
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الثالثاء  17 �شوال  1441 هـ  - املوافق    9  حزيران   2020 م - العدد  5358  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

اقدر التحديات التي تواجهها الصحافة وحاجتها إلى 
والمساعدة االهتمام 

6 اصابات محلية .. الحكومة تلوح بالعودة عن
 اجراءات االنفتاح

الملك: سنخرج من أزمة 
كورونا أقوى

الوضع االقتصادي يفرض 
اوامر دفاع جديدة

ال تأكيدات بحجر موظفي محكمة 
األحداث بسبب كورونا 

االنباط - عمان - طارق ابو زيد 

تداول عدد من املواطنني على خمتلف و�سائل 

التوا�سل االجتماعي حول حجر جميع املوظفني 

عمان  اح���داث  حمكمة  يف  وامل��راج��ع��ني  والق�ساة 

بعد تبني خمالطة اأحد املوظفني لطبيب ماركا.

ومل يوؤكد م�سدر خا�ص بوزارة العدل او ينفي 

او ق�ساتها  املحكمة  فر�ص احلجر على موظفي 

تقرير  بانتطار  انهم  موؤكدا  مراجعيها،  حتى  او 

�ساأنها  والتي من  ال�سحة  وزارة  االوبئة يف  جلنة 

حتديد ايقاع احلجر التحفظي من عدمه، وهو 

ما يعتمد على نتيجة الفحو�سات التي �سيخ�سع 

لها املخالطون..

العضايلة : سبب االلغاء هو للتوسع في 
الخصومات واالعفائات الضريبية 

السقاف : قطاع السياحة يجذب المستثمرين 
عالميين الى المملكة

الملكة : أصعب األوضاع اظهرت الصفات
 الجميلة في مجتمعنا

 الرزاز: همة وطن حساب تكافلي من المواطن
 الى المواطن 

العيسوي يقوم بزيارة المقابلة
 مدرب الملك

»العالي« يعلن قرارات هامة بخصوص 
التدريس واالمتحانات في الفصل الصيفي

االأنباط-عمان-عمرالكعابنة

ق������رر رئ���ي�������ص ال������������وزراء ال����دك����ت����ور ع��م��ر 

ال����رزاز اإل��غ��اء ق���رار جمل�ص ال�����وزراء امل��رق��م 

الذي   2020/6/3 بتاريخ   10603/1/13/10

ت�سمن م��ن��ح خ�����س��م ع��ل��ى ���س��ري��ب��ة االأب��ن��ي��ة 

واالأرا������س�����ي وامل����ع����ارف امل��ت��ط��ل��ب��ة ع���ن ال��ع��ام 

اإعفاءات  الغاء  و  ال�سابقة  اجلاري وال�سنوات 

غرامات �سريبة االأبنية واالأرا�سي واملعارف 

باالإ�سافة  ال�سابقة  ال�سنوات  عن  امل�ستحقة 

اإىل رخ�ص املهن.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط - خليل فرايه

�سندوق اإ�ستثمار اأموال ال�سمان يبحث 

اال���س��ت��ث��م��ار يف ان�����س��اء م���راف���ق ���س��ي��اح��ي��ة 

وت��رف��ي��ه��ي��ة ج���دي���دة يف م��دي��ن��ة ال��ع��ق��ب��ة 

ويلتقي رئي�ص �سلطة منطقة  العقبة

اأموال  ا�ستثمار  �سندوق  رئي�سة  اطلعت 

ال�������س���م���ان االج���ت���م���اع���ي ال�������س���ي���دة خ��ل��ود 

ال�����س��ق��اف ع��ل��ى ا����س���ت���ث���م���ارات وم�����س��اري��ع 

ال�����س��ن��دوق يف م��دي��ن��ة ال��ع��ق��ب��ة. وخ���ال 

الزيارة امليدانية.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

التقت جالة امللكة رانيا العبداهلل ام�ص مع 

امللكية  اجلمعية  و�سركاء  متطوعي  من  ع��دد 

للمعلومات  الطبي  وموقع  ال�سحية  للتوعية 

لهم  وقدمت  الطبية.  واال�ست�سارات  ال�سحية 

ال�����س��ك��ر ع��ل��ى ج��ه��وده��م ال��ت��ي ب��ذل��وه��ا خ��ال 

الفرتة املا�سية. 

واأك����دت على اأه��م��ي��ة ال��وع��ي وال��وق��اي��ة عند 

اجلميع، مع عودة االنفتاح واحلياة لطبيعتها 

جالتها  وقالت  النا�ص.  بني  التفاعل  وزي��ادة 

اأنه يف اأ�سعب االأو�ساع تظهر ال�سفات اجلميلة 

واخل������ر يف امل��ج��ت��م��ع وق����دم����ت ال�����س��ك��ر ل��ك��ل 

اخلط  على  امل�ساعدة  تقدمي  يف  �سارك  طبيب 

املجال  يف  العاملني  ول��ك��ل  ب��ك��ورون��ا،  اخل��ا���ص 

ال�سحي ع��ل��ى ج��ه��وده��م ال��ك��ب��رة وال��ت��ي ك��ان 

و�سيبقى لها دور مهم يف احتواء انت�سار املر�ص 

ورف���ع وع��ي امل��واط��ن. وق��ال��ت امل��دي��رة العامة 

حنني  ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل��ت��وع��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  للجمعية 

عودة اأن اجلمعية �ساهمت يف اجلهود الوطنية 

مع  وت��ع��اون��ت  ك��ورون��ا  ل��ف��رو���ص  لا�ستجابة 

وزارة ال�سحة ومنظمة ال�سحة العاملية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ال��رزاز  عمر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�ص  اع��رب 

بذلتها  ال��ت��ي  للجهود  وال��ت��ق��دي��ر  ال�سكر  ع��ن 

وط����ن وجل��ن��ت��ي  ه��م��ة  ����س���ن���دوق  ادارة  جل��ن��ة 

ح�سابي وزارتي التنمية االجتماعية وال�سحة 

املقدمة  امل�ساهمات  ا�ستقبال  عملية  تنظيم  يف 

م���ن امل��وؤ���س�����س��ات وال�����س��رك��ات واالف������راد ل��دع��م 

كورونا  فرو�ص  حماربة  يف  الوطني  املجهود 

املختلفة  تداعياته  م��ن  والتخفيف  امل�ستجد 

على اململكة .وقال الرزاز “ هذا �سكر نيابة عن 

دعما  تلقى  اردين  مواطن  كل  وعن  احلكومة 

�سيما  عنه  املنبثقة  واحل�سابات  ال�سندوق  من 

ممن فقدوا م�سدر دخلهم اثناء االزمة “ .

ج����اء ح���دي���ث رئ��ي�����ص ال��������وزراء ه����ذا خ��ال 

ال��وزراء  رئا�سة  دار  يف  االثنني  ام�ص  اجتماعه 

م���ع رئ��ي�����ص جل��ن��ة ادارة ���س��ن��دوق ه��م��ة وط��ن 

ع���ب���دال���ك���رمي ال��ك��ب��اري��ت��ي واع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة 

ورئ��ي�����س��ي واع�������س���اء جل��ن��ت��ي ح�����س��اب وزارت�����ي 

لهم  نقل  وال�سحة حيث  االجتماعية  التنمية 

حت��ي��ات ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ال���ذي 

يتابع هذا االجناز ونتائجه .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

قام رئي�ص الديوان امللكي  يو�سف العي�سوي 

حممود  املتقاعد  للوكيل   ، تفقدية  ب��زي��ارة   ،

مقابلة ، الذي يعاين  من مر�ص ال�سرطان.  

وجاءت زيارة العي�سوي ؛ من اأجل االطمئنان 

على و�سع املقابلة ال�سحي ، وهذا قد قام يف 

امللك  املقابلة  مبنا�سدة جالة  �سابق   وق��ت  

عبد اهلل الثاين بن احل�سني يف �سرح ما يعانيه 

من تعب وارهاق نتيجة �سرطان الكلى  ،حتى 

اجلالة  �ساحب  قبل  م��ن  ال��ن��داء  تلبية  مت 

باإيعاز جالته بتقدمي له العاج املنا�سب ..

االنباط-عمان

عقد جمل�ص التعليم العايل ام�ص االثنني 

اإج��ت��م��اع��اً ب��ا���س��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ات االت�����س��ال 

رق��م )7(  ال��دف��اع  الأم��ر  وا�ستناداً  بعد،  عن 

اإىل كل من: م�سفوفة  اإ�سافًة  وتعدياته 

االطار العام لا�ستجابة والتعايف من اأزمة 

ال��وزراء  رئي�ص  دول��ة  اطلقها  التي  ك��ورون��ا 

االأوبئة فقد قرر  موؤخراً، وتو�سيات جلنة 

املجل�ص املوافقة على تطبيق االأ�س�ص االآتية 

يف  واالم��ت��ح��ان��ات  بالتدري�ص  يتعلق  فيما 

 /  2019 اجلامعي   للعام  ال�سيفي  الف�سل 

اأواًل: طلبة البكالوريو�ص والدبلوم   :2020

املتو�سط:

1. يتم تدري�ص جميع امل�ساقات النظرية 

يف كافة الكليات اإلكرتونياً )عن بعد(.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

ي�سّكل التا�سع من حزيران يف كل عام، حمطة 

حيث  امل��ع��ا���س��ر،  تاريخنا  يف  م�سرقة  تاريخية 

اعتلى جالة امللك عبداهلل الثاين، يف مثل هذا 

االأردنية  اململكة  1999، عر�ص  اليوم من عام 

م�سرة  جالته  عهد  يف  لت�ستمر  الها�سمية، 

بناء الدولة احلديثة وتعزيز منجزاتها، واإعاء 

�سيادة  وتعزيز  مقّدراته  و�سون  الوطن  �سروح 

القانون.

ال��واح��دة يف عيد  االأردن���ي���ة  االأ���س��رة  وتتطلع 

من  ملزيد  والع�سرين،  احل��ادي  امللكي  اجللو�ص 

ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء، ع��ر حتقيق االع��ت��م��اد على 

لتجاوزها،  وال�سعي  التحديات  ملواجهة  ال��ذات 

للدولة  اأمنوذجاً  للبقاء  العمل  على  واالإ�سرار 

تعا�سد  م��ن  ق��وت��ه��ا  ت�ستمد  ال��ت��ي  ال��ع�����س��ري��ة، 

اأب��ن��ائ��ه��ا واأ����س���ال���ة ث��واب��ت��ه ال��وط��ن��ي��ة، وال��ق��ي��م 

العربّية  الثورة  ر�سالة  حملتها  التي  الرا�سخة 

الكرى.

التفا�صيل �ص »7+6«

األردنيون يحتفلون بعيد الجلوس الملكي الحادي والعشرين اليوم

 الجلوس الملكي محطة تاريخية مشرقة تجّسد االنسجام الوطني 
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

قال مدير خلية اإدارة االأزمة العميد الركن 

امليي�ييسييجييليين على  اإن جمييمييوع  اليييفيييرايييية،  مييييازن 

املن�سة املخ�س�سة لعودة االأردنين من اخلارج 

و  األف �سخ�ص للمن�سة اجلوية   17 بلغ نحو 

واإنييه  الييرييية،  للمن�سة  �سخ�ص  اآالف   5 نحو 

ا�ستقبال  ميييرة  الأول  االأحييييد  اأميي�ييص  ييييوم  بيييدئ 

املييواطيينيين الييعييائييدييين عيير مييييينيياء نييويييبييع اإىل 

مواطنا   350 ا�ستقبال  جييرى  حيث  العقبة، 

ونقلهم اإىل منطقة احلجر ال�سحي يف البحر 

امليت .

واأ�يييييسييييياف يف مييييوؤمتيييير �ييسييحييفييي ميي�ييسييرتك 

اأنه  اليييوزراء،  رئا�سة  دار  االثنن يف  ام�ص  عقد 

�ييسيييييجييري ييييوم غييد الييثيياثيياء ا�ييسييتييقييبييال 200 

مواطن عائد من �سوريا ولبنان، باالإ�سافة اإىل 

ا�ستقبال 150 مواطنا عائدا من العراق يوم 

اخلمي�ص املقبل عر معر الكرامة احلدودي.

من  العائدين  ا�ستقبال  �سيجري  اأنييه  وبن 

اململكة العربية ال�سعودية عر 4 دفعات ت�سمل 

�سخ�ص   3500 اأ�سل  من  مواطنا   1550
ميي�ييسييجييليين عييير امليينيي�ييسيية اليييريييية و�ييسيييييجييري 

اإىل  م�سريا  الييعييمييري،  معر  عيير  ا�ستقبالهم 

اأنه بداأ اليوم و�سول الرحات اجلوية �سمن 

تقطعت  وميين  الطلبة  لييعييودة  الثالثة  املرحلة 

الييدويل،  علياء  امللكة  مطار  عيير  ال�سبل  بهم 

موزعة  رحلة   18 الييرحييات  عييدد  يبلغ  حيث 

على دول عدة.

وتوقع اأن يبلغ العدد الكلي للقادمن عر 

اآالف �سخ�ص،   5 املعابر الرية واجلوية نحو 

موؤكدا ا�ستمرار الرحات ما دام هناك �سعة يف 

مناطق احلجر ال�سحي.

واأو�سح الفراية، اأن عدم ال�سماح لاأردنين 

كيياإجييراء  ييياأتييي  يية  اخلييا�ييسّ بييالييعييودة مبركباتهم 

�سحي احرتازي، ومنعاً للتاأخري على احلدود، 

ال�سيارات  لييدخييول  طويلة  اإجييييراءات  ولييوجييود 

تقت�سي الييتيياأخييري، وبييالييتييايل قييد تييطييول فرتة 

تييواجييد املييواطيينيين على احليييدود، وقييد يحدث 

واأن  الييقييادميين خ�سو�ساً  بيين  اخييتيياطيياً  ذلييك 

هناك عائات واأطفال ، واأن من يرغب باإدخال 

مركبته عليه القيام ب�سحنها، موؤكدا اأن وزارة 

اخلييارجييّييية و�يييسيييوؤون املييغييرتبيين تييتييوىل عملّية 

نقل االأردنييييين اإىل احليييدود ميين اليييدول التي 

يتواجدون فيها

االنباط-عمان

تلقى جالة امللك عبداهلل الثاين، برقيات 

تهنئة بعيد اجللو�ص امللكي احلادي والع�سرين، 

ميين عيييدد ميين قييييادة اليييييدول، عييييروا فيييييهييا عن 

اهلل،  �سائلن  املنا�سبة،  بهذه  التهاين  اأ�ييسييدق 

العلي القدير، اأن يعيدها على جالته باخلري 

اليي�ييسييعييب االأردين  واليييييميين واليييركيييات، وعييلييى 

باملزيد من الرفعة والتقدم واالزدهار.

بهذه  تهنئة  بييرقيييييات  جييالييتييه  تييلييقييى  كييمييا 

الييثييورة  ذكيييرى  ومبنا�سبة  الييوطيينييييية  املنا�سبة 

الييعييربييييية اليييكيييرى ويييييوم اجلييييي�ييص مييين رئي�ص 

الييييييوزراء، ورئييييي�ييص جمييليي�ييص االأعيييييييان، ورئييييي�ييص 

الق�سائي،  املجل�ص  ورئييييي�ييص  اليينييواب،  جمل�ص 

الديوان  ورئي�ص  الد�ستورية،  املحكمة  ورئي�ص 

مفو�سي  جمل�ص  ورئييييي�ييص  الييهييا�ييسييمييي،  املييلييكييي 

الق�ساة،  وقا�سي  لانتخاب،  امل�ستقلة  الهيئة 

ومفتي عام اململكة، واأمن عمان، ورئي�ص هيئة 

العامة  املخابرات  امل�سرتكة، ومديري  االأركييان 

واالأمن العام، ومدير عام املوؤ�س�سة االقت�سادية 

واالجيييتيييمييياعييييييية لييلييمييتييقيياعييدييين الييعيي�ييسييكييرييين 

واملييحيياربيين الييقييدامييى، وعيييدد ميين امليي�ييسييوؤوليين 

وممثلي الفعاليات الر�سمية وال�سعبية.

عبداهلل  بيين  احل�سن  االأميييري  �سمو  وتلقى 

مماثلة  تهنئة  بييرقيييييات  الييعييهييد،  ويل  الييثيياين، 

بهذه املنا�سبات الوطنية.

االنباط-عمان  

املغرتبن  و�سوؤون  اخلارجية  وزييير  وا�سل 

اأميييييين اليي�ييسييفييدي امييي�يييص اتييي�يييسييياالت املييمييلييكيية 

دون  يييحييول  دويل  مييوقييف  بييلييورة  امل�ستهدفة 

تنفيذ قرار ا�سرائيل �سم ثلث دولة فل�سطن 

املييحييتييليية ويييييوجييييد اأفييييقيييياً حييقيييييقييييياً الإطييييياق 

مفاو�سات فاعلة لتحقيق ال�سام العادل على 

اأ�سا�ص حل الدولتن ووفق القانون الدويل.

وبيييحيييث اليي�ييسييفييدي اخليييطييير اليييييذي ميثله 

وعلى  الدولتن  حل  على  ال�سم  قييرار  تنفيذ 

فييير�يييص حتييقيييييق اليي�ييسييام االإقييليييييمييي اليييعيييادل 

مييع نييائييب رئييييي�ييص اليييييوزراء ووزييييير اخلييارجييييية 

االيييرليينييدي �ييسيياميييون كييوفيينييي اليييذي اتييخييذت 

بييييياده مييوقييفييا حيييازميييا �ييسييد الييي�يييسيييم. واأكييييد 

الييذي  ال�سم  قييرار  رف�ص  وكوفني  ال�سفدي 

حلل  وتقوي�ساً  اليييدويل  للقانون  خييرقيياً  يعد 

الدولتن. وثمن ال�سفدي املوقف االيرلندي 

واجلييهييود الييتييي تييقييوم بييهييا اأيييرليينييدا يف �سياق 

االحتيييييياد االأوروبيييييييييي وعيييير حميييافيييل ثيينييائييييية 

القرار  تطبيق  دون  للحوؤول  اخييرى  ودولييييية 

والتحذير من تبعاته. وكانت �سبل منع قرار 

ال�سم يف مقدم الق�سايا التي بحثها ال�سفدي 

يف  هافي�ستو  بيكا  فنلندا  خارجية  وزييير  مييع 

ات�سال هاتفي اليوم.

 واأكييييد اليي�ييسييفييدي �يييسيييرورة بيييذل كييل جهد 

وانقاذ فر�ص حتقيق  ال�سم  قييرار  ملنع  ممكن 

ال�سام العادل من اخلطر غري امل�سبوق الذي 

ال�سفدي  و�سكر  نفذ.  اإن  ال�سم  قييرار  ميثله 

وزيييييير اخليييارجييييييية الييفيينييليينييدي عييلييى مييواقييف 

واملتم�سكة  اليي�ييسييم  ليييقيييرار  الييرافيي�ييسيية  بيييياده 

الييدويل  القانون  اأ�سا�ص  على  الدولتن  بحل 

ال�سفدي  واأكييد  ال�سراع.  حلل  وحيداً  �سبيًا 

خييال حمييادثيياتييه مييع الييوزيييرييين االيرلندي 

االأوروبيييي يف جهود  الييدور  اأهمية  والفنلندي 

وحتقيق  اليي�ييسييراع  وحيييل  اليي�ييسييم  تنفيذ  ميينييع 

ال�سام العادل الذي تقبله ال�سعوب واعتمدته 

كيييل اليييييدول الييعييربييييية خييييييياراً ا�ييسييرتاتيييييجييييياً. 

وعييير�يييص اليي�ييسييفييدي امليي�ييسييتييجييدات يف اجلييهييود 

امل�ستهدفة اطاق حترك دويل فاعل لرف�ص 

ال�سم والعمل على منعه مع اأمن عام اللجنة 

الفل�سطينية  الييتييحييرييير  ملنظمة  التنفيذية 

الييدكييتييور �ييسييائييب عييريييقييات. واأكييييد ال�سفدي 

وعريقات ا�ستمرار تن�سيق اجلهود يف مواجهة 

ال�سلمية  العملية  �سيقتل  الييذي  ال�سم  قييرار 

على  ال�سراع  جييادة حلل  واإطيياق مفاو�سات 

ال�سرعية  قييرارات  وفييق  الدولتن  حل  اأ�سا�ص 

خال  وجرى  املعتمدة.  واملرجعيات  الدولية 

االتييي�يييسييياالت تيياأكيييييد الييتيي�ييسيياميين يف مييواجييهيية 

جيييائيييحييية كييييورونييييا وتيييبيييعييياتيييهيييا االقيييتييي�يييسييياديييية 

واالجتماعية. اىل ذلك �سارك ال�سفدي اليوم 

املنبثقة  الييعيياملييي  الييعييمييل  يف حييييوار جمييمييوعيية 

نظمه  الييذي  العاملي  االقت�سادي  املنتدى  عن 

املنتدى االقت�سادي العاملي لبحث امل�ستجدات 

الدولية مثل جائحة كورونا امل�ستجد والطرق 

االقت�سادية  تبعاتها  مييع  للتعامل  االأفيي�ييسييل 

التي فر�ستها على  واالجتماعية والتحديات 

االقت�سادي  املنتدى  رئي�ص  عاملنا، بدعوة من 

الييعيياملييي بييورغييي بييرييينييدي ومبيي�ييسيياركيية وزراء 

واإ�سبانيا  وهولندا  وكندا  الييرازيييل  خارجية 

واليي�ييسييويييد وتييركيييييا ووزييييير اليييدولييية لييليي�ييسييوؤون 

االأملييييياين، وميي�ييسييوؤوليين حكومين  اخلييارجييييية 

وممثلي مراكز بحثية وعلمية واقت�سادية.

ويييياأتيييي تيي�ييسييكييل املييجييمييوعيية لييبييحييث اآليييييييات 

اليييتيييعييياون يف ظييييل اليييتيييغيييريات وامليي�ييسييتييجييدات 

العاملية لتتواءم مع الظروف العاملية املتغرية 

ل�سمان  واالإن�سانية  االقت�سادية  والتحديات 

االأمن وال�سلم واالزدهار لل�سعوب.

االنباط-عمان  

�ييسييرعييت اليييقيييوات امليي�ييسييلييحيية االأردنييييييية - اجلي�ص 

االأجييهييزة  مييع  وبالتن�سيق  االثيينيين،  اميي�ييص  الييعييربييي، 

الطلبة  ا�ستقبال  بيياإجييراءات  املطار  واإدارة  االأمنية 

يف  ال�سبل  بهم  تقطعت  وميين  العائدين  االأردنييييين 

اخلارج، ل�سمان �سامة امل�سافرين واأهاليهم �سمن 

االإجراءات ال�سحية والطبية املتبعة.

وقييييال مييدييير امييين وحييميياييية امليييطيييارات العميد 

الركن خالد ال�سنتري، اإن املرحلة الثالثة من خطة 

املييلييكيية عييلييييياء ت�سمل  اإىل مييطييار  الييقييادميين  اإخيييياء 

16 دوليية، و�سيعلن عن باقي  اإعييادة امل�سافرين من 

التفا�سيل الحقاً.

اليوم  هذا  �سباح  لغاية  ا�ستقبل  املطار  اأن  وبن 

والباك�ستان  ورومانيا  كازاخ�ستان  اأربع رحات من 

و�سيكاغو، نقلت 726 م�سافًرا.

واأ�ساف ان اأعداداً من الرعايا االأجانب واالأ�سقاء 

اذ �سهدت  دولييهييم،  اإىل  اململكة  اأر�يييص  غيييادرت  الييعييرب 

االأيام املا�سية مغادرة 894 م�سافًرا اإىل بادهم.

القادمن  املخت�سة  الطبية  الييفييرق  وت�ستقبل 

الطبية  الفحو�سات  الإجيييراء  املطار  و�سولهم  فييور 

واالحرتازية، وتعقيم وتطهري اأمتعتهم ال�سخ�سية، 

املخ�س�سة  احلييافييات  على  توزيعهم  عملية  لتبداأ 

اأعيييدت  الييتييي  اليي�ييسييحييي  فيينييادق احلييجيير  اإىل  لنقلهم 

املنا�سبة  ال�سحية  البيئة  تييوفييري  لييغييايييات  م�سبقاً 

ومت  ال�سحة،  وزارة  من  ال�سادرة  التعليمات  ح�سب 

الا�سلكي  �ييسيياح  ميين  اأوراجن  بخطوط  تييزويييدهييم 

امللكي ليتمكنوا من التوا�سل مع ذويهم وعائاتهم.

التابعة  الكيماوي  االإ�سناد  من  فرق  عقمت  كما 

ل�ساح الهند�سة امللكي املطار بعد كل رحلة ل�سمان 

ا�ستمرار البيئة االآمنة يف املطار.

وتييياأتيييي هييييذه االإجيييييييييراءات االحييييرتازييييية �سمن 

امل�سلحة  القوات  تنفذها  التي  الوقائية  االإجيييراءات 

موؤ�س�سات  وخمتلف  واحلكومية  االأمنية  واالأجهزة 

اليييدولييية ليي�ييسييمييان احيييتيييواء وميينييع انييتيي�ييسييار فييريو�ييص 

كورونا.

الفراية: البدء باستقبال المواطنين 
العائدين عبر المعابر البرية 

الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس 
وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

 الصفدي يواصل اتصاالت المملكة 
لبلورة موقف دولي ضد القرار االسرائيلي

 القوات المسلحة: وصول 4 رحالت على 
متنها 726 مسافرا لغاية االن

االنباط-عمان

الييتييقييت جيييالييية املييلييكيية رانيييييييا اليييعيييبيييداهلل اميي�ييص 

امللكية  اجلمعية  و�ييسييركيياء  متطوعي  ميين  عييدد  مييع 

للمعلومات  الييطييبييي  وميييوقيييع  اليي�ييسييحييييية  لييلييتييوعييييية 

ال�سحية واال�ست�سارات الطبية. وقدمت لهم ال�سكر 

على جهودهم التي بذلوها خال الفرتة املا�سية. 

واأكيييييييدت عييلييى اأهيييمييييييية اليييوعيييي واليييوقيييايييية عند 

اجلييميييييع، مييع عيييودة االنييفييتيياح واحلييييييياة لطبيعتها 

وزيادة التفاعل بن النا�ص. وقالت جالتها اأنه يف 

واخلري  اجلميلة  ال�سفات  تظهر  االأو�ييسيياع  اأ�سعب 

يف  �ييسييارك  طبيب  لكل  ال�سكر  وقييدمييت  املجتمع  يف 

تقدمي امل�ساعدة على اخلط اخلا�ص بكورونا، ولكل 

العاملن يف املجال ال�سحي على جهودهم الكبرية 

والتي كان و�سيبقى لها دور مهم يف احتواء انت�سار 

املر�ص ورفع وعي املواطن.

وقالت املديرة العامة للجمعية امللكية للتوعية 

اليي�ييسييحييييية حيينيين عييييودة اأن اجلييمييعييييية �ييسيياهييمييت يف 

كييورونييا  لييفييريو�ييص  لا�ستجابة  الييوطيينييييية  اجلييهييود 

ال�سحة  وميينييظييميية  اليي�ييسييحيية  وزارة  ميييع  وتييعيياونييت 

الييعيياملييييية واليييييونييييي�ييسييف وعييييدد مييين امليينييظييمييات غري 

لاإ�سعاف(  االأردنية  واجلمعية  )تكامل  احلكومية 

 Imagineومطوري التكنولوجيا مثل �سند�ص و

لديهم.  وال�سباب  املتطوعن  �سبكة  من  وا�ستفادت 

دعم  يف  جتارهم  عن  نبذه  اجلمعية  �سركاء  وقييدم 

حمييتييوى لييلييمييوقييع االليييكيييرتوين لييفييريو�ييص كييورونييا 

باملمار�سات  للتعريف  الوطنية  احلملة  واإطيييياق 

ال�سحية واحلماية خال الوباء باال�سافة اىل دعم 

تطوير اأدوات توعية متنوعة. 

ليمن�سة  الييتيينييفيييييذي  وامليييديييير  مييوؤ�ييسيي�ييص  واأ�يييسيييار 

عمل  املييوقييع  اأن  اإىل  الييلييبييدي  جييليييييل  “الطبي” 
احلكمة  اأدوييية  وبدعم  ال�سحة  وزارة  مع  بالتعاون 

اليي�ييسيياخيين )111( اخلييا�ييص  اإطييييياق اخليييط  عييلييى 

بييفييريو�ييص كيييورونيييا، وا�ييسييتييعيير�ييص عيييدد ميين االطييبيياء  

جتاربهم يف التعامل مع املكاملات الواردة  اىل جاتب 

األييف  من250   اأكييير  ا�ستقبلوا  طبيب   )116(

ات�سال وعملوا على مدار 20 �ساعة يومياً لاجابة 

على ا�ستف�سارات املت�سلن. وانطلقت من�سة الطبي 

واملعلومات  االدوات  خمتلف  وتييقييدم   2009 عييام 

من  الطبية  والن�سائح  اال�ست�سارة  على  للح�سول 

خال املوقع االلكرتوين والتطبيقات.

الملكة : أصعب األوضاع اظهرت الصفات الجميلة في مجتمعنا

خالل لقائها متطوعي وشركاء الجمعية الملكية للتوعية الصحية 

الثالثاء    9  /  6  / 2020

االنباط-عمان

اأّكييييد جيياليية املييلييك عييبييداهلل الييثيياين اأهمية 

تعايف االقت�ساد من االآثار الناجمة عن جائحة 

نحمي  حتى  ممكنة  �سرعة  “كورونا” باأق�سى 
املواطن االأردين.

وليييفيييت جييياليييتيييه، خييييال لييقييائييه عييييييدداً من 

ام�ص  احل�سينية  ق�سر  يف  وال�سحفين  الكتاب 

ن�سبياً  ال�سريع  التعايف  اإمكانية  اإىل  االثيينيين، 

احلفاظ  يف  االأردن  لنجاح  نييظييرا  لاقت�ساد، 

على م�ستوى منخف�ص من االإ�سابات بفريو�ص 

كورونا ومنع انت�ساره.

و�ييسييدد جيياليية املييلييك على �ييسييرورة االلييتييزام 

وجهًة  اململكة  لتبقى  الييوقييائييييية،  بييياالإجيييراءات 

مميزًة لل�سياحة واال�ستثمار.

واأ�سار جالته اإىل اخلطط املتعلقة بتطوير 

وامل�ستلزمات  الييدوائييييية  واليي�ييسيينيياعييات  الييزراعيية 

الييداخييلييييية،  ال�سياحة  عييلييى  والييرتكيييييز  الطبية 

�سياحة  منها  اخلارجية،  ال�سياحة  وا�ستقطاب 

امل�سارات وال�سياحة العاجية و�سناعة االأفام، 

االأردن قادر  بيياأن  اإجيييراءات وقائية تفيد  �سمن 

على ا�ستقبال ال�سيوف وحمايتهم.

غييريت  “كورونا  اأن  امليييليييك  جيييالييية  وبيييين 

العامل”، واأن مفهوم اإعادة �سبط العوملة الذي 

نعي�ص يف عامل  اأننا  يعني  مييوؤخييراً  عنه  حتييدث 

جييديييد، وال بييد ميين تييعيياون اليييدول فيما بينها، 

واأن تناأى خافاتها جانباً، كون املعركة االأكر 

اأ�سبحت كورونا وتبعاتها.

واأ�يييسيييار جييالييتييه اإىل الييتييعيياون اليييذي جييرى 

الييعييامل خييال الفرتة  وبيياقييي دول  االأردن  بيين 

الطبية  الكفاءات  االأردن  �سدر  حيث  املا�سية، 

عربية  ليييدول  واالأدوات  واملييعييدات  اخلليج  اإىل 

الييدول  هييذه  اإن  واأوروبيييا، بخا�سة  اأمريكا  واإىل 

كانت ت�ساعد االأردن.

واأعرب جالته عن فخره باإجراءات الدولة 

املواطنن،  “كورونا” وبتعاون  مع  التعامل  يف 

ومبوؤ�س�ساتنا  االأردين  بال�سعب  “فخور  قائًا 

اأعتقد  االأميينييييية،  واالأجييهييزة  امل�سلحة  والييقييوات 

اأننا �سنخرج من اأزمة كورونا يف االإقليم اأقوى 

مما دخلناها، و�سنكون من اأوائل النا�ص الذين 

يخرجون منها، ونرتب اأمورنا على االأر�ص”.

التعاون بن  اأهمية  اإىل  امللك  ولفت جالة 

موؤ�س�سات  بيين  بالتن�سيق  م�سيداً  املييوؤ�ييسيي�ييسييات، 

الدولة خال فرتة اأزمة كورونا، حيث خففت 

الييلييجييان اليييتيييي �ييُسييكييلييت الييكييثييري مييين احليييواجيييز 

القطاع  وبن  ذاتها  الر�سمية  املوؤ�س�سات  داخييل 

اخلا�ص.

وجيييييدد جييالييتييه اليييتييياأكيييييييد عييلييى الييتييميي�ييسييك 

معتراً  منلك”،  مييا  اأغييلييى  “االإن�سان  مبقولة 

با�ستمرار،  وا�سرتاتيجيتنا  “�سيا�ستنا  هذه  اأن 

فحماية املواطن كانت اأولوية”.

وحيييييييذر جيييياليييية املييييلييييك ميييين اليييتيييخيييليييي عيين 

االإجييييييراءات الييوقييائييييية الييتييي اتييبييعييت يف الييفييرتة 

االأو�ييسيياع  اأن  “�سحيح  جالته  وقييال  املا�سية، 

يف االأردن مطمئنة، لكن هذا ال يعني الرتاجع 

عييمييا تييعييودنييا عليه خيييال االأ�ييسييابيييييع املييا�ييسييييية، 

ويجب احلذر يف عملية االنفتاح حتى ال نعود 

بيييد مييين االليييتيييزام  الييييييوراء خييطييوتيين، وال  اإىل 

بالقرارات احلكومية، حتى ال نقع يف اأي خطاأ 

بال�سهور املقبلة”.

وثّمن جالة امللك دور ال�سحافة التوعوي 

خال اأزمة كورونا، والتي عملت مع موؤ�س�سات 

اليييدولييية وكييذلييك الييقييطيياعييات االأخيييييرى، داعييييياً 

بيين اجلميع  الييتييعيياون  ميين  مييزيييد  اإىل  جالته 

الييراأي  وتهيئة  احلكومة  توجهات  �سرح  بهدف 

اليييعيييام مبيييا ُييي�ييسييهييل تييفييهييم االإجيييييييييراءات، قييائييًا 

العاقة وجت�سري  بد من تطوير  “ال  جالته 

اأي فجوة الأن اأي م�سافة بينهما �سيدفع ال�سعب 

ثمنها”.

وفيما �سياق تعليقه على مداخات عدد من 

الورقّية،  ال�سحافة  حول  وال�سحفين  الكتاب 

اأكيييد جيياليية املييلييك اأنيييه يييقييدر الييتييحييديييات التي 

تواجهها ال�سحافة، والتي حتتاج اإىل االهتمام 

وامل�ساعدة.

وفيما يتعلق مبكافحة الف�ساد، �سدد جالته 

“�سيادة  وقيييال  ب�سفافية،  الييعييمييل  اأهييمييييية  عييلييى 

واأغلبية  اأوليييويييية،  الف�ساد  وحميياربيية  الييقييانييون 

اأحد فوق  التوجه، وال  االأردنين يرغبون هذا 

القانون”.

�ييسييدد  الييفييليي�ييسييطييييينييييية،  للق�سية  وبيياليينيي�ييسييبيية 

مل  ثابت  االأردن  موقف  اأن  على  امللك  جالة 

يتغري، موؤكداً جالته وقوف االأردن اإىل جانب 

مع  توا�سل  على  واأننا  الفل�سطينين،  االأ�سقاء 

الفل�سطينين ومع االأطراف العربية والعاملية.

وتييييينييييياول اليييكيييتييياب والييي�يييسيييحيييفيييييييون، خيييال 

واالإقليمية  املحلية  الق�سايا  اللقاء، جملة من 

والييدولييييية، حيث اأ�ييسييادوا بييياأداء اأجييهييزة الدولة 

خييييال اأزميييييية كييييورونييييا، ميييوؤكيييديييين اأهيييمييييييية اأن 

ت�ستجيب احلكومة للتوجيهات امللكية بقرارات 

�سريعة.

واأ�ساروا اإىل اأن نتائج دمج االأجهزة االأمنية 

اأكد عدد من  اأزمة كورونا، فيما  ظهرت خال 

الكتاب اأهمية املحافظة على الثقة التي تولدت 

يف اأثناء فرتة االأزمة.

واليييكيييتييياب  امليييليييك  بيييين جيييالييية  حييييييوار  ودار 

وال�سحفين.

وحييي�يييسييير اليييليييقييياء رئييييييي�يييص اليييييدييييييوان املييلييكييي 

لات�سال  امللك  جالة  وم�ست�سار  الها�سمي، 

لل�سيا�سات  امللك  جالة  وم�ست�سار  والتن�سيق، 

واالإعام
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عبداهلل  بيين  احل�سن  االأميييري  �سمو  اأكيييد 

قيييطييياع  اأهييييمييييييييية  الييييعييييهييييد،  الييييييثيييييياين، ويل 

التكنولوجيا يف توفري فر�ص عمل لل�سباب 

االأردين.

�سركة  اإىل  زيييارتييه  خييال  �سموه،  ولفت 

ام�ص  التقنية،  لا�ست�سارات  هيلب(  )ويييب 

يف  ال�سركة  م�ساهمة  اأهمية  اإىل  االثيينيين، 

اأزمييية  فيير�ييص عييمييل لل�سباب خيييال  تييوفييري 

كورونا.

و�يييسيييدد �ييسييمييو ويل الييعييهييد عييلييى �ييسييرورة 

اأزمة كورونا  اإدارة  ا�ستثمار جناح االأردن يف 

خييييال اليييفيييرتة املييا�ييسييييية لييتييوفييري فيير�ييِص 

جمال  يف  خ�سو�ساً  االأردين،  لل�سباب  عمٍل 

واخلييدمييات  التقنية  اال�ييسييتيي�ييسييارات  ت�سدير 

الرقمية.

رئي�ص  قدمه  اإيييجيياز  اإىل  �سموه  وا�ستمع 

العمليات يف ال�سركة وعد حوامدة، بح�سور 

اإذ اأو�سح  وزير االقت�ساد الرقمي والريادة، 

مكاتبها  افييتييتييحييت  اليي�ييسييركيية  اأن  حيييواميييدة، 

معايري  �ييسييميين  املييا�ييسييي،  اليييعيييام  االأردن  يف 

وموا�سفات عاملية، حيث بلغ عدد العاملن 

100 موظف، وب�سبب  لديها العام املا�سي 

زيييييييادة الييطييلييب عييلييى خييدميياتييهييم الييتييقيينييييية 

بييالييتييزاميين مييع اأزمييية كييورونييا، ارتييفييع العدد 

خمتلف  مييين  ميييوظيييفييياً   211 اإىل  لييييي�ييسييل 

مناطق اململكة.

و�سعت  اليي�ييسييركيية  اأن  حيييواميييدة  واأ�يييسييياف 

اأعييداد  زييييادة  اإىل  ميين خالها  ت�سعى  خطة 

املوظفن تدريجياً، للو�سول اإىل ما يقارب 

احلايل،  العام  نهاية  مع  موظف   1000
موؤكداً اأن االأردن قادر على تقدمي اخلدمات 

لييكييرى اليي�ييسييركييات الييعيياملييييية، يف ظييل وجييود 

بنية  �سمن  تعمل  ب�سرية  وطاقات  مواهب 

حتتية قوية وملتزمة باأخاقيات العمل.

اقدر التحديات التي تواجهها الصحافة وحاجتها إلى االهتمام والمساعدة

الملك: سنخرج من أزمة كورونا أقوى

 ولي العهد يؤكد أهمية قطاع التكنولوجيا في توفير فرص عمل 
للشباب األردني

 اهمية تعافي االقتصاد من آثار كورونا بسرعة
 ضرورة االلتزام باإلجراءات الوقائية لتبقى المملكة وجهًة 

    مميزة للسياحة واالستثمار
 فخور بالشعب األردني وبمؤسساتنا والقوات المسلحة

    واألجهزة األمنية
 سيادة القانون ومحاربة الفساد أولوية
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جابر،  �سعد  الدكتور  ال�سحة  وزي���ر  اأع��ل��ن 

كورونا  بفريو�س  ج��دي��دة  �إ�صابة   23 ت�سجيل 

لريتفع  االث��ن��ن،  ام�����س  اململكة،  يف  امل�ستجد 

العدد االإجمايل للإ�سابات منذ بدء اجلائحة 

اإىل 831.

وبن الدكتور جابر خلل موؤمتر �سحفي 

عقد يف مقر رئا�سة الوزراء، تفا�سيل احلاالت 

اجل��دي��دة، وال��ت��ي ت��وزع��ت على النحو االآت���ي: 

11 حالة الأردنين قادمن من الباك�ستان، و6 

و6  اأردين،  اأح��ده��م  �ساحنات  ل�سائقي  ح���االت 

ملخالطن الأحد امل�سابن يف العا�سمة عمان، 

فيما مل ت�سجل اأي حالة وفاة.

وقال وزير ال�سحة، اإن 20 م�ساباً متاثلوا 

لريتفع  العزل،  م�ست�سفيات  وغ���ادروا  لل�سفاء 

 ،627 اإىل  ك��ورون��ا  املتعافن من فريو�س  ع��دد 

ال��دول يف  اأعلى  اأن االأردن يعترب من  م�سيفاً 

العامل من حيث ن�سب ال�سفاء.

الوبائي  اال�ستق�ساء  ف��رق  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

اأجرت اليوم 6650 فح�ساً للك�سف عن كورونا، 

لي�سل عدد الفحو�سات  قيا�سي”،  رقم  “وهو 
ال��ت��ي اأج��ري��ت منذ ب���دء تف�سي ال��ف��ريو���س يف 

اأن  م��و���س��ح��اً  ف��ح�����س��اً،   228778 اإىل  االأردن 

ومنق�سمة  دي��ن��ام��ك��ي��ة  ت��ك��ون  “الفحو�سات 
لع�سوائية وموجهة ح�سب الو�سع واحلاالت”.

وقال الوزير جابر، اإن التعامل ما زال قائماً 

اأنها  م��ع خم��ت��ربات القطاع اخل��ا���س، م��وؤك��داً 

تتمتع بدقة وم�سداقية عالية.

ح���ول  ال�����س��ح��ف��ي��ن  �����س����وؤال  ع���ل���ى  رد  ويف 

اال�ستثناءات املمنوحة لعدد من الدبلوما�سين، 

حيث  باملثل  املعاملة  اأن  ج��اب��ر  ال��دك��ت��ور  ب��ن 

�سفاراتهم  داخ���ل  الدبلوما�سين  حجر  يتم 

ال�����وزارة ومينع  م��ع متابعتهم م��ن قبل ف��رق 

خروجهم ملدة 14 يوماً.

واأ�سار اإىل اأن ال��وزارة ب�سدد اإط��لق فريق 

متطوعن ملتابعة احل��االت كافة بعد انق�ساء 

مدة احلجر ومراقبة من يخرجون من مراكز 

ال�سلمة  ب�سروط  التزامهم  وم���دى  احلجر 

العامة والوقاية.

واأو����س���ح ال��دك��ت��ور ج��اب��ر اأن���ه ي��ت��م ال�سماح 

لعدد قليل م��ن احل���االت االإن�سانية م��ن غري 

واأغلبهم  اململكة،  اأرا���س��ي  بدخول  االأردن��ي��ن، 

مر�سى �سرطان، وياأتون للعلج او ال�ستكمال 

العلج، وذل��ك ح�سب �سروط وقيود حم��ددة، 

ال��وزارة تدر�س مع اجلهات املعنية،  اأن  موؤكداً 

العلجية �سمن  ال�سياحة  الإع��ادة  بروتوكوالً 

�سروط م�سددة.

واأو�سح وزير ال�سحة اأنه “ال يوجد موؤ�سر 

لزيادة ن�سب الوفيات ب�سبب اإج��راءات احلجر 

املفرو�سة، واأن الوزارة �ستقوم بتحليل البيانات 

العامن  بن  الوفيات  اأع���داد  ومقارنة  لديها 

املنا�سب”،  االإج����راء  املا�سي واحل���ايل الت��خ��اذ 

عن  يتوقف  مل  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  اأن  م���وؤك���داً 

تقدمي اخلدمة ال�سحية والعمليات اجلراحية 

الو�سفات  م��ن  كبري  ع��دد  لتوزيع  باالإ�سافة 

الطبية على حمتاجيها.

واأ�سار اإىل اأن العلج املُتبع يف االأردن ملر�سى 

)ك��وف��ي��د-19( ال��ذي ي�سببه ف��ريو���س ك��ورون��ا، 

فيتامينات  املر�سى  اإع��ط��اء  طريق  ع��ن  يكون 

ه��ي��دروك�����س��ي  دواء  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  م��ع��ي��ن��ة 

اأنه  كلوركوين وتقليل االإجهاد لديهم، مبيناً 

“مل يتم ت�سجيل اأي م�ساعفات ب�سبب الدواء 
با�ستثناء حالتن مت اإيقاف الدواء عنهما دون 

اآثار تذكر”.

ال�������دواء مل يتم  اإن  ال���وزي���ر ج���اب���ر  وق�����ال 

املتوفن  الت�سعة  امل��ر���س��ى  ع��ل��ى  ا���س��ت��خ��دام��ه 

كانت  منهم   5 اأن  وذل����ك  ك���ورون���ا،  ب��ف��ريو���س 

وفاتهم خ��ارج امل�ست�سفى ومت فح�سهم ح�سب 

الربوتوكول املعمول به، و4 منهم لديهم �سجل 

اأمرا�س مزمنة وكبار بال�سن.

اأم�س االأح��د،  ي��وم  وح��ول احلالة املكت�سفة 

اأن��ه مت اإغ��لق مركز طب  بن الدكتور جابر 

االأ�سنان الذي يعمل به املري�س، وال��دي تبن 

اأنه نقل العدوى لثلثة اأ�سخا�س من اأ�سرته، 

اأن��ه اإىل حد االآن مل يتم اكت�ساف  اإىل  م�سرياً 

م�سدر العدوى ويتم اال�ستق�ساء.

وح����ول ع����ودة امل��ر���س ل��لأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن 

يتماثلوا لل�سفاء، اأكد الوزير “اأن ن�سبة عودته 

قليلة ج��داً ج��داً وحتى واأن عاد يكون موجود 

بن�سبة يف الدم وال يكون معدياً”.

واأك��د الدكتور جابر اأن الو�سع الوبائي يف 

اأن  اململكة جيد جداً وحتت ال�سيطرة، موؤكداً 

املحافظة على هذا الو�سع م�سوؤولية م�سرتكة 

كل  وا�ستخدام  اجل�سدي  والتباعد  ب��االل��ت��زام 

�سبل الوقاية، داعياً املواطنن لتحميل تطبيق 

“اأمان” على الهواتف للم�ساهمة يف احلد من 
انت�سار هذا الفريو�س.

 جابر: تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا و20 حالة شفاء

الوضع االقتصادي يفرض اوامر دفاع جديدة
6 اصابات محلية.. الحكومة تلوح بالعودة عن اجراءات االنفتاح

 الرزاز: همة وطن حساب تكافلي من المواطن الى المواطن 
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االأخ����ري بخ�سو�س  ق��راره��ا  ت�سرعت احل��ك��وم��ة يف  ه��ل 

ك��ورون��ا وال���ذي ات��خ��ذت م��ن خلله ع��دة ق���رارات ت�سب يف 

عودة احلياة الطبيعية اإىل اململكة �سوؤال يرتدد يف العديد 

من االأو�ساط وعلى �سفحات و�سائل التوا�سل االجتماعي 

املحلية  االإ�سابات  اأرق���ام  يف  �سعودا  البلد  �سهدت  اأن  بعد 

والتي و�سلت يوم اأم�س 6 حاالت من اأ�سل 23 حالة  وبعد 

انها  الع�سايلة  اأجم��د  ال��وزي��ر  ل�سان  على  احلكومة  تكرار 

�ستعود عن اإجراءاتها يف حال ت�سجيل اكرث من 10 حاالت 

ملدة اأ�سبوع.

ويف هذا ال�سدد قال وزير الدولة ل�سوؤون االإعلم، اأجمد 

عودة الع�سايلة، اإن ت�سجيل حاالت اإ�سابة حملية بفريو�س 

املخاوف  يوؤّكد  املا�سين،  اليومن  خلل  امل�ستجد  كورونا 

زال م��وج��وداً، ويجب على اجلميع االلتزام  الوباء ما  ب��اأّن 

مبتطّلبات ال�سلمة والوقاية.

واأّكد الع�سايلة خلل موؤمتر �سحفي م�سرتك مع وزير 

ال�سحة ومدير عمليات خلية اأزم��ة كورونا عقد يف رئا�سة 

ال��وزراء م�ساء ام�س اأّن ارتفاع عدد احلاالت املحلّية خلل 

مل�ستوى  ال����وراء، وحت��دي��داً  اإىل  يعيدنا  ق��د  املقبلة  ال��ف��رتة 

فر�س  ي�ستوجب  ال��ذي  )االأ���س��ف��ر(،  اخل��ط��ورة«  »متو�ّسط 

حظر جت��ّول �سامل خ��لل عطلة نهاية االأ���س��ب��وع، وتقليل 

عدد �ساعات خروج املواطنن وفتح املن�ساآت، وذلك يف حال 

ت�سجيل اأكرث من )10( اإ�سابات حملّية ل�سبعة اأّيام متتالية.

واأ�سار اإىل اأّن الو�سع الوبائي يف اململكة وبح�سب خطة 

حالياً  يعترب  اجل��ائ��ح��ة  م��ع  التعامل  م��راح��ل  وم�سفوفة 

مب�ستوى »معتدل اخلطورة« الذي يعرّب عنه باللون االأزرق.

وجّدد الع�سايلة التاأكيد على �سرورة االلتزام والتقّيد 

بتعليمات ال�سلمة والوقاية، وارت��داء الكّمامات والتباعد 

اجل�سدي، م�سدداً على اأنه �سيتّم التعامل وفق القانون مع 

املن�ساآت التي ال تلزم العاملن فيها اأو مرتاديها بذلك، مع 

اأّن العقوبات �ست�سل حّد االإغ��لق. ولفت اإىل  االإ�سارة اإىل 

اأن جمل�س ال���وزراء عقد ي��وم االأح��د جل�سة برئا�سة رئي�س 

من  العديد  خللها  بحث  ال����رّزاز،  عمر  الدكتور  ال����وزراء 

بع�س  واآلّية عمل  كورونا،  وباء  باأزمة  املتعّلقة  املو�سوعات 

القطاعات التي ما زالت متوّقفة حتى االآن.

ال��درا���س��ي  الف�سل  م��و���س��وع  بحث  املجل�س  اأن  واأ���س��اف 

ال�سيفي يف اجلامعات االأردنّية، يف ظّل و�سولنا اإىل م�ستوى 

التعامل  م�سفوفة  �سمن  )االأزرق(  اخل��ط��ورة«  »م��ع��ت��دل 

مع وباء كورونا الذي ال ي�سمح بعمل املدار�س واجلامعات 

وريا�س االأطفال.

اأقر اليوم جمموعة  التعليم العايل  اأّن جمل�س  واأو�سح 

تت�سمن  والتي  ال�سيفي  بالف�سل  املتعلقة  االإج���راءات  من 

ت�سمل طلبة  اإىل احل���رم اجل��ام��ع��ي  للطلبة  ع���ودة ج��زئ��ّي��ة 

الدرا�سات العليا، وكليتّي الطّب )مب�ستوى ال�سنة الدرا�سّية 

)مب�ستوى  االأ�سنان  وط��ّب  وال�ساد�سة(  واخلام�سة  الرابعة 

التخ�س�سات  بع�س  وطلبة  واخلام�سة(  الرابعة  ال�سنتن 

اإلكرتونياً )عن ُبعد(  التطبيقّية، يف حن �سيكون التعليم 

لباقي التخ�س�سات.

�ستكون  ال�سيفي  الف�سل  خ��لل  االمتحانات  اأن  وب��ّن 

اجلامعي،  احل��رم  يف  الكتابّية  االمتحانات  بن  ما  مزيجاً 

واالإلكرتونية، وذلك اعتماداً على اأعداد الطلبة يف امل�ساقات 

الدرا�سّية وطبيعة املواد الدرا�سّية.

اأ���س��ار وزي��ر ال��دول��ة ل�سوؤون االإع���لم اإىل اأن جل�سة  كما 

جمل�س الوزراء �سهدت اأي�ساً مناق�سة �سبل التعايف للعديد 

اأه��م��ّي��ة للقت�ساد  ال��ت��ي ت�سّكل  ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وّي��ة  م��ن 

الوطني مثل: ال�سياحة، والزراعة، والنقل، مبينا اأن هناك 

اإجراءات وقرارات �ستكون ب�ساأنها �سيتّم االإعلن عنها فور 

ة. التوافق عليها، ومناق�ستها مع القطاعات املخت�سّ

االقت�سادي  التعايف  �سبل  ح��ول  الت�ساوؤالت  اإىل  واأ���س��ار 

واخلطط احلكومّية للحّد من اآثار جائحة كورونا؛ موؤكداً 

اأّن ال��ف��ري��ق االق��ت�����س��ادي ب��رئ��ا���س��ة رئي�س  يف ه���ذا ال�����س��دد 

ال��وزراء، وجميع املوؤ�ّس�سات املعنّية تعمل ب�سكل حثيث على 

بلورة خطط واإجراءات للتعامل مع هذه الظروف.

االقت�سادّية  لل�سيا�سات  اال�ست�ساري  املجل�س  اأّن  واأ�ساف 

العام  القطاعن  وي�����س��ّم  ال�����وزراء،  رئي�س  ي��رتاأ���س��ه  ال���ذي 

االقت�سادي،  التعايف  �سبل  دوري  ب�سكل  يناق�س  واخل��ا���س 

تخدم  اأن  املمكن  من  التي  واملقرتحات  التو�سيات  ويقّدم 

االقت�ساد الوطني يف مثل هذه الظروف.

القطاع  ح���ول  ق�����رارات  ح��زم��ة  ع��ن  الع�سايلة  وك�����س��ف 

�سيتّم  و���س��ري��ب��ّي��ة  م��ال��ّي��ة  ت�سهيلت  تت�سّمن  ال�����س��ي��اح��ي، 

اأّي  ع��ن  �سنعلن  »كما  املقبلة،  االأّي����ام  االإع���لن عنها خ��لل 

ل اإليها اإّما ب�سكل قطاعي )اأّي كّل  قرارات اأو اإجراءات نتو�سّ

قطاع بقطاعه( اأو ب�سكل حزمة اقت�سادّية متكاملة«.

اإل��غ��اء ق��رار جمل�س ال���وزراء املتعّلق مبنح  وح��ول �سبب 

خ�سومات على �سريبة االأبنية واالأرا�سي واملعارف املتحّققة 

اأّن  الع�سايلة  اأّك��د  ال�سابقة،  وال�سنوات  احلالّية  ال�سنة  عن 

التو�ّسع يف  يتّم  ال��ق��رار بحيث  لتعديل  يعود  االإل��غ��اء  �سبب 

مبا  ال��غ��رام��ات  على  واالإع���ف���اءات  ال�سريبّية  اخل�سومات 

ي�سهم يف الت�سهيل على املواطنن واملن�ساآت التجارّية يف ظّل 

الظروف التي متّر بها اململكة؛ و�سيتّم االإع��لن عن ذلك 

�سمن حزمة كاملة خلل االأّيام املقبلة.

���س��وؤال ح��ول م��وع��د فتح م��راك��ز حتفيظ  ويف رده على 

القراآن واملعاهد واجلامعات، قال الع�سايلة اإن موعد فتحها 

اإىل  واالنتقال  اململكة،  يف  الوبائية  احلالة  بتطور  مرتبط 

مرحلة »منخف�س اخلطورة« ذات اللون االأخ�سر، ا�ستناداً 

ك��ورون��ا،  جائحة  م��ع  التعامل  م��راح��ل  وم�سفوفة  خلطة 

وخ�سو�سا اأن هذه االأماكن ت�سهد جتمعات كبرية.

اأن العمل بقانون الدفاع  وجدد الع�سايلة التاأكيد على 

مل يكن ترفاً، بل الإ�سدار قرارات واإجراءات ب�سكل فوري وال 

ميكن اإ�سدارها يف ظل القوانن املعمول بها حالياً، م�سرياً 

اإىل طبيعتها  وع��ودة احلياة  بالقانون  العمل  اإنهاء  اأن  اإىل 

مرتبط بانتهاء الوباء على امل�ستوى املحلي واالإقليمي.

املرحلة  الداخلية يف  لل�سياحة  وح��ول خطط احلكومة 

املقبلة، اأكد الع�سايلة اأن احلكومة تركز يف املرحلة املقبلة 

من  الذهبي(  )املثلث  اجلنوبية  املنطقة  يف  ال�سياحة  على 

خلل جتهيز الفنادق ال�ستقبال املواطنن، مع عدم اغفال 

املخ�س�سة  امل��ن��اط��ق  لنقل  وال��ت��وج��ه  امل��ي��ت  البحر  منطقة 

حلجر القادمن من اخلارج من الفنادق يف املنطقة ذاتها 

اإىل مناطق اأخرى يف العا�سمة وغريها.

التي  القطاعات  يعد من  ال�سياحة  اأن قطاع  اإىل  واأ�سار 

راف��ق��ه من  ك��ورون��ا وم��ا  وب���اء  ب�سبب  ب�سكل كبري  ت�سررت 

تداعيات على االقت�ساد، الفتاً اإىل اأن ال�سرر يف هذا القطاع 

�سمل الفنادق واالأدالء ال�سياحن والباعة وغريهم، م�سرياً 

اإىل اأن احلكومة �ستعلن عن حزمة من القرارات لت�سجيع 

ال�سياحة االأ�سبوع املقبل.

و�سّدد وزير الدولة ل�سوؤون االإعلم على اأن الدولة هي 

والتهاون يف  واللقاءات  زي��ادة االختلط  املرجعية يف حال 

تطبيق تعليمات ال�سلمة العامة، وذلك حتى ال نعود للوراء 

واحلالة الوبائية ال�سابقة التي �سهدت فر�س حظر جتول 

جزئي و�سامل، واإغلق للقطاعات.

االقت�سادي  االن��ف��ت��اح  �سبب  ح��ول  ���س��وؤال  على  رده  ويف 

بعد تطبيق �سيا�سة االإغلق خلل الفرتة املا�سية، اأو�سح 

تتعلق  االأوىل  يعود حلاجتن  االنفتاح  �سبب  اأن  الع�سايلة 

ال�سيطرة،  وحت��ت  جيد  وب��ائ��ي  و�سع  اإىل  االأردن  بو�سول 

مراحل  وم�سفوفة  )خ��ط��ة  علمية  درا���س��ة  على  م�ستندة 

التعامل مع جائحة كورونا(، التي اأ�سارت اإىل اإمكانية فتح 

غالبية القطاعات بعد ت�سجيل اأقل من 10 اإ�سابات حملية 

على مدى �سبعة اأيام متتالية.

واأ�ساف اأن احلاجة الثانية تكمن بال�سرر الذي اأ�ساب 

ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات ب�سبب ال���وب���اء، ل��ذل��ك ك���ان ال بد 

الو�سع  القطاعات بعد حت�سن  ه��ذه  اإىل  ع��ودة احلياة  من 

مب�ستجدات  مرتبط  ق��ط��اع  اأي  فتح  اأن  م��وؤك��داً  ال��وب��ائ��ي، 

احلالة ال�سحية يف االأردن وتو�سيات وزير ال�سحة يف هذا 

اخل�سو�س.

وح���ول اإ���س��دار اأوام����ر دف���اع ج��دي��دة، اأك���د وزي���ر ال��دول��ة 

بع�س  ت�سور ح��ول  لديها  احل��ك��وم��ة  اأن  االإع����لم  ل�����س��وؤون 

اإ�سدار  التي ميكن  املواطنن  قبل  واملطالبات من  االأم��ور 

اأوام��ر دفاع حولها، موؤكدا اأنه ال يوجد حتى االآن اأي اأمر 

دفاع جديد وحمدد حول ق�سية معينة.

ك��م��ا اأك���د وزي���ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون االإع�����لم اأجم���د ع��ودة 

واحل���زم  اجل��دّي��ة  مبنتهى  التعامل  �سيتم  اأن���ه  الع�سايلة 

مل��لح��ق��ة ك����ّل م���ن ي��ج��ن��ح خل���ط���اب ال��ك��راه��ي��ة وال��ت��ف��رق��ة 

وال���ن���ع���رات، وي�����س��يء اإىل ح��ّق��وق االأ���س��خ��ا���س وح��رّي��ات��ه��م 

الدينّية.

مع  م�سرتك  �سحفي  م��وؤمت��ر  خ��لل  الع�سايلة  واأ���س��ار 

ك��ورون��ا عقد يف  اأزم���ة  ال�سحة ومدير عمليات خلية  وزي��ر 

رئا�سة ال��وزراء، اليوم االثنن، اإىل »التعليقات امل�سيئة التي 

واأهلنا  اأخوتنا  ل�سلة  املحلّية  التلفزة  بّث حمّطات  رافقت 

امل�سيحين على �سفحات مواقع التوا�سل االجتماعي، والتي 

ُتعد غريبة عن جمتمعنا االأردين ومرفو�سة ومدانة«.

وق��ال: »اإن هذه التعليقات ال مكان لها يف اأردن االأخ��ّوة 

والعي�س امل�سرتك، وهي جمّرمة قانوناً، الأّنها تت�سّمن اإهانة 

لل�سعور الديني«.

 االنباط-عمان

ال��رزاز  الدكتور عمر  ال���وزراء  رئي�س  اع��رب 

بذلتها  ال��ت��ي  للجهود  وال��ت��ق��دي��ر  ال�سكر  ع��ن 

جلنة ادارة �سندوق همة وطن وجلنتي ح�سابي 

وزارت������ي ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وال�����س��ح��ة يف 

تنظيم عملية ا�ستقبال امل�ساهمات املقدمة من 

املجهود  لدعم  واالف��راد  وال�سركات  املوؤ�س�سات 

امل�ستجد  كورونا  فريو�س  حماربة  يف  الوطني 

والتخفيف من تداعياته املختلفة على اململكة .

وقال الرزاز “ هذا �سكر نيابة عن احلكومة 

ت��ل��ق��ى دع���م���ا م��ن  ك����ل م����واط����ن اردين  وع�����ن 

ال�سندوق واحل�سابات املنبثقة عنه �سيما ممن 

فقدوا م�سدر دخلهم اثناء االزمة “ .

ج����اء ح���دي���ث رئ��ي�����س ال��������وزراء ه����ذا خ��لل 

ال��وزراء  رئا�سة  دار  يف  االثنن  ام�س  اجتماعه 

م���ع رئ��ي�����س جل��ن��ة ادارة ���س��ن��دوق ه��م��ة وط��ن 

ع���ب���دال���ك���رمي ال���ك���ب���اري���ت���ي واع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة 

ورئ��ي�����س��ي واع�������س���اء جل��ن��ت��ي ح�����س��اب وزارت�����ي 

لهم  نقل  حيث  وال�سحة  االجتماعية  التنمية 

حتيات جللة امللك عبداهلل الثاين الذي يتابع 

هذا االجناز ونتائجه .

امل�ساهمات  “ ه��ذه  ال���وزراء  رئي�س  وا���س��اف 

وال���ت���ربع���ات ل��ي�����س��ت م���ن ال��ق��ط��اع اخل���ا����س او 

امل���واط���ن ل��ل��ح��ك��وم��ة وامن����ا م���ن امل���واط���ن اىل 

امل����واط����ن ، ف���ه���ذا ح�������س���اب ت��ك��اف��ل��ي مل�����س��اع��دة 

املت�سررين من اجلائحة “ .

لل�سندوق  ال��ت��ربع��ات  حجم  ان  اىل  ول��ف��ت 

وح�����س��اب��ي اخل����ري وال�����س��ح��ة امل���ق���در ب��ح��وايل 

النا�س  ا�ستعداد  مدى  اثبت  دينار  مليون   107

ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف جت�����اوز وط��ن��ن��ا ل���ه���ذه االزم����ة 

“ املنا ان ن�سل لتربعات اك��رب واع��داد  وق��ال 

م�ستفيدين اكرث “ .

واكد ان ان�ساء ال�سندوق جاء بهدف �سمان 

والرقابة  وال�سفافية  احلاكمية  درج��ات  اعلى 

ل��ع��م��ل��ي��ة ج���م���ع ال���ت���ربع���ات واوج�������ه االن���ف���اق 

املوؤ�س�سات  �سجعت  املعايري  ه��ذه  ان  اىل  الفتا 

الهدف  لهذا  التربع  على  واالف��راد  وال�سركات 

ال�سامي .

وا�سار رئي�س الوزراء بهذا ال�سدد اىل اهمية 

االجتماعية  االب��ع��اد  الن  ال�سندوق  ا�ستمرار 

وفرتة  كبري  حجمها  للجائحة  واالقت�سادية 

ال��ت��ع��ايف ���س��ت��ك��ون ط��وي��ل��ة و���س��ع��ب��ة خ��ا���س��ة مع 

م��ن اخل���ارج  وال��ع��ائ��دي��ن  ال��ع��ام��ل��ن حل�سابهم 

ط��ارئ��ة  ام�����ور  او  م�����س��ت��ج��دات  وحت�����س��ب��ا الي 

م���وؤك���دا ان���ه يف ح���ال ان��ت��ه��ت ت��داع��ي��ات االزم���ة 

وتبقت اموال يف ح�سابات ال�سندوق فلن تعود 

ك��ون��ه��ا حم��ك��وم��ة بتعليمات  ال��ع��ام��ة  ل��لم��وال 

الوجه انفاقها .

وقال “ هذه ر�سالة للجميع بان ال�سندوق 

ك��ان��ت  ����س���واء  ت��ربع��ات��ك��م  اىل  ب��ح��اج��ة  زال  ال 

م��و���س��ع تقدير  ك��ب��رية وك��له��م��ا  او  ���س��غ��رية 

املنعة  ان  “ موؤكدا  عامة  تكافل  حالة  وتعك�س 

للجوانب  �ساملة  تكون  ان  نن�سدها يجب  التي 

ال�سحية واالقت�سادية واالجتماعية .

اال�ستجابة  ان  اىل  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  وا���س��ار 

املعنية  واجل��ه��ات  احلكومة  قبل  م��ن  ال��ف��وري��ة 

باالزمة جنبتنا كثريا من التداعيات ال�سحية 

ال��ت��ي ت��دف��ع ثمنها ح��ال��ي��ا دوال  واالق��ت�����س��ادي��ة 

ع��دي��دة م��وؤك��دا ان���ه ي��ج��ب ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى الية 

للخروج من االزمة والتعايف .

وقال: نتطلع من خلل املجل�س اال�ست�ساري 

االكرث  القطاعات  اىل  االقت�سادية  لل�سيا�سات 

والنقل  ال�سياحة  قطاعي  خ�سو�سا  ت�����س��ررا 

ال���ع���ام وال���ق���ط���اع���ات ال���ت���ي حت���ت���اج اىل ت��دخ��ل 

مبا�سر من حيث ال�سيولة واال�ستثمار .

وا����س���اف رئ��ي�����س ال�������وزراء ب��امل��ق��اب��ل ه��ن��اك 

االقليم  م�ستوى  على  حتى  اب��دع��ت  ق��ط��اع��ات 

والعامل مثل ال�سناعات الدوائية وامل�ستلزمات 

الطبية يف االنتاج والت�سدير .

من جهته اعرب رئي�س جلنة ادارة �سندوق 

�سكره  ع��ن  الكباريتي  عبدالكرمي  وط��ن  همة 

وباء  مع  التعامل  يف  املتميز  احلكومي  للجهد 

ك��ورون��ا وت��داع��ي��ات��ه خا�سة يف ب��داي��ات االزم��ة 

والطريقة االيجابية التي مت التعامل فيها مع 

املخاطر  االردن  جنبت  وال��ت��ي  ال�سحي  البعد 

التي وقعت بها العديد من الدول .

وقال الكباريتي “ نحن متفقون يف �سندوق 

همة وطن ان مرحلة التعايف قد تكون ق�سرية 

وكلفها  �ستكون طويلة  اقت�ساديا  ولكن  �سحيا 

كبرية جدا “ .

وحتدث عدد من اع�ساء جلنة �سندوق همة 

التنمية  وزارت���ي  ح�ساب  جلنتي  ورئي�سا  وط��ن 

التداعيات  ان  موؤكدين  وال�سحة  االجتماعية 

االق��ت�����س��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ل��لزم��ة ال زال��ت 

قائمة حتى وان حت�سنت الظروف ال�سحية .

وا������س�����اروا اىل اه��م��ي��ة م��وا���س��ل��ة ���س��ن��دوق 

بالقيام  عنه  املنبثقة  واحل�����س��اب��ات  وط��ن  همة 

املت�سررة  الفئات  م�ساعدة  يف  الوطني  ب��دوره 

مبالغ  ر�سد  اهمية  اىل  الفتن  اجلائحة  من 

للمطاعيم والفحو�سات وحاالت الطوارىء .

ال�����س��ف��ارات  دور  تفعيل  اه��م��ي��ة  اك����دوا  ك��م��ا 

على  االردن���ي���ن  امل��غ��رتب��ن  لتحفيز  االردن���ي���ة 

ال�سحة  وح�سابي  ال�سندوق  حل�ساب  ال��ت��ربع 

ان  كل ح�ساب يجب  ان  اىل  واخل��ري م�سريين 

والتوا�سل  يكون لديه خطة وا�سحة لل�سرف 

مع املتربعن ومتلقي الدعم .

التعليم العالي يعلن قرارات هامة بخصوص 
التدريس واالمتحانات في الفصل الصيفي

االنباط-عمان

عقد جمل�س التعليم العايل ام�س االثنن 

عن  االت�سال  تقنيات  با�ستخدام  اإجتماعاً 

ب���ع���د، وا����س���ت���ن���اداً الأم�����ر ال����دف����اع رق����م )7( 

م�سفوفة  م��ن:  كل  اإىل  اإ�سافًة  وتعديلته 

اأزمة  االطار العام لل�ستجابة والتعايف من 

ال���وزراء  رئي�س  دول���ة  اطلقها  ال��ت��ي  ك��ورون��ا 

االأوب��ئ��ة فقد قرر  م��وؤخ��راً، وتو�سيات جلنة 

املجل�س املوافقة على تطبيق االأ�س�س االآتية 

ب��ال��ت��دري�����س واالم��ت��ح��ان��ات يف  ف��ي��م��ا يتعلق 

 /  2019 اجلامعي   للعام  ال�سيفي  الف�سل 

 :2020

وال��دب��ل��وم  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  ط��ل��ب��ة  اأواًل: 

املتو�سط:

1. يتم تدري�س جميع امل�ساقات النظرية 

يف كافة الكليات اإلكرتونياً )عن بعد(. 

2. يتم تدري�س امل�ساقات الت�ي حتتاج اإىل 

عمليه  تطبيقات  اأو  م�ساغل  اأو  خم��ت��ربات 

اإل��ك��رتون��ي��ا  تعليمها  مي��ك��ن  وال  ب��دن��ي��ة  اأو 

وبالطريقة  اجلامعي  احل��رم  يف  بعد(  )عن 

����س���روط ال�سحة  االع��ت��ي��ادي��ة م���ع م���راع���اة 

وال�سلمة العامة. 

ال�سريرية  املرحلة  تدري�س طلبة  يتم   .3

يف كليات الطب الب�سري )لل�سنوات الرابعة 

طب  كليات  وطلبة  وال�ساد�سة(  واخلام�سة 

يف  واخلام�سة(  الرابعة  )لل�سنتن  االأ�سنان 

احلرم اجلامعي وبالطريقة االعتيادية. 

4. ي��ت��م ت���دري�������س ط��ل��ب��ة ك��ل��ي��ات ال��ط��ب 

االأوىل  )لل�سنوات  االأ�سنان  وط��ب  الب�سري 

والثانية والثالثة( اإلكرتونياً )عن بعد(. 

امتحانات متطلبات  كافة  اإج��راء  يتم   .5

اجلامعة ومتطلبات الكليات اإلكرتونياً )عن 

ب��ع��د( م��ع ات��خ��اذ ك��اف��ة االج����راءات ال��لزم��ة 

ل�سمان نزاهة وم�سداقية االمتحانات.

مل�ساقات  النهائية  االمتحانات  جترى   .6

احل��رم اجلامعي  كلية يف  كل  التخ�س�س يف 

�سروط  مراعاة  مع  االعتيادية  وبالطريقة 

ال�����س��ح��ة وال�����س��لم��ة ال��ع��ام��ة، ع��ل��ى اأن يتم 

اإلكرتونياً  االأخ���رى  الف�سل  اأع��م��ال  تقييم 

)عن بعد(.

ال����واردة  امل�����س��اق��ات  ك��اف��ة  تقييم  ي��ت��م   .7

ال��ف�����س��ل  )اأع�����م�����ال  اأع�������له   )2( ال���ب���ن���د  يف 

اجلامعي  احلرم  النهائية( يف  واالمتحانات 

�سروط  مراعاة  مع  االعتيادية  وبالطريقة 

ال�سحة وال�سلمة العامة.

8. ي��ط��ب��ق م���ب���داأ ن��اج��ح را����س���ب ب��اخ��ت��ي��ار 

ال���ط���ال���ب ع���ل���ى  امل�������س���اق���ات ال���ت���ي ت���در����س 

اإلكرتونياً )عن بعد( فقط اأما امل�ساقات التي 

وبالطريقة  اجلامعي  احل��رم  داخ��ل  تدر�س 

العلمات  نظام  عليها  فيطبق  االعتيادية 

خيار  للطالب  ول��ي�����س  اجل��ام��ع��ة  يف  ال��ن��اف��ذ 

)ناجح را�سب(. 

املجتمع احلكومية  كليات  يعود طلبة   .9

الكليات  )با�ستثناء  واخل��ا���س��ة  والر�سمية 

ال��ع�����س��ك��ري��ة(  امل��ت��وق��ع ت��خ��رج��ه��م، وال��ذي��ن 

�سيتقدمون للمتحان ال�سامل اإىل كلياتهم 

ملدة ثلثة اأ�سابيع اعتباراً من تاريخ 1 / 7/ 

اإج��راء االمتحان ال�سامل لهم  2020 ، ويتم 

يف حرم تلك الكليات وبالطريقة االعتيادية.

10. فيما يتعلق بطلبة الدبلوم املتو�سط 

من  دوام��ه��م  فيحدد  الع�سكرية  الكليات  يف 

امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  خ����لل 

– اجلي�س العربي، ويطبق عليهم  االأردنية 

املجتمع  كليات  طلبة  ب��اق��ي  على  يطبق  م��ا 

االأخرى فيما يتعلق باالمتحان ال�سامل. 

ثانياً: طلبة الدرا�سات العليا:

م�������س���اق���ات  ج���م���ي���ع  ت����دري���������س  ي����ت����م   .1

ماج�ستري  ع��ايل/  )دبلوم  العليا  الدرا�سات 

/ دك���ت���وراه( يف احل����رم اجل��ام��ع��ي ك��م��ا تتم 

جميع امتحاناتها اأي�ساً  يف احلرم اجلامعي 

وبالطريقة االعتيادية. 

2. يتم اإجراء مناق�سات ر�سائل الدرا�سات 

ال��ع��ل��ي��ا يف احل�����رم اجل���ام���ع���ي وب��ال��ط��ري��ق��ة 

اإلكرتونياً )عن بعد( وح�سب  اأو  االعتيادية 

ما تقرره كل جامعة. 

ثالثاً: الطلبة املوجودون خارج اململكة:

هوؤالء  تدري�س  خيار  للجامعة  يرتك   .1

امل�ساقات  يف  بعد(  )ع��ن  اإلكرتونياً  الطلبة 

ال���ت���ي ن�������س ه�����ذا ال����ق����رار ع���ل���ى ت��دري�����س��ه��ا 

داخ������ل احل������رم اجل���ام���ع���ي، ويف ح�����ال ع���دم 

لتقدمي  امل��م��ل��ك��ة  اإىل  ال���ع���ودة  م��ن  متكنهم 

االمتحانات النهائية داخل احلرم اجلامعي 

واإج����راء  تقييمهم  ح��ري��ة  للجامعة  ي���رتك 

االمتحانات النهائية  بالطريقة التي تراها 

اأو  ر�سد علمة غري مكتمل لهم  منا�سبة، 

يف هذه امل�ساقات.

ت���دري�������س وت��ق��ي��ي��م  ي�����رتك م���و����س���وع   .2

ال�سريرية  للمراحل  الب�سري  الطب  طلبة 

وال�ساد�سة(  واخلام�سة  الرابعة  )ال�سنوات 

وط��ل��ب��ة ط��ب االأ���س��ن��ان )ال�����س��ن��ت��ن ال��راب��ع��ة 

واخل���ام�������س���ة( وامل�����وج�����ودون خ�����ارج امل��م��ل��ك��ة 

للجامعات التخاذ اللزم بخ�سو�سهم. 

رابعاً: اأحكام عامة: 

حما�سرات  باإعطاء  اجلامعات  تقوم   .1

ت��وع��وي��ة وت���وزي���ع اأدل�����ة اإر����س���ادي���ة جلميع 

اجلامعي  ل��ل��ح��رم  ي��ع��ودون  ال��ذي��ن  الطلبة 

ح����ول ف���اي���رو����س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د وط���رق 

وال�سلمة  ال�سحة  واإج��راءات  منه  الوقاية 

العامة. 

2. ت���وزع ك��اف��ة االم��ت��ح��ان��ات ال��ت��ي تعقد 

داخل احلرم اجلامعي بطريقة تراعي عدم 

الوقت  نف�س  يف  الكليات  ك��اف��ة  طلبة  ع���ودة 

وم����راع����اة اإج��������راءات ال�����س��ح��ة وال�����س��لم��ة 

العامة. 

3. ي��ت��م اال����س���ت���ف���ادة م���ن امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

اخل��ا���س��ة ل��ت��دري��ب ط��ل��ب��ة ال��ط��ب ال��ب�����س��ري 

امل�ست�سفيات  يف  الطلبة  اك��ت��ظ��اظ  لتجنب 

التعليمية يف اجلامعات الر�سمية. 

يتم  االأ���س��ن��ان  ط��ب  طلبة  بخ�سو�س   .4

وال��ربوت��وك��والت  التعليمات  ك��اف��ة  م��راع��اة 

ال�������س���ادرة ع���ن جل��ن��ة االأوب���ئ���ة م���ع م��راع��اة 

اأق�سى درجات ال�سلمة العامة. 

العايل  التعليم  جمل�س  ي��وؤك��د  خام�ساً: 

ملتابعة جميع  دائم  انعقاد  اأنه يف حالة  على 

امل�����س��ت��ج��دات وات���خ���اذ االإج�������راءات ال��لزم��ة 

للحفاظ  ال��دول��ة  بخطة  ال��ت��زام��اً  حينه  يف 

ع���ل���ى ���س��ح��ة امل���واط���ن���ن وم���ن���ع االن��ت�����س��ار 

و�سمان  امل�ستجد  كورونا  لفريو�س  الوبائي 

موؤ�س�سات  يف  التعليمية  العملية  ا�ستمرارية 

التعليم العايل كافة
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اعتقد باأن هناك من يحملون راأيي   اجتاه قله باعوا انف�شهم لل�شيطان  

ف�شكر وتقدير لكل من  و�شح ويو�شح موقفه من ناعقني فا�شقني يقطرون حقدا 

وكذبا

�شكر وتقدير لكل خمل�ص يف�شح مثل هوؤالء الناعقني وتاريخهم اال�شود وف�شادهم 

اال�شود  

فتنا  يقطرون  وانييتييهييازيييني  و�شوليني  ناعقني  ميين  يييتييراأ  ميين   لكل  وتييقييدييير.  �شكر 

وا�شاعات 

�شكر وتقدير لكل من يك�شف هوؤالء وجماعاتهم ويخر عنهم مبا يقومون من بث 

فنت وكذب دون اأخالق اأو اأي رادع اأخالقي 

اأو  وثيقه  بيياي  ويييزودهييم  كييذابييني  ناعقني   مييع  يت�شل  ميين  كييل  لبرت  وتييقييدييير.  �شكر 

معلومه 

كذبا  ويكتبون  كذبا  يتحدثون  للذين  حييدا  �شي�شع  الييذي  للق�شاء  وتييقييدييير   �شكر 

ويوزعون من�شورات وبيانات عر قنوات التوا�شل االجتماعي كلها حقد وجتريح وكذب 

�شكر وتقدير لكل االجهزه وتعاون اأي مواطن معها لبرت ناعقني كذبا وفتنا

�شكر وتقدير لبرت كل ناعق بال اأي رادع اأخالقي 

وجماعاتهم  وفتنا  ف�شادا  يعيثون  الذين  القله  هوؤالء  يك�شف  من  لكل  وتقدير  �شكر 

القله ذوي الوجوه ال�شفراء وال�شوداء والذين هم خاليا قليله نائمه للف�شاد واملف�شدين

واحده  واأ�شرة  وا�شتقرار ومنيياء،واإجنييازات   امن  وطننا بخري وحم�شودون عليه من 

والكتابه  بييالييقييول  لييلييتييطيياول  االجييتييميياعييي  الييتييوا�ييشييل  قيينييوات  ت�شتخدم  قييلييه  هيينيياك  لييكيين 

والطعن  يف االجنازات والنجاح واإثارة الفنت  ومثل هوؤالء ال يت�شفون بالرجوله هم 

ومن يتعاون معهم  

فان االأوان اأن نتحد جميعا كل يف موقعه لبرت هوؤالء 

بلغ  وقييد  وبهتانا  زورا  معهم  يتعاون  وميين  هييم  للق�شاء   تقدميهم  يف.  امل�شاعده  و 

من  على  ال�شكوت  يجوز  ال  ولكن  انف�شهم  على  اإال  يييوؤثييرون  ال  قله  من  الزبي   ال�شيل 

ينخر  كال�شو�ص وكمن ي�شلم عليك ويحمل اخلنجر لطعنك

  و كل ناعق وراءه ق�شة ف�شاد  وينطبق عليه املثل  

فان خدعت بع�ص النا�ص بع�ص الوقت ال تخدع كل النا�ص كل الوقت

نف�شيني  اأطييبيياء  على  وعر�شهم  وجييد  اينما  نيياعييق   ولييكييل  نيياعييق  كييل  لبرت  االوان  ان 

وف�شح وك�شف ف�شادهم  واإقرار بع�شهم  خطيا على ما قاموا به

والذي ي�شرب من بئر ال يرمي فيه حجاره

ولكن كلنا  يوؤمن باأن القافلة ت�شري 

وهذه بلدنا وما بنخون عهودها

وهنا نعي�ص،وهنا منوت ومع الوطن والقياده  من جنيع القلوب 

ان االأردن مع اأبي احل�شني واحل�شني ابن عبد اهلل الثاين قد قرنا

كالبدر وال�شم�ص يف االآفاق قد نظما

د .مصطفى محمد عيروط

الناعقون  واعوانهم 
القضاء مصيرهم 
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االنباط-عمان

االردين  ال�شباب  خميم  اعمال  اختتمت 

“قناديل  بيييعييينيييوان  املييجييتييمييعييييية  ليييليييرييييادة 

زووم،  من�شة  عيير  االحيييد  م�شاء  ريادية” 

70 �شابا و�شابة مب�شاركة 

بتنظيم  اململكة  حمافظات  خمتلف  من 

من بنك العمل التطوعي “همم”.

جاء ذلك ح�شب بيان �شحفي �شادر عن 

جمموعة �شباب ماركا الك�شفية يف مديرية 

ال�شباب  لييييوزارة  الييتييابييعيية  العا�شمة  �ييشييبيياب 

ام�ص االثنني، وا�شتمل املخيم الذي ا�شتمر 

العمل  ور�ييص  ميين  العديد  على  ايييام  ثالثة 

التطوع  الييتييدريييبييييية يف جميييال  واجلييليي�ييشييات 

حمرتفون  مييدربييون  فيها  قييدم  واليييرييييادة، 

حمييا�ييشييرات يف جميييال الييتيينييمييييية الييبيي�ييشييرييية 

والريادة واالإعالم من الوطن العربي.

املخيم  فريق عمل  ان  اىل  البيان  وا�شار 

تييكييون مييين قييائييد جمييمييوعيية �ييشييبيياب ميياركييا 

الييكيي�ييشييفييييية عيييبيييداهلل اليي�ييشييوابييكيية ومييوؤ�ييشيي�ييص 

الييدكييتييور  “همم”  الييتييطييوعييي  الييعييمييل  بيينييك 

“البنك”  ومييتييطييوعييي  حيييميييدان،  جمييييدي 

وبراءة  اخلالدي،  وحورية  قطاوي  حممد 

اليي�ييشييلييبييي. وجييياء تيينييفيييييذ املييخيييييم بييالييتييعيياون 

للتنمية  قيينييوات  وموؤ�ش�شة  “البنك”  بييني 

والييييتييييدريييييب، واآفيييييييياق اليييييرييييييادة لييلييتيينييمييييية 

امل�شتدامة،  للتنمية  وال�شمال  والتدريب، 

و�يييشيييبييياب اليييغيييد لييتيينييمييييية املييجييتييمييع املييييدين 

االأردن  ريييينيييجيييرز  وخميييييييم   ، و�ييييشييييبيييياب42 

لييلييمييغييامييرة والييتييخييييييييم، وحتييفيييييز لييلييريييادة 

واليييتيييطيييويييير، وجميييميييوعييية �يييشيييبييياب مييياركيييا 

الك�شفية.

الييعييمييل  بييينيييك  “همم”  ان  اإىل  يييي�يييشيييار 

ييييوؤهيييل  اأردين  تييطييبيييييق  هييييو  اليييتيييطيييوعيييي، 

دخول  ويت�شمن  املجتمع  خلدمة  ال�شباب 

ي�شبح  الأن  توؤهله  عدة  املتطوع يف مراحل 

جمال  يف  وُمدربا  ومتدربا  موؤثرا  �شخ�شا 

التطوعي. العمل 

االنباط-عمان  

قييييال ميييديييير عييييام مييوؤ�ييشيي�ييشيية االقيييرا�يييص 

اليييزراعيييي املييهيينييد�ييص حمييمييد احلييييييياري اإن 

للطلبات  االوىل  املييرحييليية  اأنييهييت  املوؤ�ش�شة 

امليييقيييدمييية مييين املييييزارعييييني املييتيي�ييشييررييين يف 

عييا�ييشييفيية  نييتيييييجيية  االردن  وادي  ميينيياطييق 

الرياح التي اجتاحت هذه املناطق يف �شهر 

اآذار املا�شي، حيث ا�شتفاد من هذه املرحلة 

اأكرث من 120 مزارعا مت�شررا.

واأو�ييشييح اأن املييوؤ�ييشيي�ييشيية بييا�ييشييرت بيياإعييطيياء 

اأوىل  كييمييرحييليية  ليييليييميييزارعيييني  اليييقيييرو�يييص 

120 مزارعا بقيمة  اأكرث من  ا�شتفاد منها 

املوؤ�ش�شة  حتملت  دييينييار  مييليييييون  جتيييياوزت 

قيييييميية الييفييوائييد لييهييذه الييقييرو�ييص بييعييد اأن 

ماليني   10 مبلغ  املركزي  البنك  خ�ش�ص 

دينار لتاأمني ال�شيولة للمزارعني، م�شريا 

اإىل اأن املوؤ�ش�شة ا�شتمرت يف منح القرو�ص 

لييلييمييزارعييني خييالل فييرتة جييائييحيية كييورونييا 

هذه  ظل  يف  لهم  الييالزم  التمويل  لتاأمني 

وا�شتمرار  دميومة  اإىل  اأدى  ما  الييظييروف 

دورة االإنتاج .

�شحفي،  ت�شريح  يف  احلياري  واأ�ييشيياف 

غري  اجلييوييية  العا�شفة  لييهييذه  نتيجة  اإنيييه 

متخ�ش�شة  جليييان  تيي�ييشييكيييييل  مت  امليي�ييشييبييوقيية 

االأ�ييشييرار  جميع  حل�شر  الييزراعيية  بييييوزارة 

لييلييمييزارعييني ومت الييتيينيي�ييشيييييق ميييع مييوؤ�ييشيي�ييشيية 

امل�شاريع  تاأهيل  الإعادة  الزراعي  االإقرا�ص 

امليييتييي�يييشيييررة مييين جيييدييييد ليييييتييمييكيين امليييييزارع 

الزراعي  االإنييتيياج  دورة  اإعييادة  من  االردين 

نييظييراً الأهييمييييية تيياأمييني اليييغيييذاء لييلييمييواطيين 

االأردين.

وذكييير اأن هيييذه الييعييا�ييشييفيية تييزاميينييت مع 

وبييييياء فيييريو�يييص كييييورونييييا وتيييداعييييييياتيييه ميين 

اإغييييييالق حيييركييية الييتيينييقييل بيييني اأغيييليييب دول 

الييعييامل نييتييج عيينييهييا االعييتييميياد عييلييى املييييزارع 

الغذائية  االحتياجات  تيياأمييني  يف  االردين 

كييفيياءتييه كما  االأردين  املييييزارع  اأثييبييت  حيييييث 

اأهميته خالل هذه  اأثبت القطاع الزراعي 

رئي�شية  ورافييعيية  اأ�شا�شي  كمرتكز  االأزمييية 

ليييالقيييتييي�يييشييياد اليييوطييينيييي واالجيييتيييمييياعيييي يف 

االردين  الوطني  الغذائي  االأميين  حتقيق 

الييزراعييي لهذا  اأن االنييتيياج  بييل  اأبييعيياده  بكل 

املييو�ييشييم كييييان اأكيييييرث مييين اإنيييتييياج اليي�ييشيينييوات 

. ال�شابقة 

واأ�شاف ان املوؤ�ش�شة ب�شدد اإعداد درا�شة 

بييعييد كيييورونيييا ت�شمل  ملييرحييليية ميييا  وتيي�ييشييور 

القيمة  ذات  واملحا�شيل  القطاعات  دعييم 

امليي�ييشييافيية واال�يييشيييرتاتيييييييجييييييية والييييزراعييييات 

متويليي  برنامج  خييالل  ميين  الت�شديرية 

يحقق هذه االأهداف القطاعية والوطنية 

واال�شتثمار  الييكييفيياءة  درجيييات  باأعليى  مييعيياً 

االأميييثيييل لييلييحييفيياظ عييلييى امليييييوارد الييوطيينييييية 

ودميومتها.

باملزارعني  املوؤ�ش�شة  عييام  مدير  واأهييياب 

اأ�ييشييميياوؤهييم يف  اليييذيييين وردت  املييتيي�ييشييررييين 

ال�شادرة  اال�ييشييرار  ح�شر  جلييان  ك�شوفات 

مييراجييعيية  بييي�يييشيييرورة  الييييزراعيييية  وزارة  عييين 

للح�شول  املناطق  هذه  يف  املوؤ�ش�شة  فييروع 

فوائد  اأية  بدون  املدعومة  القرو�ص  على 

�شماح  وبفرتة  �شنوات   5 مييدار  على  ت�شدد 

بييياأنيييه مت ميينييح جميع  �ييشيينييتييني عييلييمييا  ملييييدة 

اليي�ييشييالحيييييات مليييييدراء اليييفيييروع يف امليييييدان 

التخاذ القرارات املنا�شبة اأواًل باأول.

االنباط - خليل فرايه

�يييشييينيييدوق اإ�ييشييتييثييمييار اأميييييييوال اليي�ييشييمييان 

يبحث اال�شتثمار يف ان�شاء مرافق �شياحية 

وتييرفيييييهييييية جيييدييييدة يف ميييديييينييية الييعييقييبيية 

ويلتقي رئي�ص �شلطة منطقة  العقبة

اطيييليييعيييت رئييييييي�يييشييية �يييشييينيييدوق ا�ييشييتييثييمييار 

اأميييييييوال اليي�ييشييمييان االجيييتيييمييياعيييي اليي�ييشيييييدة 

وم�شاريع  ا�شتثمارات  على  ال�شقاف  خلود 

الييي�يييشييينيييدوق يف مييدييينيية الييعييقييبيية. وخيييالل 

الييييزيييييارة امليييييييدانييييييية اليييتيييي رافيييقيييهيييا فيييييهييا 

عييييدد مييين مييييييدراء الييي�يييشييينيييدوق واليي�ييشييركيية 

تفقدت   ، اليي�ييشييييياحييييية  للتنمية  الييوطيينييييية 

بع�ص  تاأهيل  اعييادة  اعمال  �شري  ال�شقاف 

اليييغيييرف واالجييينيييحييية الييفيينييدقييييية يف فيينييدق 

اىل  باال�شافة  االنرتكونتننتال/العقبة، 

زيييييارة ميي�ييشييروع بييوابيية الييعييقييبيية وعييييدد من 

للموؤ�ش�شة  اململوكة  اال�شتثمارية  امل�شاريع 

االجتماعي.  لل�شمان  العامة 

وقييالييت اليي�ييشييقيياف ان اليي�ييشيينييدوق يييويل 

اال�يييشيييتيييثيييميييار الييي�يييشييييييياحيييي اهيييمييييييية كييبييرية 

االقت�شاد  يف  للدخل  مييهييم   م�شدر  كييونييه 

الوطني خا�شة يف ظل النمو الكبري الذي 

ال�شابقة،   ال�شنوات  خييالل  القطاع  حققه 

التي جتذب  القطاعات  ابرز  واعتباره من 

املييمييلييكيية ممييا  ميي�ييشييتييثييمييرييين عيييامليييييييني اىل 

�ييشيياهييم يف تيييقيييدمي ميي�ييشييتييوى مييتييطييور من 

وت�شغيل  والفندقية،  ال�شياحية  اخلدمات 

وتوفري  املرتبطة  االقت�شادية  القطاعات 

فر�ص عمل دائمة لالأردنيات واالردنيني،  

يف  للقطاع  الكبري  اليييدور  اىل  بيياالإ�ييشييافيية 

ت�شتهدف  التي  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق 

املجتمعات املحلية . 

اليي�ييشيينييدوق  اليي�ييشييقيياف اىل ان  وا�يييشيييارت  

يييعييمييل بييكييل جييد الغييتيينييام اليينييجيياح الكبري 

الييييييذي حييقييقييتييه امليييميييليييكييية بيياليي�ييشيييييطييرة يف 

مييرحييليية مييبييكييرة عييلييى فييياييييرو�يييص كيييورونيييا 

واعادة  املنطقة،  وتبعاته مقارنة مع  دول 

فييتييح امليييرافيييق اليي�ييشييييياحييييية امييييام اليي�ييشييييياحيية 

على  يعمل  ال�شندوق  ان  مبينة  املحلية.  

فنادق  ميين  ا�شتثماراته  تناف�شيته  تعزيز 

تييقييدمي م�شتوى  وا�ييشييرتاحييات ميين خييالل 

باأ�شعار مناف�شة،  كما  عايل من اخلدمات 

يييتييم الييعييمييل حيياليييييا عييلييى تييو�ييشيييييع وتيينييويييع 

املييحييفييظيية اليي�ييشييييياحييييية مييين خييييالل دار�ييشيية 

اقيييامييية ميييرافيييق �ييشييييياحييييية وتييرفيييييهييييية ذات 

مييوا�ييشييفييات عيياملييييية متييا�ييشيييييا ميييع اليييروؤيييية 

مق�شدا  الييعييقييبيية  ت�شبح  بييياأن  امل�شتقبلية 

لييليي�ييشييييياح املييحييليييييني ومييييين جييميييييع انيييحييياء 

العامل.

وعلى هام�ص الزيارة اجتمعت ال�شقاف 

مع رئي�ص جمل�ص مفو�شي �شلطة منطقة 

الييعييقييبيية االقييتيي�ييشييادييية اخلييا�ييشيية املييهيينييد�ييص 

مناق�شة   اللقاء  خييالل  ومت  بخيت،  نييايييف 

خيييطيييط انيييعيييا�يييص احلييييركيييية اليي�ييشييييياحييييية يف 

كييورونييا،  جييائييحيية  تييبييعييات  �ييشييوء  العقبة يف 

والييييرامييييج الييرتويييجييييية الييتييي تيي�ييشييتييهييدف 

“اأردننا  برنامج  وخا�شة  املحليني  ال�شياح 

�شيتم  “ والييييييذي  بييخييري  – اأردنيييينييييا  جيينيية 

اطالقه يف الع�شرين من ال�شهر احلايل.

االنباط-عمان

بالتعاون  والتعليم  الرتبية  وزارة  بداأت 

مييع املييجييليي�ييص االأعيييليييى حلييقييوق االأ�ييشييخييا�ييص 

للتعاون  االأملييانييييية  والييوكيياليية  االإعيياقيية  ذوي 

الييييييييدويل، امييي�يييص االثييييينيييييني، �ييشييليي�ييشييليية ميين 

امليييييوؤمتيييييرات االفيييرتا�يييشييييييية عيييير اليييوييييب، 

املتعلمني:  لييكييافيية  “التعليم  �ييشييعييار  حتييت 

مييينيييهيييجيييييييات ميييي�ييييشييييتييييداميييية ليييال�يييشيييتيييجيييابييية 

لكوفيد-19 يف االأردن”، مبا يتوافق وبنود 

الدامج،  للتعليم  الع�شرية  اال�شرتاتيجية 

وا�شتجابة للمرحلة الطارئة التي متر بها 

دول العامل.

االإفرتا�شية  املوؤمترات  �شل�شلة  وتهدف 

�شمول  �شمان  واآليات  بطرق  التوعية  اىل 

واملهم�شة  واملييحييروميية  ال�شعيفة  الييفييئييات 

االإعييياقييية يف اخلييدمييات  واالأ�ييشييخييا�ييص ذوي 

احلظر  مرحلة  خييالل  املقدمة  التعليمية 

الييكييلييي واالإغييييييالق اليييعيييام لييكييافيية اليي�ييشييروح 

التعليمية واأثناء مرحلة التعايف الالحقة. 

اليييتيييحيييدييييات  عيييليييى  اليييييوقيييييوف  اىل جييييانييييب 

خييالل  التعليمية  العملية  واجييهييت  الييتييي 

اجلييائييحيية، والييتييوعييييية بييجييوانييب االإنييدميياج 

تقدمي  عند  مراعاتها  ويجب  وجييب  التي 

التعليمية للو�شول اىل خمتلف  اخلدمات 

املييمييلييكيية حتيييت مظلة  الييطييلييبيية يف  �ييشييرائييح 

الدامج. للتعليم  الع�شرية  االإ�شرتاتيجية 

التعلم   “ املييوؤمتيير  جييليي�ييشييات  و�شتناق�ص 

بعد”،  عن  الدامج  التعليم  برامج  �شوياً: 

يف  واالإجتماعٍي  النف�شي  الرفاه  “�شمان 
عملية  “مناهج  والتعليم”،  الييتييدرييي�ييص 

لييييدعييييم جيييميييييييع امليييتيييعيييليييميييني يف تييعييليييييمييهييم 

جتيياه  اجليييييدة  “املمار�شات  املنزل”،  ميين 

املنهجيات الداجمة من االأردن”، “االأدوار 

املعلمون  هييم  االأهيييايل  “هل  وامليي�ييشييوؤوليييييات 

اأف�شل”. “بناء م�شتقبل  اجلدد؟”، 

االإفرتا�شية  املييوؤمتييرات  �شل�شلة  وتوفر 

– والتي تبداأ يف الثامن من حزيران من 
العام احلايل- طرق مي�شره الإ�شتخدامات 

خيييالل  ميييين  االإعييييياقييييية  ذوي  االأ�يييشيييخيييا�يييص 

وترجمة  ال�شا�شة  عييلييى  املييبييا�ييشييرة  الييكييتييابيية 

رابط  توفري  اىل  باالإ�شافة  االإ�ييشييارة،  لغة 

العربية  للغة  الفورية  للرتجمة  خارجي 

ليييليييميييوؤمتيييرات  امليييعيييتيييميييدة  اليييليييغييية  اأن  حيييييييث 

االفييرتا�ييشييييية  هييي الييلييغيية االإجنييليييييزييية، و 

وحتميلها  املييوؤمتييرات  ت�شجيل  يتم  �ييشييوف 

وعيييير�ييييشييييهييييا عييييلييييى قييييينيييييوات ميييعييييييينييية عيير 

اليييوييييب ميييع تييرجييمييتييهييا بييالييلييغيية الييعييربييييية 

https://bit.( الييتييايل  الييرابييط  عيير 

.)2BJZVgF/ly
حلقوق  االأعلى  املجل�ص  عام  اأمني  واأكد 

االأ�ييشييخييا�ييص ذوي االإعيياقيية د.مييهيينييد الييعييزة 

عييلييى اأهييمييييية مييثييل هيييذه امليييوؤمتيييرات خللق 

اأحييدث  وعيير�ييص  اخليييرات  لتبادل  م�شاحة 

من  التعليم  ملف  يف  الييريييادييية  املمار�شات 

واليي�ييشييركيياء،  امل�شلحة  اأ�ييشييحيياب  كييافيية  قييبييل 

ب�شرورة  التوعية  يف  اأهميتها  جانب  اىل 

تيي�ييشييمييني الييييرامييييج واخلييييطييييط اخلييا�ييشيية 

و�شول  متطلبات  التعليمية  باملوؤ�ش�شات 

�ييشييائيير الييطييلييبيية لييلييمييعييلييومييات  مبييين فيهم 

ا�ييشييتييجييابيية  الييطييلييبيية ذوي االإعيييياقيييية وذلييييك 

ليييليييتيييغيييريات واليييتييي�يييشيييارعيييات واليييتيييحيييدييييات 

ا�شتمرارية  ل�شمان  للجائحة  امل�شاحبة 

اليييتيييعيييليييم ومييييواكييييبيييية كيييييل ميييييا هيييييو جيييدييييد 

التعليمية. العملية  الإ�شتدامة 

وزارة  يف  الييتييعييليييييم  ادارة  ميييديييير  واأكيييييد 

الرتبية و التعليم د.�شامي حما�شي�ص على 

اأهييمييييية الييتييعيياون خيييالل هيييذه املييرحييليية مع 

ال�شركاء حول ا�شتمرارية التعليم للجميع 

مبيين فيييييهييم الييطييالب ذوي االعييياقييية،  واأن 

الوزارة م�شتمرة يف ذلك التوجه و الروؤية 

من خالل كافة كوادرها. بحيث متثل هذه 

للجميع  فيير�ييشيية  االفييرتا�ييشييييية  امليييوؤمتيييرات 

ليييليييوقيييوف عيييليييى مييياييييقيييدم ليييليييطيييالب ذوي 

االعاقة  من اأجل التح�شني و التطوير.

نيييييابيية عيين الييوكيياليية االأملييانييييية لييلييتييعيياون 

الدويل )GIZ(، رئي�شة حمفظة التعليم 

التعليم  يف  اجلييودة  دعييم  م�شروع  مديرة  و 

 )PROMISE( االأردن  يف  اليييداميييج 

اليي�ييشيييييدة �ييشييتيييييفيياين بيييييرتا�ييص �ييشييددت على 

اأهييمييييية هيييذه املييييوؤمتييييرات يف نيي�ييشيير املييعييرفيية 

حول كيفية التاأكد من الو�شول اىل كافة 

التعليمية و  املتعلمني يف تقدمي اخلدمات 

خ�شو�شا خالل هذه االأوقات ال�شعبة

االنباط-عمان

اأعييليينييت اأميييانييية عييمييان اليييكيييرى، اميي�ييص 

االثيييينييييني، عييين متيييدييييد فييييرتة ا�ييشييتييقييبييال 

معر�شات  خلدمة  االلكرتونية  الطلبات 

 18 8 وليييغيييايييية  الييبييطيييييخ والييي�يييشيييميييام مييين 

حزيران اجلاري.

يييكييون  الييتييقييدمي  اأن  االأمييييانيييية  وبييييينييت 

مييين خييييالل بيييوابييية اخليييدميييات املييتييكييامييليية 

www.( للموقع االإلكرتوين لالأمانة

.) ammancity.gov.jo
وكييييانييييت االأمييييييانيييييية، اأعيييلييينيييت عيييين بيييدء 

ا�يييشيييتيييقيييبيييال اليييطيييليييبيييات اإلييييكييييرتونييييييييياً مليينييح 

وال�شمام  البطيخ  بيع  معر�شات  ت�شاريح 

واعتماد املوافقات، التي جرى منحها يف 

العام 2019.

وجرى اعتماد نف�ص �شروط وتعليمات 

العام املا�شي باأن ال تزيد م�شاحة املعر�ص 

عييين خييميي�ييشييني ميييرتا ميييع اليييتيييزام �شاحب 

 12 ال�شارع  ر�شيف  عن  باالبتعاد  املعر�ص 

بعيدا  املعر�ص  يييكييون  واأن   ، طوليا  مييرتا 

التي  الرئي�شة،  واليي�ييشييوارع  امليييييادييين  عيين 

املوقع  ا�شتغالل  �شري وعدم  كثافة  ت�شهد 

لبيع اخل�شار.

االأنباط-عمان-عمرالكعابنة

الدكتور عمر  الييوزراء  رئي�ص  قرر 

اإلييغيياء قييرار جمل�ص اليييوزراء  اليييرزاز 

بييتيياريييخ   10603/1/13/10 امليييرقيييم 

2020/6/3 الذي ت�شمن منح خ�شم 

عييلييى �ييشييريييبيية االأبييينييييييية واالأرا�ييييشييييي 

العام اجلاري  املتطلبة عن  واملعارف 

اإعفاءات  الغاء  و  ال�شابقة  وال�شنوات 

واالأرا�شي  االأبنية  �شريبة  غرامات 

وامليييعيييارف امليي�ييشييتييحييقيية عيين اليي�ييشيينييوات 

ال�شابقة باالإ�شافة اإىل رخ�ص املهن.

الييوزراء  رئا�شة  كتاب  تعميم  ومت 

ووزيييير  املييحييلييييية  االدارة  وزييييير  عييلييى 

املييالييييية واأميييييني عييمييان يييبييلييغييهييم فيه 

الييغيياء االعيييفييياءات لييغييايييات اإبييالغييهييم 

اإلغاء االإعفاءات .

وكان الرزاز قد قرر يف وقت �شابق   

ال�شكنية  للمباين  خيي�ييشييومييات  ميينييح 

او  مالكيها  من  م�شتغلة  كانت  �شواء 

موؤجرة للغري بن�شبة )10 باملئة ( يف 

 ) باملئة  و)15   ، النقدي  الدفع  حال 

يف حييال الييدفييع االإلييكييرتوين، وذلييك 

على  خ�شم  ومنح  العام  نهاية  حتى 

واملعارف  واالأرا�شي  االأبنية  �شريبة 

لييلييمييبيياين الييتييجييارييية املييفييرو�ييشيية عن 

ال�شابقة  وال�شنوات  احلالية  ال�شنة 

الييدفييع  حييييال  بيياملييئيية يف   20 بيينيي�ييشييبيية 

الدفع  حييال  يف  باملئة   25 و  النقدي، 

االإلكرتوين حتى نهاية العام.

من  االإعييفيياء  الييقييرار  ت�شمن  كما 

واالأرا�شي  االأبنية  �شريبة  غرامات 

وامليييعيييارف املييتييحييقييقيية عييين اليي�ييشيينييوات 

اليي�ييشييابييقيية يف حييييال الييتيي�ييشييديييد قييبييل 

وال�شماح   ،  2020/12/31 يوم  نهاية 

واالأرا�شي  االأبنية  �شريبة  بتق�شيط 

وامليييييييعيييييييارف عييييلييييى امليييكيييليييفيييني حييتييى 

2020 مييع االحييتييفيياظ  الييعييام  نييهيياييية 

بيياخليي�ييشييومييات الييييييييواردة يف الييبيينييود 

يتعلق  وفيييييمييا   . اليي�ييشييابييقيية  الييثييالثيية 

بيياملييكييلييفييني اليييذيييين قييياميييوا بييتيي�ييشييديييد 

واملعارف  واالأرا�شي  االأبنية  �شريبة 

�شدور  تيياريييخ  قبل  عليهم  املييرتتييبيية 

هذا القرار يتم تر�شيد اخل�شومات 

مبوجب  لهم  املمنوحة  واالإعييفيياءات 

حت�شم  اأن  على  املقبل  للعام  الييقييرار 

الت�شجيعي. منها قيمة اخل�شم 

كيييميييا مييينيييح اليييييقيييييرار خييي�يييشيييم عييلييى 

املرتتبة  والعوائد  التحققات  ر�شوم 

عييلييى املييكييلييفييني بيينيي�ييشييبيية 20 بيياملييئيية يف 

بيياملييئيية  الييينيييقيييدي و25  اليييدفيييع  حيييالييية 

يف حيييالييية الييييدفييييع االإلييييييكييييييرتوين يف 

حييييال الييقيييييام بييتيي�ييشييديييد قييبييل نييهيياييية 

الييقييرار  و�شمح   ،  2020/12/31 يييوم 

والعوائد  التحققات  ر�شوم  بتق�شيط 

حتى نهاية العام احلايل 2020.

حيييول  ا�يييشيييتيييفييي�يييشيييارات   عيييليييى  وردا 

املتعلق  اليييوزراء  جمل�ص  الغاء  �شبب 

مبييينيييح خييي�يييشيييوميييات عيييليييى �ييشييريييبيية 

االأبييينييييييية واالأرا�يييييشيييييي املييييعييييارف عيين 

ال�شابقة  وال�شنوات  احلالية  ال�شنة 

الدولة  الع�شايلة وزير  اأجمد  اأكد   ،

ل�شوؤون االإعالم اأن �شبب االلغاء هو 

التعديل عليه بحيث يتم التو�شع يف 

واالعفاءات  ال�شريبية  اخل�شومات 

على الغرامات .

 اختتام اعمال مخيم الشباب 
األردني للريادة المجتمعية

 اإلقراض الزراعي: مليون دينار 
قروض دون فوائد لـ 120 مزارعا

السقاف : قطاع السياحة يجذب المستثمرين عالميين الى المملكة

انطالق مؤتمرات افتراضية لتأمين منهجيات تعليم مستدامة للشرائح كافة خالل كورونا

 األمانة تعلن تمديد استقبال طلبات 
معرشات البطيخ والشمام لـ 10 أيام

الرزاز : يلغي القرار المتعلق بمنح الخصومات الضريبية لألنبنية واألراضي 

العضايلة : سبب االلغاء هو للتوسع في الخصومات واالعفائات الضريبية 



االنباط- عمان

عمان  يف  االذرب��ي��ج��اين  ال�سفري  اك���د 

االردن��ي��ة  ال��ع��اق��ات  ان  ر�ضاييف  را���ض��م 

االذرب��ي��ج��ان��ي��ة ت��خ��ط��و خ��ط��وات وا���ض��ع��ه 

ب��ف�����ض��ل ال���ع���اق���ات ال��ط��ي��ب��ة ورواب������ط 

ال�����ض��داق��ة واالخ������وة ال��ت��ي جت��م��ع ق���ادة 

البلدين .

وا������ض�����اف خ�����ال م���ق���اب���ل���ة ���ض��ح��ف��ي��ة  

مب��ن��ا���ض��ب��ة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي ل���ب���اده، ان 

اهلل  عبد  امللك  جلالة  االخرية  الزيارة 

اذربيجان  �ضكلت  الثاين اىل  جمهورية 

اأهمية كبرية على م�ضار التعاون الثنائي 

وفر�ضة  ال�ضقيقني  البلدين  بني  القائم 

مل��ن��اق�����ض��ة ت���ع���زي���ز ال���ع���اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

وال��ت��ت��ن�����ض��ي��ق امل�����ض��رك ح���ول ال��ق�����ض��اي��ا 

الدولية الراهنه .

اإدارة القيادة  وا�ضاد ر�ضاييف  بح�ضن 

الزم��ة  االردن��ي��ة    واحلكومة  الها�ضمية 

كورونا والقرارات احلكيمة و الثاقبة 

  

واليكم ن�ص املقابلة .....

م�����ض��ت��وى  اىل  ت���ن���ظ���رون  ك��ي��ف  اوال: 

العاقات الثنائية بني البلدين ؟

االردن  اأن  اإىل  اأ���ض��ري  اأن  اأود  ب��داي��ة 

ك���ان  م���ن اوائ����ل ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي 

اذربيجان  با�ضتقال جمهورية  اعرفت 

اإقامة  واأعقبه   1991 28 دي�ضمرب عام  يف 

فرباير   يف13  الدبلوما�ضية  ال��ع��اق��ات 

ب��ني  ال���ع���اق���ات  ت��ل��ك  واإن   ،1993 ع����ام 

وت��ت��زاي��د  ت�ضتمر  ال�����ض��دي��ق��ني  ال��ب��ل��دي��ن 

وا�ضعة  خ��ط��وات  وتخطو  وم��ت��ان��ة،  ب��ق��وة 

ب��ف�����ض��ل ال���ع���اق���ات ال��ط��ي��ب��ة ورواب������ط 

ال�����ض��داق��ة واالخ������وة ال��ت��ي جت��م��ع ق���ادة 

وال���رواب���ط  ال��ث��ق��ايف  واالرث  ال��ب��ل��دي��ن، 

ال���ت���اري���خ���ي���ة احل���������ض����اري����ة وال���دي���ن���ي���ة 

على  والتفاهم  البلدين  ب��ني  امل�ضركة 

خم��ت��ل��ف ال��ق�����ض��اي��ا امل��ح��ل��ي��ة وال��دول��ي��ة 

الدول  �ضيادة  احرام  على  ترتكز  والتي 

وع�����دم ال���ت���دخ���ل ب�������ض���وؤون االخ����ري����ن  ، 

وه���ن���اك ال���ع���دي���د م���ن ال�������ض���واه���د ال��ت��ي 

ت���ع���ك�������ص م������دى ت����ط����ور وت����و�����ض����ع ه����ذه 

ت�ضمية  ف���اإن   ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  ال��ع��اق��ات 

بعمان  اجل��دي��دة  ب��در  منطقة  يف  ���ض��ارع 

علييف،  ح��ي��در  ال�ضابق  الرئي�ص  با�ضم 

وت�ضمية �ضارع يف اذربيجان با�ضم املغفور 

له امللك احل�ضني بن طال رحمهما اهلل 

يعك�ص التزام اذربيجان و�ضعيها لتطوير 

جميع  يف  االردن  م���ع  ال��ع��م��ل  وت��ف��ع��ي��ل 

ال�ضعبني  م�ضلحة  تخدم  التي  املجاالت 

ال�ضقيقني واحلر�ص على تنمية التبادل 

والثقايف  احل�����ض��اري  امل��ع��ريف  والتوا�ضل 

التبادل  الإث���راء  وباكو  عمان  �ضكان  بني 

ترتبطان  حيث  بينهما  والفكري  املعريف 

ب��رواب��ط اأخ���وة ، ول��ع��ل ت��ب��ادل ال��زي��ارات 

ي�ضري  البلدين  ب��ني  ع��ال  م�ضتوى  على 

ا���ض��ت��دام��ة  ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى  اىل ح���ر����ص 

اأوا���ض��ر  تو�ضيع  ع��ى  وح��ر���ص اجل��ان��ب��ني 

التعاون املتبادل بني البلدين.

ث���ان���ي���ا: ال���ت���ع���اون االق���ت�������ض���ادي ب��ني 

البلدين ؟

اللجنة  ف����اإن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر  وم���ن 

راب��ع  تعقد  ���ض��وف  امل�ضركة  احلكومية 

خالها  و���ض��ي��ت��م  باكو   يف  اج��ت��م��اع��ات��ه��ا 

بحث �ضبل التعاون بني البلدين يف كافة 

املجاالت ، واإزالة العقبات التي حتد من 

 ، بينهما  التجاري  التبادل  حركة  زي��ادة 

ودع��م  املتبادلة  اال�ضتثمارات  وت�ضجيع 

القطاع  ممثلي  ب��ني  الثنائية  ال��ل��ق��اءات 

، وال��ع��م��ل  ك���ا اجل���ان���ب���ني  اخل���ا����ص يف 

ل�����ض��رورة ت��ف��ع��ي��ل االت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ي مت 

ال�ضنوات  خ��ال  البلدين  ب��ني  توقيعها 

 40 من  اأك��ر  عددها  بلغ  والتي  املا�ضية 

البلدين يف جماالت  بني  وقعت  اتفاقية 

امل���������ض����رك وق������د مت ح��ي��ن��ه��ا  ال����ت����ع����اون 

البلدين  م��ن  متخ�ض�ضة  جل��ان  ت�ضكيل 

اتفاقيات  بنود  وتطبيق  بتنفيذ  لل�ضروع 

ال����ت����ع����اون االق���ت�������ض���ادي���ة وال���ت���ج���اري���ة 

وال��ث��ق��اف��ي��ة،وال�����ض��ي��اح��ي��ة ، وال�����ض��ن��اع��ات 

الدفاعية. 

ك���ذل���ك ي�����ض��ع��ى اجل���ان���ب���ان ل��ت�����ض��ج��ي��ع 

جمال  يف  لا�ضتثمار  االذري��ة  ال�ضركات 

االأردن  يف  وال��غ��از  ال��ن��ف��ط  ع��ن  التنقيب 

اإ�ضافة  االإنتاج  تقا�ضم  اتفاقات  اإط��ار  يف 

اىل ال��ب��ح��ث الإم��ك��ان��ي��ة ا���ض��ت��رياد ال��غ��از 

اأذربيجان.  الطبيعي من 

اأ�ضري اإىل انه يف الفرة  اأن  اأود   وهنا 

اإىل  اأذربيجان   حت��ول��ت  ف��ق��د  االخ����رية 

وال�ضرق  اأوروب��ا  بني  يربط  وممر  معرب 

االأق�����ض��ى خ��ا���ض��ة يف جم���ال ن��ق��ل ال��غ��از 

خط  ط���ري���ق  ع���ن  والطاقة   ال��ط��ب��ي��ع��ي 

 – ب���اك���و  ال�����ذي ميتد   ال���ن���ف���ط  اأن����ب����وب 

– ج���ي���ح���ان وي���ن���ق���ل امل������واد  ت��ب��ل��ي�����ض��ي 

�ضواطئى  اإىل  قزوين  بحر  النفطية من 

البحر املتو�ضط يف تركيا ، كما مت ان�ضاء 

 2018 الغاز اجلنوبي يف �ضهر مايو  ممر 

�ضاه  حقل  م��ن  ال��غ��از  �ضي�ضدر  وال���ذي   ،

دنيز االذربيجاين اىل اوروبا وفيما بعد 

لهذا  اخرى  يتم �ضم م�ضادر غاز  �ضوف 

 16 امل�����ض��روع يف ح��ني ب��دا امل�����ض��روع ب�ضخ 

مليار   31 اىل  لي�ضل  مكعب  مر  مليار 

مر مكعب خال عام 2026 ، كما اأنه يف 

احلديد  �ضكة  خط  افتتاح  مت   2017 ع��ام 

باكو - تبيلي�ضي - قار�ص بني اأذربيجان 

وقد   ، كم   826 طوله  وجورجيا  وتركيا 

�ضكل ذلك خطوة مهمة يف روابط النقل 

االأوروبي وتركيا وجورجيا  بني االحتاد 

القدمي  احلرير  طريق  عرب  واأذربيجان 

5 م���اي���ني م��ن  ل��ن��ق��ل  امل����ج����ال  ، وه����ي����اأ 

مت   2019 ع����ام  ويف   ، ���ض��ن��وي��ا  ال��ب�����ض��ائ��ع 

امل�ضافرين. لنقل  ا�ضتخدامه 

وه��ن��اك  ال�ضياحي   ال��ت��ع��اون  ث��ال��ث��ا: 

حديث عن  رحات طريان مبا�ضرة بني 

باكو وعمان؟

ب��ني  ����ض���ه���دت  ال�������ض���ي���اح���ة  ح����رك����ة  ان 

ارت��ف��ع  ف��ق��د  ملمو�ضا،  ن�ضاطا  ال��ب��ل��دي��ن 

اأذربيجان  اإىل  االردن��ي��ني  ال�ضياح  اع��داد 

�ضنوات  ث��اث  اخ��ر  خ��ال  ا�ضعاف  ع��دة 

قادمة  حقيقية  ف��ر���ص  وه��ن��اك  ما�ضية 

، وخ����ال زي����ارة ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

اأذرب��ي��ج��ان فقد  ال��ث��اين اىل ج��م��ه��وري��ة 

ب��ني ج��ال��ت��ه وفخامة  ج���رت م��ب��اح��ث��ات 

ت�ضيري  ح����ول  ع��ل��ي��ي��ف  ال���ه���ام  ال��رئ��ي�����ص 

، وك��ان من  خط ج��وي بني عمان وباكو 

ال��رح��ات  ت�ضيري  ي��ج��ري  اأن  امل��ف��ر���ص 

م��ا ب��ني ع��م��ان وب��اك��و ن��ه��اي��ة ���ض��ه��ر اأي���ار 

م����ن ال����ع����ام اجل������اري  مب���ع���دل رح��ل��ت��ني 

اإمرباير   ( ط��راز  من  بطائرة  اأ�ضبوعيا 

اجلوية  اخلطوط  ل�ضركة  التابعة   )190

»ب��وت��ا« هي  ���ض��رك��ة  ف���اإن  »ب��وت��ا«، وللعلم 

منخف�ضة  اأذرب��ي��ج��ان��ي��ة  ط���ريان  ���ض��رك��ة 

ال���ك���ل���ف���ة م����ق����ره����ا ب�����اك�����و، وق���اع���دت���ه���ا 

حيدر  م��ط��ار  يف  الرئي�ضية  الت�ضغيلية 

ال�ضركات  اإح��دى  وه��ي  ال���دويل،  علييف 

امل���م���ل���وك���ة ل�����ض��رك��ة اخل���ط���وط اجل���وي���ة 

 . االأذربيجانية 

انت�ضاء  ت��داع��ي��ات  ع��ل��ى  وب��ن��اءا  ول��ك��ن 

ت�ضغيل  تاأجل موعد  كورونا فقد  مر�ص 

هذا اخلط اإىل فرة زمنية قادمة  وكلنا 

اأمل باأن هذا االأمر �ضوف ي�ضهم يف تعزيز 

ال�ضيما  البلدين  بني  الثنائية  العاقات 

يف امل��ج��ال��ني االق��ت�����ض��ادي وال�����ض��ي��اح��ي، 

ال��ت��ن�����ض��ي��ق لرتيب  ي��ت��م  ���ض��وف  وك��ذل��ك 

زي�����ارات ع��م��ل م��ت��ب��ادل��ة مل��م��ث��ل��ي ���ض��رك��ات 

ال�����ض��ي��اح��ة االأردن�����ي�����ة واالذرب���ي���ج���ان���ي���ة 

لتعزيز التعاون بني البلدين.

باأن �ضيكون هناك انطاقة   وال �ضك 

العاقات  تطوير  م�ضتوى  على  جديدة 

الأهمية   ن��ظ��رن��ا  م���ا  اإذا  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 

ال�������دور ال������ذي ����ض���ي���وؤدي���ه اإط�������اق خ��ط 

ال�����ط�����ريان يف ت���ع���زي���ز ال����ع����اق����ات ب��ني 

وخا�ضة  ال�ضعد  خمتلف  على  البلدين 

ت��و���ض��ي��ع وازدي�����اد ن�ضاط  ع��ل��ى م�����ض��ت��وى 

والذي  البلدين  بني  ال�ضياحية  احلركة 

وا�ضحة  نتائج  يثمر  ���ض��وف  ب��ال�����ض��رورة 

ع��ل��ى م�����ض��ت��وى زي������ادة ن�����ض��اط احل��رك��ة 

التجارية وجماالت اال�ضتثمار. 

رابعا: كيف تنظرون اىل زيارة جالة 

امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين اىل اذرب��ي��ج��ان 

واهميتها؟ موؤخرا 

ل����ق����د ق�������ام ج����ال����ة امل����ل����ك ع����ب����داهلل 

الها�ضمية  االردنية  اململكة  ملك  الثاين 

ب���زي���ارة ر���ض��م��ي��ة خ���ال ���ض��ه��ر دي�����ض��م��رب 

ب��دع��وة  اأذرب���ي���ج���ان  جل��م��ه��وري��ة    2019

م����ن ف���خ���ام���ة ال���رئ���ي�������ص ال����ه����ام ع��ل��ي��ي��ف 

�ضكلت  وقد  اأذربيجان  جمهورية  رئي�ص 

م�ضار  على  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  ال��زي��ارة  تلك 

البلدين  ب��ني  ال��ق��ائ��م  ال��ث��ن��ائ��ي  ال��ت��ع��اون 

ال�����ض��ق��ي��ق��ني وف���ر����ض���ة مل��ن��اق�����ض��ة ت��ع��زي��ز 

امل�ضرك  والتتن�ضيق  الثنائية  العاقات 

ح�����ول ال��ق�����ض��اي��ا ال���دول���ي���ة ال���راه���ن���ه ، 

ك��م��ا رك���زت ع��ل��ى ت��و���ض��ي��ع اف���اق ال��ت��ع��اون 

االقت�ضادية  امل��ج��االت  يف  البلدين  ب��ني 

وال�ضناعات  وال�ضياحية  واال�ضتثمارية 

ال��دف��اع��ي��ة وزي������ادة ال���ت���ب���ادل ال��ت��ج��اري 

اإ���ض��اف��ة ع��ل��ى ال��ب��ن��اء ع��ل��ى االت��ف��اق��ي��ات 

امل���ربم���ه ب��ي��ن��ه��م��ا ك��م��ا مت ال��ت��اك��ي��د على 

�ضرورة ادامة التن�ضيق بني البلدين مبا 

والركيز  امل�ضركة  م�ضاحلهما  يخدم 

االقت�ضاد  لتح�ضني جماالت  العمل  على 

ق�ضايا  من  ا�ضتجد  ملا  االه��م  كانت  وقد 

امل�ضتوى الدويل واالقليمي  عديدة على 

الثنائي  والتعاون 

ومن اجلدير بالذكر فقد مت االتفاق 

البلدين  ق���ادة  ب��ني  ال��زي��ارة  تلك  خ��ال 

ع��ل��ى ت�����ض��ي��ري خ���ط���وط ج���وي���ة ع��ار���ض��ة 

وقيام معار�ص �ضناعية وتعزيز التجارة 

واال���ض��ت��ف��ادة  اخل����ربات  وت��ب��ادل  البينية 

االردن��ي��ة يف جم��االت عدة  التجربه  من 

وع�ضكرية. وبيئية  اقت�ضادية 

دور  اىل  ت���ن���ظ���رون  ك��ي��ف   : خ��ام�����ض��ا 

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

ال�ضورة  وتو�ضيح  اال���ض��ام  ع��ن  ال��دف��اع 

لا�ضام؟  احلقيقية 

اإن روؤية جالة امللك عبداهلل  وا�ضحة 

وحم�����ددة االأه������داف وك���ذل���ك ال��و���ض��ائ��ل 

الإجن�������اح امل���ه���م���ة يف ت��و���ض��ي��ح ال�������ض���ورة 

اأولوية  تعترب  التي  لاإ�ضام  احلقيقية 

يف  متثلت   وال��ت��ي  جالته   اأج��ن��دة  على 

االإ�ضامي  للدين  النبيلة  القيم  اإب���راز 

احل��ن��ي��ف واإي�������ض���اح ���ض��ورت��ه ال��ن��ق��ي��ة... 

ال����ذي ه���و دي����ن ال��ت�����ض��ام��ح وال��و���ض��ط��ي��ة 

ما  والتطرف، وهو  االإره��اب  ينبذ  الذي 

ال��ت��ي باتت  »ر���ض��ال��ة ع��م��ان«  اأك���دت عليه 

بف�ضل  وا�ضع  عاملي  نطاق  على  معروفة 

جهود   اإن  جلالته.  ال�ضخ�ضية  اجلهود 

ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين مل تقف 

ع��ن��د ه����ذا احل����د ب���ل جت������اوزت احل����دود 

الوطنية واالإقليمية يف تو�ضيح ال�ضورة 

العاملية،  اإىل  لت�ضل  لاإ�ضام  احلقيقية 

ح���ي���ث اأط����ل����ق ج���ال���ت���ه ح���م���ل���ة ع��امل��ي��ة 

دول  خمتلف  �ضملت  ح����وارات  تت�ضمن 

العامل من غربه اإىل �ضرقه. 

وق���د ����ض���ارك ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 

ال���ث���اين ب�����ض��ورة ���ض��خ�����ض��ي��ة ن��ا���ض��ط��ة يف 

العمل  يف  وامل�����ض��اءل��ة  ال�ضفافية  تر�ضيخ 

ال��ع��ام. وق���د ع��م��ل دون ك��ل��ل ع��ل��ى تقدم 

واحدا  االأردن  جاعًا  املدنية،  احلريات 

م��ن اأك���ر ال��ب��ل��دان ت��ق��دم��ي��ة يف ال�����ض��رق 

�ضن  على  باهتمام  عمل  كما  االأو���ض��ط. 

ال��ت�����ض��ري��ع��ات ال�������ض���روري���ة ال���ت���ي ت��وؤم��ن 

ل��ل��م��راأة دورا ك��ام��ا غ���ري م��ن��ق��و���ص يف 

احل����ي����اة االج���ت���م���اع���ي���ة واالق���ت�������ض���ادي���ة 

اململكة وال�ضيا�ضية يف 

����ض���اد����ض���ا: م���وق���ف���ك���م م����ن ال��ق�����ض��ي��ة 

والقد�ص؟  الفل�ضطينية 

لي�ص من اخلفاء اأن اأذربيجان، فقدت 

االإ�ضامي  العامل  مع  الع�ضوية  �ضلتها 

اأنها  غ��ري  ال�ضوفييتية،  احلقبة  خ��ال 

اإ���ض��ت��ع��ادت��ه��ا ف����ور اإ����ض���م���ح���ال ال��ن��ظ��ام 

منظمة  اىل  واإن�����ض��م��ام��ه��ا  ال�����ض��ي��وع��ي 

امل���وؤمت���ر االإ����ض���ام���ي اآن������ذاك وم��ن��ظ��م��ة 

دي�ضمرب   8 يف  اليوم  االإ�ضامي  التعاون 

الدفاع  يف  للتو  واإن��خ��رط��ت   ،  1991 ع��ام 

ع���ن ال��ق�����ض��اي��ا االإ���ض��ام��ي��ة يف امل��ح��اف��ل 

بفعالية  وامل�ضاركة  الدولية  واالأو���ض��اط 

ت��وؤرق  التي  لل�ضراعات  حلول  اإي��ج��اد  يف 

الق�ضية  راأ�ضها  وعلى  االإ�ضامي  عاملنا 

الفل�ضطينية.

اأذرب��ي��ج��ان  ج��م��ه��وري��ة  ت�ضتمر  ح��ي��ث 

�ضوف  التي  الدولتني  حل  مبداأ  دعم  يف 

امل�ضتقلة  فل�ضطني  دولة  قيام  اىل  ت��وؤدي 

وح��ل  ال�ضرقية  ال��ق��د���ص  عا�ضمتها  م��ع 

 ، ال��ن��زاع ع��ن ط��ري��ق م��ف��او���ض��ات �ضلمية 

اأذرب��ي��ج��ان ودول���ة  ب���اأن ج��م��ه��وري��ة  علما 

املتبادل  ب��االإع��راف  قامتا  ق��د  ف�ضلطني 

ال��ع��اق��ات  ت��اأ���ض��ي�����ص  1992 وت��ب��ع��ه��ا  ع���ام 

الدبلوما�ضية يف العام ذاته.

 ،1991 ع������ام  يف  اإ����ض���ت���ق���ال���ه���ا  م���ن���ذ 

يف  اإ�ضتطاعتها  بقدر  اأذربيجان  اأ�ضهمت 

فل�ضطني  ل��دول��ة  امل����ايل  ال��دع��م  ت��وف��ري 

اأنها  اإذ  مبا�ضر.  غ��ري  اأو  مبا�ضر  ب�ضكل 

 2013 ع����ام  ي��ون��ي��و   11 يف  اإ���ض��ت�����ض��اف��ت 

املايل  االأم��ن  ل�ضبكة  التاأ�ضي�ضي  املوؤمتر 

الفل�ضطيني  ال�ضعب  ل��دع��م  االإ���ض��ام��ي 

وم�����وؤمت�����ر امل���ان���ح���ني ل���ت���م���وي���ل اخل��ط��ة 

االإ����ض���رات���ي���ج���ي���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��ق��ط��اع��ي��ة 

يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���ص، ح��ي��ث ح��ظ��ي ه��ذان 

املوؤمتران باإ�ضادة الدول االإ�ضامية.

ك��م��ا ق��دم��ت ح��ك��وم��ة اأذرب��ي��ج��ان منذ 

فل�ضطني  لدولة  ماليا  دعما   2013 ع��ام 

وال����وك����ال����ة االأمم����ي����ة ل���غ���وث وت�����ض��غ��ي��ل 

قدره   ، )اأونروا(  الفل�ضطيني  الاجئني 

اأم��ري��ك��ي وذل��ك  7 م��اي��ني دوالر  ف���وق 

يف ظ���ل خ��ربت��ه��ا امل����ري����رة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق 

ب���االأع���ب���اء االإق��ت�����ض��ادي��ة واالإج��ت��م��اع��ي��ة 

الاجئني  وجود  على  املرتبة  الباهظة 

ال�ضامل  الدعم  عن  ناهيك  وامل�ضردين، 

يف اإزالة كل ما قد يقف عائقا اإقت�ضاديا 

باكو  الفل�ضطينية يف  ال�ضفارة  اأمام عمل 

التي مت اإفتتاحها عام 2010.

االردن  دع����م  ت�����رون  ك��ي��ف   : �ضابعا  

اذربيجان؟ لق�ضايا 

اإن���ن���ا ن��ع��ي�����ص ع��ل��ى ار������ص امل��م��ل��ك��ة يف 

الدعم  ان��واع  كافة  ونتلقى  الثاين  بلدنا 

ك���ان  �����ض����واء  امل����ج����االت  ك����ل  يف  االردين 

دعم  خ��ال  م��ن  ذل��ك على �ضعيد دويل 

احتال  ب�ضاأن  اأذربيجان  لق�ضية  االردن 

�ضخ�ص  ارا�ضيها وجلوء مليون  20%من 

يل  بد  ال  وهنا   ، اال�ضلية  ارا�ضيهم  من 

امل�ضرف  االردين  امل��وق��ف  اىل  ا���ض��ري  اأن 

ب���ا����ض���دار ب���ي���ان م����ن جم��ل�����ص االع���ي���ان 

التي  خ��وج��ايل  م��ذب��ح��ة  ي��دي��ن  االردين 

والتي كر�ضها  وقعت يف مدينة خوجايل 

وعلى   ، اإب��ادة جماعية  اأنها  على  املجل�ص 

���ض��ع��ي��د اأخ����ر  ف����اإن ا���ض��ت��ق��ب��ال ال��ط��اب 

االردن  يف  ل���ل���درا����ض���ة  االذرب���ي���ج���ان���ي���ني 

وت���وف���ري ك��اف��ة ان����واع ال���دع���م وال��رع��اي��ا 

ل���ل���ج���ال���ي���ة االأذرب����ي����ج����ان����ي����ة امل�����وج�����ودة 

ب�������االأردن ، وك���ذل���ك ت��ل��ق��ي ك���اف���ة ان����واع 

ار���ص  على  ل�ضفارتنا  وامل�����ض��ان��دة  ال��دع��م 

وق�ضاياها  ب�ضوؤونها  واالهتمام  اململكة 

وت���وف���ري االم�����ن وال�������ض���ام���ه ل���ك���وادرن���ا 

امل�ضتويات  اأع��ل��ى  وع��ل��ى  الدبلوما�ضيني 

وال������ذي ن��ح��ظ��ى ب���ه ون���ح���ن ن��ق��ي��م ع��ل��ى 

ار�ضها.  

ث��ام��ن��ا : ه��ل ���ض��ي��ك��ون ه��ن��اك اج��ت��م��اع 

للجنة امل�ضركة بني البلدين؟

احلكومي�ة  اللجنة  تاأ�ضي�ص  مت  ل��ق��د 

االأذرب���ي���ج���ان���ي���ة االأردن����ي����ة امل�����ض��رك��ة يف 

جم���ال ال��ت��ع��اون االق��ت�����ض��ادي ال��ت��ج��اري 

اجتماعاتها  اأوىل  ع��ق��دت  وق���د  التقني 

فرباير   26-25 من  الفرة  يف  عمان  يف 

ب���ان  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر  وم�����ن   ،  2009

االج���ت���م���اع ال����راب����ع ل��ل��ج��ن��ة احل��ك��وم��ي��ة 

باكو  يف  �ضيعقد  امل�ضركة  االأذربيجانية 

و���ض��ع  ي��ت��م  و����ض���وف   ،2020 ع����ام  خ����ال 

اجندة وبرنامج عمل لتلك االجتماعات 

تهدف  التي  املوا�ضيع  خمتلف  ملناق�ضة 

ل��ت��ط��وي��ر وت��و���ض��ي��ع جم�����االت ال��ت��ع��اون 

وال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري ب���ني ال��ب��ل��دي��ن يف 

يف  البحث  وتت�ضمن  امل��ج��االت،  خمتلف 

واإن�ضاء  املعار�ص  وتنظيم  اإق��ام��ة  جم��ال 

���ض��رك��ات جت���اري���ة م�����ض��رك��ة وت��اأ���ض��ي�����ص 

جمل�ص اأعمال لتو�ضيع جماالت التعاون 

ال��ت��ج��اري واالق��ت�����ض��ادي ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 

ال�ضقيقني.

وتن�ضيق  ت��ع��اون  ه��ن��اك  ه��ل   : ت��ا���ض��ع��ا 

االره���اب  مكافحة  ق�ضايا  يخ�ص  فيما 

االه���ت���م���ام  ذات  ال����دول����ي����ة  وال���ق�������ض���اي���ا 

امل�ضرك؟

ت���دي���ن  اذرب�����ي�����ج�����ان  ج���م���ه���وري���ة  اإن 

بغ�ص  وا�ضكاله  ان��واع��ه  بكافة  االره���اب 

ال�ضيا�ضية  وا�ضبابه  دوافعه  عن   النظر 

او االق��ت�����ض��ادي��ة او ال��دي��ن��ي��ة .....ال�����خ ، 

املجتمع  جهود  كاما  تاييدا  توؤيد  كما 

ال������دويل يف م��ك��اف��ح��ة االره�������اب  ح��ي��ث 

ي�ضكل  ن��ظ��ره��ا  م��ن وج��ه��ه  االره�����اب  ان 

وا�ضتقرار  امن  يهدد  عاما  عامليا  خطرا 

و�ضامة  وحدة  وين�ضف  ال�ضعوب  وحياة 

دول  وا�ضتقرار  وام��ن  و�ضيادة  االرا���ض��ي 

ال���ع���امل وك���م���ا ت���دع���و اع�������ض���اء امل��ج��ت��م��ع 

والتعاون  التن�ضيق  �ضرورة  على  الدويل 

م�����ن اج������ل ات�����خ�����اذ ك����اف����ة االج����������راءات 

امل�ضركة ملكافحة االرهاب.

وق�����د اأك������د ف���خ���ام���ة ال���رئ���ي�������ص ال���ه���ام 

علييف ومن خال مباحثاته مع جالة 

ح��ر���ص  على   ال����ث����اين  ع����ب����داهلل  امل���ل���ك 

والتن�ضيق  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  اأذرب��ي��ج��ان 

املجاالت كافة، معربا عن  االأردن يف  مع 

به  يقوم  ال��ذي  امل��ح��وري  ل��ل��دور  تقديره 

ال�ضام  حتقيق  يف  امللك  بقيادة  االأردن 

واال�ضتقرار يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط

اأذربيجان  ف��اإن  بالذكر  اجلدير  وم��ن 

وملدة  االنحياز  عدم  حركة  رئا�ضة  تولت 

3 �ضنوات  خال عام 2019 علما بان هذه 

�ضعيد  ع��ل��ى  ه��ام��ا  دورا  ت��ل��ع��ب  امل��ن��ظ��م��ة 

احلفاظ على ال�ضام واالمن يف العامل. 

بع�ضهما  البلدان  يدعم  هل   : عا�ضرا 

يف املوؤ�ض�ضات واملحافل الدولية؟

ي���وج���د ت����واف����ق ت�����ام ب����ني اأذرب���ي���ج���ان 

اجتاه  ال�ضيا�ضي  ال�ضعيد  على  واالردن 

البلدين  ب��ني  النظر  ووج��ه��ات  امل��واق��ف 

ال�����ض��ق��ي��ق��ني ح���ي���ال خم��ت��ل��ف ال��ق�����ض��اي��ا 

موقف  واأه��م��ه��ا   ، وال��دول��ي��ة  االقليمية 

اأذرب���ي���ج���ان ال����ذي ي��ن�����ض��ج��م م���ع امل��وق��ف 

الفل�ضطيني  ال�����ض��راع  اإجت�����اه  االردين 

اال���ض��رائ��ي��ل��ي ، ب�����ض��رورة اإن��ه��اء ال�����ض��راع 

اأ���ض��ا���ص  ع��ل��ى  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي  الفل�ضطيني 

ح���ل ال���دول���ت���ني، مب���ا ي��ف�����ض��ي اإىل ق��ي��ام 

امل�����ض��ت��ق��ل��ة على  ال���دول���ة ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة 

 1967 ع��ام  حزيران  من  الرابع  خطوط 

ال�ضرقية. القد�ص  وعا�ضمتها 

تثمن  اأذرب���ي���ج���ان  ح��ك��وم��ة  واأن  ك��م��ا 

وتقدر املواقف الثابتة للمملكة االردنية 

ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  اط���ار  يف  الها�ضمية 

وم��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون اال���ض��ام��ي ال��داع��م 

الدائر  النزاع  وانهاء  املفاو�ضات  خليار 

م��ن��ذ ���ض��ن��وات يف اق��ل��ي��م ن��اغ��ورن��و ك��ارب��اغ 

االذرب���ي���ج���اين ، ك��م��ا ون��ع��رب ع��ن اأم��ل��ن��ا 

النزاع  لهذا  ع��ادل  ح��ل  اىل  التو�ضل  يف 

ي�������ض���م���ن وح�������دة و�����ض����ام����ة االرا������ض�����ي 

االذرب���ي���ج���ان���ي���ة وع�����ودة ال���اج���ئ���ني اىل 

ديارهم.

اأذربيجان ننظر بعني الفخر  واأننا يف 

ال��ه��ا���ض��م��ي��ة  ال���ق���ي���ادة  اإىل  واالإع�����ج�����اب 

االأردن وع��ربت  ق���ادت  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

يف  هائلة  ح�ضارية  منجزات  ظ��ل  يف  ب��ه 

خم��ت��ل��ف ن���واح���ي احل���ي���اة  رغ����م ج��م��ي��ع 

والتي  املنطقة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات 

ت�������ض���ب ج��م��ي��ع��ه��ا يف ق���ل���ب ه�����ذا ال��ب��ل��د 

ن�ضيد  ك��م��ا   ، امل��ع��ط��اء  ال��ك��رمي  ال�����ض��ق��ي��ق 

االأردنية  للمملكة  اخلارجية  بال�ضيا�ضة 

ال��ه��ا���ض��م��ي��ة ال���ت���ي ت���ق���وم ع���ل���ى اأ����ض���ا����ص 

االع�����راف ب��احل��ق��وق وم���ب���ادئ اح���رام 

�ضيادة الدول ، وعدم التدخل يف ال�ضوؤون 

الداخلية لكل دولة. 

اتفاقيات  ه��ن��اك  ه��ل  ع�����ض��ر:  احل���ادي 

تعاون موقعة بني البلدين كم عددها؟

اتفاقية   40 م��ن  اأك���ر  ح��ال��ي��ا  ي��وج��د 

ت���ع���اون ب���ني ال��ب��ل��دي��ن مت ت��وق��ي��ع��ه��ا يف 

االأردن  وق����ع  ك��م��ا   ، امل����ج����االت  خم��ت��ل��ف 

واأذرب���ي���ج���ان ع��ل��ى ه��ام�����ص زي����ارة العمل 

جل����ال����ة امل����ل����ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين اإىل 

 2019 دي�ضمرب  يف  اأذرب��ي��ج��ان  جمهورية 

االع��راف  تبادل  ب�ضاأن  تفاهم  مذكرة   ،

للماحني  البحرية  االأه��ل��ي��ة  ب�ضهادات 

العاملني يف البحر بني الهيئة البحرية 

واالت�������ض���االت  ال��ن��ق��ل  ووزارة  االأردن����ي����ة 

وم��ذك��رة  اأذرب��ي��ج��ان،  يف  والتكنولوجيا 

ت��ف��اه��م اأخ������رى ب���ني وزارت�������ي ال��ث��ق��اف��ة 

للتعاون يف املجال الثقايف. و�ضوف ينعقْد 

خ���اَل ال��ع��ام احل���ايل االج��ت��م��اُع ال��راب��ع 

ل��ل��ج��ن��ِة احل��ك��وم��ي��ِة امل�����ض��رك��ِة يف ب��اك��و 

اجتماع  يعقُد  و���ض��وف  كما   ، اأذرب��ي��ج��ان 

ِم��ن��ت��دى رج����ال االأع����م����ال ع��ل��ى ه��ام�����ص 

الهام  الرئي�ص  لفخامة  املتوقعة  الزيارة 

علييف اإىل االردن خال العام اجلاري . 

اأذربيجان  جمهورية  خ�ض�ضت  وقد  كما 

ل��ل��ط��اب االردن���ي���ني ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��ح 

الدرا�ضية التي قدمت من جامعة اخلزر 

ومميزات  وب�ضروط    ADA وجامعة 

���ض��اأن��ه زي���ادة وتو�ضيع  ع��ال��ي��ة وه���ذا م��ن 

البلدين  ب��ني  الثقايف  التعاون  جم��االت 

، وه���ن���اك اجت����اه ت���ع���اون م��ت��ب��ادل ل��رف��ع 

قبل  املخ�ض�ضة من  الدرا�ضية  املنح  عدد 

وتطوير  رف��ع  �ضاأنه  م��ن  وه��ذا  البلدين 

وتو�ضيع جماالت التعاون بني البلدين. 

ب��ال��ذك��ر ف��اإن��ن��ا نتطلع   وم��ن اجل��دي��ر 

ك���ل ما  ت��رج��م��ة  اأو����ض���ع واىل  ل��ع��اق��ات 

وقعناه واتفقنا عليه اإىل ار�ص الواقع .

ال�����ث�����اين ع�������ض���ر: ه�����ل ه����ن����اك ب������ودار 

حت���وم يف االف����ق  حل��ل ال���ن���زاع  االرم��ن��ي 

االذربيجاين 

م�ضتمرا  االرم��ن��ي  ال���ع���دوان  ي���زال  ال 

ع��ل��ى ج��م��ه��وري��ة اذرب���ي���ج���ان مب�����ض��اع��دة 

ب��ع�����ص ال�����دول اخل���ارج���ي���ة وامل��ت��م��ث��ل يف 

و�ضبع  ك��اراب��اخ  ن��اغ��ورين  اقليم  اح��ت��ال 

م��ن��اط��ق اخ�����رى  ت�����ض��ك��ل يف جم��م��وع��ه��ا 

 ، اذربيجان  جمهورية  ارا���ض��ي  من   %20

اك��ر م��ن عقد من  وبالرغم م��ن م��رور 

ال��زم��ان ع��ل��ى ح��دوث��ه وق���د ت��زام��ن ه��ذا 

�ضارخا  ان��ت��ه��اك��ا  ي�ضكل  ال���ذي  ال��ع��دوان 

ال�ضيادة  ح��ق  وم��ب��ادئ  ال���دويل  للقانون 

و����ض���ام���ة االرا������ض�����ي وح�������ض���ن اجل�����وار 

وح����رم����ة ان����ت����ه����اك احل��������دود ال���دول���ي���ة 

ا�ضتقال  اعان  مع   ، امل�ضتقلة  للبلدان 

1991م. جمهورية اذربيجان عام 

وك���م���ا ت���ع���ل���م���ون ف����اإن����ه ق����د ن���ت���ج ع��ن 

ال����ع����دوان  االرم���ي���ن���ي ع��ل��ى ج��م��ه��وري��ة 

اذرب���ي���ج���ان ت�����ض��ري��د و ن�����زوح اك����ر من 

يعي�ضون  اذرب���ي���ج���اين  م���واط���ن  م��ل��ي��ون 

املا�ضية  ال�ضنوات  ط��وال  قا�ضية  ظروفا 

العديد من  ، وقد جنم عن ذلك ظهور 

وان�ضغال  قلق  اث��ارت  االن�ضانية  امل�ضاكل 

املجتمع الدويل برمته. 

 وم�����ن ج���ه���ة اخ�������رى ي����ب����ذل رئ��ي�����ص 

اجل���م���ه���وري���ة ف���خ���ام���ة ال����ه����ام ع��ل��ي��ي��ف 

جهودا كبرية للتو�ضل اىل حل بالطرق 

االذربيجاين،  االرمني  للنزاع  ال�ضلمية 

م��رارا وبطريقة  اأذرب��ي��ج��ان  اك��دت  حيث 

ع��م��ل��ي��ة مت�����ض��ك��ه��ا مب����ب����ادىء ال��ت�����ض��وي��ة 

من  مواقفها  وتبني  للنزاعات  ال�ضلمية 

اج��ل ح��ل ال��ن��زاع االرم��ن��ي االذرب��ي��ج��اين 

ع��ل��ى ا����ض���ا����ص ال���ق���ان���ون ال������دويل وع���دم 

الدول  ارا�ضي  و�ضامة  ب�ضيادة  امل�ضا�ص 

واحرام حقوق االن�ضان . 

الطيبة  الفر�ضة  ه��ذه  اأنتهز  اأن   اأود 

مليكا  الها�ضمية  االأردنية  اململكة  واأهنئ 

الرابع  اال�ضتقال  بيوم  وحكومة و�ضعبا 

وال�����ض��ب��ع��ني ال���ي���وم ال���وط���ن���ي ل������اردن ، 

االأردنيني  االخوة  احتفال  يتزامن  حيث 

باليوم  احتفاالتنا  مع  الوطني  بعيدهم 

املنا�ضبة  وبهذه   ، جلمهوريتنا  الوطني 

ات���ق���دم جل��م��ي��ع اب���ن���اء امل��م��ل��ك��ة االردن���ي���ة 

ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة اخل��ال�����ض��ة ، وب������دوام االأم����ن 

ظل  يف  وق��ي��ادة  �ضعبا  للمملكة  واالم���ان 

اهلل  عبد  امللك  اجل��ال��ة  �ضاحب  رع��اي��ة 

الثاين حفظه اهلل.

وال ب��د يل ه��ن��ا ون��ح��ن ن��واج��ه ال��ي��وم 

ا���ض��ي��د  اأن  االأ  امل�����ض��ت��ج��د  ك���ورون���ا  اأزم�����ة 

ال��ه��ا���ض��م��ي��ة  ال����ق����ي����ادة  اإدارة  ب���ح�������ض���ن 

واحلكومة االردنية لهذه االزمة ، فمنذ 

ظهور هذا الوباء وحتى املرحلة احلالية 

ال��ق��رارات  جميع  ف��اأن  اليها  و�ضل  التي 

بقيادة  االردنية  اتخذتها احلكومة  التي 

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

وم��ت��اب��ع��ت��ه ال��ث��اق��ب��ة ل��اأم��ور ف��ق��د كانت 

تكرار  بها  تفادت  وق��د  املثايل   وقتها  يف 

مواجهة  ف�ضلت يف  التي  الدول  �ضيناريو 

ه����ذا ال����وب����اء وب���ال���رغ���م م���ن اخل�����ض��ائ��ر 

االق��ت�����ض��ادي��ة ال��ت��ي ت��ك��ب��دت��ه��ا احل��ك��وم��ة 

ب�����ض��ب��ب ت���وق���ف م��ع��ظ��م ن���واح���ي احل��ي��اة 

فيها. العملية 
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ع��ام،  ك��ل  يف  ح��زي��ران  م��ن  التا�سع  ي�سّكل 

حم���ط���ة ت���اري���خ���ي���ة م�������س���رق���ة يف ت��اري��خ��ن��ا 

عبداهلل  امللك  جاللة  اعتلى  حيث  املعا�سر، 

ال��ث��اين، يف مثل ه��ذا ال��ي��وم م��ن ع��ام 1999، 

عر�ش اململكة الأردنية الها�سمية، لت�ستمر يف 

احلديثة  الدولة  بناء  م�سرية  جاللته  عهد 

الوطن  ���س��روح  واإع���الء  منجزاتها،  وتعزيز 

و�سون مقّدراته وتعزيز �سيادة القانون.

وتتطلع الأ�سرة الأردنية الواحدة يف عيد 

اجللو�ش امللكي احلادي والع�سرين، ملزيد من 

على  العتماد  حتقيق  عرب  والعطاء،  البذل 

الذات ملواجهة التحديات وال�سعي لتجاوزها، 

والإ�����س����رار ع��ل��ى ال��ع��م��ل ل��ل��ب��ق��اء اأمن���وذج���اً 

من  قوتها  ت�ستمد  التي  الع�سرية،  للدولة 

الوطنية،  ث��واب��ت��ه  واأ���س��ال��ة  اأبنائها  تعا�سد 

والقيم الرا�سخة التي حملتها ر�سالة الثورة 

العربّية الكربى، التي كان الأردن وما يزال 

وريثها ال�سيا�سي وحامل مبادئها، متطلعني 

التقدم  لتحقيق  للم�ستقبل  بتفاوؤل وعزمية 

ومتحملني  امللك،  جاللة  بقيادة  والزده���ار 

م�سوؤولياتهم جتاه وطنهم بثقة واقتدار.

الن�سجام  دللت  املنا�سبة  ه��ذه  وجت�ّسد 

الها�سمية  وق��ي��ادت��ه  ال�����س��ع��ب  ب��ني  ال��وط��ن��ي 

احل��ك��ي��م��ة، يف ال��ع��م��ل ن��ح��و ت��ع��زي��ز امل��ن��ج��زات 

وجتديد  وموؤ�س�ساته  ال��وط��ن  ���س��اأن  واإع���الء 

م�����س��رية  يف  الإرادة  وت��ع��زي��ز  ال��ه��م��م  ���س��ح��ذ 

لأن  اأبنائه،  �سواعد  اإىل  حتتاج  التي  الوطن 

واحلرية  الإرادة  ت�سنعُه  املن�سود  امل�ستقبل 

واملواطنة املنتمية لقيادتها ووطنها واأّمتها، 

ثابتة  بخطى  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����س��رية  ولت�ستمر 

امل�ستقبل، واحلفاظ على متيز  نحو  وواثقة 

والقت�سادي،  ال�سيا�سي  انفتاحه  يف  الأردن 

ف�������س���اًل ع����ن ت���ع���زي���ز الأم�������ن وال����س���ت���ق���رار 

التنمية  م��ف��اه��ي��م  وت��ب��ن��ي  وال��دمي��ق��راط��ي��ة، 

ال�ساملة وامل�ستدامة مبختلف اأبعادها.

قلوب  على  العزيزة  املنا�سبة  ه��ذه  وحِت��لُّ 

الأردنيني، يف ظل ظروف ا�ستثنائية وطارئة 

العام  ب��داي��ات  منذ  اأج��م��ع  ب��ال��ع��امل  ع�سفت 

العامل  دول  خمتلف  واجهت  حيث  احل��ايل، 

اإذ  امل�ستجد”،  ك���ورون���ا  “فريو�ش  ج��ائ��ح��ة 

اأظ����ه����رت امل��م��ل��ك��ة ك���ف���اءة ومت����ي����زاً ك��ب��ريي��ن 

يف ات��خ��اذه��ا جل��م��ي��ع الإج�������راءات ال��وق��ائ��ي��ة 

الح�����رازي�����ة مل���واج���ه���ة خ��ط��ر ت��ف�����س��ي ه��ذا 

الر�سمية  املنظومة  اأثبتت  كما  ال��ف��ريو���ش، 

الأردن��ي��ة بقيادة ج��الل��ة امل��ل��ك، وم��ن خالل 

ال�سحية  الأو�����س����اع  م���ع  ال�����س��ري��ع  ت��ع��ام��ل��ه��ا 

املجتمع  حت�سني  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  امل�����س��ت��ج��دة، 

و�سمان �سالمة اأفراده، عرب �سل�سلة قرارات 

وت���داب���ري ات��خ��ذت��ه��ا احل��ك��وم��ة ب��ت��وج��ي��ه��ات 

م��ل��ك��ي��ة، ل��ل��ح��د م���ن ت��ف�����س��ي ه���ذا ال��ف��ريو���ش 

ومواجهة انت�ساره.

ورغ����م ال���ظ���رف ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي ال����ذي مير 

ب���ه وط��ن��ن��ا ال���غ���ايل ج�����راء ه����ذه اجل��ائ��ح��ة، 

جميع  ت�����س��ّدر  ق��د  الأردين  امل��واط��ن  اأن  اإل 

الأولويات الوطنية، لتجنيبه خطر الإ�سابة 

�سحته  على  واحل��ف��اظ  العاملي  ال��وب��اء  بهذا 

منذ  امللك  جاللة  اأك���ده  م��ا  وه��و  و�سالمته، 

اأه��م من  “ما عندي  الأزم���ة بقوله  ب��داي��ات 

�سالمة املواطن الأردين”.

اإىل  الأردن  ا�ستند  عاماً،   21 م��دى  وعلى 

قواعد واأ�س�ش را�سخة يف الإ�سالح والعدالة 

من  متميز  من��وذج  واإىل  وامل�ساواة،  واحلرية 

الوحدة الوطنّية والعي�ش امل�سرك واحلوار 

وقبول الآخر، حيث جتاوز الأردنيون بقيادة 

الإقليمية  التحديات  خمتلف  امللك،  جاللة 

وقوة،  �سالبة  اإل  تزدهم  مل  التي  املحيطة، 

ومنعة و�سموداً.

ومنذ اعتالء جاللة امللك عر�ش اململكة، 

ك����ّر�����ش ج����ه����وده ن���ح���و ت��ر���س��ي��خ م��وؤ���س�����س��ات 

واإر���س��اء  ال�ساملة،  التنمية  وحتقيق  ال��دول��ة 

ال��دول  خمتلف  م��ع  املتينة  العالقات  اأ�س�ش 

ال�سقيقة وال�سديقة، اإىل جانب دعم م�سرية 

ال�سالم العاملي وتعزيز ح�سورها، كما نه�ش 

العربية  اأّمتيه  جت��اه  مب�سوؤولياته  جاللته 

والإ���س��الم��ي��ة وخ��دم��ة ق�����س��اي��اه��ا ال��ع��ادل��ة، 

ح��رة  ح��ي��اة  يف  ل�سعوبها  الأف�����س��ل  لتحقيق 

نبيل  ها�سمي  اإرٍث  اإىل  م�ستنداً  وك��رمي��ة، 

وال��ت��ف��اف ���س��ع��ب��ي، وت��ق��دي��ر اإق��ل��ي��م��ي وع��امل��ي 

خمتلف  يف  ال���ري���ادّي  ودوره����ا  الأردن  ملكانة 

امليادين.

ويف ال��وق��ت ال���ذي ت�����س��اع��دت ف��ي��ه وت��رية 

ال���ع���ن���ف وال���ت���ط���رف يف امل���ن���اط���ق امل��ح��ي��ط��ة 

امللك،  جاللة  بقيادة  الأردن  �سّكل  للمملكة، 

من���وذج���اً ل��ل��دول��ة ال��ق��وي��ة ال��را���س��خ��ة، التي 

مت�����س��ي وف���ق خ��ط��ط واث���ق���ة وم���درو����س���ة يف 

وتقوية  ال�سامل،  الإ�سالح  عملية  موا�سلة 

ال��ن�����س��ي��ج الج���ت���م���اع���ي، وت���ع���زي���ز امل��واط��ن��ة 

ال��ف��اع��ل��ة، وت��ر���س��ي��خ م��ب��ادئ ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 

و����س���ون ح��ق��وق الإن�������س���ان وت��ع��زي��ز مفاهيم 

احل�������وار وق����ب����ول الآخ��������ر، ون���ب���ذ ال��ت��ع�����س��ب 

والتطرف.

توليه عر�ش  امللك، منذ  ويوا�سل جاللة 

اململكة، نهج والده املغفور له باإذن اهلل جاللة 

ث��راه،  ب��ن ط���الل، طيب اهلل  امل��ل��ك احل�سني 

اإىل ال�سعب يف  ن��ذره يف خطاب وجهه  ال��ذي 

الرابع من �سباط العام 1962، عقب ولدته، 

لأ���س��رت��ه الأردن��ي��ة ال��واح��دة واأم��ت��ه العربية 

نف�سي،  ن��ذرت  اأنني  “مثلما  قائاًل:  الكبرية 

م��ن��ذ ال���ب���داي���ة، ل���ع���ّزة ه����ذه الأ�����س����رة وجم��د 

ن��ذرت عبداهلل  تلك الأّم���ة كذلك، ف��اإين قد 

لأ����س���رت���ه ال���ك���ب���رية، ووه���ب���ت ح��ي��ات��ه لأم��ت��ه 

املجيدة، ول�سوف يكرب عبداهلل ويرعرع، يف 

�سفوفكم وبني اإخوته واأخواته، من اأبنائكم 

ال��ع��ود وي��ق��وى له  ب��ه  وبناتكم، وح��ني ي�ستد 

الذي  اخلالد  اللقاء  ذل��ك  �سيذكر  ال�ساعد، 

ل��ق��ي ب���ه ك���ل واح����د م��ن��ك��م ب�����س��رى م��ول��ده، 

�ساءت  التي  العميقة،  البهجة  تلك  و�سيذكر 

اأن��ه��اره��ا،  ت��ف��ّج��ر  اأن  اإل  ووف���اوؤك���م  حمبتكم 

�سيعرف  وع��ن��ده��ا  قلوبكم،  م��ن  قلب  ك��ل  يف 

املخل�ش  اخل��ادم  كاأبيه،  يكون  كيف  عبداهلل 

لهذه الأ���س��رة، واجل��ن��دي الأم���ني، يف جي�ش 

العروبة والإ�سالم”.

وم����ن����ذ ت�������س���ّل���م ج����الل����ة امل����ل����ك ع���ب���داهلل 

اأب��ن��اء  اع��ت��رب  ال��د���س��ت��وري��ة،  �سلطاته  ال��ث��اين 

حما�سة  بني  جاللته  موائماً  عائلته،  �سعبه 

والثقافة  العلم  على  املتكئ  ال�سباب  وحيوية 

واحل���داث���ة، وب���ني احل��ك��م��ة والأ���س��ال��ة التي 

اإىل  والعملية،  العلمية  اخل���ربات  �سقلتها 

العمل  ���س��رورة  على  جاللته  تركيز  ج��ان��ب 

بر�سيخ �سيادة القانون واإدارة �سوؤون الوطن 

وال�سفافية،  والنزاهة  العدالة  من  مناخ  يف 

التي  الع�سر  متطلبات  خمتلف  وم��واك��ب��ة 

الأردنيني ومتكينهم  اإطالق طاقات  تفر�ش 

من خمتلف اأدوات العلم واملعرفة والتدريب 

والتاأهيل.

امل��واط��ن،  م�����س��ت��وى معي�سة  رف���ع  و���س��ك��ّل 

والرت�����ق�����اء مب�����س��ت��وى اخل����دم����ات امل��ق��دم��ة 

ل����ه، اأب�����رز اأول����وي����ات ج��الل��ة امل��ل��ك وج��وه��ر 

الإ�سالح  م�سرية  انطلقت  فقد  اهتماماته، 

ال�������س���ام���ل، ع���رب ت��و���س��ي��ع ق���اع���دة امل�����س��ارك��ة 

ال�سعبية واإ�سراك املواطنني يف �سنع القرار، 

م����ن خ�����الل اإق��������رار ح���زم���ة م����ن ال���ق���وان���ني 

والت�سريعات الإ�سالحية، اإىل جانب توجيه 

املتعاقبة  احل��ك��وم��ات  ب��ا���س��ت��م��رار،  ج��الل��ت��ه 

حل��م��اي��ة ال���ف���ئ���ات الأق������ل دخ�����اًل وال��ط��ب��ق��ة 

املالية،  الإ�سالحات  تطبيق  اأثناء  الو�سطى 

والتخفيف من معاناة املواطنني يف خمتلف 

ال���ظ���روف، ف�����س��اًل ع���ن ت��وج��ي��ه��ات جاللته 

حياة  ت��وف��ري  ل�سمان  للحكومة،  امل�ستمرة 

وم�ستقبل اأف�سل لالأردنيني.

وي��وؤم��ن ج��الل��ة امل��ل��ك، ب���اأن ث���روة الأردن 

احل��ق��ي��ق��ي��ة ه����ي امل�����واط�����ن، واأن�������ه ال��ع��ام��ل 

ال��رئ��ي�����س��ي يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���ط���ور، 

ي��وؤك��د جاللته  وه��و هدفها وحم��وره��ا، كما 

الأردين،  امل���واط���ن  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  ����س���رورة 

م�����ن خ������الل ت���ط���وي���ر ال���ت���ع���ل���ي���م يف ج��م��ي��ع 

م���راح���ل���ه وم�����س��ت��وي��ات��ه، وو����س���ع ال���ربام���ج 

وال����س���رات���ي���ج���ي���ات ال����ه����ادف����ة، ل���ت���زوي���ده 

مب��خ��ت��ل��ف امل����ع����ارف وامل�����ه�����ارات واخل������ربات 

الالزمة للدخول اإىل �سوق العمل.

اأه��م��ي��ة تكري�ش  امل���ل���ك،  وي���وؤك���د ج��الل��ة 

القانون،  و�سيادة  وامل�ساءلة  ال�سفافية  مبداأ 

وتعزيز  الفر�ش  وت��ك��اف��وؤ  ال��ع��دال��ة  وحتقيق 

لأف�سل  وف��ق��اً  ال��ف�����س��اد،  مكافحة  منظومة 

املعايري واملمار�سات الدولية.

الد�ستورية،  م�سوؤولياته  ت�سّلمه  وم��ن��ذ 

اإث����راء املمار�سة  امل��ل��ك ع��ل��ى  ح��ر���ش ج��الل��ة 

الدميقراطية املتجذرة يف الوجدان الأردين، 

وتو�سيع اأدوار ال�سلطة الت�سريعية والرتقاء 

ب��ه��ا ك��رك��ٍن اأ���س��ا���ش يف ال��ب��ن��اء ال��دمي��ق��راط��ي 

على  عمرها  ���س��ارف  التي  الأردن��ي��ة،  للدولة 

منذ  الأردن  �سهد  حيث  ال��زم��ان،  م��ن  ق��رن 

تويل جاللته مقاليد احلكم واأدائ��ه اليمني 

اأم����ام جمل�ش الم����ة، خ��ط��وات  ال��د���س��ت��وري��ة 

اإ���س��الح��ي��ة ك��ب��رية ق��اده��ا ج��الل��ت��ه، ك��ان من 

اأبرزها؛ التعديالت الد�ستورية.

وع������ززت ال���ت���ع���دي���الت ال���د����س���ت���وري���ة دور 

جمل�ش النواب ومكانته كركن اأ�سا�ش بنظام 

تر�سيخ  عرب  الوراثي،  امللكي  النيابي  احلكم 

الهيئة  واإن�ساء  ال�سلطات،  بني  الف�سل  مبداأ 

الق�ساء  واخت�سا�ش  لالنتخاب،  امل�ستقلة 

ب��ح��ق ال��ف�����س��ل يف ن��ي��اب��ة اأع�������س���اء امل��ج��ل�����ش، 

على  للرقابة  الد�ستورية  املحكمة  واإن�����س��اء 

د����س���ت���وري���ة ال���ق���وان���ني والأن���ظ���م���ة ال��ن��اف��ذة 

وت��ف�����س��ري ن�����س��و���ش ال��د���س��ت��ور، ك��م��ا �سملت 

الإ�����س����الح����ات حت���دي���ث ق���وان���ني الأح������زاب 

والنتخاب والجتماعات العامة واملطبوعات 

والن�سر، واإقرار قانون الالمركزّية وغريها 

من الت�سريعات.

وا����س���ت���م���راراً ل��ل��ن��ه��ج امل��ل��ك��ي يف ال��ت��وا���س��ل 

امللك  جاللة  حر�ش  املواطنني،  مع  املبا�سر 

ع��ل��ى زي�����ارة ال��ع��دي��د م���ن م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، 

الديوان  �سهد  فيما  فيها،  املواطنني  ولقاء 

ب��ي��ت الأردن���ي���ني جميعاً،  ال��ه��ا���س��م��ي،  امل��ل��ك��ي 

ب�سمان”،  “جمل�ش  لقاءات  �سل�سلة  و�سمن 

ل����ق����اءات ع����دي����دة م����ع مم��ث��ل��ي ال��ف��ع��ال��ي��ات 

على  مبجملها  رك��زت  والر�سمية،  ال�سعبية 

�سبل حت�سني وتطوير الأو�ساع القت�سادية 

وامل��ع��ي�����س��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني، ك��م��ا ع��ك�����س��ت ه��ذه 

الكبري  وحر�سه  جاللته  اهتمام  ال��ل��ق��اءات 

ع��ل��ى ال���س��ت��م��اع م��ب��ا���س��رة م���ن امل���واط���ن���ني، 

تواجههم  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  على  والط����الع 

وال�سعي لتجاوزها.

ويف الإطار ذاته، قام جاللة امللك بزيارات 

م��ف��اج��ئ��ة واأخ�����رى غ���ري م��ع��ل��ن��ة ب���ني احل��ني 

ر�سمية،  خ��دم��ات��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ات  اإىل  والآخ����ر 

لالطالع عن كثب على واقع حال املواطنني 

وم���ع���رف���ة ت��ف��ا���س��ي��ل اح���ت���ي���اج���ات���ه���م، وم���ا 

يواجهون من معيقات يف هذه املوؤ�س�سات، ويف 

�سوء ذلك ت�سدر التوجيهات امللكية لل�سلطة 

يخدم  مب��ا  الأو����س���اع،  لت�سويب  التنفيذية 

م�سلحة املواطن والت�سهيل عليه.

وت��ن��ط��ل��ق روؤي����ة ج��الل��ة امل��ل��ك يف اإح���داث 

ال�ساملة  والجتماعية  القت�سادية  التنمية 

وامل�����س��ت��دام��ة، م���ن ت��ب��ن��ي م���واط���ن ال���ق���وة يف 

حتقيق  لأن  م��ن��ه��ا،  وال����س���ت���ف���ادة  امل��ج��ت��م��ع، 

ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة وب���ن���اء اق��ت�����س��اد ق���وي، 

املت�سلحة  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��دان 

ب��ال��ع��ل��م وال����ت����دري����ب، مب����ا ي�����س��ه��م ب��ت��ج��اوز 

التحديات واملعيقات بهمة وعزمية، وبالعمل 

اجلاد املخل�ش لتحقيق خمتلف الطموحات.

وا���س��ت��ن��اداً اإىل ه���ذه ال���روؤي���ة ال��وا���س��ح��ة، 

دع�����ا ج���الل���ة امل����ل����ك، خ�����الل م�������س���ارك���ت���ه يف 

القت�ساد  بتحفيز  املتعلقة  الور�سات  �سل�سلة 

م�ساركة اجلميع  ا�ستمرارية  اإىل  وتن�سيطه، 

يف تقييم ومراقبة تنفيذ احلزم التحفيزية 

بهدف  احلكومة  اأطلقتها  التي  القت�سادية 

حت�سني امل�ستوى املعي�سي للمواطنني، موجها 

اإىل  الور�سات  هذه  خالل  احلكومة  جاللته 

�سرورة ربط الإجراءات التنفيذية بربنامج 

وفقاً  النتائج  تقييم  ي�سمن  وا���س��ح  زم��ن��ي 

املواطن  اأث���ره  يلم�ش  ومب��ا  الأداء،  مل��وؤ���س��رات 

على اأر�ش الواقع.

ولأن ثروة الأردن احلقيقية باأبنائه، يقع 

اهتمامات جاللة  لب  الأردين يف �سُ ال�سباب 

امل��ل��ك، وي��ح��ظ��ون ب��رع��اي��ت��ه وم�����س��ان��دت��ه، اإذ 

يوؤكد دوماً �سرورة حتفيزهم ومتكينهم من 

خالل احت�سان اأفكارهم ودعم م�سروعاتهم، 

اإن��ت��اج��ي��ة م����دّرة  ل��ت��ت��ح��ول اإىل م�����س��روع��ات 

تقوم  حيث  اقت�سادية،  قيمة  وذات  للدخل 

الإن�����س��ان  يف  ال�ستثمار  على  جاللته  روؤي���ة 

يوّجه  كما  بعطائه،  واملتميز  املبدع  الأردين 

ج��الل��ت��ه ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����ش اإىل 

اأه��م��ي��ة م��وا���س��ل��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى زي����ادة فر�ش 

ال��ع��م��ل ل��ل�����س��ب��اب، وال���س��ت��ث��م��ار يف ق��ط��اع��ات 

ال���زراع���ة وال��ط��اق��ة وال�����س��ي��اح��ة ال��ع��الج��ي��ة 

والدينية واملغامرات وغريها.

ك��م��ا ي��ح��ّث ج��الل��ة امل��ل��ك ���س��ب��اب و���س��اب��ات 

وت��ف��اوؤل،  بجدية  العمل  على  دوم���اً  ال��وط��ن 

اإيجابية  واأن يكون لهم دور فاعل وم�ساركة 

اإبداعية  بحلول  والتفكري  ال��ق��رار،  �سنع  يف 

على  م�سروعات  الأف��ك��ار  لت�سبح  وابتكارية، 

اأر����ش ال��واق��ع، وت��ك��ون ق�س�ش جن��اح حتفز 

ال�سباب على املزيد من العمل والإجناز.

ولبناء قدرات اأجيال احلا�سر وامل�ستقبل، 

لتنمية  ال��وط��ن��ي��ة  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  ط��ل��ق��ت 
ُ
اأ

جاللة  توجيهات  على  بناء  الب�سرية  امل��وارد 

متكاملة  منظومة  بتطوير  لت�سهم  امل��ل��ك، 

وا���س��رات��ي��ج��ي��ة ���س��ام��ل��ة ووا����س���ح���ة امل��ع��امل 

ل��ت��ن��م��ي��ة امل�������وارد ال��ب�����س��ري��ة، وت����وؤط����ر عمل 

كما  ع��ام،  بوجه  بالتعليم  املعنية  القطاعات 

ال�ساملة  للتنمية  اإي��ج��اب��ي��ة  ب��داي��ة  �سكلت 

�سمن هذا القطاع وفق برامج وخطط قابلة 

للتطبيق، وموؤ�سرات قيا�ش وا�سحة.

امللك،  جاللة  عهد  يف  الق�ساء  �سهد  كما 

املهمة  الإ���س��الح��ي��ة  ال��ت��ط��ورات  م��ن  جملة 

اأ�سهمت بتعزيز دور الق�ساء النزيه والعادل، 

الق�ساء  اأه��م��ي��ة  دوم���اً  جاللته  ي��وؤك��د  حيث 

القانون  و�سيادة  العدالة  تر�سيخ  يف  ودوره 

وحماية  ال��ف�����س��اد  اأ���س��ك��ال  جميع  وم��ك��اف��ح��ة 

امل��ج��ت��م��ع وت��ع��زي��ز ال��ن��ه��ج الإ����س���الح���ي، اإىل 

ج��ان��ب ح��ر���ش ج��الل��ت��ه ع��ل��ى دع���م اجل��ه��از 

اإمكاناته  وت��ع��زي��ز  وا�ستقالليته  الق�سائي 

القيام  ل�سمان  امل��وؤه��ل��ة  ب��ال��ك��ف��اءات  ورف����ده 

مبهامه وواجباته على اأكمل وجه.

و���س��ه��د ال��ن��ه��و���ش ب���واق���ع امل������راأة يف عهد 

على  قدرتها  وتكري�ش  وم�ساركتها،  جاللته 

نوعية  خ��ط��وات  ح��ق��وق��ه��ا،  جميع  مم��ار���س��ة 

خا�سة ت�ستهدف تفعيل م�ساركتها يف احلياة 

اإىل ج���ان���ب اه��ت��م��ام  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال���ع���ام���ة، 

ج��الل��ت��ه ب�����س��ن ال��ت�����س��ري��ع��ات ال���الزم���ة التي 

يف  منقو�ش  غري  كاماًل  دوراً  للمراأة  توؤّمن 

احلياة الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية 

يف اململكة.

ويف �سياق التمكني الجتماعي للجمعيات 

وذوي  بامل�سنني  ٌت��ع��ن��ى  ال��ت��ي  ال��رع��اي��ة  ودور 

مناطق  خمتلف  يف  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات 

بتقدمي  امللكية  التوجيهات  ج��اءت  اململكة، 

الدعم لهذه اجلمعيات ورفدها مبا حتتاجه 

مبهامها  القيام  من  لتتمكن  جتهيزات،  من 

وال�ستمرار يف تقدمي خدماتها لهذه الفئة، 

والرتقاء بنوعية هذه اخلدمات.

واأر������س�����ى ج���الل���ة امل���ل���ك روؤي�������ة وا���س��ح��ة 

الدميقراطية  وم�ستقبل  ال�سامل  لالإ�سالح 

يف الأردن، عرب �سل�سلة من الأوراق النقا�سية 

حتفيز  اإىل  خاللها  من  جاللته  �سعى  التي 

حوار وطني حول م�سرية الإ�سالح وعملية 

التحول الدميقراطي التي مير بها الأردن، 

ب���ه���دف ب���ن���اء ال���ت���واف���ق وت���ع���زي���ز امل�����س��ارك��ة 

ال��زخ��م  واإدام�����ة  ال���ق���رار،  �سنع  يف  ال�سعبية 

ال���ب���ّن���اء ح����ول ع��م��ل��ي��ة الإ�����س����الح ال�����س��ام��ل، 

نقا�سية  اأوراق  �سبع  ج��الل��ت��ه  اأ���س��در  ح��ي��ث 

ت��ن��اول��ت امل�����س��رية ن��ح��و ب��ن��اء ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

ال��دمي��ق��راط��ي  نظامنا  وت��ط��وي��ر  امل��ت��ج��ددة، 

تنتظرنا  واأدوارا  الأردن��ي��ني،  جميع  خلدمة 

لنجاح دميقراطيتنا املتجددة، ونحو متكني 

دميقراطي ومواطنة فاعلة، وتعميق التحول 

الدميقراطي، و�سيادة القانون اأ�سا�ش الدولة 

وتطوير  الب�سرية  ق��درات��ن��ا  وب��ن��اء  امل��دن��ي��ة، 

العملية التعليمية جوهر نه�سة الأمة.

امل�سلحة  ال���ق���وات  امل���ل���ك،  وي����ويل ج��الل��ة 

الأردن�����ي�����ة – اجل��ي�����ش ال���ع���رب���ي والأج����ه����زة 

اأن  على  وي��ح��ر���ش  اهتمامه،  ُج���ّل  الأم��ن��ي��ة، 

اإع����داداً  الطليعة  امل��وؤ���س�����س��ات يف  ه���ذه  ت��ك��ون 

الأوىل  اللحظة  فمنذ  وت��اأه��ي��اًل،  وت��دري��ب��اً 

�سعى  الد�ستورية،  �سلطاته  جاللته  لت�سلم 

امل�����س��ل��ح��ة والأج���ه���زة  ال���ق���وات  ت��ط��وي��ر  اإىل 

الأمنية وحتديثها لتكون قادرة على حماية 

على  مبهامها  والقيام  ومكت�سباته  ال��وط��ن 

اأك���م���ل وج�����ه، ف�����س��اًل ع���ن حت�����س��ني اأو����س���اع 

حيث  وامل��ت��ق��اع��دي��ن،  ال��ع��ام��ل��ني  منت�سبيها 

اأ�سبحت مثاًل ومنوذجاً يف الأداء والتدريب 

القتالية  وكفاءتها  قدرتها  ويف  والت�سليح، 

العالية، من خالل توفري خمتلف املتطلبات 

وواجباتها  مهامها  تنفيذ  من  متكنها  التي 

على اأكمل وجه.

وب�������ذات الجت��������اه، ج�����اء ت���وج���ي���ه ج��الل��ة 

امل���ل���ك، ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة، 

العامة  املديرية  دم��ج  يف  بال�سري  للحكومة 

ل���ق���وات ال�����درك وامل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع 

العام، واإجن��از  امل��دين �سمن مديرية الأم��ن 

الالزمة  والإداري����ة  الت�سريعية  الإج����راءات 

لذلك، بهدف �سمان تعميق التن�سيق الأمني 

امل����ح����رف، وحت�����س��ني م�����س��ت��وى اخل���دم���ات 

امل��وازن��ة  على  وال��ت��وف��ري  للمواطن،  املقدمة 

العامة و�سبط النفقات.

بقيادة  الأردن  ي��وا���س��ل  دوم����اً،  ك��ان  وك��م��ا 

جاللته، دوره التاريخي يف رعاية املقد�سات 

الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�ش من منطلق 

على  واحل��ف��اظ  عليها،  الها�سمية  الو�ساية 

ال��ق��د���ش وه��وي��ت��ه��ا ب�سفتها  ع��روب��ة م��دي��ن��ة 

ال��ع��ا���س��م��ة الأب���دي���ة ل��ف��ل�����س��ط��ني، ع���رب دع��م 

وت��اأك��ي��د  وت��ع��زي��ز وج���وده���م،  اأه��ل��ه��ا  وتثبيت 

����س���رورة احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��و���س��ع ال��ت��اري��خ��ي 

ملا �سيكون له  به،  امل�سا�ش  القائم فيها وعدم 

املنطقة  يف  وال�سالم  الأم���ن  على  انعكا�سات 

برمتها.

امللك بانتهاء العمل  اإعالن جاللة  و�سّكل 

ب��امل��ل��ح��ق��ني اخل���ا����س���ني مب��ن��ط��ق��ت��ي ال��غ��م��ر 

وال����ب����اق����ورة يف ات��ف��اق��ي��ة ال�������س���الم، وف��ر���ش 

ال�سيادة الأردنية الكاملة على كل �سرب منه، 

التي  الأردن��ي��ة،  ال�سيا�سية  ل���الإرادة  انت�ساراً 

ميثلها جاللة امللك.

امللك  جاللة  كّر�ش  مت�سل،  �سعيد  وعلى 

للتاأكيد  الفاعلة  ال��دول  مع  الدوؤوبة  جهوده 

على مركزّية الق�سية الفل�سطينية، و�سرورة 

وفق  الإ�سرائيلي  الفل�سطيني  ال�سراع  اإنهاء 

اإق��ام��ة الدولة  ال��دول��ت��ني، ومب��ا ي�سمن  ح��ل 

الرابع  خطوط  على  امل�ستقلة  الفل�سطينية 

القد�ش  وعا�سمتها   1967 ع��ام  ح��زي��ران  من 

ال�����س��رق��ي��ة، وه����ي ج��ه��ود ت��راف��ق��ت م���ع دع��م 

ملكي متوا�سل لالأ�سقاء الفل�سطينيني لنيل 

حقوقهم العادلة على ترابهم الوطني.

واأخ����ذ ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ل��ى ع��ات��ق��ه تقدمي 

حيث  ال�سمح،  لالإ�سالم  احلقيقية  ال�سورة 

ر���س��ال��ة عمان   2004 ع���ام  اأط��ل��ق ج��الل��ت��ه يف 

والإن�سانية  الت�سامح  قيم  ن�سر  اإىل  الداعية 

ب��الإ���س��الم مما  ع��ل��ق  م��ا  وتنقية  الأمم،  ب��ني 

لي�ش فيه، والأعمال التي متّثله وتلك التي ل 

الدينية  �سرعيته  بذلك على  متّثله، مرتكزا 

حممد  الها�سمي  ال��ن��ب��ي  اإىل  امل��م��ت��د  بن�سبه 

�سلى اهلل عليه و�سلم.

املتوا�سلة مع  لقاءات جاللته  كما حتمل 

الإ�سالمي ورجال  الدين  العديد من علماء 

وا�سحاً  تاأكيداً  القد�ش،  يف  امل�سيحي  الدين 

املقد�سة،  الأر���ش  على دعمه ل�سمود كنائ�ش 

اإذ ي�سدد جاللته دوماً على اأن حق امل�سلمني 

واأن  وخ��ال��د،  اأب���دي  ال��ق��د���ش  يف  وامل�سيحيني 

الأردن �سيوا�سل دوره بحمايتهم.

ولأن دور جاللة امللك وجهوده يف املنطقة 

جاللته  حاز  عاملي،  وتقدير  باهتمام  حتظى 

ع��ل��ى ج��وائ��ز ع��امل��ي��ة ودول���ي���ة ج���اءت ت��ق��دي��راً 

ل�سيا�سته وجهوده احلكيمة يف �ستى املجالت، 

حيث ك��ان اآخ��ره��ا ج��ائ��زة “رجل ال��دول��ة – 

معهد  منحها  ال��ت��ي   2019 ل��ع��ام  الباحث” 

ت�سلم  الأدن��ى، كما  ال�سرق  ل�سيا�سة  وا�سنطن 

جاللته درع “العمل التنموي العربي” لعام 

العربية  ال��دول  ال��ذي منحته جامعة   ،2019

م�سرية  تعزيز  يف  جلهوده  تقديراً  جلاللته 

الق�سايا  دع��م  يف  ودوره  الأردن،  يف  التنمية 

العربية.

“م�سباح  جائزة  امللك،  جاللة  ت�سّلم  كما 

2019، وذلك تقديراً جلهود  للعام  ال�سالم” 

ج��الل��ت��ه و���س��ع��ي��ه ال�������دوؤوب ل��ت��ع��زي��ز ح��ق��وق 

الإن�����س��ان وال��ت��اآخ��ي وح���وار الأدي���ان وال�سالم 

يف ال�����س��رق الأو����س���ط وال���ع���امل، اإ���س��اف��ة اإىل 

ا�ست�سافة  يف  جاللته،  بقيادة  الأردن،  جهود 

الالجئني.

ل��ق��اءات  ر�سمت  ال����دويل،  امل�ستوى  وع��ل��ى 

املحافل  خمتلف  يف  امللك  جاللة  ومباحثات 

ال���دول���ي���ة ن��ه��ج��اً وا����س���ح���اً يف ال��ت��ع��اط��ي مع 

بها  مت��ر  ال��ت��ي  والأزم�����ات  الق�سايا  خمتلف 

املنطقة والعامل، حيث كان مل�ساركات جاللته 

عربياً واإقليمياً وعاملياً ال�سدى البارز، والأثر 

الوا�سح يف تو�سيح �سورة الإ�سالم ال�سمحة، 

والعمل بتن�سيق وت�ساور م�ستمر مع خمتلف 

الأطراف الفاعلة ملكافحة الإرهاب والت�سدي 

ل���ه، ح��ف��ظ��اً ل��الأم��ن وال�����س��ل��م ال��ع��امل��ي��ني، اإىل 

احلثيثة  وامل�����س��اع��ي  اجل��ه��ود  ج��ان��ب خمتلف 

التي يبذلها جاللته على خمتلف الأ�سعدة.

ويحظى الأردن مبكانة متميزة يف جميع 

ال�سيا�سات  نتيجة  ج��اءت  ال��دول��ي��ة،  املحافل 

الق�سايا  اإزاء  ال��واق��ع��ي��ة  وال���روؤي���ة  امل��ع��ت��دل��ة 

جاللة  بها  يقوم  التي  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 

التعامل  يف  املحوري  دوره  اإىل  اإ�سافة  امللك، 

م���ع ه����ذه ال��ق�����س��اي��ا، وج����ه����وده امل��ت��وا���س��ل��ة 

وال�ستقرار  الأم��ن  وتعزيز  ال�سالم  لتحقيق 

يف املنطقة والعامل.

ال��ع��زي��زة  املنا�سبة  ه���ذه  ت��ت��زام��ن  وال���ي���وم، 

على قلوب الأردنيني، مع جهود ملكية دوؤوبة 

مل��واج��ه��ة خطر ف��ريو���ش ك��ورون��ا واحل���د من 

انت�ساره، حيث يقود جاللته اإدارة هذه الأزمة 

ب�سكل  ويتابع  بدايتها،  منذ  تفا�سيلها  بكل 

واجل��ه��ات  امل��وؤ���س�����س��ات  جميع  عمل  متوا�سل 

امل�ستجدات يف هذا  اآخ��ر  على  املعنية، مطلعا 

القطاعات  وي��درك حاجات خمتلف  الإط���ار، 

ويوّجه اإىل تاأمينها.

واإىل جانب جاللة امللك عبد اهلل الثاين، 

ترّكز جاللة امللكة رانيا العبد اهلل يف جهودها 

على �سرورة توفري التعليم النوعي وحتفيز 

التميز وال��ري��ادة والإب����داع م��ن اأج���ل متكني 

جاللتاهما  يتابع  كما  واملجتمعات،  الأف���راد 

الوطنية  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  ت��و���س��ي��ات  تنفيذ 

بداية  ت�سّكل  والتي  الب�سرية،  امل��وارد  لتنمية 

وت��وؤط��ر  الب�سرية،  ل��ل��م��وارد  �ساملة  لتنمية 

لعمل خمتلف القطاعات املعنية بالتعليم.

وت�����س��ع��ى ج��الل��ة امل��ل��ك��ة ���س��م��ن امل���ب���ادرات 

واملوؤ�س�سات التي اأطلقتها يف جمالت التعليم 

الإي��ج��اب��ي  التغيري  اإح����داث  اإىل  وال��ت��ن��م��ي��ة، 

املتوافق مع الأولويات الوطنية والحتياجات 

التعليمية، حيث اأطلقت “اإدراك” يف اأيار عام 

العربية  باللغة  جمانية  من�سة  ك��اأول   ،2014

مفتوحة  الإلكرونية  اجلماعية  للم�ساقات 

امل�سادر، بال�سراكة مع “اإدك�ش”.

رانيا  امللكة  للتعاون بني موؤ�س�سة  ونتيجة 

دوت  ج��وج��ل  وم��وؤ���س�����س��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة  للتعليم 

ل�سركة جوجل،  املانح اخل��ريي  ال��ذراع  اأورغ، 

مت اإن�ساء من�سة تعليمية اإلكرونية جمانية 

ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ط��ل��ب��ة امل���دار����ش واأول���ي���اء 

الأمور واملعلمني يف املنطقة العربية.

امللك  جاللة  اأط��ل��ق  للمعلمني،  وت��ق��دي��راً 

الربية  وزارة  مع  بال�سراكة  امللكة،  وجاللة 

�سنوية  ج���ائ���زة   ،2005 ال���ع���ام  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م 

العبد  امللكة رانيا  “جائزة  ا�سم  للمعلم حتت 

جائزة  عنها  انبثق  الربوي”،  للتميز  اهلل 

امل���دي���ر امل��ت��م��ي��ز، وج���ائ���زة امل��ر���س��د ال���رب���وّي 

املتميز.

الأم�����ان  ����س���ن���دوق  اأُن�������س���ئ   2006 ع����ام  ويف 

امللكة،  ج��الل��ة  م��ن  مب��ب��ادرة  الأي���ت���ام  مل�ستقبل 

وتراأ�ش جاللتها جمل�ش اأمناء ال�سندوق الذي 

عاماً،   18 �سن  ف��وق  الأي��ت��ام  توجيه  ي�ستهدف 

رعاية  دور  مغادرتهم  بعد  لهم  العون  يد  ومد 

اأنف�سهم  على  العتماد  من  لتمكينهم  الأيتام، 

وامل�ساهمة باملجتمع.

املجتمع  ومتكني  ال�سحي  ال��وع��ي  ول��زي��ادة 

املحلي بجميع �سرائحه من اتباع اأمناط حياة 

اأ���س�����س��ت ج��الل��ة امل��ل��ك��ة يف  و���س��ل��وك��ي��ات �سحية، 

العام 2005 اجلمعية امللكية للتوعية ال�سحية، 

تفاعلي  م��ت��ح��ف  اأول  ج��الل��ت��ه��ا  اأن�������س���اأت  ك��م��ا 

لالأطفال يف الأردن، بهدف اإيجاد بيئة تعليمية 

حتى  لالأطفال  التعلم  وتعزز  ت�سجع  تفاعلية 

عمر 14 عاماً.

املدار�ش  زي��ارة  على  امللكة  جاللة  وحتر�ش 

والطالع على الواقع التعليمي فيها والتوا�سل 

املجتمعات  يف  وال�����س��ي��دات  ال�سباب  م��ع  ال��دائ��م 

وذلك  املحافظات  اإىل  زياراتها  خ��الل  املحلية 

ال��الزم  ال��دع��م  وت��ق��دمي  لتجاربهم  لال�ستماع 

واإبراز ق�س�ش النجاح فيها.

ويف ي���وم اجل��ل��و���ش احل����ادي وال��ع�����س��ري��ن، 

و���س��م��وداً جت��اه خمتلف  منعًة  الأردن  ي���زداد 

ال���ت���ح���دي���ات، وي����وؤك����د ق���درت���ه ع��ل��ى حت��وي��ل 

التحديات اإىل فر�ش واعدة، �سمن منظومة 

���خ نهج  ع��م��ل اإ����س���الح���ي وت���راك���م���ي، وي���ر����سّ

القانون،  و�سيادة  املوؤ�س�سات  ودول��ة  الد�ستور 

ال����دوام،  ع��ل��ى  ه��و  ك��م��ا  الأردن،  ي��ق��ف  مثلما 

ب��ق��ي��ادة ج��الل��ة امل��ل��ك، م��داف��ع��اً ع��ن ق�سايا 

مقدمتها  ويف  والإ�سالمية  العربية  الأمتني 

الق�سية الفل�سطينية والقد�ش.
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االنباط-عمان

لعيد اجللو�س  والع�شرين  الذكرى احلادية  يف 

امللكي، يجدد االردنيون اليوم يف التا�شع من حزيران 

ثقتهم ال��غ��ال��ي��ة ب��ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين، 

والتفافهم حول قيادته، حيث اعتلى جالته عر�س 

اململكة االأردنية الها�شمية عام 1999، لتثمر �شنوات 

وتعزيزا  للتحديات،  وجت��اوزا  بناء،  امليمون  حكمه 

مل�شرية النه�شة، وتعظيما للمنجزات، وحفاظا على 

املكت�شبات، لُيزّين عهد جالته بحكم ر�شيد و�شطي 

معتدل، يوا�شل تكري�س النهج الدميقراطي واعاء 

قيم املواطنة، وتر�شيخ دولة املوؤ�ش�شات والقانون.

جالة  بقيادة  االردن  ان  اىل  ا�شارو  �شيا�شيون 

امل��ل��ك، مت��ك��ن م��ن جت����اوز ال��ك��ث��ري م��ن ال��ت��ح��دي��ات 

وال�شعاب، وحقق اجنازات ُي�شهد لها رغم حمدودية 

املوارد وقلة االمكانيات، كما حافظ على ا�شتقراره 

وامنه وامانه و�شط حميط ملتهب، واقليم عانى 

من ازمات وتداعيات وارهاب، موؤكدين ان االلتفاف 

ال�شعبي والر�شمي حول القيادة الها�شمية، وخا�شة 

يف ظل ازمة كورونا، مل ياأت من فراغ، بل هو نتيجة 

عملية حكم تراكمية �شماتها الو�شطية واالعتدال 

واحلكمة، االمر الذي عزز من قيم الوالء واالنتماء 

وامل���واط���ن���ة، ال��ت��ي ت��ظ��ه��ر يف االزم������ات، ح��ي��ث نهل 

االردين من مدر�شة الها�شميني العزمية وال�شرب 

والت�شامن والتوا�شع.

وقالوا ان جالته يحظى باحرتام دويل ومكانة 

ُتقّدر ملواقفه الوطنية الثابتة، والوا�شحة من كل 

الق�شايا العربية وعلى راأ�شها الق�شية الفل�شطينية، 

اثبت  امللك  جالة  عهد  يف  االردن  ان  اىل  الفتني 

جم��ددا ان��ه يتمتع ب���روؤى ا�شتثنائية وب��ق��درة على 

حت��وي��ل االزم����ة ل��ف��ر���ش��ة ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى م�شلحته 

العليا.

ق�شوع،  ح��ازم  اال�شبق  ال�شيا�شية  التنمية  وزي��ر 

يقول: ان االردنيني وهم ينظرون حلقبه االجناز 

التي ميزت قيادة جاله امللك عبداهلل الثاين لدفة 

احلكم، يقروؤونها مبو�شوعية، ويقّيمونها باإن�شاف 

نظرا مل�شتويات االجناز على خمتلف ال�شعد، وعلى 

الرغم من جميع التحديات، فمنذ اأن ت�شلم جالته 

�شلطاته الد�شتورية، واالردن يواجه حتديات ذاتيه، 

مناخات  ع��ن  ن��اه��ي��ك  واقليمية  حملية  وق�����ش��اي��ا 

ال��ع��رب��ي، واحل���رب �شد االره����اب، و�شفقة  الربيع 

القرن، وبعدها »احلرب« على جائحة كورونا.

وي�����ش��ي��ف ق�����ش��وع، وه����و االم�����ني ال���ع���ام حل��زب 

الر�شالة االردين، ان جالته عمل جاهدا لتعزيز 

احل��ف��اظ ع��ل��ى االردن م��ك��ان��ة ور���ش��ال��ة، ب��ن��اء على 

مرتكزات ثاثة هي، احلماية والرعاية والرفعة، 

ترجمت ا�شتقرارا وامانا، على الرغم من االو�شاع 

االقت�شادية واملعي�شية ال�شعبة، م�شهبا، اأن املواطن 

اكد  ال��ذي  امللك،  الهم االول جلالة  ك��ان وال زال 

له،  املعي�شي  امل�شتوي  اهمية تعزيز  م��رة على  غري 

وتاأمينه اجتماعيا، و�شحيا، وتعليميا، وخدماتيا.

امانة  ت�شلم  ان  وم��ن��ذ  جالته  ان  اىل  وي�شري 

البا�شلة  االردنية  امل�شلحة  القوات  اوىل  امل�شوؤولية، 

اجل  م��ن  ورعايته  االمنية ج��ل عنايته  واالج��ه��زة 

حمايه الوطن ومكت�شباته وبقاء اململكة واحة امن 

وا�شتقرار الفتا اىل انها ويف ظل القيادة الها�شمية 

االقت�شاد  تدوير عجله  اع��ادة  ق��ادرة على  امللهمة، 

والتغلب على الظروف املعي�شية واالقت�شادية، بعد 

الكثريين.  ب�شهادة  كورونا  ازم��ة  ادارة  يف  جناحها 

العاملي  للمنتدى  ال��ع��ام  االم���ني  ي��ق��ول  م��ن جهته 

احتفال  اإن  الفاعوري  م��روان  املهند�س  للو�شطية 

باإ�شرارهم  يوحي  امللكي  بعيد اجللو�س  االردنيني 

الت�شامن  م��ت��م��ي��زة يف  خ��ري��ط��ة  ي��ك��ّون��وا  ان  ع��ل��ى 

التي ت�شتمد من روؤى جالة  وال�شابة والرفعة 

التطمني  ر���ش��ائ��ل  وال��ت��ي حتمل يف طياتها  امل��ل��ك، 

والدعم معنوي الذي يّقوي من عزمية االردنيني 

يف مواجهة كل ال�شعاب.

وي���ق���ول ال���ف���اع���وري، ان ج��ال��ة امل��ل��ك حر�س 

وال��دمي��ق��راط��ي��ة،  ال�شيا�شية  احل��ي��اة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 

التعبري  العامة، وحرية  واحل��ف��اظ على احل��ري��ات 

وال�����راأي، يف �شياق احل��ري��ة امل�����ش��وؤول��ة ال��ت��ي تهدف 

عن  ف�شا  عليه،  والبناء  الوطني  املنجز  حلماية 

راأ�شها  وعلى  القطاعات  ك��ل  تطوير  على  ت��اأك��ي��ده 

االقت�شادي. ويف �شياق ذي �شلة، فان جالة امللك، 

وفقا للفاعوري، مل يدخر جهدا يف احلر�س على 

كل ما يتعلق بالق�شية الفل�شطينية، وكانت دعوته 

وال زالت »حل الدولتني« يف �شبيل احال ال�شام 

ال���ع���ادل وال�����ش��ام��ل يف امل��ن��ط��ق��ة، اذ ي�����ش��دد جالته 

ثوابت  على  وال��دول��ي��ة  االقليمية  امل��ح��اف��ل  ك��ل  يف 

املمار�شات  لكل  ال��دائ��م  االردن  ورف�����س  الق�شية، 

والق�شم،  واال�شتيطان  التهويد  يف  اال�شرائيلية 

واحلفاظ على املقد�شات. ويوؤكد الفاعوري، اهمية 

التي  النقا�شية  واالوراق  امللكية  ال��روؤى  النهل من 

متثل خريطة طريق وا�شحة للرتكيز على اعادة 

التمو�شع يف بناء م�شروع اقت�شادي وطني ينزع عن 

االردن �شبح الفقر والبطالة، يف موازاة اال�شتمرار 

ب��ت��ع��زي��ز م�����ش��رية اال����ش���اح مب�����ش��ارك��ة ك��ل ال��ق��وى 

ال�شيا�شية واحلزبية والنقابية لتكون داعمة رئي�س 

داخلية  للتحديات،  واملجابهة  ال�شمود  يف  للدولة 

يجددون  االردنيون  �شيا�شيون:  خارجية.  ام  كانت 

عيد  ذك��رى  يف  الها�شمية  القيادة  ح��ول  التفافهم 

اجللو�س امللكي

االنباط-عمان

لعيد اجللو�س  والع�شرين  الذكرى احلادية  يف 

امللكي، يجدد االردنيون اليوم يف التا�شع من حزيران 

ثقتهم ال��غ��ال��ي��ة ب��ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين، 

والتفافهم حول قيادته، حيث اعتلى جالته عر�س 

اململكة االأردنية الها�شمية عام 1999، لتثمر �شنوات 

وتعزيزا  للتحديات،  وجت��اوزا  بناء،  امليمون  حكمه 

مل�شرية النه�شة، وتعظيما للمنجزات، وحفاظا على 

املكت�شبات، لُيزّين عهد جالته بحكم ر�شيد و�شطي 

معتدل، يوا�شل تكري�س النهج الدميقراطي واعاء 

قيم املواطنة، وتر�شيخ دولة املوؤ�ش�شات والقانون.

جالة  بقيادة  االردن  ان  اىل  ا�شارو  �شيا�شيون 

امل��ل��ك، مت��ك��ن م��ن جت����اوز ال��ك��ث��ري م��ن ال��ت��ح��دي��ات 

وال�شعاب، وحقق اجنازات ُي�شهد لها رغم حمدودية 

املوارد وقلة االمكانيات، كما حافظ على ا�شتقراره 

وامنه وامانه و�شط حميط ملتهب، واقليم عانى 

من ازمات وتداعيات وارهاب، موؤكدين ان االلتفاف 

ال�شعبي والر�شمي حول القيادة الها�شمية، وخا�شة 

يف ظل ازمة كورونا، مل ياأت من فراغ، بل هو نتيجة 

عملية حكم تراكمية �شماتها الو�شطية واالعتدال 

واحلكمة، االمر الذي عزز من قيم الوالء واالنتماء 

وامل���واط���ن���ة، ال��ت��ي ت��ظ��ه��ر يف االزم������ات، ح��ي��ث نهل 

االردين من مدر�شة الها�شميني العزمية وال�شرب 

والت�شامن والتوا�شع.

وقالوا ان جالته يحظى باحرتام دويل ومكانة 

ُتقّدر ملواقفه الوطنية الثابتة، والوا�شحة من كل 

الق�شايا العربية وعلى راأ�شها الق�شية الفل�شطينية، 

اثبت  امللك  جالة  عهد  يف  االردن  ان  اىل  الفتني 

جم��ددا ان��ه يتمتع ب���روؤى ا�شتثنائية وب��ق��درة على 

حت��وي��ل االزم����ة ل��ف��ر���ش��ة ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى م�شلحته 

العليا.

ق�شوع،  ح��ازم  اال�شبق  ال�شيا�شية  التنمية  وزي��ر 

يقول: ان االردنيني وهم ينظرون حلقبه االجناز 

التي ميزت قيادة جاله امللك عبداهلل الثاين لدفة 

احلكم، يقروؤونها مبو�شوعية، ويقّيمونها باإن�شاف 

نظرا مل�شتويات االجناز على خمتلف ال�شعد، وعلى 

الرغم من جميع التحديات، فمنذ اأن ت�شلم جالته 

�شلطاته الد�شتورية، واالردن يواجه حتديات ذاتيه، 

مناخات  ع��ن  ن��اه��ي��ك  واقليمية  حملية  وق�����ش��اي��ا 

ال��ع��رب��ي، واحل���رب �شد االره����اب، و�شفقة  الربيع 

القرن، وبعدها »احلرب« على جائحة كورونا.

وي�����ش��ي��ف ق�����ش��وع، وه����و االم�����ني ال���ع���ام حل��زب 

الر�شالة االردين، ان جالته عمل جاهدا لتعزيز 

احل��ف��اظ ع��ل��ى االردن م��ك��ان��ة ور���ش��ال��ة، ب��ن��اء على 

مرتكزات ثاثة هي، احلماية والرعاية والرفعة، 

ترجمت ا�شتقرارا وامانا، على الرغم من االو�شاع 

االقت�شادية واملعي�شية ال�شعبة، م�شهبا، اأن املواطن 

اكد  ال��ذي  امللك،  الهم االول جلالة  ك��ان وال زال 

له،  املعي�شي  امل�شتوي  اهمية تعزيز  م��رة على  غري 

وتاأمينه اجتماعيا، و�شحيا، وتعليميا، وخدماتيا.

امانة  ت�شلم  ان  وم��ن��ذ  جالته  ان  اىل  وي�شري 

البا�شلة  االردن��ي��ة  امل�شلحة  القوات  اوىل  امل�شوؤولية، 

واالج��ه��زة االم��ن��ي��ة ج��ل عنايته ورع��اي��ت��ه م��ن اجل 

حمايه الوطن ومكت�شباته وبقاء اململكة واحة امن 

وا�شتقرار الفتا اىل انها ويف ظل القيادة الها�شمية 

االقت�شاد  ت��دوي��ر عجله  اع���ادة  على  ق���ادرة  امللهمة، 

والتغلب على الظروف املعي�شية واالقت�شادية، بعد 

جناحها يف ادارة ازمة كورونا ب�شهادة الكثريين. من 

جهته يقول االمني العام للمنتدى العاملي للو�شطية 

املهند�س مروان الفاعوري اإن احتفال االردنيني بعيد 

يكّونوا  ان  على  باإ�شرارهم  يوحي  امللكي  اجللو�س 

والرفعة  وال�شابة  الت�شامن  يف  متميزة  خريطة 

التي ت�شتمد من روؤى جالة امللك، والتي حتمل يف 

طياتها ر�شائل التطمني والدعم معنوي الذي يّقوي 

من عزمية االردنيني يف مواجهة كل ال�شعاب.

سياسيون: االردنيون يجددون التفافهم حول القيادة الهاشمية في ذكرى عيد الجلوس الملكي

املحلي

االنباط-عمان

املواطن  معي�شة  مب�شتوى  االرت��ق��اء  �شّكل 

االأردين والنهو�س بنوعية اخلدمات املقدمة 

ل���ه، ج��وه��ر اأول���وي���ات ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ال���ث���اين واأب�������رز اه���ت���م���ام���ات���ه، ح��ي��ث ح��ر���س 

ج��ال��ت��ه م��ن��ذ ت��ول��ي��ه ���ش��ل��ط��ات��ه ال��د���ش��ت��وري��ة 

وح��ت��ى ال��ي��وم، ع��ل��ى م��ع��اجل��ة ق�شايا ال�����ش��اأن 

الوطني العام ل�شمان توفري حياة وم�شتقبل 

اأف�شل لاأردنيني.

اهتمامه  ُج����ّل  امل��ل��ك،  ج��ال��ة  اأوىل  وق���د 

ل��ت��ح�����ش��ني ال����واق����ع ال��ت��ن��م��وي وامل��ع��ي�����ش��ي يف 

جالته  رّك��ز  حيث  اململكة،  مناطق  خمتلف 

حتقيق  �شرورة  على  امل�شتمرة  توجيهاته  يف 

ال����ع����دال����ة يف ت����وزي����ع م��ك��ت�����ش��ب��ات ال��ت��ن��م��ي��ة 

على  وال��ربام��ج  امل�شاريع  وت��وزي��ع  ال�شاملة، 

ومميزات  خل�شائ�س  وفقاً  املناطق  خمتلف 

ك���ل م��ن��ط��ق��ة، ل��ت��ح��ق��ي��ق ال����ت����وازن ال��ت��ن��م��وي 

احلقيقية  الفر�س  يحقق  ومب��ا  بينها،  فيما 

وال���دائ���م���ة الأب���ن���ائ���ه���ا، واإي���ائ���ه���م ال��رع��اي��ة 

ال��ت��دري��ب وال��ت��اأه��ي��ل،  ال��ازم��ة ع��ل��ى �شعيد 

ومت���ك���ي���ن���ه���م وت����ع����زي����ز دوره���������م يف خ���دم���ة 

جمتمعاتهم املحلية.

حت�شني  يف  امللك  جالة  ل��روؤي��ة  وحتقيقاً 

ظ�����روف امل���واط���ن���ني امل��ع��ي�����ش��ي��ة وال��ت��خ��ف��ي��ف 

االأ�شد  املناطق  يف  �شّيما  وال  معاناتهم،  م��ن 

امل��ب��ادرات  انطلقت  الفقر”،  “جيوب  ف��ق��راً 

امل��ل��ك��ي��ة، ال���ت���ي ت�����ش��ت��ه��دف مت��ك��ني امل���واط���ن 

امل�شتدامة،  التنمية  م�شرية  يف  دوره  وتعزيز 

م��ن خ���ال تنفيذ م���ب���ادرات وم�����ش��اري��ع وف��ق 

احتياجات  تلبي  حم���ددة،  تنموية  اأول��وي��ات 

امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة وال���ف���ئ���ات امل�����ش��ت��ه��دف��ة، 

واقعها  لتح�شني  ومتكينها وحتفيز طاقاتها 

االجتماعي واالق��ت�����ش��ادي. وق��د ج��اءت هذه 

خمتلفة،  حيوية  قطاعات  لت�شمل  امل��ب��ادرات 

منها ال�شحة، والتعليم، وال�شباب، والتنمية، 

وتعزيز  للدخل،  امل��درة  االإنتاجية  وامل�شاريع 

لانخراط  ومتكينهم،  وال�شباب  امل���راأة  دور 

الفعلي وامل�شاركة الفاعلة يف م�شرية التنمية 

امل�شتدامة مبختلف اأبعادها.

امل��ل��ك،  ال��ت��ي يطلقها ج��ال��ة  وامل���ب���ادرات، 

وال����ت����ي ت�����ش��ب مب��ج��م��ل��ه��ا يف اإط�������ار ت��وف��ري 

���ش��ب��ل ال��ع��ي�����س ال���ك���رمي وحت�����ش��ني ال��ظ��روف 

مناطق  خمتلف  يف  ل��اأردن��ي��ني  االقت�شادية 

اململكة، وتوجيهاته امل�شتمرة ب�شرعة التنفيذ 

ال��ت��ن��م��وي��ة يف مناطق  ل��ل��م�����ش��اري��ع  واالإجن�����از 

ل��روؤى  حقيقية  ترجمة  ت��اأت��ي  ك��اف��ة،  اململكة 

امل�شتقبل،  ت�شت�شرف  التي  احلكيمة،  جالته 

اأردن  وال��ع�����ش��ري،  احل���دي���ث  االأردن  وب���ن���اء 

و�شوال  الفر�س،  وتكافوؤ  وامل�����ش��اواة  العدالة 

واقت�شادية  اجتماعية  تنمية  حتقيق  اإىل 

م�����ش��ت��دام��ة وت��وف��ري ف��ر���س ال��ع��م��ل وت��اأم��ني 

م�شتوى معي�شي اأف�شل الأبناء وبنات ال�شعب 

االأردين.

ت��ق��دمي  اإىل  امل��ل��ك��ي��ة  امل�����ب�����ادرات  وت�����ش��ع��ى 

م�شتوى  وحت�����ش��ني  ل��ل��م��واط��ن��ني،  االأف�������ش���ل 

م��ع��ي�����ش��ت��ه��م، ومت��ك��ي��ن��ه��م وت��ع��زي��ز دوره�����م يف 

خدمة جمتمعاتهم املحلية، حيث ي�شع امللك 

حتقيق  اأولوياته  مقدمة  يف  الثاين  عبداهلل 

ت��ن��م��ي��ة اج��ت��م��اع��ي��ة واق��ت�����ش��ادي��ة م�����ش��ت��دام��ة 

وت���وف���ري ف���ر����س ال��ع��م��ل وت����اأم����ني م�����ش��ت��وى 

معي�شي اأف�شل الأبناء وبنات ال�شعب االأردين، 

م���درك���ا ح��ج��م ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م، 

من  متكنهم  التي  احللول  بتوفري  وموجها 

جتاوزها.

واالنتقال بال�شرائح االأقل حظاً يف املجتمع 

االأردين نحو االكتفاء واالإنتاجية واالعتماد 

من  انطلقت  ملكية  روؤي���ة  ه��ي  ال����ذات،  على 

الفرد اإىل اجلماعة �شمن حماور متعددة يف 

التعليمية  واقع اخلدمات  مقدمتها حت�شني 

وال�����ش��ح��ي��ة وت���ق���دمي امل�������ش���اع���دات ال��ع��اج��ل��ة 

احلاجات  وتوفري  اإحل��اًح��ا،  االأك��ر  للحاالت 

العفيفة،  االأ����ش���ر  م�����ش��اك��ن  م��ث��ل  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 

الرامية اإىل توفري البيئة االآمنة وال�شحية، 

لاأ�شر امل�شتفيدة، وكذلك ال�شعي نحو توفري 

املدرة  االإنتاجية  امل�شاريع  عرب  العمل  فر�س 

للدخل.

عطاء متوا�شل لتنمية املجتمعات املحلية 

امل�شتدامة  ال�شاملة  التنمية  ومتكينهاتقع 

ل�������ش���م���ان ال���ن���م���و االق���ت�������ش���ادي وال���رع���اي���ة 

اأول���وي���ات جالة  االج��ت��م��اع��ي��ة، يف م��ق��دم��ة 

امل���ل���ك، وق���د وّج����ه ج��ال��ت��ه ل��ت��وف��ري البيئة 

املنا�شبة مبا يكفل حتقيقها مبختلف اأبعادها 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة واالق��ت�����ش��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، 

لتزويد االأردنيني باالأدوات التي متّكنهم من 

امل�شاهمة يف تطوير اأنف�شهم وبلدهم.

وم����ن����ذ ت������ويل ج����ال����ة امل����ل����ك ���ش��ل��ط��ات��ه 

الد�شتورية عام 1999، وهو ي�شعى اإىل حتقيق 

التنمية االقت�شادية واالجتماعية، وتوا�شلت 

ج��ه��ود ج��ال��ت��ه م���ن خ����ال ب���رام���ج ع��دي��دة 

ت��اأم��ني  يف  ال��ه��دف  ه���ذا  حت��ق��ي��ق  اإىل  ت�شعى 

م�شتوى معي�شي اأف�شل لاأردنيني.

وت��ن��ط��ل��ق روؤي������ة ج���ال���ة امل���ل���ك الإح�����داث 

ال�شاملة  واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية 

وامل�����ش��ت��دام��ة، م���ن ت��ب��ن��ي م���واط���ن ال���ق���وة يف 

املجتمع، على اأ�شا�س االلتزام بالقيم، والبناء 

ع��ل��ى االإجن���������ازات، وال�����ش��ع��ي ن��ح��و ال��ف��ر���س 

وبناء  ال�شاملة  التنمية  حتقيق  الأن  املتاحة، 

اقت�شاد قوي يعتمدان على املوارد الب�شرية، 

املت�شلحة بالعلم والتدريب.

ك��م��ا ي��وج��ه ج��ال��ة امل���ل���ك، وب��ا���ش��ت��م��رار، 

املعنيني يف الديوان امللكي الها�شمي، للتن�شيق 

مع اجلهات املعنية يف هذه املناطق “اجلهات 

املجتمع  وم��وؤ���ش�����ش��ات  واالأه���ل���ي���ة  ال��ر���ش��م��ي��ة 

وج����داول  تنفيذية  ب��رام��ج  ل��و���ش��ع  املدين” 

امل��ب��ادرات يف خمتلف  م�شاريع  لتنفيذ  زمنية 

ال�شعوبات  من  التخفيف  بهدف  القطاعات، 

واإح���داث  امل��واط��ن��ني،  ت��واج��ه  ال��ت��ي  املعي�شية 

نقلة نوعية يف املجتمعات امل�شتهدفة.

بال�شرائح  االنتقال  ف��اإن  االجت���اه،  وب��ذات 

االأقل حظاً يف املجتمع االأردين نحو االكتفاء 

وجت�����اوزه ن��ح��و االإن��ت��اج��ي��ة واالع��ت��م��اد على 

الفرد  انطلقت من  روؤي��ة ملكية  ال���ذات، هي 

اإىل اجلماعة �شمن حماور متعددة، تتمثل يف 

حت�شني واقع اخلدمات التعليمية وال�شحية 

وتقدمي امل�شاعدات العاجلة للحاالت االأكر 

ثم  غذائية”،  و���ش��ال  “م�شاعدات  اإحل��اح��اً 

ت��وف��ري احل���اج���ات االأ���ش��ا���ش��ي��ة م��ث��ل م�شاكن 

ل��ت��وف��ري البيئة  ال��ه��ادف��ة  ال��ع��ف��ي��ف��ة،  االأ����ش���ر 

ف�شًا  امل�شتفيدة،  لاأ�شر  وال�شحية  االآمنة 

عرب  العمل  ف��ر���س  ت��وف��ري  نحو  ال�شعي  ع��ن 

خ�شو�شا  للدخل،  امل��دّرة  االإنتاجية  امل�شاريع 

لقطاع ال�شباب.

اإىل  اأكر من مرة،  ودعا جالة امللك، يف 

للمناطق  �شاملة  تنموية  ا�شرتاتيجية  و�شع 

املواطنني  ح��ي��اة  مب�شتوى  تنه�س  ال��ف��ق��رية 

ف��ي��ه��ا، وت�����ش��ه��م ب���اإق���ام���ة م�����ش��اري��ع ت��ن��م��وي��ة 

من  للحد  املحلي  املجتمع  ومهارات  تتنا�شب 

اأهم  لكونهما من  والبطالة،  الفقر  م�شكلتي 

الق�شايا التي ت�شتدعي و�شع حلول منا�شبة 

لها للحد من اأثارها ال�شلبية على املواطنني.

وحول املبادرات امللكية، فاإن حجم االإجناز 

وال��ذي  ال��واق��ع،  اأر���س  الفعلي والنوعي على 

ق�شة  ي�شكل  وروؤي���ت���ه،  ال��ق��ائ��د  بطموح  يليق 

ال��ف��خ��ر واالع���ت���زاز، حيث  جن���اح تبعث ع��ل��ى 

وحتقق  امل��واط��ن��ني  احتياجات  تام�س  اأن��ه��ا 

اأم��ن��ي��ات��ه��م يف االن��ت��ق��ال مب��ج��ت��م��ع��ات��ه��م من 

م��ن خاله  واق��ع يحظون  اإىل  واق��ع �شعب، 

ع���ال���ي���ة يف  ج������ودة  وذات  ن���وع���ي���ة  ب���خ���دم���ات 

م�شتوى  حت�شني  الأن  ال��ق��ط��اع��ات،  خمتلف 

خطة  وف��ق  للمواطنني،  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات 

ن��وع��ي��ة يف م�شتوى  ن��ق��ل��ة  ���ش��ام��ل��ة الإح������داث 

ب�شهولة  تقدميها  و�شمان  اخل��دم��ات،  ه��ذه 

وفاعلية، هي الهدف والغاية.

ويف االإطار ذاته، فاإن املبادرات امللكية، هي 

ولي�شت  وخططها  احلكومة  لربامج  مكملة 

بديًا عنها، وترّكز حالياً على دعم امل�شاريع 

العمل  فر�س  وتوفري  االنتاجية،  التنموية 

امل�شاريع  اإن�شاء  وت�شجيع  لل�شباب،  والت�شغيل 

ال�شغرية املدّرة للدخل، اإىل جانب دعم قطاع 

املراأة وتعزيز حقوق الطفل، ورعاية وتاأهيل 

وامل�شنني،  واالأيتام  االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�س 

املجتمعات  ب��واق��ع  ال��ن��ه��و���س  ي�شتهدف  مب��ا 

عرب  انتاجية،  ملجتمعات  وحتويلها  املحلية، 

جمتمعاتهم،  خلدمة  اأبنائها  طاقات  تفعيل 

ومبا يراعي خ�شو�شية كل منطقة.

امللكية، ومن خال  املبادرات  فاإن  واليوم، 

ت��ع��زي��ز ���ش��راك��ت��ه��ا م���ع اجل���ه���ات ال��ر���ش��م��ي��ة 

وم��وؤ���ش�����ش��ات امل��ج��ت��م��ع امل������دين، مت��ك��ن��ت من 

التنموي واالإن�شاين  تطوير منظومة العمل 

يف املجتمعات امل�شتهدفة، و�شواًل اإىل تر�شيخ 

قيم العمل التنموي، وبناء جمتمعات تعتمد 

ع��ل��ى ذات��ه��ا اق��ت�����ش��ادي��اً وت��ن��م��وي��اً، م��ع االأخ���ذ 

ب���ني االح��ت��ي��اج��ات  ال���ف���ج���وة  اأن  ب���االع���ت���ب���ار 

االإن�شانية واملوارد املتاحة موجودة على اأر�س 

ال��واق��ع، وت�شكل حت��دي��اً ال ب��د م��ن جت���اوزه، 

وذلك من خال اال�شتجابة املُثلى على جميع 

احلقيقية  االح��ت��ي��اج��ات  ل��ه��ذه  امل�����ش��ت��وي��ات 

للمجتمعات والفئات املت�شررة.

ال����ذراع   .. االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة 

ال���ت���ن���م���وي وال���ت���ط���وع���ي االأك��������ر ان���ت�������ش���اراً 

االجتماعية  التنمية  وزارة  باململكةت�شتهدف 

�شر املتما�شكة، 
ُ
الو�شول ملجتمع اآمن عماده االأ

على اأن تتمتع هذه االأ�شر بخدمات اجتماعية 

ج��ان��ب  اإىل  جم��ت��م��ع��ي��ة،  ق��ي��م  وذات  ن��وع��ًي��ة 

�شعي ال�����وزارة مل��ع��اجل��ة ت��داع��ي��ات ال��ت��غ��رّيات 

ااج��ت��م��اع��ي��ة، وت���ق���دمي خم��ت��ل��ف امل�����ش��اع��دات 

االأح��داث، ف�شًا  واملعوزين ورعاية  للفقراء 

وت��ع��زي��زه،  االج��ت��م��اع��ي  ال��ع��م��ل  تن�شيق  ع���ن 

وت�����ق�����دمي خ�����دم�����ات ال����رع����اي����ة واحل���م���اي���ة 

االجتماعية للفئات امل�شتهدفة.

وزارة  م��ن عمل  امللكية  امل��ب��ادرات  وع���ززت 

التن�شيق  ك���ان  ح��ي��ث  االج��ت��م��اع��ي��ة،  التنمية 

والعمل مع الوزارة ب�شفتها الذراع التنموي 

ربوع  يف  انت�شاراً  االأك��ر  والتطوعي  االأه��ل��ي 

ال����وط����ن، ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال���ع���دي���د م����ن امل����ب����ادرات 

وامل�������ش���اري���ع امل���ل���ك���ي���ة، وخ���ا����ش���ة ال��ق��ط��اع��ات 

والفئات، التي تقع �شمن اخت�شا�س الوزارة، 

املبادرات  هذه  من  امللكية  الروؤية  يحقق  مبا 

بوجه عام.

ومن هذه املبادرات، مبادرة توزيع “طرود 

امل���ع���وزة يف  االأ����ش���ر  الها�شمية” ع��ل��ى  اخل���ري 

خمتلف املنا�شبات، ومن ثم حتولت اإىل دعم 

ب��واق��ع مرتني  ع��ائ��ل��ة م�شتحقة  ل��ك��ل  ن��ق��دي 

�شنوياً، من خال البطاقات املمغنطة، وذلك 

وزارة  تعتمدها  التي  واملعايري  لاأ�ش�س  وفقاً 

التنمية االجتماعية، حيث ت�شتهدف املبادرة 

حت�شني امل�شتوى املعي�شي للفئات امل�شتهدفة، 

ع���رب م�����ش��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى م���واج���ه���ة ظ��روف��ه��ا 

احتياجاتها  تلبية  م��ن  ومتكينها  املعي�شية 

االأ�شا�شية.

وت����وال����ت امل�����ب�����ادرات امل��ل��ك��ي��ة ال���ت���ي ج��رى 

ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  خ�������ال  م�����ن  ت���ن���ف���ي���ذه���ا 

على  االأ�شاحي  توزيع  لت�شمل  االجتماعية، 

ط��رود  لتوزيع  باالإ�شافة  امل�شتحقة،  االأ���ش��ر 

التمور.

خال  من  امللكية  امل��ب��ادرات  ا�شتمرت  كما 

ت�����ش��ل��ي��م اجل��م��ع��ي��ات وامل����راك����ز وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

اخلريية التي تعنى برعاية االأيتام وامل�شنني 

نقدياً  دع��م��اً  اخل��ا���ش��ة،  االح��ت��ي��اج��ات  وذوي 

وع��ي��ن��ي��اً )ح�����اف�����ات(، ب���ه���دف مت��ك��ني ه��ذه 

اجل���ه���ات م���ن اال���ش��ت��م��رار ب��ت��ق��دمي خ��دم��ات 

دوره���ا  وت��ع��زي��ز  امل�شتهدفة،  للفئات  ن��وع��ي��ة 

املجتمعي والتنموي يف اآن واحد.

وت��رت��ك��ز ال����روؤي����ة امل��ل��ك��ي��ة ع��ل��ى االن��ت��ق��ال 

االأردين  املجتمع  يف  ح��ظ��اً  االأق���ل  بال�شرائح 

ن��ح��و االك���ت���ف���اء وجت�������اوزه ن��ح��و االإن��ت��اج��ي��ة 

للحد من  والت�شغيل  ال��ذات،  على  واالعتماد 

الروؤية  م�شكلتي الفقر والبطالة، ومن هذه 

االنتاجية  امل�شاريع  متويل  م��ب��ادرة  انطلقت 

اململكة، حيث  للجمعيات يف خمتلف مناطق 

ت�����ش��ت��ه��دف ه����ذه امل����ب����ادرة مت���وي���ل ع����دد من 

املدرة للدخل يف خمتلف  االإنتاجية  امل�شاريع 

م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، وت��ق��دمي ال��ت��دري��ب ال���ازم 

لاأ�شر امل�شتفيدة يف جمال تاأ�شي�س امل�شاريع 

واإدارت����ه����ا و���ش��م��ان دمي��وم��ت��ه��ا، اإىل ج��ان��ب 

متكني وبناء قدرات موؤ�ش�شات املجتمع املدين 

امل�شتهدفة وتدريبها، لتعزيز دورها يف خدمة 

يف  فاعلة  �شريكة  لتكون  املحلية،  املجتمعات 

تنفيذ املبادرة.

ب�شمة  االجتماعية  التنمية  وزي��رة  وقالت 

ا�شحاقات، بدورها، اإن الوزارة �شهدت تطوراً 

االأخريين، يف  العقدين  على مدى  ملحوظاً 

جماالت الرعاية االجتماعية ملختلف الفئات 

امل�����ش��ت��ه��دف��ة، وت��وف��ري ال��ت�����ش��ري��ع��ات ال��ازم��ة 

حلماية هذه الفئات وال �شيما املراأة والطفل، 

من خال اإن�شاء ودعم املوؤ�ش�شات التي توفر 

احلماية لها.

وبينت اأن املبادرات واملكارم امللكية ال�شامية 

جت�ّشد مفهوم احلماية االجتماعية، ومتّكن 

وموؤ�ش�شات  اخلريية  واجلمعيات  املوؤ�ش�شات 

ب��ذوي  تعنى  ال��ت��ي  الفاعلة،  امل���دين  املجتمع 

االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة واالأي����ت����ام وامل�����ش��ن��ني 

االجتماعية،  واحلماية  للرعاية  واملحتاجني 

اأك��م��ل وج���ه عرب  م��ن ال��ق��ي��ام مبهامها ع��ل��ى 

مبا  حاجة،  االأ���ش��د  للفئات  خدماتها  تقدمي 

ي�شهم يف حتقيق التنمية املجتمعية املن�شودة، 

الفتًة اإىل االأثر املبا�شر للمبادرات امللكية يف 

خمتلف  يف  امل�شتهدفة  االأ���ش��ر  حياة  حت�شني 

مناطق اململكة، ف�شًا عن ما تدخله من اأمل 

وفرح اإىل نفو�شهم.

اأن املبادرات امللكية  واأ�شارت ا�شحاقات اإىل 

اأن  مت��ّث��ل ر���ش��ال��ة وا���ش��ح��ة للجميع م��ف��اده��ا 

االأردن����ي����ني يف م��ق��دم��ة اه��ت��م��ام��ات ج��ال��ة 

امللك، حيث اأ�شبحت املبادرات نربا�شاً تهتدي 

ب���ه احل���ك���وم���ات ل��ت��ق��دمي ال���رع���اي���ة االأم���ث���ل 

للمواطنني، ملا جت�ّشده من تعبري عميق عن 

من  و�شعبه  القائد  بني  والتوا�شل  الرتابط 

ملكي  واهتمام  حر�س  من  متّثله  وما  جهة، 

من  للمواطنني  املعي�شي  ال��واق��ع  بتح�شني 

جهة اأخرى.

واأكدت اأهمية ال�شراكة بني اإدارة املبادرات 

ووزارة  الها�شمي  امللكي  ال��دي��وان  يف  امللكية 

اإذ ت��ع��ت��م��د ال�����وزارة  ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، 

م��ع��اي��رياً واأ���ش�����ش��اً وا���ش��ح��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ ه��ذه 

وال�شفافية  العدالة  ت�شمن  حيث  امل��ب��ادرات، 

ت�شتهدفها،  التي  الفئات  احتياجات  تلبية  يف 

ف�������ش���ًا ع����ن ����ش���م���ان ال��ت��م��ث��ي��ل وال���ت���وزي���ع 

اجلغرايف العادل بني خمتلف مناطق اململكة، 

املايل  الو�شع  التاأكد من �شامة  بعد  وذل��ك 

املنتفعة،  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  للجمعيات  واالإداري 

املو�شوعية،  امل��ع��اي��ري  جميع  م��ع  وتطابقها 

الذي ت�شتند اإليه اآلية تقدمي الدعم.

توفري   .. العفيفة”  االأ����ش���ر  “م�شاكن 
احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة ل��اأ���ش��ر االأك����ر ع�����وزاًواإىل 

�شملت خمتلف  التي  امللكية،  املبادرات  جانب 

“م�شاكن  م�����ب�����ادرة  ت���ع���ت���رب  ال����ق����ط����اع����ات، 

التي  امل���ب���ادرات  اأب����رز  العفيفة” م��ن  االأ���ش��ر 

هذه  ت�شتهدف  حيث  امل��ل��ك،  جالة  اأطلقها 

و�شملت   ،2005 ع��ام  يف  اأطلقت  التي  امل��ب��ادرة 

ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة، ت��وف��ري احل��ي��اة 

�شمن  امل�شتفيدة  لاأ�شر  وامل�شتقرة  الكرمية 

ب��ي��ئ��ة ���ش��ح��ي��ة واآم����ن����ة، ف�����ش��ًا ع���ن حت�شني 

ال��واق��ع املعي�شي ل��ه��ذه االأ���ش��ر، االأك���ر ع��وزاً 

وا�شتحقاقاً، والتي حتتاج للرعاية واالهتمام 

الكرمي  والعي�س  الراحة  اأ�شباب  كل  وتوفري 

لها.

هذه  من  املنتفعة  االأ�شر  تر�شيح  ويجري 

وتعليمات حمددة  اأ�ش�س  امل��ب��ادرة، من خال 

ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة، وال�����ش��ادرة مب��وج��ب امل���ادة 12 

التنمية  ل���وزارة  االإداري  التنظيم  نظام  من 

االجتماعية.

اإن  ا���ش��ح��اق��ات،  ويف ه����ذا االط������ار، ق��ال��ت 

م���ب���ادرة م�����ش��اك��ن االأ����ش���ر ال��ع��ف��ي��ف��ة ُت��ع��د من 

االأ�شر  ت�شتهدف  التي  امللكية،  امل��ب��ادرات  اأه��م 

العفيفة يف خمتلف مناطق اململكة، مو�شحة 

للروؤية امللكية  اأن هذه املبادرة تاأتي جت�شيداً 

وامل��ج��ت��م��ع، حيث  االأ���ش��رة  ل�شامة  ال��رام��ي��ة 

يف  ي�شهم  واملائم  ال�شحي  امل�شكن  توفر  اأن 

ا�شتقرار  وبالتايل  االأ���ش��رة،  ا�شتقرار  حتقيق 

املجتمع باأ�شره.

واأ�شارت اإىل دقة املعايري واالأ�ش�س املطبقة 

لغايات االنتفاع من هذه املبادرة و�شفافيتها، 

تقوم  ،ال��ت��ي  ل��اأن��ث��ى  االأول���وي���ة  ُتعطى  حيث 

لها،  ُمعيل  اأي  ي��وج��د  وال  االأ���ش��رة  رب  ب���دور 

التي  ولاأ�شر  اخلا�شة،  االحتياجات  وذوي 

ومعي�شية  اق��ت�����ش��ادي��ة  ظ����روف  م���ن  ت��ع��اين 

دخل  م�����ش��ادر  اأي���ة  لديها  ي��وج��د  وال  �شعبة، 

اأف��راد  ع��دد  االعتبار  االأخ���ذ بعني  م��ع  ثابتة، 

االأ�شرة، واحلالة ال�شحية الأفرادها

المبادرات الملكية .. تمكين المواطن وتعزيز دوره في مسيرة التنمية المستدامة

المبادرات الملكية .. تجسيد لرؤية القائد في تحقيق التنمية المستدامة
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 وزارة المياه توقع اتفاقية مع الصليب األحمر 
لتعزيز التزويد في الشمال

االنباط-عمان

وق���ع وزي���ر امل��ي��اه وال����ري امل��ه��ن��د���س رائ��د 

الدولية  اللجنة  بعثة  ورئي�س  ال�سعود،  اب��و 

ل��ل�����س��ل��ي��ب االح���م���ر ي����ورغ م���ون���ت���اين، ام�����س 

االث���ن���ن يف م��ق��ر ���س��رك��ة م��ي��اه ال���رم���وك، 

ل��ل��ع��ام احل�����ايل، لتح�سن  ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ة 

توزيع املياه يف عدد من حمافظات ال�سمال، 

واإع������ادة ت��اأه��ي��ل ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة احل��ي��وي��ة 

للمجتمعات امل�سيفة.

وق���ال وزي���ر امل��ي��اه وال���ري املهند�س رائ��د 

اب���و ال�����س��ع��ود ان ق��ي��م��ة االت��ف��اق��ي��ة ت��ب��ل��غ 2 

مليون فرنك �سوي�سري، وهي �سمن برنامج 

مل�ساعدة  االأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة 

وخدمة  لالجئن،  امل�ست�سيفة  املجتمعات 

امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة يف ظ��ل اأزم����ة ف��رو���س 

كورونا.

تن�سب  ال��������وزارة  خ��ط��ط  اأن  واأ�����س����اف   

اأزمة  ظل  يف  اال�ستثنائية  الظروف  ملواجهة 

كورونا وازدياد الطلب على املياه يف االأردن، 

خا�سة باملناطق االأكرث تاأثرا باأزمة كورونا، 

املنظمات  م��ع  بالتعاون  درا���س��ات��ه��ا،  بح�سب 

الدولية واملانحة واملنظمة الدولية لل�سليب 

مبناطق  امل��ي��اه  و���س��ول  لتح�سن  االح��م��ر؛ 

حمافظات  وخا�سة  ال��رم��وك  مياه  �سركة 

اربد واملفرق وجر�س.

وبن اأبو ال�سعود اأن خطط الوزارة تهدف 

الإعادة تاأهيل اأنظمة التزويد املائي وحت�سن 

ق����درات م��وظ��ف��ي م��راف��ق امل��ي��اه يف جم��االت 

الت�سغيل وال�سيانة، وبالتايل اي�سال كميات 

على  واملحافظة  لل�سرب،  و�ساحلة  ا�سافية 

امل�سادر املتاحة وتنميتها.

ال��دول��ي��ة لل�سليب  ال��ل��ج��ن��ة  وث��م��ن دع���م 

االحمر املتوا�سل منذ �سنوات طويلة، كا�سفا 

دعما   2014 العام  منذ  قدمت  اللجنة  اأن 

لقطاع  امل�����س��اع��دات  ب��رن��ام��ج  �سمن  ك��ب��را، 

�سوي�سري،  فرنك  مليون   26 بقيمة  املياه 

ا���س��ت��ف��ادت منها ال�����وزارة ل��ت��اأه��ي��ل ع���دد من 

املائي وتنفيذ  املائية لتعزيز الواقع  امل�سادر 

م�ساريع جديدة خلدمة ع�سرات االآالف من 

املواطنن واإدخال م�سادر مائية جديدة.

�سيعزز  الدعم  ه��ذا  اأن  ال�سعود  اب��و  واأك��د 

ال��رم��وك خا�سة  م��ي��اه  ق���درات �سركة  م��ن 

يف املناطق ذات االولوية يف حمافظات اربد 

مياه  ق��درات  بناء  ل�سمان  وجر�س،  واملفرق 

ال���رم���وك، م���وؤك���دا ح��ر���س احل��ك��وم��ة على 

املالية  الكلف  تراعي  ابتكارية  حلول  ايجاد 

وا���س��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ح��دي��ث��ة 

املناطق وخا�سة  امل�سكالت يف جميع  جلميع 

ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ب�سبب  اأو����س���اع���ا  ت���ع���اين  ال���ت���ي 

اللجوء اليها.

الدولية  اللجنة  اإن  ي��ورغ مونتاين  وق��ال 

مع  طويلة  �سراكة  لديها  االحمر  لل�سليب 

قطاع املياه، حيث نفذت 39 م�سروعا للمياه 

ولتاأهيل البنى التحتية، منذ العام 2014، 

�سملت حم��ط��ات ���س��خ وخ���زان���ات وخ��ط��وط 

واآب��ار  معاجلة  وحم��ط��ات  وفرعية  رئي�سية 

مياه، حيث ا�ستفاد منها ما يزيد على مليون 

ال�سورين  والالجئن  االأردنين  ن�سمة من 

داخل املجتمعات امل�ست�سيفة يف كل من اربد 

وجر�س واملفرق ومعان .

بناء  اأي�����س��ا  �سملت  ال��رام��ج  اأن  واأ���س��اف 

والعملية  الفنية  امل��ه��ارات  وتعزيز  ال��ق��درات 

وت����دري����ب م��ه��ن��د���س��ن وع���ام���ل���ن يف م��ي��اه 

الرموك و�سلطة املياه على اأعمال الت�سغيل 

وال�����س��ي��ان��ة، ح��ي��ث ت�����س��م��ن��ت ت���دري���ب 45 

مهند�سا وعامال منذ العام 2018.

وك�������س���ف م���ون���ت���اين ع����ن اجن������از ال��ل��ج��ن��ة 

وال��ري،  املياه  وزارة  مع  بال�سراكة  الدولية، 

عددا من امل�ساريع مثل اإعادة تاأهيل حمطة 

األ���ف ن�سمة يف   21 ال�����س��واه��د خل��دم��ة  �سخ 

غرفة  وبناء  املبنى  حتديث  و�سملت  جر�س 

كلور وغرف الواح حتكم كهربائية وحتديث 

وتركيب م�سخات  الرملية  املر�سحات  نظام 

 10 ال�سرحان  بئر  تاأهيل  وكذلك  جديدة، 

األف   157 /ارب��د خلدمة  يف منطقة جابر 

ن�سمة يف مناطق الرمثا، وم�سروع ا�ستبدال 

اأنابيب نقل املياه يف جديتا من 6 اىل  خط 

جديتا  ملنطقة  التزويد  لتعزيز  اأن�س   12
خلدمة نحو 19 األف ن�سمة .

، موؤكدا  املياه والري  وثمن جهود وزارة 

���س��م��ان  اإىل  ي�����س��ع��ى  االح���م���ر  ال�����س��ل��ي��ب  اأن 

ت�سهد  التي  املناطق،  توفر مياه نظيفة يف 

نزاعات لتوفر بيئة عي�س م�ستدامة.

���س��ت��وا���س��ل  ال���دول���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  واأك�����د 

تو�سيع جهودها يف االردن لتلبية احتياجات 

حد  على  والالجئن  االأردن��ي��ن  املواطنن 

ال���دول مائيا  اف��ق��ر  ���س��واء ك��ون االأردن م��ن 

وت��ت��ف��اق��م اأزم���ت���ه���ا امل��ائ��ي��ة ب�����س��ب��ب ظ���روف 

لت�سمل  املناخي  والتغر  ال�سوري  اللجوء 

جميع املناطق.

اك��د وزي��ر املياه وال��ري  على �سعيد اخ��ر 

من  ع��دد  تنفيذ  ال�ستكمال  ج��ار  العمل  اأن 

امل�������س���اري���ع، ال���ت���ي ���س��ت��ح�����س��ن م���ن ال��ت��زوي��د 

ال�����وزارة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  امل��م��ل��ك��ة،  يف  امل���ائ���ي 

املياه  م��ن  ارب��د  حمافظة  احتياجات  ت��ويل 

باحتياجاتها  مناطقها  وت����زود  االإه��ت��م��ام، 

املائية ب�سكل م�ستمر.

وق���ال اب���و ال�����س��ع��ود خ���الل اج��ت��م��اع��ه مع 

ان  املحافظة  مبنى  يف  اليوم  ارب��د  حمافظ 

املياه  احتياجات  تقدمي  اىل  ت�سعى  ال��وزارة 

دائ���م���ا ل��ل��م��واط��ن��ن خ��ا���س��ة يف ظ���ل وج���ود 

فرو�س كورونا.

ر�سوان  ارب��د  حمافظ  اأ�ساد  ناحيته  من 

�سركة  ومتابعة  املياه  قطاع  بجهود  العتوم 

م��ي��اه ال���رم���وك ل�����س��م��ان ع��دال��ة ال��ت��زوي��د 

امل���ائ���ي، م��ث��م��ن��ا اإ���س��ن��اد ال������وزارة ل��ه��ا خ��الل 

الفرتة املا�سية .

 إعالن للطلبة األردنيين الدارسين 
في الجامعات المصرية 

االنباط-عمان

تعلن امللحقية الثقافية يف ال�سفارة االأردنية 

اجلامعات  يف  االأردن��ي��ن  للطلبة  القاهرة  يف 

احل��ك��وم��ي��ة امل�����س��ري��ة يف ال�����س��ن��وات ال��درا���س��ي��ة 

غادروا  الذين  وال�ساد�سة،  واخلام�سة  الرابعة 

االأرا�سي امل�سرية نتيجة الظروف اال�ستثنائية 

ك��ورون��ا، واملقرر  اأزم��ة فرو�س  التي فر�ستها 

ل���ه���م ع���ق���د ام���ت���ح���ان���ات حت���ري���ري���ة يف ح���رم 

القادم،  االأول من مت��وز  من  ب��دءاً  جامعاتهم 

ما يلي:

على من يرغب بتاأجيل امتحاناته للف�سل 

الدرا�سي القادم نتيجة احتمالية عدم متكنهم 

امللحقية  ت��زوي��د  ال���ق���دوم مل�سر ����س���رورة  م��ن 

االأردين،  ال�سفر  ج��واز  ع��ن  ب�سورة  الثقافية 

و�سورة عن ختم مغادرة االأرا�سي امل�سرية.

ي�������رج�������ى ار�����������س����������ال ��������س�������ور ال������وث������ائ������ق 

ال���وات�������س  “تطبيق  ع���ل���ى  اأع�������اله  امل���ط���ل���وب���ة 

ال���ت���ايل  ال���ث���ق���اف���ي���ة  امل��ل��ح��ق��ي��ة  اأب” ل����رق����م 

.)00201270075053(

يف  اخل��ا���س��ة  اجل��ام��ع��ات  لطلبة  بالن�سبة 

م�سر، فاإن امللحقية الثقافية على توا�سل دائم 

اأج��ل حتديد  م��ن  ه��ذه اجلامعات  اإدارات  م��ع 

مواعيد منا�سبة لعقد االمتحانات املقررة.

ف��ي��م��ا ي��خ�����س ط��ل��ب��ة ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا يف 

م�ستمرة  امللحقية  ف���اإن  امل�سرية،  اجل��ام��ع��ات 

بالتن�سيق مع اإدارات خمتلف اجلامعات، التي 

لغايات حتديد  اأردن��ي��ون،  يتواجد فيها طلبة 

مواعيد منا�سبة لعقد االمتحانات املقررة.

عمان للحوارات : التحديات السياسة 
القادمة تحتم إجراء مراجعة وطنية 

االنباط -عمان

  ج��ددت جماعة عمان حل���وارات امل�ستقبل 

�ساملة،  وطنية  مراجعة  اإج���راء  اإىل  دعوتها، 

ع��ل��ى ����س���وء مم���ار����س���ات خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات 

ف��رو���س  اأزم����ة  االأردن، خ���الل  وال�����س��رائ��ح يف 

كورونا العاملية. 

   وقالت اجلماعة يف بيان اأ�سدرته، ووزع 

االأردن  االأم���ور يف  اأن �سر  وا���س��ع،  على نطاق 

خ��الل اأزم��ة ك��ورون��ا اأك��د اأهمية ال��دع��وة التي 

 ،2020 ع���ام  ب��داي��ة  م��ع  اجل��م��اع��ة  اأطلقتها 

جلعله عاماً للمراجعة الوطنية ال�ساملة.

   وقالت اجلماعة يف بيانها: اأن جممل اأداء 

الكثر م��ن ال��ق��ط��اع��ات، خ��الل اأزم���ة ك��ورون��ا 

اأك��دت احلاجة اإىل �سرورة املراجعة الوطنية 

اإليها، فعلى �سعيد  املا�سة  ال�ساملة، وحاجتنا 

ال�����س��ل��وك ال���ع���ام، ك�����س��ف��ت االأزم������ة ع���ن م��دى 

ت��دين م�ستوى ال��وع��ي، ل��دى ���س��رائ��ح وا�سعة 

االل��ت��زام  م��ن  تفلتاً  انعك�س  امل��واط��ن��ن،  م��ن 

و�سوراً  العامة،  وال�سالمة  الوقاية  بتعليمات 

خمتلفة للتحايل على تعليمات احلظر، مما 

ي�ستدعي العمل على اإعادة بناء وعي املواطنن 

���س��ح��ي��اً واق��ت�����س��ادي��اً واج��ت��م��اع��ي��اً وق��ان��ون��ي��اً، 

الذي  الوطني،  وانتمائهم  وقبل ذلك وعيهم 

بالقوانن واالأنظمة  والتزاماً  يتج�سد �سلوكاً 

والتعليمات.

االإل��ت��زام  اأن  بيانها  واأك����دت اجلماعة يف     

القانون  لدولة  املتن  االأ�سا�س  هو  بالقانون 

ال��ت��ي حت��ق��ق ���س��ي��ادت��ه ال��ع��دال��ة للجميع، مبا 

الوطنية  مراجعتنا  اإط����ار  يف  علينا  ي��ف��ر���س 

االل��ت��زام  ثقافة  ن�سر  ���س��رورة  على  ال�ساملة 

بالقانون، من قبل امل�سوؤولن اأواًل من خالل 

واملح�سوبية،  الوا�سطة  قبول  ع��ن  امتناعهم 

يف  وال��ك��ف��اءة  ممار�ستهم  يف  النزاهة  واعتماد 

اختياراتهم، وجعل القانون هو ال�سيد واحلكم 

يف ت�سرفاتنا، ويف �سائر املعامالت والتعامالت، 

مع الت�سدد يف فر�س العقوبات وتنفيذها على 

م�ساقاً  القانونية  الثقافة  وجعل  املخالفن، 

اإلزامياً يف جميع مراحل التعليم يف بلدنا.

   اأما على ال�سعيد االقت�سادي، فقد ك�سفت 

االختالالت  اأزم��ة فرو�س كورونا جملة من 

االق��ت�����س��ادي��ة، اأول��ه��ا غ��ي��اب االن��ت��م��اء وال���والء 

االأردن،  يف  العامل  امل���ال  راأ����س  ل��دى  الوطني 

بدليل �ساآلة ما ُقدم لل�سناديق الوطنية التي 

اأن�سئت ملواجهة االأزمة،.

الثالثاء   9/ 6 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان 

اأط���ل���ق���ت امل���وؤ����س�������س���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��م��ان 

االج��ت��م��اع��ي خ��دم��ة احل�����س��ول ع��ل��ى الكتب 

ل���أف��راد  االأم���ر«  يهمه  مل��ن  »ك��ت��اب  الر�سمية 

وامل���ن�������س���اآت اإل���ك���رتون���ي���اً، مب���ا ي��ح��ق��ق حت��ول 

االإل���ك���رتون���ي���ة  اخل�����دم�����ات  اإىل  امل���وؤ����س�������س���ة 

ب��ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى م���ن خ��دم��ات��ه��ا، ومب��ا 

ي��ت��واف��ق م��ع م��ب��ادرة احل��ك��وم��ة االإل��ك��رتون��ي��ة 

على  وال��ع��ن��اء  االأع��ب��اء  بتخفيف  وتوجهاتها 

والنفقات  واجلهد  الوقت  وتقلي�ص  املواطن 

على متلقي خدماتها.

ام�ص  �سحفي،  ب��ي��ان  يف  املوؤ�س�سة  وق��ال��ت 

احل�����س��ول على  ط��ل��ب  خ���دم���ة  اإن  االث���ن���ن، 

االأمر”  يهمه  مل��ن  “كتاب  الر�سمية  ال��ك��ت��ب 

من قبل املواطنن اأو املوؤمن عليهم واملن�ساآت 

يكون  ول���ن  عليهم  واجل��ه��د  ال��وق��ت  �ستوفر 

ه��ن��اك ح��اج��ة مل��راج��ع��ة امل��وؤ���س�����س��ة وف��روع��ه��ا 

فروعها  جميع  اأن  موؤكدًة  اخل�سو�ص،  بهذا 

طلبات  ا�ستقبال  عن  �ستتوقف  ومديرياتها 

من  مبا�سرة  الر�سمية  الكتب  على  احل�سول 

قبل متلقي اخلدمة.

االأمر”  ي��ه��م��ه  “ملن  ك���ت���اب  اأن  وب���ّي���ن���ت 

ب���اأن���واع���ه ك���اف���ة اأ���س��ب��ح م��ت��اح��اً اإل��ك��رتون��ي��اً 

���س��واء  االأف����راد  عليهم  وامل��وؤم��ن  للمواطنن 

طالب  اأن  لبيان  عليه  احل�����س��ول  �سبب  ك��ان 

اأو  اأو غ���ري ف���ّع���ال  اخل���دم���ة م�����س��رتك ف���ّع���ال 

اأو  ب��ال�����س��م��ان،  م�����س��رتك  غ���ري  اأو  م�����س��رتك 

م��ت��ق��اع��د  اأو  ف���ّع���ال  غ���ري  اأو  ف���ّع���ال  م��ت��ق��اع��د 

ووريث، اأو ال يتقا�سى رواتب تقاعدية.

“كتاب  الر�سمية  بالكتب  يتعلق  فيما  اأما 

ملن يهمه االأمر” للمن�ساآت وهي كتاب براءة 

مغلقة  اأو  م��وق��وف��ة  اأو  ف��ّع��ال��ة  مل��ن�����س��اأة  ذم���ة 

القطاع  ملن�ساآت  ذمة  ب��راءة  كتاب  اأو  الن�ساط 

لبع�ص  للتقدم  متطلباً  تعد  والتي  اخلا�ص 

امل��ع��ام���ت يف امل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��ام��ة واخل��ا���س��ة 

ف��ه��ي اأ���س��ب��ح��ت اأي�����س��ا اإل���ك���رتون���ي���ة ومي��ك��ن 

خ���ل  م��ن  م��ب��ا���س��ر  ب�سكل  عليها  احل�����س��ول 

للموؤ�س�سة. االإلكرتوين  املوقع 

واأو�سحت املوؤ�س�سة اأنه يتعن على املواطن 

ب��احل�����س��ول على  ال���راغ���ب  ع��ل��ي��ه  امل���وؤم���ن  اأو 

ح�سابه  على  الدخول  االأم��ر  يهمه  ملن  كتاب 

االإل��ك��رتوين  امل��وؤ���س�����س��ة  م��وق��ع  يف  ال�سخ�سي 

ل��ه  ك����ان  مل���ن   )www.ssc.gov.jo(

امل�سجل  اأم����ا غ���ري  ب��امل��وق��ع  ت�����س��ج��ي��ل م�����س��ب��ق 

اإىل  ال��دخ��ول  عليه  فيتعن  امل��وق��ع  يف  �سابقاً 

املوقع واإن�ساء ح�ساب �سخ�سي له، ومن بوابة 

كتاب  خدمة  اختيار  االإلكرتونية  اخلدمات 

وطلب  الكتاب  نوع  وحتديد  االأم��ر  يهمه  ملن 

ذلك  بعد  ال��ك��رتوين،  ا�ستع�م  رم��ز  ا���س��دار 

�ست�سل ر�سالة ن�سية على هاتف املوؤمن عليه 

على  الظاهر  ذات��ه  اال�ستع�م  رم��ز  تت�سمن 

بتزويد  عليه  املوؤمن  يقوم  وب��دوره  ال�سا�سة، 

ا�سدار  يف  ال�ستخدامه  املعنية  للجهة  الرمز 

ال���ك���ت���اب م����ن خ�����ل ال����دخ����ول ع���ل���ى م��وق��ع 

االإلكرتونية  اخلدمات  خانة  وم��ن  املوؤ�س�سة 

ال�سخ�سي  اأو  ال��وط��ن��ي  ال��رق��م  اإدخ�����ال  ي��ت��م 

ورم����ز اال���س��ت��ع���م، وب���ذل���ك ت��ت��م��ك��ن اجل��ه��ة 

املعنية من االط�ع على الكتاب اأو طباعته.

اأما املن�ساآت فيتعّن على �سابط االرتباط 

االإل��ك��رتوين  املوؤ�س�سة  م��وق��ع  على  ال��دخ��ول 

ث��م  وم������ن   )www.ssc.gov.jo(

ال�����دخ�����ول ع���ل���ى اخل�����دم�����ات االإل���ك���رتون���ي���ة 

االأم��ر  يهمه  مل��ن  كتاب  خدمة  اإىل  وال��ذه��اب 

وحت����دي����د ن�����وع ال���ك���ت���اب وت��ع��ب��ئ��ة ال��ب��ي��ان��ات 

اإلكرتوين  ا�ستع�م  رم��ز  طلب  ثم  املطلوبة 

للح�سول على الكتاب، وتزويد اجلهة املعنية 

على  ل�ط�ع  االلكرتوين  اال�ستع�م  برمز 

الكتاب اأو طباعته من اخلدمات االإلكرتونية 

باإدخال رقم �سمان املن�ساأة.

ق���ن���وات االت�����س��ال  اأن  امل��وؤ���س�����س��ة  واأك������دت 

وال���ت���وا����س���ل ل���دي���ه���ا م���ت���اح���ة ل��ل��ج��م��ي��ع م��ن 

خ����ل االت�����س��ال مب��رك��ز االت�����س��ال الوطني 

الرقم  اأو خ��ل��وي على  اأر���س��ي  ه��ات��ف  اأي  م��ن 

)5008080/06(، اأو من خ�ل بريد املوؤ�س�سة 

webmaster@ssc.( االل���ك���روين 

الفي�ص  املوؤ�س�سة على  اأو �سفحة   ،)gov.jo
http://www.( ال���راب���ط  حت���ت  ب���وك 

 )facebook.com/JordanSSC
اأو تويرت اأو ان�ستغرام.

الضمان تطلق خدمة الحصول على الكتب الرسمية »كتاب لمن يهمه األمر« لألفراد والمنشآت إلكترونيًا

االنباط- عمان

 

ال��رك��ة  جم��م��وع��ة  اإدارة  جمل�ص  اأع��ل��ن 

امل�سرفية �ص.م.ب )م(، املجموعة امل�سرفية 

االإ����س����م���ي���ة ال�����رائ�����دة ال���ت���ي ت��ت��خ��ذ م��ن 

عبد  تعين  لعملياتها، عن  البحرين مقرا 

وذل��ك  للمجل�ص  رئي�سا  ك��ام��ل  ���س��ال��ح  اهلل 

ال�سيخ �سالح عبد اهلل كامل  خلفا للراحل 

رحمة  اإىل  انتقل  ال��ذي  املجموعة  موؤ�س�ص 

م�سرف  ���س��ادق  وق��د  امل��ا���س��ي.  ال�سهر  اهلل 

البحرين املركزي على هذا التعين.

وي���ع���ت���ر ع���ب���د اهلل ����س���ال���ح ك���ام���ل م��ن 

ال�������س���خ�������س���ي���ات االأوائ������������ل ال����ت����ي واك����ب����ت 

نائب  من�سب  و���س��غ��ل  امل��ج��م��وع��ة،  تاأ�سي�ص 

للجنة  ورئ��ي�����س��ا  االإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف امل��ج��م��وع��ة ل��ع��دة ���س��ن��وات، 

وم���ن ال���ذي���ن ���س��اه��م��وا ب��ف��اع��ل��ي��ة يف و���س��ع 

والتو�سع  التنويع  ا�سرتاتيجيات  وتطوير 

طوال  تنفيذها  على  واأ�سرفوا  للمجموعة 

يف  الف�سل  ل��ه  وي��رج��ع  ال�سابقة،  ال�سنوات 

اإىل  حققتها  ال��ت��ي  االإجن����ازات  م��ن  الكثري 

جانب والده موؤ�س�ص املجموعة رحمه اهلل.

���س��ال��ح  اهلل  ع���ب���د  ذل�������ك،  ج����ان����ب  اإىل 

���س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ه���و  ك���ام���ل 

للتنمية  اأم�����ك  جمل�ص  ورئ��ي�����ص  ع�����س��ري، 

وال���ت���م���وي���ل ال����ع����ق����اري، ورئ���ي�������ص جم��ل�����ص 

والن�سر،  لل�سحافة  عكاظ  موؤ�س�سة  اإدارة 

امللك  مدينة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ون��ائ��ب 

اإع���م���ار. وق���د �سغل  ع��ب��د اهلل االق��ت�����س��ادي��ة 

يف  التنفيذية  املنا�سب  من  العديد  �سابًقا 

جم��م��وع��ة دل��ة ال��رك��ة، وب��ل��غ��ت ذروت��ه��ا يف 

من�سب نائب الرئي�ص لقطاع االأعمال حتى 

احل��ايل.  من�سبه  ت��وىل  عندما   1999 ع��ام 

ومي���ت���ل���ك ع���ب���د اهلل ����س���ال���ح ك���ام���ل خ���رة 

القطاعات  يف  ع��اًم��ا   30 ع��ن  تزيد  متنوعة 

وال�سناعية.    واال�ستثمارية  امل�سرفية 

�سالح  اهلل  عبد  ق��ال  املنا�سبة  ه��ذه  ويف 

الأخ��واين  والتقدير  بال�سكر  »اأتوجه  كامل 

ب��ت�����س��ري��ف��ي  امل��ج��م��وع��ة  اإدارة  جم��ل�����ص  يف 

وه��و  امل��ج��م��وع��ة،  اإدارة  جم��ل�����ص  ب��رئ��ا���س��ة 

لكونني  يل،  ك��ب��ري  ام��ت��ح��ان  ف��ي��ه  م��ن�����س��ب 

اأخ���ل���ف ف��ي��ه م��وؤ���س�����ص امل��ج��م��وع��ة ورب��ان��ه��ا 

وق��ائ��د م�����س��ريت��ه��ا وال���دن���ا ووال����د اجلميع 

ك����ام����ل رح��م��ه  ال�������س���ي���خ ����س���ال���ح ع���ب���د اهلل 

اهلل ال���ذي ع���رف ع��ن��د اجل��م��ي��ع ب��اأن��ه رائ��د 

وموؤ�س�ص  احلديثة  االإ�س�مية  ال�سريفة 

ال��دول  م��ن  الكثري  م�ستوى  على  نه�ستها 

على  اأن��ف�����س��ن��ا  ع��اه��دن��ا  لكننا  االإ���س���م��ي��ة. 

ب��ن��ه��ج��ه ون�����س��ري ع��ل��ى ه��دي  ن��ت��م�����س��ك  اأن 

اأ���س��واط  موا�سلة  يف  العليا  النبيلة  مثله 

ال��ن��ج��اح وال��ت��م��ي��ز ل��ل��م��ج��م��وع��ة، م��ت��وج��ه��ا 

الر�سمية  اجلهات  لكافة  والتقدير  بال�سكر 

وال��ب��ل��دان  البحرين  مملكة  يف  وال��رق��اب��ي��ة 

ك��اف��ة  ف��ي��ه��ا وح���دات���ن���ا، واإىل  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي 

�سركائنا وموظفينا الذين بف�سل تعاونهم 

جميعا �سوف نوا�سل امل�سرية اإن �ساء اهلل«.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ع��دن��ان اأح��م��د يو�سف 

ال���رئ���ي�������ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة ال���رك���ة 

فيه  ن�ست�سعر  ال��ذي  ال��وق��ت  »يف  امل�سرفية 

املجموعة  فداحة خ�سارتنا برحيل موؤ�س�ص 

ال�����س��ي��خ ���س��ال��ح ع��ب��داهلل ك��ام��ل رح��م��ه اهلل، 

اأن  نود  فاأننا  وق��دره،  اهلل  بق�ساء  م�سلمن 

عبداهلل  االأ�ستاذ  ملوافقة  امتناننا  نعر عن 

���س��ال��ح ك��ام��ل ع��ل��ى ت���ويل رئ��ا���س��ة جمل�ص 

االإدارة  جمل�ص  مب��ب��ارك��ة  املجموعة  اإدارة 

ال��ب��ح��ري��ن،  ال��رق��اب��ي��ة يف مملكة  واجل��ه��ات 

اأك��ي��دة  ل��ك��ون ه��ذه امل��واف��ق��ة  ت��وف��ر �سمانة 

النهج  ذات  على  املجموعة  موا�سلة  على 

ال�����ذي اخ��ت��ط��ه ل��ه��ا م��وؤ���س�����س��ه��ا ال���راح���ل، 

ول��ك��ون االأ���س��ت��اذ ع��ب��داهلل ه��و م��ن موؤ�س�سي 

امل��ج��م��وع��ة اأي�����س��ا، وم��ن ال��ذي��ن ق���ادوا بكل 

ال�سنوات  واإخ��ص م�سريتها طوال  تفاين 

بحنكته  ثقتنا  كامل  عن  معربن  ال�سابقة، 

موا�سلة  نحو  املجموعة  قيادة  يف  وحكمته 

ري�����ادة ال�����س��ن��اع��ة امل�����س��رف��ي��ة االإ���س���م��ي��ة 

اإقليميا وعربيا ودوليا«.

االنباط- عمان 

عامر  النفطي  ال�����س��اأن  يف  اخل��ب��ري  ق��ال 

ا���س��ت��وردت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ك��م��ي��ة  اإن  ال�����س��وب��ك��ي 

وال��ت��ي  النفطية  امل�����س��ت��ق��ات  م��ن  احل��ك��وم��ة 

بناء  بها  ا�ستكملت  انها  خ�لها  من  ادعت 

طن  األ��ف   80 هي  اال�سرتاتيجي  خمزونها 

ف��ق��ط م���ن ال�������س���والر وال��ب��ن��زي��ن ب��ن��وع��ي��ه. 

م�سريا اىل اأن هذه الكمية تكفي ا�سته�ك 

اململكة من 6-8 ايام فقط.

 وا�ساف ال�سوبكي  اأن الكمية امل�ستوردة 

ت�سكل 6% فقط من احلجم الكامل ملخزون 

املا�سونة،  اململكة و24% من حجم خمزون 

بالكميات  �ستحتفظ  احلكومة  اأن  مو�سحا 

امل�ستوردة يف املخزون االإ�سرتتيجي. 

يف  كافية  بكمية  التحوط  عدم  اأن  وبن 

ظل ا�سعار النفط املنخف�سة ادى اىل فوات 

اخلزينة  وقت  يف  احلكومة  على  كبري  ربح 

ب��اأم�����ص احل��اج��ة ل��ك��ل دي��ن��ار، ك��م��ا ادى اىل 

االأ���س��ع��ار  م���ن  االردين  امل���واط���ن  ح���رم���ان 

امل��ن��خ��ف�����س��ة ل��ل��م�����س��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة ل��ف��رتة 

فتح االغ�قات واحلاجة  بداية  اأطول مع 

واأدى  للمواطن،  ال�سرائية  القدرة  لزيادة 

وال�سناعية  التجارية  اىل حرمان احلركة 

الت�سغيل  كلف  وتقليل  ل���م��ام  دف��ع��ه  م��ن 

ب��ع��د م��ع��ان��اة وخ�����س��ائ��ر االغ�����ق����ات ال��ت��ي 

تف�سي  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة  االردن  يف  ف��ر���س��ت 

فريو�ص كورونا.

 واتهم ال�سوبكي احلكومة باال�ستخفاف 

ب��ع��ق��ول امل���واط���ن���ن م���ن خ�����ل اإظ��ه��اره��ا 

ال���ت���ح���وط يف امل�����س��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة وان��ه��ا 

ا���س��ت��ك��م��ل��ت امل���خ���زون اال���س��رتات��ي��ج��ي، دون 

اظ���ه���ار ن�����س��ب��ة م���ا ا����س���ت���وردت���ه م���ن م��ع��دل 

امل�����س��ت��ف��ي��د  اإظ����ه����ار  ودون  االإ�����س����ت����ه�����ك، 

احل��ق��ي��ق��ي م���ن ان��خ��ف��ا���ص ا���س��ع��ار ال��ن��ف��ط 

ال�������س���رك���ات اخل��ا���س��ة  ال���ع���امل���ي���ة، ح��ي��ث ان 

املمكن يف  املخزون  94% من حجم  ا�ستغلت 

اململكة.

التخزين  اأم��اك��ن  بع�ص  اأن  اىل  وا���س��ار   

مم�����ل�����وك�����ة ب���������س����ك����ل ك������ام������ل ل���ل���ح���ك���وم���ة 

م�ستغلة  كانت  التي  املا�سونة  كم�ستودعات 

اخلا�سة،  ال�سركات  قبل  م��ن   %76 بن�سبة 

ث�ثة  خ��زن��ت  اخل��ا���س��ة  ال�����س��رك��ات  ان  اأي 

ا�سعاف ما خزنته احلكومة يف م�ستودعات 

اي�ساً  ويعني  االأردن��ي��ة،  للحكومة  مملوكة 

ال�������س���رك���ات اخل���ا����س���ة خ���زن���ت خ��م�����س��ة  ان 

كامل  يف  احلكومة  خزنته  ما  �سعف  ع�سر 

اململكة. خمزون 

���س��رك��ات  اح�����دى  اإن  ال�����س��وب��ك��ي   وق�����ال 

برميل  مليون   2 خزنت  املحلية  الت�سويق 

نفط يف االأردن و2 مليون برميل اخرى يف 

كانت  وق��ت  يف  البحر،  عر�ص  يف  �سفينتن 

من  خ�سم  متنح  ال�سعودية  ارامكو  �سركة 

ال�سعر  عن  برميل  كل  على  دوالرات   10-8

اجنبية  �سركة  خزنت  فيما  املعلن،  العاملي 

63 األ�����ف ط���ن م���ن وق���ود  م��ق��ره��ا ل���ن���دن، 

يف  ل�ساحلها  للت�سدير  امل��ع��د  ال��ط��ائ��رات 

العقبة.

ب��ف��ر���س��ة  ف���رط���ت  اأن احل��ك��وم��ة  واأك�����د   

اخل�سومات  ت��سي  بعد  تكرارها  ي�سعب 

 %125 بن�سة  عامليا  النفط  اأ�سعار  وارت��ف��اع 

اأن  اىل  ا���س��اف��ة  امل��ا���س��ي،  ني�سان  �سهر  ع��ن 

االأ����س���ع���ار م��ر���س��ح��ة ل���ل���زي���ادة اأك����ر خ���ل 

القادمة.  االأ�سابيع 

الثاين وجه  امللك عبداهلل  وكان ج�لة 

العاملية  االأ�سعار  من  ل��ستفادة  احلكومة 

زي���ارت���ه ملنطقة  ب��ع��د  ل��ل��ن��ف��ط  امل��ن��خ��ف�����س��ة 

�سعف  ان  ال�����س��وب��ك��ي  وادع�����ى  امل���ا����س���ون���ة. 

النفط  ل�سوق  العميق  الفهم  وعدم  االدارة 

العاملي اأو املحلي، وت�ستت القرار احلكومي 

قطاع  تنظيم  وه��ي��ئ��ة  ال��ط��اق��ة  وزارة  ب��ن 

وال��ب��رتول  اللوج�ستية  وال�سركة  الطاقة 

ال��ق��رار  ات��خ��اذ  ت��اأخ��ر  ادى اىل  ال��وط��ن��ي��ة، 

الدنيا غري  باحلدود  وكان  اآي��ار،  �سهر  اىل 

اخلا�سة  ال�سركات  كانت  حن  يف  املقبولة، 

قد ا�سغلت جميع اماكن التخزين.

 وطالب اخلبري يف ال�ساأن النفطي بفتح 

الفر�سة  هذه  �سياع  اأ�سباب  ملعرفة  حتقيق 

ع��ل��ى ال���دول���ة االردن���ي���ة وع��ل��ى امل��واط��ن��ن، 

اأو املق�سرين. وحما�سبة املتواطئن 

االنباط- عمان 

ت�����س��ّل��م��ت امل��وؤ���س�����س��ة االأردن�����ي�����ة ل��ت��ط��وي��ر 

امل�����س��اري��ع االإق��ت�����س��ادي��ة ي����وم اأم�������ص  االول   

ط��ل��ب��ات اال����س���ت���ف���ادة م���ن ب���رام���ج م�����س��ان��دة 

تداعيات  م��ن  املحلية  ال�سناعية  ال�سركات 

االأزمة االقت�سادية النت�سار فريو�ص كورونا  

انكما�ص  ج���راء  مل�ساعدتها  ���س��ري��ع  كتمويل 

انت�سار  اأح��دث��ه  ال��ذي  االق��ت�����س��ادي  الن�ساط 

فريو�ص كورونا )COVID-19( ، وذلك 

باإنتهاء الفرتة التي حّددتها املوؤ�س�سة والتي 

انتهت يوم االأحد ال�سابع من ال�سهر احلايل 

.

وقال املدير التنفيذي للموؤ�س�سة االأردنية 

لتطوير امل�ساريع االإقت�سادية، الدكتور ب�ّسار 

الزعبي اأن املوؤ�س�سة قد ت�سّلمت ما جمموعه 

148 طلباً ل��ستفادة من الرناجمن االأمر 

ال�سناعية  ال�����س��رك��ات  اه��ت��م��ام  ي��وؤك��د  ال���ذي 

املوؤ�س�سة  تطرحها  ال��ت��ي  ب��ال��رام��ج  املحلية 

وزيادة  بالوباء،  را مبا�سرا  تاأُثّ تاأثروا  للذين 

القطاعات  منتجات  على  اخل��ارج��ي  الطلب 

ال�سناعية خ�ل فرتة الوباء.

وب������ّن ال���زع���ب���ي اأن������ه ك�����ان م����ن ال���واج���ب 

اخ��ت�����س��ار ال��وق��ت ال�����زم ل��ت��ع��ايف االإق��ت�����س��اد 

على  الدعم  �ستقدم  احلزمة  وهذه  الوطني، 

اأجل  من  ال�سناعية  للمن�ساآت  ال�سرعة  وجه 

النت�سار  واالقت�سادية  املالية  االآثار  تخفيف 

ف��ريو���ص ك��ورون��ا يف ظ��ل ت��وّج��ه��ات احلكومة 

ومرنة  �سريعة  ا�ستجابة  لتقدمي  االأردن��ي��ة 

وف��ق��ا الح��ت��ي��اج��ات ال�����س��رك��ات ال��ت��ي ظ��ه��رت 

خ�ل الوقت الراهن.

 92 واأ�����س����اف ال��زع��ب��ي اأن����ه مت ا���س��ت��ق��ب��ال 

وال��ذي  االأول  الرنامج  م��ن  ا�ستفادة  طلب 

���س��ي��ق��وم ب��ت��ق��دمي خ��دم��ت��ن اإم�����ا م�����س��اع��دة 

بعملية  املحلية  ال�سناعية  ال�سركات  ودع��م 

ال���رتوي���ج وال��ب��ي��ع االل����ك����رتوين م���ن خ���ل 

االلكرتونية  واملتاجر  االفرتا�سية  االأ�سواق 

ال�سركات  اأن�سطة وعمليات  اأمتتة بع�ص  اأو   ،

حيث   ، بعد”  “عن  ال��ع��م��ل  م���ن  لتمكينها 

�سيكون لدى ال�سركات املحلية حرية اختيار 

خدمة واحدة من هاتن اخلدمتن.

 وي���ق���دم ال���رن���ام���ج م��ن��ح��اَ م��ال��ي��ة غ��ري 

 40 ت�ستهدف  تناف�سية  ا�س�ص  على  م�سرتدة 

���س��رك��ة ���س��ن��اع��ي��ة م���ن خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات 

امل��م��ل��ك��ة ، وت�����س��ل ق��ي��م��ة امل��ن��ح��ة امل��ال��ي��ة لكل 

70%، حيث  �سركة �سبعة االآف دينار وبن�سبة 

 280 الرنامج  االإجمالية لهذا  املوازنة  تبلغ 

األف دينار.

ت�سهيل  اىل  االأول  ال���رن���ام���ج  وي���ه���دف 

ت�����س��ج��ي��ل م��ن��ت��ج��ات ال�������س���رك���ات امل��ح��ل��ي��ة يف 

االإلكرتونية وبالتايل تو�سيع قاعدة  املتاجر 

العم�ء باالإ�سافة اإىل  تنفيذ عملية  البيع 

املنتجات  لتعزيز  ودولياً  حمليا  االإلكرتوين 

الوطنية.

اأ���س��ار  ال��ث��اين،  ب��ال��رن��ام��ج  يتعلق  وف��ي��م��ا 

 56 ا����س���ت���ق���ب���ال  اأن������ه مت  ال���دك���ت���ور ال���زع���ب���ي 

ط��ل��ب ا���س��ت��ف��ادة م���ن ال�����س��رك��ات  ال�����س��غ��رية 

وامل��ت��و���س��ط��ة امل��ح��ل��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف ال��ق��ط��اع 

ال��ل��وازم  ت�سنيع  ع��ل��ى  وال���ق���ادرة  ال�����س��ن��اع��ي 

العامة  ال�س�مة  وم�ب�ص  الطبية  واملعدات 

ملكافحة  �سة  املتخ�سّ ال��غ��ذائ��ي��ة  وامل��ن��ت��ج��ات 

والقادرة  الت�سدير  لغايات  كورونا  فايرو�ص 

على تعديل خطوط اإنتاجها و�سراء املاكنات 

ال�زمة لت�سنيع هذه املنتجات، حيث �سيتم 

اإعطاء االأولوية لل�سركات التي تتوفر لديها 

املنتجات  ه��ذه  لت�سدير  العالية  اجل��اه��زي��ة 

خ�ل فرتة تنفيذ امل�سروع. 

تقدمي  �سيتم  اأن��ه  الزعبي  الدكتور  وب��ّن 

40 األ���ف  ال���دع���م ع��ل��ى ���س��ك��ل م��ن��ح ب�����س��ق��ف 

ال��رن��ام��ج  و�سي�ستهدف  ���س��رك��ة،  ل��ك��ل  دي��ن��ار 

ع�����س��رة م�����س��اري��ع ���س��ن��اع��ي��ة وب��ن�����س��ب��ة مت��وي��ل 

تبلغ  حيث  امل�سروع،  كلفة  اإجمايل  من   %70

األف   400 الرنامج  لهذا  االإجمالية  املوازنة 

تعزيز  اإىل  الرنامج  هذا  و�سي�سهم    ، دينار 

امل��ن��ت��ج��ات املحلية  ال��وط��ن��ي��ة م��ن  ال�����س��ادرات 

الوقت  يف  خارجيا  الطلب  عليها  يزيد  التي 

احلايل.

امل��وؤ���س�����س��ة بتطوير  ف��ري��ق م���ن  ق���ام  وق���د 

للتقدمي  لل�سركات  اإلكرتونية  مناذج طلبات 

مع  متا�سيا  وذل��ك  املذكورين،  للرناجمن 

التي  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  احل��ك��وم��ة  تعليمات 

متت مواجهتها ، حيث مت حتميل الطلب من 

باملوؤ�س�سة  اخلا�ص  االإلكرتوين  املوقع  خ�ل 

وا�ستقباله    www.jedco.gov.jo
مع ن�سخة اإلكرتونية من املرفقات والوثائق 

املطلوبة.

جلان  ت�سكيل  مت  اأن��ه  اإىل  الزعبي  واأ�سار   

االإداري  ل��ل��ت��ق��ي��ي��م  امل��وؤ���س�����س��ة  م���ن  خم��ت�����س��ة 

ال��ط��ل��ب��ات  وت��ق��ي��ي��م  درا����س���ة  ل�����س��م��ان  االأويل 

امل���ق���دم���ة ل���ل���رام���ج ب�����س��ف��اف��ي��ة ت���اّم���ة وم��ن 

اداري����ا وف��ن��ي��ا واخ��ت��ي��ار  ال��ط��ل��ب��ات  ث��م تقييم 

ال�������س���رك���ات ال���ت���ي ت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��ا امل��ع��اي��ري، 

التي  امل�ساريع  مع  االتفاقيات  توقيع  يليها 

املتعّلقة  االأن�سطة  تنفيذ  وبدء  اختيارها  مت 

تلك  نتائج  تقييم  ث��م  وم��ن  امل�����س��اري��ع  ب��ه��ذه 

امل�ساريع ون�سر ق�س�ص جناحها .

عبد اهلل صالح كامل رئيسا لمجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية

الشوبكي: استوردنا 6% فقط من السعة التخزينية للمحروقات .. 
ويطالب بفتح تحقيق

148 شركة صناعية محلية تقّدمت بطلبات لالستفادة من برامج 
»جيدكو«  للتقليل من تداعيات االزمة االقتصادية لفيروس كورونا

الثالثاء    9  /  6  / 2020

اسعار النفط تعاود الصعود عالميا خالل 
األسبوع األول من حزيران الحالي

اطالق مسابقة لرائدات األعمال باألردن 
قيمتها )100( ألف دوالر

االنباط- عمان 

ارت���ف���ع���ت اأ����س���ع���ار ال��ن��ف��ط وامل�����س��ت��ق��ات 

النفطية عامليا خ�ل االأ�سبوع االأول من 

مع معدل  مقارنة  احلايل  �سهر حزيران 

امل��ا���س��ي بح�سب  اأي�����ار  ل�����س��ه��ر  اأ����س���ع���اره���ا 

وال���روة  ال��ط��اق��ة  وزارة  اأعلنتها  ب��ي��ان��ات 

املعدنية اليوم االثنن.

اأوكتان  ووفقا للبيانات �سجل البنزين 

مقابل  للطن  دوالر  1ر333  بلغ  �سعرا   90

8ر261 دوالر يف �سهر اأيار وبن�سبة ارتفاع 

���س��ع��ر  ارت����ف����ع  ك���م���ا  ب���امل���ئ���ة،  3ر27  ب��ل��غ��ت 

دوالر  8ر285  م��ن   95 اأوك���ت���ان  ال��ب��ن��زي��ن 

ارت��ف��اع  وبن�سبة  دوالرا   360 اىل  للطن 

26 باملئة. بلغت 

 252 من  ارتفع  فقد  الديزل  �سعر  اأما 

ارتفاع  وبن�سبة  3ر313  اىل  للطن  دوالرا 

الكاز  �سعر  ارتفع  كما  باملئة  3ر24  بلغت 

من 2ر218 دوالر للطن اىل 2ر292 دوالر 

9ر33 باملئة. وبن�سبة ارتفاع 

االأ�سبوع  يف  الوقود  زيت  �سعر  وارتفع 

215 دوالرا  اىل  �سهر حزيران  االأول من 

للطن مقارنة مع ال�سعر امل�سجل يف �سهر 

اأيار املا�سي والبالغ 5ر160 دوالر وبن�سبة 

34 باملئة. ارتفاع بلغت 

الغاز  �سعر  انخف�ص  اآخ��ر،  جانب  من 

البرتويل امل�سال ل�سهر حزيران اىل 335 

امل�سجل  �سعره  مع  مقارنة  للطن  دوالرا 

 340 يف ���س��ه��ر اأي�����ار امل��ا���س��ي وال�����ذي ب��ل��غ 

دوالرا.

وك�������ان ����س���ع���ر خ������ام ب����رن����ت ارت����ف����ع يف 

اىل  احل���ايل  ال�سهر  م��ن  االأول  االأ���س��ب��وع 

�سعره  مع  مقارنة  للرميل  دوالر  9ر37 

يف �سهر اأيار والذي بلغ 29 دوالرا.

االأنباط – عمان 

“تاي”  ملنظمة  املحلي  ال��ن��ادي  اأع��ل��ن 

 The( ،االأع�������م�������ال ل�����ري�����ادة  ال���ع���امل���ي���ة 

تاي   ،)Indus Entrepreneur
مبادرة  يف  الر�سمية  م�ساركته  عن  دب��ي، 

مب�ساندة  املتخ�س�سة  للن�ساء”،  “تاي 
ومت���ك���ن رائ��������دات االأع�����م�����ال يف ج��م��ي��ع 

اأن���ح���اء ال���ع���امل. وت���ه���دف ت����اي دب����ي من 

رائ��دات  تزويد  اإىل  امل�ساركة  ه��ذه  خ���ل 

ومنطقة  االردن  يف  النا�سئات  االأع��م��ال 

اأفريقيا مبن�سة  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق 

من��وذج��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون وامل�������س���ارك���ة الإب����راز 

ل�سركاتهن.  الواعدة  االإمكانات 

امل�����س��ارك��ة ع��ل��ى �سكل  وت���رتج���م ه����ذه 

الت�سغيلية  ال��دع��م  ب��رام��ج  م��ن  �سل�سلة 

���س��م��ن اإط����ار م���ب���ادرة ت���اي ل��ل��ن�����س��اء على 

االأعمال،  املحلي لرائدات  الفرع  م�ستوى 

 ،2020 ن�ساء  بتحدي  تتويجها  ث��م  وم��ن 

امل�ساركات  االأعمال  رائدات  تعر�ص  حيث 

لرائدات  ميكن  م�ساريعهن.  املنطقة  يف 

االأعمال �ساحبات ال�سركات القائمة على 

معايري  مع  تتطابق  والتي  املبتكر  الفكر 

على  للح�سول  امل�ساركة  امل�سابقة  دخ��ول 

ال��ل��ق��ب وك���ذل���ك امل�����س��ارك��ة يف امل�����س��اب��ق��ة 

النهائية.

 ت��ت��م��ث��ل روؤي������ة وه�����دف ت����اي ل��ل��ن�����س��اء 

متكن” رائ���دات  و  اإ����س���راك،  “جذب،  يف 

ال��ع��امل، بغ�ص  اأن��ح��اء  االأع��م��ال يف جميع 

ال��ن��ظ��ر ع���ن ح��ج��م ال�����س��رك��ة، م��ن�����س��اأه��ا، 

اإذ  خ��ل��ف��ي��ت��ه��ا،  اأو  م��ك��ان��ت��ه��ا  اه��ت��م��ام��ات��ه��ا، 

تاي  ب��رك��ائ��ز  للن�ساء  ت��اي  م��ب��ادرة  تلتزم 

ال��ت��ع��ل��م،  ت��ت��ج�����س��د يف:  ال��ع��امل��ي��ة وال���ت���ي 

التوجيه، اإمكانية الو�سول اإىل التمويل، 

قابلية النمو التدريجي، امل�ساحة االآمنة، 

العملي. واملجتمع 

فر�سة   2020 ن�����س��اء  م�����س��اب��ق��ة  وت��ع��د   

جميع  يف  االأعمال  لرائدات  تتيح  مثالية 

بعر�ص  للمناف�سة  امل��ج��ال  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 

املحلية  تاي  فروع  على  م�ساريعهن  فكرة 

واال�����س����ت����ف����ادة م����ن ت���وج���ي���ه امل���ر����س���دي���ن 

النظر  بغ�ص  اأ���س��ه��ر،  لب�سعة  وامل��درب��ن 

ع���ن ط���ور من���و ال�����س��رك��ة اأو م��ك��ان��ت��ه��ا يف 

ال�������س���وق، ����س���واء ك���ان���ت ���س��رك��ة م��ب��ت��دئ��ة 

اأو ن��ام��ي��ة. ك��م��ا ���س��ي��ت��م دع����وة امل��ت��اأه���ت 

النهائية   2020 ن�ساء  م�سابقة  لت�سفيات 

العربية  االإم��ارات  دبي،  يف  عقدها  املقرر 

م�ساركة  لكل  الفر�سة  واإت��اح��ة  املتحدة، 

مع  النهائية  امل�سابقة  م��ن  ج���زًء  لتكون 

األ��ف   100 بقيمة  ب�جوائز  للفوز  فر�سة 

ق��ّي��م��ة،  اأخ����رى  اأم��ري��ك��ي وج���وائ���ز  دوالر 

ب��االإ���س��اف��ة اإىل دع���م م��ن امل�����س��ت��ث��م��ري��ن. 

لل�سركات  مفتوحة  للن�ساء  ت��اي  م��ب��ادرة 

الن�ساء  تقودها  اأو  اأ�س�ستها  التي  امل�سجلة 

يف م��ن��ط��ق��ة ال�������س���رق االأو�����س����ط و���س��م��ال 

اأفريقيا.
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االنباط-وكاالت

ال��ق��د���س  و����س���ط  يف  اجل����وز  وادي  ح���ي  يف 

من  الكرد  فتحي  يتخّوف  املحتلة،  ال�سرقية 

اأن جتربه ال�سلطات الإ�سرائيلية على اإخالء 

منذ  ي�سغله  ال���ذي  امل��رك��ب��ات  ت�سليح  م���راآب 

وادي  م�����س��روع  تنفيذ  اأج���ل  م��ن   1966 ال��ع��ام 

وعلى  عليه  فتقطع  املنطقة،  يف  ال�سيليكون 

كثريين غريه، م�سدر رزق عائالتهم

وادي  م�سروع  عن  القد�س  بلدية  واأعلنت 

القد�س  ال�سناعية يف  املنطقة  ال�سيليكون يف 

ال�����س��رق��ي��ة ال��واق��ع��ة يف ح���ي اجل����وز، وق��ال��ت 

ل��ب��ن��اء م�ساريع  اإن���ه مي��ث��ل ج���زءا م��ن خ��ط��ة 

ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ف��ائ��ق��ة واأخ�������رى جت��اري��ة 

وفندقية على م�ساحة 250 األف مرت مربع

ومل ي��ت��م اإب�����الغ اأ����س���ح���اب ال���ور����س ال��ت��ي 

الإخ���الء  ب�����س��رورة  امل�����س��روع  مكانها  �سيقام 

التنفيذ،  ح��ال  يف  اإن���ه  ي��ق��ول��ون  لكنهم  ب��ع��د، 

ور����س���ة ت�سليح  م��ئ��ت��ي  م���ن  اأك����ر  ���س��ت��خ�����س��ر 

�سعبية  البناء ومطاعم  ملواد  مركبات وحمل 

قوت العاملني فيها اليومي

ب��ع��د مئات  وي��ق��ع ح��ي وادي اجل���وز ع��ل��ى 

يف  القدمية  البلدة  من  ال�سمال  اإىل  الأمتار 

ال�سرقية القد�س 

يف  يعمل  ال��ذي  عاما(   77( فتحي  ويقول 

املراآب مع اثنني من اأبنائه، ابني عنده اأربعة 

اأطفال. اإذا توقف عن العمل اأ�سبوعا واحدا، 

يجوع هو واأطفاله

وي�������س���ي���ف ل ن�����س��ت��ط��ي��ع م���واج���ه���ة ه���ذه 

احل���ك���وم���ة، ل��ك��ن ن��ط��ال��ب ب����اأن ي��ق��دم��وا لنا 

بديال على الأقل

م�سريا  قانوين،  و�سعه  اإن  فتحي  ويقول 

اىل ع��ق��د الإي����ج����ار ال����ذي ي�����س��غ��ل مب��وج��ب��ه 

عليها  ح�سل  التي  العمل  وتراخي�س  املكان، 

امل���وا����س���الت  ووزارة  ال���ق���د����س  ب���ل���دي���ة  م����ن 

لل�سرائب املنتظم  ودفعه  الإ�سرائيلية، 

اإل��ي��ن��ا ال�سيف  اب��ن��ه م��ه��ن��د ج���اء  وي���ق���ول 

امل��ا���س��ي م��وظ��ف م��ن ال��ب��ل��دي��ة واأخ���ربن���ا اأن 

الإخالء قادم ل حمالة

واح��ت��ل��ت اإ���س��رائ��ي��ل اجل���زء ال�����س��رق��ي من 

املدينة بعد حرب العام 1967 و�سمتها لحقا 

يف خطوة مل يعرتف بها املجتمع الدويل

وي���ع���ي�������س يف ال����ق����د�����س ال�������س���رق���ي���ة ن��ح��و 

األ��ف   300 م��ن  واأك���ر  م�ستوطن،  األ���ف   200

فل�سطيني

اأر�س وقفية

واأرا��������س�������ي امل���ن���ط���ق���ة ال�������س���ن���اع���ي���ة ه��ي 

ال��ع��ائ��الت  اأرا�����س وق��ف��ي��ة ميتلكها ع��دد م��ن 

الك�سواين  نايف  عائلة  بينها  الفل�سطينية، 

الذي يقول اإنه ميتلك ثالثة دومنات

م��واد  لبيع  حمله  يف  الك�سواين  ويجل�س 

وجود  وي��وؤك��د  اأزرق،  قمي�سا  مرتديا  البناء 

حول  الإ�سرائيلية  البلدية  م��ع  م��ف��او���س��ات 

طبيعة املباين التي ميكن اإقامتها

الأرا�سي  اأ�سحاب  فاإن  للك�سواين،  ووفقا 

اأو باآخر �سركاء يف امل�سروع.  �سيكونون ب�سكل 

يف  البناء  ح�سر  البلدية  طلب  يرف�س  لكنه 

يرف�س  كما  ال��ت��ج��اري��ة،  ب��الأع��م��ال  امل�����س��روع 

اإقامة فندق طلبها 

اأن ي��ت��م ت��ع��وي�����س��ي م��ال��ي��ا  اأري�����د  وي���ق���ول 

واإع����ط����ائ����ي رخ�������س ل���ب���ن���اء حم�����ال جت���اري���ة 

�سكنية و�سقق  ومكاتب 

بناء  تراخي�س  منح  ترف�س  البلدية  لكن 

من  املئة  يف   20 عن  يزيد  مبا  �سكنية  ل�سقق 

الك�سواين البناء، بح�سب  م�ساحة 

ول��ي�����س اأم����ام ال��ك�����س��واين خ���ي���ارات ك��ث��رية 

بوجه  ال��وق��وف  وي��ق��ول  م��ط��ال��ب��ه.  لتحقيق 

قائم  امل�����س��روع  نتيجة،  يعطي  ل  الح��ت��الل 

ورف�سنا لن يغري �سيئا، لكن يجب األ نخ�سر 

كّل �سيء

بني  ق��ري��ب��ا  �سيعقد  اج��ت��م��اع  اإىل  وي�����س��ري 

ون��ائ��ب  الفل�سطينيني  الأرا����س���ي  اأ���س��ح��اب 

الإ�سرائيلي البلدية  رئي�س 

تاريخي م�سروع 

فيديو  بح�سب  امل�����س��روع  تكلفة  و�ستبلغ 

عمارات  فيه  وتظهر  القد�س  بلدية  ن�سرته 

مليار   2،1 نحو  الرت��ف��اع،  �ساهقة  زج��اج��ي��ة 

�سيكل )حواىل 606 مليون دولر(

للبلدية،  بيان  بح�سب  امل�����س��روع،  ويعترب 

ج�����زءا م���ن خ��ط��ة احل���ك���وم���ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

اخل��م�����س��ي��ة ل��ت��ق��ل��ي��ل ال��ف��ج��وات الج��ت��م��اع��ي��ة 

وظيفة،  اآلف   10 وتوفري   )  ( والقت�سادية 

ال�سرقية  امل��دي��ن��ة  ���س��ك��ان  ب��ني  ال��ث��ق��ة  وزي����ادة 

واحلكومة والبلدية 

ن�����س��ب��ة  رف�����ع  اإىل  امل�������س���روع  ي���ه���دف  ك���م���ا 

املناهج  مكانة  وتعزيز   )  ( الن�ساء  توظيف 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ك�����اأداة ن��ح��و ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

والتوظيف

ال��ق��د���س مو�سيه  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  وي�����س��ف 

ل����ي����وؤون امل�������س���روع ب��ال��ت��اري��خ��ي يف ال��ق��د���س 

ال�سرقية

لكن رئي�س الغرفة التجارية الفل�سطينية 

يف ال��ق��د���س ك��م��ال ع��ب��ي��دات ي��رى اأن اأه���داف 

اجل���ان���ب الإ����س���رائ���ي���ل���ي امل��ع��ل��ن��ة ه���ي جم��رد 

ادعاءات

وي���ع���ت���رب رئ���ي�������س ال����غ����رف����ة ال����ت����ي مي��ن��ع 

الإ�سرائيلية،  البلدية  ح���دود  داخ���ل  عملها 

الأ����س���واق  ت�����س��ف��ي��ة  اإىل  ي��ه��دف  امل�����س��روع  اأن 

التاريخية وطم�س معامل املدينة وتهويدها

القرار  اأن  بر�س  لفران�س  عبيدات  ويوؤكد 

 ، القد�س  بلدية الحتالل يف  اتخذته  فردي 

اإمكانيات �سخمة  التي متلك، بح�سب قوله، 

للتنفيذ

اأم������ام لف���ت���ة خ��ط��ت ب��ال��ل��غ��ت��ني ال��ع��رب��ي��ة 

لدهان  كبرية  ور�سة  مدخل  عند  والعربية 

يعمل  الذي  احلوا�س  خليل  يعترب  املركبات، 

يف املكان منذ اأربعني عاما، اأن هدف امل�سروع 

الفل�سطينيني املدينة من  تفريغ 

وي����و�����س����ح م����دي����ر دائ���������رة اخل�����رائ�����ط يف 

خليل  القد�س  يف  العربية  الدرا�سات  جمعية 

ال��ت��ف��ك��ج��ي اأن�����ه ك����ان ه���ن���اك م�����س��روع ق��دمي 

وكان   ،1976 العام  اىل  يعود  القد�س  لبلدية 

وح��دائ��ق  خ�����س��راء  مناطق  ب��اإق��ام��ة  ينح�سر 

وحتّول  حتديثات  عليه  واأدخلت  املنطقة.  يف 

�سفقة  عن  متحدثا   ، ال�سيليكون  وادي  اىل 

�سية �سيا

باملاليني خ�سائر 

وي����ق����ّدر اأ����س���ح���اب امل���ن�������س���اآت ال�����س��ن��اع��ي��ة 

اأخ�����ل�����وا حم���الت���ه���م،  خ�������س���ائ���ره���م يف ح������ال 

ال�سواكل مباليني 

اثنان  لأرب��ع��ة،  اأب  وه��و  احل��وا���س  بح�سب 

منهم يتلقون تعليمهم اجلامعي، التفا�سيل 

م��ب��ه��م��ة ، م���ت�������س���ائ���ال ع����ن ال���ب���دي���ل ال����ذي 

وعّما  الإ�سرائيلية،  البلدية  لهم  �ستقدمه 

اإذا كان �سيتم تعوي�سهم بالأموال اأو بغريها

ال��ك��رد،  فتحي  اب��ن  ال��ك��رد،  وي��ق��ول مهند 

بن�سبة  كورونا  فريو�س  ب�سبب  دخلنا  تراجع 

من  ن��ب��داأ  �سيجعلنا  والإخ�����الء  امل��ئ��ة،  يف   70

ال�سفر

قر�س  حممد  القت�سادي  اخلبري  وي��رى 

�ستكون  الفل�سطينية  ال���ور����س  خ�����س��ائ��ر  اإن 

اإخالء  اأن  ، م�سريا اىل  كبرية جدا ومدمرة 

امل��ن�����س��اآت ي��ع��ن��ي ال��ب��ح��ث ع���ن اأم���اك���ن اأخ���رى 

اأكرب ل�ستئجارها وتكبد مبالغ مالية 

امل��ت�����س��ررون م��ن م�����س��روع بلدية  وي��ن��وي 

القد�س ت�سكيل جلنة ملتابعة امللف

وع������رّب م�������س���وؤول���ون ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون ع��ن 

للم�سروع معار�ستهم 

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  وق��ال��ت 

ال��ت��ح��ري��ر ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ح���ن���ان ع�����س��راوي 

اإن امل�����س��روع مي��ث��ل ج��رمي��ة ح���رب ، حم��ذرة 

الذي   )  ( امل�سروع  امل�ساركة يف  ال�سركات من 

واملالية القانونية  للم�ساءلة  �سيعر�سها 

واع����ت����ربت ح���رك���ة ح���م���ا����س الإ����س���الم���ي���ة 

اللطيف  ع��ب��د  با�سمها  ال��ن��اط��ق  ل�����س��ان  ع��ل��ى 

تاأتي يف  امل�سروع غطر�سة �سهيونية  القانوع 

مقدراتها  م��ن  القد�س  مدينة  تفريغ  اإط��ار 

احليوية

االنباط-وكاالت

ي���ع���ت���زم ج�����ون ب���ول���ت���ون م�����س��اع��د ال��رئ��ي�����س 

ال�سابق ل�سوؤون الأم��ن القومي، ن�سر  الأمريكي 

يوافق  ل��و مل  ي��ون��ي��و، حتى  نهاية  م��ذك��رات��ه يف 

البيت الأبي�س

بو�ست” عن  “ وا���س��ن��ط��ن  �سحيفة  ون��ق��ل��ت 

م�سدر مطلع، اأن بولتون متاأكد من اأنه اأزال من 

الكتاب جميع املعلومات التي قد تت�سم بال�سرية

ووفقا لل�سحيفة، فاإن هذه املذكرات �ست�سكل 

“اأكر النتقادات تف�سيال”، من م�سوؤول �سابق 
ي�سغل هذا املن�سب الرفيع

ويف الكتاب، الذي ي�سم 592 �سفحة، �سيتناول 

بال�سيا�سة  املتعلقة  الق�سايا  م��ن  ع��ددا  بولتون 

فيما  ذل��ك  يف  مبا  املتحدة،  للوليات  اخلارجية 

يتعلق ب��اأوك��ران��ي��ا، وف��ن��زوي��ال، واإي�����ران، وك��وري��ا 

ال�سمالية

“الغرفة  وكان من املقرر ن�سر كتاب بولتون 

حيث حدث ذل��ك: مذكرات البيت الأبي�س” يف 

الن�سر حتى مايو. ويف  تاأجيل  مار�س، ولكن مت 

اأواخ��ر اأبريل، بات معروفا اأنه مت تاأجيل الن�سر 

اإىل 23 يونيو

الأبي�س مل  البيت  ف��اإن  ال�سحيفة،  وبح�سب 

ال��ك��ت��اب،  ب��ع��د م��واف��ق��ة ر�سمية ع��ل��ى ن�سر  ي��ع��ط 

معلومات  وج���ود  م��ن  التحقق  ا�ستمرار  ب�سبب 

�سرية فيه. ويف وقت �سابق، قال الرئي�س دونالد 

اإن��ه ل يجوز لبولتون ن�سر الكتاب قبل  ترامب، 

النتخابات الرئا�سية املقررة يف 3 نوفمرب

االنباط-وكاالت

ذكرت قناة “كان” العربية اأن حوايل 25 بوؤرة 

ا�ستيطانية اإ�سرائيلية فوجئت باأنها غري مدرجة 

اإ�سرائيل  ت�سمها  اأن  يتوقع  ال��ت��ي  الأرا���س��ي  يف 

مبوجب خطة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 

لل�سالم

وح�سب القناة، فاإن الأرا�سي التي تقع عليها 

نابل�س  يف  جلعاد  م��زارع  مثل  امل�ستوطنات،  تلك 

واأ�سال يف جنوب اخلليل، وكذلك التالل املجاورة 

ملناطق مثل يت�سهار واإيتامار، والتي يعي�س فيها 

حوايل 500 عائلة، يفرت�س اأن تنتقل لل�سيطرة 

الفل�سطينية وفق خطة ترامب

هناك  امل�ستوطنني  اأن  اإىل  ال��ق��ن��اة  واأ����س���ارت 

بنيامني  ال����وزراء  رئي�س  م��ن  تو�سيحات  طلبوا 

نتنياهو ما اإذا كان �سيتم ت�سمينهم يف خريطة 

ملحق اإ�سرائيل اأم ل، واإذا بقوا خارجا اأخريا فهل 

�سيتم اإجالوؤهم يف امل�ستقبل

من جهته، ذكر الإعالم الإ�سرائيلي اأن ع�سرات 

ال��ن�����س��ط��اء م��ن ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

تهدف  لنا”،  ه��ذا  “كل  �سعارها  حملة  اأط��ل��ق��وا 

اإىل اإف�سال خطة ترامب، معلنني عزمهم اإن�ساء 

مواقع ا�ستيطانية يف اأجزاء من ال�سفة الغربية 

خم�س�سة للدولة الفل�سطينية املفرت�سة

�سي�سعدون  فاإنهم  احلملة،  وح�سب منظمي 

الأ�سابيع  خ��الل  ث��الث مراحل  حتركاتهم على 

نتنياهو  فيه  تعهد  ال��ذي  يوليو   1 حتى  املقبلة 

اأج�����زاء م��ن ال�سفة ال��غ��رب��ي��ة بدعم  ب��ب��دء ���س��م 

اأمريكي

بدوره، قال نتنياهو لقادة م�ستوطنني خالل 

اإن���ه ل ي���زال عازما  اأم�����س الأح���د  اجتماع معهم 

على �سم جميع م�ستوطنات ال�سفة الغربية يف 

اتفاقاته  ب��ه  ت�سمح  اأق���رب موعد  1 يوليو، وه��و 

الئ��ت��الف��ي��ة، لكنه اأق���ر ب���اأن �سم اأرا�����س اأخ���رى 

خم�س�سة لإ�سرائيل مبوجب خطة ترامب قد 

ي�ستغرق على الأرج��ح وقتا اأط��ول، ح�سبما نقل 

من  ع���دد  ع��ن  اإ�سرائيل”  اأوف  “تاميز  م��وق��ع 

امل�ساركني يف اللقاء

االنباط-وكاالت

ج��ورج  قتل  بق�سية  م��وؤخ��را  ال��ع��امل  ين�سغل 

عن�سرية  كق�سية  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  فلويد 

�سوارع عوا�سم عدة  اأجلها يف  النا�س من  خ��رج 

وعلى  الأم��ريك��ي��ة  ال�سيا�سات  على  لالحتجاج 

دميقراطيتها التي باتت حمل �سك. تلتها ق�سية 

وقعها  على  يعي�س  لها  م�سابهة  اأخ���رى  �سائكة 

الفل�سطينيون ب�سكل يكاد يكون يوميا منذ عقود

واأع������������ادت ق�������س���ي���ة ت���ع���م���د رج��������ال ���س��رط��ة 

ذوي  م���ن  فل�سطيني  ���س��اب  ق��ت��ل  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني 

الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة ط����رح م��ل��ف عن�سرية 

اإ�سرائيل �سد الفل�سطينيني. كما ك�سفت حجم 

تباينات الدميقراطيات الغربية لدى تعاطيها 

التعامل  ي��ت��م  بحيث  العن�سرية  اجل��رائ��م  م��ع 

مع هذه الق�سايا التي ترتكبها اإ�سرائيل ب�سكل 

هام�سي

و�سلطت �سحيفة اأ�سو�سيتد بر�س الأمريكية 

ال���ذي يعترب  اإي���اد احل���الق  ال�سوء على ق�سية 

�سحية اأخرى من �سحايا القتل الوح�سي الذي 

يتعر�س له الفل�سطينيون

وي�������س���رد ك���ات���ب امل���ق���ال ج���وزي���ف ف��ي��درم��ان 

احلادثة، قائال كان اإياد احلالق يحب م�ساهدة 

املالب�س  ارت����داء  يحب  ك��ان  املتحركة.  ال��ر���س��وم 

اجلميلة وو�سع العطر. حتى اأنه حلم باأن يتزوج 

يوما م��ا. وك��ان ن�ساطه املف�سل يكمن يف امل�سي 

اإىل املدر�سة، اأين تطوع لإعداد وجبات الطعام يف 

املطبخ لزمالئه من ذوي الحتياجات اخلا�سة

ويف اأواخر �سهر مايو املا�سي طاردت القوات 

 32 العمر  من  البالغ  الفل�سطيني  الإ�سرائيلية 

�سنة والذي يعاين من التوحد ال�سديد يف البلدة 

القدمية بالقد�س واأطلقت عليه الر�سا�س قرب 

�سندوق قمامة بعد اأن ظنت اأنه يهاجمها

وت�سبه احلادثة بح�سب فيدرمان جرمية قتل 

اأنها  املتحدة خا�سة  ال��ولي��ات  فلويد يف  ج��ورج 

اأ�سعلت �سل�سلة من املظاهرات �سد عنف ال�سرطة 

الإ�سرائيلية املوّجه �سد الفل�سطينيني

هذه  ت��وف��ر  مل  احل���الق  عائلة  اإىل  بالن�سبة 

التحركات �سد عنف اإ�سرائيل اأي اأمل يف معاقبة 

ال�سباط الذين اأطلقوا النار على ابنها الربيء، 

اإننا  نقول  هنا،  �سخ�س  ا�ست�سهد  كلما  قائلني 

ناأمل يف التغيري. اأين التغيري؟

بالتوحد  امل�ساب  احل��الق  اإي���اد  ال�ساب  قتل 

ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ج�����ورج ف��ل��وي��د ي��ك�����س��ف جم����ّددا 

عن�سرية اإ�سرائيل

قالت والدته رنا كان لطيفا . واأكدت اأنه كان 

ق��ادر على  الغرباء، وغري  خجول، ويخاف من 

النظر يف ع��ي��ون الآخ��ري��ن، وي��خ��اف الأ���س��وات 

ال�ساخبة

واأ�سافت كان يحب املالب�س اجلميلة، ولكنه 

مل يكن لديه اأ�سدقاء. ل يتحدث اإىل الآخرين. 

يوم  ح��دث يف  باحلديث معي عما  يكتفي  ك��ان 

عمله باملدر�سة

م��ا حدث  زال  م��ا  احل��ادث��ة  تفا�سيل  وب�ساأن 

���س��ب��اح��ا غ���ري وا����س���ح. ووف���ق���ا ل��ل��ع��ائ��ل��ة، ت��رك 

احل��الق، ال��ذي كان يرتدي �سارة تبنّي اأن��ه من 

اإىل  ذوي الحتياجات اخلا�سة، منزله ليذهب 

 10 ت�ستغرق  التي  اليومية  رحلته  يف  امل��در���س��ة 

وادي  يف  العائلة  م��ن��زل  وي��ق��ع  فح�سب.  دق��ائ��ق 

اجلوز بينما توجد املدر�سة يف البلدة القدمية. 

وكان اإياد ميّر ب�سكل �سبه يومي اأمام ال�سرطة 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ب��ال��ق��رب م���ن ب���اب الأ����س���ب���اط يف 

القد�س القدمية

ال��ب��ل��دة  ال�����س��ب��اط يف  اإن  ال�����س��رط��ة  ق���ال���ت 

القدمية ر�سدوا رجال يحمل ما ي�سبه امل�سد�س، 

بالتوقف لكنه مل ي�ستجب ما جعلهم  فاأمروه 

يقررون مالحقته

بها  ا�ستنجد  منهم،  قريبة  معلمته  وك��ان��ت 

اإن����ه م��ن ذوي  ال�����س��رط��ة  اإي�����اد. ق��ال��ت لعنا�سر 

الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة وط��ل��ب��ت منهم فح�س 

اإياد  النار على  واأطلقوا  اأبعدوها  هويته لكنهم 

احلالق

الإ�سرائيلية  التلفزيونية   13 لقناة  وقالت 

اإن��ه��ا ح��اول��ت وق���ف اإط����الق ال��ن��ار. وت��اب��ع��ت مل 

ي�ستمعوا اإيل. بل مل يريدوا ال�ستماع اإيل

اأطلقوا عليه ثالث ر�سا�سات.  اإنهم  وقالت 

�سقط اإثرها على الأر�س، وطلب م�ساعدتها، ثم 

رك�س لالختباء يف زاوي��ة �سغرية بها �سندوق 

قمامة. رك�س ال�سباط بعده وقتلوه

وق��ال وال��دا احل��الق اإنهما هرعا اإىل مكان 

ث��م جاء  احل���ادث لكنهما مل ي�ستطيعا روؤي��ت��ه. 

اأفراد ال�سرطة بعد ذلك اإىل منزلهما، و�ستموا 

اأن  واأك����دا  اأ�سلحة.  ع��ن  يبحثون  وه��م  العائلة 

ال�سرطة مل تعر على اأي �سيء

واأعلنت وزارة العدل الإ�سرائيلية عن و�سع 

���س��اب��ط م���ن ���س��رط��ة احل������دود حت���ت الإق���ام���ة 

اجلربية، وعن الإفراج عن قائده مع اإخ�ساعه 

يف  التحقيق  يتوا�سل  بينما  مقيدة  ل��ظ��روف 

ال��ظ��روف ال��ت��ي ح��ّف��ت ب��اإط��الق ال��ن��ار.غ��ري اأن 

الوزارة مل تقّدم املزيد من التفا�سيل

 مشروع إسرائيل التاريخي لبناء وادي السيليكون في مدينة القدس

 بولتون يصر على نشر مذكراته حتى بدون موافقة البيت األبيض

 بؤرة استيطانية إسرائيلية ُتفاجأ بمصيرها وفق »صفقة القرن«

 إياد الحالق.. شاب فلسطيني أراد التنفس أيضا 

االنباط-وكاالت

الإ�سرائيلية  امل��ع��ار���س��ة  زع��ي��م  اأع��ل��ن 

خطة  اأي  �سيعار�س  اأن���ه  لب��ي��د،  ي��ائ��ري 

اأحادي اجلانب يف ال�سفة  لتطبيق �سم 

ال��غ��رب��ي��ة، م��ع��ت��ربا اأن خ��ط��وة م��ن ه��ذا 

امل�سوؤولية  انعدام  على  تنطوي  القبيل 

من الناحية الأمنية

ويف حديث اإذاعي حذر لبيد من اأن 

غور  على  الإ�سرائيلية  ال�سيادة  فر�س 

باتفاقية  كبري  حد  اإىل  �سيم�س  الأردن 

ال�سالم املوقعة مع عمان

تبقى  اأن  ال��ب��دي��ه��ي  “من  اإن���ه  وق���ال 

ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة ب��ي��د اإ���س��رائ��ي��ل، واإن����ه ل 

داعي لإطالق ت�سريحات نحن يف غنى 

عنها”

بنيامني  الوزراء  رئي�س  لبيد  واتهم 

ال�سيا�سية  العتبارات  بتغليب  نتنياهو 

لإر���س��اء  منه  �سعيا  الأم��ن��ي��ة  تلك  على 

امل�ستوطنني

واأك�����د ت���اأي���ي���ده حل���ل ال���دول���ت���ني مع 

وجوب اإقامة �سور كبري بينهما

االنباط-وكاالت

ك��ت��ب ع��ب��د ال��ن��ا���س��ر ف���روان���ة على 

اعتقال  “الفي�سبوك”:  �سفحته عرب 

فجر  مقد�سيا  مواطنا   20 م��ن  اأك��ر 

ي��وم الث��ن��ني، واأن ق��راب��ة )45%( من 

اجمايل العتقالت الإ�سرائيلية منذ 

مطلع العام اجلاري كانت يف القد�س. 

وهذه ن�سبة كبرية وغري م�سبوقة

املعتقلني  ن�سبة  “كانت  وا���س��اف، 

ال����ف����رتة  ذات  خ�������الل  ال����ق����د�����س  يف 

امل�������س���ت���ع���ر����س���ة م�����ن ال�����ع�����ام امل���ا����س���ي 

يف  العتقالت  اجمايل  )34.6%( من 

الفل�سطينية” املحافظات  كافة 

العتقالت  جممل  اأن  اىل  واأ���س��ار 

يف ال���ق���د����س خ����الل ال���ع���ام امل��ن�����س��رم 

اجمايل  من   )%37( ن�سبته  ما  �سكلت 

الع���ت���ق���الت الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف ك��اف��ة 

املحافظات خالل العام2019

الع���ت���ق���الت  اأن  ف����روان����ة،  وخ���ت���م 

ُت�����س��ج��ل  ال���ق���د����س  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة يف 

ارت�����ف�����اع�����ا ك����ب����ريا ولف������ت������ا، ودول�������ة 

الح�������ت�������الل ُت���������س����ع����د م������ن ق��م��ع��ه��ا 

وهناك  خطري  فاملوؤ�سر  للمقد�سيني. 

بحق  مت�ساعد  ا�سرائيلي  ا�ستهداف 

واملقد�سيني القد�س 

االنباط-وكاالت

بتجريف  الح���ت���الل  ���س��ل��ط��ات  ب����داأت 

مدينة  يف  الإ�سالمية،  الإ�سعاف  مقربة 

يافا املحتلة، �سباح ام�س

الحتالل  اإن  حملية،  م�سادر  وقالت 

ي��خ��ط��ط لإق���ام���ة م�����س��روع ���س��ك��ن��ي على 

املقربة اأنقا�س 

من  ع����دداً  اأن  اإىل  امل�����س��ادر  واأ����س���ارت 

امل��ق��ربة  اإىل  ت����واف����دوا  امل���دي���ن���ة،  اأه�����ايل 

لالحتجاج على جتريفها، فيما انت�سرت 

قوات من �سرطة الحتالل يف املكان

وك�����ان ����س���ب���ان واأع�������س���اء يف ال��ه��ي��ئ��ة 

الإ�����س����الم����ي����ة وال����ل����ج����ن����ة ال�������س���ع���ب���ي���ة، 

اعت�سموا الليلة املا�سية، يف املقربة ملنع 

جتريفها

على  �سيطر  الح��ت��الل  اأن  اإىل  ُي�سار 

“اأمالك  ق����ان����ون  خ����الل  م����ن  امل����ق����ربة 

دول����ة  ا���س��ت��غ��ل��ت��ه  ال�������ذي  الغائبني”، 

م�ساحات  ع��ل��ى  ل��ال���س��ت��ي��الء  الح��ت��الل 

يف  الفل�سطينية،  الأرا���س��ي  م��ن  وا�سعة 

الداخل املحتل عام 1948

اأن اأه����ايل م��دي��ن��ة ي��اف��ا ب���داأوا  ع��ل��م��اً 

احل����راك ال��راف�����س ل��ت��ج��ري��ف امل��ق��ربة، 

ق���ب���ل ����س���ه���ور، وق�����د رف�������س���ت حم��ك��م��ة 

الح���ت���الل ال��ع��ل��ي��ا ال��ط��ل��ب امل���ق���دم من 

امل��ح��ام��ني ل��وق��ف م�����س��روع ب��ن��اء املجمع 

ال�سكني على املقربة

 زعيم المعارضة اإلسرائيلية يعلن 
موقفه من خطة الضم

 فروانة: قرابة 45% من اجمالي االعتقاالت 
منذ مطلع العام الجاري كانت في القدس

 إلقامة مجمع سكني عليها

 االحتالل يجرف مقبرة اإلسعاف في يافا
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 اصابة صالح تثير القلق

 الحوامدة يحذر من الغاء الدوري

اتحاد غرب آسيا يبحث استكمال برامج بطوالته  

العقوري يطالب الجابر بإعادة جائزته المسروقة
االنباط- اربد

طالب جنم كرة القدم الأردنية ال�سابق 

ولع�����ب ن�����ادي ال���رم���ث���ا خ���ال���د ال���ع���ق���وري، 

ال�����س��ع��ودي، �سامي  ال��ه��ال  ن��ظ��ره لع���ب 

اجل��اب��ر ب��اإع��ادة ج��ائ��زة لقب ه��داف العرب 

بها  ت���وج  ب��ع��دم��ا  ل���ه،   1990-1989 مل��و���س��م 

اجل���اب���ر يف ذل���ك امل��و���س��م ب��ال��ت��زوي��ر.واأك��د 

يف  لل�سرقة  بالفعل  تعر�ض  اأن��ه  ال��ع��ق��وري 

اأن����ه ي��ط��ال��ب  اإىل  ه���ذه اجل���ائ���زة، م�����س��راً 

ب���اإع���ادة احل���ق لأ���س��ح��اب��ه ن��ت��ي��ج��ة ال�����س��رر 

ال��ك��ب��ر ال����ذي ان��ع��ك�����ض ع��ل��ي��ه ب�����س��ب��ب تلك 

ب�”ال�سرقة”.و�سجل  و�سفها  التي  العملية 

15 هدفاً   ،1990-1989 العقوري يف مو�سم 

�سجل  فيما  فعلياً،  خا�سها  م��ب��اراة   18 يف 

22 مباراة، لكن  16 هدفاً يف  اجلابر حينها 

و�سائل اإعام �سعودية اأكدت اأن اجلائزة مت 

حيث  اجلابر،  �سامي  ل�سالح  بها  التاعب 

تغر عدد مباريات العقوري اإىل 22 مباراة 

عو�ساً عن 18 مباراة.

لندن

اأث����ار ال��ن��ج��م امل�����س��ري حم��م��د �ساح 

لع������ب ل���ي���ف���رب���ول، ح����ال����ة م����ن ال��ق��ل��ق 

ل����دى اجل���ه���از ال��ف��ن��ي ل���ل���ري���دز ب��ق��ي��ادة 

�سحفية  لتقارير  وف��ق��ا  ك��ل��وب،  ي��ورج��ن 

“ليفربول  �سحيفة  وذك��رت  اإجنليزية. 

ت��ع��ر���ض  ����س���اح  اأن  الإث����ن����ن،  اإيكو” 

ل�����س��رب��ة غ���اب ع��ل��ى اإث��ره��ا ع��ن احل�سة 

اإيفرتون  ملواجهة  ا�ستعداًدا  التدريبية، 

يف اأوىل املباريات بعد ا�ستئناف مناف�سات 

الدوري الإجنليزي املمتاز.

واأ�سافت اأن “�ساح مل يكن الاعب 

ا الثنائي اأندي  الوحيد، بعدما غاب اأي�سً

روب��رت�����س��ون ال��ظ��ه��ر الأي�����س��ر، واأدري����ان 

يعود  اأن  امل��ق��رر،  وم��ن  املرمى”.  ح��ار���ض 

ا�ستمر حلوايل  بعد غياب  الربميرليج 

3 اأ����س���ه���ر، ك����اإج����راء اح������رازي مل��واج��ه��ة 

ت��ف�����س��ي ف����رو�����ض ك�����ورون�����ا امل�����س��ت��ج��د.

ل��ي��ف��رب��ول  ي��خ��و���ض  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر،  وم����ن 

بديربي  اإيفرتون  اأم��ام  الأوىل  مباراته 

يونيو/حزيران   21 ي��وم  املر�سي�سايد، 

اجل������اري، م���ن اأج����ل ال���ف���وز والق�����راب 

يف  الأول  الربميرليج  لقب  ح�سم  م��ن 

بامل�سمى اجلديد. تاريخه 

االنباط – عمان

رئي�ض  احلوامدة  ب�سار  الدكتور  حذر 

نادي الوحدات من ان يتخذ احتاد الكرة 

ق���رارا ب��األ��غ��اء ال���دوري ال��ك��روي لندية 

ان  اىل  واأ���س��ار  املو�سم  ل��ه��ذا  املحرفن 

اإنهاء  الفرق  على  يحتم  ال��دوري  اإل��غ��اء 

واإب��رام  ملو�سم  املوقعن  الاعبن  عقود 

اأع��ب��اء  ل��ه��م، م��ا �سي�سبب  ع��ق��ود ج��دي��دة 

جديدة يف ظل عدم وجود حلول مالية 

م���ن الحت�����اد، ال����ذي ي��ع��اين اأي�����س��ا من 

على  احلوامدة  وكتب  مالية”.  �سائقة 

احل��دي��ث  بوك”  “في�ض  ع��ل��ى  �سفحته 

اإلغاء الدوري و اإقامة دوري جديد  عن 

ب�سهر اآب/ اأغ�سط�ض املقبل غر منطقي 

ع���ل���ى الإط��������اق، ح���ي���ث حت���ت���اج ال���ف���رق 

���س��ه��ر ون�سف  ت��ق��ارب  ا���س��ت��ع��داد  ل��ف��رة 

احلايل”.  ال���������دوري  ت�����س��ت��ك��م��ل  ح���ت���ى 

اإقامة  و  ال���دوري،  بالغاء  “هل  واأك��م��ل: 

اغ�سط�ض  اآب/  ���س��ه��ر  يف  ج��دي��د  دوري 

املالية  الحت��اد  اأم��ور  ح��ل  �سيتم  املقبل، 

وق����ال:  فقط؟”.  امل�����س��ك��ل��ة  ت��رح��ي��ل  ام 

الدعم احلكومي وتدخل اجلهات  “اأين 
ما  والأن��دي��ة؟  الحت��اد  لإنقاذ  الر�سمية 

م�����س��ر ال��اع��ب��ن وامل���درب���ن م���ن ه��ذا 

ن��ت��ج��ه لإف���ا����ض �سامل  ال��ت��اأج��ي��ل؟ ه��ل 

املحلية؟”.وت�ساءل  القدم  كرة  ملنظومة 

الأردنية  الكرة  م�ستقبل  عن  احلوامدة 

والغام�سة  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف 

التي متر بها.

ال���ذي  ال����وح����دات  وي���ذك���ر ان ف���ري���ق 

الول  ال�سبوع  يف  ال��دوري  ف��رق  ت�سدر 

قرار  اتخاذ  يتم  ان  قبل  انطاقته  من 

..ي��ع��د  ك���ورون���ا  ب�سبب  ال����دوري  اي��ق��اف 

م���ن اك����ر ف���ري���ق ال�������دوري ا����س���ت���ع���دادا 

امل��و���س��م اىل ج��ان��ب جن��اح��ه ب�سم  ل��ه��ذا 

ع����دد مم��ي��ز م���ن امل���ح���رف���ن الج���ان���ب 

للفريق  قوية  ا�سافة  �سكلوا  واملحلين 

الكابنت  الفني  امل��دي��ر  بقيادة  الخ�سر 

عبد اهلل ابو زمع .

االنباط – عمان

 ����س���ي���ع���ق���د احت���������اد غ�������رب اآ������س�����ي�����ا ل���ك���رة 

من  �سل�سلة  ال��ق��ادم��ة  الأي�����ام  خ���ال  ال���ق���دم 

ملناق�سة  ُبعد(،  )عن  التن�سيقية  الجتماعات 

ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ن��ود واأه��م��ه��ا اأج��ن��دت��ه التي 

فر�سته  م��ا  ب�سبب  جدولتها  اإع���ادة  تتطلب 

الن�ساطات  كافة  توقف  م��ن  ك��ورون��ا  جائحة 

اآ�سيا  ال��ري��ا���س��ي��ة. و���س��ي��ت��وا���س��ل احت���اد غ��رب 

م��ع الحت����اد الآ���س��ي��وي وحت���دي���داً م��ع دائ���رة 

على  ق��رب  ع��ن  الإط����اع  ب��غ��ر���ض  م�سابقاته 

ط��ب��ي��ع��ة ال���ربام���ج وال��ن�����س��اط��ات وال��ب��ط��ولت 

موؤخراً  بجدولتها  القاري  الحت��اد  قام  التي 

اإىل  اإ�سافة  والأن��دي��ة،  باملنتخبات  واملتعلقة 

و���س��ع الحت����اد الآ����س���ي���وي اأم����ام ال��ت�����س��ورات 

يرتبط  فيما  اآ�سيا  غ��رب  احت��اد  ميلكها  التي 

ب��ال��ب��ط��ولت اخل��ا���س��ة ب�����ه،.. وك����ان الحت���اد 

الت�سفيات  ا�ستئناف  مواعيد  حدد  الآ�سيوي 

وكاأ�ض   2022 العامل  لكاأ�ض  املوؤهلة  امل�سركة 

املقبل  الأول  ت�سرين  من  اعتباراً   2023 اآ�سيا 

ول��غ��اي��ة ت�����س��ري��ن ال���ث���اين، وات��ف��ق م��ع جميع 

الحت�����ادات ال��وط��ن��ي��ة الأع�����س��اء ع��ل��ى امل��ب��داأ 

الأ���س��ا���س��ي م��ن اأج���ل اإي���ج���اد اأف�����س��ل ال��ط��رق 

امل��ت��ب��ق��ي��ة م���ن دوري  امل���ب���اري���ات  ل���س��ت��ك��م��ال 

بحيث  الآ�سيوي،  الحتاد  وكاأ�ض  اآ�سيا  اأبطال 

ومواعيد  نظام  مقرح  بتقدمي  لحقاً  يقوم 

مل�����س��اب��ق��ات الأن���دي���ة، ك��ي ي��ت��م ع��م��ل م��راج��ع��ة 

جلنة  اإىل  مقرح  تقدمي  ث��م  عليها،  اأخ���رة 

امل�����س��اب��ق��ات يف الحت�����اد م���ن اأج����ل امل�����س��ادق��ة 

غرب  احت���اد  طلب  ذات���ه،  ال�سياق  ويف  عليه. 

كافة  يف  ال�سر  اأم��ن��اء  م��ع  اجتماع  عقد  اآ�سيا 

ع��ل��ى طبيعة  ل��ل��وق��وف  الأه��ل��ي��ة  الحت������ادات 

ن�����س��اط��ات��ه��ا ك����ذل����ك، وامل����واع����ي����د امل��ق��رح��ة 

امل�ستجدات،  كافة  على  والإط���اع  لعودتها، 

مبا  اأي�����س��اً  معها  امل��ب��ا���س��ر  التن�سيق  ل�سمان 

املنتظر  ال�سحي لديها. ومن  الو�سع  يراعي 

اأن ي���ق���ام الج���ت���م���اع ع��ن��د ال�����س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة 

اجلاري  14 حزيران  الأح��د  يوم  ع�سرة ظهر 

بتوقيت الأردن، عرب و�سائل الت�سال املرئي. 

و�ست�سمل هذه الجتماعات مناق�سة بطولت 

الرجال  ب�: بطولة  املتمثلة  اآ�سيا  احتاد غرب 

ال���ع���ا����س���رة امل����ق����ررة حت����ت ���س��ي��اف��ة الحت�����اد 

الإماراتي مطلع العام املقبل 2021، البطولة 

الثامنة للنا�سئن، البطولة الثانية لل�سباب، 

ب��ط��ول��ة امل��ن��ت��خ��ب��ات الأومل���ب���ي���ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي 

لنطاقها،  موعداً  اختر   2020 اأيلول  كان 

الإلكرونية،  القدم  ك��رة  بطولة  جانب  اإىل 

ال�سيدات  لأن��دي��ة  الثانية  البطولة  وك��ذل��ك 

الأول/  ك���ان���ون  الأردن  يف  اإق��ام��ت��ه��ا  امل���ق���رر 

دي�����س��م��رب امل���ق���ب���ل، وال���ت���ي دع����ا غ����رب اآ���س��ي��ا 

الحت������ادات الأه���ل���ي���ة ل���ت���زوي���ده ب��ت��وج��ه��ات��ه��ا 

ال�����س��ي��دات  ي��خ�����ض دوري  وخم��ط��ط��ات��ه��ا مب��ا 

ت�سر  البطولة  تعليمات  اأن  باعتبار  لديها، 

اإىل م�ساركة بطل دوري 2019 - 2020 بها.

االنباط -عمان

املقر  تعقيم  حملة  ال��وح��دات  ن��ادي  با�سر 

الريا�سي يف غمدان بناء على تو�سيات قرار 

بعودة  ايذانا  الزم��ات؛  ادارة  ومركز  الدفاع 

ال��ن�����س��اط ال��ري��ا���س��ي ب��ع��د ال���ق���رار احل��ك��وم��ي 

الناطق العامي للنادي  الخر.  وبح�سب 

وليد ال�سعودي قال ان  حملة التعقيم �سملت 

دقيق  ب�سكل  املكتبية  وال��غ��رف  امل��راف��ق  كافة 

كورونا  فايرو�ض  اىل  تعر�سها  عدم  ل�سمان 

امل�����س��ت��ج��د وال������ذي اج���ت���اح ال���ع���امل م���وؤخ���را. 

واثنى ال�سعودي يف ذات ال�سياق على اجلهود 

يف  �سابقا  عمان  امانة  بذلتها  التي  الكبرة 

تعقيم مقر النادي مبخيم الوحدات.

االنباط- اربد 

اربد  لل�سباب  احل�سن  مدينة  ادارة  اعلنت 

امل�سي  وم�سمار  املدينة  �ساحات  افتتاح  ع��ن 

اخلارجي امام رواد ريا�سة امل�سي اعتبارا من 

مان�سرته   عرب  ذل��ك  و  الث��ن��ن،  ام�ض  �سباح 

م��وق��ع  ع��ل��ى  ���س��ف��ح��ت��ه��ا  ع��ل��ى  امل��دي��ن��ة  ادارة 

.ونا�سدت   بوك  الفي�ض  الجتماعي  التوا�سل 

بقواعد  اللتزام  امل�سي  ريا�سة  رواد   املدينة 

التباعد  ب�����س��رورة  وذل���ك   ال��ع��ام��ه  ال�سامه 

ومراعاة  ريا�ستهم  ممار�سة  اثناء  اجل�سدي  

�سيتم  .ك��م��ا  ال��ع��ام��ة  ال�سامة  ���س��روط  ك��اف��ة 

امل��دن  اخ���ذت  بعدما  امل��دي��ن��ة،  م�سابح  اف��ت��ت��اح 

ال���ري���ا����س���ي���ة ال�������س���وء الخ�������س���ر م����ن جل��ن��ة 

الوب����ئ����ة، ب��ف��ت��ح امل�����س��اب��ح ال�����س��ي��ف��ي��ة وع����ودة 

الريا�سية.  الن�ساطات 

الدوحة

اق�����رب الإ����س���ب���اين دي��ف��ي��د ���س��ي��ل��ف��ا جن��م 

الن�سمام  من  الإجنليزي،  �سيتي  مان�س�سر 

املركاتو  خال  القطري،  الدحيل  ل�سفوف 

لتعزيز  ال��دح��ي��ل  وي�����س��ع��ى  امل��ق��ب��ل.  ال�سيفي 

من  ال��ث��ق��ي��ل،  ال��ع��ي��ار  م��ن  ب�سفقات  �سفوفه 

البطولت  خمتلف  على  بقوة  املناف�سة  اأج��ل 

القطرية  ال�سحف  وذكرت  املقبل.  املو�سم  يف 

والوطن،  والعرب  وال�سرق  الراية  على غرار 

ارت���داء  م��ن  ب�سدة  ي��ق��رب  �سيلفا  ديفيد  اأن 

اأن  ال�����س��ي��ف.ون��وه��ت  ه���ذا  ال��دح��ي��ل  قمي�ض 

ح�سد  على  بقوة  للمناف�سة  يطمح  الدحيل 

امل�ساركة  وك��ذل��ك  اآ���س��ي��ا،  اأب��ط��ال  دوري  لقب 

يف م��ون��دي��ال الأن��دي��ة.وي��رق��ب اجل��م��ي��ع ما 

امل��ق��ب��ل��ة، يف  القليلة  الأي����ام  خ���ال  ���س��ي��ح��دث 

املو�سم  بنهاية  �سيلفا  ديفيد  عقد  انتهاء  ظل 

احلايل.

 مدينة الحسن تفتح نشاطاتها  

 الوحدات يعقم مرافقه الرياضية

 سيلفا يقترب من الدحيل القطري
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بهدوء

النيوليربالية  طبقة  علينا  مار�ستها  التي  والت�سليل  ال�ساللة  معر�ض  يف 

بني  ال��ف��وارق  بتذويب  قامت   , واقت�ساديا  �سيا�سيا  االردين  امل�سهد  يف  ال�سائدة 

اخطرها  ولعل   , املحلي  الف�ساء  “ يف  “ هايربد  م�سطلحات  وانتاج  امل�سطلحات 

املت�سكلة منذ معاهد  الطبقة  �سعت هذه  , فقد  والنمو  التنمية  التمايز بني  الغاء 

وادي عربة وتاأطرت وقويت منذ بواكري االلفية الثالثة , باالحتفال بن�سبة النمو 

املرتفعة التي حققتها املوازنة ابان جلو�سهم على مقاعد ال�سلطة , حتى بلغت %8 

ح�سب عّراب هذه املدر�سة واحد �سدنتها اال�سا�سيني .

مل يتحدث احد ومل يبدع تيار يف ن�سف هذه النظرية وك�سف �ساللها وزيفها 

لي�ست  التي  النمو  ن�سبة  ولي�ض   , واقانيمها  م�ستوياتها  بكل  التنمية  هو  فاملهم   ,

العقار  ا�سواق  وا�ستعال  املالية  الوفرة  فاأيام   , ومفاعيلها  بالتنمية  ابدا  مرتبطة 

واخلدمات مل تتحقق التنمية يف ال�سناعة والزراعة والتعليم واملوارد الب�سرية , 

فمخرجات التعليم تراجعت حد الرتدي , والزراعة مت اجها�سها واقرتبت القطاع 

الزراعي من املوت جوعا وكمدا , وكل القطاعات التي حققت ارباحا طائلة كانت 

تكاد  ال  الت�سغيل  ن�سب  على  تاأثريها  وحتى  معدومة  �سبه  التنمية  يف  م�ساهمتها 

تذكر , فقطاع االت�ساالت الذي ح�سد اموال االردنيني مل ي�سهم يف التنمية وال 

قطاع ال�سريفة والبنوك كان له دور يذكر .

االردن��ي��ني  حياة  م�ستوى  على  تنعك�ض  مل  ولكنها  مرتفعة  النمو  ن�سب  كانت 

وتقل�ض   , الوافدة  للعمالة  حمكوما  ا�سبح  واملهني  التقني  فالقطاع   , ومتكينهم 

عن  والفائ�ض  امل�سبع  االكادميي  التعليم  ل�سالح  والتقني  املهني  التعليم  مفهوم 

حاجة �سوق العمل , وكان الثمن مدخرات االردنيني وامالكهم التي بيعت لتعليم 

االبناء يف اجلامعات اخلا�سة واحلكومية املخ�سخ�سة معرفيا وماليا �سفرا مهما 

تكن االآلة احلا�سبة , فالرواتب متدنية هذا ان مت العثور على الوظيفة ا�سا�سا .

اجل���م���ي���ع خ���دع���ت���ه ال����دالل����ة ال���رق���م���ي���ة يف ت���ل���ك ال����ف����رتة ون�����س��ط��ت احل���رك���ة 

“ وظلوا  “ تيار الديجتال  النيوليربالية ون�سط عنا�سرها و�سكلوا تيارا عري�سا 

�سخ�سانية  وحل�سابات   2008 يف  بينهم  الداخلي  ال�سدام  حلظة  حتى  توافق  على 

ال�سراع  نتيجة  لكن   , ذلك  غري  قاعدة  على  ولي�ض  الن�سر  اعالن  يف  وا�ستعجال 

املحافظ  التيار  من  وبدعم  االقت�سادية  غري  القوى  ل�سالح  انح�سمت  الداخلي 

التي وجدها فر�سة ل�سق �سفوفهم والعودة اىل مقاعد ال�سلطة ُمعتقدا انه ح�سم 

اىل  جل��اأ  املهزوم  الديجتال  تيار  ان  اغفل  – لكنه  املحافظ  التيار  – اي  املعركة 

نظرية الكمون والتخفي .

بوجه خمتلف  ولكن  العودة  فر�سة  الديجتال  تيار  ليمنح  العربي  الربيع  جاء 

بع�ض  وجت��راأت  واملدنية  الع�سرنة  بوابة  من  دخل  فهو   , جينيا  معدلة  وبنظرية 

 , الد�ستورية  وامللكية  االجتماعي اجلديد  العقد  اكرث فطرحت مفهوم  �سخو�سه 

وطرح التيار وجوها حديثة ن�سبيا ولي�ست مو�سومة كما الن�سخة االوىل من تيار 

الديجتال , وجنحت تلك الوجوه يف اللعب على اوتار االوجاع ال�سعبية وانحدار 

امال واماين االردنيني , م�ستثمرة يف ت�سلل بع�ض افرادها اىل مواقع قد ال تبدو 

موؤثرة ولكنها على متا�ض مع اجليل اجلديد ومع طبقة الو�سط وما دونها .

فاأعاد التيار توحيد �سفوفه على قاعدة الدولة املدنية ولكن لي�ض وفق مفهوم 

ال�سعبية  للقواعد  وامل��ن��ح��ازة  ال�سارمة  امل��دن��ي��ة  ال��دول��ة  ملعايري  خا�سع  �سيا�سي 

رفع  ال�سابقة  القاعدة  نف�ض  على  بل  ملواردها  الدولة  وملكية  الو�سطى  والطبقة 

بتحالفات  ذاتها  انتاج  واع��ادت   , بعينها  طبقة  اىل  منافعها  العائد  النمو  ن�سبة 

عليه  �سطوا  ان  بعد  العربي  الربيع  افرزهم  ن�سطاء  مع  داخلي  وتواطوؤ  خارجية 

بانتهازية وحتالف مع جهات خارجية وداخلية وللحديث بقية .

زين ُتعلن عن اسم الرابح األول ضمن حملة » صيفك زين «
االنباط- عمان 

اأعلنت �سركة زين االأردن عن ا�سم الرابح 

عثمان”  يو�سف  ا�سماعيل  “عبداهلل  االأول 

 25 قيمتها  البالغ  االأ�سبوعية  ب��اجل��ائ��زة 

���س��ي��ف��ك  حملتها”  ���س��م��ن  دي����ن����ار  األ������ف 

امل��ا���س��ي  اأط��ل��ق��ت��ه��ا االأ����س���ب���وع  زين” ال��ت��ي 

اأ���س��ح��اب  م��ن  االأف�����راد  م�سرتكيها  ل��ك��اف��ة 

واملدفوعة  م�سبقاً  امل��دف��وع��ة  اال���س��رتاك��ات 

الح�����ق�����اً خل����ط����وط االت���������س����ال وخ���ط���وط 

اأنواعها )4G  و زين  االإنرتنت مبختلف 

فايرب و ETTH(, حيث مت االإعالن عن 

اأم�ض  اأقامته يوم  الفائز خالل بث مبا�سر 

االول  عرب �سفحتها على موقع التوا�سل 

االجتماعي  “في�سبوك”.

و���س��ت��ق��ّدم زي���ن م��ن خ���الل ه���ذه احلملة 

جوائز نقدية ت�سل يف جمموعها اإىل 300 

رابحاً   12 ُم��وّزع��ًة على  اأردين,  دينار  األ��ف 

ب��ال��ت�����س��اوي, ح��ي��ث �سيفوز راب���ح واح���د كل 

اأ�سبوع بجائزة نقدية قيمتها 2٥ األف دينار. 

ومي����ك����ن مل�������س���رتك���ي زي�������ن ال����راغ����ب����ني 

ب���اال����س���رتاك ب��احل��م��ل��ة ال��ت�����س��ج��ي��ل جم��ان��اً 

http://zain.jo/ ال����راب����ط  ع����رب 

خ��الل  م���ن  اأو   ,   summer2020
ت���ط���ب���ي���ق زي��������ن ل����ل����ه����وات����ف ال�����ذك�����ي�����ة “ 

االإلكرتوين  زي��ن  موقع  اأو   ,”Zainjo

من  اأو   ,  www.jo.zain.com
خالل الرمز 444#*, حيث تقوم احلملة 

زاد عدد  النقاط, وكلما  على مبداأ جتميع 

النقاط التي يجمعها امل�سرتك تزيد فر�سه 

بعد  زي��ن  م�سرتكو  �سيتمكن  اذ  ال��رب��ح,  يف 

الت�سجيل من بدء جتميع النقاط للدخول 

ف��وات��ري  ت�سديد  ع��ن��د  تلقائياً  ال�سحب  يف 

اأو  )الفواتري(,  الحقاً  املدفوعة  اخلطوط 

ُم�سبقاً,  املدفوعة  اخل��ط��وط  �سحن  اإع���ادة 

ويف حال قيام امل�سرتكني بت�سديد الفواتري 

امل���دف���وع���ة م�����س��ب��ق��اً  ���س��ح��ن اخل���ط���وط  اأو 

م��ن خ���الل اإح����دى ال��ق��ن��وات االإل��ك��رتون��ي��ة 

اأو  االإلكرتوين  كاملوقع  بال�سركة,  اخلا�سة 

تطبيق  اأو    Zainjo زي��ن   تطبيق  ع��رب 

من  اأو   ,  ”Zain Cash“ ك��ا���ض  زي��ن 

 Hala“ خ���الل خ��دم��ة ه��ال ت�����س��ات ب���وت

ال�����س��رك��ة  ح�����س��اب  ع���رب    ”Chatbot
تطبيق  خ���الل  م��ن  في�سبوك  م��وق��ع  ع��ل��ى 

“الوات�ساب؛  تطبيق  وعلى  “ما�سنجر”, 
نقطة  من  ب��داًل  نقطتني  احت�ساب  ف�سيتم 

واحدة مقابل كل دينار

كما �سيتمكن م�سرتكو زين من م�ساعفة 

بامل�سابقة  اال���س��رتاك  ط��ري��ق  ع��ن  نقاطهم 

اإر�سال  وذلك من خالل  باحلملة,  اخلا�سة 

الرقم  على  حتتوي  ق�سرية  ن�سية  ر�سالة 

)5( اإىل الرقم 98888, -علماُ باأن تكلفة 

لالإجابة   - دينار  ن�سف  ال��واح��دة  الر�سالة 

ع��ل��ى االأ���س��ئ��ل��ة ال��ي��وم��ي��ة, ومل��ع��رف��ة كيفية 

زيارة  يرجى  النقاط يف احلملة؛  م�ساعفة 

http://zain.jo/ :املوقع االإلكرتوين

summer2020
 ,2020 اآب   20 حتى  احلملة  وت�ستمر 

حيث �سُتجري زين ال�سحوبات على اجلوائز 

ال��ن��ق��دي��ة اأ���س��ب��وع��ي��اً, و���س��ي��ت��م االإع�����الن عن 

اأ�سماء الرابحني يف نهاية كل اأ�سبوع, وذلك 

باإ�سراف من وزارة ال�سناعة والتجارة.

االنباط-وكاالت

ب��ع��د ا���س��ت��ع��ال ال���ع���امل ب��ال��ت��ظ��اه��رات امل��ن��ددة 

للعن�سرية من جراء مقتل االأمريكي من اأ�سول 

التي  التماثيل  اأ�سبحت  فلويد,  ج��ورج  اأفريقية 

ترمز ل�سخ�سيات �ساركت يف “جتارة الرقيق” اأو 

كان لها تاريخا مع العن�سرية يف موقف �سعب.

اأ����س���ق���ط حم��ت��ج��ون مت���ث���اال ل��ت��اج��ر ال��رق��ي��ق 

يف  كول�ستون,  اإدوارد  ع�سر,  ال�سابع  ال��ق��رن  م��ن 

ال�سود  “حياة  احتجاج  االأح��د, خالل  بري�ستول, 

مهمة” بعد مقتل جورج فلويد.

املدرج  التمثال  على  حبال  املتظاهرون  وعلق 

يف ال�سف الثاين يف �سارع كول�ستون, االأحد, قبل 

�سحبه على االأر�ض, بينما هتف احل�سود.

ال�سارع  يف  التمثال  بدحرجة  املحتجون  وقام 

املثري  ال��ت��م��ث��ال  ت��دم��ري  اإىل  م��ن��ه��م  يف حم��اول��ة 

التمثال  ذل��ك  يعود  حيث  بريطانيا,  يف  للجدل 

ال��ربون��زي ال��ذي اأق��ي��م يف ع��ام 1895, ويعترب 

نقطة حمورية للغ�سب باملدينة خا�سة اأنه كان 

�ساحبه يعمل يف جتارة الرقيق.

االأي���ام  خ���الل  البلجيكية  امل���دن  ���س��ه��دت  ك��م��ا 

متاثيل  ا�ستهداف  من  متكررة  ح��االت  االأخ���رية 

امل��ل��ك ال��راح��ل ل��ي��وب��ول��د ال��ث��اين, ال���ذي يعتربه 

ل�سكان  االإب��ادة اجلماعية  املوؤرخون م�سوؤوال عن 

الكونغو يف عهد اال�ستعمار.

ب��روك�����س��ل,  البلجيكية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  وج����رت 

فلويد,  ج���ورج  م��ع  ت�سامنا  ت��ظ��اه��رات  االأح����د, 

ال�سرطة يف والية ميني�سوتا  الذي قتل على يد 

بالواليات املتحدة.

واأث����ن����اء امل���ظ���اه���رات اع��ت��ل��ت جم��م��وع��ة من 

ليوبولد  البلجيكي,  للملك  مت��ث��اال  املحتجني 

ال�����ث�����اين, ورف����ع����ت ع���ل���م ج���م���ه���وري���ة ال��ك��ون��غ��و 

الدميقراطية عليه, مرددين هتافات “قاتل” يف 

اإ�سارة اإىل امللك.

العديد  يف  للعبث  امل��ل��ك  مت��اث��ي��ل  وت��ع��ر���س��ت 

غينت  فيها  مبا  االأخ���رى,  البلجيكية  امل��دن  من 

واإيكريين واأنتويرب وهاله واأو�ستيندي وغريها, 

ح��ي��ث و���س��ع امل��ح��ت��ج��ون ع��ل��ى ب��ع�����س��ه��ا ال�����س��ب��اغ 

ر�سومات  االآخ���ر  البع�ض  على  وت��رك��وا  االأح��م��ر, 

غرافيتي واأ�سرموا النار يف اأحد التماثيل.

بوالية  دي��رب��ورن  يف  عمال  اأزال  ال�سياق,  ويف 

بقاء  االأمريكية, متثاال الأطول عمدة  مي�سيغان 

يف امل��ن�����س��ب ب��امل��دي��ن��ة, اأورف���ي���ل ه���وب���ارد, وال���ذي 

واأدىل  العن�سري  الف�سل  ل�سيا�سات  موؤيدا  ك��ان 

التي  عمله  على مدى فرتة  عن�سرية  بتعليقات 

ا�ستمرت 35 عاًما والتي انتهت يف عام 1977.

التمثال  اإن  امل��دي��ن��ة  ب��ا���س��م  متحدثة  وق��ال��ت 

ي��ك��ون  اأن  م���ن  ب���دال  ل��الن��ق�����س��ام  “رمًزا  اأ���س��ب��ح 

الإزالة  الدعوات  جتددت  حيث  للوحدة”,  رمزا 

النطاق  وا�سعة  االحتجاجات  �سوء  يف  التمثال 

على وفاة جورج فلويد.

يذكر اأن احتجاجات يف اأنحاء العامل انطلقت 

م��ن��ذ وف����اة ف��ل��وي��د, وه���و م��ن اأ����س���ول اأف��ري��ق��ي��ة, 

وذل��ك بعدما �سغط �سرطي يف  املا�سي,  االثنني 

دقائق  لت�سع  بركبته  رقبته  على  مينيابولي�ض 

ح��ت��ى ف���ارق احل��ي��اة, رغ���م ت��و���س��الت��ه وه���و مكبل 

اليدين ومطروح اأر�سا

اكتشاف مسبح 
طبيعي»لم 

يمسه بشر« 
في كهف تحت 
األرض لم ير النور 

إطالقا

االنباط- وكاالت

عرث العلماء على م�سبح طبيعي بعمق 200 مرت 

تقريبا, يف متنزه كارل�سباد كافرينز الوطني يف والية 

نيو مك�سيكو االأمريكية

وتظهر ال�سور املذهلة بركة زرقاء “عجيبة”, ال 

اأ�سفل متنزه  اأعماق كهف  , عرث عليها يف  لها  مثيل 

كارل�سباد كافرينز الوطني

وي��ح��ت��وي امل�����س��ب��ح ال��غ��ري��ب ع��ل��ى ���س��ائ��ل اأخ�����س��ر 

اللون مييل اإىل الزرقة, حماطا بال�سخور البي�ساء 

�سيتي  “كان�سا�ض  �سحيفة  ذك��رت  ح�سبما  املتجمدة, 

�ستار”

ويعتقد اأن الكهف تطور على مدى اآالف ال�سنني 

ومل يلم�سه ب�سر على االإطالق

ويو�سح رودين هوروك�ض, رئي�ض املوارد الطبيعية 

الوطنية:  كافرينز  كارل�سباد  حديقة  يف  والثقافية 

ال�سنني  اآالف  مئات  منذ  امل�سبح  هذا  مت عزل  “لقد 
ومل ي�سبق له اأن راأى �سوءا قبل ذلك اليوم”

ووجد العلماء هذا االكت�ساف الغريب على عمق 

 ,Lechuguilla 213 مرتا حتت مدخل كهف 
اأحد اأطول الكهوف يف العامل

وعلى الرغم من اكت�سافه يف عام 1993, اإال اأن 

امل�ستك�سفني دخلوا ممراته “البكر” للمرة االأوىل يف 

اأكتوبر

على  وي�س�ساك  ماك�ض  اجليولوجيا  ع��امل  ون�سر 

“اال�ستك�ساف يف الكهوف يوؤدي  “في�سبوك”:  موقع 

اأحيانا اإىل م�ساهد عجيبة”

امل���وج���ودة يف  ال��ربك��ة  ه���ذه  اأن  “يبدو  واأ����س���اف: 

اإىل  واأ�سار  متاما”.  نقية   ,Lechuguilla كهف 

“اأ�سابع  مثل  ت��ب��دو  امل�سبح  ه��ذا  اأ�سفل  احل���واف  اأن 

“م�ستعمرات  ت���ك���ون  اأن  مي��ك��ن  وال���ت���ي  الربكة”, 

بكتريية تطورت بالكامل دون وجود ب�سري”

وت�سمنت احلملة اال�ستك�سافية, بقيادة وي�س�ساك, 

ر�سم خرائط مل�سافة 1.3 ميل من املمرات والعديد 

املعروف  “املفتوحة حديثا”. ومن غري  املناطق  من 

متى مت ت�سكيل �سبكة الكهوف هذه

وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ع����دم ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ع��الم��ات 

العديد  اأن احلملة واجهت  اإال  وا�سحة على احلياة, 

من الهياكل العظمية للخفافي�ض, ويعتقد اأنها تعود 

اإىل اآالف ال�سنني

وي��ب��ل��غ ع��ر���ض امل�����س��ب��ح ق��دم��ا واح����دة )30 �سم( 

عدة  عمقه  يتجاوز  وال  �سم(   60( قدمني  وط��ول��ه 

ب�سعة اإن�سات

وعلى الرغم من اأنه يبدو غائما يف ال�سور, اإال اأن 

تكون  اأن  املرجح  الواقع, ومن  وا�سح جدا يف  امل�سبح 

املفلرتة  القدمية  االأمطار  عن  ناجتة  بداخله  املياه 

التي ت�سربت من خالل احلجر اجلريي يف الكهف

 شبح فلويد يطارد »تماثيل العنصرية« 
في العالم

بسبب خطورته

النمر الجوال »ملتهم البشر«
 في األسر إلى األبد

االنباط - وكاالت

ق���ال م�����س��وؤول��ون ه��ن��ود اأن من���را ق��ت��ل ثالثة 

اأ�سخا�ض �سيم�سي بقية حياته يف االأ�سر, بعدما 

راأوا اأنه “خطري جدا” ليبقى طليقا.

خم�ض  البالغ  الذكر,  احليوان  اأن  يف  وي�ستبه 

�سنوات, هاجم قطعان ما�سية اأي�سا. وانتقل هذا 

النمر من والية ماهارا�سرتا يف غرب البالد اإىل 

منطقة بيتول يف والية ماديا برادي�ض يف الو�سط 

 500 ع��ل��ى  ت��زي��د  م�سافة  ق��اط��ع��ا   ,2018 ع���ام 

كيلومرت.

���ض.ك. ماندال  الربية  وق��ال م�سوؤول احلياة 

“اأعطيناه  ب��ر���ض:  ف��ران�����ض  ل��وك��ال��ة  ال���والي���ة  يف 

اأن��ه كان يعود  اإال  الربية  اإىل  للعودة  فر�سا عدة 

لالقرتاب من مناطق ماأهولة”.

واأو�سح “اخليار الوحيد املتبقي هو و�سعه يف 

االأ�سر ل�سمان �سالمة النمر والب�سر”.

باأنه  احل��ي��وان  حملية  اإع���الم  و�سائل  ولقبت 

“النمر اجلوال”, بح�سب ما ذكرت وكالة فران�ض 
بر�ض.

يف  االأوىل  للمرة  النمر  على  القب�ض  واأل��ق��ي 

واأبقي  الطويلة,  رحلته  بعد   2018 دي�سمرب 

يف االأ����س���ر م���دة ���س��ه��ري��ن. وج��ه��ز ال��ن��م��ر ب��ط��وق 

ُي��ن��ق��ل بني  ل��ت��ع��ق��ب حت��رك��ات��ه, وراح  اإل���ك���رتوين 

حممية للنمور ومتنزه وطني.

لكن امل�سوؤولني قالوا اإنه غالبا ما كان يبتعد 

املوا�سي,  مهاجما  �سكنية,  مناطق  ق��رب  لل�سيد 

ومعر�سا الب�سر للخطر.

وخ����در ال��ن��م��ر, ال�����س��ب��ت, ون��ق��ل اإىل ح��دي��ق��ة 

حيوانات يف بوبال عا�سمة ماديا برادي�ض.

واأو�سح امل�سوؤولون اأن قرار اإلقاء القب�ض عليه 

اأ�سهر عدة, لكن التنفيذ تاأخر ب�سبب  اتخذ قبل 

فريو�ض كورونا امل�ستجد.

وزاد ت��و���س��ع االإن�������س���ان ع��ل��ى ح�����س��اب م��واط��ن 

النمور الطبيعية يف العقود االأخرية يف هذا البلد 

البالغ عدد �سكانه 1.3 مليار ن�سمة, مما اأدى اإىل 

مواجهات فتاكة مع احليوانات.

منور  هجمات  يف  �سخ�سا   225 نحو  وق�سى 

ل��الأرق��ام  وفقا  و2019,   2014 العامني  ب��ني 

احلكومية.

لل�سيد  �سحية  من��ر   200 م��ن  اأك���رث  ووق���ع 

بني  الكهربائي  بالتيار  �سعقا  اأو  ال�سرعي  غري 

العامني 2012 و2018.

م��ن منور  امل��ئ��ة  70 يف  ح���واىل  الهند  وت�سم 

اإن عدد  املا�سي  ال��ع��ام  احلكومة  وق��ال��ت  ال��ع��امل. 

اأدنى  2018, من  2967 يف  اإىل  النمور ارتفع 

 1411 وق��دره   ,2006 له م�سجل يف  م�ستوى 

منرا فقط.


