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ولي العهد يشيد بجهود موظفي 
أمانة عّمان خالل أزمة كورونا

3 إصابات غير محلية بـ كورونا الرزاز: المساعدات والمنح المقدمة لألردن دليل على ثقة العالم باقتصاده

الجمارك تدرج شركات جديدة 
لبرنامج القائمة الذهبية

االنباط-عمان

ت�صادف اليوم الثالثاء الذكرى الثامنة والأربعون لوفاة جاللة 

امللك طالل بن عبداهلل، طيب اهلل ثراه.

ففي ال�صابع من متوز من عام 2791 رحل جاللته بعد اأن �صجل 

وت��ط��وي��ر احلياة  الأردين  ال��د���ص��ت��ور  اأب��رزه��ا  م��ن  نوعية  اإجن����ازات 

ال�صيا�صية يف الأردن. ومنذ اأن اعتلى جاللة امللك الراحل العر�ش 

عبد  امللك  ا�صت�صهاد جاللة  بعد   1591 عام  اأيلول  من  ال�صاد�ش  يف 

اهلل بن احل�صني طيب اهلل ثراه، على عتبات امل�صجد الأق�صى وهو 

الكربى  العربية  الثورة  ومبادئ  نهج  تر�صيخ وجتذير  اإىل  يتطلع 

اأجل  ث��راه، من  اهلل  علي، طيب  بن  ال�صريف احل�صني  قادها  التي 

يف  لهم  الف�صلى  واحل��ي��اة  وا�صتقاللهم  وحريتهم  ال��ع��رب  وح���دة 

م�صرية الدولة الأردنية.

�صاند  كلية  الع�صكرية يف  علومه  تلقى  ال��ذي  اهتم جاللته  لقد 

هري�صت باإجراء الإ�صالحات الد�صتورية التي تعزز دعائم املجتمع 

اأم��ام  وامل�����ص��وؤول��ي��ة  والق��ت�����ص��ادي��ة  ال�صيا�صية  احل��ري��ة  ال��ق��ائ��م على 

من  الثامن  يف  �صدر  ال��ذي  الأردين  الد�صتور  واأب��رزه��ا  ال��ق��ان��ون، 

الأردين حقوقه ويعد  الذي كفل لل�صعب  الثاين عام 2591  كانون 

م��ن اأح���دث ال��د���ص��ات��ري يف ال��ع��امل واأك��ره��ا دمي��ق��راط��ي��ة و���ص��ورى 

والجتماعية  القت�صادية  امل�صامني  الد�صتور  وت�صمن  وانفتاحا. 

مبا يف ذلك حق كل مواطن يف العمل والتعليم والرفاه الجتماعي 

اأ�صبح  اأمام جمل�ش النواب الذي  كما انه جعل احلكومة م�صوؤولة 

ميلك �صلطة منح الثقة اأو حجبها عن اأية حكومة مبوجب اأحكام 

امل����ادة 45 م��ن ال��د���ص��ت��ور، الأم����ر ال���ذي رف���ع م��ن م�����ص��ت��وى احل��ي��اة 

ب��ال��دول  اأ���ص��وة  ب��ه��ا  تليق  ال��ت��ي  امل��رت��ب��ة  اإىل  اململكة  ال��ربمل��ان��ي��ة يف 

الدميقراطية الأخرى.

التفا�صيل �ص »5«

 الذكرى الثامنة واألربعون لوفاة الملك طالل بن عبداهلل اليوم

حقوقيون وإعالميون : جائحة كورونا فرصة 
لتعزيز العالقة بين المواطن والحكومة

الرزاز ينقل تحيات الملك للمشاركين 
في معسكرات الحسين

 800 ألف يورو من إيطاليا ضمن قرض 
ميسر لدعم قطاع التعليم بالمملكة

االنباط-عمان

زار رئي�ش ال��وزراء الدكتور عمر ال��رزاز اليوم 

ال���دويل،  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزارة  الث��ن��ني، 

وال��ت��ق��ى وزي�����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���اون ال����دويل 

ال��وزارة،  وكبار موظفي  الرب�صي  و�صام  الدكتور 

الع�صع�ش  حممد  الدكتور  املالية  وزي��ر  بح�صور 

وامني عام الوزارة زينة طوقان.

وزي��ر  م��ن  اي��ج��از  اإىل  ال���وزراء  رئي�ش  وا�صتمع 

امل�صاعدات  ح��ول  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط 

على  �صرفها  واأوج����ه  للمملكة،  امل��ق��دم��ة  وامل��ن��ح 

التدقيق  واآلية  الوطنية  الولوية  ذات  امل�صاريع 

والرقابة عليها.

واك��د رئي�ش ال��وزراء ان الدعم املقدم ل��الأردن 

�صواء  باململكة  عاملية  ثقة  على  ويوؤ�صر  م�صتمر، 

ما يتعلق باأوجه الدعم اأو ا�صدار �صندات اليورو 

بوند التي متت اخريا.

وقال الرزاز يف ت�صريحات �صحفية عقب اللقاء 

هذه الثقة بالقت�صاد  على  نركز  ال�صبوع  “هذا 
الردين وبو�صعنا النقدي واحتياطاتنا املوجودة 

وقدرة القطاع اخلا�ش على التعايف والتعامل مع 

الطوارئ، وهذا ما اثبته القطاع اخلا�ش، ونحن 

فخورون به”.

واكد اننا نقدم للعامل فر�صة باأن يكون الردن 

دولة جاذبة لال�صتثمارات لتقدمي �صلع وخدمات 

اأن وزيري  على م�صتوى املنطقة ككل، لفتا اإىل 

�صيتحدثون  اآخرين  ووزراء  واملالية  التخطيط 

الردن  ي�صتقطبه  ما  ح��ول  املقبلة  الي��ام  خ��الل 

م���ن ا����ص���ت���ث���م���ارات خ����الل ال����ص���ه���ر الخ������رية يف 

جائحة كورونا. وتابع “هذه �صهادات ثقة عاملية 

يف  امللك  جاللة  عنها  يعرب  الردين  بالقت�صاد 

ل��الأردن  العالية  الثقة  وه��ذه  الدولية،  املحافل 

مب��وق��ع��ه ال�����ص��ي��ا���ص��ي والإق��ل��ي��م��ي والق��ت�����ص��ادي 

بتعزيز  ال������وزراء  رئ��ي�����ش  ووج����ه  واملجتمعي”. 

على  امل��واط��ن��ني  واط����الع  وامل��ك��ا���ص��ف��ة  ال�صفافية 

اوج����ه ال��دع��م امل����ايل ل�����الأردن ���ص��واء ع��ل��ى �صكل 

قرو�ش مي�صرة اأو منح واآليات �صرفها والرقابة 

اإىل وج��ود  ال�����ص��دد  ب��ه��ذا  ال����رزاز  عليها. وا���ص��ار 

رقابة داخلية من احلكومة ومن جمل�ش النواب 

ف�صال  م�صتقلة  رقابية  كجهة  املحا�صبة  ودي��وان 

ع��ن ال��رق��اب��ة ال��ت��ي مت��ار���ص��ه��ا ال����دول واجل��ه��ات 

املانحة على اوجه انفاق هذه امل�صاعدات.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

ح���الت   3 ت�����ص��ج��ي��ل  ال�����ص��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 

الأردن،  يف  امل�صتجّد  ك��ورون��ا  بفريو�ش  ج��دي��دة 

ام�ش الثنني، جميعها خارجّية، لريتفع العدد 

وت���وزع���ت   .7611 اإىل  ل���الإ����ص���اب���ات  الإج����م����ايل 

امل��وج��ز الإع��الم��ي  احل����الت اجل��دي��دة بح�صب 

ال�صحة  ووزارة  ال�����وزراء  رئ��ا���ص��ة  ع��ن  ال�����ص��ادر 

من  القادمني  بني  حالتان  الآت���ي:  النحو  على 

ال�����ص��ع��ودي��ة مّم���ن ي��ق��ي��م��ون يف ف���ن���ادق احل��ج��ر، 

ال���ك���رام���ة ل�صخ�ش  وح���ال���ة م���ن م���رك���ز ح�����دود 

م���ن ج��ن�����ص��ّي��ة ع���رب���ّي���ة، مّت ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه وف��ق 

�صفاء  51 حالة  لت  �ُصجِّ كما  املّتبع.  الربوتوكول 

جاءت تفا�صيلها كما يلي: 41 حالة يف م�صت�صفى 

الأمري حمزة، وحالة واحدة يف م�صت�صفى امللكة 

علياء.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

موؤ�ص�صة  و  ل��ل��دواج��ن  الأه��ل��ي��ة  �صركة  ان�صمت 

القائمة  ب��رن��ام��ج  اىل  ل���الط���ارات  ه����ارون  م��اج��د 

ال��ذه��ب��ي��ة يف جم���ال ال���ص��ت��رياد؛ ل��ال���ص��ت��ف��ادة من 

ال��ت�����ص��ه��ي��الت اجل��م��رك��ي��ة امل��م��ن��وح��ة ل��ل�����ص��رك��ات 

جلنة  انتهت  اأن  بعد  القائمة  ه��ذه  على  امل��درج��ة 

امل��ي��داين،  التدقيق  عمليات  م��ن  الل��ت��زام  تدقيق 

وال��ت��ي �صملت ال��ت��ح��ق��ق م��ن م��ت��ط��ل��ب��ات الل��ت��زام 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات اجل���م���رك���ي���ة، وم��ت��ط��ل��ب��ات 

الأم������ان، وك���ذل���ك ال��ت��دق��ي��ق ع��ل��ى اأن��ظ��م��ة العمل 

ب��اإج��راءات  اخلا�صة  اخلارجية  بالتجارة  املتعلقة 

ال��ت��زام  م��دى  تقييم  بعد  والت�صدير،  ال���ص��ت��رياد 

حي�ث  اجلمركية،  والأنظمة  بالت�صريعات  ال�صركة 

حققوا �صروط ومعايري برنامج القائمة الذهبية 

فئة  �صمن  ت�صنيفهم  ومت  ال���ص��ت��رياد،  جم��ال  يف 

اخلطورة املتدنية.

وق�����ام م���دي���ر ع����ام اجل���م���ارك ال���ل���واء ال��دك��ت��ور 

ع��ب��دامل��ج��ي��د ال��رح��ام��ن��ة خ����الل ت�����ص��ل��ي��م��ه ���ص��ه��ادة 

ال��ق��ائ��م��ة ال��ذه��ب��ي��ة ل��ل�����ص��رك��ات ت���اأك���ي���ده اأه��م��ي��ة 

ال��ربن��ام��ج ال����ذي ي��رت��ك��ز ع��ل��ى م��ف��ه��وم ال�����ص��راك��ة 

القطاعني  بني  امل�صرتكة  امل�صوؤولية  و  احلقيقية 

العام و اخلا�ش.

وي�اأت�ي ذلك يف �صبيل جعل الأردن بيئ�ة خ�صب�ة 

املتمي�زة  اخلدم�ة  تقدي�م  خ�الل  م�ن  لال�ص�تثمار 

الأردن��ي�����ة،  اجل��م�����ارك  م�ع  املتعاملي�ن  لقطاع�ات 

والت�صدي�ر،  ال�ص�ترياد  �ص�ركات  ت�ص�مل:  والت�ي 

والتخلي��ش، والنق�ل، وامل�ص�تودعات.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط - عمان 

ب��ن عبداهلل  احل�صني  الأم���ري  �صمو  اأ���ص��اد 

ال��ث��اين، ويل ال��ع��ه��د، ب��ج��ه��ود ال��ع��ام��ل��ني يف 

اأزم��ة فريو�ش  الكربى خ��الل  اأم��ان��ة عّمان 

كورونا امل�صتجد.

الثنني،  ام�ش  لقائه  �صموه، خالل  ونقل 

ب��ح�����ص��ور اأم�����ني ع���م���ان ال���دك���ت���ور ي��و���ص��ف 

ال�������ص���وارب���ة، ع������دداً م���ن روؤ�����ص����اء الأق�������ص���ام 

ال��دوائ��ر يف مقر الأم��ان��ة، حتيات  ومديري 

ج����الل����ة امل����ل����ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين جل��م��ي��ع 

تقدير  �صموه  موؤكداً  الأم��ان��ة،  يف  العاملني 

ج���الل���ة امل���ل���ك ل���ل���دور ال�����ذي ي���ق���وم���ون به 

لحتواء الفريو�ش.

واعتزازه بجميع  �صموه عن فخره  وعرب 

العاملني يف امليدان.

التفا�صيل �ص »2«

  االنباط - عمان 

النباط-عمان

النقا�صية  اجلل�صة  يف  امل�صاركون  طالب 

بالتعاون مع  الإع��الم  التي نظمها معهد 

الإع��الم��ي،  للتعاون  الفرن�صية  ال��وك��ال��ة 

ع����رب ت��ق��ن��ي��ة الت���������ص����ال امل����رئ����ي م�����ص��اء 

ما  “ال�صحافة  ب��ع��ن��وان  الأح������د،  اأم�������ش 

والقيود” ب���اأن  احل���ري���ات  ك���ورون���ا:  ب��ع��د 

م�صاحة  يف  وا�صحة  �صيا�صة  هناك  تكون 

احلريات، وفر�صة يف ظل جائحة كورونا 

واحلكومة  املواطن  بني  العالقة  لتعزيز 

من خالل ان�صيابية املعلومات.

وق�����ال امل���ح���ام���ي حم��م��د ق��ط��ي�����ص��ات اإن 

يف  “اأزمة  ���ص��ه��دت  الإع���الم���ي���ة  ال�����ص��اح��ة 

�صكلت  فقد  اأزمات”،  اإع���الم  ل  الإع����الم 

ف��رتة الأزم����ة درا���ص��ة ح��ال��ة مهمة ل�صكل 

حرية  وم�����ص��اح��ات  ال�صحافية  احل��ري��ات 

ع���دد  زادت  ح���ي���ث  وال����ت����ع����ب����ري،  ال����������راأي 

ال��ق�����ص��اي��ا اجل���رائ���م الإل��ك��رتون��ي��ة خ��الل 

املا�صي بن�صبة  ال��ع��ام  الإغ���الق ع��ن  ف��رتة 

ملحوظة.

التفا�صيل �ص »4«

  االنباط - عمان 

 ن��ق��ل رئ��ي�����ش ال�������وزراء ال���دك���ت���ور عمر 

ال�������رزاز، حت���ي���ات ج���الل���ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

والأم���ري احل�صني  اب��ن احل�صني،  ال��ث��اين 

ال�����ص��ب��اب  اإىل  ال��ع��ه��د،  ع���ب���داهلل ويل  ب���ن 

للعمل  احل�صني  مع�صكرات  يف  امل�صاركني 

خالل  وذل��ك  )الرقمية(،   0202 والبناء 

رع��اي��ت��ه ام�����ش الث���ن���ني ح��ف��ل الف��ت��ت��اح، 

ع���رب ت��ق��ن��ي��ات الت�������ص���ال ال���رق���م���ي، من 

الإبداع والبتكار )الواقع  خالل مع�صكر 

الف���رتا����ص���ي(، ب��ح�����ص��ور وزي����ر ال�����ص��ب��اب 

ال��دك��ت��ور ف���ار����ش ال���ربي���زات واأم�����ني ع��ام 

اجلبور.  ح�صني  الدكتور  ال�صباب  وزارة 

الرزاز اأعرب عن اعتزازه مبرور اأكر من 

والتي  املع�صكرات،  انطالق  على  عاما   05

بقوة  توا�صلت  ال��راه��ن��ة،  ال��ظ��روف  رغ��م 

وت�صميم �صبابنا على موا�صلة هذا الرث 

الكبري، وا�صتثمار اأوقات فراغهم، موجها 

و�صابة  ���ص��اب  ك��ل  اىل  وال��ت��ق��دي��ر  التحية 

ي�صارك يف املع�صكرات.

»
التفا�صيل �ص »10

  االنباط - عمان 

الإي��ط��ال��ي��ة ومنظمة  ال�����ص��ف��ارة  وق��ع��ت 

ال���ي���ون�������ص���ك���و، ب���ح�������ص���ور وزي������ر ال��رتب��ي��ة 

ام�ش  النعيمي،  تي�صري  الدكتور  والتعليم 

الث��ن��ني، ات��ف��اق��ي��ة ل��دع��م ب��رن��ام��ج تعزيز 

األف  بقيمة 008  للوزارة  املوؤ�ص�صي  النظام 

ي����ورو، �صمن مت��وي��ل م��ت��ع��دد ال�����ص��راك��ات 

ان�صم اإليه الدعم الإيطايل اأخرياً.

وت���اأت���ي الت��ف��اق��ي��ة اجل���دي���دة يف اإط����ار 

الإيطالية  احلكومة  من  املقدم  القر�ش 

وتنفيذ  الأردن  يف  التعليم  ق��ط��اع  ل��دع��م 

امل���وارد  لتنمية  الوطنية  ال�صرتاتيجية 

ميزانية  ودع���م   ،5202-6102 ال��ب�����ص��ري��ة 

ي�����ورو؛ يتم  ب��ق��ي��م��ة 58 م��ل��ي��ون  ال��ق��ط��اع 

���ص��رف��ه��ا ع���ن ط��ري��ق ق��ر���ش م��ي�����ص��ر من 

تعليم  مكونات  لدعم  الإمنائية  امل�صاعدة 

والتعليم  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا،  امل��ب��ك��رة  ال��ط��ف��ول��ة 

املوارد  الفني والتقني، وتنمية  والتدريب 

التعليمي.ووقع  النظام  وتعزيز  الب�صرية 

عمان  يف  الإي���ط���ايل  ال�صفري  الت��ف��اق��ي��ة، 

فابيو كا�صي�ش.

التفا�صيل �ص »3«
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء  7 / 7 / 2020 

ولي العهد يشيد بجهود موظفي أمانة عّمان خالل أزمة كورونا

مندوبًا عن الملك.. 
الحنيطي يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران 49

بني هاني: 8 ماليين خسائر بلدية اربد بسبب كورونا

الصفدي ووزراء الخارجية العرب يبحثون اليوم مستجدات القضية الفلسطينية

األمير مرعد: ضرورة تقديم أفضل 
الخدمات الطبية للمصابين العسكريين

فتح باب التقدم بطلبات الترشح 
لمنصب رئيس »مؤتة«

»األردنية« ُتكرم طالبين من األوائل 
على العالم بامتحان مزاولة الطب

األماكن الطبيعية بالكرك تشهد حركة سياحية نشطة

االنباط - عمان 

اأ�����س����اد ���س��م��و االأم������ري احل�������س���ن ب��ن 

بجهود  ال��ع��ه��د،  ال��ث��اين، ويل  ع��ب��داهلل 

ال��ع��ام��ل��ن يف اأم����ان����ة ع���ّم���ان ال��ك��رى 

خالل اأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد.

ون���ق���ل ���س��م��وه، خ����الل ل��ق��ائ��ه ام�����س 

الدكتور  عمان  اأمن  بح�سور  االثنن، 

ي��و���س��ف ال�����س��وارب��ة، ع����دداً م��ن روؤ���س��اء 

ال���دوائ���ر يف مقر  االأق�������س���ام وم���دي���ري 

عبداهلل  امللك  جاللة  حتيات  االأم��ان��ة، 

االأم��ان��ة،  ال��ع��ام��ل��ن يف  ال��ث��اين جلميع 

م����وؤك����داً ���س��م��وه ت��ق��دي��ر ج���الل���ة امل��ل��ك 

ل���ل���دور ال�����ذي ي���ق���وم���ون ب���ه الح���ت���واء 

الفريو�س.

وع���ر ���س��م��وه ع��ن ف��خ��ره واع���ت���زازه 

ولكل من  امليدان،  يف  العاملن  بجميع 

�ساهم يف الو�سول اإىل م�ستوى معتدل 

�سمن موؤ�سرات اخلطر ال�سحي.

ال�سواربة عن تقديره  اأعرب  بدوره، 

الهتمام جاللة امللك و�سمو ويل العهد 

بجهود اأمانة عمان خالل االأزمة التي 

مت��ث��ل��ت مب���ه���ام وق���ائ���ي���ة وخ���دم���ات���ي���ة، 

وحمالت  العام،  التعقيم  عمليات  مثل 

ال��ن��ظ��اف��ة يف ال���ب���وؤر وم��ن��اط��ق احل��ج��ر، 

وت�����ق�����دمي اخل�����دم�����ات االإل����ك����رتون����ي����ة 

عر  املواطنن  مع  امل�ستمر  والتوا�سل 

والتن�سيق  االت�����س��ال،  ق��ن��وات  خمتلف 

وال����ت����ع����اون م����ع خم��ت��ل��ف امل���وؤ����س�������س���ات 

الر�سمية.

االنباط - عمان 

م���ن���دوب���اً ع����ن ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل 

امل�سلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  ال��ث��اين، 

رعى رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة اللواء 

ال���رك���ن ي��و���س��ف اأح���م���د احل��ن��ي��ط��ي، ام�����س 

م��ر���س��ح��ي  دورة  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  االث���ن���ن، 

ال�����ط�����ريان/49، يف ك��ل��ي��ة امل���ل���ك احل�����س��ن 

اجلوية، بح�سور قائد �سالح اجلو امللكي، 

واآمر كلية امللك احل�سن اجلوية.

وُب����دئ االح��ت��ف��ال ب��ال�����س��الم امل��ل��ك��ي ثم 

تفقد راعي احلفل طابور اخلريجن.

االأردنية  امل�سلحة  القوات  مفتي  واألقى 

كلمة،  الدراو�سة  ماجد  الدكتور  العميد 

ق����ال ف��ي��ه��ا: ال���ي���وم ن����زف ل��ك��م ول��ل��وط��ن 

من  ك�سهام  تنطلق  االأب��ط��ال،  م��ن  كوكبة 

اأغمادها،  �ستّلت من 
ُ
اأ ُجَعِبها، و�سيوِف حق 

ت�سول  من  كل  وج��ه  يف  منيعاً  �سداً  لتقف 

امل��ب��ارك��ة  االأر�����س  ه���ذه  ي��ط��اأ  اأن  نف�سه  ل��ه 

اإن��ه��م ث��ل��ة م��وؤم��ن��ة  اأو ي��ح��ل��ق يف ���س��م��ائ��ه��ا، 

واخللق  العقيدة  ونقاء  ب��االإمي��ان  ازدان���ت 

ال��ق��ومي، اأق�����س��م��وا على ال���والء واالن��ت��م��اء 

حل���م���ل ال���ر����س���ال���ة و�����س����رف امل�������س���وؤول���ي���ة، 

ب�������س���دق واأم�����ان�����ة واإخ������ال�������س، ل��ي��ك��ون��وا 

ق���ّرة ع��ن ل��ق��ائ��دن��ا االأع��ل��ى، وي���داً ل�سون 

منجزاته  وحفظ  وع��زت��ه،  الوطن  كرامة 

باأعن  اأردن��ي��ة  �سناعة  اإنهم  ومكت�سباته، 

بعقيدتهم،  م��وؤم��ن��ون  ح��ك��ي��م��ة،  ها�سمية 

باإميانهم،  مت�سلحون  بدينهم،  متم�سكون 

ومتوكلون على ربهم«.

وق����ال اآم����ر ك��ل��ي��ة احل�����س��ن اجل���وي���ة يف 

تت�سرف  امل���ب���ارك  ال��ي��وم  ه���ذا  “يف  ك��ل��م��ت��ه 

ك��ل��ي��ة امل���ل���ك احل�����س��ن اجل���وي���ة ب��ت��خ��ري��ج 

و�سقور  ال��وط��ن  حماة  م��ن  ج��دي��دة  دفعة 

حتت  االن�����س��واء  اخ��ت��اروا  ال��ذي��ن  ال�سماء 

راي���ة ال�����س��رف وال���ف���داء ل��ل��ذود ع��ن حمى 

الوطن«.

الن�سامى  م��ن  اخل��ري��ج��ن  اأن  واأ���س��اف 

وال��ن�����س��م��ي��ات اأمت�������وا ج��م��ي��ع امل��ت��ط��ل��ب��ات 

االأك�����ادمي�����ي�����ة وال���ع���م���ل���ي���ة ب���ك���ل م��ه��ن��ي��ة 

واح��������������رتاف، وج���������رى م���ن���ح���ه���م درج������ة 

البكالوريو�س يف علوم الطريان مت�سلحن 

�سعارهم  واالأكادميية،  الع�سكرية  باملعرفة 

حب الوطن واالإخال�س للعر�س املفدى.

وقّلد اللواء الركن احلنيطي االأجنحة 

التقديرية  اجل��وائ��ز  ووّزع  ل��ل��خ��ري��ج��ن، 

يف  االأوىل  ب����امل����راك����ز  ال����ف����ائ����زي����ن  ع���ل���ى 

تخ�س�ساتهم.

امل�سرتكة  االأرك��ان  هيئة  رئي�س  و�ساهد 

واحل�������س���ور ا���س��ت��ع��را���س��اً ع�����س��ك��ري��اً ج��وي��اً 

املقاتلة  امللكي  نفذته طائرات �سالح اجلو 

اإع��ج��اب  اال�ستعرا�س  ون��ال  وال��ع��ام��ودي��ة، 

احل�سور.

ك��ب��ار �سباط  م��ن  ع��دد  وح�سر احل��ف��ل 

ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة االأردن�����ي�����ة - اجل��ي�����س 

الع�سكرين. وامللحقن  العربي 

  االنباط - اربد 

املهند�س  ال��ك��رى  ارب���د  بلدية  رئي�س  ق��ال 

حوايل  خ�سرت  البلدية  ان  ه��اين  بني  ح�سن 

ثمانية مالين دينار ب�سبب جائحة كورونا .

وا�ساف يف ت�سريح �سحفي ام�س ان املردود 

اجلائحة  بفعل  ك��ث��رياً  ت�سرر  للبلدية  امل���ايل 

ال  البلدية  اأن  منوهاً  االإي����رادات  قلت  اأن  بعد 

اإيراداتها  اأية جهة وجميع  تتلقى متوياًل من 

كل  موازنتها  اإق��رار  عند  عليها  وتعتمد  ذاتية 

عام.

وبن اأنه رغم اخل�سومات واالإعفاءات على 

الوزراء  اأقرها جمل�س  التي  والر�سوم  الفوائد 

�ستكون  بالبلدية  حلقت  التي  االأ�سرار  اأن  اإال 

ذات اأثر �سلبي لعدد من االأعوام املقبلة موؤكداً 

العام على تنفيذ جميع  البلدية تعمل هذا  ان 

العطاءات التي طرحتها �سابقاً ومتت اإحالتها 

قبل  الر�سمية  اإج��راءات��ه��ا  جميع  وا���س��ت��ك��م��ال 

�سدور قرار وقف العطاءات والتعيينات للعام 

احلايل.

اال�ستمرار  على  قادرة  اربد  بلدية  اأن  وبن 

ب���ال���ق���ي���ام ب����اجل����وان����ب ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة وت���ق���دمي 

اخل������دم������ات وا�����س����ت����ك����م����ال ب���ع�������س امل�������س���اري���ع 

التعبيد  جمال  يف  خا�سة  ال�سابقة  والعطاءات 

و�سيانة  االأر�سفة  وان�ساء  الرئي�سة  لل�سوارع 

والبيئة  ال�سحة  اع��م��ال  وا���س��ت��م��رار  احل��دائ��ق 

مع تكثيف اجلهود ب�سكل اأكر ل�سمان تقدمي 

اأف�سل اخلدمات للمواطنن.

االنباط - عمان 

ت���ع���ق���د ال��������دول االأع���������س����اء يف ال���وف���د 

املنبثق عن جلنة مبادرة  العربي  الوزاري 

ال�سالم العربية، اليوم الثالثاء، اجتماعاً 

بالق�سية  امل��رت��ب��ط��ة  امل�����س��ت��ج��دات  ل��ب��ح��ث 

الفل�سطينية.

االأردن  خ���ارج���ي���ة  وزراء  و���س��ي��ب��ح��ث 

واالإم�����ارات وال�����س��ع��ودي��ة وم�����س��ر وامل��غ��رب 

باالإ�سافة  الوفد،  يف  االأع�ساء  وفل�سطن 

العربي  الع�سو  اإىل وزراء خارجية تون�س 

رئي�س  ُعمان  و�سلطنة  االأم��ن،  جمل�س  يف 

ال���دول  ج��ام��ع��ة  ملجل�س  احل��ال��ي��ة  ال�����دورة 

والكويت  ال��وزاري،  امل�ستوى  على  العربية 

االأمن  جمل�س  يف  ال�سابق  العربي  الع�سو 

العربية،  ال���دول  جلامعة  ال��ع��ام  واالأم���ن 

ال���ت���ح���رك���ات واجل����ه����ود امل���ب���ذول���ة ل��دع��م 

التحديات  الفل�سطينين وجتاوز  االأ�سقاء 

ال�سلمية. العملية  التي تواجهه 

االجتماع  خ��الل  ال���وزراء  �سيبحث  كما 

اآلية  االأردن عر  بدعوة من  ينعقد  الذي 

مفاو�سات  اإطالق  اإعادة  املرئي،  التوا�سل 

ال��ع��ادل  ال�����س��الم  لتحقيق  وف��اع��ل��ة  ج����ادة 

وال�������س���ام���ل ع��ل��ى اأ����س���ا����س ح���ل ال��دول��ت��ن 

ووف��ق ال��ق��ان��ون ال���دويل وم��ب��ادرة ال�سالم 

العربية.

االنباط - عمان 

رئي�س  رع��د  بن  مرعد  االأم��ري  �سمو  زار 

الع�سكرين،  للم�سابن  الها�سمية  الهيئة 

الطبية  اخلدمات  مديرية  االثنن،  ام�س 

العميد  ا�ستقباله مديرها  وكان يف  امللكية. 

الطبيب عادل الوهادنة.

واأك������د ���س��م��وه �����س����رورة ت���ق���دمي اأف�����س��ل 

الع�سكرين  للم�سابن  الطبية  اخل��دم��ات 

اخلا�سة  والعناية  واملتقاعدين  العاملن 

م���وه م���ن اأج����ل ال��وط��ن،  ب��ه��م ع��ل��ى م���ا ق���دَّ

�سوؤونهم  متابعة  على  امل�ستمر  واحل��ر���س 

واحتياجاتهم.

الطبية  اخل��دم��ات  اإن  ال��وه��ادن��ة:  وق��ال 

امللكية، ومن خالل مكاتب خدمة امل�سابن 

اأف�����س��ل  ت��ق��دمي  اإىل  ت�����س��ع��ى  ال��ع�����س��ك��ري��ن، 

واخل��دم��ات  وال��ع��الج��ي��ة  الطبية  ال��رع��اي��ة 

االإداري���������ة ل��ه��م يف ج��م��ي��ع م�����س��ت�����س��ف��ي��ات��ه��ا 

وم���راك���زه���ا ال��ط��ب��ي��ة يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 

اململكة.

االنباط - عمان 

باب  فتح  ال��ع��ايل  التعليم  جمل�س  اأع��ل��ن 

من�سب  ل�سغل  ال��رت���س��ح  ب��ط��ل��ب��ات  ال��ت��ق��دم 

رئي�س جامعة موؤتة.

التعليم  وزارة  ع��ن  ���س��ادر  بيان  يف  وج��اء 

اأن  االثنن،  ام�س  العلمي،  والبحث  العايل 

باب التقدم مفتوح اعتبارا من �سباح اليوم 

ع�سر  من  الثالثة  ال�ساعة  وحتى  الثالثاء 

يوم االأحد 12 من ال�سهر اجلاري.

وا�سرتط جمل�س التعليم العايل ا�ستناداً 

اجلامعات  قانون  )11/اأ( من  املادة  الأحكام 

االأردنية رقم )18( ل�سنة 2018 وتعديالته، 

ف��ي��م��ن ي���رغ���ب ب���ال���رت����س���ح الإ�����س����غ����ال ه���ذا 

وا�سغل  اجلن�سية،  اأردين  يكون  اأن  املن�سب 

واأن  تدري�س،  هيئة  كع�سو  االأ�ستاذية  رتبة 

ال يكون ع�سواً يف جمل�س التعليم العايل.

ودع�����ت ال��������وزارة ال���راغ���ب���ن ب��ال��رت���س��ح 

املوحد  النموذج  تعبئة  املن�سب  هذا  ل�سغل 

واملوجود  للمر�سحن،  االأ�سا�سية  للبيانات 

ع��ل��ى امل���وق���ع االإل�����ك�����رتوين ل����ل����وزارة ع��ل��ى 

www.mohe.gov. :الرابط التايل

ع��ل��ى اأن ي��ت��م اإر���س��ال ال��ن��م��وذج امل��وح��د   jo
�سر  اأم��ان��ة  اإىل  للمر�سح  الذاتية  وال�سرية 

فقط  اإل��ك��رتون��ي��اً  ال��ع��ايل  التعليم  جمل�س 

وم�����ن خ�����الل ال����ري����د االإل�����ك�����رتوين ع��ل��ى 

التايل  العنوان 

.)mutah@mohe.gov.jo(

االنباط - عمان 

ك��رم��ت اجل��ام��ع��ة االردن���ي���ة ام�����س االث��ن��ن، 

اخل��ري��ج ال��دك��ت��ور راك����ان را���س��ي ال���ذي حقق 

امتحان  يف  العامل  م�ستوى  على  عالمة  اأعلى 

277 درج���ة،  م���زاول���ة م��ه��ن��ة ال��ط��ب مب��ج��م��وع 

وال���دك���ت���ور حم��م��د اأب�����و ع��ل��ي��ا احل���ا����س���ل على 

ال��ث��ال��ث��ة يف االم��ت��ح��ان ذات���ه مبجموع  امل��رت��ب��ة 

273 درجة.

وعّر رئي�س اجلامعة الدكتور عبد الكرمي 

بهم  فخره  عن  تكرميي،  حفل  خالل  الق�ساة 

مناف�ستهما  لدى  بدرجاتهم  العامل  واأبهارهم 

عددا كبريا من االأطباء من اأنحاء العامل كافة 

واالخت�سا�س  للعمل  ترخي�س  على  للح�سول 

داخل الواليات املتحدة االأمريكية.

وقال الق�ساة خالل احلفل، اإن هذا االإجناز 

ل��ي�����س ج��دي��دا ع��ل��ى اجل��ام��ع��ة، ف��دائ��م��ا ه��ن��اك 

امل�ستوى  تعك�س  متتالية  وجن��اح��ات  اإجن���ازات 

خمتلف  على  االأردن��ي��ة  تنتهجه  ال��ذي  الرفيع 

الطالبن  ذوي  ج��ه��ود  على  مثنيا  االأ���س��ع��دة، 

اإرادة  بوجود  النجاح  �سر  دائما هم  االأه��ل  الأن 

االأبناء. وت�سميم 

اإ�سالم  الدكتور  الطب  كلية  عميد  وعر�س 

���اد، اأث���ن���اء احل���ف���ل، ل���درج���ات ال��ط��ل��ب��ة يف  م�������سّ

اأول دف��ع��ة  ام��ت��ح��ان��ات ع��امل��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة م��ن��ذ 

هذا  تقدمت  دفعة  اآخ��ر  اإىل  و���س��وال  تخرجت 

اأم��ام  م�ستوياتهم  متيز  خاللها  واأب���رز  ال��ع��ام، 

العاملية،  اجلامعات  خمتلف  من  االأطباء  كبار 

���ت���ّن���اً خل��ري��ج��ن ع��ل��ى م���ا ح��ق��ق��وه يف ه��ذا  ُمْ

النجاحات  من  مزيدا  لهم  متمنيا  االمتحان، 

ورف������ع ا����س���م وط���ن���ه���م وج���ام���ع���ت���ه���م ف�����وق ك��ل 

والطبية. العلمية  ال�سروح 

االنباط - الكرك 

ب�����داأت ام���اك���ن ال���ت���ن���زه واال���س��ت��ج��م��ام 

الكرك،  مبحافظة  الطبيعية  ال�سياحية 

ملحوظا،  داخليا  �سياحيا  ن�ساطا  ت�سهد 

ب��ع��د رف���ع ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول مل��واج��ه��ة وب��اء 

كورونا.

حمافظة  مناطق  خمتلف  يف  وتتن�سر 

ال�سياحية  امل��واق��ع  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ك��رك 

املياه خا�سة  واودية  كالغابات  الطبيعية، 

�سياحيا  معلما  ت�سكل  ال��ت��ي  ال��ع��الج��ي��ة 

م��ه��م��ا الأب��ن��اء امل��ح��اف��ظ��ة وم���ن خ��ارج��ه��ا، 

جل��م��ال ب��ي��ئ��ت��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وم��ن��اظ��ره��ا 

اخل����الب����ة وم���وق���ع���ه���ا اجل�����غ�����رايف. وق����ال 

الطبيعية  امل���واق���ع  ه���ذه  ان  م���واط���ن���ون 

بداأت ت�سهد ن�ساطا وحركة تنزه من قبل 

يف  العطل  اوق��ات  لق�ساء  اال�سر  ع�سرات 

اح�����س��ان ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وه��رب��ا م��ن موجة 

احلر االيام املا�سية.

وي�������س���ري ال���ن���ا����س���ط ال���ب���ي���ئ���ي م���اج���د 

الكرك غنية  ان حمافظة  اىل  احلبا�سنة 

ال��ت��ن��زه واال���س��ت��ج��م��ام مبختلف  ب��اأم��اك��ن 

ا���س��ك��ال��ه��ا، م����وؤك����دا ان����ه يف ح����ال ت��وف��ري 

ال��ب��ي��ئ��ة اخل��دم��ي��ة امل��ن��ا���س��ب��ة ف��ي��ه��ا، من 

امل��م��ك��ن ان ت�����س��ك��ل ه���ذه االم���اك���ن راف���دا 

واخل���ارج.  ال��داخ��ل  م��ن  ال�سياحة  جل��ذب 

وق�����ال امل����واط����ن و���س��ف��ي احل���م���اي���دة ان 

غ��اب��ة ال��ي��وب��ي��ل ال��واق��ع��ة ���س��م��ال ال��ك��رك 

يف  خا�سة  كبرية،  �سياحية  حركة  ت�سهد 

املميز  ملوقعها  وال�سيف،  الربيع  ف�سلي 

امل�سرفة  اخل��الب��ة  اجل��ب��ل��ي��ة  واط��الل��ت��ه��ا 

على قرى وادي الكرك ومياه عن �سارة 

اىل  ب��االإ���س��اف��ة  غ��رب��ا،  فل�سطن  وج��ب��ال 

الق�سر  ب���ل���واء  وال�����س��ن��ي��ن��ة  دم��ن��ة  غ���اب���ات 

ت�ستحق  اماكن  انها  مبينا  املوجب،  و�سد 

املحلية  ال�سياحة  خارطة  على  تكون  ان 

وال����ع����امل����ي����ة. واأ������س�����ار ال����دك����ت����ور حم��م��د 

املعايطة اإىل ان رفع حظر التجول �سجع 

ال�����س��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة ب��ح��ث��ا ع���ن ام��اك��ن 

اىل  الف��ت��ا  واالط���ف���ال،  ل��الأ���س��ر  ترفيهية 

رافقها من حظر  ان جائحة كورونا وما 

االعتبار اىل  باإعادة  �ساهم  للحظر  ورفع 

ال�سياحية  امل��ن��ط��ق��ة  ج��غ��راف��ي��ة  اك��ت�����س��اف 

والتعرف عن قرب على معاملها وعنا�سر 

جمالها. 

الكرك  زراع��ة  مدير  ق��ال  جانبه،  من 

ت�سريح  يف  ال�����س��راي��رة  خ��ال��د  امل��ه��ن��د���س 

���س��ح��ف��ي، ان غ��اب��ة ال��ي��وب��ي��ل احل��رج��ي��ة 

ت�����س��ك��ل م��ع��ل��م��ا ���س��ي��اح��ي��ا ط��ب��ي��ع��ي��ا مل��ئ��ات 

اال���س��ر، وان���ه ي��وج��د ب��ه��ا وح���دة مراقبة 

دائمة على مدار ال�ساعة ملنع االعتداءات 

واحل��ف��اظ ع��ل��ى اال���س��ج��ار، الف��ت��ا اىل ان 

هناك تعاونا مع بلدية الكرك بخ�سو�س 

تطوعية  اعمال  وتنظيم  النفايات،  جمع 

املنطقة  نظافة  لدميومة  م�ستمر  ب�سكل 

وزراعة اال�سجار.
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ق��ال��ه��ا اإع��راب��ي ل��ل��ف��اروق ق��ب��ل ال��ف وارب��ع��م��ائ��ة ع���ام، ون��ق��ول��ه��ا ل��ك ال��ي��وم ب��ع��د ان 

وفاتك  والتعيينات،  والتنفيعات  التعديالت  يف  وحا�شيتك  نف�شك  علينا  اإ�شتاأثرت 

الإنتباه اإىل اإ�شارة جاللة امللك لكم بتوخي العدالة واملحافظة على احلقوق العامة 

يف  وخ��رق��ه  ال��ق��ان��ون  وك�شر  ال�����ش��ارع  بتحدي  حكومتك  قامت  لال�شف  للمواطنني، 

اوام��ر  ملخالفتها  املواطنني  م��ن  كبرية  ان��ت��ق��ادات  ولق��ت  ال�شكوك،  اأث���ارت  تعيينات 

الدفاع التي كانت هي نف�شها قد اقرتها، ول�شعورهم باملحاباة وعدم حتقيق العدالة 

املجال  وف�شح  رحيلكم  ننتظر  طاعة،  ول  علينا  اليوم  لكم  �شمع  ل  مكرراً  اختم   ...

هاوي  او  �شيا�شي  بنا�شط  ل�شت  انا  للعلم   .. لديكم  ما  كل  اإ�شتنفذمت  فقد  لغريكم 

انا مواطن عادي  اأي منها،  اإىل  اأتطلع  األقاب وظيفية، ول  اأية  اأحمل  معار�شة، ول 

اغ�شب واكتب لأين احب بلدي واخاف عليه !

د.عصام الغزاوي 

ال سمع لك اليوم علينا 
وال طاعة يا عمر..!

الثالثاء  7 / 7 / 2020 

 صحة البلقاء تنفي تسرب مياه الصرف 
الصحي من مستشفى الحسين

 مياهنا: تأخير ضخ المياه عن مناطق 
في الزرقاء بسبب أعمال صيانة طارئة

إربد: انطالق فعاليات معسكر 
االمن والسالمة الوطنية

3 إصابات غير محلية بـ كورونا

اتفاقية لدعم برنامج تعزيز النظام المؤسسي لوزارة التربية والتعليم

 اليرموك توقع مذكرة مع منصة دمج األكاديما بالصناعة

 800 ألف يورو من إيطاليا ضمن قرض ميسر لدعم قطاع التعليم بالمملكة

االنباط-عمان

ح���الت   3 ت�����ش��ج��ي��ل  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 

الأردن،  يف  امل�شتجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة 

العدد  لريتفع  خارجّية،  جميعها  الثنني،  ام�س 

الإجمايل لالإ�شابات اإىل 1167.

املوجز  بح�شب  اجل��دي��دة  احل���الت  وت��وزع��ت 

الإع��الم��ي ال�����ش��ادر ع��ن رئ��ا���ش��ة ال����وزراء ووزارة 

ال�������ش���ح���ة ع���ل���ى ال���ن���ح���و الآت���������ي: ح���ال���ت���ان ب��ني 

ال���ق���ادم���ني م���ن ال�����ش��ع��ودي��ة مّم����ن ي��ق��ي��م��ون يف 

الكرامة  فنادق احلجر، وحالة من مركز حدود 

معه  التعامل  مّت  عربّية،  جن�شّية  م��ن  ل�شخ�س 

وفق الربوتوكول املّتبع.

تفا�شيلها  جاءت  �شفاء  حالة   15 لت  �ُشجِّ كما 

حمزة،  الأم��ري  م�شت�شفى  يف  حالة   14 يلي:  كما 

وحالة واحدة يف م�شت�شفى امللكة علياء.

ف��ح�����ش��اً   5365 اإج�������راء  اإىل  امل���وج���ز  واأ�����ش����ار 

خمربّياً، لي�شبح اإجمايل عدد الفحو�شات التي 

 426258 الآن  وحتى  اجلائحة  بدء  منذ  اأجريت 

. فح�شاً

وك�شف الوزارة عن اإطالق تطبيق “�شحتك” 

ال���ي���وم ال���ث���الث���اء، وال������ذي ي������زّود م�����ش��ت��خ��دم��ي��ه 

ب����اأح����دث امل���ع���ل���وم���ات والأخ����ب����ار والك��ت�����ش��اف��ات 

امل��ت��ع��ّل��ق��ة ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا يف ال���ع���امل، اإ���ش��اف��ة 

وحتذيرات  �شحّية  اإر���ش��ادات  على  احتوائه  اإىل 

الوبائّية. وتنبيهات تتعّلق مب�شتجّدات احلالة 

تطبيق  م�����ش��ت��خ��دم��ي  ع���دد  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 

األ��ف   700 م��ن  اأك���ر  ب��ل��غ  امل��م��ل��ك��ة  يف  “اأمان” 
م�شتخدم، جمددة التاأكيد على اأهمّية ا�شتخ�دام 

ال��ت��ط��ب��ي��ق ل��ل��ح��م��اي��ة م��ن خم��ال��ط��ة الأ���ش��خ��ا���س 

– ل  الإ���ش��اب��ة  ح��الت  ع��ن  والك�شف  امل�ش�ابني، 

قّدر اهلل – يف وقت مبّكر.

كما اأكدت الوزارة �شرورة اللتزام باإجراءات 

الوقاية، وارتداء الكّمامات، والتباعد اجل�شدي.

االنباط-عمان

اليون�شكو،  ال�شفارة الإيطالية ومنظمة  وقعت 

تي�شري  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  بح�شور 

برنامج  ل��دع��م  اتفاقية  الث��ن��ني،  ام�����س  النعيمي 

 800،000 بقيمة  ل��ل��وزارة  املوؤ�ش�شي  النظام  تعزيز 

اإليه  ي��ورو، �شمن متويل متعدد ال�شراكات ان�شم 

الدعم الإيطايل موؤخراً. 

القر�س  اتفاقية  �شمن  التفاقية  ه��ذه  وتاأتي 

امل���ق���دم م���ن احل��ك��وم��ة الإي���ط���ال���ي���ة ل���دع���م ق��ط��اع 

لتنمية  الوطنية  ال�شرتاتيجية  وتنفيذ  التعليم 

ميزانية  دع��م  ع��رب   2025-2016 الب�شرية  امل���وارد 

ي��ورو؛ يتم �شرفها عن  85 مليون  القطاع بقيمة 

طريق قر�س مي�شر من امل�شاعدة الإمنائية لدعم 

مكونات تعليم الطفولة املبكرة وتنميتها والتعليم 

امل��وارد الب�شرية  والتدريب الفني والتقني، تنمية 

وتعزيز النظام .

عمان  يف  الإي��ط��ايل  ال�شفري  التفاقية،  ووق���ع 

وممثل  اليطالية  احلكومة  ع��ن  كا�شي�س،  فابيو 

مكتب اليون�شكو يف عمان كو�شتانزا فارينا، يف مبنى 

الوزارة، بح�شور الأمينني العامني للوزارة الدكتور 

نواف العجارمة والدكتورة جنوى قبيالت، وعدد 

من امل�شوؤولني من اجلانبني .

)الحت��اد  ال�شراكات  متعدد  التمويل  وي��ه��دف 

تعزيز  اإىل   ، واإيطاليا(  ال��روي��ج، كندا  الأوروب����ي، 

ودعم النظام لوزارة الرتبية والتعليم، الذي تنفذه 

البيانات  جمع  لتعزيز  اأ�شا�شي  ب�شكل  اليون�شكو 

واإع��داد  وحتليلها  وا�شتخدامها  الرتبية  وزارة  يف 

مبا  �شيا�شاته  تطوير  يف  القطاع  لدعم  التقارير 

يحقق الأهداف الوطنية .

واأكد الدكتور النعيمي خالل توقيع التفاقية، 

عمق عالقات التعاون التي جتمع الأردن وحكومات 

ك���ل م���ن ال����روي����ج وك���ن���دا واإي���ط���ال���ي���ا، والحت�����اد 

بالدعم  م�شيداً  اليون�شكو،  ومنظمة  الأوروب�����ي، 

دعم  يف  بلدانهم  ح��ك��وم��ات  وم�شاهمة  امل��ت��وا���ش��ل 

العملية التعليمية يف الأردن .

وع���ر����س ال���دك���ت���ور ال��ن��ع��ي��م��ي ل��ع��ن��ا���ش��ر خطة 

ال�شتجابة الأردنية يف قطاع التعليم خالل جائحة 

ال�شتجابة  خلطة  التح�شري  اأن  مبيناً  ك��ورون��ا، 

املنطقة يف  دول  اأ���ش��رع  الأردن  وك���ان  م��ب��ك��راً،  ب���داأ 

ال���ش��ت��ج��اب��ة ل��ه��ذه اجل��ائ��ح��ة، ح��ي��ث ت��ق��رر تعليق 

الدرا�شة يف املدار�س يف 15 اأذار، ويف 17 اأذار مت بث 

الدرو�س التعليمية بثالث قنوات تلفزيونية ولغاية 

الأن .

اأطلقت كذلك من�شة در�شك  ال���وزارة  اأن  وب��ني 

ال�شفوف  لكافة  ال�شركاء،  من  ع��دد  مع  بالتعاون 

مبا يف ذلك الطلبة من ذوي الحتياجات اخلا�شة، 

بناوؤها  مت  التي  التعليمية  املن�شة  اأن  اإىل  م�شرياً 

اأي  ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة ك��ان��ت م��ن ال�شفر، ومل ت��واج��ه 

م�شكلة فنية اأو تقنية، ومل تتحمل الوزارة اأي كلفة 

مادية، واإمنا مت ذلك بالعمل وال�شراكة مع رياديني 

اأردنيني، حيث كانت املن�شة متاحة جلميع الطلبة 

حتى م��ن خ���ارج اململكة يف اأوروب����ا واأم��ري��ك��ا ودول 

اخلليج العربي .

اأن��ه ويف خطة ال�شتجابة مت الرتكيز  واأ���ش��اف 

ع��ل��ى اجل���ان���ب ال��ب�����ش��ري، ح��ي��ث اأط��ل��ق��ت ال�����وزارة 

من�شة خا�شة للمعلمني بعد اإطالق من�شة در�شك 

تتعلق  تدريبية  ب��رام��ج   6 وت�شمنت  واح���د،  ب��ي��وم 

بالتكنولوجيا وا�شتخداماتها يف العملية التعليمية 

واأ�شار اإىل اأن الوزارة قامت بالتعاون مع منظمة 

للطلبة  نف�شية  دع��م  ر�شائل  باإي�شال  اليوني�شيف 

واأهاليهم باعتبارهم ال�شركاء احلقيقيني للوزارة .

ولفت اإىل اأن الوزارة قامت باإطالق برناجمني 

اإثرائيني ملهارات القرن احلادي والع�شرين �شمن 

بث  يف  ب���داأت  حيث  ب��ع��د،  ع��ن  التعليم  ا�شتمرارية 

لتفعيل  اأخ��رى  اإثرائية  واأن�شطة  تعليمية  مواقف 

الأول من  امل��ه��ارات احلياتية وتعزيزها، وذل��ك يف 

در�شك،  التعليمية؛  املن�شات  ع��رب  اجل���اري،  مت��وز 

والقناة التلفزيونية در�شك 1 .

امل�����ش��ت��ف��ادة م���ن تلك  ال����درو�����س  اإىل   واأ�����ش����ار 

من  تعليمي  ن��ظ��ام  اأي  حت��ول  اأن  وه��ي  التجربة، 

التعليم املدر�شي العادي اإىل التعليم عن بعد هو 

تغيري جذري يف منط التعليم وعالقات املعلمني 

ال��ت��ح��ول لي�س �شهال واإمن���ا  ال��ط��ل��ب��ة، وه����ذا  م��ع 

اإيجاد  تواجهه حتديات عديدة يجب العمل على 

احللول لها .

اأ���ش��اد ال�شفري الإي��ط��ايل يف عمان  من جانبه، 

فابيو كا�شي�س بعمق العالقات التي تربط بالده 

توقيع  اأن  م��وؤك��داً  الها�شمية،  الأردن���ي���ة  باململكة 

التفاقية اليوم دليل التزام ايطاليا بدعم العملية 

التعليمية يف الأردن . 

من جانبهم اأعرب �شفراء كل من كندا ال�شيدة 

دون��ي��ك��ا ب��وت��ي، وال���روي���ج ال�����ش��ي��دة ت���ون األ�����ريز ، 

والحتاد الأوروبي ال�شيدة ماريا هادجيثيودو�شيو 

، وممثلة اليون�شكو يف عمان كو�شتانزا فارينا ، عن 

ترحيبهم بان�شمام ايطاليا اإىل املجموعة الداعمة 

للعملية التعليمية يف الأردن ، موؤكدين ال�شتمرار 

يف دعم برامج وخطط الوزارة التعليمية .

االنباط-اربد

وق����ع����ت ج���ام���ع���ة ال�����ريم�����وك م���ذك���رة 

الأكادميا  “من�شة دمج  �شركة  تفاهم مع 

البحث  جم��ال  يف  ل��ل��ت��ع��اون  بال�شناعة” 

والعلمية  امل��خ��ربي��ة  واخل��دم��ات  العلمي 

وال����ش���ت�������ش���ارات وال����درا�����ش����ات ال��ع��ل��م��ي��ة 

والتدريبية.

وق��������ال رئ���ي�������س اجل����ام����ع����ة ال���دك���ت���ور 

زي����دان ك��ف��ايف، ال���ذي وق���ع امل��ذك��رة ام�س 

املهند�س  لل�شركة  التنفيذي  امل��دي��ر  م��ع 

ت��ع��ت��ز  اجل���ام���ع���ة  اإن  خ���ري�������ش���ات،  خ���ال���د 

بعالقاتها الوا�شعة مع خمتلف املوؤ�ش�شات 

خطتها  من  انطالقا  والدولية  الوطنية 

هذه  تعميق  اإىل  الهادفة  ال�شرتاتيجية 

طلبتها  يخدم  مبا  وتوظيفها  العالقات 

وي����ع����زز م�����ش��ريت��ه��ا وري���ادي���ت���ه���ا حم��ل��ي��ا 

وخارجيا.

تعترب  ال�����ش��ي��دل��ة  ك��ل��ي��ة  اأن  واأ�����ش����اف 

واحدة من الكليات التي تتميز بها جامعة 

الريموك، موؤكدا اأن الكلية خطت بجهود 

خطوات  وخريجيها،  وطلبتها  اأ�شاتذتها 

ح�شورها  اأك���دت  مم��ي��زة  وعملية  علمية 

ومتيزها يف جمال ال�شناعات الدوائية.

ال�شركة  اع��ت��زاز  عن  خري�شات  واع��رب 

ب���ه���ذا ال���ت���ع���اون م����ع ج���ام���ع���ة ال���ريم���وك 

تتميز  ال��ت��ي  ال�شيدلة،  كلية  خ��الل  م��ن 

يف  وجناحهم  خريجيها  وك��ف��اءة  بنوعية 

���ش��وق ال��ع��م��ل، م��ع��ت��ربا م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م 

بوابة ملزيد من التعاون مع اجلامعة.

من  ت�����ش��ع��ى  ال�����ش��رك��ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 

من�شة  ت��وف��ري  اإىل  ال�شراكة  ه��ذه  خ��الل 

اإلكرتونية تخدم الباحثني والدار�شني يف 

علم ال�شيدلة، مبا ميكنهم من التطوير 

ال��ط��ل��ب��ة  ت���دري���ب  اإىل ج���ان���ب  والإب��������داع، 

واإك�شابهم ملعارف وعلوم جديدة يف جمال 

الأدوية.

وتوثيق  ت��ط��وي��ر  اإىل  امل��ذك��رة  وت��ه��دف 

ال�����ت�����ع�����اون ب�����ني اجل����ان����ب����ني لأغ�����را������س 

ال�شتفادة من البحث العلمي وتطبيقاته 

ال��ع��م��ل��ي��ة، وم����ن اخل�����ربات امل�����ش��رتك��ة يف 

جم�����ال ال���ع���ل���وم احل���ي���ات���ي���ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

وربطها بالقطاع ال�شناعي .

ال�����ش��رك��ة ملن�شة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ون�����ش��ت 

الكرتونية للباحثني يف اجلامعة لتقدمي 

اب��ح��اث��ه��م ال��ع��ل��م��ي��ة وخ��ربات��ه��م امل��وج��ه��ة 

خل���دم���ة ال���ق���ط���اع ال�����ش��ح��ي وال�����ش��ن��اع��ة 

ال���دوائ���ي���ة و����ش���ن���اع���ات م�����واد ال��ت��ج��م��ي��ل 

حتويل  ب��ه��دف  احل��ي��وي��ة،  والتكنولوجيا 

تطوير  او  مبتكرة  منتجات  اىل  الأبحاث 

وخ��دم��ة  وتناف�شيتها،  منتجاتها  ج���ودة 

ال����ق����ط����اع ال�������ش���ن���اع���ي وت����وف����ري ال���دع���م 

املانحة  اجلهات  خالل  من  لذلك  ال��الزم 

واخلارجية. الداخلية 

ك��م��ا ت�����ش��م��ن��ت ت��ق��دمي ال���دع���م ال��ف��ن��ي 

يف  الباحثني  قبل  من  املقدمة  للم�شاريع 

القطاع  متطلبات  مع  لتتنا�شب  اجلامعة 

ال�شناعي من حيث اجلدوى القت�شادية 

الالزمة لتطبيقيها  ال�شوقية  والدرا�شات 

يف القطاع ال�شناعي.

تقدمي  على  التفاقية  ن�شت  وباملقابل 

للباحثني  الالزمة  الت�شهيالت  اجلامعة 

يف الكليات العلمية واأبحاثهم وخدماتهم 

ل���ل���ق���ط���اع ال�������ش���ن���اع���ي وت�������ش���ب���ي���ك ك��ل��ي��ة 

وامل�شتلزمات  الأدوي��ة  مب�شانع  ال�شيدلة 

ال���ط���ب���ي���ة وم�������ش���ت���ح�������ش���رات ال��ت��ج��م��ي��ل 

وامل��ك��م��الت ال��غ��ذائ��ي��ة ل��غ��اي��ات ال��ت��دري��ب 

والعمل.

االنباط-عمان

وقعت ال�شفارة الإيطالية ومنظمة اليون�شكو، 

بح�شور وزير الرتبية والتعليم الدكتور تي�شري 

برنامج  لدعم  اتفاقية  الث��ن��ني،  ام�س  النعيمي، 

األف   800 بقيمة  للوزارة  املوؤ�ش�شي  النظام  تعزيز 

يورو، �شمن متويل متعدد ال�شراكات ان�شم اإليه 

الدعم الإيطايل اأخرياً.

القر�س  اإط���ار  التفاقية اجل��دي��دة يف  وت��اأت��ي 

امل���ق���دم م���ن احل��ك��وم��ة الإي��ط��ال��ي��ة ل��دع��م قطاع 

التعليم يف الأردن وتنفيذ ال�شرتاتيجية الوطنية 

ودع���م   ،2025-2016 ال��ب�����ش��ري��ة  امل������وارد  لتنمية 

يتم  ي����ورو؛  مليون   85 بقيمة  ال��ق��ط��اع  ميزانية 

امل�شاعدة  م��ن  مي�شر  قر�س  طريق  ع��ن  �شرفها 

املبكرة  الطفولة  تعليم  الإمنائية لدعم مكونات 

والتقني،  الفني  والتدريب  والتعليم  وتنميتها، 

وتنمية املوارد الب�شرية وتعزيز النظام التعليمي.

الإي��ط��ايل يف عمان  ال�شفري  ووق��ع التفاقية، 

وممثل  الإيطالية  احلكومة  عن  كا�شي�س،  فابيو 

مكتب اليون�شكو يف عمان كو�شتانزا فارينا.

ويهدف التمويل متعدد ال�شراكات املقدم من 

الحت���اد الأوروب�����ي، وال��روي��ج، وك��ن��دا واإيطاليا، 

اإىل تعزيز ودعم النظام املوؤ�ش�شي لوزارة الرتبية 

اأ�شا�شي  ب�شكل  اليون�شكو  تنفذه  ال��ذي  والتعليم، 

وا�شتخدامها  ال����وزارة  يف  البيانات  جمع  لتعزيز 

وحتليلها واإعداد التقارير لدعم القطاع الرتبوي 

يف ت��ط��وي��ر ���ش��ي��ا���ش��ات��ه ومب����ا ي��ح��ق��ق الأه�������داف 

الوطنية.

واأكد الدكتور النعيمي خالل توقيع التفاقية، 

ال���ت���ي جت��م��ع الأردن  ال���ت���ع���اون  ع��م��ق ع����الق����ات 

وح��ك��وم��ات ك��ل م��ن ال���روي���ج وك��ن��دا واإي��ط��ال��ي��ا، 

اليون�شكو، م�شيداً  والحت��اد الأوروب���ي، ومنظمة 

بالدعم الذي تقدمه لدعم العملية التعليمية يف 

الأردن.

لعنا�شر خطة  النعيمي،  الدكتور  كما عر�س 

التعليم خ��الل  ق��ط��اع  الأردن���ي���ة يف  ال���ش��ت��ج��اب��ة 

اأن ال��ت��ح�����ش��ري خلطة  ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، م��ب��ي��ن��اً 

دول  اأ���ش��رع  الأردن  فكان  مبكراً،  ب��داأ  ال�شتجابة 

املنطقة يف ال�شتجابة لهذه اجلائحة، من خالل 

اط��الق منظومة متكاملة للتعليم عن ُبعد منذ 

اآذار  م��ن  ع�شر  اخلام�س  يف  امل��دار���س  دوام  تعليق 

املا�شي.

وقال اإن ال��وزارة اأطلقت كذلك من�شة در�شك 

الل��ك��رتون��ي��ة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع���دد م��ن ال�شركاء 

والرياديني، جلميع ال�شفوف مبا يف ذلك الطلبة 

من ذوي الحتياجات اخلا�شة، والطلبة من خارج 

اأوروب��ا واأمريكا ودول اخلليج العربي،  اململكة يف 

مبيناً اأن املن�شة مل تواجه اأي م�شاكل فنية وتقنية، 

ومل تتحمل الوزارة اأي كلفة مادية لقاء اإطالقها.

خطة  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ورك�����زت 

ال���ش��ت��ج��اب��ة ب��ح�����ش��ب ال����وزي����ر ال��ن��ع��ي��م��ي، على 

من�شة  ال����وزارة  اأطلقت  حيث  الب�شري،  اجل��ان��ب 

تدريبية  ب��رام��ج   6 ت�شمنت  للمعلمني،  خا�شة 

العملية  يف  وا�شتخداماتها  بالتكنولوجيا  تتعلق 

ال���وزارة  فيه  عملت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  التعليمية، 

اإي�شال  على  اليوني�شيف  منظمة  م��ع  بالتعاون 

ر�شائل دعم نف�شية للطلبة واأهاليهم باعتبارهم 

�شركاء حقيقيني لها.

كما اأطلقت الوزارة منذ بداية ال�شهر احلايل، 

ب��رن��اجم��ني اإث���رائ���ي���ني مل���ه���ارات ال���ق���رن احل����ادي 

ُبعد،  عن  التعليم  ا�شتمرارية  �شمن  والع�شرين 

وب����داأت ب��ث م��واق��ف تعليمية واأن�����ش��ط��ة اإث��رائ��ي��ة 

اأخرى لتفعيل املهارات احلياتية وتعزيزها، وذلك 

عرب من�شة در�شك، والقناة التلفزيونية در�شك 1.

اأن ال���درو����س  واأو�����ش����ح ال���دك���ت���ور ال��ن��ع��ي��م��ي، 

امل�شتفادة من جتربة التحول يف النظام التعليمي 

تغيرياً  يعد  ُب��ع��د،  ع��ن  التعليم  اإىل  م��ن مدر�شي 

املعلمني مع  التعليم وع��الق��ات  ج��ذري��اً يف من��ط 

بال�شهل،  لي�س  الأم����ر  ه��ذا  اأن  م��ع��ت��رباً  الطلبة، 

يف ظ��ل ال��ت��ح��دي��ات ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ي��ج��ب العمل 

جتاوزها.

الإي��ط��ايل يف عمان  ال�شفري  اأ�شاد  من جانبه، 

فابيو كا�شي�س، بعمق العالقات التي تربط بالده 

دليل على  التفاقية  توقيع  اأن  م��وؤك��داً  ب����الأردن، 

التزام اإيطاليا بدعم العملية التعليمية يف اململكة.

اأع��رب �شفراء كل من كندا دونيكا بوتي،  كما 

وال��روي��ج ت��ون األ���ريز، والحت���اد الأوروب����ي ماريا 

عمان  يف  اليون�شكو  وممثلة  هادجيثيودو�شيو، 

كو�شتانزا فارينا، عن ترحيبهم بان�شمام اإيطاليا 

يف  التعليمية  للعملية  ال��داع��م��ة  املجموعة  اإىل 

ب��رام��ج  دع����م  يف  ال���ش��ت��م��رار  م���وؤك���دي���ن  الأردن، 

تطلعات  وحت��ق��ي��ق  التعليمية  ال������وزارة  وخ��ط��ط 

التعليمي  ال��ن��ظ��ام  وحت�شني  تطوير  يف  ال�����وزارة 

وجتويد خمرجاته.

االنباط-عمان

ن��ف��ت م��دي��ري��ة ال�������ش���وؤون ال�����ش��ح��ي��ة يف 

ملياه  ت�شرب  اأي  ح��دوث  البلقاء  حمافظة 

ال�شرف ال�شحي من م�شت�شفى احل�شني/ 

امل��ن��ازل  اأو م��داه��م��ت��ه��ا  ال�����ش��ل��ط اجل���دي���د 

املجاورة.

وق�����ال م���دي���ر ال���������ش����وؤون ال�����ش��ح��ي��ة يف 

اإن  العزب  البلقاء الدكتور وائل  حمافظة 

وتعود  قدمية  اليوم  ن�شرت  التي  ال�شور 

جتمعا  �شهد  الذي  املا�شي  ال�شتاء  لف�شل 

مل��ي��اه الأم��ط��ار اآن����ذاك، وج��رت اإزال���ة عدد 

ومعاجلتها  لت�شريفها  ال�شور  اأحجار  من 

يف حينه.

وا��������ش�������اف، اأم��������ا ف���ي�������ش���ان ال�������ش���رف 

فريجع  امل�شت�شفى  ب��ق��رب  اأم�����س  ال�شحي 

امل��ج��اورة  ال�شحي  ال�����ش��رف  خ��ط��وط  اإىل 

ع��الق��ة  ول  اأ�����ش����واره،  خ����ارج  للم�شت�شفى 

ل��ه��ا ال��ب��ت��ة ب�����ش��ب��ك��ة ال�����ش��رف ال�����ش��ح��ي يف 

امل�شت�شفى.

ودع���ا ال��ع��زب و���ش��ائ��ل الإع����الم لتحري 

ال����دق����ة وال����ت����اأك����د م����ن ����ش���ح���ة ال�������ش���ور 

وامل���ع���ل���وم���ات ق���ب���ل ن�������ش���ره���ا، م����وؤك����دا يف 

اأي  على  لالإجابة  ا�شتعداده  نف�شه  الوقت 

بامل�شت�شفى. يتعلق  ا�شتف�شار 

امل����واق����ع الإخ���ب���اري���ة  ب��ع�����س  ي���ذك���ر ان 

وم���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي ن�����ش��رت 

ال�شحي  ال�شرف  مياه  ت�شرب  ع��ن  خ��ربا 

لعدد  ومداهمتها  اجل��دي��د  امل�شت�شفى  يف 

من املنازل املجاورة.

االنباط- الزرقاء

)مياهنا(،  الأردن  مياه  �شركة  قالت 

اإن���ه���ا ا���ش��ط��رت اإىل ت���اأخ���ري ���ش��خ امل��ي��اه 

مل��ن��اط��ق حم�����ددة يف حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء 

���ش��ب��اح ام�����س الث���ن���ني، مل���دة 8 ���ش��اع��ات، 

خط  على  ط��ارئ��ة  �شيانة  اأع��م��ال  ب�شبب 

الرئي�شي. املياه 

فرق  ان  ب��ي��ان،  يف  ال�شركة  واو���ش��ح��ت 

ال�����ش��ي��ان��ة ال��ف��ن��ي��ة ت��ع��ك��ف ع��ل��ى اإ���ش��الح 

خ��ط م��ي��اه يف م��ن��ط��ق��ة اجل��ب��ل الب��ي�����س 

وح�شب  املياه  �شخ  ل�شتئناف  بالزرقاء، 

برنامج الدور املعد م�شبقا.

وامل��ن��اط��ق ال��ت��ي ���ش��ت��ت��اأخ��ر اأدواره�����ا يف 

المري  جبل  رحمة،  “جبل  هي  الزرقاء 

ح�����ش��ن، ح��ي امل��ل��ك ط����الل، ج��ب��ل ط���ارق، 

���ش��اح��ي��ة م���ك���ة، ح���ي ال����دوي����ك، ا���ش��ك��ان 

املهند�شني”.

االنباط-اربد

بداأ ام�س الثنني املع�شكر الثاين ملديرية 

من  العمرية  للفئة  اإرب���د  حمافظة  �شباب 

وال�شالمة  الأمن  بعنوان:  عاما   24 اإىل   18

للعمل  احل�شني  مع�شكرات  �شمن  الوطنية 

.2020 والبناء الرقمية 

ال�شبابية  ال�����ش��وؤون  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  وق���ال 

يف م��دي��ري��ة ���ش��ب��اب اإرب�����د ال��دك��ت��ور اأح��م��د 

الذي  املع�شكر  اإن  الفتتاح  خالل  الهزامية 

ي��ق��ام ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��دي��ري��ة الأم���ن ال��ع��ام، 

م��ع�����ش��ك��رات احل�����ش��ني للعمل  ���ش��م��ن  ي���اأت���ي 

تطبيق  ع��رب  تنفذ  ال��ت��ي  الرقمية  وال��ب��ن��اء 

زووم.

اإن  زي��د  اأب��و  خالد  الك�شفي  القائد  وق��ال 

ال��وع��ي  م�����ش��ت��وى  رف���ع  اإىل  ي��ه��دف  املع�شكر 

الأمني لدى ال�شباب وحتفيزهم للم�شاهمة 

يف حتقيق الأمن وال�شلم املجتمعي.

قا�شم اخلالدي  اأحمد  اأول  امل��الزم  وق��ال 

من اإدارة حماية الأ�شرة، اإن العنف الأ�شري 

اأو ���ش��ل��وك ع����دواين ي�����ش��ب��ب ���ش��ررا  ن�����ش��اط 

من  ف��رد  لأي  عاطفيا  اأو  نف�شيا  اأو  ج�شديا 

اأفراد ال�شرة ويكون الفاعل عادة من داخل 

ال�شرة.

اإربد الدكتور حممد  وثمن مدير �شباب 

ج���������رادات اجل����ه����ود امل����ب����ذول����ة م����ن ج��م��ي��ع 

العاملني يف اإدارة الأمن العام على تعاونهم 

امل�����ش��ت��م��ر يف ت���ق���دمي امل���ع���ل���وم���ات الأم��ن��ي��ة 

ال�����ش��ب��اب خ��الل ف��رتة  ت��ه��م �شريحة  وال��ت��ي 

املع�شكرات ال�شيفية التي تقام يف كل عام.
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االنباط-عمان

وقعت وزارة ال�شباب والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 

“ال�شراكة  اتفاقية  لل�شباب  احل�شني  مدينة  يف  الثنني  ام�س 

لأجل ال�شباب«.

ال�شباب  وزي��ر  ال���وزارة  وقعها عن  التي  التفاقية  و�شتعمل 

الدكتور فار�س الربيزات وعن احلكومة المريكية نائب مدير 

بعثة الوكالة رال كورينج، على تعزيز عدد من مراكز ال�شباب، 

وان�شاء مركز افرتا�شي لل�شباب، مما �شيوفر لل�شباب الأردين 

يف  وامل�شاهمة  امل�شتقبل  يف  ال��ن��ج��اح  م��ه��ارات  لتطوير  فر�شا 

جمتمعاتهم.

للتنمية  المريكية  الوكالة  مع  ال�شراكة  ال��ربي��زات  وثمن 

الدولية، موؤكدا اأن هذه التفاقية من �شانها النهو�س بالعمل 

ال�شبابية وتنمية  املراكز  تاأهيل عدد من  ال�شبابي، من خالل 

مهارات ال�شباب والعاملني مع ال�شباب وبناء قدراتهم.

تلبية  ج���اء  الف��رتا���ش��ي  ال�شبابي  امل��رك��ز  اإن�����ش��اء  اأن  وب���ني 

لحتياجات ال�شباب ومتطلباتهم وجت�شيدا ملفاهيم التعلم عن 

بعد، وفقا ملحور ال�شباب والتعليم والتكنولوجيا الذي يعد اأحد 

حماور ال�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب 2019-2025.

وق��ال ال��ربي��زات، يف حفل توقيع التفاقية ال��ذي ح�شرته 

هذه  اإن  �شا�شاهارا،  كارين  الأمريكية  ال�شفارة  باأعمال  القائم 

ال�شراكة من �شاأنها اأن تدعم الوزارة لال�شتجابة ب�شكل اأف�شل 

امل���راك���ز وموظفيها  ���ش��ت��زود م����دراء  اإذ  ال�����ش��ب��اب،  لح��ت��ي��اج��ات 

باملهارات والأدوات الالزمة للم�شاركة بفعالية مع ال�شباب ودعم 

الربامج التي يقودونها.

اأن التفاقية �شتوفر مرافق ومعدات متطورة تدعم  وبني 

اأن�����ش��ط��ة اإ����ش���راك ال�����ش��ب��اب، م��ث��ل ب��رام��ج ال��ت��دري��ب وال��ربام��ج 

الالمنهجية، لفتا اإىل اأن الوزارة �شتن�شئ، من خالل التفاقية، 

مركزاً افرتا�شياً لل�شباب، مما �شيو�شع الفر�س املتاحة لهم يف 

جميع اأنحاء اململكة، ول�شيما اأولئك الذين ل تخدمهم مراكز 

بالدها  اإن  جانبها،  م��ن  �شا�شاهارا،  القائمة.وقالت  ال�شباب 

�شتلتزم بال�شتثمار يف الإمكانات الهائلة ل�شباب الأردن، معربة 

عن فخرها بال�شراكة مع الوزارة لدعم ال�شباب يف جميع اأنحاء 

الأردن وتطوير مهارات العمل واملهارات احلياتية واإيجاد برامج 

تلبي احتياجات املجتمع املحلي التي يحددونها باأنف�شهم.

وا�شتمل حفل التوقيع على تكرمي ال�شباب الفائزين باملراكز 

ال�شبابي  امل��رك��ز  ���ش��ع��ار  ت�شميم  م�شابقة  يف  الأوىل  ال��ث��الث��ة 

الفرتا�شي.

اتفاقية بين وزارة الشباب والوكالة االمريكية للتنمية الدولية لتطوير المراكز الشبابية

تفاقمت  كما  العاملية من جديد؛  الإقت�شادية  الأزم��ة  كورونا ظهرت  زمن جائحة  يف 

اأولوية  الإقت�شادي  التحّدي  نهيت خدمات بع�شهم؛ وكان 
ُ
واأ ال�شباب  البطالة بني  ن�شبة 

وطنية لغايات ت�شغيل ال�شباب املتعّلم والعاطل عن العمل ومتكينهم اإقت�شادياً، والذي بات 

ّخهم اجلامعات املحلية واخلارجية، وحيث  األف �شاب �شنوياً ت�شُ اأكرث من �شبعني  ي�شّكل 

اأن هنالك حوايل ٣٥٠ األف ُمتقّدم للوظائف يف اأروقة ديوان اخلدمة املدنية ول يتوّظف 

يف القطاع العام منهم اأكرث من ٨٪ اإىل ١٠٪ �شنوياً، فهنالك حاجة ما�ّشة مل�شاريع واأفكار 

خاّلقة للم�شاهمة يف ت�شغيل ال�شباب املتعّلم من حملة ال�شهادات واملهارات، وتالياً بع�س 

العمل  فر�س  لإيجاد  ال�شامية  امللكية  وال��روؤى  تن�شجم  والتي  للتطبيق  القابلة  الأفكار 

لل�شباب ومتكينهم اإقت�شادياً:

١. �شندوق الإ�شتثمار للمغرتبني الأردنيني: الفكرة تتطّلب اإن�شاء �شندوق اإ�شتثماري 

ال�شندوق  اإدارة  يف  وامل�شي قدماً  اأنف�شهم  الأردنيني  املغرتبني  ونافذة متويلية من قبل 

لهم  والإ�شتثمار يف م�شاريع حتقق ربحاً  ال�شباب  لت�شغيل  تنموية تهدف  وعمل م�شاريع 

وتوجد فر�س عمل يف املحافظات والألوية تتنا�شب مع البيئات املحلية.

2. اأرا�شي اخلزينة غري املُ�شتغّلة: الفكرة تقت�شي بتخ�شي�س اأرا�شي م�شاع قريبة من 

التجمعات ال�شكانية وتق�شيمها وتوزيعها على ال�شباب والطلب منهم اإ�شت�شالحها والبدء 

بيئة  وخلق  زراعتها  الأق��ل  على  اأو  وميولهم  وطاقاتهم  واإبداعاتهم  تتنا�شب  مب�شاريع 

زراعية جاذبة، ويفيِ حال جناح امل�شروع ُت�شّجل الأرا�شي لل�شباب اأ�شحاب ق�ش�س النجاح.

بني  امل��ال  يف  التعا�شد  الأ�شل  حيث  قدمية-جديدة  التعاونيات  فكرة  التعاونيات:   .٣

املجتمع املحلي لإيجاد م�شاريع طموحة على الأر�س، وما اأكرث هذه امل�شاريع وتنوعها يف 

الإ�شكان والزراعة وال�شناعة والت�شنيع الغذائي والتكنولوجيا الع�شرية وغريها.

4. �شندوق التنمية والت�شغيل: هذا ال�شندوق من اأكرث امل�شاريع الوطنية طموحاً حيث 

�شاهم يف خلق الكثري من ق�ش�س النجاح من خالل متويل امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 

والريادية، واملطلوب هنا زيادة الدعم املايل احلكومي لل�شندوق وتو�شيعه اأفقياً وعمودياً.

واإن كانت يف  الفكرة هنا لإيجاد �شركات �شغرية -حتى  الأج��ور:  ٥. اخلدمات مقابل 

املطلوبة كاخلدمات احلا�شوبية والربجميات  لغايات حت�شري اخلدمات  ال�شباب-  بيوت 

وغريها وت�شديرها للخارج من خالل �شراكات مع و�شطاء لهذه الغاية.

الع�شرية  الأفكار  اأجن��ح  من  عنها  املنبثقة  وامل�شاريع  الريادة  تكون  رمبا  ال��ري��ادة:   .6

لت�شغيل ال�شباب، حيث التنوع والكم يف الإ�شتثمار من خالل امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة.

لت�شغيل  ُملحة  باتت �شرورة وطنية  املهني  التعليم  ه �شوب  التوُجّ املهني:  التعليم   .7

ال�شباب، وهذا بالطبع يتنا�شب وطروحات وتو�شيات جلنة املوارد الب�شرية للتوّجه �شوب 

العمل،  و�شوق  العايل  التعليم  لغايات مواءمة خمرجات  العمل،  ل�شوق  املطلوبة  املهارات 

البيئة والثقافة  ال�شباب واأهليهم واإيجاد  وهذا بالطبع يحتاج للكثري من العمل لإقناع 

املجتمعية املنا�شبة لذلك.

٨. هنالك الكثري من الأفكار الطموحة لت�شغيل ال�شباب، وهذا غي�س من في�س حيث 

القائمة تطول.

ب�شراحة: يف زمن كورونا وزمن العمل والتعليم عن ُبعد باتت الأفكار لت�شغيل ال�شباب 

عن  ويتنازلوا  ط��روح��ات  هكذا  مثل  ال�شباب  يتفّهم  اأن  املطلوب  لكن  ومتنوعة،  كثرية 

وجودهم يف الأبراج العاجية للتوّجه لبيئة العمل والإ�شتثمار والريادة، وذلك يحقق لهم 

ق�ش�س جناح وطنية باإمتياز، فهاّل بادرنا للم�شي قدماً يف تطبيق هذه الطروحات!

د. محمد طالب عبيدات

 طروحات لتشغيل 
الشباب في زمن كورونا

حقوقيون وإعالميون : جائحة كورونا فرصة لتعزيز العالقة بين المواطن والحكومة

التربية: 38 مخالفة لتعليمات التوجيهي في يومين

اطالق الخطة التنفيذية الوطنية للنمو األخضر

االنباط-عمان

النقا�شية  اجلل�شة  يف  امل�����ش��ارك��ون  ط��ال��ب 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  الإع����الم  معهد  نظمها  ال��ت��ي 

ال���وك���ال���ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون الإع���الم���ي، 

ع���رب ت��ق��ن��ي��ة الت�����ش��ال امل���رئ���ي م�����ش��اء اأم�����س 

كورونا:  بعد  ما  “ال�شحافة  بعنوان  الأح��د، 

�شيا�شة  هناك  تكون  والقيود” باأن  احلريات 

وا�شحة يف م�شاحة احلريات، وفر�شة يف ظل 

جائحة كورونا لتعزيز العالقة بني املواطن 

واحلكومة من خالل ان�شيابية املعلومات.

وقال املحامي حممد قطي�شات اإن ال�شاحة 

الإعالمية �شهدت “اأزمة يف الإعالم ل اإعالم 

اأزمات”، فقد �شكلت فرتة الأزمة درا�شة حالة 

مهمة ل�شكل احلريات ال�شحافية وم�شاحات 

ح��ري��ة ال������راأي وال��ت��ع��ب��ري، ح��ي��ث زادت ع��دد 

فرتة  خالل  الإلكرتونية  اجلرائم  الق�شايا 

بن�شبة ملحوظة،  املا�شي  العام  الإغ��الق عن 

والتثقيفية  التوعوية  الربامج  ب��روز  موؤكداً 

واملن�شات  الت�شال  و�شائل  على  للممار�شات 

كالرتبية  املختلفة  والرقمية  الجتماعية 

الإعالمية واملعلوماتية التي عمل املعهد منذ 

موقف  وك�شب  براجمه  تطوير  على  �شنوات 

حكومي متنٍب لها كم�شروع وطني.

واملعلوماتية،  الإعالمية  الرتبية  وح��ول 

الربنامج  ه��ذا  اأه��م��ي��ة  اأن  قطي�شات  اأو���ش��ح 

ال��ت��وا���ش��ل  اأن م�����ش��ت��خ��دم و���ش��ائ��ل  ت��ك��م��ن يف 

م�������ش���وؤول ع���ن امل��ح��ت��وى ال�����ذي ي��ق��دم��ه من 

الناحية القانونية والأخالقية وعليه اأن يعي 

تبعات ما ين�شر اأو يعيد ن�شره، طاملا اأن هذه 

املن�شات اأخرجت من �شياقها الجتماعي اإىل 

اأبعاد �شيا�شية.

8 مل ي�شتخدم  الدفاع رقم  اأم��ر  اإن  وبني 

يف هذه الأزمة لتقييد احلريات، فكل ما يرد 

من ق�شايا تتعلق باجلرائم الإلكرتونية، اأو 

اإىل  يوؤ�شر  ���ش��اري��ة،  ق��وان��ني  لأح��ك��ام  ا�شتناداً 

ل�شوابط  الت�شريعية  ال��ن��ظ��رة  يف  اخ��ت��الل 

اأن تعدد  ال�����راأي وال��ت��ع��ب��ري، م��ع��ت��ربا  واأط����ر 

الأو�����ش����اف ل�����ذات اجل�����رم واخ���ت���الف حجم 

اختالًل  ي�شكل  ت�شريع  اأك��رث من  يف  عقوبته 

ال��ن�����س  يف  “الالتكاملية”  م����ن  وح����ال����ة 

تكييف  اىل  العام  الدع��اء  يدفع  الت�شريعي، 

اجلرم بالعقوبة الأ�شد.

وق����ال ال��دك��ت��ور ���ش��خ��ر اخل�����ش��اون��ة، من 

واملعلوماتية  الإعالمية  الرتبية  اإن  جانبه، 

ج�����اءت ل��ت��ه��ذي��ب ال�����ش��ل��وك ال���رق���م���ي ل��دى 

الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  و���ش��ائ��ل  م�شتخدمي 

قانونية.  اإ���ش��ك��ال��ي��ات  يف  ال��وق��وع  وجتنيبهم 

زي��اد  ال��دك��ت��ور  الإع�����الم  وق���ال عميد معهد 

الإع����الم����ي  امل�������ش���ه���د  ط������رح  اإن  ال����رف����اع����ي 

لأهمية  تاأتي  ال��ف��رتة،  ه��ذه  خ��الل  للنقا�س، 

من  املجتمع  على  الإع��الم  تاأثري  وح�شا�شية 

جهة واعتباره مراآة، ونافذة لدرا�شة �شلوكه 

والتغريات فيه، ل �شيما واأن هناك حمطات 

بث متكاملة بني اأيدينا دون رقابة اأو حترير، 

ع��ام��اًل  ال�����ش��ح��اف��ي��ة  ت�شكل احل���ري���ات  ح��ي��ث 

مهماً يف تناقل املواقف واملعلومات.

الأ�شئلة  م��ن  جمموعة  احل�شور  وت��ن��اول 

بعد  م��ا  للقادم  التوقعات  ح��ول  والتعليقات 

كورونا، موؤكدين اأن املرحلة احلالية بحاجة 

ا���ش��ت��ق�����ش��ائ��ي م��ك��ث��ف،  ن�����ش��اط ���ش��ح��ايف  اإىل 

التغطية  ع��ن  غ��اب��ت  ال��ت��ي  الق�شايا  ل��ت��ن��اول 

خالل فرتة الإغالق، مطالبني ال�شحافيني 

ب���ا����ش���ت���خ���دام ال��ق�����ش��ة ال�����ش��ح��اف��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة 

وامل�����ش��وؤول��ة خل��دم��ة ال�����ش��ال��ح ال��ع��ام، وك�شف 

احلقائق.

االنباط-عمان

 38 وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ���ش��ج��ل��ت 

خم��ال��ف��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ن��اظ��م��ة لم��ت��ح��ان 

التوجيهي منذ انطالقه الربعاء املا�شي.

والتعليم  الرتبية  وزارة  عام  اأمني  وقال 

اإن  العجارمة ام�س الثنني،  الدكتور نواف 

ال���وزارة ات��خ��ذت الإج����راءات ال��الزم��ة بحق 

احلرمان  بني  ما  املخالفات،  هذه  مرتكبي 

م�����ن م���ب���ح���ث، واحل������رم������ان م�����ن ال���ت���ق���دم 

لالمتحان لدورة ودورتني.

وي����وا�����ش����ل ط���ل���ب���ة ال���ت���وج���ي���ه���ي ال���ي���وم 

ال����ث����الث����اء ج���ل�������ش���ات الم����ت����ح����ان يف ث��ال��ث 

يتقدم  حيث  املعلن،  اجل��دول  ح�شب  اأي��ام��ه 

 119308 الأوىل  اجلل�شة  يف  لالمتحان 

ط���الب م���ن ال��ن��ظ��ام��ي��ني وط��ل��ب��ة ال��درا���ش��ة 

يف  الثانية  للجل�شة  ط��ال��ب��اً  و15  اخل��ا���ش��ة 

يتقدم لالمتحان  فيما  الأكادميية،  الفروع 

النظاميني  الطلبة  من  املهنية  الفروع  من 

يف   14840 اخل��ا���ش��ة  ال���درا����ش���ة  وط��ل��ب��ة 

وطالبة  طالباً  و14729  الأوىل،  اجلل�شة 

يف اجلل�شة الثانية.

ت�شريح  يف  دع��ت  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وك��ان��ت 

اللتفات  ع��دم  اإىل  الطلبة  اأم�����س،  �شحفي 

على  ال��ت��اأث��ري  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي  لل�شائعات 

ه��دوء  بكل  ي�شري  وال���ذي  الم��ت��ح��ان،  �شري 

وي�����ش��ر يف ج��م��ي��ع ال��ق��اع��ات ب��امل��م��ل��ك��ة و�شط 

ال��ط��ل��ب��ة ح���ول م�شتوى  ل���دى  ع���ام  ارت���ي���اح 

الم��ت��ح��ان والإج������راءات امل��ت��خ��ذة م��ن قبل 

ب�شاأنه. الوزارة 

االنباط-عمان

اطلق وزي��ر البيئة وزي��ر الزراعة الدكتور 

���ش��ال��ح اخل��راب�����ش��ة، ام�����س الث���ن���ني، اخلطة 

 2021 الخ�شر  للنمو  الوطنية  التنفيذية 

اإىل 2025.

وقال الدكتور اخلراب�شة اإن الوزارة وبدعم 

م��ن امل��ع��ه��د ال��ع��امل��ي للنمو الأخ�����ش��ر ط��ورت 

الأردن  الأخ�شر يف  للنمو  التنفيذية  اخلطة 

يف  تنفيذية  خطط  �شت  على  ت�شتمل  وال��ت��ي 

والزراعة  والطاقة  والنفايات  املياه  قطاعات 

وال�����ش��ي��اح��ة وال��ن��ق��ل ب��ه��دف دع���م الق��ت�����ش��اد 

م�شتدامة  تنموية  قطاعات  واإيجاد  الوطني 

ال�شلبية؛ مثل  الظواهر  تتعامل مبرونة مع 

التغري املناخي والآث��ار ال�شلبية الناجمة عن 

الظواهر الطارئة كجائحة كورونا.

واأ����ش���اف اخل��راب�����ش��ة، ب��ح�����ش��ور ع���دد من 

العالقة  ذات  واجل���ه���ات  ال������وزارات  م��ن��دوب��ي 

وم�شاركة مندوبي املوؤ�ش�شات الوطنية والعاملية 

من املهتمني والداعمني عرب لقاء افرتا�شي، 

اأن اخلطة تعمل على مواءمة النمو الأخ�شر 

امل�شتدامة  التنمية  واأه��داف  املناخي  والتغري 

�شمن الإطار ال�شرتاتيجي القطاعي.

اأ���ش��ا���ش��ي��ة يف اجل��ه��ود  وت��ع��د اخل��ط��ة لبنة 

نحو  التدريجي  للتحول  ال��رام��ي��ة  الوطنية 

وحتقيق  بيئياً  امل�شتدام  الأخ�شر  القت�شاد 

من  واحل���د  امل�شتدامة  القت�شادية  التنمية 

الفقر والبطالة.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م��دي��ر وح���دة القت�شاد 

ج��ه��اد  ال��دك��ت��ور  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  الأخ�����ش��ر يف 

ال�شواعري، اإن اخلطة التنفيذية تن�شجم مع 

اأهداف التنمية امل�شتدامة وامل�شاهمات املحددة 

يف  وت�شهم  املناخي،  بالتغري  اخلا�شة  وطنياً 

اإجناز الأهداف املو�شوعة.

من  العديد  تت�شمن  اخلطة  اأن  واأ���ش��اف 

الإجراءات �شواء اأكانت م�شاريع ا�شتثمارية اأو 

اجراءات ممكنة وحم�شنة للبيئة تنفيذا للنمو 

اإجمايل  بعدد  ال�شتة،  القطاعات  الخ�شر يف 

يبلغ 86 اإجراًء.

امل�����ش��روع يف املعهد العاملي  وع��ر���س م��دي��ر 

للنمو الأخ�شر مار�شال براون، لآلية تطوير 

اخلطة واأهم ما حتتويه من م�شاريع، م�شريا 

احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني  التعاون  اهمية  اإىل 

لو�شع اخلطة التنفيذية حيز التنفيذ، م�شدًدا 

على اهمية ال��دور ال��ذي ي�شطلع به القطاع 

تنفيذ  دع��م  يف  الدوليون  وال�شركاء  اخلا�س 

اخلطة.

وت��ت�����ش��م��ن اخل���ط���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ن��م��و 

وامل�شاريع،  الج����راءات  من  العديد  الخ�شر 

على  ال��ط��ل��ب  اإدارة  م�����ش��روع حت�����ش��ني  م��ن��ه��ا 

ال��ط��اق��ة م���ن خ���الل ت��ط��وي��ر �شبكة ك��ه��رب��اء 

ذكية، ودعم ح�شول �شندوق الطاقة املتجددة 

�شندوق  من  العتماد  على  الطاقة  وتر�شيد 

�شراكة بني  الأخ�شر، وم�شروع تطوير  املناخ 

حمطات  لتنفيذ  واخل��ا���س  العام  القطاعني 

اإجمالية  بكلفة  الكهربائية  ال�شيارات  �شحن 

85 مليون دولر يف قطاع الطاقة.
ويف ق��ط��اع امل���ي���اه، م�����ش��روع ت��اأ���ش��ي�����س اآل��ي��ة 

مالية لدعم م�شاريع احل�شاد املائي، وم�شروع 

الدعم الفني جلهود تر�شيد ا�شتهالك املياه يف 

التجارية،  والن�شاطات  وال�شناعات  ال�شركات 

وم�شروع تنفيذ حمطة ملعاجلة املياه العادمة 

 964 اإجمالية  الزرقاء، بكلفة  ال�شناعية يف 

مليون دولر.

ويف قطاع النفايات، ا�شتملت على م�شروع 

ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة  ال��ت��م��ي��ز  م���رك���ز  ت��اأ���ش��ي�����س 

والقت�شاد الدوار لرتويج الإبداع والتدريب 

وال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر وال���ش��ت��ث��م��ار يف قطاع 

ال��ن��ف��اي��ات، وم�����ش��روع اإع�����داد درا����ش���ة ج��دوى 

التي  امل�شاريع  على  للتعرف  ال�شوق  وتقييم 

النفايات  ف�شل  يخ�س  مب��ا  تنفيذها  ميكن 

ال��ع�����ش��وي��ة ع���ن ال��ن��ف��اي��ات ال��ب��ل��دي��ة واإع�����ادة 

جتريبي  م�شروع  تنفيذ  وم�شروع  تدويرها، 

لقطاع  للمنتج  املمتدة  امل�شوؤولية  بخ�شو�س 

النفايات الإلكرتونية وغريها، بكلفة اإجمالية 

248 مليون دولر.

وت�����ش��م��ن��ت اخل���ط���ة يف ق���ط���اع ال����زراع����ة 

املعلومات  اإدارة  يف  ال��ق��درات  لبناء  م�شروعا 

النمو  اإط���ار  يف  ال��ق��رار  لإ���ش��ح��اب  واإي�شالها 

لدعم  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  وم�����ش��روع  الأخ�����ش��ر، 

الزيتون  زراع��ة  يف  امل�شادر  ا�شتخدام  تر�شيد 

وان���ت���اج ال���زي���ت، وم�����ش��روع ت��ط��وي��ر امل�����ش��اري��ع 

وال�شتثمار يف الزراعة املائية والزراعة بدون 

ت��رب��ة، وم�����ش��روع ال��ت��ح��ري��ج ال��وط��ن��ي، بكلفة 

اإجمالية 194 مليون دولر.

تنفيذ  ت�شمنت م�شروع  النقل،  ويف قطاع 

واخلا�س،  العام  للنقل  الذكية  النقل  اأنظمة 

النقل،  لقطاع  التميز  مركز  اإن�شاء  وم�شروع 

وم�شروع تطوير اأنظمة نقل �شديقة للبيئة 

تعمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة يف 

اإجمالية 167  اإرب��د والزرقاء وماأدبا، بكلفة 

مليون دولر.

تاأ�شي�س  م�����ش��روع  ال�����ش��ي��اح��ة،  ق��ط��اع  ويف 

مركز التميز لقطاع ال�شياحة لرتويج التميز 

والإبداع وتطوير ال�شوق ال�شياحي، وم�شروع 

املناطق  يف  البيئية  ال�شياحة  وتعظيم  زي���ادة 

ال�شياحية  املنتجات  م��ع  وارتباطها  املحمية 

الأخ�����رى، وم�����ش��روع ت��ط��وي��ر خ��ارط��ة طريق 

ل���زي���ادة ت��ر���ش��ي��د ا���ش��ت��خ��دام امل�����وارد يف قطاع 

اإجمالية  بكلفة  واملطاعم  والفنادق  ال�شياحة 

173 مليون دولر.

 جامعة التكنولوجيا تبدأ التدريس للفصل 
الصيفي 2020/2019 عن بعد        

 تركيب خاليا شمسية ألسر فقيرة بالمفرق

 تضامن: أسماء اإلناث لعام 2019 تبتعد 
عن الطابع العربي اإلسالمي

االنباط-اربد

والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  جامعة  ا�شتكملت 

التدري�س  لبدء  ا�شتعداداتها  كافة  الأردن��ي��ة 

الدرا�شي  للعام  ال�شيفي  ال��درا���ش��ي  للف�شل 

احلايل 2019/2020 عن بعد. 

وق���ال رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة ال���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور 

اتخذت  اجلامعة  اإدارة  ان  خري�شات  �شائب 

كافة الإجراءات والتدابري التنفيذية والفنية 

ال�شيفي  ال��درا���ش��ي  الف�شل  ل��ب��دء  والتقنية 

وال�شتمرار يف التعلم عن بعد، مثمنا جهود 

الكادر الكادميي يف توفري املادة التعُلمية عن 

ال�شريعة  وال�شتجابة  ال��ك��رتوين  ب�شكل  بعد 

ل���ش��ت��ف�����ش��ارات الطلبة ودوره�����م امل��ح��وري يف 

اجناح العملية التعُلمية.

بنقل  ب��ان اجلامعة قامت  واك��د خري�شات 

الل���ك���رتوين اىل النظمة  ال��ت��ع��ٌل��م  خ��دم��ات 

وجتنب  اخل��دم��ة  ج���ودة  ل�شمان  ال�شحابية 

النقطاعات الناجتة عن ال�شغط على �شبكة 

اجلامعة م�شتفيدة من النجاح الذي حققته 

التجربة خالل الف�شل املا�شي، حيث مت عقد 

جميع المتحانات النهائية  ب�شكل الكرتوين 

فاقت ن�شبة ح�شور الطلبة فيها  98%. 

اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان ع���دد امل�����ش��اق��ات التي 

بلغت  احل���ايل  ال�شيفي  للف�شل  طرحها  مت 

م�شاق نظري الكرتوين و719 �شعبة   426
�شفية تخدم حوايل 19 الف طالب وطالبه 

م�شجلني لهذا الف�شل.

االنباط-املفرق

زودت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية نحو 

باأنظمة  امل��ف��رق  حمافظة  يف  م��ن��زل   600
للطاقة ال�شم�شية على ح�شاب فل�س الريف.

وقال مدير فل�س الريف يف الوزارة املهند�س 

املحافظة  زودت  ال�����وزارة  اإن  ال�شعايدة  زي���اد 

مع  م��رت��ب��ط��ة  ال�شم�شية  ل��ل��ط��اق��ة  ب��اأن��ظ��م��ة 

ال�شبكة الكهربائّية على ح�شاب فل�س الريف 

فقرية  لأ���ش��ر   563 منها  م��ن��زل،   583 ل��� 

ت�شتفيد من �شندوق املعونة الوطنية، و20 

ع��ن خطوط  بعيدة  الروي�شد  ل��واء  منزل يف 

ال�شبكة الكهرباء.

الأنباء  لوكالة  حديث  يف  ال�شعايدة  ودع��ا 

الأردن�����ي�����ة )ب������رتا( امل��ن��ت��ف��ع��ني م���ن خ��دم��ات 

طلبات  تقدمي  اإىل  الوطنية  املعونة  �شندوق 

ملديرية كهرباء الريف لال�شتفادة من م�شروع 

اأنظمة الطاقة ال�شم�شية.

وي�شتفيد من امل�شروع الأ�شر التي ل يتجاوز 

معّدل ا�شتهالكها ال�شهري )300 ك.و.�س( 

وت��ت��ق��ا���ش��ى م��ع��ون��ات م���ن ���ش��ن��دوق امل��ع��ون��ة 

الوطنية. وك��ان جمل�س ال��وزراء واف��ق مطلع 

ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ع��ل��ى ت��رك��ي��ب اأن��ظ��م��ة للطاقة 

ال�شم�شّية مرتبطة مع ال�شبكة الكهربائّية من 

فل�س الريف لنحو �شبعة اآلف اأ�شرة م�شتفيدة 

من �شندوق املعونة الوطنية.

االنباط-عمان

تربع ا�شم حممد لئحة الأ�شماء الأكرث تكرارا 

م��رة،   8241 مبجموع  املا�شي  ال��ع��ام  اململكة  يف 

اآدم، ك��رم، اأم��ري، ريان،  تاله اأحمد، عمر، يو�شف، 

عبداهلل، عبدالرحمن، علي، �شهم، زيد، تيم، جاد، 

ها�شم، اإبراهيم، كنان، �شند، خالد.

جاء ذلك بح�شب التقرير الإح�شائي ال�شنوي 

ل��ع��ام 2019 ال�����ش��ادر ع��ن دائ�����رة الإح�����ش��اءات 

العامة، ما يوؤ�شر على حمافظة هذه الأ�شماء على 

الطابع العربي الإ�شالمي الأ�شيل. وقالت جمعية 

اإن  )ت�����ش��ام��ن(  الأردين  ال��ن�����ش��اء  ت�شامن  معهد 

اأ�شماء املواليد الذكور لعام 2019 حافظت على 

اأ�شالتها وطابعها الإ�شالمي والعربي على عك�س 

اأ�شماء املواليد الإناث للعام ذاته.

واأ���ش��اف��ت يف ب��ي��ان �شحفي ال��ي��وم الث��ن��ني اأن 

اأ�شماء املواليد الإناث الأكرث تكراراً لعام 2019 

كان جوري متكررا ب���� 2473 مرة، تاله �شلمى، 

زينه، مريا، �شارة، ليان، لني، مرمي، تال، ماريا، 

ما�شة، تولني، فرح، جود، جوان، جنى، رفيف، نور، 

اإيلني، وتني.

اأ�شماء  ابتعاد  اأرج���ع  البع�س  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 

امل��وال��ي��د الإن����اث ع��ن الأ���ش��ال��ة وال��ط��اب��ع العربي 

والتغيري  باحلداثة  تتعلق  لأ�شباب  والإ���ش��الم��ي 

وال��ت��ط��ور. ول��ف��ت ال��ت��ق��ري��ر اإىل ان��خ��ف��ا���س ع��دد 

بن�شبة  املا�شي  ال��ع��ام  امل�شجلني  الأح��ي��اء  املواليد 

مع عام 2018، حيث �ُشّجل  مقارنة  باملئة  1ر5 
3ر197 األف ولدة عام 2019 مقابل 9ر207 

األف ولدة عام 2018
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االنباط-عمان

ت�صادف اليوم الثالثاء الذكرى الثامنة 

والأربلللعلللون لللوفللاة جللاللللة امللللللك طللالل بن 

عبداهلل، طيب اهلل ثراه.

 1972 ال�صابع من متوز من عام  ففي 

رحل جاللته بعد اأن �صجل اإجنازات نوعية 

وتللطللويللر  الأردين  الللد�للصللتللور  اأبلللرزهلللا  ملللن 

احلياة ال�صيا�صية يف الأردن. ومنذ اأن اعتلى 

ال�صاد�س  يف  العر�س  الللراحللل  امللك  جاللة 

من اأيلول عام 1951 بعد ا�صت�صهاد جاللة 

امللك عبد اهلل بن احل�صني طيب اهلل ثراه، 

يتطلع  وهللو  الأق�صى  امل�صجد  عتبات  على 

الثورة  ومللبللادئ  نهج  وجتللذيللر  تر�صيخ  اإىل 

الللعللربلليللة اللللكلللرى الللتللي قلللادهلللا اللل�للصللريللف 

احللل�للصللني بلللن علللللللي، طلليللب اهلل ثلللللراه، من 

وا�صتقاللهم  وحريتهم  العرب  وحللدة  اأجللل 

الللدولللة  م�صرية  يف  لهم  الف�صلى  واحللليللاة 

الأردنية.

علومه  تلقى  اللللذي  جاللته  اهللتللم  لقد 

باإجراء  هري�صت  �صاند  كلية  يف  الع�صكرية 

دعائم  تعزز  التي  الد�صتورية  الإ�صالحات 

ال�صيا�صية  احلللريللة  علللللى  الللقللائللم  املللجللتللمللع 

والقللتلل�للصللاديللة وامللل�للصللوؤوللليللة اأملللام الللقللانللون، 

يف  �صدر  الللذي  الأردين  الد�صتور  واأبللرزهللا 

الللثللامللن ملللن كلللانلللون اللللثلللاين علللام 1952 

حللقللوقلله  الأردين  لللللل�للصللعللب  كلللفلللل  اللللللللذي 

ويلللعلللد ملللن اأحللللللدث اللللد�لللصلللاتلللري يف الللعللامل 

وانفتاحا.  و�للصللورى  دميقراطية  واأكللرهللا 

القت�صادية  امل�صامني  الد�صتور  وت�صمن 

كل مواطن  ذلللك حق  والجتماعية مبا يف 

يف العمل والتعليم والرفاه الجتماعي كما 

جمل�س  اأملللام  م�صوؤولة  احلكومة  جعل  انلله 

النواب الذي اأ�صبح ميلك �صلطة منح الثقة 

اأحكام  اأيللة حكومة مبوجب  عن  اأو حجبها 

الللذي رفع  الأمللر  الد�صتور،  54 من  املللادة 

اململكة  يف  الرملانية  احللليللاة  م�صتوى  مللن 

اأ�للصللوة بللالللدول  اإىل املللرتللبللة الللتللي تليق بللهللا 

الدميقراطية الأخرى.

مف�صلة  بنودا  كذلك  الد�صتور  وت�صمن 

ل�صمان حقوق املواطن وحرياته الأ�صا�صية 

وبلللنلللودا اأخللللرى حلللمللايللة الللعللمللال و�للصللروط 

عللملللللهللم وفللللق د�للصللاتللري اللللعلللامل املللتللطللورة. 

د�صتور  اأول  يعد  الللذي  الد�صتور  وجللاء هذا 

وحللللللدوي علللربلللي حلليللث نلل�للس علللللى اإعللللالن 

العربية  بلللالأملللة  علل�للصللويللا  الأردن  ارتلللبلللاط 

العربية  للللللثللورة  الللقللومللي  الفكر  وجت�صيد 

ال�صعب  وتللطلللللعللات  لآمللللال  ملبيا  الللكللرى، 

التطورات  الأردين كونه جاء من�صجما مع 

ول�صيما  الأردن  ي�صهدها  كللان  التي  املهمة 

وتنامي   1950 عام  ال�صفتني  وحللدة  بعد 

الللقللومللي يف كل  والللوعللي  الللوطللنللي  ال�صعور 

اأرجاء الوطن العربي. وجاللة امللك طالل 

طلليللب اهلل ثللللراه الللللذي وقللللف جملللاهلللدا يف 

�صفوف املقاتلني من اجلي�س العربي دفاعا 

عن فل�صطني، بذل جهودا متميزة لتوثيق 

م�صلحة  فيه  ملللا  والتن�صيق  الللتللعللاون  عللرى 

الأمة والوطن العربي الكبري الذي كان قد 

خرج لتوه من نكبة فل�صطني عام 1948.

قلللرارا  الأردن  اتللخللذ  جللاللللتلله  عللهللد  ويف 

وجمانيا،  اإلللزاملليللا  التعليم  بجعل  يق�صي 

ويعد هذا القرار الأول من نوعه يف الأردن 

الكبري يف  الأثللر  العربي، وكان له  والوطن 

البالد  �صهدتها  الللتللي  التعليمية  النه�صة 

فيما بعد، كما �صدر يف عهد جاللته قانون 

عللام  اآذار  �صهر  يف  احلللديللديللة  ال�صكة  خللط 

1952 الذي ين�س على اعتبار هذا اخلط 
وقفا اإ�صالميا.

امللك  واللللده  كنف  يف  جاللته  ن�صاأ  وقللد 

عللبللداهلل بللن احللل�للصللني وجللللده �للصللريللف مكة 

احللل�للصللني بللن علللللي طلليللب اهلل ثللراهللم، وهللو 

التي  الللكللرى  العربية  الللثللورة  اللللذي فجر 

اأعلنت الثورة على الظلم والطغيان واجلهاد 

يف �صبيل العروبة وا�صتقالل الوطان. وكان 

جاللته يت�صف باللطف والتهذيب ودماثة 

اخللق ل يهاود يف الراأي ول تاأخذه يف احلق 

لومة لئم، كما كان له يف �صمو اأخالق والده 

ن�صيب  اأكلللر  مللبللادئلله  وعظيم  همته  وعلللللو 

يف احلللليلللاة حلليللث غلللدا �للصللابللا نللبلليللال يحمل 

العواطف  مللن  الكثري  يختزن  كللبللريا  قلبا 

فبادله  وتطلعاته  �صعبه  اآملللال  ويتح�ص�س 

وجاللته  بللوفللاء.  ووفلللاء  بحب  حبا  �صعبه 

الع�صكرية  للللللحلليللاة  حمللبللا  كلللان  اهلل  رحللملله 

متاأثرا بالروح الع�صكرية لوالده الذي كان 

اأحللد قللادة ثللورة الللعللرب الأحلللرار حيث كان 

جاللته اأول �صابط اأردين يتخرج من كلية 

�صاند هري�صت الع�صكرية يف بريطانيا وبعد 

تخرجه من هذه الكلية عام 1929 رافق 

جلللده احللل�للصللني بللن علللللي اللللذي كلللان منفيا 

للم�صروعات  تلل�للصللدى  اأن  بللعللد  قللر�للس  يف 

ال�صتعمارية التي ا�صتهدفت تق�صيم البالد 

الللعللربلليللة. واللللتلللحلللق جلللالللللة امللللللللك طللالل 

الذي كان يع�صق اجلندية باجلي�س العربي 

الأردين وو�صل اإىل رتبة مقدم عام 1934 

امللل�للصللاة  بللكللتلليللبللة  الللتللحللق   1942 عللللام  ويف 

الثانية التي عرفت  الثانية كتيبة احل�صني 

التي خا�صتها  البطويل واملعارك  بتاريخها 

يف القد�س وفل�صطني فيما بعد.

وا�للصللهللم جللاللللتلله يف تللدريللبللهللا كللمللا بللذل 

جللهللدا كللبللريا يف تللطللويللر لللللواء اللل�للصلليللارات 

الوىل  الكتائب  مللن  تللاألللف  اللللذي  امل�صلحة 

�للصللارك يف غالبية  والللثللالللثللة، كما  والللثللانلليللة 

قامت  التي  الع�صكرية  والتمارين  املناورات 

بها وحدات اللواء.

و�لللصلللارك جللاللللتلله يف احللللللرب الللعللربلليللة 

العربي  اجلي�س  مللع  وخللا�للس  ال�صرائيلية 

�للصللد الحللتللالل  بللطللوللليللة  مللعللارك  الأردين 

الإ�للصللرائلليلللللي وكللللان للللوجلللود جللاللللتلله بني 

يف  وال�صمود  القتال  على  وح�صهم  اجلنود 

اإلهاب م�صاعر  الكبري يف  الأثللر  العدو  وجه 

والللفللداء  الت�صحية  روح  واإذكللللاء  احلللمللا�للس 

لللديللهللم ملللا مللكللنللهللم ملللن حتللقلليللق الللعللديللد 

وال�صفة  القد�س  واإنللقللاذ  النللتلل�للصللارات  مللن 

الغربية.

جاللته  بها  ا�صرتك  التي  املعارك  ومللن 

حيث  املجامع،  ج�صر  عند  )غي�صر(  معركة 

ملليللدان  اإىل  ح�صر  مللن  اأول  جللاللللتلله  كلللان 

املللعللركللة وجللاهللد فيها جللهللاد الأبلللطلللال من 

بللكللل جللوارحلله  الللتللي عللمللل  اأجللللل فل�صطني 

وقلللللللبللله و�لللصلللالحللله خللللدملللة قلل�للصلليللتللهللا مللا 

الأردين  الللعللربللي  اجللليلل�للس  ملللن حمللبللة  زاد 

وب�صجاعته.  وبب�صالته  بجاللته  واإعجابه 

وانللتللقللل جللاللللتلله اإىل الللقللد�للس ومللنللهللا اإىل 

اأمللاملليللا بني  مللوقللعللا  اتللخللذ  رام اهلل حلليللث 

الهدنة  حتى  هناك  وبقي  املدفعية،  جنود 

الللهللدنللة  وقللبلليللل  و�لللصلللارك جللاللللتلله  الأوىل، 

الثانية يف معارك مرتفعات النبي �صموئيل 

حيث  اك�صا  وبلليللت  �صوريك  وبلليللت  والللللرادار 

الق�صف  واآخللر حتت  كان يتنقل بني موقع 

بالقتال  جاللته  ل�صرتاك  وكللان  ال�صديد. 

الأثللر الكبري على وحللدات اجلي�س العربي 

الأردين التي حاربت يف القد�س وا�صتب�صلت 

فاأنقذت  املعادية  الهجمات  القتال و�صد  يف 

ولي�س  القد�س،  فيها  مبا  الغربية  ال�صفة 

الللذي قامت به  اأدل على ذلك من الهجوم 

املزيد  على  لل�صيطرة  الثانية  امل�صاة  كتيبة 

من الأهداف واملواقع داخل مدينة القد�س 

باب  اإىل منطقة  ال�صيخ جللراح  من منطقة 

العامود والو�صول اإىل تلة الرادار والتقدم 

واللللقلللتلللال الللللذي جللللرى قللللرب امللل�للصللتللعللمللرات 

ال�صرائيلية.

امللك  اأن جللاللللة  اإل  عللهللده  ورغلللم ق�صر 

طلللالل بللن عللبللد اهلل طلليللب اهلل ثللللراه بقي 

اآلمهم  يتح�ص�س  �صعبه  اأبناء  مع  يتوا�صل 

واأ�للصللهللم يف  الكثري  لوطنه  وقلللدم  واآمللالللهللم 

التاأ�صي�س لكثري من الإجنازات على طريق 

الللبللنللاء واللللتلللقلللدم نللحللو امللل�للصللتللقللبللل امللل�للصللرق 

وامل�صتقبل الواعد.

اإذ حتيي  اللللواحلللدة  الأردنللليلللة  والأ�لللصلللرة 

ذكرى وفاة جاللة امللك طالل بن عبداهلل، 

م�صرية  لت�صتذكر  بالإميان،  مفعمة  بقلوب 

رايللة  كللل  مللع  تعلو  التي  الها�صمي  الإجنلللاز 

والتقدم يف  التميز  بوطن  وتفخر  ها�صمية 

الللذي  الللثللاين  امللللللك عبد اهلل  عهد جللاللللة 

يللوا�للصللل ملل�للصللرية الإجنللللللاز وبلللنلللاء اللللدوللللة 

امل�صتجدات  التي تواكب  الع�صرية  الأردنية 

وتللنللفللذ اخلللطللط والللللرامللللج الإ�للصللالحلليللة 

اأردن  الأردن  جلللعللل  اللل�للصللاملللللة  والللتللنللمللويللة 

الرخاء والرفاه وامل�صتقبل.

 الذكرى الثامنة واألربعون لوفاة الملك طالل بن عبداهلل اليوم

�صبكات  وتتاأثر  كبري  ب�صكل  ال�صكان  قبل  من  الكهرباء  ا�صتهالك  يللزداد   ، عللام  كل  يف 

اإىل ارتفاع درجة  يللوؤدي  اأقل يف املقام الأول ، مما  اإمللدادات الطاقة امل�صممة لنقل طاقة 

عدم  يللوؤدي  الكهربائية.  الطاقة  لفقدان  ونتيجة   ، العزل  و�صيخوخة   ، الأ�صالك  حللرارة 

متاثل التيارات اإىل زيادة يف الطاقة وفقدان الطاقة يف ال�صبكات بن�صبة 30.50٪ مقارنة 

بالو�صع املتماثل. لفرتة طويلة ، مل يتم اإيالء اأي اهتمام لتعوي�س الطاقة التفاعلية يف 

الأ�صرة  اأن حمل  0.4 كيلو فولت. وقد مت تف�صري ذلك من خالل حقيقة  �صبكات توزيع 

يف  امل�صتخدمة.  الكهربائية  ال�صتقبال  اأجللهللزة  خ�صائ�س  ب�صبب  الغالب  يف  ن�صًطا  كللان 

النطاق  وا�صع  للتبني  نتيجة  ب�صكل كبري  املنزيل  ، تغريت طبيعة احلمل  الوقت احلايل 

لأنواع جديدة من م�صتهلكي الطاقة )اأفران امليكروويف ، ومكيفات الهواء ، واملجمدات 

، وم�صابيح الفلور�صنت ، والغ�صالت ، وغ�صالت الأطباق ، واأجهزة الكمبيوتر ال�صخ�صية 

، وما اإىل ذلك( التي ت�صتهلك اإمدادات الطاقة اإىل جانب الطاقة الن�صطة رد فعل كبري 

اأي�صا. هناك عدة طرق لتقليل الطاقة التفاعلية ، ولكن يبدو اأن ا�صتخدام وحدات املكثف 

�صهلة  وهللي   ، منخف�صة  بخ�صائر  املكثفات  وحللدات  تتميز  الأف�صل.  هو  الأغللرا�للس  لهذه 

اإمللداد الطاقة. مب�صاعدتهم  اأي مكان يف �صبكة  الإعللداد والت�صغيل ، وميكن تو�صيلها يف 

ا�صتخدام وحدات  ي�صمح لك  تقريًبا.  التفاعلية  الطاقة  اأي كمية من  تعوي�س  ، ميكنك 

املكثف مبا يلي: تفريغ خطوط الطاقة واملحولت واملفاتيح الكهربائية ، وخف�س تكلفة 

الدفع مقابل الكهرباء ، عند ا�صتخدام نوع معني من امل�صنع ، وخف�س م�صتوى التوافقيات 

الأعلى ، وقمع �صو�صاء ال�صبكة ، وتقليل عدم التماثل الطوري ، وجعل �صبكات التوزيع 

اأكر موثوقية واقت�صادية. من الناحية العملية ، يرتاوح معامل القدرة بعد التعوي�س 

من 0.93 اإىل 0.99 ، على التوايل ، عندما يتم تعوي�س الطاقة التفاعلية ، ينخف�س   التيار 

امل�صتهلك من ال�صبكة ، اعتماًدا على cos φ ، بن�صبة 30-50٪ ، على التوايل ، ينخف�س   

املكثف على  اإدخللال وحدات  اإلخ. �صي�صاعد   ، العزل  املو�صلة و�صيخوخة  ت�صخني الأ�صالك 

و�صيقلل من مبلغ   ، البعيدين  للم�صتهلكني  الكهرباء  ترهل اجلهد على خطوط  جتنب 

 ، اأ�صغر  ذي مقطع عر�صي  كابل  الكهرباء من خالل  تزويد  وي�صمن   ، للكهرباء  الدفع 

ويزيد من عمر املعدات الكهربائية ب�صبب انخفا�س درجة حرارة التدفئة.

م. عامر الدرابسه

تعزيز كفاءة الطاقة ألنظمة 
اإلمداد بالكهرباء عن طريق 

تعويض القوة التفاعلية

 الرزاز: المساعدات والمنح المقدمة لألردن دليل على ثقة العالم باقتصاده

االردنية للعلوم التربوية تبحث خطة عملها للفترة المقبلة

الدهيسات رئيسًا لالئتالف 
الوطني لألحزاب

االنباط-عمان

الللرزاز  عمر  الدكتور  الللوزراء  رئي�س  زار 

والتعاون  التخطيط  وزارة  الثنني،  اليوم 

والتعاون  التخطيط  وزير  والتقى  الدويل، 

اللللللدويل اللللدكلللتلللور و�لللصلللام الللربلل�للصللي وكللبللار 

مللوظللفللي اللللللللوزارة، بللحلل�للصللور وزيللللر املللاللليللة 

اللللدكلللتلللور حملللملللد الللعلل�للصللعلل�للس وامللللللني علللام 

الوزارة زينة طوقان.

ايلللجلللاز  اإىل  الللللللللوزراء  رئللليللل�لللس  وا�لللصلللتلللملللع 

ملللن وزيللللر الللتللخللطلليللط واللللتلللعلللاون الللللدويل 

للمملكة،  املقدمة  واملللنللح  امللل�للصللاعللدات  حللول 

الولوية  ذات  امل�صاريع  على  �صرفها  واأوجه 

الوطنية واآلية التدقيق والرقابة عليها.

واكلللد رئلليلل�للس اللللللوزراء ان الللدعللم املللقللدم 

عاملية  ثقة  على  ويللوؤ�للصللر  م�صتمر،  للللالأردن 

اأو  الللدعللم  بللاأوجلله  يتعلق  مللا  �للصللواء  باململكة 

ا�لللصلللدار �للصللنللدات الللليلللورو بللونللد الللتللي متت 

اخريا.

�صحفية  تلل�للصللريللحللات  يف  الللللللرزاز  وقللللال 

على  نللركللز  ال�لللصلللبلللوع  “هذا  اللللللقللاء  عللقللب 

وبو�صعنا  الردين  بالقت�صاد  الثقة  هللذه 

الللنللقللدي واحللتلليللاطللاتللنللا املللللوجللللودة وقللللدرة 

مع  والتعامل  التعايف  على  اخلا�س  القطاع 

اخلا�س،  القطاع  اثبته  ما  وهذا  الطوارئ، 

ونحن فخورون به”.

باأن يكون  للعامل فر�صة  اننا نقدم  واكد 

لتقدمي  لال�صتثمارات  جاذبة  دولللة  الردن 

ككل،  املنطقة  م�صتوى  على  وخدمات  �صلع 

واملللاللليللة  التخطيط  وزيللللري  اأن  اإىل  لفللتللا 

اليللام  خللالل  �صيتحدثون  اآخللريللن  ووزراء 

من  الردن  يلل�للصللتللقللطللبلله  ملللا  حللللول  املللقللبلللللة 

ا�لللصلللتلللثلللملللارات خللللالل ال�لللصلللهلللر الخللللللرية يف 

جائحة كورونا.

عللامللليللة  ثلللقلللة  �للللصللللهللللادات  “هذه  وتللللابللللع 

بالقت�صاد الردين يعر عنها جاللة امللك 

العالية  الثقة  وهللذه  الللدوللليللة،  املحافل  يف 

لللللللالأردن مبللوقللعلله اللل�للصلليللا�للصللي والإقللللليللمللي 

واملجتمعي”. والقت�صادي 

ال�صفافية  بتعزيز  الللوزراء  رئي�س  ووجلله 

واملللكللا�للصللفللة واطللللالع املللواطللنللني علللللى اوجلله 

اللللدعلللم امللللللايل للللللللالأردن �لللصلللواء علللللى �للصللكللل 

�صرفها  واآلللليلللات  مللنللح  اأو  ملليلل�للصللرة  قللرو�للس 

عليها. والرقابة 

وا�للصللار الللللرزاز بللهللذا اللل�للصللدد اإىل وجللود 

جمل�س  ومللن  احلكومة  مللن  داخلية  رقللابللة 

اللللنلللواب وديلللللوان املللحللا�للصللبللة كللجللهللة رقللابلليللة 

متار�صها  التي  الرقابة  عن  ف�صال  م�صتقلة 

انفاق  اوجلله  على  املانحة  واجلللهللات  اللللدول 

امل�صاعدات. هذه 

ولفت وزير التخطيط والتعاون الدويل 

اإىل ان زيارة رئي�س الوزراء جاءت لالطالع 

علللللى �للصللري الللعللمللل يف اللللللوزارة، ول�للصلليللمللا يف 

به  تقوم  الذي  ظل جائحة كورونا واجلهد 

من  �للصللواء  امل�صاعدات  ا�صتدامة  يف  اللللوزارة 

خالل منح اأو قرو�س مي�صرة لالأردن.

باأهمية  اللللوزراء  رئي�س  توجيهات  واأكللد 

اتللبللاع نللهللج اللل�للصللفللافلليللة واطللللالع املللواطللنللني 

واملنظومة  واللل�للصللرف  الللرقللابللة  اآللليللات  على 

املتبعة يف املنح والقرو�س ودورها يف متويل 

ن�صر  علللللى  اللللعلللزم  اإىل  ملل�للصللريا  املللل�لللصلللاريلللع، 

قللريللبللا و�صرحها  الللكللثللري مللن هلللذه الأمللللور 

للمواطن الردين”.

االنباط-عمان

   ناق�صت الهيئة العامة للجمعية الردنية 

للعلوم الرتبوية يف اجتماعها العادي الول 

للللللعللام احلللللايل، خللطللة اجلللمللعلليللة وبللراجمللهللا 

ا�صتقرار  ا�صتمرار  �للصللوء  يف  املقبلة  للفرتة 

الو�صع الوبائي يف اململكة.

الللذي  الجللتللمللاع  الهيئة خللالل    وبحثت 

تراأ�صه رئي�س اجلمعية وزير التعليم العايل 

عدد  تنفيذ  ال�صعود،  راتللب  الدكتور  ال�صبق 

من الأن�صطة والفعاليات الثقافية يف مناطق 

البادية ال�صمالية ال�صرقية، ولواء الها�صمية، 

ولللللواء الللقللويللرة احللتللفللاء بللاخللتلليللارهللا الللويللة 

وتنظيم   ،2020 للعام  الردنلليللة  الثقافة 

ال�صلع  مللع ملتقى  بللالللتللعللاون  تللربللويللة  نلللدوة 

الثقايف وجامعة الطفيلة التقنية.

النوع  اأهمية هذا  ال�صعود  الدكتور  واأكللد   

الللتللي داأبللللت اجلمعية على  الللفللعللاللليللات  ملللن  

اإقللامللتللهللا احللتللفللاء مبلللدن و اللللويلللة الللثللقللافللة 

بها  تقوم  التي  اجلهود  يعزز  ومبا  الردنية، 

لثراء احلراك الثقايف يف اململكة، والتذكري 

الللذي  املتنوع  واحللل�للصللاري  الثقايف  بللاملللوروث 

تزخر به مدن والوية الثقافة الردنية.

للجمعية  الللعللامللة  الهيئة  ناق�صت  كللمللا    

ال�صري بالجراءات الالزمة لعقد موؤمترها 

الللرتبللوي اللل�للصللاد�للس 2021،  حتللت عللنللوان 

)روؤى وافكار  لالإ�صالح الرتبوي يف الوطن 

انه مت  ال�صعود  الدكتور  العربي(، حيث بني 

هذا العام تاأجيل عقد املوؤمتر ب�صبب جائحة 

كورونا والظروف ال�صتثنائية التي فر�صتها 

على اململكة والعامل اأجمع.

وكانت الهيئة العامة للجمعية، قد اقرت 

يف بللدايللة الجللتللمللاع اللللذي عللقللد يف مقرها، 

 ،2019 للعام  والداري  املللايل   التقريرين 

فيما وافقت على اعتماد املحا�صب القانوين 

لعمالها.

االنباط-عمان

انلللتلللخلللب الأمللللللنللللللاء الللللعللللامللللون لأحلللللللزاب 

الئلللتلللالف الللوطللنللي امللل�لللس الثلللنلللني، اأملللني 

الدهي�صات  بالل  الأردنلليللة  الراية  حزب  عام 

رئي�صاً لالئتالف، يف الدورة النتخابية التي 

جترى كل �صتة ا�صهر.

كللمللا مت انللتللخللاب اأملللني علللام حلللزب جبهة 

الللنللهلل�للصللة اللللوطلللنللليلللة امللللحلللاملللي ا�للصللمللاعلليللل 

اخللللطلللاطلللبلللة نلللائلللبلللاً للللللللرئللليللل�لللس، واللللزمللليلللل 

للللللدائللرة  مللديللرا  �للصللالمللة،  ايللهللاب  ال�صحفي 

العالمية وم�صت�صارا اعالميا لالئتالف.

 الفاو والعلمية الملكية يطلقان دورة 
تدريبية عن تكنولوجيا الغاز الحيوي

االنباط-عمان

اأطلقت منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة 

العلمية  اجلمعية  مع  بالتعاون  الأردن،  يف  )الللفللاو( 

امللكية/ املركز الوطني لبحوث الطاقة الحد، دورة 

تدريبية يف مو�صوع تكنولوجيا الغاز احليوي بعنوان 

“ت�صميم وبناء وت�صغيل م�صانع الغاز احليوي”.
وذكرت منظمة الفاو يف بيان، ان هذ الدورة التي 

ت�صتمر لنهاية ال�صبوع احلايل، تاأتي �صمن اأن�صطة 

الللذي يعد جزًءا  للغاز احليوي،  التجريبي  امل�صروع 

والبيئة  الريفية  العي�س  �صبل  حت�صني  م�صروع  من 

من خالل ال�صتخدام املتكامل لبقايا مياه ال�صرف 

ال�صحي املعاجلة والنفايات ال�صلبة الع�صوية، لإنتاج 

الطاقة املتجددة وال�صماد يف حمافظة املفرق.

وا�صار البيان اىل ان امل�صروع ممول من الحتاد 

الأوروبلللي، وذلللك لبناء قللدرات 25 طالًبا من كلية 

الأردنلليللة،  والتكنولوجيا  العلوم  الللزراعللة يف جامعة 

املعرفة  لإك�صابهم  احليوي  الغاز  تكنولوجيا  حللول 

الناجح  التنفيذ  ل�صمان  الالزمة  الفنية  واملللهللارات 

للم�صاريع الطاقة احليوية.

اإن ثلث  “الفاو” طللالل الللفللايللز،  وقلللال مللنللدوب 

تقدر  التي  الب�صري  لال�صتهالك  املنتجة  الأغللذيللة 

بللنللحللو 1،3 مللللليللار طلللن، ُتللفللقللد اأو ُتلللهلللدر كلللل علللام، 

المللر الللذي يللوؤدي اإىل فقدان املللوارد التي �صاهمت 

اإنتاجها مثل املاء والبذور والأ�صمدة والأعللالف،  يف 

والتاأثري  النفايات  وزيللادة  والعمل  املللال  اإىل  ا�صافة 

ال�صلبي على البيئة.

الللزراعللة يف جامعة  اأكللد عميد كلية  مللن جهته، 

العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور كامل حممود 

اجلامعة  خريجي  توعية  يف  الللور�للصللة  هلللذه  اأهللملليللة 

انتاج  م�صادر  كللاأحللد  احللليللوي  الللغللاز  تقنية  باأهمية 

احليوي من  الغاز  انتاج  وحللدات  اأن  مبينا  الطاقة، 

اىل  ا�صافة  الآملللن،  الغاز  تنتج  احليوانات  خملفات 

يف  وا�صتخدامه  بيعه  ميكن  الللذي  احليوي  ال�صماد 

الأرا�صي الزراعية.

يذكر ان التدريب �صريكز على الطاقة املتجددة يف 

الأردن وتقنيات الطاقة احليوية، ا�صافة اإىل م�صانع 

الغاز احليوي وخطوات ت�صميمها و�صالمتها.

الثالثاء   7/ 7 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

 االنباط-عمان

االأردن  ���س��ن��اع��ة  غ���رف���ت���ي  رئ���ي�������س  ع���ر 

وع����م����ان امل���ه���ن���د����س ف��ت��ح��ي اجل���غ���ب���ري ع��ن 

اأ���س��ف��ه ل��ل��ج��وء ���س��رك��ة م�����س��ان��ع اال���س��م��ن��ت 

جتنبا  االع�سار  لقانون  “الفارج”  االأردنّية 

و�سمعة  خرة  متلك  انها  موؤكدا  للت�سفية، 

كبرية يف ال�سوق املحلّية.

بيان  يف  االأح��د  “الفارج” اعلنت  وكانت 

���س��ح��ف��ي، ع���ن ت��ق��دم��ه��ا ل��ق��ان��ون االع�����س��ار 

امل��ال��ّي��ة  ال��ظ��روف  ب�سبب  للت�سفية  جت��ن��ب��ا 

ال�سركة. التي تواجهها  ال�سعبة 

واك�����د امل��ه��ن��د���س اجل��غ��ب��ري يف ت�����س��ري��ح 

���س��ح��ف��ي ام�����س االأث���ن���ن، ان م��ا ي��ح��دث يف 

ج��ائ��ح��ة  ت���داع���ي���ات  اأوىل  ي��ع��ت��ر  ال�����س��رك��ة 

وال�سناعات  ال�سركات  على  كورونا  فريو�س 

تدخال  يتطلب  ه��ذا  ان  مو�سحا  االأردن��ي��ة، 

ر���س��م��ي��ا ل��ت��وف��ري دع���م خ��ا���س ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 

ال�سناعية.

قانون  اىل  ال�سركة  جل��وء  “ان  وا���س��اف 

االع�سار جتنبا للت�سفية هو اخر اخلطوات 

ال�سركة يف ظل  التي من املمكن ان تنفذها 

تواجهها”، مو�سحا  التي  املالية  التحديات 

ان خ���ي���ار االع�������س���ار، ي��ع��ت��ر خ���ط���وة ج��ي��دة 

خططها  ومراجعة  ال�سركة  متركز  الإع��ادة 

نحو انطالقة جديدة.

االنباط-عمان

ان�����س��م��ت ���س��رك��ة االأه���ل���ي���ة ل���ل���دواج���ن و 

م��وؤ���س�����س��ة م���اج���د ه������ارون ل����الط����ارات اىل 

ال���ذه���ب���ي���ة يف جم���ال  ال���ق���ائ���م���ة  ب����رن����ام����ج 

الت�سهيالت  م��ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة  اال����س���ت���رياد؛ 

اجلمركية املمنوحة لل�سركات املدرجة على 

تدقيق  جلنة  انتهت  اأن  بعد  القائمة  ه��ذه 

االل���ت���زام م��ن ع��م��ل��ي��ات ال��ت��دق��ي��ق امل��ي��داين، 

وال����ت����ي ���س��م��ل��ت ال���ت���ح���ق���ق م����ن م��ت��ط��ل��ب��ات 

اجل��م��رك��ي��ة،  باملتطلبات  املتعلقة  االل���ت���زام 

وم��ت��ط��ل��ب��ات االأم���������ان، وك����ذل����ك ال��ت��دق��ي��ق 

ع��ل��ى اأن���ظ���م���ة ال��ع��م��ل امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ج��ارة 

اخل��ارج��ي��ة اخل��ا���س��ة ب���اإج���راءات اال���س��ت��رياد 

وال���ت�������س���دي���ر، ب���ع���د ت��ق��ي��ي��م م�����دى ال���ت���زام 

اجلمركية،  واالأنظمة  بالت�سريعات  ال�سركة 

ح��ي�����ث ح��ق��ق��وا ����س���روط وم��ع��اي��ري ب��رن��ام��ج 

ومت  اال�سترياد،  جمال  يف  الذهبية  القائمة 

املتدنية. ت�سنيفهم �سمن فئة اخلطورة 

وقام مدير عام اجلمارك اللواء الدكتور 

ع��ب��دامل��ج��ي��د ال���رح���ام���ن���ة خ�����الل ت�����س��ل��ي��م��ه 

تاأكيده  لل�سركات  الذهبية  القائمة  �سهادة 

مفهوم  على  يرتكز  ال��ذي  الرنامج  اأهمية 

امل�سرتكة  امل�سوؤولية  و  احلقيقية  ال�سراكة 

بن القطاعن العام و اخلا�س.

بيئ�ة  االأردن  جعل  �سبيل  يف  ذلك  وي�اأت�ي 

تقدي�م  خ�����الل  م�����ن  ل��ال���س�����ت��ث��م��ار  خ�����س��ب�����ة 

م�ع  املتعاملي�ن  لقطاع�ات  املتمي�زة  اخلدم�ة 

�س�ركات  ت�س�مل:  والت�ي  االأردني�ة،  اجلم�ارك 

اال����س�������ت���رياد وال��ت�����س��دي�����ر، وال��ت��خ��ل��ي��������س، 

وال���ن���ق�������ل، وامل�������س�������ت���ودع���ات، اإ����س���اف�������ة ال�����ى 

ال�سناعي�ة  امل�����دن  ف�����ي  امل��ق��ام�����ة  ال�����س�����رك��ات 

امل��وؤه��ل�����ة. وي��ق�����وم ال��رن��ام�����ج امل�����ذك��ور عل�ى 

م���ب�������داأ االل����ت���������زام ال���ط���وع�������ي ب��االأن��ظ��م�����ة 

�ساحب�ة  ال�س�ركات  قب�ل  م�ن  والت�س�ريعات 

الع�الق�ة.

هذا  على  االأردن��ي��ة  اجلمارك  تبارك  واإذ 

االجن����از امل��ت��م��ي��ز وت��ت��م��ن��ى ل��ه��م م���زي���داً من 

املزيد  ب��ذل  منهم  ناأمل  واالزده���ار،  التقدم 

على  احلفاظ  يف  لال�ستمرار  اجل��ه��ود؛  من 

حت��ق��ي��ق م��ت��ط��ل��ب��ات االل����ت����زام امل��ع��ت��م��دة، ملا 

ظل  يف  العامة  وامل�سلحة  العمل  خ��ري  فيه 

ح�����س��رة ���س��اح��ب اجل���الل���ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

الثاين ابن احل�سن

االنباط-عمان

زار رئي�س الوزراء الدكتور 

ع��م��ر ال����رزاز، ام�����س االث��ن��ن، 

وال��ت��ع��اون  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة 

اأوج��ه  ال��دويل لالطالع على 

�سرف املنح املقدمة لالأردن.

امل�ساعدات  ان  ال��رزاز  واأكد 

دليل  ل��الردن  املقدمة  وامل��ن��ح 

ع���ل���ى ث���ق���ة ال����ع����امل ب������االردن 

واقت�ساده

حول  �سرحا  قدم  الرب�سي 

امل�������س���اع���دات وامل���ن���ح امل��ق��دم��ة 

ل��ل��م��م��ل��ك��ة، ب���اال����س���اف���ة اىل 

امل�ساريع  على  �سرفها  اأوج��ه 

واآلية  الوطنية  االولوية  ذات 

والرقابة. التدقيق 

الرزاز يطلع على أوجه صرف المنح المقدمة لألردن 

الجغبير 
يأسف للجوء الفارج

 لقانون األعسار

الجمارك 
تدرج 

شركات 
جديدة 
لبرنامج 
القائمة 
الذهبية
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 االنباط-عمان

قالت وزارة العمل انها ال تعلن عن اي فر�س 

وان��ه��ا فعلية،  م��ن وج��وده��ا  ال��ت��اأك��د  بعد  اال  عمل 

ل���الأردن���ي���ن  136 ف��ر���س��ة ع��م��ل  م����وؤك����دة وج�����ود 

الكويتي. بالقطاع اخلا�س 

العمل  وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واو�سح 

اأن ف��ر���س  ال���زي���ود يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي  حم��م��د 

ال��ع��م��ل ال��ت��ي مت االإع�����الن ع��ن��ه��ا اأم�����س م��ن قبل 

لي�ست  ولكنها  حقيقية  عمل  فر�س  هي  ال���وزارة 

يف جم���ال ال��ن��ف��ط وال���ب���رتول، واإمن���ا يف جم��االت 

املطلوبة هي  واخلرة  واملعادن،  الكربون  �سناعة 

الكهرباء،  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات،  ال��ن��ف��ط،  تكرير  يف 

الفو�سفات، البوتا�س، وما �سابه ذلك وجميعها يف 

القطاع اخلا�س.

واأكد اأنه مت التن�سيق بخ�سو�س هذه الفر�س 

بالكويت  االأردن��ي��ة  وال�����س��ف��ارة  العمل  وزارة  ب��ن 

ال��ف��ر���س  امل��ت��واف��ر فيهما ه���ذه  ال�����س��رك��ت��ن  وم���ع 

وه���م���ا ال��ف�����س��اء الن���ت���اج االن���ودت���وف���رز وم���وف���ان 

لل�سناعة.

يوفرها  التي  العمل  فر�س  اأن  ال��زي��ود  وب��ن 

من  ب��امل��ئ��ة   5 ت�سكل  ع��م��ل  ف��ر���س��ة   136 االإع����الن 

ي�سل  وال��ت��ي  ال�سركتن  ل��وظ��ائ��ف  ال��ك��ل��ي  ال��ع��دد 

فر�سة  ال��ف��ي  م��ن  اك��ر  اإىل  وظائفهما  جم��م��وع 

75باملئة  بها  الكويتين  ن�سبة  ان  مو�سحا  عمل، 

ن�سبتهم  ت�سكل  الكويتين  وغ��ري  املوظفن  م��ن 

25 باملئة.

خ����رات يف  ت���واف���ر  ا����س���رتاط  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ال�سركات  طلب  على  بناء  جاء  البرتوكيماويات، 

جماالت  يف  اخل��رات  توافر  لعدم  نظرا  امل�سغلة 

هذه  طلب  مت  ل��ه��ذا  وامل���ع���ادن،  ال��ك��رب��ون  �سناعة 

اخلرات.

وعن بيان وزارة البرتول الكويتية الذي نفت 

اأف��اد  فيه ت��وف��ر ف��ر���س عمل ل��الأردن��ي��ن ل��دي��ه��ا، 

اأنه �سحيح، واعالن وزارة العمل كان قد  الزيود 

داعيا  اخل��ا���س،  بالقطاع  العمل  ف��ر���س  اأن  ذك��ر 

املهتمن باملبادرة للتقدمي ح�سب االإعالن.

العمل: فرص العمل لألردنيين بالقطاع الخاص الكويتي وليست في البترول

البدء باستقبال طلبات الراغبين 
بتحويل فترات التقاعد المدني إلى 

الضمان االجتماعي األربعاء

الطاقة: زودنا 563 أسرة فقيرة
 بخاليا شمسية

بورصة عمان تغلق تداوالتها على ارتفاع

 االنباط-عمان

اأع���ل���ن���ت امل��وؤ���س�����س��ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��م��ان 

ا���س��ت��ق��ب��ال طلبات  ب���دء  االج��ت��م��اع��ي ع��ن 

املدين  التقاعد  فرتات  حتويل  الراغبن 

ل��ل�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي اع��ت��ب��ارا م��ن غد 

االأربعاء.

وذكرت املوؤ�س�سة يف بيان �سحفي ام�س 

ال�����وزراء  ت�����س��م��ل  ال��ط��ل��ب��ات  اإن  االث���ن���ن، 

وامل���وظ���ف���ن ال����ذي����ن ك����ان����وا م�����س��م��ول��ن 

وانتهت  امل���دين  التقاعد  ق��ان��ون  ب��اأح��ك��ام 

رات���ب  ع��ل��ى  خ��دم��ات��ه��م دون احل�������س���ول 

امل��دين،  التقاعد  لقانون  وف��ق��اً  تقاعدي 

املوظف  اأو  ال��وزي��ر  ي��ك��ون  ال  اأن  �سريطة 

ال�سمان  من  تقاعديا  راتبا  تقا�سى  قد 

االجتماعي.

االأ���س�����س  اأن  اإىل  امل��وؤ���س�����س��ة  وا�����س����ارت 

ال���������س����ادرة ع����ن امل���وؤ����س�������س���ة ب��خ�����س��و���س 

لل�سمان  امل��دين  التقاعد  ف��رتات  حتويل 

االجتماعي، جاءت وفقاً للمادة 85 مكررة 

يف ق��ان��ون ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي رق���م 1 

ن�ست  وال��ت��ي  وت��ع��دي��الت��ه،   2014 ل�سنة 

التابع  املوظف  خدمة  انتهت  “اإذا  على: 

مدة  يكمل  ومل  امل��دين  التقاعد  لقانون 

املن�سو�س  للتقاعد  املقبولة  اخل��دم��ات 

ع��ل��ي��ه��ا يف ذل����ك ال���ق���ان���ون، ف��ي��ج��وز ب��ن��اء 

اإعادة احت�ساب تلك اخلدمات  على طلبه 

ل��غ��اي��ات ه���ذا ال��ق��ان��ون ���س��ري��ط��ة حت��وي��ل 

تلك  عن  امل�ستحقة  التقاعدية  العائدات 

اإجراء  يتم  املوؤ�س�سة، حيث  اإىل  اخلدمات 

ال��ت�����س��وي��ات ال���الزم���ة وف��ق��ا الأح���ك���ام ه��ذا 

اأي  اخلزينة  تتحمل  ال  اأن  على  القانون 

مالية«. مبالغ 

وا����س���اف���ت اإن�����ه ي��ت��ع��ن ع��ل��ى ال���راغ���ب 

ب��اال���س��ت��ف��ادة م���ن ه����ذا ال���ق���رار اإح�����س��ار 

ال��وث��ائ��ق ال���الزم���ة وال���ت���ي ت�����س��ت��م��ل على 

لديها،  عمل  ال��ت��ي  امل��ن�����س��اأة  م��ن  “كتاب 
ي��ب��ن ف�����رتات اال�����س����رتاك امل�����س��م��ول��ة يف 

العائدات  عنها  امل��دف��وع  امل��دين  التقاعد 

بالرواتب  تف�سيلي  وك�سف  التقاعدية، 

�سموله  فرتة  طيلة  يتقا�ساها  كان  التي 

باأحكام قانون التقاعد املدين، وبعد ذلك 

فرع  اإدارة  مراجعة  الطلب  �ساحب  على 

اإج��راءات  يف  لل�سري  املركز،  عمان  �سمان 

ال���ف���رتات وتعبئة  ت��ق��دمي ط��ل��ب حت��وي��ل 

النموذج املخ�س�س لهذه الغاية«.

ذلك  بعد  �ستقوم  انها  املوؤ�س�سة  وبينت 

ال�سيخوخة  تاأمن  ا�سرتاكات  باحت�ساب 

العمل  اإ�سابات  وتاأمن  والوفاة  والعجز 

اإ�سافة اإىل فائدة التاأخري املرتتبة، وفقاً 

الأح���ك���ام ق���ان���ون ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي، 

واإلزام طالب التحويل بدفعها.

واو����س���ح���ت اأن�����ه يف ح����ال ك����ان ه��ن��اك 

ت��ق��اع��دي��ة ل��ط��ال��ب حت��وي��ل  اأي ع���ائ���دات 

�سابقاً  امل��ال��ي��ة  وزارة  وق��ام��ت  ال���ف���رتات، 

تلك  ح�سم  يتم  فاأنه  للموؤ�س�سة،  بدفعها 

العائدات من قيمة املبالغ املرتتبة عليه، 

الفتة اىل اأن فرتات اال�سرتاك امل�سمولة 

وفقاً  االجتماعي  ال�سمان  قانون  باأحكام 

ل��ه��ذه االأ���س�����س ت��ع��ت��ر ف����رتات ا���س��رتاك 

ف��ع��ل��ي��ة ل���غ���اي���ات احل�������س���ول ع���ل���ى رات����ب 

التقاعد اأو راتب االعتالل.

االنباط-برتا

املعدنية  وال���روة  الطاقة  وزارة  زودت 

امل���ف���رق  حم���اف���ظ���ة  يف  م����ن����زل   600 ن���ح���و 

ح�ساب  ع��ل��ى  ال�سم�سية  للطاقة  ب��اأن��ظ��م��ة 

الريف. فل�س 

وق���ال م��دي��ر ف��ل�����س ال��ري��ف يف ال����وزارة 

زودت  ال��وزارة  اإن  ال�سعايدة  زياد  املهند�س 

امل��ح��اف��ظ��ة ب��اأن��ظ��م��ة ل��ل��ط��اق��ة ال�����س��م�����س��ي��ة 

م��رت��ب��ط��ة م��ع ال�����س��ب��ك��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ّي��ة على 

منها  منزال،   583 ل���  الريف  فل�س  ح�ساب 

�سندوق  م��ن  ت�ستفيد  ف��ق��رية  الأ���س��ر   563

ل���واء  يف  م���ن���زال  و20  ال���وط���ن���ي���ة،  امل���ع���ون���ة 

ال��روي�����س��د ب��ع��ي��دة ع���ن خ���ط���وط ال�����س��ب��ك��ة 

الكهرباء.

ودع�����ا ال�������س���ع���اي���دة يف ح���دي���ث ل��وك��ال��ة 

االأن���ب���اء االأردن���ي���ة )ب����رتا( امل��ن��ت��ف��ع��ن من 

خ���دم���ات ���س��ن��دوق امل��ع��ون��ة ال��وط��ن��ي��ة اإىل 

ت��ق��دمي ط��ل��ب��ات مل��دي��ري��ة ك��ه��رب��اء ال��ري��ف 

اأن��ظ��م��ة الطاقة  ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن م�����س��روع 

ال�سم�سية.

ال��ت��ي ال  االأ���س��ر  امل�����س��روع  وي�ستفيد م��ن 

 300( ال�سهري  ا�ستهالكها  معّدل  يتجاوز 

�سندوق  من  معونات  وتتقا�سى  ك.و.�س( 

الوطنية. املعونة 

وك�����ان جم��ل�����س ال�������وزراء واف�����ق م��ط��ل��ع 

للطاقة  اأنظمة  تركيب  على  املا�سي  العام 

ال�سم�سّية مرتبطة مع ال�سبكة الكهربائّية 

اأ�سرة  اآالف  �سبعة  لنحو  الريف  فل�س  من 

م�ستفيدة من �سندوق املعونة الوطنية.

 االنباط-عمان

اأغ��ل��ق��ت ب��ور���س��ة ع��م��ان ام�����س االث��ن��ن، 

على تداول 5ر2 مليون �سهم، موزعة على 

اإج��م��ال��ي��ة،  ت����داوالت  بقيمة  1618���س��ف��ق��ة 

9ر2 مليون دينار.  بلغت 

النقطة  اإىل  البور�سة  موؤ�سر  وارتفع 

مع  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة،  44ر0  بن�سبة   1583

ال�سابقة.  اإغالق اجلل�سة 

30 ���س��رك��ة،  اأ���س��ه��م  اأ����س���ع���ار  وارت���ف���ع���ت 

�سركة،   19 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 

34 �سركة اأخرى.  وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 
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 االنباط-عمان

تعاملت هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت يف 

اإ�صل  �صكوى من   320 املا�صي، مع  اأيار  �صهر 

باملئة   91 بن�صبة  منها   290 وم��ع��اجل��ة   ،953

من جمموعها الكلي.

وق����ال رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���ص��ي ال��ه��ي��ئ��ة 

ال�صكاوى  ن�صبة  اإن  اجل��ب��ور  غ��ازي  الدكتور 

باملئة   78 بلغت  االنرتنت  بخدمات  املتعلقة 

فيما  ال��واردة،  لل�صكاوى  الكلي  املجموع  من 

ب��ل��غ��ت ن�����ص��ب��ة ال�����ص��ك��اوى امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��خ��دم��ات 

21 ب��امل��ئ��ة، وال�����ص��ك��اوى  ال���ه���وات���ف امل��ت��ن��ق��ل��ة 

1 باملئة. املتعلقة بخدمة الهاتف الثابت 

ن�صبة  يف  الزيادة  اجلبور  الدكتور  واأرج��ع 

االنرتنت خالل  املتعلقة بخدمات  ال�صكاوى 

امل�صتفيدين  اع��ت��م��اد  اإىل  امل��ا���ص��ي��ة  ال��ف��رتة 

االعمال،  ت�صهيل  يف  االنرتنت  خدمات  على 

خالل  االإنرتنت  ا�صتخدام  بزيادة  �صاهم  ما 

العام  التوجه  نتيجة  ك��ورون��ا،  جائحة  ف��رتة 

باالإ�صافة  ُب��ع��د،  ع��ن  والعمل  ال��درا���ص��ة  نحو 

متابعة  من  جعلت  التي  احلجر  ظروف  اإىل 

االأخبار واآخر تطورات الو�صع الوبائي على 

االإنرتنت م�صدراً مهماً لهم.

ال�������ص���ك���اوى  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  اأن  واو������ص�����ح 

امل��ا���ص��ي ج����رى م���ن خ��الل  اآذار  ���ص��ه��ر  م��ن��ذ 

ال����ق���������ص����م امل���خ�������ص�������س ل���ت���ل���ق���ي وم���ت���اب���ع���ة 

امل��ج��اين )117000(،  ال��رق��م  ال�����ص��ك��اوى ع��ر 

االإل��������ك��������رتوين  ال�������ري�������د  اإىل  اإ�������ص������اف������ة 

COMPLAINTS&ENQUIRIES@TRC.(
وامل��وق��ع  ال��ف��ي�����ص��ب��وك  و���ص��ف��ح��ة   ،)GOV.JO

للهيئة. االإلكرتوين 

 االنباط-عمان

اأع����ل����ن����ت احل����ك����وم����ة ع�����ن ج���اه���زي���ت���ه���ا 

اململكة  اىل  بالقدوم  الراغبني  ال�صتقبال 

تقدمي  طريق  ع��ن  وذل��ك  ال��ع��الج،  لغايات 

امل��وق��ع  ع��ر  ب��ال��ق��دوم  لطلباتهم  امل��ر���ص��ى 

www.salamtak.« االإل����ك����رتوين 

خ���الل���ه  م����ن  ي���ت���م  ال�������ذي   ،»gov.jo
ال���رد ع��ل��ى ال��ط��ل��ب ب��امل��واف��ق��ة اأو ال��رف�����س 

24 �صاعة. اإلكرتونيا خالل 

وف���ي���م���ا ي���خ�������س ال�������دول ال���ت���ي ي�����ص��م��ح 

جرى  اململكة،  يف  العالج  بتلقي  الأف��راده��ا 

دول  احل��ال��ي��ة جلميع  ال��ف��رتة  ال�����ص��م��اح يف 

اخلليج العربي، وفل�صطني والعراق وليبيا 

واجلزائر وال�صودان واليمن وقر�س.

الطبية  احل��زم  من  ع��ددا  املوقع  ويوفر 

الكلى،  وزراع��ة  والعظام،  القلب،  كعمليات 

وغريها  املعدة،  وتكميم  القوقعة،  وزراع��ة 

م���ن ال��ع��م��ل��ي��ات واخل����دم����ات ال��ع��الج��ي��ة، 

اأ���ص��ع��ار وت��ك��ال��ي��ف  ب��االإ���ص��اف��ة اىل ع��ر���س 

ال��ع��م��ل��ي��ات واخل���دم���ات امل��ق��دم��ة م���ن قبل 

امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات اخل��ا���ص��ة امل�����ص��ارك��ة ب��امل��وق��ع 

20 م�صت�صفى. حتى االآن، والبالغ عددها 

وي�������ص���رتط ع��ل��ى امل���ر����ص���ى وامل���راف���ق���ني 

ال���ق���ادم���ني، اإج������راء ف��ح�����س ك���ورون���ا قبل 

���ص��اع��ة كحد   72 ب���  امل��م��ل��ك��ة  اإىل  ال��و���ص��ول 

اأخ��رى  اإج���راوؤه م��رة  اأق�صى، وم��ن ثم يتم 

داخل امل�صت�صفى املحدد يف اململكة يف اليوم 

ال�صابع  ال��ي��وم  يف  الفح�س  وت��ك��رار  االأول، 

واليوم الرابع ع�صر، ويف حال كان املري�س 

اأو احد مرافقيه م�صابا بفريو�س كورونا، 

حمزة  االأم��ري  م�صت�صفى  اىل  نقلهم  �صيتم 

العالج. لتلقي 

املوقع،  اأظ��ه��ر  ال�صحي  احلجر  وب�صاأن 

اأن������ه ���ص��ي��ط��ل��ب م����ن ال���ق���ادم���ني االل����ت����زام 

امل�صت�صفى  يف  �صواء  يوماً،   14 ملدة  باحلجر 

منزيل  حجٌر  ذلك  يلي  الفندق،  اأو  املحدد 

ا�صافية،  ي��وم��ا   14 مل��دة  ��ا  اأي�����صً ال��ف��ن��دق  يف 

الفرتات قابلة للتعديل  اأن هذه  العلم  مع 

والتغيري ح�صب تعليمات وزارة ال�صحة.

للح�صول  املطلوبة  امل��ع��ل��وم��ات  وب�����ص��اأن 

للعالج،  االردن  اىل  ال��ق��دوم  موافقة  على 

ي��ت��ط��ل��ب م����ن امل���ري�������س ت��ع��ب��ئ��ة ب��ي��ان��ات��ه 

مقدم  جن�صية  تت�صمن  ال��ت��ي  ال�صخ�صية 

اال�صم  االإق��ام��ة،  بلد  “املري�س”،  الطلب 

ال��رب��اع��ي، ���ص��ورة ع��ن ج���واز ال�صفر ورق��م 

الهاتف والريد االإلكرتوين.

وي�����ص��م��ح ل�����ص��خ�����ص��ني ب���احل���د االأع���ل���ى 

ي�������ص���رتط ع��ل��ى  امل���ري�������س، وال  مب���راف���ق���ة 

اأقارب املري�س، حيث  اأن يكون من  املرافق 

ُيطلب من املري�س تعبئة بيانات املرافقني 

القرابة/ و�صلة  اأ�صماءهم  تت�صمن  والتي 

العالقة، و�صور جوازات �صفرهم.

تعبئة  املري�س  على  اأن��ه  املوقع  واأظهر 

ا���ص��ت��ك��م��ال  ي���ري���د  ك����ان  اإن  ت��و���ص��ح  خ���ان���ة 

م���رة،  الأول  ي��ق��دم  ع���الج  اأن����ه  اأم  ع��الج��ه 

واختيار  حلالته،  طبي  تقرير  اإىل  اإ�صافة 

امل�صت�صفى وطريقة القدوم اإىل االأردن براً 

اأم جواً.

وف��ي��م��ا ي��خ�����س اآل���ي���ة دخ�����ول امل��ري�����س 

اأ�صار  اجلو،  اأو  الر  طريق  عن  ومرافقيه 

قبل  من  املختار  امل�صت�صفى  اأن  اىل  املوقع 

امل��ري�����س، ي��ت��ح��م��ل ج��م��ي��ع اإج������راءات نقل 

امل��ري�����س وم��راف��ق��ي��ه ���ص��واء م��ن امل��ط��ار اأو 

اإىل  اأو  امل�����ص��ت�����ص��ف��ى  اإىل  ال���ري���ة  احل�����دود 

ال��ف��ن��دق امل��خ�����ص�����س ل��ل��ح��ج��ر ب��ع��د ان��ت��ه��اء 

التي  املركبة  وبا�صتخدام  العالج،  مرحلة 

مع  ال�صحية،  املري�س  حالة  مع  تتنا�صب 

بتعليمات  االل��ت��زام  ���ص��رورة  على  التاأكيد 

ال��ن��ق��ل ال���ري وع���دم ال��وق��وف ب��ت��اًت��ا على 

الطريق حتى الو�صول اإىل امل�صت�صفى.

و���ص��م��ن اإج��������راءات ن��ق��ل امل��ري�����س من 

نقله  �صيتم  احلجر،  فنادق  اإىل  امل�صت�صفى 

اخ���ت���اره ح�صب  ال����ذي  ف��ن��دق احل��ج��ر  اإىل 

ال�صيارة  وبا�صتخدام  امل�صت�صفى،  ترتيبات 

التي تتنا�صب مع حالة املري�س ال�صحية.

وب�صاأن اآلية تقدمي تاأ�صرية الدخول اإىل 

االأردن من قبل املري�س ومرافقيه يف حال 

تقدميها  �صيتم  ال��ت��اأ���ص��رية،  اىل  احل��اج��ة 

من خالل امل�صت�صفى بالنيابة عن املري�س 

وذلك بعد احل�صول على املوافقة للقدوم 

االإل��ك��رتوين  املوقع  عر  العالج  اأج��ل  من 

باإ�صعار  امل�صت�صفى  و�صتقوم  “�صالمتك” ، 
امل��ري�����س وم��راف��ق��ي��ه ع��ن��د امل��واف��ق��ة على 

تاأ�صرية الدخول. منحهم 

وح���ول اآل��ي��ة ال��دف��ع االإل���ك���رتوين، يتم 

ال��ع��م��ل ح��ال��ي��اً ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا م���ن خ��الل 

وذل��ك  “�صالمتك”،  االإل���ك���رتوين  امل��وق��ع 

ل��ل��ت�����ص��ه��ي��ل ع��ل��ى امل��ر���ص��ى ع��ن��د ق��دوم��ه��م 

اخل�صومات  م��ن  واال���ص��ت��ف��ادة  اململكة  اإىل 

املقدمة عند الدفع امل�صبق.

واأظ���ه���ر امل���وق���ع اأن����ه مي��ك��ن ل��ل��م��ري�����س 

االنتهاء  بعد  اململكة  يف  البقاء  ومرافقيه 

من تلقي العالج، مع مراعاة املدة املتبقية 

ال�صالمة  تعليمات  وات��ب��اع  ل��ت��اأ���ص��ريات��ه��م 

ال��ع��ام��ة وال���وق���اي���ة م���ن ف���ريو����س ك��ورون��ا 

املعمول بها يف وزارة ال�صحة االأردنية.

وف���ي���م���ا ي��خ�����س اآل����ي����ة ح���ج���ز ال���ف���ن���ادق 

ل��غ��اي��ات احل��ج��ر ال�����ص��ح��ي االإل����زام����ي، مت 

املعتمدة  ال��ف��ن��ادق  م��ن  اخ��ت��ي��ار جم��م��وع��ة 

و4   3 فئة  من  االإل��زام��ي  ال�صحي  للحجر 

و5 جنوم، و�صيتم م�صاركة القائمة املتاحة 

امل�صت�صفى. من خالل 

حتميل  اىل  ال���ق���ادم���ني  دع����وة  و���ص��ي��ت��م 

و�صولهم  ف��ور  “اأمان”  تطبيق  وتفعيل 

ع��ل��ى  ل���ل���ح���ف���اظ  وذل��������ك  امل����م����ل����ك����ة،  اإىل 

�صالمتهم، وهو تطبيق الكرتوين اأطلقته 

امل�صتبه  ك��ورون��ا  ح���االت  ملتابعة  احل��ك��وم��ة 

بها يف اململكة ور�صدها، والتاأكد من و�صع 

وتتبعهم. املخالطني 

للمر�صى،  ال�����ص��ح��ة  وزارة  وخ�ص�صت 

خ��ط��ا ���ص��اخ��ن��ا ل��ل�����ص��ك��اوى واال���ص��ت��ف�����ص��ارات 

اخل������ا�������ص������ة ب����ال���������ص����ي����اح����ة ال����ع����الج����ي����ة 

وهو0096265004545.

اإلجراءات المتبعة للراغبين بالقدوم الى المملكة
 لغايات السياحة العالجية

هيئة تنظيم االتصاالت تعاملت مع 320 شكوى في أيار

الثالثاء    7  /  7  / 2020

االنباط-عمان

مع تزايد اأهمية اخلدمات واأمن املعلومات 

املرتبة  حتتل  وال��ت��ي  املوؤ�ص�صات  يف  لل�صبكات 

ال�����ص��رك��ات  يف  االإن����ف����اق  اأول����وي����ات  يف  االأوىل 

اأفريقيا،  و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق  مبنطقة 

على  املنطقة  اأن��ح��اء  بجميع  املوؤ�ص�صات  تعمل 

زيادة اال�صتثمار يف تقنيات ال�صكبات التي تَعزز 

املوؤ�ص�صات  لدعم  تهدف  خطوة  ويف  االأع��م��ال، 

لتحقيق اأهدافها يف هذا املجال، اأعلنت اليوم 

تعاون  اتفاقية  عن  االأ�صتجابة  فورية  �صركة 

الرائدة  ال�صركة  نتورك�س  جونر  �صركة  مع 

يف خدمات اآمن ال�صبكات القائمة على الذكاء 

التقني  ال��دع��م  م��رك��ز  الإن�����ص��اء  اال�صطناعي، 

االأول  ٌيعد  االأردن والذي  لل�صبكات يف عّمان- 

من نوعه يف منطقة ال�صرق االأو�صط، ويوفر 

للدعم  ال��ف��وري��ة  اال�صتجابة  اجل��دي��د  امل��رك��ز 

وي�صل   1،2 امل�صتوى  يف  للموؤ�ص�صات  ال�صامل 

متكاملة  ح��زم��ة  خ���الل  م��ن   3 امل�����ص��ت��وى  اإىل 

ل�صركة جونر  ال�صبكات  واأمن  من اخلدمات 

نتورك�س.

وق���ال وزي���ر االق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي وال��ري��ادة 

امل��ه��ن��د���س م��ث��ن��ى ال��غ��راي��ب��ة ان ان���ط���الق ه��ذا 

ال�صامية  امل��ل��ك��ي��ة  ل��ل��روؤي��ة  امل���رك���ز ج���اء وف��ق��ا 

اإقليمي  الرامية لتعزيز موقع االأردن كمركز 

االأردن  اأن  وخ�����ص��و���ص��ا  ال��رق��م��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 

اأثبت منعته الرقمية وقدرته على اال�صتمرار 

لل�صركات  الرقمية  اخلدمات  بتقدمي  والنمو 

الظروف  اأ�صعب  ويف  ال�صنوات  ع��ر  العاملية 

ووباء  كورونا  اأزم��ة  ال�صابقة حتت  ال�صهور  يف 

كوفيد-19 العاملي، كما اأن التعاون الفعال بني 

يلعب  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  موؤ�ص�صات 

دوراً حيوياً لتحقيق هذه االأهداف. واأ�صاف: 

اإىل  ال��رام��ي��ة  امل���ب���ادرات  دع��م  على  “نحر�س 
ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��رق��م��ي��ة وت��ع��زي��ز 

بقطاع  االرتقاء  بهدف  واالإمكانيات،  املهارات 

االأردن  يف  واالت�صاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

اأعلى املعايري الدولية وخلق فر�س عمل  اإىل 

جديدة لل�صباب املوؤهلني”.

ال�صركات  دعم  على  املركز  خدمات  وتركز 

يف منطقة ال�صرق االأو�صط واأي�صاً توفري هذه 

نتورك�س  ج��ون��ر  لعمالء  املتكاملة  احل��ل��ول 

اإن�صاء  اأهمية  وح��ول  العامل.  اأنحاء  جميع  يف 

اأ�صار املهند�س م�صعب  هذا املركز يف املنطقة، 

االأ�صتجابة،  فورية  �صركة  عام  مهيدات مدير 

ت�صهد  االأو�����ص����ط  ال�������ص���رق  م��ن��ط��ق��ة  اأن  اإىل 

عاملي  كمركز  مكانتها  يف  ملحوظاً  ازده�����اراً 

دعم  احتياجات  تلبية  يجب  ول��ذا  لالبتكار، 

من  االإقليمية  ال�صركات  يف  الرقمي  التحول 

خ���الل ح��ل��ول ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ع��امل��ي��ة امل�����ص��ت��وى، 

ال��ت��ع��اون الإط���الق م��رك��ز الدعم  اأن ه��ذا  كما 

التقني لل�صبكات يف االأردن يهدف اإىل متكني 

ال�����ص��رك��ات م��ن ت��ق��دمي اأع��ل��ى م��ع��اي��ري خدمة 

اأكرث  ب�صكل  احتياجاتهم  تلبي  التي  العمالء 

كفاءة وفعالية.

وت��ت��ي��ح خ��دم��ات امل��رك��ز اجل��دي��د يف ع��ّم��ان 

ل���ع���م���الء ����ص���رك���ة ج���ون���ر ن���ت���ورك�������س ت��ق��دمي 

اال����ص���ت���ج���اب���ة ال���ف���ع���ال���ة مل��ت��ط��ب��ات ع��م��الئ��ه��م 

ال��ري��د  ت�صمل  ال��ت��ي  ال��ق��ن��وات  خمتلف  ع��ر 

االإل����ك����رتوين، ال���درد����ص���ة، ال���وي���ب وال��ه��ات��ف، 

ح��ي��ث ق��ام��ت ج��ون��ر ب��دم��ج االأن���ظ���م���ة ال��ت��ي 

�صركة  قبل  من  الدعم  مركز  يف  تنفيذها  مت 

فورية االأ�صتجابة مع البنية التحتية العاملية 

التي توفرها خلدمة العمالء وفقاً التفاقيات 

كامتداد  والعمل  ال�صارمة  اخلدمة  م�صتوى 

لفريق الدعم العاملي للمورد، عالوة على ذلك 

باال�صتثمار  االأ�صتجابة  ف��وري��ة  �صركة  قامت 

ل�صمان  ملهند�صيها  تدريب  اأف�صل  تقدمي  يف 

احل�������ص���ول ع��ل��ى ال�������ص���ه���ادات امل���ط���ل���وب���ة، كما 

ت��وف��ر ب��رام��ج ال��ت��دري��ب ال��ت��ق��ن��ي واخل��دم��ات 

االح���رتاف���ي���ة ل��ل��ع��م��الء يف ال�����ص��رق االأو����ص���ط 

بالتعاون مع جونر نتورك�س.

نائب  ال�صخنيني  يعرب  ق��ال  جهته،  وم��ن 

– اأوروب���ا  النا�صئة  ل��الأ���ص��واق  املبيعات  رئي�س 

وال�������ص���رق االأو������ص�����ط واإف���ري���ق���ي���ا يف ج��ون��ر 

فورية  �صركة  مع  التعاون  “ي�َصكل  نتورك�س: 

االأ�صتجابة خطوة هامة يف امل�صى قدماً نحو 

الرامية  اال�صرتاتيجية،  ا�صتثماراتنا  تعزيز 

كمزود  نتورك�س  ج��ون��ر  مكانة  تر�صيخ  اإىل 

منطقة  يف  لل�صركات  ال�صبكات  لتقنيات  رائ��د 

اإىل  االن��ت��ق��ال  على  العاملة  االأو���ص��ط  ال�صرق 

ي�صاهم  اأنه  اأمنة متعددة، كما  �صحابية  بيئات 

املحلية  للكفاءات  واع��دة  يف خلق فر�س عمل 

وي��اأت��ى  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  التقنية  امل���ه���ارات  ودع����م 

ذل����ك وف���ق���اً الل���ت���زام���ن���ا امل���ت���وا����ص���ل ب��ت��ط��وي��ر 

تلبي  التي  التكنولوجية  واخل��دم��ات  احللول 

منطقة  يف  لل�صركات  الرقمية  االح��ت��ي��اج��ات 

ال�صرق االأو�صط”.

شركة جونبر نتوركس تنشئ مركز دعم تقني للشبكات في األردن

كورونا يمحو 20% من 34.5 مليار دوالر 
لدى بنوك خليجية

مصرف لبنان: 3900 ليرة للدوالر 
الستيراد األغذية

برنت فوق 43 دوالرًا بدعم شح اإلمدادات

العربية -وكاالت

ق�����ال�����ت وك�����ال�����ة م�����ودي�����ز ل��ل��ت�����ص��ن��ي��ف��ات 

االإئتمانية، ام�س االإثنني، اإن جائحة كورونا 

على  �صلبا  �صتوؤثر  النفط  اأ�صعار  تراجع  مع 

اإي�������رادات ال��ب��ن��وك اخل��ل��ي��ج��ي��ة خ���الل ال��ع��ام 

روؤو�س  اأن  اأكد  ذاته  الوقت  لكنه يف  اجل��اري، 

اأموال تلك البنوك �صتظل قوية.

واأو����ص���ح���ت ال���وك���ال���ة يف ت��ق��ري��ر اط��ل��ع��ت 

دول  م�صارف  اأرباح  “العربية.نت” اأن  عليه 

انخفا�صاً  �صت�صهد  التعاون اخلليجي  جمل�س 

هذا العام ب�صبب انكما�س اقت�صادات املنطقة 

اأ�صعار  وانخفا�س  ك��ورون��ا  بجائحة  م��ت��اأث��رة 

اأموال كافية  اأنها متلك روؤو�س  النفط، غري 

تعزز مالءتها.

وق������ال ن��ي��ت��ي�����س ب����وج����ن����اغ����ارواال، ن��ائ��ب 

موديز  ل��دى  اأول  ائتمان  م�صوؤول  الرئي�س، 

اإن اقت�صادات دول جمل�س التعاون اخلليجي 

���ص��ت��ن��ك��م�����س االأم�����ر ال����ذي ي�����ص��ع��ف م�����ص��دري 

االإي�������رادات ال��رئ��ي�����ص��ي��ني ل��ل��م�����ص��ارف، وه��م��ا 

الفائدة على القرو�س والر�صوم والعموالت، 

تغطية  خم�ص�صات  ر���ص��وم  ���ص��رتت��ف��ع  بينما 

اأن  واأ���ص��اف  ح���اد.  ب�صكل  ال��ق��رو���س  خ�صائر 

كافيا،  ذل��ك  م��ع  �صيظل  امل�صارف  م��ال  راأ����س 

مما يعزز مالءته.

اأن ينكم�س الناجت املحلي  وتتوقع الوكالة 

جم��ل�����س  دول  يف  ال��ن��ف��ط��ي  غ���ري  احل��ق��ي��ق��ي 

 ٪3.5 بني  ت��رتاوح  بن�صبة  اخلليجي  التعاون 

و5٪ يف 2020.

�صي�صعف  االإنكما�س  هذا  اأن  اإىل  واأ�صارت 

ط���ل���ب���ات ال����ق����رو�����س ورغ����ب����ة امل���������ص����ارف يف 

متو�صط  ب��ل��وغ  اإىل  ي�����وؤدي  مم���ا  االإق����را�����س، 

 ٪0 ب��ني  ت���رتاوح  بن�صبة  ال��ق��رو���س  ان��ك��م��ا���س 

و5٪. ويف نف�س الوقت �صيوؤدي خف�س اأ�صعار 

ال��ف��ائ��دة وت���ع���رثات ال��ع��م��الء امل���ت���زاي���دة اإىل 

ان��خ��ف��ا���س اإي�����رادات امل�����ص��ارف م��ن ال��ف��وائ��د، 

ب�صكل  ال��ت��م��وي��ل  م�����ص��اري��ف  ���ص��رتت��ف��ع  بينما 

معتدل.

ال���رك���ود  اأن  اإىل  ب���وج���ن���اغ���ارواال  واأ�����ص����ار 

االئتمانية  اجلدارة  على  �صيوؤثر  االقت�صادي 

على  وااالف����راد  ال�صركات  م��ن  للمقرت�صني 

حد �صواء.

امل�صارف  على  �صينعك�س  ه��ذا  اأن  واأو���ص��ح 

م��ن خ���الل ارت��ف��اع ال��ق��رو���س امل��ت��ع��رثة، وم��ا 

خم�ص�صات  ر���ص��وم  ارت��ف��اع  م��ن  عنها  يرتتب 

ت��غ��ط��ي��ة اخل�������ص���ائ���ر ل���ل���ق���رو����س، ال���ت���ي م��ن 

اأن ترتفع ب�صكل كبري لدى امل�صارف  املتوقع 

مقارنة  م��ودي��ز  م��ن  ت�صنيف  على  احلا�صلة 

بقيمتها البالغة 11.7 مليار دوالر يف 2019.

ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  م�����ص��ارف  وح��ق��ق��ت 

اإي�����رادات  م��ودي��ز  ت�صنفها  ال��ت��ي  اخل��ل��ي��ج��ي، 

دوالر  مليار   34.5 بقيمة  �صافية  اإجمالية 

ا�صتيعاب  القدرة على  2019، مما مينحها  يف 

اخل�صائر، وفقا للوكالة.

التغطية  احتياجات  ارت��ف��اع  اأن  واأ�صافت 

ب��ل��وغ  اإىل  ����ص���ي���وؤدي  وان��خ��ف��ا���س االإي��������رادات 

لل�صنة  االأرب������اح  ���ص��ايف  ان��خ��ف��ا���س  م��ت��و���ص��ط 

التغطية  و�صتوفر   .٪20 م��ن  اأك��رث  الكاملة 

امل�صرفية،  االأنظمة  للمخ�ص�صات يف  اجلّيدة 

ال��ك��وي��ت وق��ط��ر واململكة  ك��م��ا ه��و احل���ال يف 

على  ال��ق��درة  من  املزيد  ال�صعودية،  العربية 

ا�صتيعاب اخل�صائر. وعليه، فاإن راأ�س املال قد 

يرتاجع قليال لكنه يبقى كافيا يف ظل تدين 

قاعدة االأ�صول وانخفا�س توزيعات االأرباح.

بريوت- رويرتز

اأع����ل����ن م�������ص���رف ل���ب���ن���ان امل����رك����زي ع��زم��ه 

ال�صناعات  مل�صتوردي  االأجنبي  النقد  توفري 

 3900 ب�صعر  وامل�صنعني  االأ�صا�صية  الغذائية 

لرية للدوالر، بح�صب “رويرتز«.

القمح  ا�صترياد  �صعر  يبقى  القرار  وبهذا 

عند  كالبنزين  البرتول  ومنتجات  واالأدوي��ة، 

ال�صلة  م��ك��ون��ات  ول��ك��ن  ل��ل��دوالر،  ل��رية   1500

الدوالر  توفري  �صيتم  “املدعومة”،  الغذائية 

ب����داًل من  ل����رية،   3900 ال���ص��ت��رياده��ا م��ق��اب��ل 

3200 لرية كانت معتمدة �صابقا.

وي���ح���اول م�����ص��رف ل��ب��ن��ان ت��ن��ظ��ي��م ���ص��راء 

ال�����دوالر ل��ل�����ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة، ب��ح��ي��ث تتم 

بداًل  امل�صريف  القطاع  �صمن  توفريه  عمليات 

من اللجوء لل�صوق ال�صوداء.

اأزم��ة مالية  االإع��الن يف خ�صم  ه��ذا  ياأتي 

هي االأ�صواأ يف تاريخ لبنان احلديث.

وحمال  املوؤ�ص�صات  من  جمموعة  واأعلنت 

ال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة يف ل��ب��ن��ان اإق���ف���ال اأب��واب��ه��ا 

و�صل  العملة  لقيمة  حاد  هبوط  بعد  موؤقتاً، 

اآالف   10 اأك���رث م��ن  اإىل  ال��ث��ان��وي��ة  ال�����ص��وق  يف 

لرية لكل دوالر.

وقام جتار باإغالق حمالهم، يف اإطار حملة 

رفع  موا�صلة  لتجّنب  ال�صلطات،  على  �صغط 

غري  انهياراً  اللرية  �صّجلت  بعدما  اأ�صعارها 

م�صبوق مقابل الدوالر يف ال�صوق ال�صوداء.

وي���ت���غ���رّي ���ص��ع��ر ال�������ص���رف ي���وم���ي���اً م��ق��اب��ل 

التي  خ�صو�صاً  املوؤ�ص�صات  ُيجر  ما  ال��دوالر، 

بالدوالر،  اخلارج  من  اال�صترياد  على  تعتمد 

با�صتمرار. اأ�صعارها  على تغيري 

وان��ع��ك�����س ذل����ك ���ص��ل��ب��اً ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 

امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��ي اأق��ف��ل��ت اأب��واب��ه��ا يف ظ��ل �صّح 

الدوالر ومع جتاوز �صعر ال�صرف يف اليومني 

ال�����ص��ع��ر  ي����زال  وال   .9000 ع��ت��ب��ة  االأخ����ريي����ن 

بح�صب  ل���ريات   1507 ع��ل��ى  م��ث��ب��ت��اً  ال��ر���ص��م��ي 

فران�س بر�س.

ويف ب��ي��ان��ات ن�����ص��رت��ه��ا ع��ل��ى ح�����ص��اب��ات��ه��ا يف 

م�صتخدمة  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ص��ل  م��واق��ع 

وو���ص��م  االأزمة”،  ه���ذه  يف  م��ع��اً  “نحن  ���ص��ع��ار 

بينها  عدة  موؤ�ص�صات  اأعلنت  #باقون_هنا، 
و”مايك  ل�س”  ف����ور  “براندز  جم��م��وع��ة 

و”كارترز”  فران�س”  و”ماري  �صبورت” 

اإقفال اأبوابها حتى “اإ�صعار اآخر«.

�سنغافورة - رويرتز

اإذ  االث��ن��ني،  ام�����س  النفط  اأ���ص��ع��ار  تباينت 

االإم��دادات،  ب�صح  مدعوما  برنت،  خام  ارتفع 

القيا�س  خل���ام  االآج��ل��ة  ال��ع��ق��ود  ن��زل��ت  بينما 

ال��و���ص��ي��ط نتيجة  ت��ك�����ص��ا���س  االأم���ريك���ي غ���رب 

ل��ل��م��خ��اوف م���ن اأن ت��ك��ب��ح زي�����ادة االإ����ص���اب���ات 

بفريو�س كورونا الطلب يف الواليات املتحدة.

اإىل   ٪1 ي��ع��ادل  مب��ا  �صنتا   41 ب��رن��ت  وزاد 

 ٪4.3 �صعد  ب��ع��دم��ا  ل��ل��رم��ي��ل  دوالر   43.21

االأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي، يف ح��ني ان��خ��ف�����س اخل��ام 

�صعر  ع��ن   ٪0.1 اأو  �صنتات  اأرب��ع��ة  االأم��ريك��ي 

ال��ت�����ص��وي��ة ال�����ص��اب��ق ي����وم اخل��م��ي�����س. وك��ان��ت 

االأ�����ص����واق االأم���ريك���ي���ة م��غ��ل��ق��ة ي���وم اجل��م��ع��ة 

مبنا�صبة عطلة الرابع من يوليو.

وم���ع زي����ادة ح���االت االإ���ص��اب��ة ب��ك��ورون��ا يف 

39 والي����ة اأم���ريك���ي���ة، اأظ���ه���ر ت���ع���داد روي���رتز 

زيادات  �صجلت  منها  والية   15 اأن  لالإ�صابات 

اأول  يف  امل��وؤك��دة  االإ���ص��اب��ة  ح���االت  يف  قيا�صية 

اأربعة اأيام من يوليو.

ل����دى بنك  وق����ال ه����وي يل االق���ت�������ص���ادي 

هناك  “�صيكون  �صنغافورة  يف  اأو.�صي.بي.�صي 

زي��ادة  ا�صتمرت  اإذا  م��ا  ن��وع��ا  للطلب  ت��راج��ع 

احل����االت الأن ال��ن��ا���س ���ص��ي��ل��زم��ون م��ن��ازل��ه��م. 

وت����رية ت��ع��ايف ال��ط��ل��ب االأم���ريك���ي ل���ن ت��ك��ون 

املتوقعة«. بالقوة 

وق����ال امل��ح��ل��ل��ون يف ب��ن��ك اآى.ان.ج�������ي اإن 

املتحدة  الواليات  يف  مدن  عدة  من  البيانات 

اأي تراجع كبري للحركة  االآن  ال تظهر حتى 

على الطرق من اأ�صبوع الآخر.

�صورة  على  “�صنح�صل  مذكرة  يف  وقالوا 

القيود يف عدة واليات  ت�صديد  لتاأثري  اأو�صح 

اإدارة  تقرير  م��ن  البنزين  على  الطلب  على 

معلومات الطاقة هذا االأ�صبوع«.



االعالين
08

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   باالظافر   للعناية  االبي�ض  �سركة   دائني  من  اأرجو 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم 

 ) 49963 ( بتاريخ ) 2017/12/24(

كانت  ���س��واء  ال�سركة  جت��اه  مطالباتهم  تقدمي  ���س��رورة 

تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذل��ك   ، ال   ام  الدفع  م�ستحقة 

للدائنني داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عماد حممود �سعيد العم�سي

عنوان امل�سفي : عمان – مرج احلمام 

خلوي ) 0798868358 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200176124(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة يا�سر ورائد مقبول  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2020/2/2 حتت الرقم )120549( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/6 

العي�سى   نزال  عبداهلل  املحامي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  الثقافة  – �ض  ال�سم�ساين  عمان  امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

0799915113

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200157376(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة اخلواجا واخلطيب  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2016/10/24 بتاريخ   )115276( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/6 

اخلطيب   فوؤاد  يون�ض  عبداهلل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي الر�سيفة – ت: 0786339405

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200147171(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ا�سالم الزعرتي و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )111543( بتاريخ 2015/3/30 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/6 

الزعرتي   ال�ستار  عبد  ا�سالم  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي عمان ام نواره – ت: 0796734599

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

نا�سر  نا�سر  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

ومهند عمر  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2018/12/2 بتاريخ   )  119003(

ن�سر هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن 
يعلن للعموم مبقت�سى احكام املاده )25( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  جمل�ض  ان   1966 ل�سنة   )79( رقم  واالبنية  والقرى 

االعلى قد قرر بقراره رقم)359( تاريخ  2020/5/16 املوافقة 

 746 رقم  القطعة  �سمن  م   10 �سعة  �سارع  احداث  خمطط  على 

حو�ض رقم 6 امل�سبعة من ارا�سي الزنية 

وذلك يف بلدية بلعما /لواء البادية ال�سمالية الغربية و ح�سب 

املخطط التعديلي املعد لهذه الغاية وو�سعه مو�سع  تنفيذ .

وزير االدارة املحلية 

املهندس وليد محي الدين املصري 
رئيس مجلس التنظيم االعلى 

ازالة صادر بموجب قرار لجنة التنظيم املحلية
قرار رقم ) 4 / 17 ( تاريخ ) 2020/6/23 (

ال�سيدة : �سمرية م�سطفى طالل فريحات

مالك ال�سقة رقم ) 101 / 6075 ( حو�ض ) 7 بركة برخ (

ال�ساحة  على  امل��وج��وده  العوائق  جميع  ازال��ة  عليكم  يقت�سي 

من  ا�سبوع  مدة  خالل  حديدي  ومعر�ض  وار�سفة  ا�سجار  وهي 

تاريخ تبلغكم االخطار وخالف ذلك �سوف تقوم اجهزة البلدية 

مع  نفقتكم اخلا�سة  املذكورة وعلى  العوائق  وازالة جميع  بهدم 

25 % ر�سوم  تكبيدكم كافة الر�سوم وامل�ساريف والعوائد م�سافًا 

اداريه .

رئيس بلدية الزرقاء 

عماد املومني

اعالن
بمقتضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم ) 19 ( لسنة 1988 وتعديالته

يعلن للعموم وملدة خم�سة ع�سر يومًا من تاريخه جدول لتقدير قيمة اجلزء امل�ستملك من الوحدة الزراعية رقم ) 34 

( حو�ض رقم ) 4 ( القرن من ارا�سي قرية الكرمية لغايات م�سار مهرب وامل�ستملك مبوجب قرار جمل�ض ادارة �سلطة 

وادي االردن رقم ) 10447 (تاريخ 2019/2/11 .

2020/7/2 على لوحة دائرة االرا�سي وامل�ساحة / ال�سونة ال�سمالية باعتباره حماًل  قد علق يوم اخلمي�ض املوافق 

بارزًا و�سلمت ن�سخة اخرى منه اىل رئي�ض بلدية �سرحبيل بن ح�سنة الطالع اجلميع ذوي احلقوق عليه .

ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�ض على قرار اللجنة خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ انتهاء 

مدة االعالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة اال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�ض مبلغ ) خم�سة ع�سر ( دينارًا كاأمانة 

لالعرتا�ض على التقدير عماًل باأحكام املادة ) 21/و ( من القانون املذكور .

رئيس لجنة تقدير االراضي 
املهندس خالد موسى الوريكات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22( رق��م 

عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة 

واعادة  التاأمني  و�ساطة  خلدمات  تراث  ل�سركة  العامة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  ال��ت��اأم��ني  

بتاريخ   )44076( ال��رق��م  حت��ت  حم���دودة  م�سوؤولية 

ال��ع��ادي  غ��ري  باجتماعها  ق���ررت  ق��د   2016/5/16

ت�سفية  على  املوافقة    2020/6/30 بتاريخ   املنعقد 

ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ح�سام جربيل خليل 

اجلبارات  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

�سندوق  ال�ساد�ض  الدوار   )  190  ( عمارة  زهران  �سارع 

بريد 852526 رمز 11185  - تلفون 5906900

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  الحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ك�سركة   لدينا  امل�سجلة  الهند�سية  لال�ست�سارات  النجاح  ل�سركة 

ذ.م.م حتت الرقم )14600( بتاريخ )2007/7/10( قد قررت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ )2020/6/22 ( املوافقة 

دينار   )30،000( من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�ض  على  باالجماع 

اردين لي�سبح )15،000( دينار اردين 

تخفي�ض  على  خطيا  االعرتا�ض  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�شر  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

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

“حممد �سبحي  عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة 

“ احمد ا�ستانبويل و�سريكه  
وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)8284 ( بتاريخ 1999/8/12 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200009111(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة �سحاده وجبجي  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )83781( بتاريخ 2006/12/28 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2014/3/18 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  وائل �سمري داود جبجي  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – ال�سمايل  ع��ب��دون   – ع��م��ان  امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0795306045

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

برهان عكرو�ض

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عو�ض  خالد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2007/11/19 بتاريخ   )  88129(

ن�سر هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

واعادة  التامني  و�ساطة  خلدمات  تراث  �سركة   دائني  من  اأرجو 

حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   التامني  

الرقم  ) 44076 ( بتاريخ ) 2016/5/16(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ح�سام جربيل خليل اجلبارات

الدوار   )  190  ( عمارة  زه��ران  – �سارع  عمان   : امل�سفي  عنوان 

ال�ساد�ض

�ض . ب ) 852526 ( الرمز الربيدي ) 11185 (

تلفون ) 5906900 ( 

م�سفي ال�سركة

انذار بالعودة اىل العمل:
اىل املوظف

حسان عبداهلل 
سليمان ابو حسن

لدى  عملك   عن  تغيبت  ان��ك  حيث 

�سركة اجناز ل�سناعة االلب�سة اكرث 

اذن  دون  متتالية  اي��ام  ع�سرة  م��ن 

ب�سرورة  تعلمك  ال�سركة  فاأن  لهذا 

من  ايام  ثالثة  خالل  للعمل  العودة 

ت��اري��خ ه��ذا االع���الن ب��خ��الف ذلك 

ل��دى  لعملك  ف��اق��دا  تعترب  ف��اأن��ك 

الفقرة  الحكام  ا�ستنادا  ال�سركة 

)ه�( من املادة 28 لقانون العمل

شركة انجاز لصناعة االلبسة
دائرة املوارد البشرية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200001885(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

ب��االراده  الورثة  ان�سحاب   / متويف   / ح�سني  املجيد  عبد  حممد  انور 

املنفرده

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة �سامي حممد عبد الرحيم الب�ستنجي و�سركاه

بتاريخ   )82455( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2006/8/24

قام  2020/7/6 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب الن�سحابه 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/6

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  الأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى االت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز االت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  جزيرة الثلج التجارية  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 44573 ( بتاريخ

)2016/7/18 ( 

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عبداهلل وفاء الدين م�سطفى الغروز

– بالقرب  – �سارع الفلل  – مرج احلمام  عنوان امل�سفي : عمان 

من جامع املح�سنني

خلوي ) 0797195168 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة الربعه وابو فريح  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2016/9/18 اعتبارا من تاريخ  بتاريخ   )  114707(

ن�سر هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

الثالثاء   7/ 7 / 2020

مديرية املشرتيات الدفاعية
اعالن طرح عطاء

 ) شراء كوابل مختلفة وتفرعاتها (

تعلن مديرية امل�سرتيات الدفاعية يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية – اجلي�ض العربي / جلنة العطاءات املركزية عن 

اعادة طرح العطاء رقم م �ض ع 5 / 37 / 21 / 2020 �سراء) كوابل خمتلفة وتفرعاتها ( فعلى املتعهدين الراغبني باال�سرتاك 

بهذا العطاء مراجعة امني �سر جلنة العطاءات املركزية ل�سراء ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 40 ( دينار غري م�سرتدة 

املفعول و�سورة عنهما وكتاب تفوي�ض من  �ساريتي   ) للمن�ساأة  الوطني  الرقم   ( و  التجاري  وال�سجل  املهن  م�سطحبني معهم رخ�سة 

ال�سركة ملندوبها.

يتم بيع دعوات العطاء يوميا من ال�ساعة ) 0800 ( الثامنة �سباحا وي�ستمر بيع دعوة العطاء لغاية ) 1300 ( الواحدة ظهرا حتى 

يوم االثنني املوافق 2020/8/3 ) با�ستثناء يوم الثالثاء من كل ا�سبوع وايام العطل الر�سمية ( .

تعاد املناق�سات بوا�سطة الظرف املختوم قبل ال�ساعة ) 1300 ( الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2020/8/4 ومرفق بها 

تاأمني مايل م�سدق بقيمة ال تقل عن ) 5 % ( من القيمة االجمالية املعرو�سة ) ح�سب اعلى �سعر معرو�ض ( مع العينات وكل مناق�سة 

غري مرفق بها التاأمني املايل او قيمة التاأمني املايل اقل من املطلوب تهمل وال ينظر بها وكل مناق�سة ترد متاأخرة عن موعد االغالق 

اعاله او بدون عينات ترف�ض ولن يتم ا�ستالمها .

عنوان جلنة العطاءات املركزية :

تلفون ) 5000184 (

فاك�ض ) 5000146 (

موقعنا على االنرتنت : www.jafdop.mil.jo ) لالطالع على املوا�سفات الفنية املطلوبة ( .

طرح عطاء رقم م ش 3 / 34 /2020
لشراء ) مواد عمل محرك داف ) 4 ( طن 

)) YA4442 ( موديل

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية – اجلي�ض العربي / مديرية امل�سرتيات الدفاعية عن طرح عطاء رقم م �ض 3 / 34 

((  فعلى املتعهدين الراغبني باال�سرتاك يف هذا   YA4442 ( طن موديل ) 2020 اخلا�ض ب�سراء ) مواد عمل حمرك داف ) 4/

العطاء مراجعة مديرية امل�سرتيات الدفاعية / �سعبة االآليات واال�سلحة والذخائر ل�سراء ن�سخة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 30 ( 

ثالثون دينار اردين غري م�سرتدة م�سطحبني معهم رخ�سة املهن �سارية املفعول وال�سجل التجاري او �سورة عنها مبني عليها الرقم 

الوطني لل�سركة وكتاب تفوي�ض للمندوب من ال�سركة .

1300 ( الواحدة بعد الظهر من كل يوم ما عدا يومي اخلمي�ض واالحد والعطل  ال�ساعة )  يتم بيع دعوة العطاء يوميا و لغاية 

الر�سمية ويكون يوم االثنني املوافق 2020/8/10 اخر موعد لبيع املناق�سات  .

تعاد املناق�سات بوا�سطة الظرف املختوم اىل مديرية امل�سرتيات الدفاعية / �سكرتري اللجان قبل ال�ساعة ) 1300 ( يوم الثالثاء 

املوافق 2020/8/11 معززة بكفالة مالية بنكية بقيمة ) 5% ( خم�سة باملائة من قيمة املناق�سة وكل مناق�سة ترد بعد هذا التاريخ 

او غري مرفق بها كفالة مالية تهمل وال ينظر بها .

.  www.jafdop.mil.jo : علمًا بان موقعنا على االنرتنت

مديرية املشرتيات الدفاعية
اعالن اعادة طرح عطاء

) شراء البطاريات السائلة (
تعلن مديرية امل�سرتيات الدفاعية يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية – اجلي�ض العربي / جلنة العطاءات املركزية عن 

اعادة طرح العطاء رقم م �ض ع 3 / 22 / 24 / 2019 ) �سراء البطاريات ال�سائلة ( فعلى املتعهدين الراغبني باال�سرتاك بهذا العطاء 

مراجعة امني �سر جلنة العطاءات املركزية ل�سراء ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 60 ( دينار غري م�سرتدة م�سطحبني 

معهم رخ�سة املهن وال�سجل التجاري و ) الرقم الوطني للمن�ساأة ( �ساريتي املفعول و�سورة عنهما وكتاب تفوي�ض من ال�سركة ملندوبها.

يتم بيع دعوات العطاء يوميا من ال�ساعة ) 0900 ( التا�سعة �سباحا وي�ستمر بيع دعوة العطاء لغاية ) 1300 ( الواحدة ظهرا حتى 

يوم االثنني املوافق 2020/7/27 ) با�ستثناء يومي االحد واخلمي�ض من كل ا�سبوع وايام العطل الر�سمية ( .

تعاد املناق�سات بوا�سطة الظرف املختوم قربل ال�ساعة ) 1300 ( الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2020/7/28 ومرفق بها 

تاأمني مايل م�سدق بقيمة ال تقل عن ) 5 % ( من القيمة االجمالية املعرو�سة ) ح�سب اعلى �سعر معرو�ض ( مع العينات وكل مناق�سة 

غري مرفق بها التاأمني املايل او قيمة التاأمني املايل اقل من املطلوب تهمل وال ينظر بها وكل مناق�سة ترد متاأخرة عن موعد االغالق 

اعاله او بدون عينات ترف�ض ولن يتم ا�ستالمها .

عنوان جلنة العطاءات املركزية :

تلفون ) 5000184 (

فاك�ض ) 5000146 (

موقعنا على االنرتنت : www.jafdop.mil.jo ) لالطالع على املوا�سفات الفنية املطلوبة ( .

مديرية املشرتيات الدفاعية
اعالن طرح عطاء

 ) شراء كمية ) 80 ( طن من مادة اللبنه املعلبه (
تعلن مديرية امل�سرتيات الدفاعية يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية / جلنة العطاءات املركزية عن طرح العطاء رقم م 

�ض ع 7 / 32 / 22 / 2020 �سراء ) �سراء كمية ) 80 ( طن من مادة اللبنه املعلبه ( فعلى املتعهدين الراغبني باال�سرتاك بهذا العطاء 

مراجعة امني �سر جلنة العطاءات املركزية ل�سراء ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 60 ( دينار غري م�سرتدة م�سطحبني 

معهم رخ�سة املهن وال�سجل التجاري و ) الرقم الوطني للمن�ساأة ( �ساريتي املفعول و�سورة عنهما وكتاب تفوي�ض من ال�سركة ملندوبها.

يتم بيع دعوات العطاء يوميا من ال�ساعة ) 0900 ( التا�سعة �سباحا وي�ستمر بيع دعوة العطاء لغاية ) 1300 ( الواحدة ظهرا حتى 

يوم االثنني املوافق 2020/7/27 ) با�ستثناء الثالثاء من كل ا�سبوع وايام العطل الر�سمية ( .

تعاد املناق�سات بوا�سطة الظرف املختوم قبل ال�ساعة ) 1300 ( الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2020/7/28 ومرفق بها 

تاأمني مايل م�سدق بقيمة ال تقل عن ) 5 % ( من القيمة االجمالية املعرو�سة ) ح�سب اعلى �سعر معرو�ض ( مع العينات وكل مناق�سة 

غري مرفق بها التاأمني املايل او قيمة التاأمني املايل اقل من املطلوب تهمل وال ينظر بها وكل مناق�سة ترد متاأخرة عن موعد االغالق 

اعاله او بدون عينات ترف�ض ولن يتم ا�ستالمها .

عنوان جلنة العطاءات املركزية :

تلفون ) 5000184 ( ، ) 5000800 فرعي 57531 / 57532 (

فاك�ض ) 5000146 (

موقعنا على االنرتنت : www.jafdop.mil.jo ) لالطالع على املوا�سفات الفنية املطلوبة ( .
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االنباط - وكاالت

يف  الفل�سطيني  الأ����س���ر  دخ���ول  ُم��ن��ذ 

���س��ج��ون الح��ت��ال ع��ب��د ال����روؤوف �سميح 

قعدان، عامه الأخر يف الأ�سر، بداأ والده 

الطاعن يف ال�سن يخو�ض لوحده معركًة 

ُم��ت��ل��ف��ة م��ع ال�����س��ه��ور والأي�����ام الأخ���رة 

عتمة  كبده من  فلذة  تبقت خلروج  التي 

ال�سجون.

77 ع���اًم���ا، من  وَي���ع���دُّ ���س��م��ي��ح ق���ع���دان 

الأيام  غزة،  قطاع  جنوبي  رفح  حمافظة 

ال�سوق  ن��ار  ت�ستّد  داخ��ل��ه  ويف  وال��ل��ي��ايل، 

اخلا�ض  حلظة  اإىل  للو�سول  واللوعة 

ال��ذي  ي��ع��ان��ق جن��ل��ه  ال��ع��ذاب، حينما  م��ن 

الظلم  معتقات  يف  �سبابه  زه��رة  ق�سى 

واحلرمان.

واعتقل جي�ض الحتال عبد الروؤوف 

2003 على حاجز املطاحن  قعدان يف عام 

بال�سجن  عليه  وحكم  غ��زة،  قطاع  و�سط 

عاًما،   17 اإىل  ُتّخف�ض  اأن  قبل  عاًما،   27

اأ���س��ره مرحلتي  اأن��ه��ى خ��ال ف��رة  وق��د 

تخ�س�ض  يف  واملاج�ستر  البكالوريو�ض 

ال�سيا�سية«. “العلوم 
الأب معركته مع  ب��داأ قعدان  م��وؤخ��ًرا، 

جنله  حمكومية  لنتهاء  املتبقي  الزمن 

���س��ج��ن نفحة  ال��ق��اب��ع يف  ال������روؤوف  ع��ب��د 

ورقية  خ��ارط��ة  ر�سم  حيث  ال�����س��ح��راوي، 

365 مربًعا هي الأيام املتبقية  تتكّون من 

لبنه يف الأ�سر.

وكلما بزغت �سم�ض �سباح يوم جديد، 

فزع قعدان ال�سيخ الطاعن يف ال�سن من 

ف��را���س��ه، و���س��ارع لإم�����س��اك قلمه الأح��م��ر 

و�سطب اليوم الذي م�سى، وعينه ترقب 

املعّلقة  اللوحة  التي حتتل  املربعات  بقّية 

على جدار غرفته.

الأب  يف�سل  م��ا  ك��ل  ه��ي  ي��وًم��ا    122  

الكبر املثقل بهموم احلياة عن احت�سان 

جن��ل��ه جم�����ّدًدا ب��ع��د ح���رم���ان ق����ارب على 

ال�سبعة ع�سر عاًما.

يقول قعدان الأب “م�سى على اعتقال 

جنلي 16عاًما، ويف عامه الأخر جاءتني 

فكرة تعليق لوحة ورقية و�سعت بها اأيام 

لي�ض  اأ���س��ط��ب��ه،  ي���وم مي�سي  وك���ل  ال��ع��ام، 

اأن يبقى  اأري���د  ب��ل ل  ال��ل��وح��ة،  فقط م��ن 

اأربعة  “تبقى  ذاكرتي«. وي�سيف  حتى يف 

اأ�سهر، بفارغ ال�سرب انتظر نهايتها، حتى 

يعود لأح�سان وطنه واأ�سرته«.

على  ل��ل�����س��ع��ادة  م��ظ��اه��ر  اأي  ت��ب��دو  ول 

املُ�����س��ن، فتجاعيد  ال��رج��ل  وج���ه  م��ام��ح 

ِك����رب ال�����س��ن، وه���م���وم ع��ق��د ون�����س��ف من 

العذاب غلبت عليه، وكانت كفيلة باإنهاك 

ج�����س��ده، ل��ك��ّن��ه��ا مل ت��ف��ق��ده الأم����ل ب��ع��ودة 

جن��ل��ه واح��ت�����س��ان��ه، وك���ل���ه رج����اء ودع����اء 

ف��رح��ة  ل��ي��ع��ي�����ض  ع���م���ره  يف  اهلل  مي����ّد  اأن 

حت����ّرر جن��ل��ة ع��ب��د ال�����روؤوف م��ن �سجون 

الحتال.

ويف اأحد اأركان الغرفة ال�سغرة، عّلق 

غادرت  التي  زوجته  �سورة  قعدان  امل�سن 

مع  طويلة  رحلة  بعد   ،2018 ع��ام  احلياة 

املعاناة وانتظار عناق ابنها دون اأن يكتب 

الأب  ويقول  ومتّنت.  اأرادت  ما  لقاء  لها 

ي��وؤمل��ن��ي ه���و رح��ي��ل  “ما  يف ح���زن ع��م��ي��ق 

وال���دت���ه، ال��ت��ي ك��ان��ت حت��ل��م ب��ل��ق��ائ��ه ليل 

الأي���ام  وت��ع��د  ب�����س��ّدة،  ل��ه  ن��ه��ار، وم�ستاقة 

القدر حرمها من  كما نعدها نحن، لكن 

هذا احللم«.

حت��رره،  م��وع��د  اق��رب  “كلما  ويتابع 

اأّن  اأ���س��ع��ر  ثقيلة.  الأي����ام  اأ���س��ب��ح��ت  كلما 

اليوم طويل جًدا كعقٍد من الزمن، اأحلم 

اأ�ستطيع  لن  فيها،  اأراه  اأن  حلظة  كل  يف 

ال��ت��ع��ب��ر ع��ن ���س��ّدة ���س��وق��ي ول��ه��ف��ت��ي، مل 

ال��وال��د  وي��ل��ف��ت  ي���وًم���ا«.  ي��ف��ارق ميلتي 

املكلوم اإىل اأّن الحتال اعتقل جنله عبد 

الع�سرينات،  بداية  �ساب يف  الروؤوف وهو 

وه��و يف مطلع  الآن  �سيفرج عنه  وه��ا هو 

ا  الأربعينيات، م�سيًفا كلي �سوق لأراه حرًّ

واأزوج�����ه، ه��ذا ح��ق��ي ك��وال��د اأف���رح بابني 

مثل اأي والد يف العامل«.

ُح���رم  اأّن������ه  “يكفي  ح��دي��ث��ه  وي��خ��ت��ت��م 

اأي��اًم��ا ثقيلة ج��ًدا  م��ن وال��دت��ه، واأم�����س��ى 

�سابرين  ن��زال  م��ا  هنا  ونحن  الأ���س��ر،  يف 

التحرر  بلحظة  ن��ك��رم  حتى  حمت�سبني، 

ال����ت����ي ن���ت���م���ن���اه���ا ل���ن���ا وجل���م���ي���ع ع���وائ���ل 

الأ�سرى«.

االنباط - وكاالت

امل��ت��ح��دة ب�سبب  ان��ت��ق��د خ����رباء ع���رب ال���ولي���ات 

عقار  م��ن  العاملية  الإم�����دادات  ملعظم  تكدي�سها 

حتى  امل��رخ�����ض  ال��وح��ي��د  ال����دواء  رميدي�سيفر، 

م��ن خطورة  ك��وف��ي��د-19، حم��ذري��ن  لعاج  الآن 

ه���ذه اخل��ط��وة ع��ل��ى اجل��ه��د الإن�����س��اين ال���دويل 

ملكافحة فرو�ض كورونا اجلديد.

الإن�سانية  واخلدمات  ال�سحة  وزارة  واأك��دت 

بتاأمني  قامت  اأن��ه��ا  املا�سي  الث��ن��ني  الأمريكية 

م��ن  ع���اج���ي���ة  األ�������ف ج����رع����ة   500 م�����ن  اأك�������ر 

حتى  الأم��ري��ك��ي��ة  للم�ست�سفيات  رميدي�سيفر 

�سبتمرب من عماق الأدوية )جلعاد �ساين�سيز(، 

اأي م��ا مي��ث��ل ك��ل اإن��ت��اج ال�����س��رك��ة يف ي��ول��ي��و و90 

ما  و�سبتمرب،  اأغ�سط�ض  يف  اإنتاجها  من  باملائة 

اأخرى قادرة  اأنه لن تكون هناك دولة  قد يعني 

على �سرائه يف تلك الفرة، الأمر الذي يعر�ض 

للعقار  امل��ح��ت��اج��ة  ال����دول  امل��واط��ن��ني يف  ���س��ح��ة 

للخطر.

ويف ت��ع��ل��ي��ق��ه ع���ل���ى ذل������ك، ق�����ال م���دي���ر ع���ام 

اخل����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة امل�������س���ان���دة وامل���خ���ت���ربات يف 

اإن  النجار  اأ���س��ام��ة  الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة 

الإنعزايل  النهج  مع  تت�سق  التي  اخلطوة،  هذه 

اإىل  اأول” لإدارة ترامب، ت�سر  “اأمريكا  و�سعار 

ال��دول  مع  للتعاون  ا�ستعدادها  اأو  رغبتها  ع��دم 

الأخ�����رى، وت��خ��ري��ب اجل��ه��د الإن�����س��اين ال��ع��امل��ي 

ملكافحة كورونا اجلديد لتحقيق غايتني:

الأخ����رى  ال����دول  ت��ب��ع��ي��ة  ا���س��ت��م��رار  »الأوىل، 

اإليها حتى يف امل�سائل ال�سحية. والثانية، �سرب 

العامل  ك��ل دول  م��ع  وق��ف��ت  ال��ت��ي  ال�سني  ج��ه��ود 

اجلائحة  ملكافحة  رئي�سية  احتياجات  وق��دم��ت 

مغلبة  طبية  وكوادر  واأجهزة  ومواد  معدات  من 

اأو  �سيا�سية  م�سلحة  اأي  على  الإن�ساين  اجلانب 

اقت�سادية«.

نف�سها  تعترب  املتحدة  “الوليات  اإن  واأ�ساف 

حاكم العامل ول توؤمن بالف�سل«.

الإن�سانية  واخل��دم��ات  ال�سحة  وزي���ر  وق���ال 

ال���رئ���ي�������ض  اإن  ي������وم  ب����ي����ان  يف  ع��������ازار  األ���ي���ك�������ض 

ل�سمان  رائ��ع��ة  �سفقة  “اأبرم  ت��رام��ب  دون���ال���د 

ع���اج مرخ�ض  اأول  ع��ل��ى  الأم��ري��ك��ي��ني  ح�����س��ول 

لكوفيد-19«.

اإىل  وا�سنطن  جلاأت  كوفيد-19،  تف�سي  وبعد 

بع�ض  ت�سدير  حلظر  ال��دف��اع��ي  الإن��ت��اج  ق��ان��ون 

اإىل  املتحدة  الوليات  يف  امل�سنعة  الطبية  امل��واد 

اخلارج.

الكثر  واأثار حترك وا�سنطن الأخر ل�سراء 

اأخ��رى، مبا يف  من مزون ال��دواء حفيظة دول 

ذلك حلفاء الوليات املتحدة، نظرا اإىل اأن دول 

رميدي�سيفر،  على  التجارب  يف  �ساركت  اأخ��رى 

لفرو�ض  كم�ساد  الأ�سا�ض  يف  تطويره  مت  الذي 

اإيبول.

وح�������ذر اأن�����ت�����وين ف����اوت���������س����ي، ك���ب���ر خ����رباء 

الأم���را����ض امل��ع��دي��ة يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، من 

يف  حالة  األف   100 اإىل  املتحدة  الوليات  و�سول 

اليوم اإذا مل ينعك�ض هذا الجتاه.

ال���دك���ت���ور م��ث��ن��ى م�����س��ع��ان  م���ن ج��ان��ب��ه، راأى 

امل����زروع����ي، اأ����س���ت���اذ اجل��غ��راف��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف 

ال��ولي��ات  اأن  ب��ال��ع��راق،  امل�ستن�سرية  اجل��ام��ع��ة 

امل���ت���ح���دة حت������اول م����ن خ�����ال ه�����ذه ال����ق����رارات 

والأف�����ع�����ال م��ن��ع و����س���ول ق����وى اأخ������رى غ��ره��ا 

لعاجات للجائحة. وقال اإن “الوليات املتحدة 

حت����اول اأن ت��ث��ب��ت ل��ل��ع��امل اأن���ه���ا ال���ق���وة ال��ع��امل��ي��ة 

ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ب��ي��دي��ه��ا احل��ل��ول ال��ن��اج��ع��ة لكل 

ال��ع��امل،  دول  تواجهها  اأن  ميكن  ال��ت��ي  امل�ساكل 

كورونا  جائحة  اأزم��ة  اإدارة  يف  اأخفقت  اأنها  رغم 

على كل امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية، 

وعجزت اأن تثبت للعامل قوتها«.

ودع�������ا امل�����رزوع�����ي ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة اإىل 

العامل،  اإزاء  ال�سطاع مب�سوؤوليتها الأخاقية 

قائا “القوة ل تقت�سر على ال�ساح والقت�ساد 

العاملية  ل��ل��ق��وة  ت��ك��ون  اأن  لب���د  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 

م�سوؤولية اأخاقية يجب اأن تتحملها عن العامل 

ك��ل��ه، ل��ك��ن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ب��اإدارت��ه��ا و�سعت 

قيمة راأ�ض املال اأعلى من قيمة الإن�سان«.

الوحيد  ال��دواء  رميدي�سيفر،  �سفقة  وتاأتي 

امل���رخ�������ض ل���ا����س���ت���خ���دام يف ح������الت ال����ط����وارئ 

ل��ع��اج  الأم��ري��ك��ي��ة  وال�����دواء  ال���غ���ذاء  اإدارة  م��ن 

املتحدة  الوليات  فيه  ت�سهد  كوفيد-19 يف وقت 

تفاقما للوباء يف الباد.

مل��رك��ز ع��ل��وم وهند�سة  اإح�����س��اء  اآخ���ر  وح�����س��ب 

ال��ن��ظ��م ب��ج��ام��ع��ة ج��ون��ز ه��وب��ك��ن��ز، جت����اوز ع��دد 

اإىل  لي�سل  مليون   2.8 باملر�ض  الإ�سابة  حالت 

البلد  ه��ذا  الأح��د، ما جعل   2852000 اأك��ر من 

الإ�سابات  العامل من حيث عدد  دول  راأ���ض  على 

والوفيات بجائحة كوفيد-19، وجتاوزت حالت 

الوفاة 129700.

الحكم على األسير الطيطي بالمؤبٍد 

تمديد والية رئيس الموساد لستة أشهر 

الصين: أمريكا لديها »دوافع 
خفية« في بحر الصين الجنوبي

استشهاد األسير الغرابلي بسجون 
االحتالل جراء اإلهمال الطبي

االنباط - وكاالت

اأ�����������س����������درت حم����ك����م����ة الح������ت������ال 

ال��ع�����س��ك��ري��ة يف ع����وف����ر، ام���������ض، ح��ك��م��اً 

ب��ال�����س��ج��ن م����دى احل���ي���اة ع��ل��ى الأ���س��ر 

من  عاماً(   42( الطيطي  وائ��ل  �سحبان 

اخلليل، بتهمة قتل م�ستوطن يف عملية 

الفوار  ميم  مفرق  على  نفذها  ده�ض 

جنوب اخلليل، يف عام 2015. كما ق�ست 

امل��ح��ك��م��ة ب��غ��رام��ة م��ال��ي��ة ب��ح��ق الأ���س��ر 

األ���ف  و800  م��ل��ي��ون  ق���دره���ا  ال��ط��ي��ط��ي 

�سيكل.

 ،2016 اآذار   9 يف  ال��ط��ي��ط��ي  واع��ت��ق��ل 

وهدمت قوات الحتال منزله يف متوز 

م��ن ال��ع��ام ذات����ه، ب��زع��م ت��ن��ف��ي��ذه عملية 

ده�ض، قرب ميم الفوار قبل 5 اأعوام.

االنباط - وكاالت

م�����دد رئ���ي�������ض ال���������وزراء الإ����س���رائ���ي���ل���ي 

اأم�������ض، ولي���ة رئي�ض  ن��ت��ن��ي��اه��و،  ب��ن��ي��ام��ني 

ج����ه����از امل�����و������س�����اد ي����و�����س����ي ك����وه����ني مل����دة 

���س��ت��ة اأ���س��ه��ر اإ���س��اف��ي��ة ب�����س��ب��ب ال��ت��وت��رات 

وال���ت���ح���دي���ات الأم���ن���ي���ة ال���ت���ي ت���واج���ه تل 

اأبيب.

وب��ح�����س��ب م��وق��ع ي��دي��ع��وت اأح���رون���وت، 

ف���اإن���ه ك���ان م���ن امل���ق���رر اأن ي��ن��ه��ي ك��وه��ني 

اإل  املقبل،  الثاين  كانون  يف  وليته  فرة 

اأنه مت متديدها ملدة �ستة اأ�سهر، اأي حتى 

املقبل. حزيران 

نتنياهو،  م��ن  ق��ري��ًب��ا  ك��وه��ني  وي��ع��ت��رب 

ومبثابة خليفته يف امل�ستقبل، خا�سًة واأنه 

ال�سراتيجية  ال��ع��اق��ات  م�����س��روع  ي��ق��ود 

الإ�سرائيلية مع دول العامل ومنها الدول 

حياته  ط��وال  ع��اًم��ا،   59 وع��م��ل  العربية. 

�سغرة  فرة  با�ستثناء  املو�ساد،  جهاز  يف 

حني عمل كرئي�ض ملجل�ض الأمن القومي.

االنباط - وكاالت

امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات  اإن  ال�������س���ني  ق����ال����ت 

ن�سر  وراء  خفية”  “دوافع  لديها  الأمريكية 

اجلنوبي،  ال�سني  بحر  يف  ط��ائ��رات  حاملتي 

فيما يعد اأحدث ا�ستعرا�ض للقوة الع�سكرية 

بني الدولتني حتى الآن.

وزارة اخل��ارج��ي��ة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 

ال�سينية زهاو ليجيان ام�ض اإن اأمريكا تهدف 

التي  املياه  يف  الع�سكرية  قواتها  ل�ستعرا�ض 

تقول بكني اإنها خا�سة بها.

وقد قامت �سفينتان اأمريكيتان بتدريبات 

املا�سي،  الأ���س��ب��وع  اجل��ن��وب��ي  ال�سني  بحر  يف 

بعدما اأنهت بكني تدريبات ع�سكرية ا�ستمرت 

خم�سة اأيام بالقرب من جزر بار�سيل. وتزعم 

يف  اأحقيتهما  وت��اي��وان  فيتنام  م��ن  ك��ل  اأي�سا 

اجلزر.

الأمريكية  البحرية  با�سم  متحدث  وقال 

اإنه هذه تعد املرة الأوىل منذ عام 2014 التي 

بحر  يف  بتدريبات  اأمريكية  �سفن  فيها  تقوم 

ال�سني اجلنوبي.

بحرية  �سفن  فرات  على  اأمريكا  وتر�سل 

اأنها خا�سة بها يف  للمياه التي تزعم ال�سني 

يثر  املاحة” مم��ا  مناورات” ح��ري��ة  اإط���ار 

انتقادات بكني.

وت�����اأت�����ي ه������ذه اخل����ط����وة يف ظ����ل ت���زاي���د 

هناك  حيث  ووا�سنطن،  بكني  بني  التوترات 

خافات بني الدولتني ب�ساأن التجارة وتف�سي 

فرو�ض كورونا واحلكم الذاتي لهوجن كوجن 

واأمور اأخرى.

االنباط - وكاالت

واملحررين،  الأ�سرى  �سوؤون  هيئة  اأعلنت 

�سعدي  الأ����س���ر  ا�ست��سهاد  الث���ن���ني،  ام�����ض 

الغرابلي من قطاع غزة، يف معتقل “اإي�سل”، 

تتبعها  التي  الطبي  الإهمال  �سيا�سة  نتيجة 

اإدارة �سجون الحتال بحق الأ�سرى املر�سى.

حي  م��ن  ع��ام��ا(   75( الغرابلي  وال�سهيد 

اأق��دم الأ�سرى  ال�سجاعية مبدينة غزة، اأحد 

�سجون  يف  عاماً   26 واأم�سى  الفل�سطينيني، 

الح����ت����ال، وه����و حم���ك���وم ب��ال�����س��ج��ن م��دى 

احلياة.

من  املمنوعة  ال��غ��راب��ل��ي  عائلة  وبح�سب 

زيارته، فقد و�سلتها منا�سدات متكررة من 

داخل �سجن اإي�سل ب�سرورة اإنقاذ حياته بعد 

اأن اأ�سبح مر�سه ب�سرطان الربو�ستاتا ي�سّكل 

خطراً على حياته.

واع��ت��ق��ل ال��غ��راب��ل��ي ع���ام 1994، وت��ع��ّر���ض 

 ،)2006-1994( ع��ام  م��ن  الن��ف��رادي  للعزل 

وبداأ بعدها يعاين من اأمرا�ض مزمنة منها 

والب�سر،  ال�سمع  و�سعف  وال�سغط  ال�سكر 

وا�سيب موؤخرا ب�سرطان الربو�ستاتا.

ورف�������س���ت م�����س��ل��ح��ة ���س��ج��ون الح���ت���ال 

نقل الغرابلي لتلقي العاج يف عيادة �سجن 

اأدى  ما  ع��اج؛  دون  تركه  وتعّمدت  الرملة، 

لن��ت��ك��ا���س��ة ك��ب��رة ع��ل��ى و���س��ع��ه ال�����س��ح��ي يف 

الأ�سابيع املا�سية.

�سهداء  يرتفع عدد  الغرابلي  وبا�ست�سهاد 

 ،223 اإىل   1967 ع��ام  ال���س��رة منذ  احل��رك��ة 

اإ�سافة اإىل مئات الأ�سرى، الذين ا�ست�سهدوا 

بعد حتررهم متاأثرين باأمرا�ض ورثوها من 

ال�سجون، فيما بلغ عدد الأ�سرى الذين قتلهم 

الطبي  الإه��م��ال  ل�سيا�سة  نتيجة  الح��ت��ال 

املتعمد اىل 68 �سهيدا.

االنباط - وكاالت

بكر،  اأب��و  خالد  امل�سري  الإع��ام��ي  ن�سر 

على  امل������ذاع  يوم”  “كل  ب���رن���اجم���ه  خ����ال 

مرة،  لأول  تعر�ض  م�ساهد   ،»ON« �سا�سة 

الدفاع  اأنظمة  “ا�ستهداف  للحظة  اإنها  قال 

اجل�����وي ال���ت���ي ن�����س��ب��ت��ه��ا ت���رك���ي���ا اخل��م��ي�����ض 

املا�سي يف قاعدة الوطية الليبية«.

غ���ارات عنيفة   9“ اأن  ب��ك��ر،  اأب���و  واأو���س��ح 

الركي  اجلوي  الدفاع  منظومة  ا�ستهدفت 

ودمرت 3 رادارات، بقاعدة الوطية”، م�سرا 

ن�سبت  تدمرها  مت  التي  الأنظمة  اأن  اإىل 

ب��ال��ت��زام��ن م��ع زي���ارة وزي���ر ال��دف��اع الركي 

خلو�سي اآكار، اإىل طرابل�ض وم�سراته.

واأك������د م�����س��در حم��ل��ي ل��ي��ب��ي يف م��دي��ن��ة 

الليبية  العا�سمة  غ��رب��ي  ج��ن��وب  ال��رج��ب��ان 

“�سكان  الرجبان و�سواحيها  طرابل�ض،”اإن 

للطران  وحتليق  ان��ف��ج��ارات  دوي  �سمعوا 

م�سرا  الع�سكرية”،  الوطية  ق��اع��دة  ق��رب 

م��واق��ع  ق�����س��ف  جم��ه��ول  “طران  اأن  اإىل 

بالقرب من قاعدة الوطية الع�سكرية غرب 

على  ال��ط��ران  حتليق  ا�ستمرار  م��ع  ال��ب��اد 

مناطق اجلبل الغربي«.

الوطني  الوفاق  حكومة  اّتهمت  بدورها، 

امل��ت��ح��دة،  الأمم  ب��ه��ا  ت��ع��رف  ال��ت��ي  الليبية 

ق��اع��دة  بق�سف  اأجنبيا”  “طرانا  الح���د 

 140 م�سافة  على  الواقعة  اجلوية  الوطية 

كلم جنوب غرب طرابل�ض، من دون اأن تقّدم 

الهجوم  �سّنت  التي  الطائرات  عن  تفا�سيل 

وماهّية الأهداف.

ب��احل��ك��وم��ة  ال���دف���اع  وزارة  وك���ي���ل  وق����ال 

لقاعدة  “ق�سف  النمرو�ض  �ساح  العقيد 

نّفذه طران  البارحة  ليلة  اجلوية  الوطية 

غ���ادر اأج��ن��ب��ي ج��ب��ان داع���م مل��ج��رم احل���رب يف 

حم���اول���ة ب��ائ�����س��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ن�����س��ر م��ع��ن��وي، 

حّققها  التي  املتتالية  النت�سارات  على  رداً 

“�سيكون  واأ���س��اف  الر�ض”.  على  الأب��ط��ال 

الرّد الرادع يف الوقت واملكان املنا�سب”.

حملّية  اإع��ام  و�سائل  اأّك��دت  جهتها،  من 

م����وال����ي����ة ل�����ق�����وات امل�������س���ر خ���ل���ي���ف���ة ح��ف��ر 

ا���س��ت��ه��داف م��ن��ظ��وم��ات دف����اع ج���وي ت��رك��ي��ة 

داخل القاعدة ب�سربات جوية.

الركية  الأن��ا���س��ول  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 

“ا�ستهداف  احلكومية عن م�سادر ع�سكرية 

للدفاع  منظومة  جم��ه��ول  اأج��ن��ب��ي  ط���ران 

اجلوي وجتهيزات داخل القاعدة”.

امل�ستوى  رف��ي��ع  م�����س��وؤول  اأّك���د  تركيا،  ويف 

ح�����س��ول ال��ق�����س��ف ووق����وع خ�����س��ائ��ر م���ادّي���ة، 

اإ�سابات.  وق��وع  اإىل  ي�سر  اأن  دون  من  لكن 

اإرادة  ي��و���س��ح  ال��ه��ج��وم  “هذا  اأّن  واأ����س���اف 

الن���ق���اب���ي ح��ف��ر وال����ق����وى الأج��ن��ب��ي��ة يف 

احلفاظ على حالة عدم ال�ستقرار”. وتابع 

وط��امل��ا  ال���ت���دّخ���ات  ه���ذه  ا���س��ت��م��ّرت  “طاملا 
عدم  ف��اإّن  حفر،  لانقابي  الدعم  ا�ستمّر 

ال�ستقرار )…( �سيزداد”.

وم��ن��ذ ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م الأم��ن��ي 

ب��ني ط��راب��ل�����ض واأن���ق���رة نهاية  وال��ع�����س��ك��ري 

الوفاق  حكومة  قوات  جنحت  املا�سي،  العام 

الع�سكرية وا�ستعادة جزء  يف تعزيز قدراتها 

كبر من الأرا�سي التي كانت حتت �سيطرة 

قوات حفر.

وا�����س����ت����ع����ادت ح���ك���وم���ة ال�����وف�����اق ق���اع���دة 

القريبة  ال�سراتيجية  اجلوية  “الوطية” 
بعد  املا�سي،  اأي��ار  يف  التون�سية  احل��دود  من 

بغارات  وا�ستهدافها  ل�سهرين  حما�سرتها 

جوية كثيفة وتدمر منظومات دفاع جوي 

رو�سية داخلها. واتهمت قوات حفر حينها، 

اجل��وي��ة  ال��ق��اع��دة  بت�سليم  ال��وف��اق  ح��ك��وم��ة 

لركيا.

منذ  الفو�سى  يف  الغارقة  ليبيا  و�سهدت 

 ،2011 ���س��ق��وط ن��ظ��ام م��ع��م��ر ال���ق���ذايف ع���ام 

املا�سي  العام  ني�سان  اندلع يف  م�سلحاً  نزاعاً 

ب���ني ق�����وات امل�����س��ر خ��ل��ي��ف��ة ح��ف��ر ال��رج��ل 

القوي يف ال�سرق الليبي من جهة، والقوات 

ومقّرها  الوطني  ال��وف��اق  حلكومة  املوالية 

طرابل�ض من جهة اأخرى.

وت�����س��ّب��ب ال����ن����زاع مب��ق��ت��ل وج�����رح م��ئ��ات 

 200 م����ن امل���دن���ي���ني وت�������س���ري���د اأك������ر م����ن 

األ���ف ���س��خ�����ض. وا���س��ت��ع��ادت ح��ك��وم��ة ال��وف��اق 

ال�سيطرة على كامل غرب ليبيا، وا�سطرت 

�سرت  اإىل  الراجع  اىل  امل�سر حفر  قوات 

450 كلم �سرق طرابل�ض. التي تبعد 

»الوفاق« تتهم »طيرانا أجنبيا« بقصف القاعدة وتتوعد بالرد وانقرة تؤكد

تفاصيل استهداف منظومة الدفاع الجوي التركي بقاعدة الوطية الليبية

خبراء: تكديس واشنطن عقار ريمديسيفير يضر بالجهد اإلنساني الدولي لمكافحة الجائحة

معتقل منذ نحو 17 عاما..«رزنامة العذاب«.. الحاج قعدان يحصي األيام انتظاًرا ليوم حرية نجله
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االنباط - وكاالت

العربّي،  التلفزيون  الـ12 يف  القناة  قالت 

الــوزراء بنيامني نتنياهو،  اإّن رئي�س  الأحــد، 

اأّنه اأكرث  اأّي ب�صمٍة تاريخّيٍة رغم  مل يرتك 

رئي�س حكومة قاد كيان الحتالل.

 ولفت التلفزيون اإىل اأّن الرجل مل يُخ�س 

خّطة  على  ُيــقــِدم  ومل  فيها،  وانت�صر  حــرًبــا 

رئي�س  فعل  كما  الــ�ــصــيــادة،  فــر�ــس  اأْو  اإخـــالء 

الـــــوزراء الأ�ــصــبــق اأرئــيــل �ــصــارون عـــام 2005 

عندما ان�صحب من قطاع غّزة حتت �صربات 

ي�صحب  مل  اأّنــه،  كما  الفل�صطينّية،  املقاومة 

اإيهود  فعل  كما  اجلي�س من منطقٍة ُمتّلٍة 

باراك عام 2000 عندما اأمر اجلي�س بالعودة 

اإىل الداخل بعد 18 عاًما من احتالل لبنان 

وبالإ�صافة  الأرز،  بــالد  جنوب  يف  ومتــركــزه 

الــوزراء  رئي�س  التلفزيون،  يوؤّكد  ذلــك،  اإىل 

الــ�ــصــابــق اإيـــهـــود اأوملـــــرت، الــــذي خــ�ــصــر حــرب 

يف  قــام   ،2006 العام  �صيف  يف  الثانية  لبنان 

العام 2007 بتدمري املفاعل النووّي ال�صورّي 

يف دير الزور.

ويف هــذا الــ�ــصــيــاق، قــال املـُـحــّلــل والــبــاِحــث 

اإّن جمــمــوعــة  مـــعـــربـــوين  عــلــي  الــعــ�ــصــكــرّي 

مــن اآراء اأقــطــاب كــيــان الحــتــالل وخــربائــه 

م  يتحكَّ بات  الــذي  املتبّدل  النمط  تــُدّل على 

بــــقــــراراتــــه يف مــــا يـــرتـــبـــط بـــ�ـــصـــّن احلـــــروب 

مل  احلالية  املــواجــهــة  اأّن  ذلــك  ال�صتباقية، 

واحــدة،  بق�صية  ول  بجبهة  م�صورة  تعد 

لتوجيه  متحّم�ًصا  نتنياهو  يبدو  حني  ففي 

واملــقــاومــة  اهلل  حــزب  اإىل  ا�صتباقية  �صربة 

متاأّكد  غري  يبدو  ا  اأي�صً فاإنه  الفل�صطينية، 

مــن بــقــاء الــكــيــان وا�ــصــتــمــراره، حــني يقول: 

اإ�صرائيل عيد ميالدها  تبلغ  لأْن  “�صاأجتهد 
املائة، لكن هذا لي�س بديهًيا، فالتاريخ يعّلمنا 

اأّنه مل تعّمر دولة لل�صعب اليهودّي اأكرث من 

80 �صنة، وهي دولة احل�صمونائيم”.

وبراأي املحلل، فاإّن كالم نتنياهو يندرج يف 

اجلانب الإيديولوجّي، وهو انعكا�س لالأفكار 

الــتــلــمــوديــة، ومبــعــزل عــن �ــصــدقــه، فــاإّنــه يف 

مكان ما يخدم حالة ال�صراع، ويقّدم لقوى 

الوقت  وتاأكيدية يف  ماّدة حتفيزية  املقاومة 

نــفــ�ــصــه ل�ــصــتــمــرار حــالــة املــجــابــهــة وتــوفــري 

الَغلَبة  لتحقيق  الــ�ــصــروط  مــن  يلزمها  مــا 

والنت�صار.

الإ�صرائيلّي  املـــوؤّرخ  يــوؤّكــده  نتنياهو  كــالم 

بيني موري�س، اإْذ قال يف مقابلٍة مع �صحيفة 

)هاآرت�س(: “خالل �صنوات، �صينت�صر العرب 

واملــ�ــصــلــمــون، ويــكــون الــيــهــود اأقــلــيــة يف هــذه 

الأر�س، اإما ُمطاردة واإما مقتولة، و�صاحب 

اأمريكا  اإىل  الهرب  ي�صتطيع  من  هو  احلــظ 

واأوروبا”. 

وتابع:” اليوم يوجد من العرب اأكرث من 

اليهود بني البحر )املتو�صط( والأردن. هذه 

واحدة  دولة  �صت�صري حتًما  باأكملها  الأر�ــس 

“اإ�صرائيل  اأّن  وي�صيف  ذات اأغلبية عربية”. 

لكن  يــهــوديــة  دولــــة  نف�صها  تــدعــو  تــــزال  ل 

حكمنا ل�صعب متل بال حقوق لي�س و�صًعا 

ميكن اأْن يدوم يف القرن احلادي والع�صرين، 

يف العامل احلديث. وما اأْن ت�صبح لهم حقوق 

فلن تبقى الدولة يهودّية”.

ومــوريــ�ــس،  نتنياهو  كـــالم  اأهــمــيــة  وعــلــى 

يــِجــب اللــتــفــات اإىل اأقـــــوال عـــدد مــن قــادة 

الواقعي  البعد  تــنــدرج يف  والــتــي  اإ�ــصــرائــيــل، 

توىل  حيث  املبا�صرة،  جتاربهم  من  املنطلق 

معظمهم منا�صب ح�صا�صة ومهمة. 

ال�صابق  الــ�ــصــابــاك  رئــيــ�ــس جــهــاز  ويــقــول 

ال�صيا�صات  ا�ــصــتــمــرار  “اإّن  غــيــلــون:  كــارمــي 

اإىل  �صيقود  الأق�صى  امل�صجد  �صد  املتطّرفة 

حرب ياأجوج وماأجوج �صد ال�صعب اليهودي، 

كالم  وهــو  اإ�صرائيل”،  خـــراب  اإىل  و�صيقود 

مئري  العا�صر،  املو�صاد  جهاز  رئي�س  يــوؤّكــده 

على  بخطر  ي�صعر  ــــه  اإنَّ قـــال  الـــذي  داغـــــان، 

�صياع احللم ال�صهيوين. كذلك، يقول روين 

دانييل، وهو املحلل يف القناة الـ12، اإّنه غري 

مطمئن اإىل اأّن اأولده �صيكون لهم م�صتقبل 

اأم  عــاجــاًل  �صيغادرونها  واأنــهــم  اإ�صرائيل،  يف 

اآجاًل.

اأفــرايــيــم هــيــلــفــي، رئــيــ�ــس جــهــاز املــو�ــصــاد 

ــا: “نحن عــلــى اأبـــواب  الــ�ــصــابــق، يــقــول اأيــ�ــصً

كارثة. اإنه ظالم ما قبل الهاوية”.

قـــال اجلــــرال بالحتياط  نــاحــيــتــه،  مــن 

القومي  الأمــن  م�صت�صار  عميدرور،  يعقوب 

ــعــرف  لــنــتــنــيــاهــو، وهـــو ميــيــنــي الجتــــــاه، وُي

راأي  ولــه  الأمــريــكــيــني،  مــع  عالقته  مبتانة 

خمتلف عن القادة احلاليني بتل اأبيب حول 

التي  ال�صتباقية  ال�صربات  وجدوى  مفهوم 

على  تقوم  والتي  اإ�صرائيل،  قــادة  فيها  يفّكر 

توجيه �صربات قا�صية، من دون الذهاب اإىل 

مواجهة �صاملة، وهو ما يعار�صه عميدرور، 

خطاأين  ارتكبت  الــدولــة  قــيــادة  اإنَّ  يقول  اإذ 

اهلل  حلــزب  �صمحا  كبريين،  ا�صرتاتيجيني 

باأن يتحّول اإىل قّوة ردع، ل بل قّوة اإقليمية، 

احلزب  ترك  كان  الأول  اخلطاأ  اإّن  وُي�صيف 

يف  لبنان  من  اجلي�س  ان�صحاب  بعد  يتنامى 

الإ�صرار على  والثاين هو عدم   ،2000 العام 

تنفيذ كامل م�صمون القرار 1701.

ويقول: “الآن منت قوة حزب اهلل بدرجة 

يف غــايــة اخلـــطـــورة. �ــصــنــدفــع ثــمــنــاً بــاهــظــاً 

العدد  هــذا  بامتالك  لــه  �صمحنا  اإذ  للغاية، 

الدقيقة  والــقــذائــف  ال�صواريخ  مــن  الكبري 

مزايا  ولدينا  �صغري،  بلد  فنحن  التوجيه، 

ارتكاب هذا  لذلك، ل ميكننا  للغاية.  قليلة 

اخلطاأ. نحن الآن يف حلظة فا�صلة، ويجب 

الهجوم  كلفة  لتحّمل  م�صتعدين  نكون  اأْن 

يف  لديه  اهلل  حــزب  اأنَّ  ات�صح  اإذا  ال�صتباقي 

الواقع قدرات جديدة مل تكن موجودة لديه 

يف املــا�ــصــي، ومـــن �ــصــاأنــهــا اأن حُتـــدث حتــوًل 

ـــا يف مـــيـــزان الـــقـــوى. وحـــاملـــا ميتلك  جـــذرًي

ف�صن�صبح  ا�صتثنائية،  قـــدرات  الوح�س  هــذا 

ن�صمح  اأن  ينبغي  ول  حا�صمة،  مــواجــهــة  يف 

بحدوث ذلك حتت اأّي ظرف”.

االنباط - وكاالت

ا�ــصــم  يــحــمــل  ا�ــصــطــنــاعــيــا  قــمــرا  “ا�صرائيل”،  اأطــلــقــت   

.)16 16” )اأفق  “اوفيك 
اإ�ــصــرائــيــلــيــة، امـــ�ـــس، اأن الــقــمــر  وذكـــــرت و�ـــصـــائـــل اإعـــــالم 

اإىل  وين�صم  التج�ص�س،  لغر�س  ال�صور  يلتقط  ال�صطناعي 

اإ�صرائيلية اأخرى يف الف�صاء. جمموعة اأقمار ا�صطناعية 

وعــلــق �ــصــلــومــي �ـــصـــودري مـــن �ــصــنــاعــة الـــطـــريان قــائــال: 

بــقــدرات  واجلــيــ�ــس  اإ�ــصــرائــيــل  ميــّكــن  الــ�ــصــنــاعــي  “القمر 
اأي  يف  بالنظر  ال�صناعية  الأقــمــار  لنا  ت�صمح  ا�صرتاتيجية. 

لتح�صني  طريقة  وراءه.وهـــي  ومــا  الأو�ــصــط  ال�صرق  يف  مكان 

ال�صرتاتيجية كدولة«. ال�صتخباراتية  قدرتنا 

اإىل  اأطــلــق  الــقــمــر  اأن  الأمــــن  بــا�ــصــم وزارة  الــنــاطــق  وقـــال 

اإ�صرائيلية  �صناعة  من  �صاروخ  منت  على  اخلارجي  الف�صاء 

البالد. و�صط  يف  جوية  قاعدة  من  “�صفيط” )مذّنب( 
الوىل  دورانـــه  مــراحــل  يف  ال�صطناعي  القمر  ويخ�صع 

اخلــا�ــصــة مبــزايــا  الخــتــبــارات  مــن  ل�صل�صلة   ، الأر�ــــس  حـــول 

ت�صميمه التي من �صالمته ودقة اأدائه.

والبنى  القتالية  الو�صائل  وتطوير  الأبحاث  مدير  واأعلن 

المن  وزارة  لدى  اجلوية  لل�صناعات  التكنولوجية  التحتية 

الإ�صرائيلي ، يف عملية الطالق متت يف متام ال�صاعة الرابعة 

من فجر الثنني متت بنجاح.

اللـــكـــرتو- لــلــر�ــصــد  قــمــر  هـــو   ”16 “اوفيك  ان  وجــــاء 

ب�صري ويتمتع بقدرات فائقة وانه نتاج �صناعة عدة �صركات 

والتكنولوجي  احلــربــي  النــتــاج  جمــال  يف  تعمل  ا�صرائيلية 

املتطور.

قمر  هــو   ”16 “اأوفيك  فــاإن  اإ�صرائيلية،  تقارير  وح�صب 

التاأكد  �صيتم  لكن  التج�ص�س،  لأغــرا�ــس  متطور  ا�صطناعي 

مــن قــدراتــه بــعــد دخــولــه اإىل مــ�ــصــاره حــول الــكــرة الأر�ــصــيــة 

من  �صور  باإر�صال  يبداأ  اأن  ويتوقع  اأدائـــه.  م�صتوى  واختبار 

الف�صاء يف غ�صون اأيام.

الكرة  حول  م�صاره  ويفرت�س اأن يدخل “اأوفيك 16” اإىل 

ارتفاع  على  وذلك  املقبلة،  القليلة  ال�صاعات  خالل  الأر�صية 

الكيلومرتات. مئات 

موريس: خالل سنوات سينتصر العرب ويكون 
اليهود أقلّيًة إّما ُمطاردًة وإّما مقتولًة

»إسرائيل« تطلق قمرا اصطناعيا ألغراض التجسس

1050 حالة اعتقال بالقدس 
منذ بداية العام

أشكنازي: »الضم« ليس على 
جدول األعمال بالفترة القريبة

بهدف تهجيرهم وإفراغ المدينة 
من أهلها األصليين

االنباط - وكاالت

الأ�صرى  لدرا�صات  فل�صطني  مركز  اأفــاد 

باأن �صلطات الحتالل اعتقلت 1050 مواطًنا 

الن�صف  املحتلة خــالل  القد�س  من مدينة 

الأول من العام اجلاري.

ـــح املـــركـــز اأن العـــتـــقـــالت خــالل  واأو�ـــص

الفئات  كــافــة  ا�صتهدفت  املــذكــورة،  الــفــرتة 

من الأطفال والن�صاء والقيادات الإ�صالمية 

والــوطــنــيــة، وحــتــى املــر�ــصــى وكـــبـــار ال�صن 

واملرابطني يف امل�صجد الأق�صى املبارك.

وقال الناطق الإعالمي للمركز الباحث 

ت�صكل  العتقالت  ن�صبة  اإن  الأ�صقر  ريا�س 

اأنــحــاء  45% مـــن اإجـــمـــايل العـــتـــقـــالت يف 

الــفــرتة.  تــلــك  يف  الفل�صطينية  الأرا�ـــصـــي 

واأ�صاف اأن ممار�صات الحتالل الإجرامية 

بحق املقد�صيني، وفى مقدمتها العتقالت 

املــ�ــصــعــورة تــهــدف اإىل تــهــجــريهــم واإفـــــراغ 

�صمن  وتاأتى  الأ�صليني،  اأهلها  من  املدينة 

واملقد�صات  لالأق�صى  املبا�صر  ال�صتهداف 

التاريخية  وللمكانة  الفل�صطيني  وللوجود 

والدينية للمدينة املقد�صة.

وبنيَّ اأن حالت العتقال بني القا�صرين 

 22 بينهم  مــن   )200( بلغت  الــقــد�ــس  مــن 

طــفــاًل تقل اأعــمــارهــم عــن 14 عــاًمــا، بينما 

بلغت بني الن�صاء والفتيات )52( حالة من 

بينهن قا�صرات وم�صنات، اإ�صافة اإىل اإ�صدار 

الع�صرات من اأوامر البعاد واحلب�س املنزيل.

�صهدت  العي�صوية  بــلــدة  اأن  اإىل  ولــفــت 

وبلغت  العــتــقــالت،  مــن  الأكــــرب  الن�صيب 

ثلث حــالت  ي�صكل  مــا  وهـــو  حــالــة،   )330(

العـــتـــقـــال مـــن الـــقـــد�ـــس، ومــــن الأقــ�ــصــى 

وميطه )200(، والقد�س القدمية )150(، 

وبلدة �صلوان )100( حالة.

اأن العــتــقــالت خــالل العام  اإىل  واأ�ــصــار 

ووطنية،  اإ�صالمية  قــيــادات  طالت  اجلــاري 

مــنــهــم رئــيــ�ــس الــهــيــئــة الإ�ــصــالمــيــة العليا 

ال�صيخ  الأقــ�ــصــى  امل�صجد  وخــطــيــب  واإمـــــام 

عدنان  القد�س  ومافظ  �صربي،  عكرمة 

غيث، ووزيــر �صوؤون القد�س فادي الهدمي 

الك�صواين  عــمــر  ال�صيخ  الأقــ�ــصــى  ومــديــر 

وال�صيخ ناجح بكريات واأمني �صر اإقليم فتح 

بالقد�س �صادي مطور. كما وا�صل الحتالل 

بذريعة  الأقــ�ــصــى  يف  املــرابــطــات  ا�صتهداف 

واأو�صح  امل�صتوطنني،  الت�صدي لقتحامات 

بــاعــتــقــال مــئــات  يــكــتــِف  اأن الحـــتـــالل مل 

اأوامـــر  اإ�ــصــدار  اإمنـــا �صعد مــن  املقد�صيني، 

قــراًرا،  بلغت )235(  والتي  الإبعاد بحقهم، 

منها )205( عن امل�صجد الأق�صى، لفرتات 

اأ�صهر   6 اإىل  اأ�صبوع  بني  تــراوحــت  خمتلفة 

وغالبتيهم مت جتديد الإبعاد لهم.

وذكــر اأن الحــتــالل اأ�ــصــدر ما يزيد عن 

اأو  الــكــامــل،  املــنــزيل  باحلب�س  قــــراًرا   )65(

اأ�ــصــهــر، فيما  لــعــدة  الليلي  املــنــزيل  احلب�س 

منعت الــعــ�ــصــرات مــن الــ�ــصــبــان مــن تعقيم 

للحد من  املقد�صة  املــديــنــة  وازقــــة  �ــصــوارع 

عدًدا  واعتقلت  “كورونا”،  فريو�س  انت�صار 

مــنــهــم وعــاقــبــتــهــم بــدفــع غـــرامـــات مالية 

باهظة.

االنباط - وكاالت

قــــال وزيـــــر خـــارجـــيـــة الحــــتــــالل غــابــي 

ال�صفة  مــن  “�صم” اأجــــزاء  اإن  اأ�ــصــكــنــازي، 

على  لي�س  لـ”اإ�صرائيل”  املحتلة  الغربية 

جدول الأعمال القريب للحكومة.

وذكــــر امــ�ــس اأنــــه حتـــدث مـــع اأكــــرث من 

ــــــي وا�ــصــتــمــع اإىل  30 وزيــــر خــارجــيــة اأوروب

حتفظاتهم على خطوة ال�صم، واأنه �صياأخذ 

مــالحــظــاتــهــم وحتــفــظــاتــهــم يف احلــ�ــصــبــان 

اإىل  اأ�صكنازي  واأ�ــصــار  الــقــرار.  اتــخــاذ  �صاعة 

دعمه “�صفقة الــقــرن دفعة واحـــدة، مــا يف 

ذلك منح الفل�صطينيني ما ي�صبه الدولة؛ 

3 مليون  اإمكانية �صم  للتخل�س من  �صعًيا 

الغربية«.  ال�صفة  يف  يعي�صون  فل�صطيني 

ولفت اإىل اأن حكومته توا�صل يف هذه الأيام 

م�صاوراتها حول تنفيذ خطة ال�صم، واأنه يف 

“عملية  تنفيذ  القرار؛ ف�صيتم  اتخاذ  حال 

�صم م�صوؤولة”، وفق تعبريه.

واأ�ــصــاف “خطوة ال�صم لن تتم غــًدا اأو 

بعد غد، ول اأعرف اإذا ما ا�صُتبعدت حالًيا، 

لكن وزارتي ت�صتعد للخطوات املقبلة«.

وكان الأول من يوليو، املوعد الذي حّدده 

رئي�س حكومة الحتالل بنيامني نتنياهو، 

لــلــ�ــصــروع يف عــمــلــيــة �ــصــم اأكـــــرث مـــن 130 

م�صتوطنة يف ال�صفة الغربية وغور الأردن 

الذي ميتد بني بحرية طربيا والبحر امليت، 

وميثل اأكرث من 30% من م�صاحة ال�صفة، 

“�صفقة القرن”  “اإ�صرائيل”، يف اإطار  اإىل 

الأمريكية.

بهذا  قـــرار  اأي  ي�صدر  مل  نتنياهو  لكن 

ال�صاأن حتى اليوم، لوجود “خالفات” داخل 

الأمريكية  الإدارة  مــع  واأخــــرى  حكومته، 

حول توقيت وتفا�صيل عملية “ال�صم”.

الثالثاء   7/ 7 / 2020

نتنياهو: »سأعمل ألْن تبقى إسرائيل مائة عاٍم«
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 برشلونة يتطور خارج ملعبه

وأخيرا وصل فيتال لقيادة منتخبنا الوطني

 اجراء فحوصات كورونا للمنتخبات الوطنية

 الرزاز ينقل تحيات الملك للمشاركين في معسكرات الحسين
االنباط – عمان

ال��رزاز،  عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  نقل   

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

احل�����س��ني، والأم���ر احل�سني ب��ن ع��ب��داهلل ويل 

مع�سكرات  يف  امل�ساركني  ال�سباب  اإىل  العهد، 

)ال��رق��م��ي��ة(،   2020 وال��ب��ن��اء  للعمل  احل�����س��ني 

وذل�����ك خ����ال رع���اي���ت���ه ام�������س الث���ن���ني ح��ف��ل 

من  الرقمي،  الت�سال  تقنيات  عرب  الفتتاح، 

خ���ال م��ع�����س��ك��ر الإب������داع والب���ت���ك���ار )ال���واق���ع 

الدكتور  ال�سباب  وزير  بح�سور  الفرتا�سي(، 

ال�سباب  وزارة  ع���ام  واأم����ني  ال���ربي���زات  ف��ار���س 

ال��دك��ت��ور ح�����س��ني اجل��ب��ور. ال����رزاز اأع����رب عن 

اعتزازه مبرور اأكرث من 50 عاما على انطاق 

امل��ع�����س��ك��رات، وال��ت��ي رغ���م ال���ظ���روف ال��راه��ن��ة، 

موا�سلة  على  �سبابنا  وت�سميم  بقوة  توا�سلت 

فراغهم،  اأوقات  وا�ستثمار  الكبر،  الرث  هذا 

و�سابة  �ساب  والتقدير اىل كل  التحية  موجها 

ي�سارك يف املع�سكرات، رغم الظروف ال�سائدة، 

والتي وا�سلوا فيها رحلة ابداعهم وابتكاراتهم 

يف خمتلف املجالت. واأكد رئي�س الوزراء اأن ما 

فاملع�سكرات  الأهمية،  ال�ساب غاية يف  به  يقوم 

ال�سفية،  الغرف  داخ��ل  التعليم  عملية  تكمل 

الب��داع  يف  اأ�سا�سية  م��ه��ارات  تلقي  خ��ال  م��ن 

احل��وار  واأدب��ي��ات  اجلماعي  والعمل  والب��ت��ك��ار 

والتعبر عن ال��راأي، واح��رتام ال��راأي وال��راأي 

اأ�سا�س  لكنه  تقليدي  غ��ر  عمل  وه��و  الآخ���ر، 

ما  اأن  اأ���س��ار  ال���رزاز  ال�ساب.  �سخ�سية  بناء  يف 

يقدمه ال�سباب يف املع�سكرات من خال العمل 

ال��ري��ادي��ة،  وامل�����س��اري��ع  والب��ت��ك��ارات  التطوعي 

ي��ل��ق��ى ت��ق��دي��را واح���رتام���ا ك���ب���را، واأن ره���ان 

ج��ال��ة امل��ل��ك و���س��م��و ويل ال��ع��ه��د، ك��ب��ر على 

ال�سباب اأن يكونوا قادة امل�ستقبل يف القطاعني 

ت�����س��ت��ك��م��ل ه���ذه  اأن  اآم������ا  ال����ع����ام واخل�����ا������س، 

اأنه  منوها  اجنازاتها،  على  والبناء  املع�سكرات 

للعمل  املع�سكرات  �ستعود  ال�سباب  ال��ت��زام  مع 

الأردين  ال�سباب  واأن  ال�سابق،  يف  كما  امليداين 

ع�����س��ي��ة على  ال�����س��ع��ب��ة،  ال���ظ���روف  اأن  ���س��ج��ل 

وكوادر  لأ�سرة  ال�سكر  موجها  و�سبابه،  الأردن 

املع�سكرات.  يف  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى  ال�����س��ب��اب  وزارة 

ب�����دوره ق����دم ال����ربي����زات ���س��رح��اً ع���رب و���س��ائ��ل 

الت�سال الرقمي، عن اأهداف املع�سكرات لهذا 

اأن��واع  عار�سا  رقمي،  ب�سكل  تاأتي  والتي  العام 

ك��ل مع�سكر،  وه���دف وخم���رج���ات  امل��ع�����س��ك��رات 

بالإ�سافة اإىل العدد الكلي امل�سجل حتى الن، 

و���س��ول اإىل ال��ع��دد امل��ن�����س��ود وال����ذي ي��ت��ج��اوز 

31 األ�����ف ����س���اب و����س���اب���ة. واأ�����س����اف ال���ربي���زات 

اأن م��ع�����س��ك��رات احل�����س��ني ل��ه��ذا ال���ع���ام، ج���اءت 

نوعها  م��ن  وف��ري��دة  ج��دي��دة  وبتجربة  رقمية 

يف ظ��ل ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة ال��ت��ي ي��ع��اين منها 

ال��ع��امل اأج��م��ع م��ن ت��داع��ي��ات ف��رو���س ك��ورون��ا، 

اأوق��ات  ل�ستثمار  تهدف  املع�سكرات  اأن  مبيناً 

ال���ف���راغ ل����دى ال�����س��ب��اب، وت��ع��زي��ز الإن��ت��اج��ي��ة 

وت��وج��ي��ه��ه��م ن��ح��و ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة يف ه��ذه 

لدى  التميز  ثقافة  مفهوم  وتعزيز  الظروف، 

الع�سر  روح  م�سايرة  م��ن  ومتكينهم  ال�سباب 

وت��وف��ر  التكنولوجية،  ال��ت��ط��ورات  وم��واك��ب��ة 

ال���ف���ر����س ل��ل�����س��ب��اب ل���اإل���ت���ق���اء الإل����ك����رتوين، 

العاقات  وب��ن��اء  ال��ذات��ي،  والتعلم  وال��ت��ع��ارف 

العليا،  ال��وط��ن  م�سلحة  ق��اع��دة  ع��ل��ى  بينهم 

�سجلت يف  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رة  الع����داد  اإىل  لف��ت��اً 

امل��ع�����س��ك��رات اإل���ك���رتون���ي���اً، م���ا ي���دل ع��ل��ى جن��اح 

ال��ت��ج��رب��ة ال��رق��م��ي��ة ل��ل��م��ع��ك�����س��رات. وت�����س��م��ن 

العام  الأم���ني  م�ساعدو  ح�سره  ال��ذي  احلفل 

ال�سباب  م��راك��ز  ل��ت��ط��وي��ر  ال��وزي��ر  وم�����س��ت�����س��ار 

م��دي��ر ال�����س��وؤون ال�����س��ب��اب��ي��ة ف��را���س ال�����س��واب��ك��ة 

وع���دد م��ن م���دراء ال�����وزارة، ع��ل��ى ج��ول��ة اطلع 

حيث  املع�سكرات،  اأنواع  على  احل�سور  خالها 

ال�سباب  م��ع  م���داخ���ات  ال���ربي���زات يف  ���س��ارك 

وماحظاتهم،  لآرائ��ه��م  وا���س��ت��م��ع  امل�����س��ارك��ني 

عدد  نفذها  والتي  وط��ن،  ج��داري��ة  افتتح  كما 

 40 من ال�سباب امل�ساركني يف املع�سكرات بطول 

الريا�سية  لاألعاب  لوحات  وت�سمنت  م��رتا، 

واملناطق ال�سياحية والتاريخية يف الأردن .

مدريد – وكاالت

اأع�������رب ك��ي��ك��ي ���س��ي��ت��ني، امل����دي����ر ال��ف��ن��ي 

لرب�سلونة، عن �سعادته ب��اأداء فريقه خال 

يف   ،)1-4( ف��ي��اري��ال  م�سيفه  ع��ل��ى  ال��ف��وز 

اإط������ار اجل���ول���ة ال�������34 م���ن ال��ل��ي��ج��ا. وق���ال 

نقلتها �سحيفة  �سيتني، خال ت�سريحات 

“ماركا” الإ�سبانية: “العتماد على ثاثي 
�سيئا  جربنا  املا�سية  امل��ب��اراة  يف  MSG؟ 
واأردف:  بويج”.  ري��ك��ي  ب��وج��ود  م�����س��اب��ه��ا، 

“لكن اليوم متكنا من التطور خارج ملعبنا، 
اأظهرنا  ونحن  جيد،  بعمل  ق��ام  واخل�سم 

ي�سجلوا  اأن  ق��ب��ل  اجل�������ودة..  م���ن  ال��ك��ث��ر 

التعادل كان لدينا عدة فر�س وا�سحة، واأنا 

رائعة  م��ب��اراة  لعبنا  لأن��ن��ا  بالتاأكيد،  را����سٍ 

رئي�س  ان��ت��ق��ادات  وع���ن  بها”.  وا�ستمتعنا 

لتقنية  بارتوميو،  ماريا  جو�سيب  البار�سا، 

فاأنا  ذل��ك،  اأعلق على  “لن  ق��ال:  الفيديو، 

مل اأ�سمع ت�سريحاته، واإذا قال الرئي�س هذه 

الكلمات فماذا اأقول؟”.

وحول �سبب عدم اعتماده هذه الطريقة 

املباريات  “كل  اأج��اب:  املا�سية،  املباريات  يف 

خمتلفة، واليوم كان لدينا كل �سيء، حيث 

ملعبنا،  خ��ارج  وتطورنا  جيد،  ب�سكل  لعبنا 

وو�سلنا بالعديد من الفر�س.. هناك فرق 

اأخ����رى ع��ق��دت الأم����ور علينا، لأن��ه��ا كانت 

“رمبا فاجاأنا  قوية للغاية”. وزاد امل��درب: 

اخل�سم، و�سارت الأمور ب�سكل جيد بالن�سبة 

النتيجة،  �ساعفنا  ثم  مبكًرا  و�سجلنا  لنا، 

وهذا �ساعدنا.. كنت اأمتنى اأن ن�سجل بهذه 

الطريقة يف جميع املباريات”. وبخ�سو�س 

�سرجي روبرتو، قال: “لقد كان مذها، 

فهو قادم بطاقة اإيجابية، بعد تلك الإ�سابة 

التي عانى منها، واأخربته باأنه يتوجب عليه 

اأن يكون لعبا متعدد ال�ستخدامات.. وهو 

يفعل ذلك ب�سكل جيد، ودائًما يعمل ب�سورة 

مثالية”. واأردف: “بر�سلونة كان ليت�سدر 

اأداة جلعل كرة  اأن��ه��ا  اأع��ت��ق��د  ب���دون ال��ف��ار؟ 

القدم اأكرث اإن�ساًفا.. لكن يف الوقت احلايل 

ل يبدو اأنها كافية، حيث ل تقدم التف�سر 

ملا يحدث على اأر�س امللعب، رغم اأنها تتكرر 

ري��ال  ج��زاء  “ركلتا  مرات”.واختتم:  ع��دة 

م��دري��د ���س��د خ��ي��ت��ايف وب��ي��ل��ب��او؟ ل���دي اآراء 

كثرة.. لكني لن اأقولها هنا”.

االنباط عمان

 و�سل اإىل عمان فجر ام�س املدير الفني 

البلجيكي  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  ملنتخبنا 

ف��ي��ت��ال ب��ع��د غ��ي��اب ط��وي��ل ب�����س��ب��ب ف��رو���س 

ك�����ورون�����ا ووج����������وده خ������ال ت���ل���ك ال���ف���رتة 

يف ب������اده.. وخ�����س��ع ف��ي��ت��ال ف����ور و���س��ول��ه 

فندق  يف  ا���س��ب��وع��ني  مل���دة  ال�سحي  للحجر 

ي��ب��داإ فيتال عمله  ان  امل��ق��رر  روت��ان��ا.. وم��ن 

ال�سحي  احلجر  انتهاء  بعد  الن�سامي  م��ع 

ا���س��ت��ع��دادا مل��واج��ه��ت��ي ال��ك��وي��ت وا���س��رتال��ي��ا 

يف ال��ت�����س��ف��ي��ات ال���س��ي��وي��ة امل��وؤه��ل��ة ل��ك��اأ���س 

 ..  2023 اآ����س���ي���ا  ون���ه���ائ���ي���ات   2022 ال���ع���امل 

وتعترب مباراة الأردن والكويت الأهم لكا 

املنتخبني و�سبه م�سرية، حيث تلعب دورا 

وخ�سو�سا  املتاأهل،  هوية  حتديد  يف  مهما 

اأكرب يف ح�سم  اأ�سرتاليا متتلك حظوظا  اأن 

����س���دارة امل��ج��م��وع��ة. وت��ت�����س��در اأ���س��رتال��ي��ا 

نقطة”،   12“ بر�سيد  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 

ن��ق��اط،  ب�”10”  ث��ان��ي��ا  ال��ك��وي��ت  ي��ح��ل  فيما 

الأهداف فقط،  بفارق  الأردن  على  ويتقدم 

وي�ستقر منتخب نيبال رابعا ب�”3 “ نقاط، 

واأخرا تايوان با ر�سيد. ومن املنتظر ان 

خال  تدريباته  الوطني  منتخبنا  يبا�سر 

ف���رتة ت��وق��ف م��ب��اري��ات ال����دوري ا���س��ت��ع��دادا 

.. للمباراتني 

االنباط – عمان

فحو�سات  الإث��ن��ني  ام�س  �سباح  اأج��ري��ت 

ف���رو����س ك����ورون����ا ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة 

يف م��ق��ر احت����اد ال��ط��ب ال��ري��ا���س��ي مب��دي��ن��ة 

احل�����س��ني ل��ل�����س��ب��اب و���س��ت�����س��ت��م��ر ع��ل��ى م���دار 

يومني جلميع الحتادات الريا�سية. وتاأتي 

اللجنة  ���س��روط  ���س��م��ن  ال��ف��ح��و���س��ات  ه���ذه 

الأوملبية الأردنية لعودة تدريبات املنتخبات 

الريا�سي  القطاع  عودة  قرار  بعد  الوطنية 

ل��ل��ع��م��ل وذل����ك ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى ج��م��ي��ع اأرك����ان 

ال��ري��ا���س��ة الأردن����ي����ة. و���س��ي��ت��م اإج�����راء ٧٧0 

الوطنية  املنتخبات  جلميع  كورونا  فح�س 

م��ن لع��ب��ني ولع���ب���ات وم���درب���ني ب��ا���س��راف 

وب��ال��ت��ع��اون مع  الأردن��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 

ك��وادر  خ��ال  وم��ن  الريا�سي  الطب  احت��اد 

الأوملبية  اللجنة  اأن  يذكر  ال�سحة.  وزارة 

وبالتعاون مع احتاد الطب الريا�سي كانت 

فحو�سات  �سل�سلة  �سابق  وقت  يف  اأجرت  قد 

مل���وظ���ف���ي ال��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة والحت�������ادات 

الريا�سية ولاعبي الإعداد الأوملبي.

رومانيا – وكاالت

ع������ربت جن���م���ة ال���ت���ن�������س ال���روم���ان���ي���ة 

عامليا،  الثانية  امل�سنفة  هاليب،  �سيمونا 

امل�ساركة يف بطولة بالرمو  اأملها يف  عن 

وهي  املقبل،  اآب  اأغ�سط�س/  يف  املفتوحة، 

ال��اع��ب��ات  ي��ن��ظ��م��ه��ا احت����اد  ب��ط��ول��ة  اأول 

ب�سبب  املناف�سات  توقف  منذ  املحرتفات 

ت���ف�������س���ي ف�����رو������س ك�����وف�����ي�����د-19 ���س��ري��ع 

ال����ع����دوى. وق���ال���ت ب��ط��ل��ة ومي���ب���ل���دون يف 

ال���ع���ام امل���ا����س���ي ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني يف م��دي��ن��ة 

ك��ل��وج-ن��اب��وك��ا ال��روم��ان��ي��ة ق��ب��ل ع��ودت��ه��ا 

اأربعة  قرابة  ا�ستمر  غياب  بعد  للماعب 

اأ�سهر ون�سف “مل اأتخذ بعد قرارا قاطعا 

للماعب يف  اأبداأ عودتي  اأن  اأمتنى  لكني 

الرومانية  الاعبة  واأ�سافت  بالرمو”. 

“الأمور �سعبة يف ظل توقف البطولت، 
ب�سا�سة  ال�����س��ف��ر  م��ن  نتمكن  اأن  اأمت��ن��ى 

ودون خوف قريبا لأن الو�سع مقلق نوعا 

“لقد تغرت حياتي  قائلة  واأردفت  ما”. 

جيدا  اأم���را  ك��ان  كثرا  �سفري  ع��دم  لكن 

طويلة  راح���ة  على  ح�سلت  لأن��ن��ي  اأي�����س��ا 

كل  ي��ك��ون  اأن  اأمت��ن��ى  اإل��ي��ه��ا،  بحاجة  كنت 

انتهى”. اجلنون 

الريا�ض – وكاالت

لو�سي�سكو،  رازف�����ان  ال���روم���اين  ���س��ي��ف��ر���س 

مدرب الهال ال�سعودي، ح�ستني تدريبيتني، 

الإع���داد  مع�سكر  �سمن  وم�سائية،  �سباحية 

ال����داخ����ل����ي مب���ق���ر ال�����ن�����ادي. ود�����س����ن ال���ه���ال 

ل�ستئناف  ا���س��ت��ع��دادا  الول  ام�����س  م��ع�����س��ك��ره 

 100 الريا�سي، مبران مدته  املو�سم  مناف�سات 

لو�سي�سكو.  قيادة  حتت  وفنية،  لياقية  دقيقة 

وو�����س����ل ال����اع����ب����ون ال�����ن�����ادي يف ال�������س���اد����س���ة 

متام  يف  امل��ران  ي��ب��داأ  اأن  قبل  م�ساًء،  والن�سف 

ال�سابعة، باجلري حول امللعب، واأداء تدريبات 

لياقية. وطبق اجلهاز الفني بقيادة لو�سي�سكو 

ت��دري��ب��ات ال��ت�����س��دي��د ع��ل��ى امل���رم���ى، وال���ك���رات 

ال��ع��ر���س��ي��ة، وب��ع��ده��ا ف��ر���س ع���ددا م��ن اجلمل 

فنية،  مب��ن��اورة  امل��ران  يختتم  اأن  قبل  الفنية، 

مقر  يف  املع�سكر  مبنى  الاعبون  دخل  عقبها 

النادي.

مدريد – وكاالت

ظ��ه��ر  األ���ف���ي�������س،  داين  ال����ربازي����ل����ي  ع���ل���ق 

بر�سلونة ال�سابق، على الواقعة املثرة للجدل 

واأتلتيك  م��دري��د  ري��ال  م��ب��اراة  �سهدتها  ال��ت��ي 

34 من الدوري  بيلباو )1-0(، �سمن اجلولة ال�

الإ����س���ب���اين. ف��ق��د ده�������س ���س��رج��ي��و رام���و����س، 

لعب  جار�سيا،  راوؤول  ق��دم  املرينجي،  قائد 

واقعة  يف  الريال،  جزاء  منطقة  داخل  بيلباو، 

الفيديو.  تقنية  اأو  اللقاء  حكم  لها  يلتفت  مل 

اأن  الكتالونية،  “�سبورت”  �سحيفة  وذك���رت 

على  للتعليق  الفر�سة  يفوت  مل  األفي�س  داين 

ال���واق���ع���ة، ب��ع��دم��ا ���س��األ��ه اأح����د امل��ت��اب��ع��ني عرب 

“يف  قائا:  األفي�س  ورد  راأي���ه.  عن  “تويرت” 
اأك��رث  نفعل  اأن  علينا  اأن  علمونا  الأي���ام،  اأح��د 

مما كنا نفعل، اأو لن يكون ذلك كافًيا بالن�سبة 

واأ���س��ارت  ك��ذل��ك بالفعل”.  ل��ن��ا.. وك��ان الأم���ر 

اأن الربازيلي، مل يقل �سراحًة  اإىل  ال�سحيفة 

بل  ال��ت��ح��ك��ي��م،  م��ن  ي�ستفيد  م��دري��د  ري���ال  اإن 

ال��ه��ائ��ل خ��ال  ب��ر���س��ل��ون��ة  اأن ت��ف��وق  اأ���س��ار اإىل 

ل��ت�����س��دي  اأدى  ���س��ف��وف��ه،  يف  ك���اع���ب  ف���رتت���ه 

الفريق لقرارات احلكام.

 هاليب تعود لمالعب التنس

 الهالل يبدأ معسكره الداخلي

 ألفيس ينتقد حكم مباراة الريال
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االنباط-عمان

عن  �أم�������س  �لأردن  زي����ن  ���ش��رك��ة  �أع���ل���ن���ت 

�ل��دي��ن  “ملك ���ش��اح  ال��راب��ح��ة اخل��ام�����س��ة 

“�شيفك  حملتها  �شمن  عنبتاوي”  حممد 

ج��ري �ل�شحب يوم �خلمي�س 
ُ
�أ �أن  زين”، بعد 

حتت اإ�سراف وزارة ال�سناعة والتجارة.

وف���اج���اأ ف��ري��ق م��ن ���ش��رك��ة زي���ن �ل��ر�ب��ح��ة 

باجلائزة  بفوزها  لإعامها  منزلها  ب��زي��ارة 

�لأ�شبوعية وقيمتها 25 �ألف دينار �أردين.

زين”  “�شيفك  حملة  �ل�شركة  و�أطلقت 

ل��ك��اف��ة م�����ش��رك��ي��ه��ا �لأف�������ر�د م���ن �أ���ش��ح��اب 

و�مل��دف��وع��ة  م�شبقاً  �مل��دف��وع��ة  �ل����ش���ر�ك���ات 

لحقاً خلطوط �لت�شال وخطوط �لإنرنت 

مب��خ��ت��ل��ف �أن���و�ع���ه���ا )4G   وزي����ن ف��اي��ر و 

هذه  خ��ال  م��ن  زي��ن  ل��ت��ق��ّدم   ،)ETTH
جمموعها  يف  ت�شل  نقدية  ج��و�ئ��ز  �حلملة 

 12 ُم��وّزع��ًة على  �أردين،  دينار  �أل��ف   300 �إىل 

7 جو�ئز قيمة  بالت�شاوي، حيث تبّقى  ر�بحاً 

�لو�حدة منها 25 �ألف دينار.

ومي��ك��ن جل��م��ي��ع م�����ش��رك��ي زي���ن �لأف����ر�د 

�ل��ت�����ش��ج��ي��ل و�ل������ش�����ر�ك جم���ان���اً ب��احل��م��ل��ة 

�ل��ق��ادم، من خال  �آب   20 ت�شتمر حتى  �لتي 

ع��ر  اأو   *444# �ل����رم����ز  ع���ل���ى  �لت���������ش����ال 

http://zain. �ل��ر�ب��ط:   �إىل  �ل��دخ��ول 

ت��ع��ت��م��د  ح���ي���ث   ،jo/summer2020

�حل��م��ل��ة ع��ل��ى م���ب���د�أ جت��م��ي��ع �ل���ن���ق���اط من 

�ملدفوعة  �خل��ط��وط  ف��و�ت��ر  ت�شديد  خ��ال 

لحقاً )�لفو�تر(، �أو �إعادة �شحن �خلطوط 

على  �مل�شرك  يح�شل  �إذ  م�شبقاً،  �ملدفوعة 

ن��ق��ط��ة و�ح�����دة م��ق��اب��ل ك���ل دي���ن���ار، ويف ح��ال 

�شحن  �أو  �ل��ف��و�ت��ر  بت�شديد  �مل�شرك  ق��ي��ام 

�خلطوط �ملدفوعة م�شبقاً من خال �إحدى 

بال�شركة،  �خل��ا���ش��ة  �لإل��ك��رون��ي��ة  �ل��ق��ن��و�ت 

زي��ن  تطبيق  ع��ر  �أو  �لإل���ك���روين  ك��امل��وق��ع 

للهو�تف �لذكية »ZainJo« �أو تطبيق زين 

�حت�شاب  ي��ت��م  “Zain Cash”؛  ك��ا���ش 

كل  و�ح���دة مقابل  نقطة  م��ن  ب��دًل  نقطتني 

دينار، وكلما ز�دت عدد �لنقاط ز�دت فر�شة 

�مل�شرك بالربح. 

ك���م���ا مي���ك���ن مل�������ش���رك���ي زي�����ن م�����ش��اع��ف��ة 

�لأ�شئلة  على  �لإج��اب��ة  ط��ري��ق  ع��ن  نقاطهم 

علماً   - باحلملة  �ل����ش���ر�ك  ع��ن��د  �ل��ي��وم��ي��ة 

دينار-  ن�شف  �ل��و�ح��دة  �لر�شالة  تكلفة  ب��اأن 

�لإج��اب��ة  م��ق��اب��ل  �مل�����ش��رك  �شيح�شل  ح��ي��ث 

جيجابايت  و2  نقطة   20 ع��ل��ى  �ل�شحيحة 

�مل�شرك  عليها  يح�شل  و�ح��د  ليوم  �شاحلة 

مرة و�حدة يومياً، و10 نقاط و1 جيجابايت 

�شاحلة ل��ي��وم و�ح���د يف ح��ال ك��ان��ت �إج��اب��ات��ه 

خاطئة.

االنباط-عمان

�إط��اق  على  “ورقامي”  م�شروع  يعتزم 

وه��و  �لأردن”  لأج���ل  “�لفن  ج��دي��د  منتج 

ع���ب���ارة ع���ن ����ش���ن���دوق ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ك��اف��ة 

ي��ح��ت��اج��ه��ا  �ل����ت����ي  و�ل���ت���ع���ل���ي���م���ات  �لدو�ت 

�ل�����ش��خ�����س ل�����ش��ن��اع��ة م��ع��امل ���ش��ي��اح��ي��ة عن 

�لردين  ب�����ال�����ر�ث  ع����اق����ة  ل���ه���ا  �لردن 

با�شتخد�م �لفنون �لورقية متمثلة باحتو�ء 

�ل�������ش���ن���دوق ع���ل���ى ����ش���ور مل���ع���امل ���ش��ي��اح��ي��ة 

وت��ر�ث��ي��ة �ردن���ي���ة، و���ش��وف ي��ت��م ت��ع��زي��ز ه��ذ� 

ثاثية  �لفيديوهات  من  ب�شل�شلة  �مل�شروع 

�لبعاد بالتعاون مع هيئة تن�شيط �ل�شياحة 

على  �ل�شوء  ي�شلط  �لذي  �مل�شروع  يعزز  ما 

�لردنية.  �ل�شياحة 

�مللك  جائزة  على  �حلا�شل  “ورقامي” 
�ل�شبابي  و�لإب��د�ع  لاإجناز  �لثاين  عبد�هلل 

KAAYIA �شمن تناف�س على م�شتوى 
�ل��وط��ن �ل��ع��رب��ي ب��دع��م م��ن ���ش��ن��دوق �مللك 

�لفن  ر�شالة  حمل  للتنمية  �لثاين  عبد�هلل 

للجميع بهدف ن�شر ثقافة �لفنون �لورقية 

�لتفاعلي  �لتعليم  وتفعيل دورها يف حتقيق 

�ىل  منه  �مل�شتفيدين  عدد  وو�شل  و�لد�مج 

�شخ�س.  5039
�أبو  ليث  ورقامي  م�شروع  موؤ�ش�س  وق��ال 

طالب �نه عمل و�شريكته يف �مل�شروع عائ�شة 

تاأ�شي�س  على   2016 عام  من  بدًء�  �شلمان 

ب��امل��ن��ط��ق��ة  ����ش���رك���ة  �ول  ل��ي�����ش��ب��ح  �مل�������ش���روع 

�ل��ع��رب��ي��ة ت��وف��ر ك��ل �دو�ت ف��ن ط��ي �ل���ورق 

وت�شميم  ب�شناعة  و�لكويلينج  �ل��ورق��ام��ي 

قائم  ياباين  فن  ه��ذ�  �أن  �ىل  لفتا  حملي، 

ع��ل��ى ط��ي �ل����ورق ل��ع��م��ل خم��ت��ل��ف �ل���ش��ك��ال 

�أدو�ت  ن�شتخدم  باأننا  ونفخر  و�لت�شاميم 

للعمل من �شناعة حملية.

لف  بفن  يتمثل  �لكويلينج  �أن  و�أ���ش��اف 

�لورق وهو فن فرن�شي قائم على لف �لورق 

ل�����ش��ن��اع��ة خم��ت��ل��ف �ل���ش��ك��ال و�ل��ت�����ش��ام��ي��م 

هاذين  ب��دم��ج  قمنا  ب��ال��ع��امل  �شركة  وك���اأول 

ومتثل  و�ح���د  ب�شندوق  �ملختلفني  �لفنني 

هذه و�شيلة فعالة لتنمية �شقي �ملخ �لمين 

و�لي�شر ما يعزز �لبد�ع و�خليال و�ل�شر 

و�مل��ن��ط��ق و�مل���ه���ار�ت �حل��رك��ي��ة، ف�����ش��ا عن 

 3 م��ن  �ب��ت��د�ًء  �لعمرية  للفئات  منا�شبتها 

�شنو�ت ون�شف ولغاية عمر 80 �شنة وهذه 

�مل�شتهدفة. �لفئات 

جائحة  قبل  ��شتطاع  �مل�شروع  �ن  ولفت 

�مل���ح���اف���ظ���ات  �ل���و����ش���ول �ىل  م����ن  ك����ورون����ا 

ك���اف���ة و�مل���ن���اط���ق �لأق�����ل ح��ظ��ا وع���م���ل على 

م�����ش��اع��دة �ل��ن��ا���س و�ب����ر�ز �ب��د�ع��ات��ه��م، وم��ع 

�ململكة  بها  �لتي متر  �ل�شتثنائية  �لظروف 

�لور�شات  تنظيم  يف  �مل�شروع  م�شى  حالياً 

�لو�شائل  خ��ال  من  بعد(  )ع��ن  �لتدريبية 

يف  �أي�شا  �شاعد  �ل��ذي  �لم��ر  وه��و  �لتقنية، 

�لو�شول �ىل م�شتفيدين من خارج �لأردن.

�لورقية  �لفنون  على  �لتدريبات  وتقوم 

و������ش����ت����خ����د�م �ل�����ع�����اج م�����ن خ������ال �ل���ف���ن 

وتعليم  �ل��ت��دري��ب  يف  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة  و�ل���ط���رق 

�لوقت  و�د�رة  �لت�����ش��ال  م��ه��ار�ت  �لط��ف��ال 

�لق�ش�شي  و�ل�شرد  �ل��ذ�ت  ت�شويق  وكيفية 

با�شتخد�م �لفنون �لورقية ما ي�شهل �لفهم 

ع��ل��ى �لأط���ف���ال ، ف�����ش��ا ع���ن ت��ع��م��ي��م ه��ذه 

�ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى خم��ي��م��ات �ل��اج��ئ��ني 

ف���اع���ل يف  دور  م����ن  ل���ه���ا  مل����ا  �ل����زع����ري  يف 

عند  و�ل�����ش��ر  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل�����ش��ام��ة  تنمية 

�ل�شخا�س.

ويعد م�شروع ورقامي �لأول من نوعه يف 

�ل�شرق �لأو�شط، ويخت�س بالفنون �لورقية 

ن�شر  �إىل  وي�شعى  و�لكويلينج،  �لأوريجامي 

لها  ملا  �ملختلفة  بثقافاتها  �لورقية  �لفنون 

م���ن �أه��م��ي��ة يف ت��ط��وي��ر �لإب������د�ع و�ل�����ش��ر 

وت�شهم  ممار�شيها،  عند  �حلركية  و�ملهار�ت 

�لتحديات �حلركية  يف تطوير قدر�ت ذوي 

على �لركيز و�لإبد�ع.

االنباط-عمان

�ل�شعبي  �إطار م�شروعها لإحياء �لر�ث  يف 

وكحزء  �لأردن��ي��ة  �لوطنية  و�ل��ه��وي��ة  �لأردين 

�شاملة  مو�شوعة  لإ���ش��د�ر  �ل��ع��م��ل   خطة  م��ن 

ج��م��اع��ة  ن��ظ��م��ت  �لأردين  �ل�����ش��ع��ب��ي  ل���ل���ر�ث 

ع���م���ان حل�������ور�ت �مل�����ش��ت��ق��ب��ل يف م��ق��ره��اح��ف��ل 

�ل�شعبية  �لطعمه  على  ��شتمل  تر�ثي  ع�شاء 

�مل��ك��م��ورة  م��ث��ل  �لأردن  م��ن��اط��ق  م���ن خم��ت��ل��ف 

و�ل����ر�����ش����وف و�ل���ك���ع���اك���ي���ل وجم������درة �ل���رغ���ل 

و�ملن�شف و �لك�شكه، بالإ�شافة �إىل �أ�شناف من 

�حللويات �لر�ثية مثل �للز�قيات، و�ملردوده، 

و�لب�شكوت  و�لهيطليه،  و�لعو�مة  و�لهري�شة، 

ب����ال����ر�ح����ة، و�مل���ل���ب�������س ع���ل���ى ل������وز، و�ل���ن���ا����ش���د 

و�لكعكبان وملب�س حام�س حلو وخم�شرم كما 

معزوفات  �لع�شاء  وتخلل  �لع�شاء  حفل  تخلل 

ت��ر�ث��ي��ة ع��ل��ى �ل���رب���اب���ة، و�أغ������اين وم�����ش��اب��ق��ات 

�جلماعة  �أع�شاء  من  عدد  �رتدى  كما  تر�ثية 

�للبا�س �لر�ثي �لوطني وع�شو�تها 

ملك عنبتاوي الرابحة 
الخامسة بـ25 ألف دينار 

من زين

 »ورقامي« ... الفن ألجل األردن

جماعة عمان لحوارات المستقبل تنظم حفل عشاء تراثي

 في 79 عاما.. مسن مغربي يجتاز 
امتحان »البكالوريا« رغم كورونا

أنثى نمر تقتل حارستها أمام الزوار 
بحديقة حيوانات في سويسرا

االنباط-وكاالت

ح��ظ��ي رج���ل م��غ��رب��ي م�����ش��ن يف �ل��ت��ا���ش��ع��ة 

و�ل�شبعني من عمره، بثناء و�إعجاب و��شعني 

�متحان  يجتاز  وه��و  ���ش��ورة  يف  ظهر  بعدما 

�لتي  �ل�شتثنائية  �لظروف  رغم  �لبكالوريا، 

�مل�شتجد. كورونا  فرو�س  �نت�شار  فر�شها 

“�لبقايل”  م���در����ش���ة  ���ش��ف��ح��ة  ون�������ش���رت 

�ل���ث���ان���وي���ة  يف م���دي���ن���ة �آي�����ت م���ل���ول، و���ش��ط 

�لرجل  �شورة  في�شبوك،  موقع  على  �ملغرب، 

�لذي يرتدي جلباب تقليديا وكمامة و�قية 

على �لوجه، وهو منهمك يف ورقة �لتحرير.

�لبكالوريا  �متحان  �جتياز  يقت�شر  ول 

�إذ  �ل��ع��ام��ة،  �لثانوية  ط��اب  على  �مل��غ��رب  يف 

“حر”،  ب�شكل  يتقدمو�  �أن  ل��اأف��ر�د  ميكن 

�لأحر�ر«. “�ملر�شحني  وي�شمون 

�لتي  �ملدينة  تعرف  مل  ذل��ك،  غ�شون  يف 

ي��ن��ح��در م��ن��ه��ا �ل��رج��ل �مل�����ش��ن، ك��م��ا مل يجر 

وما  تخ�ش�شه،  ب�شاأن  معلومات  عن  �لك�شف 

�إذ� كان يف �شلك �لآد�ب �أو �لعلوم.

من  �لقدر  هذ�  �لبكالوريا،  مر�شح  ون��ال 

�لمتحان  �جتياز  على  لأنه حر�س  �لإ�شادة، 

رغ���م �ل��ظ��روف �ل�����ش��ح��ي��ة، ف�����ش��ا ع��ن ك��ون 

ك���ب���ار �ل�����ش��ن م���ن �ل���ف���ئ���ات �لأك������ر ع��ر���ش��ة 

كورونا. فرو�س  مل�شاعفات 

وج�����ش��د �ل���رج���ل �مل���غ���رب���ي �مل�����ش��ن ���ش��غ��ف 

معلقي  بح�شب  و�ل��ت��ع��ل��م،  ب��ال��ع��ل��م  �لإن�����ش��ان 

تتكلل  باأن  �آمال  �ملن�شات �لجتماعية، و�شط 

بالنجاح. التجربة 

وي��ت�����ش��ب��ث ك���ث���رون م���ن ك���ب���ار �ل�����ش��ن يف 

كل  يف  �لبكالوريا،  �متحان  باجتياز  �ملغرب، 

على  �حل�����ش��ول  م��ن  �لبع�س  ويتمكن  �شنة، 

�أعو�م طويلة من �ملحاولة. �ل�شهادة بعد 

ط���اب  م�����ن  �لآلف  م����ئ����ات  وي���ت���ج���ت���از 

�شهادة  �متحان  �مل��غ��رب  يف  �لعامة  �لثانوية 

�ل��ب��ك��ال��وري��ا، ه���ذه �ل�����ش��ن��ة، و���ش��ط ت��رت��ي��ب��ات 

من  �ل��وق��اي��ة  �إج�����ر�ء�ت  ب�شبب  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 

�مل�شتجد. كورونا  فرو�س 

وق���ام �مل��غ��رب ب���اإغ���اق ك��اف��ة �مل���د�ر����س يف 

فرو�س  �نت�شار  كبح  لأج��ل  �ملا�شي،  م��ار���س 

مو��شلة  �إىل  �ل��ت��ام��ي��ذ  و����ش��ط��ر  ك���ورون���ا، 

�ل���در�����ش���ة ع���ن ب��ع��د، ع��ل��ى غ����ر�ر ب��اق��ي دول 

�لعامل.

و�نطلقت �متحانات �لبكالوريا يف �لثالث 

�لآد�ب،  ل�شعبة  بالن�شبة  �جلاري،  يوليو  من 

فيجتازون  �لعلمي  �لتخ�ش�س  ط��اب  �أم���ا 

�لمتحان بني يوم �لثنني، �أي �ل�شاد�س من 

نف�شه. �ل�شهر  و�لتا�شع من  يوليو 

وي��ج��ت��از �ل��ط��اب �مل��غ��ارب��ة �لم��ت��ح��ان، يف 

ظل �إجر�ء� �لتباعد �لجتماعي، ولذلك، مت 

مغطاة،  بقاعات  �ل��در����ش��ة  ف�شول  تعوي�س 

�إبقاء م�شافة فا�شلة بني �لطاولت. مع 

و�أظ����ه����رت �ل�������ش���ور ع�����دًد� م���ن �ل��ق��اع��ات 

يف �مل���غ���رب وق���د ج���رت ت��ه��ي��ئ��ت��ه��ا ل���ش��ت��ق��ب��ال 

�نطلقت  ف��ي��م��ا  م��ت��ب��اع��د،  ب�شكل  �ل��ت��ام��ي��ذ، 

ح����م����ات ت���وع���ي���ة لأج�������ل ح�����ث م���ت���ج���ت���ازي 

�لم����ت����ح����ان ع���ل���ى �لل������ت������ز�م ب���ج���م���ل���ة م��ن 

�ل�شحية. �ل�شروط 

االنباط-وكاالت

منر  �أنثى  �إن  �شوي�شر�  يف  �ل�شلطات  قالت 

عاما   55 �لعمر  م��ن  تبلغ  ح��ار���ش��ة  هاجمت 

بحديقة حيو�نات زوريخ، �ل�شبت �ملا�شي، مما 

�أ�شفر عن مقتلها.

و�أطلق ز�ئرون مذعورون جر�س �لطو�رئ 

�حلار�شة  تهاجم  وه��ي  �لنمر  �أنثى  روؤي��ة  بعد 

د�خل حظرتها بعد وقت ق�شر من �ل�شاعة 

دفع  مم��ا  �مل��ح��ل��ي،  بالتوقيت  م�شاء  �ل��و�ح��دة 

�ملوظفني �إىل �لهرولة مل�شاعدتها.

مت��ك��ن �مل��وظ��ف��ون م��ن �إب���ع���اد �أن��ث��ى �لنمر 

�ل�شيبرية، �لتي ت�شمى �إيرينا، عن زميلتهم، 

و�إخ�����ر�ج�����ه�����ا م����ن �حل����ظ����رة ب��ي��ن��م��ا ح����اول 

�مل�شعفون �إنعا�شها.

وق��ال��ت ج��ودي��ث ه��وي��دل �مل��ت��ح��دث��ة با�شم 

���ش��رط��ة زي���وري���خ �إن �مل�����ر�أة ت��وف��ي��ت يف م��ك��ان 

كل  و���ش��ل��ت  “لاأ�شف  و�أ����ش���اف���ت  �حل�������ادث، 

�مل�شاعد�ت متاأخرة للغاية«.

�مل��ر�أة �لتي  �إنقاذ  وعجز رج��ال �لإنقاذ عن 

توفيت على �لفور. وذكرت هويدل �أنه مت فتح 

حتقيق يف �حل��ادث��ة، مبا يف ذل��ك �شبب وجود 

توقيت وجود  نف�س  �حلار�شة يف �حلظرة يف 

�لنمرة.

�شيفرين  �حل��ي��و�ن  حديقة  م��دي��ر  وق���ال 

ب��اغ��ت��ت  �ل���ن���م���رة  �إن  ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني  دري�������ش���ني 

�حلار�شة، م�شيفا �أنه مل يت�شح �شبب تو�جد 

“اإيرينا” مع �ل�شحية د�خل �حلظرة يف ذ�ت 
�لوقت.

وط��ب��ق��ا مل��وق��ع ح��دي��ق��ة �حل���ي���و�ن���ات ت�شم 

�أنثى  �حلظرة �ثنني من �لنمور �ل�شيبرية، 

عمرها خم�س �شنو�ت ُتدعى �إيرينا، وذكر يبلغ 

من �لعمر �أربع �شنو�ت يدعى �شايان.

ح��دي��ق��ة  يف   2015 ع����ام  �إي���ري���ن���ا  ول�����دت 

حيو�ن مدينة �أودن�شه �لدمناركية ونقلت �إىل 

حيو�ن  حديقة  ملدير  وفقا  ع��ام،  قبل  زيوريخ 

�أنثى  �إن  ق��ال  �ل���ذي  دري�����ش��ن  �شفرين  �مل��دي��ن��ة 

�لنمر كانت تت�شرف ب�شكل طبيعي.


