اع��ود جن��اح��ه امل��ط��ل��ق من 

الح���داث  لكافة  امل��ب��ا���ش��رة  تغطيته  خ��ال 

الردن  يف  ال�شبابية  والن�شطة  الريا�شية 

م�شوق  با�شلوب  والعامل  العربي  والوطن 

ومن خال ا�شت�شافة العديد من اخلرباء 

وال��ع��ام��ل��ني يف ال��و���ش��ط ال��ري��ا���ش��ي ..م���ن 

ج��ه��ت��ه اك���د امل����ازم اب���و ق��اع��ود ب���ان هناك 

تعديل قد ح�شل على موعد بث الربنامج 

ليكون  الرباجمية اجلديدة  الدورة  �شمن 

ال�شاعة  11���ش��ب��اح��ا اىل  ال�����ش��اع��ة   ب��ني  م��ا 

12 م��ن ظ��ه��ر  ك��ل ي��وم �شبت .. وي��ذك��ر ان 

املدير  قبل  من  الدعم  كل  جتد  الريا�شة 

ال��ع��ام ل��ام��ن ال��ع��ام ال��ل��واء ال��رك��ن ح�شني 

احل��وامت��ة وامل�����ش��رف��ني ع��ل��ى اذاع����ة الم��ن 

العام .

 فريق العقبة للدراجات الهوائية 
يشكر أيلة

 الشارة الدولية لحكمات الكرة االردنية
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احلكومية  ل��ل��وزارات  مراحل  وعلى  احلياة  اأع��ادت  اأنها  العتيدة  حكومتنا  يف  امل�شكلة 

..اىل  احللويات  وحمات  واملطاعم  واملن�شات  اخلا�شة  والقطاعات  والكنائ�س  وامل�شاجد 

الطبيعية  للحياة  ال��ع��ودة  م��ن  امل��واط��ن  مكنت  التي  العديدة  الخ��رى  اخل��دم��ات  جانب 

يف  ..لكنها  ال�شعبة  وخملفاتها  كورونا  جائحة  من  التدريجي  اخلا�س  ..بعد  كاملعتاد 

الوقت ذاته متاطل يف املو�شوع الريا�شي ان كان يف ق�شية الدعم او اعادة احلياة للو�شط 

لها  ..ويعيد  الريا�شية  واملن�شاأت  وال�شالت  املاعب  ينع�س  قرار م�شوؤول  الريا�شي عرب 

�شتحرم  التي  �شيما وان اجلماهري  ..ل  واملعاناة  ا�شهر من الحتجاب  بعد  القدمي  القها 

ولو  املتعة  مل�شاهدة  �شوق  على  باتت  الطبيعة  على  املناف�شات وجنومها  متابعة  حتما من 

من بعيد ..!!

الوملبية  اللجنة  ملبنى  خاطفة  زي���ارة  خ��ال  حاليا  مل�شته  ال��ذي  ال�شتعداد  ظ��ل  ويف 

طرحه  ما  باأن  ..اأرى  متجددة  جديدة  لنطاقة  والتجهيز  والن�شاط  احلركة  ...حيث 

املرحلة  م��ع  تتما�شي  مهمة  وت��ط��ل��ع��ات  اف��ك��ار  م��ن  امل��ج��ايل  ن��ا���ش��ر  للجنة  ال��ع��ام  الم���ني 

اله��داف  مع  متاما  تن�شجم  نقل  مل  ان  تتوافق   .. الردنية  الريا�شة  عمر  من  القادمة 

والفكار التي و�شعتها احلكومة من خال جلنة الوبئة فيما يتعلق باجراءات ال�شامة 

وال�شحة واحلر�س على �شحة الريا�شيني جراء هذا الفريو�س اخلطري ..حيث اتخذت 

ومل  اللجنة  بوابة  من  ب��داأت  املقبلة  للمرحلة  ال�شارمة  الج��راءات  من  العديد  اللجنة 

مع  احلال  عليه  �شيكون  ما  ..وه��و  والعاملني  املوظفني  بني  التباعد  ق�شية  عند  تنتهي 

عن  الك�شف  لفحو�شات  املا�شيني  اليومني  يف  خ�شعت  ..التي  كلها  الريا�شية  الحتادات 

كورونا ..!!

اولويات البحث لدى احلكومة  الريا�شي على اهميته يجب ان يكون �شمن  املو�شوع 

..باعتباره ي�شكل اأهمية كربى لدى قطاع وا�شع من ابناء املجتمع الردين .. ا�شوة بغريه 

م�شوار  وب��دات  طويلة  ف��رة  منذ  اعمالها  با�شرت  التي  املهمة  الخ��رى  القطاعات  من 

قطاع  هنا  نعني  فاأننا  الريا�شة  ع��ن  نتحدث  ..وع��ن��دم��ا  الطبيعي  الو�شع  اىل  ال��ع��ودة 

وال�شالت اخلا�شة  التدريبية  والكادمييات  الريا�شية  الندية والحتادات  ي�شمل  كبري 

القطاعات  من  وغريها  املاكمة  و�شالت  اللياقة  واندية  واملن�شاأت  التدريب  وماعب 

الريا�شية التي ت�شررت جراء الغاق املتوا�شل منذ ا�شهر طوال ..!!

املختلفة  القطاعات  من  للعديد  احلياة  اأع��ادة  على  اقدمت  فد  احلكومة  دام��ت  وم��ا 

..وبداأت المور ت�شري نحو العودة التدريجية اىل و�شع ما قبل كورونا ..فاننا بانتظار 

يعطي  ال��ع��امل  ن��رى  ونحن  الريا�شية  املنظومة  تنهار  ل  حتى   .. الريا�شة  ع��ودة  ق��رار 

وقريبة  و�شيكة  املقاهي  ع��ودة  اذا  ..ث��م  احلياة  م�شوار  اىل  ويعيدها  الول��وي��ة  الريا�شة 

..فا �شجب ان تقف المور والتعقيدات عند حدود الريا�شة ...خل�س بكفي !!

عوني فريج

»وقفت عالرياضة
 يا حكومة«  !!

�شلط عد�شة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�شة« 

يف املوقع اللكروين

شلباية يطالب بعودة  الدوي من جديد 
االنباط –عمان

ن��ادي الوحدات،  اإدارة  ��د زي��اد �شلباية، ع�شو  اأكَّ

مدير ن�شاط كرة القدم، اأنَّ ما متر به اللعبة، �شيء 

يف  �شلباية  وال�شتغراب.وقال  احل��رية  على  يبعث 

ت�شريحات ل: »نريد فقط من احت��اد ك��رة القدم 

اإن كان  ���ش��واء  امل��و���ش��م،  واحل��ك��وم��ة معرفة م�شري 

نريد  ول  اإلغائها،  اأو  امل�شابقة،  ا�شتئناف  ال��ق��رار 

�شيًئا �شوى ذلك«.واأ�شاف: »نحن كاأندية نعي�س يف 

ح��رية كبرية من اأم��رن��ا. ل نعرف كيف �شنتعامل 

مع الاعبني واملدربني والأجهزة الفنية والطبية. 

يف  واملماطلة  امل�شتحقات،  دف��ع  يف  مالًيا  ا�ُشتنزفنا 

حتديد م�شري املو�شم، هو على ح�شاب الأندية«.

��ا بتبليغ  وت���اب���ع »احت�����اد ال���ك���رة م��ط��ال��ب اأي�����شً

اإل��غ��اء بطولة ال����دوري اإذا م��ا كان  الأن���دي���ة، ح��ال 

�شيقوم بتعوي�شنا مالًيا بعدما قامت بالتعاقد مع 

الاعبني، واملدربني، اأم ل«.

وت�����ش��اءل ���ش��ل��ب��اي��ة: »مَل ك���ل ه���ذا ال��ت��اأخ��ري يف 

الإعان عن حتديد م�شري املو�شم؟ اأين اخلطط 

القدم  ك��رة  احت���اد  يعدها  اأن  يجب  ال��ت��ي  البديلة 

للتعامل مع اأي طارئ«.
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الريا�ضي
11

 عودة نيمار للبرشا مهددة بالفشل

 الريال يطمح باستقطاب هاالند

 الحارس الحبسي يشارك في الجيل المبهر

 ديمبيلي يرحب باالنضمام الى يوفنتوس

مدريد - وكاالت

ك�����س��ف ت���ق���ري���ر ���س��ح��ف��ي �إ����س���ب���اين، 

د�  نيمار  �لرب�زيلي  عودة  �أن  �لأربعاء، 

�سيلفا، جنم باري�س �سان جريمان، �إىل 

بر�سلونة،

وح���اول  �ل��ف�����س��ل.  �إىل  ط��ري��ق��ه��ا   يف 

�ملا�سي،  �ل�سيف  نيمار  �سم  بر�سلونة 

ل��ك��ن��ه مل ي��ت��و���س��ل لت��ف��اق م��ع ب��اري�����س 

نف�سه  �لأم��ر  �أن  ويبدو  جريمان،  �سان 

����س���ي���ت���ك���رر ه������ذ� �ل�������س���ي���ف. وب��ح�����س��ب 

“�سبورت” �لكتالونية،  �صحيفة 

�سان جريمان �حل�سول  باري�س  فاإن 

يورو  مليون   175 على  �حل�سول  يريد 

�إىل  نيمار  �نتقال  للمو�فقة على  نقًد�، 

�لتقرير  و�أك��د  �ل�سيف  ه��ذ�  بر�سلونة 

ب���اأي لعب  يهتم  ل  ج��ريم��ان  ���س��ان  �أن 

بر�سلونة، من 

 و�إمن����ا ي��ري��د �مل���ال ف��ق��ط، م��ن �أج��ل 

�لبد�ية  نيمار.ويف  رحيل  على  �ملو�فقة 

�إغر�ء  باإمكانه  �أن  كان يعتقد بر�سلونة 

فرن�سيني مثل  �سان جريمان بالعبني 

�أومتيتي،  �أنطو�ن جريزمان، �سامويل 

فاجاأ  باري�س  �أن  �إل  دميبلي،  وعثمان 

ومت�سك  بالرف�س  �لكتالوين  �ل��ن��ادي 

نقًد�.  �ل�سفقة  قيمة  على  باحل�سول 

نيمار  برغبة  بر�سلونة  علم  ورغ��م 

لي�س  �أن��ه  �إل  ن��و،  �إىل كامب  �ل��ع��ودة  يف 

ب���اإم���ك���ان���ه دف�����ع ه�����ذ� �ل����رق����م، يف ظ��ل 

�خل�����س��ائ��ر �مل��ال��ي��ة �ل�����س��خ��م��ة ل��الأن��دي��ة 

جر�ء جائحة كورونا.

مدريد - وكاالت

ك�����س��ف ت���ق���ري���ر ���س��ح��ف��ي �إ����س���ب���اين، 

ي��ري��د  م���دري���د ل  ري����ال  �أن  �لأرب����ع����اء، 

ت���ك���ر�ر م���ا ح���دث م���ع ك��ي��ل��ي��ان م��ب��اب��ي، 

م���ه���اج���م ب���اري�������س ����س���ان ج����ريم����ان، يف 

بورو�سيا  جنم  هالند،  �إيرلينج  �سفقة 

دورمت��ون��د. و�ق��رن ��سم ه��الن��د )19 

�لذي  مدريد،  لريال  بالنتقال  عاًما( 

ي�سعى لتعزيز خط هجومه، بعد ف�سل 

حتقيق  يف  ي��وف��ي��ت�����س  ل���وك���ا  �ل�����س��رب��ي 

�سحيفة  وبح�سب  �مل��رج��وة.  �لإ���س��اف��ة 

�لإ�سبانية، ديبورتيفو”  “موندو 
 فاإن ريال مدريد ��ستفاد كثري� من 

بتفعيل  ج���ريم���ان  ���س��ان  ب��اري�����س  ق��ي��ام 

�إيكاردي من باري�س  خيار �سر�ء ماورو 

ن��ه��ائ��ي، وه��و ما  ���س��ان ج��ريم��ان ب�سكل 

�سم  �سباق  من  �ن�سحابه  يف  �سبًبا  ك��ان 

ه��الن��د.ورغ��م ذل��ك ف��اإن ري��ال مدريد 

ه��الن��د،  ل�سم  �لوحيد  �لطامح  لي�س 

ي�سعى  و�لذي  يوفنتو�س،  ا  �أي�سً فهناك 

لإي����ج����اد ب���دي���ل ل��ن��ج��م��ه ك��ري�����س��ت��ي��ان��و 

�ل��ت��ه��دي��ف��ي��ة  ق��������در�ت  ذو  رون������ال������دو، 

�لعالية. 

وع���ل���ى �ل���رغ���م م���ن ���س��ع��وب��ة ح�����س��م 

�لأزم��ة  ظل  يف  �ل�سيف،  ه��ذ�  �ل�سفقة 

�لق��ت�����س��ادي��ة �ل��ت��ي �أح��دث��ه��ا ف��ريو���س 

مطالبا  مدريد  ري��ال  �سيكون  ك��ورون��ا، 

بو�سع �لنقاط فوق �حلروف يف �سفقة 

�ملو�سم  عقب  �إمتامها  ل�سمان  هالند 

�ملقبل.

الدوحة – خا�ص

ي�����س��ارك �ل��ن��ج��م ع��ل��ي �حل��ب�����س��ي، ح��ار���س 

و�سفري  �لعماين،  للمنتخب  �ل�سابق  �ملرمى 

�للجنة �لعليا للم�ساريع و�لإرث، يف جل�سات 

�لبث �ملبا�سر �لتفاعلية �لتي �أطلقها برنامج 

�جليل �ملبهر عرب �لإنرنت يف �إبريل �ملا�سي، 

لتعزيز �للياقة �لبدنية و�ل�سحية لدى �أفر�د 

�ملجتمع، و�لتو��سل مع متابعيه خالل فرة 

فريو�س  �نت�سار  من  للحد  �ملنزل  يف  �لبقاء 

كورونا �مل�ستجد، وتابعها �إىل �لآن �أكرث من 

100 �ألف �سخ�س، و�سهدت م�ساركة نخبة من 

�أملع جنوم كرة �لقدم .ويف جل�سة �لبث �ملبا�سر 

 GA4Good@ �ل��ربن��ام��ج  ح�ساب  ع��رب 

ع���ل���ى �إن�������س���ت���غ���ر�م ع���ن���د �ل����ر�ب����ع����ة ع�������س���ر�ً 

�لكرة  �أ���س��ط��ورة  يتحدث  �ل��دوح��ة؛  بتوقيت 

ناديي  �سفوف  �سمن  لعب  �ل��ذي  �لعمانية، 

بالدوري  �أتلتيك  ووي��ج��ان  و�ن���درز،  بولتون 

�لإجن����ل����ي����زي، ع���ن ك��ي��ف��ي��ة �مل��ح��اف��ظ��ة على 

مع  وم�����س��و�ره  و�ل�سحية،  �لبدنية  �للياقة 

�لتي  �مل�ستفادة  و�ل��درو���س  �لقدم،  ك��رة  ع��امل 

�حلافلة.  �مل�سرية  هذه  من  لل�سباب  يقدمها 

و�أط��ل��ق �جل��ي��ل �مل��ب��ه��ر �أن�����س��ط��ت��ه وم��ب��ادر�ت��ه 

يف ���س��ل��ط��ن��ة ع��م��ان �ل���ع���ام �مل��ا���س��ي. و���س��ارك 

م��ت��اب��ع��ون م���ن �ل�����س��ل��ط��ن��ة خ���الل �لأ���س��اب��ي��ع 

للربنامج  �ملبا�سر  �لبث  �لأخ��رية يف جل�سات 

�إىل  �إ���س��اف��ة  �ل��دوح��ة وم�سقط،  ب��ني  رب��ط��ت 

�لتي  �ملنزلية  �لتمارين  جل�سات  يف  �مل�ساركة 

قدمها نخبة من مدربي �جليل �ملبهر. و�إىل 

�لإن��رن��ت؛  ع��رب  �لتفاعلية  جل�ساته  جانب 

للمتطوعني �سمن  �ملبهر دعمه  قدم �جليل 

جهود قطر ملكافحة �نت�سار كوفيد-19، حيث 

وك��ر�ت  ريا�سية،  مبالب�س  �ل��ربن��ام��ج  ت���رّبع 

�لريا�سية،  �لتمارين  ملمار�سة  و�أدو�ت  ق��دم، 

مل���ت���ط���وع���ي �ل�����ه�����الل �لأح�����م�����ر �ل���ق���ط���ري، 

مل�����س��اع��دت��ه��م يف �حل����ف����اظ ع���ل���ى ل��ي��اق��ت��ه��م 

�إىل  �ل��ت��ربع��ات  ت�سليمه  وع��ق��ب  �ل��ب��دن��ي��ة. 

مركز للحجر �ل�سحي تابع للهالل �لأحمر 

�إد�رة  مدير  �خل��وري،  نا�سر  ق��ال  �لقطري؛ 

�لرب�مج يف �جليل �ملبهر: “ نتقدم بخال�س 

�لهالل  متطوعي  جلميع  و�لتقدير  �ل�سكر 

�لأح���م���ر �ل��ق��ط��ري ع��ل��ى دوره����م �ل��ف��اع��ل يف 

تعزيز جهود قطر للحد من �نت�سار فريو�س 

ك����ورون����ا �مل�����س��ت��ج��د، ف��ل��ه��م م��ن��ا ك���ل �ل��دع��م 

و�مل�ساندة، وناأمل �أن تبقى كرة �لقدم و�سيلة 

�ل��وب��اء  ل��ه��ذ�  �ل��ت�����س��دي  م�ساعينا يف  ت��وّح��د 

ومو�جهة �لتحديات �مل�ستقبلية« 

ُي�سار �إىل �أن �جليل �ملبهر، برنامج �لإرث 

�لإن�ساين و�لجتماعي لبطولة كاأ�س �لعامل 

يف  �لآن  �إىل  جن��ح   ،™٢0٢٢ قطر   FIFA
�أك���رث من  �إي��ج��اب��ي يف ح��ي��اة  �إح�����د�ث تغيري 

ن�����س��ف م��ل��ي��ون ���س��خ�����س ح����ول �ل���ع���امل، من 

�لتنمية،  �أجل  �لقدم من  �أن�سطة كرة  خالل 

�جتماعية  م��ه��ار�ت  �ل�سباب  �إك�����س��اب  ب��ه��دف 

�لفّعال،  �لتو��سل  مثل  �أ�سا�سية،  وحياتية 

و�لقيادة، و�لعمل �جلماعي.

عوا�صم - وكاالت

 Mundo« �����س����ح����ي����ف����ة  �أك����������������دت 

�لالعب  ب��اأن  �لإ�سبانية   »Deportivo
بفكرة  ي��رح��ب  دميبيلي  عثمان  �لفرن�سي 

�ل���ن���ادي  ل���ك���ن  ي��وف��ن��ت��و���س  �إىل  �لن���ت���ق���ال 

�لإي���ط���ايل ي��ف�����س��ل �أن ت��ك��ون �ل�����س��ف��ق��ة يف 

�ل�سحيفة  و�أ����س���ارت  م��ب��دئ��ي��اً.  �ع���ارة  �سكل 

باأن  �لكاتالونية �ملقربة من نادي بر�سلونة 

ومفاو�ساته  مباحثاته  �إطار  يف  يوفنتو�س، 

م���ن �أج����ل ع��ق��د ���س��ف��ق��ة ت��ب��ادل��ي��ة ب��ان��ت��ق��ال 

م���ت���و����س���ط م���ي���د�ن���ه �ل���ب���و����س���ن���ي م��ري�ل��ي��م 

ليونيل  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  رف���اق  �إىل  بيانيت�س 

يف  ميلو  �آرث��ور  �لرب�زيلي  وم��غ��ادرة  مي�سي 

دميبيلي  و�سعية  عن  �ساأل  �ملقابل،  �لجتاه 

خا�سة مع تقدم �لكولومبي خو�ن كو�در�دو 

�مل��درب  �عتماد  وع��دم  عاماً(   3٢( �لعمر  يف 

فيديريكو  خدمات  على  �ساري  ماوري�سيو 

�إيطالية  �أخبار  ترجح  �لذي  بريناردي�سكي 

ب���اأن���ه ب�����س��دد م��ن��اق�����س��ة ب��ع�����س �ل��ع��رو���س 

مل��غ��ادرة �ل�����س��ي��دة �ل��ع��ج��وز. ويتجه  مت��ه��ي��د�ً 

ترتيبات  لإنهاء  �لكبري  �لإي��ط��ايل  �لفريق 

ل  ي��وف��ن��ت��و���س  �إد�رة  و�أن  خ��ا���س��ة  �لإع������ارة 

ت��ف��ك��ر يف �مل��خ��اط��رة ب��ه��ذه �ل�����س��ف��ق��ة ن��ظ��ر�ً 

�ملتوج  �لفرن�سي  �ل���دويل  �إ���س��اب��ات  لتتايل 

م��ع ب���الده ب��ك��اأ���س �ل��ع��امل يف رو���س��ي��ا ٢018. 

ومنذ قدومه �إىل �إ�سبانيا، يحاول دميبيلي 

�إي���ج���اد ن��ف�����س��ه يف ب��ر���س��ل��ون��ة، ث����اين �أغ��ل��ى 

�ل��ف��ري��ق  يف  ي�����ورو(  م��ل��ي��ون   105( ���س��ف��ق��ة 

�ل��ك��ات��ال��وين ب��ع��د �ل��ت��ع��اق��د م��ع �ل��رب�زي��ل��ي 

ن��ادر�ً  �أن��ه  �إذ  ي��ورو(،  مليون   1٢0( كوتينيو 

�لتعر�س  كثري  �أن��ه  كما  �أ�سا�سياً  يلعب  م��ا 

يف  �إ�سابات   6 عرف  بخ�سوعه،  لالإ�سابات 

عام ٢019 و�لثالثة يف �أربعة �أ�سهر فقط من 

٢019 – ٢0٢0، للعالج يف  مناف�سات مو�سم 

مركز �سبيتار بالعا�سمة �لقطرية �لدوحة 

وعاد �إىل �إ�سبانيا يف مطلع فرب�ير ملو��سلة 

�ل�ست�سفاء.  فرة 

 دوري أبطال آسيا يقترب 
من العودة

 اللمسات االخيرة الستئناف 
الدوري اإلنكليزي

 نادال يحتفل بعيد ميالده

عوا�صم - وكاالت

يف  �آ�سيا  �أب��ط��ال  دوري  �ق��رب��ت عجلة 

كرة �لقدم من �لدور�ن لكن يتعني عليها 

�ن��ت��ظ��ار ����س��ت��ئ��ن��اف �ل��ب��ط��ولت �مل��ح��ل��ي��ة، 

بح�سب م��ا ذك���ر �لأم����ني �ل��ع��ام ل��الحت��اد 

�ل��ق��اري �مل��ال��ي��زي د�ي��ت��و وي��ن��د���س��ور جون 

ب����ر�����س.وب����د�أت بع�س  ف���ر�ن�������س  ل���وك���ال���ة 

با�ستئناف  �لعامل  يف  �لقدم  ك��رة  دوري���ات 

�آذ�ر/م���ار����س  ب���د�أ يف  �إث���ر ت��وق��ف  ن�ساطها 

ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�سي  ب�سبب  �مل��ا���س��ي 

تز�ل  �لبطولت ل  لكن معظم  �مل�ستجد، 

�لعام  �لأم���ني  وق��ال  �لآن.  حتى  متوقفة 

ن��ق��رب من  “نحن  ل��الحت��اد �لآ���س��ي��وي 

ب�ساأن  �أ���س��اف  �لقدم”.لكنه  ك���رة  ع���ودة 

�أول  ننتظر  �أن  “يجب  �لقارية  �مل�سابقة 

�ملحلية”.وُعّلقت  �ل���دوري���ات  ك��ل  ع����ودة 

�آ���س��ي��ا  �أب����ط����ال  دوري  م���ب���اري���ات  ج��م��ي��ع 

و�مل�سابقة �لرديفة لالأندية، كاأ�س �لحتاد 

�لآ�سيوي، �إ�سافة �إىل مباريات �ملنتخبات 

يف ت�����س��ف��ي��ات ك����اأ�����س �ل����ع����امل و�لأل����ع����اب 

وم��ن  “كوفيد-19”.  ب�سبب  �لومل��ب��ي��ة، 

�لأب��ط��ال،  دوري  يف  �ملمثلة  �ل����1٢  �ل���دول 

كانت كوريا �جلنوبية �لوحيدة تعود �إىل 

�ملالعب، فيما تعود �أربعة بطولت �أخرى 

ومن  ومتوز/يوليو،  حزير�ن/يونيو  يف 

�مل��ق��رر �أن ي��ع��ود �ل����دوري �ل��ت��اي��الن��دي يف 

�أيلول/�سبتمرب.

وقال جون �إن �لحتاد �لقاري “ل يز�ل 

�ل�ستئناف،  موعد  حول  مفاو�سات”  يف 

�أ�ساف  لذلك.  تاريخ  �أي  حتديد  ر�ف�ساً 

ل��ل��ع��ودة  م��ت��ح��م�����س��ون  �أي�������س���اً  “لعبونا 
كما  لكن  �جلماهري.  لم��ت��اع  �مللعب  �إىل 

ك���ّرر �لحت���اد �لآ���س��ي��وي منذ ب��د�ي��ة هذه 

�جل���ائ���ح���ة، ف�����اإن ���س��ح��ة �جل��م��ي��ع تبقى 

�لأولوية �لق�سوى«.

لندن - وكاالت

لكرة  �ملمتاز  �لإنكليزي  �ل���دوري  ب��ات 

�ل���ق���دم ع��ل��ى ب��ع��د �أ���س��ب��وع��ني ف��ق��ط من 

بعد  مبارياته  ل�ستئناف  �ملبدئي  �ملوعد 

ب�سبب  �ملا�سي  �آذ�ر/م��ار���س  منذ  تعليقها 

لكن  �مل�����س��ت��ج��د،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�سي 

حتتاج  ت���ز�ل  ل  �لتفا�سيل  م��ن  �ل��ع��دي��د 

 17 يف  �لأوىل  �مل����ب����ار�ة  ق��ب��ل  �ت���ف���اق  �إىل 

�أن تعقد  �مل��ق��رر  ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و. وم���ن 

�لأن����دي����ة �خل��م��ي�����س �ج��ت��م��اع��ا ج���دي���د�ً، 

�سيكون �لأح��دث يف �سل�سلة من �للقاء�ت 

�ل��ت��ي ع��ق��دت��ه��ا خ���الل �ل���ف���رة �مل��ا���س��ي��ة، 

وع��م��ل��ت خ��الل��ه��ا ع��ل��ى ر���س��م �خل��ط��وط 

خلف  �ل�ستئناف”  ل�”خطة  �لعري�سة 

�أب��و�ب مو�سدة.  وربطت ر�بطة �لدوري 

حتقيق  �ل�ستئناف،  موعد  �إع���الن  ل��دى 

ذلك بتو�فر �ل�سروط �ل�سحية �لكاملة. 

وح��ت��ى يف ح����ال م�����س��ي �ل���ع���ودة ك��م��ا هو 

�أم��ام  نف�سها  �لأن��دي��ة  لها، جت��د  خمطط 

�سيناريو بديل، يف حال  �سرورة حت�سري 

فر�س “كوفيد-19” وقف �ملناف�سات من 

ليفربول  تتويج  يبدو  حني  ويف  جديد.. 

ب��ال��ل��ق��ب ���س��ب��ه حم�����س��وم يف �أي ح���ال من 

�لأحو�ل، نظر�ً للفارق �لكبري بينه وبني 

�سيتي  مان�س�سر  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  �ساحب 

على  م��ر�ح��ل  ت�سع  تبقي  م��ع  نقطة   ٢5(

�لنهاية، علما باأن ل�سيتي مبار�ة موؤجلة(، 

تدفع �لأندية �لتي حتتل �ملر�كز �ملتاأخرة 

يف �لرتيب، من �أجل �إلغاء نظام �لهبوط 

�ىل �لدرجة �لأوىل يف حال وقف �ملو�سم..

�لنقاط  �حت�ساب  يكون  �ن  �مل��رج��ح  وم��ن 

ب��ح�����س��ب �مل����ب����اري����ات، �ل���ن���ظ���ام �مل��ع��م��ول 

ب���ه حل�����س��م �ل���رت���ي���ب �ل��ن��ه��ائ��ي يف ح��ال 

�ل���س��ط��ر�ر ل��ل��ت��وق��ف �ل��ك��ام��ل، وه���و من 

�لأ����س���ب���اب �ل��ت��ي دف��ع��ت ر�ب���ط���ة �ل����دوري 

موؤجلتني  مببار�تني  �لعودة  �ط��الق  �إىل 

ي��وم �لأرب���ع���اء 17 ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و، على 

نهاية  يف  كاملة  مرحلة  �أول  تنطلق  �أن 

�لأ�سبوع نف�سه، وتبد�أها �لفرق من موقع 

مت�ساٍو على �سعيد عدد �ملباريات. وي�ساور 

�لعديد من �ملدربني �لقلق ب�ساأن �لو�سع 

�لتوقف  بعد  ل�سيما  لالعبيهم،  �لبدين 

�لكثافة  �لتناف�سية،  للمباريات  �لطويل 

�ملتوقعة على �سعيد �للقاء�ت بعد �لعودة 

�أن  غارديان” �إىل  “ذ�  �سحيفة  )�أ���س��ارت 

بع�س �لفرق قد تخو�س ثالث مباريات 

�أي��ام فقط(، وتوفر فرة  �سبعة  يف فرة 

زمنية حمدودة للفرق خلو�س �لتمارين 

�جلماعية ب�سكل كامل.

مدريد - وكاالت

�ح���ت���ف���ل لع�����ب �ل��ت��ن�����س �لإ�����س����ب����اين، 

ر�فائيل ناد�ل، �م�س �لأربعاء، بعيد مولده 

�عتيادي،  غري  ب�سكل  و�لثالثني  �ل��ر�ب��ع 

يف منزله، ولي�س يف رولن جارو�س، كما 

�لأخ�����رية، حني  �ل�����س��ن��و�ت  ك���ان يفعل يف 

ب�”بطولته”.  �ل��ف��وز  ع��ل��ى  ي��ن��اف�����س  ك���ان 

�مل���رة بعيد م��ول��ده،  ن���اد�ل ه��ذه  ويحتفل 

كان  �لتي  �ملف�سلة،  م�سابقته  عن  بعيد� 

�ل�٢0  يعادل  �أن  بها،  �لفوز  عند  ي�ستطيع 

بطولة كربى �لتي ميتلكها �ل�سوي�سري، 

روجر فيدرر. وقال �لنجم �ملخ�سرم عن 

و�قعا جديد�،  �أري��د  “ل  �لتن�س  م�ستقبل 

�أريد �لعودة للو�قع �لقدمي” حني كان ل 

يز�ل فريو�س كورونا جمرد تهديد. ومل 

بطولة  ���س��وى  �ملو�سم  ه��ذ�  ن���اد�ل  يخ�س 

�أ�سر�ليا �ملفتوحة، �لتي فاز بها �ل�سربي 

�سوفيا  و�لأمريكية  ديوكوفيت�س  نوفاك 

وهو  بعيد مولده،  ناد�ل  كينني.ويحتفل 

رمب���ا ي��ت��درب يف م��ن�����س��اآت �أك��ادمي��ي��ت��ه، يف 

�أنباء جديدة عن عودة مناف�سات  �نتظار 

لالحتجاجات  �ل��الع��ب،  �لتن�س.و�ن�سم 

على وفاة �لأمريكي من �أ�سول �إفريقية، 

ج����ورج ف��ل��وي��د، م���ن خ���الل ن�����س��ر ���س��ورة 

�سود�ء على �ل�سبكات �لجتماعية، مثلما 

ف��ع��ل �أي�������س���ا روج�����ر ف���ي���درر وج��ارب��ي��ن��ي 

موجوروز� و�آخرون.
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 اورنج األردن تودع مبلغ مليون دينار 
لصندوق هّمة وطن

 رقم كبير جدا.. كم عدد الفيروسات القادرة
 على إصابة البشر؟

 ابنة الجداوي تكشف 
حالة والدتها بعد 

دخولها العناية المركزة

االنباط-عمان

مبلغ  حت��وي��ل  ع���ن  الأردن  اورجن  اأع��ل��ن��ت 

م��ل��ي��ون دي���ن���ار اأع��ل��ن��ت ع��ن��ه ���س��اب��ق��ا حل�����س��اب 

����س���ن���دوق ه���ّم���ة وط������ن، م�����س��اه��م��ة يف دع���م 

فريو�س  اأزمة  جمابهة  يف  احلكومية  اجلهود 

على  اآث���اره  م��ن  والتخفيف  امل�ستجد  ك��ورون��ا 

املت�سررين.

ام�س  ال�سركة  ع��ن  �سحفي  ب��ي��ان  وح�سب 

الأربعاء، جاءت هذه امل�ساهمة يف اإطار برامج 

فرتة  خ��ال  ودعمتها  نّفذتها  التي  ال�سركة 

الوطن  مل�ساندة  الرامية  الوقائية  الإجراءات 

واأبنائه، مبا يج�سد دورها الت�سامني ك�سركة 

مهمة  عاتقها  على  معه  ت��اأخ��ذ  ال��ذي  وطنية 

التزامها  ويعك�س  الأردن،  �سف  يف  ال��وق��وف 

لتمكني  الج��ت��م��اع��ي��ة  م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا  ب��ت��اأدي��ة 

يخدم  مبا  وقطاعاته  املجتمع  �سرائح  جميع 

اململكة.

التي  الأردن  اورجن  اأن  اإىل  البيان  واأ���س��ار 

ت��ع��ت��ر امل����زّود ال��رق��م��ي ال��رائ��د وامل�����س��وؤول يف 

مواردها  الأزم��ة  بداية  منذ  �سخرت  اململكة، 

ل��ت�����س��ه��م ب�����س��ك��ل ف���اع���ل يف ت���ع���زي���ز اجل���ه���ود 

�سبيل  يف  واملجتمعية،  ال�سحية  احل��ك��وم��ي��ة 

التغلب على هذا التحدي.

االنباط -وكاالت

تف�سي  وت�����رية  الأخ�������رية  ال���ع���ق���ود  يف  ازدادت 

ال���ف���ريو����س���ات اجل�����دي�����دة، ال���ت���ي ات�������س���م ب��ع�����س��ه��ا 

ب�سريا  “موؤثرة”  الأق���ل  على  اأو  “فتاكة”  باأنها 

واقت�ساديا واجتماعيا، كما تبني من حالت تف�سي 

اأم���را����س اإي��ب��ول واإن��ف��ل��ون��زا اخل��ن��ازي��ر وال��ط��ي��ور، 

واأخريا فريو�س كورونا امل�ستجد.

امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  ت��ف�����س��ي  اأن  وح��ي��ث 

كثري  ب�سقوط  ت�سبب  كوفيد19-،  لوباء  امل�سبب 

مدمرة  اقت�سادية  اآث���ار  ل��ه  وك��ان��ت  ال�سحايا  م��ن 

ف�سا عن التاأثريات الجتماعية وال�سحية، فا 

الدر�س من هذه اجلائحة وحماولة  تعلم  بد من 

م��ن��ع ح�����دوث ت��ف�����س ج���دي���د ل���ف���ريو����س اآخ�����ر من 

م�سدره اأو منبعه.

ولهذا ال�سبب، حذر عامل بارز من اأن احليوانات 

حتتوي على ما يقرب من مليوين فريو�س ميكن 

اأن ت�سيب الب�سر.

بيرت  هيلث”  “اإيكو  حت���ال���ف  رئ��ي�����س  وق�����ال 

ال��ري��ط��ان��ي��ة:  نيوز”  “�سكاي  ل�سبكة  دا����س���زاك، 

التي  املجهولة  الفريو�سات  عدد  بتحليل  “قمنا 
ميكن اأن تظهر يف امل�ستقبل ونقدر اأن هناك حوايل 

1.7 مليون منها من النوع الذي ميكن اأن ي�سيب 
النا�س«.

واأ�ساف قائا “اإنه تهديد م�ستقبلي كبري حقا. 

نحن نعرف فقط ب�سعة اآلف من الفريو�سات، لذا 

تنتظر الغالبية العظمى ظهورها يف امل�ستقبل«.

انتقل  ك���ورون���ا اجل��دي��د  ف��ريو���س  اأن  وي��ع��ت��ق��د 

و�سيط يف  الب�سر عر حيوان  اإىل  من اخلفافي�س 

ال�سني.

واأظ�����ه�����رت ال����درا�����س����ات، ال���ت���ي اأج����ري����ت ع��ل��ى 

م��ن كهوف  ب��ال��ق��رب  ال��ذي��ن يعي�سون  الأ���س��خ��ا���س 

اأ�سابت  اأخ��رى  فريو�سات  اأن  اآ�سيا،  يف  اخلفافي�س 

الب�سر اأي�سا، ولكنها مل تتطور لتنت�سر اأكرث.

فاإنه ينبغي بذل كل اجلهود  دا�سزاك  وبح�سب 

املمكنة للك�سف عن ال�سيفرة الوراثية للفريو�سات 

التي تعي�س يف احليوانات، م�سيفا “نقّدر اأنه ميكن 

وبالتايل  ���س��ن��وات.   10 م��دى  ب��ذل��ك على  ال��ق��ي��ام 

اإىل  م�سريا  واللقاحات”،  الأدوي���ة  تطوير  ميكن 

وه��ذا  وج��وده��ا،  “مكان  اأي�سا  اكت�ساف  ميكن  اأن��ه 

ي�ساعد املجتمعات املحلية التي تعي�س يف اخلطوط 

ال�سلوك  تغيري  ع��ل��ى  الأم���را����س  ل��ه��ذه  الأم��ام��ي��ة 

الذي يعر�سها للخطر«.

وكان  فريو�سات،  �سياد  باأنه  دا�سزاك  ويو�سف 

اأج���ل ا�ستك�ساف  20 دول���ة م��ن  اأك���رث م��ن  ق��د زار 

الكهوف التي تعي�س فيها اخلفافي�س، للعثور على 

التي  كورونا،  فريو�سات  مثل  الفتاكة  الفريو�سات 

ينتمي اإليها فريو�س كورونا اجلديد.

االنباط-وكاالت

امل�سرية  الفنانة  اب��ن��ة  خم��ت��ار،  اأم���رية  ق��ال��ت 

رج�����اء اجل��������داوي، ع���ر ���س��ف��ح��ت��ه��ا ع��ل��ى م��وق��ع 

امل��رك��زة،  ال��ع��ن��اي��ة  دخ��ل��ت  وال��دت��ه��ا  اإن  في�سبوك، 

مبر�س  اإ���س��اب��ت��ه��ا  اإث���ر  ال��وع��ي،  تفقد  مل  لكنها 

كوفيد19-.

“ماما يف  ق��ائ��ل��ة:  اب���ن���ة اجل�������داوي،  وك��ت��ب��ت 

ال��رع��اي��ة امل��رك��زة.. ول��ك��ن احل��م��د هلل.. مل تفقد 

الوعي.. وربنا يحفظها وادعوا لها بال�سفاء«.

وكان �سعيد ال�سقعان، مدير ال�سوؤون ال�سحية 

اجل��داوي  تتلقى  حيث  الإ�سماعيلية،  مبحافظة 

العزل،  م�ست�سفيات  اإح��دى  يف  ال�سحية  الرعاية 

ق����ال يف م��داخ��ل��ة ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، ال���ث���اث���اء، اإن��ه��ا 

تعر�ست مل�ساعفات �سحية اأدت اإىل و�سعها على 

ال�سحية  الفنانة  حالة  اأن  موؤكدا  تنف�س،  جهاز 

م�ستقرة«. “غري 
وكانت و�سائل اإعام قد ن�سرت ر�سالة �سوتية 

للفنانة رجاء اجلداوي من غرفتها يف م�ست�سفى 

العزل ال�سحي بالإ�سماعيلية.

وال��ت��ع��ب، ح��ذرت  الإن��ه��اك  ب��دا عليه  وب�سوت 

ال�����ذي ي�سببه  امل���ر����س  اجل�������داوي م���ن خ���ط���ورة 

فريو�س كورونا امل�ستجد، وطالبت النا�س باحلذر 

واحليطة.

اأحت�سن ولكن ببطء.  “اأنا  وقالت اجل��داوي: 

ل اأ�ستطيع التقاط اأنفا�سي اأو التحدث كثريا«.

واأ�سارت اجلداوي اإىل اأنها ل تعرف على وجه 

التحديد موعد خروجها من امل�ست�سفى، م�سرية 

اإىل حت�سن حالتها ببطء.


