
االنباط-عمان

يف  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  ا�ستقبل 

ق�سر احل�سينية ام�س الأحد، وزير اخلارجية 

جلاللته  نقل  ال��ذي  �سكري،  �سامح  امل�سري 

عبدالفتاح  امل�����س��ري  الرئي�س  اأخ��ي��ه  حت��ي��ات 

ال�سي�سي.

وح���م���ل ج���الل���ة امل���ل���ك، وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة 

امل�����س��ري  ال��رئ��ي�����س  اإىل  امل�������س���ري، حت��ي��ات��ه 

عمق  جاللته  م���ؤك��داً  ال�سي�سي،  عبدالفتاح 

العالقات الأخ�ية وال�سرتاتيجية الرا�سخة 

بني البلدين وال�سعبني ال�سقيقني.

وت���ن���اول ال��ل��ق��اء اآل���ي���ات ت������س��ي��ع ال��ت��ع��اون 

الثنائي يف املجالت كافة، واجله�د امل�سرتكة 

ل��ل��ت�����س��دي ل����ب���اء ف���رو����س ك����رون���ا واآث�����اره 

الإن�سانية والقت�سادية.

التن�سيق  ع��ل��ى م���ا���س��ل��ة  ال��ت��اأك��ي��د  وج���رى 

الأردن وم�سر، حيال خمتلف  والت�ساور بني 

الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك، ومبا يحقق 

م�ساحلهما.
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االنباط-عمان

ا����س���ت���ع���م���ال م��ن��ر  ن���ائ���ب���ا   85 ا���س��ت��ه��ج��ن 

اأم���ر خا�سة  اأو  الن�اب لأم��ر  رئا�سة جمل�س 

والبحث يف ق�سايا  وا�سرته،  املجل�س  برئي�س 

ل��ي�����س��ت م����ج����دة يف امل��ج��ل�����س، ب���ل م��ن��ظ���رة 

الداخلي  ال��ن��ظ��ام  ي�سمح  ول  ال��ق�����س��اء،  ام���ام 

للمجل�س بتناولها.

تداع�ا  اجتماع  عقب  للن�اب  بيان  ورف�س 

له منذ اول من ام�س يف منزل النائب جمحم 

ال�سق�ر و�سدر ام�س الحد ، ا�ستخدام منر 

ت�س�يه  با�ستهداف  الدولة  واتهام  الرئا�سة، 

����س����رة م���ؤ���س�����س��ة ال���رمل���ان ع���ر ا���س��ت��ه��داف 

ل  لأن���ه  وا���س��رت��ه،  املجل�س  لرئي�س  م��رم��ج 

يعر عن ارادة املجل�س.

ال��ن���اب،  جمل�س  رئا�سة  منر  اأن  واو���س��ح 

ال�سادر  الداخلي  والنظام  الد�ست�ر  وح�سب 

با�سم  ينطق  ان  للرئي�س  ي�سمح  مب���ج��ب��ه، 

اأن  ل��ه  ت�سمح  ل  املكنة  ه��ذه  ول��ك��ن  املجل�س، 

ينطق باأم�ر خارجة عن اخت�سا�س املجل�س.

وا���س��ت��غ��رب امل����ق���ع����ن، ذك����ر ب���ي���ان رئ��ي�����س 

امل��ج��ل�����س ب����اأن ال��ك��رة يف م��ل��ع��ب ال�����راأي ال��ع��ام 

وامام  العدالة  اأنها يف حمراب  يقال  ان  بدل 

اجل���ه���ات ال��ق�����س��ائ��ي��ة امل��خ��ت�����س��ة ال��ت��ي ن���روم 

ع��دال��ت��ه��ا امل�����س��ه���د ل��ه��ا م���ن خ����الل ���س��ي��ادة 

القان�ن التي نادى بها املجل�س ورئي�سه منذ 

ه�  املنطق  ه��ذا  ان  م���ؤك��دي��ن  ���س��ن���ات،  �سبع 

الذي ميثلنا.

ورح���ب ب���الإج���راءات احل��ك���م��ي��ة احل��ازم��ة 

يف م����اج���ه���ة ال���ت���ه���رب ال�����س��ري��ب��ي وب��ع�����س 

ق�����س��اي��ا ال��ف�����س��اد، وب�����اأي اج�����راء ي��ه��دف اإىل 

م�سرين  ا���س��رتدادة،  اأو  العام  امل��ال  حت�سيل 

قان�ن  اإق���رار  وبعد  قبل  نيابية  مطالب  اإىل 

للحد  حك�مية  اآلية  بايجاد  الدخل  �سريبة 

من انت�سار ظاهرة التهرب ال�سريبي، ف�سال 

ق�ى  مل�اجهة  املتكررة  النيابية  املطالب  عن 

ال��ف�����س��اد وك�����س��ف��ه يف ك���ل م��ك��ان م���ن اأج��ه��زة 

الدولة.

وتابع: وملا مي�س الإجراء من يهمنا امره، 

ت��ق���م ال��ق��ي��ام��ة ول ت��ق��ع��د، م��ت��ه��م��ة ال��دول��ة 

لأ�سباب  بعينها  ق�سية  او  �سخ�س  باختيار 

يد  على  ال�سد  ���س��رورة  م���ؤك��دي��ن  �سيا�سية، 

الف�ساد  ك�سف  يف  ي�سهم  نظيف  م�س�ؤول  ك��ل 

واملف�سدين واحالتهم للق�ساء �ساحب الكلمة 

ال��ف�����س��ل يف ال������راءة او الدان������ة، ام���ا ال���ذي 

يخ�سى الذهاب للق�ساء فذلك يعني انفالت 

الم�ر والع�دة اىل منطق �سريعة الغاب.

وفيما يلي ن�س البيان:

الآون���ة الخ���رة ج��راء  يف  احل��دي��ث  “كرث 
احل��ازم��ة يف م�اجهة  الإج����راءات احلك�مية 

الف�ساد،  ق�سايا  وبع�س  ال�سريبي  التهرب 

واننا نحن الن�اب امل�قعني اأدناه لرنحب باأي 

اإجراء .
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سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة
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85 نائبا للطراونة : ال يجوز استخدام رئاسة المجلس منبرا خالل استقباله وزير الخارجية المصري
للنطق بأمور خارج اختصاصه الملك: اتطلع الى قمة ثالثية 

اصدقاء االمس اعداء اليوماردنية مصرية عراقية

الرزاز: كل من يخرج على القانون ستطاله يد العدالة  جابر يوّضح سبب عدم الغاء حظر التجول الليلي

االنباط- عمان

اظهرت جائحة ك�رونا التي القت بظاللها على الردن كم ان هذا 

البلد ال�سغر بحجمه كبر  باجنازاته و�سعبه الذي عانى المرين 

التفاعل وهذه  ه��ذا  ان��ه يف خ�سم  ال  �ساملا معافى  ال�طن  ليخرج 

الت�سحية من كافة اركان هذا ال�طن وعلى را�سها الق�ات امل�سلحة 

والجهزة المنية  وغرها.. تخرج علينا نقابة املعلمني بني فينة 

ابناءنا  م�ستخدمة  ال�سف  وت�سق  الجن���از  ه��ذا  لتن�سف  واخ���رى 

الطلبة ذرائع ب�سرية لل�سغط بها  على احلك�مة يف ق�سية ت�قيف 

العالوات التي �سرى تطبيقها على اجلندي والطبيب  الذين حمل�ا 

ال�طن يف ازمتة ال�سحية قبل املعلم  .

حق�قه  حت�سيله  يف  وقالبا  قلبا  املعلم  مع  املا�سي  العام  يف  كنا 

و�سفقنا عاليا عندما ا�ستطاع ان ينتزع حق�قه رغم ان هذا كله كان 

على ح�ساب الطالب وويل المر الذي �سر وعانى لعدم التحاق 

امل��دار���س من اج��ل املعلم لن كرامة الطالب من كرامة  ابنائه يف 

املعلم .

 احلك�مة ورغم اختالفنا معها ال انها اكدت يف اكرث من منا�سبة 

ان م��س�ع العالوات �سيع�د اىل طبيعته مع نهاية العام ال ان نقابة 

ال��دول��ة يف ظ��ل ظ���روف ح�سا�سة  املعلمني حت���اول ال���س��ت��ق���اء على 

امل�سالح  على  ال���ط��ن  م�سلحة  وتغليب  واح���د  رج��ل  وقفة  تتطلب 

ال�سخ�سية  فاحلك�مة خالل اجلائحة عملت بجهد كبر للعب�ر من 

هذه الزمة .

على نقابة املعلمني ان تعي ان ابناءنا واولياء ام�رهم لي�س�ا ذرائع 

النقابة   .. احلك�مة  �سد  معركتها  يف  النقابة  لت�ستخدمها  ب�سرية 

ان  لها خا�سة  الم���ر  واول��ي��اء  الطالب  وانحياز  �سعبيتها  �ستخ�سر 

الطالب واولياء ام�رهم  عا�س�ا خالل الزمة ظروف درا�سية غر 

اعتيادية اثرت كثرا على منط حياتهم الدرا�سية .

فالي�م النقابة مطالبة بالع�دة اىل �سف�ف التالحم مع ال�طن 

وابنائه فاملعلم لي�س باأرفع من اجلندي والطبيب واملمر�س وعامل 

وا�ستثنائية عر�س�ا فيها  الذين عمل�ا يف ظ��روف ح�سا�سة  ال�طن 

حياتهم للخطر وترك�ا عائالتهم من اجل احلفاظ على حياتنا .

لتع�دي  ال�سابقة  ازم��ت��ك��م  يف  ننا�سركم  مل  امل��ع��ل��م��ني   ن��ق��اب��ة  ي��ا 

من  وم�ستقبلهم  ابناءنا  بحياة  وتعبثي  ابناءنا  على  ال�ستق�اء  اىل 

اجل م�سالح �سخ�سية ا�سبحت مك�س�فة ام��ام اجلميع فكفى عبثا 

مب�ستقبل اجيالنا.

نقابة المعلمين.. الى اين

االنباط-عمان

ال��رزاز  ال��دك��ت���ر عمر  ال�����زراء  رئي�س  عر�س 

م���ق��ف احل��ك���م��ة واج���راءات���ه���ا جت���اه ع���دد من 

ال��ق�����س��اي��ا ال�����س��اخ��ن��ة امل���ت���داول���ة خ����الل الأي�����ام 

الخ�������رة، وم��ن��ه��ا ج���ه����د ح��م��اي��ة امل�����ال ال��ع��ام 

وجرائم ارتكبت اخرا وتطلبت انفاذ القان�ن، 

وم��س�ع فتح املطارات والباعة املتج�ل�ن.

ال�سب�عية،  كلمته  يف  ال�����زراء  رئي�س  واأك���د 

وحماية  الف�ساد  حماربة  اأن  على  الأح��د،  ام�س 

�سعبي  العام ت�جيه ملكي كما ه� مطلب  امل��ال 

حماية  “ م��س�ع  م�سيفا  عنه،  ن��رتاج��ع  ول��ن 

ولكن  للجميع  مطلب  ك�سعار،  فه�  العام،  امل��ال 

ما ان يدخل حيز التنفيذ ال وي�اجه معار�سة 

ومقاومة �سديده من البع�س ».

وق��ال “ من اأه��م الج���راءات التي �ستتخذها 

احلك�مة هذا ال�سب�ع هي ت�قيع اتفاقية دولية 

ح�ل  املعل�مات  لتبادل  قان�ن  م�سروع  واإع���داد 

ال�سريبية،  والزدواج���ي���ة  ال�سريبي  ال��ت��ه��رب 

اىل �سبط  يهدف  اإج���راء دويل م�سرتك  وه��ذا 

ال��ت��ه��رب ال�����س��ري��ب��ي، وت��ه��ري��ب الأم��������ال اىل 

�سيحد  الت�قيع  اأن هذا  اآمنة”، م�ؤكدا  مالذات 

ب�����س��ك��ل ك��ب��ر م���ن غ�����س��ي��ل الم�������ال وت��ه��ري��ب��ه��ا 

للخارج بطريقة غر قان�نية .
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 4 ت�سجيل  الح��د  ام�س  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

حالت اإ�سابة جديدة بفرو�س ك�رونا امل�ستجّد، 

جميعها غر حملّية.

وب��ح�����س��ب اي���ج���از ���س��ح��ف��ي ����س���ادر ع���ن وزارة 

ال���زراء، جاءت ال�سابات على  ال�سحة ورئا�سة 

النح� الآتي:

- )3( ح����الت ل��ق��ادم��ني م���ن اخل�����ارج، ممن 

يقيم�ن يف فنادق احلجر. )2 من ال�سع�دّية، و1 

من العراق(.

- حالة ل�سائق �ساحنة اأردين قادم عر حدود 

العمري.

الإ�سابة  حالت  عدد  اإجمايل  يرتفع  وبذلك 

يف اململكة اإىل )8121( حالة.

يف  ال��ي���م،  ل��ه��ذا  �سفاء  حالتا  اأي�����س��اً  لت  و�ُسجِّ

م�ست�سفى الأمر حمزة.

اإج��راء )5176( فح�ساً خمرّياً، وبذلك  ومّت 

اأجريت  التي  الفح��سات  ع��دد  اإجمايل  ي�سبح 

حتى الآن )239315( فح�ساً.

اإجراءات اأخرى:

- ت�ؤكد وزارة ال�سّحة اأهمّية ا�ستخدام تطبيق 

)اأم������ان( ال����ذي ���س��اه��م ب��اك��ت�����س��اف ال��ع��دي��د من 

احلالت، وقد اأدى ذلك اإىل �سه�لة و�س�ل فرق 

ي. التق�سّ
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موظفو أورانج األردن يشاركون 
خبراتهم عبر منصة »نحن«

االحتالل يسرق حجارة األقصى  تغريدة طهبوب »ابي الطبيب« 
تثير استياء متابعيها  

االنباط-عمان

تط�ع جمم�عة من م�ظفي اأوراجن الأردن 

ال���ط��ن��ي��ة  “نحُن” -امل��ن�����س��ة  م��ن�����س��ة  ع���ر 

جل�سات  بتقدمي  ال�سباب،  وم�ساركة  لتط�ع 

لل�سباب يف جمالت  الإنرتنت  تدريبية عر 

متن�عة، م�سخرين خراتهم املهنية لتمكني 

امل���ت���درب���ني م����ن ال����س���ت���ف���ادة م���ن���ه���ا، وذل����ك 

التي  اأوراجن  بقيم  ال��ت��زام��ه��م  م��ن  ان��ط��الق��اً 

ت�يل اهتماماً كبراً لدعم قطاعات ال�سباب، 

العمل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال��ت��دري��ب،  التعليم 

املجتمعي البناء.

لل�سباب  و�سل  حلقة  “نحُن”  من�سة  تعد 

ال��ب��اح��ث��ني ع��ن ف��ر���س ل��ل��ت��ط���ع وامل�����س��ارك��ة، 

املجتمع  ومنظمات  احلك�مية  وامل���ؤ���س�����س��ات 

املدين و�سركات القطاع اخلا�س يف الأردن.
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مت��ك��ن��ت ال����ك�����ادر اجل��م��رك��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة  

يف م��دي��ري��ة م��رك��ز ج��م��رك ال��ع��ق��ب��ة من 

خرز  وب��ن��ادق  م�سد�سات  تهريب  اإح��ب��اط 

اثناء  �سبطها  مت  بالليزر  م��زودة  وبنادق 

م��ع��اي��ن��ة اح�����دى احل����اوي����ات ال��������اردة مت 

ال��ت�����س��ري��ح ع���ن حم��ت���ي��ات��ه��ا م�����س��د���س��ات 

بال�ستيك. اطفال 

وق�������ال ال����ن����اط����ق الع�����الم�����ي ل����دائ����رة 

اجل����م����ارك ب����اأن����ه مت ���س��ب��ط م����ا ي���ق���ارب 

اث��ن��اء  خ���رز  وب��ن��دق��ي��ة  م�����س��د���س   )6276(

امل���ع���اي���ن���ة ال��ف��ع��ل��ي��ة لإح�������دى احل����اوي����ات 

ال�������اردة ومت ال��ت�����س��ري��ح ع���ن حم��ت���ي��ات 

وبعد جرد  بال�ستيك،  م�سد�سات  احلاوية 

احل���اوي���ة مت ���س��ب��ط امل�����س��د���س��ات وب��ن��ادق 

اخلرز واجهزة الليزر.

ت��ن��ظ��ي��م حم�����س��ر ���س��ب��ط ا���س���يل  ومت 

اإىل مدعي  الق�سية  واحالة  بامل�سب�طات 

ع����ام اجل����م����ارك ل���س��ت��ك��م��ال الج������راءات 

ق�انني  وح�سب  املخالفني  بحق  الالزمة 

النافذة.  وتعليمات اجلمارك 

وجت����در ال�����س����ارة ان دائ�����رة اجل���م���ارك 

ق��رارات  ع��ن  ال�����س��ادرة  التعليمات  تطبق 

واملت�سمن   4251 رق���م  ال������زراء   جمل�س 

م��ن��ع دخ����ل م��ث��ل ه���ذه امل�����اد مل��ا ل��ه��ا من 

ت����اأث����ر م���ب���ا����س���ر ع���ل���ى ���س��ح��ة و���س��الم��ة 

ت�ؤثر  امل�سد�سات  ه��ذه  ان  حيث  الن�����س��ان 

ي���ؤدي  وق��د  الط��ف��ال  على  مبا�سر  ب�سكل 

ا�ستخدامها اإىل فقدان الب�سر لالطفال.

االنباط - وكاالت

ال��ذي مُتنع فيه دائ��رة الأوق��اف  يف ال�قت 

ممار�سة  م��ن  املحتلة  بالقد�س  الإ���س��الم��ي��ة 

�سالحياتها احل�سرية واإجراء اأعمال ترميم 

للم�سجد  الغربي  اجلن�بي  لل�س�ر  و�سيانة 

الأق�����س��ى امل���ب���ارك، ف����اإن ���س��ل��ط��ات الح��ت��الل 

ت�ستغل كل فر�سة بهدف التخطيط مل�ؤامرة 

اأو �سيًئا خطًرا ُيحاك �سد الأق�سى.

وحتت غطاء وبذريعة الرتميم، جتري ما 

اأعمال  الإ�سرائيلية  الآث���ار«  »�سلطة  ت�سمى 

حفر اأ�سفل املتحف الإ�سالمي املال�سق لباب 

املغاربة وحائط الراق يف اجلزء الغربي من 

املعامل  تغير  ت�ستهدف  خط�ة  يف  الأق�سى، 

جديدة  وقائع  وفر�س  الإ�سالمية،  العربية 

بالأق�سى.

وب�����س��ب��ب احل��ف��ري��ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، �سقط 

يف 32 مت���ز 8102، حجر �سخري كبر من 

اأث��ار خماوف  اجل��دار الغربي لالأق�سى، مما 

الأوقاف من اأن تتبعه انهيارات اأخرى.

التفا�صيل �ص »9«

االأنباط - اأمين ال�صواعري 

بع�س  ا�ستياء  النائب دميا طهب�ب  اأث��ارت 

ال��ر���س��م��ي على  ع��ر ح�سابها  ل��ه��ا  امل��ت��اب��ع��ني 

ن�سرها  بعد  الأح��د،  ام�س  “ت�يرت”،  من�سة 

ت���غ���ري���دة و���س��ف��ه��ا ال��ب��ع�����س ب���اأن���ه���ا ج��ارح��ة 

وم�����س��ي��ئ��ة، ن���ظ���راً ل����ق���ت ال��ت��غ��ري��دة ال��غ��ر 

تزامنت  حيث  املتابعني،  راأي  ح�سب  منا�سب 

التغريدة مع اجلرمية الب�سعة مقتل الفتاة 

الأربعينية اأحالم على يد والدها والتي هّزت 

تغريدتها  ويف  ط��ه��ب���ب  الأردين.  املجتمع 

التي ح�سدت تفاعاًل كبراً خالل ال�ساعات 

املا�سية.

التفا�صيل �ص »3«

الجمارك تحبط 
تهريب مسدسات وبنادق خرز
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

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

�سباح  ال�سيخ  �سمو  اأخيه  اإىل  تعزية  برقية 

االأحمد اجلابر ال�سباح، اأمري دولة الكويت 

ال�سقيقة، بوفاة املغفور له، باإذن اهلل، ال�سيخ 

نا�سر احلمود اجلابر ال�سباح.

با�سمه  ال���رق���ي���ة،  يف  ج��ال��ت��ه،  واأع������رب 

الها�سمية  االأردن���ي���ة  اململكة  �سعب  وب��ا���س��م 

التعزية  اأ����س���دق م�����س��اع��ر  وح��ك��وم��ت��ه��ا، ع��ن 

وامل��وا���س��اة ب��ه��ذا امل�����س��اب االل��ي��م، �سائا اهلل 

ب��وا���س��ع  ال��ف��ق��ي��د  يتغمد  اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي 

رحمته وغفرانه، وي�سكنه ف�سيح جنانه، واأن 

اأم��ري دول��ة الكويت واالأ���س��رة الكرمية  يلهم 

ال�سر  جميل  ال�سقيق  الكويتي  وال�سعب 

وح�سن العزاء.

االنباط-عمان

ج���������ددت جل����ن����ة ف���ل�������س���ط���ن ال���ن���ي���اب���ي���ة 

من  االإ�سرائيلي  ال�سفري  بطرد  مطالبتها 

عمان و�سحب ال�سفري االأردين من تل اأبيب 

احتجاجا على ا�ستمرارية حكومة االحتال 

اأحادية على ح�ساب ال�سعب  باتخاذ قرارات 

الفل�سطيني والق�سية املركزية.

وق�����ال رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال���ن���ائ���ب يحيى 

ال�سعود اإن ما تقوم به اإ�سرائيل من خطوات 

مبا�سر  اأم��ريك��ي  ودع��م  بغطاء  ا�ستفزازية 

�سيوؤدي اإىل انفجار املنطقة، م�سريا اإىل اأن 

توجهات اإ�سرائيل ل�سم غور االأردن واجزاء 

تر�سيخ  اإال  ه��و  م��ا  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�سفة  م��ن 

ل��اح��ت��ال وخم��ال��ف��ة ���س��ري��ح��ة ل��ق��رارات 

ال�����س��رع��ي��ة ال���دول���ي���ة. واأك�����د وق����وف جلنة 

فل�سطن، ودعمها ملواقف الدولة االأردنية 

امل�سرفة بقيادة جالة امللك عبداهلل الثاين 

يف رف�س خطوات �سم غور االأردن.

قيام  النيابية  وال��ل��ج��ن��ة  ال�����س��ع��ود  ودان 

باعتقال  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��ال  �سلطات 

العاملي  غ��وغ��ل  و�سطب  ال��ق��د���س،  حم��اف��ظ 

ا���س��م فل�سطن ع��ن م��وق��ع��ه، وا���س��ف��ا ه��ذه 

اخلطوة باالنحياز املطلق ل�سالح اإ�سرائيل 

الفل�سطيني والق�سية  ال�سعب  على ح�ساب 

الفل�سطينية. و�سددت اللجنة على اأن خيار 

ميكن  وال  ا�سرتاتيجي،  خيار  هو  املقاومة 

ال�سعب  �سمود  مثمنا  دع��م��ه،  ع��ن  التخلي 

من  ب��ال��رغ��م  املحتل  وج��ه  يف  الفل�سطيني 

القانونية،  اأو  االإن�سانية  غ��ري  امل��م��ار���س��ات 

اإ�سافة اإىل احل�سار الذي متار�سه ا�سرائيل 

اإىل  ال�سعود  ولفت  غ��زة.  قطاع  اأب��ن��اء  �سد 

النواب  �ستدعو جمل�س  فل�سطن  اأن جلنة 

حل�سور اجتماع ا�ستثنائي يف قاعة املرحوم 

عاكف الفايز لبحث اخلطوات التي ت�سعى 

وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا على  ات��خ��اذه��ا  اإىل  اإ���س��رائ��ي��ل 

واأ�سار  ال�سم.  الواقع مبا فيها قرار  اأر���س 

 “ املوؤيدين والداعمن ملبادرة  اأن عدد  اإىل 

العودة حقي وقراري” قارب ن�سف مليون 

�سخ�س.

االنباط-عمان

اأك����������دت  امل���وؤ����س�������س���ة ال����ع����ام����ة ل��ل�����س��م��ان 

االج���ت���م���اع���ي يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ����س���ادر عن 

م��رك��زه��ا االإع���ام���ي ع��ل��ى م��ن�����س��اآت ال��ق��ط��اع 

اخل����ا�����س )ق����ط����اع����ي ال�������س���ي���اح���ة وال���ن���ق���ل( 

والراغبة باال�ستفادة من برنامج حماية عن 

�سهر متوز احلايل تقدمي طلبات من خال 

تقدمت  التي  املن�ساآت  ان  مو�سحًة  فروعها، 

بطلب ومت املوافقة عليه يتوجب على �سابط 

موقع  ع��ر  ح�سابها  اإىل  ال��دخ��ول  ارتباطها 

اأمر  خدمات  ثم  وم��ن  االإل��ك��رتوين  املوؤ�س�سة 

الدفاع والدخول اإىل خدمة �سمول العاملن 

يف برنامج حماية.

امل���ح���ددة  امل���ه���ل���ة  اأن  امل���وؤ����س�������س���ة  وب���ّي���ن���ت 

متوز  ل�سهر  ال��رن��ام��ج  ه��ذا  م��ن  لا�ستفادة 

اأن  م�سريًة   ،31/7/2020 لنهاية  متاحة 

احلايل،  العام  لنهاية  متتد  اال�ستفادة  اأ�سهر 

كما تلتزم املن�ساأة ب�سكل �سهري تقدمي طلب 

�سمول العاملن يف برنامج حماية اإلكرتونياً 

وذل����ك خ���ال ال�����س��ه��ر ال��راغ��ب��ة ف��ي��ه ت��اأم��ن 

رواتب موؤقتة للعاملن امل�سرتكن بال�سمان 

غزة  قطاع  واأبناء  االأردنين  من  االجتماعي 

واأبناء االأردنيات املقيمن يف اململكة.

 الملك يعزي أمير الكويت بوفاة 
الشيخ ناصر الصباح

 فلسطين النيابية تطالب بطرد السفير 
اإلسرائيلي احتجاجا على قرار الضم

 الضمان تفتح باب استقبال الطلبات لالستفادة 
من برنامج حماية عن شهر تموز »7«

االنباط-عمان

رئا�سة  م��ن��ر  ا�ستعمال  ن��ائ��ب��ا   85 ا�ستهجن 

برئي�س  خ��ا���س��ة  اأم����ور  اأو  الأم���ر  ال���ن���واب  جمل�س 

ق�����س��اي��ا لي�ست  وا����س���رت���ه، وال��ب��ح��ث يف  امل��ج��ل�����س 

موجودة يف املجل�س، بل منظورة امام الق�ساء، وال 

ي�سمح النظام الداخلي للمجل�س بتناولها.

ورف�����س ب��ي��ان ل��ل��ن��واب ع��ق��ب اج��ت��م��اع ت��داع��وا 

النائب جمحم  م��ن��زل  ام�����س يف  اول م��ن  ل��ه منذ 

ا���س��ت��خ��دام منر   ، ام�����س االح���د  ال�سقور و���س��در 

الرئا�سة، واتهام الدولة با�ستهداف ت�سويه �سورة 

لرئي�س  ا�ستهداف مرمج  الرملان عر  موؤ�س�سة 

املجل�س وا�سرته، الأنه ال يعر عن ارادة املجل�س.

واو����س���ح اأن م��ن��ر رئ��ا���س��ة جم��ل�����س ال���ن���واب، 

وح�����س��ب ال��د���س��ت��ور وال��ن��ظ��ام ال��داخ��ل��ي ال�����س��ادر 

مبوجبه، ي�سمح للرئي�س ان ينطق با�سم املجل�س، 

ب��اأم��ور  ينطق  اأن  ل��ه  ت�سمح  ال  املكنة  ه��ذه  ول��ك��ن 

خارجة عن اخت�سا�س املجل�س.

املجل�س  رئي�س  بيان  ذكر  املوقعون،  وا�ستغرب 

ب���اأن ال��ك��رة يف ملعب ال����راأي ال��ع��ام ب��دل ان يقال 

اأنها يف حمراب العدالة وامام اجلهات الق�سائية 

املخت�سة ال��ت��ي ن���روم ع��دال��ت��ه��ا امل�����س��ه��ود ل��ه��ا من 

خ���ال ���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون ال��ت��ي ن���ادى ب��ه��ا املجل�س 

ورئي�سه منذ �سبع �سنوات، موؤكدين ان هذا املنطق 

هو الذي ميثلنا.

ورح�����ب ب������االإج������راءات احل��ك��وم��ي��ة احل���ازم���ة 

ق�سايا  وب��ع�����س  ال�سريبي  ال��ت��ه��رب  م��واج��ه��ة  يف 

ال��ف�����س��اد، وب���اأي اج���راء ي��ه��دف اإىل حت�سيل امل��ال 

نيابية  اإىل مطالب  ا�سرتدادة، م�سريين  اأو  العام 

بايجاد  ال��دخ��ل  �سريبة  ق��ان��ون  اإق���رار  وبعد  قبل 

التهرب  ظاهرة  انت�سار  من  للحد  حكومية  اآلية 

املتكررة  النيابية  املطالب  عن  ف�سا  ال�سريبي، 

م��ك��ان من  ك��ل  وك�سفه يف  الف�ساد  ق��وى  مل��واج��ه��ة 

اأجهزة الدولة.

وت��اب��ع: ومل��ا مي�س االإج����راء م��ن يهمنا ام��ره، 

باختيار  الدولة  متهمة  تقعد،  وال  القيامة  تقوم 

���س��خ�����س او ق�����س��ي��ة ب��ع��ي��ن��ه��ا الأ����س���ب���اب ���س��ي��ا���س��ي��ة، 

موؤكدين �سرورة ال�سد على يد كل م�سوؤول نظيف 

واحالتهم  وامل��ف�����س��دي��ن  ال��ف�����س��اد  ك�سف  يف  ي�سهم 

او  ال����راءة  يف  الف�سل  الكلمة  �ساحب  للق�ساء 

االدانة، اما الذي يخ�سى الذهاب للق�ساء فذلك 

�سريعة  والعودة اىل منطق  انفات االمور  يعني 

الغاب.

وفيما يلي ن�ص البيان:

االآون������ة االخ�����رية ج���راء  يف  احل���دي���ث  “كرث 
االإج���������راءات احل��ك��وم��ي��ة احل����ازم����ة يف م��واج��ه��ة 

واننا  الف�ساد،  ق�سايا  وبع�س  ال�سريبي  التهرب 

اإج��راء  ب��اأي  اأدن���اه لرنحب  ال��ن��واب املوقعن  نحن 

املال  ا���س��رتداد  اأو  العام  امل��ال  اإىل حت�سيل  يهدف 

وقبل  اث��ن��اء  احلكومة  يطالب  وك��ان جلنا  ال��ع��ام، 

وب��ع��د اق�����رار ق���ان���ون ���س��ري��ب��ة ال���دخ���ل ب����اأن جتد 

االآلية الازمة للحد من انت�سار ظاهرة التهرب 

من  جل�سة  تخلو  تكاد  وال  كلنا  وك��ان  ال�سريبي، 

قوى  مبواجهة  فيها  نطالب  اإال  املجل�س  جل�سات 

اجهزة  م��ن  مكان  ك��ل  يف  الف�ساد  وك�سف  الف�ساد 

الدولة، وملا مي�س االإجراء من يهمنا امره، تقوم 

القيامة وال تقعد، متهمة الدولة باختيار �سخ�س 

اأو ق�سية بعينها الأ�سباب �سيا�سية.

ي�ساهم  نظيف  م�سوؤول  كل  يد  على  ن�سد  اننا 

للق�ساء  واحالتهم  واملف�سدين،  الف�ساد  ك�سف  يف 

االدان����ة،  اأو  ال����راءة  يف  الف�سل  الكلمة  ���س��اح��ب 

يعني  فذلك  للق�ساء  ال��ذه��اب  يخ�سى  ال��ذي  اأم��ا 

انفات االمور والعودة اإىل منطق �سريعة الغاب.

عاطف  املحرتم  زميلنا  قيام  نظرنا  لفت  وم��ا 

للبحث يف  ل��ه  امل��ت��اح  امل��ن��ر  با�ستعمال  ال��ط��راون��ة 

ق�سايا  وه��ي  املجل�س،  يف  موجودة  لي�ست  ق�سايا 

نظامنا  ي�سمح  الق�ساء ال  اأمام  ق�سائية منظورة 

قبل  من  تنظر  دام��ت  ما  بها  بالتحدث  الداخلي 

اجلهات الق�سائية.

اإن م��ن��ر رئ���ا����س���ة جم��ل�����س ال����ن����واب وح�����س��ب 

ال��د���س��ت��ور وال��ن��ظ��ام ال��داخ��ل��ي ال�����س��ادر مبوجبه 

والذي يرقى اإىل مرتبة القانون ي�سمح للرئي�س 

اأن ي��ن��ط��ق ب��ا���س��م امل��ج��ل�����س، ول��ك��ن ه���ذه امل��ك��ن��ه ال 

ت�سمح له باأن ينطق باأمور خارجة عن اخت�سا�س 

بيانه  يف  �سعادته  تناولها  التي  فاالأمور  املجل�س؛ 

املن�سوب له يف موقع عمون 

وامل��ن�����س��ور اأي�����س��ا ع��ل��ى م��وق��ع امل��ج��ل�����س ، بيان 

اأكرث من  اأو  اأح��دا  يخ�س ق�سية ق�سائية تخ�س 

اأ�سرة الرئي�س، وهذا ال عاقة للمجل�س اأو النواب 

ب��ه اط��اق��ا، ول��و ك��ان البيان ���س��ادرا ع��ن النائب 

ع��اط��ف ال��ط��راون��ة لقلنا ه��ذا ���س��اأن خ��ا���س ب��ه ال 

ان ي�ستعمل  راأي��ه، لكن  دخ��ل لنا فيه، ويعر عن 

باأنها  الدولة  وُتتهم  ال�سكل،  بهذا  الرئا�سة  منر 

عر  ال��رمل��ان  موؤ�س�سة  ���س��ورة  ت�سويه  ت�ستهدف 

-كما  وا�سرته  املجل�س  لرئي�س  مرمج  ا�ستهداف 

اإرادة  اأم���ر م��رف��و���س وال يعر ع��ن  ي��ق��ول- ف��اإن��ه 

جمل�س النواب.

ال��ك��رة يف  اأن  البيان  ق��ول  اي�سا  ي�ستغرب  وم��ا 

اأنها يف حمراب  اأن يقال  ال��راأي العام بدل  ملعب 

التي  املخت�سة  الق�سائية  اجلهات  وام��ام  العدالة 

ن����روم ع��دال��ت��ه��ا امل�����س��ه��ود ل��ه��ا م���ن خ���ال ���س��ي��ادة 

القانون التي نادى بها املجل�س ورئي�سه منذ �سبع 

انه  قلنا  ان  و�سبق  ميثلنا  ال  منطق  فهو  �سنوات، 

ال يجوز ا�ستعمال هذا املنر الأمر اأو اأمور خا�سة 

املجل�س  لعموم  فاملنر  وا�سرته،  املجل�س  برئي�س 

وطبقا  املجل�س  ب��اأم��ور  ينطق  ان  الرئي�س  وعلى 

الإرادة املجل�س ال الإرادته هو .

ال��ب��ي��ان  يف  ال����دخ����ول  اأو  االإط�����ال�����ة  ن���ري���د  ال 

هذا  ويف  الطراونة  للرئي�س  املن�سوب  ال�سخ�سي 

القدر كفاية.

حفظ اهلل الوطن وقائد الوطن

 من كل �سوء.
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 االنباط-عمان

يف  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  جالة  ا�ستقبل 

ق�سر احل�سينية ام�س االأحد، وزير اخلارجية 

جلالته  نقل  ال���ذي  �سكري،  �سامح  امل�سري 

امل�����س��ري عبدالفتاح  ال��رئ��ي�����س  اأخ��ي��ه  حت��ي��ات 

ال�سي�سي.

وح���م���ل ج���ال���ة امل���ل���ك، وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة 

امل�����س��ري  ال���رئ���ي�������س  اإىل  امل�������س���ري، حت���ي���ات���ه 

عمق  جالته  م��وؤك��داً  ال�سي�سي،  عبدالفتاح 

الرا�سخة  واال�سرتاتيجية  االأخوية  العاقات 

بن البلدين وال�سعبن ال�سقيقن.

وت���ن���اول ال��ل��ق��اء اآل���ي���ات ت��و���س��ي��ع ال��ت��ع��اون 

امل�سرتكة  الثنائي يف املجاالت كافة، واجلهود 

ل��ل��ت�����س��دي ل���وب���اء ف���ريو����س ك����ورون����ا واآث������اره 

االإن�سانية واالقت�سادية.

التن�سيق  ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة  وج���رى 

خمتلف  حيال  وم�سر،  االأردن  بن  والت�ساور 

امل�سرتك، ومبا يحقق  ذات االهتمام  الق�سايا 

العربية.  االأم���ة  ق�سايا  وي��خ��دم  م�ساحلهما 

ك��م��ا ب��ح��ث ال���ل���ق���اء ال���ت���ط���ورات االإق��ل��ي��م��ي��ة؛ 

حيث  الفل�سطينية،  الق�سية  مقدمتها  ويف 

جتاهها  الثابت  االأردن  م��وق��ف  جالته  اأّك���د 

و����س���رورة حتقيق ال�����س��ام ال�����س��ام��ل وال��ع��ادل 

على اأ�سا�س حل الدولتن الذي ي�سمن اإقامة 

ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة  الفل�سطينية  ال��دول��ة 

وال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ح��ي��اة ع��ل��ى خ��ط��وط ال���راب���ع من 

القد�س  وعا�سمتها   ،1967 ع���ام  ح��زي��ران 

ال�سرقية.

و�سدد جالته على اأن اأي اإجراء اإ�سرائيلي 

اأح�������ادي اجل���ان���ب ل�����س��م اأرا��������س يف ال�����س��ف��ة 

تقوي�س  �ساأنه  ومن  مرفو�س،  اأم��ر  الغربية، 

فر�س حتقيق ال�سام واال�ستقرار يف املنطقة.

ت�سهدها  ال��ت��ي  االأزم������ات  اإىل  ت��ط��رق  ك��م��ا 

املنطقة، وم�ساعي التو�سل اإىل حلول �سيا�سية 

للقمة  تطلعه  عن  امللك  جالة  واأع���رب  لها. 

املقبلة،  العراقية  امل�سرية  االأردنية  الثاثية 

االقت�سادية  ال��ع��اق��ات  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��ه��ادف��ة 

امل��ج��االت،  خمتلف  يف  والتجارية  والتنموية 

مبا ينعك�س اإيجاباً على م�سالح الدول الثاث 

و���س��ع��وب��ه��ا. وح�����س��ر ال��ل��ق��اء وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

امللك  ج��ال��ة  وم�ست�سار  امل��غ��رتب��ن،  و���س��وؤون 

يف  امل�����س��ري  وال�سفري  والتن�سيق،  لات�سال 

اخل��ارج��ي��ة  ل��وزي��ر  امل���راف���ق  وال���وف���د  االأردن، 

امل�سري. 

االنباط-عمان

القائد  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  اأع���رب جالة 

الكبري  اع��ت��زازه  ع��ن  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 

بدور وقدرة القوات امل�سلحة االأردنية - اجلي�س 

العربي يف حماية حدود اململكة من اأي تهديدات.

واأك����د ج��ال��ت��ه، خ���ال ل��ق��ائ��ه ام�����س االأح����د، 

امل�سلحة،  القوات  قادة وحدات حر�س احلدود يف 

�سرورة تعزيز الدعم اللوج�ستي لوحدات حر�س 

اأداء مهامها وتنفيذ الواجبات  احلدود، ملوا�سلة 

املناطة بها.

اللقاء الذي عقد  امللك، خال  ولفت جالة 

يف اإح�����دى ن��ق��اط ح��ر���س احل�����دود ع��ل��ى واج��ه��ة 

التي  اجلهود  اإىل  اجلنوبية،  الع�سكرية  املنطقة 

والتي  ك��ورون��ا،  فريو�س  ملواجهة  االأردن  يبذلها 

مكنته ليكون من اأف�سل دول العامل يف التعامل 

مع هذا الوباء.

ت��وج��د دول���ة يف العامل  اأن���ه ال  وب��ن جالته 

ال��وب��اء،  ج���راء  واجتماعياً  اقت�سادياً  ت��ت��اأث��ر  مل 

اآث��اره  االأردن يعمل على احلد من  اأن  اإىل  الفتاً 

وتداعياته.

واأ�سار جالته اإىل اأن الفرتة املقبلة �ست�سهد 

واأهمية  امل��ت��ط��ورة  ال��زراع��ة  ق��ط��اع  ت��رك��ي��زاً على 

زيادة اإمكانياته، يف �سوء املميزات التي تتمتع بها 

قطاعات  اإىل  اإ�سافة  اململكة،  يف  عديدة  مناطق 

االأدوي������ة وامل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة، وال�����س��ن��اع��ات 

الغذائية وال�سياحة العاجية.

باملرونة  يتمتع  االأردن  اأن  امللك  وبن جالة 

التي متيزه عن دول عّدة، وتوؤهله ليكون مركزاً 

اإقليمياً يف ظل تداعيات اأزمة كورونا.

وتناول اللقاء التطورات يف االإقليم، حيث اأكد 

جالة امللك على موقف االأردن الثابت والوا�سح 

اإىل  اململكة  ووق��وف  الفل�سطينية،  الق�سية  من 

حقوقهم  نيل  يف  الفل�سطينين  االأ�سقاء  جانب 

العادلة وامل�سروعة.

ال��ع��اق��ات املتميزة  اإىل  امل��ل��ك  واأ���س��ار ج��ال��ة 

ودول  ال��ع��رب،  االأ���س��ق��اء  م��ع  اململكة  تربط  التي 

املنطقة والعامل.

وا�ستمع جالته اإىل اإيجاز من قادة الوحدات 

ح����ول ���س��ري االأم�������ور ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة 

للتطوير  امل�ستقبلية  واخل��ط��ط  واللوج�ستية 

امل����ج����االت ك���ا �سمن  وال��ت��ح��دي��ث يف خم��ت��ل��ف 

منطقة م�سوؤوليته.

وب������ّن ق������ادة ال�����وح�����دات م�����س��ت��وى ج��اه��زي��ة 

ال���ت���ي يتمتع  ال��ع��ال��ي��ة  وح���دات���ه���م وامل���ع���ن���وي���ات 

ب��ه��ا م��رت��ب��ات ح��ر���س احل����دود، ال��ذي��ن يقدمون 

اأرواحهم دفاعاً عن الواجب الذي نذروا اأنف�سهم 

الواجبات  لتنفيذ  له، ومدى جاهزية وحداتهم 

املنوطة بهم.

على  جالته  م��ن  حر�ساً  اللقاء  ه��ذا  وي��اأت��ي 

التوا�سل الدائم مع مرتبات القوات امل�سلحة يف 

خمتلف مواقعهم، وتاأكيداً على �سرورة ا�ستمرار 

ت��ط��وي��ر وحت���دي���ث ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة مبختلف 

�سنوفها تاأهيًا وت�سليحاً وتدريباً.

خالل استقباله وزير الخارجية المصري

جاللته يؤكد عمق العالقات األخوية واالستراتيجية الراسخة بين البلدين 

الملك :اتطلع الى قمة ثالثية اردنية مصرية عراقية

اعرب عن اعتزازه الكبير بدور وقدرة الجيش العربي على حماية حدود المملكة من أي تهديدات

الملك: تعزيز الدعم اللوجستي لوحدات حرس الحدود
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هنالك جمموعة حول كل م�سوؤول تتعا�سد لتحاول �أن ت�ستفيد، وهوؤالء ُيْدَعون �أحياناً بامل�ستفيدين 

�أو �لبطانة �أو �ملنافقني �أو �ملتلونيني �أو َعَبَدة �لكر��سي �أو وّز�زي �حلطب وغري ذلك، وجّلهم يغّلبون 

�مل�سالح �خلا�سة على �مل�سالح �لعامة وم�سالح �ملوؤ�س�سة و�لوطن:

ق��ر�ر�ت لتخدمهم قبل  تخاذ  �مل�سوؤولني الإل �ملتلونون و�مل�ستفيدون يج�ّسرون وي�سّجعون بع�ض   .1

غريهم وبذلك ي�سّورون للم�سوؤول �أهمية �لقر�ر�ت و�سدقيتها؛ وهوؤالء ال يعرفون �سوى م�ساحلهم 

�خلا�سة. 

2. �ملتلونون و�مل�ستفيدون ُي�سِعرون �مل�سوؤول باأنه �أف�سل من ت�سّلم �ملن�سب وكل من قبله �أو حتى 

بعده خمّربون و�سعفاء ومل يقدمو� �سيء، ويحاولو� توريطه لقادم �الأيام؛ وللأ�سف يرتكونه ويعبدون 

�لكر�سي حال مغادرته موقع �لعمل.

ي قر�ر �سي�ستفيدون منه بطرق �إللتو�ئية كثرية، و�لهدف لي�ض  3. �ملتلونون و�مل�ستفيدون يرّوجون الأ

�مل�سلحة �لعامة بل م�ساحلهم �خلا�سة. 

4. �ملتلونون و�مل�ستفيدون غالباً ما يكونو� �سّلة �أو جمموعة متناغمة �أو حتى �سبكة مت�سّلقة ال ترقب 

يف �هلل �إلاّل وال ذمة؛ وهم ال يتطلعون �سوى الأهد�فهم وتنفيعاتهم ومثالهم وما ي�سعون يف جيوبهم.

5. �ملتلونون و�مل�ستفيدون يرتكون �مل�سوؤول حال توريطه �أو خطاأه �أو تركه للمن�سب وكاأنهم يت�سّفون 

فيه �أو يتن�سلون من �مل�سوؤولية؛ رغم �أنهم يكونو� ي�سعرونه باأنه �الأهم يف حياتهم.

6. �ملتلونون و�مل�ستفيدون يهجرون ويرجمون �أي م�سوؤول حال تقاعده �أو تركه للم�سوؤولية ويبقون 

وتار مل�ساحلهم بطرق تتو�ءم مع  يلتفون حول �لكر�سي و�مل�سوؤول �جلديد �أّنى كان لتعود دّو�مة عزف �الأ

�سيكولوجية �مل�سوؤول �جلديد.

�ستفادة وغري  �سخا�ض ودرجة �الإل 7. �مل�ستفيدون متلّونون كاحلرباء وفق �لزمان و�ملكان و�حلدث و�الأ

ذلك.

وتار و�ملنافقني و�ملتلونني وكبح جماحهم  نتباه للم�ستفيدين وعّزيفة �الأ 8. �ملطلوب من �مل�سوؤول �الإل

�أول باأول ل�سمان جناح �لعمل �ملوؤ�س�سي وقر�ر�ته.

9. و�ملطلوب من �أ�سحاب �لقر�ر و�سع �لرجل �ملنا�سب يف �ملكان �ملنا�سب وفق �أ�س�ض ومعايري �سفافة 

ونزيهة ل�سمان جودة ونقاء خمرجات �لقر�ر�ت دون مو�ربة.

�أوت��ار  وعّزيفة  منافقون  غالباً  ك��ورون��ا  جائحة  زم��ن  يف  حتى  و�مل�ستفيدون  �ملتلونون  ب�سر�حة: 

ي قر�ر كان مل�سلحتهم وال ينتظرون غري ذلك من �أي م�سوؤول �سعيف،  ويطّبلون ويزّمرون ويرّوجون الأ

و�مل�سوؤول �لقوي من يكت�سفهم وي�سعهم عند حدهم من �أول �لطريق حفاظاً على �سدقّية قر�ر�ته 

و�ملوؤ�س�سية و�أمانة �مل�سوؤولية.

د.محمد طالب عبيدات

 المستفيدون والمتلّونون 
في زمن كورونا

االثنني  20 / 7 / 2020 

تغريدة طهبوب »ابي الطبيب« 
تثير استياء متابعيها  

ال اصابات محلية بـ »كورونا« 

جابر يوّضح سبب عدم الغاء حظر التجول الليلي

العبدالالت:وحدة حقوق اإلنسان تتابع إنفاذ الخطة الوطنية واالستعراض الدوري الشامل

السفير البلجيكي: العالقات بين العائلتين الملكيتين انعكست ايجابا على البلدين والشعبين

 الذكرى التاسعة والستون الستشهاد الملك المؤسس تصادف اليوم

االنباط-عمان

 4 ت�سجيل  �الح���د  �م�ض  �ل�سحة  وز�رة  �أعلنت 

�مل�ستجّد،  كورونا  بفريو�ض  جديدة  �إل�سابة  ح��االت 

جميعها غري حملّية.

وبح�سب �يجاز �سحفي �سادر عن وز�رة �ل�سحة 

ورئا�سة �لوزر�ء، جاءت �ال�سابات على �لنحو �الآتي:

ل���ق���ادم���ني م���ن �خل�������ارج، ممن  - )3( ح�����االت 

و1  �ل�سعودّية،  من   2( �حلجر.  فنادق  يف  يقيمون 

من �لعر�ق(.

�أردين ق��ادم عرب حدود  - حالة ل�سائق �ساحنة 

�لعمري.

وبذلك يرتفع �إلجمايل عدد حاالت �الإل�سابة يف 

�ململكة �إلىل )1218( حالة.

��ل��ت �أي�����س��اً ح��ال��ت��ا ���س��ف��اء ل��ه��ذ� �ل���ي���وم، يف  و���ُس��جِّ

م�ست�سفى �الأمري حمزة.

وبذلك  خم��ربّي��اً،  فح�ساً   )6715( �إلج���ر�ء  ومّت 

ي�سبح �إلجمايل عدد �لفحو�سات �لتي �أجريت حتى 

�الآن )513932( فح�ساً.

�إلجر�ء�ت �أخرى:

����س��ت��خ��د�م  �أه���م���ّي���ة  �ل�����س��ّح��ة  وز�رة  ت���وؤك���د   -

�لعديد  باكت�ساف  �ساهم  �لظذي  )�أم���ان(  تطبيق 

�إلىل �سهولة و�سول  �أدى ذل��ك  م��ن �حل���االت، وق��د 

هذه  �إلىل جميع خمالطي  �لوبائي  ي  �لتق�سّ ف��رق 

�حلاالت.

- وتوؤكد �لوز�رة �أي�ساً �أهمّية ��ستخد�م تطبيق 

)���س��ح��ت��ك( �ل�����ذي ي������زّود م�����س��ت��خ��دم��ي��ه ب���اأح���دث 

�ملعلومات و�الأخبار و�الكت�سافات �ملتعّلقة بفريو�ض 

ك��ورون��ا يف �ل��ع��امل، ب��االإل���س��اف��ة �إلىل �ح��ت��و�ئ��ه على 

�إلر�����س����اد�ت ���س��ح��ّي��ة وحت���ذي���ر�ت وت��ن��ب��ي��ه��ات تتعّلق 

مب�ستجّد�ت �حلالة �لوبائّية.

�ل��دك��ت��ور �سعد  ب��رر وزي���ر �ل�سحة   م��ن جهته 

ج��اب��ر ق���ر�ر �حل��ك��وم��ة ع���دم �ل��غ��اء ح��ظ��ر �لتجول 

�ملفرو�ض على �الأردنيني بعد منت�سف �لليل بقوله 

�لليل لل�ساعة وحدة وثنتني ما بف�سدو�  “�سهرية 
على بع�ض«.

�ذ�  �هلل  ق��در  ال  �إلن  ت�سريحات  ج��اب��ر يف  وق���ال 

�قيمت �سهرة من �سهر�ت منت�سف �لليل و��سيب 

�ح����د �ال���س��خ��ا���ض ���س��ي��ك��ون م���ن �ل�����س��ع��ب حت��دي��د 

�ملخالطني و�سبطهم.

وبني �أن حظر �لتجول �لليلي هو وحده يذكر 

�الأردنيني بالوباء بعد فتح كافة �لقطاعات 

االنباط-عمان

ق���ال م��دي��ر وح���دة ح��ق��وق �الإلن�����س��ان يف رئا�سة 

�إلن حقوق  �ل��ع��ب��د�ل��لت،  �ل��دك��ت��ور خليل  �ل�����وزر�ء 

�الأ���س��خ��ا���ض ذوي �الإلع���اق���ة م���د�ر �ه��ت��م��ام �ل��دول��ة 

�الأردنية، وترجمة �الإلر�دة �لعليا بتنفيذ �ل�سيا�سات 

و�لت�سريعات و�ملمار�سات �لتي تعزز منظومة حقوق 

�الإلن�سان. 

و�����س����رح خ�����لل �ف���ت���ت���اح���ه الأع�����م�����ال �ل������دورة 

�إلقليم �جلنوب حول تطوير قدر�ت  �لتدريبية يف 

�ملنظمات و�جلمعيات �لتي تعمل مع ذوي �الإلعاقة، 

حقوق  بوحدة  ممثلة  �حلكومة  �أن  �الأح���د،  �ليوم 

�الإلن�سان يف رئا�سة �لوزر�ء تعمل على تنفيذ �خلطة 

 2025-2016 �الإلن�سان  حلقوق  �ل�ساملة  �لوطنية 

ب��اأدو�ت عمل وطنية تن�سيقية بني جميع �جلهات 

�ملعنية وموؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين �لفاعلة ومتابعة 

نتائج تقيم ه��ذه �خل��ط��ة. وق���ال �ل��ع��ب��د�ل��لت �إلن 

�حلكومة تعمل ب�سكل جدي بالتفاعل مع منظومة 

بحقوق  �ملعنية  و�للجنة  �لدولية  �الإلن�سان  حقوق 

تقدميهم  �إلىل  الف��ت��ا  �الإلع���اق���ة،  ذوي  �الأ���س��خ��ا���ض 

تقرير� �أوليا بالتعاون مع كافة �جلهات للو�سول 

الأدو�ت متطورة وجديدة حلماية حقوق �الإلن�سان 

و�سمان �إل�ساعة هذه �لثقافة يف �ملجتمع �الأردين.

و�أو�سح �أن �لتفاعل مع جمل�ض حقوق �الإلن�سان 

�ل�سامل  �ل��دوري  �آلية �ال�ستعر��ض  يحدث �سمن 

�لتو�سيات  جميع  قبول  مت  �إلذ  �الإلن�����س��ان،  حلقوق 

�ل��ت��ي وج��ه��ت م��ن قبل �ل���دول �الأع�����س��اء �ملتعلقة 

�لعمل  �أن  �إلىل  �الإلع��اق��ة، م�سري�  باالأ�سخا�ض ذوي 

م�ستمر الإلع��د�د خطة تنفيذية لهذه �لتو�سيات. 

ي�سار �إلىل �أن هذه �لدورة �لتدريبية تنفذ من قبل 

»حبق« للتدريب على حقوق �الإلن�سان بال�سر�كة مع 

�ملجل�ض �الأعلى حلقوق �الأ�سخا�ض ذوي �الإلعاقة.

االنباط-عمان

فيليب  ع��م��ان  بلجيكا يف  ���س��ف��ري مم��ل��ك��ة  �أك����د 

ف���ان���دن ب���ول���ك، ع��م��ق �ل���ع���لق���ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة بني 

�لبلدين �ل�سديقني يف خمتلف �ملجاالت، م�سري�ً 

�إلىل �أن �لعلقات �لوثيقة بني �لعائلتني �مللكيتني 

�نعك�ست ب�سكل �إليجابي على �لعلقات بني �لبلدين 

و�ل�سعبني.

وقال �ل�سفري مبنا�سبة �لعيد �لوطني لبلده، 

�إلن جللة �مللك عبد �هلل �لثاين قام بزيار�ت عديدة 

لبلجيكا، كان �آخرها يف وقت مبكر من هذ� �لعام، 

و�أن جللة �مللك فيليب، ملك بلجيكا ز�ر �الأردن، 

و�أن هذه �لزيار�ت تفتح �آفاقا كبرية للتعاون.

 “ �لبلجيكية  �لتنمية  وك��ال��ة  �أن  �ىل  و�����س���ار 

�إلنابيل” يف مر�حل ت�سجيلها �الأخ��رية يف �الأردن، 

حيث �ستبد�أ عملياتها قريباً لتنفيذ م�سروع ممول 

م��ن بعثة �الحت���اد �الأوروب�����ي م��ن خ��لل �سندوق 

و�ملجتمعات  �ل�سوريني  �للجئني  “مدد” لدعم 
�لتدريب  خ��لل  من  �الأردن،  يف  �مل�سيفة  �ملحلية 

�ملهني وتوفري فر�ض �لعمل، بالتعاون مع وكاالت 

�لتنمية �الأملانية و�الإل�سبانية.

و�سدد �ل�سفري على �أهمية �لدور �الإلن�ساين �لذي 

�ل�سوريني،  �للجئني  ��ستقبال  يف  �الأردن  يلعبه 

و�لفل�سطينيني،  �لعر�قيني  �ل��لج��ئ��ني  وقبلهم 

م��وؤك��د�ً دع��م بلجيكا ل���لأردن من خ��لل �سناديق 

�الأمم �مل��ت��ح��دة �الإلن�����س��ان��ي��ة وم���ن خ���لل �الحت���اد 

�الأوروبي، وذلك لتمكني �الأردن من �ال�ستمر�ر يف 

ممار�سة هذ� �لدور �لهام.

ت��ق��دي��ر �سعب وح��ك��وم��ة بلجيكا  و�أع�����رب ع��ن 

�إلر�سال �ملو�د �لطبية و�مل�ساعد�ت  ملبادرة �الأردن يف 

الفتا  �مل�ستجد،  كورونا  وب��اء  ملو�جهة  بلجيكا  �إلىل 

على  �لبلدين  بني  �لقائم  و�لتن�سيق  �لتعاون  �ىل 

خم��ت��ل��ف �مل�����س��ت��وي��ات ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ه����ذ� �ل���وب���اء، 

وم�سيد� باإلد�رة �الأردن �لناجحة مع هذه �الأزمة.

�إلن  �ل�����س��ف��ري  ق���ال  �ل�����س��ي��ا���س��ي،  �ل�سعيد  وع��ل��ى 

على  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني  م�ستمر  و�لتن�سيق  �ل��ت�����س��اور 

خمتلف �مل�ستويات فيما يتعلق بالق�سايا �الإلقليمية 

معترب�ً  �مل�����س��رتك��ة،  �اله��ت��م��ام��ات  ذ�ت  و�لق�سايا 

�الأردن دولة مهمة يف �ملنطقة.

�إل�سر�ئيل �سم  نية  ب��لده من  �ن موقف  وب��ني 

�أجز�ء من �ل�سفة �لغربية يتفق مع موقف �الحتاد 

�ل���ذي يدعو  �الأوروب�����ي و�مل��وق��ف �الأردين، �الأم���ر 

�أ���س��ا���ض حل  ع���ادل و�سامل على  �إلي��ج��اد �سلم  �إلىل 

يتما�سى مع  �ملفاو�سات مبا  �لدولتني من خلل 

قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة و�ملعايري �ملتفق عليها دوليا.

و�أ�ساف �أن بلجيكا، وهي حاليا ع�سو غري د�ئم 

يف جمل�ض �الأم���ن �ل��ت��اب��ع ل���لأمم �مل��ت��ح��دة، تبذل 

�ل�سركاء لل�سغط  بالتن�سيق مع  ق�سارى جهدها 

من �أجل �لعودة �إلىل طاولة �ملفاو�سات.

وح���ول �ل��ت��ع��اون �الق��ت�����س��ادي، �و���س��ح �ل�سفري 

�أن �سادر�ت بلجيكا �إلىل �الأردن يف عام 2019 بلغت 

271,5 مليون يورو، ما يجعل �الأردن يف �ملرتبة 72 

من بني �ل��دول �مل�ستوردة من بلجيكا، فيما بلغت 

ي��ورو، ما  46,2 مليون  �الأردن  بلجيكا من  و�رد�ت 

�ل��دول �مل�سدرة  يجعل �الأردن يف �ملرتبة 105 بني 

 225,3 �ل��ت��ج��اري  �مل��ي��ز�ن  بلغ  حيث  بلجيكا،  �إلىل 

�لكيميائية �جلزء  �ملنتجات  ي��ورو، وت�سكل  مليون 

�الأكرب من �لو�رد�ت و�ل�سادر�ت بني �لبلدين.

و�أ������س�����اف �أن������ه م���ق���ارن���ة ب����ال����دول �الأوروب�����ي�����ة 

�لرئي�سية، حتتل بلجيكا �ملرتبة �لر�بعة من حيث 

�ل�سادر�ت �إلىل �الأردن بعد فرن�سا و�أملانيا و�ململكة 

�مل��ت��ح��دة، ل��ك��ن �مل��ث��ري ل��له��ت��م��ام �أن ن��لح��ظ �أن 

بلجيكا كانت على مدى �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية 

م�سري�  �الأردن��ي��ة،  للمنتجات  �لرئي�سي  �مل�ستورد 

�إلىل وج��ود عدد جيد من �ل�سركات �الأردنية �لتي 

تتعامل مع �ل�سركات �لبلجيكية ومتثلها يف �الأردن، 

باالإل�سافة �إلىل وجود عدد من �ل�سركات �لبلجيكية 

�ملوجودة يف �الأردن.

�ل��ت��ب��ادل  ت�سهيل  �أج����ل  وم����ن  �أن����ه  ول��ف��ت �ىل 

�لتجارة  زي��ادة حجم  وت�سجيع  و�لثقايف  �لتجاري 

بني �لبلدين، قامت �ل�سفارة �لبلجيكية يف �الأردن 

بتاأ�سي�ض “جمعية �الأعمال و�ل�سد�قة �لبلجيكية 

�الأردنية” يف عام 2019، حيث يعمل جمل�ض �إلد�رة 

�أع�ساء جدد من جمتمع  �جلمعية حالًيا جلذب 

�الأعمال.

وق��ال �إلن��ه بعد ت�سغيل �ل��رح��لت �ملبا�سرة بني 

“ريان  عمان وبروك�سل من قبل خطوط طري�ن 

�ل�سائحني  ع����دد  ت���ز�ي���د   ،2018 ع����ام  م��ن��ذ  �إلير” 

مطرد،  ب�سكل  �الأردن  �إلىل  �لقادمني  �لبلجيكيني 

 9070 �إلىل  �ل�سائحني  ع��دد  و���س��ل   2018 ع��ام  ويف 

�سائحا، بزيادة بن�سبة 26 باملئة، مقارنة بعام 2017, 

كما بلغ عدد �لبلجيكيني �لذين ز�رو� �الأردن �لعام 

�ملا�سي 12963 �سائًحا، بزيادة بلغت حو�يل 30 باملئة 

مقارنة بعام 2018.

و�كد �ل�سفري على �لتعاون �لقائم بني �الأردن 

�أن  �إلىل  م�����س��ري�ً  �الإلره������اب،  مكافحة  يف  وبلجيكا 

�لبلدين عانا من هجمات �إلرهابية و�أنهما ع�سو�ن 

يف �لتحالف �لدويل ملكافحة د�ع�ض �الإلٌرهابية.

وقال �إلن بلجيكا تدعم �جتماعات �لعقبة �لتي 

�أطلقها جللة �مللك عبد �هلل �لثاين حل�سد �لدعم 

وتن�سيق �جلهود ملكافحة �الإلرهاب.

و�ملعتمد  عمان،  يف  بلجيكا  �سفري  و��ستعر�ض 

�ل��ع��ر�ق،  ي�سهدها  �لتي  �لتحديات  �ل��ع��ر�ق،  ل��دى 

مب��ا يف ذل���ك م��و�ج��ه��ة �الإلره�������اب، و�ل���دع���م �ل��ذي 

تقدمه بلجيكا و�الأردن له للو�سول �إلىل �ال�ستقر�ر 

و�لوحدة و�الأمن.

االنباط-عمان

ت�����س��ادف �ل���ي���وم �الث���ن���ني �ل���ذك���رى �ل��ت��ا���س��ع��ة 

و�ل�ستون ال�ست�سهاد موؤ�س�ض �ململكة جللة �ملغفور 

�مللك عبد�هلل بن �حل�سني - طيب  ب���اإلذن �هلل،  له 

�هلل ثر�ه- �لذي القى وجه ربه �سهيد� على عتبات 

ب����اأد�ء �سلة  �مل�سجد �الأق�����س��ى �مل��ب��ارك وه��و يهم 

�جلمعة يف �لع�سرين من �سهر متوز عام 1951.

تعاىل  ب��اهلل  موؤمنا  �ملوؤ�س�ض  �مل��ل��ك  و��ست�سهد 

وحافظا لعهد بني ها�سم �الأبر�ر بعد كفاح طويل 

من �أجل �أمة �لعرب ووحدتها وم�ستقبلها، حامل 

ر�ي��ة �أطهر ث��ورة عرفها تاريخ هذه �الأم��ة، و�لتي 

�ن��ط��ل��ق��ت م���ن م��ك��ة ع��ل��ى ي���د و�ل�����ده ���س��ي��خ �ل��ث��و�ر 

�ل�سريف �حل�سني بن علي، طيب �هلل ثر�ه.

وت�ستذكر �الأ�سرة �الأردنية �لو�حدة وهي حتيي 

هذه �لذكرى بكل مظاهر �لفخر و�العتز�ز، ذلك 

�ل��ق��ائ��د �ل���ذي خ���رج م��ن مكة �مل��ك��رم��ة على ر�أ����ض 

كوكبة من �أحر�ر �لعرب �الأو�ئل، مب�سر� بالنه�سة 

�لعربية �حلديثة ووحدة �الأمة ور�سالتها �لنبيلة، 

و�حل���ري���ة و�الن��ع��ت��اق م��ن �الح���ت���لل و�ل��و���س��اي��ة 

و�إلعلن فجر �أمته �ملاجدة �جلديد.

ويف �لوقت �لذي ��سطلع به �مللك �ملوؤ�س�ض بدور 

بزغ  �لتي  �لعربي  �لتحرر  حركة  يف  ر�ئ���د  قومي 

فجرها مع بد�يات �لقرن �لع�سرين، وبذل جهد� 

مو�سوال لدى ممثلي �لقياد�ت �لفكرية و�ل�سيا�سية 

�لتي كانت تتقاطع يف �لعا�سمة �لعثمانية، و�سعى 

مل�ستقبل �أكرث ��سر�قا الأمة �لعرب، يو��سل جللة 

�مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين ن��ه��ج �ل��ه��ا���س��م��ي��ني و�جل��د 

�ملوؤ�س�ض من �أجل تر�سيخ �لقو��سم �مل�سرتكة للأمة 

�لعربية �لتي حتقق لها �ملنعة و�مل�ستقبل �الأف�سل.

ك��م��ا ي��و����س��ل ج��لل��ة �مل��ل��ك ع���ب���د�هلل �ل��ث��اين 

جت��ذي��ر �لنهج �ل��دمي��ق��ر�ط��ي �ل���ذي �أر���س��اه �جلد 

منذ عام 1920 ف�سجع �لتعددية �ل�سيا�سية و�لنهج 

�ل��دمي��ق��ر�ط��ي �ل����ذي ت�����س��ارك يف ���س��ن��ع��ه جميع 

ور�سخ  �لوطن،  م�ساحة  على  �ل�سيا�سية  �الأطياف 

�مل��م��ار���س��ات �ل��ر�م��ي��ة �إلىل �حل���ف���اظ ع��ل��ى ح��ق��وق 

�الإلن�سان و�سمان حرية �لفكر و�لتعبري.

ومتيز �لفكر �ل�سيا�سي للملك �ملوؤ�س�ض، طيب 

�هلل ث���ر�ه، ب��اأن��ه �نطلق م��ن ث��و�ب��ت م��ب��ادئ �لثورة 

و�عتمد  �لعري�سة،  و�أه��د�ف��ه��ا  �ل��ك��ربى  �لعربية 

يف ت��ن��ف��ي��ذه��ا م��ن��ه��ج��ي��ة ت��ت��ف��ق م���ع ���س��م��ة �لع�سر 

مو�زين  خلخلة  عن  متخ�ست  �لتي  و�لتد�عيات 

�لثانية، فجاءت  �لعاملية  �أعقاب �حلرب  �لقوى يف 

�ت�����س��االت��ه م��ع ق����ادة �ل����دول �ل��ك��ربى من�سبة يف 

�لدرجة �الأوىل، على �العرت�ف بامل�سروع �لقومي 

�لنه�سوي �لعربي، �لذي ج�سده، طيب �هلل ثر�ه، 

منهج  على  قائمة  تنفيذية  �سيا�سية  خطة  �إلىل 

�الإل���س��لم و�ل��ع��روب��ة وب��ع��ث �أجم���اد �الأم���ة و�إلح��ي��اء 

تر�ثها وح�سارتها.

علي،  ب��ن  �حل�سني  �ل�سريف  حلر�ض  ونتيجة 

طيب �هلل ثر�ه، قائد �لثورة �لعربية �لكربى على 

ورج��ال  وع�سكريا  �سيا�سيا  �الأم���ر�ء  �أبنائه  �إلع���د�د 

دولة، فكان �مللك �ملوؤ�س�ض �أول وزير للخارجية يف 

بعد  ت�سكيلها  مت  �لتي  �الأوىل  �لعربية  �حلكومة 

�إلعلن �لثورة �لعربية �لكربى.

�لثورة  ق��ادة  �أب���رز  �ملوؤ�س�ض م��ن  �مللك  ك��ان  كما 

�لع�سكريني، �إلذ توىل قيادة �جلي�ض �ل�سرقي �لذي 

حا�سر �مل��دي��ن��ة �مل��ن��ورة و���س��ل ق���درة �أك���رب حامية 

ع�سكرية تركية كانت تتمركز هناك وقو�مها 14 

�أل���ف ج��ن��دي، وبقيت حت��ت �حل�����س��ار حتى نهاية 

لقو�ت  ��ست�سلمت  حيث  �الأوىل  �لعاملية  �حل���رب 

�لثورة بقيادة �مللك �ملوؤ�س�ض عام 1918.

وخ��رج �مللك �ملوؤ�س�ض، طيب �هلل ث��ر�ه، يف �أوىل 

�ل�����س��ام على  �إلىل  حت��رك��ات��ه م��ن �حل��ج��از متوجها 

�ل��ك��ربى،  �لعربية  �ل��ث��ورة  م��ن جند  ر�أ����ض كوكبة 

وحني بلغ مدينة معان وجه �لند�ء الأحر�ر �لعرب 

للن�سمام �إلليه، بعد �أن �أعلن تطلعاته يف حماية 

�الأمة �لعربية و�حلفاظ على ��ستقللها و�لدفاع 

عن ق�ساياها �لعادلة.

وي�سجل �لتاريخ و�أحر�ر �الأردن و�الأمة �لعربية 

�إلن��ق��اذ �الأردن  �مل��وؤ���س�����ض يف  �مل��ل��ك  �ع��ت��ز�ز دور  بكل 

وتخلي�سه من كل �ملخططات �لتي كانت ت�ستهدف 

�الأر���ض  �أي�سا  ��ستهدفت  و�لتي  وحريته  عروبته 

�إلقناع �لدول  �أن متكن من  �لعربية، بعد  و�لهوية 

بذلك،  بريطانيا  مقدمتها  ويف  �آن���ذ�ك،  �ل��ك��ربى 

ن��ور تلك  ب��ح��روف م��ن  �لتاريخ  ل��ه  مثلما ي�سجل 

�حلكمة �ل�سيا�سية و�لقدرة �لفائقة على �لتعامل 

مت�سك  كانت  �لتي  بريطانيا  خا�سة  �ل��غ��رب،  م��ع 

بزمام �الأمور يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط.

وت���رج���م���ة ل��ف��ك��ر �مل���ل���ك �مل���وؤ����س�������ض �ل���وح���دوي 

و�نتمائه �لقومي �الأ�سيل، فقد فتح �أبو�ب �الأردن 

�أم��ام �أح��ر�ر �لعرب لي�سبح يف عهده موئل لهم، 

فوفدو� �إلليه من �سوريا وفل�سطني ولبنان و�لعر�ق 

و�حلجاز، وهياأ لهم فر�ض �مل�ساركة يف بناء �الأردن 

�حلديث و�سنع �سيا�سته �لد�خلية و�خلارجية.

�أول م��ن و���س��ع لبنة  وك����ان، ط��ي��ب �هلل ث����ر�ه، 

�ملرحلة  ت��ل��ك  يف  �مل��ن��ادي��ن  و�أول  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة، 

�الأردن يف  ���س��ه��د  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة، ح��ي��ث  ب��ال��ت��ع��ددي��ة 

ب���د�ي���ة ح��ك��م��ه ت��اأ���س��ي�����ض �أول ح����زب ���س��ي��ا���س��ي هو 

�ملعار�سة  فيما حظيت  �لعربي،  �ال�ستقلل  حزب 

�ل�سيا�سية يف عهده برعايته، وك��ان يحر�ض على 

يحاورهم  و�ملفكرين  و�ل�سعر�ء  �لكتاب  جمال�سة 

ويناق�سهم يف خمتلف �الأمور و�لق�سايا �لتي تهم 

�لوطن و�ملو�طن و�الأمة، ويتقبل �لر�أي �الآخر بكل 

رحابة �سدر.

لقد كان �مللك �ملوؤ�س�ض طيب �هلل ثر�ه، ح�سيفا 

ثاقب �لنظر يف ��ستقر�ء ما يتهدد �الأمة �لعربية 

وم���ا ه��ي مقبلة ع��ل��ي��ه م��ن حت���دي���ات، وك����ان �أول 

�لزعماء �لعرب �لذي يطلق �سيحته حمذر� من 

�لعربية  �جليو�ض  هبت  وح��ني  فل�سطني،  �سياع 

ميكن  م��ا  و�إلن���ق���اذ  فل�سطني  يف  �الأ���س��ق��اء  مل�ساندة 

مقدمة  يف  �لبا�سل  �الأردين  �جلي�ض  ك��ان  �إلن��ق��اذه، 

�جل���ي���و����ض �ل��ع��رب��ي��ة، ي��خ��و���ض م���ع���ارك �ل�����س��رف 

و�لبطولة و�لفد�ء، ويحافظ على عروبة �لقد�ض 

�لعربي  �جلي�ض  �سهد�ء  دم��اء  �أ�سو�رها  روت  �لتي 

�ل��ذي��ن ق�سو� نحبهم دف��اع��ا ع��ن ث��رى فل�سطني 

و�لقد�ض �ل�سريف.

و�إلىل ج��ان��ب �ل���دع���م �ل��ع�����س��ك��ري، وف����ر �مل��ل��ك 

�ملوؤ�س�ض �لدعم �ل�سيا�سي و�ملادي لتمكني �الأ�سقاء 

�أر�سهم ومو��سلة  يف فل�سطني من �ل�سمود على 

ك��ف��اح��ه��م م��ن �أج����ل ه��وي��ت��ه��م �ل��وط��ن��ي��ة وحتقيق 

تطلعاتهم �مل�سروعة.

االأنباط - اأمين ال�سواعري 

�أثارت �لنائب دميا طهبوب ��ستياء بع�ض 

على  �لر�سمي  ح�سابها  ع��رب  لها  �ملتابعني 

ن�سرها  �الأحد، بعد  �م�ض  “تويرت”،  من�سة 

ت��غ��ري��دة و���س��ف��ه��ا �ل��ب��ع�����ض ب��اأن��ه��ا ج��ارح��ة 

وم�����س��ي��ئ��ة، ن���ظ���ر�ً ل��وق��ت �ل��ت��غ��ري��دة �ل��غ��ري 

�ملتابعني، حيث تز�منت  منا�سب ح�سب ر�أي 

�لتغريدة مع �جلرمية �لب�سعة مقتل �لفتاة 

ي��د و�ل��ده��ا و�لتي  �أح���لم على  �الأرب��ع��ي��ن��ي��ة 

هّزت �ملجتمع �الأردين. 

ط��ه��ب��وب ويف ت��غ��ري��دت��ه��ا �ل��ت��ي ح�����س��دت 

ت��ف��اع��ًل ك���ب���ري�ً خ���لل �ل�����س��اع��ات �مل��ا���س��ي��ة 

ن�سيان  دون  و�خلري  �حلب  “فلنن�سر  كتبت 

ح���ق���وق �ل�����س��ح��اي��ا ف��م��ث��ل��م��ا ه���ن���اك �آب�����اء ال 

هناك  �البوة،  نعمة  وال  �لقابهم  ي�ستحقون 

�آباء قدي�سون ،، �أبي �لطبيب وقع يل وكالة 

عامة ي�سع فيها كل حياته و�موره بني يدي 

و�نا �لوحيدة يف �لعائلة ،،  وقال للمحامي 

هذ�  مطمئن  و�ن��ا  لدمية  رقبتي  ب�سلم  �ن��ا 

�أبي وغي�ض من في�ض من ثقته وحنانه«. 

�إلذ  �ل����ك����ر�م؛  �ل���ت���غ���ري���دة مل مت���ر م�����رور 

�ن��ه��ال��ت �ل�����ردود ع��ل��ى �ل��ن��ائ��ب م��ع توجيه 

�لتغريدة  �لبع�ض  وو�سف  لها،  ول��وم  عتب 

حيح �أن تقدمها  باأنها تغريدة من غري �ل�سّ

�ل���ن���ائ���ب ع���رب ح�����س��اب��ه��ا �ل��ر���س��م��ي يف ه��ذ� 

من  �لبع�ض  تهكم  بينما  خا�سة،  �لتوقيت 

�لنائب يف تدوينات ممثالة؛ ما دعا �لنائب 

بعد  �ل��ت��غ��ري��د�ت  ب��ع�����ض  ع��ل��ى  ت����رّد  �أن  �إلىل 

بينما  مبا�سر،  وب�سكل  ل�سخ�سها  تطرقها 

�عترب �لبع�ض �أن ما ذكرته �لنائب طبيعي 

جد�ً ولها �أن تفخر باأبيها متى ت�ساء. 

على  �مل��ت��اب��ع��ني  ردود  ب��ع�����ض  ب���ني  وم����ن 

“تغريدة  �خل��ال��دي  ي��اف��ا  علقت  �لتغريدة 

�للي  م��ث��ل  دمي����ا.!  ����س��ت��اذة  ب��وق��ت��ه��ا  لي�ست 

ت��ن��زيل �سي  ب��ت��ق��دري   ،، ب��ر���ض ع��امل��وت �سكر 

لكن  ثانية  مبنا�سبة  �ل��و�ل��د  فيه  ت�سكري 

م�����ض ب��ه��ي��ك وق���ت �ب����د� �مل��و���س��وع خمتلف 

متاما«. 

ف��ي��م��ا ذه�����ب ن�������س���ال -�أح�������د �مل��ت��اب��ع��ني 

ذل��ك وعلق  م��ن  �أب��ع��د  ه��و  م��ا  �إلىل  للنائب- 

�الإل�سلميني  لزوجة  درج��ة  �أن  “�مللحظ 
ت�����زد�د يف �أي�����ام ك���ه���ذه وت���ردي���د ����س��ط��و�ن��ة 

�ل��ط��ي��ب ه���و �ل��ك��ث��ري و�خل���ب���ي���ث ����س��ت��ث��ن��اء 

و�جلر�ئم �سد �ملر�أة جر�ئم فردية .... �لخ 

من ميكانيات �لتهرب من م�سوؤوليتهم عن 

هذه �جلر�ئم عرب معار�سة تعديل قو�نني 

ح��ري��ة �ل��ت��ن��ق��ل و�ل�����س��ك��ن و�ل��ع��م��ل ل��ل��م��ر�أة. 

كائنات لزجة ال ت�ستحق �الحرت�م«. 

تويته   _ �هلل  “�سبحان  علقت  ���س��وز�ن 

ظ���اه���ره���ا �ل���رح���م���ه وب���اط���ن���ه���ا �ل��ت��ب��اه��ي 

�حلم  ق�سة  مع  ق�ستك  �أدجل��ة  و�لفوقيه 

زي��ف  ���س��ت��ار  ينك�سف  ي���وم  ك��ل  ل��ه��ا  وق���ت  ال 

�ل��ق��اب��ع��ني ب��ج��ل��ب��اب وه���م �ل��وق��ار و�مل��ث��ال��ي��ه 

�مت���ن���ى �ك������ون م��اظ��ل��م��ت��ك الن���ن���ا الن��ع��ل��م 

بالنو�يا رمبا �خذتك �حلميه ب�سكر و�لدك 

يف �لوقت �لغري �ملنا�سب«. 

يف  �ل����ن����ائ����ب  �أن  ذك��������ره  �جل�����دي�����ر  م�����ن 

با�سم  �الإلعلمي  و�لناطق  �الأردين  �لربملان 

باللغة  �الأردين  �الإل���س��لم��ي  �ل��ع��م��ل  جبهة 

�الإلجن��ل��ي��زي��ة دمي��ة ط��ه��ب��وب �أن��ظ��م��ت ملوقع 

2011م  “تويرت” يف �سبتمرب عام  �لتو��سل 

�أربعني  من  �أك��رث  من�ستها  على  �الآن  ولها 

�ألف متابع.
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�إن  �أحالمك وت�شعر بالإلهام؟  ��شتعد�د لبدء �لأم��ور يف حياتك؟ لتعي�ش  �أنت على  هل 

بع�ش  هناك   ، بالكامل  فهمها  �أج��ل  من  ولكن  ي��دك  متناول  يف  و�لعاطفة  �ملثرية  �حلياة 

�لأ�شياء �لتي حتتاج �إىل معرفتها.

�لتي  �لنتائج  تاأثري مبا�شر على  لها  ت�شتخدمها  �لتي  و�لكلمات  �لتي تعتقدها  �لأفكار 

لقانون  �لب�شيط  �لتعريف  هو  ه��ذ�  جتذبه.   ، عليه  تركز  ما  �لأ�شا�ش  يف  عليها.  حت�شل 

�جلذب. ل�شوء �حلظ بالن�شبة ملعظم �لنا�ش ، فاإنهم يعي�شون ب�شكل �فرت��شي مت تعيينه 

على �ل�شلبية.

�أن قانون �جلذب يطابق  �أن تكون متعمًد�. يف حني  من �أجل خلق حياة حتبها ، يجب 

�لطاقة �لتي تر�شلها ومينحك �ملزيد من �ل�شيء نف�شه ، عندما تفكر يف ما تريده بالعاطفة 

، فاإنك جتذب ب�شرعة �أكرب.

�إذ� كانت لديك معتقد�ت حمدودة حول ما هو ممكن بالن�شبة لك ، فاأنت تر�شل طاقة 

�أو �هتز�ًز� �شلبًيا. �شوف ت�شتمر يف جذب نف�ش �لنتائج �ل�شلبية. على �جلانب �لآخر ، عندما 

�إىل  �إيجابًيا  �هتز�ًز�  تر�شل  فاإنك   ، بالفعل  لديك  ملا  و�لمتنان  و�لإلهام  باحلما�ش  ت�شعر 

�لكون و�شتخترب �لنجاح. يدور قانون �خللق �ملتعمد حول �هتز�زك بوعي وعن ق�شد ليكون 

و�ل�شتجابة  وتغيري م�شاعرك  �أفكارك  �ختيار  يعني  �إظهاره. وهذ�  تريد  ما  متز�مًنا مع 

للمو�قف بطريقة تتما�شى مع ما تريد جتربته.

�إليك ثالثة �أ�شئلة مهمة تطرحها على نف�شك

1( ماذ� �ريد؟

2( ملاذ� �أريد هذ�؟

3( كيف �أريد �أن �أ�شعر؟

كان  لو  وك��ن حًقا هناك. حتى  �ل�شعور  ه��ذ�  �إىل  �نتقل   ، �إجاباتك  عندما حت�شل على 

ذلك لب�شع دقائق فقط. ي�شتجيب �لكون للم�شاعر �لتي ت�شعر بها و�لطاقة �لتي تعطيها. 

�أن تكون �أكرث جناًحا ، فاهتز مبا ت�شعر  �إذ� كنت تريد  ولديك �شيطرة كاملة على ذلك. 

به لتكون ناجًحا. هل تريد �أن تكون �أكرث ثقة؟ �دخل �إىل �لطاقة �لتي �شت�شعر بها �لثقة.

��شاأل وتعطى. �إنه بب�شاطة �لقانون.

حتدي �لعمل

�أ�شقطتك. �جل�ش مع هذ� وتعرف على م�شاعرك حول   فكر يف منطقة يف حياتك قد 

�أفكارك لت�شبح  �بد�أ بتحويل  �ل�شلبية لإخر�جها من نظامك ثم  �مل�شاعر  �كتب كل  هذ�. 

�أكرث �إيجابية. 

ناديا مصطفى الصمادي 

اسأل وأعطي

االثنني    20  /  7  / 2020

 الفايز يدعو الستراتيجية وطنية عابرة للحكومات 

األرز للوكاالت البحرية  تستقبل الباخرة »األضخم« بتاريخ 
ميناء حاويات العقبة.

اليونيسف ُتشيد بدعم األردن لبرنامج التعّلم في بيئة آمنة

االنباط-عمان

دع���ا رئ��ي�����ش جم��ل�����ش �لأع���ي���ان في�شل �ل��ف��اي��ز 

للدولة  �شاملة  وطنية  ��شرت�تيجية  �إي��ج��اد  �إىل 

و�جتماعيا  و�قت�شاديا  �شيا�شيا  للحكومات  عابرة 

مل��ع��اجل��ة خم��ت��ل��ف �ل���ت���ح���دي���ات ب���الع���ت���م���اد على 

و�شناعة  �ل��زر�ع��ي  بالت�شنيع  و�له��ت��م��ام  �ل���ذ�ت 

�مل�شتلزمات �لطبية و�ل�شياحة �لعالجية.

�للجان  وروؤ���ش��اء  �لفايز  لقاء  ذلك خالل  جاء 

رئي�ش  �لأح��د  �م�ش  �لأع��ي��ان  جمل�ش  يف  �لد�ئمة 

جماعة عمان حلو�ر�ت �مل�شتقبل بالل ح�شن �لتل 

حول م�شروع �جلماعة �لوطني �ل�شامل.

و����ش��ت��م��ع �ل��ف��اي��ز �إىل ع��ر���ش ح���ول �مل�����ش��روع 

�لذي يرتكز على �ملحافظة على �لهوية �لوطنية 

خمتلف  يف  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �لأول�����وي�����ات  وحت���دي���د 

�لقطاعات و�ملرجعيات �لتنفيذية وح�شد �جلهود 

�شتى  يف  �ل�����ش��ام��ل  للنهو�ش  �ملختلفة  �ل��وط��ن��ي��ة 

�ملجالت.

�ل�شيا�شية  �ل�شالحات  �أن  �إىل  �لفايز  و�أ���ش��ار 

كانت  �إذ�  �إل  تتحقق  �أن  ميكن  ل  و�لق��ت�����ش��ادي��ة 

عن  معرب�  و�عر�فنا،  وثقافتنا  قيمنا  من  نابعة 

تفاوؤله مب�شتقبل �ململكة �لتي ��شتطاعت �خلروج 

من حتديات ج�شيمة و�جهتها منُذ �لتاأ�شي�ش.

و�أك����د رئ��ي�����ش جمل�ش �لع��ي��ان �أه��م��ي��ة متتني 

خمتلف  لتخطي  رئي�ش  كركن  �لد�خلية  �جلبهة 

�لتحديات، د�عيا �إىل �لوقوف خلف جاللة �مللك 

�أمان للوطن  ُيعترب �شمان  �لذي  �لثاين  عبد�هلل 

و�حل���ف���اظ ع��ل��ى �أم���ن���ه و�����ش���ت���ق���ر�ره، �إىل ج��ان��ب 

�ل��ت�����ش��دي ب��ق��وة خل��ط��اب �ل��ك��ر�ه��ي��ة وحم����اولت 

وهويتنا  �لج��ت��م��اع��ي  بتما�شكنا  �لعبث  �لبع�ش 

�لوطنية �جلامعة.

ت�شاركية  �إىل  �أي جهود حتتاج  �أن جن��اح  و�أك��د 

حقيقية بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ش وخمتلف 

موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين، فالكل �شركاء يف حتمل 

�مل�شوؤولية �لوطنية، و�أن �جلهود �ملُبعرثة ل ميكن 

�أن حتقق حالة �لنهو�ش �ل�شاملة �لتي ن�شعى �إىل 

�مللك عبد�هلل  لها جاللة  و�لتي يدعو  حتقيقيها 

�لثاين با�شتمر�ر.

وقال �لتل �إن �جلماعة تدعو �إىل بلورة م�شروع 

وُيح�شن  �ل��وط��ن  ط��اق��ات  يح�شد  ���ش��ام��ل  وط��ن��ي 

من  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  خلف  توظيفها 

�أجل �إيجاد �آليات موؤ�ش�شية لرتجمة �أفكار وروؤى 

على  و�ملحافظة  �لو�قع،  �أر���ش  على  �مللك  جاللة 

هوية �لدولة �لأردنية وجمتمعها.

ع���دة  م���ن���ذ  ع���ك���ف���ت  �أن �جل���م���اع���ة  و�أو�������ش������ح 

و�هتمامات  ق�شايا  خمتلف  در����ش��ة  على  �شنو�ت 

و�أول���وي���ات �لأردن و�لأردن���ي���ني م��ن خ���الل ف��رق 

�ل�شيا�شية  �لقطاعات  مبختلف  متخ�ش�شة  عمل 

�ملتعلقة  و�لقانونية  و�لجتماعية  و�لقت�شادية 

مبختلف �لفئات �ملجتمعية.

و�أ�شار �لتل �إىل �أهمية تعزيز �لروؤية �لوطنية 

�مل����وح����دة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى م��وؤ���ش�����ش��ات �ل���وط���ن يف 

بهدف  و�لأهلية،  و�خلا�شة  �لر�شمية  �لقطاعات 

قطاع،  لكل  عليها  متفق  وطنية  �أولويات  حتديد 

و�لحتكام ملرجعيات حمددة.

ت�����ش��ع��ى ع����رب م�����ش��وره��ا  �أن �جل���م���اع���ة  وب�����ني 

كل  وح�����ش��د  �ملجتمع  �إي��ق��اع  �شبط  �إىل  �ل��وط��ن��ي 

�لإم��ك��ان��ي��ات ح���ول ج��الل��ة �مل��ل��ك، و�إي���ج���اد �آل��ي��ات 

�مللك  ج��الل��ة  وروؤى  �أف���ك���ار  ل��رتج��م��ة  موؤ�ش�شية 

�لدولة  و�ملحافظة على هوية  �لو�قع،  �أر�ش  على 

�لقيم  منظومة  وتعظيم  وجمتمعها،  �لأردن���ي���ة 

و�لولء و�لنتماء، وحتديد �ملرجعيات �ل�شيا�شية 

و�لقت�شادية و�لجتماعية و�لتعليمية و�لثقافية 

للدولة.

��ا  �أي�����شً ي�شعى  �جل��م��اع��ة  م�����ش��روع  �أن  و�أ����ش���اف 

�إىل حت��دي��د �أه����د�ف �ل��دول��ة و�أول��وي��ات��ه��ا يف كل 

�ل��ق��ط��اع��ات و�مل����ج����الت ���ش��م��ن خ��ط��ة م��ت��ك��ام��ل��ة 

ب���ني خم��ت��ل��ف �جل��ه��ات  ت�����ش��م��ن تن�شيق �جل���ه���ود 

و�لخ��ت�����ش��ا���ش��ات وح�����ش��ن ت��وظ��ي��ف �لإم��ك��ان��ي��ات 

�لب�شرية و�ملادية، وتوفري �جلهد و�لوقت و�ملال.

االنباط-العقبة

 – �لبحرية  للوكالت  �لأرز  �شركة  ��شتقبلت 

 –  CMA CGM �مل��الح��ي  للخط  �لوكيل 

2020 وبالتعاون مع  بتاريخ �ل�شابع من متوز 

�لأ�شخم  �لباخرة  �لعقبة  حاويات  ميناء  �شركة 

�شلطة  رئي�ش  بح�شور  وذل��ك   ، �مليناء  ت��اري��خ  يف 

وحمافظ  �خلا�شة  �لقت�شادية  �لعقبة  منطقة 

و�لقت�شاد   �لع��م��ال  رج���الت  م��ن  وث��ل��ة  �لعقبة 

ل�شركة  �لعليا  �لد�ر�ت  �ىل  بال�شافة  �لردن  يف 

ميناء �حلاويات و �شركة �لرز للوكالت �لبحرية 

 Brazil  CMA ب����اخ����رة-  ر����ش���ت  وق����د 

�لعقبة  ح��اوي��ات  ميناء  ر�شيف  على   CGM
�إىل ميناء  ب��د�أت من م��و�ينء �ل�شني  بعد رحلة 

ج���دة �ل�����ش��ع��ودي وم�����رور�ً مب��ي��ن��اء ع��ني �ل�شخنة 

للباخرة  �ل�شتيعابية  �ل��ط��اق��ة  تبلغ  �مل�����ش��ري. 

مرت�ُ   366 وبطول  مكافئة  حاوية   15072
باأنها  �لباخرة  . وتتميز هذه  51 مرت�ً  وعر�ش 

�لحدث يف  �لعامل حيث �نها دخلت للخدمة هذ� 

�لعام 2020 وهي من �ل�شفن �ل�شديقة للبيئة 

بني  وق��د  �مل�����ش��ال.  �لطبيعي  �ل��غ��از  على  وتعمل 

�إىل  حتتاج  �لباخرة  ب��اأن  �لعقبة  ح��اوي��ات  ميناء 

24 �شاعة كاملة بدو�م متو��شل لإمتام  حو�يل 

ك���ان حجم  ح��ي��ث  و�ل��ت��ن��زي��ل  �لتحميل  ع��م��ل��ي��ات 

�ملناولة ما بني �شادر وو�رد هو  3000 حركة .

عرمو�ش  �أحمد  �ل�شيد  عرب  �ملنا�شبة،  وبهذه 

رئ���ي�������ش ه��ي��ئ��ة �مل���دي���ري���ن مل��ج��م��وع��ة ع��رم��و���ش 

�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ب��و���ش��ول �ل��ب��اخ��رة 

للمرة  �ل��ع��ق��ب��ة  ح���اوي���ات  م��ي��ن��اء  �إىل  �ل�����ش��خ��م��ة 

ع��رم��و���ش  جم��م��وع��ة  ت��ف��خ��ر  وقال:”  �لأوىل، 

ل��ل��وك��الت  �لأرز  ب�����ش��رك��ة  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة مم��ث��ل��ة 

CMA CGM- باخرة  با�شتقبال  �لبحرية 

ت��اري��خ  يف  �لأ����ش���خ���م  ت��ع��ت��رب  �ل���ت���ي    Brazil
جم��دد�ً  ون��وؤك��د  لنثبت  �لعقبة،  ح��اوي��ات  ميناء 

�لتي  �لأردن��ي��ة  و�لأي����ادي  �شركاتنا  ق���در�ت  على 

ت��ق��وم عليها يف �ل��ت��ع��ام��ل م��ع م�����ش��اري��ع و�أع��م��ال 

يف  م�����ش��ت��م��رون  و�أ�شاف:”  �لتوقعات.”  ت��ف��وق 

على  يعود  �ل��ذي  �لتو�شعي  �ل�شتثماري  نهجنا 

بو�شلة  وي��ق��ود  �مل��ب��ا���ش��ر،  بالنفع  �حلبيب  بلدنا 

�مل�شتثمرين من كافة �أنحاء �لعامل نحو �لأردن، 

ملا يظهره �أبناوؤه من قدر�ت و�إمكانات عالية.«

و�أك�����د �ل�����ش��ي��د ع��رم��و���ش �ن���ه وب��ال��ت��ع��اون مع 

على  �أك����د   »CMA CGM« �لم  �ل�����ش��رك��ة 

بو�بة  لي�شبح  �حل��اوي��ات  ميناء  دع��م  ����ش��ت��م��ر�ر 

�ملحلي  و�ل�����ش��وق  �مل���ج���اورة  �ل�����دول  �ل���ع���امل �ىل 

�لرت�نزيت  حاويات  مناولة  حجم  بزيادة  وذل��ك 

�ىل  بال�شافة  �ل�شقيق.  �لعر�ق  �ىل  وخ�شو�شا 

�ملتميز حيث كانت  �شركة  �ل�شباب �لردين  دعم 

�ل�����ش��ب��اب  ب��دع��م  �ل�����ش��ب��اق��ه   CMA CGM
�مل��ت��م��ي��زي��ن م��ن��ه��م ع��ل��ى م���ن �شفنها  و�حل������اق 

�لعملية  �خل��ربة  لك�شابهم  �ل��ع��امل  جت��وب  �لتي 

وتهيئتهم للعمل بكفاءة عالية بهذ� �لقطاع.

االنباط-عمان

للطفولة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  م��ن��ظ��م��ة  �أ�����ش����ادت 

�لأردن����ي����ة  �حل���ك���وم���ة  ب���دع���م  “�ليوني�شف”، 
لربنامج �لتعّلم يف بيئة �آمنة.

وقالت يف بيان �م�ش �لأحد، �إّن برنامج �لتعلم 

�مل�شتوى،  رفيع  عاملًيا  �إط��اًر�  ُي�شّكل  �آمنة  بيئة  يف 

ي��ه��دف �إىل �إن��ه��اء �ل��ع��ن��ف ���ش��د �لأط���ف���ال د�خ��ل 

�ملد�ر�ش وحولها.

ووف����ق �ل��ب��ي��ان، ك��ان��ت �لأردن ث���اين دول����ة يف 

بعد  �آمنة  بيئة  يف  �لتعّلم  برنامج  تدعم  �ملنطقة 

لبنان، حيث قادت وز�رة �لرتبية و�لتعليم، وبدعم 

�لعنف  لإن��ه��اء  �لهادفة  �جلهود  �ليوني�شف،  من 

�مل��د�ر���ش لأك��رث من عقد، من خ��الل برنامج  يف 

 2009 م��ن��ذ ب��د�ي��ت��ه ع���ام  ح��ّق��ق  �ل���ذي  “مًعا” 
تقدًما باحلّد من �لعنف �للفظي و�جل�شدي.

ت��ان��ي��ا  �لأردن  يف  ي��ون��ي�����ش��ف  مم��ث��ل��ة  وق���ال���ت 

“�إن �ل��ع��ن��ف ���ش��د �لأط���ف���ال غري  ���ش��اب��وي�����ش��ات: 

�أب��ًد�، ولذلك، ترحب �ليوني�شف بالتز�م  مقبول 

�حلكومة �لأردنية باإنهاء �لعنف �شد �لأطفال يف 

�ملد�ر�ش وحولها”،م�شيفة “ �شنو��شل �لتز�منا 

و�مل��ع��ل��م��ني؛ لإن��ه��اء  �ل��رع��اي��ة  م��ق��دم��ي  بتمكني 

ليتمّكنو� من  كانو�  �لأطفال حيثما  �لعنف �شد 

حتقيق كامل قدر�تهم«.

�ل��رتب��ي��ة و�لتعليم  �ل��ب��ي��ان ع��ن وزي����ر  ون��ق��ل 

�ل����وز�رة  �إن  قوله”  �لنعيمي  تي�شري  �ل��دك��ت��ور 

يف  ود�ع��م��ة  �آم��ن��ة  تعليمية  بيئة  خلق  يف  تتفانى 

بالتحالف  ت��رح��ب  كما  �ململكة،  م��د�ر���ش  جميع 

�آمنة  تعّلم  بيئة  لل�شركاء بغر�ش حتقيق  �لعاملي 

�إىل  �لبيان  �ململكة.”و�أ�شار  يف  �لأط��ف��ال  جلميع 

“مًعا”  برنامج  تقييم  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  على  �أن��ه 

ا كبرًي� يف ن�شبة  �أظهر �نخفا�شً  ،2017 يف عام 

�ل��ع��ن��ف يف �مل���د�ر����ش، �إل �أن���ه �أب����رز �حل��اج��ة �إىل 

ت��ك��ري�����ش �مل��زي��د م��ن �جل��ه��ود �جل��م��اع��ي��ة لدعم 

ب��دوره على تعليم  �ل��ذي يوؤثر  �لعنف  �حلد من 

�لأطفال.

و�أو�شح �لبيان، �أن �حلكومة �لأردنية و�شعت 

ودعمت يف عام 2018 خطة عمل وطنية ) ت�شم 

�شت وز�ر�ت، من بينها وز�رة �لرتبية و�لتعليم( 

تتعلق  �شنو�ت  ث��الث  مدتها  �لقطاعات  متعددة 

�ل��الزم��ة  و�ل�شلوكية  �لجتماعية  بالتغيري�ت 

�أنحاء  جميع  يف  �لأطفال  �شد  للعنف  للت�شدي 

�لأردن.

وتقوم حكومات هولند�، و�لرنويج، و�لوكالة 

�ل�شكان  ومكتب  �لدولية،  للتنمية  �لربيطانية 

و�ل���الج���ئ���ني و�ل���ه���ج���رة يف �ل����ولي����ات �مل��ّت��ح��دة 

�ليوني�شف  ل��ع��م��ل  �ل��دع��م  ب��ت��ق��دمي  �لأم��ريك��ي��ة 

�لأط��ف��ال يف  �لعنف �شد  �إنهاء  �إىل  �ل��ذي يهدف 

�ملد�ر�ش.

�لتعّلم  ل��ربن��ام��ج  �ل����دول  دع���م  �ن  �إىل  ُي�����ش��ار 

�مل��د�ر���ش  �لعنف يف جميع  لإن��ه��اء  �آم��ن��ة  بيئة  يف 

�لقو�نني  و�إنفاذ  بتطوير  �لإل��ت��ز�م  على  ينطوي 

و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �ل��ت��ي حت��م��ي �لأط���ف���ال م��ن جميع 

�أ�شكال �لعنف د�خل �ملد�ر�ش وحولها، مبا يف ذلك 

عرب �لإنرتنت.

ك��م��ا ي��ه��دف �ىل ت��وف��ري ب��ي��ئ��ات ت��ع��ّل��م �آم��ن��ة 

وم��ر�ع��ي��ة ل��ل��ف��و�رق ب���ني �لأن������و�ع �لج��ت��م��اع��ي��ة 

�لإيجابية  �ل�شلوكيات  لتعزيز  �لأطفال  جلميع 

و�لتعليم �ملُرتكز على �لطفل، �إ�شافة �إىل حماية 

وتعزيز �شحة �لأطفال �لبدنية و�لعقلية،وزيادة 

��شتخد�م وتفعيل �ل�شتثمار�ت �لر�مية �إىل �إنهاء 

�لعنف يف �مل��د�ر���ش، وت��ول��ي��د و����ش��ت��خ��د�م �لأدل���ة 

حول كيفية �إنهاء �لعنف يف �ملد�ر�ش بنحو فاعل، 

وغريها من �للتز�مات.

االنباط – عمان 

وق��ع وزي���ر� �مل��ي��اه و�ل���ري �ملهند�ش ر�ئ���د �بو 

�ل�����ش��ع��ود ووزي����ر �ل��ب��ي��ئ��ة وزي����ر �ل���زر�ع���ة �مللكف 

عام  �م��ني  بح�شور  �خل��ر�ب�����ش��ة  �شالح  �ل��دك��ت��ور 

�ملياه و�لري م. علي �شبح وعدد من كبار  وز�رة 

و�دي  �شلطة   / و�ل����ري  �مل��ي��اه  وز�رة  م�����ش��وؤويل 

تاأهيل  �ع���ادة  ب��رن��ام��ج   / �لبيئة  ووز�رة  �لردن 

�لردن��ي��ة  �ل��ب��ادي��ة  �ل��ربي��ة يف  �لبيئية  �لن��ظ��م��ة 

 )60( وتنظيف  �شيانة  ع��ل��ى  للعمل  �ت��ف��اق��ي��ة 

م���وق���ع ل��ل��ح��ف��ائ��ر و�ل�������ش���دود �ل���رت�ب���ي���ة ب��ه��دف 

بكفاءة  ممكنة  كمية  �ك��رب  ولتخزين  دميومتها 

دولر  ماليني   )2( وبكلفة  �لبادية  مناطق  يف 

ممولة من �لتعوي�شات �لبيئية .

 وزير �ملياه و�لري �ملهند�ش ر�ئد �بو �ل�شعود 

على  تعمل  و�حلفائر  �ل�شدود  منظومة  �ن  بني 

فر�ش  و�يجاد  و�لبيئي  �ملعي�شي  �لو�قع  تطوير 

زر�عية  ريادية  م�شاريع  تنفيذ  خ��الل  من  عمل 

و�لرتبية �حليو�نية ��شافة مل�شاريع �ل�شتثمار�ت 

�ل��ف��ق��ر و�ل��ب��ط��ال��ة يف  ي��ح��د م��ن  �ل�شياحية مم��ا 

�ملناطق �ملجاورة موؤكد� �ن ح�شاد مياه �لمطار 

�ل�����ش��اق��ط ع��ل��ى �مل��م��ل��ك��ة ي��ق��ع يف �وىل �ول���وي���ات 

�خلطة �ل�شرت�تيجية لوز�رة �ملياه و�لري  .

و����ش��ت��ع��ر���ش �ل��وزي��ر �خل��ط��ط �ل��ت��ي تنفذها 

لتو�شيع  �مل��م��ل��ك��ة  م��ن��اط��ق  �ل������وز�رة يف خم��ت��ل��ف 

�ل��ه��ط��ول  �مل��ن��اط��ق ذ�ت  �مل���ي���اه يف  �ف�����اق ح�����ش��اد 

تنفيذ  �ن  مبينا   ح�شاده  ميكن  �ل���ذي  �مل��ط��ري 

�مل�شاريع  م��ن  يعد  �ل���دول  يف  و�حلفائر  �ل�شدود 

مو�شحا  �لكبرية  �ملالية  لكلفتها  نظر�  �لهامة 

�مل��ي��اه  �ل���دول���ة �لردن���ي���ة وم���ن خ���الل وز�رة  �ن 

حلول  �ج��رتح��ت  �لردن  و�دي  �شلطة   / و�ل���ري 

و�ل�شغوطات  �ملائي  �لو�قع  مع  للتعامل  خالقة 

�ملناخية  �لتغيري�ت  بعد  خا�شة  عليه  �ل�شديدة 

�مل��ا���ش��ي��ة و�حل��د  �ل��ع��ق��ود  �ل��ت��ي �شهدناها خ���الل 

من �لت�شحر ومو�جهة �لظروف �لتي يو�جهها 

�لتفاوت  ب�شبب  ل��ل��م��و�رد  ��شتنز�ف  م��ن  �لردن 

�مل�شروع يف  هذ�  �ن  و��شاف  و�ملطلوب  �ملتاح  بني 

و�لو�شطى  �ل�شمالية   ( �لثالث  �لبادية  مناطق 

و�جلنوبية ( �شمن م�شروع �عادة تاأهيل �لبادية 

كفاءة  لرفع  يهدف  �لبيئة  وز�رة  م��ع  بالتعاون 

�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن م��ي��اه �لم��ط��ار وت��وف��ري م�شدر 

مائي ملربي �ملا�شية ل�شقاية مو��شيهم ��شافة �ىل 

�لرعوية  �ل�شجري�ت  �ملياه �جلوفية وري  تغذية 

و�حلد من �جلفاف .

من ناحيته �أثنى وزير �لبيئة ووزير �لزر�عة 

�لتعاون  على  �مللكف  �خلر�ب�شة  �شالح  �لدكتور 

مبينا  و�لبيئة  �ملياه  وز�رت��ي  بني  و�ملثمر  �لبناء 

تاأثرت  �لتي  �حلفائر  ل�شيانة  �لعمال  ه��ذه  �ن 

لها  �شيكون  �شعاتها  وتناق�شت  �ملطرية  باملو��شم 

�كرب �لثر يف خلق فر�ش عمل وتنمية �ملنطقة 

و�ع������ادة ت��اأه��ي��ل �لر�����ش���ي �ل���زر�ع���ي���ة �ل��رع��وي��ة 

�ملو��شي  لرتبية  ج��اذب��ة  بيئة  و�ن�����ش��اء  �مل��ج��اورة 

�ملنطقة مبا  وكذلك توفري فر�ش عمل لهايل 

�حلكومة   تن�شدها  �لتي  �ملحلية  �لتنمية  يحقق 

وكذلك تطوير و�قع �ملجتمعات �ملحلية وحت�شني 

م�شتوى �ملعي�شة من خالل توفري �ملياه ل�شقاية 

مياه  م��ن  و�ل�شتفادة  �مل��ر�ع��ي  وتطوير  �ملا�شية 

�حل���ف���ائ���ر ل��ل�����ش��ح��ن �جل�����ويف وت���غ���دي���ة �ل��ط��ب��ق��ة 

�حل��ام��ل��ة يف �مل��ن��ط��ق��ة ل��غ��اي��ات �ل����ري و�ل�����ش��رب 

ل��ل��م��ن��اط��ق �مل���ج���اورة مم��ا ي��وف��ر م�����ش��ادر مائية 

ج��دي��دة وي��ع��زز �مل�����ش��ادر �مل��ت��اح��ة وي��خ��ل��ق و�ق��ع��ا 

بيئيا وينمي مو�قع �حلياة �لطبيعية للحيو�نات 

�لربية يف �ملنطقة مبا يعود بالنفع و�لفائدة على 

�لقت�شاد �لوطني .

تو�شيع  �ن  �ىل  �خل��ر�ب�����ش��ة  �ل��دك��ت��ور  و�����ش���ار 

ط���اق���ة �ل��ت��خ��زي��ن يف ه����ذه �حل���ف���ائ���ر �مل��ن��ت�����ش��رة 

�شيقلل م��ن �لث���ار  �ل��ب��ادي��ة  م��ن��اط��ق  يف ج��م��ي��ع 

�لبيئية �ل��ن��اجت��ة ع��ن ح��رك��ة �لل��ي��ات و�مل��و����ش��ي 

و�جليولوجية  �لطبوغر�فية  �لدر��شات  و�جر�ء 

و�ل��ه��ي��درول��وج��ي��ة وب��ال��ت�����ش��اور و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق مع 

�ملجتمعات �ملحلية ومربي �ملا�شية حيث �شت�شكل 

و�لو�شطى  �ل�شرقية  �لبادية  ملناطق  نقلة نوعية 

م�����ش��اري��ع ري���ادي���ة له�����ايل �مل��ن��اط��ق م���ن خ��الل 

للمو�طنني  و�ملعي�شية  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  تنمية 

وتعزيز م�شاركتهم بالتنمية �لقت�شادية وتنفيذ 

م�شروعات حملية زر�عية ورعوية خالقة .

�مللكف  �ل��زر�ع��ة  �لبيئة وزي���ر  و����ش��اف وزي���ر 

�نه مت خالل �لفرتة من عام 2011 2020- 

ب�شعة  ����ش���دود  و)7(  ح���ف���رية   )112( �ن�����ش��اء 

تخزينية تقارب )9،1( مليون م3 منها )39( 

حفرية و)3( �شدود ب�شعة )3،5( مليون م3 يف 

�لبادية �ل�شمالية و)16( حفرية ب�شعة )900( 

�شدود  و)4(  حفرية  و)57(  �لو�شطى  يف  �ل��ف 

و�ل��ت��ي  �جل��ن��وب��ي��ة  يف  م3  م��ل��ي��ون   )4،7( ب�شعة 

�مل��ط��ري��ة  �مل��و����ش��م  خ���الل  �م���ت���الأت يف معظمها 

�ل�����ش��اب��ق��ة ورف�����دت �مل��ج��ت��م��ع��ات �مل��ح��ل��ي��ة و�مل��ي��اه 

�جلوفية بكميات كبرية من �ملياه .

وز�د �لدكتور �شالح �خلر�ب�شه �أن وز�رة �لبيئة 

�ل���رب�م���ج و�خل��ط��ط  م���ن  ع���دد  م��ا���ش��ي��ة بتنفيذ 

مناطق  جميع  يف  �لبيئة  و�ق��ع  لتطوير  �لهادفة 

�مل��م��ل��ك��ة وك���ذل���ك ت���ق���دمي �ل���دع���م ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 

و�جلهات �لعاملة يف قطاع �لبيئة؛ بهدف حت�شني 

�لقطاعات،  خمتلف  يف  �لأردن  يف  �لبيئي  �لو�قع 

�لبيئي  و�لتثقيف  �لتوعية  جم��ال  يف  وحت��دي��د�ً 

و�ل�شتثمار بالنفايات و�إعادة تدويرها جنبا �ىل 

مربي  مثل  �لتنموية  �لقطاعات  دع��م  مع  جنب 

�ملو��شي وتوفري �لعالف لهم .و�أ�شاف �ن �لوز�رة 

يلم�شها  �لتي  �لبيئية  �مل�شاريع  دع��م  على  تركز 

�لبيئة،  على  �إي��ج��اب��ي  ب�شكل  وتنعك�ش  �مل��و�ط��ن، 

فيما  خا�شة  �لوطنية،  �مل��ق��در�ت  على  وحت��اف��ظ 

�لزر�عية  �لر����ش��ي  ت��ده��ور  م�شكلة  بحل  يتعلق 

�ملو��شي  ومربي  �ملز�رعني  على  �لكلف  وتخفيف 

من خالل تاأمينهم بالحتياجات �ملطلوبة لرفع 

�نتاجية قطاع �لرثوة �حليو�نية و�ملحافظة على 

�ن  على  م�شدد�  �ل��ربي��ة،  �حل��ي��اة  وتنمية  �لبيئة 

�مل�شاريع �شي�شاهم يف  �ن�شاء و��شتد�مة مثل هذه 

و�لغطاء  و�ل��رتب��ة  �مل��ي��اه  م�شادر  على  �ملحافظة 

رفع  يف  كذلك  وي�شاهم  �لربية  و�حلياة  �لنباتي 

و�ن��ت��اج��ي��ة �ل����رثوة �حل��ي��و�ن��ي��ة و�ل��ت��خ��ف��ي��ف من 

نق�ش �لعالف �ملقدمة ملربي �ملو��شي يف �ملناطق 

خمرجات  من  �ل�شتفادة  خ��الل  من  �مل�شتهدفة 

يف  �ل��ربي��ة  �لبيئية  �لنظم  تاأهيل  �ع���ادة  برنامج 

م�شاريع  دعم  خالل  من  م�شتد�م  ب�شكل  �لبادية 

�نتاجية ذ�ت �جلدوى �لقت�شادية .

اتفاقية صيانة )60( موقع حفيرة حصاد مائي بكلفة )2( مليون دوالر

 الصحة تحذر من المضادات الحيوية 
وتبحث آليات بيعها

االنباط-عمان

من  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  يف  خم��ت�����ش��ون  ح����ذر 

��شتخد�م �مل�شاد�ت �حليوية دون و�شفة طبية، 

و�لق��ت�����ش��ار ع��ل��ى ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا ع��ن��د �حل��اج��ة 

��شتخد�م  يف  �لف����ر�ط  �أن  مو�شحني  ف��ق��ط، 

�مل�����ش��اد�ت �حل��ي��وي��ة ي��زي��د م��ن ف��ر���ش ظهور 

�لبكترييا �ملقاومة �لتي ت�شكل تهديد� متز�يد� 

لل�شحة �لعامة يف �لأردن.

وز�رة  يف  �ل�����ش��ري��ري��ة  �ل�����ش��ي��دل��ة  م���دي���رة 

�ل�����ش��ح��ة �ل���دك���ت���ورة زي���ن���ا ه��ل�����ش��ة، ق���ال���ت �إن 

��شتخد�م  وتنظيم  تر�شيد  على  تعمل  �ل��وز�رة 

�مل�����ش��اد�ت �حل��ي��وي��ة م��ن خ��الل ت�شكيل جلنة 

وطنية مكونة من خمت�شني بالأوبئة و�أطباء 

و���ش��ي��ادل��ة و�أط����ب����اء ب��ي��ط��ري��ن، م���ن خمتلف 

�جلهات �ل�شحية و�جلامعية يف �لأردن، لو�شع 

خ��ط��ة ���ش��ام��ل��ة ل��رت���ش��ي��د ����ش��ت��ه��الك م�����ش��اد�ت 

�مليكروبات.

ب��رت��وك��ولت  و�شعت  �للجنة  �إن  و�أ���ش��اف��ت 

و�شرف  با�شتخد�م  و�شيا�شات عالجية خا�شة 

�مل�������ش���اد�ت �حل���ي���وي���ة، و���ش��ي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 

جل��ان  وت�شكيل  �ل�����ش��ح��ة،  وز�رة  م�شت�شفيات 

م�شت�شفيات  ج��م��ي��ع  يف  ل��ل��رت���ش��ي��د  م�����ش��غ��رة 

�لربتوكولت  هذه  لتطبيق  ��شتعد�د�  �ل��وز�رة 

و�ل�������ش���ي���ا����ش���ات �ل���ع���الج���ي���ة يف �ل�����ش��ي��دل��ي��ات. 

و�أو����ش���ح���ت �ن ع��م��ل��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق �ل�����ش��ي��ا���ش��ات 

و�ل��ربوت��وك��ولت من مقدمي �خل��دم��ة، ب��د�أت 

�لب�شري  �أط���ب���اء و���ش��ي��ادل��ة م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  م���ع 

و�لأمري حمزة و�لكرك �حلكومي، م�شرية �ىل 

�أخ��رى  م�شت�شفيات  خم�ش  �دخ��ال  ب�شدد  �ننا 

�ملعايري  �أعلى  وف��ق  �لرت�شيد  بر�مج  لتطبيق 

�ل��دول��ي��ة و�ل��ع��ل��م��ي��ة �مل��ع��ت��م��دة ب��ال��ت��ع��اون مع 

�لمريكية  و�لوكالة  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة 

للتنمية �لدولية.

�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  �ن  هل�شة  وذك��رت 

دقت ناقو�ش �خلطر ودعت �ىل �شرورة تر�شيد 

����ش��ت��ه��الك ه���ذه �لأدوي�����ة حم����ذرة م��ن ظهور 

�ل�شيطرة  ي�شعب  م��ق��اوم��ة  بكتريية  �أج��ي��ال 

عليها بعد �شنو�ت وذلك ب�شبب �ل�شتخد�م غري 

�ن عمل  �لأدوي��ة. وبينت هل�شة  �لر�شيد لهذه 

 ،2019 ب��د�أ يف منت�شف عام  �لرت�شيد  جلنة 

حيث مت جمع معلومات حول كمية ��شتهالك 

بع�ش �مل�شت�شفيات للم�شاد�ت �حليوية، ورغم 

�مل��دي��ري��ة بالعمل  ����ش��ت��م��رت  ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا 

وذلك  فنيا،  �لد�عمة  �جلهات  مع  و�لتو��شل 

لأهمية و�أولوية �ملو�شوع.

من جهتها �كدت �شابط �رتباط �لربنامج 

�ل���وط���ن���ي ل��ل��ج��ر�ث��ي��م �مل���ق���اوم���ة ل��ل��م�����ش��اد�ت 

�ن �لردن  �لء بن طريف،  �لدكتورة  �حليوية 

ملكافحة  �لوطنية  �لعمل  خطة  بتنفيذ  �لتزم 

جلنة  وت�شكيل  �مليكروبات  م�شاد�ت  مقاومة 

وط��ن��ي��ة ب��ال�����ش��ر�ك��ة م���ع خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات 

�ملعنية يف �ملجال �ل�شحي، مبا يف ذلك قطاعات 

�ل�شحة �لب�شرية و�حليو�نية، وتركيز �جلهود 

�خلم�شة،  حماورها  �شمن  لتنفيذها  �لوطنية 

للمجتمع،  �ل���وع���ي  م�����ش��ت��وى  رف����ع  وت�����ش��م��ل: 

وت���ع���زي���ز �ل���ر����ش���د ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل��وط��ن��ي، 

وحت�شني ممار�شات �شبط �لعدوى على جميع 

تربية  وخدمات  �ل�شحية،  �لرعاية  م�شتويات 

�لر�شيد  ل��ال���ش��ت��خ��د�م  و�ل���رتوي���ج  �حل��ي��و�ن��ات 

�لتي  �لد�عمة  و�لبحوث  �مليكروبات  مل�شاد�ت 

لل�شياق  م��الئ��م��ة  ت���دخ���الت  �إع������د�د  �شت�شهل 

�ملحلي يف �لأردن.

فيما قالت مقررة جلنة �لرت�شيد، �لدكتورة 

ملى م�شاعدة �إنه يف �لأيام �لقليلة �لقادمة �شيتم 

للربنامج،  �شتن�شم  �لتي  �مل�شت�شفيات  تقييم 

م��وؤك��دة على �ن �ل��دور �لأك��رب يقع على عاتق 

�ل�شتخد�م  تر�شيد  �ملجتمع يف  �ملو�طن ووعي 

دون  �مل�����ش��اد�ت  ��شتخد�م  ب��ع��دم  يق�شي  �ل���ذي 

و�شفة طبية وعند �حلاجة.
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الرزاز: كل من يخرج على القانون ستطاله يد العدالة

حمالت امنية مكثفة للتعامل مع المجرمين من ذوي القيود واالسبقيات 

 المتقاعدين العسكريين توقع اتفاقية لتوفير خدمات مميزة لتكسي المطار

 التربية تطلق رابطا لتسجيل الطلبة االردنيين بالخارج في مدارس المملكة

 خالل  استعراضه اجراءات الحكومة لحماية المال العام وانفاذ القانون وفتح المطارات

االنباط-عمان

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

م���وق���ف احل���ك���وم���ة واج����راءات����ه����ا جت����اه ع����دد من 

الق�سايا ال�ساخنة املتداولة خالل االأيام االخرية، 

ارتكبت  ال��ع��ام وج��رائ��م  امل��ال  ومنها جهود حماية 

اخ����ريا وت��ط��ل��ب��ت ان��ف��اذ ال��ق��ان��ون، وم��و���س��وع فتح 

املطارات والباعة املتجولون.

واأكد رئي�س الوزراء يف كلمته اال�سبوعية، ام�س 

االأحد، على اأن حماربة الف�ساد وحماية املال العام 

توجيه ملكي كما هو مطلب �سعبي ولن نرتاجع 

ال��ع��ام، فهو  امل��ال  “ مو�سوع حماية  عنه، م�سيفا 

حيز  يدخل  ان  ما  ولكن  للجميع  مطلب  ك�سعار، 

التنفيذ اال ويواجه معار�سة ومقاومة �سديده من 

البع�س ».

وق���ال “ م��ن اأه���م االج�����راءات ال��ت��ي �ستتخذها 

دولية  اتفاقية  توقيع  هي  اال�سبوع  هذا  احلكومة 

واإع�����داد م�����س��روع ق��ان��ون ل��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات ح��ول 

ال�سريبية، وهذا  ال�سريبي واالزدواج��ي��ة  التهرب 

التهرب  �سبط  اىل  يهدف  م�سرتك  دويل  اإج���راء 

اآمنة”،  ال�سريبي، وتهريب االأم��وال اىل م��الذات 

من  كبري  ب�سكل  �سيحد  التوقيع  ه��ذا  اأن  م��وؤك��دا 

غري  بطريقة  للخارج  وتهريبها  االم���وال  غ�سيل 

قانونية .

ويف م��و���س��وع اجل���رائ���م ال��ت��ي ح�����س��دت ثالثة 

ارواح قبل اأيام، اأكد رئي�س الوزراء انه وبالرغم من 

املوؤ�سفة  الظواهر  ه��ذه  ت��زال  ال  العقوبات  تغليظ 

مبراجعة  �ستقوم  احلكومة  وان  ترافقنا،  وامل��وؤمل��ة 

املجل�س  مع  والتعاون  واالدوار  االج����راءات  جميع 

الوطني ل�سوؤون اال�سرة للحد منها، م�سددا على ان 

كل من يخرق القانون �سيحال اىل ق�سائنا العادل 

والنزيه و�ستطاله يد العدالة دون ا�ستثناء.

وفيما يتعلق بفتح املطارات اكد رئي�س الوزراء 

انه �سيكون هناك اإعالن ر�سمي هذا اال�سبوع يجيب 

عن جميع اال�ستف�سارات واال�سئلة والتخوفات من 

االأوىل  االأول���وي���ة  ان  م�����س��ددا على  امل���ط���ارات،  فتح 

اأبنائنا  ل��ع��ودة  �ستكون  امل��ط��ارات  فتح  م��و���س��وع  يف 

تعمل على  وان احلكومة  اخل���ارج  م��ن  االردن��ي��ن 

 “ زي��ادة الطاقة اال�ستيعابية ال�ستقبال املغرتبن 

ولكن بدون تعري�سهم واأ�سرهم للخطر.”وب�سان 

م��و���س��وع ال��ب��اع��ة امل��ت��ج��ول��ن، اك���د ال����رزاز ���س��رورة 

والتاأكد  ال��غ��ذاء  و�سالمة  العامة  ال�سحة  م��راع��اة 

اأن العربات ال تقف امام واجهات املحال التجارية 

وال تعيق حركة امل�ساة واملرور، ويف نف�س الوقت ويفيِ 

نعمل  ان  فواجبنا  ال�سعبة  االقت�سادية  الظروف 

على زيادة عدد اال�سواق ال�سعبية وال�سماح بتجوال 

الباعة يف مواقع حمددة “ وهذه ممار�سة موجودة 

يف كل دول العامل ».

وتاليا ن�س كلمة رئي�س الوزراء .

اإخ�����واين واأخ���وات���ي امل��واط��ن��ن ال�����س��الم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته

ع��ن جهود حماية  احل��دي��ث  �ساأ�ستكمل  ال��ي��وم، 

املال العام، و�ساأجيب عن العديد من اال�ستف�سارات 

املا�سي  االأ�سبوع  خ��الل  وردت��ن��ا  التي  والت�ساوؤالت 

ح���ول ه���ذا االأم����ر، ع��ر و���س��ائ��ل االع����الم وم��واق��ع 

التوا�سل االجتماعي.

ق�سايا  على  اأواًل  اأع���رج  ان  يل  ا�سمحوا  ولكن 

)�ساخنة( متداولة خ��الل االأي���ام االأخ���رية، ومنها 

ج���رائ���م ارت��ك��ب��ت، ت��دم��ي ال��ق��ل��ب وت��ط��ل��ب��ت ان��ف��اذ 

على  وتداعياته  املطارات  فتح  ومو�سوع  القانون، 

املغرتبن، ومو�سوع الباعة املتجولن.

ر�سائل �سريعة:

يف م��و���س��وع اجل���رائ���م ال���ت���ي ح�����س��دت ث��الث��ة 

اأرواح، وبالرغم من تغليظ العقوبات ال تزال هذه 

الظواهر املوؤ�سفة واملوؤملة ترافقنا.

و�سوف نقوم مبراجعة كافة االجراءات واالأدوار 

والتعاون مع املجل�س الوطني ل�سوؤون االأ�سرة للحد 

منها.

نوؤكد  اأن  بد  فال  القانون  باإنفاذ  يتعلق  وفيما 

لعملهم  ال��ع��ام  االأم���ن  رج���ال  بن�سامى  ثقتنا  على 

الدوؤوب واملخل�س واحلريف يف القب�س على كل من 

يخرق القانون ليحال لق�سائنا العادل والنزيه.

ون���وؤك���د م����رة اأخ�����رى ان ك���ل م���ن ي��خ��رج على 

القانون �ستطاله يد العدالة دون ا�ستثناء.

على  ال�ساهرة،  العن  االأمنية  اأجهزتنا  ن�سكر 

�سرعة ا�ستجابتها وتعاطيها مع مثل هذه الق�سايا .

الق�سية الثانية، وهي فتح املطارات واالأولوية 

االأوىل هنا هي لعودة اأبنائنا االردنين من اخلارج.

وه���ن���ا اأوؤك�������د ان���ن���ا ن��ع��م��ل ع��ل��ى زي������ادة ال��ط��اق��ة 

ب��دون  ول��ك��ن  امل��غ��رتب��ن،  ال�ستقبال  اال�ستيعابية 

تعري�س حياتهم واأ�سرهم للخطر.

و���س��ي��ك��ون ه��ن��اك اإع����الن ر���س��م��ي ه���ذا اال���س��ب��وع 

���س��ي��ج��ي��ب ع����ن ك���اف���ة اال����س���ت���ف�������س���ارات واال���س��ئ��ل��ة 

والتخوفات من فتح املطارات.

ال��ق�����س��ي��ة ال���ث���ال���ث���ة، وه�����ي م���و����س���وع ال��ب��اع��ة 

املتجولن.

�ساأناق�س اليوم مع جمل�س الوزراء هذه الق�سية 

املهمة.

طبعاً علينا ان نراعي ال�سحة العامة و�سالمة 

الغذاء .

اأم��ام  تقف  ال  العربات  ان  التاأكد  علينا  وطبعاً 

امل�ساة  حركة  تعيق  وال  التجارية  امل��ح��ال  واج��ه��ات 

وامل��������رور، ول���ك���ن يف ن��ف�����س ال���وق���ت ويفيِ ال���ظ���روف 

االقت�سادية ال�سعبة فواجبنا ان نعمل على زيادة 

بتجوال  ال�سماح  واأي�سا  ال�سعبية،  اال���س��واق  ع��دد 

الباعة يف مواقع حمددة.

وهذه ممار�سة موجودة يف كل دول العامل ولكن 

علينا تنظيمها.

ك�سعار،  فهو  ال��ع��ام،  امل���ال  حماية  مو�سوع  اأم���ا 

مطلب للجميع، ولكن ما ان يدخل حيز التنفيذ 

اإال ويواجه معار�سة ومقاومة �سديدة من البع�س .

تظلمات  ب�سبب  ي��ك��ون  ق��د  املعار�سة  م��ن  ج��زء 

م�سروعة، وجزء اآخر قد يكون مقاومة من جهات 

تك�سبت من الو�سع القائم على مدى عقود، واأي 

تغيري يف هذا الو�سع �سيوؤثر على م�ساحلها، لذا 

اي  م��ا لديها م��ن جهد ملقاومة  ك��ل  جتدها تبذل 

تغيري قد مي�س مبكت�سباتها! .ويف جميع احلاالت 

فان الق�ساء هو الفي�سل، واملتهم بريء حتى تثبت 

وا���س��دار  الق�ساء  ق��رار  ا�ستباق  يجوز  وال  ادان��ت��ه، 

باأمره  الق�ساء  يُبت  مل  �سخ�س  اأي  بحق  االحكام 

بعد.

واود ان اأوؤك��د على اأن حماربة الف�ساد وحماية 

املال العام توجيه ملكي كما هو مطلب �سعبي ولن 

نرتاجع عنه ابدا .

اخواين واخواتي �سوف يقر جمل�س الوزراء هذا 

اال�سبوع جمموعة من م�ساريع القوانن واالنظمة 

ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  وه��ي��ئ��ة  املحا�سبة  دي����وان  مل��ن��ح 

الف�ساد مزيداً من اال�ستقاللية يف عملها.

ومن اأهم االج��راءات التي �ستتخذها احلكومة 

واإع���داد  دولية  اتفاقية  توقيع  ه��ي:  اال�سبوع  ه��ذا 

م�سروع قانون لتبادل املعلومات مع الدول املوقعة 

ال�سريبية،  ال�سريبي واالزدواج��ي��ة  التهرب  حول 

ي��ه��دف اىل �سبط  اإج�����راء دويل م�����س��رتك  وه����ذا 

اإىل مالذات  االأم���وال  وتهريب  ال�سريبي  التهرب 

�سيحد  الأن��ه  التوقيع  بهذا  فخورون  ونحن  اآمنة، 

ب�سكل كبري من غ�سيل االأم��وال وتهريبها للخارج 

بطريقة غري قانونية .

ونعمل حاليا على تعديل نظام دائرة اجلمارك 

بنظام متطور يخت�سر الوقت الالزم لالإفراج عن 

الب�سائع اىل ن�سف الوقت املتطلب حاليا، ومّيكن 

الدائرة من تقييم اأف�سل للب�ساعة ما �سيزيد من 

تناف�سية ميناء العقبة ومراكزنا احلدودية ويعزز 

حماية املال العام.

و�سع  ح��ول  اال�سئلة  م��ن  الكثري  و�سلتنا  كما 

االي��رادات  وا�ستف�سارات عدة عن  املوازنة احل��ايل، 

والنفقات، وكذلك عن املنح والقرو�س، وعن اآليات 

ال�سرف  اأن  م��ن  ال��ت��اأك��د  وكيفية  ال�سرف  واأوج���ه 

كان وفقا لالأولويات و�سمن االجراءات القانونية 

ال�سحيحة.

واي�����س��ا ا���س��ت��ف�����س��ارات ح���ول ط��ل��ب��ات التق�سيط 

ال��غ��رام��ات، وعليه فقد  اأو االإع��ف��اء م��ن  لل�سريبة 

امل��ال��ي��ة لتقدمي تقرير هذا  وج��ه��ت م��ع��ايل وزي���ر 

ال��ن��ف��ق��ات واالي�����رادات  اال���س��ب��وع ح���ول م�ستجدات 

والفجوة بينهما لل�ستة اأ�سهر االأوىل من هذا العام 

2020 وحتديث التقرير ب�سكل �سهري وعر�سه 
من خالل و�سائل االعالم.

اأي�سا فيما يخ�س  ووجهت معايل وزير املالية 

دائرة �سريبة الدخل واملبيعات واجلمارك، باإعادة 

او  ُلب�سا  ت�سبب  ال��ت��ي  التعليمات  ك��اف��ة  يف  النظر 

واملكلفن،  امل��واط��ن��ن  ع��ن��د  التف�سري  يف  �سبابية 

وحتديد بدائل االعرتا�س اأو التظلم التي ت�سّهل 

حل اأية ملفات عالقة.

التي ترغب  ال�سركة  اأو  املواطن  اأن  اأوؤك��د  وهنا 

بت�سحيح اقراراتها ال�سريبية ال�سابقة من تلقاء 

نف�سها ت�ستطيع ذلك وبدون ان يرتتب عليها اأية 

فوائد وغرامات عن االإقرارات ال�سابقة.

ترغب  �سركة  او  م��واط��ن  اي  ان  اي�سا  واذك����ر 

بتق�سيط ال�سريبة على دفعات فذلك اي�سا متوفر 

على املوقع االإلكرتوين لل�سريبة .

اأن اأي مواطن او �سركة يعرت�س  واأوؤك��د اي�سا 

على التقديرات ال�سريبية والغرامات وي�سعى اىل 

ت�سوية، فباإمكانه التقدم اىل جلان الت�سوية، وهي 

البت يف  وق��د مت  ق��ا���ٍس،  جل��ان م�ستقلة يرتاأ�سها 

مئات من امللفات يف اال�سهر القليلة املا�سية و�سوف 

حتى  والتعليمات  االج�����راءات  تطوير  اىل  ن�سعى 

ن�سهل االلتزام ال�سريبي .

الغالبية العظمى  ا�سكر  وهنا ال ي�سعني اال ان 

امللتزمة من مواطنينا وقطاعنا اخلا�س .

واخريا تاأتينا الكثري من اال�سئلة حول االأوامر 

البنية  م�ساريع  يف  االن�ساءات  قطاع  يف  التغيريية 

التوا�سل  و�سائل  على  املو�سوع  ويتفاعل  التحتية 

االجتماعي .

العقد،  التغيريية ج��زء من  االأوام���ر  بب�ساطة، 

بالت�سميم،  اخ��ط��اء  مثل  ومتطلبات  ا�سباب  ولها 

وعدم دقة جدول الكميات واأمور اأخرى يف امليدان 

اثناء التنفيذ، وهذا اأمر طبيعي وله حمددات على 

اأن ال تزيد عن 25 باملئة من قيمة العطاء .

ولكن لال�سف تكرار هذه احلالة وحجمها املايل 

 700 زي���ادة  العطاءات اىل  ال��ذي و�سل يف بع�س 

باملئة يوجب �سبط التعليمات واالج���راءات للحد 

م��ن ه��ذه االوام����ر اال حل���االت ال�����س��رورة وح�سب 

�سالحيات حمددة.

وق���د وج��ه��ت م��ع��ايل وزي���ر اال���س��غ��ال لتو�سيح 

االج��راءات التي قامت بها احلكومة ل�سبط هذه 

الظاهرة، واحلمد هلل االوام��ر التغيريية يف نزول 

كبري عددا وقيمة.

وهنا فقط اود ان اوؤكد على ثقتنا التامة بقطاع 

االن�ساءات ب�سقيه )املقاولون واال�ست�ساريون( وعلى 

اهمية القطاع وم�ساهمته باالقت�ساد الوطني .

واث���ب���ت ه����ذا ال��ق��ط��اع وج������وده ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 

االقليمي ب�سكل نعتز به .

ختاماً نوؤّكد، اأّن حماية املال العام هي م�سوؤولّية 

م�سرتكة، على احلكومة من جهة، وعلى املواطنن 

من جهة اأخرى،

واأوّد اأن اأ�سكر املواطنن على دعمهم ووقوفهم 

خلف االإجراءات التي اتخذتها احلكومة واالأجهزة 

ة يف هذا املجال. املخت�سّ

وك��م��ا تعّهدنا م��ن ق��ب��ل، ل��ن ن��ت��ه��اون يف اتخاذ 

ما يلزم ل�سون امل��ال ال��ع��ام، ومنع االع��ت��داء عليه، 

الت�سريعات  خمتلف  وت��ط��وي��ر  االإن���ف���اق،  و���س��ب��ط 

التي متّكننا من حماية حقوق املواطنن ومقّدرات 

الوطن.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

االنباط-عمان

اع��ل��ن��ت م��دي��ري��ة االم����ن ال��ع��ام ام�����س ان��ه��ا 

اعدت خططاً امنية ت�سرتك بها كافة االدارات 

الوقائي  االمن   ، اجلنائي  البحث   ( اجلنائية 

ال�سرطة  وم��دي��ري��ات   ) امل��خ��درات  مكافحة   ،

واملراكز االمنية لتنفيذ حمالت امنية مكثفة 

اجلرمية  اال�سبقيات  ذوي  من  املجرمن  على 

اجلرمية  ن�ساطاتهم  ميار�سون  زالوا  ما  ممن 

ويهددون املواطنن وال�سلم املجتمعي .

واأكدت املديرية يف بيانها ان هذه احلمالت 

ال��ت��ي ���س��ي��ب��ا���س��ر ب��ه��ا اع���ت���ب���اراً م���ن ه���ذا ال��ي��وم 

وتهدف ل�سبط كافة ا�سكال اجلرمية و�سبط 

واي��ق��اف ك��ل م��ن ي��ق��وم ب��ارت��ك��اب اجل��رمي��ة او 

ات��اوات  فر�س  حماولة  او  بارتكابها  التهديد 

على املواطنن حتت التهديد خا�سة من قبل 

و�سيتم  اجلرمية  اال�سبقيات  ذوي  اال�سخا�س 

واالداري���ة  القانونية  االج����راءات  كافة  ات��خ��اد 

ارتكابهم الأعمالهم  بحقهم ومبا ي�سمن عدم 

على  وال��ت��ع��دي  البلطجة  اع��م��ال  و  اجل��رم��ي��ة 

االآخرين م�ستقباًل .

واأك���دت امل��دي��ري��ة ان��ه وب��ال��ت��وازي م��ع ذلك 

م��روري��ة  ح��م��الت  امل���روري���ة  االدارات  �ستنفذ 

م��ك��ث��ف��ة ل�����س��ب��ط امل��خ��ال��ف��ات اخل���ط���رة وال��ت��ي 

ال��ط��ري��ق خا�سة  ���س��الم��ة م�����س��ت��خ��دم��ي  ت��ه��دد 

وبطرق  بتهور  والقيادة  الت�سحيط  خمالفات 

املركبات  �سائقو  بها  يقوم  والتي  ا�ستعرا�سية 

وال���دراج���ات ال��ن��اري��ة وي�����س��ت��ك��ي م��ن��ه��ا االخ���وة 

امل��واط��ن��ون ب��ا���س��ت��م��رار وت�����س��ب��ب ل��ه��م االزع���اج 

وت���ه���دد ح��ي��ات��ه��م و���س��ُي��ت��خ��ذ ب��ح��ق ال�����س��ائ��ق��ن 

واالدارية  القانونية  العقوبات  اأ�سد  املخالفن 

املخالفات  تلك  ملثل  ت��ك��راره��م  ب��ع��دم  الكفيلة 

. م�ستقباًل 

بكافة االخوة  العام  وُتهيب مديرية االمن 

تلك  تنفيذ  اث��ن��اء  م��ع��ه��ا  ال��ت��ع��اون  امل��واط��ن��ن 

�سكاويهم  ب��اإي�����س��ال  ال����رتدد  وع���دم  احل��م��الت 

مثل  �سبط  �ساأنه  من  ما  وك��ل  ومالحظاتهم 

اولئك اال�سخا�س على هاتف الطوارئ املوحد 

مديرية  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  خ��الل  م��ن  او   )٩١١(

االت�سال  و�سائل  ع��ر  وادارات��ه��ا  ال��ع��ام  االم��ن 

املعلومات  تلك  مع  التعامل  و�سيتم   ، املختلفة 

بكل �سرية وحزم .

االنباط-عمان

الع�سكرين،  املتقاعدين  موؤ�س�سة  وق��ع��ت 

و���س��رك��ة امل����ازور ل��ل��ح��ل��ول االل��ك��رتون��ي��ة ام�س 

االح������د، ات���ف���اق���ي���ة ل���ت���وف���ري خ���دم���ات خ��ا���س��ة 

مبكتب تك�سي املطار.

املوؤ�س�سة يف بيان ام�س االحد، اىل  وا�سارت 

ان االتفاقية تت�سمن توفري خدمة االنرتنت 

ال���داخ���ل���ة �سمن  ال��ت��ك�����س��ي  ����س���ي���ارات  جل��م��ي��ع 

االتفاقية والبالغ عددها 228 �سيارة، ونظام 

اإدارة وتتبع “جي بي ا�س”، و�سا�سات اإعالنية.

واو�سحت املوؤ�س�سة ان االتفاقية تن�س على 

التك�سي،  ملركبات  حجز  مكتب  وجتهيز  اإع��داد 

على  اإع��الن��ات خارجية  و���س��ع  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

�سيارات تك�سي املطار.

ك��م��ا ت��ت�����س��م��ن االت���ف���اق���ي���ة خ���دم���ات ط��ل��ب 

ذكي  تطبيق  طريق  عن  املطار  تك�سي  وحجز 

ي��ت��م ت��ن��زي��ل��ه ع��ل��ى االأج���ه���زة اخل��ل��وي��ة، بحيث 

ي�سمح باحلجز امل�سبق لل�سيارة وموقع احلجز 

وال��ت�����س��ع��رية، م��ع ب��ي��ان ���س��ورة ال�����س��ائ��ق ورق��م 

ال�سيارة املراد حجزها. ويتم بح�سب االتفاقية 

ال��ق��ادم��ن  للم�سافرين  دور  ب��ط��اق��ات  اإع��ط��اء 

اىل  باالإ�سافة  املطار،  يف  الو�سول  قاعات  اىل 

وحتذيرية  ودعائية  ترحيبية  ر�سائل  اإر���س��ال 

امل��ل��ك��ة علياء  ل��ه��م، ف���ور و���س��ول��ه��م اىل م��ط��ار 

الدويل.

االنباط-عمان

اأطلقت وزارة الرتبية والتعليم ام�س االحد، 

خ���دم���ة ل��ت�����س��ج��ي��ل ال��ط��ل��ب��ة االردن����ي����ن خ���ارج 

االلكرتوين  ال��راب��ط  على  امل��دار���س  يف  اململكة 

http://apps .moe .gov .jo/ (

.)/app/foreignersStudents
االدارية  لل�سوؤون  الوزارة  عام  امن  وقالت 

اط��الق  ان  قبيالت  جن��وى  ال��دك��ت��ورة  واملالية 

ال����راب����ط ي����اأت����ي يف اط������ار ح���زم���ة اخل���دم���ات 

لت�سهيل  ال����وزارة  ال��ت��ي وف��رت��ه��ا  االل��ك��رتون��ي��ة 

الطلبة  وبخا�سة  االردنين  املواطنن  و�سول 

على خدماتها ومتكينهم من احل�سول عليها.

ومي������ك������ن ال��������راب��������ط اجل�������دي�������د ب���ح�������س���ب 

من  االردن  خ��ارج  الطلبة  قبيالت،  الدكتورة 

املقبل  ال��درا���س��ي  للعام  امل��دار���س  يف  الت�سجيل 

بها  ال��ت��ح��اق��ه��م  لت�سهيل   ،2021/2020
عند عودتهم اىل ار�س الوطن، ومتكينهم من 

التعليم عن بعد عر  اال�ستفادة من منظومة 

من�سة الوزارة حلن عودتهم اىل اململكة.

وب���ي���ن���ت ان ه�����ذه اخل����دم����ة ت��ت��ي��ح ل������وزارة 

ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م م��ع��رف��ة اأع������داد ال��ط��ل��ب��ة 

ال����راغ����ب����ن ب����االل����ت����ح����اق ب�����امل�����دار������س ����س���واء 

ح�����س��ر  وك����ذل����ك  اخل����ا�����س����ة،  اأو  احل���ك���وم���ي���ة 

والقرطا�سية  والكتب  اللوازم  من  احتياجاتها 

امل��در���س��ي��ة ال���الزم���ة، وت��وج��ي��ه ج��ه��ود ال����وزارة 

نحو توفري البيئة املدر�سية الالزمة للطلبة.

االثنني   20/ 7 / 2020

 محاربة الفساد وحماية المال العام توجيه ملكي 
ومطلب شعبي ولن نتراجع عنه

 األولوية عند فتح المطارات هي عودة أبنائنا من الخارج بدون 
تعريضهم أو أسرهم للخطر



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

اأوراجن  موظفي  من  جمموعة  تطوع 

-املن�سة  “نحُن”  من�سة  عببر  االأردن 

الببوطببنببيببة لببتببطببوع ومبب�ببسبباركببة البب�ببسببببباب، 

بتقدمي جل�سات تدريبية عر االإنرتنت 

م�سخرين  متنوعة،  جماالت  يف  لل�سباب 

خبببراتبببهبببم املببهببنببيببة لببتببمببكببن املببتببدربببن 

مببن اال�ببسببتببفببادة مببنببهببا، وذلبببك انببطبباقبباً 

تويل  التي  اأوراجن  بقيم  التزامهم  مببن 

ال�سباب،  قطاعات  لدعم  كبرياً  اهتماماً 

التعليم والتدريب، باالإ�سافة اإىل العمل 

البناء. املجتمعي 

و�ببسببل  “نحُن” حببلببقببة  مببنبب�ببسببة  تببعببد 

للتطوع  فببر�ببص  عببن  الباحثن  لل�سباب 

واملببب�بببسببباركبببة، واملبببوؤ�بببسببب�بببسبببات احلببكببومببيببة 

ومببنببظببمببات املببجببتببمببع املبببببدين و�ببسببركببات 

بببهببدف  االأردن،  يف  اخلببببا�ببببص  البببقبببطببباع 

اخلرات  وتبادل  العطاء  ثقافة  ت�سجيع 

من  لتمكينهم  ال�سباب  مهارات  وتعزيز 

امل�ساركة يف بناء جمتمعاتهم.

اجلبببلببب�بببسبببات  يف  املبببببوظبببببفبببببون  ورّكبببببببببببز 

الببتببدريبببببيببة عبببر املببنبب�ببسببة عببلببى حمببباور 

البببتبببكبببنبببولبببوجبببيبببا، البببتببب�بببسبببويبببق، املببببهببببارات 

التوا�سل  مببهببارات  االقببتبب�ببسبباد،  الببذاتببيببة، 

وحببببل املبب�ببسببكببات، كبببل حبب�ببسببب خبببراتبببه، 

ببباعببتبببببارهببا مبببقبببّومبببات هبببامبببة لببتببجببارب 

العمل على اختافها.

مبب�ببسبباركببة  اأن  االأردن  اأوراجن  وبببيببنببت 

الببهببادفببة  “نحن”  من�سة  يف  موظفيها 

للم�سوؤولية  ا�سرتاتيجيتها  حتت  يندرج 

الدائم  حر�سها  اإىل  الفتة  االجتماعية، 

الببتببغببيببري  يف  فببباعبببًا  دوراً  اأدائببببهببببم  عببلببى 

ال�سركة  خببارج  اأو  داخببل  �سواًء  االإيجابي 

ومبا يعود بالنفع على املجتمع.

واأكبببببببدت البب�ببسببركببة �ببسببعببيببهببا لببتبب�ببسببخببري 

البببو�بببسبببائبببل البببرقبببمبببيبببة االآمببببنببببة يف دعبببم 

بالتما�سي  مبهاراتهم  واالرتقاء  ال�سباب 

فريو�ص  ملجابهة  املتبعة  االإجبببراءات  مع 

كببببورونببببا، وخبببا�بببسبببة عبببر املببنبب�ببسببة الببتببي 

املتحدة  االأمم  ومنظمة  نببوى  اأطلقتها 

مع  بببالبب�ببسببراكببة  “يوني�سف”  لببلببطببفببولببة 

موؤ�س�سة ويل العهد وبالتعاون مع وزارة 

ال�سباب.

االنباط-عمان

اأعلنت جمموعة كابيتال بنك ام�ص عن 

ال�سركات  لتحفيز  جديد  برنامج  اإطبباق 

نطاق  تو�سيع  على  وم�ساعدتها  االأردنببيببة 

اأعمالها بالدخول اإىل ال�سوق العراقي.

ووفببببقبببباً لبببلبببرنبببامبببج اجلببببديببببد �ببسببتببقببوم 

كببباببببيبببتبببال لببباإ�بببسبببتبببثبببمبببارات وهبببببي الببببببذراع 

مع  وبالتعاون  بنك  لكابيتال  اال�ستثماري 

بت�سهيل  العاملية   Eversheds �سركة 

الكبرية  االأردنية  ال�سركات  اأمببام  الطريق 

بالدخول  املهتمة  واملتو�سطة  وال�سغرية 

اىل ال�سوق العراقي ، من خال تزويدهم 

بت�سجيل  املتعلقة  اال�ست�سارية  باخلدمات 

ال�سركات، والت�سجيل ال�سريبي وال�سمان 

االإجبببتبببمببباعبببي، واال�ببسببتبب�ببسببارات الببقببانببونببيببة 

واللوج�ستية.

كببمببا �ببسببتبب�ببسببتببفببيببد الببب�بببسبببركبببات االأردنببببيببببة 

العراقي  ال�سوق  يف  باال�ستثمار  الببراغبببببة 

مببببن اخلببببدمببببات املببتببكببامببلببة املبببقبببدمبببة مببن 

جمبببمبببوعبببة كببباببببيبببتبببال ببببنبببك والببببتببببي تبب�ببسببم 

كابيتال  و�سركة  العراقي  االأهلي  امل�سرف 

لبباإ�ببسببتببثببمببارات؛ وذلبببببك مبببن خببببال فتح 

ال�سركات  لببهببذه  البببازم  البنكي  احلبب�ببسبباب 

وتقدمي   ، العراقي  االأهلي  امل�سرف  لدى 

والببتبب�ببسببهببيببات  االأمببببببببوال  اإدارة  خبببدمبببات 

يف  احتياجاتهم  لتلبية  الببازمببة  البنكية 

متويل  ا�ست�سارات  اىل  باالإ�سافة  العراق، 

راأ�ببببص املببببال املببقببدمببة مببن �ببسببركببة كببابببيببتببال 

لبباإ�ببسببتببثببمببارات، وغبببريهبببا مبببن اخلببدمببات 

التي  واال�ستثمارية  واال�ست�سارية  البنكية 

تبب�ببسببمببن لببهببم اأفبب�ببسببل احلبببلبببول املببتببكببامببلببة 

ل�سركاتهم.

وياأتي اإطاق هذا الرنامج اإدراكاً من 

التكامل  الأهمية  بنك  كابيتال  جمموعة 

لتحقيق  والعراقي  االأردين  االقت�ساد  بن 

بنك  كابيتال  اأن  حيث  املببتبببببادلببة،  املنفعة 

يببعببد مببن اأوائبببببل البببببنببوك االأجببنبببببيببة الببتببي 

تواجدت يف العراق ، من خال ا�ستحواذه 

االأهببلببي  املبب�ببسببرف  يف  الغالبية  ح�سة  على 

العراقي ) 62% من راأ�ص املال(.

الرنامج  هذا  اإطبباق  على  تعليقه  ويف 

اجلبببديبببد، قبببال رئببيبب�ببص قببطبباع االأعبببمبببال يف 

يف  “اأدركنا  كببلببيببب:  يببا�ببسببر  بببنببك  كببابببيببتببال 

ال�سوق  اأهببمببيببة وجببودنببا يف  بببنببك  كببابببيببتببال 

الببببعببببراقببببي الببببببببذي ميبببتبببلبببك البببكبببثبببري مببن 

مرور  بعد  واليوم  االقت�سادية،  االإمكانات 

اأثبببببببت تببواجببدنببا يف هببذا  15 عبببامببباً  قبببراببببة 

ال�سوق احليوي والكبري قيمة م�سافة لنا 

ولعمائنا من جمموعة كابيتال بنك. ».

طرحنا  خبببال  “من  كببلببيببب:  واأ�بببسببباف 

لبببهبببذا الببببرنببببامببببج �ببسببنبب�ببسبباعببد الببب�بببسبببركبببات 

وتخ�س�ساتها  اأنببواعببهببا  بببكببافببة  االأردنبببيبببة 

عببلببى تببو�ببسببيببع نبببطببباق اأعببمببالببهببا ودخببولببهببا 

حيث  ثابتة،  بخطى  العراقي  ال�سوق  اىل 

بنك من خال  كابيتال  �ستقدم جمموعة 

كابيتال  و�سركة  العراقي  االأهلي  امل�سرف 

لبباإ�ببسببتببثببمببارات، وبببالببتببعبباون مبببع �ببسببركببات 

اال�ست�سارية  اخلدمات  متخ�س�سة،  عاملية 

لهذه  الببازمببة  واللوج�ستية  والقانونية 

ال�سوق  اإىل  بالدخول  الراغبة  ال�سركات 

العراقي.«

االأهبببلبببي  املببب�بببسبببرف  اأن  كببلببيببب  واأو�ببببسببببح 

العراقي ن�سط يف متويل التجارة يف جميع 

العراق من خال فتح االعتمادات،  اأنحاء 

الازمة  االإئتمانية  الت�سهيات  وتقدمي 

يقدم  حيث  ال�سركات،  قطاع  من  لعمائه 

يف  للم�ستثمرين  متويل  خدمات  امل�سرف 

مبب�ببسبباريببع �ببسببمببال وجببنببوب الببببباد، اإ�ببسببافببة 

الذين  للم�ستثمرين  امل�سورة  تقدمي  اإىل 

يبب�ببسببعببون لببلببحبب�ببسببول عببلببى اال�ببسببتببثببمببارات 

املربحة.

العراقي  االأهلي  امل�سرف  اأن  اإىل  ولفت 

التي  التجاري  التمويل  اتفاقية  و�سمن 

وقعها يف وقت �سابق مع موؤ�س�سة التمويل 

الدولية )IFC( ي�سهل على عمائه من 

قببطبباع البب�ببسببركببات الببو�ببسببول اإىل االأ�ببسببواق 

اأعببمببال هذه  مببن منببو  يعزز  العاملية، ومبببا 

ال�سركات وي�ساعدها على حتقيق االأرباح.

وتببببببدعببببببو جمببببمببببوعببببة كببببابببببيببببتببببال بببنببك 

ال�سركات املهتمة بهذا الرنامج

اإىل التوا�سل على االأرقام التالية:

0798626886

0797880521

موظفو أورانج األردن يشاركون خبراتهم عبر منصة »نحن«

»مجموعة كابيتال بنك« تطلق برنامج لتشجيع الشركات األردنية 
على توسيع نطاق أعمالها في السوق العراقي

االثنني   20  /  7  / 2020

 االنباط-عمان

اأعببلببنببت نببقببابببة جتبببار ومببنببتببجببي االأثببباث 

الوكالة  املمول من  تنمية  برنامج  اإطاق 

الببفببرنبب�ببسببيببة لببلببتببنببمببيببة، واملبببببدار مببن مببركببز 

تطوير االأعمال وبالتعاون مع النقابة.

ام�ص  �سحفي،  بيان  يف  النقابة  وقالت 

فر�ص  خللق  يهدف  الرنامج  اإن  االأحببد، 

وال�سوري،  االأردين  لل�سباب  جديدة  عمل 

مببن خبببال تببدريببب الببببباحببثببن عببن عمل، 

العمل،  �سوق  يف  الإدماجهم  وتقنياً،  مهنياً 

وتببعببيببيببنببهببم ببببعبببد البببتبببدريبببب يف خمببتببلببف 

مبب�ببسببانببع ومبب�ببسبباغببل االأثبببببباث املبب�ببسبباركببة يف 

البببرنبببامبببج، مببببا يببتببنببا�ببسببب واالحببتببيبباجببات 

للقطاع. الفعلية 

كببمببا يبببهبببدف البببرنبببامبببج، لببلببمبب�ببسبباهببمببة 

باحلد من ن�سب الفقر والبطالة وال�سيما 

واإربببد  عمان  وهببي  امل�ستهدفة،  املناطق  يف 

والببببزرقبببباء وجبببر�بببص وعبببجبببلبببون، وتببطببويببر 

لاعتماد  ال�سبابية  والببعببقببلببيببة  البب�ببسببلببوك 

العمل  ثقافة  لن�سر  اإ�ببسببافببة  البببذات،  على 

املهني.

وتببتببوزع حمببباور الببتببدريببب عببلببى ثاثة 

جوانب هي التوعية والتدريب، والتاأهيل 

ال�سناعي  القطاع  العمل يف  �سوق  لدخول 

وتوفري  االقببتبب�ببسببادي  والتمكن  واملببهببنببي، 

فر�ص العمل لل�سباب، واإيجاد فر�ص عمل 

يف قطاع �سناعة االأثاث.

االإنببتبباج  اأ�ببسببحبباب ور�ببص  النقابة  ودعببت 

واملببب�بببسبببانبببع البببراغبببببببن بببباال�بببسبببتبببفبببادة مببن 

الببريببد  عببر  معها  للتوا�سل  الببرنببامببج، 

االإلبببببببكبببببببرتوين، وحتببببديببببد عبببببدد البببعبببمبببال 

فرتة  اأن  علماً  بتدريبهم،  يرغبون  الذين 

التدريب متتد بن �سهر اإىل ثاثة اأ�سهر.

نقابة تجار ومنتجي األثاث تعلن عن مبادرة التدريب 
المنتهي بالتشغيل

السماح بفتح غرف القياس 
في قطاع األلبسة

»الملكية األردنية« تطمينات حكومية 
لدعم نشاطات الشركة في المستقبل

40% نسبة توظيف المرأة في هيئة 
تنظيم االتصاالت

بورصة عمان تغلق تداوالتها 
على ارتفاع

االنباط-عمان

قبببببببرر وزيببببببببر الببب�بببسبببنببباعبببة والببببتببببجببببارة 

والببببتببببمببببويببببن طببببببببارق احلببببببمببببببوري امببب�بببص 

االألب�سة  قببطبباع  ملببنبب�ببسبباآت  البب�ببسببمبباح  االأحببببد، 

الببقببيببا�ببص  غببببرف  بببفببتببح  “والنوفوتيه” 
�سمن معايري ال�سحة وال�سامة العامة.

ممببثببل قببطبباع االألببببب�ببسببة واملبببجبببوهبببرات 

وع�سو جمل�ص اإدارة غرفة جتارة االأردن 

اأنببه  اأكبببد  يف ت�سريح  الببقببوا�ببسببمببي،  اأ�ببسببعببد 

متببت املببوافببقببة عببلببى طببلببب الببقببطبباع بفتج 

غرف القيا�ص يف حمال االألب�سة من قبل 

وزارة ال�سناعة والتجارة.

يف  طالب  القطاع  اأن  القوا�سمي  وبن 

وقت �سابق بفتح غرف القيا�ص؛ لت�سهيل 

عببمببل حمبببال االألببببب�ببسببة، وجبببرت املببوافببقببة 

ر�سمي  بكتاب  الببيببوم  الببقببطبباع  طلب  على 

�سادر عن وزارة ال�سناعة والتجارة.

اأعمال  ا�ستاأنفت  قد  احلكومة،  وكانت 

قببطبباع االألببببب�ببسببة واالأحببببذيببببة عبببن طببريببق 

البببببببيبببع املبببببببا�بببسبببر، بببب�بببسبببرط مبببنبببع قببيببا�ببص 

تبديلها  اأو  املببحببال،  هببذه  داخببل  املبباببب�ببص 

ني�سان/اأبريل  �سهر  بنهاية  اإرجاعها،  اأو 

املبببا�بببسبببي، بببعببد اإغببباقبببهبببا �ببسببمببن تببدابببري 

كورونا  فريو�ص  انت�سار  ملنع  احببرتازيببة؛ 

امل�ستجد.

االنباط-عمان

– اخلطوط اجلوية  عالية  �سركة  ح�سلت 

وزارة  من  تطمن  كتاب  على  االأردنببيببة  امللكية 

املببالببيببة، حببيببث تببنببوي احلببكببومببة دعبببم ن�ساطات 

البب�ببسببركببة يف املبب�ببسببتببقبببببل، وفبببق الببقببوائببم املببالببيببة 

عن  املببببايل  البببواقبببع  ت�ستعر�ص  الببتببي  لل�سركة 

الربع االأول من العام احلايل.

وبح�سب القوائم املالية، فاإنه جرى ت�سكيل 

اإىل  اإ�سافة  جلنة ت�سم وزارتي املالية والنقل، 

وهيئة  املركزي،  والبنك  االجتماعي،  ال�سمان 

دعم  خطة  ملراجعة  املبببدين؛  الببطببريان  تنظيم 

البب�ببسببركببة متببا�ببسببيببا مببع تببو�ببسببيببات احتببباد النقل 

حببول  “اإياتا” لببلببحببكببومببات  البببببدويل  اجلببببوي 

الببدعببم مببن خال  اإجبببببراءات  الببعببامل لت�سهيل 

البببرامبببج البببتبببي ميببكببن اأن تبببوفبببر املبب�ببسبباعببدات 

االأجبببببل  اإىل طبببويبببلبببة  واملبببتبببو�بببسبببطبببة  البببفبببوريبببة 

عن  وموظفيها  الببطببريان  قطاع  يف  لل�سركات 

طبببريبببق البببدعبببم املبببببايل املبببببا�ببسببر، وقبببرو�بببص اأو 

�سمانات قرو�ص واإعفاء من ال�سرائب.

 27 يف  املببوافببقببة  االإدارة  قبببرر جمببلبب�ببص  كببمببا 

 50 بقيمة  جببديببد  قببر�ببص  عببلببى   2020 نببيبب�ببسببان 

مليون دينار؛ لتمويل التدفقات النقدية، وفق 

امللكية.

واأو�بببسبببحبببت املببلببكببيببة االأردنببببيببببة اأنبببببه دخببلببت 

واملقر�سن  الطائرات  موؤجري  مع  مفاو�سات 

الإعببببادة جببدولببة دفببعببات االإيبببجبببار والببقببرو�ببص.

اململكة

االنباط-عمان

قبببال رئببيبب�ببص جمببلبب�ببص مببفببو�ببسببي هيئة 

تببنببظببيببم قبببطببباع االتبببب�ببببسبببباالت البببدكبببتبببور 

املهند�ص غازي اجلبور اإن ن�سبة توظيف 

املبببببراأة يف الببهببيببئببة بببلببغببت40%، كببمببا زادت 

 46 اال�ببسببرافببيببة  للوظائف  توليها  ن�سبة 

% يف عام 2020 باملقارنة مع العام 2019، 

حيث زاد عدد الوظائف اال�سرافية التي 

الببعببام  مببوظببفببات يف   8 مببن  املببببراأة  تولتها 

 ،2020 الببعببام  يف  مببوظببفببة   19 اإىل   2015

وتبببنبببوعبببت هببببذه البببوظبببائبببف االإ�بببسبببرافبببيبببة 

الفنية  الهيئة  تخ�س�سات  خمتلف  بببن 

واالإدارية. التخ�سي�سة منها 

اجلبور يف  ا�ستقبال  خببال  ذلببك  جبباء 

الببعببامببة للجنة  الببهببيببئببة لبباأمببيببنببة  مبببببنببى 

الوطنية االأردنية ل�سوؤون املراأة الدكتورة 

�ببسببلببمببى الببنببمبب�ببص، بببهببدف اإطبباعببهببا على 

جببهببود الببهببيببئببة يف جمبببال دعبببم ومتببكببن 

تعزيز  واال�ستفادة من جتربتها يف  املراأة 

هذا اجلانب من قبل الهيئة.

اأكببببد اجلبببببببور اأن الببهببيببئببة قببامببت  كببمببا 

بببتببنببفببيببذ البببعبببديبببد مبببن املبببببببببادرات لببدعببم 

موؤخراً  الهيئة  قيام  منها  اجلانب،  هببذا 

بببطببرح عببطبباءالإنبب�ببسبباء حبب�ببسببانببة لببرعببايببة 

اأببببنببباء املبببوظبببفبببات البببعبببامبببات يف الببهببيببئببة 

�ببسببمببن مبب�ببسبباريببع حتببفببيببز الببعببمببل لببلببمببراأة 

تنظيم  اإىل  باال�سافة  املجتمع،  وخدمة 

جببلبب�ببسببات وبببببرامببببج تبببوعبببويبببة بببالببتببعبباون 

حببول  لل�سرطان  احلبب�ببسببن  موؤ�س�سة  مببع 

�ببببسببببرورة واأهبببمبببيبببة الببكبب�ببسببف املبببببببّكبببر عببن 

�ببببسببببرطببببان الببببثببببدي ملببببوظببببفببببات البببهبببيبببئبببة، 

بببرت�ببسببيببح )7( من  الببهببيببئببة  قبببامبببت  كببمببا 

بناء  بببرنببامببج  يف  للم�ساركة  مببوظببفبباتببهببا 

متكن  م�سروع  �سمن  القيادية  القدرات 

عقده  مت  والببذي  العام  القطاع  املببراأة يف 

الببعببام  الببقببطبباع  تببطببويببر  قبببببل وزارة  مبببن 

بالتعاون مع الوكالة االمريكية للتنمية 

.)USAID(الدولية

�سلمى  البببدكبببتبببور  اأثبببنبببت  مبببن جببانبببببهببا 

من  املبذولة  اجلهود  كافة  على  النم�ص 

املراأة  الهيئة يف جمال متكن  اإدارة  قبل 

واأكببببدت عببلببى اأهببمببيببة قببطبباع االتبب�ببسبباالت 

من  يتيحه  ومببا  املعلومات  وتكنولوجيا 

قدمت  كما  املببراأة،  ومتكن  لدعم  فر�ص 

النم�ص امل�سورة والن�سح ملوظفات الهيئة 

و�سجعتهم على موا�سلة العمل وحتقيق 

البببطبببمبببوحبببات وقببببدمببببت بببعبب�ببص االأفببببكببببار 

واملبببقبببرتحبببات الببتببي قبببد تبب�ببسبباهببم يف دعببم 

املراأة م�ستقبًا. ومتكن 

 االنباط-عمان

اأغببلببقببت بببور�ببسببة عببمببان امبب�ببص االأحببببد، على 

 1796 على  مببوزعببة  �سهم،  مليون  1ر4  تبببداول 

8ر2  بلغت  اإجببمببالببيببة  تببببداوالت  بقيمة  �سفقة 

مليون دينار. 

وارتفع موؤ�سر البور�سة اإىل النقطة 1582 

بن�سبة 22ر0 باملئة، مقارنة مع اإغاق اجلل�سة 

ال�سابقة. 

اأ�ببسببهببم 42 �ببسببركببة، بينما  اأ�ببسببعببار  وارتببفببعببت 

وا�ستقرت  �سركة،   19 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست 

اأ�سعار اأ�سهم 36 �سركة اأخرى. 



االعالين
07

اعلن بمقتضى احكام المواد ) 179 ، 181 ، 182 ، 183 ، 204 ( من قانون 
الملكية العقارية رقم ) 13 ( لسنة 2019 بأن امانة عمان الكبرى عازمة بعد 
محليتين  جريدتين  االعالن في  نشر هذا  تاريخ  من  يوما  مضي خمسة عشر 
ما  استمالك  قرار  الستصدار  الموقر  ال��وزراء  مجلس  الى  طلب  تقديم  على 
مساحته ) 19.27 (م2 تقريبا من قطعة االرض رقم ) 1489 ( حوض ) 12 ( 
رجم الخرابشه والعائدة ملكيتها للسيد / هيثم عبداهلل عبد الحق البكري 
مبين  هو  وكما   . العام   الشارع  لغايات  الفورية  الحيازه  بطريق  وشركاه 
بالمخطط رقم ) 3651 / 15 ( تاريخ 2020/2/12 وذلك مشروعا للنفع العام 

بالمعنى المقصود في قانون الملكية العقارية السالف الذكر .
كما ويمكن لذوي العالقة االطالع على االعالن والمخطط اعاله على موقع 

www.ammancity.gov.jo  االمانة االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

اعلن بمقتضى احكام الماده ) 204 ( من قانون الملكية العقارية رقم ) 13 ( لسنة 2019 بأن امانة عمان الكبرى عازمه 
بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في جريدتين محليتين على تقديم  طلب الى مجلس الوزراء 
الموقر الستصدار قرار لوضع اليد بالحال بطريقة الحيازة الفورية على المساحة المستملكة سابقا من القطع المبينه 
في الجدول ادناه والمبين فيه ارقام واسماء احواضها واسماء مالكيها لدمجها مع ما عليها من عوائق ومنشات 
في سعة الشارع العام ، والمنظم بها المخطط رقم ) 3641 / 15 ( تاريخ 2020/1/8 وذلك مشروعا للنفع العام 

بالمعني المقصود في قانون االستمالك السالف الذكر .

اعلن بمقتضى احكام المواد ) 179 ، 181 ، 182 ، 183 ، 204 ( من قانون الملكية العقارية رقم ) 13 ( لسنة 2019 
االعالن في جريدتين محليتين على  تاريخ نشر هذا  الكبرى عازمة بعد مضي خمسة عشر يوما من  امانة عمان  بأن 
اليد بطريق الحيازة الفورية على المساحات  تقديم طلب الى مجلس الوزراء الموقر الستصدار قرار استمالك ووضع 
المبينة في الجدول ادناه من القطع الواردة فيه والمبين فيه ارقام واسماء احواضها واسماء مالكيها لغايات تمرير 

الخدمات . وكما هو مبين بالمخطط رقم ) 3648 / 15 ( تاريخ 2020/2/3 .
وذلك مشروعا للنفع العام بالمعنى المقصود في قانون الملكية العقارية السالف الذكر .

اعلن بمقتضى احكام المواد ) 179 ، 181 ، 182  ، 183 ، 204 ( من قانون الملكية العقارية رقم ) 13 ( لسنة 2019 
االعالن في جريدتين محليتين على  تاريخ نشر هذا  الكبرى عازمة بعد مضي خمسة عشر يوما من  امانة عمان  بأن 
اليد بطريق الحيازة الفورية على المساحات  تقديم طلب الى مجلس الوزراء الموقر الستصدار قرار استمالك ووضع 
المبينة في الجدول ادناه من القطع الواردة فيه والمبين فيه ارقام واسماء احواضها واسماء مالكيها لغايات الشارع 

العام . وكما هو مبين بالمخطط رقم ) 3650 / 15 ( تاريخ 2020/2/12 .
وذلك مشروعا للنفع العام بالمعنى المقصود في قانون الملكية العقارية السالف الذكر .

اعلن بمقتضى احكام المواد ) 179 ، 181 ، 183 ، 204 ( من قانون الملكية العقارية رقم ) 13 ( لسنة 2019 بأن 
امانة عمان الكبرى عازمة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في جريدتين محليتين على تقديم 
طلب الى مجلس الوزراء الموقر الستصدار قرار استمالك ووضع اليد بطريق الحيازة الفورية على المساحات المبينة في 
الجدول ادناه من القطع الواردة فيه والمبين فيه ارقام واسماء احواضها واسماء مالكيها لغايات تمرير الخدمات . 

وكما هو مبين بالمخطط رقم ) 3655 / 15 ( تاريخ 2020/7/5 .
وذلك مشروعا للنفع العام بالمعنى المقصود في قانون الملكية العقارية السالف الذكر .

الملكية  قانون  من   )205  ،  204  ،  183  ،  182  ،  181  ،  179  ( المواد  احكام  بمقتضى  اعلن 
العقارية رقم ) 13 ( لسنة 2019 بأن امانة عمان الكبرى عازمة بعد مضي خمسة عشر يوما 
الموقر  الوزراء  الى مجلس  تاريخ نشر هذا االعالن في جريدتين محليتين على تقديم طلب  من 
الستصدار قرار استمالك ووضع اليد بطريق الحيازة الفورية على مساحات مستملكه و استمالك 
مساحات بطريق الحيازة الفورية والتخلي عن مساحات تم استمالكها سابقا وكما هو مبين في 
ارقام واسماء احواضها واسماء مالكيها .  الواردة فيه والمبين فيه  القطع  ادناه من  الجدول 

وكما هو مبين بالمخطط رقم ) 3653 /15 ( تاريخ 2020/7/6.
وذلك مشروعا للنفع العام بالمعنى المقصود في قانون الملكية العقارية السالف الذكر .

كما يمكن لذوي العالقة االطالع على االعالن والمخطط اعاله على موقع االمانة االلكتروني 
www.ammancity.gov.jo

امين عمان / الدكتور يوسف الشواربه

كما ويمكن لذوي العالقة االطالع على االعالن والمخطط اعاله على موقع االمانة االلكتروني
www.ammancity.gov.jo  

امين عمان / الدكتور يوسف الشواربه

كما ويمكن لذوي العالقة االطالع على االعالن والمخطط اعاله على موقع االمانة االلكتروني
www.ammancity.gov.jo  

امين عمان / الدكتور يوسف الشواربه

كما ويمكن لذوي العالقة االطالع على االعالن والمخطط اعاله على موقع االمانة االلكتروني 
www.ammancity.gov.jo

امين عمان/ الدكتور يوسف الشواربه

كما ويمكن لذوي العالقة االطالع على االعالن والمخطط اعاله على موقع االمانة االلكتروني 
www.ammancity.gov.jo

امين عمان 
 الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

اع�����الن

اع�����الن

اع�����الن

اع�����الن

اعلن بمقتضى احكام الماده ) 204 ( من قانون الملكية العقارية رقم ) 13 
( لسنة 2019 بأن امانة عمان الكبرى عازمه بعد مضي خمسة عشر يوما من 
تاريخ نشر هذا االعالن في جريدتين محليتين على تقديم  طلب الى مجلس 
الوزراء الموقر الستصدار قرار لوضع اليد بالحال بطريقة الحيازة الفورية على 
المساحة المستملكة سابقا من القطعة رقم )111( حوض ) 2 ( الكرسي  
العائدة ملكيتها للسيد / حسين محمد حسين الكسواني والبالغة ) 144 
( م2 تقريبا ، لدمجها مع ما عليها من عوائق ومنشأت  في سعة الشارع 
العام ، والمنظم بها المخطط رقم ) 3647 / 15 ( تاريخ 2020/2/1 وذلك 
مشروعا للنفع العام بالمعني المقصود في قانون االستمالك السالف الذكر .

كما ويمكن لذوي العالقة االطالع على االعالن والمخطط اعاله على موقع 
www.ammancity.gov.jo  االمانة االلكتروني

امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

 ( رقم  العقارية  الملكية  قانون  من   )  204  ( الماده  احكام  بمقتضى  اعلن 
عشر  خمسة  مضي  بعد  عازمه  الكبرى  عمان  امانة  بأن   2019 لسنة   )  13
تقديم  طلب  على  محليتين  جريدتين  في  االعالن  نشر هذا  تاريخ  من  يوما 
الحيازة  بطريقة  بالحال  اليد  لوضع  قرار  الموقر الستصدار  الوزراء  الى مجلس 
الفورية على المساحة المستملكة سابقا من القطعة رقم )88( حوض ) 49 
الشعراوي  نبيل  الحكيم  للسيد / عبد  العائدة ملكيتها  الشرقي  المقابلين   )
عوائق  من  عليها  ما  مع  لدمجها   ، تقريبا  م2   )  204  ( والبالغه  وشركاه 
ومنشأت في سعة الشارع العام  ، والمنظم بها المخطط رقم ) 3640 / 15 
( تاريخ 2020/1/7 وذلك مشروعا للنفع العام بالمعني المقصود في قانون 

االستمالك السالف الذكر .
كما ويمكن لذوي العالقة االطالع على االعالن والمخطط اعاله على موقع 

www.ammancity.gov.jo  االمانة االلكتروني
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اع�����الن

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200030106(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة معر�ض الرينبو للتجارة  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   1977/5/24 بتاريخ   )5706( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2017/5/24 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  مازن  عبد اجلبار طلب ال�سالميه  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي عمان – اجلبيهة  – ت: 0795600377

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

رمزي نزهه

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة كانكون للوجبات 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  ال�سريعة     

قد   2017/12/28 بتاريخ   )50001( الرقم  حتت  حم��دودة 

  2020/7/15 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت 

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

عنوان  وان  لل�سركة،  م�سفيا  عرفه   راغ��ب  �سامي  حممد  ب��در 

امل�سفي هو :

ال�سمي�ساين – �سارع عبد املطلب - هاتف 0798650064

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200095840(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   امليناوي  نبيل  �سركة  باأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2008/5/20 حتت الرقم )90780( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2016/2/29 

ميناوي  حممد  يو�سف  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

2019/4/18 تعني داود م�سطفى حممد امليناوي بدًل  وبتاريخ 

عنه  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي عمان – ت: 0795652256

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

رمزي نزهه

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  التجارية   املعني  �سركة  ب��اأن 

الرقم  حتت  حمدودة/  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل 

)18786( بتاريخ )2009/5/20( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/16(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200166527(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة وائل احلوراين و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

تو�سية ب�سيطة

بطلب  تقدمت  قد   2018/3/1 بتاريخ   )19731( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/1/29 

احلوراين   حممود  حممد  وائل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�سهيد  ح��ي   – ط��رب��ور  امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0790154423

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   ال�سريعه   للوجبات  كانكون  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 50001 ( 

بتاريخ ) 2017/12/28(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : بدر حممد �سامي راغب

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سمي�ساين – �سارع عبد املطلب

خلوي ) 0798650064 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200141571(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   نعمان  م�سباح  �سركة  باأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )190687( بتاريخ 2014/5/21 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/7 

نعمان   عي�سى  ابراهيم  م�سباح  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

مدر�سة  قرب   / الزواهره   / الزرقاء  امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

و�ساح – ت: 0786248521

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200174664(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ح�سني امل�سري و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

تو�سية ب�سيطة 

حتت الرقم )20401( بتاريخ 2019/10/20 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/19 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سحاده احمد عدنان �سحاده التل  

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – الط��ب��اء  ا���س��ك��ان   – ارب���د  امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0795655917

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

مرم�ض  طارق  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

وحممود ال�ساحلي  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)95187 ( بتاريخ 2009/7/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�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 : )200145994(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

نبيل حموده علي ابو �سيام

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممود احمد احمد و�سركاه

بتاريخ   )111131( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2015/1/28

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ وقد قام باإبالغ �سريكه /

�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالريد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/19

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  مطحنة وادي القطار  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 41126 ( بتاريخ 

)2015/7/27 (

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ر�سالن حمفوظ ده�ض حوامده

عنوان امل�سفي : عمان – �ساحية الر�سيد

تلفون ) 2006464 / 06 (

خلوي ) 0798279339 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة عي�سى 

ابو هديب وبالل بدران و�سريكهما لل�سرافه  وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )16530( 

لإج����راءات  بطلب  تقدمت    2012/2/16 ب��ت��اري��خ 

التغيريات التالية :

هديب  اب��و  عي�سى   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

وبالل بدران و�سريكهما لل�سرافه

اإىل �سركة : عي�سى ابو هديب و�سريكه لل�سرافه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

الثنني   20/ 7 / 2020

رقم 
القطعة

رقم واسم 
الحوض

المساحات المستملكة سابقا المساحة العمومية م2اسم المالك
والمراد وضع اليد عليها 

بطريق الحيازة الفورية / م 2
300393خليل راشد محمد خلف) 9 ( المعلقة91
102481440خليل راشد محمد خلف93
احمد عبد الرحيم 156

المهيرات وشركاه
10277634

رقم 
القطعة

رقم واسم 
الحوض

المساحات المراد استمالكها المساحة العمومية م2اسم المالك
حاليا بطريق الحيازة 

الفورية م2 ) حق ارتفاق 
( لتمرير الخدمات

) 8 ( صهاة 985
شموط

50025.4شادي ابراهيم محمد السيد احمد
50425.5عماد عثمان ابراهيم السردي1000

رقم 
القطعة

رقم واسم 
الحوض

المساحة اسم المالك
العمومية 

م2

المساحات 
المستملكة 
سابقا / م2

املساحات املراد 
استمالكها حاليا بطريق 

احليازه الفورية  /م2

المساحات المراد 
التخلي عنها /م2

2103

حوض 
 ) 8 (

الشميساني

محمد عبد القادر 
احمد الدباس

24393862.35----

عبد الجبار محسن 1934
ذياب الكبيسي

1912123190.63----

محمد عبد 1997
احمد الدباس

2202148----65.88

شركة االصدقاء 1261
للتطوير العقاري

993202---113.12

البنك العربي 1263
االسالمي

1085165----119.84

يزن حارث محمد 1877
حمود وشريكه

2109117----79.26

شادن حارث 1878
محمد حمود 

وشركاه

2143130----50.41

هند حارث محمد 1879
حمود وشريكها

2376144----26.26

شركة بسطامي 1209
وصاحب التجارية

968156----16.46

عدنان صالح 1813
عبد صالح

8283170----16.67

رقم 
القطعة

رقم واسم 
الحوض

المساحات المراد استمالكها حاليا المساحة العمومية م2اسم المالك
بطريق الحيازة الفورية م2 ) 
حق ارتفاق ( لتمرير الخدمات

انتصار مصطفى ( 7 ( تلعة الذهب42
اسماعيل العسود

953104

خالد سمعان اسكندر 454
قبعين و شريكه

246139

رقم 
القطعة

رقم واسم 
الحوض

المساحات المستملكه المساحة العمومية م2اسم المالك
سابقا /م2

المساحات المراد 
استمالكها حاليا بطريق 

الحيازة الفورية / م2
حوض ) 3 ( 285

قطنة الجنوبي
خلف صالح دغمي 
الزبيدات وشركاه

948---51

عنود سلمان فريد 288
اللوزي وشركاؤها

9721080

علي كريم دغمي 289
الزبيدي

10013064
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االنباط - وكاالت

اأف�������������ادت ه����ي����ئ����ة م�����ق�����اوم�����ة اجل��������دار 

واال���س��ت��ي��ط��ان ب�����اأن ���س��ل��ط��ات االح���ت���ال 

313 ع��م��ل��ي��ة ه���دم ب��ح��ق امل��ن�����س��اآت  ن��ف��ذت 

من  االأول  الن�سف  خ��ال  الفل�سطينية 

القد�س  حمافظتي  يف  منها   %54  ،2020

واخلليل.

واأو����س���ح���ت ال��ه��ي��ئ��ة يف ت��ق��ري��ر ���س��در 

عنها، ام�س االأحد، حول اأبرز االنتهاكات 

الفل�سطينية  االأرا������س  يف  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

العام  م��ن  االأول  الن�سف  خ��ال  املحتلة 

التي  الهدم  اإخطارات  جمموع  اأن   ،2020

مت ر���س��ده��ا وت��وث��ي��ق��ه��ا يف ال��ف��رة ال��ت��ي 

)اإخطارات  �سملت   ،351 التقرير  يغطيها 

ا�سافية  فر�سة  اعطاء  بناء،  وق��ف  ه��دم، 

وتركز  ال��ه��دم(،  اأوام���ر  على  لاعرا�س 

ورام  اخل��ل��ي��ل  حم��اف��ظ��ت��ي  يف  م��ن��ه��ا   %60

اهلل.

اع���ت���داء   419 ن��ح��و  ال��ه��ي��ئ��ة  ور����س���دت 

االأول  ال��ن�����س��ف  خ����ال  ل��ل��م�����س��ت��ع��م��ري��ن 

ل��ي�����س��ه��د ب���ذل���ك ارت���ف���اع���ا م��ل��ح��وظ��ا يف 

 78 اإ�سابة  عنها  جنم  االعتداءات،  وترية 

 1100 ب�  فل�سطينيا، كذلك احلاق ال�سرر 

وحرق  الفل�سطينيني،  اأرا�سي  من  دومن 

واإحلاق  �سجرة،   3000 يزيد عن  وقلع ما 

حيث  املواطنني،  مبركبات  مادية  اأ�سرار 

ب�����س��ك��ل  ت�������س���ررت  م��رك��ب��ة   78 مت ح�����س��ر 

امل�ستعمرين. باعتداءات  مبا�سر 

دول��ة  اأم��ع��ن��ت  لقد  التقرير:  يف  وج���اء 

االح�����ت�����ال واإب���������ان ت���وح�������س االأخ����ط����ار 

اأج��م��ع  ب��ال��ع��امل  ال��ت��ي ع�سفت  ال�����س��ح��ي��ة 

وبالفل�سطينيني على وجه اخل�سو�س يف 

الفل�سطينيني  على  اعتداءاتها  موا�سلة 

تتوقف  ومل  والقتل،  واال�ستياء  بالهدم 

ع���ن���د ذل�������ك، ب����ل ب��������داأت ب�����س��ك��ل ر���س��م��ي 

ب���ال���ت���ه���دي���د ج���دي���ا ب��ت��ن��ف��ي��ذ خم��ط��ط��ات 

م��ا جن��م ع��ن االإع����ان امل�����س��وؤوم ل����اإدارة 

ب���ات ي��ع��رف مبخطط  االأم��ريك��ي��ة يف م��ا 

���س��م االأغ�������وار ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ويف ه��ذه 

انت�سار  تطويق  م�ساألة  تعد  مل  اللحظة 

ال��ذي  ال��وح��ي��د  اخل��ط��ر  امل�ستجد  ك��ورون��ا 

جاء  ب��ل  الفل�سطينية،  االأرا���س��ي  ي��واج��ه 

حت���دي م��واج��ه��ة خم��ط��ط��ات االح��ت��ال 

�سلم  يف  االأول،  ع��ن  ���س��اأن��ا  ي��ق��ل  ال  ال���ذي 

الر�سمي  الفل�سطيني  ال��ع��م��ل  اأول���وي���ات 

وال�����س��ع��ب��ي ح��ي��ث اأن���ه ي��ه��دد وج���ود �سعب 

اإقامة  اأم��ل  على  متاما  ويق�سي  باأكمله 

امل�ستقلة. الفل�سطينية  الدولة 

االنباط - وكاالت

متركز  من  لبناين  ح��زب  رئي�س  �سكا 

يتجاوز  ال  قليلة  ق��ل��ة  اأي���دي  يف  ال���روة 

اأ���س��اب��ع ال��ي��دي��ن يف ب��ل��د يعاين  ع��دده��م 

�سعبة  ومعي�سية  اقت�سادية  اأو�ساع  من 

ب�سبب الف�ساد دفعت عددا من مواطنيه 

لانتحار.

“النهج”  ح�����رك�����ة  رئ����ي���������س  وغ���������رد 

ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة، ال���ن���ائ���ب ال�������س���اب���ق ح�����س��ن 

“ال�سيد  قائا:  “توير”  على  يعقوب 

املتحدة(  االأمم  ع��ام  )اأم���ني  غوتريي�س 

العامل،  ث��روة  ن�سف  26 ميلكون  اإن  قال 

لبنان  ك��ل  ف��ق��ط مي��ل��ك��ون   6 ل��ب��ن��ان  ويف 

ومي���ن���ع���ون ال���ت���دق���ي���ق امل������ايل ال������ذي ل��و 

اأف��ق��رت  �سرقات  ك��ارث��ة  �سيك�سف  ح�سل 

ي�سرقوا  اأن  االآن  وي��ري��دون  ال�سعب  ك��ل 

اأماك الدولة باالأموال امل�سروقة«.

17 اجل�����اري م��ن��ت��ق��دا ح��ال  وغ����رد يف 

ال��ف��ق��ر ال��ت��ي و���س��ل اإل��ي��ه��ا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون 

ب���ف�������س���ل م�������س���وؤول���ي���ه���م و����س���ي���ا����س���ات���ه���م 

املعي�سي  :”الواقع  ف��ق��ال  وف�����س��اده��م، 

واالن���ه���ي���ار االق���ت�������س���ادي ال�����ذي اأو����س���ل 

ي��ط��رق  ال��ك��ف��ر مل  درج�����ة  اإىل  ال�����س��ع��ب 

ب���اب امل�����س��وؤول��ني ب��ع��د، ك��ن��ت اأمت��ن��ى على 

احلريري وفرجنية اأن يقلقوا على بقاء 

للتحالفات  ح��اج��ة  يبقى  ل��ن  اأن  ل��ب��ن��ان 

واللدغ«.

ا�ستقال  ال���ذي  ب��ي��ف��اين،  اآالن  وك�سف 

املالية  ل���وزارة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م��ن من�سب 

ال��ب��ن��وك  اأن  اأ���س��ب��وع��ني  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ق��ب��ل 

م��ل��ي��ارات   6 ن��ح��و  “هربت”  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

حجب  رغ��م  املا�سي،  اأكتوبر  منذ  دوالر 

دخ����ول  م����ع  اخل�������ارج  اإىل  ال���ت���ح���وي���ات 

الباد يف اأزمة مالية.

على  �سارمة  قيودا  البنوك  وفر�ست 

اأن  بعد   ،2019 اأواخ���ر  منذ  التحويات 

ال���دوالر،  يف  �سح  اإىل  م��ايل  ان��ه��ي��ار  اأدى 

اإىل االرت����ف����اع، واأذك����ى  ودف����ع االأ����س���ع���ار 

اال�سطرابات يف الباد.

و�ستة  م��ل��ي��ار   5.5 ب��ني  “ما  اإن  وق���ال 

ت��ه��ري��ب��ه��ا خ���ارج  م��ل��ي��ارات دوالر ج���رى 

ي�سمحون  الباد من قبل م�سرفيني ال 

اأن  واأ�ساف  دوالر«.   100 ب�سحب  للمودع 

لبيانات  فهمه  واق���ع  م��ن  التقييم  ه��ذا 

�سلطة  مع  وم�����س��اورات  امل�سريف  القطاع 

امل�سرفية. الرقابة 

وك���ان االأم���ني ال��ع��ام ل���اأمم امل��ت��ح��دة، 

 26 اأن  اأع����ل����ن  غ���وت���ريي�������س،  اأن���ط���ون���ي���و 

ثروة  ن�سف  من  اأك��ر  ميتلكون  �سخ�سا 

كوكب االأر�س.

وق������ال غ���وت���ري����س خ�����ال حم��ا���س��رة 

خم�����س�����س��ة ل���ذك���رى ن��ي��ل�����س��ون م��ان��دي��ا 

ال��ع��امل  ���س��ك��ان  م��ن   %70 م��ن  “اأكر  اإن 

ي���ع���ي�������س���ون يف ظ�������روف ع������دم امل�������س���اواة 

اأك���ر من  “يعي�س  واأ���س��اف  امل��ت��زاي��دة«. 

70% من �سكان العامل مع تفاوت متزايد 

يف الدخل والروة، واأن 26 �سخ�سا حول 

ثروات  ن�سف  اأكر من  العامل ميتلكون 

العامل«.

التي  النامية،  البلدان  اأن  اإىل  واأ�سار 

ت���واج���ه اجل��ائ��ح��ة، يف و���س��ع اق��ت�����س��ادي 

اأكر �سعفا من ذي قبل. وطالب االأمني 

ال���ع���ام ل����اأمم امل��ت��ح��دة ب��ت��خ��ف��ي��ف ع��بء 

ال��دي��ون ع��ن ه���ذه ال����دول وال��ع��م��ل على 

و�سع �سروط خا�سة لاقرا�س.

االنباط - وكاالت

����ن����ع ف���ي���ه دائ������رة  يف ال����وق����ت ال�������ذي متمُ

من  املحتلة  بالقد�س  االإ�سامية  االأوق��اف 

واإج���راء  احل�سرية  �ساحياتها  ممار�سة 

اجلنوبي  لل�سور  و���س��ي��ان��ة  ت��رم��ي��م  اأع��م��ال 

ف��اإن  امل��ب��ارك،  االأق�����س��ى  للم�سجد  ال��غ��رب��ي 

���س��ل��ط��ات االح����ت����ال ت�����س��ت��غ��ل ك���ل ف��ر���س��ة 

خطرًيا  �سيًئا  اأو  ملوؤامرة  التخطيط  بهدف 

يمُحاك �سد االأق�سى.

وحتت غطاء وبذريعة الرميم، جتري 

االإ�سرائيلية  االآثار”  “�سلطة  ت�سمى  م��ا 

اأع���م���ال ح��ف��ر اأ���س��ف��ل امل��ت��ح��ف االإ���س��ام��ي 

امل��ا���س��ق ل��ب��اب امل��غ��ارب��ة وح���ائ���ط ال���راق 

يف اجل��������زء ال����غ����رب����ي م�����ن االأق�����������س�����ى، يف 

العربية  امل��ع��امل  تغيري  ت�ستهدف  خ��ط��وة 

االإ�����س����ام����ي����ة، وف����ر�����س وق����ائ����ع ج���دي���دة 

باالأق�سى.

�سقط  االإ�سرائيلية،  احلفريات  وب�سبب 

كبري  ���س��خ��ري  ح��ج��ر   ،2018 مت���وز   23 يف 

م��ن اجل���دار ال��غ��رب��ي ل��اأق�����س��ى، مم��ا اأث��ار 

انهيارات  تتبعه  اأن  م��ن  االأوق���اف  خم��اوف 

اأخ���������رى. و����س���ق���ط احل����ج����ر ف�����وق م��ن�����س��ة 

لتكون  املبنية  امل��وؤق��ت��ة  اخل�سبية  ال�����س��اة 

لاإ�ساحيني،  املختلطة  لل�ساة  م��ك��اًن��ا 

وهو  “�ساران�سكي”،  مبخطط  وامل��ع��روف 

خم��ط��ط ي�����س��ع��ى ل��ت��و���س��ع��ة ���س��اح��ة ال���راق 

ب��ب��ن��اء ح��ج��ري دائ����م ي�����س��ل ح��ت��ى ال��زاوي��ة 

الغربية. اجلنوبية 

اأن  ومراقبون  خمت�سون  راأى  وحينها، 

ما جرى لي�س عفوًيا بل خمطط له، وقد 

اختبار،  بالون  اأو  جتربة  عن  عبارة  يكون 

ج��دران  و�سماكة  احل��ف��ر  اجت��اه��ات  ملعرفة 

الفيزيائية على  وبيان اخلطورة  االأق�سى، 

ال�سور.

وت��ع��ر���س اجل���زء اجل��ن��وب��ي م��ن ال�����س��ور 

ت��ع��ري��ة  ع��م��ل��ي��ة  اإىل  ل���اأق�������س���ى  ال���غ���رب���ي 

���س��ل��ط��ات  اإذ ه��دم��ت  ت��اري��خ��ي��ة م�����س��ت��م��رة، 

“اخلانقاه  م��ب��ن��ى   1969 ع����ام  االح���ت���ال 

الفخرية” الذي كان قائًما اإىل �سمال تلة 

املراكم  ال��ردم  طبقات  اأزال��ت  ثم  املغاربة، 

بعمق  امل����ه����دوم  امل��ب��ن��ى  م���ن  اجل���ن���وب  اإىل 

6-9 اأم���ت���ار، مم��ا ك�����س��ف ح��ج��ارة االأ���س��ا���س 

ال��ع��م��اق��ة ل��ل�����س��ور وق��ل��ل م���ن ت��دع��ي��م��ه��ا. 

اإزال����ة ممر  ع��ل��ى  2007، عملت  ع���ام  وم��ن��ذ 

املغاربة ال�ساعد املعروف ب� “تلة املغاربة”، 

واأزي������ل م��ع��ظ��م ال������ردم وت��ب��ق��ت االأق����وا�����س 

واملن�ساآت احلجرية التي وجدت حتتها.

ومل ي��ح��ظ ه����ذا امل��ق��ط��ع م���ن ال�����س��ور-

بح�سب موؤ�س�سة القد�س الدولية-بعمليات 

�سيانة وترميم خال العقدين االأخريين، 

كما عززت احل�سائ�س وال�سجريات النامية 

م��ن  وزادت  احل���ج���ر  ك��ح��ل��ة  ت��ف�����س��خ  ف���ي���ه 

يقلل  احل��ج��ارة مم��ا  ب��ني  فيما  ال��ق��راغ��ات 

ال�سور، يف ظل منع االحتال  من متا�سك 

ط��واق��م االأوق����اف االإ���س��ام��ي��ة م��ن اإج���راء 

الازمة. الرميمات 

وك���ان���ت االأوق������اف ح����ذرت م���ن خ��ط��ورة 

احل�����ف�����ري�����ات اجل������اري������ة اأ�����س����ف����ل امل���ت���ح���ف 

ت�سرب  ا�ستخدمت  اأنها  موؤكدًة  االإ�سامي، 

املاء لفح�س وجود احلفريات والتاأكد من 

تخلخل البنية يف املنطقة، واأن ت�سرب املاء 

ب�سكل �سريع يوؤكد وجود حفريات.

وي���ق���ول امل��خ��ت�����س يف �����س����وؤون ال��ق��د���س 

االآثار”  “�سلطة  اإن  دي�����اب  اأب�����و  ف���خ���ري 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ب����داأت م���وؤخ���ًرا اأع��م��ال حفر 

وت��رم��ي��م ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر ق���رب ج�����س��ر ب��اب 

للحجارة،  تغيري  من  ي�سمله  مبا  املغاربة، 

املعامل  لتغيري  يهودية  رم��وز  و�سع  ورمب��ا 

ال��ع��رب��ي��ة االإ���س��ام��ي��ة وت���زوي���ر ال��ت��اري��خ. 

ا�ستخرجت  االحتال  �سلطات  اأن  ويو�سح 

خ��ال تلك االأع��م��ال، بع�س احل��ج��ارة من 

ومعاجلتها  بها  العبث  مت  والتي  االأن��ف��اق، 

عنها،  اإ���س��ام��ي��ة  عربية  دالئ���ل  اأي  وم�سح 

���ت���ب ع��ل��ي��ه��ا اأن ه��ذه  وو���س��ع��ت ي��اف��ط��ات كمُ

من  اأو  “الهيكل”  ح��ج��ارة  م��ن  احل��ج��ارة 

“الهيكل”، ح�سب ادعاءاتها. حقبة 

وي��ه��دف االح��ت��ال م��ن ذل��ك، للرويج 

اأدمغة  وغ�سل  امل��زع��وم،  “الهيكل”  لوجود 

ال��ن��ا���س، ورمب����ا ل���اإق���دام ع��ل��ى خ��ط��وة ما 

جتاه االأق�سى، واالدعاء باأن لهم حق فيه.

���س��ل��ط��ات  ن�����س��ب��ت   ،2019 ي��ن��اي��ر  ويف16 

من  ج��زء  “�سقاالت” يف  خم�س  االح��ت��ال 

اجلدار الغربي لاأق�سى من جهة املتحف 

االإ�سامي، ونفذت حفريات عميقة ك�سفت 

اأدى اإىل �سقوط  اأ�سا�سات امل�سجد، مما  عن 

اإىل  ونقله  �سرقته  مت  ال��ذي  حجارته  اأح��د 

جهة جمهولة.

االأق�������س���ى  �����س����ور  ت���رم���ي���م  اأن  وي�������س���ري 

االأوق��اف  اخت�سا�س  من  الغربي  اجلنوبي 

احل�سري  احلق  �ساحبة  فهي  االإ�سامية، 

و���س��ي��ان��ت��ه  االأق�������س���ى  اإدارة  يف  ال���وح���ي���د 

واإع���م���اره مب��وج��ب ال��ق��ان��ون ال����دويل، لكن 

ال��و���س��ول  م��ن  متنعها  االح��ت��ال  �سلطات 

اإىل املنطقة، والتحقق مما يجري هناك.

وت�������س���ت���غ���ل ذري�����ع�����ة ال����رم����ي����م ب���ه���دف 

مريًبا  �سيًئا  اأو  ملوؤامرة خطرية  التخطيط 

يمُحاك �سد االأق�سى لفر�س وقائع جديدة 

فيه، وهذا ما يخ�ساه املقد�سيون.

ارتفاعه  البالغ  االأق�����س��ى  �سور  ويعتر 

20 م����ًرا، وامل��ت��ح��ف االإ����س���ام���ي ج����زًءا ال 

دي��اب  اأب��و  ي��وؤك��د  وهنا  امل�سجد،  م��ن  يتجزاأ 

املنطقة  يف  م��ا  اأم����ًرا  يمُخفي  االح��ت��ال  اأن 

من  حم���ذًرا  ال��رم��ي��م،  ب��ادع��اء  امل�ستهدفة 

خطورة ما يجرى.

االأق�������س���ى و���س��ل  ت��ه��وي��د  اإن  م�����س��ي��ف��ا، 

مل��رح��ل��ة ال�����س��ف��ر، وب�����داأ ي��خ��رق اأ����س���واره، 

وجت������ري ����س���ل���ط���ات االح�����ت�����ال ح���ف���ري���ات 

االأر�س  مًرا حتت   20 اإىل  ت�سل  باملنطقة 

امل�سجد. اأ�سا�سات  م�ستهدفة 

وه�������ذه احل����ف����ري����ات ت���ن���ف���ذه���ا ج��م��ع��ي��ة 

االآثار”،  “�سلطة  م��ن  ب���اإل���زام  “اإلعاد” 
احل���ف���ري���ات  ك�����رى  و����س���ل  اإىل  وت����ه����دف 

“الطريق  ب���ا����س���م  امل����ع����روف����ة  اجل���ن���وب���ي���ة 

ب���رك���ة  م�����ن  وامل����م����ت����دة  الهريودياين”، 

ال���زاوي���ة اجلنوبية  ج��ن��وًب��ا وح��ت��ى  ���س��ل��وان 

حفريات  وك��رى  الغربي،  االأق�سى  ل�سور 

“�سبكة  با�سم  وامل��ع��روف��ة  الغربية  اجل��ه��ة 

على  ومت���ت���د  الغربي”،  احل���ائ���ط  اأن���ف���اق 

الغربي،  ال��رواق  كامل  على  طبقات  ث��اث 

وافتتحت عام 1996.

االأو���س��اع  ي�ستغل  االح��ت��ال  اأن  وي��وؤك��د 

االإقليمية وانت�سار “كورونا” لانق�سا�س 

فيه،  جديدة  وقائع  وفر�س  االأق�سى  على 

الفل�سطينيني،  م��ن  تفريغه  �سيا�سة  وم��ا 

باإغاق  اأم���ًرا  االح��ت��ال  واإ���س��دار حمكمة 

دل��ي��ًا  اإال  وغ��ريه��ا  ال��رح��م��ة  ب���اب  م�سلى 

على ذلك.

313 عملية هدم بحق المنشآت الفلسطينية بالنصف األول 

26 يمتلكون نصف ثروة الكوكب و 6 يملكون لبنان

تهويده وصل لمرحلة الصفر والحفريات ُتهدد سور األقصى واخترقت أسواره

االحتالل يسرق حجارة األقصى 

 االنباط - وكاالت

قررت جلنة حماكمة رئي�س الوزراء 

تاأجيل  نتنياهو،  بنيامني  االإ�سرائيلي، 

فيها،  القابع  الف�ساد  بق�سايا  املحاكمة 

 .2021 حتى يناير/كانون الثاين 

“يديعوت  ����س���ح���ي���ف���ة  واأف���������������ادت 

اأحرونوت”، باأن ريفكا فيلدمان، رئي�س 

جل��ن��ة ال��ق�����س��اة يف حم��اك��م��ة ن��ت��ن��ي��اه��و، 

ق�����ررت حت���دي���د ا���س��ت��ئ��ن��اف اجل��ل�����س��ات 

ال��ق�����س��ائ��ي��ة يف ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون ال��ث��اين 

اأ�سبوعيا  مرات   3 تعقد  اأن  على  املقبل، 

يف اأيام االإثنني والثاثاء واالأربعاء.

رئي�س  عن  الدفاع  فريق  اأن  وذك��رت 

الثانية  اجلل�سة  خ��ال  طلب  ال����وزراء 

م��ن حم��اك��م��ت��ه، ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت ام�����س، 

ب�����س��ب��ب تف�سي  اأ���س��ه��ر   6 مل���دة  ت��اأج��ي��ل��ه��ا 

ف��ريو���س ك���ورون���ا وع����دم ق����درة ال��دف��اع 

الفريو�س  انت�سار  ظ��ل  يف  العمل  على 

وارتداء القناع.

واأو���س��ح��ت اأن ه���ذه اجل��ل�����س��ة ج��رت 

اأم�����ام حم��ك��م��ة ال��ق��د���س امل��ح��ل��ي��ة، دون 

متهمني  وح�����س��ور  ن��ت��ن��ي��اه��و،  ح�����س��ور 

اأط���راف  اآخ��ري��ن، وك���ان هدفها اط���اع 

امل��ت��ه��م��ني ع���ل���ى م�����دى ال���ت���ق���دم ال����ذي 

اأح�������رزوه يف درا����س���ة م�����واد ال��ت��ح��ق��ي��ق. 

على  ان��ت��ه��ت  اجلل�سة  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 

حتديد مواعيد نهائية مقررة يف يناير 

جل�سات   3 اإىل  ت�سل  ق��د  وال��ت��ي   ،2021

اأ�سبوعيا. ا�ستماع 

االنباط - وكاالت

ي��وا���س��ل االأ�����س����رى: ع���دي ���س��ح��ادة، 

وف�����ادي غ��ن��ي��م��ات، وحم��م��د اأب����و ال���رب 

املفتوح عن الطعام  اإ�سرابهم  “التيع”، 
يف �سجون االحتال.

وقال نادي االأ�سري، يف بيان �سحفي 

���س��ح��ادة  اإن االأ����س���ريي���ن  ام�����س االأح�����د، 

رف�ساً  االإ���س��راب  ي��وا���س��ان  وغنيمات 

اأن  اإىل  الف���ت���اً  االإداري،  الع��ت��ق��ال��ه��م��ا 

ي���وم���اً،   )27( م���ن���ذ  م�������س���رب  ����س���ح���ادة 

ويواجهان  ي��وم��اً،   )26( منذ  وغنيمات 

اأو�ساعاً �سحية �سعبة يف زنازين �سجن 

اإ���س��راب��ه��م��ا  ا���س��ت��م��رار  م���ع  “عوفر”، 
ومرور املزيد من الوقت.

اأ�سدرت  فقد  �سحادة،  لعائلة  ووفقاً 

جنلهم  بحق  ال��ي��وم  االح��ت��ال  �سلطات 

ال���ع���م���ر )24 ع����ام����اً( م��ن  ال���ب���ال���غ م���ن 

خم��ي��م ال��ده��ي�����س��ة، اأم���ر اع��ت��ق��ال اإداري 

ا�ستمراره  اأربعة �سهور رغم  جديد ملدة 

باالإ�سراب، ليكون بذلك االأمر االإداري 

الثالث الذي ي�سدر بحقه منذ اعتقاله 

يف تاريخ 21 ت�سرين الثاين 2019.

االأ����س���ري غ��ن��ي��م��ات )40 ع���ام���اً(  اأم����ا 

م���ن ب���ل���دة ���س��وري��ف يف اخل��ل��ي��ل، وه��و 

وه��و   ،2019 اأي����ل����ول   28 م��ن��ذ  م��ع��ت��ق��ل 

االع���ت���ق���ال اخل���ام�������س ل����ه، وق����د ���س��در 

اإداري،  اع��ت��ق��ال  اأوام�����ر  ث��اث��ة  ب��ح��ق��ه 

جوهرياً  ق��راراً  اأن  املفر�س  من  وك��ان 

بحيث  ال��ث��اين  االأم���ر  بعد  بحقه  ���س��در 

اأن  اإال  انتهائه،  عقب  عنه  االإف��راج  يتم 

اأمر  بحقه  اأ���س��درت  االحتال  �سلطات 

اعتقال اإداري جديد، وهو جنل االأ�سري 

اإب��راه��ي��م ع��ب��د اهلل غ��ن��ي��م��ات، امل��ح��ك��وم 

بال�ّسجن املوؤبد املكرر مرتني.

��ع��ق��د  لاأ�سري  تمُ اأن  امل��ف��ر���س  وم���ن 

مت��وز   21 يف  حمكمة  جل�سة  غ��ن��يم��ات 

اجلاري.

اأب����و  ي���وا����س���ل  ����س���ي���اق م��ت�����س��ل،  ويف 

اأ�سبوع،  اإ�سرابه عن الطعام منذ  الرب 

وعر،  اأبو  كمال  االأ�سري  لرفيقه  اإ�سناداً 

ال�����ذي ي���واج���ه ال�������س���رط���ان واإ���س��اب��ت��ه 

ب”كورونا«.

اأبو الرب من بلدة  اأن االأ�سري  يذكر 

بال�ّسجن  حم��ك��وم  ج��ن��ني،  يف  ق��ب��اط��ي��ة 

عام  منذ  معتقل  وهو  عاماً،   )30( ملدة 

�سجن  ع���زل  يف  ال��ي��وم  وي��ق��ب��ع  2003م، 

“اأوهليكدار«.

االنباط - وكاالت

 ق����ال اإ���س��م��اع��ي��ل ه��ن��ي��ة رئ��ي�����س امل��ك��ت��ب 

ال�سيا�سي حلركة حما�س، اإن حركته جاهزة 

مع  لاتفاق  واح���دة  ط��اول��ة  على  للجلو�س 

ال���ك���ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة مم��ار���س��ة 

االحتال«. الإنهاء  الوطني  “ن�سالنا 
واأك����د ه��ن��ي��ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��رت��ي��ب البيت 

امل�ساحلة  واإمت��ام  الداخل  من  الفل�سطيني 

اأن حركته  اإىل  واأ����س���ار  وح��م��ا���س.  ف��ت��ح  ب��ني 

ت���ع���م���ل م����ن اأج�������ل ب����ن����اء خ����ط����وات ب���اجت���اه 

امل�ساحلة الفل�سطينية عر حوار وطني.

اإحل��اًح��ا  اأك���ر  ال��راه��ن��ة  “املرحلة  وق���ال 

مل���واج���ه���ة امل���ت���غ���ريات االأخ������رية امل��ت��م��ث��ل��ة يف 

االإ�سرائيلي  ال��ك��ي��ان  وخ��ط��ة  ال��ق��رن  �سفقة 

املحتلة  الغربية  ال�سفة  م��ن  اأج����زاء  ل�سم 

وغور االأردن«.

ل��ل��م�����س��روع  االع���ت���ب���ار  اإع������ادة  اأن  وراأى، 

ال���وط���ن���ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ل���ه ث���اث���ة اأ���س�����س 

م��ن��ه��ا االت��ف��اق ع��ل��ى اأ���س��ا���س وط��ن��ي، وث��ان��ًي��ا 

لل�سعب  ال��ق��ي��ادي��ة  امل��رج��ع��ي��ة  ع��ل��ى  االت���ف���اق 

الداخل  يف  املرجعية  و”تلك  الفل�سطيني، 

واخل������ارج ه���ي م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر.. ون��ح��ن 

ال ن��ط��رح ب��دي��ا ع��ن ت��ل��ك امل��ن��ظ��م��ة، ول��ك��ن 

على  االت��ف��اق  وث��ال��ًث��ا  بنائها”،  اإع���ادة  يجب 

النهج  عر  �سواء  الن�سالية  اال�سراتيجية 

الع�سكري. اأو  الدبلوما�سي 

التي  وامل�ستجدات  التطورات  اأن  واعتب 

مت���ر ب��ه��ا ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف ه��ذه 

ال�سراع  ب��داأ  اأن  منذ  االأخ��ط��ر،  هي  املرحلة 

م��ع االح��ت��ال ع��ام 1948 وه��و االأم���ر ال��ذي 

يتطلب االإ�سراع بالوحدة الوطنية.

تأجيل محاكمة نتنياهو بقضايا 
الفساد حتى كانون الثاني 2021

ثالثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام 

هنية يؤكد أهمية إتمام 
المصالحة بين فتح وحماس 
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قيام  ع��ن  الربيطانية  ميل”  “الديلي  �صحيفة  حت��دث��ت 

�صل�صلة معارك و�صفتها  بتنفيذ  القوات اخلا�صة الربيطانية 

امل�صرية  الطائرات  من  اأ�صراب  فيها  “ال�صرية” ا�صتخدمت  ب� 

وفرق القنا�صة يف اإحدى الدول العربية.

التابعني  القنا�صة  ف��رق  ن��ف��ذت  فقد  ال�صحيفة  وبح�صب 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة �صل�صلة م���ع���ارك ���ص��اري��ة يف  ل��ل��ق��وات اخل��ا���ص��ة 

الكهوف �صمايل العراق، يف م�صاهد ت�صبه عمليات البحث عن 

اأ�صامة بن الدن يف جبال تورا بورا يف اأفغان�صتان.

جمموعة  ا�صتهدفت  امل��ع��ارك  ه��ذه  اأن  ال�صحيفة  واأك����دت 

االإرهابيني  اإىل  باالإ�صافة  الربيطانيني”  “اجلهاديني  من 

قوات  وقامت  بهدف الق�صاء على تنظيم “داع�ش” االإرهابي 

من  عنا�صر  بتعقب  القنا�صة  من  وف��رق  الربيطانية  النخبة 

تنظيم “داع�ش” االإرهابي، مع متطوعني بريطانيني انت�صبوا 

للتنظيم اإىل خميماتهم يف املرتفعات اجلبلية �صمال العارق.

وا�صتخدمت القنا�صات واملدفعية بهدف اإخراج املجموعات 

مت  طيار  ب��دون  ط��ائ��رات  اإىل  باالإ�صافة  الكهوف  يف  املختبئة 

ا�صتدعائها من القواعد الربيطانية يف قرب�ش.

وبح�صب امل�صادر الواردة اإىل ال�صحيفة، فقد نفذت القوات 

10 معارك على االأق��ل يف العراق يف االأ�صهر الثالثة املا�صية، 

باالإ�صافة اإىل املزيد من العمليات ال�صرية يف �صوريا.

بينهم جهاديني  قتيل، من   100 وقوع حوايل  اإىل  واأ�صارت 

بريطانيني، الذين فروا من ال�صجون ال�صحراوية وعادوا اإىل 

التنظيم االإرهابي يف املناطق الوعرة والكهوف �صمال العراق.

وبداأت املعارك يف 10 ني�صان، عندما اأجربت القوات الربية 

بريطانيني،  ومدربني  اأك��راد  بجنود  م�صحوبة  الربيطانية، 

القوات  لت�صتعني  امل��ب��اين،  اأح��د  اإىل  اللجوء  اإىل  االإره��اب��ي��ني 

ب��ط��ائ��رات م�����ص��رية ب���دون ط��ي��ار وت���دم���ره. ومت ال��ت��ع��رف على 

اأي”  اإن  “دي  حتليل  خ���الل  م��ن  ال��ربي��ط��ان��ي��ني  اجل��ه��ادي��ني 

وبطاقات الهوية التي عرثت يف املنطقة ومن خالل اعرتا�ش 

االت�صاالت التي حدثت بني املجموعات.

ون�صرت ال�صحيفة �صل�صلة معارك وقعت يف االأ�صهر الثالثة 

امل��ا���ص��ي��ة، ق�����ص��ت م���ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى اأع�����داد م���ن االإره��اب��ي��ني 

بني  خ�صائر  اإي��ق��اع  وب���دون  الذكية”  “االأ�صلحة  با�صتخدام 

املدنيني، على حد قول ال�صحيفة.

االنباط - وكاالت

النا�صر  وامل��ح��رري��ن، عبد  االأ���ص��رى  ب�����ص��وؤون  املخت�ش  ق��ال 

فروانة اإن �صلطات االحتالل اعتقلت منذ مطلع العام اجلاري 

326 طفال فل�صطينيا، ثلثيهم من القد�ش.

واأ�صاف اأن عدد االأطفال املعتقلني منذ بدء اأزمة “كورونا” 

ال�صفة  امل��ا���ص��ي، م��ن حم��اف��ظ��ات  م��ار���ش  امل��ن��ط��ق��ة مطلع  يف 

164 طفال. وه��وؤالء ي�صكلون ما ن�صبته  الغربية والقد�ش بلغ 

ال��ع��ام  مطلع  م��ن��ذ  املعتقلني  االأط���ف���ال  اج��م��ايل  م��ن   %50.3

اجلاري.

وبنينّ فروانة اأن هناك ا�صتهداف ا�صرائيلي وا�صح لالأطفال 

امل��ق��د���ص��ي��ني، ح��ي��ث ���ُص��ج��ل اع��ت��ق��ل 217 م��ن ال��ق��د���ش وه����وؤالء 

منذ  املعتقلني  االأط��ف��ال  اإج��م��ايل  م��ن   %66.5 نحو  ي�صكلون 

مطلع العام.

اأزم��ة  خ��الل  القد�ش  من  املعتقلني  االأط��ف��ال  ن�صبة  وكانت 

من   %72 نحو  اإىل  و�صلت  حيث  بكثري،  اأع��ل��ى  “كورونا”، 
اجمايل االأطفال الفل�صطينيني املعتقلني يف كافة املحافظات 

الفل�صطينية خالل الفرتة امل�صتعر�صة.

ب��ك��ل م��ك��ون��ات��ه مل ي�صتثِن  اأن االح��ت��الل  واأو����ص���ح ف��روان��ة 

وج��رائ��م��ه،  وان��ت��ه��اك��ات��ه  قمعه  م��ن  الفل�صطينيني  االأط���ف���ال 

بنيتهم  �صعف  اأو  طفولتهم  وب����راءة  �صنهم  �صغر  ُي����راِع  ومل 

زمن  يف  حتى  اخلا�صة  واحتياجاتهم  وال�صحية  اجل�صمانية 

زال  اعتقل ما  اأن��ه لي�ش كل من  اإىل  ون��وه  “كورونا«.  جائحة 

م��رنّ بتجربة  م��ن  ك��ل  ان  امل��وؤك��د  م��ن  ال�صجن، وامن���ا  يقبع يف 

اأكرث  او  ل�صكل  االأطفال كان قد تعر�ش  ه��وؤالء  االعتقال من 

ال�صغط  واأحيانا  النف�صي،  او  اجل�صدي  التعذيب  ا�صكال  من 

وامل�صاومة اأو االبتزاز.

بريطانيا تتحدث عن سلسلة »معارك سرية« ضد »داعش« داخل العراق 

االحتالل اعتقل 326 طفال منذ بداية السنة

أسرى فتح وحماس: تعاوننا مستمر 
وسنعمل على استرداد حقوقنا المسلوبة
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اأك�����د ب���ي���ان الأ����ص���رى ح��رك��ت��ي فتح 

االح�����ت�����الل،  ����ص���ج���ون  وح����م����ا�����ش يف 

التعاون  ا�صتمرار  على  االأح��د،  ام�ش 

امل�صرتك والذي يتبلور االآن للت�صدي 

ما  وا���ص��رتداد  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي  لل�صجان 

م�صتغالاً  مكت�صبات،  من  اإي��اه  �صلبهم 

ا. ظروف كورونا موؤخراً

اإىل  امل���������ص����رتك،  ال���ب���ي���ان  واأ������ص�����ار 

ال��ت��وا���ص��ل وال��ت��ن�����ص��ي��ق ال��ع��م��ي��ق بني 

اأ���ص��رى احل��رك��ت��ني خل��دم��ة االأ���ص��رى 

ا اإىل اأن هذا  يف كافة ال�صجون، م�صرياً

الأف��ع��ال  ت��رج��م  والتن�صيق  التوا�صل 

بامل�صاركة الفاعلة مع مكونات العمل 

االعتقالية،  ال�صاحة  على  ال��وط��ن��ي 

وك�������ان ه������ذا يف اأك�������رث م����ن حم��ط��ة 

�صنوات  الع�صر  ا يف  مف�صلية وحتديداً

االأخرية.

االأع��ب��اء  “تقا�صمنا  ال��ب��ي��ان  وق���ال 

م��ن  وب����اأك����رث  واالأدوار  واالأح�����م�����ال 

والن�صال  املقاومة  اأ�صكال  من  �صكل 

ا ب����اإ�����ص����راب ال����ك����رام����ة ع���ام  م���������روراً

احل��ري��ة  م��ع��رك��ة  اإىل  و����ص���والاً   2012

ت��وج��ت  وال���ت���ي   2019 يف  وال���ك���رام���ة 

بتحقيق  اال���ص��رتات��ي��ج��ي  ب��ال��ن�����ص��ر 

اجناز الهاتف العمومي«. واأ�صار اإىل 

�صديد  باهتمام  يتابعون  االأ�صرى  اأن 

م����ا ي���ج���ري م����ن ت����ط����ورات وح�����راك 

واالإقليم  املحتل  الوطن  �صاحة  على 

والعامل.

م�صلحة  واإدارة  االحتالل  وحمل 

اأي  عن  الكاملة  امل�صوؤولية  ال�صجون 

اأب��و  ت��ده��ور يف �صحة االأ���ص��ري ك��م��ال 

وع���ر، ال���ذي اأ���ص��ي��ب ب��ك��ورون��ا ب�صبب 

االإهمال والالمباالة املتعمدة.

للمقاومة،  التحية  البيان  ووج��ه 

واأنهم  بها  االأ�صرى  ثقة  على  ا  موؤكداً

ا  جمدداً حتريرهم  بانتظار  ثقة  على 

بعد خطاب الق�صام االأخري.

وب��������������ارك خ�������ط�������وات ال�����ت�����ق�����ارب 

وال��ت��ف��اه��م ال�����ذي ج��م��ع ب���ني ق��ي��ادة 

ال�صم  خطة  مواجهة  يف  احلركتني 

لتطويره  ��ا  داع��ياً ال�صهيواأمريكية، 

وطنية  ا�صرتاتيجية  خطة  لي�صبح 

تر�صم خارطة طريق وا�صحة للثورة 

ال���واق���ع احل����ايل ولي�ش  ع��ل��ى االأم����ر 

لرمبا  التي  ال�صم  خطة  على  فقط 

واأن  تاأجيلها،  اأو  عنها  الرتاجع  يتم 

متفق  عملية  ب��خ��ط��وات  امل�صي  يتم 

على  املفرو�ش  الواقع  لتغيري  عليها 

الفل�صطينية. واالأر�ش  ال�صعب 

االأمر  ا�صتمرار  “اإن  البيان  وق��ال 

العدو  ك�صف  وق��د  م�صتحيل  ال��واق��ع 

ن�صتجدي منه حقنا  نواياه ولن  عن 

ا ولن  امل�صلوب بل ننتزعه منه انتزاعاً

ننتظر ممن زرع هذا الكيان ال عدالاً 

ا«. وال ان�صافاً
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الـريـا�ضي

االنباط – عمان

ت���ت���وا����ص���ل اأع����م����ال ال��������دورة ال���دول���ي���ة 

ال�صباحة  مدربي  وتاأهيل  وتطوير  لإعداد 

ل����أومل���ب���ي���اد اخل����ا�����ص وال����ت����ى ت���ق���ام ع��ل��ى 

تقنية  ب��ا���ص��ت��خ��دام  الف��را���ص��ي��ة  امل��ن�����ص��ة 

ZOOM ، مب�صاركة مدربني ومدربات 
ب���دع���م من  ت���ق���ام  ، وال���ت���ى  25 دول�����ة  م���ن 

احت����اد الحت�������ادات ال��ري��ا���ص��ة ال��ع��رب��ي��ة و 

الومل��ب��ي��اد اخل��ا���ص ال���دوىل و الحت��ادي��ن 

وبتنظيم  لل�صباحة  والإم���ارات���ي  ال��ع��رب��ي 

ال��دورة  �صهدت  حيث   ، اعمالها   ، ام��ارات��ى 

قانون  امل�صابقات،  اإدارة  كيفية  ا�صتعرا�ص 

اىل  ب��ال���ص��اف��ة  الرب��ع��ة  ال�صباحة  ط��ري��ق 

اإج���راءات  التتابعات،  و  املتنوع  م�صابقات 

ع��ن  ن����ب����ذة  و   ، الل����ك����رون����ى  ال���ت���ح���ك���ي���م 

باملياه  لل�صباحة  م�صابقات  وقانون  تنظيم 

املفتوحة و التي تتميز بطبيعتها اخلا�صة 

مفتوحة  اأماكن  فى  امل�صابقات  تقام  حيث 

او  الطبيعية  ال��ب��ح��رات  او  ال��ب��ح��ار  م��ث��ل 

ال�����ص��ن��اع��ي��ة. وك�����ص��ف د. ���ص��ري��ف ال��ف��وىل 

بالرئا�صة  وامل�صابقات  اللعاب  ع��ام  مدير 

القليمية ل�وملبياد اخلا�ص خ�ل كلمته 

ال�صباحة  ب���اأن   ، الفتتاحية  اجلل�صة  ف��ى 

اخلا�ص  الأوملبياد  ريا�صات  اأكرث  من  تعد 

اإقبال هى والعاب والقوى.

01

�صلط عد�صة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع اللكروين

 تواصل اعمال دورة مدربي السباحة

 وفاة رئيس اتحاد الكراتية

انطالق دورة التدريب االسيوية

االنباط – عمان

ام�����ص رئي�ص  ي���وم  ان��ت��ق��ل اىل رح��م��ة اهلل 

احت���اد ال��ك��رات��ي��ه ال��دك��ت��ور معني ال��ف��اع��وري 

ب��ع��د ����ص���راع م���ع امل���ر����ص مل مي��ه��ل��ه ط��وي��� 

..و�����ص����غ����ل امل������رح������وم ال�����ف�����اع�����وري رئ���ا����ص���ة 

جانب  اىل  �صابقة  ع��دي��دة  ل���دورات  الحت���اد 

والعربية  ال��دول��ي��ة  الحت����ادات  يف  ع�صويته 

من  ال��ع��دي��د  ع��ه��ده  يف  اللعبة  �صهدت  حيث 

ونعت   والنجاح  التقدم  وخطوات  الجن��ازات 

برئي�صها  ممثلة  الأردن��ي��ة  الأوملبية  اللجنة 

���ص��م��و الأم����ر ف��ي�����ص��ل ب��ن احل�����ص��ني، رئي�ص 

جمل�ص  وع�صو  للكراتيه  الأردين  الحت���اد 

معني  ال���دك���ت���ور  الأومل���ب���ي���ة،  ال��ل��ج��ن��ة  اإدارة 

ال��ف��اع��وري واع���ت���رت ال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة يف 

خ�صرت  الأردن��ي��ة  الريا�صة  اأن  ر�صمي،  بيان 

���ص��خ�����ص��ي��ة جم���ت���ه���دة وحم���ب���وب���ة ا���ص��ه��م��ت 

ب��ال��ت��ط��ور ال��ك��ب��ر ال����ذي ���ص��ه��دت��ه ال��ك��رات��ي��ه 

الأردن����ي����ة ع��ل��ى خم��ت��ل��ف ال�����ص��ع��د، ب��ع��د اأن 

الريا�صة  خدمة  يف  عمره  ال��ف��اع��وري  اأف��ن��ى 

اأن  املوىل عز وجل،  اللجنة  الأردنية. ودعت 

يلهم  واأن  رحمته  بوا�صع  الفاعوري  يتغمد 

الفاعوري  ويعتر  وال�صلوان.  ال�صر  ذوي��ه 

وله  امل��ع��روف��ة،  الريا�صية  ال�صخ�صيات  م��ن 

العديد من الأن�صطة الإدارية يف الحتادين 

الآ�صيوي والدويل للكراتيه. 

االنباط – عمان

ي��وم ام�ص الأح��د فعاليات املرحلة  انطلقت 

للم�صتوى  الآ�صيوية  التدريب  ل���دورة  الثانية 

الآ���ص��ي��وي��ني  امل��ح��ا���ص��ري��ن  ب��اإ���ص��راف   ،A الأول 

وت�صتمر  �صالح.   دي��ان  وامل�صاعد  دغ�ص  �صالح 

23 اجل���اري،  ال��ث��ان��ي��ة ح��ت��ى اخلمي�ص  امل��رح��ل��ة 

ال��دف��اع��ي،  التكتيكي  اجل��ان��ب  ع��ل��ى  وحت��ت��وي 

ال��ف��ن��ي��ة من  ال���ع���رو����ص  ت���ق���دمي  اإىل ج���ان���ب 

ق��ب��ل امل�����ص��ارك��ني.  وك��ان��ت امل��رح��ل��ة الأوىل من 

ركز  نظرية،  حما�صرات  على  ا�صتملت  ال���دورة 

الهجومي،  التكتيك  على  خ�لها  املحا�صرون 

امل��ح��رف��ني  م���ب���اري���ات دوري  ب��ع�����ص  وحت��ل��ي��ل 

فيما  الواجبات  توزيع  اإىل  بالإ�صافة  الردين، 

يخ�ص ال�صق ال��ع��م��ل��ي.  وي�����ص��ارك ب��ال��دورة 19 

مدرباً ومدربة: بهاء الدين جمال، با�صم فتحي، 

حممد املقدادي، مي �صويلم، مرمي خالد، ب�ل 

اأب��و جابر، هناء قا�صم،  ب��اهلل  املعت�صم  ع���واودة، 

�صريف عدنان، �صفيق عوي�ص، اأكرم عبد القادر، 

تريزا العودات، رافع الزيود، ح�صن عبد الفتاح، 

ال��ل��وزي، حممد نوفل،  امل��ح��ارم��ة، ع��ون  مهند 

ع�ء الدين العبدال�ت، علي اخلطيب.

االنباط – عمان

على  الكويتي  الكويت  ن��ادي  ح�صول  رغ��م 

املوافقات املطلوبة لتحقيق متطلبات الحتاد 

الآ����ص���ي���وي، م���ن اأج����ل ا���ص��ت�����ص��اف��ة م��ن��اف�����ص��ات 

قد  طلبه  اأن  اإل  الحت����اد،  ب��ك��اأ���ص  جمموعته 

وي�صعى  ج��ل��دت��ه.  اأب��ن��اء  ب�صبب  �صلبيا  ي��ت��اأث��ر 

ال��ك��وي��ت ل���ص��ت�����ص��اف��ة م��ن��اف�����ص��ات امل��ج��م��وع��ة 

الثانية لكاأ�ص الحتاد الآ�صيوي التي جتمعهم 

م���ع ال���وث���ب���ه ال�������ص���وري، الأن�������ص���ار ال��ل��ب��ن��اين 

ال��ع��م��ي��د  ي���واج���ه  ل��ك��ن  الأردين.  وال��ف��ي�����ص��ل��ي 

مواطنه  تراجع  بعدما  طلبه،  يف  كبرة  اأزم��ة 

ال��ق��اد���ص��ي��ة ال����ذي ي��ن��اف�����ص ���ص��م��ن امل��ج��م��وع��ة 

الثالثة، عن طلب ا�صت�صافة جمموعته والتي 

العماين  ظفار  البحريني،  الرفاع  معه  ت�صم 

الكويت  طلب  الأردين.و���ص��ي��ت��اأث��ر  واجل��زي��رة 

ك���ث���ًرا، يف ظ���ل ت��ف�����ص��ي��ل الحت�����اد الآ���ص��ي��وي 

ا�صت�صافة دولة واحدة لأكرث من جمموعة.

ال�صت�صافة  تقدم بطلب  قد  الكويت  وكان 

ب�����ص��ك��ل ر���ص��م��ي، ف��ي��م��ا مل ي��ت��ق��دم ال��ق��اد���ص��ي��ة 

الكويتي  ل�حتاد  املهمة  اأ�صند  بعدما  بطلب، 

ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى امل���واف���ق���ات يف ال���وق���ت ال���ذي 

القيام  به  النادي منوط  اأن  الحت��اد  فيه  اأك��د 

بالأمر.

ال��ف��ي�����ص��ل��ي  اأن ك��ف��ة  وك�����ص��ف م�����ص��در ع���ن 

الثانية  باملجموعتني  املناف�صني  واجل��زي��رة  

مناف�صات  ل�صت�صافة  الأرج���ح  تعد  والثالثة 

امل���ج���م���وع���ت���ني، ب���ع���د ت��ل��ب��ي��ت��ه��م��ا م��ت��ط��ل��ب��ات 

مواجهات  اإق��ام��ة  �صمان  ج��ان��ب  اإىل  الحت���اد 

املباريات  وتقام  واح��دة.  دول��ة  يف  املجموعتني 

27 اأكتوبر/ بنظام التجمع خ�ل الفرة من 

ثان  نوفمر/ت�صرين   4 وح��ت��ى  اأول  ت�صرين 

وقبل  الثمانية  دور  مناف�صات  وتقام  املقبلني. 

ال��ن��ه��ائ��ي يف اأواخ������ر ن��وف��م��ر/ت�����ص��ري��ن ث��ان 

ومطلع دي�صمر/كانون اأول، حيث حتدد يوم 

12 من ال�صهر ذاته موعدا للنهائي.

االنباط – عمان

ع��ل��ى اأث����ر اإن����ف����راج الأح�������وال ال���ت���ي لزم���ت 

جائحة كورونا واأدت اإىل توقف اأن�صطة الإحتاد 

ف��ق��د ����ص���رع الإحت�������اد يف اإع�������ادة ب���رجم���ة ه��ذه 

جمل�ص  ���ص��ارع  فقد  ذل��ك  اأج��ل  وم��ن  الأن�صطة 

من  الأندية  كافة  مع  بالإت�صال  الإحت��اد  اإدارة 

اأجل البحث يف اأف�صل ال�صبل الكفيلة يف اإجناح 

ب��ادر الإحت���اد من  ، وق��د   2020 اأج��ن��دت��ه ملو�صم 

الوىل  ال��درج��ت��ني  اأن��دي��ة  ع��ن  التخفيف  اأج���ل 

والثانية من العباء املالية بطرح فكرة الدمج 

بطلب  تقدمت  الن��دي��ة  اأن  اإل  الدرجتني  بني 

املالية  للظروف  ن��ظ��راآ  البطولة  اإق��ام��ة  اإل��غ��اء 

تكاليف  تغطية  من  متكنهم  ل  التي  ال�صعبة 

امل�������ص���ارك���ة. اأم�����ا ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ب��ط��ول��ة اأن���دي���ة 

بالت�صاور  الإحت����اد  ق��ام  فقد  امل��م��ت��ازة  ال��درج��ة 

م��ع رووؤ���ص��اء وام��ن��اء �صر الن��دي��ة ح��ول النهج 

احلفاظ  �صبيل  يف  اإتباعه  الإحت��اد  يزعم  الذي 

ع��ل��ى ال���ت���وازن ال��ف��ن��ي ب��ني الن��دي��ة م��ن خ���ل 

مقرح  ط��رح  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل��ق��ي��دة  القائمة 

ب��ق��ي��ام الإحت����اد ب��الإل��ت��زام م��ع ك��اف��ة ال�عبني 

امل�صاركني يف كل نادي بالدوري ومبعدل )10( 

لعبني مبكافاة �صهرية متثل ن�صبة مئوية من 

قيمة عقودهم املوثقه لدى الإحتاد عن مو�صم 

هذا  على  موافقتهم  اجلميع  اأب��دى  وقد   2019

اأب��دوا  فقد  ال�عبني  م��ع  وب��الإت�����ص��ال  النهج. 

التفاق  الإحت��اد ومت  دع��وة  التام مع  جتاوبهم 

احلد  مقابل  باللعب  الل��ت��زام  على  والتوقيع 

الدنى الذي التزم به الحتاد. وعلى اأثر ذلك 

ق��ام الإحت����اد ب��دع��وة م��ن��دوب��ي اأن��دي��ة ال��درج��ة 

ل�تفاق  الإحت���اد  ل���إج��ت��م��اع يف مقر  امل��م��ت��ازة 

و  التعليمات  ا�صهار  و  القادمة  اخلطوات  على 

ا�صتعرا�ص  مت  وقد  املقّيدة  القائمة  و  اجلدول 

الزم���ة امل��ال��ي��ة اخل��ان��ق��ة ال��ت��ي مت��ر بها معظم 

التكاليف  تغطية  دون  حت��ول  وال��ت��ي  الأن��دي��ة 

 .، البطولة  يف  م�صاركتهم  على  املرتبه  املالية 

الجتماع  م��ن  يومني  بعد  الإحت���اد  تلقى  وق��د 

ك��ت��اب��اً م��ن ع���دد م��ن اأن���دي���ة ال���درج���ة امل��م��ت��ازة 

البطولة  يف  امل�����ص��ارك��ة  الإع��ت��ذارع��ن  يت�صمن 

ب��ن��اء على ما  و   . ال��ت��ي �صبق ذك��ره��ا  ل��ل��ظ��روف 

املقرر  ال�صحفي  املوؤمتر  تاأجيل  مت  فقد  �صبق 

الندية  منح  �صبيل  يف  الع���م��ي��ني  م��ع  ام�ص 

ال���ع��ب��ني م�صاحة ج��دي��دة اط��ول  و  والحت���اد 

هيكلة  واإع���ادة  والإج��ت��م��اع  واحل���وار  للتوا�صل 

ال���ط���روح���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة واأ���ص�����ص ال���دع���م امل���ايل 

وحم����اول����ة و����ص���ع ت��ع��ل��ي��م��ات وا����ص���ح���ة ب�����ص��ان 

بطرحها  الإحت��اد  قام  اأن  �صبق  التي  املتغرات 

ع��ل��ى الأن����دي����ة وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب����اأح����وال ال�����ص���م��ة 

ال���ع���ام���ة وم��ن��ه��ا ع��ل��ى وج����ه اخل�����ص��و���ص ف��ت��ح 

املقيمني  الردنيني  ال�عبني  وع��ودة  املطارات 

ب���اخل���ارج وامل���ح���رف���ني الأج����ان����ب ل��ل��م�����ص��ارك��ة 

اآ�صيا. بالبطولة وتثبيت نافذة ت�صفيات 

االنباط – عمان

العربي  ل�حتاد  العام  المني  �صارك   

الع�مي  الناطق  الريا�صية  لل�صحافة 

ال��زم��ي��ل ع���وين ف��ري��ج يف م���وؤمت���ر ام��ن��اء 

ع��م��وم الحت�����ادات ال��ري��ا���ص��ي��ة وال��ن��وع��ي��ة 

ال���ذي نظمه احت���اد الحت����ادات  ال��ع��رب��ي��ة 

تطبيق  عر  بعد  عن  العربية  الريا�صية 

ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  اف��ت��ت��ح��ه  ال�����ذي  زووم 

امل���ل���ك���ي الم�����ر ط�����ل ب����ن ب����در رئ��ي�����ص 

احت��اد  رئ��ي�����ص  ال��ع��رب��ي  ال��ري��ادي  املجل�ص 

الحت������ادات ال��ري��ا���ص��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة وع��ق��د 

45 احتاد  املا�صي مب�صاركة  يوم اخلمي�ص 

ريا�صي عربي ناق�ص العديد من النقاط 

واملقرحات  الحت��ادات  برامج  اخلا�صة 

امل���ق���دم���ة م����ن الحت����������ادات ال���ري���ا����ص���ي���ة 

ال��ع��ام لحت��اد  الم���ني  ال��ع��رب��ي��ة بح�صور 

العبد  علي  ب��ن  �صعود  ال�صيد  الحت���ادات 

ال�صيد  امل�����ص��اع��د  ال��ع��ام  ال��ع��زي��ز والم����ني 

فريج  ال��زم��ي��ل  ..وق����دم  ال�صفياين  �صعد 

خ�لها  من  حث  مداخلة  املوؤمتر  خ�ل 

الحت�����ادات ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى م��ن��ح الع����م 

اللتي  الن�صاطات  كل  يف  اهمية  الريا�صي 

تقيمها الحتادات مثلما قدم ورقة عمل 

“ الع�قة  ع��ن��وان  حملت  الحت���اد  با�صم 

العربية  ال��ري��ا���ص��ي��ة  الحت�����ادات  ب��ني  م��ا 

“ وا�صتملت  العربي  الريا�صي  والع���م 

تفاعل  اهمية   : التالية  املقرحات  على 

الدور  مع  العربية  الريا�صية  الحت��ادات 

ب��ه الع����م الريا�صي  ي��ق��وم  ال���ذي  امل��ه��م 

املختلفة  ال��ري��ا���ص��ي��ة  الجن�����ازات  ب��اب��راز 

����ص���واء ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ري��ا���ص��ات الل��ع��اب 

اعتبار  �صرورة   .. اجلماعية  او  الفردية 

الع�����م ال��ري��ا���ص��ي ���ص��ري��ك م��ه��م يف كل 

تنظمها  التي  املهمة  الريا�صية  الن�صطة 

العربي  الوطن  يف  الريا�صية  الحت��ادات 

م���ن خ����ل دع����وة ال���زم����ء وال��زم��ي���ت 

حل�����ص��ور ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة وال��ق��ي��ام 

ب��ال��ت��غ��ط��ي��ة واله���ت���م���ام ب��ت��ل��ك الح����داث 

النت�صار  يوفر  ان  �صاأنه  الذي من  المر 

ل��ت��ل��ك ال��ري��ا���ص��ات وامل�����ص��اه��م��ة يف اب���راز 

الع�م  بخراء  ال�صتعانة   .. الجنازات 

ال��ري��ا���ص��ي يف ال���وط���ن ال��ع��رب��ي وال��ع��امل 

لل���ق���اء حم���ا����ص���رات م��ت��خ�����ص�����ص��ة ح��ول 

الع���م  ب��ه  يقوم  ال��ذي  الطليعي  ال��دور 

ال���ري���ا����ص���ي ب��امل�����ص��اه��م��ة ب��ت��ق��دم وت��ط��ور 

ال��ذي  امل��ه��م  ..والث���ر  العربية  الريا�صة 

�صريكا  باعتباره  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف  يركه 

ا���ص��رات��ي��ج��ي��ا يف ك���ل ح����دث ري��ا���ص��ي .. 

اه��م��ي��ة ال���ت���ع���اون م���ع الحت������اد ال��ع��رب��ي 

ج����وان����ب  ال����ري����ا�����ص����ي����ة يف  ل���ل�������ص���ح���اف���ة 

من  اجلديد  للجيل  والتثقيف  التوعية 

الع�ميني وو�صعهم يف �صورة النظمة 

الريا�صية  باللعاب  املتعلقة  والقوانني 

ل �صيما وان الحتاد العربي قام بتنظيم 

ال���ع���دي���د م���ن ال�������دورات امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 

ري���ا����ص���ات ك�����رة ال����ق����دم وال����ي����د وال�����ص��ل��ة 

وال��ع��اب ال��ق��وى وغ��ره��ا ..ح��ا���ص��ر فيها 

واملخت�صني يف  وامل��درب��ني  اخل���راء  ك��ب��ار 

اجلانبني النظري والعملي .

 فرصة للفيصلي والجزيرة الستضافة المباريات االسيوية

 اتحاد كرة السلة يواصل الحوار مع انديته

 العربي للصحافة الرياضية يشارك في مؤتمر االمناء العرب

م��ا ح�صل م��ع ن���ادي ال���وح���دات م��وؤخ��را ب��ع��د ق���رار امل��ح��ك��م��ة ب��ق��ب��ول ال��ط��ع��ن بنتائج 

انتخابات الهيئة الدارية وابطال فوز الدارة ..يلخ�ص احلالة التي �صادت منذ �صنوات 

يف مو�صوع املناف�صة على كرا�صي ادارة احد اندية املقدمة يف الردن ..  وال�صراع الثر 

على كرا�صي جمل�ص الدارة الذي ياخذ يف العادة ا�صكال متعددة من املناف�صة ال�صر�صة 

بني ابناء النادي ..يعرفها كل من تعامل مع النتخابات يف الدورات ال�صابقة ..ويعرف 

ال�صخ�صية  م�صاحلهم  اعينهم  ن�صب  ي�صعون   النادي  اع�صاء  من  البع�ص  ان  متاما 

واهمية الفوز.. والتطلع ل�صغل من�صب متقدم يف جمل�ص الدارة ..حتى من دون النظر 

مل�صلحة النادي التي يجب ان تتقدم على غرها من امل�صالح الذاتية الخرى ..!!

وال كيف ميكن تف�صر الو�صع الذي ح�صل دون التطرق اىل ابعاد تلك امل�صكلة ..فلو 

ان الرئي�ص ال�صابق تقبل نتائج النتخابات وما افرزته �صناديق القراع لرمبا �صارت 

المور مبنحاها العتيادي وملا كنا نعي�ص اليوم ازمة حقيقية ..ل اذكر طوال ال�صنني 

املتناف�صني  بع�ص  ان  ..ول���و  الن��دي��ة  م��ن  غ��ره  او  ال��وح��دات  ن��ادي  بها  م��ر  ان  املا�صية 

التزوير  ق�صايا  عن  �صمعنا  ..مل��ا  ال�صخ�صية  م�صاحلهم  قبل  النادي  م�صلحة  و�صعوا 

وت�صويت الموات والتجاوزات التي متت وت�صبب بها ا�صحاب القرار يف النادي الذين 

حيث  من  فيها  املوجودة  املعلومات  �صحة  على  ..و�صادقوا  العامة  الهيئة  قوائم  اعدوا 

ال�صماء ومن يحق لهم النتخاب ثم ا�صتكى بع�صهم على بع�ص   ...!!

الت  ال��ذي  بالو�صع  ا�صهمت  ال��وح��دات  يف  الخ���وة  ب��ني  اخل���ف��ات  ان  ن��رى  كنا  وان 

 .. جميعهم   الط��راف  م�صوؤوليته  يتحمل  ح�صل  ال��ذي  اخللل  فان  حاليا  الم��ور  اليه 

يتقدمهم بالطبع من �صادقوا على ك�صوفات ا�صماء اع�صاء الهيئة العامة وهم يعلمون 

ان هناك ا�صماء ل يحق لهم الت�صويت ول حتى الوجود �صمن تلك الك�صوف الر�صمية 

..اىل جانب ق�صم الندية يف وزارة ال�صباب الذي يفر�ص ان ل يقت�صر عمل اع�صائه 

ل�صماء  القانوين  الو�صع  من  التحقق  دون  من  الندية  من  يردهم  ما  على  امل�صادقة 

كثر  يف  حت�صل  التي  التجاوزات  يف  م�صاركني  يكونوا  ل  حتى  العامة  الهيئات  اع�صاء 

من الحيان ! 

الكروي  الفريق  �صيما وان  ..ل  تاأكيد  الوحدات احلايل يثر قلق ع�صاقه بكل  و�صع 

جانب  اىل  املناف�صة..  طموح  ولديه  املحرفني  دوري  بطولة  يف  امل�صاركة  على  مقبل 

النادي  م�صرة  يف  واخللل  الرب��اك  يحدث  قد  و�صع  ..وه��و  الخ��رى  الفرق  ارتباطات 

حتى  القادمة  املوؤقتة  اللجنة  عمل  وم�صاندة  الواقع  الم��ر  تقبل  اجلميع  من  يتطلب 

ا�صتوعبوا  قد  يكون اجلميع  ان  بعد  كان  كما  ويعود  ال�صيق  النفق  الوحدات هذا  يعر 

م�صلحة  من  باثمن  لي�ص  الكر�صي  ان  بع�صهم  يتعلم  ان  ..وبعد  القا�صي  الدر�ص  هذا 

النادي وفرقه وجماهره ..!! 

عوني فريج

 الوحدات ..صراع 
الكراسي



الريا�ضي
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 صالح يكافح كورونا في مصر

 بن ناصر يتالق مع الميالن

 االرسنال يهزم افضل فرق اوروبا

 خطة مواجهة كورونا في المالعب السعودية

الريا�ض – وكاالت

�أي  ع��زل  �لقدم  �ل�سعودي لكرة  ق��رر �الحت���اد 

كورونا  بفريو�س  باإ�سابته  �ال�ستباه  يتم  الع��ب 

�مل�ستجد قبل بدء �أي مبار�ة يف دوري كاأ�س �الأمري 

حممد بن �سلمان للمحرتفني �ل�سعودي. وقال 

�إب��ر�ه��ي��م �ل��ق��ا���س��م �الأم����ني �ل��ع��ام الحت����اد �ل��ك��رة 

�ل�سعودي �لقا�سم يف �لندوة �الإر�سادية ال�ستئناف 

حالة  “ت�سجيل  �ل�سعودية  �ل��ك��روي��ة  �مل�سابقات 

�ستقودنا  �أي مبار�ة  ب��دء  ��ستباه الأي الع��ب قبل 

ونقلت  �مل�ساركة”.  ع��ن  و�إب���ع���اده  �ل��اع��ب  ل��ع��زل 

�لعام  �الأم��ني  �سحيفة “�ل�سرق �الأو�سط” عن  

قوله: “منذ حلظة �إعان ��ستئناف �لن�ساط من 

وز�رة �لريا�سة، �ُسكلت غرفة عمليات من مهامها 

�سمان عودة �لاعبني �الأجانب و�ملدربني جلميع 

�الأندية �مل�ساركة يف دوري كاأ�س �الأمري حممد بن 

بن  حممد  �الأم���ري  ودوري  للمحرتفني  �سلمان 

�لدرجة  ودوري  �الأوىل،  �لدرجة  الأندية  �سلمان 

�لثانية”.

�ل��ت��و����س��ل م��ع �الأن���دي���ة كافة  “بد�أ  و�أك���م���ل: 

وج��ود  مكان  ع��ن  �إح�سائية  �إن�ساء  على  و�لعمل 

ط��ائ��ر�ت   5 تخ�سي�س  �ع��ت��م��اد  ومت  �ل��اع��ب��ني، 

خ��ا���س��ة ل��ن��ق��ل �ل���اع���ب���ني م���ن م�����س��ر وت��ون�����س 

�إ�سافة �إىل طائرتني لنقل �لاعبني  و�لرب�زيل 

من بقية �لدول، مبجموع م�ستفيدين و�سل �إىل 

ما يقارب 523 �سخ�سا”.

ومن جانبه ��ستعر�س �لدكتور �سالح �حلارثي 

رئي�س �للجنة �لطبية يف �الحت��اد �ل�سعودي دور 

و�لتو�سيات  ك��ورون��ا،  جائحة  يف  �لطبية  �للجنة 

�لتي قدمتها بعد ت�سكيل غرفة �لعمليات و�لتي 

م���ن �أب���رزه���ا �إج������ر�ء �مل�����س��ح��ة �ل��ط��ب��ي��ة ملن�سوبي 

�الأندية من العبني و�أجهزة �إد�رية وفنية ل�سمان 

�سامة �جلميع، �إ�سافة �إىل �لدخول �لتدريجي 

�ملباريات  �إقامة  �إىل  �لو�سول  وحتى  للتدريبات 

�ل���ودي���ة. وق�����ّدم �حل���ارث���ي ���س��رح��اً م��ف�����س��ًا عن 

�لريا�سة  وز�رة  �ملعتمد من  �لطبي  �لربوتوكول 

لعودة �ملناف�سات �لريا�سية. وقال �حلارثي �إنهم 

�أر�سلو� تو�سية لكل �الأندية بعمل مع�سكر مغلق 

قبل ��ستئناف �مل�سابقات باأ�سبوع “حتى نحد من 

عملية �إ�سابة �أي من �لاعبني بكورونا”. و�أ�سار 

الإج���ر�ء  �سيخ�سعون  �الأج���ان���ب  �حل��ك��ام  �أن  �إىل 

فح�س كورونا قبل قدومهم لل�سعودية ب�48 �ساعة 

وبعد و�سولهم �سيتم تطبيق �لعزل �ملنزيل لهم 

حتى �لتاأكد من �سامتهم وهي عملية ت�ستغرق 

قر�بة �الأيام �ل�سبعة.

القاهرة – وكاالت

����س���اح، جن���م منتخب  ت����ربع حم��م��د 

م�����س��ر وف���ري���ق ل��ي��ف��رب��ول �الإجن���ل���ي���زي، 

ببع�س �الأدو�ت �ل�سحية وكبائن �لتعقيم 

مل���ح���ارب���ة ف����ريو�����س ك�����ورون�����ا �مل�����س��ت��ج��د. 

و��ستقبل �لدكتور طارق رحمي، حمافظ 

�ل��غ��رب��ي��ة، و�ل����د حم��م��د ���س��اح ب��ج��ان��ب 

�إليه،  و�ملقربني  �لاعب  �أً�سدقاء  بع�س 

من  بعدد  ليفربول  جنم  بتربع  و�أبلغوه 

خ�سي�سا  �سنعت  �ل��ت��ي  �لتعقيم  ك��ب��ائ��ن 

مب��و����س��ف��ات خ��ا���س��ة ل�����س��ال��ح حم��اف��ظ��ة 

�ل��غ��رب��ي��ة وم���رك���ز ���س��ب��اب حم��م��د ���س��اح 

وم�����س��ت�����س��ف��ى جن���ري���ج م�����س��ق��ط ر�أ�����س����ه.

ب��ي��ان ر�سمي  �ل��غ��رب��ي��ة يف  و�أك���د حم��اف��ظ 

ح�سنة  وق�����دوة  رم�����ز�ً  �أ���س��ب��ح  ���س��اح  �أن 

و�أ�سرته  لاعب  �ل�سكر  موجهاً  لل�سباب 

ع��ل��ى م���ا ي��ق��دم��ه م���ن م�����س��اري��ع خ��ريي��ة 

الأهايل بلدته. و�أو�سح �ساح غايل و�لد 

�لاعب يف �لبيان �أنه لن يتاأخر �أبد�ً عن 

م�����س��اع��دة �ل���دول���ة �مل�����س��ري��ة يف م��و�ج��ه��ة 

�أن���ه ت���ربع بعدد  ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا م���وؤك���د�ً 

وجنح  ب�سيون  ملركز  �لتعقيم  كبائن  من 

قرية  الأبناء  �الأك�سجني  �أجهزة  توفري  يف 

جنريج.

روما – وكاالت

�إ���س��م��اع��ي��ل ب��ن نا�سر  ���س��ج��ل �جل���ز�ئ���ري 

�لكالت�سيو،  يف  �الأول  هدفه  �لو�سط  الع��ب 

بولونيا  على   )1-5( للفوز  م��ي��ان  ليقود 

يف �ستاد �سان �سريو، �ل�سبت، �سمن �جلولة 

�سامليكرز  �ألك�سي�س  وه��ز  �مل�سابقة.  م��ن   34

بينما  �أي�سا،  ميان  مع  مرة  الأول  �ل�سباك 

ج����اءت ب��اق��ي �الأه�����د�ف ع��ن ط��ري��ق ه��اك��ان 

ود�ف��ي��دي  ريبيت�س  و�أن��ت��ي  �أوغ��ل��و  ���س��ال��ه��ان 

ك���االب���ري���ا ب��ع��د ع��ر���س ر�ئ�����ع، وك����ان ميكن 

�أك�����رب. و�أ���س��ب��ح  �أن ي���ف���وز ب���ف���ارق  ل��ل��ف��ري��ق 

ر�سيد ميان 56 نقطة من 34 مبار�ة وعزز 

موقعه يف �ملركز �ل�ساد�س، وهو �آخر �ملقاعد 

ت�سجيل  وو��سل  �الأوروبي،  للدوري  �ملوؤهلة 

هدفني �أو �أكرث يف �آخر 8 مباريات بالدوري 

بولونيا،  وظ��ه��ر  �مل�����س��اب��ق��ة.  ��ستئناف  م��ن��ذ 

نقطة،   43 بر�سيد  �لعا�سر  �ملركز  �ساحب 

ب�سكل متو��سع و�سنع �لقليل من �لفر�س، 

ل��ك��ن��ه �أح�����رز ه���دف���ا ق��ب��ل �ال����س���رت�ح���ة عن 

تاكيهريو  �ل��دويل  �لياباين  �مل��د�ف��ع  طريق 

توميا�سو �لذي �سجل الأول مرة مع �لنادي.

�لتح�سن  ��ستمر�ر  لتوؤكد  �لنتيجة  وج��اءت 

بيويل  �ستيفانو  �مل��درب  مع  للرو�سونيريي 

�ل��ت��اأه��ل  م��ع حم��اول��ة  �ل��ه��ج��وم��ي  �الأد�ء  يف 

�أوروبية �ملو�سم �ملقبل. لبطولة 

ب��ن نا�سر،  �إ���س��م��اع��ي��ل  وع��ل��ق �جل��ز�ئ��ري 

ب��ق��م��ي�����س  �الأول  ه����دف����ه  ت�������س���ج���ي���ل  ع���ل���ى 

�لرو�سونريي،

وقال بن نا�سر، خال ت�سريحات لقناة 

ميان: “�سعيد الأنني �ساعدت �لفريق، كما 

و�أ�ساف:  عظيم”.  �سيء  هدف  ت�سجيل  �أن 

“لقد فزنا وهذ� يجعلني يف غاية �ل�سعادة، 
و�أهدي هذ� �لهدف لزوجتي و�أخي �ل�سغري 

�ل����ذي ي��ت��و�ج��د م��ع��ي يف �مل���ن���زل مب��ي��ان��و، 

�إح�����ر�ز  ل����ه ع���ق���ب  �أ�����س����ري  �أن  وط���ل���ب م���ن���ي 

“لقد  �جل���ز�ئ���ري:  �ل��ن��ج��م  وت��اب��ع  هدف”. 

قمنا بعمل ر�ئع لكن هذه �ملبار�ة �الآن جزء 

الأننا  لاأمام  ننظر  �أن  ويجب  �ملا�سي،  من 

“نحن  و�أمت:  �أيام”.   3 بعد  للعب  �سنعود 

ي��ز�ل  ال  لكن  �الن��ت�����س��ار�ت،  م��ن  يف م�سرية 

�أمامنا 4 مباريات، ومل ن�سل �أي �سيء بعد، 

الأن كل هذ� �سيكون با فائدة �إذ� مل نلعب 

ب�سكل جيد يف هذه �لفرتة”.

لندن – وكاالت

الآر�سنال،  �لفني  �مل��دي��ر  �أرت��ي��ت��ا،  ميكيل  ن�سح 

مهاجمه بيري �إميريك �أوبامياجن، ب�سرورة �لبقاء 

د�خل قلعة �جلانرز خال �لفرتة �ملقبلة. وينتهي 

�ملقبل  �ملو�سم  �آر�سنال بنهاية  �أوبامياجن مع  عقد 

�الأندية  من  �لعديد  �هتمام  و�سط   ،2022-2021

�أوبامياجن  وتاألق  �ل�سيف.  �الأوروبية ب�سمه هذ� 

مع �آر�سنال �ل�سبت، �أمام مان�س�سرت �سيتي، و�سجل 

هدفني قاد بهما فريقه للتاأهل �إىل نهائي كاأ�س 

�أرتيتا يف ت�سريحات  �الحت��اد �الإجن��ل��ي��زي. وق��ال 

�آم��ل   :”BBC“ �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �الإذ�ع�����ة  لهيئة 

�أوبامياجن  �ليوم  �ل��ذي حققناه  �لفوز  ي�ساعد  �أن 

على �أن يكون �أكرث �قتناًعا باأننا ن�سري يف �الجتاه 

�ل�سحيح”.

وحت��دث عن  بيب ج��و�ردي��وال مديره �ل�سابق 

به  �لتقيت  “لقد  ق��ائ��ا:  �سيتي،  مان�س�سرت  يف 

خال  �لتوفيق  ل��ه  ومتنيت  �مل���ب���ار�ة،  نهاية  بعد 

�ل��ف��رتة �مل��ق��ب��ل��ة، �أن���ا �أح��ب��ه م��ث��ل �الأم�������س �أو ه��ذ� 

�سعيد  “�أنا  و�أ�ساف:  �ل�سباح بنف�س �لطريقة”. 

ال  الأننا  حزين  لكني  بالاعبني،  وفخور  للغاية 

ميكننا �ال�ستمتاع بهذه �للحظة مع جماهرينا”. 

وع��ن ر�أي���ه يف ف��وز فريقه �ل��ي��وم، ق���ال: “هذ� ما 

�سيتي(،  )مان�س�سرت  �لفريق  ه��ذ�  �سد  حتتاجه 

عليك �أن ت�ستغل �لفر�س �لقليلة �لتي تتاح لك، 

�إنهم �أف�سل فريق يف �أوروب��ا يف طريقة لعبهم”. 

وو��سل: “هناك تناغم كبري بني العبي �آر�سنال، 

هم يوؤمنون مبا نحاول �لقيام به وميكنك روؤية 

ر�ئع  �أ�سبوع  لدينا  “كان  �أرتيتا:  و�أك��م��ل  ذلك”. 

�أوروب���ا، وه��ذ� ال  �أف�سل فريقني يف  للتغلب على 

يلعب  مبن  �أهتم  “ال  و�أردف:  يحدث كل يوم”. 

ومن يجل�س بديًا، �أثق يف جميع �لاعبني، لقد 

قمنا باإجر�ء تغيري�ت يف �لت�سكيلة، وكان �جلميع 

م�ستعد� للم�ساركة”.

وختم �أرتيتا: “عانينا يف بع�س �للحظات، لكننا 

كنا منظمني و�أغلقنا �مل�ساحات”.

امريكا – وكاالت

ق���ال���ت ر�ب����ط����ة �ل����اع����ب����ات �مل���ح���رتف���ات 

�إىل  ���س��ت��ع��ود  ���س��ريي��ن��ا ول��ي��ام��ز  �إن  ل��ل��ت��ن�����س، 

فريو�س  تف�سي  منذ  �الأوىل  للمرة  �ملاعب 

�الأوىل  �ل��ن�����س��خ��ة  يف  ت�����س��ارك  �إذ  ك����ورون����ا، 

ل��ب��ط��ول��ة �مل�����س��ن��ف��ات �الأول�����ي�����ات يف والي���ة 

�أغ�سط�س/  10 يف  تنطلق  و�ل��ت��ي  ك��ن��ت��اك��ي، 

�أول مبار�ة  �آب �ملقبل.  و�ستخو�س �سريينا، 

منذ قيادة �أمريكا للفوز على التفيا يف كاأ�س 

�الحتاد لفرق �ل�سيد�ت يف و��سنطن، خال 

�لر�بطة،  و�أعلنت  �ملا�سي.  فرب�ير/�سباط 

م�����س��ارك��ة �الأم���ري���ك���ي���ة ���س��ل��ون ���س��ت��ي��ف��ن��ز يف 

�ملا�سي،  �الأ���س��ب��وع  ��ا.وخ��ال  �أي�����سً �لبطولة 

�أك����دت �ل��ر�ب��ط��ة �إق��ام��ة ب��ط��ول��ت��ني يف ب��ر�ج 

�لبطوالت  بالت�سيك وكنتاكي، لريتفع عدد 

�ل���ر�ب���ط���ة،  وق���ال���ت   .21 �إىل  �مل���و����س���م  ه����ذ� 

ب�سبب  م��ار���س/�آذ�ر  يف  �ملو�سم  �أوق��ف��ت  �لتي 

بالريمو  يف  �سي�ستاأنف  �ملو�سم  �إن  �جلائحة، 

باإيطاليا يف �لثالث من �أغ�سط�س/�آب.

برلني – وكاالت

�أك�����د ج���ني ت����ود رئ��ي�����س �الحت������اد �ل����دويل 

م��وؤخ��ر�  ز�ر  �أن���ه  )ف��ي��ا(،  �ل�����س��ي��ار�ت  ل�سباقات 

�الأمل����اين م��اي��ك��ل ���س��وم��اخ��ر، م��ع��رب��ا ع��ن �أم��ل��ه 

للمرة  جم��دد�  �لعلن  �إىل  ظهوره  �إمكانية  يف 

�لتزلج  �أث��ن��اء  حل���ادث  تعر�سه  م��ن��ذ  �الأوىل، 

“ديلي  ل�سحيفة  ت���ود  وق���ال  �أع�����و�م.   7 ق��ب��ل 

�مل��ج��ر  ج���ائ���زة  ���س��ب��اق  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ميل” ، 

�لرقم  “�ساحب  �سوماخر  ز�ر  �أن��ه  �ل��ك��ربى، 

ل�سباقات  �ل��ع��امل  بطولة  �ل��ف��وز  يف  �لقيا�سي 

�مل��ا���س��ي.  �الأ����س���ب���وع  فورموال1”،  ����س���ي���ار�ت 

و�أ�ساف “�إنه يقاتل، �أمتنى �أن يتمكن �لعامل 

من روؤيته مرة �أخرى، هذ� ما يعمل عليه هو 

تفا�سيل  �أي  عن  تود  يك�سف  ومل  وعائلته”. 

تتعلق  الأ�سباب  �سوماخر،  بحالة  تتعلق  طبية 

عاما(   51( �سوماخر  و�بتعد  باخل�سو�سية. 

الإ�سابات  تعر�سه  منذ  �لعلن  يف  �لظهور  عن 

بالغة يف �لر�أ�س نتيجة �حلادث �لذي وقع له 

 ،2013 �أول/دي�سمرب  كانون  يف  �لتزلج  �أثناء 

�سفاف  على  منزله  يف  �سوماخر  يتعافى  �إذ 

بحرية جينيف.

مدريد – وكاالت

ل���ن ي�����س��ارك �أل��ي��ك�����س ري��ن�����س، م��ت�����س��اب��ق 

�لكربى  �إ�سبانيا  جائزة  �سباق  يف  �سوزوكي 

يف  الإ�سابة  تعر�سه  بعد  �لنارية،  للدر�جات 

لل�سباق  �لتاأهيلية  �لتجارب  خ��ال  �لكتف 

�الف���ت���ت���اح���ي ل���ل���م���و����س���م ب��ح��ل��ب��ة خ��ريي�����س 

�الإ���س��ب��ان��ي��ة، �ل�����س��ب��ت. وت��ع��ر���س �الإ���س��ب��اين 

11 يف  �مل��ن��ع��ط��ف رق����م  ل���ل���ح���ادث يف  ري��ن�����س 

�إىل �ملركز �لطبي،  �حللبة ونقل عقب ذلك 

�إ�سابته بخلع وك�سر يف �لكتف  حيث تاأكدت 

قبل نقله للم�ست�سفى. وقال فريق �سوزوكي 

ملزيد  خ�سع  �مل�����س��اب  مناف�سه  �إن  ب��ي��ان  يف 

�أهليته  ع���دم  �إع����ان  ق��ب��ل  �ل��ف��ح��و���س،  م��ن 

ل��ل��م�����س��ارك��ة يف �ل�����س��ب��اق. وق�����ال ري��ن�����س يف 

�ل�سباق  يف  �مل�ساركة  �مل�ستحيل  “من  �لبيان 

ل��اإ���س��اب��ة الأن  �لتعر�س  �مل��وؤ���س��ف ج��د�  م��ن 

جيد�  كان  �لدر�جة  قيادة  خال  �إح�سا�سي 

و�أ����س���اف  �ملا�سية”.  �الأي�����ام  ط����و�ل  مت��ام��ا 

�لتعايف  يف  للتفكري  �أح��ت��اج  “حاليا  رين�س 

���س��ري��ع��ا. �الأط����ب����اء ���س��ي�����س��اع��دون��ن��ي خ��ال 

�لتاأهيل يف �الأ�سبوع �ملقبل وقد  �إعادة  فرتة 

ق�سارى  �ساأبذل  قوية.  م�سكنات  �أع��ط��وين 

جهدي للعودة يف �الأ�سبوع �ملقبل”.

 عودة سيرينا لمالعب التنس

 شوماخر يظهر من جديد

 انسحاب رينس من جائزة اسبانيا
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االنباط-دبي

اأن��ت��ج��ت ج��اك��وار الن���د روڤ���ر 1.5 م��ل��ي��ون حم��ّرك 

وحتتفل  االآن،  حتى   )Ingenium( “اإجنينيوم« 
ال�����ش��رك��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة ب���اإجن���از م��رك��زه��ا ال���رائ���د يف 

حركة  نقل  جمموعة  اإ�شافة  خالل  من  املجال  هذا 

متطورة جديدة.

يف   )EMC( امل��ح��رك��ات  ت�شنيع  م��رك��ز  وي��ن��ت��ج 

وولفرهامبتون، يف اململكة املتحدة، عائلة جمموعات 

ليوفر  “اإجنينيوم”،  الكفاءة  �شديدة  احل��رك��ة  نقل 

جم��م��وع��ة م���ن امل���ح���رك���ات ال��ن��ظ��ي��ف��ة وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

ملختلف �شيارات جاكوار والند روڤر.*

“اإجنينيوم”  حم���رك���ات  جم���م���وع���ة  وت��ت�����ش��م��ن 

امل��ت��ط��ورة ع�����دداً م���ن حم���رك���ات ال���دي���زل وال��ب��ن��زي��ن 

وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة وامل��ت��ق��ن��ة وع��ال��ي��ة ال��ك��ف��اءة، 

ممكن،  حد  اأق�شى  اإىل  االأداء  لتح�شني  بناوؤها  ومت 

وتكاليف  البيئة  على  ال�شلبية  االآث���ار  تخفي�ض  م��ع 

ال��ت�����ش��غ��ي��ل ع��ل��ى ال��ع��م��الء يف ال���وق���ت ن��ف�����ش��ه، وي��ت��م 

ت��ط��وي��ره��ا و���ش��ن��اع��ت��ه��ا داخ����ل ال�����ش��رك��ة يف امل��م��ل��ك��ة 

امل�شنوعة  “اإجنينيوم”  حمركات  وتتميز  املتحدة. 

بت�شاميم منوذجية ومرنة  بالكامل  االألومنيوم  من 

من  ب��ع��دد  بينها  فيما  وت�����ش��رك  ال��ت��ع��دي��ل،  و���ش��ه��ل��ة 

االأ�شا�شية. التقنيات 

“اإجنينيوم”  حم���رك���ات  اإ�����ش����دارات  اآخ����ر  وك����ان 

امل�شتقيمة،  االأ���ش��ط��وان��ات  �شدا�شي  ال��دي��زل  حم��رك 

ل�شيارات  اإ�شافية  وكفاءة  ور�شاقة  اأداًء  يوّفر  ال��ذي 

ري����ن����ج روڤ��������ر وري�����ن�����ج روڤ��������ر �����ش����ب����ورت. وي��ن�����ش��م 

امل��زود  ه���ذا،  امل��ت��ط��ور  “اإجنينيوم” ال��دي��زل  حم��رك 

الهجينة اخلفيفة  الكهربائية  ال�شيارات  بتكنولوجيا 

)MHEV(، اإىل جمموعة من حمركات البنزين 

والديزل  البنزين  وحمركات  االأ�شطوانات،  �شدا�شية 

“جاكوار  معمل  يف  امل�شنوعة  االأ���ش��ط��وان��ات  رباعية 

الند روڤر” يف وولفرهامبتون.

ال�شركة  ال��ت��زام  “اإجنينيوم”  حم��رك��ات  وت��دع��م 

عن  ال�شادرة  االنبعاثات  من  بالتقليل  االأمد  طويل 

���ش��ي��ارات��ه��ا وزي����ادة االق��ت�����ش��اد يف ا���ش��ت��ه��الك ال��وق��ود، 

االأمر الذي ي�شكل جزءاً من روؤية “الوجهة �شفر”، 

وجعل  ال�����ش��ارة  االن��ب��ع��اث��ات  بتخفيف  ال���ت���زام  وم���ن 

البيئة اأقل تلوثاً من خالل االبتكار املتوا�شل.

ت��ط��وي��ر  روڤر”  الن�����د  “جاكوار  و����ش���ت���وا����ش���ل 

زيادة  جانب  اإىل  “اإجنينيوم”،  حمركات  تكنولوجيا 

وتطوير  �شياراتها،  املتوفرة يف  الكهربائية  اخليارات 

وق��ود  على  املعتمدة  احل��رك��ة  نقل  جمموعة  مفهوم 

م��رك��ز ت�شنيع  ي��ت��وىل  ال��ه��ي��دروج��ني**. كما  خ��الي��ا 

الكهربائية  القيادة  وحدات  جتميع  مهمة  املحركات 

بني  االختيار  عند  تامة  م��رون��ة  ليوفر   ،)EDU(

حم���رك���ات ال��ب��ن��زي��ن وال���دي���زل اجل���دي���دة، ووح����دات 

القيادة الكهربائية للعمالء الراغبني باالنتقال من 

الكهربائية. ال�شيارات  اإىل  التقليدية  ال�شيارات 

منظومة  وولفرهامبتون  معمل  اإىل  ت�شاف  كما 

اآخ�����ذة ب��ال��ن��م��و خم��ت�����ش��ة ب��ال�����ش��ي��ارات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، 

وحت���ت���وي ع��ل��ى م��رك��ز جت��م��ي��ع ال��ب��ط��اري��ات امل��ب��ت��ك��ر 

واملتقدم تكنولوجياً يف منطقة هام�ض هول املجاورة، 

بال�شيارات  اخلا�شة  البطاريات  جتميع  يتوىل  حيث 

 )PHEV( لل�شحن  القابلة  الهجينة  الكهربائية 

وال�������ش���ي���ارات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��م��ل ب��ال��ب��ط��اري��ة 

)BEV(، والتي �شتكون م�شوؤولة عن ت�شغيل اجليل 

التايل من �شيارات جاكوار والند روڤر الكهربائية.

وقال كني كلوز، مدير اإطالق عمليات جمموعات 

نقل احلركة يف “جاكوار الند روڤر”: “ن�شهد حالياً 

االأقل  ال�شيارات  على  م�شبوقة  غري  طلب  م�شتويات 

تلّوثاً، ولذلك اأ�شبح توفري حمركات نظيفة وعالية 

الكفاءة اأكرث اأهمية من اأي وقت م�شى، دون التنازل 

الت�شاري�ض  ك��ل  على  الفائقة  وال��ق��درات  االأداء  ع��ن 

التي يتوقعها عمالوؤنا«.

االأف�شل  نقدمها هي  ‘اإجنينيوم‘ التي  »حمركات 

يف ال��ن��اح��ي��ت��ني، ف��ه��ي حت��ق��ق ت���وف���رياً يف ا���ش��ت��ه��الك 

يف  وتوّلد  ال�شارة،  االنبعاثات  يف  وتخفي�شاً  الوقود 

اأكرث  اأجل قيادة  الوقت نف�شه عزم دوران كبرياً من 

ومتعة.« ا�شتجابة 

ملختلف  منتجاته  املحركات  ت�شنيع  مركز  ويوفر 

وُت�شتخدم  العاملية،  روڤر”  الن��د  “جاكورا  عمليات 

م��ع��ظ��م ه���ذه امل��ح��رك��ات يف م��ن�����ش��اآت ال�����ش��رك��ة داخ���ل 

امل�شوؤول  �شوليهل  معمل  فيها  مب��ا  املتحدة،  اململكة 

عن ت�شنيع �شيارات رينج روڤر ورينج روڤر �شبورت 

اجلديدة التي اأعلنت ال�شركة عنها موؤخراً.

االأ�شطوانات  �شدا�شي  الديزل  حمرك  اإنتاج  ويتم 

االأحدث يف ذات املرافق امل�شوؤولة عن ت�شنيع حمرك 

اإطالقه  مت  وال��ذي  االأ���ش��ط��وان��ات،  �شدا�شي  البنزين 

بنجاح العام املا�شي. وتت�شمن عملية االإنتاج ت�شنيع 

االأ�شطوانات،  وروؤو����ض  للمحرك،  االأ�شا�شية  البنية 

جانب  اإىل  امل��رف��ق��ي،  وال��ع��م��ود  االأ���ش��ط��وان��ات،  وكتلة 

مركز  ت�شغيل  وي��ت��م  ك��ك��ل.  امل��ح��رك  واخ��ت��ب��ار  جتميع 

ت�����ش��ن��ي��ع امل��ح��رك��ات ب��ا���ش��ت��خ��دام اإم��ك��ان��ي��ات ���ش��دي��دة 

وامل��ع��اي��رة،  واالخ��ت��ب��ار  والتجميع  للت�شنيع  التطور 

اأف�شل حمركات الديزل  كي يقّدم بنجاح واحداً من 

النظيفة يف العامل.

االنباط-وكاالت

اأف�����ادت ت��ق��اري��ر اإع��الم��ي��ة، ب��اأن��ه مت نقل 

جن��م��ة ب���ول���ي���وود وم��ل��ك��ة ج���م���ال ال���ع���امل يف 

اإحدى  اإىل  بات�شان،  راي  اأي�شواريا   ،1994
اكت�شاف  عقب  وذلك  مومباي،  م�شت�شفيات 

امل�شتجد. اإ�شابتها بفريو�ض كورونا 

امل�شت�شفى  نف�ض  اإىل  اأي�����ش��واري��ا  ون��ق��ل��ت 

ال����ذي ي��ع��ال��ج ف��ي��ه ك���ل م���ن زوج���ه���ا امل��م��ث��ل 

اأميتاب بات�شان،  اأبهي�شيك بات�شان، ووالدها 

اأي�شا  جنم ال�شينما الهندية، اللذين اأ�شيبا 

بكوفيد19-.

غارديان”  “ذا  ����ش���ح���ي���ف���ة  ون����ق����ل����ت 

اأوف  “تاميز  ���ش��ح��ي��ف��ة  ع���ن  ال��ري��ط��ان��ي��ة 

كانتا  اأرادي��ا،  وابنتها  اأي�شواريا  باأن  اإنديا”، 

االأحد  يوم  منذ  املنزيل  ال�شحي  احلجر  يف 

“نانافاتي”  م�شت�شفى  اإىل  ونقلتا  املا�شي، 

اجل���م���ع���ة، ب���ع���دم���ا ����ش���ع���وره���م���ا ب�����ش��ي��ق يف 

التنف�ض.

وبح�شب ما نقلت وكالة “بري�ض تر�شت” 

ال��ه��ن��دي��ة ع���ن م�����ش��در يف امل�����ش��ت�����ش��ف��ى، ف���اإن 

حني  يف  م�شتقرة،  وابنتها  اأي�����ش��واري��ا  ح��ال��ة 

اأب��ه��ي�����ش��ي��ك واأم��ي��ت��اب بجناح  ي��ق��ي��م  ي���زال  ال 

امل�شابة بفريو�ض  املخ�ش�ض للحاالت  العزل 

اأي�شا. كورونا امل�شتجد، وحالتهما جيدة 

ويف وق����ت ���ش��اب��ق م���ن ال�����ش��ه��ر احل����ايل، 

اأث���ب���ت���ت  االخ����ت����ب����ارات  اأن  اأم����ي����ت����اب  اأع����ل����ن 

م�شيفا  امل�شتجد،  كورونا  بفريو�ض  اإ�شابته 

اإ�شابتي بكوفيد19-..  اأثبتت  “االختبارات 
ون���ق���ل���ت ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ى.. امل�����ش��ت�����ش��ف��ى اأب���ل���غ 

ال�����ش��ل��ط��ات.. وجت����رى اخ���ت���ب���ارات ل��الأ���ش��رة 

واملوظفني.. يف انتظار النتائج«.

املليون  ح��اج��ز  اجلمعة،  الهند  وتخطت 

ما  ت�شجيل  بعد  ك��ورون��ا،  ب��ف��ريو���ض  اإ���ش��اب��ة 

اأعلى  وه��و  جديدة  اإ�شابة  األ��ف   35 يقارب 

معدل يومي لالإ�شابات يف البالد.

مت  اإن���ه  ال��ه��ن��دي��ة  ال�شحة  وزارة  وذك���رت 

خ��الل  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة   34956 ت�شجيل 

ال���ع���دد  ل���ريت���ف���ع  امل���ا����ش���ي���ة،  ����ش���اع���ة   24 ال�

 1003832 اإىل  ل��الإ���ش��اب��ات  االج���م���ايل 

687 ح���ال���ة وف���اة  ���ش��ج��ل��ت  ك���م���ا  اإ����ش���اب���ة، 

االج��م��ايل  ال��وف��ي��ات  ع��دد  لي�شبح  ج��دي��دة، 

التعايف  ح��االت  اأم��ا  وف��اة،  حالة   25602
600 األف حالة. فقد جتاوزت ال�

 » جاكوار الند روڤر« تحتفل 
بمحطة مميزة لمحركات 

»إنجينيوم« النظيفة

 »قفزة قياسية« بإصابات كورونا  إصابة ملكة جمال العالم السابقة ونجمة بوليوود بكورونا
في العالم.. والوفيات في ارتفاع

االنباط-وكاالت

�شجلت منظمة ال�شحة العاملية، زيادة 

ب��ف��ريو���ض  االإ���ش��اب��ات  اأع����داد  يف  قيا�شية 

ك����ورون����ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال����ع����امل، خ��الل 

ال�شاعات االأربع والع�شرين املا�شية بلغت 

259848 حالة.

للمنظمة  ال��ي��وم��ي  ال��ت��ق��ري��ر  واأظ���ه���ر 

ال���زي���ادات ح��دث��ت يف ال��والي��ات  اأك���ر  اأن 

امل���ت���ح���دة وال�����رازي�����ل وال���ه���ن���د وج���ن���وب 

اأفريقيا.

 237743  ، ���ش��ج��ل��ت،  امل��ن��ظ��م��ة  ك���ان���ت 

اإ�شابة جديدة، فيما زادت الوفيات 7360 

العا�شر  منذ  يومية  زي��ادة  اأك��ر  يف  حالة 

من مايو.

للمنظمة  ال��ي��وم��ي  ال��ت��ق��ري��ر  واأظ���ه���ر 

ال���زي���ادات ح��دث��ت يف ال��والي��ات  اأك���ر  اأن 

امل���ت���ح���دة وال�����رازي�����ل وال���ه���ن���د وج���ن���وب 

اأفريقيا.

4800 يف اليوم  وبلغ متو�شط   الوفيات 

عن  طفيفة  ب��زي��ادة  ي��ول��ي��و،  �شهر  خ��الل 

ال���ي���وم يف  4600 وف�����اة يف  ب��ل��غ    م��ت��و���ش��ط 

يونيو.

وجت���������اوز اإج�����م�����ايل ع������دد امل�������ش���اب���ني 

14 م��ل��ي��ون،  ك����ورون����ا ع���امل���ي���ا  ب���ف���ريو����ض 

اجل��م��ع��ة، وف��ق��ا الإح�����ش��اءات روي����رز، يف 

انت�شار  ب��وت��رية  يتعلق  اآخ���ر  كبري  ت��ط��ور 

من  يقرب  ما  بحياة  اأودى  ال��ذي  املر�ض 

600 األف �شخ�ض يف 7 اأ�شهر.

اأنه جرى ت�شجيل  وتعني هذه الزيادة 

تقل عن  اإ�شابة خالل مدة  مليون حالة 

100 �شاعة.

و���ش��ج��ل��ت م��ن��ظ��م��ة ال�����ش��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة 

الواليات  يف  جديدة  اإ�شابة  حالة   71484

املتحدة و45403 يف الرازيل و34884 يف 

الهند و13373 يف جنوب اأفريقيا.

االنباط-وكاالت

قال علماء بريطانيون، موؤخرا، اإنهم متكنوا 

م���ن ر����ش���د ���ش��ت��ة اأن������واع م���ن ف���ريو����ض ك���ورون���ا 

م�شريين   ،19 كوفيد  ل��وب��اء  امل�شبب  امل�شتجد، 

التي تظهُر على من  االأع��را���ض  ت��ف��اوت يف  اإىل 

ي�شابون بالعدوى.

فاإن  نيوز”،  “�شكاي  وبح�شب ما نقل موقع 

كل نوع على حدة، له اأعرا�ض مرتبطة به، وهذا 

للطب،  ي�شدي خدمة كبرية  الطبي  االكت�شاف 

لكل  االأن�شب  العالج  معرفة  على  ي�شاعد  الأن��ه 

مري�ض.

واأج���ري���ت ه���ذه ال��درا���ش��ة م��ن ق��ب��ل جامعة 

�شتفيد  اإنها  الباحثون  ويقول  كوليدج،  كينغز 

االأطباء كثريا يف حتديد العالج الناجع، ال�شيما 

يف ظل ترقب موجة ثانية من اجلائحة خالل 

اخلريف املقبل.

النوع،  �شاأن حتديد  اأنه من  العلماء  واأ�شاف 

اأن ي�شاعد على اإنقاذ اأرواح امل�شابني، الأن االأطباء 

�شيعرفون املري�ض االأكرث حاجة جلهاز التنف�ض 

اال�شطناعي، بناًء على ت�شخي�ض نوع العدوى.

اأن ال�شعال امل�شتمر وارتفاع  واأكدت الدرا�شة 

احل�����رارة وف���ق���دان ح��ا���ش��ة ال�����ش��م، ت�����ش��ك��ل اأب���رز 

امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب�فريو�ض  االإ���ش��اب��ة  اأع��را���ض 

ال���ذي ظ��ه��ر يف ال�����ش��ني ث��م حت���ول اإىل جائحة 

عاملية.

ل��ك��ن ب��ع�����ض االأ���ش��خ��ا���ض ق��د ت��ظ��ه��ر عليهم 

اأع����را�����ض اأخ������رى خم��ت��ل��ف��ة ح��ي��ن��م��ا ي�����ش��اب��ون 

ينتبهون  ال  ورمب��ا  امل�شتجد،  ك��ورون��ا  بفريو�ض 

اإىل االأم�����ر، وت�����ش��م��ل ه���ذه ال��ع��الم��ات ك��ال من 

واالإ���ش��ه��ال  وال��ع��ي��اء  امل��ف��ا���ش��ل  واآالم  ال�����ش��داع 

التنف�ض  على  ال��ق��درة  وع���دم  ال�شهية  وف��ق��دان 

ب�شكل طبيعي.

“كوفيد  نوع من  اأول  اأن  الباحثون  ويو�شُح 

19”، ي�شبه االإنفلونزا، لكنه ال يكون م�شحوبا 

اأعرا�شه بني  بارتفاع درجة احل��رارة؛ وت��راوح 

الع�شالت  واآالم  ال�شم  حا�شة  وفقدان  ال�شداع 

والتهاب احللق واأمل يف ال�شدر.

بحرارة،  م�شحوبا  فيكون  الثاين  النوع  اأم��ا 

وت�����ش��م��ل اأع��را���ش��ه ك��ال م��ن ال�����ش��داع وف��ق��دان 

حا�شة ال�شم وال�شعال والتهاب احللق واحلرارة 

وفقدان ال�شهبية اإ�شافة اإىل بحة يف ال�شوت.

يف غ�����ش��ون ذل�����ك، ي��رت��ب��ط ال���ن���وع ال��ث��ال��ث 

ب��اجل��ه��از ال��ه�����ش��م��ي، وي���ح���دث اأع���را����ش���ا مثل 

ال�شهية  وفقدان  ال�شم  حا�شة  وفقدان  ال�شداع 

من  امل�شاب  يعاين  وال  ال�شدر،  واأمل  واالإ�شهال 

ال�شعال.

واأط���ل���ق ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ى ال���ن���وع ال���راب���ع ا���ش��م 

وت�شمله  )التعب(؛  االأول”  اخلطر  “م�شتوى 
وال�شعال  ال�شم  وفقدان  الراأ�ض  �شداع  اأعرا�شه 

وبحة ال�شوت واأمل ال�شدر وال�شعور باالإرهاق.

19”؛  “كوفيد  م����ن  اخل����ام���������ض  وال�����ن�����وع 

)ت�����ش��وي�����ض  الثاين”  اخل���ط���ر  “م�شتوى  ه���و 

الراأ�ض  �شداع  االأعرا�ض  وت�شمل  وا�شطراب(؛ 

وف����ق����دان ح��ا���ش��ة ال�����ش��م وال�����ش��ه��ي��ة وال�����ش��ع��ال 

واأمل  احللق  والتهاب  ال�شوت  وبحة  واحل���رارة 

ال�����ش��در وال�����ش��ع��ور ب��ال��ت��ع��ب وال��ت�����ش��وي�����ض واأمل 

الع�شالت.

وحدد العلماء النوع ال�شاد�ض واالأخري با�شم 

يجمع  ن��وٌع  وه��و  الثالث”؛  اخلطر  “م�شتوى 
واله�شم؛  التنف�ض  جهازي  يف  ا�شطرابات  بني 

وي�شمل اأعرا�ض ال�شداع وفقدان ال�شم وال�شهية 

وال�شعال واحلرارة والتهاب احللق واأمل ال�شدر 

و�شعف  الع�شالت  واأمل  والت�شوي�ض  وال��ت��ع��ب 

التنف�ض واالإ�شهال واآالم البطن.

اأن االأعرا�ض تتفاوت من  الباحثون  واأو�شح 

�شعروا  م�شابون  ه��ن��اك  اإذ  اآخ���ر؛  اإىل  �شخ�ض 

و�شع  يتفاقم  فيما  للغاية،  خفيفة  ب��اأع��را���ض 

اآخرين اأو يفقدون حياتهم من جراء املر�ض.

واأ���ش��اف��ت ال��درا���ش��ة اأن بع�ض االأع��را���ض مل 

يجر ذكرها كثريا، خالل االأ�شهر املا�شية، مثل 

ارتبطت  لكنها  بت�شوي�ض،  وال�شعور  البطن  اأمل 

باأخطر حاالت االإ�شابة بكورونا.

اأ�شيبوا  ممن  فقط  املئة  يف   1.5 اأن  واأوردت 

بفريو�ض كورون من النوع االأول االأول احتاجوا 

امل�شت�شفى،  يف  التنف�ض  ع��ل��ى  م�شاعدتهم  اإىل 

الثاين  النوعني  اأي�شا على  وهذا االأمر ينطبق 

والثالث.

لكن 8.6 يف املئة ممن اأ�شيبوا بالنوع الرابع من 

“كوفيد 19”، احتجاجوا اإىل م�شاعدة على التنف�ض، 
اأما امل�شابون بالنوع ال�شاد�ض، وهو االأخطر، فيحتاج 

ن�شفهم اإىل رعاية داخل امل�شت�شفى.

وك�����ش��ف��ت ال��درا���ش��ة اأن امل�����ش��اب��ني ب��ف��ريو���ض 

4 و5 و6 يكونون من كبار  االأن���واع  ك��ورون��ا من 

اأغلب  ال�شحية، يف  اأو ذوي اال�شطرابات  ال�شن 

االأحيان.

 بخطورة متفاوتة.. علماء يحدُدون 6 أنواع من إصابات كورونا

مالبس »مضادة لكورونا« تضع ماركة 
رياضية بعين العاصفة

االنباط-وكاالت

اأ�شرالية  ريا�شية  مالب�ض  ماركة  غرمت 

ال��ال���ش��ق��ة  ����ش���راوي���ل���ه���ا  اأن  اإىل  ل��ت��ل��م��ي��ح��ه��ا 

ف��ع��ال��ة  للفريو�ض”  “امل�شادة  وق��م�����ش��ان��ه��ا 

يف م��واج��ه��ة وب����اء ك��وف��ي��د-19 ع��ل��ى م��ا قالت 

ال�شلطات االأ�شرالية.

للمنتجات  االأ�شرالية  االإدارة  واأو�شحت 

العالجية يف بيان اأن ماركة لورنا جاين، التي 

اأ�شراليا واخل��ارج، غرمت  ب�شعبية يف  حتظى 

األ���ف   28( اأ����ش���رايل  دوالر  األ����ف   40 ح����واىل 

دوالر(.

امل�شاعد  ال�شكرتري  �شكرييت  ج��ون  وق���ال 

“قد يكون الإعالنات كهذه  يف وزارة ال�شحة: 

من  االأ���ش��رايل  املجتمع  على  وخيمة  عواقب 

خ���الل اإ���ش��اع��ة ���ش��ع��ور خ��اط��ئ ب���االأم���ان وم��ن 

خالل دفع النا�ض اإىل التخفيف من يقظتهم 

يف جمال اإجراءات النظافة ال�شحية والتباعد 

االجتماعي«.

واإزاء موجة االنتقادات، اأكدت ال�شركة اأنها 

منتجاتها  اإن  القول  اإىل  بتاتا  ترمي  تكن  مل 

ال��ف��ريو���ض. وغ��ريت  ق���ادرة على احلماية م��ن 

للفريو�ض”  “م�شادة  من  املالب�ض  ه��ذه  ا�شم 

اإىل “م�شادة للبكترييا«.

ال��ق��ول  ف��ق��ط  “اأردنا  ب��ي��ان  يف  واأو����ش���ح���ت 

نحاول  ال   )...( اإ�شافية  حماية  ت�شفي  اإنها 

اال�شتفادة باأي �شكل من االأ�شكال من اخلوف 

الذي يثريه الفريو�ض«.

االأ�شرايل  الطاهي  غرم  اأبريل،  نهاية  يف 

ال�شهري، بيت اإيفانز، بالطريقة نف�شها بعدما 

يف  امل�شاعدة  راأي���ه،  بح�شب  ميكنها،  الآل��ة  روج 

عالج فريو�ض كورونا امل�شتجد.


