
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 :» جابر لـ »
لم يثبت شيء عن ظهور 

فيروس جديد بالصين 

2 األردن سيكون قوة بالقطاع الطبي والصناعات الدوائية ومجال األمن الغذائي
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أزمة كورونا مستمرة والعمل يجب أن يستمر وال مجال للتراخي

الملك ُيوّجه لالستمرار بالعمل 
بنفس القوة والعزم لحماية المجتمع

لمناقشة تنشيط السياحة العالجية.. الرزاز 
يلتقي وفدا من أطباء التأهيل 

نواة الضم وصفقة القرن.. مستوطنة "أريئيل" تتوسع ثالثة أضعاف 

اليوم موعد الضم ..تضارب »إسرائيلي« 
وتباطؤ امريكي وتهديد فلسطيني

االنباط-وكاالت

تعي�ش قرية ف�صايل، اأحد قرى الأغوار التي 

يتهددها خمطط ال�صم الإ�صرائيلي، مبا ي�صبه 

�صلطات  فر�صته  ال��ذي  الواقع  بحكم  ال�صجن، 

خرياتها  لنهب  عليها،  الإ�صرائيلي  الح��ت��ال 

واأرا�صيها اخل�صبة

امل��ظ��ل��م��ة  ال�����ص��ج��ن حت����اط غ���رف���ه  ك����ان  واإن 

ف��اإن  ال�صائكة،  والأ����ص���اك  العالية  ب��اجل��دران 

ق��ري��ة ف�����ص��ائ��ل حت���اط ب��امل�����ص��ت��وط��ن��ات م���ن كل 

اجلهات، وما جعلها يف �صجن كبري ن�صبيا يتحكم 

ب��ه الح��ت��ال الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، لكن ه��ذا ال�صجن 

الإن�صانية، حيث  يفتقر لأدنى مقومات احلياة 

يعي�ش اأهايل القرية، حاليا يف خماوف متزايدة 

الح��ت��ال  اأع��ل��ن  ال���ذي  ال�صم  خمطط  ب�صبب 

�صمن  تقع  كونها  امل��ق��ب��ل،  ال�صهر  تنفيذه  ع��ن 

ت�صنيفات مناطق )ج( ح�صب اتفاقية اأو�صلو

وت���ن���اول ت��ق��ري��ر وزع���ت���ه خ��دم��ة ح��ري��ة ن��ي��وز 

وو���ص��ل ال��ق��د���ش ال��ع��رب��ي ن�صخة م��ن��ه، م��اأ���ص��اة 

ت�صم  التي  القرى  اإح��دى  تعترب  التي  القرية، 

اأريحا،  ملحافظة  التابعة  ال�صكانية  التجمعات 

وتقع �صمال املدينة على بعد 5.81 كم منها.

التفا�صيل �ص »9«

 قرية »فصايل«.. مهددة بالضم بعد سرقة االحتالل مياهها 
وخيراتها ومحاولة تشريد سكانها

االنباط-عمان

التقى رئي�ش الوزراء الدكتور عمر الرزاز 

يف مكتبه الثنني، وفدا ي�صم رئي�ش جمعية 

املفا�صل  واأم��را���ش  الطبيعي  الطب  اأط��ب��اء 

الرجوب،  علي  الدكتور  الأردنية  والتاأهيل 

التاأهيل  لأطباء  العربية  الرابطة  ورئي�ش 

عاج  وم�صت�صار  ال��ع��ب��ادي،  خليل  ال��دك��ت��ور 

الأمل التداخلي الدكتور اإح�صان ال�صنطي.

واأك���د اجل��ان��ب��ان ���ص��رورة اله��ت��م��ام بطب 

وطني  ومركز  م�صت�صفى  واإن�صاء  املنتجعات 

تاأهيلية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  ل��ل��ت��اأه��ي��ل 

الإعاقة  وذوي  للمر�صى  �صاملة  وعاجية 

واأهمية ا�صتغال املياه املعدنية يف الق�صطل 

ه��ذه  تعترب  ح��ي��ث  م���وؤخ���را،  اكت�صفت  ال��ت��ي 

املياه قابلة لا�صتخدام يف عاج الكثري من 

ومعاجلة  وامل�صتع�صية  امل��زم��ن��ة  الأم��را���ش 

ال���ع���اج���ي���ة  ل���ل�������ص���ي���اح���ة  وك����م����وق����ع  الأمل 

وا���ص��ت��ق��ب��ال امل���ر����ص���ى الأردن����ي����ني وال���ع���رب 

لأغرا�ش ال�صت�صفاء والعاج.

و���ص��ل��م ال���وف���د رئ��ي�����ش ال��������وزراء م��ذك��رة 

العميق  الق�صطل  بئر  موقع  تطوير  ح��ول 

وا�صتغاله.

التفا�صيل �ص »2«

وزير الصحة: ال اصابات محلية جديدة بكورونا

بدء امتحان التوجيهي اليوم بمشاركة 
178217 طالبا وطالبة

االنباط-عمان

قال وزير الرتبية والتعليم تي�صري النعيمي 

اإن�����ه مت زي������ادة اأج������ور ال��ع��ام��ل��ني يف ام��ت��ح��ان 

بناء  وت�صحيح  مراقبة  م��ن  العامة  الثانوية 

على اتفاق م�صبق مع نقابة املعلمني الأردنيني

واأ�صاف اأن العان عن التعديات �صيتم يف 

اأول عدد مقبل من اجلريدة الر�صمية.

وب���ني اأن ه��ن��اك خم��ال��ف��ات وجت������اوزات من 

بع�ش املدار�ش اخلا�صة وزاردت هذه املخالفات 

خال جائحة كورونا وهو ما يتم متابعته من 

قبل الوزارة.

اأن���ه مل يتم جت��دي��د رخ�����ش 541  ول��ف��ت اإىل 

قيامها  ع��دم  ب�صبب  خا�صة  تعليمية  موؤ�ص�صة 

يعد  وال���ذي  بنكيا،  املعلمني  روات���ب  بتحويل 

�صرطا ا�صا�صيا للرتخي�ش.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

اأعلن وزير ال�صحة الدكتور �صعد جابر عن 

بفريو�ش  ج��دي��دة  ا���ص��اب��ة  ح���الت   4 ت�صجيل 

كورونا يف الأردن جميعها غري حملية، لريتفع 

الجمايل اإىل 2311 حالة.

وتوزعت ال�صابات بح�صب جابر: 3 اأردنيني 

عائدين من ال�صعودية وواحد من باك�صتان.

واأ�صاف اأنه مت ت�صجيل 51 حالة �صفاء.

وبني اأن عدم وجود حالت ل يعني الق�صاء 

ت�صهد موجة  الدول  الوباء فالعديد من  على 

ثانية من الوباء.

التفا�صيل �ص »3«

  االنباط - عمان 

ي��ب��داأ ال��ي��وم الأرب���ع���اء الول م��ن ���ص��ه��ر مت��وز 

وحتى الثالث والع�صرين من ذات ال�صهر امتحان 

�صهادة الدرا�صة الثانوية العامة 0202 مب�صاركة 

712871 طالبا وطالبة.

ال�����ص��اع��ة  وت���ب���داأ اجل��ل�����ص��ة الوىل ل��ام��ت��ح��ان 

ال�صاعة  ال��ث��ان��ي��ة  ت��ب��داأ  فيما  ���ص��ب��اح��ا،  ال��ع��ا���ص��رة 

الثانية ع�صرة ظهرا.

وي��ب��ل��غ ع���دد امل��ت��ق��دم��ني جل��ل�����ص��ات الم��ت��ح��ان 

اليوم 260231 طالبا وطالبة، حيث يتقدم طلبة 

اجلدول  بح�صب  لامتحان  الأكادميية  الفروع 

ميتحن  حني  يف  الريا�صيات،  مبحث  يف  املعلن، 

النباتي  النتاج  املهنية يف مباحث  الفروع  طلبة 

الفرعني  لطلبة  والريا�صيات  ال��زراع��ي،  لطلبة 

ال�صناعي، والفندقي وال�صياحي، والعلوم املهنية 

اخلا�صة لطلبة القت�صاد املنزيل.

بواقع 139401 طالبا وطالبة  الطلبة  ويتوزع 

نظاميني، و 68237 من طلبة الدرا�صة اخلا�صة، 

اإج�����راءات وق��ائ��ي��ة واح���رتازي���ة اتخذتها  يف ظ��ل 

ار�صادي  دليل  مبوجب  والتعليم  الرتبية  وزارة 

ال�صحة  وزارة  مع  عليه  التوافق  ج��رى  �صحي، 

امل��ب��ذول��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ومب���ا ين�صجم م��ع اجل��ه��ود 

�صامة  على  ويحافظ  كورونا  فريو�ش  ملكافحة 

الطلبة والكوادر امل�صرفة على المتحان.

كما يعقد المتحان يف 6481 قاعة موزعة على 

027 مدر�صة يف مديريات الرتبية والتعليم كافة، 

لكل  قاعة  بواقع  احتياط  قاعة   24 اإىل  اإ�صافة 

مديرية لأي طارئ.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط - امين ال�صواعري

قال وزير ال�صحة الدكتور �صعد جابر 

ل����«الن���ب���اط«، ان���ه مل ي��ث��ب��ت ���ص��يء حتى 

من  جديدة  �صالة  حتديد  عن  اللحظة 

املمكن  من  اخلنازير،  اإنفلونزا  فريو�ش 

حتوله اإىل جائحة عاملية.

»�صمعنا  ام�ش،  جابر  الوزير  وا�صاف 

ع����ن ت���ق���اري���ر ل���ك���ن مل ن�����رى احل�����الت 

توا�صل  على  نحن  وح��ال��ي��اً  وان��ت�����ص��اره��ا، 

ولكن  ال�صينية،  ال�صلطات  م��ع  مبا�صر 

ر�صمي  �صيء  اأي  يوجد  ل  اللحظة  حتى 

اأو كايف.

اأكيدة  معلومات  اأي  ننتظر  اننا  واك��د 

عليها. لنبني  و�صحيحة 

»اإن��ه��م  ق��ال��وا  ال�صني  يف  علماء  وك���ان 

ح������ددوا ����ص���ال���ة ج���دي���دة م���ن ف���ريو����ش 

اإن����ف����ل����ون����زا اخل����ن����ازي����ر، حم����ذري����ن م��ن 

اإىل جائحة عاملية، حيث  اإمكانية حتوله 

اأنه مزيج من 3 فريو�صات«.

واأو�صح العلماء يف درا�صة اأن الفريو�ش 

ينتقل   »G4 EA H1N1« امل�صمى 

اأن  الإن�������ص���ان، ومب���ا  اإىل  م���ن اخل��ن��ازي��ر 

ل��ل��ف��ريو���ش ���ص��ال��ة ج����دي����دة، ف��ال��ب�����ص��ر 

ي�صتوجب  م��ا  ���ص��ده  امل��ن��اع��ة  ل مي��ل��ك��ون 

بعناية. مراقبته 

وذك����������ر اأح����������د م�����ع�����دي ال������درا�������ص������ة، 

»حاليا  ���ص��ان��ع:  ت�صو  ك��ني  ال��ربوف��ي�����ص��ور 

ن���ح���ن م�������ص���غ���ول���ون ب���ف���ريو����ش ك����ورون����ا 

ل  ولكن  ذل��ك.  يف  احل��ق  ومعنا  امل�صتجد 

يجب اأن نغفل عن الفريو�صات اجلديدة 

التي ميكنها اأن تكون خطرية«.

 G4 فريو�صات  »اإن  الدرا�صة  وتقول 

)ال���ت���ي ي��ن��ت��م��ي اإل��ي��ه��ا ه����ذا ال��ف��ريو���ش( 

حت���م���ل ج���م���ي���ع ال�������ص���م���ات الأ����ص���ا����ص���ي���ة 

ج��ائ��ح��ة«،  ي�صبح  لأن  م��ر���ص��ح  ل��ف��ريو���ش 

م�صرية اإىل اأن هناك اأدلة على اأن عمال 

اآخ��ري��ن  وم��وظ��ف��ني  بال�صني  م�صالخ  يف 

ي��ت��ع��ام��ل��ون م���ع اخل���ن���ازي���ر ق���د اأ���ص��ي��ب��وا 

ب���ال���ف���ريو����ش، وف���ق���ا ل���وم���وق���ع »ب��ي��زن�����ش 

اإن�صايدر«.

التفا�صيل �ص »3«

   الحكومة:  أحلنا 35 قضية الى مكافحة
3      الفساد في 2020
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النعيمي :رفع أجور العاملين على امتحان التوجيهي 

الصفدي: الحل لقضية الالجئين 
السوريين هو عودتهم الطوعية 

2واآلمنة لوطنهم



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االربعاء  1 / 7 / 2020 

خلية األزمة تؤكد 
للتعامل  جهوزيتها 

مع مختلف 
السيناريوهات 

ومتابعتها 
»لتطورات الوباء 

أزمة كورونا مستمرة والعمل يجب أن يستمر وال مجال للتراخي

األردن سيكون قوة بالقطاع الطبي والصناعات الدوائية ومجال األمن الغذائي
الملك ُيوّجه لالستمرار بالعمل بنفس القوة والعزم لحماية المجتمع

لمناقشة تنشيط السياحة العالجية.. الرزاز يلتقي وفدا من أطباء التأهيل 

بدء امتحان التوجيهي اليوم بمشاركة 178217 طالبا وطالبة

احالة رئيس مجلس مفوضي »الطاقة« 
للتقاعد وتعيين 3 محافظين

التعليم العالي يقر التعليم 
المدمج والتخريج عن بعد

األمانة تتلقي معامالت المواطنين 
التي تقتضي مراجعة مكاتبها

»المهندسين« تمدد فترة تسديد 
االشتراك السنوي لنهاية آب

االنباط - عمان 

ح���ّث ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ع��ل��ى اأخ��ذ 

والعرب من  االأردن  امل�ستفادة من جتربة  الدرو�س 

جت����ارب ال����دول ال��ت��ي ع����ادت االإ���س��اب��ات بفريو�س 

جالته  داع��ي��اً  االرت���ف���اع،  اإىل  فيها  “كورونا” 
ل�  املرتاكمة  االأردن��ي��ة  اال�ستثمار يف اخل��ربات  اإىل 

“مواجهة اأي طارئ«.
واأع�����رب ج��ال��ت��ه، خ���ال ل��ق��اءي��ن منف�سلني 

ُعقدا ام�س الثاثاء بح�سور �سمو االأمري احل�سني 

ب���ن ع���ب���داهلل ال���ث���اين ويل ال��ع��ه��د، م���ع االأع�����س��اء 

الع�سكريني واملدنيني يف خلية اأزمة “كورونا” عن 

ارتياحه مل�ستوى “التن�سيق والتعاون الكبري” بني 

خمتلف املوؤ�س�سات ومركز االأزم��ات خال االأ�سهر 

املا�سية.

علي  االأم����ري  �سمو  بح�سور  ج��ال��ت��ه،  واأ����س���اد 

واإدارة  لاأمن  الوطني  املركز  رئي�س  احل�سني  بن 

االأزم��ة  اإدارة  خللية  املتوا�سلة  باجلهود  االأزم���ات، 

الفرتة  لعبته خ��ال  االأ�سا�س” ال��ذي  “الدور  وب��� 

املا�سية.

وق����ال ج��ال��ت��ه “ما ق��م��ت��م ب��ه ي��رف��ع ال���راأ����س، 

اأنف�سنا مع دول اأخ��رى فاإن االأردن  وحينما نقارن 

كان مثااًل ناجحاً على م�ستوى االإقليم والعامل، وال 

بد من اال�ستمرار بهذا االأداء«.

ال��ع��امل  اأم������ام  “جنحنا  امل���ل���ك  وت���اب���ع ج���ال���ة 

مبهنيتنا وِحر�سنا على حماية مواطنينا”، ُم�سدداً 

يف ال�سياق ذاته على اأن “االأزمة م�ستمرة والعمل 

يجب اأن ي�ستمر وال جمال للرتاخي«.

واأ�سار جالة امللك اإىل اأهمية البناء على ما مت 

اإجنازه خال الفرتة املا�سية، موؤكداً �سرورة اإدامة 

جتربة  وا�ستلهام  املوؤ�س�سات،  جميع  بني  التن�سيق 

التعاون وتعميمها على جميع اأعمال الدولة.

ونبه جالة امللك اإىل اأن اأزمة فريو�س كورونا 

املُ�ستَجد مل تنتِه بعد، م�سدداً على اأهمّية اال�ستعداد 

الأّي موجٍة ثانيٍة ُمتملة للفريو�س.

اإىل  املعنية  واجلهات  ووج��ه جالته احلكومة 

القوة والعزم حلماية  بنف�س  العمل  اال�ستمرار يف 

املجتمع.

ولفت جالته اإىل اأهمية التوعية بخطر الوباء 

الطبية،  الفحو�سات  الإج����راء  ال��ذات��ي��ة  وامل���ب���ادرة 

موؤكداً اأن االإ�سابة باملر�س لي�س عيباً لكن املو�سوع 

يتطلب ح�ساً وطنياً حلماية املجتمع.

واأكد جالة امللك اأهمية ت�سجيع املواطنني على 

ت�ساهم  التي  االإلكرتونية  بالتطبيقات  اال�ستعانة 

ذات��ه  ال�سياق  يف  ُم�سيداً  ال��وب��اء،  انت�سار  ح�سر  يف 

العام  القطاعني  الدولة كافة يف  بُقدرة موؤ�س�سات 

واخلا�س على تطويع التكنولوجيا بهدف التكّيف 

مع متطلبات املرحلة.

ب��رزت  التي  التحديات  اأن  اإىل  جالته  واأ���س��ار 

باالقت�ساد و�سرورة  تتعلق  املا�سية  الفرتة  خال 

تعافيه، مبيناً اأن احلكومة و�سعت خطة لل�سياحة 

العاجية يتوقع البدء يف تطبيقها خال االأ�سابيع 

املقبلة.

وع���رب ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ن اع��ت��ق��اده ب���اأن االأردن 

�سيخرج اأقوى بكثري مما دخل االأزمة، و�سيكون قوة 

يف االإقليم يف القطاع الطبي وال�سناعات الدوائية 

ويف جم��ال االأم��ن الغذائي، وه��ذا ما يعزز �ُسمعة 

اململكة اأمام العامل.

اأن  ال���رزاز  الدكتور عمر  ال����وزراء  رئي�س  واأك���د 

االأردن ونتيجة جلهود اجلميع وبقيادة وتوجيهات 

ج��ال��ة امل��ل��ك امل�����س��ت��م��رة ح��ق��ق م��وؤ���س��رات ون��ت��ائ��ج 

ال���واق���ع يف جم���ال م��ارب��ة  اأر�����س  ملمو�سة ع��ل��ى 

جائحة “كورونا” على م�ستوى املنطقة والعامل .

ولفت اإىل اأن تعامل احلكومة واالأجهزة املعنية 

م���ع اجل��ائ��ح��ة ج���اء ع���رب ث���اث م���راح���ل، االأوىل 

اإج���راءات  وات��خ��اذ  ال�سريعة  اال�ستجابة  وت�سمنت 

والثانية  الفريو�س،  انت�سار  وع��دم  للوقاية  فورية 

التاأقلم والتكافل والو�سول للنا�س االأك��ر حاجة 

دخلنا  اإننا  وتابع  املرحلتني.  بهاتني  جنحنا  وق��د 

هذه  مراجعة  تتطلب  التي  الثالثة  املرحلة  االآن 

التجربة والفجوات يف عملية اتخاذ القرار، �سواء 

م��ا يتعلق ب��ال��ت��ك��اف��ل ومب��ن��ظ��وم��ت��ن��ا االق��ت�����س��ادي��ة 

والو�سول اإىل التعايف واملنعة، حتى نكون على اأعلى 

قدر من اال�ستعداد موؤ�س�سيا الأي م�ستجد .

واأ�سار الرزاز اإىل اأهمية العمل على اإ�ساحات 

هيكلية يف القطاع ال�سحي، خ�سو�سا اأن نحو 30 

اإ�سافة  ال�سحي،  بالتاأمني  م�سمولني  غري  باملائة 

التحتية  البنية  ويف  التعليم  يف  اإ���س��اح��ات  اإىل 

االقت�سادية، حتى يكون االأردن جاهزا ال�ستقطاب 

اخلدمات واال�ستثمارات على م�ستوى االإقليم.

بدوره، اأّكد مدير عمليات خلية اأزمة “كورونا” 

العميد الركن مازن الفراية يف اإيجاز قدمه اأمام 

جالة امللك، جهوزية اخللية للتعامل مع خمتلف 

ال�سيناريوهات، ومتابعتها الدقيقة لتطورات الوباء 

عاملياً واإقليمياً وملياً.

وتطّرق، خال اللقاءين، اإىل االآلية التي عملت 

التكيف  وعملية  اجل��ائ��ح��ة  ب���دء  منذ  اخللية  بها 

حتقيق  يف  �ساهمت  بطريقة  االأزم���ة  م��ع  ال�سريع 

وع���ززت  ال���دول���ة،  اأج��ه��زة  ب��ني خمتلف  التجان�س 

التن�سيق فيما بينها.

واأو�سح العميد الفراية تفا�سيل عمل اخللية 

من الناحيتني التخطيطية والعملياتية.

اإىل  العهد،  ويل  و�سمو  امللك  جالة  وا�ستمع 

املناطة  الواجبات  �سرحوا  الذين  اخللية،  اأع�ساء 

بهم، واأبرز ال�سعوبات التي واجهتهم خال عملهم 

ال�سعوبات،  ه���ذه  لتذليل  امل��ت��خ��ذة  واالإج�������راءات 

انت�سار  و�سبط  اخللية  �ساهم يف جن��اح عمل  مم��ا 

الفريو�س يف االأردن.

وخ�����ال ال���ل���ق���اءي���ن، ج����رى ا���س��ت��ع��را���س اأب����رز 

وال��دويل،  واالإقليمي  املحلي  ال�ساأن  يف  التطورات 

عاوة على الو�سع االقت�سادي.

وح�����س��ر ال���ل���ق���اءي���ن رئ��ي�����س ال�����دي�����وان امل��ل��ك��ي 

ال��ه��ا���س��م��ي، وم�����س��ت�����س��ار ج��ال��ة امل��ل��ك ل��ات�����س��ال 

لل�سيا�سات  امل��ل��ك  ج��ال��ة  وم�ست�سار  والتن�سيق، 

رئي�س  ن��ائ��ب  امل��ل��ك  واالإع�����ام، وم�ست�سار ج��ال��ة 

املركز الوطني لاأمن واإدارة االأزمات، ورئي�س هيئة 

االأركان امل�سرتكة.

االنباط - عمان 

ال���رزاز يف  ال���وزراء الدكتور عمر  التقى رئي�س 

اأطباء  مكتبه االثنني، وف��دا ي�سم رئي�س جمعية 

امل��ف��ا���س��ل وال��ت��اأه��ي��ل  ال��ط��ب الطبيعي واأم���را����س 

االأردنية الدكتور علي الرجوب، ورئي�س الرابطة 

العبادي،  الدكتور خليل  التاأهيل  العربية الأطباء 

اإح�سان  الدكتور  التداخلي  االأمل  وم�ست�سار عاج 

ال�سنطي.

واأك�������د اجل���ان���ب���ان �����س����رورة االه���ت���م���ام بطب 

املنتجعات واإن�ساء م�ست�سفى ومركز وطني للتاأهيل 

�ساملة  تاأهيلية وعاجية  بهدف تقدمي خدمات 

املياه  ا�ستغال  واأهمية  االإع��اق��ة  وذوي  للمر�سى 

املعدنية يف الق�سطل التي اكت�سفت موؤخرا، حيث 

تعترب هذه املياه قابلة لا�ستخدام يف عاج الكثري 

من االأمرا�س املزمنة وامل�ستع�سية ومعاجلة االأمل 

املر�سى  وا�ستقبال  العاجية  لل�سياحة  وكموقع 

االأردنيني والعرب الأغرا�س اال�ست�سفاء والعاج.

و���س��ل��م ال���وف���د رئ��ي�����س ال�������وزراء م���ذك���رة ح��ول 

وا�ستغاله  العميق  الق�سطل  بئر  موقع  تطوير 

الأغرا�س املنتجعات وال�سياحة العاجية، وت�سجيع 

اال�ستثمار يف املوقع.

كما اأطلع الوفد رئي�س الوزراء على ا�ستعدادات 

الرابطة  موؤمتر  ال�ست�سافة  والرابطة،  اجلمعية 

امللك  م��رك��ز  يف  �سيعقد  ال���ذي  للتاأهيل  ال��ع��امل��ي��ة 

احل�سني ب��ن ط��ال ل��ل��م��وؤمت��رات يف ال��ع��ام 2024، 

حو�س  موؤمتر  وكذلك  وعاملية،  عربية  مب�ساركة 

املتو�سط الذي �سيعقد يف �سهر ت�سرين االأول من 

العام 2021.

و���س��ك��ر ال���وف���د رئ��ي�����س ال��������وزراء ع��ل��ى ج��ه��ود 

ب���وزارة ال�سحة يف رف��ع م�ستوى  احلكومة ممثلة 

االإع��اق��ة  وذوي  للمر�سى  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  اخل���دم���ات 

و�سوال اإىل تفعيل ماور اال�سرتاتيجية الوطنية 

رئي�س  رعاية  اإطاقها حتت  �سيتم  التي  للتاأهيل 

الوزراء .

جهود  ال����وزراء  رئي�س  ثمن  اللقاء  نهاية  ويف 

اجلمعية والرابطة يف االن�سطة العلمية وحت�سني 

وعد  للمر�سى حيث  العاجية  اخل��دم��ات  ج��ودة 

ب��ت��ق��دمي ال���دع���م ال�����ازم وب����ذل اجل���ه���ود الإن�����س��اء 

م�ست�سفى ومركز وطني للتاأهيل.

  االنباط - عمان 

يبداأ اليوم االأربعاء االول من �سهر متوز وحتى 

الثالث والع�سرين من ذات ال�سهر امتحان �سهادة 

 178217 2020 مب�ساركة  العامة  الثانوية  الدرا�سة 

طالبا وطالبة.

ال�����س��اع��ة  وت���ب���داأ اجل��ل�����س��ة االوىل ل��ام��ت��ح��ان 

العا�سرة �سباحا، فيما تبداأ الثانية ال�ساعة الثانية 

ع�سرة ظهرا.

ويبلغ عدد املتقدمني جلل�سات االمتحان اليوم 

132062 طالبا وطالبة، حيث يتقدم طلبة الفروع 

االأكادميية لامتحان بح�سب اجل��دول املعلن، يف 

مبحث الريا�سيات، يف حني ميتحن طلبة الفروع 

املهنية يف مباحث االنتاج النباتي لطلبة الزراعي، 

والريا�سيات لطلبة الفرعني ال�سناعي، والفندقي 

وال�����س��ي��اح��ي، وال���ع���ل���وم امل��ه��ن��ي��ة اخل��ا���س��ة لطلبة 

االقت�ساد املنزيل.

وطالبة  طالبا   104931 بواقع  الطلبة  ويتوزع 

اخلا�سة،  الدرا�سة  طلبة  من   73286 و  نظاميني، 

يف ظل اإجراءات وقائية واحرتازية اتخذتها وزارة 

�سحي،  ار���س��ادي  دليل  مبوجب  والتعليم  الرتبية 

جرى التوافق عليه مع وزارة ال�سحة ومبا ين�سجم 

فريو�س  ملكافحة  امل��ب��ذول��ة  الوطنية  اجل��ه��ود  م��ع 

وال��ك��وادر  الطلبة  �سامة  على  ويحافظ  ك��ورون��ا 

امل�سرفة على االمتحان.

كما يعقد االمتحان يف 1846 قاعة موزعة على 

720 مدر�سة يف مديريات الرتبية والتعليم كافة، 

اإ���س��اف��ة اإىل 42 ق��اع��ة اح��ت��ي��اط ب��واق��ع ق��اع��ة لكل 

على  ال����وزارة  اأن عملت  بعد  ط���ارئ،  الأي  مديرية 

زيادة القاعات واملدار�س التي يعقد فيها االمتحان 

للحد قدر امل�ستطاع من االكتظاظ بني الطلبة يف 

مراكز وقاعات االمتحان.

تي�سري  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  وك��ان 

ال���وزارة  اأن  �سابقة،  ت�سريحات  يف  اأك���د  النعيمي، 

وفرت مبوجب الدليل االر�سادي، كل �سبل وعنا�سر 

ال�سامة وال��وق��اي��ة يف م��راك��ز وق��اع��ات االمتحان 

ي��وف��ر البيئة  ���س��ه��ول��ة، ومب���ا  ب��ك��ل  ���س��ريه  ل�سمان 

املائمة للطلبة.

ويلزم الدليل االإر�سادي الطلبة لب�س الكمامات 

داخ��ل قاعات ومراكز االمتحان ، فيما ترك لب�س 

ال��ق��ف��ازات اخ��ت��ي��اري��ا، يف ال��وق��ت ال���ذي ي��ت��وىل فيه 

ح��رارة  درج���ة  قيا�س  ال�سحة  وزارة  م��ن  مم��ر���س 

الطلبة عن دخول مراكز االمتحان، بحيث يتقدم 

ك��ل م��ن ي�سجل ل��دي��ه ارت���ف���اع يف درج����ة احل����رارة 

لامتحان يف قاعات خا�سة.

املباحث  جلميع  ال����واردة  اال�سئلة  اأن  اأك���د  كما 

والفروع �ستكون مو�سوعية بطريقة االختيار من 

متعدد و�سح وخطاأ وذات االجابات الق�سرية التي 

حتتاج اإىل اإج��راء واحد اأو اجراءين للو�سول اإىل 

النتيجة، با�ستثناء مادة الر�سم ال�سناعي.

ال�����س��وئ��ي  ال���ق���ارئ  اأوراق  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي  وب����ني 

للتدقيق  �ستخ�سع  الطلبة  الإج��اب��ات  املخ�س�سة 

ف��رق فنية، قبل و�سعها على  والتفتي�س من قبل 

على  ب���دوره  �سيعمل  ال��ذي  ال�سوئي  املا�سح  جهاز 

م�سحها ور�سد االإجابات عليها وفق قاعدة بيانات 

معتمدة.

واأ�سار اإىل اأن الوقت املخ�س�س لامتحان لكل 

ا�ستمرار  م��وؤك��دا  دق��ي��ق،  ب�سكل  م�سوب  مبحث 

ال��وزارة يف اإ�سافة ع�سر دقائق لكل جل�سة امتحان 

ل��غ��اي��ات ف��ت��ح م��غ��ل��ف��ات االأ���س��ئ��ل��ة وت��وزي��ع��ه��ا على 

الطاب.

وي��ت��وزع امل�����س��رتك��ون يف االم��ت��ح��ان ع��ل��ى ف��روع 

التعليم املختلفة، بواقع 40554 طالبا وطالبة من 

النظاميني ، و 22482 من طلبة الدرا�سة اخلا�سة 

يف الفرع العلمي، و 53616 من الطلبة النظاميني 

الفرع  اخل��ا���س��ة يف  ال��درا���س��ة  م��ن طلبة  و 37356 

االدبي.

كما يبلغ عدد املتقدمني لامتحان من الطلبة 

النظاميني يف الفرع ال�سرعي 46 طالبا وطالبة و 

190 من طلبة الدرا�سة اخلا�سة، و 1666 من طلبة 

الدرا�سة اخلا�سة فقط يف فرع االدارة املعلوماتية، 

ال��درا���س��ة  اإ���س��اف��ة اإىل 119 م�����س��رتك��ا م���ن ط��ل��ب��ة 

اخلا�سة فقط يتقدمون لامتحان يف فرع التعليم 

ال�سحي، فيما يتقدم لامتحان يف الفرع ال�سناعي 

3916 طالبا وطالبة من النظاميني، و 4338 من 

طلبة الدرا�سة اخلا�سة.

1197 ط��ال��ب��ا وطالبة  ل��ام��ت��ح��ان  ي��ت��ق��دم  ك��م��ا 

الفرع  يف   1168 و   ، ال��زراع��ي  ال��ف��رع  يف  نظاميني 

االقت�ساد  ف��رع  يف   4434 و  وال�سياحي،  الفندقي 

امل���ن���زيل، و 2323 م���ن ط��ل��ب��ة ال���درا����س���ة اخل��ا���س��ة 

الفندقي  ال��ف��رع  يف  و1161   ، ال���زراع���ي  ال��ف��رع  يف 

والزراعي و 3651 يف فرع االقت�ساد املنزيل.

ويف م����راك����ز اال�����س����اح وال���ت���اأه���ي���ل وم���راك���ز 

االحداث، يتقدم لامتحان هذا العام 57 م�سرتكا، 

موزعني على 9 قاعات، باالإ�سافة اإىل 485 م�سرتكا 

 122 بواقع   ، االعاقة  ذوي  الطلبة  وم�سرتكة من 

م��ن ذوي   94 ،و  املكفوفني  م��ن   92 و  ال�����س��م،  م��ن 

االعاقة احلركية، و 73 من ذوي ال�سلل الدماغي 

و 104 م�سرتكني من �سعاف الب�سر، باالإ�سافة اىل 

10 م�سرتكني يف مركز احل�سني لل�سرطان.

االنباط - عمان 

ق����ّرر جم��ل�����س ال�������وزراء يف ج��ل�����س��ت��ه ال��ت��ي 

عقدها ام�س الثاثاء برئا�سة رئي�س الوزراء 

جمل�س  رئي�س  اإحالة  ال���رّزاز،  عمر  الدكتور 

املهند�س  وامل���ع���ادن  ال��ّط��اق��ة  هيئة  م��ف��ّو���س��ي 

ف�����اروق احل���ي���اري، اىل ال��ت��ق��اع��د ب��ن��اء على 

طلبه.

ثاثة  تعيني  ال�����وزراء  جمل�س  ق���ّرر  ك��م��ا 

عامر  وه��م:  الداخلّية  وزارة  يف  مافظني 

ع��دن��ان اجل��ع��اف��رة، وفي�سل ح��م��ادة ال��ف��ّواز، 

وخالد �سعود اجلبور.

االنباط - عمان 

واف������ق جم��ل�����س ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل ع��ل��ى 

ت����دري���������س م�������س���اق���ات ال�����درا������س�����ات ال��ع��ل��ي��ا 

»الدبلوم العايل، واملاج�ستري، والدكتوراه«، 

امل���ط���روح���ة يف ال��ف�����س��ل ال�����س��ي��ف��ي احل���ايل 

عن  االأردن���ي���ة  ب��اجل��ام��ع��ات   2020  /  2019

التعليم املدمج. طريق 

وا����س���رتط امل��ج��ل�����س يف ب��ي��ان ����س���ادر من 

ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 

ال��ت��دري�����س داخ�����ل احل���رم  اأال ي��ق��ل  ام�������س، 

واإج������راء جميع  ب��امل��ئ��ة،   50 ع���ن  اجل��ام��ع��ي 

االم��ت��ح��ان��ات يف احل���رم اجل��ام��ع��ي بطريقة 

اعتيادية.

تلبية  ياأتي  القرار  اأن  الوزارة  واأو�سحت 

ل��رغ��ب��ة ب��ع�����س اجل���ام���ع���ات، وح��ر���س��اً على 

داخ��ل  امل��ت��واج��دي��ن  الطلبة  ع��دد  تخفي�س 

وحفاظاً  نف�سه،  الوقت  يف  اجلامعي  احلرم 

ع��ل��ى ال�����س��ح��ة وال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة. وق��ال��ت 

حفات  تنظيم  عدم  اأي�سا  قرر  املجل�س  اإن 

التخريج لهذا العام داخل احلرم اجلامعي، 

ت��ارك��ا ل��ك��ل ج��ام��ع��ة خ��ي��ار ت��اأج��ي��ل ح��ف��ات 

)ع��ن  اف���رتا����س���ي���اً  اإق���ام���ت���ه���ا  اأو  ال��ت��خ��ري��ج 

ال�سحة  وزارة  ت��و���س��ي��ات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ب��ع��د(، 

مل��ن��ع االن��ت�����س��ار ال��وب��ائ��ي ل��ف��ريو���س ك��ورون��ا، 

احلكومية. بامل�سفوفة  والتزاماً 

ك��م��ا ق����رر امل���واف���ق���ة ع��ل��ى االإب����ق����اء على 

احل��������دود ال���دن���ي���ا يف ام���ت���ح���ان ال�������س���ه���ادة 

ال�سامل(،  )االمتحان  املتو�سطة  اجلامعية 

 2020 املطلوبة للتج�سري يف العام اجلامعي 

/ 2021 كما كان �سابقا على اأن يجري رفع 

املقبل لت�سبح  هذه احلدود للعام اجلامعي 

تخ�س�سات  يف  باملئة   70 من  ب��داًل  باملئة   75

وال�سيدلة،  ال��ب��ي��ط��ري  وال��ط��ب  الهند�سة 

ب��اق��ي  يف  ب��امل��ئ��ة   68 م���ن  ب�����داًل  ب��امل��ئ��ة  و70 

التخ�س�سات.

االنباط- عمان 

اليوم  ا�ستقبالها  عن  عمان  اأمانة  اأعلنت 

تقت�سي  ال��ذي��ن  اخل��دم��ة  متلقي  االأرب���ع���اء 

ال�سخ�سية  امل��راج��ع��ة  م��ع��ام��ات��ه��م  طبيعة 

الإجنازها.

خمتلف  يف  �سيكون  ذل��ك  اأن  واأو���س��ح��ت 

االأ�سبوع  اأيام  طيلة  االأمانة  ومناطق  دوائر 

من يوم ال�سبت حتى اخلمي�س من التا�سعة 

ال���ت���زام  ال���ث���ان���ي���ة ظ���ه���را م���ع  اإىل  ���س��ب��اح��ا 

امل���راج���ع���ني ب���اأم���ور ال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة من 

ارتداء الكمامات والقفازات.

االنباط - عمان 

ق��������رر جم����ل���������س ن����ق����اب����ة امل���ه���ن���د����س���ني 

االأردن���������ي���������ني، مت�����دي�����د ف�������رتة ت�������س���دي���د 

اال����س���رتاك ال�����س��ن��وي ل��ل��ن��ق��اب��ة، وجت��دي��د 

ال�����س��ح��ي حتى  ال���ت���اأم���ني  اال�����س����رتاك يف 

اأي  ف��ر���س  دون   ، ال��ق��ادم  اآب  �سهر  نهاية 

ا�سافية. ر�سوم 

وح�سب بيان �سحفي، ام�س، قال نقيب 

املهند�سني املهند�س اأحمد �سمارة الزعبي، 

اإن قرارات التمديد جاءت للتخفيف على 

االأو���س��اع  ظل  يف  واملهند�سات  املهند�سني 

االقت�سادية ال�سعبة التي متر بها الباد 

نتيجة وباء فريو�س كورونا امل�ستجد.
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خالل مشاركته ووزير التخطيط في 
مؤتمر بروكسل

الصفدي: الحل لقضية الالجئين السوريين 
هو عودتهم الطوعية واآلمنة لوطنهم

 الحكومة: أحلنا 35 قضية لمكافحة 
الفساد في 2020

علماء: ساللة جديدة من إنفلونزا الخنازير وتحذير من إمكانية تحوله لجائحة عالمية 

جابر لـ»االنباط«: لم يثبت شيء عن ظهور فيروس جديد بالصين 

وزير الصحة: ال اصابات محلية جديدة بكورونا

 ضمانات لحقوق معلمي المدارس الخاصة

النعيمي :رفع أجور العاملين على امتحان التوجيهي 

االنباط - امين ال�سواعري

جابر  �سعد  ال��دك��ت��ور  ال�سحة  وزي���ر  ق��ال 

ح��ت��ى  ����س���يء  ي��ث��ب��ت  مل  ان����ه  لـ”االنباط”، 

ال��ل��ح��ظ��ة ع���ن حت���دي���د ���س��ال��ة ج���دي���دة من 

ف���رو����س اإن��ف��ل��ون��زا اخل���ن���ازي���ر، م���ن امل��م��ك��ن 

حتوله اإىل جائحة عاملية.

عن  “�سمعنا  ام�س،  جابر  الوزير  وا�ساف 

ت��ق��اري��ر ل��ك��ن مل ن��رى احل���االت وان��ت�����س��اره��ا، 

وح���ال���ي���اً ن���ح���ن ع���ل���ى ت���وا����س���ل م��ب��ا���س��ر م��ع 

ال  اللحظة  حتى  ولكن  ال�سينية،  ال�سلطات 

يوجد اأي �سيء ر�سمي اأو كايف.

واك����د ان��ن��ا ن��ن��ت��ظ��ر اأي م��ع��ل��وم��ات اأك��ي��دة 

عليها. لنبني  و�سحيحة 

“اإنهم  ق���ال���وا  ال�����س��ن  يف  ع��ل��م��اء  وك�����ان 

اإنفلونزا  فرو�س  من  جديدة  �سالة  حددوا 

اخل���ن���ازي���ر، حم���ذري���ن م���ن اإم��ك��ان��ي��ة حت��ول��ه 

اإىل ج��ائ��ح��ة ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث اأن���ه م��زي��ج م��ن 3 

فرو�سات”.

الفرو�س  اأن  درا���س��ة  يف  العلماء  واأو���س��ح 

من  ينتقل   ”EA H1N1  G4“ امل�سمى 

للفرو�س  اأن  ومب��ا  االإن�����س��ان،  اإىل  اخل��ن��ازي��ر 

املناعة  ميلكون  ال  فالب�سر  ج��دي��دة،  �سالة 

�سده ما ي�ستوجب مراقبته بعناية.

الربوفي�سور  الدرا�سة،  معدي  اأحد  وذكر 

م�سغولون  ن��ح��ن  “حاليا  ���س��ان��ع:  ت�سو  ك��ن 

وم��ع��ن��ا احل��ق يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س 

ذلك. ولكن ال يجب اأن نغفل عن الفرو�سات 

اجلديدة التي ميكنها اأن تكون خطرة”.

 G4 ف���رو����س���ات  “اإن  ال���درا����س���ة  وت���ق���ول 

حتمل  ال��ف��رو���س(  ه��ذا  اإليها  ينتمي  )ال��ت��ي 

مر�سح  لفرو�س  االأ�سا�سية  ال�سمات  جميع 

هناك  اأن  اإىل  م�سرة  جائحة”،  ي�سبح  الأن 

ب��ال�����س��ن  م�����س��ال��خ  ع���م���اال يف  اأن  ع��ل��ى  اأدل������ة 

اخلنازير  م��ع  يتعاملون  اآخ��ري��ن  وموظفن 

ق���د اأ����س���ي���ب���وا ب���ال���ف���رو����س، وف���ق���ا ل��وم��وق��ع 

اإن�سايدر”. “بيزن�س 
ل��ق��اح��ات  اأن  ال���درا����س���ة  م���ع���دو  واأو�����س����ح 

االإن���ف���ل���ون���زا امل���ت���وف���رة ح��ال��ي��ا ال حت��م��ي من 

ال�����س��ال��ة اجل����دي����دة، ل��ك��ن ه���ن���اك اإم��ك��ان��ي��ة 

فعالة. وجعلها  لتعديلها 

ووجد العلماء اأن الفرو�س هو مزيج من 

3 �ساالت من االإنفلونزا واحدة من الطيور 

االإنفلونزا  و�سالة  واالآ���س��ي��وي��ة،  االأوروب��ي��ة 

اخلنازير  اإن��ف��ل��ون��زا  تف�سي  يف  ت�سببت  ال��ت��ي 

2009 ، واإنفلونزا اأمركا ال�سمالية التي  عام 

الطيور  فرو�سات  من  جينات  على  حتتوي 

واإنفلونزا اخلنازير. والب�سر 

وك��ت��ب ال��ب��اح��ث��ون اأن ال��ف��رو���س اجل��دي��د 

اخلنازير  اإنفلونزا  م��ن  اأج���زاء  على  يحتوي 

مع  ال��ت��ك��ي��ف  ي��ع��زز  “قد  ف���اإن���ه   ،2009 ل��ع��ام 

العدوى  انتقال  اإىل  يوؤدي  الفرو�س” الذي 

من �سخ�س الآخر.

ت�سبب  ال��ذي  للدمار،  نظرا  اأن��ه  واأ�سافوا 

ف���ي���ه ج���ائ���ح���ة ف����رو�����س ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د 

اإج���راءات  ات��خ��اذ  امل��ه��م  فمن  “كوفيد-19”، 
اإنفلونزا  من  العامل  حلماية  االآن  ا�ستباقية 

اخلنازير.

خزان  مبثابة  احليوانات  اأن  على  و�سددوا 

ت�ساب  اأن  ميكن  حيث  امل��ع��دي��ة،  ل��اأم��را���س 

ب�����س��االت ال��ط��ي��ور واخل��ن��ازي��ر واالإن��ف��ل��ون��زا 

الفرو�سات  اأن  اإىل  اأ���س��اروا  فيما  الب�سرية، 

تعرف  عملية  وه��ي  اجل��ي��ن��ات  بتبديل  ت��ق��وم 

اإىل  ي���وؤدي  مم��ا   ، الت�سنيف”  “اإعادة  با�سم 

االإ�سابة مبر�س جديد.

االنباط-عمان

اأع����ل����ن وزي������ر ال�����س��ح��ة ال���دك���ت���ور ���س��ع��د 

جديدة  ا�سابة  حاالت   4 ت�سجيل  عن  جابر 

غر  جميعها  االأردن  يف  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س 

حملية، لرتفع االجمايل اإىل 1132 حالة.

وت���وزع���ت اال����س���اب���ات ب��ح�����س��ب ج���اب���ر: 3 

ال�سعودية وواحد من  اأردنين عائدين من 

باك�ستان.

واأ�ساف اأنه مت ت�سجيل 15 حالة �سفاء.

يعني  ال  ح�����االت  وج�����ود  ع����دم  اأن  وب����ن 

ال��دول  م��ن  فالعديد  ال��وب��اء  على  الق�ساء 

ت�سهد موجة ثانية من الوباء، ومت الطلب 

ال���دول  ال��ع��دي��د م��ن  م��ن االأردن م��ن ق��ب��ل 

للم�ساعدة.

امل��واط��ن��ن  ال���ت���زام  اإىل ����س���رورة  ول���ف���ت 

تنته  مل  ال��وب��اء  م��ع  ف��امل��ع��رك��ة  بالتعليمات 

بعد.

ال��ت��ي  امل��ح��ل��ي��ة  احل�����االت  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

�سجلت يف االأردن تبلغ 504 حاالت فقط.

االنباط-عمان

ق����ال وزي�����ر ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ت��ي�����س��ر 

ال��ن��ع��ي��م��ي اإن�����ه مت زي������ادة اأج������ور ال��ع��ام��ل��ن 

يف ام��ت��ح��ان ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة م���ن م��راق��ب��ة 

نقابة  مع  م�سبق  اتفاق  على  بناء  وت�سحيح 

االأردنين املعلمن 

واأ�ساف اأن االعان عن التعديات �سيتم 

يف اأول عدد مقبل من اجلريدة الر�سمية.

ه���ن���اك خم���ال���ف���ات وجت�������اوزات  اأن  وب�����ن 

امل���دار����س اخل��ا���س��ة وزاردت ه��ذه  ب��ع�����س  م��ن 

املخالفات خال جائحة كورونا وهو ما يتم 

متابعته من قبل الوزارة.

ي��ت��م جت���دي���د رخ�����س  اأن�����ه مل  اإىل  ول���ف���ت 

ع��دم  ب�سبب  خ��ا���س��ة  تعليمية  موؤ�س�سة   145

ق��ي��ام��ه��ا ب��ت��ح��وي��ل روات�����ب امل��ع��ل��م��ن ب��ن��ك��ي��ا، 

ويتم  ا�سا�سيا للرخي�س،  �سرطا  يعد  والذي 

ب��اج��راءات  وال��ق��ي��ام  امل��دار���س  ح��ال��ي��ا متابعة 

قانونية متهيدا الغاق املدار�س اأو ت�سويب 

اأو�ساعها.

ب��ال��ت��ع��اون مع  ق���ام���ت  ال�������وزارة  اأن  واأك�����د 

التي  االتفاقية  وه��ذه  االجتماعي  ال�سمان 

جتديد  متنع  ون�سف  �سهر  قبل  توقيعها  مت 

اأو  ك�سوفات  م�سادقة  اأو  واع��ت��م��اد  ترخي�س 

تعيينات قدمية اأو جديدة باملدار�س اخلا�سة 

املوؤ�س�سة  اأن  املوؤ�س�سة  ل��دى  ثبت  ح��ال  يف  اال 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م�����س��م��ول��ة ب���اأح���ك���ام ال�����س��م��ان 

االجتماعي.

م��ت��ق��دم��ة  اخل���ط���وة  ه����ذه  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

امل�����دار������س  امل���ع���ل���م���ن يف  وت�������س���م���ن ح����ق����وق 

من  االجتماعي  ال�سمان  و�ستمكن  اخلا�سة 

املوؤ�س�سات  على  التفتي�سية  احلمات  اج��راء 

لها. انت�سابهم  ل�سمان  التعليمية 

يجوز  ال  االتفاقية  وف��ق  اأن���ه  على  و���س��دد 

بكتاب  اال  امل��ع��ل��م��ة  اأو  امل��ع��ل��م  خ��دم��ات  ان��ه��اء 

خطي من وزارة الربية والتعليم واثبات اأن 

انهاء العقد جاء الأ�سباب معقولة، واال يبقى 

ا�سراكه مفعا وتتحمله املدر�سة اخلا�سة.

ع��ل��ى تخفيف  ع��م��ل��ت  احل��ك��وم��ة  اأن  واأك����د 

فتح  على  عملت  بحيث  ك��ورون��ا  جائحة  اآث��ار 

ن���اف���ذة مت��وي��ل��ي��ة ب��ح��ي��ث ت��ت��ح��م��ل احل��ك��وم��ة 

فائدة القرو�س، حيث ا�ستفادت 198 مدر�سة 

122 مليون  بلغ  الت�سهيات بحجم  من هذه 

ذه��ب��ت ل�����س��رف روات����ب امل��ع��ل��م��ن وال��ع��ام��ل��ن 

ك��م��ا مت  ح���زي���ران،  اإىل  ني�سان  م��ن  ل��اأ���س��ه��ر 

اخلا�سة  التعليمية  للموؤ�س�سات  املجال  فتح 

االجتماعي  ال�سمان  برامج  من  لا�ستفادة 

ل��دف��ع ال���روات���ب اأو ج���زء م��ن ال���روات���ب وف��ق 

امل�ستفيدين  ع��دد  وب��ل��غ  و7   6 ال��دف��اع  اأم���ري 

باملوؤ�س�سات  وع��ام��ل  ومعلمة  معلم  األ���ف   41

اخلا�سة. التعليمية 

ب��ي��ت  ه����ي  ال���������وزارة  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي  وب�����ن 

واملعلم. الطالب 

واأع�����ل�����ن ال���ن���ع���ي���م���ي ع�����ن ان���������س����اء م��ك��ت��ب 

باملدار�س احلكومية  �سواء  املعلمن  لتظلمات 

ال�سكاوى  كافة  متعهدا مبتابعة  اخلا�سة،  اأو 

وال��ع��م��ل ع��ل��ى ح��ل��ه��ا ����س���واء ك��ان��ت اج�����راءات 

مالية اأو غرها ب�سرية.

اع����ادة  ت���در����س  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

التعليمية  املوؤ�س�سات  ترخي�س  بنظام  النظر 

ليتم  بها  االأم���ور  خمتلف  لتنظيم  اخلا�سة 

للتقدم  ال��زم��ن��ي��ة  امل����دة  اخ��ت�����س��ار  مب��وج��ب��ه��ا 

بن  العاقة  وتنظيم  الرخي�س،  لتجديد 

ويل االأمر واملعلم.

ك��م��ا اأع��ل��ن ع��ن وج���ود درا����س���ة م��ع البنك 

وتخفي�س  املعلمن  اأق�ساط  لتاأجيل  املركزي 

ال��ع��اوة  ت��وق��ف  ب��ع��د  ال��ف��ائ��دة عليهم وذل���ك 

ع��ن��ه��م، ف��ه��ن��اك ب���ن���وك اأع��ل��ن��ت ا���س��ت��ع��داده��ا 

ل��ت��ق��دمي ق���رو����س ب�����س��ق��ق ���س��ك��ن��ي��ة ب��ت��م��وي��ل 

عن  االع��ان  يتم  اأن  على  للمعلمن،   %100

القادم. االأ�سبوع  الت�سهيات 

االنباط-عمان

������س�����ارك وزي���������را اخل����ارج����ي����ة و������س�����وؤون 

امل��غ��رب��ن اأمي����ن ال�����س��ف��دي وال��ت��خ��ط��ي��ط 

وال��ت��ع��اون ال����دويل و���س��ام ال��رب�����س��ي ام�����س 

ال��ذي  ب��روك�����س��ل )4(  ال��ث��اث��اء يف م��وؤمت��ر 

ا���س��ت�����س��اف��ه االحت�������اد االأوروب����������ي ون��ظ��م��ه 

امل��ت��ح��دة حت��ت عنوان  ب��ال��ت��ع��اون م��ع االأمم 

�سوريا واملنطقة” وح�سره  م�ستقبل  “دعم 
وممثلي  دولة   54 من  اأكرث  خارجية  وزراء 

العديد من املنظمات الدولية.

امل��م��ل��ك��ة  ك���ل���م���ة  ال���������س����ف����دي يف  واأك���������د 

يف امل����وؤمت����ر �����س����رورة م�������س���ارك���ة امل��ج��ت��م��ع 

ال�������دويل ال�������دول امل�����س��ت�����س��ي��ف��ة ل��اج��ئ��ن 

الاجئن  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  اأع��ب��اء  حتمل 

ال�������ذي ت�����س��ك��ل ع���ودت���ه���م ال���ط���وع���ي���ة اإىل 

ب���ل���ده���م احل�����ل احل���ق���ي���ق���ي الأزم����ت����ه����م، م��ا 

ي�����س��ت��دع��ي ت��ك��ث��ي��ف ج���ه���ود ال��ت��و���س��ل حلل 

���س��ي��ا���س��ي ل����اأزم����ة. وق����ال ال�����س��ف��دي “اأن 

احل�������ل احل���ق���ي���ق���ي ل���ق�������س���ي���ة ال���اج���ئ���ن 

واالآمنة  الطوعية  عودتهم  هو  ال�سورين 

يف  اال���س��ت��م��رار  لوطنهم”،م�سيفا”يجب 

حن  اإىل  احتياجاتهم  تلبية  على  التعاون 

لي�ست  اللجوء  ع��بء  م�سوؤولية  اأن  اإذ  ذل��ك 

بل  وح��ده��ا  امل�ست�سيفة  ال���دول  م�سوؤولية 

م�����س��وؤول��ي��ة دول���ي���ة. و����س���دد ع��ل��ى ����س���رورة 

حلل  التو�سل  امل�ستهدفة  اجل��ه��ود  تكثيف 

ميكن  ال  م��ا  �سببت  ال��ت��ي  ل��اأزم��ة  �سيا�سي 

اأن  واأك��د  ودم��ار.  واأمل  احتماله من معاناة 

يقبله  اأن  يجب  امل��ط��ل��وب  ال�سيا�سي  احل��ل 

ويعيد  ���س��وري��ا  وح���دة  ويحفظ  ال�����س��وري��ون 

يف  الرئي�س  ودورها  وا�ستقرارها  اأمنها  لها 

املنطقة ويوجد الظروف التي تتيح العودة 

“ال مي��ك��ن  ل���اج���ئ���ن. وت���اب���ع  ال��ط��وع��ي��ة 

حماولة  يف  اأ�ساليب  اعتماد  يف  اال�ستمرار 

ح��ل االزم����ة مل ت��ن��ج��ح يف حت��ق��ي��ق ال�����س��ام 

يجب  انه  اإىل  جميعاً”م�سرا  نريده  الذي 

ت��ق��دمي م�����س��ال��ح ���س��وري��ا وال�����س��وري��ن على 

“يجب  ال�����س��ف��دي  اآخ����ر. وق���ال  اع��ت��ب��ار  اأي 

ال�سوري  ولل�سعب  ب�سام  �سوريا  تعي�س  اأن 

“اإن  واأمان.”م�سيفا  طبيعية  بحياة  احلق 

االأزمة تبدت وا�سحة  ا�ستمرار هذه  عبثية 

وعلى  وج��واره��ا  �سوريا  على  كبرة  بكلفة 

�سيظل  االردن  اأن  اأجمع.”واأكد  ال��ع��امل 

من  وال�سركاء  االأ�سدقاء  جميع  مع  يعمل 

اإىل  و�سيبقى  ل��اأزم��ة  حل��ل  التو�سل  اأج��ل 

ي�ستطيعها  التي  العناية  كل  يقدم  وقتذاك 

ل��ك��ن  ك���ب���ر  “التحدي  وزاد  ل���اج���ئ���ن، 

مواجهته.”وا�ساف  ميكن  اجلميع  بتعاون 

اأك���رث  ت�����س��ت�����س��ي��ف  امل��م��ل��ك��ة  “اإن  ال�����س��ف��دي 

�سوري  �سقيق  األ��ف  وثاثمائة  مليون  من 

القيم  م��ع  مت��ا���س��ي��اً  االأردن���ي���ون  احت�سنهم 

وت�ستقبله  امل��ح��ت��اج  ت�ساعد  ال��ت��ي  االأردن��ي��ة 

فتح مدار�سه  االأردن  اأن  اإىل  �سيفاً.”ولفت 

اأرهق  134األ��ف طالب �سوري ما  الأكرث من 

م��زدوج��اً  دوام���اً  وف��ر���س  التعليمي  النظام 

190األ���ف  امل��دار���س، ومنح ح��وايل  بع�س  يف 

وقت  يف  ال�سورين  لاجئن  عمل  ت�سريح 

19% حتى قبل  جتاوزت فيه ن�سبة البطالة 

اأن��ه  اإىل  ال�سفدي  واأ���س��ار  ك��ورون��ا.  جائحة 

م��ن��ذ ب���دء اجل��ائ��ح��ة وب��ال��ت��ع��اون م��ع االأمم 

املتحدة واالحتاد االأوروبي و�سركاء اآخرين 

ال�سحية  ال��رع��اي��ة  م�����س��ت��وى  االأردن  وف���ر 

ال�سورين  لاجئن  ملواطنيه  وفرها  التي 

ال����ذي ي��ع��ي�����س ح����وايل ع�����س��رة ب��امل��ئ��ة منهم 

ت�سجل  ال��اج��ئ��ن ومل  ف��ق��ط يف خم��ي��م��ات 

و�سدد  بينهم.  كورونا  بفرو�س  اإ�سابة  اأية 

على اأن تبعات كورونا ت�ستوجب دعماً دولياً 

اال�ستمرار  على  اململكة  مل�ساعدة  م�ستداماً 

اإىل  ال��اج��ئ��ن،الف��ت��ا  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  يف 

اال�ستجابة  خلطة  الدويل  الدعم  ن�سبة  اأن 

االأردن����ي����ة ل��ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات ال��اج��ئ��ن 

ب��امل��ئ��ة. واأك���د ���س��رورة  ت��ت��ج��اوز خم�سن  مل 

اال�ستجابة  خل��ط��ة  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع  دع���م 

ل��ل�����س��ن��وات ال��ث��اث ال��ق��ادم��ة ال��ت��ي اأع��ل��ن��ه��ا 

االأردن والتي ت�سل كلفتها اىل حوايل �ستة 

وال��ت��ي  م��ل��ي��ون دوالر،  و���س��ت��م��ائ��ة  م��ل��ي��ارات 

عنها  تفا�سيل  التخطيط  وزي���ر  �سر�سل 

باهتمامكم.  �ستحظى  اأنها  “نثق  ورق��ة  يف 

ال��ق��درات  دع��م  اأن  على  ال�سفدي  “و�سدد 
على  احلفاظ  يعني  للمملكة  االقت�سادية 

ق��درت��ه��ا ع��ل��ى م�����س��اع��دة ال��اج��ئ��ن. وب��ن 

اأن ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات ال��اج��ئ��ن وت��وف��ر 

وفر�س  تعليم  م��ن  ال��ك��رمي  العي�س  اأدوات 

االأمن  يف  ا�ستثمار  هو  مالية  وكفاية  عمل 

عر�سة  تركهم  اأن  ذال��ك  امل�سرك،  ال��دويل 

املتطرفة  للقوى  ه��دف��اً  �سيجعلهم  للعوز 

اإنه  وقال  ياأ�سهم.  ا�ستغال  �ستحاول  التي 

االإغاثية  املعونات  اأهمية  من  الرغم  على 

ل��اج��ئ��ن ال�����س��وري��ن، ب��ع��د اك��رث م��ن ع�سر 

ت�����س��م��ل  اأن  ي���ج���ب  االأزم���������ة،  م����ن  ����س���ن���وات 

بنية  ت�سمل  م�ستدامة  م�ساعدات  املعونات 

ال�سحية  وال��رع��اي��ا  امل��دار���س  ت��وف��ر  حتتية 

ان عقد موؤمتر  اإىل  وا�سار  العمل.  وفر�س 

ملمو�س  عملي  تعبر  هو  الرابع  بروك�سل 

واالأمم  االأوروب����������ي  االحت�������اد  ال����ت����زام  ع����ن 

املتحدة واملجتمع الدويل على اإبقاء ق�سية 

واتخاذ  ال��دول��ي��ة  االأج��ن��دة  على  الاجئن 

اإج������راءات ع��م��ل��ي��ة مل�����س��اع��دت��ه��م وم�����س��اع��دة 

الدول امل�ست�سيفة لهم. كما �سكر ال�سفدي 

امل���وؤمت���ر ع��ل��ى دعمهم  امل�����س��ارك��ة يف  ال����دول 

وت�سغيل  الإغ���اث���ة  امل��ت��ح��دة  االأمم  ل��وك��ال��ة 

ال���اج���ئ���ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن )االأون���������روا( 

الفل�سطينين. الاجئن  وحلقوق 

االنباط-عمان

اأجمد  االع��ام  ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  قال 

�سريبة  دائرة  اإن  الثاثاء،  ام�س  الع�سايلة، 

تفتي�سية  جولة   643 نفذت  واملبيعات  الدخل 

منذ بداية العام احلايل.

واأ����س���اف خ���ال م��وؤمت��ر �سحفي ع��ق��د يف 

رئ��ا���س��ة ال������وزراء، اأن ت��راج��ع ع���دد اجل���والت 

التفتي�سية جاء للركيز على النوع، حيث مت 

التي مت حتديدها  املبالغ  اأ�سعاف   4 حت�سيل 

خال ذات الفرة من العام املا�سي.

ق�سية   121 اأح���ال���ت  احل��ك��وم��ة  اأن  وب���ن 

العام  يف  الف�ساد  ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  لهيئة 

35 ق�سية  اأحالت رئا�سة الوزراء  2019، فيما 

للهيئة منذ بداية العام، م�سددا على اأن هذه 

احالتها  ال��ت��ي  الق�سايا  ت�سمل  ال  الق�سايا 

للهيئة. والوزارات  املوؤ�س�سات 

من  امل�ستفيدة  االأ���س��ر  ع��دد  اأن  اإىل  ولفت 

اأ�سرة،  األ��ف   812 املجتمعية  احلماية  برامج 

 27 250 األ���ف اأ����س���رة مب��ب��ل��غ  ت��وزع��ت ك���االآت���ي 

دفعة  لكل  دفعتن  منه  �سرف  دينار  مليون 

ا�ستفادت  فيما  ق��ري��ب��ا،  ث��ال��ث��ة  دف��ع��ة  وه��ن��اك 

 14 بواقع  تكافل  برنامج  من  اأ���س��رة  ال��ف   55

�سنوي،  رب��ع  ب�سكل  تدفع  وه��ي  دينار  مليون 

ف��ي��م��ا ا����س���ت���ف���ادات م���ن امل���ع���ون���ات ال�����س��ه��ري��ة 

ماين   9 مببلغ  اأ���س��رة  اآالف   105 املــتــكــررة 

�سهريا. دينار 

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ّل��ق ب���ربام���ج احل���م���اي���ة ال��ت��ي 

�������س���ة ال����ع����اّم����ة ل��ل�����س��م��ان  اأط���ل���ق���ت���ه���ا امل���وؤ����سّ

االجتماعي؛ بلغ عدد امل�ستفيدين من برامج 

فيما  مواطن،  األف   )302( وم�ساند  ت�سامن 

ب��ل��غ ع���دد امل��ن�����س��اآت امل�����س��ت��ف��ي��دة م���ن ب��رن��ام��ج 

امل��ن�����س��اآت  ح��م��اي��ة )36( م��ن�����س��اأة، وب��ل��غ ع���دد 

امل�ستفيدة من برنامج متكن اقت�سادي )1(: 

امل�ستفيدين  ع���دد  ب��ل��غ  ف��ي��م��ا  م��ن�����س��اأة،   1156

األف   27  :)2( اقت�سادي  متكن  برنامج  من 

التمويل  بربنامج  يتعّلق  فيما  اأما  م�ستفيد. 

ال�سركات  لدعم  املركزي  البنك  اأطلقه  الذي 

وامل���ن�������س���اآت ال���ت���ي ت�������س���ّررت ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة 

التي  وال�����س��رك��ات  املن�ساآت  ع��دد  بلغ  ك��ورون��ا؛ 

2020/6/25م.  ت��اري��خ  ح��ت��ى  م��ن��ه  ا���س��ت��ف��ادت 

ح��ج��م  وب���ل���غ  وم���ن�������س���اآت،  ����س���رك���ات   )3406(

ال��ت��م��وي��ل امل��ق��ّدم ل��ه��ذه ال�����س��رك��ات وامل��ن�����س��اآت 

من  �سرف  دي��ن��ار(،  األ��ف  و270  مليون   335(

العاملن يف  روات���ب  دف��ع  ل��غ��اي��ات  املبلغ  ه��ذا 

م��ل��ي��ون  وامل��ن�����س��اآت ح����وايل )153  ال�����س��رك��ات 

عامل  األ��ف   73 من  اأك��رث  منه  ا�ستفاد  دينار( 

وعاملة.

ال��ق��رو���س  قيمة  م��ت��و���ّس��ط  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

 106 ح���وايل  وال�����س��رك��ات  للمن�ساآت  امل��ق��ّدم��ة 

ال��ت��ي  ال���ق���رو����س  ك���ان���ت  ف��ي��م��ا  دي���ن���ار،  اآالف 

بلغت  دي���ن���ار  األ����ف   250 ع���ن  ي���زي���د ح��ج��م��ه��ا 

5% فقط، وهذا دليل على اأّن غالبّية  ن�سبتها 

التمويل يذهب لل�سركات واملن�ساآت ال�سغرة 

واملتو�ّسطة.

واأكد اأن احلكومة اأطلقت منذ عام ون�سف 

اىل  تهدف  التي  )بخدمتكم(  ة  من�سّ تقريباً 

وح���ّل ق�ساياهم،  امل��واط��ن��ن،  ���س��وت  اإي�����س��ال 

والتح�سن،  التطوير  عملّية  يف  واإ�سراكهم 

يف  وتوظيفها  واملقرحات  ال�سكاوى  ور�سد 

والتطوير. التخطيط  عملية 

ي��ق��وم  ال��������وزراء  جم��ل�����س  ان  اإىل  واأ�����س����ار 

دوري،  ب�������س���ك���ل  ���ة  امل���ن�������سّ ع���م���ل  مب���ن���اق�������س���ة 

وزير  تقّدمها  التي  التقارير  على  واالّط��اع 

اأداء  ح��ول  املوؤ�ّس�سي  االأداء  لتطوير  ال��ّدول��ة 

ة، ومدى ا�ستجابة الوزارات واملوؤ�ّس�سات  املن�سّ

املواطنن. ل�سكاوى 

ال���واردة  الطلبات  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن  وذك��ر 

اأم�س  م�ساء  وح��ت��ى  اإط��اق��ه��ا  منذ  للمن�سة 

بلغ )119918( طلباً.

الطلبات  لهذه  اال�ستجابة  ن�سبة  وبلغت 

التي مّت  اأي  املغلقة،  )99%(، ون�سبة الطلبات 

الطلبات  ن�سبة   ،)%97( واإنهاوؤها  عليها  الرّد 

تاأّخرنا يف  اأي  الزمني،  االإطار  التي جتاوزت 

عن  ال��ر���س��ا  ن�سبة  ف��ق��ط،   )%1( عليها  ال���رّد 

ال�سكاوى  ن�سبة  بلغت  فيما   ،)%70( احل���ل 

االأ�سئلة يف  ون�سبة   ،%52.4 الطلبات  من بن 

بند )اأ�ساأل احلكومة( 34.7%، والبقّية �سمن 

بنود االقراحات واالإباغات والثناء.

واأعلن اأن احلكومة �ستقوم خال املرحلة 

وامل��وؤ���ّس�����س��ات  ال����وزارات  اأ���س��م��اء  بن�سر  املقبلة 

ال�سكاوى  متابعة  يف  ومت��ّي��زاً  تفاعًا  االأك��رث 

وكذلك  املواطنون،  يقّدمها  التي  والطلبات 

���س��ي��ت��ّم ت��ن��ب��ي��ه امل��وؤ���ّس�����س��ات احل��ك��وم��ّي��ة ال��ت��ي 

ر يف التفاعل مع طلبات املواطنن عرب  تق�سّ

ة. املن�سّ هذه 
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رمبا يكون اجلهل يف زمن كورونا من ال�سفات التي تدّمر وتن�سف اجلهود الكبرية التي تبذل يف 

امللفني ال�سحي والإقت�سادي حتديداً؛ وبقدر ما يوجد اأنا�س اأذكياء ومتميزين وقادرين على متييز 

اأب�سط  اأو  �سياء  الأ بع�س  يف  م��ور  الأ بواطن  جتهل  قليلة  فئة  ولو  اأي�سا  هنالك  ال�سمني،  من  الغث 

الأ�سياء يف النظافة اأو التباعد الإجتماعي اأو غريه، وترددت قبل الكتابة عن املو�سوع لكنني اأيقنت 

ذلك،  م��ر من  الأ ول، ول يخلو  الأ للمربع  تعيدنا  اأن  والتي حت��اول  الفئة مبجتمعاتنا  بوجود هذه 

مقدراً وحمرتماً م�ساعر القراء الكرام:

1. اجلهل يف الدين: ال�سبب الرئي�س للتطرف عند البع�س اجلهل يف الدين وعدم معرفة مقا�سد 

ال�سريعة، حيث اأن البع�س يف�سر الن�سو�س على هواه ول تنعك�س عباداته على تعامله مع النا�س!

رباك حركة املرور واإزدياد  2. اجلهل يف املرور: اأرى اأن البع�س يجهل الثقافة املرورية، مما يوؤدي لإ

�سخا�س  اأحد الأ زم��ات املرورية التي نلحظها رمبا يكون �سببها  احلوادث املرورية باإطراد، ولعل الأ

الذين ثقافتهم املرورية �سعيفة، كاإيقاف املركبة واإغالق اأحد امل�سارب على �سبيل املثال!

اأوت��اره��ا  على  يعزف  قانونية  قاعدة  املغفلني،  يحمي  ل  بالقانون  اجلهل  بالقانون:  اجلهل   .3

كثريون، لكن الثقافة القانونية واجبة لغايات اإحرتام القانون ومعرفة احلقوق والواجبات ككفتي 

ميزان املواطنة ال�ساحلة.

ال�سباب  ط��اق��ات  م��ن  املجتمع  حل��رم��ان  ي���وؤدي  التنمية  ق�سايا  يف  اجل��ه��ل  التنموي:  اجل��ه��ل   .4

قت�سادي حتتاج للتنمية. ن خطط النهو�س الإ وعطائهم واإنتاجيتهم لأ

5. اجلهل البيئي: البع�س يخال العبث والتلوث يف البيئة يقت�سر على املخلفات ال�سلبة وال�سائلة 

والغازية، لكنهم ل يعلمون اأن هنالك التلوث الب�سري وال�سو�سائي والفكري والعقائدي وال�سيا�سي 

ن�ساين وغريها، فكل جهل وتقوقع وتعفن هو تلوث. والإ

ن�سان لي�س متخ�س�س  �سياء، فالإ 6. اجلهل العلمي: ل األوم البع�س ممن يجهلون علوم بع�س الأ

�ستزادة يف الثقافة العامة مهمة، بيد اأن املهم اأن ل نفتي مبا ل نعلم! يف كل �سيء لكن الإ

ن�سان الذي ل  ن الإ ن�ساين: رمبا يكون هذا النوع من اجلهل اأخطر اأنواع اجلهل لأ 7. اجلهل الإ

يتفاعل مع بني جن�سه ل يتح�س�س همومهم وم�ساكلهم والتحديات التي تواجههم.

كبح  �سا�س يف  الأ واملعرفة هي  للجهل،  كنتيجة  املجتمعات  تنت�سر يف  �ساعة  الإ املعريف:  8. اجلهل 

جماحها.

مر ال�سهل، فهي حتتاج لتح�سينهم ومتكينهم من  بناء لي�ست بالأ 9. اجلهل الرتبوي: تربية الأ

خالل والدين عارفني ل جاهلني، وهذا بالطبع يقت�سي خربات ومهارات توا�سل واإت�سال وحوار 

وغريها.

تناول  وثقافة  كورونا  زمن  يف  العامة  النظافة  منظومة  ذلك  يف  ويدخل  ال�سحي:  اجلهل   .10

الأدوية ومراجعة الأطباء واإختيار التخ�س�سات الطبية والتباعد الإجتماعي والعزل وغريها.

اأ�سرت  القطاعات والتخ�س�سات، لكنني  التنوع يف خمتلف  اأن��واع اجلهل تطول حيث  11. قائمة 

ينغ�س  األ  لغايات  اأو مكانه  كان م�سدرة  اأنى  الق�ساء على اجلهل  امل�ساهمة يف  واملطلوب  لبع�سها، 

اجلاهلون على اأ�سحاب ر�سالة العمل والعطاء.

لفية الثالثة كاألفية علوم وتكنولوجيا، وجتاوزنا اأزمة كورونا؛ وما زال اجلهل  ب�سراحة: و�سلنا الأ

�ساعة والعنف وحوادث  رهاب والإ ول يف كثري من الق�سايا كالتطرف والإ يعترب امل�سبب والعامل الأ

�سياء للق�ساء على ‘الداعو�س’ الذي  ال�سري وال�سحة والفقر وغريها، ومطلوب التب�سر واملعرفة بالأ

ينمو بداخل الفئة القليلة والفايرو�سية املوؤثرة يف عاملنا!

د.محمد طالب عبيدات

الالوعي والجهل 
في زمن كورونا

الأربعاء    1  /  7  / 2020

 أكيد: 43 شائعة في حزيران 21% منها حول القطاع 
االقتصادي وكورونا

االنباط-عمان

انخفا�ساً  ح���زي���ران  �سهر  ���س��ائ��ع��ات  ���س��ه��دت 

حيث  وني�سان،  اأّي���ار  ب�سهرّي  مقارنة  ملمو�ساً 

 51 ب�  43 �سائعة مقارنة  ل �سهر حزيران  �سجَّ

�سائعة يف �سهر اأّيار و49 �سائعة يف �سهر ني�سان، 

متحور 21 % منها حول املوا�سيع القت�سادّية 

َثر فريو�س كورونا امل�ستجد عليها.
َ
واأ

الردين  الإع���الم  م�سداقية  مر�سد  واأ���س��ار 

ال�سائعات  حول  ال�سهري  تقريره  يف  “اكيد” 
ت��ن��ّوع موا�سيع  ال��ث��الث��اء، اىل  ام�����س  ال�����س��ادر 

حزيران،  �سهر  خالل  انت�سرت  التي  ال�سائعات 

وؤون  بال�سُّ املتعّلقة  ائعات  ال�سَّ ن�سبة  اأن  مبينا 

لكرثة  ب��امل��ئ��ة،   18 ن�سبته  م��ا  �سكلت  الأم��ن��ّي��ة 

املعلومات غري ال�سحيحة حول َحْظر التجول 

ووقوع بع�س اجلرائم واحلوادث.

واو�����س����ح ال���ت���ق���ري���ر ان م����واق����ع ال��ت��وا���س��ل 

ن�سر  امل�سهد يف  ت��ت�����س��ًدر  ت���زال  ل  الج��ت��م��اع��ي 

ال�سائعات وترويِجها، اإذ بلغت يف �سهر حزيران 

َج الإعالُم  31 �سائعة بن�سبة 72 باملئة، فيما روَّ
 28 بن�سبة  ���س��ائ��ع��ة   12 ل���  ح���زي���ران  ���س��ه��ر  يف 

باملئة.

م��ن��ه��ج��ّي��ة  “اكيد” ع���رب  ���س��د  م��رَّ وت���ن���اول 

املنت�سرة  ال�سائعات  مو�سوعات  وكيفّية،  كمّية 

و�سبكات  الإلكرتونّية،  الإخبارّية  املواقع  عرب 

التوا�سل الجتماعي، وو�سائل الإعالم، وتبنّي 

ات  ���س��واء من�سّ ال��داخ��ل��ّي��ة،  امل�����س��ادر  ��ة  ح�����سّ اأّن 

من  �سائعة   39 اإخ��ب��ارّي��ة،  مواقع  اأو  التوا�سل 

بلغت  وبن�سبة  ل�سهر حزيران،  ائعات  ال�سَّ حجم 

عن  �سائعات   4 ���س��درت  فيما  باملئة،   90،7
اجلهات اخلارجّية بن�سبة بلغت 9،3 باملئة.

�سائعة   31 اأّن  ���س��د  ال��رَّ خ���الل  م��ن  وت��ب��نّي 

الجتماعّي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  م�سدرها  ك��ان 

م��ن��ه��ا من   30 ����س���درت  ب���امل���ئ���ة،   72 ب��ن�����س��ب��ة 

باملئة،   97 بن�سبة  املحلية  التوا�سل  ات  ِمن�سَّ

فيما �سدرت �سائعة واحدة عن من�سات توا�سل 

لأردنّيني يف اخلارج وبن�سبة 3 باملئة.

الإع��الم  لها  رّوج  التي  ال�سائعات  ع��دد  وبلغ 

بلغت 28 باملئة، �سدرت 9  �سائعة وبن�سبة   12
�سائعات منها عن و�سائل الإعالم املحلّية بن�سبة 

عن  �سائعات   3 �سدرت  فيما  باملئة،   75 بلغت 

و�سائل اإعالم عربّية واإقليمّية بن�سبة 25 باملئة

االنباط-عمان

الفل�سطينية  ال�������س���وؤون  دائ�����رة  ب��ح��ث��ت 

ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت���واج���ه وك���ال���ة ال��غ��وث 

دعم  و�سبل  امل��ال��ي��ة،  وميزانيتها  ال��دول��ي��ة 

ع��م��ل��ه��ا خ���الل ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة واإم��ك��ان��ي��ة 

اإعطاء ع�سوية كاملة لالأونروا يف موؤمتر 

امل�سرفني.

واأكد مدير عام الدائرة املهند�س رفيق 

خرفان، خالل اجتماع تن�سيقي عرب تقنية 

لالجئني  امل�سيفة  ال���دول  ملمثلي  ال���زووم 

الفل�سطينيني، ام�س الثالثاء، اإدانة الأردن 

ال�سديدة لالنتهاكات واجلرائم التي يقوم 

ب��ه��ا الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف الأرا����س���ي 

القد�س  فيها  مب��ا  امل��ح��ت��ل��ة،  الفل�سطينية 

الذي  اخلانق  وح�ساره  املحتلة،  ال�سرقية 

يفر�سه �سد قطاع غزة.

ال����ذي ج����اء تنفيذا  وب��ح��ث الج���ت���م���اع 

���س��وؤون  على  امل�سرفني  م��وؤمت��ر  لتو�سيات 

الالجئني الفل�سطينيني يف دورته )69(، 

مب�����س��ارك��ة وف����ود م���ن ف��ل�����س��ط��ني و���س��وري��ا 

اجتماعات  ان��ع��ق��اد  قبيل  ول��ب��ن��ان  وم�����س��ر 

ال��ل��ج��ن��ة ال���س��ت�����س��اري��ة ل����الأون����روا ي��وم��ي 

الأرب���ع���اء واخل��م��ي�����س امل��ق��ب��ل��ني، ال��دع��وات 

الأم���ريك���ي���ة والإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة لإن���ه���اء عمل 

اإغ���الق من�ساآتها يف  الأون�����روا وحم����اولت 

اإ�سرائيل  خمططات  اإىل  ا�سافة  القد�س، 

وت��داع��ي��ات ذلك  ال�سفة  م��ن  اأرا����س  ل�سم 

على الالجئني الفل�سطينيني والأونروا.

الها�سمية  ب��ق��ي��ادت��ه  الأردن  اإن  وق����ال: 

على  الها�سمية  ال��و���س��اي��ة  ع��ن  ي��ت��ن��ازل  ل 

امل��ق��د���س��ات الإ���س��الم��ي��ة يف ال��ق��د���س، داع��ي��ا 

ال�����دول وال��ه��ي��ئ��ات امل��ان��ح��ة ل��ت��ل��ب��ي��ة ن���داء 

ال����ط����وارئ ال�����ذي اأط��ل��ق��ت��ه ال���وك���ال���ة مع 

ظهور اأزمة كورونا، لأهمية ذلك يف تلبية 

لقطاعات  بالن�سبة  امل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات 

وا�سعة من الالجئني الفل�سطينيني، والتي 

الوخيمة  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  عمقتها 

اأو  عليهم  �سواء  الأزم��ة  ه��ذه  تركتها  التي 

ع��ل��ى ال����دول امل�����س��ي��ف��ة. واج��م��ع��ت ال��وف��ود 

امل�ساركة على موقف موحد داعم لالأونروا 

املايل  الدعم  وح�سد  عملها  ا�ستمرارية  يف 

ل�������س���م���ان ت����ق����دمي خ���دم���ات���ه���ا ل��الج��ئ��ني 

الفل�سطينيني واإعطائها الع�سوية الكاملة 

يف موؤمتر امل�سرفني على �سوؤون الالجئني 

رف�سهم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الفل�سطينيني 

ل�سم  الإ�سرائيلية  للمخططات  القاطع 

اأرا�س من ال�سفة الغربية.

 الشؤون الفلسطينية تعقد اجتماعا تنسيقيا للدول المضيفة لالجئين

 اتفاقية لتشغيل مشروع اآلبار 
الصحراوية بالجفر على الطاقة الشمسية

 فلسطين النيابية تشارك بمؤتمر
 »مع السالم ضد االحتالل«

االنباط-عمان

وق��ع��ت وزارة امل��ي��اه وال����ري ام�����س ال��ث��الث��اء، 

ات���ف���اق���ي���ة ت��ن��ف��ي��ذ وت�������س���غ���ي���ل م�������س���روع الآب�������ار 

ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  ال�����س��ح��راوي��ة يف منطقة اجل��ف��ر 

مقدمة  دي��ن��ار،  األ���ف   155 بقيمة  ال�سم�سية، 

كمنحة من منظمة اليوني�سف الدولية.

وق���ال وزي���ر امل��ي��اه وال���ري املهند�س رائ���د اأب��و 

ال�سعود خالل التوقيع، اإن التفاقية تهدف اىل 

التزويد  وحت�سني  ا�سافية  مياه  كميات  توفري 

امل���ائ���ي وخ��ف�����س ك��ل��ف ت�����س��غ��ي��ل امل���ي���اه، وت��وف��ري 

مظالت مياه وم�سارب للموا�سي وحت�سني �سبل 

العي�س لالأهايل يف مناطق البادية.

ال���وزي���ر ان ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة ت�سمل  واأو����س���ح 

الطاقة  ع��ل��ى  ال���س��ت��ك�����س��ايف  اجل��ف��ر  ب��ئ��ر  ت�سغيل 

ال�����س��م�����س��ي��ة، م���ع جت��ه��ي��ز وب���ن���اء ك���اف���ة امل���راف���ق 

البئر  و�سياج حول منطقة  �سور  وبناء  الالزمة، 

ال�سم�سية، وعمل م�سارب  للخاليا  قواعد  وبناء 

على  للت�سهيل  ال��ب��ئ��ر  م���ن  ب��ال��ق��رب  ل��ل��م��وا���س��ي 

ابناء البادية واملناطق املجاورة يف تاأمني �سقاية 

موا�سيهم. كما تهدف لتوفري الإنارات الالزمة 

وغرفة حار�س وغرفة للكلورين وخزان مياه مع 

بناء مظلة لتعبئة �سهاريج املياه لأهايل املنطقة 

املياه  وزارة  اج���راءات  �سمن  املحيطة  واملناطق 

املياه  وتوفري  النائية،  املناطق  لتطوير  الهادفة 

ه��ذه  �ستعمل  امل��خ��ت��ل��ف��ة، ح��ي��ث  ل��ال���س��ت��خ��دام��ات 

للمال  ت��وف��ريا  ال�سم�سية  الطاقة  على  امل��راف��ق 

واجلهد وعلى مدار ال�سبوع.

االنباط-عمان

النيابية  فل�سطني  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ���س��ارك 

موؤمتر  يف  الث��ن��ني  ال�سعود،  يحيى  املحامي 

ق�ساة  قا�سي  برئا�سة  املرئي،  الت�سال  عرب 

حتت  ال��ه��ب��ا���س  حم��م��ود  ال��دك��ت��ور  فل�سطني 

عنوان: “مع ال�سالم �سد الحتالل”.

وق�����ال ال�����س��ع��ود يف ك��ل��م��ة األ���ق���اه���ا خ��الل 

فل�سطني  دول����ة  اإل���ي���ه  دع����ت  ال����ذي  امل���وؤمت���ر 

مب�����س��ارك��ة ع��ل��م��اء ومم��ث��ل��ي ال����دول ال��ع��رب��ي��ة 

يواجه  الفل�سطيني  ال�سعب  اإن  والإ�سالمية، 

الآث���ار  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�سهيوين  ال��ع��دوان 

ال�����س��ل��ب��ي��ة جل��ائ��ح��ة ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د، م��ا 

ما  ك��ل  جت��اه  اجلميع  ج��ه��ود  تكاتف  يتطلب 

الفل�سطينية. الق�سية  ي�سب يف �سالح 

واأ���س��اف اأن جمل�س ال��ن��واب ل��ن ي��األ��و من 

جهده �سيئا جتاه تقدمي كل الدعم وامل�ساندة 

باإقامة  املطلق،  الفل�سطيني  احلق  لتح�سيل 

القد�س. امل�ستقلة وعا�سمتها  دولة فل�سطني 

املغت�سب  ال�سهيوين  ال��ك��ي��ان  اأن  وت��اب��ع، 

ال���ولي���ات املتحدة  راأ���س��ه��م  وداع��م��ي��ه، وع��ل��ى 

الأم���ريك���ي���ة، ك�����س��ف��وا ع���ن ق��ن��اع��ه��م امل��ن��ح��از، 

����س���ارب���ني ب���ع���ر����س احل����ائ����ط ك����ل ال���ق���وان���ني 

الإن�سان  وحقوق  الإن�سانية  ومعاين  الدولية 

ال�سرعية  كفلتها  التي  امل�سروعة  واحل��ق��وق 

الدولية.

احلازم  الأردين  للموقف  ال�سعود  وعر�س 

ب��ق��ي��ادة ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، جتاه 

ال�سفة  من  كبرية  اأجزاء  �سم  اإ�سرائيل  عزم 

الأردين  وال��رف�����س  الأردن،  وغ���ور  ال��غ��رب��ي��ة 

امل��ط��ل��ق ل��ك��ل ال���ع���ن���اوي���ن ال���ت���ي ج�����اءت حتت 

الأم���ريك���ي���ة،  ال�������س���الم  ب�”خطة  ي�����س��م��ى  م���ا 

داع���ًي���ا  القرن”،  ب�”�سفقة  ي�����س��م��ى  م���ا  اأو 

جماح  كبح  يطالبوا  اأن  املوؤمتر  يف  امل�ساركني 

الأردين  املوقف  ودعم  الإ�سرائيلي،  العدوان 

الإمكانات. وم�ساندته بكل 

 تخريج الفوج 21 من مرشحات كلية األميرة منى للتمريض

 الزراعة تتسلم 8 آالف طن قمح و40 ألف طن شعير

االنباط-عمان

م��ن��ى احل�����س��ني يف كلية  الأم�����رية  رع���ت �سمو 

الأمرية منى للتمري�س واملهن الطبية امل�ساندة 

ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��ن��اح ال��ع�����س��ك��ري يف ج��ام��ع��ة م��وؤت��ة، 

ام�����س ال��ث��الث��اء، ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ال��ف��وج احل���ادي 

والع�سرين من مر�سحات الكلية، وتفقدت طابور 

اخلريجات.

للتمري�س  منى  الأم��رية  كلية  عميد  واألقت 

فيها  قالت  كلمة،  املطر  خلود  الطبيب  العقيد 

الأردين الأغ��ر ونحن نقف بكل  اليوم  هذا  “يف 
عزة �ساخمي الروؤو�س حملقي الهمم على اأر�س 

ب�سموكم  نرحب  للتمري�س  منى  الأم���رية  كلية 

تخريج  رعاية  ت�سرفوننا  واأنتم  ترحيب،  اأجمل 

ثلة من ن�سميات الوطن، ن�سميات الفوج احلادي 

والع�سرين«.

عهدنا  “لقد  اخلريجات  خماطبة  واأ�سافت 

دوماً  الأف�سل  لتح�سيل  والإ�سرار  العزم  فيكن 

وق���د تخرجنت  الآن  اأم���ا  وع�����س��ك��ري��اً،  اأك��ادمي��ي��اً 

تردن  اأن  فعليكن  احلقيقي  العمل  ميادين  اإىل 

الواجب  لتاأدية  الر�سالة  بتلك  وتوفني  اجلميل 

ع��ل��ى اأك��م��ل وج���ه، ف��اإن��ن��ي م��ن ه���ذا امل��ق��ام اأزج���ي 

التحية للخريجات ولذويهن«.

ووّزع��ت �سمو الأم��رية منى احل�سني اجلوائز 

جامعة  علم  و�ُسلم  م�ستحقيها،  على  التقديرية 

الثاين  الفوج  الثالثة  ال�سنة  تلميذات  اإىل  موؤتة 

ال��راي��ة  حمل  على  اأق�سمن  ال��ل��وات��ي  والع�سرين 

واحلفاظ عليها مرفوعة عالية.

للتمري�س  منى  الأم����رية  كلية  عميد  وت��ل��ت 

املت�سمن منح اخلريجات  العمداء  قرار جمل�س 

درجة البكالوريو�س يف التمري�س.

ال��ت��خ��ري��ج، وّزع م��دي��ر  مل��را���س��م  وا���س��ت��ك��م��اًل 

على  ال�����س��ه��ادات  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  ع���ام 

اخلريجات.

الأركان  وح�سر احلفل، م�ساعد رئي�س هيئة 

امل�����س��رتك��ة ل�����الإدارة وال���ق���وى ال��ب�����س��ري��ة ورئي�س 

جامعة موؤتة ونائب رئي�س جامعة موؤتة لل�سوؤون 

امللكية  الطبية  اخلدمات  عام  ومدير  الع�سكرية 

وعدد من كبار �سباط القوات امل�سلحة الأردنية 

- اجلي�س العربي.

االنباط-عمان

وت�سلمها  �سرائها  عن  ال��زراع��ة  وزارة  اأعلنت 

 40 8401 طن قمح و  احلبوب املحلية بواقع 

األف طن �سعري.

وقال م�ساعد اأمني عام وزارة الزراعة لالإنتاج 

النباتي الدكتور عزت العجالني ام�س الثالثاء، 

ب��داأت با�ستالم القمح وال�سعري لهذا  ال��وزارة  اإن 

املو�سم منذ 31 اأيار املا�سي وملدة 3 �سهور.

نهاية  ح��ت��ى  امل�ستلمة  ال��ك��م��ي��ات  ان  وا���س��اف 

1725 طن قمح  حزيران احلايل توزعت على 

طن  و35831  م���واين،  قمح   6676 و  ب���ذار، 

�سعري علفي، و4237 طن �سعري بذار.

وبني ان انخفا�س معدل ا�ستالم القمح لهذا 

ك��ون حم�سول  ال�سعري،  م��ق��ارن��ة مب���ادة  امل��و���س��م 

ت�سلم  ينتهي  ان  متوقعا  مبكرا،  ين�سج  ال�سعري 

من  بينما  املقبل  مت��وز  �سهر  منت�سف  ال�سعري 

حتى  القمح  كميات  ا�ستالم  ي�ستمر  ان  املتوقع 

نهاية ال�سهر ذاته.

للمزارعني  دعم  عن  اعلنت  احلكومة  وكانت 

ل��ت�����س��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى زي������ادة م�����س��اح��ات ال���زراع���ة 

جمل�س  واف��ق  حيث  وال�سعري،  القمح  ملح�سويل 

وال�سعري  القمح  ���س��راء  يف  امل�سي  على  ال����وزراء 

املحلي وباأ�سعار مدعومة وتف�سيلية.

ووافقت احلكومة على �سراء القمح وال�سعري 

ايار   31 من  اعتبارا  تف�سيلية  وباأ�سعار  املحلي 

البذار  للقمح  ال�سراء  �سعر  ع��ني  حيث  املا�سي، 

ب�370  ال��ب��ذار  وال�سعري  للطن،  دي��ن��ارا  ب�450 

دينارا للطن، وقمح مواين 370 دينارا للطن، 

وال�سعري العلفي ب� 320 دينارا للطن.

وك���ان���ت احل��ك��وم��ة واف���ق���ت ع��ل��ى ب���دء عملية 

اإن��ت��اج  ال�����س��راء ملح�سويل ال��ق��م��ح وال�����س��ع��ري م��ن 

وفق  وذل���ك   2019/2020 ال��زراع��ي  امل��و���س��م 

والتجارة  ال�سناعة  وزارة  ل��دى  املفتوح  الجت��ار 

وبالتن�سيق مع وزارة الزراعة واملوؤ�س�سة التعاونية 

كما هو معمول به منذ �سنوات.

احلبوب  ل�����س��راء  م��رك��زي��ة  جلنة  ت�سكيل  ومت 

املحلية برئا�سة اأمني عام وزارة الزراعة وع�سوية 

وال�����س��ن��اع��ة  ال����زراع����ة  وزارات  م���ن  م���ن���دوب���ني 

والتجارة والتموين، واملالية وديوان املحا�سبة .
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 ل ادري من اأعطاهم �شالحية التحدث با�شم ال�شعب الأردين يف حني انهم 

اأنف�شهم وحتى ان ما قيل وجرى يف هذا احل�شد ال ميثل جميع  ال ميثلون اال 

او  اال�شتطالع  ح��ب  قبيل  م��ن  ذل��ك  فعلوا  ح�شروا  مم��ن  فكثريا   . ح�شر  م��ن 

ملجاملة �شديق اأو قريب اأو الإ�شاعة الوقت . والبع�ض ح�شر لينقل ما يجري 

احل�شور  من  يتبقى  وال   . به  تكليفهم  مت  ما  وح�شب  املختلفة  مراجعهم  اإىل 

الذين  اأو من  لن�شرتهم  املهرجان  املعقود  اال بع�ض من هم من نف�ض مدر�شة 

تخدم مواقفهم اأهدافهم وغاياتهم ويريدون ان يتاجروا بها .

العزيز  الراحل  روح  اليه ح�شرة على  اإىل عزاء ذهب  فلي�ض كل من ذهب   

لتقدمي  االردن��ي��ن ح�شروا  ك��ل  ان  على  دل��ي��اًل  ال��ع��زاء  ق��اع��ة  ام��ت��الء  ولي�ض 

واج���ب ال��ع��زاء ، ولي�ض ك��ل م��ن ذه��ب اإىل ع��ر���ض ذه��ب ف��رح��اً و���ش��ع��ادة بهذه 

احتفلوا  االردنيني قد  ان كل  دليل على  العر�ض  امتالء قاعة  املنا�شبة ولي�ض 

وانكم  انف�شكم  اال  متثلون  ال  وانكم  حجمكم  حقيقة  فعرفوا   ، املنا�شبة  بهذه 

اقل من القلة . بل اين واأكاد اجزم ان ال�شعارات التي رفعت خالل املهرجان 

والتي خرقت جميع ال�شقوف ال متثل اال الذين كانوا يرددونها ويقفون قرب 

. وان كنت ال  الواحدة  اليد  اأ�شابع  املايكروفون والذين ال يزيد عددهم عن 

الهتافات كونهم  امل�شوؤولية عن هذه  املهرجان واملتحدثني به من  اخلي رعاة 

التزموا ال�شمت اإزائها .

املتهربني  البع�ض لالإجراءات احلكومية االأخرية ملالحقة  ا�شتغالل  كما مت 

ال�شركات  م��ن  العديد  طالت  االإ���ش��اع��ات  م��ن  هائلة  جمموعة  لن�شر  �شريبياً 

وال�شخ�شيات ال�شيا�شية واالقت�شادية وخا�شة التي متثل ثقاًل ع�شائرياً اردنياً 

عمليات  وع��ن  عنهم  ملفقة  معلومات  ون�شرت  التهم  من  العديد  لهم  وكالت 

من  كبرية  كميات  على  العثور  وعن  ومنازلهم  ومكاتبهم  ل�شركاتهم  مداهمة 

العربي  الربيع  خالل  للكثريين  ن�شب  ما  طريقة  على  فيها  واالأم��وال  الذهب 

ومل يثبت �شحتها ، واالدعاء ب�شدور قرارات باحلجز على �شركاتهم واأموالهم 

وردود  البلبلة  م��ن  ن��وع  خللق  منهم  حم��اول��ة  يف  وذل���ك  ال�شفر  م��ن  ومنعهم 

ويتداولونها  االإ�شاعات  ه��ذه  ي�شدقون  من  بني  ما  من�شبطة  الغري  االأف��ع��ال 

وي�شهرون مبن ن�شبت اليهم ومن ينكرونها ويدافعون عمن ن�شبت اليهم هذه 

ا�شبحت �شفحات  بحيث  واأ�شدقاءهم  واأقاربهم  ع�شائرهم  التهم وخا�شة من 

على  خ��ط��راً  ميثل  مم��ا  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  �شجاالت  �شاحة  االجتماعي  التوا�شل 

اللحمة ال�شعبية االردنية والتي هي عنوان ثباته و�شموده ووحدته.

باأ�شابع  ولوح  االردنية  الدولة  على  ا�شتقوى  من  الفرتة  هذه  يف  ظهر  كما 

ملطالبه  تخ�شع  مل  اذا  وال��ث��ب��ور  بالويل   ) االردن��ي��ة  احلكومة   ( م��ه��دداً  ي��دي��ه 

ك�شالح  الطلبة  ال�شتخدام  بالعودة  وم��ه��دداً  خلفه  يقفون  م��ن  على  م�شتنداً 

لتحقيق مطالبهم واال�شراب عن التدري�ض كما ح�شل يف بداية العام الدرا�شي 

احلايل .

الوقت  يت�شادف حدوثها يف هذا  ف��راغ ومل  تاأتي من  االح��داث مل  كل هذه 

ج��اءت  ه��ي  ب��ل   ، وال�شغوط  التهديد  م��ن  للكثري  االردن  فيه  يتعر�ض  ال��ذي 

وحدة  وتفتيت  االردين  املوقف  ا�شعاف  يف  غاياتها  ولتحقيق  معها  من�شجمة 

االردنيني وخلق النزاع واخلالف بينهم

تف�شل جميع هذه  ���ش��وف  االردن��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  االردن��ي��ني وحكمة  وع��ي  ول��ك��ن 

و�شعب  االردن  اهلل  وحمى   . املا�شي  يف  فعلت  كما  خلفها  ه��م  وم��ن  امل��ح��اوالت 

االردن وقيادة االردن.

اللواء المتقاعد مروان العمد

األردن المستهدف )2(  القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات 

المياه تضبط شاحنة محملة بالبازلت المستخرج 
بطريقة مخالفة

 األمانة تزيل مخلفات البيع العشوائي في 14 منطقة يوميًا

االنباط-عمان

ال�شرقية  الع�شكرية  املنطقة  اأحبطت 

ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع االأج����ه����زة االأم���ن���ي���ة ذات 

واجهاتها،  اإحدى  على  االثنني،  العالقة 

حماولة ت�شلل 3 اأ�شخا�ض وتهريب كمية 

من املخدرات من االأرا�شي ال�شورية اإىل 

االأرا�شي االأردنية.

وق�����ال م�����ش��در ع�����ش��ك��ري م�������ش���وؤول يف 

االأردنية  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة 

– اجلي�ض العربي يف بيان ام�ض الثالثاء، 

اأدى  اال�شتباك، ما  انه مت تطبيق قواعد 

اإىل تراجعهم لداخل العمق ال�شوري.

وك�����ش��ف امل�������ش���در اأن�����ه وب���ع���د ت��ف��ت��ي�����ض 

ح�شي�ض،  ك��ف   226 �شبط  مت  املنطقة 

اجل���ه���ات  اإىل  امل�������ش���ب���وط���ات  وحت�����وي�����ل 

املخت�شة.

ال��ع�����ش��ك��ري��ة  امل���ن���ط���ق���ة  اأن  وا������ش�����اف 

اأي  مع  وحزم  قوة  بكل  تتعامل  ال�شرقية 

حماولة ت�شلل اأو تهريب وكل من ت�شول 

االأردنية  اململكة  باأمن  امل�شا�ض  نف�شه  له 

الها�شمية.

االنباط-عمان

�شبطت وزارة املياه والري، بالتعاون مع 

املركزية  امل�شاغل  ومديرية  الداخلية  وزارة 

وال�شياحة،  البيئة  حلماية  امللكية  واالإدارة 

ب�شخور  حمملة  ���ش��اح��ن��ة  ال��ث��الث��اء،  ام�����ض 

اأرا���ش��ي  امل�شتخرجة م��ن  ال�����ش��وداء  ال��ب��ازل��ت 

خمالفة  بطريقة  ال�شمرا  اخل��رب��ة  حمطة 

على  واالع��ت��داء  الطبيعية  امل�شادر  لقانون 

ب��ي��ع��ه��ا بطريقة  ب��ه��دف  اأرا�����ش����ي اخل��زي��ن��ة 

خمالفة.

مركبته  وح��ج��ز  ال�����ش��ائ��ق  �شبط  وج���رى 

واإعداد ال�شبوطات اخلا�شة، �شمن حمالت 

ال�������وزارة امل�����ش��ت��م��رة ل���وق���ف االع����ت����داء على 

الها�شمية  منطقة  يف  ال��ب��ازل��ت  ا���ش��ت��خ��راج 

ال���ذي ي�شكل ت��ه��دي��دا ل��زراع��ة االأع����الف يف 

املنطقة.

وب����ني م�����ش��در م�������ش���وؤول يف ال�������وزارة اأن 

ع��م��ل��ي��ة ا����ش���ت���خ���راج ���ش��خ��ور ال���ب���ازل���ت تعد 

م���ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ك��ب��رية ل�����ش��م��ان ال��وف��اء 

ب���االل���ت���زام���ات جت����اه امل����زارع����ني م���ن اأه����ايل 

املنطقة الذين يعتمدون على املياه املعاجلة 

لزراعة االأع��الف، حيث ت�شببت االعتداءات 

املتكررة بتلف �شبكات الري وتك�شرها وتوقف 

واملزارعني  ال��وزارة  يكبد  ال��ري، ما  عمليات 

ال�شيانة،  الأغ��را���ض  اإ�شافية  مالية  اأع��ب��اء 

ان�شجاما مع  ك��ورون��ا  وب���اء  خ��ا���ش��ة يف ظ��ل 

املحافظة على ال�شالمة العامة.

اأن ع��م��ل��ي��ة االع���ت���داء  امل�����ش��در  واأ�����ش����اف 

كميات  و���ش��ول  انتظام  على  اأث���رت  امل��ت��ك��ررة 

ل��ل��م��زارع��ني وت��راج��ع كمياتها،  ال���ري  م��ي��اه 

املزارعني  مع  ري  اتفاقية   61 اإىل  م�شريا 

لري 7 اآالف دومن باالأعالف.

التي  ال�شمرا  اإدارة حمطة  اأن  اإىل  ولفت 

توزيع  بعمليات  تتدخل  ال  امل��زارع��ني  ت��زود 

املياه.

االنباط-عمان

اأزال��������������ت ف��������رق دائ������������رة ال���ب���ي���ع 

املخلفات  اأمانة عمان  الع�شوائي يف 

ال���ت���ي ت���ع���رت����ض ال����ط����رق ال��ع��ام��ة 

الب�شطات  انت�شار  ب�شبب  واالأر�شفة 

متار�ض  التي  واملركبات  واملعر�شات 

البيع. عملية 

وق����ال م��دي��ر ال���دائ���رة امل��ه��ن��د���ض 

عبدالوهاب اللوزي ام�ض الثالثاء، 

فيها  تنفذ  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  ع���دد  اإن 

ح���م���الت ب���ال���ت���ع���اون م���ع االأج���ه���زة 

حلماية  امللكية  وال�شرطة  االأمنية 

منطقة،   14 يبلغ  ي��وم��ي��ا  البيئة 

احل���م���الت  ت���ن���ف���ي���ذ  اأن  م���و����ش���ح���ا 

ي��ج��ري ح�����ش��ب اأه��م��ي��ة امل��الح��ظ��ات 

وت��ق��ي��ي��م��ه��ا يف ح����ال ك���ان���ت ت�����ش��ك��ل 

�شببا الإغالق او اإعاقة حركة امل�شاة 

 4 وامل��واط��ن��ني. وك�شف ع��ن وج���ود 

ف����رق ���ش��ب��اح��ي��ة وم��ث��ل��ه��ا م�����ش��ائ��ي��ة 

الع�شوائي،  البيع  خمالفات  الإزال��ة 

م��ن��ه��ا واح����دة ث��اب��ت��ة و���ش��ط ال��ب��ل��د، 

م��ع  ت��ت��ع��ام��ل  االأم�����ان�����ة  اأن  م��ب��ي��ن��ا 

ك���ل امل���الح���ظ���ات ال���ت���ي ت����رد اإل��ي��ه��ا 

اإل��ك��رتون��ي��ا اأو م��ن خ���الل امل��ن��اط��ق 

املختلفة. االت�شال  وو�شائل 

االربعاء   1/ 7 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

النفطية  امل�ستقات  ت�سعري  جلنة  ع��ق��دت 

ام�����س  امل��ع��دن��ي��ة  وال�����روة  ال��ط��اق��ة  وزارة  يف 

30 ح���زي���ران اج��ت��م��اع��ه��ا  ال���ث���اث���اء امل���واف���ق 

ال�����س��ه��ري ل��ت��ح��دي��د اأ����س���ع���ار ب��ي��ع امل�����س��ت��ق��ات 

مت��وز   31-1( م��ن  ل��ل��ف��رتة  حمليا  النفطية 

ال�����ق�����ادم(، ح���ي���ت مت ا����س���ت���ع���را����س االأ����س���ع���ار 

النفطية  وامل�ستقات  اخل��ام  للنفط  العاملية 

مبثياتها  ومقارنتها  حزيران  �سهر  خ��ال 

معدالت  اأظ��ه��رت  حيث  املا�سي،  اأي���ار  ل�سهر 

االأ�سعار العاملية ارتفاعا على اأ�سعار امل�ستقات 

النفطية خال �سهر حزيران.

امل�ستقات  اأ���س��ع��ار  ع��ل��ى  ه���ذا  انعك�س  وق���د 

بن�سب  الفرتة  نف�س  خال  املحلية  النفطية 

اأوكتان  البنزين  بيع  �سعر  فارتفع  متفاوتة، 

90 خال �سهر متوز مبقدار 55 فل�س لي�سبح 

فل�س/لرت،   600 م��ن  ب���داًل  ف��ل�����س/ل��رت   655

 55 95 مبقدار  اأوكتان  البنزين  وارتفع �سعر 

 820 من  بدال  فل�س/لرت   875 لي�سبح  فل�س 

 55 الديزل مبقدار  �سعر  وارتفع  فل�س/لرت، 

من  بدال  فل�س/لرت   465 لي�سبح  فل�س/لرت 

الكاز  �سعر  ارتفع  وكذلك   ، فل�س/لرت   410

فل�س/  465 لي�سبح  فل�س/لرت   55 مب��ق��دار 

لرت بدال من 410 فل�س/لرت.

خام  �سعر  اأن معدل  اىل  اال���س��ارة  وجت��در 

ل�سهر  للربميل  دوالر   29 م��ن  ارت��ف��ع  برنت 

�سهر  40 دوالر للربميل يف  اىل  املا�سي  اأي��ار 

ح��زي��ران. وكما ج��رت ال��ع��ادة، ق��ررت اللجنة 

 7 ���س��ع��ر  ال��غ��از ع��ن��د  اأ���س��ط��وان��ة  ���س��ع��ر  تثبيت 

دنانري.

االنباط-عمان

ال���ث���اين  االج���ت���م���اع  يف  االأردن  ����س���ارك 

واال�ستثمار  التجارة  العمل حول  ملجموعة 

ل��ق��م��ة ال��ع�����س��ري��ن، ال��ت��ي ع��ق��دت ب��رئ��ا���س��ة 

امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، ب��ح�����س��ور67 

وممثلي  الع�سرين  جمموعة  لدول  ممثا 

املوؤ�س�سات الدولية عرب تقنية الفيديو.

اال�ستثمار  هيئة  عن  �سادر  بيان  وا�سار 

ت��ن��اول  اأن االج��ت��م��اع  اإىل  ال��ث��اث��اء،  ام�����س 

وال��ت��ج��ارة  باال�ستثمار  اخل��ا���س��ة  الق�سايا 

عمل  مل�ستقبل  ال��ري��ا���س  م��ب��ادرة  فيها  مب��ا 

م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي��ة، وال���ت���ط���ورات 

ال��ع��امل��ي��ة يف ال��ت��ج��ارة واال���س��ت��ث��م��ار يف ظل 

تناف�سية  ودع��م  كوفيد-19،  وب��اء  تطورات 

ومتناهية  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 

ال�����س��غ��ر، وو����س���ائ���ل ت��ن��وي��ع االق���ت�������س���ادات 

العاملية. اال�ستثمارات  العاملية، وتقوية 

الدكتور  الهيئة  رئي�س  اثنى  من جهته، 

خالد الوزين خال االجتماع، على الدور 

تنظيم  يف  ال�سعودية  توؤديه  ال��ذي  النوعي 

التي  الدورة، واملو�سوعات  اجتماعات هذه 

يتم طرحها، واملعلومات واملعرفة التي يتم 

اكت�سابها من تبادل االأفكار حول الق�سايا 

امل���ط���روح���ة ع���ل���ى اج���ت���م���اع���ات جم��م��وع��ة 

العمل.

تقودها  التي  التوجهات  واأكد على دعم 

منظمة  عمل  تطوير  يف  الريا�س  م��ب��ادرة 

ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة، وط����رح جم��م��وع��ة من 

االأفكار حول تطوير اآلية ت�سوية النزاعات 

�سمن منظمة التجارة العاملية وخا�سة ما 

املنظمة  يف  املتبع  اال�ستئناف  بنظام  يتعلق 

اآلية ت�سوية النزاعات. �سمن 

قيام دول  اأهمية  املجتمعون على  و�سدد 

الدولية  واملوؤ�س�سات  الع�سرين  جمموعة 

النامية  ال��دول  ل��دى  ال��ق��درات  بناء  بدعم 

يف جم���ال ال���رتوي���ج ل��ا���س��ت��ث��م��ار، وج���ذب 

اال����س���ت���ث���م���ارات اخل���ارج���ي���ة ���س��م��ن ث��اث��ة 

حم����اور ت��رتك��ز ع��ل��ى حت�����س��ن اإط�����ار عمل 

ه��ي��ئ��ات ال���رتوي���ج ل��ا���س��ت��ث��م��ار يف ال����دول 

واملوؤ�س�سي،  الت�سريعي  واالط���ار  النامية، 

ودع����م اجل���ه���ود ال���رام���ي���ة اىل ال�����س��ف��اف��ي��ة 

وت��ب�����س��ي��ط االإج�����������راءات يف ع���م���ل ه��ي��ئ��ات 

عمل  يف  والتكاملية  وال�سراكة  اال�ستثمار، 

ه��ي��ئ��ات اال���س��ت��ث��م��ار يف امل��ن��اط��ق امل��ت��ج��اورة، 

املبذولة  للجهود  والتقييم  املتابعة  اأهمية 

للرتويج وجذب اال�ستثمار.

يذكر اأن االأردن هو الدولة الوحيدة من 

خارج املجموعة التي ت�سارك يف اجتماعات 

جم��م��وع��ة ال��ع�����س��ري��ن ل����ل����دورة احل��ال��ي��ة، 

ب���دع���وة م���ن امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 

التي ترتاأ�س اأعمال قمة الع�سرين للدورة 

جمموعة  اج��ت��م��اع��ات  ب���اأن  علماً  احل��ال��ي��ة، 

ال��ع��م��ل اخل��ا���س��ة ب��ال��ت��ج��ارة واال���س��ت��ث��م��ار 

م�ستوى  تطوير  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  تركز 

هيئات  اع��م��ال  وت��ط��وي��ر  العاملية  ال��ت��ج��ارة 

اال�ستثمار، ومتطلبات حتفيز اال�ستثمارات 

اخلارجية املبا�سرة بن دول العامل.

وت����ت����ك����ون جم���م���وع���ة ال���ع�������س���ري���ن م��ن 

االأرج����ن����ت����ن، واأ�����س����رتال����ي����ا، وال�����ربازي�����ل، 

والهند،  واأمل��ان��ي��ا،  فرن�سا،  ال�سن،  وك��ن��دا، 

وان���دون���ي�������س���ي���ا، واإي����ط����ال����ي����ا، وال����ي����اب����ان، 

وجنوب  وال�سعودية،  ورو�سيا،  واملك�سيك، 

اأف���ري���ق���ي���ا، وج���م���ه���وري���ة ك����وري����ا، وت��رك��ي��ا، 

وامل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة، وام����ريك����ا، واالحت�����اد 

االأوروبي.

األردن يشارك باجتماعات مجموعة العشرين

رفع أسعار المحروقات بأنواعها 5.5 قرشا

الأربعاء    1  /  7  / 2020

 االنباط-عمان

دع���ا مم��ث��ل ق��ط��اع االل��ب�����س��ة واالح��ذي��ة 

واالق��م�����س��ة وامل��ج��وه��رات يف غ��رف��ة جت��ارة 

اط���اق  اإىل  ال��ق��وا���س��م��ي،  ا���س��ع��د  االردن 

خ�سو�سا  القطاع  النعا�س  حتفيزية  حزم 

االأك��ر  القطاعات  بن  من  ت�سنيفه  بعد 

ت�سررا من فريو�س كورونا.

واقرتح القوا�سمي خال لقاء �سحفي 

ام�������س ال���ث���اث���اء مب���ق���ر ال���غ���رف���ة، ج��م��ل��ة 

ح���ل���ول ق���د ت�����س��ه��م ب��اإن��ع��ا���س ال���ق���ط���اع، يف 

ا�سوة  املبيعات  �سريبة  تخفي�س  مقدمتها 

بالقطاعات االأخرى االكر ت�سررا؛ مثل 

ال��ر���س��وم  وتخفي�س  وامل��ط��اع��م  ال�����س��ي��اح��ة 

اجل���م���رك���ي���ة وال�����غ�����اء ر�����س����وم اخل����دم����ات 

5 باملئة. اجلمركية البالغة 

امل��ع��ي��ق��ات وال��ت�����س��دي��د  وا����س���ار اإىل ح���ل 

التي  والرقابية  التفتي�سية  اجل��ه��ات  م��ن 

و�سريبة  العامة  اجلمارك  دوائر  تنفذها 

ال��دخ��ل امل��ب��ي��ع��ات وال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي 

ال�����س��ح��ي��ة خ�سو�سا  غ��ري  اال����س���واق  ع��ل��ى 

اال�ستثنائي  والظرف  الفرتة  هذه  خال 

الذي متر به اململكة.

و�����س����دد ع���ل���ى �����س����رورة وق�����ف ان��ت�����س��ار 

ب�سكل  التجارية  واملراكز  اال�سواق  وتو�سع 

اال�ستعمال  �سفة  حتويل  ومنع  ع�سوائي، 

ا�سافة  جت��اري،  اإىل  �سكني  من  لاأرا�سي 

اإىل ح���ل اخل����اف ال��ق��ائ��م ب���ن امل��ال��ك��ن 

فرتة  االيجارات  بدل  حول  وامل�ستاأجرين 

املو�سوع  ت��رك  وع��دم  العمل  ع��ن  التعطل 

للق�ساء.

املالكن  قانون  اإع��ادة فتح  اإىل  دعا  كما 

املنا�سبة  التعديات  واجراء  وامل�ستاأجرين 

عليه مبا يحقق العدالة جلميع االطراف، 

طلب  على  بناء  قدمت  الغرفة  اأن  مبينا 

والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  من 

مقرتحات وتو�سيات حول هذه املو�سوع.

واك�������د ال���ق���وا����س���م���ي ������س�����رورة ت���وف���ري 

ال�����س��ي��ول��ة ل��ل��ق��ط��اع م����ن خ�����ال ت��اأج��ي��ل 

واإع����ف����اء امل��ط��ال��ب��ات امل���ال���ي���ة احل��ك��وم��ي��ة، 

ال��ك��ث��ري من  ال���ق���ط���اع حت���ّم���ل  اأن  خ��ا���س��ة 

االع���ب���اء ال��ن��اج��م��ة ع���ن ك���ورون���ا وح��اف��ظ 

ع��ل��ى ا���س��ت��ق��رار ال��ع��م��ال��ة ل��دي��ه واالل���ت���زام 

والتعليمات  واالر�ساد  التوعية  ان��واع  بكل 

العامة. بال�سحة وال�سامة  اخلا�سة 

وا�سار القوا�سمي اإىل ان قطاع االألب�سة 

يحدث  مب��ا  كبري  ب�سكل  ت��اأث��ر  واالح��ذي��ة 

بالقطاعات االخرى مثل ال�سياحة وعودة 

اإىل  ا�سافة  االف���راح،  و���س��االت  املغرتبن 

النقل من حيث ارتفاع الكلف الت�سغيلية.

وب���ن اأن ه��ن��اك م�����س��اك��ل ت��واج��ه جت��ار 

االل���ب�������س���ة واالح�����ذي�����ة ت��ت��م��ث��ل ب���غ���رام���ات 

التاأخري يف ميناء احلاويات جراء التوقف 

ع��ن ال��ع��م��ل ا���س��اف��ة اإىل ع���دم اال���س��ت��ف��ادة 

ت�سهيل  يف  الواحدة  الوطنية  النافذة  من 

اجلمركية  املعامات  واجن��از  االج���راءات 

�سريع. ب�سكل 

املحلية  ال�سوق  اأن  القوا�سمي  واو���س��ح 

ت�سهد تنزيات ترتاوح بن 10 و 50 باملئة 

على الب�سائع وخا�سة االلب�سة واالحذية 

ق��ب��ل م��وع��د ال��ع��رو���س امل��خ��ف�����س��ة، بهدف 

ت��ن�����س��ي��ط امل��ب��ي��ع��ات واخل�������روج م���ن ح��ال��ة 

ال��رك��ود ل��ل��ح��اج��ة اإىل ال�����س��ي��ول��ة وال��وف��اء 

املرتبة عليهم للغري. بااللتزامات 

اأن قطاع االألب�سة واالأحذية  اإىل  ولفت 

ي��ع��ول ب�����س��ك��ل ك��ب��ري ع��ل��ى ع��ي��د اال���س��ح��ى 

حالة  وتعوي�س  اال�سواق  لتن�سيط  املبارك 

ال��ت��ي �سهدتها  ال��رك��ود ج���راء االغ��اق��ات 

اال�سواق خال الفرتة املا�سية.

واالحذية  االلب�سة  ان  القوا�سمي  واكد 

وعند  املحلية  ال�سوق  يف  بكميات  متوفرة 

املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  اق��ل  ا���س��ع��ار  م�ستويات 

لقلة  ب��امل��ئ��ة   15 و   10 ب��ن  ت���رتاوح  بن�سب 

ال��ط��ل��ب ورغ���ب���ة ال��ت��ج��ار ب��ت��ق��دمي ا���س��ع��ار 

ال�سرائية  ال��ق��درة  �سعف  ظل  يف  منا�سبة 

للمواطنن.

مع  م�ستمر  توا�سل  وج��ود  اإىل  وا���س��ار 

وال��ت��م��وي��ن  وال���ت���ج���ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة 

مبينا ان الغرفة زودت الوزارة مب�سفوفة 

التي  وال��ت��ح��دي��ات  املعيقات  اه��م  تت�سمن 

تواجه القطاع ومقرتحات حللها.

احلكومية  باإجراءات  القوا�سمي  وا�ساد 

الرتجيع  بعمليات  للتجار  ال�سماح  ح��ول 

اإىل  داعيا  املاب�س،  �سراء  عند  والتبديل 

لتن�سيط  امل��ق��ا���س  غ����رف  ب��ف��ت��ح  ال�����س��م��اح 

اال�سواق وزيادة االقبال على ال�سراء.

من  االردن  م�ستوردات  غالبية  وت��اأت��ي 

االلب�سة واالحذية من تركيا وال�سن اإىل 

واالوروب��ي��ة  العربية  ال��دول  بع�س  جانب 

واالآ����س���ي���وي���ة، ف��ي��م��ا ي�����س��م ال��ق��ط��اع ال���ذي 

اردنيون،  غالبيتهم  عامل،  الف   35 ي�سغل 

11 الف من�ساأة تعمل بعموم اململكة.

القواسمي يطالب بحزم تحفيزية لقطاع األلبسة واألحذية

الحكومة تنسب ممثليها بمجلس
 ادارة الملكية 

فاين تطلق برامج وسياسات استثنائية 
تعنى بالموظفين

بورصة عمان تغلق تعامالتها على ارتفاع

تثبيت بند فرق اسعار الوقود في فاتورة 
الكهرباء عند صفر

منتدون: االبتكار هو القلب النابض للنمو 
االقتصادي المنشود

االنباط-عمان

يف  ممثليها  ب��اأ���س��م��اء  ن�سبت  ق��د  ع��م��ون 

من  اع��ت��ب��ارا  وذل���ك  امللكية،  ادارة  جمل�س 

تاريخ 25/6/2020.

وت���ال���ي���ا اأ����س���م���اء مم��ث��ل��ي احل���ك���وم���ة يف 

جمل�س ادارة امللكية:

1- املهند�س �سعيد �سميح دروزة

2-املهند�س با�سم خليل ال�سامل

3- عمر زهري ملح�س
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ال�سبلي

5- الدكتور عماد احلجازين

6- مالك احلبا�سنة

7- رند حنون

االنباط-عمان

اأع���ل���ن���ت جم���م���وع���ة ف���اي���ن ال�����س��ح��ي��ة 

يف  ال��رائ��دة  املجموعات  اإح��دى  القاب�سة، 

ال��ورق  و���س��ن��اع��ة  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  جم��ال 

و�سيا�سات  ب��رام��ج  اإط���اق  ع��ن  ال�سحي، 

اهتمامها  خ��ال��ه��ا  م��ن  جت�����س��د  م��ب��ت��ك��رة 

ال��ك��ب��ري ب���احل���ف���اظ ع��ل��ى ���س��ح��ة وراح����ة 

�سلم  اأع��ل��ى  يف  ت�سعهم  ال��ذي��ن  موظفيها 

اأهم  اإحدى  تعك�س عربها  كما  اأولوياتها، 

االهتمام  ب��اأن  معها  ت��وؤم��ن  وال��ت��ي  قيمها 

ب���امل���وظ���ف���ن ����س���ي���م���ك���ن امل���ج���م���وع���ة م��ن 

االزدهار.

وم���ن اأه����م امل���ب���ادرات وال���ربام���ج ال��ت��ي 

اأط���ل���ق���ت���ه���ا ف�����اي�����ن، ب����رن����ام����ج م�������س���اع���دة 

جاء  ال��ذي  عائاتهم،  واأف���راد  املوظفن 

تقدمي  ب��ه��دف  ك��ورون��ا،  وب���اء  تف�سي  اإث���ر 

امل�������س���ورة وال���دع���م ال��ن��ف�����س��ي ل��ل��م��وظ��ف��ن 

االإجنليزية  ت�سمل  ع��دة  وبلغات  باملجان 

والعربية والفرن�سية والهندية واالأوردو، 

ع�����رب خ�����ط ����س���اخ���ن ي���ع���م���ل ع���ل���ى م�����دار 

مع  بالتعاون  االأ�سبوع  اأيام  طيلة  ال�ساعة 

اأج��ل  م��ن  موؤهلن،  نف�س  وعلماء  خ��رباء 

م�ساندتهم يف تخطي التحديات النف�سية 

ال��ت��ي ق��د ي��واج��ه��ون��ه��ا يف ه���ذه ال��ظ��روف 

اأو التوتر  ب�سرية تامة مبا يف ذلك القلق 

اأو املر�س اأو غريها.

اعتمدت فاين  اآخر، فقد  وعلى �سعيد 

ت�سمح  ُب��ع��د،  ع��ن  للعمل  ج��دي��دة  �سيا�سة 

مل��وظ��ف��ي��ه��ا ب��ال��ع��م��ل م���ن اأي م��ك��ان خ���ارج 

ال�سيا�سة  فاين هذه  وقد �سممت  املكتب. 

ل���ت���م���ّك���ن م���وظ���ف���ي���ه���ا خ������ال ال����ظ����روف 

االع���ت���ي���ادي���ة م���ن اال����س���ت���ف���ادة م���ن خ��ي��ار 

يختارونه  مكان  اأي  م��ن  ُبعد  ع��ن  العمل 

لهم  ت�سمح  كما  االأ���س��ب��وع،  يف  واح��د  ليوم 

خ���ال ال���ظ���روف اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، ك��م��ا هو 

ك��ورون��ا بالعمل  اأزم���ة  احل��ال االآن خ��ال 

ُب���ع���د الأي ع����دد م���ن االأي�������ام ح�����س��ب  ع���ن 

املرنة،  ال�سيا�سة  هذه  وت�سهم  املقت�سيات. 

املرتبطة  ال�سغوطات  م��ن  التخفيف  يف 

املزيد  املوظفن  منح  وب��ال��ت��ايل  بالعمل، 

من التوازن والراحة التي �ستنعك�س على 

ب�سكل عام. اإنتاجيتهم و�سحتهم 

التنفيذي  الرئي�س  قال  له،  تعليق  ويف 

ل��ل��م��ج��م��وع��ة، ج��ي��م�����س م��اي��ك��ل الف��ريت��ي: 

�سحتهم  ون�سع  موظفينا  ن��ق��ّدر  “نحن 
مبختلف اأبعادها على راأ�س اأولوياتنا، مبا 

ب�سكل  يوؤثر  الذي  النف�سي  البعد  ذلك  يف 

وا�ستدامتها.  العامة  ال�سحة  على  كبري 

و���س��ي�����س��اع��د ك��ا ال��ربن��اجم��ن امل��وظ��ف��ن 

ع��ل��ى ع��ي�����س ح��ي��اة اأك���ر ت���وازن���اً وب��ال��ت��ايل 

االأول واالأهم، وهو تقدمي  حتقيق هدفنا 

ال��دع��م الأف���راد عائلة فاين  اأ���س��ك��ال  ك��اف��ة 

املوظفن  على  تقت�سر  ال  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 

والعمال فقط، بل متتد الأفراد عائاتهم، 

وذل����ك يف خم��ت��ل��ف االأوق������ات وال���ظ���روف، 

بع�سنا  م�����س��ان��دة  م���ب���داأ  ب��ذل��ك  م��ع��ززي��ن 

البع�س، وهي الثقافة ال�سائدة يف فاين.«

وي���ع���ت���رب ك����ل م����ن ب���رن���ام���ج م�����س��اع��دة 

اأي مكان،  ُبعد من  والعمل عن  املوظفن 

اأطلقتها  ال��ت��ي  ل��ل��ربام��ج  اإ���س��اف��ة  اأح����دث 

والتي  الب�سرية،  طاقاتها  لرعاية  فاين 

هذه  لتحفيز  املتوا�سلة  جهودها  تعك�س 

يوازن  �سحي  حياة  منط  لتبني  الطاقات 

االجتماعية.  واحلياة  املهنية  احلياة  بن 

ت�سجيع موظفيها  على  فاين  وتعمل  هذا 

ع��ل��ى االه��ت��م��ام ب��ل��ي��اق��ت��ه��م ال��ب��دن��ي��ة من 

خ���ال حت���دي���ات ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة ال��ت��ي 

م�ستوى  على  دوري  ب�سكل  تنظيمها  يتم 

من  ج��زء  لتغطية  ب��االإ���س��اف��ة  املجموعة، 

ر����س���وم ع�����س��وي��ة اال����س���رتاك يف ال���ن���وادي 

عن  ف�سًا  موظفيها،  لكافة  الريا�سية 

للياقة  م��ت��ط��ور  م��رك��ز  ب��اف��ت��ت��اح  ق��ي��ام��ه��ا 

البدنية داخل مقرها يف دبي.

 االنباط-عمان

اأغلقت بور�سة عمان ام�س الثاثاء، 

على  موزعة  �سهم،  مليون  3ر3  بتداول 

اإجمالية  ت��داوالت  بقيمة  �سفقة،   1679

1ر3 مليون دينار. بلغت 

النقطة  اإىل  البور�سة  وارتفع موؤ�سر 

مع  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة  24ر0  بن�سبة   1603

ال�سابقة. اإغاق اجلل�سة 

ول�������دى م���ق���ارن���ة اأ�����س����ع����ار االإغ�������اق 

اأن  تبن  اأ�سهمها،  امل��ت��داول��ة  لل�سركات 

اأ�سعار  يف  انخفا�سا  اأظ��ه��رت  �سركة   25

 30 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت  بينما  اأ�سهمها، 

�سركة، وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 35 �سركة 

اخرى.

االنباط-عمان

ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  تنظيم  ه��ي��ئ��ة  ق���ررت 

قيمة  حتديد  ال��ث��اث��اء،  ام�س  وامل��ع��ادن 

تعرفة بند فرق ا�سعار الوقود يف فاتورة 

امل��ق��ب��ل بقيمة  ل�����س��ه��ر مت���وز  ال��ك��ه��رب��اء 

����س���ف���ر، وه����ي ن��ف�����س ال��ق��ي��م��ة ال���ت���ي مت 

حتديدها ل�سهر حزيران احلايل.

 االنباط-عمان

“القلب  اإن االبتكار هو  قال منتدون 

املن�سود يف  االقت�سادي  الناب�س” للنمو 

االإنتاجية ويخلق  يعزز  بو�سفه  اململكة، 

لتح�سن  و���س��واًل  ج��دي��دة،  عمل  فر�س 

نوعية حياة املواطنن.

نظمها  ح���واري���ة  يف  امل���ن���ت���دون  ودع����ا 

�سومان  احلميد  عبد  موؤ�س�سة  منتدى 

ع���رب من�سة  االث���ن���ن،  م�����س��اء  ال��ث��ق��ايف 

في�سبوك،  على  املوؤ�س�سة  و�سفحة  زووم 

التميز وال��ري��ادة  واأداره����ا م��دي��ر م��رك��ز 

التقنية  احل�سن  جامعة  يف  واالب��ت��ك��ار 

اإىل ����س���رورة  ي����زن ح���ج���ازي،  ال���دك���ت���ور 

االف��ك��ار  ال�ستحداث  مهمة  اآل��ي��ة  اإي��ج��اد 

واالب�������داع�������ات يف خم��ت��ل��ف  اجل�����دي�����دة 

وم�ساريعهم،  ال�سباب  ودع��م  امل��ج��االت، 

اإىل  وتوفري الدعم الازم لهم، الفتن 

ب��ارزاً  دوراً  يلعب  باالبتكار  االهتمام  اأن 

التنمية االقت�سادية. يف 

وق������ال م���دي���ر ع�����ام ����س���ن���دوق ع��رب��ي 

في�سل  العربي  البنك  يف  “ِفنت�سرز” 
ال�������س���رك���ات  يف  اال����س���ت���ث���م���ار  اإن  ح���ق���ي، 

اإيجابي  م��وؤ���س��ر  وه��و  م��رت��ف��ع،  النا�سئة 

ق���ادر  االب��ت��ك��ار  اأن  م�����س��ريا اىل  وم���ه���م، 

على حترير النمو من املوارد التقليدية 

واإط���������اق ال���ع���ن���ان الزده���������ار اق��ت�����س��اد 

املعرفة.

ي�����س��ت��ل��زم  االب���ت���ك���ار  اأن  ح���ق���ي  واأك������د 

االأمد  الطويل  والتخطيط  االن�سباط 

الب�سري،  امل��ورد  يف  امل�ستمر  واال�ستثمار 

لابتكار  امللحة  احل��اج��ة  اأن  خ�سو�ساً 

متوفرة.

يف  االإداري  ال�سريك  بن  جانبه،  من 

اأن  قبي�سي،  اإمييل  بادية”  “�سيليكون 
ه��ن��اك ف��ج��وة ب��ن ال��ق��ط��اع��ن اخل��ا���س 

وال��ت��ع��ل��ي��م��ي، ف��ع��ل��ى ك���ل ���س��رك��ة اأردن���ي���ة 

خلق فر�س جديدة لل�سباب ال�ساعدين 

واال���س��ت��ث��م��ار ب��ط��اق��ات��ه��م وم��واه��ب��ه��م، 

معترباً اأن توفر واإيجاد فر�س اأمامهم، 

يتيح لنا بناء �سركات واال�ستثمار بها.

االأردن  يف  لدينا  اأن  قبي�سي  واو���س��ح 

قاعدة قوية من الريادة واالبتكار، لكن 

ال��ت��ح��دي امل��اث��ل اأم��ام��ن��ا ي��ك��م��ن يف رف��ع 

م�����س��ت��وى االإن���ت���اج وت��وف��ري ال��ع��دي��د من 

القطاعن  على  ينطبق  وه��ذا  الفر�س 

العام واخلا�س.

ول��ف��ت اخل��ب��ري ال�����س��ن��اع��ي ال��دك��ت��ور 

امل�ستمر  البحث  اأن  اىل  م�ساروة،  وائ��ل 

ع���ن امل���ع���ل���وم���ة اجل����دي����دة، م���ا ي�����س��اع��د 

الفر�س  وي��وف��ر  ال��ذات��ي  التطوير  على 

م����ه����ارات  ث���م���ة  ان  م�����وؤك�����دا  ال����ك����ث����رية، 

ال�سباب  يحتاجها  تطبيقية  وعنا�سر 

منتجات  اإىل  اأفكارهم  لتحويل  النا�سئ 

لتحقق  اق���ت�������س���ادًي���ا،  جم���دي���ة  وح���ل���ول 

املتميز. االأثر 
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متوا�ضعة  م��ك��ا���ض��ب  ع��ل��ى  ال����دوالر  ح��اف��ظ 

بني  املتعاملني  ح��رة  و���ض��ط  ال��ث��اث��اء  ام�����س 

العاملي  النمو  انتعا�س  حيال  التفاوؤل  م�ضاعر 

بعد بيانات اإيجابية ملبيعات املنازل االأمركية 

من  امل��خ��اوف  وب��ني  ال�ضينية  امل�ضانع  واإن��ت��اج 

زيادة جديدة يف اإ�ضابات كوفيد-19 قد حتول 

دون تعاف �ضريع.

زي��ادات  وتك�ضا�س  كاليفورنيا  �ضهدت  فقد 

االثنني  اأم�س  اجلديدة  االإ�ضابات  يف  قيا�ضية 

الربيطانية  لي�ضرت  م��دي��ن��ة  اأع����ادت  ح��ني  يف 

فر�س االإغاق امل�ضدد.

ل��ك��ن االأخ���ب���ار االق��ت�����ض��ادي��ة ك��ان��ت اأف�����ض��ل 

دعما  االأم��رك��ي��ة  االأ�ضهم  ا�ضتمدت  اإذ  بكثر 

م��ن ���ض��رع��ة ت��ع��ايف ���ض��وق االإ���ض��ك��ان ب��ال��والي��ات 

اأوقدت  بعد تراجع حاد  املتحدة يف مايو/اأيار 

�ضرارته. اجلائحة 

ل��ك��ن حت���ذي���را م���ن ج�����روم ب�����اول رئ��ي�����س 

توقعات  ب���اأن  االحت����ادي  االح��ت��ي��اط��ي  جمل�س 

اأكرب اقت�ضاد يف العامل ت�ضوبها “�ضبابية غر 

اأو���ض��اط  يف  احل��ذر  توخي  على  عادية” اأب��ق��ت 

امل�ضتثمرين.

ومقابل �ضلة عمات، ارتفع موؤ�ضر الدوالر 

 0.3 97.686 يف حني فقد اليورو  اإىل   ،%0.27

%، لي�ضجل 1.1209 دوالر.

وع��ل��ى م���دار رب��ع ال�����ض��ن��ة، ارت��ف��ع��ت العملة 

بن�ضبة  ان��خ��ف��ا���ض��ه��ا  ب��ع��د   ،%1.7 االأوروب����ي����ة 

العام  من  االأوىل  الثاثة  االأ�ضهر  يف  مماثلة 

من  املالية  ب��االأ���ض��واق  ان��ه��ي��ارات  �ضهدت  ال��ت��ي 

جراء فرو�س كورونا.

وق����ال م���وه ���ض��ي��وجن ���ض��ي��م، حم��ل��ل اأ����ض���واق 

“االأ�ضواق  ����ض���ن���غ���اف���ورة،  ب���ن���ك  يف  ال�������ض���رف 

م����ت����وت����رة. م�����ازال�����ت م���������ض����دودة ب����ني حت�����ض��ن 

الفرو�س.« االقت�ضاد وت�ضارع 

يعترب  الذي  ال�ضوي�ضري  الفرنك  وتراجع 

الدوالر  وارتفع  هام�ضيا.  تراجعا  اآمنا  ماذا 

اأي�ضا   ،% 0.1 0.9521 وزاد  اإىل  اأمامه   ،% 0.1

اآمنا  خمزنا  يعد  الذي  الياباين،  الني  مقابل 

للقيمة هو االآخر، اإىل 107.715 ين.

ال�ضيني  ال���ي���وان  ارت��ف��ع  ���ض��اب��ق،  وق���ت  ويف 

اأظهر  م�ضح  بعد  قليا  االأ���ض��رتايل  وال���دوالر 

اأقوى  بوترة  ال�ضينية  امل�ضانع  اأن�ضطة  منو 

يف ي��ون��ي��و ح��زي��ران، م��ت��ج��اوزة ت��وق��ع��ات كانت 

ت�ضر اإىل تباطوؤ مقارنة مع ال�ضهر املا�ضي.

امل���ع���ام���ات  يف   ،%  0.1 ال����ي����وان  وارت����ف����ع 

ال��دوالر  ون��زل  للدوالر   7.072 اإىل  اخلارجية 

االأ�ضرتايل 0.2 %، اإىل 0.6854 دوالر اأمركي.

واأب����ق����ت امل����خ����اوف ح���ي���ال االإن����ف����اق ال���ع���ام 

الربيطاين اجلنيه اال�ضرتليني حتت �ضغط.

هامبورج-رويرتز

ا�ضرتى  االأردن  اإن  متعاملون  ق��ال   

حوايل 60 األف طن من قمح الطحني 

ال�ضلد للتوريد من منا�ضئ خيارية يف 

غلقت ام�س الثاثاء.
ُ
اأ مناق�ضة 

ال����ك����م����ي����ة ب����اأك����م����ل����ه����ا م������ن ����ض���رك���ة 

ب�ضعر  ال�ضلع  ل��ت��ج��ارة  ���ض��ي.ات�����س.ا���س 

تكاليف  �ضاما  للطن  دوالر   229.99

يف  القمح  �ضحن  املقرر  ومن  ال�ضحن. 

ت�ضرين  نوفمرب  م��ن  ال��ث��اين  الن�ضف 

الثاين.

متعاملون: األردن يشتري 60 ألف طن من القمح الصلد

الدوالر مستقر.. والسوق حائرة بين كورونا والبيانات اإليجابية

الأربعاء    1  /  7  / 2020

االنباط-دبي

ت�ضتاأنف طران االإمارات، اعتباراً من اليوم 

مع  ال�ضيارة  خدمة  توفر  يوليو(،   1 )املوافق 

�ضائق، كما تعيد فتح ال�ضالة اخلا�ضة يف مطار 

دبي الدويل، وذلك بعد مراجعة �ضاملة ملعاير 

ال�ضحة وال�ضامة.

االإم���ارات جمموعة �ضاملة  وتطبق ط��ران 

م���ن االإج���������راءات يف ك���ل واح�����دة م���ن م��راح��ل 

الرحلة ل�ضمان �ضامة عمائها وموظفيها.

ال��ب��داي��ة �ضالة  ال��ن��اق��ل��ة يف  ت��ف��ت��ح  و����ض���وف 

3 مبطار  امل��ب��ن��ى   ،B ال��ك��ون��ك��ور���س  واح����دة يف 

االأوىل  الدرجتني  رك��اب  ال��دويل، خلدمة  دبي 

واردز طران  �ضكاي  واأع�ضاء  االأعمال  ورج��ال 

املوافق  االأربعاء  املوؤهلني، وذلك يوم  االإم��ارات 

ال�����ض��ال��ة م���ن خ��ال  ي��ول��ي��و. وي���دخ���ل رواد   1

البوابات البيومرتية با�ضتخدام تقنية التعرف 

امل��ق��رر  ال���وج���ه لتقليل االت�������ض���ال. وم���ن  ع��ل��ى 

االإم���ارات يف  افتتاح مزيد من �ضاالت ط��ران 

دبي وحول العامل يف االأ�ضهر املقبلة.

و����ض���وف ت��وف��ر ال�����ض��ال��ة اخل��ا���ض��ة يف دب���ي، 

م��رب��ع��ة،  اأم����ت����ار   9209 م�����ض��اح��ت��ه��ا  ال���ب���ال���غ���ة 

االلتحاق  ل��ل��رواد قبل  وه��ادئ��ة  اأج���واء مريحة 

اأقل  ب�ضعة  ال�ضالة  تعمل  و�ضوف  برحاتهم، 

التباعد  بقواعد  التزاماً  اجللو�س  مناطق  يف 

اجل�����ض��دي. ك��م��ا ينبغي ع��ل��ى ال�����رواد االل��ت��زام 

خمتلف  ويف  ال�ضالة  داخ���ل  الكمامات  بو�ضع 

مرافق املطار.

واأدخ��ل��ت ط���ران االإم�����ارات ت��ع��دي��ات على 

مرافق وخدمات ال�ضالة ل�ضمان توفر و�ضائل 

الراحة للعماء مبا يتما�ضى مع اأعلى معاير 

ال�ضحة وال�ضامة، ويقلل التام�س وخماطر 

انتقال العدوى. وُيقّدم الطعام يف ال�ضالة، مبا 

يف ذلك اخليارات النباتية، داخل علب وجبات 

ب���داًل من  ب��اإح��ك��ام،  نظيفة وم��ع��ق��م��ة وم��غ��ل��ق��ة 

جماناً  امل�ضروبات  ُتقّدم  كما  املفتوح.  البوفيه 

يف زجاجات �ضغرة بداًل من �ضبها يف اأكواب.

يوم  ك��ل  نهاية  يف  ال�ضالة  تخ�ضع  و���ض��وف 

خ��ال  اأم���ا  ���ض��ام��ل��ة.  وتعقيم  تنظيف  لعملية 

مقعد  ك���ل  بتعقيم  ال��ع��ام��ل��ون  ف��ي��ق��وم  ال���ي���وم، 

يرتدي  و�ضوف  العماء.  مغادرة  بعد  وطاولة 

معدات  االإم����ارات  ط��ران  �ضالة  يف  العاملون 

اأنف�ضهم  حلماية   PPE ال�ضخ�ضية  احلماية 

والعماء.

وت�ضتاأنف طران االإمارات يف 1 يوليو اأي�ضاً 

خ��دم��ة ال�����ض��ي��ارة م��ع ���ض��ائ��ق امل��ج��ان��ي��ة لعماء 

الدرجتني االأوىل ورجال االأعمال يف دبي ومدن 

للتنظيف  دب��ي  يف  ال�ضيارات  وتخ�ضع  اأخ���رى. 

كل  نهاية  يف  واخل����ارج  ال��داخ��ل  م��ن  والتعقيم 

دبي  يف  ال�ضائقون  ي��رت��دي  و���ض��وف  عمل.  نوبة 

لهم فحو�ضات  وُت���رى  وال��ق��ف��ازات،  االأق��ن��ع��ة 

كما  و�ضامتهم.  لياقتهم  من  للتاأكد  �ضارمة 

يجري تعقيم مقاب�س اأبواب ال�ضيارة ومقاب�س 

وكذلك  ال��رح��ل��ة،  نهاية  يف  عميل  ك��ل  حقائب 

م��ق��اع��د االأط���ف���ال ال��ت��ي مي��ك��ن ت��وف��ره��ا عند 

ا�ضتخدام.  ك��ل  بعد  وتعقيمها  وفكها  الطلب 

 3 ���ض��ي��ارة  لكل  الق�ضوى  ال�ضعة  ت��ك��ون  و���ض��وف 

وتتوفر  الكمامات.  بو�ضع  االلتزام  مع  عماء 

عند الطلب مركبات اأكرب ت�ضتوعب 4 ركاب.

امل��ط��ار، تطبق ط���ران االإم�����ارات ع��دة  ويف 

تدابر ل�ضمان �ضحة و�ضامة امل�ضافرين، مبا 

يف ذلك توزيع علبة معدات وقاية حتتوي على 

اأقنعة وقفازات ومعقم يدين ومناديل مطّهرة 

جم��ان��اً جلميع ال��ع��م��اء. وي��ج��ري م��ط��ار دبي 

وتعقيم مكثفة  تنظيف  عمليات  اأي�ضاً  ال��دويل 

جلميع مرافق املبنى.

 وعلى منت الطائرة، يوا�ضل ركاب االأوىل 

باخل�ضو�ضية  اال���ض��ت��م��ت��اع  االأع���م���ال  ورج�����ال 

وال��راح��ة  االأوىل  ال��درج��ة  اأجنحة  يف  الفاخرة 

على مقاعد درجة رجال االأعمال التي تتحول 

اإىل اأ����ض���ّرة ���ض��ب��ه م�����ض��ت��وي��ة، م��ع ���ض��م��ان اأع��ل��ى 

التام�س  ول��ل��ح��د م��ن  ال��ن��ظ��اف��ة.  م�����ض��ت��وي��ات 

داخل املق�ضورة، مت تعديل اخلدمات على منت 

ال��ط��ائ��رة واإغ����اق امل��ن��اط��ق االج��ت��م��اع��ي��ة، مبا 

 .A380 ط��ائ��رات  على  اجل��وي  ال�ضالون  فيها 

وي���رت���دي ط��اق��م امل��ق�����ض��ورة م���ع���دات ال��وق��اي��ة 

ال�����ض��خ�����ض��ي��ة، ك��م��ا اأ���ض��اف��ت ط����ران االإم�����ارات 

اأطقم  اإىل   »CSA خدمة  “م�ضاعد  وظيفة 

اخلدمات على الرحات التي تزيد مدتها على 

1.5 �ضاعة ل�ضمان نظافة احلمامات با�ضتمرار.

حديثاً،  اأ�ضطواًل  االإم���ارات  ط��ران  وت�ضغل 

 HEPA ه�������واء  م���ر����ض���ح���ات  ت���ع���م���ل  ح���ي���ث 

املتقدمة يف كل طائرة على اإزال��ة 99.97% من 

امل�ضببة للح�ضا�ضية  الفرو�ضات والغبار واملواد 

واجلراثيم من اأجواء املق�ضورة، ما يوفر بيئة 

ط��ائ��رة  ك��ل  وتخ�ضع  ل��ل��رك��اب.  واآم��ن��ة  نظيفة 

لعمليات  دب��ي  يف  وهبوطها  رحلتها  نهاية  يف 

تنظيف وتطهر مكثفة ل�ضمان ال�ضامة.

ت��خ��دم ط���ران االإم������ارات ح��ال��ي��اً اأك���ر من 

ال�ضفر  موا�ضلة  خ��ي��ارات  يو�ّضع  ما  وجهة،   50

اأن��ح��اء  جميع  يف  للعماء  دب���ي  ع��رب  ب�ضهولة 

ال���ع���امل، م��ع ات��خ��اذ ت��داب��ر م�����ض��ددة ل�ضمان 

�ضحة و�ضامة العماء واملوظفني.

و�ضوف يتمكن عماء ط��ران االإم���ارات يف 

ال�ضفر  من  احلالية  ال�ضبكة  حمطات  خمتلف 

اإىل دب��ي، بعد االإع��ان عن فتح اأب��واب املدينة 

اأم����ام ال������زوار، م��ن ال�����ض��ي��اح ورج����ال االأع���م���ال، 

ب��روت��وك��والت  ي��ول��ي��و، وتطبيق   7 م��ن  اع��ت��ب��اراً 

مواطني  �ضفر  ت�ضهل  اجل��وي  لل�ضفر  ج��دي��دة 

االإمارات واملقيمني وال�ضياح، مع احلفاظ على 

�ضحة و�ضامة الزوار واملجتمعات.

اأن القيود  تذّكر طران االإمارات عماءها 

ال�ضفر  العامل على  التي تفر�ضها غالبية دول 

ال تزال �ضارية املفعول، واأنها �ضتقبل امل�ضافرين 

على رحاتها اإذا كانوا يلّبون �ضروط الدخول 

اإىل الدولة التي يتوجهون اإليها.

وينبغي على زوار دبي حيازة بولي�ضة تاأمني 

اإقامتهم  �ضحي دولية تغطي االأمرا�س طوال 

يف دبي، مبا فيها “كوفيد-19«.

يف  امل��ت��واج��دي��ن  املقيمني  ع��ل��ى  ينبغي  ك��م��ا 

اإىل  دخولهم  متطلبات  على  االط��اع  اخل��ارج 

www.emirates. امل���وق���ع  ع���رب  دب����ي 

.com/returntoDubai

طيران اإلمارات تستأنف تقديم الخدمات األرضية 
المتميزة لركاب األولى ورجال األعمال

رئيس االحتياطي الفيدرالي: االقتصاد 
األميركي بدأ بالتعافي

العربية-دبي

ال��ف��ي��درايل،  االحتياطي  رئي�س  اأع��ل��ن 

جروم باول،  اأن االقت�ضاد االأمركي بداأ 

بالتعايف يف وقت اأبكر من املتوقع، حمذراً 

�ضيكون  انتعا�ضه  اأن  من  نف�ضه  الوقت  يف 

رهناً باحتواء وباء كوفيد-19 وباإجراءات 

الدعم التي �ضتتخذها احلكومة.

ب��ه خ��ال جل�ضة  ���ض��ي��ديل  ويف خ��ط��اب 

ا����ض���ت���م���اع ل��ل��ج��ن��ة اخل����دم����ات امل���ال���ي���ة يف 

جم��ل�����س ال���ن���واب، ام�����س ال��ث��اث��اء، كتب 

غر  االقت�ضاد  اأم��ام  “الطريق  اأن  ب��اول 

موؤكد باملرة، و�ضيكون اإىل حد كبر رهناً 

وفقا  الفرو�س”،  اح��ت��واء  يف  بنجاحنا 

“فران�س بر�س«. لوكالة 

اأن  امل���رج���ح  غ���ر  “من  اأن����ه  واأ�����ض����اف 

اإىل  بالكامل  عافيته  االقت�ضاد  ي�ضتعيد 

اأن يثق النا�س باأنه من االآمن االنخراط 

يف جمموعة وا�ضعة من االأن�ضطة«.

ورغ�����م ت���اأك���ي���د ب�����اول ب�����اأن االق��ت�����ض��اد 

االأم���رك���ي ب���داأ ي��ت��ع��اف��ى اأ���ض��رع مم��ا ك��ان 

البطالة  م��ع��دالت  اأن  اإىل  لفت  متوقعاً، 

اأعلى بكثر مما كانت عليه قبل  ال تزال 

الوباء. تف�ّضي 

االأم��ر  ال�ضعودي،  العهد  ويل  اأج��رى 

حم���م���د ب����ن ����ض���ل���م���ان ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز، 

االث����ن����ني، ات�������ض���ااًل ه���ات���ف���ي���اً ب��ال��رئ��ي�����س 

ال��ن��ي��ج��ري حم��م��د ب���خ���اري.و����ض���ه���د...

رئي�س  م��ع  يبحث  ال�ضعودي  العهد  ويل 

ن��ي��ج��ري��ا ا���ض��ت��ق��رار اأ����ض���واق ال��ن��ف��ط ويل 

ال���ع���ه���د ال�������ض���ع���ودي ي��ب��ح��ث م����ع رئ��ي�����س 

ن���ي���ج���ري���ا ا����ض���ت���ق���رار اأ�������ض������واق ال��ن��ف��ط 

ال�ضعودية

م��رح��ل��ة ج��دي��دة  دخ��ل��ن��ا  “لقد  وق����ال 

م��ه��م��ة وف��ع��ل��ن��ا ذل���ك يف وق���ت اأب���ك���ر مما 

االإن���ت���اج  م���ع���دالت  ل��ك��ن  متوّقعاً”،  ك���ان 

وال��ت��وظ��ي��ف ال ت����زال يف م�����ض��ت��وي��ات اأق��ل 

بكثر مما كانت عليه قبل الوباء.

وح�������ذر ح����اك����م امل�����رك�����زي االأم����رك����ي 

اأن وت����رة االن��ت��ع��ا���س االق��ت�����ض��ادي  م���ن 

اأي�ضاً على االإجراءات  “�ضتعتمد  املرتقب 

ال�������ض���ي���ا����ض���ي���ة ال����ت����ي ���ض��ت��ت��خ��ذ ع���ل���ى ك��ل 

م�����ض��ت��وي��ات احل���ك���وم���ة ل��ت��ق��دمي ال��دع��م 

املحلّية  واملجتمعات  وال�ضركات  )لاأ�ضر 

طاملا  االنتعا�س  وحتفيز  �ضعفاً(  االأك��ر 

كان ذلك �ضرورياً«.

يف  التجزئة  مبيعات  �ضجلت  مايو  ويف 

كبراً، وكذلك  ارتفاعاً  املّتحدة  الواليات 

امل�ضتهلكني،  اإن��ف��اق  اإىل  بالن�ضبة  االأم���ر 

اإىل حد  لكن هذا االنتعا�س كان مدفوعاً 

التي قدمتها  ال�ضخمة  بامل�ضاعدات  كبر 

االقت�ضاد. لتحفيز  الفيدرالية  احلكومة 

من  االق��ت�����ض��ادي��ون  اخل���رباء  ويخ�ضى 

انتهاء  مع  ي�ضتمر  لن  االنتعا�س  هذا  اأن 

م��ف��اع��ي��ل ه���ذه امل�����ض��اع��دات وظ���ه���ور ب���وؤر 

وال  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  ل��ف��رو���س  ج��دي��دة 

الباد، يف واليات  �ضيما يف جنوب غربي 

مثل كاليفورنيا وتك�ضا�س وفلوريدا التي 

العالية. ال�ضكانية  بكثافتها  تتميز 

الكونغر�س  باول  يح�س  اأ�ضابيع  ومنذ 

ع����ل����ى اإق�����������رار خ����ط����ة ث����ان����ي����ة ل��ت��ح��ف��ي��ز 

االق����ت���������ض����اد، وق������د ح������ذر ي������وم االث���ن���ني 

املحلي  ال���ن���اجت  ان��ك��م��ا���س  م��ع��دل  اأن  م���ن 

قد  العام  من  الثاين  الربع  يف  االإجمايل 

التاريخ  يف  م�ضبوق  غر  م�ضتوى  ي�ضّجل 

االأمركي.
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

التعليم  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ت��ك��ام��ل��ة  النه�سة  ���س��رك��ة  ب����اأن 

ذات  ال�����س��رك��ات  ���س��ج��ل  يف  ل��دي��ن��ا  م�سجلة  ذ.م.م 

بتاريخ   )38473( الرقم  حتت  حم��دودة/  م�سوؤولية 

 )2014/10/26(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/6/30(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اخري (

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

امل�سجلة لدينا ك�سركة   الهدايا واللعاب    ل�سركة افكار لتجارة 

قد   )2005/11/24( بتاريخ   )11101( الرقم  حتت  ذ.م.م 

 2020/6/16( بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت 

دينار  ال�سركة من )30،000(  راأ�سمال  املوافقة على تخفي�ض   )

اردين لي�سبح )15،000( دينار اردين 

تخفي�ض  على  خطيا  العرتا�ض  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200172858(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  وامل�سجلة يف �سجل  النجوم و�سريكها   �سركة اميان  باأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2019/6/3 حتت الرقم )119701( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/30 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  اميان �سعود عبد الكرمي النجوم  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي مادبا حنينا  – ت: 0779880028

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سم التجاري

) خمابز بوابة ال�سمال ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )217086( با�سم 

) عبداهلل حممد احمد ال�سرمان  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) احمد خ�سر عطااهلل 

القي�سي ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200071285(

ل�سنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

وهيب احمد يا�سني احلرباوي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة علي حممد �سعيد قفاف و�سركاه للتعهدات 

الهند�سية

بتاريخ   )10537( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1981/12/2

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/30 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/30

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

طبي�سات  ال��رزاق  عبد  بديوي  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

و�سركاه لل�سرافه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم 

لإج��راءات  بطلب  تقدمت    2005/9/13 بتاريخ   )77525(

التغيريات التالية :

طبي�سات  الرزاق  عبد  بديوي   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سركاه لل�سرافه

اإىل �سركة : فوؤاد م�سعود و�سريكه لل�سرافه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

الجهزة  لتجارة  ال�سعيده  ال���س��رة  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

الكهربائية  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت 

الرقم  ) 21936 ( بتاريخ ) 2010/6/3(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ن�سال عبداهلل ذيب �سب لنب

عنوان امل�سفي : عمان – �سفا بدران – �سارع ابو عرابي – عمارة 

رقم 7

خلوي ) 0795367365 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

التعليمية  لال�ستثمارات  املا�سي  القلم  ع�سر  �سركة  باأن 

ذات  ال�����س��رك��ات  ���س��ج��ل  يف  ل��دي��ن��ا  م�سجلة  ذ.م.م 

بتاريخ   )49275( الرقم  حتت  حم��دودة/  م�سوؤولية 

 )2017/10/15(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/6/30(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

ال�سرة  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

ال�سعيده لتجارة الجهزة الكهربائية    وامل�سجلة لدينا يف �سجل 

ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )21936( بتاريخ 

بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2010/6/3

2020/6/18  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

وتعيني ال�سيد ن�سال عبداهلل ذيب �سب لنب م�سفيا لل�سركة، وان 

عنوان امل�سفي هو :

عمان – �سفا بدران – �سارع ابو عرابي – عمارة رقم 7 - هاتف 

0795367365

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن )اخري (

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

امل�سجلة لدينا ك�سركة  ذ.م.م  للمقاولت    ل�سركة مهام الردن 

قررت  قد   )2015/11/25( بتاريخ   )42318( الرقم  حتت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ )2020/6/28 ( املوافقة 

اردين  دينار   )120،000( من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�ض  على 

لي�سبح )16،000( دينار اردين 

تخفي�ض  على  خطيا  العرتا�ض  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200090402(

ا�ستنادا لأحكام املادة )28/اأ( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 1997 وتعديالته 

يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

ا�سماعيل عبد القادر حممد ا�سمران

نيفني جمعه ا�سماعيل ا�سمرين

�سابرين جمعه ا�سماعيل ا�سمرين

و�سام جمعه ا�سماعيل ا�سمرين

مي�ساء جمعه ا�سماعيل ا�سمرين

و�سيله جمعه ا�سماعيل ا�سمرين

عبال حممود ح�سني ا�سمرين

وعد جمعه ا�سماعيل ا�سمران

فداء جمعه ا�سماعيل ا�سمران

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ورثة جمعه ا�سماعيل عبد القادر حممد ا�سمران

بتاريخ   )13351( ال��رق��م   حت��ت  ب�سيطة  تو�سية  ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2007/9/26

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/29 وقد قام باإبالغ �سريكه 

بالرادة  بالن�سحاب  رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه 

املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/30

اليوم  من  اعتبارا  ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  فان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار
من الشركة املتقدمة لخدمات 

النقل والشحن الربي
اىل املوظف : محمد 

عواد حمد خليل

من  اع���ت���ب���ارًا  ال��ع��م��ل  ع���ن  لتغيبك  ن���ظ���رُا 

�سبب  ب���دون  الن  ول��غ��اي��ة   2010/6/18

خلدمات  املتقدمة  ال�سركة  فان  لذا  م�سروع 

النقل وال�سحن الربي تنذرك بالعودة لعملك 

وبخالف  اي��ام  ثالثة  تتجاوز  ل  م��دة  خ��الل 

بف�سلك  خدماتك  بانهاء  �ستقوم  فانها  ذلك 

م�سوؤولية  ادن��ى  ودون  ا�سعار  دون  عملك  من 

باأحكام  عماًل  وذل��ك   ، ال�سركة  عاتق  على 

الردين  العمل  قانون  من   ) ه�   /  28  ( املادة 

واملعدل   1996 ل�سنة   )  8  ( رقم  وتعديالته 

 ،  2010 ل�سنة   )  26  ( رقم  القانون  مبوجب 

والرجوع عليك ومطالبتك باحلقوق املرتتبة 

لها اجتاهك مبا يتفق والقانون .

الشركة املتقدمة لخدمات 
النقل والشحن الربي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200054292(

ل�سنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

ماهر ثنائي حممود غنيم

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة مطعم غنيم والزمر

بتاريخ   )16635( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1986/2/19

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/6/29 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/30

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200077157(

ل�سنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

غ�سان نايف ابراهيم ابراهيم

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة غ�سان نايف ابراهيم و�سركاه

بتاريخ   )46447( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1997/5/20

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ وقد قام باإبالغ �سريكه /

�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/6/30

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي
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اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء رقم �ض 

 TUBE SEALING MACHINE ) TUBING WELDER ( 500/ 2020 / 35  �سراء جهاز

( عدد ) 2 ( مل�ست�سفى المري ها�سم بن عبداهلل الثاين / ق�سم املخترب.

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات الطبية 

امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول على ن�سخة من 

دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 5 ( خم�سة دنانري اردين غري م�سرتدة.

املوافق  الح��د  ي��وم  ظهر  من  ال��واح��دة  ال�ساعة  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ض  ت��ودع 

5 % ( من العر�ض ول تقبل على الطالق اي  2020/7/12 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 

مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

 www.jrms.mil.jo لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات الطبية امللكية

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن اعادة  طرح 

.)  COLOSTOMY عطاء رقم �ض 17/ 2019 / 5  ) الفتحات اجلانبية

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 60 ( �ستون دينار اردين غري م�سرتدة.

اخلمي�ض  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�ساعة  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ض  تودع 

املوافق 2020/7/9 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�ض ول تقبل على 

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء رقم �ض 

 )ULTRASONIC SURGICAL ASPIRATOR / DRILL( 500/ 2020 / 7  �سراء جهاز

عدد ) 1(.

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات الطبية 

امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول على ن�سخة من 

دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 20 ( ع�سرون دينار اردين غري م�سرتدة.

املوافق  الثنني  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�ساعة  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ض  ت��ودع 

5 % ( من العر�ض ول تقبل على الطالق اي  2020/7/13 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 

مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

 www.jrms.mil.jo لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات الطبية امللكية

اعالن صادر عن وزارة الصحة
اعالن استئجار مبنى

تعلن وزارة ال�سحة عن حاجتها ل�ستئجار مبنى بديل ملركز �سحي ا�سعرة / ق�سبة اربد �سمن ال�سروط التالية :

ان ل تقل م�ساحة املبنى عن 150م2 .

ان يكون املبنى قريب من املوا�سالت وعلى �سارع رئي�سي .

ان يكون املبنى طابق ار�سي ويتوفر له مواقف �سيارات .

ان تكون جميع اخلدمات متوفرة باملبنى وب�سكل م�ستقل ) املدخل ، احلفرة المت�سا�سية ، الكهرباء ، املاء (.

يف�سل ان يكون املبنى مزود بالتدفئة املركزية .

ان يكون البناء م�سجاًل ومرخ�سا با�سم املالك .

تكون اجور الن�سر على �ساحب املبنى الذي يقع عليه الختيار .

وعلى من يتوفر لديه املبنى املطلوب مراجعة حمافظة اربد خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر العالن م�سطحبا معه �سند 

ت�سجيل وخمططات املبنى .

امني عام وزارة الصحة املكلف
الدكتور عمار نعيم الشرفا

اعالن صادر عن البنك املركزي االردني
يعلن البنك املركزي الردين عن طرح العطاء التايل :

البنك  العطاءات يف  ادارة  ق�سم  اعاله مراجعة  بالعطاء  ال�سرتاك  الراغبني يف  املناق�سني  فعلى 

املركزي الردين / �سارع امللك ح�سني م�سطحبني معهم �سورة عن رخ�سة مهن �سارية الفعول و�سهادة 

غرفة التجارة وال�سجل التجاري للح�سول على ن�سخة من وثائق دعوة العطاء .

البنك املركزي االردني

اعالن طرح عطاء
تعلن مديرية المن العام / ادارة البنية عن طرح عطاء رقم ) ع م ر / 8 / 2020 ( ان�ساء نظارات مركز امن املدينة / 

مديرية �سرطة البلقاء ،  فعلى املتعهدين امل�سنفني لدى وزارة ال�سغال العامة وال�سكان يف جمال ) البنية ( اخت�سا�ض 

)ان�ساء ابنية ( بالدرجة الرابعة  فما فوق ،والراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة ادارة البنية / طارق 

الذاتية  وال�سرية  عنها  م�سدقة  و�سورة  ال�سلية  الت�سنيف  �سهادات  معهم  م�سطحبني  الر�سمي  الدوام  �ساعات  خالل 

من  ن�سخة  على  للح�سول  العطاء  اعمال  حجم  وبنف�ض  املجال  هذا  يف  ال�سركة  لجنازات   ) النقابة  خربات  )ك�سف 

وثائق العطاء مقابل مبلغ ) 50 ( خم�سون دينار غري م�سرتدة ، علما بان اخر يوم لبيع الن�سخ هو يوم اخلمي�ض املوافق 

2020/7/9م ، والذي �سيكون اخر يوم لال�ستف�سارات ، وتعاد كافة املناق�سات ل�سعبة الدرا�سات / ادارة البنية غري 

متاأخرة عن ال�ساعة الثانية ع�سرة من ظهر يوم الثالثاء املوافق 2020/7/14م والذي �سيكون موعد فتح العرو�ض 

وكل مناق�سة ترد بعد هذا الوقت والتاريخ املحددين تهمل ول ينظر بها ويتحمل املقاول الذي ير�سو عليه العطاء 

تكاليف دفع اجور ن�سر العالن مهما كان عدد مرات العادة ومهما بلغت التكاليف ويحق ل�ساحب العمل الغاء العطاء 

او اعادة طرحه دون ابداء ال�سباب ودون ان يرتتب على هذا الجراء اية مطالبة مالية او قانونية . 

ثمن نسخة العطاء موضوع العطاءرقم العطاء
)غير مسترد (

اخر موعد لبيع 
دعوة العطاء

اخر موعد لتقديم 
العروض

توريد وتشغيل م / 2 / 2020
) 18 ( قرامة 

ورق مركزية للبنك 
المركزي االردني

الساعة الواحدة ) 25 ( دينار
من بعد ظهر يوم 
الثالثاء الموافق 
2020/7/14

الساعة الواحدة 
من بعد ظهر يوم 
الثالثاء الموافق 
2020/7/21



الدويل
 90 الأربعاء  1/ 7 / 2020 

االنباط-وكاالت

كتائب  �إن  �ل��ع��ري��ة،   12 ال��ق��ن��اة  ق��ال��ت 

ال�سهيد عز الدين الق�سام اجلناح امل�سلح 

اإىل احل�����س��ول  ت�����س��ع��ى  حل���رك���ة ح��م��ا���س 

اإىل  اأجل الت�سلل  اإبداعية من  على طرق 

املحتلة الفل�سطينية  الأرا�سي 

وزع��م��ت ال��ق��ن��اة يف ت��ق��ري��ر م��ن اإع���داد 

م��را���س��ل��ه��ا ال��ع�����س��ك��ري الإ���س��رائ��ي��ل��ي نري 

ت��ع��ر���س��ت  ح���م���ا����س  اأن����ف����اق  اأن  دب��������وري، 

ل�����س��رب��ة ���س��دي��دة يف الأ���س��ه��ر الأخ����رية، 

بناء اجلدار حتت  اإ�سرائيل يف  بعد تقدم 

الأر�س

واأو�سحت اأن حما�س ت�سعى اإىل اإيجاد 

جانب  اإىل  اإ�سرائيل؛  لخ��راق  البدائل 

البحري والطائرات  الكوماندوز  تطوير 

تعترب  حما�س  اأن  م��وؤك��دة   ، ط��ي��ار  ب���دون 

هجومية  قدرة  ذا  البحري،  الكوماندوز 

كبرية

دف��ع  الأن���ف���اق  ف��ق��دان  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 

م��ن  ال���ع�������س���رات  ت����دري����ب  اإىل  ح���م���ا����س 

امل���ق���ات���ل���ن ك���ج���زء م����ن خ���ط���ة ال��ه��ج��وم 

اأن  اإىل  منوهة   ، البحرية  م��غ��اوي��ر  م��ن 

الق�سام متكن من و�سع يده على معدات 

الكوماندوز  تدريب  يتم  حيث  متطورة، 

ال��ب��ح��ري على الخ���راق واحل���رب حتت 

املاء

تتم  التدريبات  بع�س  اأن  اإىل  واأ�سارت 

يف مناطق يف خميم الن�سريات لالجئن 

هاجمها  م���واق���ع  وه���ي  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن، 

�سالح اجلو الإ�سرائيلي يف املا�سي

ولفتت القناة، اإىل اأن اإ�سرائيل تراقب 

م�سروع  بعد  امل��اء  حتت  النا�سئ  التهديد 

اجلدار العازل، ويدرك اجلي�س اأنه يجب 

اأن البحرية  ، مو�سحة  اأن ي�ستعد لذلك 

ا�ست�سعار  اأج���ه���زة  ن�����س��رت  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

للتهديدات  التنبيه  ميكنها  امل���اء،  حت��ت 

اأن���ه���ا تعطي  ك��م��ا  ال���وق���ت احل��ق��ي��ق��ي،  يف 

مالحظة لتحديد الغوا�سن )حماولت 

البحري  الكوماندوز  الخراق من قبل 

ا�سم  عليه  تطلق  وال��ت��ي  حلما�س  التابع 

الب�سرية( ال�سفادع 

الح�����ت�����الل  اأن  ب�����ال�����ذك�����ر،  ج�����دي�����ر 

بحري  حاجز  بناء  يف  �سرع  الإ�سرائيلي، 

ملنع ت�سلل عنا�سر املقاومة الفل�سطينية، 

اإىل الأرا�سي املحتلة انطالقا من قطاع 

غزة اإىل اإ�سرائيل عرب البحر

وبتاريخ 8 متوز/ يوليو 2014، متكنت 

للمرة الأوىل وحدة بحرية مقاتلة تابعة 

زكيم  قاعدة  اقتحام  الق�سام من  لكتائب 

بحر  �ساطئ  على  تقع  التي  الع�سكرية، 

ع�سقالن املحتلة، والتي تقع اإىل ال�سمال 

جميع  ا�ست�سهد  ح��ي��ث  غ���زة،  ق��ط��اع  م��ن 

اأفراد الوحدة، البالغ عددهم اأربعة، بعد 

�سفوف  يف  خ�����س��ائ��ر  اإي��ق��اع  م��ن  متكنهم 

جي�س الحتالل

واأظ���ه���رت م�����س��اه��د م�����س��رب��ة، اق��ت��ح��ام 

التابعة  ال��ب��ح��ري  ال��ك��وم��ان��دوز  ع��ن��ا���س��ر 

التجول  للق�سام للمنطقة، ومتكنهم من 

القاعدة  ودخ���ول  ال�ساطئ  اج��ت��ي��از  ع��رب 

من  كبري  ب�سكل  والق����راب  الع�سكرية 

ج��ن��ود الح���ت���الل ح��ت��ى م�����س��اف��ة ���س��ف��ر، 

ع��ب��وة  زرع  م����ن  اأح�����ده�����م  ح���ي���ث مت���ك���ن 

نوع  من  اإ�سرائيلية  دبابة  يف  وتفجريها 

خالل  اكت�سافهم  قبل  وذل��ك   ، مريكافا 

من  وقتلهم  البحر  �ساطئ  اإىل  عودتهم 

قبل قوات الحتالل

النباط-وكالت

اأك�����د ق���ائ���د ال����دف����اع اجل�����وي امل�����س��ري 

امتالك  على  ق��وات��ه  ح��ر���س  فهمي،  علي 

ال����ق����درات والإم���ك���ان���ي���ات ال��ق��ت��ال��ي��ة ال��ت��ي 

عالية،  ب��ك��ف��اءة  مهامها  اأداء  م��ن  متكنها 

���س��ت��ك��ون  م�����س��ر  ����س���م���اء  اأن  اإىل  م�������س���ريا 

حمرقة لأي عدو.

“هذا  اأن:  اإىل  له  حديث  خالل  واأ�سار 

اأنظمة  وحت��دي��ث  تطوير  خ��الل  م��ن  يتم 

م�سادر  تنوع  مراعاة  مع  اجل��وي،  الدفاع 

اإتباعها  يتم  علمية  لأ�س�س  طبقا  ال�سالح 

يف ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة، ب���ال����س���ت���ف���ادة م��ن 

ال�سقيقة  ال���دول  م��ع  الع�سكري  ال��ت��ع��اون 

املختلفة«. وال�سديقة مبجالته 

ل����ل����م����ح����رري����ن  ت�����������س�����ري�����ح�����ات  ويف 

مرور  مبنا�سبة  لقاء  خ��الل  الع�سكرين، 

50 ع��ام��ا على ب��ن��اء ح��ائ��ط ال�����س��واري��خ يف 

1970، وال���ذي  ال��ث��الث��ن م��ن ي��ون��ي��و ع���ام 

ال�سابعة  بالذكرى  الحتفال  مع  يتواكب 

الدفاع  قوات  قائد  �سدد  يونيو،   30 لثورة 

حمرقة  م�سر  “�سماء  اإن:  قائال  اجل��وي 

لكل عدو يفكر امل�سا�س بها«.

امل�سري  اجلوي  الدفاع  قوات  وحتتفل 

“اأ�سبوع  30 يونيو من كل عام بذكرى  يف 

ع��ام  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  الفانتوم”  ت�����س��اق��ط 

����س���الح اجل��و  م�����س��ر  ك���ب���دت  1973، ح��ي��ث 

الإ�سرائيلي خالل حرب اأكتوبر ويف فرة 

فادحة  خ�سائر  ال�����س��واري��خ  ح��ائ��ط  اإن�����س��اء 

الطائرات  من  العديد  اإ�سقاط  يف  ت�سببت 

ف��ان��ت��وم و���س��ك��اي ه����وك، ال��ت��ي ك��ان��ت تعد 

اأح�����دث ال���ط���ائ���رات الأم���ري���ك���ي���ة يف ذل��ك 

الوقت.

وت�����س��ت��ع��ل الأزم������ة ب���ن م�����س��ر وت��رك��ي��ا 

خا�سة  ليبيا،  يف  الأخ����رية  الآون����ة  خ��الل 

الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�س  لوح  بعدما 

ع�سكري  ت��دخ��ل  اأي  ب�����س��رع��ي��ة  ال�����س��ي�����س��ي 

ع��ل��ى خلفية  ل��ي��ب��ي��ا،  م�����س��ري حم��ت��م��ل يف 

الت�سعيد الع�سكري هناك، م�سددا على اأن 

)بليبيا(  اجلفرة  وقاعدة  �سرت  “مدينة 
للقاهرة. بالن�سبة  ت�سكالن خطا اأحمر” 

وت��ع��م��ل م�����س��ر ع��ل��ى ت���اأم���ن ح���دوده���ا 

فعل  رد  اأي  م���ن  و���س��م��اءه��ا  و���س��واح��ل��ه��ا 

على  مفاجئ،  ب�سكل  يحدث  ق��د  ع���دواين 

ت��وت��ر الأو����س���اع ع��ل��ى احل���دود مع  خلفية 

ليبيا، وتدخل تركيا الع�سكري هناك

االنباط-وكاالت

اأحد قرى الأغوار  تعي�س قرية ف�سايل، 

الإ�سرائيلي،  ال�سم  خمطط  يتهددها  التي 

ال���واق���ع ال��ذي  ال�����س��ج��ن، ب��ح��ك��م  مب��ا ي�سبه 

ف��ر���س��ت��ه ���س��ل��ط��ات الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

عليها، لنهب خرياتها واأرا�سيها اخل�سبة

املظلمة  غرفه  حت��اط  ال�سجن  ك��ان  واإن 

ال�سائكة، فاإن  العالية والأ�سالك  باجلدران 

كل  من  بامل�ستوطنات  حت��اط  ف�سائل  قرية 

ن�سبيا  وم��ا جعلها يف �سجن كبري  اجل��ه��ات، 

ي��ت��ح��ك��م ب���ه الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي، لكن 

يفتقر لأدن��ى مقومات احلياة  ال�سجن  هذا 

الإن�سانية، حيث يعي�س اأهايل القرية، حاليا 

ال�سم  ب�سبب خمطط  يف خماوف متزايدة 

ال�سهر  اأع��ل��ن الح��ت��الل ع��ن تنفيذه  ال��ذي 

املقبل، كونها تقع �سمن ت�سنيفات مناطق 

)ج( ح�سب اتفاقية اأو�سلو

وتناول تقرير وزعته خدمة حرية نيوز 

ماأ�ساة  منه،  ن�سخة  العربي  القد�س  وو�سل 

ال��ق��رى التي  اإح����دى  ال��ت��ي تعترب  ال��ق��ري��ة، 

ت�سم التجمعات ال�سكانية التابعة ملحافظة 

 18.5 بعد  على  املدينة  �سمال  وتقع  اأري��ح��ا، 

اأنها حممية  اأنها ت�سف على  كم منها، كما 

ط��ب��ي��ع��ي��ة مت��ت��د م���ن اأ����س���ف���ل ���س��ف��وح دوم���ا 

ال�سرقية وحتديداً من منطقة راأ�س العن 

وحتى منطقة املخروق و�سط غور الأردن

ول����رم����زي����ة ه������ذه ال����ب����ل����دة، اأع����ل����ن م��ن 

املقاومة  فعاليات  اأوىل  ان��ط��الق  اأرا���س��ي��ه��ا 

ال�����س��ع��ب��ي��ة، ���س��د خم��ط��ط ال�������س���م، خ��الل 

الثنن  نظمت  ك��ب��رية  جماهريية  فعالية 

امل���ا����س���ي، مب�����س��ارك��ة ج��م��اه��ريي��ة ح��ا���س��دة، 

كبرية  وع���دد  ال��ر���س��م��ي،  امل�ستوى  وح�����س��ور 

والأج��ان��ب  ال��دول��ي��ن  الدبلوما�سين  م��ن 

والعرب، ليتلو ذلك اجتماع عقدته القيادة 

اأرا�سي  على  املا�سي،  الأربعاء  الفل�سطينية 

رف�س  على  التاأكيد  خالله  ج��رى  القرية، 

اللقاء  اأن  على  وال��ت��اأك��ي��د  ال�����س��م،  خمطط 

�سعبية  ن�����س��اط��ات  �سل�سلة  يف  ح��ل��ق��ة  ي���اأت���ي 

وطنية ملواجهة الحتالل وال�سم

ت�سم  ال��ق��ري��ة  اأن  اإىل  التقرير،  وي�سري 

الفرة  اإىل  يعود  ق�سر  منها  عديدة  اآث���ارا 

العثمانية، اأن�سيء بجانب عن املاء املعروفة 

املنطقة  من  اليمن  وعلى  �سم�سام،  بنبعة 

وي�����س��رح جمالها  ال����زم����ارة،  ت��رب��ع ج��ب��ال 

الداخل  اإىل  تعمقت  اإذا  بالقول  الطبيعي 

قلياًل ���س��رى ب��رك��ة م��ي��اه، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

وجود قنوات مائية منها ما هو مبني ومنها 

ت��ه��ّدم ن�سفه كان  م��ا ه��و م��ه��دوم، وج�����س��راً 

ويحول  امل��اء  ع��ن  ال��رع��وي��ة  املناطق  يف�سل 

موقًعا  اأك�����س��ب��ه��ا  مم��ا  طبيعي،  ك�سد  بينها 

مهما

وت�����س��ت��ه��ر ف�����س��اي��ل ب���اع���ت���دال م��ن��اخ��ه��ا 

املائية،  ينابيعها  ووف���رة  طبيعتها  وج��م��ال 

مما جعلها مق�سداً لل�سياحة املحلية، حيث 

للتمتع  دائ���م  ب�سكل  ال�����س��ي��اح  ي���زوره���ا  ك���ان 

بطبيعتها اخل�سراء

�سرقة مياهها،  اإىل  الحتالل  وقد عمد 

ح��ي��ث ���س��ارع اإىل ن��ه��ب اآب���اره���ا الرت���وازي���ة، 

1967 اإىل  ب��ع��د ح���رب ع���ام  ي�����س��خ م��ي��اه��ه��ا 

ف�سايل  كم�ستوطنة  امل��ج��اورة  امل�ستوطنات 

الأم��ر   ، تومر  و  يفيت  و  اف���رامي  و معاليه 

عليها  م�سيطر  املائية  مواردها  جعل  ال��ذي 

ال��ذي حرمها  الحتالل،  قبل  بالكامل من 

م��ن��ه��ا ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ج���زء ي�����س��ري ب��ال��ك��اد يكفي 

قطعها  عن  عو�سا  اليومية،  لحتياجاتهم 

�ساعات طويلة واأيام

ينابيع،  خم�سة  توجد  القرية  تلك  ويف 

اأهلها  اأي�سا، وحرم  �سيطر عليها الحتالل 

من النتفاع منها بالكامل، كما منع الرعاة 

م��ن رع��ي اأغ��ن��ام��ه��م، ب��الإ���س��اف��ة اإىل قيامه 

20 ع��ن م��اء على طول  اأك��ر م��ن  بتدمري 

اإىل احل��دود الأردن��ي��ة، ليبقى  35 كم ت�سل 

امل��ت��وف��ر للبلدة هو  ال��وح��ي��د  امل��ي��اه  م�����س��در 

�سركة املياه الإ�سرائيلية، التي تتحكم بكمية 

املياه التي ت�سل اإىل قرى الأغوار عامًة

وت���ع���اين ال���ق���ري و���س��ك��ان��ه��ا م���ن ح��رم��ان 

املمتدة  ال�سنوات  وخ��الل  احلقوق،  لأب�سط 

الح��ت��الل  اأ���س��در   ،2014 2009 وح��ت��ى  م��ن 

اإخ������الء وه������دم، كما  اأم�����ر   150 اأك�����ر م���ن 

اأرا���س��ي��ه��ا م��ن��اط��ق ع�سكرية  اأع��ل��ن م��ع��ظ��م 

على  �سلبا  اأث��ر  ال��ذي  الأم���ر  مغلقة،  اأمنية 

الأه����ايل، فو�سلت ن�سب  ن��واح��ي ح��ي��اة  ك��ل 

البطالة بينهم اإىل 50%، ف�سال عن املعاناة 

والتعليمية،  ال�سحية  اخلدمات  نق�س  من 

اأحيان  واأي��ام يف  ل�ساعات  الكهرباء  وانقطاع 

كثرية، كما اأنه ينعدم وجود �سبكات الهاتف 

يف القرية

وي��ق��ول رئ��ي�����س جمل�س ق���روي اإب��راه��ي��م 

ف�سول  و�سكانها  تعي�س  القرية  اإن  عبيات، 

و���س��ن��وف��ا م��ن ال��ع��ذاب ، ب���دءا م��ن ال��ب��واب��ة 

ال���وح���ي���دة ل��ل��ق��ري��ة ع��ل��ى خ���ط 90، وال��ت��ي 

يتحكم الحتالل مبن يدخل ويخرج وهم 

القرية، مرورا بعدم توفر  فقط من �سكان 

���س��ي��ارة اإ���س��ع��اف، و���س��ول اإىل ق����رارات ه��دم 

منزل   80 عن  قفزت  التي  احلالية  البيوت 

بانتظار تنفيذ القرار يف اأي حلظة، من قبل 

جرافات الحتالل واآلياته الع�سكرية

وقد نا�سد عبيات احلكومة الفل�سطينية 

ب���ت���وف���ري �����س����ي����ارة اإ�����س����ع����اف ول������و واح�������دة، 

اأو  اأري��ح��ا  اإىل  امل��ر���س��ى  نقل  م��ن  ليتمكنوا 

كل  يحتملون  ل  امل��ر���س��ى  م�سيفا  نابل�س، 

ه���ذه امل�����س��اف��ة ب�����س��ي��ارات ن��ق��ل ع��ادي��ة، �سيما 

اأن��ه��م م��ع��ر���س��ون يف اأي حل��ظ��ة لع��ت��داءات 

الحتالل وم�ستوطنيه

»القسام” تسعى لطرق إبداعية للتسلل لألراضي المحتلة 

الجيش المصري يتوعد العدو بـ »محرقة« وسط تصاعد التوتر في ليبيا والمتوسط 

 قرية »فصايل«.. مهددة بالضم بعد سرقة االحتالل مياهها وخيراتها ومحاولة تشريد سكانها

االنباط-وكاالت

�سن الرئي�س الفرن�سي، اإميانويل ماكرون، 

تركيا،  على  اللهجة  �سديد  ج��دي��دا  هجوما 

م��اك��رون،  و���س��دد  ليبيا.  يف  �سيا�ستها  ب�سبب 

اأث����ن����اء م����وؤمت����ر ���س��ح��ف��ي ع���ق���ده يف م��دي��ن��ة 

م�سيربغ الأملانية اأم�س الثنن، مع امل�ست�سارة 

الأملانية اأنغيال مريكل، على اأن تركيا تتحمل 

النزاع  يف  واإجرامية”  تاريخية  “م�سوؤولية 
اإىل  املرحلة  ه��ذه  يف  “نحتاج  وق���ال:  الليبي، 

تو�سيح ل غنى عنه لل�سيا�سة الركية يف ليبيا، 

والتي هي مرفو�سة بالن�سبة لنا”.

باأنها  تركيا  الفرن�سي  الرئي�س  وو���س��ف 

“اأول طرف خارجي يتدخل يف ليبيا”، متهما 
اأنقرة بعدم الوفاء باأي من اللتزامات املرتبة 

عليها يف م��وؤمت��ر ب��رل��ن، وب���زي���ادة وج��وده��ا 

الع�سكري يف ليبيا و” ا�سترياد جمددا وب�سكل 

اإ���س��الم��ي��ن م��ت�����س��ددي��ن من  ك��ب��ري م�سلحن 

�سوريا” واإر�سالهم اإىل ليبيا.

امل�����س��وؤول��ي��ة  “اإنها  ق����ائ����ال:  وا����س���ت���ط���رد 

التاريخية والإجرامية لركيا التي تدعي اأنها 

ع�سو يف حلف �سمال الطل�سي. يف اأي حال اإنها 

تتحمل )هذه امل�سوؤولية(”.

واأم�������ا ب��خ�����س��و���س م���وق���ف ف��رن�����س��ا جت��اه 

“و�سع  يف  رغبته  عن  ماكرون  فاأعرب  ليبيا، 

ب��اري�����س  ح��ك��وم��ة  ب����اأن  ح���د ل��ف��ك��رة خاطئة” 

ب��ق��ي��ادة  الليبي”  ال��وط��ن��ي  “اجلي�س  ت��دع��م 

خليفة حفر، م�سددا على اأن “فرن�سا ت�سعى 

�سلمي م�ستدام” يف  اإيجاد حل  اإىل  بالأحرى 

ليبيا.

اأنقرة  بن  اأ�سال  القائم  التوتر  وت�ساعد 

وباري�س ب�سكل ملمو�س يف ال�سهور املا�سية على 

خلفية النزاع الليبي، حيث تقدم اأنقرة دعما 

عن  املتمخ�سة  ال��وف��اق  حكومة  اإىل  ع�سكريا 

اتفاق ال�سخريات والتي تتخذ من العا�سمة 

طرابل�س مقرا لها.

االنباط-وكاالت

����س���ّرح وزي����ر امل�����وارد امل��ائ��ي��ة ال��ع��راق��ي 

م���ه���دي ر���س��ي��د م���ه���دي ب�����اأن ���س��د اإل��ي�����س��و 

الركي �سيكون له تاأثري �سلبي كبري على 

نهر دجلة بعد اكتمال عملية امللء خالل 

املقبلة املوا�سم 

واأو�سح مهدي اأن �سد اإلي�سو لن يكون 

ل��ه ت��اأث��ري خ���الل ال��وق��ت احل���ايل ل��وج��ود 

خزان مائي كبري من املياه

ووفًقا ل�سحيفة ال�سرق الأو�سط” قال 

اجلانب  من  طلبت  ال��وزارة  “اإن  الوزير: 

الركي اإجراء حمادثات ب�ساأن �سد اإلي�سو 

دون  ال�����س��د  ت�سغيل  خ��ط��ة  ع��ل��ى  ل��الت��ف��اق 

الإ�سرار بح�سة العراق املائية«

اإلي�سو الركي �سد 

وذكر مهدي اأن “هناك بوادر اإيجابية 

من اجلانب الركي ب�ساأن امللف، اإذ توجد 

م�����س��ال��ح م�����س��رك��ة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن ت��ل��زم 

اجل��م��ي��ع ب��اجل��ل��و���س اإىل ط���اول���ة احل���وار 

للتو�سل اإىل اتفاق«

و�سعت  امل��ائ��ي��ة  امل���وارد  وزارة  اإن  وق��ال 

ل��زي��ادة  ال�����س��دود  بع�س  لتنفيذ  اأول���وي���ات 

�سعة تخزين املياه

االنباط-وكاالت

ح�سان  اللبنانية،  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  دع���ا 

اأي  ع��ن  لبنان  اإىل حتييد  ال��ث��الث��اء،  دي����اب، 

ع��ق��وب��ات ق���د ت��ف��ر���س ع��ل��ى ���س��وري��ا خا�سة 

املرتبطة بقانون قي�سر

ج��اء ذل��ك يف كلمة لدياب، خ��الل موؤمتر 

���س��وري��ا  م�ستقبل  ل��دع��م  ال���راب���ع  ب��روك�����س��ل 

واملنطقة ، املنعقد خالل الفرة بن 22 و30 

يونيو/ حزيران، عرب تقنية الت�سال املرئي

وق��ال دي��اب، اأدع��و منظمة الأمم املتحدة، 

والحت���اد الأوروب����ي، وال���دول ال�سديقة، اإىل 

حتييد لبنان عن التداعيات ال�سلبية الناجمة 

ال�سورين،  اأي عقوبات قد تفر�س على  عن 

ول �سيما جراء قانون قي�سر

واأ�ساف دياب اأنه يجب �سمان عدم تاأثري 

هذه التداعيات على �سبل التوا�سل التجاري، 

تقوي�س  وبالتايل  اخل��ارج،  والقت�سادي مع 

ج��ه��ودن��ا امل��ت��وا���س��ل��ة ل��ل��خ��روج م���ن الأزم�����ة 

احلالية التي يعانيها لبنان

اقت�سادية  اأزم��ة  اأ���س��واأ  لبنان من  ويعاين 

منذ انتهاء احلرب الأهلية )1975: 1990(، ما 

فجر منذ 17 اأكتوبر/ ت�سرين الأول املا�سي 

اح��ت��ج��اج��ات ���س��ع��ب��ي��ة غ���ري م�����س��ب��وق��ة ت��رف��ع 

مطالبا اقت�سادية و�سيا�سية

ودخ���ل ق��ان��ون ح��م��اي��ة امل��دن��ي��ن ب�سوريا، 

 17 يف  التنفيذ  ، حيز  قي�سر  با�سم  امل��ع��روف 

وا�سنطن  ب��اإع��الن  اجل���اري،  يونيو/حزيران 

ف���ر����س ع���ق���وب���ات ع��ل��ى 39 ���س��خ�����س��ا وك��ي��ان��ا 

مرتبطن بنظام ب�سار الأ�سد، تت�سمن قيودا 

على ال�سفر اأو عقوبات مالية

ومبوجب القانون، بات اأي �سخ�س يتعامل 

على  للقيود  معر�سا  ال�����س��وري  ال��ن��ظ��ام  م��ع 

النظر عن  املالية بغ�س  العقوبات  اأو  ال�سفر 

مكانه يف العامل

اأخ����رى، اع��ت��رب رئي�س ال����وزراء  م��ن جهة 

ل��ل��ن��ازح��ن  امل�������س���ت���دام  اأن احل����ل  ال���ل���ب���ن���اين، 

ال�سورين يكمن يف عودتهم الآمنة والكرمية 

ل�سوريا ا�ستنادا للقانون الدويل ومبداأ عدم 

الإعادة الق�سرية

اأن��ه ينبغي عدم الربط بن م�ساألة  وراأى 

ال�����س��وري��ة، وع���ودة  ل��الأزم��ة  ال�سيا�سي  احل���ل 

النازحن اإىل ديارهم

ال�سورين  لنازحن  اأن  اإىل  دي���اب  ولفت 

ي�����رزح 55 ب��امل��ائ��ة م��ن��ه��م حت���ت خ���ط ال��ف��ق��ر 

ل�سوؤون  العليا  املفو�سية  لأرق��ام  املدقع وفقا 

الالجئن

اأك��ر من مليون لجئ  ويعي�س يف لبنان 

�سوري م�سجل لدى املفّو�سية ال�سامية لالأمم 

املتحدة ل�سوؤون الالجئن )املفو�سية(. بينما 

ال�سورين  عدد  اأن  اللبنانية  احلكومة  تقّدر 

الفعلي يف البالد هو 1.5 مليون

 ماكرون يشن هجوما جديدا 
شديد اللهجة على تركيا 

 احتجاج عراقي على السد التركي في نهر دجلة

 دياب يدعو لتحييد لبنان عن 
عقوبات قانون »قيصر«



الدويل
01

االنباط - وكاالت

هو  مت����وز  م���ن  الأول  الرب����ع����اء،  ال���ي���وم 

امل���وع���د امل���ح���دد ل���ق���رار ال�����ص��م ال����ذي ي�صر 

“ال�صرائيلي”  الح���ت���ال  وزراء  رئ��ي�����س 

ب��ن��ي��ام��ن ن��ت��ن��ي��اه��و ان ل رج��ع��ه ف��ي��ه ل��ب��دء 

ال�����ص��ف��ة  ث��ل��ث  “ال�صم” واإل���ت���ه���ام  ت��ط��ب��ي��ق 

والغوار. 

حالة  اأث���ار  امل��وع��د  على  نتنياهو  ا���ص��رار 

م��ن ال��ف��و���ص��ى ال��غ��ر م��ع��ل��ن��ة ل���دى ال��ك��ي��ان 

باأن  التفاق  راعية  “ال�صرائيلي” وامريكا 
وفقا  مقد�س،  غ��ر  مت��وز  م��ن  الأول  ي��ك��ون 

الئتاف  يف  نتنياهو  �صريك  لت�صريحات 

ال���ذي  اأبي�س”  “اأزرق  ح����زب  احل���ك���وم���ي 

ال��ذي  غانت�س  بيني  احل��رب  وزي��ر  ي��راأ���ص��ه 

ال�����ص��م مبوجب  تنفيذ  ���ص��رورة  ع��ل��ى  ���ص��دد 

الت�صوية  بخطة  ت��ع��رف  م��ا  عليه  تن�س  م��ا 

الأمركية لل�صرق الأو�صط.

ل ق�����رار اأم����رك����ي ي��ح�����ص��م ال��ت��ج��اذب��ات 

الإدارة  اأن  اأي�صاً  الوا�صح  “الإ�صرائيلية”، 
الأم��رك��ي��ة ن��ف�����ص��ه��ا، وه���ي ���ص��اح��ب��ة ال��ق��ول 

ل��دي��ه��ا ح��ت��ى الن، واإن  ت��واف��ق  ال��ف�����ص��ل، ل 

ال�صاعات  قرار ما يف  اإىل  وا�صنطن  تو�صلت 

دون  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي  تنفيذ  ف�صيعقبه  امل��ق��ب��ل��ة، 

اأم  اأم امل�صمون  ال�صكل  اأكان يف  اإبطاء، �صواء 

التوقيت.

اإع���������������ان ال�����������ص�����م ال������������ذي ي�����واج�����ه�����ه 

منا�صرة  اأي  دون  لوحدهم  الفل�صطينيون 

ع���رب���ي���ة ق���وي���ة ، ق��اب��ل��ت��ه ت�����ص��ري��ح��ات م��ن 

“اإ�صرائيل”  لدى  الأوروب��ي  الحت��اد  �صفر 

ان  ق���ال���ت  ال���ت���ي  غيوفريه”   اإمي����ان����وي����ل 

ال�����ص��م- ان��ت��ه��اك ل��ل��ق��ان��ون ال����دويل، ونحن 

هذه  ملنع  دبلوما�صية  خطوات  اأق�صى  نتخذ 

اخلطوة«

املقاومة  ف�صائل  من  تهديدات  وو�صط   

ي�����ص��ت��ع��د ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ون، وف���ق���ا ل���دع���وة 

ك��اف��ة مناطق  ق��ط��اع غ���زة يف  ال��ف�����ص��ائ��ل يف 

ت��واج��ده��م لع��ت��ب��ار الأرب����ع����اء ي���وم غ�صب 

ا خلطة ال�صم. �صعبي رف�صً

وا������س ان��ط��ل��ق��ت ال���ف���ع���ال���ي���ات ال�����ص��ع��ب��ي��ة 

حكومة  تنوي  التي  ال�صم  خلطة  املناه�صة 

وا�صعة  اأج���زاء  وت��ط��ال  تنفيذها  الح��ت��ال 

نظمت  حيث  الغربية،  ال�صفة  اأرا���ص��ي  من 

ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال�����ص��ع��ب��ي��ة، وال��ت��ي 

اليوم  �صعبي”  غ�صب  “يوم  اإىل  �صتتحول 

بتنفيذ  للبدء  نتنياهو  و�صعه  الذي  املوعد 

خمططه.

ومن املقرر اأن تنطلق الأربعاء، م�صرات 

غ�����ص��ب ���ص��ع��ب��ي يف ال���ع���دي���د م����ن امل��ن��اط��ق 

بقرارات  املهددة  تلك  خا�صة  الفل�صطينية، 

على  بناء  ال�صم،  خمطط  لتنفيذ  امل�صادرة 

دع����وة ال���ق���وى وال��ف�����ص��ائ��ل ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، 

م�صبقا  اأع��د  فعاليات  برنامج  �صمن  وذل��ك 

ال�صم. للت�صدي ملخطط 
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ال�صفة  يف  امل�صتوطنات  جمل�س  ُي�صارع 

ن�����ص��ر خم��ط��ط��ات  اإىل  امل��ح��ت��ل��ة  ال��غ��رب��ي��ة 

الأول من  ح���ل���ول  ق��ب��ل  ج���دي���دة  ه��ي��ك��ل��ي��ة 

مت���وز، وه��و امل��وع��د ال���ذي ح��ددت��ه حكومة 

فل�صطينية  اأرا���ٍس  �صم  لتنفيذ  الحتال 

الإ�صرائيلية. لل�صيادة 

ب�”اإ�صبع  امل��ع��روف��ة  اأري��ئ��ي��ل  م�صتوطنة 

عدة  ميتد  ال���ذي  ال�صتيطاين”،  اأري��ئ��ي��ل 

تتو�صع  م��رت��ف��ع��ة،  ت��ل��ة  ع��ل��ى  ك��ي��ل��وم��رات 

بثاثة  الفل�صطينين  اأرا�صي  ح�صاب  على 

اأ�صعاف م�صاحتها احلالية.

عبدالكرمي  �صلفيت  بلدية  رئي�س  يقول 

زب���ي���دي، م��ع��ل��ق��اً ع��ل��ى امل��خ��ط��ط اجل��دي��د: 

اأكرب ثاين جتمع  �صلفيت هي  “م�صتوطنة 
الفل�صطينية،  الأرا�����ص����ي  يف  ا���ص��ت��ي��ط��اين 

واملخطط اجلديد الذي مت ن�صره تطبيقاً 

التو�صعي  للجانب  واإظ��ه��اراً  ال�صم  خلطة 

العامة  املباين  كون  ج��داً،  خطر  اجلديد 

التي ظهرت يف املخطط هي خارج اجلدار 

املنبي للم�صتوطنة، وهذا يعني اأن التو�صع 

”، اأي  اجلديد �صي�صل الأرا�صي امل�صنفة “اأ

اأن النظرة التو�صعية مل تعد كما كانت يف 

ال�صابق يف املناطق امل�صنفة “ج”، وظهر يف 

املخطط اجلديد ا�صتثناء املناطق املزروعة 

باأ�صجار الزيتون الواقعة خلف اجلدار«.

ملنع  “ وجهنا نداءات عاجلة  وي�صيف: 

املخططات،  ه��ذه  تطبيق  م��ن  الح��ت��ال 

وق���م���ن���ا ب���ت���ق���دمي دع������م ع����اج����ل وف������وري 

للمزارعن خلف اجلدار«.

ب���������دوره، ي����ق����ول امل���ه���ن���د����س اإب���راه���ي���م 

�صلفيت:  ال��زراع��ة يف  دارة  م��دي��ر  احل��م��د، 

الزراعية  الأرا�صي  يهدد  املخطط  “هذا 
م�صاحة  وي��ق��ل�����س  ���ص��ل��ف��ي��ت،  حم��اف��ظ��ة  يف 

املراعي، ويغتال الرثوة الزراعية املوجودة 

والأخ����ط����ار ال��ن��اج��م��ة ع���ن ه���ذا امل��خ��ط��ط 

كبرة جداً«.

حم����م����د زي����������د، امل����خ����ت���������س ب����ال���������ص����اأن 

“ اأري��ئ��ي��ل تختلف  ال���ص��ت��ط��اين، ف��ي��ق��ول: 

عن امل�صتوطنات بامل�صاحة واملرافق العامة 

امل����وج����ودة ف��ي��ه��ا، ف��امل��ن��اط��ق ال�����ص��ن��اع��ي��ة 

ا�صتيطاين،  م�صنع   600 م��ن  اأك��رث  ت�صم 

وم���وق���ع���ه���ا ي��ج��ع��ل��ه��ا ق��������ادرة ع���ل���ى ق�����ص��م 

الدولة  اإقامة  وقطع  ق�صمن  اإىل  ال�صفة 

من  العامة  املرافق  اأن  كما  الفل�صطينية، 

ج��ام��ع��ة ك��ب��رة ت�����ص��م اأك����رث م��ن 30 األ��ف 

طالب وطالبة، 

من  فيها  علمية  م���وؤمت���رات  ع��ق��د  ومت 

اأك��رث من مائتي ع��امل من  خ��ال ح�صور 

ال��ع��امل اإل��ي��ه��ا، اإ���ص��اف��ة اإىل ف��ن��دٍق وم��رك��ٍز 

رئي�ٍس لل�صرطة الإ�صرائيلية، وفيها معهداً 

ال��ت��اري��خ��ي��ة، وم���راف���ق جتعلها  ل��اأب��ح��اث 

م��وؤه��ل��ة ل��ق��ي��ادة ال��ت��و���ص��ع ال���ص��ت��ي��ط��اين، 

ومير من جوارها ما ي�صمى طريق عابرة 

ال�صامرة الذي ي�صل ال�صاحل الفل�صطيني 

تبداأ  ال�صتيطانية  اآلون  وخطة  بالأغوار، 

من م�صتوطنة اأريئيل اإىل غور الأردن«.

اخل����رائ����ط  “جلنة  اأن  اإىل  وي�������ص���ر 

الأم���ري���ك���ي���ة- الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة اج��ت��م��ع��ت يف 

اأري���ئ���ي���ل ق��ب��ل اأ����ص���ه���ر، ل��ر���ص��م اخل���رائ���ط 

لتطبيق �صفقة القرن، وكانت اأريئيل نواة 

ال�صم و�صفقة القرن«.

اأما املزارع �صالح ال�صنار يف كفر الديك 

البناء ليل نهار  �صاهد عمليات 
ُ
“اأ فيقول: 

ت��وق��ف ع���ن عمليات  اأري���ئ���ي���ل، ف���ا  داخ����ل 

خمططهم  واأ�صبح  والت�صوية،  التجريف 

بامل�صاحة  الكتفاء  عدم  امل�صتوطنة  داخ��ل 

امل�����ص��ادرة داخ����ل ج����دار ال��ف�����ص��ل، ويف كل 

يف  �صخمة  ج��دي��دة  م��ب��اين  ن�صاهد  ف��رة 

اأط�����راف امل�����ص��ت��وط��ن��ة ال��ت��ي ه��ي اأك����رب من 

التاريخية«. �صلفيت  مدينة 
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بينج  جن  �صي  ال�صيني  الرئي�س  وق��ع 

ام�س الثاثاء على قانون الأمن القومي 

ل��ه��وجن ك���وجن، وال����ذي اأث����ار خم���اوف بن 

ال��ن��ا���ص��ط��ن امل��وؤي��دي��ن ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة يف 

امل��دي��ن��ة واإدان�����ات م��ن ح��ك��وم��ات يف اأن��ح��اء 

ال����ع����امل، ح�����ص��ب��م��ا ذك�����رت و����ص���ائ���ل اإع����ام 

�صينية ر�صمية 

ومل يتم ن�صر تفا�صيل القانون. وقالت 

)�صينخوا(  اجلديدة  ال�صن  اأنباء  وكالة 

من  بداية  التنفيذ  حيز  دخل  القانون  اإن 

اليوم الثاثاء

للمجل�س  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وواف���ق���ت 

ال��وط��ن��ي ل��ن��واب ال�����ص��ع��ب ال�����ص��ي��ن��ي، وه��ي 

على  ال�صن،  يف  رئي�صية  ت�صريعية  هيئة 

اإ���ص��اف��ة ال��ت�����ص��ري��ع اإىل امل��ل��ح��ق ال��ث��ال��ث يف 

القانون الأ�صا�صي لهوجن كوجن

اليوم موعد الضم ..تضارب »إسرائيلي« وتباطؤ 
امريكي وتهديد فلسطيني

نواة الضم وصفقة القرن.. مستوطنة »أريئيل« تتوسع ثالثة أضعاف 

 الرئيس الصيني يوقع قانون األمن القومي لهونج كونج
اآلالف يتظاهرون في السودان 

لتحقيق السالم والعدالة
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امل���ت���ظ���اه���ري���ن  اآلف  ام�����������س  خ��������رج 

ال�������ص���ودان���ي���ن يف ال��ع��ا���ص��م��ة اخل���رط���وم 

بتحقيق  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  اأخ�������رى،  وولي�������ات 

ال�����ص��ام وال���ع���دال���ة، ك���اأه���داف ل��ث��ورت��ه��م 

واأطاحت  ون�صف  ع��ام  قبل  اندلعت  التي 

30 عاما على  بالرئي�س عمر الب�صر بعد 

�صهود عيان و�صحايف  اأكد  حكمه، ح�صبما 

يف وكالة فران�س بر�س.

واأف��������اد م���را����ص���ل ف���ران�������س ب���ر����س ب����اأن 

ق����وات الأم�����ن واجل��ي�����س »اأغ���ل���ق���ت و���ص��ط 

العا�صمة متاما بو�صع الأ�صاك ال�صائكة 

وال�������ص���ي���ارات امل�����ص��ل��ح��ة، وم���ن���ع���ت م����رور 

حظر  اأث��ن��اء  امل���رور  ت�صاريح  حملة  حتى 

التجوال«.

وتفر�س ال�صودان حظرا للتجوال يبداأ 

من ال�صاعة الثالثة ع�صرا وحتى ال�صاد�صة 

�صباحا كاإجراء احرازي ملحاولة احتواء 

انت�صار فرو�س كورونا امل�صتجد خ�صو�صا 

ا�صابة  األف  اأك��رث من ت�صعة  مع ت�صجيل 

بالوباء، بينها اأكرث من 570 وفاة.

وكما اأغلق اجل�صر الرابط بن مدينتي 

ال�صيارات  واأخ��ل��ي من  وبحري  اخل��رط��وم 

واملارة.

ويف بري �صرق اخلرطوم جتمع قرابة 

الأحياء  و�صط  ميدان  يف  متظاهر   2000

التظاهرة،  منظمي  اح��د  اإليهم  وحت��دث 

ق���ائ���ا »ه�����ذا امل���وك���ب ل��ت�����ص��ح��ي��ح امل�����ص��ار 

ول��ي�����س لإ����ص���ق���اط احل���ك���وم���ة«. واأ����ص���اف 

»ل��دي��ن��ا م��ط��ال��ب حتقيق ال�����ص��ام ال��ع��ادل 

واإ�صاح  لل�صهداء  والعدالة  والق�صا�س 

الو�صع القت�صادي وتعين ولة مدنين 

للوليات«.

ال�����ص��ه��ي��د م���ا راح  وه��ت��ف احل�����ص��د »دم 

لب�صينه )نرتديه( نحن و�صاح«، و«حرية، 

�صام وعدالة«، وكذلك »دم ال�صهيد دمي 

.. اأم ال�صهيد اأمي«.

=وت��اأت��ي ه��ذه ال��ت��ظ��اه��رات ت��زام��ن��ا مع 

ع��ام على تظاهرات  م���رور  ذك���رى  اإح��ي��اء 

خ��رج  ال���ت���ي   2019 ح���زي���ران/ي���ون���ي���و   30

يف  ال�صودانين  من  الآلف  ع�صرات  فيها 

برحيل  للمطالبة  الباد  اأنحاء  خمتلف 

ال��ع�����ص��ك��ري��ن ع���ن احل���ك���م. وُق���ت���ل ع�����ص��رة 

اأ�صخا�س على الأقل يف اأعمال عنف وقعت 

على هام�صها.

بالب�صر  ال�����ص��وداين  اجلي�س  =واأط����اح 

اأ���ص��ه��ر من  ب��ع��د   2019 ن��ي�����ص��ان/اب��ري��ل  يف 

الحتجاجات ال�صعبية. وت�صلمت احلكومة 

ال�صودانية املوؤلفة من ع�صكرين ومدنين 

ب��ع��د م��ف��او���ص��ات   2019 احل��ك��م يف ���ص��ي��ف 

�صاقة مع املحتجن تخللتها عملية دامية 

بالدميوقراطية،  يطالب  اعت�صام  لف�س 

ولفرة انتقالية من ثاث �صنوات.

�صرعة  تفوق  �صرعات  تطوير  على  وال��ق��درة  العالية  والكفاءة  الت�صميم  لب�صاطة  نظًرا 

ال�صوت ، ميكن اعتبار حمركات راجميت اكرث املحركات كفاءة للطران عايل ال�صرعة. مكان 

خا�س يف ح�صاب وت�صميم املحركات النفاثة هو تنظيم املحركات متعددة الو�صاع عند تغير 

�صرعة الطايرة وارتفاعها والقدرة على التحكم يف عملية العمل. عندما يتم ا�صتخدام ماخذ 

الهواء غر املن�صبط يف املحركات النفاثة يف او�صاع الطران خارج الت�صميم ، عندما تكون 

�صرعة التدفق الواردة اكرب من القيمة املح�صوبة ، تنخف�س زوايا امالة موجات ال�صدمة يف 

النا�صر فوق ال�صوتي ول تقع ا�صطح القفزات على احلافة المامية ، ولكن داخل الرقبة. 

عندما مير تدفق غر منزعج على احلافة املك�صوفة للنا�صر ، حتدث موجة تخلخل ، ونتيجة 

لذلك يدخل تيار مر�صوم يف موجات ال�صدمة وتيار مير عرب موجة التخلخل اىل املحرك. 

يف هذه احلالة ، �صتكون حقول ال�صرعة وال�صغط عند املدخل غر متجان�صة ب�صكل حاد ، مما 

يودي اىل انخفا�س يف معامل ال�صرداد لل�صغط الكلي. ميزة التدفق حول ماخذ الهواء 

ال�صرع من ال�صوت هي وجود متزق يف الطبقة احلدودية يف جزء التدفق ب�صبب اخراق 

الطفرات اخلارجية يف القناة الداخلية ، وكذلك متزق نتيجة ملوجات ال�صدمة من الق�صرة 

على ج�صم ال�صغط. يف احلالة التي تكون فيها �صرعة الطران اقل من الزاوية املح�صوبة 

مليل موجات ال�صدمة ، تتوقف عن مل�س حافة ادخال النا�صر. يبدا ال�صغط املتزايد يف العمل 

على �صطح ال�صغط املخروطي ، وتنخف�س منطقة املقطع العر�صي التي يلتقطها حمرك 

التدفق ال��وارد ، ونتيجة لذلك ، ينخف�س معامل التدفق. ال�صبب الثاين لتقليل معامل 

التدفق جلهاز الدخال هو ان منطقة املقطع العر�صي حللق النا�صر ال�صرع من ال�صوت غر 

قادرة على �صمان مرور تدفق الهواء بالكامل الذي ميكن ان يدخل املحرك وفًقا للتدفق 

حول اجل�صم املركزي. تت�صكل موجة �صدمة منحرفة امام النا�صر ، والتي تتجاوز جزًءا من 

التدفق لتجاوز حافة ال�صدفة. وبالتايل ، تربز امل�صكلة يف تنظيم التحكم يف جهاز مدخل 

، عند �صرعات ط��ران خمتلفة للطايرة  النا�صر ال�صرع من ال�صوت - بحيث  راجميت - 

، يتم توفر اعلى معامل تدفق ومعامل ا�صرداد ال�صغط الكلي لهذا الو�صع. حلل هذه 

امل�صكلة ، ُيقرح ا�صتخدام نا�صر ادخ��ال م�صطح متعدد القفزات مع ا�صفن مكاين يحتوي 

على ا�صطح ان�صغاطية متحركة بزاوية تركيب متغرة بالن�صبة للمحور املركزي ، بال�صافة 

مقارنة  القفزات  متعددة  م�صطحة  ه��واء  ماخذ  ا�صتخدام  ميزة  املنقولة.  ال���ص��داف  اىل 

ا���ص��رداد �صغط اجمايل اعلى مقارنة مبا خذ  املمكنة الخ��رى هي معامل  بالت�صميمات 

الهواء مع موجة �صغط مت�صاوي ال�صغط وماخذ هوايية غر متناظرة. ح�صابات النظام 

المثل ملوجات ال�صدمة ، حيث يتم احل�صول على اق�صى ا�صرداد لل�صغط الكلي لعدد ماخ 

معن من التدفق الوارد M0 ، مت اجراوها اوًل من قبل العلماء ال�صوفييت جي اي بروف 

وائي بي اوكوف ، وكذلك من قبل الباحث الملاين او�صفاتيت�س. يف نظام القفز هذا ، يكون 

املكون العادي لرقم امل��اك هو نف�صه ول يتغر من القفز اىل القفز. وبالتايل ، فان ن�صب 

ا.  ال�صغوط والكثافة ودرجات احلرارة الكلية والثابتة يف جميع القفزات املائلة ثابتة اي�صً

جعلت نتائ=ج حل م�صكلة النظام المثل للقفزات من املمكن ت�صميم اجهزة ادخال ا�صرع 

من ال�صوت مع اعلى معامل ا�صرداد لل�صغط الكلي ، كما جعلت من املمكن حتديد طبيعة 

التغير يف زاوية ميل ال�صطح الن�صغاطية ل�صحب الهواء اعتماًدا على العدد املقدر للتدفق 

حولها وعدد القفزات. تقدم الورقة نتائج ت�صميم مدخل هواء م�صطح مع ا�صفن مكاين 

مع نظام قفزة من 3 منحرف وخ��ط م�صتقيم واح��د زاي���دة. �صمح ت�صميم مدخل الهواء 

بتغير زاوي��ة تركيب ا�صطح الن�صغاط للوتد املكاين ن�صبة اىل املحور املركزي للمحرك 

وزاوية تركيب الغاف املتحرك. يتيح لك هذا الت�صميم تنظيم و�صع منتظم للتدفق حول 

ارق��ام ماخ.  ا�صفن مكاين باعلى معامل ا�صرداد لل�صغط الكلي يف جمموعة وا�صعة من 

ت�صتند ح�صابات ت�صميم مدخل الهواء اىل املعادلت الديناميكية الغازية املعروفة للحفاظ 

ا نتائج حل م�صكلة وجود نظام من موجات  على الطاقة والكتلة والزخم. ا�صتخدمنا اي�صً

ال�صدمة ذات معامل ال�صرداد الق�صى ل�صغط Osvatich الكلي ، مت حتديد منطقة 

املقطع العر�صي للحلق بوا�صطة معيار كانرويتز ، وهو �صالح ملاخذ الهواء التي مت تب�صيطها 

بوا�صطة تدفق موحد. كان النطاق الذي مت التحقيق فيه من ارقام ماخ ذات التدفق احلر 

M0 = 2..5. وجتدر ال�صارة اىل ان النطاق قيد الدرا�صة مرتبط بامكانية ا�صتخدام ت�صميم 

�صحب الهواء املعني يف طائرة واع��دة مبحرك راجميت م��زدوج ال�صوت ا�صرع من ال�صوت 

حيث يتم حقن الوقود يف التيار ب�صرعات تفوق �صرعة ال�صوت بارقام ماخ الطران املنخف�صة 

، او يف التدفق ال�صرع من ال�صوت باعداد ماخ الرحلة الكبرة. وفًقا للح�صابات ، تزداد زاوية 

، يتغر مو�صع ال�صفن  الوقت نف�صه  النحراف الجمالية للتدفق ب�صرعة متزايدة. يف 

املكاين بالن�صبة ل�صحب الهواء ب�صرعة متزايدة: فكلما ارتفعت �صرعة التدفق الوارد ، زادت 

ن�صبة املقطع ال�صفيني الذي يتم تغذية ال�صفن املكاين نحو التدفق. ت�صمن زوايا تثبيت 

ا�صطح ال�صغط تنظيم نظام امثل ملوجات ال�صدمات لكل و�صع من التدفق حول ا�صفن 

مكاين. وهذا ي�صمن تركيز نظام القفز على جانب مدخل الهواء. تقل امل�صاحة الق�صوى 

 F2 ومنطقة الدخول اىل القناة ، F1 للطائرة يف التدفق غر امل�صطرب الذي يدخل النا�صر

، ومنطقة مرور حلق النا�صر F3 مع زيادة �صرعة التدفق الوارد. لدرا�صة اخل�صائ�س النوعية 

ملقدار الهواء املح�صوب ، ُين�صح بتطبيق طرق املحاكاة العددية يف حزم التطبيقات التي ت�صمح 

بدمج معادلت نافر �صتوك�س. نتيجة لعدد من احل�صابات العددية ، مت احل�صول على �صور 

عالية اجلودة للتدفق حول كمية الهواء النفاثة اثناء حماكاة ت�صارع الطائرة ، والتي تو�صح 

للوتد  ال�صغط  ا�صطح  على  املتكون  ال�صدمة  نظام موجة  زاوي��ة ميل  التغير يف  بو�صوح 

املكاين. وبالتايل ، ت�صمح لنا نتائج حتليل احل�صابات العددية بال�صتنتاج انه من امل�صتح�صن 

ا�صتخدام متغر الت�صميم املقرح جلهاز الدخال مع ا�صطح ال�صغط املتحركة للوتد املكاين 

وق�صرة متحركة يف راجميت. �صيودي ذلك اىل تو�صيع نطاق عملية راجميت الفعالة ب�صكل 

كبر عرب جمموعة وا�صعة من ارقام ماخ.

عامر الدرابسه

ميزات التحكم في المحرك 
التفاعلي المستطيل

االنباط-وكالت

���ص��ج��ون الح��ت��ال الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، ع��زل  اإدارة  ت��وا���ص��ل 

اإ���ص��ام و���ص��اح��ي )38 ع��اًم��ا(، م��ن مدينة جنن  الأ���ص��ر 

الغربية. بال�صفة 

وق����ال ن����ادي الأ����ص���ر يف ب��ي��ان ل���ه، اإن ع��ائ��ل��ة الأ���ص��ر 

و���ص��اح��ي مل ت��ت��م��ك��ن م��ن الط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ي��ه م��ن��ذ ث��اث��ة 

اأ�صهر.

ُيحرم  انفراديا  املعزول  الأ�صر  اأن  اإىل  النادي  واأ�صار 

تلقائيا من زيارة العائلة، وُت�صكل زيارة املحامي الو�صيلة 

الوحيدة له للتوا�صل مع العامل اخلارجي.

واأ�صدرت اإدارة �صجون الحتال خال �صهر حزيران 

اجل�����اري، اأم����را ج���دي���دا ي��ق�����ص��ي ب��ت��م��دي��د ع���زل الأ���ص��ر 

و�صاحي ملدة �صتة اأ�صهر.

وب���ننّ ال���ن���ادي اأن ه���ذا ال��ت��م��دي��د ه��و اخل��ام�����س ال��ذي 

ي�صدر بحقه منذ تاريخ عزله.

والأ����ص���ر و���ص��اح��ي حم��ك��وم ب��ال�����ص��ج��ن مل���دة 19 ع��ام��ا، 

اآذار  يف  ال��ق��م��ع،  ق���وات  ي��د  على  وح�صي  لع��ت��داء  تعر�س 

اإىل  اأدى  ال�����ص��ح��راوي،  ال��ن��ق��ب  �صجن  امل��ا���ص��ي يف  ال��ع��ام 

اإ�صابته بك�صور وكدمات وجروح

 منذ أكثر من عام .. االحتالل يواصل عزل األسير إسالم وشاحي 
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الـريـا�ضي

 الدوحة -خا�ص

م����ن م����ن����زيل ب���ال���ع���ا����ص���م���ة ال��ق��ط��ري��ة 

الإعالن  و�صغف  باهتمام  تابعت  الدوحة؛ 

يف  التعليمية  املدينة  ا�صتاد  جاهزية  عن 

وتوجيه  اجل��اري،  ال�صهر  من  �صابق  وقت 

التحية للطواقم الطبية والفرق العاملة 

انت�صار  مل��ك��اف��ح��ة  الأم��ام��ي��ة  ال�����ص��ف��وف  يف 

فريو�س كورونا امل�صتجد يف قطر والعامل، 

مم���ن ي���خ���اط���رون ب��ح��ي��ات��ه��م خ����الل ه��ذه 

ا�صتهل  اأن  واأود  امل�صبوقة.  غري  الظروف 

لكافة  والعرفان  التحية  بتقدمي  حديثي 

من  وغ��ريه  الطبي  القطاع  يف  العاملني 

وال�صيدلة  كالنظافة  احليوية  القطاعات 

والطريان، ممن يعملون بال كلل لتوفري 

ال���غ���ذاء وت��ق��دمي ال��رع��اي��ة وال�����دواء ل��ن��ا، 

اإىل  اأوط��ان��ه��م  ع��ن  بعيًدا  العالقني  ونقل 

عائالتهم. واأقول لكم اإن ما تبذلونه من 

جهود ا�صتثنائية خالل هذه الأزمة يجعل 

و�صنظل  اجليل،  هذا  اأبطال  وبحق  منكم 

ممتنني لكل فرد منكم اإىل الأبد.

دول��ة قطر  احلالية  الأزم��ة  ت�صتثن  مل 

تابعت  اأعي�س فيها مع عائلتي. وقد  التي 

���ص��رع��ة ا���ص��ت��ج��اب��ة ال�����ص��ل��ط��ات ال��ق��ط��ري��ة 

اأوق���ات بالغة  ل��الأزم��ة بكل ح��زم وث��ق��ة يف 

ال���ذي ي�صيء  ال�����ص��ع��وب��ة. وي��ب��ق��ى الأم����ل 

وقد  العامل،  وح��ول  قطر  يف  الطريق  لنا 

املدينة  ا�صتاد  جاهزية  عن  الإع��الن  ج��اء 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال�������ص���ه���ر اجل��������اري حم���ّم���اًل 

الذي  امل�صتقبل  اأن  اأهمها  رمزية  بدللت 

ينتظرنا �صيكون اأف�صل من احلا�صر، واأن 

التحديات.  رغم  م�صريتها  توا�صل  قطر 

اأث������ار اإع���ج���اب���ي ت��ك��ري�����س احل���ف���ل ل��ت��ح��ي��ة 

وال��ذي  الأم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط  العاملني يف 

اإنني  توقيته.  يف  ومنا�صباً  م��الئ��م��اً  ج��اء 

الرحلة  ه��ذه  يف  مل�صاركتي  بالفخر  اأ�صعر 

للجنة  ك�صفري  ول���دوري  ق��ط��ر،  دول��ة  م��ع 

.2016 العليا للم�صاريع والإرث منذ عام 

ك���ت���ب ���ص��دي��ق��ي ت���ي���م ك���اه���ي���ل، ���ص��ف��ري 

اللجنة العليا، مقالة موؤخراً حتدث فيها 

فر�صة  باعتبارها   2022 قطر  بطولة  عن 

مم���ي���زة ل��ل��ت��ع��ايف م���ن ت���داع���ي���ات الأزم�����ة 

البطولة  تكون  اأن  املتوقع  فمن  الراهنة. 

ب��ع��د زوال  ي��ق��ام  اأول ح���دث ع��امل��ي ك���روي 

نا�صر  ال�صيد  عليه  اأك���د  م��ا  وه��و  ال��وب��اء، 

لبطولة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  اخل���اط���ر، 

حديثه  يف   2022 قطر  فيفا  العامل  كاأ�س 

خ����الل ب���رن���ام���ج الإع�������الن ع���ن ج��اه��زي��ة 

�صبورت�س”.  اإن  “بي  قنوات  على  ال�صتاد 

اأت����ف����ق مت����ام����اً م����ع ت���ي���م ك���اه���ي���ل ون��ا���ص��ر 

متاحة  والفر�صة  فامل�صوؤولية  اخل��اط��ر؛ 

اأم����ام����ن����ا، ن���ح���ن امل�����ص��ج��ع��ني وال���الع���ب���ني 

واملدربني وال�صفراء والإداريني ومواطني 

ن�صخة  اأف�����ص��ل  لتنظيم  امل��ن��ط��ق��ة،  ب��ل��دان 

ال���ع���امل، بطولة  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  ت��اري��خ  يف 

ت��وّح��د اجل��م��ي��ع ع��ق��ب ت��ل��ك ال��ف��رة غري 

امل�����ص��ب��وق��ة م���ن ال��ت��ب��اع��د ب���ني الأف������راد يف 

باأن  اأوؤم��ن  العامل.  ح��ول  املجتمعات  كافة 

الثقافات  توحيد  على  ق���ادرة  ال��ق��دم  ك��رة 

وال���ب���ل���دان وال�������ص���ع���وب ع��ل��ى اخ��ت��الف��ه��ا، 

من  جنعل  اأن  يف  الفر�صة  لدينا  و�صتكون 

ت��ق��ّرب  2022 اح��ت��ف��ال��ي��ة  م��ون��دي��ال ق��ط��ر 

هذه  جت��اوز  عقب  جديد  م��ن  النا�س  ب��ني 

قبل  ذي  م��ن  اأك���ر  نتطلع  واأن  الأزم�����ة، 

لتنظيم بطولة مذهلة ومميزة �صتاأتي يف 

وقت يحتاج فيه العامل باأ�صره اإليها.

11

�صلط عد�صة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع اللكروين

تشافي.. قطر تواصل مسيرة المونديال رغم التحديات

 تحديد موعد سوق االنتقاالت االسبانية

صالح ..الجميع مجنون بهذا التتويج

 تاجيل بطولة االمم االفريقية

مدريد - وكاالت

ح��دد الحت���اد الإ���ص��ب��اين ل��ك��رة القدم 

الأوىل  الن�����ت�����ق�����الت  ف������رة  م����واع����ي����د 

الحتاد  تعليمات  وفق  اجلديد،  للمو�صم 

ريا�صية  تقارير  واأكدت  للعبة.  الأوروبي 

ال�صيفية  النتقالت  �صوق  اأن  الثالثاء 

اأغ�����ص��ط�����س/اآب   4 اإ���ص��ب��ان��ي��ا ���ص��ي��ب��داأ يف  يف 

ت�صرين  اأكتوبر/   5 يف  و�صينتهي  املقبل، 

كورونا  فريو�س  لتداعيات  نظرا  الأول، 

امل�����ص��ت��ج��د.وت��ل��ق��ت اأن����دي����ة ك�����رة ال���ق���دم 

اإخ����ط����ارا م���ن احت�����اد ال���ك���رة الإ����ص���ب���اين 

�صحيفة  ن�صرته  مل��ا  وف��ق��ا  ال�����ص��اأن،  ب��ه��ذا 

)م��ارك��ا( ال��ري��ا���ص��ي��ة، ال��ت��ي اأو���ص��ح��ت اأن 

���ص��وق الن���ت���ق���الت ال�����ص��ت��وي��ة ���ص��ي��ب��داأ يف 

يف  و�صينتهي  ال��ث��اين،  ك��ان��ون  ي��ن��اي��ر/   4

واأو���ص��ح��ت  ف��راي��ر/���ص��ب��اط.  م��ن  الأول 

بخ�صو�س  التغيري  ه��ذا  اأن  ال�صحيفة 

للعام  �صيكون  ال�صيفية  النتقالت  �صوق 

اجل���اري ف��ق��ط، حيث اأن���ه م��ن امل��ع��ت��اد اأن 

اأغ�صط�س/  اأول  النتقالت يف  �صوق  يبداأ 

اآب، وينتهي يف اآخره.

لندن – وكاالت

ع��ل��ق امل�������ص���ري حم��م��د ����ص���الح، جن��م 

ليفربول، على فوز فريقه بلقب الدوري 

 30 منذ  والأوىل   ،19 للمرة  الإجنليزي 

عاًما. وقال �صالح، يف ت�صريحات اأبرزها 

املوقع الر�صمي لليفربول: “اإنه �صعور ل 

احلجم.  بهذا  بطولة  حت�صد  اأن  ي�صدق 

ال����ف����وز ب�����ال�����دوري الإجن����ل����ي����زي امل��م��ت��از 

ب��ع��د ���ص��ن��وات ط��وي��ل��ة اأم����ر رائ����ع ل��ل��ن��ادي 

واملدينة«.

�صعوري  و�صف  ميكنني  “ل  واأ�صاف: 

ب��ال��ك��ل��م��ات، ع��ن��دم��ا ج��ئ��ت ه��ن��ا ق��ل��ت اإن��ن��ي 

اأري����د ال��ف��وز ب���ال���دوري الإجن��ل��ي��زي. اإن��ه 

وت��اب��ع:  عقلي”.  اإىل  ح�����ص��ر  ���ص��يء  اأول 

ودوري  ب��ال��رمي��ريل��ي��ج  ال��ف��وز  “اأردت 
ت�صتطيع  كنت  اإذا  النا�س  وقال  الأبطال، 

اخ��ت��ي��ار ب��ط��ول��ة واح�����دة ف��ق��ط م���ا ه��ي؟ 

�صاأختار  اإن��ن��ي  ال��ق��ول  ميكنني  الآن  لكن 

البطولتني«.

واأو�صح: “عقب الفوز بالرميريليج، 

�صيًئا  مي��ث��ل  اإن����ه  الآن  ال��ق��ول  اأ���ص��ت��ط��ي��ع 

خم��ت��ل��ًف��ا ل��ل��م��دي��ن��ة. اجل���م���ي���ع جم��ن��ون 

�صعور  “اإنه  ووا���ص��ل:  التتويج”.  ب��ه��ذا 

ل��ل��ج��م��ي��ع، ول��ك��ن��ن��ا دون دع����م ك��ل  رائ�����ع 

لنفوز  نكن  مل  ال��ع��امل  ح��ول  جماهرينا 

رائ��ع،  بعمل  قاموا  لقد  بالرميريليج. 

واأردف:  وقام الالعبون بنف�س ال�صيء”. 

مل�صاعدة  الأه��داف  ت�صجيل  الرائع  “من 
اأ�صعر  لذا  باملباريات،  الفوز  على  الفريق 

ب�صكل  ي�صري  �صيء  وك��ل  هنا  �صعيد  اأنني 

ج��ي��د م���ع ال���ف���ري���ق. اأن����ا م�����ص��ت��م��ت��ع ب��ه��ذا 

يف  م��ا  ك��ل  بذلنا  “لقد  واأمت:  الو�صع”. 

و���ص��ع��ن��ا جل��ع��ل اجل��م��اه��ري ���ص��ع��داء. من 

اأنفيلد  يف  رائع  بعمل  قاموا  اأنهم  املوؤكد 

وخالل املباريات اخلارجية«.

القاهرة – وكاالت

اأع���ل���ن اأح���م���د اأح���م���د رئ��ي�����س الحت���اد 

القرارات  )كاف(،  القدم  لكرة  الأفريقي 

الثالثاء،  التنفيذي  املكتب  اتخذها  التي 

اأفريقيا.  يف  ال��ك��روي  املو�صم  ل�صتكمال 

وق���ال اأح���م���د، يف م��وؤمت��ر ���ص��ح��ف��ي، عر 

الأفريقية  الكرة  اإن  كونفران�س  الفيديو 

فريو�س  انت�صار  مع  �صعبة  اأجواًء  عا�صت 

ك���ورون���ا، ول��ك��ن ب��ت��ك��ات��ف اجل��م��ي��ع ع��ادت 

ال����ق����ارة  امل�����الع�����ب يف  ل���ب���ع�������س  احل�����ي�����اة 

ت��اأج��ي��ل بطولة  اأح��م��د  ال�����ص��م��راء. واأك����د 

ك��ان��ون  ي��ن��اي��ر/  اإىل  الأف��ري��ق��ي��ة  الأمم 

ال���ك���ام���ريون،  يف  ل��ت��ق��ام   ،2022 ال���ث���اين 

الأمم  ك����اأ�����س  ب���ط���ول���ة  اإل�����غ�����اء  ب���ج���ان���ب 

واإق���ام���ة بطولة  ل��ل�����ص��ي��دات،  الأف��ري��ق��ي��ة 

ل��ل�����ص��ب��اب حتت  الأف��ري��ق��ي��ة  الأمم  ك��اأ���س 

 ،2021 اأذار  م���ار����س/  ���ص��ه��ر  يف  ع��اًم��ا   20

ب��ج��ان��ب اإج������راء الن���ت���خ���اب���ات اجل���دي���دة 

ال��ع��ام  اأذار م��ن  12 م��ار���س/  ي���وم  ل��ل��ك��اف 

العامل  اأن  الكاف،  رئي�س  واأعلن  املقبل. 

ب��الإج��راءات  اللتزام  يف  متثل  الرئي�صي 

ال�����ص��ح��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة، وجت�����اوز امل�����ص��ال��ح 

ال�����ص��خ�����ص��ي��ة م���ن اأج����ل ح��م��اي��ة اجل��م��ي��ع 

الالعبني  ح��ي��اة  تخ�س  م�صاكل  اأي  م��ن 

والأندية والحتادات.

االنباط - عمان

حدد اجلهاز الفني للفريق الأول الرنامج 

اأن  ينتظر  حيث  املقبلة،  للمرحلة  التدريبي 

يدخل الفريق مع�صكرا داخليا مغلقا يف اأحد 

فنادق العا�صمة خالل الفرة من 4-9 ال�صهر 

وم�صائية  �صباحية  تدريبات  يتخلله  املقبل، 

م��ك��ث��ف��ة يف م��ل��ع��ب ال���ن���ادي ب��غ��م��دان و���ص��ال��ة 

اللياقة البدنية. و�صي�صهد املع�صكر التدريبي 

ت��واج��د ك��اف��ة الالعبني ال��ذي��ن ان��خ��رط��وا يف 

تدريبات الفريق الأول بداية ال�صهر احلايل.

ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د م��ت�����ص��ل ���ص��ت��ب��داأ م��ب��اري��ات 

ال�صهر املقبل  13 م��ن  ي��وم  ال��ودي��ة  ال��وح��دات 

وت��ن��ت��ه��ي خ�����الل 2٧ م���ن���ه، وف���ي���ه���ا ���ص��ي��ل��ع��ب 

اطرافها  �صتحدد  ودي��ة  مباريات  الفريق)5( 

الخ��������رى يف وق�����ت لح�������ق، ب����ه����دف جت��ه��ي��ز 

ال��الع��ب��ني ب��ال�����ص��ورة امل��ث��ل��ى ق��ب��ل م��واج��ه��ة 

ال�صلط عند ال�صاعة ال�صاد�صة من يوم الثنني 

3 اب املقبل على �صتاد عمان الدويل، يف اإطار 

الثانية من بطولة دوري املحرفني  اجلولة 

بعد  الأه��داف  بفارق  فريقنا  يت�صدرها  التي 

فوزه على الهلي يف اجلولة الأوىل بخم�صة 

اأهداف دون رد. وكان الفريق الأول قد خا�س 

ام�س ح�صة تدريبية �صاقة على ملعب النادي 

اأب��و زمع  ع��ب��داهلل  الكابنت  بقيادة  غ��م��دان  يف 

التميمي  وغياث  الطاهر  اأجم��د  وم�صاعديه 

اإىل ج��ان��ب م����درب احل���را����س ع��ل��ي حم��م��ود، 

قبل  ال�صكل  بهذا  التدريبات  �صت�صتمر  حيث 

الدخول يف املع�صكر التدريبي بداية من يوم 

ال�صبت املقبل.

 االنباط – عمان

م��وؤت��ة  وج���ام���ع���ة  ال�����ص��ب��اب  وزارة  وق���ع���ت 

و�صبل  اأوج��ه  لبحث  م�صرك  تعاون  اتفاقية 

العمل  جم��ال  يف  وال��ت��ع��اون  العالقات  تعزيز 

ال�صبابي. ون�صت التفاقية التي وقعها وزير 

ورئي�س  ال��ري��زات،  ف��ار���س  ال��دك��ت��ور  ال�صباب 

ه��ي��ئ��ة اع���ت���م���اد م��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

ظافر  الدكتور  الأ�صتاذ  موؤته  جامعة  رئي�س 

داخ��ل  �صبابي  مركز  اإن�صاء  على  ال�صرايرة؛ 

حرم اجلامعة يعنى برعاية ال�صباب وتاأهيلهم 

وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، واإدماج ال�صباب 

الجتماعية  احل��ي��اة  يف  م�صاركتهم  وتفعيل 

والثقافية والريا�صية والتعليمية، بالإ�صافة 

اإىل اإعداد الرامج اجلاذبة لل�صباب لتمكينهم 

الريزات قال خالل  ا�صتثمار طاقاتهم.  من 

اأمني  بح�صور  التفاقية  على  التوقيع  حفل 

اجلبور  ح�صني  ال��دك��ت��ور  ال�صباب  وزارة  ع��ام 

الدكتور  اجلامعة  يف  الطلبة  ���ص��وؤون  وعميد 

خ���الل  م����ن  “ن�صعى  �����ص����راي����رة:  ���ص��ل��ي��م��ان 

اأك��ر  اإىل  للو�صول  اجل��ام��ع��ات  م��ع  �صراكتنا 

اإن�صاء  ع��ر  وذل���ك  الطلبة،  م��ن  ممكن  ق��در 

واأن�صطة  ر���ص��ال��ة  لإي�����ص��ال  ال�صبابية  امل��راك��ز 

تكون  وحتى  لل�صباب،  مبا�صر  ب�صكل  ال���وزارة 

ال�صباب  مت��ك��ن  اإب��داع��ي��ة،  �صبابية  م�����ص��اح��ات 

ال��ت��ي تهمهم،  امل��و���ص��وع��ات  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 

واملوهوبني  املبدعني  ال�صباب  ق��درات  واإب���راز 

م���ن خ����الل اخل���ط���ط وال����رام����ج ال���ت���ي من 

اأن ت�صهم يف دعمهم،. من جانبه ثمن  �صاأنها 

رئي�س هيئة اعتماد موؤ�ص�صات التعليم العايل 

ظافر  الدكتور  الأ�صتاذ  موؤته  جامعة  رئي�س 

ال�صرايرة، اجلهود التي تبذلها وزارة ال�صباب 

من خالل الرامج والأن�صطة والتي �صتتعزز 

م���ن خ����الل امل���رك���ز ال�����ص��ب��اب��ي يف اجل��ام��ع��ة، 

ال��وق��ت واجل��ه��د على  ت��وف��ري  ي�صهم يف  مب��ا 

الطلبة يف الردد على املراكز ال�صبابية خارج 

�صتعمل  اجلامعة  اإدارة  اأن  م�صرياً  اجلامعة، 

على تفعيل العديد من املبادرات التي تنفذها 

الوزارة يف حمافظة الكرك، وا�صتقطاب اأكر 

اجلنوب  اإقليم  م��ن  ال�صباب  م��ن  ممكن  ق��در 

الوزارة.وتاأتي  واأن�صطة  برامج  يف  لإ�صراكهم 

التفاقية التي ح�صر توقيعها اأي�صا م�صت�صار 

الوزير لتطوير مراكز ال�صباب مدير ال�صوؤون 

ق�صم  ورئ��ي�����ص��ة  ال�����ص��واب��ك��ة،  ف��را���س  ال�صبابية 

اط��ار  ال��ع��ب��ادي، يف  خ��ت��ام  ال�صبابي  الت�����ص��ال 

ال�صباب  وزارة  تبذلها  التي  امل�صتمرة  اجلهود 

خمتلف  يف  ال�����ص��ب��اب  ج��م��ي��ع  اإىل  ل��ل��و���ص��ول 

ال�صباب  ق���درات  ولإب���راز  اململكة،  حمافظات 

املجالت،  وتنمية مواهبهم ودعمهم يف كافة 

ا�صتجابة للروؤى امللكية ال�صامية.

لندن – وكاالت

ق������ال ري����ت���������ص����ارد م����ا�����ص����رز ال���رئ���ي�������س 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��راب��ط��ة ال�����دوري الإجن��ل��ي��زي 

العر�س  اإن  ال��ث��الث��اء  ال��ق��دم  ل��ك��رة  امل��م��ت��از 

ال�����ص��ع��ودي ل��ال���ص��ت��ح��واذ ع��ل��ى ن��ي��وك��ا���ص��ل 

يكون  اأن  ي��اأم��ل  لكنه  معقدا  ب��ات  يونايتد 

هناك نتيجة لهذه العملية قريبا.

عر�س  الرابطة  اإدارة  جمل�س  ويفح�س 

امل���الك  “اختبار  م���ن  ك��ج��زء  ال���ص��ت��ح��واذ 

اأه��ل��ي��ة  م����دى  ُي��ق��ي��م  ال�����ذي  واملديرين” 

لالن�صمام  وماليا  قانونيا  اجل��دد  امل��الك 

�صيدة  وتقود  املمتاز.  الدوري  اأندية  ملالك 

�صتافيلي  اأم���ان���دا  ال��ري��ط��ان��ي��ة  الأع���م���ال 

العامة  ال�صتثمارات  �صندوق  من  وبدعم 

ال�صعودي الذي يتوقع اأن يقدم 80 يف املئة 

املئة  يف   10 جانب  اإىل  ال�صفقة  قيمة  من 

و�صاميون  ديفيد  الريني  ال�صقيقني  من 

روب�������ني، جم���م���وع���ة ت�����ص��ع��ى ل��ال���ص��ت��ح��واذ 

مليون   300 ن��ح��و  م��ق��اب��ل  ن��ي��وك��ا���ص��ل  ع��ل��ى 

من  دولر(  مليون   3٧5( اإ�صرليني  جنيه 

الريطاين  الأع��م��ال  رج��ل  احل��ايل  مالكه 

املا�صي.  ني�صان  اأب��ري��ل/  منذ  اآ�صلي  مايك 

والإع��الم  الثقافة  جلنة  اأم��ام  حديثه  ويف 

ال���ري���ط���اين  ال������رمل������ان  وال����ري����ا�����ص����ة يف 

ال�صك  ح��ال��ة  ب�����ص��اأن  اأ�صئلة  م��ا���ص��رز  تلقى 

ب�صاأن  نيوكا�صل  جماهري  لدى  والغمو�س 

ناديهم. م�صتقبل 

 الوحدات يستعد للدوري بلقاءات ودية

 البريزات.. لدينا طاقات شبابية هائلة ومبدعة

 صفقة بيع نيوكاسل للسعودية تعقدت
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االنباط-العقبة

�أكببر  الأردن”،  هيلز  “اإيجل  �شركة  اأع��ل��ن��ت 

م��ط��ور ع���ق���اري يف امل��م��ل��ك��ة، ع���ن اف��ت��ت��اح “نادي 

�شرايا ال�شاطئي” الواقع يف قلب م�شروع �شرايا 

“ذ�  امل��ن��ارة  ف��ن��دق  م��ع  بال�شراكة  وذل���ك  العقبة، 

امل�شروع.  مكونات  اأح��د  كولك�شن” وه��و  لكجري 

ال�شاطئي”  ���ش��راي��ا  “نادي  ي�شيف  وب��اف��ت��ت��اح��ه، 

وال�شتجمام  الراحة  و�شبل  اجلمالية  من  املزيد 

ال�شياح  ال��ع��ق��ب��ة، وك��ذل��ك  ���ش��راي��ا  ل��ل��ق��اط��ن��ن يف 

وال�������زوار، مب���ا مي��ن��ح��ه��م ال��ف��ر���ش��ة ل��ا���ش��ت��م��ت��اع 

وال����ش���رخ���اء ع��ل��ى ب���رك ال�����ش��ب��اح��ة اأو ال��رم��ال 

الذهبية ل�شواطىء البحرية املائية التي تتو�شط 

م�شروع �شرايا العقبة، م�شيفة 1.5 كم لواجهة 

العقبة البحرية.

ناٍد  ال�شاطئي” بوجود  �شرايا  “نادي  ويتميز 

الأجهزة  ب��اأح��دث  جمهز  امل�شتوى  ع��ايل  ريا�شي 

ال��ري��ا���ش��ي��ة، ب��الإ���ش��اف��ة ل��وج��ود م��ك��ان خم�ش�ص 

الريا�شات  م��ن  وجمموعة  وم�����ش��رح،  ل��اأط��ف��ال، 

املائية التي ي�شتطيع الزائر ال�شتمتاع بها، و�شط 

تقدم من خال  امل�شتوى  عاملية  خدمات �شيافة 

فندق املنارة “ذا لكجري كولك�شن«. 

وعائلته  ال�شاطئي  �شرايا  ن��ادي  زائ��ر  ويتمتع 

��ا ب��ف��ر���ش��ة ف��ري��دة ل���زي���ارة م�����ش��روع ���ش��راي��ا  اأي�����شً

ال�شكنية  مرافقه  على  والتعرف  امل�شّور،  العقبة 

من  فيها  مبا  املتعددة،  وال�شياحية  والرفيهية 

مع  وج���ذاب  راٍق  ب��اأ���ش��ل��وب  م�شممة  و�شقق  فلل 

وبالإ�شافة  رائعة على م�شابح خا�شة.  اإط��الت 

اإىل ذلك، يتمتع الزوار بروؤية احلدائق واملناظر 

لأول  احل�شرية  الزيارة  اإمكانية  مع  الطبيعية، 

اللم�شات  وروؤي��ة  املدينة  واأك��ر حديقة مائية يف 

الأخرية التي تتم عليها. 

وب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة، اأ���ش��ار ع��ب��داهلل ال��ف��ري��ح��ات، 

الأردن”،  هيلز  “اإيجل  ل�شركة  التنفيذي  املدير 

اأه���م���ي���ة ه����ذه اخل���ط���وة ال���ت���ي ت���ت���زام���ن مع  اإىل 

اإىل طبيعتها،  الأردن  ال�شياحية يف  اإع��ادة احلياة 

“ذا لكجري كولك�شن”  “اإن فندق املنارة  قائًا: 

ويت�شمن  العقبة،  �شرايا  م�شروع  ج��زًءا من  يعّد 

امل�شابح وجمموعة من املطاعم التي تائم جميع 

امل��ن��ا���ش��ب��ات، وت��ن��ا���ش��ب خمتلف ف��ئ��ات ال����زوار من 

ال�شباب والعائات«. 

العقبة،  اأن �شرايا  التنفيذي على  املدير  واأكد 

تلتزم  اآم��ن��ة  خ��دم��ات  �شتقدم  م��راف��ق��ه��ا،  بجميع 

واملحلية  العاملية  وال�����ش��ام��ة  ال�شحة  ب�����ش��روط 

فريو�ص  م��ن  بالوقاية  يتعلق  فيما  وحت��دي��ًدا   -

ومريحة  اآم��ن��ة  بيئة  لتوفري  امل�شتجد-  ك��ورون��ا 

اإننا نعمل مًعا  “بهذه اخلطوة،  للجميع، قائًا: 

رغبات  يلبي  مبا  اخلدمات  م�شتوى  تعزيز  على 

الفر�شة  بتطلعاتهم، وقد حانت  الزوار ويرتقي 

ال�شياحي يف مدينة  الن�شاط  زخم  مًعا  لن�شتعيد 

اإىل  الداخلية  ال�شياحة  ع��ودة  خال  من  العقبة 

ما كانت عليه«.

االنباط-وكاالت

الهواتف  ل�شناعة  اأبل  �شركة  تخطط 

ال����ذك����ي����ة، ال���ت���خ���ل���ي ع����ن م����ي����زات م��ه��م��ة 

وف���ق   ،12 ي����ف����ون  اآ اجل����دي����د  ه���ات���ف���ه���ا  يف 

ت�����ش��ري��ب��ات ن�����ش��ره��ا خ���راء ق��ري��ب��ون ج��دا 

على  ومطلعون  التكنولوجيا  قطاع  من 

كثب. عن  ال�شركة  م�شاريع 

“اإندبندنت”  ����ش���ح���ي���ف���ة  ون����ق����ل����ت 

ال��ري��ط��ان��ي��ة ع��ن اخل��ب��ري ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 

 12 ي�����ف�����ون  اآ اإن  ق����ول����ه  ك�����و،  ����ش���ي  م���ي���ن���غ 

على  �شاحن،  اأو  �شماعات  ب��دون  �شيكون 

تعبريه. حد 

وي���رج���ح م���ي���ن���غ، امل����ع����روف ب��ت��وق��ع��ات��ه 

ب���ل، اأن  امل��وث��وق��ة ح��ول م��ن��ت��ج��ات ���ش��رك��ة اأ

ت�شمن  ع���دم  ق���رار  وراء  ال�����ش��ب��ب  ي��ك��ون 

����ص ال�����ش��ل��ك��ي��ة يف ال��ه��ات��ف  ���ش��م��اع��ات ال���راأ

 AirPods ���ش��م��اع��ات  ب��ي��ع  امل��ق��ب��ل، ه��و 

�شلكية  لا ا

ب��ع��دم  ب�����ل  اأ ت��خ��ط��ي��ط  اأن  اإىل  �����ش����ار  واأ

وج����ود ���ش��اح��ن ل��ل��ه��ات��ف اجل���دي���د ي��رج��ع 

وذل��ك  التكاليف،  ت��وف��ري  يف  رغبتها  اإىل 

وقت  يف  نف�شها  ال�شركة  اأكدت  ما  بح�شب 

���ش��اب��ق، و���ش��ت��ط��ل��ق ب���دًل م��ن ذل��ك حم��ول 

اخ��ت��ي��اري  ك��م��ل��ح��ق  وات   20 ب��ق��وة  ط��اق��ة 

. ز للجها

هذين  عن  التخلي  يف  ال�شبب  ويرجع 

اإىل تكاليف   ،12 اآيفون  امليزتن يف هاتف 

ن��ت��اج��ه ال��ت��ي ���ش��ت��ك��ون م��رت��ف��ع��ة ن��وع��ا ما  اإ

من  اخلام�ص  اجليل  تقنية  دعمه  ب�شبب 

الإنرنت. �شبكات 

بالتزامن  اأبل  ت��رّوج  اأن  املحتمل  ومن 

م�����ع ت���خ���ل���ي���ه���ا ع�����ن ال���������ش����اح����ن ال����ع����ادي 

وراء  من  البيئية  للفوائد  وال�شماعات، 

الح��ت��ف��اظ ب��ع��دد اأق����ل م���ن امل��ل��ح��ق��ات يف 

اجلديد. الهاتف 

وم�������ن ����ش���م���ن ال����ت����وق����ع����ات ل���ل���ه���ات���ف 

كثرية،  منافذ  على  يحتوي  األ  اجل��دي��د 

واأرق من  اأط���ول  ي��ك��ون  اأن  امل��رج��ح  وم��ن 

.11 اآيفون  هاتف 

»مفهوم«.... تسعة سنوات من العمل المشترك بين 
أورانج و »إي ليرمنت« لتعليم إلكتروني ناجح

»نادي سرايا الشاطئي« يفتتح أبوابه بخدمات 
فندق المنارة »ذا لكجري كولكشن«

 أبل قد تستغني عن ميزات »مهمة جدا« في آيفون 12.. لهذه األسباب

 بسبب الكمامة.. نادل يحصل 
على تبرعات بـ80 ألف دوالر

 بسبب كورونا.. فئران جائعة 
وعدوانية تهاجم بيوت البريطانيين

تسعير عقار »كورونا الواعد«.. 
وتوقعات بارتفاع الطلب

االنباط-وكاالت

اأح��د مقاهي  ���ش��اب، يعمل يف  ن��ادل  ح�شل 

كاليفورنيا  بولية  دييغو  �شان  يف  �شتاربك�ص 

األ��ف دولر،   80 الأمريكية على مبلغ ق��دره 

ب��ع��دم��ا اع���ت���ذر ع���ن خ���دم���ة ع��م��ي��ل��ة رف�����ش��ت 

ارتداء الكمامة.

ب�������داأت ق�����ش��ة ال����ن����ادل ع���ن���دم���ا ال��ت��ق��ط��ت 

يف  على ح�شابها  ون�شرتها  له  �شورة  الزبونة 

غوترييز  لينن  “هذا  وك��ت��ب��ت:  في�شبوك، 

م���ن ���ش��ت��ارب��ك�����ص، رف�����ص خ��دم��ت��ي لأن���ن���ي مل 

�شاأت�شل  املقبلة  امل��رة  اأرت��دي كمامة. يف  اأك��ن 

بال�شرطة، واأح�شر اإعفاء طبيا«.

واأثار من�شور  تفاعا كبريا على من�شات 

ال��ت��وا���ش��ل الج���ت���م���اع���ي، ح��ي��ث ع��ل��ق عليها 

الآلف،  امل�شتخدمن، وت�شاركها  العديد من 

لي�ص دع��م��ا ل��ه��ا ب��ل ت��ع��اط��ف��ا م��ع ال���ن���ادل، اإذ 

حظي غوترييز مب�شاندة اأغلب املتابعن على 

في�شبوك وتوير.

فقد اأطلق اأحد املتابعن حملة اإلكرونية 

جلمع الترعات للينن غوترييز، البالغ من 

العمر 24 عاما، وتعوي�شه عن ال�شرر الذي 

ت�شبب له فيه املن�شور.

وب��ل��غ جم��م��وع ال��ت��رع��ات ح��ت��ى الث��ن��ن، 

اإن  �شي  موقع  بح�شب  دولر،  األ��ف   80 نحو 

اإن.

و�شكر ال�شاب املترعن، يف مقطع فيديو 

�شي�شتخدم  اإن��ه  قائا  في�شبوك،  ع��ر   ن�شر 

راق�شا،  ي�شبح  ب��اأن  حلمه  لتحقيق  الأم���وال 

و�شيترع لبع�ص املنظمات يف �شان دييغو.

االنباط-وكاالت

م��ع اإغ����اق امل��ط��اع��م وان��خ��ف��ا���ص كميات 

ال��ط��ع��ام ال���ت���ي ت��ل��ق��ى يف ح���اوي���ات ال��ق��م��ام��ة 

فريو�ص  تداعيات  ب�شبب  بريطانيا،  ب�شوارع 

كورونا، بات على الفئران ال�شعي اإىل اأماكن 

جديدة بحثا عن الطعام.

وحل�����������ش�����ن ح�������ظ ه���������ذه احل������ي������وان������ات، 

منازلهم  اأك���ر يف  ي��اأك��ل��ون  ف��ال��ري��ط��ان��ي��ون 

يف  اأ�شبحت  وبالتايل  وحدائقهم،  و�شققهم 

مرمى هذه القوار�ص، طبقا لتقرير ن�شرته 

�شحيفة “الغارديان” الريطانية، الثنن.

ومل ي��ت��وق��ف الأم�����ر ع��ن��د ح���د ال��ب��ح��ث عن 

القمامة، اإذ اأ�شبحت الفئران اأكر عدوانية، ويف 

حال مل يكن الطعام كافيا، تقوم هذه احليوانات 

هذه  اأخ��ط��ر  وم��ن  البع�ص،  بع�شها  ب��اف��را���ص 

القوار�ص، اجلرذان التي تاأكل بع�شها.

الأمرا�ص  على  ال�شيطرة  مراكز  وح��ذرت 

العدواين وغري  ال�شلوك  والوقاية منها من 

املعتاد لهذه الفئران.

العدواين  ال�شلوك  ف��اإن  خ��راء،  وبح�شب 

مفاجئا،  ي��ك��ون  األ  ي��ج��ب  ال��ق��وار���ص  ل��ه��ذه 

نظرا لأن اأكل اللحوم �شائع بن الثدييات يف 

الأو�شاع املتطرفة.

 وحت����������دث الأك���������ادمي���������ي ال����ري����ط����اين 

املتخ�ش�ص يف علم البيئة، �شتيف بيلماين، اإن 

اأمهات الفئران تاأكل �شغارها على اأن تنجب 

اأخ��رى، معولة على خ�شوبتها  يوما ما مرة 

العالية.

واأف���������ادت ����ش���رك���ات م��ك��اف��ح��ة الآف��������ات يف 

ب��ري��ط��ان��ي��ا ب���زي���ادة ك���ب���رية يف ال��ط��ل��ب على 

خدماتها، وذكرت �شركة “رينت اأوكيل” باأن 

قدرها  زي���ادات  �شهد  موقعها  على  ال��زي��ارات 

80 يف املئة تقريبا مقارنة بالفرة ذاتها من 
العام املا�شي.

وقالت اإن املنازل تقدم جمموعة اأغنى من 

اأكر يف منازلها،  تاأكل  النا�ص  الأطعمة، لأن 

ك��م��ا مي���ار����ش���ون اأع���م���ال ال��ب�����ش��ت��ن��ة اجل���اذب���ة 

للقوار�ص.

وذكر م�شوؤول يف ال�شركة باأن الطلب على 

ازداد  الفئران  مبكافحة  اخلا�شة  خدماتها 

بن�شبة 20 يف املئة، مقارنة بالفرة ذاتها من 

العام املا�شي.

اأ����ش���ب���ح���ت  ال����ف����ئ����ران  اأن  ع�����ن  وحت�������دث 

اأك������ر ج������رءة يف حم����اول����ة اق���ت���ح���ام م���ن���ازل 

ال���ري���ط���ان���ي���ن، خ��ا���ش��ة م���ن خ����ال �شبكة 

البا�شتيكية  والأن��اب��ي��ب  ال�شحي  ال�����ش��رف 

املوجودة يف املنازل.

وق������ال م�������ش���وؤول يف ����ش���رك���ة اأخ�������رى اإن����ه 

ب����ات ي��ت��ل��ق��ى ي��وم��ي��ا ع�����ش��رات ال��ر���ش��ائ��ل من 

ال��ف��ئ��ران،  هجمات  م��ن  ي��ع��ان��ون  بريطانين 

م�شريا اإىل اأن حتى القطط التي ينظر اإليها 

القوار�ص،  مكافحة  يف  قوية  اأداة  اأن��ه��ا  على 

لي�شت فعالة دوما. 

االنباط-وكاالت

�شعر  اأن   ، �شاين�ص  غيلياد  �شركة  اأعلنت 

ع��ق��ار رمي��دي�����ش��ي��ف��ري امل�����ش��اد ل��ل��ف��ريو���ش��ات، 

الذي تنتجه وتقرر ا�شتخدامه كعاج ملر�ص 

كوفيد19-، �شيبلغ 2340 دولرا للمري�ص 

الدول الأكر ثراء ووافقت على  الواحد يف 

للوليات  تقريبا  اإم��دادات��ه��ا منه  كل  اإر���ش��ال 

املتحدة خال ال�شهور الثاثة املقبلة.

وي���ق���ل ه����ذا ال�����ش��ع��ر ب�����ش��ك��ل ط��ف��ي��ف عن 

النطاق، الذي يراوح بن 2520 و2800 

دولر، الذي اقرحه الأ�شبوع املا�شي معهد 

املراجعة ال�شريرية والقت�شادية، وهو هيئة 

بعد  وذل��ك  الأدوي���ة،  اأ�شعار  تبحث  اأمريكية 

وج��دوا  اإن��ه��م  بريطانيون  ب��اح��ث��ون  ق��ال  اأن 

لعائلة  امل��ن��ت��م��ي  دي��ك�����ش��ام��ي��ث��ازون،  ع��ق��ار  اأن 

ال�����ش��ت��ريوي��دات، ال��رخ��ي�����ص وامل���ت���وف���ر على 

نطاق وا�شع قد قلل ب�شكل كبري من الوفيات 

ب����ن احل�������الت احل����رج����ة امل�������ش���اب���ة مب��ر���ص 

كوفيد19-.

ال��ط��ل��ب على  ي��رت��ف��ع  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن 

رميدي�شيفري باعتباره اأحد العاجات، التي 

ات�شح اأنها تغري م�شار كوفيد19-.

عن  يوؤخذ  ال��ذي  العقار،  �شاعد  اأن  وبعد 

التعايف  ف��رات  تق�شري  على  الوريد،  طريق 

يف امل�شت�شفيات يف التجارب ال�شريرية، ح�شل 

على موافقة با�شتخدامه يف احلالت احلادة 

يف  كاملة  موافقة  ون���ال  املتحدة  ب��ال��ولي��ات 

اليابان.

الذين  الأمريكين،  للمر�شى  وبالن�شبة 

اإن دورة  لديهم تاأمن جتاري، قالت غيلياد 

دولرا،   3120 �شُتَكلف  اأيام  العاج ملدة 5 

اأو 520 دولرا لكل قارورة.

ع��ن مبلغ  باملئة   33 بن�شبة  ذل��ك  وي��زي��د 

390 دولرا لكل قارورة، الذي قالت غيلياد 
املتقدمة  ال���دول  حل��ك��وم��ات  �شتحملها  اإن��ه��ا 

وامل��ر���ش��ى الأم��ريك��ي��ن يف ب��رام��ج ال��رع��اي��ة 

ال�شحية احلكومية.

اأوداي  دانييل  ق��ال  مفتوحة،  ر�شالة  ويف 

اإن ال�شعر  الرئي�ص التنفيذي ل�شركة غيلياد 

نظرا  يوفرها  التي  القيمة  ع��ن  كثريا  يقل 

ميكن  م��ب��ك��را  امل�شت�شفى  م��ن  اخل����روج  لأن 

يف  للمري�ص  دولر  األ��ف   12 نحو  يوفر  اأن 

الوليات املتحدة.

املر�شى، مثل  تدافع عن  وجت��ادل هيئات 

بابليك �شيتيزن، باأن التكلفة يجب اأن تكون 

بدعم  ت��ط��وي��ره  مت  رميدي�شيفري  لأن  اأق���ل 

مايل من حكومة الوليات املتحدة.

وق��ال��ت غ��ي��ل��ي��اد اأي�����ش��ا اإن��ه��ا واف��ق��ت على 

موا�شلة اإر�شال اإمداداتها من رميدي�شيفري 

الإن�����ش��ان��ي��ة  واخل���دم���ات  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اإىل 

الأمريكية حتى نهاية �شبتمر.

االنباط-عمان

كوفيد 19- اأو ما يعرف بفريو�ص كورونا 

تغري  يف  ت�شبب  ال��ذي  املنعطف  ك��ان  امل�شتجد 

جذري يف �شلوكيات النا�ص حول العامل، وغري 

اأمن����اط احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة ب�شكل ك��ام��ل، ذل��ك 

بحكوماتها  ال��دول  يقلق  هاج�شاً  اأ�شحى  اأن��ه 

من  للحد  م�شركاً  العمل  لي�شبح  و�شعوبها 

انت�شار هذه اجلائحة، والأردن كغريه من دول 

العامل اتبع اإجراءات م�شددة خا�شة يف بدايات 

اإج��راءات وقائية قا�شية تفاعل  الأزمة واتخذ 

معها اجلميع فكان اإغاق املدار�ص واملوؤ�ش�شات، 

اعتماداً  احلياة  ا�شتمرارية  على  املحافظة  مع 

العملية  ال��رق��م��ي��ة ل���ش��ت��ك��م��ال  ع��ل��ى احل��ل��ول 

التعليمية لطلبة املدار�ص واجلامعات واملعاهد 

وغريها.

اأوراجن الأردن خال  يف هذا الإط��ار �شّبت 

اهتمامها  امللمو�شة  وتداعياتها  كورونا  اأزم��ة 

على دعم املجتمع املحلي بعدة اأ�شكال فاأطلقت  

م���ب���ادرات خم��ت��ل��ف��ة رك���ز ب��ع�����ش��ه��ا ع��ل��ى ق��ط��اع 

اأب��رز حم��اور ال�شركة  اأح��د  التعليم ال��ذي يعّد 

دوماً  يحظى  والذي  الجتماعية،  للم�شوؤولية 

تعزيز  ع��ر  م�شتمر  وت��ط��وي��ر  كبري  باهتمام 

ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة وت�����ش��خ��ري امل������وارد ال��رق��م��ي��ة 

لرفع كفاءة اأطراف املعادلة املتمثلة باملعلمن 

والطلبة.

م����ن ���ش��م��ن ه�����ذه اجل����ه����ود ك���ان���ت م��ن�����ش��ة 

التي متثل ثمرة جهود  “مفهوم” التفاعلية، 
eLearment(  ( ل��ريم��ن��ت  اإي  ���ش��رك��ة 

الأردن،  واأوراجن  الإل������ك������روين  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 

م�شرقاً  من��وذج��اً  لتقّدم  ب��ق��ّوة  انطلقت  حيث 

ويواكب  امل�شتقبل  ي�شت�شرف  ال��ذات��ي  للتعلم 

من  ك��ّل  لتعزيز  وي�شخرها  العاملية  التغريات 

اإتاحة  عر  وخمرجاتها،  التعليمية  العملية 

ك��ل ال���درو����ص امل��ب��ن��ي��ة وف���ق امل��ن��اه��ج الوطنية 

الأول وحتى  ال�شف  باأ�شاليب ع�شرية لطلبة 

التوجيهي، وقد ا�شتفاد منها اآلف الطلبة.

عمل  نتاج  كانت  تفاعلية  »مفهوم” من�شة 

لت�شميم  والبحث  التطوير  م��ن  �شنوات   9
وج��ه��ة جت��م��ع ال���درو����ص مل���واد ال��ل��غ��ة العربية، 

واللغة الإجنليزية، والريا�شيات والعلوم لكا 

دائ��م  ب�شكل  واإتاحتها  ال��درا���ش��ي��ن،  الف�شلن 

املعلمن  كانوا من  �شواًء  امل�شتخدمن  جلميع 

اأو ال��ط��ل��ب��ة، ف�����ش��ًا ع��ن مت��ك��ن ال��ط��ل��ب��ة من 

والختيار  ينا�شبهم  ال��ذي  بالوقت  ال��درا���ش��ة 

م��ن جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة م��ن اأ���ش��ال��ي��ب التعليم 

الن�شط والتفاعلي املحّدثة ب�شكل دوري، مثل 

والألعاب  الفيديوهات،الأن�شطة  ال�شروحات، 

خال  وناجحاً  ب���ارزاً  دوره��ا  وب��دا  التعليمية، 

هذه الأزمة.

ويف ظ���ل ال���ظ���روف ال��ت��ي ف��ر���ش��ت��ه��ا اأزم����ة 

عن  التعليم  تطوير  اأهمية  جتّلت  “كورونا” 
بعد والتعلم الذاتي كمفاهيم اأ�شا�شية يف قلب 

الأردن  اأوراجن  كثفت  وق��د  امل�شتقبل،  جت��ارب 

جهودها يف هذا املجال، 

“مفهوم” لنوعية وكفاءة التعليم  وتلتفت 

ال�شعيد  على  امل�شتقبل  لتحديات  ومائمته 

املحلي والعاملي، اإدراك��اً لدور التعليم يف �شقل 

ذلك  ترجمت  وق��د  امل�شتقبل،  جيل  �شخ�شية 

عر املنهجية التفاعلية املّت�شقة مع املخرجات 

ال��ع��ام��ة واخل��ا���ش��ة امل���ح���ددة م��ن ق��ب��ل امل��ن��ه��اج 

وتقييم  متابعة  اإمكانية  وتوفريها  الأردين، 

وتعزيز  الف�شل  م���دار  على  للطلبة  املعلمن 

ال�شتك�شاف  مثل  ال��ازم��ة  العملية  امل��ه��ارات 

الفروق  مراعاتها  اإىل  بالإ�شافة  وال�شتنتاج، 

ال��ع��م��ري��ة وم��ت��ط��ل��ب��ات ك���ل م��رح��ل��ة درا���ش��ي��ة 

اإىل  الأول  ال�شف  م��ن  املنهاج  على  لحتوائه 

التوجيهي.

املن�شة  م��زاي��ا  اأه��م  اأح��د  التوا�شل  وي�شّكل 

ا�شتباق  عاتقها  على  اأخ���ذت  ال��ت��ي  التفاعلية 

متّكن  اإذ  ف��ّع��ال��ة،  درا���ش��ي��ة  جت���ارب  متطلبات 

التوا�شل ب�شكل مبا�شر  الطلبة واملعلمن من 

عن  املحاكاة  اأو  وال�شورة  ال�شوت  طريق  عن 

اإىل  ت�شتند  اإلكرونية  تفاعلية  م��ادة  طريق 

البث  خا�شية  اأن  علماً  ل�شطناعي،  ال��ذك��اءا 

حتقيق  يف  ي�شهم  م��ا  قريباً،  �شتتوفر  املبا�شر 

اإي  و  الأردن  اأوراجن  و�شعتها  التي  الأه���داف 

ب��الرت��ق��اء  واملتمثلة  اأع��ي��ن��ه��ا،  ن�شب  لريمنت 

العملية  وت�شهيل  للطلبة  الرقمية  باملهارات 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت���زوي���د ك���اف���ة امل�����ش��ارك��ن فيها 

ب��������الأدوات ال����ازم����ة، ب���ل وت�����ش��ك��ي��ل م��وؤ���ش�����ش��ة 

تعليمية عن ُبعد باملفهوم احلديث.

مبن�شة  الأردن  اأوراجن  اه��ت��م��ام  وي��ن��ب��ث��ق 

ع��ام،  ب�شكل  والتعليم  خ��ا���ص،  ب�شكل  مفهوم 

من التزامها بت�شريع وترية التحّول الرقمي، 

لإبقاء  الرقمية  وحلولها  مواردها  وت�شخري 

الأردن�����ي�����ن ع��ل��ى ات�������ش���ال ب��ك��ل م���ا ي��ه��م��ه��م، 

تعود  نوعية  ن��ق��ات  اإح����داث  م��ن  ومتكينهم 

ال��ذي  الأم���ر  بالتقدم،  باأكمله  املجتمع  على 

كال�شريك  وم�شوؤوليتها  دوره��ا  اإط��ار  يف  يقع 

للمنظومة  رئي�شي  وداع��م  للمملكة  الرقمي 

التعليمية.


