
االنباط-عمان

اأك�����د وزي�����ر ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 

التعليمية  امل�����س��رة  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي،  ت��ي�����س��ر 

�ست�ستمر كما هو خمطط لها يف الوزارة، واأن 

ا�ستدامة  تقوم على  االردن��ي��ة  ال��دول��ة  روؤي���ة 

التعليم كاأولوية يف هذا الظرف اال�ستثنائِي 

الذي منر به، واملتمثل يف انعكا�سات جائحة 

كورونا.

وقال الدكتور النعيمي، يف موؤمتر �سحفي 

م�����س��رك يف رئ��ا���س��ة ال�����وزراء ام�����س االأح����د، 

املعلم  ع��ل��ى  االأردن���ي���ة ح��ري�����س��ة  ال���دول���ة  اإن 

ها على  وحت�سني معي�سته من منطلق حر�سِ

ا�ستقرار امل�سرة التعليمية ونوعيتها، فكانت 

ا�ستثنائي  ب�����س��ك��ل  امل��ع��ل��م  ت��رع��ى  زال����ت  وم���ا 

القطاع  يف  العاملنَي  بباقي  مقارنة  ومميز 

العام الأهمية م�سوؤوليته يف بناء االأجيال.

وع��ر���س وزي����ر ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م الأب���رز 

خالل  م��ن  باملعلمني  ال��دول��ة  اهتمام  اوج���ه 

اإ���س��ك��ان املعلمني،  ال���رت���ب، و���س��ن��دوق  ن��ظ��ام 

وب��ع��ث��ات اأب���ن���اء امل��ع��ل��م��ني، و���س��ن��دوق �سمان 

وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال���رب���ي���ة  وزارة  يف  ال���ع���ام���ل���ني 

التدريب  وب��رام��ج  املعلمني،  اأن��دي��ة  وم��راف��ق 

ال���وزارة  تقدمها  التي  واملتخ�س�سة  العامة 

للمعلمني جمانا.
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االنباط-عمان  

وّجه �سمو االأم��ر احل�سني بن عبد اهلل 

ال��ث��اين، ويل ال��ع��ه��د ام�����س االأح����د اجل��ه��ات 

امل��ع��ن��ي��ة اإىل حت��وي��ل ���س��اب��ة م���ن حم��اف��ظ��ة 

ح��ادث  ج���راء  لالإ�سابة  تعّر�ست  الطفيلة 

�سر اإىل مدينة احل�سني الطبية للعالج.

واأوع�����ز ���س��م��وه ب��ت��وف��ر ال��ع��الج االأم��ث��ل 

ال�سحية الالزمة  الرعاية  لل�سابة وتقدمي 

لها، متمنياً لها ال�سفاء العاجل.

وكانت الفتاة اأ�سيبت يف حادث �سر وقع 

قبل اأيام اأدى اإىل وفاة والديها، حيث ُنقلت 

اإىل م�ست�سفى الكرك احلكومي ومن ثم اإىل 

اأق��رب��اوؤه��ا  طالب  فيما  الب�سر،  م�ست�سفى 

مدينة  اإىل  تنقل  اأن  ر�سالة  يف  واأ�سدقاوؤها 

احل�سني الطبية لتوفر العالج الالزم لها.

االنباط-عمان

الرزاز  ال��وزراء الدكتور عمر  اأكد رئي�س 

على  ال���ق���ان���ون  ب���اإن���ف���اذ  ق���وي���ة  ال����دول����ة  اأّن 

اجلميع، م�سرا اإىل اأهمية تذّليل العقبات، 

م�ستقبل  م��ع��امل  لر�سم  ال��ف��ر���س،  واغ��ت��ن��ام 

ميار�س  ق��وي  جمتمع  يف  واأح��ف��ادن��ا  اأبنائنا 

حقوقه وواجباته �سمن الت�سريعات.

و�سدد على اأن الدولة االأردنّية ال تختزل 

هي  ب��ل  ب��ح��زب،  وال  ب��ن��ق��اب��ة،  وال  ب�سخ�س، 

منظومة موؤ�ّس�سات را�سخة على مدى قرن 

االأردين  ال��د���س��ت��ور  يحكمها  ال���زم���ن،  م���ن 

الها�سمي،  ال��ع��ر���س  موؤ�ّس�سة  ي�سمل  ال���ذي 

وال�سلطات الثالث: الت�سريعّية والتنفيذّية 

والق�سائّية.

االأ�سبوعية  كلمته  خ��الل  ال���رزاز  واأ���س��ار 

ال����دول����ة من  اق������راب  اإىل  ام�������س االأح�������د، 

جاللة  بقيادة  الثانية  مبئويتها  االحتفال 

امللك عبد اهلل الثاين، وتد�سينها ملئة عام من 

البناء املراكم يف دولة القانون واملوؤ�ّس�سات، 

املنيع،  الوطني  واالقت�ساد  االإن��ت��اج  ودول���ة 

ودولة التكافل واالأ�سرة الواحدة املراحمة 

املتحاّبة املتعاونة على اخلر.

اأن ما حققته الدولة من اإجنازات  واأكد 

قيادة  بف�سل  ج��اء  االأوىل  مئويتها  خ��الل 

ه��ا���س��م��ّي��ة ف�����ّذة، وب���اأي���ٍد و���س��واع��د اأردن���ّي���ة، 

متمّثلة مبوؤ�ّس�سات د�ستورّية عريقة، وجي�س 

واأجهزة  حدودنا،  يحمي  م�سطفوي  عربي 

اأمنية.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-وكاالت

 ا�ست�سهد 72 مواطنا فل�سطينيا بينهم 7 

اآخ��رون،   0701 واأ�سيب  و�سيدتان،  اأطفال 

االأول  الن�سف  خ��الل   0332 نحو  واعتقل 

من العام 0202.

واأو������س�����ح م����رك����ز ع���ب���د اهلل احل�������وراين 

العمل  لدائرة  التابع  والتوثيق  للدرا�سات 

وال��ت��خ��ط��ي��ط يف م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ح���ري���ر، يف 

ت��ق��ري��ره ال��ت��وث��ي��ق��ي ال����ذي ����س���در، ام�����س، 

خالل  االإ�سرائيلية  االنتهاكات  اأب��رز  حول 

ان  اجل�������اري،  ال���ع���ام  م���ن  االأول  ال��ن�����س��ف 

���س��ل��ط��ات االح���ت���الل ق��ام��ت ب��ع��م��ل واع����داد 

اآالف  ل���ب���ن���اء  ع�����ط�����اءات  خ���ط���ط وط�������رح 

ال�سفة  م�ستوطنات  يف  ال�سكنية  الوحدات 

الغربية والقد�س املحتلة.

االح��ت��الل هدمت  ق���وات  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

بيتا ومن�ساأة،  االول )753(  الن�سف  خالل 

و%45  من�ساأة،  و)122(  بيتا   )631( منها 

من جممل عمليات الهدم تلك تركزت يف 

حمافظتي اخلليل والقد�س املحتلة، 

�سهيدا   )72( ارت��ق��ى  التقرير:  يف  وج��اء 

من بينهم )7( اأطفال و�سيدتني على ايدي 

الفل�سطينية  االرا�سي  يف  االحتالل  قوات 

  )71( ارت��ق��ى  ح��ي��ث  االول  الن�سف  خ���الل 

�سهيدا يف ال�سفة والقد�س.

التفا�صيل �ص »9«

فلسطين.. 27 شهيدا و1070 مصابا و2330 معتقال بالنصف االول 

االنباط-عمان

اأّك����د وزي����ر ال���دول���ة ل�����س��وؤون االإع�����الم اأجم��د 

اأ�سلوب  تقبل  ال  احلكومة  اأن  الع�سايلة،  ع��ودة 

الدولة  اأن  اإىل  الدولة؛ م�سراً  اال�ستقواء على 

االأردنّية التي راكمت املنجزات واملكت�سبات على 

ال�سحة  مدى 001 عام، وخ�سو�ساَ يف جماالت 

والتعليم واالأم��ن، لن تفّرط مبا اأجن��ز يف هذه 

امليادين.

ال��ع�����س��اي��ل��ة خ����الل م���وؤمت���ر �سحفي  واأ�����س����ار 

والعدل،  والتعليم،  الربية  وزراء  مع  م�سرك 

وال�سحة يف رئا�سة الوزراء، ام�س االأحد، اإىل اأن 

اال�ستثنائي  واالجتماعي  االقت�سادي  الظرف 

ال��ن��اجت ع��ن ان��ع��ك��ا���س��ات اأزم����ة ك���ورون���ا، يتطّلب 

اأن  اإىل  اآث��اره، الفتاً  التعاون والتكافل يف حتّمل 

العاملني يف القطاعات واملرافق احليوّية، ومن 

هو  احلكومة  نهج  اأن  ي��درك��ون  التعليم،  بينها 

خدمة املواطن ولي�س فئة اأو حزب اأو جمموعة.

ال  اأن  تتمنى  ك��ان��ت  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

واملخالفات  الت�سعيد  حيث  م��ن  االأم���ور  ت�سل 

امل�ستجدات  اإليه  و�سلت  ملا  اجل�سيمة  القانونّية 

املرتبطة بنقابة املعلمني املوقوف عملها.

االإن�����س��ان  ح��م��اي��ة  اأن  ع��ل��ى  الع�سايلة  و���س��دد 

االأردين واأمنه و�سّحته وتعليمه هي يف �سميم 

اأركانها،  بكل  وم�سوؤولّياتها  الدولة  اأخالقّيات 

احتكار  موقعه  ك��ان  اأّي���اً  اأح��د،  ي�ستطيع  “وال 
احل��ق��ي��ق��ة، فكّلنا حت��ت راي���ة ال��وط��ن واح���رام 

قوانني الدولة وحماية مكت�سباتها”.

اأن ن��ق��اب��ة امل��ع��ل��م��ني امل��وق��وف��ة  اأ����س���ار اإىل  ك��م��ا 

وقفات  بتنفيذ،  جم��ّدداً  وتلوح  نّفذت،  اأعمالها 

اح��ت��ج��اج��ي��ة واإ����س���راب���ات واع��ت�����س��ام��ات ت�����س��ّر 

مبرافق الدولة احليوية وا�ستدامتها، وتتجاوز 

ق��ان��ون ال�����س��ّح��ة ال��ع��ام��ة واأوام�����ر ال��دف��اع التي 

�سدرت ب�سكل اأ�سا�سي حلماية �سّحة املواطنني، 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

الفايز،  في�سل  االأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  دع��ا 

الفتنة  ب��ق��وة خل��ط��اب  ال��ت�����س��دي  اإىل  ال�����س��ب��اب 

وال���ك���راه���ي���ة ال�����ذي ت�����س��ه��ده خم��ت��ل��ف م��ن�����س��ات 

ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي، وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اأم��ن 

يجب  عليا  قيمة  باعتبارها  وا�ستقراره  الوطن 

الوقوف بوجه كل من يحاول العبث بها.

حكمة  بف�سل  ق���ادر  االأردن  اأن  ال��ف��اي��ز  واأك���د 

اأجهزته  ومنعة  �سعبة  ووع��ي  الها�سمية  قيادته 

االأمنية املختلفة، على جتاوز خمتلف التحديات 

وتداعيات جائحة  به  املحيطة  االأح���داث  ج��راء 

ك���ورون���ا. ج���اء ذل���ك خ���الل ل��ق��ائ��ه ام�����س االأح���د 

�سابات  م��ن  جمموعة  االأع��ي��ان،  جمل�س  دار  يف 

“االأردن يف  ب��ع��ن��وان  ال��وط��ن يف ح���وار  و���س��ب��اب 

للو�ساية  نعم  لل�سم،  ال  التحديات..  مواجهة 

ال��وط��ن��ي  ال��ل��ق��اء  ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن  الها�سمية”، 

على  ت�����س��رف  ال���ذي  اململكة”  “اأبناء  ال�سبابي 

تنفيذه هيئة �سواعد ال�سباب االأردين بال�سراكة 

مع موؤ�س�سة اأ�سدقاء االأمن الوطني وبالتعاون 

مع وزارة ال�سباب وهيئة �سباب كلنا االأردن.

واأك������د ال���ف���اي���ز اأه���م���ي���ة اأن ي��ت��ح��م��ل اجل��م��ي��ع 

م�����س��وؤول��ي��ة ب��ن��اء ال��وط��ن يف خم��ت��ل��ف امل��ج��االت 

و�ستى القطاعات، واأن ي�سعى اجلميع اإىل تعزيز 

احل���ال���ة ال��وط��ن��ي��ة ال���وح���دوي���ة واحل���ف���اظ على 

متا�سك الن�سيج االجتماعي.

موؤ�س�سات  ع��ل��ى  امل��ل��ق��ى  ال���واج���ب  اإىل  واأ����س���ار 

املهنية  وال��ن��ق��اب��ات  واالأح�����زاب  امل���دين  املجتمع 

وال��ع��م��ال��ي��ة يف ت��ر���س��ي��خ ق��ي��م ال����والء واالن��ت��م��اء 

�سد  والتحري�س  الكراهية  خ��ط��اب  وحم��ارب��ة 

امل�سبوهة  احلمالت  وخا�سة  ومنجزاته  الوطن 

ال��ت��ي ت��ن��ت��ق��د ال���وط���ن وم��واق��ف��ه ال��ث��اب��ت��ة جت��اه 

ال��ع��ادل��ة،  ق�سايا االأم���ة االإ���س��الم��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة 

وعلى راأ�سها الق�سية الفل�سطينية.

التفا�صيل �ص »4«

الحنيطي يستقبل السفيرة الفرنسية ادرة عن النِّيابة العامة  لهوني: القرارات الصَّ التَّ
نفيذ نافذة والحكومة عليها واجب التَّ

جابر: نظامنا الصحي جاهز الستقبال أية 
موجة جديدة من كورونا

االنباط-برتا

قطر،  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  رئي�س  اثنى 

ث�����اين، على  اآل  ب���ن ج��ا���س��م  ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة 

االأردن،  يف  اال�ستثمار  وم��ن��اخ  االأع��م��ال  بيئة 

لال�ستثمارات  وم�سجعة  حمفزة  اإن��ه��ا  وق��ال 

اخلارجية.

واأكد ال�سيخ خليفة بن جا�سم يف لقاء خا�س 

ام�س  الدوحة،  االأردنية يف  االأنباء  وكالة  مع 

التجارية واال�ستثمارية  العالقات  اأن  االأحد، 

ق��وي��ة وم��ت��ن��ام��ي��ة، وم��ن  ق��ط��ر واالأردن،  ب��ني 

املتوقع اأن ت�سهد مزيدا من النمو يف العديد 

هناك  اأن  حيث  االقت�سادية،  القطاعات  من 

توا�سال دائما بني رجال االأعمال القطريني 

واالأردنيني، ودائما ما يتم التباحث يف اإقامة 

م�سروعات م�سركة �سواء يف قطر اأو االأردن.

االأردن��ي��ة  واململكة  قطر  دول���ة  اإن  واأ���س��اف 

الها�سمية، ترتبطان بعالقات اأخوية تاريخية 

وتعاون م�سرك ووثيق يف خمتلف املجاالت، 

ال �سيما واأن هناك اهتماما كبرا من جانب 

البلدين ال�سقيقني باإجناز مزيد من التطور 

التجاري  التبادل  حجم  حقق  حيث  والنمو، 

خ��الل  ج��ي��دة  م���ع���دالت  واالأردن  ق��ط��ر  ب���ني 

ال�سنوات املا�سية يف ظل التقارب الكبر بني 

قيادتي البلدين وال�سعبني ال�سقيقني. 

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان

الَتّلهوين،  ام  قال وزير العدل، الدكتور ب�َسّ

العامة  النيابة  ع��ن  ال�����س��ادرة  ال���ق���رارات  اإّن 

كافة، مبا فيها قرار وقف نقابة املعلمني عن 

اأع�سائها،  وتوقيف  اتها  مقَرّ واإغ��الق  العمل 

املراجع  اأم��ام  بها  عن  للَطّ قابلة  ق��رارات  هي 

ه��ذه  ت��ط��ب��ي��ق  واإَنّ  امل��خ��ت�����س��ة،  ال��ق�����س��ائ��ي��ة 

قبل  من  اختيارية  م�ساألة  لي�ست  ال��ق��رارات 

م��وؤمت��ر �سحفي  واأ���س��اف، خ��الل  احلكومة. 

ول��ة ل�سوؤون االإع��الم والربية  ال��َدّ مع وزي��ر 

حة، ام�س االأحد، يف دار رئا�سة  والتعليم وال�سِّ

الِنّيابة  ع��ن  ��ادر  ال�����سَّ الت�سريح  اأَنّ  ال����وزراء، 

عن  املوقوفة  املعلمني  نقابة  بق�سية  العامة 

العمل يدل من حيث املبداأ على اأَنّ �سبب هذه 

عني العامني . الق�سايا التحقيقية اأمام املَدّ

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

اأعلن وزير ال�سحة الدكتور �سعد جابر، عن 

كورونا  بفرو�س  جديدة  اإ�سابة   41 ت�سجيل 

امل�����س��ت��ج��د يف امل��م��ل��ك��ة، ج��م��ي��ع��ه��ا غ���ر حملية 

بدء  منذ  لالإ�سابات  االإجمايل  العدد  لرتفع 

اجلائحة اإىل 8611 اإ�سابة.

ال��دك��ت��ور جابر يف م��وؤمت��ر �سحفي  وع��ر���س 

لتفا�سيل  االأح���د،  ام�س  ال���وزراء  رئا�سة  ب��دار 

احل����االت اجل���دي���دة، وال��ت��ي مت��ث��ل��ت بحالتني 

ل�����س��ائ��ق��ني ع��ل��ى ح�����دود ال��ع��م��ري و21 ح��ال��ة 

الأردن���ي���ني يف ف���ن���ادق احل��ج��ر )8 ح����االت من 

وحالتان من  العراق  وحالتان من  ال�سعودية، 

متاثلوا  م�سابني   5 اأن  اإىل  م�سرا  اأوكرانيا(، 

خ��الل  ح��م��زة  االأم����ر  م�ست�سفى  يف  ل��ل�����س��ف��اء 

ال�ساعات ال� 42 املا�سية، فيما بقي حتت العالج 

011 حاالت.

التفا�صيل �ص »2«

رئيس غرفة قطر: العالقات التجارية 
واالستثمارية مع االردن قوية

12من يسمع أنات الصحف؟
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الإثنني  27 / 7 / 2020 

تسجيل 14 إصابة غير محلية و5 حاالت شفاء

جابر: نظامنا الصحي جاهز الستقبال أية موجة جديدة من كورونا

تكريم الفائزات والفائزين بجوائز مسابقة عّبر بالعربي

»أموال األيتام«: تخفيض نسبة المرابحة إلى 75ر3 %

األعلى للسكان يناقش مشروع موازنة المجلس والخطة االستراتيجية

الفرنسية الحنيطي يستقبل السفيرة 

»األحوال« تناوب خالل فترة »االضحى«

ورشة توصي بتعديل األنظمة 
الداخلية لألحزاب وقانون االنتخاب

وزير المياه يتفقد مشروع حفر اآلبار 
في المدورة

االنباط - عمان 

اأعلن وزير ال�سحة الدكتور �سعد جابر، 

بفريو�س  ج��دي��دة  اإ�سابة   14 ت�سجيل  ع��ن 

غري  جميعها  اململكة،  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا 

حملية لريتفع العدد االإجمايل للإ�سابات 

منذ بدء اجلائحة اإىل 1168 اإ�سابة.

وع����ر�����س ال����دك����ت����ور ج���اب���ر يف م���وؤمت���ر 

االأحد،  ام�س  ال��وزراء  رئا�سة  بدار  �سحفي 

لتفا�سيل احلاالت اجلديدة، والتي متثلت 

ب��ح��ال��ت��ن ل�����س��ائ��ق��ن ع��ل��ى ح���دود ال��ع��م��ري 

احل��ج��ر  ف���ن���ادق  الأردن����ي����ن يف  ح���ال���ة  و12 

)8 ح���االت م��ن ال�����س��ع��ودي��ة، وح��ال��ت��ان من 

ال��ع��راق وح��ال��ت��ان م��ن اأوك��ران��ي��ا(، م�سريا 

يف  ل��ل�����س��ف��اء  مت��اث��ل��وا  م�����س��اب��ن   5 اأن  اإىل 

ال�ساعات  خ��لل  ح��م��زة  االأم���ري  م�ست�سفى 

ال� 24 املا�سية، فيما بقي حتت العلج 110 

حاالت.

الوبائي  اال�ستق�ساء  فرق  اأن  اإىل  ولفت 

عن  للك�سف  ف��ح�����س��اً   6658 ال��ي��وم  اأج����رت 

ك���ورون���ا، ل��ي�����س��ل ع���دد ال��ف��ح��و���س��ات ال��ت��ي 

اأجريت منذ بدء تف�سي الفريو�س باململكة 

ال��وزارة  اأن  اإىل  565109 فح�سا، الفتا  اإىل 

خلل  اليومية  الفحو�سات  ع��دد  �ستقلل 

فرتة العيد الإراحة الكوادر الطبية.

ال�سحي  النظام  اأن  الدكتور جابر  واأكد 

يف اململكة مل يخترب، لكنه جاهز ال�ستقبال 

اأية موجة جديدة من الفريو�س خا�سة يف 

ظل املوجة الثانية والعنيفة التي ي�سهدها 

ع���دد م���ن دول اجل�����وار م���ا اج���ربه���م على 

درا�سة  اإىل  م�سريا  امل�سدد،  االإغ��لق  اإع��ادة 

امل���وج���ودة يف منطقة  ال��ك��رف��ان��ات  او����س���اع 

وجاهزية  احل��االت  ال�ستقبال  امليت  البحر 

1000 �سخ�س.  3 م�ست�سفيات تت�سع اإىل 

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

امل����دار�����س، بن  اإىل  ال��ط��ل��ب��ة  ع�����ودة  ح����ول 

مرتبطة  الطلبة  ع��ودة  اأن  جابر  الدكتور 

اإىل  االأردن  و���س��ول  ح��ال  ويف  بامل�سفوفة، 

امل��ن��ط��ق��ة اخل�����س��راء، ���س��ي��ع��ود ال��ط��ل��ب��ة اإىل 

لي�ست  التعليمية  العملية  الأن  مدار�سهم 

من  متكاملة  عملية  ب��ل  اأك��ادمي��ي��ة  ف��ق��ط 

حيث االختلط وبناء ال�سخ�سية.

امللكية  امل��ك��رم��ة  ال�����س��ح��ة  وزي����ر  وث��م��ن 

600 جهاز تنف�س �سناعي  ال�سامية بتوزيع 

الطبية.  واخل���دم���ات  ال�����س��ح��ة  وزارة  ب��ن 

وحول االإجراءات املتبعة يف عيد االأ�سحى، 

ت��در���س منع  ال�����وزارة مل  اأن  اأو���س��ح ج��اب��ر 

داعيا  االأ�سحى،  عيد  يف  واحلظر  ال�سلة 

اإج�����راءات  ال���ت���ام  امل��واط��ن��ن اإىل االل���ت���زام 

وعدم  املتبعة  والوقائية  العامة  ال�سلمة 

ه��ذا  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  وامل�����س��اف��ح��ة  التقبيل 

االإجناز.

االنباط - عمان 

مع  بال�سراكة  العهد،  ويل  موؤ�س�سة  ك��ّرم��ت 

جممع اللغة العربية االأردين و�سركة مو�سوع، 

“عرّب  م�سابقة  بجوائز  الفائزين  االأح��د،  ام�س 

جائحة  ف��رتة  خ��لل  اأطلقتها  التي  بالعربي” 

كورونا، والبالغ عددهم 18 فائزا.

اأُقيم يف جممع  وح�سر حفل التكرمي الذي 

الكركي،  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  املجمع  رئي�س  اللغة، 

واأم���ي���ن���ه ال���ع���ام ال���دك���ت���ور حم��م��د ال�����س��ع��ودي، 

واملديرة التنفيذية ملوؤ�س�سة ويل العهد الدكتورة 

متام منكو، واملدير العام ل�سركة مو�سوع رامي 

و�سركة  املوؤ�س�سة  ع��ن  وم��ن��دوب��ون  ال��ق��وا���س��م��ي، 

مو�سوع.

وت���اأت���ي ه����ذه اجل����وائ����ز؛ ت���ق���دي���ًرا ل��ل��ط��اق��ات 

االأردنّية العربّية االإبداعّية يف التعبري والكتابة 

عن  التعبري  يف  العربية  اللغة  ذك���اء  وت��وظ��ي��ف 

ناطقيها.

�ست اجلوائز للفئة العمرية من 6 اإىل  وُخ�سّ

ال�سخ�سية  وو�سف  الق�سرية  للق�سة  �سنة   12

18 �سنة  اإىل   13 العمرية من  االإبداعي، والفئة 

ل��ل��ع��ب��ارة ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة وامل���ق���ال االأدب������ي، وال��ف��ئ��ة 

الكتاب  لتلخي�س  �سنة   18 من  االأك��رب  العمرية 

واخلطاب املُلهم.

من  حمّكمون  امل�سابقة  حتكيم  على  واأ�سرف 

جممع اللغة وموؤ�س�سة ويل العهد.

روؤى  ف��ازت  الق�سرية،  الق�سة  م�سابقة  ويف 

م���ال���ك خ���ط���اب���ي، وف�����رح م���ن���ذر احل�����اج ح�����س��ن، 

و�سف  م�سابقة  ويف  ال��ط��وي�����س��ي،  ع��اط��ف  ول���ن 

اأب��و  رام���ز  م���رمي  ف���ازت  االإب���داع���ي،  ال�سخ�سية 

اإ�سلم  وف��رح  �سنينة،  اأب��و  ف�سل  الرا  حم��ف��وظ، 

خ�ساونة.

نور  ف��ازت  التحفيزية،  العبارة  م�سابقة  ويف 

العمايرة، ومي  وره��ف حممد  ال��ق��زق،  خ��ل��دون 

م�����س��ط��ف��ى ف����واز ح�����س��ن، ويف م�����س��اب��ق��ة امل��ق��ال 

ر�سوان  ور�سيد  �سّباح،  اأ�سامة  لن  فاز  االأدب��ي، 

خليفات، ودميا حممد غنامي.

�سعد  ليث  ف��از  ك��ت��اب،  تلخي�س  م�سابقة  ويف 

قا�سمية،  خليل  حم��م��د  واإمي�����ان  ذي���ب،  ال��دي��ن 

اخلطاب  م�سابقة  ويف  ال��ف��ّزاع،  م�سلم  وعبداهلل 

املُ���ل���ه���م، ف����از زي����ن ال�������س���رف ج��م��ي��ل اخل�����س��ور، 

وع��ب��دال��رح��م��ن ك��م��ال اخل��ط��ي��ب، وغ����ادة ح�سام 

خنفر.

وع�������ربت ال���ط���ال���ب���ة يف م���در����س���ة ك��ف��رجن��ة 

روؤى  ع��ج��ل��ون  حم��اف��ظ��ة  يف  للبنات  االأ���س��ا���س��ي��ة 

“رنا  ال��ق�����س��رية  ع��ن ق�ستها  ال��ف��ائ��زة  خ��ط��اب��ي 

ب��اجل��ائ��زة.  ���س��ع��ادت��ه��ا  ع���ن  املناعي”،  واجل���ه���از 

وقالت “علمت بامل�سابقة من خلل درا�ستي عن 

حينها  در�سك،  من�سة  على  اجلائحة  اأثناء  ُبعد 

قررت امل�ساركة بامل�سابقة، وحّفزين ذلك لقراءة 

الفكرة  األهمتني  ال��ت��ي  الق�س�س  م��ن  ال��ع��دي��د 

لق�ستي الق�سرية«.

مدر�سة  من  العمايرة  رهف  الطالبة  وقالت 

عّلن الثانوية ال�ساملة للبنات يف مدينة ال�سلط 

“امل�سابقة  )ب�����رتا(،  االأردن���ي���ة  االأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 

قبل  كتبته  اأدب��ي  بن�س  امل�ساركة  على  حّفزتني 

فرتة بعنوان “حظر«.

وقال ليث �سعدالدين ذيب الطالب يف كلية 

بامل�سابقة  ال��ف��ائ��ز  االأردن���ي���ة  ب��اجل��ام��ع��ة  ال��ط��ب 

خلدون”،  اب��ن  “مقدمة  لكتاب  تلخي�سه  ع��ن 

“علمت عن امل�سابقة من خلل �سفحة موؤ�س�سة 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��وق��ع  على  العهد  ويل 

الكتب،  بقراءة  الهتمامي  ونظرا  “في�سبوك”، 
قررت تلخي�س كتاب مقدمة ابن خلدون الذي 

يناق�س احل�����س��ارة وال��ع��م��ران وع��ل��م االج��ت��م��اع، 

وامل�ساركة به يف امل�سابقة«.

ُي�سار اإىل اأن عدد امل�ساركات يف م�سابقة “عرّب 

بالعربي” جتاوز 6 اآالف م�ساركة.

االنباط - عمان 

عبد  ال�سيخ  ال��ق�����س��اة  ق��ا���س��ي  �سماحة  ق���رر 

اإدارة موؤ�س�سة  احلافظ الربطة رئي�س جمل�س 

ام�����س االأح���د، تخفي�س  اأم���وال االأي��ت��ام  تنمية 

ن�سبة املرابحة بدءا من 75ر3 باملئة، وتخفي�س 

التاأجري التمويلي بدءا من  العائد على  ن�سبة 

5ر6 باملئة متناق�سا اعتبارا من اليوم وت�ستمر 

حتى نهاية العام.

ك���م���ا ق�����رر ت��خ��ف��ي�����س احل�����د االأدن��������ى مل��ب��ل��غ 

األ��ف   20 اإىل  التمويلي  ال��ت��اأج��ري  يف  التمويل 

على  التي مل مي�س  العقارات  قبول  دينار مع 

ا�ستحقاق  ع��ن��د  ع��ام��ا   40 م��ن  اأك����ر  اإن�����س��ائ��ه��ا 

التمويل، ومنح  الق�سط االأخ��ري يف نهاية مدة 

مت���وي���لت مل��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع ال���ع���ام )اجل��ه��ات 

عقود  وبكفالة  دينار،  اآالف   10 حتى  املعتمدة( 

اإ�سافة  املعتمدة،  اجل��ه��ات  ملوظف  وكمبياالت 

الذمم  لت�سوية  االإر���س��ادي  الدليل  اعتماد  اإىل 

�سماحته  وقال  كورونا.  جائحة  بعد  امل�ستحقة 

االأردن���ي���ة )ب���رتا(  االأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة  يف ت�سريح 

ال��ي��وم االأح���د، اإن ه��ذه احل��زم��ة م��ن ال��ق��رارات 

ال�سامية  امل��ل��ك��ي��ة  للتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذاً  ج���اءت 

والقرارات احلكومية للتخفيف على املواطنن 

اال�ستثنائية  االق��ت�����س��ادي��ة  ال���ظ���روف  ظ���ل  يف 

ك��ورون��ا،  جائحة  ب�سبب  اململكة  بها  مت��ر  التي 

امل�سوؤولية  الريادي يف  املوؤ�س�سة  دور  اإىل جانب 

املجتمعية وحتقيقاً لروؤية ور�سالة املوؤ�س�سة يف 

التنمية الوطنية.

واأ����س���اف اأن امل��وؤ���س�����س��ة ن��ف��ذت ال��ع��دي��د من 

اأق�ساط  كتاأجيل  اجلائحة،  خ��لل  االإج����راءات 

االإي����ج����ارات  وت���اأج���ي���ل  ون��ي�����س��ان،  اآذار  ���س��ه��ري 

اآذار  اأ���س��ه��ر  ع��ن  امل�����س��ت��اأج��ري��ن  ع��ل��ى  امل�ستحقة 

وني�سان واأيار وتق�سيطها ملدة �ستة اأ�سهر الحقة 

خلل العام اجلاري، ف�سل عن حتمل املوؤ�س�سة 

�سواء احلا�سلن  املتعاملن،  مل�سوؤولياتها جتاه 

ل��ل��م��ب��اين  امل�������س���ت���اأج���ري���ن  اأو  ع���ل���ى مت����وي����لت 

واملجمعات اململوكة للموؤ�س�سة.

واأ�سار �سماحته اإىل ت�سوية الذمم امل�ستحقة 

وال��واردة  املتاأثرة  القطاعات  العملء من  على 

ك��ورون��ا،  ال��دف��اع م��ن تبعات جائحة  اأوام���ر  يف 

وذلك من خلل الدليل االإر�سادي، ومتكينهم 

اإع��ادة جدولة  للنظر يف  املوؤ�س�سة  من مراجعة 

اق�����س��اط��ه��م امل�����س��ت��ح��ق��ة خ���لل اجل��ائ��ح��ة حتى 

من  بطلباتهم  للنظر  اجل����اري؛  ال��ع��ام  نهاية 

قبل جلنة م�سكلة يف املوؤ�س�سة لهذه الغاية ومبا 

ي�سمن املحافظة على اأموال االأيتام الُق�سر.

�سركة  مع  اتفاقية  اأخ��ريا  املوؤ�س�سة  ووقعت 

للت�سهيل  االإل����ك����رتوين  ل��ل��دف��ع  م��دف��وع��ات��ك��م 

املرتتبة  التزاماتهم  ت�سديد  امل��واط��ن��ن  على 

املرابحات  اأق�ساط  كدفع  اإلكرتونياً  للموؤ�س�سة 

الطوابع  ور�سوم  املقدمة  والدفعة  واالإيجارات 

ال��ق��ا���س��ر ومقبو�سات  ع��ل��ى ح�����س��اب  وال��ق��ب�����س 

ميكن  تطبيقاً  اإط��لق��ه��ا  جانب  اإىل  متنوعة، 

العميل من تقدمي طلبات املرابحة اإلكرتونياً.

بالدرجة  املوؤ�س�سة  غاية  اأن  �سماحته  واأك��د 

واإدارتها  االأيتام  اأم��وال  على  املحافظة  االأوىل 

وت��ن��م��ي��ت��ه��ا ب�����س��ت��ى و���س��ائ��ل اال���س��ت��ث��م��ار، وف��ق��اً 

بالنفع  يعود  مبا  االإ�سلمية  ال�سريعة  الأحكام 

ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ع��ام عليها وحت��ق��ي��ق 

واالجتماعية يف اململكة.

االنباط - عمان 

املجل�س  اأم���ن���اء  اأع�����س��اء جم��ل�����س  ن��اق�����س 

االأعلى لل�سكان خلل اجتماع برئا�سة وزير 

و�سام  الدكتور  الدويل  والتعاون  التخطيط 

الرب�سي، خطة عمل املجل�س اال�سرتاتيجية 

.2020 وم�سروع موازنته لعام 

واأّكد الدكتور الرب�سي، بح�سور عدد من 

اأهمية  الوطنية،  اجلهات  وممثلي  ال���وزراء 

ال�سكانية  الق�سايا  مواجهة  يف  املجل�س  دور 

والتنموية ودعم ال�سيا�سات الوطنية بهدف 

اإي���ج���اد ب��ي��ئ��ة م��ن��ا���س��ب��ة ل��ت��ح�����س��ن ال��ظ��روف 

املجتمع،  الأف��راد  واالقت�سادية  االجتماعية 

وامل�ساهمة يف النهو�س مبختلف القطاعات.

ت��وح��ي��د اجل��ه��ود  اإىل  ال��رب�����س��ي  ول���ف���ت 

ال���وط���ن���ي���ة خل���دم���ة ال���ق�������س���اي���ا ال�����س��ك��ان��ي��ة 

وال���ت���ن���م���وي���ة، وت���ق���دمي ال���دع���م وامل�����س��ان��دة 

ل��ل��م��ج��ل�����س ل��ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��اري��ع��ه وب���راجم���ه 

وت��ط��ل��ع��ات��ه امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة خل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 

يف  للمواطنن  واالزده����ار  ال��رف��اه  وحتقيق 

املجاالت. خمتلف 

اأظ���ه���رت  ك����ورون����ا  اأن ج��ائ��ح��ة  واأو�����س����ح 

احلاجة اإىل تعزيز التعاون متعدد االأطراف 

حم���ل���ي���ا واإق���ل���ي���م���ي���ا ودول�����ي�����ا وال���ت�������س���ام���ن 

مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات امل��ال��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة 

واالج���ت���م���اع���ي���ة، واالآث��������ار االأخ�������رى ب��ع��ي��دة 

والتنمية  االإن�سان،  وحقوق  كالتعليم  املدى 

امل�����س��ت��دام��ة، واالأم������ن ال���غ���ذائ���ي، وق�����س��اي��ا 

على  واآثارها  والعمالة  واملهاجرين  الهجرة 

ال�سكانية. ال�سيا�سات 

وب��ي��ن��ت اأم�����ن ع����ام امل��ج��ل�����س ال���دك���ت���ورة 

ل��ع��ام  امل���ج���ل�������س  اأن خ���ط���ة  ع����م����اوي،  ع��ب��ل��ة 

اأه���داف  على  مرجعياتها  يف  ترتكز   ،2020

املوؤمتر  عمل  وبرنامج  امل�ستدامة،  التنمية 

االأردن  وروؤي����ة  والتنمية،  لل�سكان  ال���دويل 

نريوبي،  لقمة  العاملية  وااللتزامات   ،2025

الوطنية. واالأولويات 

وت��ت�����س��م��ن اخل���ط���ة، وف���ق ع���م���اوي، دم��ج 

ال���ب���ع���د ال�������س���ك���اين ب���اخل���ط���ط ال���ت���ن���م���وي���ة 

�سمن  املهم�سة  الفئات  وحماية  الوطنية، 

م��ن��ظ��وم��ة ح��ق��وق االإن�������س���ان، واإدم�����اج ال��ن��وع 

االج��ت��م��اع��ي ومت��ك��ن امل������راأة، واال���س��ت��ج��اب��ة 

ل��ل��ه��ج��رات ال��ق�����س��ري��ة وال���ل���ج���وء، وال�����س��ح��ة 

واحلقوق االإجنابية.

لتحقيق  املمكنة  العوامل  اأن  واأو�سحت 

ه�����ذه ال���ع���ن���ا����س���ر ت���رت���ك���ز ع���ل���ى ال��ف��ع��ال��ي��ة 

املجل�س  ميتلكها  التي  الت�سغيلية  والكفاءة 

يف ���س��ي��اغ��ة ال�����س��ي��ا���س��ات، وت��ن��ف��ي��ذ ال��ربام��ج 

بناء  على  وق��درت��ه  والنتائج،  امل��وارد  واإدارة 

املالية  اال�ستدامة  اإىل  واحلاجة  ال�سراكات، 

والدعم.

املجل�س خلل  اإجن��ازات  واأب��رزت عماوي 

الفرتة املا�سية ودوره خلل اأزمة كورونا.

ب�سعف  امل��ت��م��ث��ل��ة  ل��ل��ت��ح��دي��ات  وع��ر���س��ت 

االأخ������ذ ب��ال��ب��ع��د ال�����س��ك��اين يف ال��ت��خ��ط��ي��ط 

امل��رج��وة  ال��وط��ن��ي وع���دم حتقيق االأه����داف 

و�سعف  و�سيا�سيا،  اقت�ساديا  امل��راأة  لتمكن 

االإجنابية  بال�سحة  املتعلقة  اخلدمات  بيئة 

و�سعوبة  االإع��اق��ة،  وذوي  لل�سباب  املقّدمة 

على  ال�ساملة  وامل��وؤ���س��رات  البيانات  توفري 

امل�ستوى دون الوطني.

ودع������ت ل���رف���ع ال����ك����ف����اءات ال���وط���ن���ي���ة يف 

وع��لق��ة  ال�ساملة  التنمية  م��ف��ه��وم  جم��ال 

والتوظيف  بذلك،  ال�سكانية  الديناميكيات 

االأم��ث��ل ل��ل��ه��ج��رات ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة، 

لل�سباب  الذاتي  الت�سغيل  مبادرات  وتعزيز 

م��ن خ���لل دع���م م�����س��اري��ع ري����ادة االأع��م��ال، 

وحت��ق��ي��ق ال�����س��م��ول��ي��ة وال��ع��دال��ة يف ت��ق��دمي 

على  بالرتكيز  االإجنابية  ال�سحة  خدمات 

فئة املراهقات وال�سباب وذوي االإعاقة.

االنباط - عمان 

ا�ستقبل رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة اللواء 

االأحد، يف  ام�س  اأحمد احلنيطي،  يو�سف  الركن 

يف  الفرن�سية  ال�سفرية  العامة،  بالقيادة  مكتبه 

عّمان فريونيك فوالند-عنيني.

ال�سفرية،  الركن احلنيطي مع  اللواء  وبحث 

الع�سكري  امل��ل��ح��ق  ال���ذي ح�����س��ره  ال��ل��ق��اء  خ���لل 

والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  ع��ّم��ان،  يف  الفرن�سي 

و���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ع���لق���ات ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي مبا 

ال��ب��ل��دي��ن  يف  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات  م�سلحة  ي��خ��دم 

ال�سديقن.

االنباط -عمان 

 اأعلنت دائرة االأح��وال املدنية واجل��وازات عن 

مناوباتها خلل عطلة عيد اال�سحى املبارك.

االأحد،  ام�س  بيان �سحفي  الدائرة يف  وقالت 

اإن الدائرة �ستناوب يف مكتبي اخلدمة امل�ستعجلة 

ال��ك��ائ��ن يف ط��ربب��ور )امل���رك���ز ال��رئ��ي�����س( ليومي 

االأح�����د واالث���ن���ن خ���لل ع��ط��ل��ة ع��ي��د اال���س��ح��ى 

امل���ب���ارك م���ن ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���س��رة ���س��ب��اح��ا وح��ت��ى 

الثانية ظهرا، فيما �سيناوب مكتب جوازات املطار 

على مدار ال�ساعة، مو�سحة اأن هذا االجراء جاء 

للت�سهيل على املواطنن واجناز معاملتها.

االنباط - عّمان 

او�سى م�ساركون بور�سة حوارية نظمها مركز 

القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية اليوم االأحد، بعنوان 

“ طرق االختيار الدميقراطي ملر�سحي االأحزاب 
ق��ان��ون  ت��ع��دي��ل  اإىل  العامة”،  االن���ت���خ���اب���ات  يف 

لو�سع  ل��لأح��زاب  الداخلية  واالأنظمة  االنتخاب 

اأع�سائها،  تر�سيح  واآليات دميقراطية يف  معايري 

للقائمة  ال���ربمل���ان  م��ق��اع��د  ن�����س��ف  وت��خ�����س��ي�����س 

الوطنية.

ودع����ا امل�����س��ارك��ون ال���ذي���ن مي��ث��ل��ون ب��رمل��ان��ي��ن 

وع��ددا من اخل��رباء املحلين والعرب واالأح��زاب 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، اإىل ع��م��ل��ي��ة دمي��ق��راط��ي��ة الخ��ت��ي��ار 

مر�سحي االأحزاب يف االنتخابات العامة، ب�سورة 

ف��ّع��ال  ب�����س��ك��ٍل  ممثليها  تن�سيب  ع��ل��ى  ت�����س��اع��ده��ا 

و�سّفاف.

ج��اءت  التي  الور�سة  خ��لل  امل�ساركون  و���س��ّدد 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��وؤ���س�����س��ة ك���ون���راد اأدي����ن����اور عرب 

تعديل  ���س��رورة  على  ُب��ع��د،  ع��ن  االت�سال  تقنيات 

االأح�����زاب الأنظمتها  وت��ع��دي��ل  االن��ت��خ��اب  ق��ان��ون 

دميقراطية  وم��ع��اي��ري  اآل��ي��ات  لتبني  ال��داخ��ل��ي��ة، 

اختيار مر�سحيها  بها يف  تاأخذ  وا�سحة وحمددة 

وال��ق��درة  ال��ن��زاه��ة  معايري  وت��وخ��ي  للنتخابات، 

ع��ل��ى ال���ت���اأث���ري واالل����ت����زام احل���زب���ي ع��ن��د اخ��ت��ي��ار 

امل��ر���س��ح، وال��ب��ح��ث ع���ن م�����س��ادر مت��وي��ل وطنية 

للحملت االنتخابية.

واأك����د م��دي��ر امل��رك��ز ع��ري��ب ال��رن��ت��اوي، وج��ود 

االأح��زاب، منها  اأمن��اط عديدة الختيار مر�سحي 

دميقراطي يقوم على ا�ستفتاء راأي قواعد احلزب 

وج��م��ه��وره وم��ن��ا���س��ري��ه الخ��ت��ي��ار امل��ر���س��ح��ن من 

خلل انتخابات متهيدية اأو ا�ستطلعاٍت للراأي، 

واآخ����ر غ��ري دمي��ق��راط��ي ي��ق��رر ف��ي��ه ق��ائ��د احل��زب 

م��ن ي��رت���س��ح دون ال��ت�����س��اور م��ع ق��واع��د احل���زب. 

التون�سي  ال�سعب  ن���واب  جمل�س  ع�����س��وة  وق��ال��ت 

واجهت  التي  التحديات  اإن  الدريدي  ملياء  �سابقاً 

املعار�سة  م��ن  االنتقال  ه��ي  ال�سيا�سية  االأح���زاب 

وعلى  ال�سيا�سة  على  امل��ال  وتاأثري  احلكومة،  اإىل 

ح�سور االأحزاب وخا�سة االأحزاب االيديولوجية، 

م�ستعر�سة خارطة االأحزاب ال�سيا�سية يف تون�س، 

وطرق اختيارها ملر�سحيها.

الد�ستوري  والقانون  ال�سيا�سة  اأ�ستاذ  وا���س��ار 

وج��ود  اإىل  املتاقي،  الب�سري  الدكتور  امل��غ��رب  م��ن 

اختلٍف بن االأحزاب املغربية يف عملية االإعداد 

بت�سكيل  تقوم  اأح��زاب  املر�سحن، فهناك  الختيار 

جل����ان خ���ا����س���ة، واأخ�������رى ت���وك���ل ذل����ك ل��ل��ه��ي��اك��ل 

ال�سراعات  اأن  االأح��زاب، مبينا  داخ��ل  التنظيمية 

قد تن�سب داخل احلزب ال�سيا�سي على اختيار من 

يت�سدر قائمة املر�سحن املغلقة.

وع���ر����س م��دي��ر وح����دة ال���درا����س���ات يف م��رك��ز 

ال��ق��د���س ح�����س��ن اأب����و رّم�����ان ل��ل��ت��ج��رب��ة احل��زب��ي��ة 

االأردنية يف اختيار املر�سحن، ُم�سرياً اإىل �سيطرة 

الهيئات القيادية على اتخاذ قرار الرت�سح.

االنباط - عمان 

تفقد وزي���ر امل��ي��اه وال����ري امل��ه��ن��د���س رائ���د اأب��و 

الذي  االآب��ار  حفر  مب�سروع  العمل  �سري  ال�سعود، 

املبادرات  �سمن  امل���دورة،  مبنطقة  ال���وزارة  تنفذه 

امللكية ال�سامية.

وج�����ال ال����وزي����ر ع��ل��ى م��ن��اط��ق ال��ع��م��ل �سمن 

ب��ع��د ال��ت��ح��اق طاقم  امل��راح��ل االأوىل م��ن احل��ف��ر 

احل��ف��ر م��ن اخل���رباء االإق��ل��ي��م��ن اأخ���ريا باملواقع 

االآبار  اجناز حفر  بت�سريع  التزاما من احلكومة 

الإقامة امل�ساريع الزراعية الريادية.

وا���س��ت��م��ع ال���وزي���ر م���ن اخل�����رباء االإق��ل��ي��م��ي��ن 

عملقة  ح���ف���ارات  اأول  ت�سغيل  ع��ل��ى  امل�����س��رف��ن 

متطورة للحفر على اأعماق ت�سل اإىل 1500 مرت 

بكفاءة  اال���س��ت��خ��راج  عمليات  وت�سهيل  ل��لإ���س��راع 

�ستنجز  االأع��م��ال  اأن  موؤكدين  ب��ئ��را،   25 ل���  عالية 

بح�سب اجلدول املقرر والكميات املطلوبة.

امللكية  املبادرات  اإن م�سروع  ال�سعود  اأب��و  وق��ال 

�سيعمل على ا�ستدامة التنمية املحلية يف املناطق 

زراعية متكاملة  تنموية  واإيجاد م�ساريع  النائية 

املناطق ما ينعك�س ايجاباً  طموحة لتطوير هذه 

على االأو�ساع االقت�سادية واالجتماعية للأهايل 

يف مناطق البادية.

وب���ن اأن ال���ك���وادر ال��ف��ن��ي��ة ج��ه��زت احل��ف��ارات 

عمليات  وب��ا���س��رت  امل���وق���ع،  يف  للعمل  ال��ع��م��لق��ة 

احلفر متوقعا اأن تكون امل�ساريع الزراعية حديثة 

الزراعية  التقنيات  اأف�سل  با�ستخدام  ومتطورة 

العاملية احلديثة.



املحلي
30

النعيمي : مجلس »المعلمين« سيس »النقابة«
المعلم موضع تقديرنا و »النقابة« تدخلت بسياسات التعليم والمنهاج

نتائج » التوجيهي« بين 10 و 15 من الشهر المقبل

 مجلس الوزراء يقّر مشروع قانون المخاطر الزراعّية ومجموعة من األنظمة

االنباط-عمان

امل�سرية  اأن  النعيمي،  تي�سري  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  اأك��د 

التعليمية �ست�ستمر كما هو خمطط لها يف ال���وزارة، واأن روؤي��ة الدولة 

االردنية تقوم على ا�ستدامة التعليم كاأولوية يف هذا الظرف اال�ستثنائِي 

الذي منر به، واملتمثل يف انعكا�سات جائحة كورونا.

وقال الدكتور النعيمي، يف موؤمتر �سحفي م�سرتك يف رئا�سة الوزراء 

ام�س االأحد، اإن الدولة االأردنية حري�سة على املعلم وحت�سني معي�سته 

ها على ا�ستقرار امل�سرية التعليمية ونوعيتها، فكانت  من منطلق حر�سِ

وما زالت ترعى املعلم ب�سكل ا�ستثنائي ومميز مقارنة بباقي العاملنَي يف 

القطاع العام الأهمية م�سوؤوليته يف بناء االأجيال.

وعر�س وزير الرتبية والتعليم الأبرز اوجه اهتمام الدولة باملعلمني 

من خالل نظام الرتب، و�سندوق اإ�سكان املعلمني، وبعثات اأبناء املعلمني، 

اأندية  ومرافق  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  العاملني  �سمان  و�سندوق 

ال��وزارة  تقدمها  التي  واملتخ�س�سة  العامة  التدريب  وبرامج  املعلمني، 

للمعلمني جمانا.

كما اأك��د اأن ال��وزارة واحلكومة كانتا منفتحتني على جمل�س نقابة 

املوقوف عملها، وا�ستخدمتا كل و�سائل احل��وار عرب جل�سات  املعلمني، 

متعددة، وعلى اأكرث من م�ستوى داخل ال��وزارة و�سوال اإىل تنفيذ بنود 

االتفاقية املوقعة مَع النقابة، مبينا اأن االتفاق مع النقابة مل يت�سمن 

تعك�سها  مبادئ  بل  للحكومة،  النقابة  تقدمها  معينة  ت�سريعية  �سيغا 

احلكومة يف ت�سريعات مقرتحة تعدها عرب م�سار ت�سريعي، وهو ما مت 

اإجنازه عند تعديل نظام الرتب وجزئيات نظام اخلدمة املدنية املتعلقة 

باملعلمني.

وقال الدكتور النعيمي، اإن نظام الرتب للمعلمني عدل ليتيح التطور 

الوظيفي على اأ�سا�س التميز املثبت مبنجز اأداء، يف الوقت الذي التزمت 

فيه الوزارة بتمكني املعلم ل�سمان تطوره الوظيفي، فيما جرى تطوير 

ترجمة  الرتب  نظام  واأ�سبح  اجل��وان��ب،  متعدد  لي�سبح  التقييِم  نظام 

حرفية لنظام اخلدمة املدنية.

ن��ق��اب��ة املعلمني،  ال�����وزارة ع��ل��ى جمل�س  ان��ف��ت��اِح  “انه ورغ���م  وت��اب��ع، 

واعتمادها مبداأ الت�ساركية معه، اإال اأن االأخري ا�ستمر يف ا�ستخدام لغة 

االإمالء وانتهاِج اأ�سلوب اال�ستقواء، راف�سا كل ما تقدمه الوزارة لتطويِر 

التعليم بو�سفه راأ�س مالنا االأ�سا�س”.

وقال اإن املجل�س ا�ستمر يف اإنكار ما حتقق من اإجن��ازات على �سعيد 

الإ���س��دار  حم��دد  ت�سريعي  م�سار  يف  بنودها  بع�س  مي��ر  التي  االتفاقية 

القوانني الناظمة ب�سورة تتوافق مع بنود االتفاقية املوقعة، فتحولت 

النقابة اإىل ما ي�سبه اأداة للمناكفة وتعطيل امل�سالِح العامة عرب التلويِح 

التعليم وه��و حق  الد�ستوري للطلبة يف احل�سول على  بتعطيل احل��ق 

كفلْته العهود واملواثيق الدولية.

وزاد، الدكتور النعيمي، ان نقابة املعلمني امعنت يف ممار�سة خمالفات 

وا�سحة لقانونها واالبتعاد عن حقيقة العمل النقابي واأ�س�ِسه؛ من خالل 

التدخل الوا�سح يف �سيا�سات الوزارة واملناهِج والتعليِم، يف الوقت الذي 

ابتعدت فيه عن �سميِم عملها املتمثل يف تنظيِم �سوؤون املنت�سبني للنقابة، 

والرتكيز على ن�ساطات تخالف العديد من االأنظمة والقوانني، ما يعد 

امرا مقلقا وطنيا.

ولفت وزير الرتبية والتعليم يف هذا االطار، اإىل نظام اخلدمة املدنية 

الذي حظر على املوظف العام الكتابة اأو الت�سريح لو�سائل االإع��الم اأو 

لو�سائل التوا�سل االجتماعي، ومبا ي�سيء للدولة اأو العاملني فيها اأو 

اإف�ساء اأ�سرار العمل.

وا�سار اإىل قانون نقابة املعلمني وبخا�سة املادة )4( املتعلقة باأهداف 

النقابة التي يتعني عليها العمل لتحقيقها، وهي االرتقاء بر�سالة املعلم 

ومهنته وتطويرها، واملحافظة على اأخالقياتها وتقاليدها، واالإ�سهام يف 

رفع امل�ستوى التعليمي والثقايف واالجتماعي للمعلم.

وبني اأن نقابة املعلمني املوقوفة اأعمالها تدخلت يف �سيا�سات التعليِم 

واملناهِج، ما يعد خمالفة وا�سحة لن�س املادة 5/د من قانونها، والذي 

ين�س على التزام النقابة باملحافظة على متطلبات العملية الرتبوية، 

ومراعاة  التعليم،  بحقه يف  االإ���س��رار  وع��دم  الطالب،  ورعاية م�سلحة 

والت�سريعات  املدنية،  اخلدمة  ونظام  والتعليم،  الرتبية  قانون  اأحكام 

ب�سيا�سات  التدخل  وع��دِم  االأن�سطة احلزبية،  وع��دم ممار�سة  االأخ���رى، 

التعليِم وامل��ن��اه��ِج وال��ربام��ِج وامل��ع��اي��رِي املهنية و���س��روط م��زاول��ة مهنة 

اأ�ساليب  اإىل  وال��ل��ج��وء  للمعلمني،  والوظيفي  املهني  وامل�����س��ار  التعليِم 

م�سروعة يف تبني مطالب املعلمني، وال �سيما اأ�سلوَب احلوار.

وا�سار الوزير النعيمي، اإىل اال�سراب الذي نفذته النقابة يف مطلع 

العام احلايل، والذي ال نزال ندفع كلفته الرتبوية حتى االآن، م�سريا اإىل 

اأن النقابة ا�ستمرت يف التلويح باإجراءات ت�سعيدية تعلن كاالعت�سامات 

واالإ�سرابات التي �ست�سر جمددا مب�سالِح الطلبة واملجتمِع يف ظل ظرف 

ا�ستثنائي مير به الوطن والعامل.

ا���س��ت��م��رارا يف خ��ط��اب النقابة  ���س��ه��دت  امل��ا���س��ي��ة  اإن اال���س��ه��ر  وق����ال 

ما  وه��و  عودته،  عند  الدرا�سي  العام  بتعطيل  والتهديدي  الت�سعيدي 

اأربك امل�سهد الوطني العام، يف وقت نحن اأحوج ما نكون فيه اإىل التكاتف 

املتمثل باالإن�سان االأردين بوجه  والرتفِع وااللتقاء على وحدة الهدف 

عام، والطالب االأردين بوجه خا�س.

هو  االإ���س��راب  على  املعلمني  حتري�س  اأن  النعيمي،  ال��دك��ت��ور  واك���د 

للمعلمني  وام��ت��ن��اع  ع���ام،  مرفق  يف  العمل  اأداء  ع��ن  امتناع  حقيقته  يف 

عن تدري�س الطلبة، وتعطيل امل�سار التعليمي يف املدار�س خالل ال�سنة 

الدرا�سية املقررة، على النحو املذكور يف املادة )40( من قانون الرتبية 

والتعليم ل�سنة 1994.

ن�سئت نقابة 
ُ
كما اكد اأن اخلروج عن الغايات املهنية االأ�سا�سية التي اأ

املعلمني خلدمتها، والدخول على خطوط �سيا�سية مطلبية ومعي�سية 

اأخرى، فيه ت�سيي�س مقلق لدور النقابة، واإخراج لها عن دورها االأ�سا�س 

يف خدمة التعليم باأركانه املعلم، والطالب، والبيئة التعليمية.

وقال اإن تعطيل املرافق احليوية كاملوؤ�س�سات التعليمية مي�س باملجتمِع، 

مت�سائال اإذا كان من املقبول من قبل املعلمني والطلبة واملجتمع ان يكون 

اأبناوؤنا وتعلمهم رهينة بيد جمل�س ال يرى يف التعليم ر�سالة، ويوظف 

ق�سايا املعلمني خلدمة اأجندات حزبية واأيدولوجية.

واكد اأن املعلمات واملعلمني �سيبقون مو�سع تقدير واهتمام وثقة بهم 

وبقدرتهم على تن�سئة االأجيال، واأن املعلم االأردين يف القطاعني العام 

واخل��ا���س هو دائما واأب���دا مو�سع تقدير واح���رتام ورع��اي��ة، وه��و عماد 

النظام الرتبوِي ويبذل كّل نفي�س للوطن.

ال��وزي��ر  اك��د  وامل��ع��ل��م،  والتعليم  الرتبية  وزارة  ب��ني  العالقة  وح���ول 

النعيمي، “اأن هناك ثابتا اأ�سا�سيا هو اأن بناتنا واأبناءنا الطلبة اأمانة يف 

اأعناقنا، تربويني ومعلمني، وعلينا ان نحر�س جميعا على اأن ينهلوا من 

العلم اأف�سلَه، ومن ال�سلوك اأقومه �سمن بيئة تعليمية اآمنة توفر لهم 

كل و�سائل النجاح.

واكد اأن التعليم هو حق لالأردنيني كفلَه الد�ستور وقانون الرتبية 

والتعليم، وهو اأحد اأهم امليادين التي ترتجم الدولة االأردنية فيه �سعار 

اأغلى ما منلك(؛ الأنه االأداة احلقيقية التي ت�ساعد االإن�سان  )االإن�سان 

االأردين على العي�س بكرامة والتقدم لالأف�سل.

وتوقع الدكتور النعيمي االعالن يوم غد االثنني عن ت�سكيل جلنة الإدارة 

اللجنة  اأن  العام، مبينا  النائب  بقرار  اأعمالها عمال  النقابة وت�سيري  �سوؤون 

�ستعقد اجتماعاتها يف وزارة الرتبية والتعليم يف ظل اإغالق مقر النقابة.

الدكتور  اك���د  التوجيهي،  ام��ت��ح��ان  اأوراق  بت�سحيح  يتعلق  وفيما 

املعتادة،  مبراحلها  مت��ر  الطلبة  نتائج  ا�ستخراج  عملية  اأن  النعيمي، 

متوقعا اإعالن النتائج �سمن االطار الزمني املعلن بني العا�سر واخلام�س 

ع�سر من ال�سهر املقبل.

االنباط-عمان

ال��ت��ي عقدها  ال����وزراء يف جل�سته  اأق���ّر جمل�س 

ام�����س االأح�����د ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س ال�������وزراء ال��دك��ت��ور 

القوانني  م�سروعات  م��ن  جمموعة  ال����رّزاز  عمر 

واالأنظمة، التي تهدف اإىل ت�سهيل االإجراءات على 

عدد  يف  العمل  وتطوير  وامل�ستثمرين،  املواطنني 

الفئات يف  اأو�ساع بع�س  القطاعات، وحت�سني  من 

املجتمع.

واأّك�����د رئ��ي�����س ال�����وزراء خ���الل اجلل�سة اأه��م��ّي��ة 

اال�����س����ت����م����رار ب���ت���ط���وي���ر ال����ق����وان����ني واالأن����ظ����م����ة 

وال��ت�����س��ري��ع��ات، وحت�����س��ني االإج�������راءات يف خمتلف 

القطاعات، مبا ي�سهم يف الت�سهيل على املواطنني، 

املقّدمة  اخلدمات  م�ستوى  على  اإيجاباً  وينعك�س 

لهم.

اأق��ّر جمل�س ال���وزراء م�سروع  ويف ه��ذا ال�سدد، 

امل��خ��اط��ر  اإدارة  ل��ق��ان��ون ���س��ن��دوق  ل  ق���ان���ون م���ع���دِّ

�سمول  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي   ،2020 ل�سنة  ال��زراع��ي��ة 

املخاطر الطبيعّية التي ت�سّكل خطورة كبرية على 

التعوي�سات  ح�سر  وع��دم  بالتعوي�س،  امل��زروع��ات 

فقط باالأ�سرار الناجتة عن خطر ال�سقيع.

وياأتي التعديل ان�سجاماً مع املتطّلبات املتعّلقة 

بالتغرّي املناخي، وظهور بع�س املخاطر الطبيعّية 

االأخرى على املزروعات، والتي قد تت�سّبب بخ�سائر 

كبرية على املزارعني.

كما اأقّر جمل�س الوزراء م�سروع نظام املعلومات 

والرقابة البيئّية الإدارة النفايات ل�سنة 2020، وذلك 

بهدف اإيجاد نظام معلومات اإلكرتوين ملتابعة اإدارة 

الواجب  ال�سروط  النفايات ومراقبتها، ولتحديد 

التزام املن�ساآت بها فيما يتعّلق باإدارة النفايات.

ن��ظ��ام احلماية  م�����س��روع  اأي�����س��اً  املجل�س  واأق�����ّر 

االجتماعّية املرتبط بتاأمني االأمومة ل�سنة 2020، 

الذي يحّدد برامج احلماية االجتماعّية املرتبطة 

بتاأمني االأمومة التي ت�ساهم بها املوؤ�ّس�سة العاّمة 

امل��وؤّم��ن  ا�ستفادة  و���س��روط  االج��ت��م��اع��ي،  لل�سمان 

عليها من هذه الربامج، واأحكام �سرف بدل رعاية 

الطفل للموؤّمن عليها.

ويهدف النظام اإىل تعزيز البيئة املالئمة لعمل 

للمراأة  امل���ايل  ال��دع��م  توفري  وامل�ساهمة يف  امل����راأة، 

املرتّتبة  املالّية  التكاليف  من  للتخفيف  العاملة، 

اأو من خالل  الطفل،  ف��رتة ح�سانة  اأث��ن��اء  عليها 

يف  امل�ساهمة  اأو  ح�سانة،  دور  اإن�����س��اء  يف  امل�ساهمة 

الكلف الت�سغيلّية لدور احل�سانة.

واأق�����ّر جمل�س ال�����وزراء م�����س��روع ن��ظ��ام تقدمي 

ل�سنة  امل�سبق  الّتخلي�س  واإج���راءات  املوجز  البيان 

امل�سبق  التخلي�س  اإج�����راءات  ينّظم  ال���ذي   ،2020

على الب�سائع امل�ستوردة، قبل و�سولها اإىل اململكة، 

وي�سّهل اإجراءات التخلي�س اجلمركي على اأ�سحاب 

الب�سائع وامل�ستوردين.

و�سي�سهم النظام فور تطبيقه بت�سريع اإجراءات 

ا�سترياد الب�سائع، وت�سهيلها، وجتاوز العديد من 

التي  املطّولة  واالإج�����راءات  وال��ت��ح��ّدي��ات  الق�سايا 

يواجهها امل�ستوردون.

اإىل  ال���وزراء  ا�ستمع جمل�س  اآخ���ر،  على �سعيد 

اإيجاز قّدمته وزير الّدولة لتطوير االأداء املوؤ�ّس�سي 

يا�سرة غو�سة، حول تقرير متابعة الطلبات الواردة 

اإىل من�سة “بخدمتكم” ل�سهر حزيران 2020.

وبح�سب التقرير، فقد بلغ عدد الطلبات الواردة 

ة خالل �سهر حزيران 6625 طلباً، بلغت  اإىل املن�سّ

االأ�سئلة  ون�سبة  باملئة   55 منها  ال�����س��ك��اوى  ن�سبة 

املوّجهة للحكومة 35 باملئة.

ون�سبة  باملئة   4 االق���رتاح���ات  ن�سبة  بلغت  كما 

االإبالغات 3 باملئة ون�سبة الثناء 3 باملئة اأي�ساً.

وبح�سب التقرير، فقد بلغت ن�سبة اال�ستجابة 

لهذه الطلبات 98 باملئة، ومّت اإغالق 93 باملئة منها 

واإنهاء امل�ساكل والق�سايا التي وردت فيها، كما بلغت 

ن�سبة الر�سا عن احلّل 70 باملئة من خالل التغذية 

الراجعة من املواطنني.

ا�ستقبااًل  القطاعات  اأك���رث  اأّن  التقرير  وب���نّي 

والتنمية  وال����ري،  وامل��ي��اه  ال��ع��م��ل،  ه���ي:  للطلبات 

االج��ت��م��اع��ّي��ة، واأم��ان��ة ع��ّم��ان ال��ك��ربى، وال�سّحة، 

املحلّية،  واالإدارة  وامل��ال��ّي��ة،  والتعليم،  وال��رتب��ي��ة 

واالأمن العام، وقطاع ال�سناعة والتجارة.

اإحالة  ال���وزراء  اآخ���ر، ق��ّرر جمل�س  على �سعيد 

مدير عام مدينة احل�سني لل�سباب الدكتور عاطف 

الروي�سان اإىل التقاعد.

»جيدكو« تطلق برنامج لتشبيك المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة المستفيدة من برامج المؤسسة 

االنباط-عمان

اأطلقت املوؤ�س�سة االأردنية لتطوير امل�ساريع 

االإقت�سادية اليوم برنامج اًلت�سبيك امل�ساريع 

برامج  من  وامل�ستفيدة  واملتو�سطة  ال�سغرية 

ال�سناديق  م��ن  ع��دد  م��ع  املختلفة  املوؤ�س�سة 

ال�سناعة  وزي���ر  وذلكبح�سور  االإ�ستثمارية 

وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن رئ��ي�����س جم��ل�����س ادارة 

وممثلني  احلموري  ط��ارق  الدكتور  املوؤ�س�سة 

عن القطاعي ال�سناعي والتجاري باالإ�سافة 

االإ�ستثمارية  ال�سناديق  من  ع��دد  اىلم���دراء 

املحلية وال�سركات االإ�ست�سارية.

والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير  وقال 

الربنامج  فكرة  اأن  احلموري  طارق  الدكتور 

اأدوات دع��م م��ايل وفني  ج��اءت بهدف توفري 

راأ���س  يف  م�ساهمات  �سكل  على  تقليدية  غري 

املال وحتقيق �سراكات ا�سرتاتيجية للم�ساريع 

االإقت�ساديةمن خالل ربطهم مع ال�سناديق 

االإ����س���ت���ث���م���اري���ة امل���ح���ل���ي���ةل���دع���م من����و ق��ط��اع 

تتمتع  التي  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 

بح�سورفاعل وتاأثري ملمو�س يف االأردن.

قاعدة  ت�سبيك  �سيتم  اأن��ه  وب��نّي احلموري 

ال�����س��رك��ات امل��ت��وف��رة ل���دى امل��وؤ���س�����س��ة م��ع ع��دد 

م���ن ال�����س��ن��ادي��ق اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 

للعمل  اأواقليمية  حملية  كانت  �سواء  اململكة 

�سيعمل  اال�ستثمارحيث  حتفيزعملية  على 

الربنامج على زي��ادة ثفافة و وعي ال�سركات 

غ��ريال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال��ت��م��وي��ل  واأدوات  ب���اآل���ي���ات 

وا�ستقطاب  املنا�سبة   الفني  الدعم  وو�سائل 

التمويلية  تلبيةالحتياجاتها  اال�ستثمارات 

ة يف ظل الو�سع  وغري التمويلية امللّحة خا�سّ

تبعات جائحة  نالناجت عن  الراه  االقت�سادي 

كورونا.

وق�������ال امل�������دي رال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة 

اأن امل��وؤ���س�����س��ة قامت  ال��دك��ت��ور ب�����س��ار ال��زع��ب��ي 

امل�ساريع  جلميع  �ساملة  درا���س��ة  بعمل  بداية 

امل�����س��ت��ف��ي��دة م���ن ب���رام���ج امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ل��ة 

�سمن قطاعي اخلدمات وال�سناعة لتحديد 

اح��ت��ي��اج��ات��ه��اوم��دى اإم��ك��ان��ي��ةت��وف��ري ال��دع��م 

ل��ه��ا، ح��ي��ث مت ت�سميم  امل����ايل  امل����ايل وغ����ري 

هذه االأدوات املالية غري التقليدية بناء على 

ت��وج��ه��ات ال�����س��وق احل����ايل. وع��ل��ي��ه مت اع���داد 

املوؤهلةوفقاملعايريحمددة  بال�سركات  قوائم 

ليتمربطها وت�سبيكها بعد من خالل �سركات 

ا�ست�سارية مع بع�س ال�سناديق اال�ستثمارية، 

والتن�سيق  العمل  الآل��ي��ة  خّطة  متو�سع  وق��د 

بني املوؤ�س�سة وهذه ال�سناديق.

واأ�ساف الزعبي اأنه �سيتم توقيع مذكرات 

ت���ف���اه���م م����ع ع�����دد م����ن ����س���رك���ات اخل���دم���ات 

من  وذل���ك  معايريمعينة  وف��ق  اال�ست�سارية 

اأج�����ل ت��ن��ظ��ي��م اإط������ار ال��ع��م��ل م��ع��ه��م وال���ب���دء 

بتزويدهمبقوائم ال�سركات امل�ستفيدة املوؤهلة 

لت�سبيكها  ع��ل��ي��ه��ا  امل��ت��ف��ق  ال�������س���روط   ح�����س��ب 

�سيعمل  حيث   ، اال�ستثمارية  ال�سناديق  م��ع 

ال����ربن����ام����ج ع���ل���ى ت�����س��ب��ي��ك م����ا الي����ق����ل ع��ن 

خمتلفة  ب��رام��ج  م��ن  م�ستفيدة  ���س��رك��ة  م��ئ��ة 

كما  اال�ستثمارية  ال�سناديق  م��ع  للموؤ�س�سة 

اأ�س�س  وف���ق  ع��م��ل  اآل��ي��ة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  �سيعمل 

لت�سبح  املحلية  ال�����س��رك��ات  مل�����س��اع��دة  علمية 

موؤهلة ال�ستقطاب اال�ستثمارات.  

االنباط-عمان

اأّك���د وزي��ر ال��دول��ة ل�سوؤون االإع���الم اأجم��د ع��ودة 

الع�سايلة، اأن احلكومة ال تقبل اأ�سلوب اال�ستقواء على 

الدولة؛ م�سرياً اإىل اأن الدولة االأردنّية التي راكمت 

املنجزات واملكت�سبات على مدى 100 عام، وخ�سو�ساَ 

يف جماالت ال�سحة والتعليم واالأمن، لن تفّرط مبا 

اأجنز يف هذه امليادين.

واأ�سار الع�سايلة خالل موؤمتر �سحفي م�سرتك 

وال�سحة  وال���ع���دل،  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  وزراء  م��ع 

اأن ال��ظ��رف  يف رئ��ا���س��ة ال�������وزراء، ام�����س االأح�����د، اإىل 

ال��ن��اجت عن  اال�ستثنائي  واالج��ت��م��اع��ي  االق��ت�����س��ادي 

والتكافل  التعاون  يتطّلب  ك��ورون��ا،  اأزم���ة  انعكا�سات 

يف حتّمل اآث��اره، الفتاً اإىل اأن العاملني يف القطاعات 

اأن  وامل��راف��ق احليوّية، وم��ن بينها التعليم، ي��درك��ون 

نهج احلكومة هو خدمة املواطن ولي�س فئة اأو حزب 

اأو جمموعة.

اأن ال ت�سل  اأن احلكومة كانت تتمنى  اإىل  ولفت 

القانونّية  وامل��خ��ال��ف��ات  الت�سعيد  حيث  م��ن  االأم����ور 

اجل�سيمة ملا و�سلت اإليه امل�ستجدات املرتبطة بنقابة 

املعلمني املوقوف عملها.

و�سدد الع�سايلة على اأن حماية االإن�سان االأردين 

اأخالقّيات  �سميم  يف  ه��ي  وتعليمه  و�سّحته  واأم��ن��ه 

ي�ستطيع  “وال  اأرك��ان��ه��ا،  بكل  وم�سوؤولّياتها  ال��دول��ة 

اأحد، اأّياً كان موقعه احتكار احلقيقة، فكّلنا حتت راية 

الوطن واحرتام قوانني الدولة وحماية مكت�سباتها”.

كما اأ�سار اإىل اأن نقابة املعلمني املوقوفة اأعمالها 

بتنفيذ، وق��ف��ات احتجاجية  ن��ّف��ذت، وت��ل��وح جم����ّدداً 

واإ�سرابات واعت�سامات ت�سّر مبرافق الدولة احليوية 

وا�ستدامتها، وتتجاوز قانون ال�سّحة العامة واأوامر 

�سّحة  حلماية  اأ�سا�سي  ب�سكل  ���س��درت  التي  ال��دف��اع 

املواطنني، موؤّكداً يف هذا االإطار اأنه ال ميكن اأن تبقى 

الدولة واملجتمع واالأهل والطالب وم�ستقبلهم رهينة 

لقرارات جهة نقابّية وتهديداتها بتنفيذ اعت�سامات 

ب�سكل خمالف للقانون.

اأن الدولة حري�سة على املعّلم  واأ�ساف الع�سايلة 

وحت�سني معي�سته من منطلق حر�سها على ا�ستقرار 

وما  قّدمت  اأنها  مبّيناً  وارتقائها،  التعليمّية  امل�سرية 

زالت تقدم الكثري للمعلمني واملعلمات ولن تتاأخر يف 

تقدمي املزيد عندما ي�سمح الظرف االقت�سادي بذلك.

ونّوه جمدداً اإىل اأن وقف الزيادات على العالوات 

القادم، وُطبق على  العام  الفنّية موؤقت حتى مطلع 

جميع العاملني يف القطاع العام واالأج��ه��زة االأمنية 

والكوادر ال�سحية، موؤكداً اأن هذه الزيادات �ستعود لكل 

موظفي القطاع العام الذين اأوقفت عنهم، يف بداية 

العام القادم اأي 1/1/2021.

وجّدد الع�سايلة التاأكيد على اأّن ق�سّية جمل�س نقابة 

باب  الق�ساء، واحلكومة، وم��ن  اأم��ام  املعلمني منظورة 

االلتزام بواجباتها الد�ستورّية، واحرتام �سلطة الق�ساء، 

تتجّنب اخلو�س يف تفا�سيل التقا�سي واإجراءاته، وتوؤكد 

احرتامها ملبداأ الف�سل بني ال�سلطات.

اأولوّية  اأّن دع��م ه��ذا املبداأ الثابت هو  اإىل  واأ���س��ار 

معلنة للحكومة و�ست�ستمّر بتنفيذ اخلطط والربامج 

واالمتثال  القانون  �سيادة  اح��رتام  بتجذير  الكفيلة 

وطنية،  ثقافة  ال��واق��ع  اأر�����س  على  وترجمته  اإل��ي��ه، 

وممار�سة من املوظف العام وامل�سوؤول.

على �سعيد اآخر، وفيما يتعّلق باآلّية دعم اخلبز، 

دعم  ب�سرف  امل��ب��ا���س��رة  �ستتّم  اأن���ه  الع�سايلة  اأع��ل��ن 

اخلبز بعد انتهاء اإج��ازة عيد االأ�سحى املبارك، وفق 

اإجراءات �ستعلن تفا�سيلها وزارة التنمية االجتماعية، 

اإج����راءات لاللتزام  ال���وزارة على و�سع  اإذ �ستحر�س 

تباعد  م��ن  ال�سحّية  وال��وق��اي��ة  ال�سالمة  مبعايري 

وارتداء للكمامات ومنع لالزدحام، متوقعا اأن ي�ستفيد 

من الدعم قرابة مليون اأ�سرة.

وحول البدء با�ستقبال املطارات للرحالت الدولية 

اأّك��د وزي��ر الدولة  من الوجهات وال���دول اخل�سراء، 

ل�سوؤون االإعالم ا�ستكمال جاهزّية املطارات و�سركات 

الوجهات  م��ن  ال����زوار  ال�ستقبال  املحلية  ال��ط��ريان 

اأن���ه اإىل االآن مل يتّم  اإىل  وال���دول اخل�����س��راء، الف��ت��اً 

حتديد موعد اأوىل الرحالت القادمة اإىل االأردن اأو 

املغادرة منه، واأن �سركات الطريان املحلّية �ستعلن عن 

مواعيد رحالتها فور تاأكيد الرحالت املتبادلة بني 

االأردن والوجهات اخل�سراء.

واأ�ساف اأن التوا�سل م�ستمر مع الدول والوجهات 

اخل�������س���راء م���ن خ����الل وزارة اخل���ارج���ي���ة و����س���وؤون 

املغرتبني لالتفاق على ت�سيري رحالت متبادلة بني 

اإىل اأن كندا  االأردن وهذه ال��دول والوجهات، م�سرياً 

اإيجابية  باإ�سارات  التي بعثت  ال��دول  اأوائ���ل  تعّد من 

ب�ساأن تي�سري رحالت من واإىل االأردن.

بخ�سو�س طبيعة  ال���واردة  اال�ستف�سارات  وح��ول 

احلظر خالل عيد االأ�سحى املبارك، وكيفية تنظيم 

اأك��د الع�سايلة اأن م��ّدة احلظر خالل  �سالة العيد؛ 

العيد �ستكون مثل باقي االأيام احلالّية اإذا ما ا�ستمرت 

اخلطورة”،  “معتدلة  مرحلة  يف  الوبائية  احل��ال��ة 

وال���ت���ي ت�����س��ه��د - وب��ح��م��د اهلل – ت���دّن���ي���اً يف اأع�����داد 

اإذ �ستكون احلركة م�سموحة من  االإ�سابات املحلّية، 

ال�ساعة 6 �سباحاً وحتى 1 بعد منت�سف الليل.

وا����س���ار اإىل اإع������الن وزي�����ر االأوق�������اف وال�������س���وؤون 

واملقّد�سات االإ�سالمّية اليوم موعد �سالة العيد التي 

�ستكون يف ال�ساعة ال�سابعة �سباحاً، اإ�سافة اإىل اإعالنه 

عن جمموعة من االإر�سادات واالإجراءات املتعقلة بها 

عرب و�سائل االإعالم.كما ا�ستعر�س الع�سايلة خالل 

ال�����وزراء خالل  ق����رارات جمل�س  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر 

ال���وزراء  رئي�س  برئا�سة  ال��ي��وم  عقدها  التي  جل�سته 

اإق��رار م�سروع  الدكتور عمر ال���رزاز، والتي ت�سمنت 

ل لقانون �سندوق اإدارة املخاطر الزراعية  قانون معدِّ

االجتماعّية  احلماية  نظام  وم�����س��روع   ،2020 ل�سنة 

املرتبط بتاأمني االأمومة ل�سنة 2020.

كما اأقر املجل�س - بح�سب الع�سايلة- م�سروع نظام 

امل�سبق  الّتخلي�س  واإج����راءات  املوجز  البيان  تقدمي 

ل�سنة 2020، والذي ينّظم اإجراءات التخلي�س امل�سبق 

اململكة،  اإىل  و�سولها  قبل  امل�ستوردة،  الب�سائع  على 

وي�سّهل اإج��راءات التخلي�س اجلمركي على اأ�سحاب 

الب�سائع وامل�ستوردين.

اأ����س���ار ال��ع�����س��اي��ل��ة اإىل اأن جم��ل�����س ال�����وزراء  ك��م��ا 

من�سة  اإىل  ال����واردة  الطلبات  متابعة  تقرير  ناق�س 

عدد  بلغ  اإذ  املا�سي،  ح��زي��ران  ل�سهر  “بخدمتكم” 
ال�سكاوى  ن�سبة  بلغت  6625 طلباً،  ال���واردة  الطلبات 

للحكومة  املوّجهة  االأ�سئلة  ون�سبة  باملئة،   55 منها 

اقرتاحات  باملئة ما بني   10 ت��وّزع��ت  فيما  باملئة،   35

واإبالغات وثناء، بينما بلغت ن�سبة اال�ستجابة لهذه 

الطلبات 98 باملئة، م�سرياً اإىل اإغالق 93 باملئة منها 

واإنهاء امل�ساكل اأو الق�سايا التي وردت فيها، كما بلغت 

ن�سبة الر�سا عن احل��ّل 70 باملئة من خالل التغذية 

الراجعة من املواطنني.

ويف رده على �سوؤال �سحفي حول عدد املوقوفني 

ال��دف��اع رقم  ال���راأي منذ العمل بقانون  على ق�سايا 

13 ل�سنة 1992، اأكد الع�سايلة اأنه مل يتّم توقيف اأي 

مبوجب  احل��رّي��ات  ق�سايا  يف  تهمته  تتعّلق  �سخ�س 

اأحكام قانون الدفاع، م�سرياً اإىل اأن التوقيفات كانت 

وف���ق اأح��ك��ام ال��ق��ان��ون ومب��وج��ب ال��ق��وان��ني االأخ���رى 

اإال  ي�ستخدم  مل  الدفاع  قانون  اأن  الناظمة.واأو�سح 

حلماية بع�س القطاعات االقت�سادّية التي ت�سّررت 

من جائحة كورونا، وبهدف حماية العّمال واملوظفني 

وبني  بينهم  العالقة  وتنظيم  اخل��ا���س،  القطاع  يف 

اأ�سحاب العمل، م�سّدداً على اأن احلكومة ا�ستخدمت 

بهذا  ال�سامية  امللكية  للتوجيهات  وف��ق��اً  ال��ق��ان��ون 

القانون يف  با�ستخدام  اأوع��ز جاللته  اإذ  اخل�سو�س، 

اأ�سيق احلدود.

 العضايلة: أسلوب االستقواء على الدولة مرفوض

االثنني   27/ 7 / 2020

وا�ستقرارها ومنائها ولديها  واأمنها  دوله ناجحه تعمل على احلفاظ على دورها  اي 

جي�س مهني وقوي واأجهزة اأمنيه مهنيه وقويه و�سعب خمل�س ومثقف وواعي للتحديات 

التي تواجه وطنه  تقوم باجراءات ا�ستباقيه �سريعه ودقيقه اعتمادا على معلومات دقيقه  

واعتمادا على اأخذ العرب مما ح�سل يف دول اأخرى دفعت الثمن غاليا نتيجة متدد قوى 

�سربت ماء اوطانها وت�سخمت اكتفاها يف اوطانها  ولكنها قوى كانت تعمل على طريقة 

الباطنيه فتظهر غري ما تبطن وال يهمها التحالف مع قوى خارجيه لتحقيق م�ساحلها 

اإىل ما حتلم به  متقاطعة مع ما يخطط من تغيريات وتق�سيمات تر�سم يف  والو�سول 

الظالم ويف خطط طويلة املدى حتتاج اإىل تنفيذ عرب ادوات متحالفة مع قوى خارجيه  

يوؤ�سر لها ان تلعب يف داخل دوله م�ستهدفه فتتخذ ظاهريا من اي مو�سوع حتى تقوم يف 

التحري�س والت�سوي�س والفنت واال�ساعات عرب اإعالم اأو قنوات توا�سل اجتماعي تتبعها 

اأو متولها  تنفذ خمططات من حيث ال تدري النها متعاطفة عاطفيا اأو تعرف املخططات 

الذي قد يكون مر�سوما لدولة ما النها تقف مواقف وطنيه  وهي جزء منه  فالتغيري 

�سلبه  ولديها القدره القياديه على مواجهة التحديات فيقوم املخططون  يف اخلارج  يف 

االيعاز جلماعاتهم يف التحرك والتحريك داخل دول م�ستهدفه قويه اأمنيا وقادره على 

مواجهة التحديات ؟ 

عليها  املتاآمرين  �سوكة يف حلق  تقف  ل��دول  اخل��ري  يريد  ال  وملواجهة خمططات من 

فال بد من اج��راءات �سريعه ودقيقه وقانونيه وحازمه اجتاه البع�س وعادة مثل هوؤالء 

ال ي�سكلون 1% من اي جمتمع ولكن اأ�سواتهم عاليه تدعمهم القوى التي حتركهم عرب 

اإعالم يتبع القوى اأو من يحركها  والدول الواعيه عليها ان ترفع �سعار )مل�سلحة من؟( 

من يحاول تدمري وت�سويه دول  تعترب ق�س�س جناح وكلها اإجنازات  و�سعوبها ترفل بنعيم 

االأمن واال�ستقرار والنماء  ؟ ومل�سلحة من ت�سويه �سور دول تتميز يف العداله والت�سامح 

واحلكمه ؟ومل�سلحة من ؟ من يقوم بتاليب البع�س على اجراءات �سريعه ودقيقه تقوم بها 

اي دوله حتافظ على اأمنها وا�ستقرارها ومنائها؟  ومل�سلحة من ؟ تقوم قوى باطنيه يف 

التحرك يف وقت تواجه دول حتديات اقت�ساديه وبطاله وحتديات اقليميه ؟

قوى  خمططات  اإف�سال  على  واأمنها   جيو�سها  مع  تعمل  واملثقفه  الواعيه  وال�سعوب 

خارجيه قد تكون معروفه اأو التحليل ي�سري لها  �ساهمت يف تخريب دول من قتل وتهجري 

ودم بعد اأن كانت رقما وهيبة  ويف نعيم؟

واالأج��ه��زة  امل�سطفوي  العربي  اجلي�س  م��ع  ال��وط��ن  خ��ن��دق  يف  كلنا  االردن  يف  ون��ح��ن 

االأمنية وال�سعب بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم �سمام االأمان لوطننا واأمنه 

وا�ستقراره ومع قيادتنا الها�سمية التاريخيه

تفاءلوا باخلري جتدوه

ونقول كلنا ب�سوت واحد

ان االردن مع اأبي احل�سني واحل�سني ابن عبد اهلل الثاين قد قرنا كالبدر وال�سم�س يف 

االفاق قد نظما

أد مصطفى محمد عيروط

 كلنا في خندق الوطن )10(
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بالرغم من اأن قطاع النقل العام عانى الكثري يف زمن جائحة كورونا؛ اإال اأن هذا القطاع ما زال يعاين 

الكثري بالرغم من اإ�صرتاطات التباعد اجل�صدي والوقاية ال�صحية وغريها؛ ورمبا يكون ملف النقل العام 

يف االأردن هو االأهم هذه االأيام، ويرتّبع على �صّلم االأولويات الوطنية قبل ملفي الطاقة واملياة وحتى ملف 

التعليم وغريها، بب�صاطة الأنه قطاع داعم للإقت�صاد الوطني االأردين وخدمة املواطنني وراحتهم النف�صية 

ّفف للأزمات واالإختناقات املرورية  واملالية والبدنية ومواعيدهم وداعم لقطاعات االإنتاج واالإ�صتثمار ومخُ

والت�صرفات الهوجاء للبع�ض اإّبان ال�صياقة وعوادم املركبات، وموؤ�صر ح�صاري خلدمة احلكومة للمواطنني 

واإحرتام الوقت، وغريها من الفوائد اجلم، فم�صوار االألف ميل يبداأ بخطوة الأننا فعًل تاأّخرنا كثرياً عن 

ركْب العامل املتقّدم يف هذا ال�صياق بالرغم من اجلهود الفردية التي مت بذلها تراكمياً يف هذا امل�صمار:

1. بالرغم من اأن العمل يف البا�ض ال�صريع على قدم و�صاق؛ اإال اأنه مل ينتهي بعد؛ واأعلم باأن درا�صات 

النقل العام جاهزة منذ اأكرث من ع�صر �صنوات واأن التنفيذ يراوح مكانه مل�صاريع النقل العام وال�صبب عدم 

توّفر الدعم املادي وم�صادر التمويل لذلك، لكننا فعًل نحلم باأن يكون لدينا اأ�صطول للنقل العام بكافة 

اأنواعه من قطارات فوق االأر�ض وحتت االأر�ض وبا�صات الرتدد ال�صريع والنقل احل�صري املتطّور وغريها 

خدمة للمواطن وفق روؤى جللة امللك حفظه اهلل.

2. زيارة خاطفة الأي دولة يف العامل املتقّدم يلحظ فيها حجم الفرق فيما يخ�ض قطاع النقل العام بيننا 

وبينهم، مما يوؤثر على �صلوكيات وعادات النا�ض للأف�صل، ومما يوؤ�ّصر لرتابة احلياة واإدارة الوقت وتعظيم 

اخلدمة املقّدمة، فهذا القطاع يعّزز ثقة املواطن بالدولة.

3. نحتاج ملنظومة متكاملة من النقل العام من خلل م�صاريع ال�صراكة مع القطاع اخلا�ض واجلهات 

الدولية املانحة وال�صركات العاملية لبناء اأ�صطول النقل العام، وبالطبع لن يتم ذلك �صوى بالت�صبيك والنماذج 

املالية والت�صغيلية اللزمة.

4. نحتاج لرنى با�صات الرتدد ال�صريع التي طال اإنتظارها يف عّمان ومدننا العزيزة االأخرى، ونحتاج 

لرنى �صكة احلديد الوطنية االأردنية على االأر���ض تعرب املدن من ال�صمال للجنوب ومن ال�صرق للغرب، 

ونحتاج لت�صل �صكتنا احلديدية الوطنية بدول اجلوار، ونحتاج لرنى القطارات اخلفيفة بني عمان والزرقاء 

وبني اإربد وعمان وبني العقبة وعمان وبني بقية املدن الرئي�صة على االأقل.

واإرب��د والزرقاء والكرك ومعان واملفرق والرمثا  النقل احل�صري يف عمان  5. نحتاج لنبداأ مبنظومة 

والطفيلة وال�صلط والعقبة وجر�ض وعجلون وماأدبا وغريها، ونحتاج ل�صبط مواعيد اإقلع وو�صول املركبات 

وو�صائل النقل العام لي�صبط النا�ض بو�صلتهم واأهدافهم وخدماتهم ومواعيدهم وغريها.

6. نحتاج لتعظيم منوذج با�صات النقل التابعة ل�صركة جت و�صركة حجازي لتكون على م�صتوى الوطن، 

لنخُح�ّصن م�صتوى خدمات النقل العام الذي يئّن �صوب اأنظمة النقل الذكية، ولرنى اأننا تقّدمنا كثرياً يف 

جمال النقل العام.

7. نحتاج ملبادرات وطنية اأردنية �صادقة لتاأ�صي�ض �صركة وطنية اأو �صندوق لقطاع النقل العام وامل�صاهمة يف 

م�صاعدة هذا القطاع للوقوف والنهو�ض على رجليه، ونحتاج لن�صع م�صاريع على النار وعلى اأر�صية �صلبة.

8. نحتاج لو�صع اإ�صرتاتيجية ع�صرية ملنظومة النقل العام قابلة للتطبيق ي�صاهم بها اجلميع وبت�صاركية 

دماً  بني القطاعني العام واخلا�ض، ونحتاج لو�صع الرجل املنا�صب يف املكان املنا�صب يف هذا القطاع للم�صي قخُ

به �صوب االإنتاج والتقّدم للأمام لرنى النور يف نهاية النفق.

9. نحتاج لربامج لتعزيز ثقافة النقل العام لدى النا�ض للإ�صتغناء عن اأ�صاطيل املركبات اخل�صو�صية، 

ونحتاج لتغيريات جذرية يف ثقافتنا املجتمعية يف هذا ال�صدد ليقبل اجلميع اإ�صتخدام املوا�صلت العامة 

�صواء الر�صميني اأو ال�صعبيني.

دة لّلحاق بالعامل الذي �صبقنا كثرياً يف قطاع النقل العام،  ب�صراحة: بعد زمن كورونا علينا اأن نعّد العخُ

اأن ال نبداأ، فالقوى الب�صرية االأردنية رائ��دة يف هذا املجال وطاقاتنا فوق  واأن نبداأ متاأخرين خرياً من 

اأولوية وطنية  النقل  اأك��رث، وقطاع  نوعية  ي�صتحق خدمات  والواعي  املنتمي  االأر���ض عظيمة ومواطننا 

لقيادتنا الها�صمية، ونحلم باأن تتحقق روؤانا جميعاً لواقع يف هذا القطاع الذي بات االأولوية الوطنية رقم 

واحد.

�صباح الوطن اجلميل

د.محمد طالب عبيدات

النقل العام في زمن 
كورونا

الإثنني   27/ 7 / 2020 

االنباط-عمان

واملقد�صات  وال�����ص��وؤون  االأوق���اف  وزارة  اأعلنت 

االإ�صلمية، ام�ض االأحد، اأن �صلة عيد االأ�صحى 

من  ال�صابعة  ال�����ص��اع��ة  مت��ام  يف  �صتكون  امل��ب��ارك 

 31 امل��واف��ق  احل��ج��ة،  ذي   10 اجلمعة  ي��وم  �صباح 

التي  اململكة  م�صاجد  جميع  يف  و�صتقام  مت���وز، 

التي  امل�صليات  ويف  اجل��م��ع��ة،  ���ص��لة  فيها  ت��ق��ام 

تطبيقا  ال��ع��ام��ة  ب��ال�����ص��اح��ات  ال�����وزارة  �صتقيمها 

نة النبي حممد �صلى اهلل عليه و�صلم. ل�صخُ

االل��ت��زام  اإىل  امل�صلني  جميع  ال����وزارة  ودع��ت 

حيث  من  العامة  وال�صلمة  ال�صحة  باإر�صادات 

ال��ت��ب��اع��د واأخ�����ذ ج��م��ي��ع االح��ت��ي��اط��ات ال��لزم��ة 

ب����ارت����داء ال��ك��م��ام��ة واح�������ص���ار ���ص��ج��ادة ال�����ص��لة 

على  حر�صا  وامل�صافحة  التقبيل  عن  واالبتعاد 

ال�صلمة العامة يف ظل انت�صار وباء كورونا.

االنباط- العقبة

اأع��ل��ن��ت ���ص��رك��ة م��ي��ن��اء ح��اوي��ات ال��ع��ق��ب��ة، اأن��ه��ا 

خلل  توقف  ودون  ال�صاعة  م��دار  على  �صتعمل 

اأيام  اأول  با�صتثناء  املبارك  االأ�صحى  عيد  عطلة 

العيد حيث �صيتوقف العمل من ال�صاعة ال�صابعة 

�صباحا وحتى ال�صاعة الثلثة بعد الظهر.

ودعت ال�صركة يف بيان على موقعها الر�صمي 

على  للعمل  عملءها  االأح��د،  ام�ض  االلكرتوين 

العيد،  فرتة  ط��وال  ب�صائعهم  واإخ��راج  تخلي�ض 

وذلك لتجنب اأي فرتات مكوث وانتظار اإ�صافية 

على احلاويات اخلا�صة بهم.

االنباط- العقبة

بعنوان  م�صروعا  العقبة  ثقافة  مديرية  تنفذ 

“ثقافة التطوع” �صمن برنامج همم الذي ي�صرف 
وال�صبابي  الثقايف  ل��لإب��داع  العقبة  منتدى  عليه 

بدعم من �صندوق اجلمعيات اخلريية.

وع��ر���ض م��دي��ر ث��ق��اف��ة ال��ع��ق��ب��ة ط����ارق ال��ب��دور 

الأه��م��ي��ة ال��ت��ط��وع واأث������ره ع��ل��ى ال���ف���رد يف تفريغ 

ال��ط��اق��ات واإ����ص���غ���ال اأوق������ات ال���ف���راغ وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 

النف�صية وتهذيب االأخلق، مبينا اأن التطوع ي�صيع 

بني  والتكاتف  الرتابط  ويقوي  واملحبة  الرتاحم 

ويحمي  ال�صباب  ط��اق��ات  وي�صخر  املجتمع  اأف����راد 

املجتمع من اجلرائم واالن��ح��راف. وا�صار م�صرف 

الربنامج من�صق هيئة �صباب كلنا االردن يف العقبة 

يت�صمن  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  الع�صو�ض  عمر 

حما�صرات ومبادرات �صبابية بهدف تر�صيخ ثقافة 

ال��ت��ط��وع ل���دى ال�����ص��ب��اب يف جم���االت ن��اف��ع��ة تخدم 

املجتمعات املحلية.

االنباط-عمان

قرر املدعي العام توقيف ثلثة ا�صخا�ض من 

اإث��ر  الرتفيهية  امل���دن  اح���دى  وم��وظ��ف��ي  مالكي 

وفاة طفل �صقط من اأحد االألعاب.

وق�����ال ال���ن���اط���ق االإع����لم����ي ب��ا���ص��م م��دي��ري��ة 

اأم�����ض ح��ول تعر�ض  اأن ب��لغ��ا ورد  ال��ع��ام  االأم���ن 

من  لل�صقوط  ع��ام��ا   13 ال��ع��م��ر  م��ن  يبلغ  ح��دث 

منطقة  يف  للملهي  مدينة  داخل  االألعاب  اأحد 

ما  انه  اال  امل�صت�صفى،  اإىل  اإ�صعافه  ومت  املقابلني 

لبث وان فارق احلياة ومت فتح حتقيق باحلادثة.

ا�صخا�ض  ثلثة  توقيف  ال��ع��ام  امل��دع��ي  وق��رر 

م����ن م���ال���ك���ي وم���وظ���ف���ي امل���دي���ن���ة ال��رتف��ي��ه��ي��ة 

واغلقها.

االنباط-عمان

���ام  ق�����ال وزي������ر ال����ع����دل، ال���دك���ت���ور ب�������َصّ

ال�������ص���ادرة عن  ال����ق����رارات  اإّن  ��ل��ه��وين،  ال��َتّ

ال��ن��ي��اب��ة ال���ع���ام���ة ك���اف���ة، مب���ا ف��ي��ه��ا ق���رار 

واإغ��لق  العمل  ع��ن  املعلمني  نقابة  وق��ف 

ق��رارات  هي  اأع�صائها،  وتوقيف  اتها  مقَرّ

الق�صائية  املراجع  اأمام  بها  عن  للَطّ قابلة 

املخت�صة، واإَنّ تطبيق هذه القرارات لي�صت 

م�صاألة اختيارية من قبل احلكومة.

واأ����ص���اف، خ���لل م���وؤمت���ر ���ص��ح��ف��ي مع 

ول��ة ل�����ص��وؤون االإع���لم والرتبية  وزي��ر ال��َدّ

دار  يف  االأح���د،  ام�ض  ��ح��ة،  ّ وال�����صِ والتعليم 

عن  ادر  ال�َصّ الت�صريح  اأَنّ  ال��وزراء،  رئا�صة 

املعلمني  ن��ق��اب��ة  بق�صية  ال��ع��ام��ة  ��ي��اب��ة  ال��ِنّ

املبداأ  حيث  من  ي��دل  العمل  عن  املوقوفة 

التحقيقية  الق�صايا  ه��ذه  �صبب  اأَنّ  على 

ع���ني ال��ع��ام��ني ت��ع��ود مل��خ��ال��ف��ات  اأم�����ام امل���َدّ

م��ن�����ص��وب��ة مل��ج��ل�����ض ال��ن��ق��اب��ة امل���وق���وف عن 

ل����ذا ال متلك  ال��ع��م��ل وال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه، 

الق�صية  على  الَتّعليق  �صلحية  احلكومة 

الَتّحقيقات  من  االنتهاء  قبل  ومناق�صتها 

و�����ص����دور ال�����ق�����رارات امل��ن��ا���ص��ب��ة ب�����ص��اأن��ه��ا. 

��ادر عن  ال�����صَّ ب��ال��ق��رار  يتعلق  م��ا  اأن  وب��ني 

ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة مب��ن��ع ال��ن�����ص��ر وال��ت��ع��ل��ي��ق 

والَتّوا�صل  االإعلم  و�صائل  على  والتداول 

اإىل  ي�صتند  ال��ق�����ص��ي��ة،  ب��ه��ذه  االج��ت��م��اع��ي 

لب حكم القانون؛ خل�صو�صية الَتّحقيق  �صخُ

بال�صرية  يّت�صم  ال��ذي  العام  املدعي  ل��دى 

بهدف عدم التاأثري على جمريات العدالة 

اأو من يتوىل التحقيق يف هذه  اأو ال�صهود 

طرف  مل�صلحة  التاأثري  لغايات  اأو  املرحلة 

ه. يف الدعوى للتحقيق اأو �صِدّ

حرمة  ان��ت��ه��اك  ق��ان��ون  اأَنّ  اإىل  واأ����ص���ار 

والعقوبات  والن�صر  واملطبوعات  املحاكم 

�����ص��ر  ال��َنّ االإخ������لل مب��ن��ع  اأَنّ  ع��ل��ى  ت��ن�����ض 

العامة  ال��ن��ي��اب��ة  م��ن  ��ادر  ال�����صَّ تقييده  اأو 

يف  ت�صل  متلفة  ع��ق��وب��ات  عليه  ت��رتت��ب 

جزء منها اإىل عقوبة احلب�ض، ما يتوجب 

على اجلميع احرتام قرار النيابة العامة 

ال����ذي م��ن��ع اجل��م��ي��ع م��ن ال���ت���داول ب��ه��ذه 

���ص��م��ي��ة،  ال��ق�����ص��ي��ة ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء اجل��ه��ات ال��َرّ

اأو جهة  اأو فرد  اأَيّ مواطن  ف��اإَنّ  وبالتايل 

نف�صه  ي��ع��ر���ض  ال����ق����رار  ل���ه���ذا  مي��ت��ث��ل  ال 

ل��ل��م�����ص��وؤول��ي��ة وف���ق���ا ل��ل��ق��وان��ني امل��رع��ي��ة. 

عن  ���ادرة  ال�������صَّ ال���ق���رارات  اأَنّ  اإىل  ول��ف��ت 

ال��ن��ي��اب��ة ال���ع���ام���ة، ب��اع��ت��ب��اره��ا ج����زءا من 

نافذة يف  قرارات  الق�صائية، هي  لطة  ال�صخُّ

ا يف مواجهة  مواجهة الكافة، ونافذة اأي�صً

وعلى  والت�صريعية،  التنفيذية  ال�صلطتني 

يف  مبا  املعنوية  والهيئات  االأف���راد  جميع 

ذل���ك ال��ن��ق��اب��ات اح�����رتام ت��ل��ك ال���ق���رارات 

واالم���ت���ث���ال ل��ه��ا وت��ن��ف��ي��ذه��ا واج����ب على 

اجلميع.

م�����ص��األ��ة  ف�����اإَنّ  احل����ال  “بطبيعة  وق����ال 

النيابة  ع��ن  ال�����ص��ادرة  ال���ق���رارات  تطبيق 

العامة اأو الق�صاء لي�صت م�صاألة اختيارية 

ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة، وي���ت���وج���ب ع��ل��ي��ه��ا 

مبوجب القانون انفاذ تلك القرارات”.

اأَنّ احل��ك��وم��ة حت��رتم ه��ذه  اإىل  واأ���ص��ار 

عن فيها، وتلتزم بها  القرارات ونتائج الَطّ

القانون. وتنفذها بحكم 

االنباط-عمان 

ح�������ذرت م���دي���ري���ة ال���ت���وع���ي���ة واالإع��������لم 

من  امل��واط��ن��ني  ال�����ص��ح��ة  وزارة  يف  ال�����ص��ح��ي 

املبا�صرة،  ال�صم�ض  الأ�صعة  التعر�ض  ماطر 

خلل موجة احلر التي تتعر�ض لها اململكة، 

تفاديا حلدوث �صربات ال�صم�ض.

ام�ض  �صحفي  بيان  يف  امل��دي��ري��ة  واأ���ص��ارت 

للإ�صابة  االأك��رث عر�صة  الفئات  اىل  االأح��د، 

والر�صع  ال�صن  كبار  مثل  ال�صم�ض  ب�صربة 

واالطفال ب�صبب �صعف قدرتهم على التاأقلم 

م��ع درج����ات احل����رارة ال��ع��ال��ي��ة واالأ���ص��خ��ا���ض 

خا�صة  املزمنة  االأمرا�ض  من  يعانون  الذين 

وارتفاع  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���ض 

���ص��غ��ط ال����دم وال��ع��ام��ل��ني يف ق��ط��اع االإن�����ص��اء 

والعمل امليداين اللعبني والريا�صيني.

احلرارة  درجة  ارتفاع  اأن  املديرية  وبينت 

اإىل  ي�����وؤدي  اأك����رث  اأو  م��ئ��وي��ة  درج����ة   40 اإىل 

باالإ�صافة  و�صخونته  وجفافه  اجللد  احمرار 

االرت��ب��اك  م��ث��ل  وت��غ��ريات عقلية  ���ص��داع  اىل 

وال��ه��ذي��ان َوت�����ص��ارع ���ص��رب��ات ال��ق��ل��ب وزي���ادة 

والدوخة  وال��ق��يء  والغثيان  التنف�ض  �صرعة 

وف��ق��دان ال��وع��ي،م�����ص��رية اىل ان���ه مم��ك��ن اأن 

ت�صل امل�صاعفات اإىل الغيبوبة والوفاة.

ودعت اىل اتباع التعليمات بعدم التعر�ض 

ال�صم�ض القوية خا�صة خلل  املبا�صر الأ�صعة 

الثالثة  وحتى  العا�صرة  ال�صاعة  من  الفرتة 

كبري  جمهود  باي  القيام  وعدم  الظهر،  بعد 

يف ال��ط��ق�����ض ���ص��دي��د احل�����رارة م��ث��ل مم��ار���ص��ة 

�صاق واحلفاظ  باأي عمل  القيام  اأو  الريا�صة 

امل��اء  ���ص��رب  خ��لل  م��ن  اجل�صم  ترطيب  على 

لتعوي�ض  متقاربة،  ف��رتات  على  وال�صوائل 

م��ا ي��ف��ق��ده اجل�����ص��م م��ن ���ص��وائ��ل ع��ن ط��ري��ق 

التعرق.

خفيفة  م��لب�����ض  ارت������داء  اىل  دع����ت  ك��م��ا 

وي��ف�����ص��ل اخ��ت��ي��ار االأق��م�����ص��ة ال��ق��ط��ن��ي��ة ال��ت��ي 

مت��ت�����ض احل�����رارة واخ��ت��ي��ار م��لب�����ض ف��احت��ة 

ال����ل����ون وا����ص���ت���ع���م���ال امل����ظ����لت ال���واق���ي���ة اأو 

القبعات.

للأطفال  ال�صماح  ب��ع��دم  ال��ب��ي��ان  وط��ال��ب 

ب���ال���ل���ع���ب خ�������ارج امل�����ن�����ازل يف ف�������رتات احل���ر 

البالغني،  من  مقاومة  اأق��ل  الأنهم  ال�صديد، 

اأحد  اأو ترك  وعدم االنتظار داخل ال�صيارات 

ينتظر طويًل داخلها خا�صة االأطفال.

ون�����ص��ح��ت امل���دي���ري���ة يف ح�����ال اال����ص���اب���ة 

ملكان  امل�صاب  نقل  ب�صرورة  ال�صم�ض،  ب�صربة 

ب��و���ص��ع اال���ص��ت��ل��ق��اء، وتخفيف  م��ظ��ل وج��ع��ل��ه 

عليه  هوائية  مروحة  وت�صليط  عنه  امللب�ض 

امل��اء  وو���ص��ع  ح��رارت��ه،  درج���ة  تنخف�ض  حتى 

واعطائه  واف��رة،  بكميات  ج�صمه  على  البارد 

امل����اء وال�������ص���وائ���ل، واأخ������ريا ن��ق��ل��ه اىل اق���رب 

م�صت�صفى او مركز �صحي.

االنباط-عمان

دع���ا رئ��ي�����ض جم��ل�����ض االأع���ي���ان في�صل 

ب��ق��وة  ال��ت�����ص��دي  اإىل  ال�����ص��ب��اب  ال���ف���اي���ز، 

ت�صهده  الذي  والكراهية  الفتنة  خلطاب 

االجتماعي،  التوا�صل  من�صات  متلف 

وا�صتقراره  الوطن  اأمن  على  واملحافظة 

ب��اع��ت��ب��اره��ا ق��ي��م��ة ع��ل��ي��ا ي��ج��ب ال��وق��وف 

بوجه كل من يحاول العبث بها.

بف�صل  ق���ادر  االأردن  اأن  ال��ف��اي��ز  واأك���د 

�صعبة  ووع���ي  الها�صمية  ق��ي��ادت��ه  حكمة 

وم���ن���ع���ة اأج���ه���زت���ه االأم���ن���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

ع��ل��ى جت����اوز م��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات ج��راء 

جائحة  وتداعيات  به  املحيطة  االأح��داث 

كورونا.

جاء ذلك خلل لقائه ام�ض االأحد يف 

دار جمل�ض االأعيان، جمموعة من �صابات 

“االأردن  و�صباب الوطن يف حوار بعنوان 

نعم  لل�صم،  ال  التحديات..  مواجهة  يف 

برنامج  �صمن  الها�صمية”،  ل��ل��و���ص��اي��ة 

اململكة”  “اأبناء  ال�صبابي  الوطني  اللقاء 

�صواعد  هيئة  تنفيذه  على  ت�صرف  الذي 

موؤ�ص�صة  مع  بال�صراكة  االأردين  ال�صباب 

مع  وبالتعاون  الوطني  االأم��ن  اأ�صدقاء 

وزارة ال�صباب وهيئة �صباب كلنا االأردن.

واأكد الفايز اأهمية اأن يتحمل اجلميع 

م�������ص���وؤول���ي���ة ب���ن���اء ال����وط����ن يف م��ت��ل��ف 

ي�صعى  واأن  القطاعات،  و�صتى  امل��ج��االت 

ال��وط��ن��ي��ة  ت��ع��زي��ز احل���ال���ة  اإىل  اجل��م��ي��ع 

ال����وح����دوي����ة واحل�����ف�����اظ ع���ل���ى مت��ا���ص��ك 

االجتماعي. الن�صيج 

ع��ل��ى  امل���ل���ق���ى  ال�����واج�����ب  اإىل  واأ������ص�����ار 

م��وؤ���ص�����ص��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين واالأح������زاب 

تر�صيخ  يف  والعمالية  املهنية  والنقابات 

ق����ي����م ال����������والء واالن�����ت�����م�����اء وحم�����ارب�����ة 

خ���ط���اب ال���ك���راه���ي���ة وال���ت���ح���ري�������ض ���ص��د 

ال��وط��ن وم��ن��ج��زات��ه وخ��ا���ص��ة احل��م��لت 

ومواقفه  الوطن  تنتقد  التي  امل�صبوهة 

االإ�صلمية  االأم���ة  ق�صايا  جت��اه  الثابتة 

الق�صية  راأ�صها  وعلى  العادلة،  والعربية 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة وح����ق ���ص��ع��ب��ه��ا يف اإق���ام���ة 

ال��وط��ن��ي  ال����رتاب  ع��ل��ى  امل�صتقلة  دول��ت��ه 

الفل�صطيني.

وط����ال����ب ال���ف���اي���ز ب��ت��غ��ل��ي��ب امل�����ص��ال��ح 

الوطنية العليا، واالبتعاد عن التجاذبات 

وال��ع��ب��ث ب��ا���ص��ت��ق��رار ال��وط��ن وحم���اوالت 

اال���ص��ت��ق��واء ع��ل��ى ال���وط���ن م���ن ق��ب��ل اأي���ة 

تر�صيخ  اإىل  اجلميع  داع��ي��ا  ك��ان��ت،  جهة 

م���ب���داأ ����ص���ي���ادة ال���ق���ان���ون ب���ع���دال���ة وح���زم 

القانون  اإىل  واالحتكام  للفو�صى،  منعا 

مرجعية عند االختلف.

ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  اإىل و����ص���ع  ك��م��ا دع����ا 

امل��ج��االت  متلف  يف  للحكومات  ع��اب��رة 

جللة  اأن  مبينا  االقت�صادية،  وخا�صة 

امل��ل��ك و���ص��ع خ���ارط���ة ط��ري��ق ل��ل��ن��ه��و���ض 

بالعمل  احل��ك��وم��ات  ووج���ه  االق��ت�����ص��ادي 

اإىل االه��ت��م��ام  ا���ص��ت��ن��ادا  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ع��ل��ى 

الدوائية  وال�صناعات  الزراعي  بالقطاع 

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

الغذائية.

“اإننا  االأع���ي���ان  جمل�ض  رئ��ي�����ض  وق���ال 

ن����درك ب����اأن ه��ن��اك حت��دي��ات اق��ت�����ص��ادي��ة 

املعي�صية  امل���واط���ن���ني  ح��ي��اة  ع��ل��ى  اأث�����رت 

واالجتماعية، وهو ما يحتاج اإىل قرارات 

التخفيف  ب��ه��دف  ملواجهتها  ا�صتثنائية 

ومعاجلة  والبطالة  الفقر  م�صكلتي  من 

تداعياتهما”.

واأك�����د اأه��م��ي��ة و����ص���ع ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 

للوقوف  ال�����ص��ب��اب  م��ع  للتعامل  ج��دي��دة 

ع���ل���ى ق�������ص���اي���اه���م وم�����ص��اك��ل��ه��م ال���ذي���ن 

ي��ول��ي��ه��م ج��لل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

الوطن  ع��م��اد  باعتبارهم  اهتمامه  ج��ل 

وم�صتقبله.

وا���ص��ت��م��ع ال��ف��اي��ز مل���داخ���لت ال�����ص��ب��اب 

الذين بدورهم ثمنوا جهود جللة امللك 

ال�صم،  م�صاألة  رف�ض  يف  الثاين  عبداهلل 

بالو�صاية  الها�صميني  اأحقية  موؤكدين 

يف  وامل�صيحية  االإ�صلمية  املقد�صات  على 

ال�صريف. القد�ض 

واع����رب����وا ع���ن اع���ت���زازه���م ب��ال��ق��ي��ادة 

ال��ه��ا���ص��م��ي��ة ال��ت��ي ت��ت�����ص��دى ل��ل��دف��اع عن 

جميع  يف  واالإ�صلمية  العربية  الق�صايا 

الدولية. املحافل 

القائمني  اأحد  الكيلين  اأ�صرف  وقال 

عقد  اإن  اململكة”،  “اأبناء  برنامج  على 

غاية  يف  احل���واري  ال�صبابي  اللقاء  ه��ذا 

االأهمية ال�صيما يف هذا الوقت بالتحديد 

حتدث  ال��ت��ي  املتلحقة  ال��ت��ط��ورات  بعد 

ما  وخا�صة  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف 

كانت  التي  الفل�صطينية  بالق�صية  يتعلق 

والزلت ق�صية االأردن االأوىل.

ال�����ص��ب��اب  “اأن  ال���ك���ي���لين  واأ������ص�����اف 

ك��ان��وا وال زال����وا حم��ط اه��ت��م��ام ج��لل��ة 

خطاب  نن�صى  وال  الثاين،  عبداهلل  امللك 

عندما  لل�صباب  املوجه  امل�صهور  جللته 

وعليه  م�صموع”،  “�صوتكم  ل��ه��م  ق���ال 

ال�صبابي  ال��ل��ق��اء  ب��رن��ام��ج  اإط����لق  ي��اأت��ي 

اأب���ن���اء امل��م��ل��ك��ة ل��ي��ك��ون ل��ل�����ص��ب��اب دور يف 

و�صوتهم  وراأي���ه���م  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ق�����ص��اي��ا 

حا�صر يف متلف الق�صايا الوطنية.

ر�صالة  ال�صباب  �صلم  اللقاء،  ختام  ويف 

اأن  فيها  اأك��دوا  االأعيان،  جمل�ض  لرئي�ض 

واملنابت  االأ�صول  �صتى  من  اململكة  اأبناء 

�صلمني  مخُ ال�صيا�صية،  االأطياف  ومتلف 

وم�������ص���ي���ح���ي���ني، ي���ق���ف���ون خ���ل���ف ج���لل���ة 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ودع���م ج��ه��وده يف 

الو�صاية  م��وؤك��دا  ال�صم،  م�صاألة  رف�ض 

املقد�صات  وعلى  القد�ض  على  الها�صمية 

ال��دي��ن��ي��ة ف��ي��ه��ا، ح��ق��ٍا ���ص��رع��ي��ا وت��اري��خ��ي��ا 

للها�صميني.

االنباط- زيد عوامله

حددت بلدية ال�صلط الكربى لعمال الوطن 

املوجة  خلل  العمل  �صاعات  امليدانية  والكوادر 

احلارة والتي توؤثر على اململكة اعتبارا من يوم 

ام�ض االأحد وحتى نهاية االأ�صبوع ، 

وحتى  �صباحا  ال�صاد�صة  ال�صاعة  من  وذل��ك 

احلادية ع�صر والن�صف ظهرا، 

وم���ن ال��ث��ال��ث��ة ع�����ص��را وح��ت��ى احل��ادي��ة ع�صر 

ليل.

املهند�ض  الكربى  ال�صلط  بلدية  رئي�ض  وقال 

خالد اخل�صمان 

اأن هذا االجراء جاء ب�صبب االرتفاع امللمو�ض 

على درجات احلرارة ح�صب 

ما اأفادت دائرة االأر�صاد اجلوية 

التي  الب�صرية  الكوادر  �صلمة  وحفاظا على 

ال�صم�ض،  الأ���ص��ع��ة  ال��ت��ع��ر���ض  اأع��م��ال��ه��ا  تقت�صي 

خلطر  ال��ع��ام��ل��ني  م���ن  اأي  ل��ت��ع��ر���ض  وجتنبا” 

التعر�ض الأ�صعة ال�صم�ض لفرتات طويلة،

تفقدية  ج��والت  ب��اإج��راء  البلدية  �صتقوم  و 

ال�صباحية  بالفرتة  العمل  اأثناء  العاملني  على 

الأ�صعة  التعر�ض  ع��دم  و  �صلمتهم  من  للتاأكد 

امل��وج��ة  ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة  ط���وال ف��رتة  ال�صم�ض 

احلارة،

للمحافظة  دائما  ت�صعى  ال�صلط  بلدية  اأن  و 

ع��ل��ى ���ص��لم��ة ال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا وات����خ����اذ ك��اف��ة 

على  واملحافظة  حلمايتهم  ال��لزم��ة  ال��ت��داب��ري 

�صلمتهم،

 األوقاف: صالة العيد بجميع 
المساجد والمصليات والساحات 

 شركة حاويات العقبة تعلن 
مواعيد دوامها بالعيد

 ثقافة العقبة تنفذ مشروعا 
للتطوع ضمن برنامج همم

 توقيف 3 على خلفية وفاة 
العاب  بمدينة  طفل 

عن بها  وقف »المعلمين« عن العمل وإغالق مقَرّاتها قرارات قابلة للَطّ

نفيذ ادرة عن النِّيابة العامة نافذة والحكومة عليها واجب التَّ لهوني: القرارات الصَّ التَّ

 الصحة تحذر من مخاطر التعرض ألشعة الشمس خالل موجة الحر

 بلدية السلط تخفض ساعات عمال الوطن بسبب الموجه الحارة 

 الفايز يدعو الشباب للتصدي لخطاب الفتنة والكراهية



املحلي
50

االنباط- الزرقاء

  وق���ع���ت ج��ام��ع��ت��ي الأمل���ان���ي���ة الأردن����ي����ة 

وال���زرق���اء ات��ف��اق��ي��ة ل��رن��ام��ج م��ن��ح التعليم 

 EDU- SYRIA الأردين  ال�����س��وري 

وامل��م��ول م��ن الحت����اد الأوروب�����ي م��ن خالل 

ال�����س��ن��دوق الئ��ت��م��اين الإق��ل��ي��م��ي ل��الحت��اد 

ال�����ّس��ورّي��ة  ل���الأزم���ة  لال�ستجابة  الأوروب������ي 

اجلامعة  ت��دي��ره  “مدد” وال����ذي  ���س��ن��دوق 

الأملانية الأردنية.  

ون�ست التفاقية التي وقعها عن اجلامعة 

رئي�ستها الأ�ستاذ الدكتورة منار فيا�ض وعن 

�سركة  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  ال��زرق��اء  جامعة 

الزرقاء للتعليم وال�ستثمار الدكتور حممود 

اأب��و �سعرية على توفري دعم حل��وايل 470 

لجئ �سوري مبنح ممولة بالكامل لدرا�سة 

املختلفة يف  البكالوريو�ض براجمها  درج��ة 

جامعة الزرقاء.  

 واأ����س���ادت ال��دك��ت��ورة فيا�ض خ��الل حفل 

الطرفني  ب��ني  امل��م��ي��زة  بال�سراكة  التوقيع 

بني  ل��ل��ت��ع��اون  حقيقي  جت�سيد  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل�����ا������ض، م��ب��ي��ن��ًة اإن 

ال���رن���ام���ج ي���وف���ر م��ن��ح درا����س���ي���ة ل��الج��ئ��ني 

تاأ�سي�سه  منذ  الأردين  وال�سباب  ال�سوريني 

عام 2015. 

وث��م��ن��ت ف��ي��ا���ض ج��ه��ود جميع ال�����س��رك��اء 

وفريق امل�سروع يف اإجن��اح الرنامج لتوفري 

تعليم نوعي متميز لل�سباب وم�ساعدتهم يف 

حت�سني حياتهم ودجمهم يف املجتمع ليكونوا 

اأدوات لالإنتاج والبناء يف جمتمعاتهم. 

من جهته بني نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة 

ال�سركة  ال�سيد اأ�سامة اأبو �سعرية على اأهمية 

مثل هذه التفاقيات وم��دى انعكا�سها على 

منحة  درا�ستهم  على  ت�سرف  ال��ذي  الطلبة 

الحت����اد الأوروب������ي، واأن اجل��ام��ع��ة حتر�ض 

على توفري ما ي�سهل  جميع الأمور التعليمة 

باملنحة  امل�سمولني  الطلبة  على  والتعلمية 

وحت�سيلهم  مت��ي��زه��م  ع��ل��ى  ينعك�ض  بحيث 

الأكادميي، م�سرياً اأن التفاقية  تاأتي لدعم 

ال�سورين  العايل لالجئني  التعليم  م�سروع 

وال�سباب الأردين. 

وت���اأت���ي الت��ف��اق��ي��ة ���س��م��ن م�����س��روع دع��م 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل ل���الج���ئ���ني ال�������س���وري���ني 

EDU- - وال�سباب الأردنيني الأقل حظا

يهدف اىل توفري  والذي   »SYRIA III
ال��ع��ايل  التعليم  ملتابعة  لل�سباب  ال��ف��ر���س��ة 

والتعليم  وامل��اج�����س��ت��ري(،  )ال��ب��ك��ال��وري��و���ض 

امل��ه��ن��ي وال��ت��دري��ب ال��ت��ق��ن��ي، ب��الإ���س��اف��ة اىل 

برامج تاأهيل املعلمني، ريادة الأعمال، دورات 

�سيفية  وب��رام��ج  العمل  �سوق  نحو  موجهة 

لطلبة املدار�ض الثانوية.  

 EDU-SYRIA ُي�سار اىل ان م�سروع

ينفذه احت��اد عدة هيئات حتت  وال��ذي   III
اأكرث  الأردن��ي��ة قدم  الأملانية  قيادة اجلامعة 

من 3000 منحة درا�سية حتى الآن، وي�سم 

الحت����اد 9 ���س��رك��اء حمليني ودول��ي��ني هم: 

اجلامعة الأمل��ان��ي��ة الأردن���ي���ة، ق��ائ��د الحت��اد 

والهيئة الأملانية للتبادل الأكادميي، املنظمة 

اأكادميية  التعليم،  يف  للتدويل  الهولندية 

امللكة رانيا لتدريب املعلمني، جامعة العلوم 

الريموك،  جامعة  الأردن��ي��ة،  والتكنولوجيا 

ج���ام���ع���ة م����وؤت����ة، ج���ام���ع���ة ال�����زرق�����اء وك��ل��ي��ة 

لومينو�ض التقنية اجلامعية.  

كما يتعاون امل�سروع مع �سناديق امل�ساعدات 

الأردنية: �سندوق املعونة الوطنية، تكية اأم 

علي، �سندوق الأمان، و�سندوق الزكاة.

 اتفاقية لبرنامج منح التعليم السوري األردني بين األلمانية األردنية والزرقاء

هذا وقد اثارت خطة �سم مناطق من ال�سفة الغربية للكيان ال�سهيوين ردود فعل عاملية ودولية 

وا�سعة النطاق كانت يف معظمها راف�سة و�ساجبة لهذا الطرح .

فقد دعا انطونيو غوتريي�ض المني العام لالمم املتحدة احلكومة الإ�سرائيلية اىل التخلي عن 

خمططها الرامي ل�سم اأجزاء وا�سعة من ال�سفة الغربية ومنطقة الغوار وا�سفاً اللحظة باأنها 

حا�سمة . وحذر يف بيانه امام اجلل�سة التي عقدها جمل�ض المن عر دائرة تلفزيونية مغلقة حول 

ال�سرق الو�سط من ان تنفيذ ا�سرائيل لل�سم ي�سكل انتهاكاً بالغ اخلطورة للقانون الدويل ومن �ساأنه 

ان ي�سر ب�سدة بجهود اإعادة اأ�ستئناف مفاو�سات ال�سالم وجناح حل الدولتني و�سدد على اهمية دعوة 

احلكومة الإ�سرائيلية للتخلي عن خططها اخلا�سة بال�سم . وا�سار اىل ان تلويح اإ�سرائيل بال�سم 

اأث��ار خم��اوف الفل�سطينيني والعديد من الإ�سرائيليني واملجتمع ال��دويل باأ�سره . وق��ال ان زيادة 

اله�سا�سة القت�سادية نتيجة جائحة كوفيد 19 وانخفا�ض دعم املانحني والقرار الفل�سطيني الخري 

بالتوقف عن قبول عائدات ال�سرائب التي جتمعها اإ�سرائيل بالنيابة عن ال�سلطة الفل�سطينية يزيد 

من خطر معاناة ال�سعب الفل�سطيني .

وحث القادة الإ�سرائيليني على الإلتزام باحلوار الهادف بدعم من املجتمع الدويل داعياً اللجنة 

ب��دور الو�ساطة واأي��ج��اد اط��ار يتفق عليه الطرفان لإع��ادة  الرباعية لل�سرق الو�سط اىل الط��الع 

اجلانبان اىل الإنخراط معاً ومع دول رئي�سية اخرى ودون �سروط م�سبقة .

نيكولي  الو�سط  ال�سرق  يف  ال�سالم  لعملية  املتحدة  ل��المم  اخلا�ض  املن�سق  ابلغ  جانبه  وم��ن 

مالديتوف اع�ساء جمل�ض المن باأن املداولت ب�ساأن اخلطط الإ�سرائيلية ادت اىل و�سول ال�سراع 

طويل الم��د اىل منعطف حرج ، وان ال�سم ميكن ان يغري ب�سكل ل رجعة فيه طبيعة العالقات 

الفل�سطينية على مدى ربع قرن من اجلهود الدولية لدعم دول��ة فل�سطينية قابلة  الإ�سرائيلية 

للحياة يف امل�ستقبل تعي�ض باأمن و�سالم واعرتاف متبادل مع دولة اإ�سرائيل .

وا�سار اىل ان التهديد ب�سم اأجزاء من ال�سفة الغربية من جانب واحد �سري�سل ر�سالة واحدة 

مفادها انه ل ميكن للمفاو�سات الثنائية ان حتقق ال�سالم العادل . ودعى اع�ساء جمل�ض المن اىل 

الإن�سمام لدعوة المني العام لالمم املتحدة واإع��ادة الأنخراط الفوري ودون �سروط مع اللجنة 

الرباعية املكونة من الوليات املتحدة ورو�سيا والحت��اد الوروب��ي والمم املتحدة بال�سرتاك مع 

القيادة الفل�سطينية وا�سرائيل ودول املنطقة لإيجاد خمرج لالأزمه الراهنة .

كما اعرب اع�ساء الحتاد الوروبي يف جمل�ض المن ) فرن�سا واملانيا وبلجيكا واأ�ستونيا واأيرلندا 

( عن قلقهم العميق ب�ساأن خطوة احلكومة الإ�سرائيلية بخ�سو�ض مو�سوع ال�سم ، وان اي قرار 

اأحادي بهذا الجتاه �سيكون له نتائج �سلبية على امن وا�ستقرار املنطقة .

ب��وريل املمثل العلى لالمن وال�سيا�سة اخلارجية يف الحت��اد الوروب���ي يف  وقد �سرح جوزيب 

موؤمتر �سحفي عقد عقب اإجتماع وزراء خارجية الدول الع�ساء يف الحتاد بتاريخ 15 / 5 / 2020 

ان الحتاد �سي�ستخدم كل و�سائل الدبلوما�سية و�سيت�سل مع كل الطراف مبا يف ذلك الإ�سرائيليون 

والفل�سطينيون وال�سركاء العرب لتفادي اي �سم ، م�سدداً على جتنب اي عمل اأحادي و�سرورة جتنب 

اأي حماولة من اإ�سرائيل ل�سم ار�ٍض من ال�سفة الغربية املحتلة واح��رتام القانون الدويل يف كل 

مكان وعدم تطبيقه ب�سكل انتقائي .

وقد ناق�ض وزراء خارجية الحتاد الوروبي اآفاق العمل امل�ستقبلي لإيجاد حل لل�سراع يف ال�سرق 

الو�سط وبلورة موقف اوروبي واحد للرد على خمططات ال�سم . وقد وافقت على بيان الحتاد هذا 

خم�سة وع�سرين دولة من ا�سل �سبعة وع�سرين اع�ساء يف الحتاد ،حيث عار�سته كل من النم�سا 

واملجر الذان يتبنيان املواقف الإ�سرائيلية ويدافعان عنها . ال ان املحللني ل يتوقعون اتخاذ اإجراءات 

عقابية من قبل الحتاد اذاء اإ�سرائيل وان كان من املتوقع باأن تقوم بذلك بع�ض دول الحتاد مثل 

اعالن اعرتافها بالدولة الفل�سطينية .

وقد وقع 1080 برملانياً اوروبياً من خم�سة وع�سرين دولة اوروبية ع�سواً يف الحتاد الوروبي على 

عري�سة تعار�ض ب�سدة خطط ا�سرائيل ل�سم مناطق من ال�سفة الغربية منهم 240 نائباً بريطانياً 

، مطالبني بتوقيع عقوبات على ا�سرائيل اذا اقدمت على ذلك والع��رتاف بالدولة الفل�سطينية 

واعتبار ذلك تكفرياً عن وعد بلفور

ال��دول الوروب��ي��ة ع��دم موافقتها على خطة ال�سم ال�سرائيلية ومنها  اب��دت العديد من  وق��د 

افريقيا جيم�ض  و�سمال  الو�سط  بال�سرق  املكلف  الريطاين  الدولة  وزي��ر  او�سح  بريطانيا حيث 

�سوف يجعل حتقيق حل  ذل��ك  لأن  الإ�سرائيلي  ال�سم  الراف�ض ملخطط  ب��الده  كليفرييل موقف 

الدولتني اأم��راً م�ستحياًل ، وابلغ هذا املوقف لرئي�ض ال��وزراء الفل�سطيني حممد ا�ستيه وقال له 

�سنعمل معكم ومع كل الطراف الخرى من اجل حتقيق ال�سالم يف املنطقة .

كما طلبت رو�سيا من اإ�سرائيل العدول عن فكرة ال�سم وان هذه اخلطة تثري قلق مو�سكو واأنه 

اأجراء افرادي يتنافى مع القانون الدويل ويجعل من امل�ستحيل ان تكون املناطق الفل�سطينية قابلة 

للعي�ض فيها م�ستقباًل

اما املانيا فاأن وزير خارجيتها هايكو ما�ض عر اثناء زيارته لإ�سرائيل عن قلق بالده من تنفيذ 

عملية ال�سم وان بالده تدعم حل الدولتني .

كما ان الرئي�ض الفرن�سي اميانويل ماكرون والريطانيي بوري�ض جون�سون وال�سباين بيدرو 

�سان�سيز ورئي�ض الوزراء اليطايل جوزيبي كونتي ا�سدروا ت�سريحات م�سابهة لذلك .

كما اعلن جمل�ض ال�سيوخ البولندي والرملان البلجيكي باأن اخلطة الإ�سرائيلية مرفو�سة وحتى 

الدول املنا�سرة لإ�سرائيل يف الحتاد الوروبي والتي عار�ست اتخاذ اإجراءات عقابية من قبل الحتاد 

الوروبي �سد ا�سرائيل قدمت ن�سائح للحكومة الإ�سرائيلية باأن توقف م�سروع ال�سم كونه يحرجهم 

امام العامل

بال�سافة اىل الكثري من دول العامل وبرملاناتها التي اعلنت مواقف م�سابهة لذلك .

كما دانت حركة عدم الإنحياز يف مقر المم املتحدة يف بيان �سادر عن مكتب التن�سيق للحركة 

اأج��زاء وا�سعة من الرا�سي الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية  اأ�سرائيل ل�سم  ال�سهر املا�سي خطط 

والقد�ض ال�سرقية .

ولكن يبقى من ال�سروري على ال�سلطة الفل�سطينية والردن ادام��ة الت�سال مع دول العامل 

لتفعيل موقفهم املعار�سة واملنددة بال�سم حيث انه ويف النهاية ل ميكن الركون اىل ما مت الت�سريح 

باأن  اقناعها  نعمل على  ان  تبحث عن م�ساحلها اخلا�سة ويجب  ال���دول  ه��ذه  ف��اأن  قبلها  به من 

م�ساحلها هي معنا ومع معار�سة ال�سم .

اللواء المتقاعد مروان العمد

 االول من تموز 2020 وما 
بعده / الحلقة الثالثة الرزاز: الدولة قوية بإنفاذ القانون على الجميع

اتحاد الجامعات العربية يوفر منصات إلكترونية للتعليم عن ُبعد

ال تختزل بشخص وال بنقابة وال بحزب بل هي منظومة مؤّسسات يحكمها الدستور

صرف عالوة موظفي القطاع العام اعتبارا من بداية العام

االنباط-عمان

ال��دول��ة قوية  اأّن  ال���رزاز  الدكتور عمر  ال����وزراء  رئي�ض  اأك��د 

باإنفاذ القانون على اجلميع، م�سريا اإىل اأهمية تذّليل العقبات، 

يف  واأحفادنا  اأبنائنا  م�ستقبل  معامل  لر�سم  الفر�ض،  واغتنام 

جمتمع قوي ميار�ض حقوقه وواجباته �سمن الت�سريعات.

ول  ب�سخ�ض،  تختزل  ل  الأردن���ّي���ة  ال��دول��ة  اأن  على  و���س��دد 

بنقابة، ول بحزب، بل هي منظومة موؤ�ّس�سات را�سخة على مدى 

قرن من الزمن، يحكمها الد�ستور الأردين الذي ي�سمل موؤ�ّس�سة 

الت�سريعّية والتنفيذّية  الها�سمي، وال�سلطات الثالث:  العر�ض 

والق�سائّية.

اإىل  الأح����د،  ام�����ض  الأ�سبوعية  ال����رزاز خ��الل كلمته  واأ���س��ار 

اق��رتاب الدولة من الحتفال مبئويتها الثانية بقيادة جاللة 

املرتاكم  البناء  ع��ام من  ملئة  وتد�سينها  الثاين،  اهلل  عبد  امللك 

يف دولة القانون واملوؤ�ّس�سات، ودولة الإنتاج والقت�ساد الوطني 

املتحاّبة  املرتاحمة  ال��واح��دة  والأ���س��رة  التكافل  ودول���ة  املنيع، 

املتعاونة على اخلري.

اأن م��ا حققته ال��دول��ة م��ن اإجن����ازات خ��الل مئويتها  واأك���د 

الأوىل جاء بف�سل قيادة ها�سمّية فّذة، وباأيٍد و�سواعد اأردنّية، 

متمّثلة مبوؤ�ّس�سات د�ستورّية عريقة، وجي�ض عربي م�سطفوي 

اأمنية حتفظ الأمن والأم��ان، وكوادر  يحمي حدودنا، واأجهزة 

من القطاع العام حتمي املال العام وتقدم اخلدمات الأ�سا�سية، 

ُي�سغل  ال��ذي  اخلا�ض  القطاع  من  فاعلة  م�ساهمة  اإىل  اإ�سافة 

الأيدي العاملة.

وح���ول التعامل م��ع ك��ورون��ا، اأك���د ال���رزاز اأن ال��دول��ة اثبتت 

قدرتها على مواجهة الثار ال�سحية للوباء من خالل التعاون 

بالفرد  ُتعنى  التي  الواحدة  الأ�سرة  ب��روح  والتكافل  والرتاحم 

الأكرث ت�سّرراً، ولي�ض بروح مناعة القطيع و�سريعة الغاب التي 

تقول اأّن البقاء لالأقوى، موؤكدا التزام احلكومة بحماية عمال 

موظفي  ع��الوة  و�سرف  ت�سرراَ،  الأك��رث  والقطاعات  املياومة 

القطاع العام اعتبارا من بداية العام.

وجدد التاأكيد على ا�ستمرار احلكومة يف حماية املال العام 

ومكافحة الف�ساد بكل اأ�سكاله، 

وتاليا ن�س كلمة رئي�س الوزراء:

�سيد�ّسن  ال��ذي  التاريخي،  اليوم  يوم من  بعد  يوماً  نقرتب 

املئوّية الثانية للدولة الأردن��ّي��ة، وال��ذي �سنحتفل به جميعاً - 

باإذن اهلل- ، حتت ظّل الراية الها�سمّية، بقيادة �سّيدي �ساحب 

اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين - حفظه اهلل-.

���س��ن��د���ّس��ن م��ئ��ة ع���ام م��ن ال��ب��ن��اء امل���رتاك���م يف دول����ة ال��ق��ان��ون 

واملوؤ�ّس�سات، ويف دولة الإنتاج والقت�ساد الوطني املنيع، ودولة 

على  املتعاونة  املتحاّبة  املرتاحمة  ال��واح��دة  والأ���س��رة  التكافل 

اخلري.

ها�سمّية  بقيادة  اهلل  اأن حبانا  ل��ول  ليتّم  ك��ان  م��ا  ذل��ك  ك��ّل 

اهلل  - �سّلى  اهلل  ر�سول  بيت  اآل  �سرعّيتها من  ت�ستمّد  حكيمة، 

عليه و�سّلم - ومن مبادئ الثورة العربّية الكرى، التي اآمنت 

ب��ال��وح��دة وال��ت��ح��ّرر م��ن ال�ستعمار، واأي�����س��ا م��ن مئة ع��ام من 

واحل��وار،  الت�سامح  مبادئ  وتر�ّسخ  العنف،  تنبذ  بقيم  الإجن��از 

وجت�ّسد مقولة: “الإن�سان اأغلى ما منلك«.

ها�سمّية  بقيادة  حتّقق  اإجن���ازات،  من  اليوم  حّتى  حتّقق  ما 

فّذة، وباأيد و�سواعد وعقول اأردنّية، متمّثلة مبوؤ�ّس�سات د�ستورّية 

عريقة، وبجي�ض عربّي م�سطفوّي يحمي حدودنا، وا�ساًل الليل 

بالنهار، واأجهزة اأمنّية حتفظ الأمن والأمان، الذي هو اأ�سا�ض 

عام حتمي  وك��وادر قطاع  والجتماعّي،  القت�سادّي  ا�ستقرارنا 

والبنية  والعدل  والتعليم  ال�سّحة  خدمات  وتقّدم  العام،  امل��ال 

التحتّية؛ موؤمنة اأّن اخلدمة �سرف، وخدمة املواطن هي خدمة 

وطن.

ما حتّقق اليوم، حتّقق اأي�ساً مب�ساهمة قطاع خا�ّض وطنّي 

املبدعة  وال��ط��اق��ات  الأردن���ّي���ة  ل��الأي��دي  ل  م�سغِّ وم��ل��ت��زم،  منتج 

اأي�ساً مبوؤ�ّس�سات جمتمع مديّن من  ل�سبابنا، وحتقق  املتمّيزة 

املواطنة  ر�ّسخت مبداأ  اأح��زاب ونقابات وجمعّيات غري ربحّية، 

اأوراق���ه  ���س��ّي��دن��ا، يف  ال��ت��ي لطاملا حّثنا عليها ج��الل��ة  ال��ف��اع��ل��ة، 

النقا�سّية.

التايل:  ال�سوؤال  اأنف�سنا  ن�ساأل  الثانية،  اق��رتاب مئوّيتنا  مع 

هل و�سلنا اإىل ما ن�سبو اإليه؟ اجل��واب: بالطبع ل، فرغم ما 

اإّل اأّن حدود  حّققناه من اإجن��ازات على مدى قرن من الزمن 

ال�سيا�سّية  ال�سماء، وتطوير منظومة موؤ�ّس�ساتنا  طموحنا هي 

العاّمة  احل��ي��اة  على  وانعكا�سها  والجتماعّية،  والقت�سادّية 

ة، م�ساركًة وازدهاراً، وهي طموح م�سروع لكّل اأردين. واخلا�سّ

اإذا كان طموحنا ك��اأردن اأكر بكثري  ويبقى ال�سوؤال الآخ��ر: 

مّما حّققناه، فكيف من�سي ُقُدماً؟

اجلواب من �سّقني: ال�سّق الأّول: هو اأن ن�ستخل�ض الدرو�ض 

كيف  الثاين:  وال�سّق  الآخ��ري��ن.  والعر من جتاربنا وجت��ارب 

نر�سم معاً، كدولة، الطريق نحو امل�ستقبل.

الأردنّية  الدولة  اأّن  التجارب  عّلمتنا  فلقد  الأّول:  ال�سّق  يف 

على  قدرتها  عقود  م��دى  على  اأثبتت  التي  مبوؤ�ّس�ساتها  قوّية 

�سالبة  اأك��رث  منها  خرجت  وداخلّية  خارجّية  اأزم��ات  مواجهة 

هو  الأردين  الإن�سان  اأّن  التجارب  ه��ذه  عّلمتنا  ولقد  ومنعة. 

ال��غ��اي��ة وال��و���س��ي��ل��ة، واأّن ال��ب��ن��اء ال��رتاك��م��ّي، ولي�ض ال��ه��دم، هو 

الطريق للتغيري نحو حياة اأف�سل ومنعة اأكرث �سالبة.

معاً  اأّن��ن��ا  اأثبتنا  ك��ورون��ا،  جائحة  مع  احلالّية  معركتنا  ويف 

اإذا  ق��ادرون على الكثري يف مواجهة الآث��ار ال�سحّية للجائحة، 

ُتعنى  التي  ال��واح��دة،  الأ���س��رة  ب��روح  وتكافلنا  وتراحمنا  تعاوّنا 

و�سريعة  القطيع  مناعة  ب��روح  ولي�ض  ت�سّرراً،  الأك��رث  بالفرد 

الغاب التي تقول اأّن البقاء لالأقوى واللهم نف�سي.

وها نحن نقبل على معاجلة الآث��ار القت�سادّية التي عانى 

القيم:  وبنف�ض  العامل،  كّل  يعاين  كما  الأردين،  املواطن  منها 

فن�سكر ونثني على �ساحب العمل الذي �سر يف هذه املرحلة 

قبل  ال���ذي  اخل��ا���ّض  القطاع  يف  وال��ع��ام��ل  عمالته،  ي�سّرح  ومل 

باقتطاع ن�سبة من راتبه على املدى الق�سري لي�ساهم با�ستمرار 

العمل وليحفظ اأمانه الوظيفي على املدى املتو�ّسط والطويل، 

واملوؤّجر الذي �سامح امل�ستاأجر باأجرة العقار يف فرتة كان فيها 

العمل معّطاًل، واملوّظف العام الذي تفّهم، بالرغم من ظروفه 

عام  بداية  اإىل  املقّررة  العالوة  تاأجيل  ق��رار  ال�سعبة،  املعي�سّية 

2021كّل هوؤلء ي�ستحّقون مّنا الثناء والتقدير.
ون��ل��ت��زم م��ع��ا بحماية ع��م��ال امل��ي��اوم��ة وال��ق��ط��اع��ات الأك���رث 

ت�سرراَ، و�سرف عالوة موظفي القطاع العام جميعاً من بداية 

العام القادم .. هذه دولتنا .. وهذه قيمنا .

اأّن  اإىل  ال��ع��امل م��ن حولنا ت�سري  ف���اإّن جت���ارب  امل��ق��اب��ل،  ويف 

دول��ة ال��ف��رد احل��اك��م ال��واح��د الأوح����د، ودول���ة احل��زب الأوح���د، 

بل  ت�سريعات،  ول  د�ساتري  حتكمها  ل  التي  ال�ستبداد  ودول 

اأيديولوجّيات واأهواء واأمزجة وخطاب كراهية، واإق�ساء الآخر، 

بّراقة  اإّل اخل��راب حتت �سعارات  فكّل هذه التجارب مل جتلب 

مدغدغة للعواطف، ولكن خالية من امل�سمون.

ول  ب�سخ�ض،  ت��خ��ت��زل  ل  الأردن���ّي���ة  ال��دول��ة  اأّن  اهلل  نحمد 

موؤ�ّس�سات  منظومة  هي  الأردن��ّي��ة  ال��دول��ة  بحزب.  ول  بنقابة، 

را�سخة على مدى قرن من الزمن، يحكمها الد�ستور الأردين 

الثالث:  وال�سلطات  الها�سمي،  العر�ض  موؤ�ّس�سة  ي�سمل  ال��ذي 

الت�سريعّية والتنفيذّية والق�سائّية، ويحّدد احلقوق والواجبات، 

بعيداً  توافقات  اإىل  والو�سول  والختالف،  لالتفاق  والأ�س�ض 

عن ال�ستقواء على الدولة، والتطاول على القانون، واملمار�سات 

التي ت�سادر حقوق الآخرين وحرّياتهم.

ما  اإىل  اأّن طريقنا  ن��درك  امل�ستقبل:  ح��ول  الثاين  ال�سّق  يف 

ن�سبو اإليه لي�ض مفرو�ساً بالورود، ولن ن�سل اإىل مبتغانا بني 

جاللة  بقيادة  اهلل،  �ساء  اإن  �سنم�سي  ولكّننا  و�سحاها؛  ليلة 

مبنظومة  وب��الل��ت��زام  واملثابرة  باجلّد   - اهلل  حفظه   - �سّيدنا 

القيم التي اأو�سلتنا اإىل هنا، وبدولة القانون واملوؤ�ّس�سات، نحو 

الد�ستورّية،  زاهر، نحّدده معاً من خالل موؤ�ّس�ساتنا  م�ستقبل 

يطرحوا  بحيث  وممثليهم؛  مواطنينا  من  فاعلة  ومب�ساركة 

احلكومة،  لأداء  وتقييمهم   ، واآراءه�����م  املطلبّية،  ق�ساياهم 

حول  والتفافنا  والقانون،  الد�ستور  ذلك  كّل  يف  معاً  ويجمعنا 

قيادتنا الها�سمّية.

هذا متاماً ما مّيزنا عن غرينا وجعلنا واحة ا�ستقرار؛ �سحّياً 

واأمنّياً و�سيا�سّياً واقت�سادّياً، وب�سهادة القا�سي والداين.

كما تعلمون اخ��وات��ي واخ���واين معركتنا يف ه��ذه الأّي���ام هي 

ح��م��اي��ة امل���ال ال��ع��ام وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد ب��ك��ل اأ���س��ك��ال��ه، وت��ق��دمي 

دوم��ا  ب��ه  يوّجهنا  كما  الأردين  مبواطننا  تليق  التي  اخل��دم��ة 

جاللة امللك حفظه اهلل.

وامل�سوؤول واملواطن  العام  املوّظف  العام هو  املال  من يحمي 

الرقابّية، وجمل�ض  واجلهات  امللتزم،  العمل  و�ساحب  ال�سالح، 

الأّمة ب�سّقيه الأعيان والنّواب.

وم��ن ي��ق��ّدم اخل��دم��ة ال��ت��ي تليق ه��و اأي�����س��اً امل��وّظ��ف ال��ع��اّم، 

اأدائ���ه، وامل��واط��ن �ساحب احل��ّق يف تلّقي  امل�ساءل عن  وامل�سوؤول 

اخلدمة الذي يزّودنا بالتغذية الراجعة.

فلنم�ِض معاً، حتت الراية الها�سمّية املظّفرة، نذّلل العقبات، 

يف  واأحفادنا  اأبنائنا  م�ستقبل  معامل  ونر�سم  الفر�ض،  ونغتنم 

قوي  وجمتمع  اجلميع،  على  وان��ف��اذه��ا  بقوانينها  قوية  دول��ة 

مبمار�سته حلقوقه وواجباته �سمن القانون بعون اهلل.

االنباط-عمان

لإدخال  اإلكرتونية  من�سات  العربية  اجلامعات  احتاد  وفر 

املحا�سرات  واع��ت��م��اد  اجل��ام��ع��ي  ال��ن��ظ��ام  ُب��ع��د يف  ع��ن  التعليم 

الرقمية.

وخالل ندوة حول جتارب اجلامعات العربية يف التعلم عن 

ُبعد خالل جائحة كورونا عر تقنية الت�سال املرئي وامل�سموع، 

ام�ض الأحد، عر�ض اأمني عام الحتاد الدكتور عمرو �سالمة 

للجهود املبذولة لال�ستفادة من جتارب اجلامعات العربية يف 

بعد  خ�سو�ساً  كورونا  جائحة  خالل  ُبعد  عن  التعليم  جمال 

اغالق املوؤ�س�سات التعليمية يف معظم دول العامل.

يف  ال��ع��رب��ي��ة  للجامعات  ال�سريعة  ال���س��ت��ج��اب��ة  اإىل  ول��ف��ت 

التعامل مع واقع احلال الذي فر�سته اجلائحة، ول�سيما ما 

يتعلق بعنا�سر العملية التعليمية املُختلفة ما ا�سهم يف دوامها 

رغم حتديات الأزمة الوبائية.

���س��اأن��ه دعم  م��ا م��ن  ك��ل  ُم�ستمر بتقدمي  اأن الحت���اد  وب��ني 

لها لال�ستفادة من جتارب  املجال  واتاحة  العربية  اجلامعات 

الآخرين يف هذه الظروف ال�ستثنائية وما يرتتب عليها.

 الكرك: حركة تجارية ضعيفة
 مع اقتراب األضحى

االنباط- الكرك

ت�سهد الأ�سواق واملحال التجارية لبيع م�ستلزمات 

ال��ك��رك،  الأ���س��اح��ي يف حمافظة  بيع  العيد وم��راك��ز 

حركة جتارية �سعيفة مع قرب حلول عيد الأ�سحى 

بال�سنوات  ت�سهده  ك��ان��ت  م��ا  عك�ض  وذل����ك  امل���ب���ارك، 

املا�سية من حركة ن�سطة بالت�سوق .

ويعزي مواطنون ذلك اىل جائحة كورونا والثار 

ال��ت��ي خلفتها م��ن تقييد يف احل��رك��ة وخم����اوف من 

الزحام والتجمعات، ا�سافة اىل ما رافقها من ظروف 

�سلبا  اأث��ر  ما  للبنوك،  مالية  واقتطاعات  اقت�سادية 

على احل��رك��ة ال��ت��ج��اري��ة ب�سكل ع���ام. وق���ال امل��واط��ن 

اإن���ه رغ��م رف��ع احلظر املفرو�ض  امل��واج��دة  م�سطفى 

للوقاية من فريو�ض كورونا ال ان هناك وعي وا�سح 

ل���دى امل��واط��ن��ني م���ن ح��ي��ث احل����ذر واحل���ر����ض على 

ب��الأ���س��واق  ك��ب��رية، وخ�سو�سا  ب��اأع��داد  التجمع  ع��دم 

التجارية،لفتا اإىل اأن الفرتة التي ت�سبق العيد ت�سهد 

بالظروف العادية حركة ن�سطة ، اإل انها جاءت هذا 

العام على خالف ال�سنوات ال�سابقة.

وا����س���اف امل���واط���ن خ��ال��د جمعة اإن الأع���ي���اد ه��ذا 

من  املا�سية  بال�سنوات  �سابقتها  ع��ن  تختلف  ال��ع��ام 

ناحية حمدودية التفاعل الجتماعي بني ال�سر، ما 

اثر على الرغبة بال�سراء والكتفاء ب�سراء احلاجات 

ال���س��ا���س��ي��ة وال�����س��روري��ة، لف��ت��ا اىل �سعف الق��ب��ال 

على �سراء احللويات بكميات كبرية واألعاب الأطفال 

والهدايا والأ�ساحي. وا�سار جتار واأ�سحاب مراكز بيع 

اأن ال�سواق ت�سهد حركة جتارية دون  الأ�ساحي اىل 

ال�سراء هذه  املطلوب واقبال حم��دودا على  امل�ستوى 

والح��ذي��ة  املالب�ض  قطاعات  يف  وخ�سو�سا  ال��ف��رتة، 

واحل��ل��وي��ات واأل��ع��اب الط��ف��ال وال��ه��داي��ا وال���س��اح��ي، 

متوقعني ارتفاع الطلب على ال�سراء خالل اليام التي 

ت�سبق العيد مبا�سرة ول�سيما يف �ساعات امل�ساء.

من جانبه، قال مدير ال�سناعة والتجارة بالكرك 

املتعلقة  ال�سا�سية  امل���واد  جميع  اإن  ال�سعوب  حممد 

وحلويات،  واأح��ذي��ة  مالب�ض  من  العيد  مب�ستلزمات 

م���ت���وف���رة ب�����س��ك��ل ك������اف، وك����ذل����ك احل������ال ب��ال��ن�����س��ب��ة 

لال�ساحي مبختلف انواعها وباأ�سعار منا�سبة للجميع 

عملها  توا�سل  والتفتي�ض  املراقبة  ف��رق  ان  م��وؤك��دا   ،

ب�سكل دائم للتاأكد من اللتزام بالأ�سعار وتوفر املواد. 

ابراهيم  ال��ك��رى  ال��ك��رك  بلدية  رئي�ض  اك��د  ب����دوره، 

زح��وم  مبنطقة  امل��رك��زي  البلدية  م�سلخ  ان  الكركي 

وبيعها،  ال�ساحي  لذبح  الرئي�ض  املعتمد  امل�سلخ  هو 

اأي��ام  راب��ع  املواطنني حتى  ان��ه متاح جلميع  مو�سحا 

العيد، ا�سافة اىل تخ�سي�ض مراكز ومواقع حمددة 

فيها  تتوفر  ال���س��اح��ي  لبيع  التنظيم  ح���دود  خ���ارج 

ال�سروط ال�سحية وال�سالمة العامة.

ال��ك��رك خالد  واو���س��ح نائب رئي�ض غرفة جت���ارة 

انواعها  مبختلف  التجارية  ال���س��واق  ان  احلبا�سنة 

التجار  ان  ،مبينا  الت�سوق  عمليات  يف  �سعفا  ت�سهد 

�سيولة  الرواتب وتوفر  يراهنون على عملية �سرف 

نقدية حتفزهم باليام املقبلة على الت�سوق وانعا�ض 

احلركة التجارية.

االثنني   27/ 7 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

 االنباط-عمان

ال��دويل  والتعاون  التخطيط  وزي��ر  وق��ع 

الدكتور و�سام الرب�سي مع املدير القطري 

العاملي  ل��رن��ام��ج االأغ���ذي���ة  امل��ق��ي��م  وامل��م��ث��ل 

����س���ارة ج��ي��ب�����س��ون، ام�������س االأح������د، ات��ف��اق��ي��ة 

القطرية  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة  لتنفيذ 

ل��رن��ام��ج االأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي ال��ت��اب��ع ل���أمم 

700 م��ل��ي��ون  امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ت��ب��ل��غ ت��ك��ل��ف��ت��ه��ا 

دوالر.

امل�ساعدة  تقدمي  اإىل  االتفاقية  وتهدف 

ملليون اأردين والجئ يف اإطار اخلطة للفرتة 

ال��رن��ام��ج  ���س��ي��ق��دم  ح��ي��ث   ،)2022-2020(

الدعم  املقبلة  الث�ث  ال�سنوات  مدى  على 

ل�أزمات احلالية وامل�ستقبلية، مع الرتكيز 

العي�س  و�سبل  االجتماعية  احل��م��اي��ة  على 

ل�أردنيني االأكرث ه�سا�سة مع الرتكيز على 

الن�ساء وال�سباب. متكني 

االتفاقية  توقيعه  خ�ل  الرب�سي  ودع��ا 

ن��ي��اب��ي��ة ع���ن احل��ك��وم��ة االأردن����ي����ة امل��ج��ت��م��ع 

لتقدمي  للمملكة  الدويل ال�ستمرار دعمهم 

واملجتمعات  ال�سوريني  ل�جئني  اخلدمات 

تن�سيق  الآل���ي���ة  وف���ق���اً  امل�����س��ت�����س��ي��ف��ة  امل��ح��ل��ي��ة 

���س��ام��ل��ة �سمن  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م�����س��ت��دام��ة 

اط���ار خ��ط��ة اال���س��ت��ج��اب��ة االأردن���ي���ة ل���أزم��ة 

ال�سورية.

ب��رن��ام��ج االأغ���ذي���ة العاملي  وث��م��ن ج��ه��ود 

ال�سابقة،  ال�سنوات  مر  على  اململكة  دعم  يف 

االأزمة  اآثار  معاجلة  يف  القيمة  وا�ستجابته 

ال�سورية، ما ا�سهم بتعزيز ال�سمود، ال�سيما 

واملتتالية  ال�سعبة  االإقليمية  االأزمات  بظل 

التي ال تزال تلحق اأ�سراراً باالأردن.

االأغذية  برنامج  اأن  اىل  الرب�سي  وا�سار 

اأنفق يف االقت�ساد املحلي من خ�ل  العاملي 

اململكة  يف  وب���راجم���ه  اأن�����س��ط��ت��ه  جم��م��وع��ة 

حوايل 207 م�يني دوالر عام 2019.

و����س���ت�������س���رع اخل����ط����ة اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

الرنامج  اأن�سطة  ت��وازن  ب��اإع��ادة  القطرية 

حيث  واالأردن����ي����ني،  االأردن  ن��ح��و  ل��ت��ت��وج��ه 

ال��ب���د حت��دي��ات م��ت��زاي��دة وال�سيما  ت��واج��ه 

خ�ل جائحة كورونا احلالية.

�سريكاً  العاملي  االأغذية  برنامج  ويعتر 

االأردنية  للحكومة  وت�سغيلياً  ا�سرتاتيجياً 

اخل��ط��ة  ت��ت��م��ا���س��ى  ح���ي���ث   1964 ع����ام  م���ن���ذ 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع االأول���وي���ات ال��وط��ن��ي��ة، 

للتنمية  امل��ت��ح��دة  االأمم  اإط���ار  اإىل  ا���س��اف��ة 

اإىل  وت���ه���دف   ،)2022-2018( امل�����س��ت��دام��ة 

وامل�ساواة  والتغذية  الغذائي  االأمن  حت�سني 

ب���ني اجل��ن�����س��ني وال��ت��ع��ل��ي��م وب���ن���اء ال���ق���درة 

ع���ل���ى ال�������س���م���ود واحل���م���اي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة 

للمجتمعات االأ�سد �سعفاً يف االأردن.

توقيع  اإن  جيب�سون  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 

برنامج  التزام  وا�سح على  موؤ�سر  االتفاقية 

االأردن  حكومة  مع  بالعمل  العاملي  االأغذية 

ودعمها يف طريقها نحو بلد م�ستدام ومرن.

اخلطوة  تعك�س  االتفاقية  ان  وا���س��اف��ت 

ل��ت��م��ك��ني  امل�����دى  ط���وي���ل  ن��ه��ج  ن��ح��و  االأوىل 

روؤية  وموؤ�سرات  اأهداف  اململكة من حتقيق 

2030، ما  امل�ستدامة  2025 والتنمية  االأردن 

املبا�سر  ال��دع��م  ت��زوي��د  م��ن  االن��ت��ق��ال  يعني 

احل��ك��وم��ي��ة  ال�����ق�����درات  وت���ع���زي���ز  دع�����م  اإىل 

واملجتمعية لتلبية احتياجات الفئات االأ�سد 

التما�سك االجتماعي. �سعًفا وتعزيز 

وت���������س����ه����م اخل�����ط�����ة اال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 

نتائج  اأرب��ع  ح��ول  تتمحور  والتي  القطرية 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر يف اأه�����داف 

اأه���داف  ودع���م   17 و   2 امل�����س��ت��دام��ة  التنمية 

التنمية امل�ستدامة 1، 5 ، 8 ،13.

ويدعم برنامج االأغذية العاملي بالتعاون 

مع ال�سركاء ومن خ�ل م�سروعات مبتكرة 

املخيمات  يف  يعي�سون  الج��ئ  مليون  ن�سف 

وامل���ج���ت���م���ع���ات امل��ح��ل��ي��ة مب�������س���اع���دة ن��ق��دي��ة 

يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  احتياجاتهم  لتلبية  �سهرية 

ح���ني ي���وف���ر م�������س���روع ال��ت��غ��ذي��ة امل��در���س��ي��ة 

وج����ب����ات خ��ف��ي��ف��ة ���س��ح��ي��ة ي���وم���ي���ة ل����� 400 

األ��ف طفل م��ن اأط��ف��ال امل��دار���س االأردن��ي��ني 

وال�جئني.

و���س��ي��وف��ر ب��رن��ام��ج االأغ��ذي��ة ال��ع��امل��ي من 

خ�ل م�سروعاته فر�س عمل مدرة للدخل 

�سخ�س،  األ���ف   127 م��ن  الأك���رث  ول��ل��ت��دري��ب 

اإىل  �سعيا  وذلك  �سعًفا،  االأكرث  الفئات  من 

حت�����س��ني م�����س��ت��وى اأم��ن��ه��م ال��غ��ذائ��ي، وب��ن��اء 

تغري  مع  بالتكيف  ت�سهم  جمتمعية  اأ�سول 

املناخ واحلد من خماطر الكوارث.

االأردنية  احلكومة  مع  الرنامج  ويعمل 

لتعزيز قطاع احلماية االجتماعية الوطنية 

وت��و���س��ي��ع��ه، ا���س��اف��ة اإىل ت��ع��زي��ز اال���س��ت��ع��داد 

وامل�ساهمة  اال�ستجابة  وق���درات  ل��ل��ط��وارئ 

بقطاع االأمن الغذائي والتغذية.

االنباط-برتا

قطر،  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  رئي�س  اثنى 

اآل ث�����اين، ع��ل��ى  ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ج��ا���س��م 

االأردن،  يف  اال���س��ت��ث��م��ار  وم��ن��اخ  االأع��م��ال  بيئة 

ل��ستثمارات  وم�سجعة  حم��ف��زة  اإن��ه��ا  وق���ال 

اخلارجية.

واأكد ال�سيخ خليفة بن جا�سم يف لقاء خا�س 

ام�س  الدوحة،  يف  االأردنية  االأنباء  وكالة  مع 

واال�ستثمارية  التجارية  الع�قات  اأن  االأحد، 

وم��ن  وم��ت��ن��ام��ي��ة،  ق��وي��ة  واالأردن،  ق��ط��ر  ب��ني 

العديد  النمو يف  اأن ت�سهد مزيدا من  املتوقع 

هناك  اأن  حيث  االقت�سادية،  القطاعات  م��ن 

القطريني  االأعمال  رجال  دائما بني  توا�س� 

اإقامة  التباحث يف  واالأردنيني، ودائما ما يتم 

م�سروعات م�سرتكة �سواء يف قطر اأو االأردن.

االأردنية  واململكة  قطر  دول��ة  اإن  واأ�ساف 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة، ت���رت���ب���ط���ان ب���ع����ق���ات اأخ���وي���ة 

تاريخية وتعاون م�سرتك ووثيق يف خمتلف 

واأن هناك اهتماما كبريا  �سيما  املجاالت، ال 

م���ن ج���ان���ب ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��ق��ي��ق��ني ب���اإجن���از 

م���زي���د م���ن ال���ت���ط���ور وال���ن���م���و، ح��ي��ث ح��ق��ق 

واالأردن  قطر  ب��ني  التجاري  التبادل  حجم 

يف  املا�سية  ال�سنوات  خ���ل  جيدة  م��ع��دالت 

البلدين  ق��ي��ادت��ي  ب��ني  الكبري  ال��ت��ق��ارب  ظ��ل 

خليفة  ال�سيخ  و�سدد  ال�سقيقني.  وال�سعبني 

بالكثري  يحظى  االأردن  اأن  على  جا�سم  ب��ن 

ينعك�س  م��ا  ل��ستثمار،  املحفزة  امل��زاي��ا  م��ن 

اخلارجية،  للر�ساميل  جاذبيته  على  اإيجابا 

وخ�����س��و���س��ا م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب�����س��ه��ول��ة مم��ار���س��ة 

االأع��م��ال وح��ري��ة حتويل االأرب���اح واحل��واف��ز 

للم�ستثمرين. املمنوحة 

مرتقبة  زي����ارات  ه��ن��اك  ك��ان��ت  اإذا  وف��ي��م��ا 

ر�سمية  اأردن��ي��ة  وا�ستثمارية  جت��اري��ة  ل��وف��ود 

الدوحة  اإىل  اخلا�س  القطاع  متثل  واأخ��رى 

خ�ل الفرتة املقبلة، قال رئي�س غرفة قطر 

الطرفني،  ب��ني  م�ستمرا  توا�س�  هناك  اإن 

ال��زي��ارات  ا�ستئناف  �سيتم  اأن���ه  اىل  م�����س��ريا 

البلدين  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف  ب��ني  امل��ت��ب��ادل��ة 

�ساأنها  من  والتي  ك��ورون��ا،  اأزم��ة  انتهاء  بعد 

ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل ال��ث��ن��ائ��ي، ك��م��ا ت�����س��ه��م يف 

حتقيق مزيد من التعاون بني اجلانبني.

و����س���دد ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ج��ا���س��م على 

ه��ام��ا  ����س���وق���ا  ي��ع��ت��ر  االردين  ال�������س���وق  اأن 

الفتا  ال��ق��ط��ري،  اخل��ا���س  للقطاع  بالن�سبة 

ال��ق��ط��اع  ل���دى  ت��وج��ه��ا ك��ب��ريا  اأن ه��ن��اك  اإىل 

اخل���ا����س ال��ق��ط��ري ل���زي���ادة ا���س��ت��ث��م��ارات��ه يف 

امل��ح��ف��زات وامل��زاي��ا  االأردن، واال���س��ت��ف��ادة م��ن 

اال����س���ت���ث���م���اري���ة ال���ع���دي���دة ال���ت���ي ت��ط��رح��ه��ا 

احلكومة االردنية والتي جتذب امل�ستثمرين 

القطريني، وتغري كثريا من رجال االأعمال 

حول العامل باال�ستثمار يف اململكة.

وح�������ول ت��ن��اف�����س��ي��ة ال�������س���ل���ع وامل���ن���ت���ج���ات 

االأردن�����ي�����ة يف ال�������س���وق ال���ق���ط���ري وخ��ا���س��ة 

ال�سيخ  اأو�سح  والفاكهة،  للخ�سار  بالن�سبة 

حقق  االأردين  امل��ن��ت��ج  اأن  ج��ا���س��م  ب��ن  خليفة 

ت���واج���دا ق���وي���اً يف ال�����س��وق ال��ق��ط��ري، ن��ظ��راً 

جل���ودت���ه وت��ن��اف�����س��ي��ت��ه ال��ع��ال��ي��ة، م���وؤك���دا اأن 

االأردنية  وال�سلع  املنتجات  الكثري من  هناك 

يف ال�������س���وق ال���ق���ط���ري ي�����س��ه��د ل��ه��ا اجل��م��ي��ع 

فاإنها حتظى  وب��ال��ت��ايل  وال��ك��ف��اءة،  ب��اجل��ودة 

امل�ستهلكني،  �سرائح  معظم  من  كبري  باإقبال 

اإذا ك��ان��ت  وب��ات��ت م��ع��روف��ة ل��دي��ه��م. وف��ي��م��ا 

لزيادة  القطري  اجلانب  لدى  خطط  هناك 

املقبلة،  الفرتة  االأردن خ�ل  اال�سترياد من 

اأ�سار  الغذائية،  للمنتجات  بالن�سبة  خا�سة 

رئي�س غرفة قطر اإىل اأن هناك اهتماما من 

الذاتي  االك��ت��ف��اء  ن�سبة  ب��زي��ادة  قطر  جانب 

م��ن ال�����س��ل��ع وامل��ن��ت��ج��ات، ول��ك��ن ي��ظ��ل ه��ن��اك 

ا�ستريادها  يتم  التي  املنتجات  م��ن  العديد 

االأردن  اأن  اأع��ت��ق��د  م�سيفا:”  اخل����ارج،  م��ن 

م����ن وج����ه����ات اال�����س����ت����رياد امل���م���ي���زة ل���دول���ة 

باملنتجات  يرحب  القطري  فال�سوق  قطر، 

االأردن�����ي�����ة، خ��ا���س��ة واأن���ه���ا ت��ت�����س��م ب���اجل���ودة 

االأ�سعار”. العالية يف  والتناف�سية 

وحول عدد ال�سركات االأردنية العاملة يف 

خليفة  ال�سيخ  اأ�سار  حاليا،  القطري  ال�سوق 

القطرية  ال�سركات  ع��دد  اأن  اإىل  جا�سم  ب��ن 

االأردن�����ي�����ة امل�������س���رتك���ة ال���ع���ام���ل���ة يف ال�����س��وق 

املا�سي نحو  العام  نهاية  بلغ حتى  القطري، 

نهاية  يف  �سركة   1550 مقابل  �سركة،   1750

العام 2018.

وقال اإن اال�ستثمارات القطرية يف االأردن 

م��ت��ن��وع��ة وت�����س��م��ل ق���ط���اع���ات ع���دي���دة م��ث��ل 

ال��ط��اق��ة وال���ع���ق���ارات وال�����س��ي��اح��ة وال��ب��ن��وك، 

ف�س� عن االأ�سهم.

التخطيط توقع اتفاقية لتنفيذ الخطة االستراتيجية لبرنامج 
األغذية العالمي بـ 700 مليون دوالر

رئيس غرفة قطر: العالقات التجارية واالستثمارية 
مع االردن قوية ومتنامية 

االثنني   27  /  7  / 2020

 االنباط-عمان

االت�ساالت  ل�سركة  العامة  الهيئة  وافقت 

االأردنية/اأوراجن االأردن على اقرتاح جمل�س 

امل�ساهمني  على  نقدية  اأرب��اح  بتوزيع  االإدارة 

 80 ب��واق��ع  اأي  15 م��ل��ي��ون دي���ن���ار،  م��ق��داره��ا 

البيانات  على  �سادقت  كما  فل�ساً/لل�سهم، 

ال��واردة يف تقرير جمل�س االدارة عن اأعمال 

تقرير  ذل���ك  يف  مب��ا   ،2019 ل��ل��ع��ام  ال�����س��رك��ة 

 ،2020 للعام  االإدارة  عمل  وخطة  احلوكمة 

لل�سنة  املالي�ة  ونتائجه��ا  االإف�ساح  وبيانات 

وذلك   ،2019/12/31 بتاريخ  املنتهية  املالية 

اخلام�س  العادي  ال�سنوي  اجتماعها  خ���ل 

وال��ع�����س��ري��ن ال���ذي ع��ق��د ااخَل��ِم��ي�����س املا�سي 

ع����ر ت��ق��ن��ي��ة االت�������س���ال امل����رئ����ي وامل�����س��م��وع 

�سبيب  ال��دك��ت��ور  برئا�سة   )AGMpro(

وح�����س��ور  االإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ع���م���اري 

ال�سركات  م��راق��ب  ومم��ث��ل  املجل�س  اأع�����س��اء 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  واالإدارة  احل�����س��اب��ات  وم���دق���ق 

لل�سركة.

اأكد د.عماري  ويف كلمته خ�ل االجتماع 

م��ن  ال���ع���دي���د  ح��ق��ق��ت  االأردن  اأوراجن  اأن 

وفعالية  تعاملها مبرونة  بف�سل  االإجن��ازات 

م���ع ال���ت���غ���ريات امل�����س��ت��م��رة يف ال��ط��ل��ب على 

تكيفها  ع��ن  ف�����س��ً�  ومنتجاتها،  خ��دم��ات��ه��ا 

ال�����س��ري��ع م��ع ال��ت��ط��ورات ق��ط��اع االت�����س��االت 

وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات وال���ع���امل ع��ل��ى حد 

االأوىل  وللمرة  ارت���اأت  اأنها  اإىل  الفتاً  ���س��واء، 

من   %100 من  اأق��ل  توزيع  األفني  العام  منذ 

االأرب������اح يف اأع���ق���اب اأزم�����ة ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س 

كورونا امل�ستجد حفاظاً على ال�سيولة املالية.

اأداء  االإدارة  جمل�س  رئي�س  وا�ستعر�س   

العام  اأحرزته خ�ل  الذي  والتقدم  ال�سركة 

امل��ا���س��ي م���ن ح��ي��ث اخل���دم���ات وال�����س��ب��ك��ات، 

اإىل ط��رح جمموعة م��ن اخل��دم��ات  م�����س��رياً 

ال�سبكات  تو�سيع  يف  واال�ستمرار  اجل��دي��دة، 

املمتدة يف كافة اأنحاء اململكة وتعزيز اأدائها، 

ال �سيما واأن ال�سركة قد ح�سلت على ترددات 

 4G ال���  �سبكاتها  انت�سار  لتو�سعة  اإ���س��اف��ي��ة 

ال�  خلدمات  الوحيد  امل��زّود  وبقيت   +4Gو

على  وح��اف��ظ��ت  امل��ح��ل��ي  ال�����س��وق  يف   +4G
م��ك��ان��ت��ه��ا ال����رائ����دة يف االإن����رتن����ت ع��ري�����س 

االأل��ي��اف  )تقنية  ف��اي��ر  حقق  كما  ال��ن��ط��اق، 

هائً�  جناحاً  االأردن  اأوراجن  من  ال�سوئية( 

�سواًء ل�أعمال اأو املنزل، حيث اأ�سبح يغطي 

اأكرث من 500 األف منزل.

وب��نّي د.ع��م��اري اأن اأب��رز اإجن���ازات اأوراجن 

االأردن يف العام 2019 متثلت يف ت�سريع وترية 

التحّول الرقمي، االأمر الذي حتقق عر بناء 

فريق متعدد الكفاءات، ون�سر مفهوم واآليات 

املرونة يف كافة الوحدات، والتجديد الكامل 

وذلك  االأداء،  وهيكلية  التقنيات  �سمل  الذي 

م�ساعفة  يف  م�سريتها  ال�����س��رك��ة  ل��ت��وا���س��ل 

من  املختلفة،  عملياتها  ورقمنة  االإنتاجية 

خ�ل رفع الكفاءة وتخفي�س الكلف ومثال 

ذل�����ك م�������س���روع ال�������س���رك���ة حل���ق���ول ال��ط��اق��ة 

ال�سم�سيةSolar Farm  الذي يلبي %75 

من احتياجات ال�سركة من الطاقة، يف �سبيل 

االرتقاء بخدمة الزبائن وبيئة العمل.

م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، اأك���د د.ع���م���اري ال��ت��زام 

ال��ت��ن��م��ي��ة  ف���اع���ل يف يف  دور  ب������اأداء  ال�����س��رك��ة 

االج���ت���م���اع���ي���ة واالق���ت�������س���ادي���ة يف امل��ج��ت��م��ع 

اإذ  وخا�سة عر التمكني وال�سمول الرقمي، 

االأردن  اأوراجن  باهتمام  وا�سحاً  ذل��ك  يظهر 

واأبرز  والتعليم،  والريادة  ال�سباب  بقطاعات 

اأكادميية  يف  تتمثل  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  جهودها 

لت�سريع  امل��وّج��ه  اأوراجن  وبرنامج  الرجمة 

من��و االأع��م��ال ال��ري��ادي��ة “BIG” وامل��راك��ز 

 14 ع��دده��ا  يبلغ  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي��ة  املجتمعية 

مركزاً موّزعة يف اأنحاء اململكة.

ل�"اأوراجن  امل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  وب��ح�����س��ب   

 318.7 اي��رادات��ه��ا  ح��ج��م  ب��ل��غ  االأردن" ف��ق��د 

مليون دينار يف نهاية العام املا�سي، ، كما بلغ 

جمموع املوجودات 688.4 مليون دينار اأردين 

يف نهاية2019/12/31 بزيادة ن�سبتها %10.3 

ملكية  حقوق  �سايف  اأم��ا  ال�سابق،  ال��ع��ام  ع��ن 

 271.5 ب��ل��غ  ف��ق��د  االأردن  اأوراجن  م�ساهمي 

مليون دينار اأردين للعام 2019. 

 اما عن الروؤية امل�ستقبلية، فترتكز خطة 

 Engage2025 اخلم�سية  االأردن  اأوراجن 

يف اأرب��ع��ة حم���اور، وه��ي اإع���ادة هيكلة من��وذج 

وت�سريع  للخدمات،  كم�سّغل  اأوراجن  اأعمال 

جمايل  على  وال��رتك��ي��ز  املنتجات،  اأه���م  من��و 

البيانات والذكاء اال�سطناعي وبناء م�ستقبل 

ال�سركة. 

التزاماتها  موا�سلتها  ال�سركة  اأك���دت  و 

ال���ب���ي���ئ���ي���ة وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة، وت���ع���زي���ز جت����ارب 

املوظفني والزبائن ومتكني اململكة و�سمولها 

ع��ل��ى موقعها  احل��ف��اظ  ج��ان��ب  اإىل  رق��م��ي��اً، 

الريادي كمزّود رائد وم�سوؤول.

» االتصاالت األردنية« توزع 15 مليون دينار أرباحًا نقدية على مساهميها

العمل توجه 14 إنذارًا لشركات متخصصة 
برش المبيدات وعمليات التعقيم

المواصفات والمقاييس تصادر كميات 
من الشامبو المقلد

بورصة عمان تغلق تعامالتها على انخفاض

 االنباط-عمان

اإن��������ذاراً   14 ال���ع���م���ل  وزارة  وج���ه���ت 

امل��ب��ي��دات  ب��ر���س  متخ�س�سة  ل�����س��رك��ات 

وع����م����ل����ي����ات ال����ت����ع����ق����ي����م، مل���خ���ال���ف���ت���ه���ا 

املهنية  وال�سحة  ال�س�مة  ا�سرتاطات 

وفقا الأحكام قانون العمل.

وق���ال���ت م���دي���رة م��دي��ري��ة ال�����س���م��ة 

ال��ع��م��ل  وزارة  يف  امل���ه���ن���ي���ة  وال�������س���ح���ة 

ت�سريح  يف  طاف�س  اأب��و  جن��اح  املهند�سة 

اإن االإن������ذارات  ���س��ح��ف��ي ام�����س االح�����د، 

ال�سركات جاءت  التي حررت بحق هذه 

اأطلقت  التي  التفتي�سية  احلملة  خ�ل 

قبل ا�سبوعني ونفذتها املديرية للتاأكد 

يف  العاملة  ال�سركات  ال��ت��زام  م��دى  من 

ه���ذا امل��ج��ال ب��االح��ت��ي��اط��ات وال��ت��داب��ري 

اإ���س��اف��ة  ال��ر���س،  اأث��ن��اء عملية  ال���زم��ة 

اإىل اإبداء الن�سح واالإر�ساد لها.

احلملة  اأن  اإىل  طاف�س  اأب��و  واأ���س��ارت 

ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة وج��ه��ت  زي������ارة   149 ن���ف���ذت 

لل�سركات،  واالإر����س���اد  الن�سح  خ���ل��ه��ا 

م�����س��ي��ف��ة اأن�������ه ت���ب���ني خ�������ل احل��م��ل��ة 

ب��ع�����س  يف  ع��م��ل  م���دي���ري���ات  ه���ن���اك  اأن 

امل��ح��اف��ظ��ات ال ت��وج��د ���س��م��ن ن��ط��اق��ه��ا 

والتعقيم. بالر�س  �سركات متخ�س�سة 

اأن  ك�����س��ف��ت  احل��م��ل��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 

ب��ع�����س اجل���ه���ات ال��ت��ي ت��ق��وم مب��م��ار���س��ة 

ن�����س��اط ر����س امل��ب��ي��دات وال��ت��ع��ق��ي��م غري 

م�����س��ج��ل��ة ك�������س���رك���ات م��ت��خ�����س�����س��ة وال 

املعنية  م��ن اجل��ه��ات  ت��رخ��ي�����س��اً  حت��م��ل 

التوا�سل  على  وتعتمد  ن�ساطها  ملزاولة 

امل��ب��ا���س��ر م���ن خ����ل م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 

من  باال�ستفادة  للراغبني  االجتماعي 

���س��ع��ف  اإىل  اإ����س���اف���ة  ه����ذه اخل����دم����ات، 

بع�س  يف  للعاملني  والتدريب  التاأهيل 

ال�سركات.

االنباط-عمان

اأح����ب����ط����ت ال������ك������وادر ال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة يف 

موؤ�س�سة املوا�سفات واملقايي�س كميات من 

جتارّية  ع���م��ات  يحمل  املقلد  ال�سامبو 

العا�سمة  �سرق  املعامل  اأح��د  يف  م�سّجلة 

وتداولها  طرحها  قبل  و�سادرتها  عّمان، 

يف االأ�سواق.

االأح��د،  ام�س  بيان  يف  املوؤ�س�سة  وقالت 

17 كي�سا كبريا  اإن امل�سادرات احتوت على 

150 عبوة فارغة مبجموع  �سعة كل منها 

جت����ارّي����ة  ع�����م����ات  ت���ت���ب���ع  ع����ب����وة   2550

ل���رتا   250 ���س��ع��ة  ب���رام���ي���ل  و4  م���ع���روف���ة 

حتتوي على ال�سامبو املخالف، باالإ�سافة 

حت��م��ل  م���ع���ب���اأة  ���س��ام��ب��و  ع���ب���وة   362 اإىل 

ع�مات جتارّية معروفة و69 عبوة معّقم 

ي��دي��ن م��ق��ّل��دة ل��ع���م��ات جت���ارّي���ة، حيث 

���س��ي��ج��ري اإت�����ف امل����واد امل�����س��ادرة ح�سب 

اإجراءات االإت�ف املعتمدة لدى املوؤ�س�سة 

ال��ت��ي ت���راع���ي ���س���م��ة ال��ب��ي��ئ��ة وال�����س��ّح��ة 

بحّق  القانوين  املقت�سى  واإج��راء  العاّمة، 

املخالفني.

وح������ّذرت امل��وؤ���س�����س��ة م���ن ت�����داول وب��ي��ع 

امل�������واد امل���خ���ال���ف���ة وامل����ق����ّل����دة ل��ل��ع���م��ات 

على  امل��واد  هذه  اأ�سرار  ب�سبب  التجارّية، 

ال�����س��ح��ة وال�����س���م��ة ال��ع��اّم��ة واأ���س��راره��ا 

ع��ل��ى امل�����س��ت��خ��دم ���س��ح��ّي��ا، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

االأ������س�����رار االق���ت�������س���ادّي���ة ال��ن��اج��م��ة ع��ن 

كفاءتها،  ل��ع��دم  امل��خ��ال��ف��ة،  امل��ن��ت��ج��ات  ب��ي��ع 

واخل�������س���ائ���ر االق���ت�������س���ادّي���ة ال���ت���ي ت��ل��ح��ق 

مب���ال���ك���ي ال���ع����م���ات االأ����س���ل���ّي���ة، داع���ي���ًة 

ع���ن خم��ال��ف��ات  االإب�������غ  اإىل  امل���واط���ن���ني 

املنتجات عر االت�سال على هاتف  تقليد 

املوقع  اأو   ،065301243 املبا�سر  ال�سكاوى 

االإل����ك����رتويّن ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة ع��ر ال��راب��ط: 

 3exrpDC /https://bit .ly
ف��ي�����س��ب��وك  ع��ل��ى  امل��وؤ���س�����س��ة  ���س��ف��ح��ة  اأو   ،

 2CTTeZO/https://bit.ly

االنباط-عمان

اغ���ل���ق���ت ب���ور����س���ة ع����م����ان، ام�����س 

�سهم،  م��ل��ي��ون  2ر5  ب���ت���داول  االأح����د، 

بقيمة  ���س��ف��ق��ة،   2226 ع��ل��ى  م��وزع��ة 

مليون  1ر5  بلغت  اإجمالية  ت��داوالت 

دينار.

وان��خ��ف�����س م��وؤ���س��ر ال��ب��ور���س��ة اىل 

باملئة  91ر0  بن�سبة   1572 ال��ن��ق��ط��ة 

مقارنة مع اإغ�ق اجلل�سة ال�سابقة.

ول����دى م��ق��ارن��ة اأ����س���ع���ار االإغ�����ق 

اأن  اأ�سهمها، تبني  لل�سركات املتداولة 

35 �سركة اأظهرت انخفا�سا يف اأ�سعار 

اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت  بينما  اأ�سهمها، 

24 �سركة، وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 35 

�سركة اخرى.
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 االنباط-عمان

ا�����س����ت���������س����اف����ت ج���م���ع���ي���ة امل���ح���ا����س���ب���ن 

ال��ق��ان��ون��ي��ن ال��ق��ط��ري��ة ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور 

من  الأوىل  احل��ل��ق��ة  يف  اأب���وغ���زال���ه  ط���ال 

»النافذة«،  القت�سادي  الربنامج احلواري 

على   QCPA ق��ن��ات��ه��ا  ع��رب  تبثه  ال���ذي 

الجتماعي  التوا�سل  وحمطات  اليوتيوب 

املختلفة.

وخال الربنامج اأكد الدكتور اأبوغزاله 

اأنه كان قد توقع الأزمة القت�سادية التي 

انت�سار  اأن  اإل  الآن،  ال��ع��امل  منها  ي��ع��اين 

ف��رو���س ك���ورون���ا ���س��ّرع م��ن ه���ذه الأزم����ة، 

احل��دي��ث عنها  ي��ج��ب  ل  اأن����ه  اإىل  م�����س��را 

لغايات ال�سكوى واإمنا يجب اتخاذ ما يلزم 

من اإجراءات للخروج منها.

النمو  ان��خ��ف��ا���س��ا يف  اأب��وغ��زال��ه  وت��وق��ع 

مل��ا حت��ت ال�سفر مب��ا يف ذل��ك دول  ال��ع��امل��ي 

الحت�����اد  ودول  وال�������س���ن  اأم���ري���ك���ا  م���ث���ل 

الأزم���ة  وب����اأن  بن�سب خم��ت��ل��ف��ة،  الأوروب�����ي 

العماقن  ب��ات��ف��اق  اإل  حت��ل  ل��ن  ال��ع��امل��ي��ة 

ال�����س��ي��ن��ي والأم���ري���ك���ي واخل������روج ب��ن��ظ��ام 

م�سرتكة  قيادة  على  يحتوي  جديد  عاملي 

للعامل.

ل���ل���دول  ال���وح���ي���د  احل�����ل  اأن  واأو������س�����ح 

القت�سادية  الأزم��ة  من  للخروج  العربية 

ه���و و���س��ع خ��ط��ة ل��اك��ت��ف��اء ال���ذات���ي لكل 

الغذاء،  الأ�سا�سيات خا�سة يف  كل  منها يف 

هذه  اإنتاج  خال  من  والتعليم،  وال��دواء، 

تنمية  يف  للم�ساعدة  حملياً  الأ���س��ا���س��ي��ات 

ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي، واإب��ع��اد ه��ذه ال��ب��ل��دان عن 

ال�ستقرار. ال�سيا�سية وعدم  التقلبات 

املحا�سبن  دور  عن  اأب��وغ��زال��ه  وحت��دث 

اأمامهم  وب��اأن  الأزم��ة  ه��ذه  القانونين يف 

الأزم��ة  من  اخل��روج  يف  للم�ساعدة  فر�سة 

م����ن خ�����ال ت����ق����دمي خ����دم����ات اإ����س���اف���ي���ة 

كن�سائح  املالية،  التقارير  اإعداد  خلدمات 

لإعادة الرت�سيد يف امل�ساريف والدمج بن 

واإع��داد  الإفا�س  من  لإنقاذها  املوؤ�س�سات 

اإعادة الهيكلة. درا�سات 

ط����ال  جم����م����وع����ة  اأن  اإىل  واأ��������س�������ار 

درا�سة  قريباً  �ست�سدر  العاملية  اأب��وغ��زال��ه 

ع��ن دور امل��ح��ا���س��ب ال��ق��ان��وين اجل��دي��د يف 

الأزمات، مبينا اأن مهنة مدقق احل�سابات 

امل��ح��ا���س��ب��ة  ت��ط��وي��ر م��ع��اي��ر  اإىل  ب��ح��اج��ة 

)ثورة  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  لتواكب 

بحلول  واخل���روج  املعلومات(  تكنولوجيا 

وخ�����دم�����ات ت���ع���ال���ج ال����ت����غ����رات ال���ك���ب���رة 

احلا�سلة.

ي�سار اإىل اأن الربنامج ياأتي لتناول اأبرز 

والإقليمية  املحلية،  القت�سادية  الق�سايا 

وال��ع��امل��ي��ة وان��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا ع��ل��ى جم��ري��ات 

امل�سوؤولن،  الأحداث من وجهة نظر كبار 

وامل��ح��ل��ل��ن الق��ت�����س��ادي��ن و���س��ن��اع ال��ق��رار 

م��ن داخ���ل دول���ة ق��ط��ر وخ��ارج��ه��ا، ب��روؤي��ة 

جديدة.

عمان-رويرتز

املبا�سر  الأجنبي  ارتفع �سايف ال�ستثمار 

من  الأول  ال��رب��ع  يف  الأردن  اإىل  امل��ت��دف��ق 

نحو  اإىل   %17.1 ب��ن�����س��ب��ة  احل�����ايل  ال���ع���ام 

م��ل��ي��ون   3030.1( دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   214.9

دولر( مقارنة مع م�ستواه يف نف�س الفرتة 

البنك  من  اأرق��ام  بح�سب   ،2019 العام  من 

املركزي.

 183.5 املبا�سر  ال�ستثمار  ���س��ايف  وك���ان 

مليون دينار يف 2019.

وي���ع���د ال���س��ت��ث��م��ار الأج���ن���ب���ي م���ن اأب����رز 

م����دخ����ات احل�������س���اب اجل�������اري يف م���ي���زان 

ال�سياحي  ال��دخ��ل  ج��ان��ب  اإىل  امل��دف��وع��ات، 

و������س�����ايف امل������ي������زان ال�����ت�����ج�����اري وح��������والت 

املغرتبن.

االنباط-عمان

الت�����س��الت  ق��ط��اع  تنظيم  هيئة  ��ن��ف��ت  ���سُ

بح�سب  الفاعلة،  احلكومية  ال��دوائ��ر  �سمن 

درا���س��ة وح��دات  امل��ع��ت��م��دة يف تقييم  امل��ع��اي��ر 

ال��رق��اب��ة ال��داخ��ل��ي��ة ب��ال��ق��ط��اع ال��ع��ام، وال��ت��ي 

من  الثاين  للني�سف  املحا�سبة  ديوان  اأعدها 

العامة  على  الهيئة  ح�سلت  اإذ   ،2019 ع��ام 

�سبه الكاملة بتقدير )%98(

وق������ال رئ���ي�������س جم��ل�����س م��ف��و���س��ي ه��ي��ئ��ة 

املهند�س  الدكتور  الت�سالت  قطاع  تنظيم 

اأن وحدة  غازي اجلبور يف بيان ام�س الأحد 

لأح��ك��ام  الهيئة وف��ق��اً  ال��داخ��ل��ي��ة يف  ال��رق��اب��ة 

 3 الداخلية رقم  الرقابة  امل��ادة)8( من نظام 

من  التاأكد  تتوىل  وتعدياته،   2011 ل�سنه 

واملعلومات  وال��ب��ي��ان��ات  ال��ق��ي��ود  ودق���ة  �سحة 

من  نف�سه  ال��وق��ت  يف  وال��ت��ح��ق��ق  امل��ح��ا���س��ب��ي��ة 

وكفاءتها  املتبعة  امل��ال��ي��ة  العمليات  فاعلية 

وح��م��اي��ة امل���وارد امل��ال��ي��ة والأ���س��ول م��ن �سوء 

مدى  من  التاأكد  اإىل  بالإ�سافة  ال�ستعمال 

الل���ت���زام ب��ال��ت�����س��ري��ع��ات ال��ن��اف��ذه ل��ل��ح��د من 

الأخ���ط���اء واك��ت�����س��اف��ه��ا يف ح���ال ق��وع��ه��ا، كما 

الإدارية  الرقابة  ممار�سة  مهامها  وتت�سمن 

والفنية للتاأكد من حتقيق الهيئة لاأهداف 

ومراجعة  لها  امل��ح��ددة  العامة  وال�سيا�سات 

القرارات ال�سادرة بهذا ال�ساأن.

واأك�����د ال��دك��ت��ور اجل���ب���ور ح��ر���س ال��ه��ي��ئ��ة 

م�ستندة  للتدقيق  �سنوية  خطة  اإع��داد  على 

ال��رق��اب��ة  وح����دة  ودع����م  امل��خ��اط��ر  اإدارة  اإىل 

ب��ال��ك��ف��اءات واخل����ربات وامل���وؤه���ات ال��ازم��ة 

وقامت  كما  وجه،  اأكمل  على  لأداء مهامهما 

ال��ه��ي��ئ��ة مب���راع���اة ت���وف���ر ال���رق���اب���ة ال��ف��ن��ي��ة 

املالية  الرقابة  اإىل جنب مع  والإدارية جنباً 

وذلك تنفيذاً ملتطلبات التعليمات التنظيمية 

احلكومية  وال��وح��دات  الدوائر  يف  للوحدات 

ت��ق��اري��ر  دع���م  اىل  ب��الإ���س��اف��ة   ،2016 ل�����س��ن��ة 

ال���وح���دة ال���دوري���ة وت�����س��وي��ب م��اح��ظ��ات��ه��ا 

دليل  وجود  على  واحلر�س  تو�سياتها  ودعم 

مر�سدا  ليكون  التدقيق  لإج���راءات  متكامل 

للعاملن يف هذه الوحدة ودعمهم بالتدريب 

املنا�سبة. واملعارف واملهارات 

اأنه يجري العمل حالياً  ونوه اجلبور اإىل 

ع��ل��ى اإ���س��ت��ك��م��ال م��رح��ل��ة ت��ط��وي��ر وحت�����س��ن 

امل�ستقل لأنظمة  التقييم  ومراجعة اجراءات 

ال�����س��ب��ط ال���داخ���ل���ي يف خم��ت��ل��ف الأن�����س��ط��ة 

والجراءات التي تتم داخل الهيئة من خال 

التي  العمليات  يف  الأن�سطة  اأ�سماء  حتديد 

حت��ت��اج اإىل درا���س��ة م��دى ك��ف��اي��ة الج����راءات 

اإىل تعديات  الرقابية فيها ومدى حاجتها 

ال��رق��اب��ي  ال��ن��ظ��ام  ت��ق��وي��ة  ت�سمن  حت�سينية 

فيها وذلك جلميع الجراءات على اختاف 

اأنواعها �سواء كانت وقائية ملنع وقوع احلدث 

اأو اخلطر غر املرغوب فيه قبل حدوثه، اأو 

ال�سلبية  الث��ار  لت�سحيح  ت�سحيحية  كانت 

اخل��ط��ر  اأو  احل�������دث  وق�������وع  ع����ن  ال���ن���اجت���ة 

غ���ر امل���رغ���وب ف��ي��ه ب��ع��د وق���وع���ه، اأو ك��ان��ت 

اخلطر  اأو  احل���دث  وق���وع  لكت�ساف  ك�سفيه 

وه��ي  توجيهية  ك��ان��ت  اأو  ب���ه،  امل��رغ��وب  غ��ر 

خالها  من  يتم  التي  والقواعد  الج��راءات 

ت�سجيع وقوع حدث مرغوب به.

أبوغزاله: الحل الوحيد لخروج الدول العربية من األزمة 
االقتصادية هو خطة لالكتفاء الذاتي

ارتفاع صافي االستثمار األجنبي في 
األردن 17% بالربع األول من 2020

هيئة االتصاالت تحصد عالمة )98%( بتقييم ديوان المحاسبة

االثنني    27  /  7  / 2020

 االنباط-عمان

اأع����ل����ن ال���ب���ن���ك ال����ع����ق����اري امل�������س���ري 

مع  قر�س  اتفاقية  توقيع  عن  العربي 

الرهن  لإعادة متويل  الأردنية  ال�سركة 

�سريحة  اأكرب  م�ساعدة  بهدف  العقاري 

م���ن امل���واط���ن���ن ع��ل��ى ام���ت���اك م��ن��ازل 

القرو�س  خ��ال  م��ن  �سكنية  َووح����دات 

ال�����س��ك��ن��ي��ة امل��م��ن��وح��ة م���ن ق��ب��ل ال��ب��ن��ك 

العقاري امل�سري العربي .

ومب���وج���ب ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة مت منح 

دينار  مليون   )5( مببلغ  قر�ساً  البنك 

لإع�����ادة  ����س���ن���وات  ث����اث  لأج�����ل  اأردين 

متويل القرو�س ال�سكنية املمنوحة من 

رهونات  ب�سمان  لعمائه  البنك  قبل 

عقارية.

ال�سيد  البنك  ع��ن  الت��ف��اق��ي��ة  َووق���ع 

املدير  التنفيذي /  الرئي�س  طارق عقل 

الأردن وعن  البنك يف  الإقليمي لفروع 

الرهن  لإعادة متويل  الأردنية  ال�سركة 

العقاري املدير العام ال�سيد عبدالرزاق 

طبي�سات.

�سرح  التفاقية  ه��ذه  توقيع  وح��ول 

الت��ف��اق��ي��ة  ه����ذه  ” اأن   : ق���ائ���ًا  ع��ق��ل 

�سوق  يف  ال��ب��ن��ك  دور  ت��ع��زي��ز  يف  ت�ساهم 

ال��ت��م��وي��ل الإ���س��ك��اين يف امل��م��ل��ك��ة وذل��ك 

ع��ن ط��ري��ق ت��وف��ر م��زي��د م��ن الأم���وال 

مل��ن��ح ال��ق��رو���س ال�����س��ك��ن��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ن 

باأ�سعار فائدة مناف�سة ولآجال تتنا�سب 

وت�ساهم  كما  ال�سداد،  على  قدرتهم  مع 

هذه التفاقية يف مواءمة اآجال م�سادر 

واإدارة  ا�ستخداماتها  مع  البنك  اأم��وال 

موجوداته ومطلوباته بكفاءة اأكرب” .

العقاري  البنك  ان  واأ�ساف عقل اىل 

امل�������س���ري ال���ع���رب���ي ي���ق���دم ل��ل��م��واط��ن��ن 

خدمات م�سرفية متنوعة ومميزة من 

خال �سبكة فروعه املنت�سرة يف اململكة، 

ويعمل على تعزيز ح�سته ال�سوقية من 

خال اإطاق منتجات وبرامج خمتلفة 

ت����خ����دم �����س����رائ����ح اك������رب م�����ن امل��ج��ت��م��ع 

فائدة مناف�سة. وباأ�سعار 

م����ن ج���ان���ب���ه ����س���رح ط��ب��ي�����س��ات ب����اأن 

ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة ت��اأت��ي يف اإط���ار حتقيق 

التمويل  �سوق  بتفعيل  ال�سركة  اأه��داف 

الإ����س���ك���اين يف امل��م��ل��ك��ة ب���ه���دف مت��ك��ن 

ال��ب��ن��وك وامل��وؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة م��ن زي��ادة 

الإ�سكاين  التمويل  �سوق  م�ساهمتهم يف 

املتو�سط  ال��دخ��ل  ل���ذوي  خ�����س��و���س��اً   –
مت��ل��ك  يف  – مل�������س���اع���دت���ه���م  وامل�����ت�����دين 

ال�سكن.

ت��ق��وم  ال�����س��رك��ة  ان  ه���ذا وي�����س��ار اىل 

ب���ت���وف���ر الأم��������وال ال����ازم����ة ل��ل��ب��ن��وك 

واملوؤ�س�سات املالية من خال اإ�سداراتها 

املال  راأ���س  �سوق  يف  القر�س  اأ�سناد  من 

وتن�سيط  تفعيل  يف  ي�ساهم  مما  املحلي 

هذا ال�سوق يف اململكة..

البنك العقاري المصري واألردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري يوقعان اتفاقية
 إعادة تمويل قروض سكنية

غرفة صناعة عمان تحصل 
على شهادة األيزو

صندوق إسكان األمانة يصدر قائمة 
جديدة لمستحقي القروض

وزارة العمل: 48 فرصة عمل 
في القطاع الخاص

 االنباط-عمان

ح�����س��ل��ت غ���رف���ة ���س��ن��اع��ة ع���م���ان على 

 ISO سهادة نظام اإدارة اجلودة ) الأيزو�

ال��غ��رف��ة  ب��ذل��ك  ل��ت��ك��ون   ،)  9001:2015

الأوىل باململكة التي تنالها.

فتحي  املهند�س  الغرفة  رئي�س  واأ�سار 

الأحد،  ام�س  اجلغبر يف ت�سرح �سحفي 

اإىل اأن الغرفة ح�سلت على ال�سهادة بعد 

ال��ت��ي متنحها  ال�����س��رك��ات  ان��ت��ه��اء اح���دى 

م���ن ع��م��ل��ي��ات ت��دق��ي��ق ���س��ام��ل��ة وال��ت��اأك��د 

م���ن ا���س��ت��ي��ف��ائ��ه��ا ج��م��ي��ع امل��ت��ط��ل��ب��ات دون 

ماحظات.

ال�����س��ه��ادة  ع���ل���ى  احل�������س���ول  اأن  وب�����ن 

امل�ستمر  بالتطوير  الغرفة  التزام  يوؤكد 

خلدمة  موظفيها  وق��درة  اأداء  وحت�سن 

باأعلى  ال�سناعي  القطاع  من  منت�سبيها 

م�ستوى من اجلودة.

ب�������دوره، او����س���ح م���دي���ر ع����ام ال��غ��رف��ة 

�سناعة  اأن  احل�����س��ام��ي،  ن��ائ��ل  ال��دك��ت��ور 

عمان طورت ما تقدمه من اعمال ورفع 

قدرات وكفاءة براجمها لتقدمي خدمات 

ت�سمل  لأع�����س��ائ��ه��ا  وف��ن��ي��ة  اإل���ك���رتون���ي���ة 

جتديد الع�سوية واإ�سدار �سهادات املن�ساأ 

وال���رب���ط الإل���ك���رتوين م��ع اجل��ه��ات ذات 

العاقة.

ال����دويل )  اإدارة اجل����ودة  ن��ظ��ام  وي��ع��د 

اأنظمة  اأك���ر  م��ن   )  9001:2015  ISO
ويعنى  ب��ال��ع��امل،  ان��ت�����س��ارا  اجل����ودة  اإدارة 

واإدارة  اجل���������ودة  م�������س���ت���وى  مب����راق����ب����ة 

ي�ساعدها على  املوؤ�س�سات ما  العمليات يف 

الرت���ق���اء ب��خ��دم��ات��ه��ا لأع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات 

لأعمالها  اأدائها  اآلية  تطوير  اإىل  اإ�سافة 

املختلفة.

االنباط-عمان

اإ�سكان  ���س��ن��دوق  اإدارة  جلنة  اأ���س��درت 

التي  جل�ستها  يف  ع��م��ان  اأم��ان��ة  م��وظ��ف��ي 

ع���ق���دت ، ب��رئ��ا���س��ة م���دي���ر م��دي��ن��ة ع��م��ان 

جديدة  دف��ع��ة  امل��ل��ك��اوي،  اأح��م��د  املهند�س 

مليونا  بلغت  بقيمة  القرو�س  مل�ستحقي 

و85 األف دينار.

ووفقا ملدير ال�سندوق حيان احلم�سي 

الثانية  ال��دف��ع��ة اجل��دي��دة وه���ي  ت��وزع��ت 

ال��ت��ي ي��ت��م ا���س��داره��ا ه���ذا ال��ع��ام ع��ل��ى 86 

م�������س���رتك���ا، ب��ح�����س��ب ���س��ري��ح��ة امل�����س��رتك 

والأنظمة  ال�سندوق  �سيا�سة  مع  متا�سيا 

املعمول بها.

ملخ�س  ت��ق��دمي  اجل��ل�����س��ة  خ���ال  ومت 

م����ايل ع���ن و����س���ع ال�������س���ن���دوق م���ن ح��ي��ث 

م���وج���ودات���ه ال��ن��ق��دي��ة وا���س��ت��م��راري��ت��ه يف 

تقدمي اخلدمات للم�سرتكن.

 االنباط-عمان

مع  وبالتن�سيق  العمل  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

ماركت(  هايرب  )ك��رمي  كرميونا  �سركة 

عن توفر48 فر�سة عمل لدى فرعهم يف 

منطقة الرابية/ عمان.

ام�س  بيان �سحفي  ال��وزارة يف  ودع��ت 

تتوافر  مم��ن  بالعمل  ال��راغ��ب��ن  الأح���د 

ل��دي��ه��م ال�����س��روط امل���ذك���ورة يف الإع���ان 

ع��ل��ى م���وق���ع ال��������وزارة، ال��ت�����س��ج��ي��ل ع��رب 

امل��ن�����س��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت�����س��غ��ي��ل )���س��ّج��ل( 

.www.sajjil.gov.jo
و���س��ت��ج��ري امل��ق��اب��ات ال��ي��وم  الث��ن��ن 

م��ن ال�����س��اع��ة ال��ت��ا���س��ع��ة ���س��ب��اح��ا ول��غ��اي��ة 

ال��ظ��ه��ر يف مبنى  ب��ع��د  ال��ث��ال��ث��ة  ال�����س��اع��ة 

يف  الأوىل  ع����م����ان  ت�������س���غ���ي���ل  م����دي����ري����ة 

الرتبية  وزارة  مقابل  العبديل،  منطقة 

والتعليم.



االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200075722(

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 ح�سان طالب مفلح امل�سري

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة امل�سري والفطافطة

بتاريخ   )40402( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1995/6/21

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/7/26 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/26

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200129529(

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

امين امني عيد اللداوي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة امين اللداوي و�سريكه

بتاريخ   )105604( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2012/10/21

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/7/26 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/26

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة منى بدر ويزن الفالح  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )120905 (

 بتاريخ 2020/7/14 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

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  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة املنا�سرة وحرز اهلل  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )82528 ( 

بتاريخ 2006/8/30 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

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 : )200176802(

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 حممد �سامل ذوقان احلماد

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممد احلماد و�سريكه

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم  )120718( 

بتاريخ 2020/3/12

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ وقد قام باإبالغ �سريكه /

�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/26

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

الجهزه  لتجاره  ال�سعيده  ال���س��ره  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

الكهربائيه  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت 

الرقم  ) 21936 ( بتاريخ ) 2010/6/3(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ن�سال عبداهلل ذيب �سب لنب

عنوان امل�سفي : عمان – �سفا بدران – �سارع ابو عرابي – عمارة 

رقم 7

خلوي ) 0795367365 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200109491(

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

حممد احمد حممد ابو غلو�س

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ابو غلو�س و�سركاه

 )15327( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2010/3/1

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/7/26 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/26

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان �سركة حممد بديع فهمي �سعيد و�سريكته  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )52633( بتاريخ 

1999/4/20  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

�سعيد  فهمي  بديع  حممد   : �سركة  م��ن  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكته

اإىل �سركة : ماهر بديع فهمي عديلي و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200134758(

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 الدبا�س وابو حمور  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )107393( بتاريخ 2013/6/30 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/17 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عالء الدين حممد ناجي الدبا�س  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي ال�سلط – ت: 0798340966

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   والقانون   للمحاماه  العداله  دار  �سركة   دائني  من  اأرجو 

وامل�سجلة لدىينا يف �سجل ال�سركات مدنيه حتت الرقم  ) 109 ( 

بتاريخ ) 2006/3/20(

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 : عالء عوده برهم حداد

عنوان امل�سفي : عمان – الدوار ال�سابع – مقابل مبنى امللكية – 

جممع رائد خلف – الطابق الثاين

�س.ب ) 910773 ( الرمز الربيدي ) 11191 (

خلوي ) 0797442060 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200159516(

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 احمد حممود ح�سن ع�سا

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة احمد ع�سا و�سريكته

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم  )116061(

 بتاريخ 2017/2/6

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ وقد قام باإبالغ �سريكه /

�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/26

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200167697(

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   �سالح  جعفر  �سركة  ب��اأن  

تو�سية ب�سيطة 

قد تقدمت بطلب   2018/5/13 حتت الرقم )19816( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/26 

�سالح   �سالح  �سليمان  جعفر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي عمان - املحطه – ت: 0795637551

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 : )200130091(

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 فرا�س وحممد �سبحا  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2012/11/25 بتاريخ   )105788( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/26 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد �سمري حمي الدين �سبحا  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي عمان - خلدا – ت: 0796969202

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 : )200076798(

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 املركز العربي للهند�سة   

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   1977/5/16 بتاريخ   )5680( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/26 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  زياد ليف مطري املطارنة  م�سفيا 

لل�سركة .

– ت:   4 – حي ال�سحابة عمارة  علما باأن عنوان امل�سفي عمان 

0799709504

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إنذار بالعود الي العمل

الي املوظف/ محمد عيسى 

عبد الفتاح الزغول

نظرا  لتغيبك عن مكان عملك لدى 

�سركة بيئي خلدمة البيئة

وملدة تزيد عن ع�سرة ايام متتالية 

دون �سبب م�سروع او عذر ر�سمي لذا 

اىل  بالعودة  تنذرك  ال�سركة  فان 

عملك خالل ثالثة ايام وال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

املادة 28/ه  من قانون العمل رقم 8 

ل�سنة 1996

املنذر/ شركة بيئي 
لخدمة البيئة

إعالن فقدان
جواز سفر عراقي

عبد  ح��ام��د  مثنى  اأن���ا  اأع��ل��ن 

الوهاب عبد الوهاب

ع���ن ف���ق���دان ج����واز ���س��ف��ري 

وال���������ذي ي���ح���م���ل ال���رق���م 

A14663581

ت�سليمه   يجده  ممن  الرجاء 

اقرب مركز امني

رقم  بالهاتف  الت�����س��ال  اأو 

0795249323
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تمديد اغالق عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن متديد اغالق 

.)Digital monoplane angiography( العطاء رقم �س 500/ 2019 / 4  �سراء جهاز

لي�سبح ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم اخلمي�س املوافق 2020/8/13 .

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 60 ( �ستون  دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�س يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الثنني املوافق 

على  تقبل  ول  العر�س  من   )  %  5  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2020/8/13

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة البنية عن طرح عطاء رقم ) ع م ر / 9 / 2020 (ان�ساء مبنى نظارات مركز امن 

احل�سني ،فعلى املتعهدين امل�سنفني لدى وزارة ال�سغال العامة و ال�سكان يف جمال ) البنية ( اخت�سا�س ) ان�ساء ابنية 

، والراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة ادارة البنية / طارق خالل �ساعات  الرابعة فما فوق  ( بالدرجة 

الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم �سهادات الت�سنيف ال�سلية و�سورة م�سدقة عنها وال�سرية الذاتية ) ك�سف خربات 

النقابة ( لجنازات ال�سركة يف هذا املجال وبنف�س حجم اعمال العطاء للح�سول على ن�سخة من وثائق العطاء مقابل 

مبلغ ) 50 ( خم�سون دينار غري م�سرتدة ، علما بان اخر يوم لبيع الن�سخ هو يوم ) اخلمي�س ( املوافق 2020/8/6م 

، وتعاد كافة املناق�سات ل�سعبة الدرا�سات / ادارة البنية غري متاأخرة عن  ، والذي �سيكون اخر يوم لال�ستف�سارات 

وكل  العرو�س  فتح  موعد  �سيكون  والذي  2020/8/10م   املوافق   ) الثنني   ( يوم  ظهر  من  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة 

مناق�سة ترد بعد هذا الوقت والتاريخ املحددين تهمل ول ينظر بها ويتحمل املقاول الذي ير�سو عليه العطاء تكاليف 

دفع اجور ن�سر العالن مهما كان عدد مرات العادة ومهما بلغت التكاليف ويحق ل�ساحب العمل الغاء العطاء او اعادة 

طرحه دون ابداء ال�سباب ودون ان يرتتب على هذا الجراء اية مطالبة مالية او قانونية .

اعالن
بمقتضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم ) 19 ( لسنة 1988 وتعديالته

يعلن للعموم وملدة خم�سة ع�سر يومًا من تاريخه جدول لتقدير قيمة اجلزء امل�ستملك من الوحدة الزراعية 

رقم ) 137 ( حو�س رقم ) 7 ( الريموك مبوجب قرار ارا�سي ال�سونة ال�سمالية لغايات م�سار مهرب وامل�ستملك 

مبوجب قرار جمل�س ادارة �سلطة وادي الردن رقم ) 10685 ( تاريخ 2019/10/24.

ال�سمالية  ال�سونة   / وامل�ساحة  الرا�سي  دائرة  لوحد  على   2020/7/23 املوافق  اخلمي�س  يوم  علق  قد 

باعتباره حماًل بارزًا و�سلمت ن�سخة اخرى منه اىل رئي�س بلدية معاذ بن جبل لطالع اجلميع ذوي احلقوق عليه .

ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�س على قرار اللجنة خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ 

انتهاء مدة العالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة ال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�س مبلغ ) خم�سة ع�سر ( 

دينارًا كاأمانة لالعرتا�س على التقدير عماًل باأحكام املادة ) 21/ و ( من القانون املذكور .

رئيس لجنة تقدير االراضي 
املهندس خالد موسى الوريكات
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االنباط - وكاالت

مركز  عن  �صادرة  جديدة  درا�صة  قالت 

�أب��ح��اث �لأم���ن �ل��ق��وم��ّي �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ّي، �إّن 

ُيهّدد  �لعربّية  �لدول  �لإير�يّن يف  �لتغلغل 

م�����س��ال��ح �ل��دول��ة �ل��ع��رّي��ة، ول��ك��ن ق���در�ت 

كيان �لحتالل لر�سم �لإقليم مبا يتنا�سب 

وبالتايل  للغاية،  حم��دودة  م�ساحلها  مع 

ّب  �ل��در����س��ة، ت�سُ ����س���ّدّدت  �إ���س��ر�ئ��ي��ل،  ف����اإّن 

�ل��ن��ووّي  �لرنامج  منع  يف  �هتمامها  ُج��ّل 

�لإي������ر�يّن، وم��ن��ع �ل��ت��م��و���س��ع �لإي�����ر�يّن يف 

�سورّية، ومنع م�سروع �ل�سو�ريخ �لدقيقة، 

و�إز�لة �لتهديد�ت �ليومّية.

�ل�����س��و�ري��خ  م�������س���روع  �أّن  �إىل  ول��ف��ت��ت 

�ل�سربة  حت�سري  هدفه  لي��ر�ن  �لدقيقة 

بت�سليح  جبهاٍت،  عّدة  من  للكيان  �لنوعّية 

حزب �هلل ب�سو�ريخ دقيقٍة وطويلة �ملدى، 

�لقادمة  و�أْن تكون طهر�ن جاهزًة للحرب 

ب��ح��ي��ث ُت���ِط���ر �ل��ك��ي��ان ب��ه��ذه �ل�����س��و�ري��خ 

�ل��ق��اِت��ل��ة م���ن ����س���ورّي���ة، �ل���ع���ر�ق و�ل��ي��م��ن، 

ا من دوٍل �أخرى، وفق �لدر��سة. و�أي�سً

وت��ل  ط���ه���ر�ن  ب���ن  �مل���و�ج���ه���ة  �أّن  ور�أت 

ا  �أبيب جتري يف �سورّية وقطاع غّزة و�أي�سً

يف ل��ب��ن��ان و�ل����ع����ر�ق، وب���ال���ت���ايل ف��احل��رب 

�ل��ط��رف��ن �ستكون م��ن ع��ّدة  �ل��ق��ادم��ة ب��ن 

�لوليات  �ن�سغال  �أّن  من  رًة  حُم��ذِّ جبهات، 

�مل��ت��ح��ّدة ب��ال��ك��ورون��ا و�ل��ك�����س��اد �لق��ت�����س��ادّي 

�إي��ر�ن  ُم��ر�ق��ب��ة  ع��ن  ُيبِعدها  و�لن��ت��خ��اب��ات 

ب��ال�����س��ك��ل �ل�����س��ح��ي��ح، �لأم�����ر �ل����ذي ي��دف��ع 

�خل���ط���وط  م����ن  �لق��������ر�ب  �إىل  ط����ه����ر�ن 

�حل���م���ر�ء، وع��ل��ي��ه ي��ت��ح��ّت��م ع��ل��ى �إ���س��ر�ئ��ي��ل 

حت�سري �ل�سربات �لع�سكرّية لإير�ن، على 

قاعدة عدم تّدخل و��سنطن يف �حلرب.

)ه��اآرت�����س  �سحيفة  حت��دث��ت  ذل���ك،  �إىل 

عن �سمت �لنظام �لإير�يّن على �لهجمات 

موؤخًر�،  �إي��ر�ن  �سربت  �لتي  و�لتفجري�ت 

لتل  بالن�سبة  �لأم����ر  ينتهي  �أن  م��رج��ح��ة 

�أبيب بالدموع و�لدماء.

جمهولة،  “دولة  �أ�سمتها  ما  �أّن  وذكرت 

�إير�ن كما مل  �لأ�سهر �لأخرية  تتحدى يف 

تتحّدها يف �أي وقت م�سى، وتقوم بتفجري 

�لفو�سى  وت���زرع  م��و�ن��ئ  وت�سعل  من�ساآت، 

�لدولة،  “هذه  �أّن  �إىل  ُم�سريًة  و�لإهانة”، 

�ل�سر�ع  يف  �لغارقة  �إي���ر�ن  �سعف  ت�ستغل 

�لتي  �ل�سديدة  �لعقوبات  مع  كورونا،  �سد 

بكورونا،  �لعامل  و�ن�سغال  عليها،  فر�ست 

�أج��ل  م��ن  و����س��ن��ط��ن  يف  يحت�سر  ورئ��ي�����س 

�ل�����س��ع��ف  “هذ�  �أن  �إىل  م��ن��وه��ة  �ل���ب���ق���اء، 

�ل������دويل، ت�����س��ت��غ��ل��ه ه����ذه �ل����دول����ة ل��ل��ق��ي��ام 

ب��ه��ج��م��ات ج���ري���ئ���ة، وم���غ���ام���رة م�����س��ت��ف��زة 

وخطرية”.

�سمل  ب��ال��ن��ار  �للعب  “هذ�  �أن  و�أ���س��ارت 

�لتي رمبا  ع��دًد� ل يح�سى من �لأح��د�ث، 

وقعت ب�سكل متعمد ودقيق عن بعد، فلقد 

وقعت حادثة تلو �لأخرى و�إير�ن �سامتة، 

وهجوم تلو هجوم وطهر�ن تهان”.

�أن  �إير�ن ميكن  “هل �سعف  وت�ساءلت: 

�أخ���رى غري  �أم���ام �ح��ت��م��الت  �ل��ب��اب  يفتح 

�أن ج��دوى  �ل��ق�����س��ف و�لإ����س���ع���ال، يف ح��ن 

 7 �إ���س��ع��ال  �لهجمات غ��ري و����س��ح��ة؟ وه��ل 

�إي����ر�ن  “بو�سهر” ي��ب��ع��د  م��ي��ن��اء  يف  ���س��ف��ن 

منها؟”  يقربها  �أم  �ل��ن��ووي��ة  �لقنبلة  ع��ن 

من  هالة  �ست�سيف  “�لهجمات  �أّن  موؤكدة 

�لبطولة للم�سعلن عن بعد”.

ماكنزي،  كينيث  �جل��ر�ل  �أّن  و�أ�سافت 

�ل���و����س���ط���ى يف �جل��ي�����س  �مل���ن���ط���ق���ة  ق����ائ����د 

�لأمريكي و�مل�سوؤول عن �لقو�ت �لأمريكية 

“اإيران  باأّن  قناعة  على  �لأو�سط،  بال�سرق 

�سرد على �لدولة �لتي تهاجمها، ول�سبب 

ما ذكر ��سم �إ�سر�ئيل”.

�ل�ستغر�ب؛  ع��دم  ميكن  “ل  �أن��ه  ور�أت 

ه���ن���اك دول������ة خ���ل���ف ه�����ذه �ل���ه���ج���م���ات، يف 

�ل��ب��د�ي��ة يف ���س��وري��ا وب��ع��د ذل���ك يف �إي����ر�ن، 

وي���ب���دو �أن���ه���ا م��ن��ت�����س��ي��ة ب��الن��ت�����س��ار ورمب���ا 

تفقد �لزمام، وتغر�س �ل�سهم تلو �ل�سهم يف 

ج�سد �لثور �لنازف، وطو�ل هذه �لفرة ل 

�لأخطار  حول  عام  نقا�س  �أي  فيها  يجري 

و�لحتمالت، وكالهما �أمر م�سريي”.

يف  ���س��ك��ك��ت  �ل���ت���ي  “هاآرت�س”  وق���ال���ت 

�ل�سك  “حتى  �ل��ه��ج��م��ات:  وه���دف  ج���دوى 

�لد�ئم �لذي �أ�سابنا ب�سكل خا�س، باأن كل 

�لد�خلي، ل  �إع��د�ده لال�ستهالك  �سيء مت 

يثري �أي عالمات ت�ساوؤل؛ هل هي حماولة 

حلرف �لنظر عن �أمور �أخرى �أقل ر�حة؟ 

لتحقيق  �ملنا�سب  �لوقت  ��ستغالل  ورمب��ا 

�حللم �لإ�سر�ئيلي بق�سف �إير�ن، يف �لوقت 

�أحد يعرف ب�سورة �سحيحة  �لذي فيه ل 

�أي فائدة �سنجبيها ولأي فرة؟”.

وي��رك��ون  �جل��م��ي��ع  “ي�سمت  وت��اب��ع��ت: 

وهم،  �لقر�ر�ت،  يتخذون  لقالئل  �ل�ساحة 

رئي�س �حلكومة بنيامن نتنياهو ووزر�وؤه، 

�لذين فقدت غالبية �جلمهور �لثقة بهم، 

وه�����وؤلء رمب���ا ه���م �أج���ه���زة �ل���س��ت��خ��ب��ار�ت 

�لتنف�س  �أجهزة  �سرقو�  �أو  ��سرو�  �لذين 

�لتي ل حاجة لنا بها”.

وب��ل��غ��ة ���س��اخ��رة م���ن زع���م���اء �إ���س��ر�ئ��ي��ل، 

�أفادت باأّن “�لأمر عندما ي�سل �إىل �إير�ن، 

ي��ق��ف �جل��م��ي��ع ب�����س��م��ت م��ت��وت��ر وه�����ادئ، 

وف���ج���اأة ن�����س��ب��ح ن��ث��ق ب��ه��م وب��ت��ق��دي��ر�ت��ه��م 

ما  ي��ع��رف��ون  ه��م  وف��ج��اأة  مغم�سة،  بعيون 

لهم  ن�ست�سلم  ونحن  لإ�سر�ئيل  �جليد  هو 

من  حمذرة  وتقدير”،  بخ�سوع  ونحييهم 

بالدموع  �سينتهي  “�إ�سر�ئيل  على  خطر 

و�لدم”.
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قاعدة  تعر�س  ليبي،  ع�سكري  م�سدر  �أكد 

جوية  ل��غ��ار�ت  ليبيا،  غربي  �جل��وي��ة  �لوطية 

م�����س��اء �ل�����س��ب��ت، ل��ل��م��رة �ل��ث��ان��ي��ة خ����الل ه��ذ� 

�سنتها مقاتالت جمهولة.  �ل�سهر 

وق����ال �ل�����س��اب��ط يف �أم����ن غ���ري���ان حم��م��ود 

�إن ط���ري�ن���ا ح��رب��ي��ا ح��ل��ق ع��ل��ى علو  �ل�������س���ارد، 

�سوب  و�جت��ه  غ��ري��ان  مدينة  على  منخف�س 

ق��وي��ة  �ن���ف���ج���ار�ت   3 ل��ي�����س��م��ع دوي  �ل��ق��اع��دة 

و�سط �لقاعدة. و�أ�ساف �أن �لغار�ت ��ستهدفت 

عمليات  وغ��رف��ة  و�ل��ذخ��ائ��ر  لل�سالح  خم��زن��ا 

ب���ال���ق���اع���دة، م��ب��ي��ن��ا ب�����اأن م�������س���اد�ت �أر����س���ي���ة 

لتاأمن  موجودة  م�سلحة  مفارز  من  �نطلقت 

و�أ���س��ار  �جل���وي.  �لق�سف  ل��ل��رد على  �ل��ق��اع��دة 

باأن �نطالق �مل�ساد�ت مل مينع �لطائر�ت من 

تكر�ر �لق�سف ملرتن �أخرين، مبينا باأنه بناء 

�لقاعدة،  و�ردة من م�سدر يف  معلومات  على 

����س��ت��ه��دف �ل��ق�����س��ف خم����ازن حت����وي �أ���س��ل��ح��ة 

وذخ���ائ���ر وم���ع���د�ت ج���دي���دة و���س��ل��ت م���وؤخ���ر� 

مت  عمليات  غرفة  �إىل  بالإ�سافة  تركيا،  من 

�لنتهاء من جتهيزها منذ يومن.

وت���ع���د ه����ذه �ل���ق���اع���دة م���ن �أه����م �ل��ق��و�ع��د 

م�ساحتها  وت��ب��ل��غ  و�أك���ره���ا،  �لليبية  �جل��وي��ة 

ع�سكرية  بنية  وت�����س��ّم  م��رب��ع،  كلم   50 نحو 

�لوليات  �أقامتها  �لتح�سن،  �سديدة  �سخمة 

وتت�سم  �ملا�سي،  �لقرن  �أربعينيات  يف  �ملتحدة 

�حلدود  من  بقربها  هام  ��سر�تيجي  مبوقع 

�ل��ت��ون�����س��ي��ة و�جل���ز�ئ���ري���ة و�ل��ب��ح��ر �مل��ت��و���س��ط، 

وت��ت��ي��ح ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات ق��ت��ال��ي��ة ج��وي��ة لي�س 

بكامل  و�إمنا  �لعا�سمة طر�بل�س فقط  بنطاق 

�ملنطقة �لغربية وحتى و�سط ليبيا.

ويف �ل����ر�ب����ع م����ن ت�����وز �جل�������اري، ن��ف��ذت 

“جمهولة” غار�ت عدة على  طائر�ت حربية 

جتهيز�ت  ����س��ت��ه��دف��ت  �أن��ه��ا  يعتقد  �ل��ق��اع��دة، 

من  �أن��ق��رة  ملنع  �ل��ق��اع��دة  يف  تركية  ع�سكرية 

يف  لها  ثابتة  ع�سكرية  ك��ق��اع��دة  ��ستخد�مها 

ليبيا. 
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 1967 �لعام  منذ  �لح��ت��الل  �سلطات  �تبعت 

����س���ي���ا����س���ة مم���ن���ه���ج���ة ل�������س���رق���ة ون����ه����ب �ل������ر�ث 

�لإن�سان  �رت��ب��اط  يف  �ملهمة  �حللقة  �لفل�سطيني، 

�لفل�سطيني باأر�سه.

وقال مدير عام حماية �لآثار يف وز�رة �ل�سياحة 

و�لثار �سالح طو�ف�سة، �إن �لحتالل قام بت�سليم 

ملف �لآث��ار �إىل �سابط �آث��ار مرجعيته ما ي�سمى 

تاأ�س�ست  حيث  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي،  �لع�سكري  �حل��اك��م 

“اإدارة” متخ�س�سة بذلك، بغية �ل�سيطرة �ملطلقة 
ع��ل��ى �لآث������ار يف ف��ل�����س��ط��ن، ح��ي��ث ���س��دت �أو�م����ر 

و��سعة،  �سالحيات  �حلاكم  هذ�  منحت  ع�سكرية 

�سملت جمموعة ق�سايا، �أهمها: منح �لر�خي�س، 

و�لجت�����ار ب���الآث���ار ون��ه��ب��ه��ا، و���س��الح��ي��ات �ساملة 

كما  �لآث����ار.  ع��ن  و�لبحث  و�مل�سح،  �لتنقيب  على 

جرى �لغاء نظام �حلماية، و�إبطال بنود �لقانون 

�خلا�سة بذلك.

و�سرقة  �لنهب  عمليات  �أوج���ه  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 

�لآث����ار يف فل�سطن م��ن قبل �لح��ت��الل ت��ع��ددت، 

وما ز�لت منت�سرة يف �ملناطق �لتي ي�سيطر عليها، 

و�لرويج  كبرية،  نهب  باأعمال  �لبدء  من خالل 

لتجارة �لآث��ار، ومنح ت�ساريح �أو رخ�س لالجتار 

بها، و�نخر�ط رموز �سيا�سية �إ�سر�ئيلية يف عمليات 

ن��ه��ب �لآث�����ار و�لجت�����ار ب��ه��ا، و�إج������ر�ء �لتنقيبات 

�لأر������س����ي �ملحتلة،  �ل�����س��رع��ي��ة يف  �لث���ري���ة غ���ري 

و�ل�سماح و�مل�ساركة يف تهريب �لآث��ار �إىل �خلارج، 

و�إخ���ف���اء �أي ب��ي��ان��ات تتعلق ب��ال��و���س��ع �لأث�����ري يف 

فل�سطن.

وت��اب��ع: كما تتم حم��اول��ة �إي��ج��اد رو�ي���ة بديلة 

عن �حلقيقية و�لتي تعك�سها �لآثار �ملوجودة على 

�أفكار  تثبيت  يف  ��ستخد�مها  وحم��اول��ة  �لأر�����س، 

لالحتالل،  �ملزيفة  �ل��رو�ي��ة  تخدم  �أيديولوجية 

و�إخفاء  �لأر��سي  على  و�ل�ستيالء  و�ل�ستيطان، 

�لأ�سماء �لعربية، وحتريف ��سماء �ملو�قع، وجد�ر 

�ل��ف�����س��ل �ل��ع��ن�����س��ري، وم�����س��روع �ل�����س��م �لأخ����ري، 

وعمليات �سرقة �لآثار و�لجتار بها.

نهب  �إىل  ت�سري  �لإح�����س��ائ��ي��ات  “�أن  و�أ����س���اف 

وتدمري �آلف �ملو�قع �لأثرية، حيث جرى �سرقة 

ون��ق��ل م��ئ��ات �لآلف م��ن �ل��ق��ط��ع �لأث���ري���ة �لتي 

�ملو�قع  م��ن  ق��ان��وين  غ��ري  ب�سكل  ��ستخر�جها  مت 

�لأثرية”، م�سري� �إىل �أن �سلطات �لحتالل منحت 

رخ�سا لالجتار بالآثار، ما �أ�سهم يف �زدياد ظاهرة 

كبري جد�”، مو�سحا  ب�سكل  وتناميها  �لتهريب، 

�أن �لتقدير�ت ت�سري �إىل مئات �لآلف من �لقطع 

�لأث���ري���ة ك��ان��ت ت��ه��رب ���س��ن��وي��ا وي��ت��م ت��د�ول��ه��ا يف 

لدى  تبقى  و�أخ���رى  للتجارة،  �ملفتوحة  �لأ���س��و�ق 

�سلطات �لحتالل.

و�أ�سار طو�ف�سة �إىل “�أن هناك تدمري� متعمد� 

�لثقايف ونهبها، وت�سجيع �لجتار  �ل��ر�ث  ملو�قع 

بالآثار من قبل �لحتالل، وهذ� يندرج �تبعت 

عد�ئية  �أع���م���ال  ن��ف��ذ  �لح���ت���الل  �أن  و�أردف: 

ع��ل��ى �ل������ر�ث، م��ن��ه��ا: ت��دم��ري �مل���و�ق���ع �مل��ح��اذي��ة 

ملع�سكر�ت �جلي�س وتلك �ملوجودة بالقرب �أو د�خل 

�مل�ستوطنات، وما نتج عن جد�ر �لف�سل �لعن�سري 

ق�سف  وعمليات  وع��زل��ه��ا،  للمو�قع  ت��دم��ري  م��ن 

للمو�قع �لأثرية و�لتاريخية، كما جرى يف نابل�س، 

وخان يون�س، و�خلليل، وعابود، وهذ� يعتر �أكر 

قبل  من  �لوطني  �ل���ر�ث  ��ستهد�ف  على  �ساهد 

هذ� �لحتالل.

وقال” �إن �لإطار �لقانوين �لدويل مينع �إجر�ء 

�لأر����س��ي �ملحتلة، ورغ���م ذلك  �أع��م��ال تنقيب يف 

�أثرية  تنقيبات  باإجر�ء  �لحتالل  �سلطات  قامت 

يف مئات �ملو�قع �لأثرية، و�أغلبها �رتبطت باأهد�ف 

�لرو�ية  رب��ط  حماولة  هدفها  بحته،  �أيدلوجية 

�ملزيفة بالو�قع، وما ز�لت هذه �لتنقيبات م�ستمرة 

يف �ملناطق �ملحتلة ». و�أ�ساف: كما �أجرت م�سوحات 

�أثرية خمالفة للقانون، حيث �نطوت هذه �لأعمال 

على حملة كبرية للتهويد، وتثبيت �أ�سماء جديدة 

للمو�قع ترتبط بالتوجه �لإ�سر�ئيلي �لذي يحاول 

�رت��ب��اط �و ترير م��زع��وم لل�سيطرة على  �ي��ج��اد 

�أر�س فل�سطن، وهذ� ما يف�سر تركيز تنقيباتهم 

وم�سوحاتهم على �سمات مرتبطة برو�يات مزيفة 

ووقائع غري موجودة ��سال.

�سارخ  بانتهاك  م�ستمر  �لح��ت��الل  �أن  و�أ���س��ار 

با�ستهد�فه  وذلك  �لدولية،  و�ملعاهد�ت  للقو�نن 

ز�ل  وم���ا  �لفل�سطيني،  �ل��ث��ق��ايف  ل��ل��ر�ث  �ملبا�سر 

ي�سهم يف عمليات تهريب �لآثار، و�سرقتها، وحماية 

هذ� �لعمل �ملخالف.

وتعقيبا على ما ج��رى يف بلدة تقوع وم��ا قام 

�عتره  �ملعمودية،  �سرقة جرن  به �لحتالل من 

�مل��وؤ���س�����س��ات  ل��ك��ل  وحت�����ٍد  وه��م��ج��ي��ة،  “قر�سنة، 
�لدولية �لعاملة بالر�ث و�نتهاك لكافة �ملو�ثيق 

و�ملعاهد�ت �لدولية«. وتابع: �ن �جلرن موجود يف 

�سياق �ملوقع �لأثري، ود�ئرة �لآثار و�سمن عملها 

�ل��ذي يندرج يف �إط��ار علمي حت��اول جاهدة �بقاء 

�لآثار يف �سياقها �حل�ساري �لأ�سلي، لأنها حتافظ 

ع��ل��ى قيمتها، و�مل���ك���ان �ل����ذي ���س��رق م��ن��ه ي��ق��ع يف 

منطقة )ب(، �أي �أن �لحتالل ل يجوز �أن يتدخل 

مبلف �لآثار.

محلِّل اسرائيلي: الخطر من طهران وحليفاتها سينتهي بالدموع والّدم

ط لحرٍب ضّد »إسرائيل« من عّدة جبهاٍت إلمطارها بالصواريخ الدقيقة  إيران ُتخطِّ

للمرة الثانية خالل شهر.. طيران مجهول يستهدف قاعدة الوطية في ليبيا

االحتالل ينهب التراث الفلسطيني منذ العام 1967 

االنباط - وكاالت

حممد  �لفل�سطيني  �ل��ع��دل  وزي����ر  �أع��ل��ن 

�م�����س، ع��ن حت��رك��ات فل�سطينية  �ل�����س��الل��دة، 

ل�����ت�����دوي�����ل ق�������س���ي���ة ج����ث����ام����ن �ل���������س����ه����د�ء 

�لفل�سطينين �ملحتجزة لدى �لحتالل.

وق�����ال �إن �حل��ك��وم��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��دوي��ل 

�جلنائية  �ملحكمة  �إىل  �لتوجه  عر  �لق�سية 

�ل��دول��ي��ة وجم��ل�����س ح��ق��وق �لإن�������س���ان �ل��ت��اب��ع 

حجز  ق�سية  �أن  و�أ����س���اف  �مل��ت��ح��دة.  ل����الأمم 

�جلثامن يرتب عليها “�آثار قانونية و�سبب 

على  وبناء  ومعنوية  ومادية  �إن�سانية  معاناة 

و�لدولية  �لقانونية  �مل�سوؤولية  تنعقد  ذل��ك 

ب�سقيها  ب��الح��ت��الل  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل�سلطة  ع��ل��ى 

�ل�سخ�سية  �ل��ف��ردي��ة  �جل��ن��ائ��ي��ة  �مل�����س��وؤول��ي��ة 

و�ملدنية جلر �ل�سرر و�لتعوي�س«.

ل  �لق�سية  متابعة  م�سوؤولية  �أن  و�أ���س��ار 

يقع على �حلكومة �لفل�سطينية فقط بل على 

�للجنة  بينها  م��ن  �ل��دول��ي��ة  �ملوؤ�س�سات  ك��اف��ة 

�لدولية لل�سليب �لأحمر. و�عتر �أن �حتجاز 

�جلثامن يناق�س �تفاقيتي “حجز �لرهائن 

ومناه�سة �لتعذيب يف �لقانون �لدويل وهي 

ج��رمي��ة ���س��د �لإن�����س��ان��ي��ة، و���س��ي��ت��م مالحقة 

�لوطنية  �ملحاكم  يف  �لإ�سر�ئيلين  �ملجرمن 

�لختفاء  ج��ر�ئ��م  م��ن  باعتبارها  و�ل��دول��ي��ة، 

�ل�سر�ئيلية  �حلكومة  �أن  و�أ���س��ار  �لق�سري«. 

على  �جل��ث��ام��ن  �ح��ت��ج��از  ق�����س��ي��ة  يف  ت�ستند 

قر�ر من �ملحكمة �لعليا �لإ�سر�ئيلية وقانون 

�لطو�رئ �لريطاين و�لذي مل يعد نافًذ� �أو 

معموًل به يف دولة فل�سطن.

ي����اأت����ي ذل������ك ف���ي���م���ا ق������رر وزي�������ر �حل����رب 

ت��غ��ي��ري �سيا�سة  ب��ي��ن��ي غ��ان��ت�����س،  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

خ��الل  م��ن  �لفل�سطينين  ج��ث��ام��ن  ت�سليم 

ل��ل��غ��اي��ة،  ����س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ح����الت  وف���ق  ت�سليمها 

هيوم”  “ي�سر�ئيل  ����س���ح���ي���ف���ة  ب���ح�������س���ب 

غانت�س  �أن  �ل�سحيفة،  وذك��رت  �لإ�سر�ئيلية. 

�سينقل للمجل�س �لوز�ري �مل�سغر “�لكابنيت” 

ب��ا���س��ت��خ��د�م  �ل�����س��ي��ا���س��ة،  ه���ذه  روؤي���ت���ه لتغيري 

�سيا�سة �أكرث �سر�مة، يف عملية �إعادة جثامن 

�لقتلى لذويهم.

 317 ج��ث��ام��ن  “�إ�سر�ئيل”  وحت��ت��ج��ز 

فل�سطينًيا منذ 1967 فيما تعرف ب�”مقابر 

�لأرقام”، من بينهم 64 ��ست�سهدو� منذ عام 

2015 بينهم �أ�سرى ون�ساء بح�سب “�حلملة 
�لوطنية ل�سرد�د �جلثامن«.

جمموعة  عن  عبارة  هي  �لأرق���ام  ومقابر 

من �ملقابر �ل�سرية �أن�ساأتها �إ�سر�ئيل من �أجل 

له  فيها  ق��ر  وك��ل  فل�سطينين،  جثث  دف��ن 

رق��م خا�س به ل يتكرر مع �آخ��ر، وي��دل على 

ج��ث��ة �مل��دف��ون وي��ك��ون م��رت��ب��ًط��ا مبلفه ل��دى 

�ل�سلطات وذلك بح�سب هيئة �سوؤون �لأ�سرى 

و�ملحررين.

االنباط - وكاالت

منظومة  م��وؤخ��ر�ً  �لح��ت��الل  ن�سر جي�س 

مناطق  يف  �لتطور  فائقة  مر�قبة  كامري�ت 

ج��ن��وب��ي �ل�����س��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة �مل��ح��ت��ل��ة، وذل���ك 

تنفيذ  قبيل  �إن����ذ�ر�ت  على  للح�سول  �سعياً 

�لعمليات.

فيما يدور �حلديث عن كامري�ت مر�قبة 

بع�سها  �ملنطقة  يف  ن�سرها  ج��رى  متطورة 

�إن��ذ�ر�ت �سريعة  ب�سكل �سري وذلك لإعطاء 

�ل�سفة.  �لعمليات على حماور  تنفيذ  قبيل 

�إبقاء تفا�سيل �ملنظومة طي  يف حن جرى 

�لكتمان بالنظر �إىل �سريتها.

قوله  ونقل عن �سابط كبري يف �جلي�س 

ب�سكل كبري يف منع  �ست�ساهم  �ملنظومة  ب��اأن 

تاأتي  و�أن��ه��ا  �ل�سفر  �ساعة  �لعمليات  تنفيذ 

كجزء من خطة رئي�س هيئة �لأركان “�أفيف 

كوخايف” �ل�سنوية.
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ق���ال���ت م���دي���ري���ة �ل���ت���وج���ي���ه يف �جل��ي�����س 

تابعة  ��ستطالع  ط��ائ��رة   20 �إن  �ل��ل��ب��ن��اين، 

جل��ي�����س �لح���ت���الل �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي �خ��رق��ت 

ب��اأن  �لبيان  و�أف���اد  �أج���و�ء منطقة �جل��ن��وب. 

د�ئريا  ط��ري�ن��ا  نفذت  �ل�ستطالع  ط��ائ��ر�ت 

فوق مناطق �جلنوب.

و�أ������س�����اف �أن������ه مت �ل�����س��ب��ت ت�����س��ج��ي��ل 9 

خ��روق��ات م��ع��ادي��ة يف �أج����و�ء �جل��ن��وب، حتى 

�ل�ساعة �لو�حدة ظهر�. و�أكدت قيادة �جلي�س 

مع  بالتن�سيق  �خل��روق��ات  مو�سوع  متابعة 

قو�ت �لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة يف لبنان.

وتعتر �خلروقات �لإ�سر�ئيلية �مل�ستمرة 

�لأمم��ي  و�ل��ق��ر�ر  �للبنانية  لل�سيادة  خ��رق��ا 

.1701

تحركات فلسطينية لتدويل قضية 
جثامين الشهداء المحتجزة

االحتالل ينشر منظومة 
كاميرات متطورة بالضفة

20 طائرة استطالع إسرائيلية 
اخترقت أجواء جنوب لبنان
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و�أزمات  �مل�ستويات  �أعلى  على  وتوتر�ت  عنيفة  »مظاهر�ت 

�قت�سادية متالحقة، وتخوفات من تدهور �لأو�ساع �لأمنية 

�لحتالل”  “كيان  د�خ��ل  �مل�سهد  يبدو�  هكذ�  �إ�سر�ئيل”،  يف 

وغ��ان��ت�����س«.  “نتنياهو  ح��ك��وم��ة  ت�سكيل  ع��ل��ى  ي��وًم��ا   70 ب��ع��د 

�ملحللون،  يقول  كما  �ل�سابقة  للمعطيات  وفًقا  �ملتوقع  ومن 

خالل  من  �خلارج  �إىل  �لد�خلية  �أزماتها  �إ�سر�ئيل  ُت�سدر  �أن 

�ي��ج��اد خ��ط��ر �أم��ن��ي ع��ل��ي��ه��ا، وه���ذ� م��ا ���س��ه��دت��ه ك��اف��ة م��ر�ح��ل 

�ل�سر�ع منذ 1948 حتى �ليوم.

ويف ظل توفر �أي خطر �أمني على وحدة “كيان �لحتالل” 

ملو�جهة هذ� �خلطر، ومينحو�  يتوحدون  �لإ�سر�ئيليون  فاإن 

�مل��ع��رك��ة  �ل���وق���ت لإد�رة  �أك����ر م���ن  رئ��ي�����س ح��ك��وم��ت��ه��م م����دة 

ملحللني  وفًقا  نتنياهو  له  ي�سعى  ما  وه��ذ�  �خلطر  ومو�جهة 

�لإ�سر�ئيلي. بال�ساأن  �سيا�سيني خمت�سني 

لت�سدير  يتجه  قد  نتنياهو  بنيامني  باأن  حمللون  وتوقع 

�أزمته �لد�خلية ل�سن معركة �إما يف �سمال �أو جنوب فل�سطني 

�أو �لدخول يف حرب حمدودة �سد �ير�ن. ويرى باأنه  �ملحتلة 

�إذ� كانت �لأزمة خطرية على “�إ�سر�ئيل” قد ن�سهد تدخالت 

�سريعة من �لوليات �ملتحدة �أو من �للوبي �ل�سهيوين لإنقاذ 

و�لفقر  �لبطالة  ح��الت  و�أن  �سيما  ل  �لقت�سادية  �لأو���س��اع 

فيها �رتفعت وز�دت عن �ملاألوف ب�سبب فريو�س كورونا.

ناجي  د.  �لإ�سر�ئيلي  �ل�ساأن  يف  و�ملخت�س  �لكاتب  و�و�سح 

ويف  �لرفاهية  على  قائمة  تاريخًيا  “�إ�سر�ئيل”  �أن  �لبطة 

على  �ستوؤثر  فاإنها  �لرفاهية  ه��ذه  �ه��ت��زت  �أو  ت�سررت  ح��ال 

كافة قطاعات �حلياة. وقال: “ت�سهد �إ�سر�ئيل يف ظل تف�سي 

ك���ورون���ا �أزم�����ات ك��ب��رية وم��ت��ع��ددة وم��ن��ه��ا �أزم����ة ع���دم ت��وف��ري 

مل  فيما   %21 �إىل  و�سلت  �لبطالة  �أن  جند  لذلك  �لرفاهية 

9%( يف �ل�سنو�ت �ملا�سية �لتي �سهدت  تتجاوز ما بني )5 �إىل 

���س��وًء  ت���زد�د  “�لأمور  و�أ����س���اف:  �حلقيقية.  �لأزم����ات  بع�س 

تف�سي  ��ستمر�ر  ظ��ل  يف  �ل�سيطرة  ع��ن  وت��خ��رج  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  يف 

�لقت�سادي  �ل��ت��ده��ور  �ل���س��ت��م��ر�ر  �أن  �إىل  م�سرًي�  كورونا”، 

���س��ي��دف��ع �إىل �ه��ت��ز�ز �ج��ت��م��اع��ي م��ن ح��ي��ث ع���دم �ل��ت��ف��ك��ري يف 

ل�سالح  �ل��دمي��غ��ر�يف  �مل��ي��ز�ن  يغري  ق��د  �ل��و�ف��دة مم��ا  �لهجرة 

�لفل�سطينيني.

وح����ول حم�����اولت ن��ت��ن��ي��اه��و �إخ���م���اد �مل���ظ���اه���ر�ت وت��ق��دمي 

نتنياهو  �أن  �ع��ت��ق��د  “ل  ق����ال:  ل��الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني  م�����س��اع��د�ت 

وب�سكل  ت��ر�ج��ع  �قت�سادية  م��ر�ف��ق  هناك  د�م  م��ا  ي�ستطيع، 

دخل  �لكيان  �أن  �أق��ول  �أن  �أ�ستطيع  كورونا  ب�سبب  در�ماتيكي 

يف مرحلة �سعبة �قت�سادية ما مل ُتقدم �إد�رة تر�مب و�للوبي 

�ل�سهيوين بدعم حكومة �لحتالل و�نقاذها من �لنهيار.

����س��ت��م��ر�ر  ت��ه��دد  �أزم�����ات  “�إذ� دخ���ل �لح���ت���الل يف  وق����ال: 

وجوده فاإنه قد يدخل يف حرب”، م�ستذكًر� حادثة عام 1965 

�لعالن  و�سك  على  كانت  مرحلة  يف  �إ�سر�ئيل  دخلت  حينما 

�قت�سادية  �أزم��ات  ب�سبب  �لوجود  من  و�لنتهاء  �لنهيار  عن 

�ملو�زين  قلبت  �لتي   1967 �ل� كبرية، فجاءت حرب  و�سر�عات 

�لحتالل. ل�سالح 

�أن  �عتقد  “ل  ق��ال:  �لنتخابات  �إىل  نتنياهو  توجه  وع��ن 

�نتخابات  �إىل  �سيذهبون  �لحتالل  دول��ة  رئي�س  �أو  نتنياهو 

ف�����س��ل  ي��ع��ن��ي  ذل�����ك  ع����ن  �لع�������الن  �أن  �إىل  لف����ًت����ا  ر�بعة”، 

على  وم��وؤ���س��ر  ثابتة  �سيا�سية  ق��ي��ادة  �ن��ت��اج  يف  �لدميقر�طية 

�لكيان«. تفكك 

ويف ذ�ت �ل�سياق قال �ملخت�س يف �ل�ساأن �لإ�سر�ئيلي ح�سن 

“�إن غياب �حل�سانة �ملجتمعية �لقومية، و�زدياد حالة  ليف: 

بني  �لثقة  عدم  من�سوب  و�رتفاع  �ملجتمعي،  �ل�ستقر�ر  عدم 

و�رتفاع  �لقت�ساد،  يف  �حل��اد  و�لر�جع  وقيادته،  �مل�ستوطن 

حالت �إ�سابات �ملوجة �لثانية من كورونا، من �ملمكن تف�سري 

منه  �أنه حماولة  على  و�ملقاومة،  �إير�ن  نتنياهو جتاه  �سلوك 

فز�عة  جت��اه  �لد�خلية  جمتمعه  وم�ساكل  �أزم��ات��ه  لت�سدير 

�خلطر �خلارجي«.

�لد�خلية  �لتناق�سات  �أنَّ  ي���درك  نتنياهو  “�إن  و�أ���س��اف 

�ل�سهيونية �ستت�ساعد يف غياب �خلطر �خلارجي، وخ�سو�ساً 

�آخذة يف �لت�ساع، ما يهّدد ما ي�سمى  �أنَّ �ل�سروخ �لجتماعية 

�ل�سرط  تعترب  �ل��ت��ي  �ل�سهيونية،  �لقومية”  “�حل�سانة 
�لأ�سا�سي يف منح �مل�ستوى �ل�سيا�سي هام�س �لقدرة على �تخاذ 

ما  �لد�خلية  �جلبهة  �سمود  من  وتزيد  �ل�سليمة،  �ل��ق��ر�ر�ت 

ينعك�س �إيجاباً على قدرة �جلي�س على حتقيق �لنت�سار�ت«.
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خطاب  �إن  �سعيد  قي�س  �لتون�سي  �جل��م��ه��وري��ة  رئي�س  ق���ال 

)دون  �لبع�س  عند  �حلكم  �أدو�ت  من  �أد�ة  �إىل  حت��ّول  �لأزم���ات 

�لبالد  عا�ستها  �لتي  �ل�سيا�سية  �لأزم���ة  �إىل  �إ���س��ارة  ذك��ره��م( يف 

موؤخر�.

رئ��ا���س��ة �جل��م��ه��وري��ة على  بثته  ذل���ك يف مقطع فيديو  ج���اء 

ه�سام  �سعيد  تكليف  ت�سمن  بفي�سبوك،  �لر�سمية  �سفحتها 

بت�سكيل  �لفخفاخ،  �إليا�س  حكومة  يف  �لد�خلية  وزي��ر  �مل�سي�سي 

�حلكومة �جلديدة.

�سيا�سية ح���ادة، نتيجة  �أزم���ة  م��وؤخ��ر� يف ظل  وعا�ست تون�س 

ت�سارب  و�سبهات  �ل�سيا�سيني،  �لفرقاء  بني  �خلالفات  ت�ساعد 

م�سالح �أجربت �لفخفاخ، �لأ�سبوع �ملا�سي، على �ل�ستقالة.

و�أ�ساف �سعيد “ل جمال للت�سامح مع �أي كان يف �أي مليم من 

�أمو�ل �ل�سعب �لتون�سي مهما كان”. وتابع: “قادرون باإمكاناتنا 

ع��ل��ى �خل����روج م��ن ه���ذه �لأزم�����ة �ل��ت��ي يختلقونها ب��ني �حل��ني 

و�حلني”. وز�د: “�أعرف �أن �مل�سوؤولية ج�سيمة ولكن �سنتحملها 

بالرغم من �أثقالها، و�سنعمل على حتقيق �إر�دة �سعبنا.”

ولفت �إىل �أن “�حلفاظ على �ل�سلم �لأهلي و�جب مقد�س ل 

جمال للت�سامح فيه و�حر�م �لقانون ل يقل قد��سة عن ذلك”. 

�لقانون  �خل��روج عن  �لبع�س قد فكر يف  ك��ان  “�إن  و��ستدرك: 

و�أ�ساف:  �لتفتت و�لقتتال فهو و�هم”.  �إىل  بالبالد  و�لذهاب 

على  و�سنعمل  �مل�سروعة  �سعبنا  ملطالب  �ل�ستجابة  “ننتظر 
حتقيقها، و�آن �لأو�ن ملر�جعتها حتى تكون تعبري� �سادقا وكامال 

عن �إر�دة �لأغلبية”.

وقال: “فليتحمل كل و�حد م�سوؤوليته �لتاريخية يف �حلفاظ 

“بع�سهم  �لأغلبية”.و��ستدرك:  على تون�س و�سعبها ومطالب 

يتاجر به ولكن نحن نعمل من �أجل حتقيقها”.

من  قائمة  بتكوين  �مل�سي�سي  تكليفه  خ���الل  �سعيد  وط��ل��ب 

�أع�ساء �حلكومة �ملقرحني على �أن يتم �لت�ساور بينهما بالن�سبة 

�أجل  �إىل وزي��ري �ل�سوؤون �خلارجية و�لدفاع �لوطني وذلك يف 

�أق�ساه �سهر و�حد يبد� �م�س �لأحد.

وكلف �لرئي�س �لتون�سي م�ساء �ل�سبت، وزير �لد�خلية ه�سام 

�مل�سي�سي، بت�سكيل �حلكومة �جلديدة.

تكوين  على  جاهد�  “�ساأعمل  تكليفه،  عقب  �مل�سي�سي  وق��ال 

حكومة ت�ستجيب لتطلعات كل �لتون�سيني وتعمل على حتقيق 

مطالبهم �مل�سروعة و�لتي طال �نتظارهم لها.”

�أي  �إىل  ينتمي  ل  م�ستقلة،  �سخ�سية  باأنه  �مل�سي�سي  ويعرف 

حزب �أو قوى �سيا�سية، كما مل تر�سحه �أي قوى �سيا�سية �سمن 

�لر�سيحات �لتي طلبها �سعيد للمن�سب.

أزمات طاحنة بـ»اسرائيل«.. هل سيصدر نتنياهو أزمته لمعركة ؟

الرئيس التونسي: خطاب األزمات تحول ألداة حكم عند البعض وال مجال للتسامح
المشيشي: سأعمل على تكوين حكومة تستجيب لتطلعات التونسيين

رئيس »األمة الكويتي«: أخبار 
مطمئنة عن صحة أمير البالد

متظاهرون يحرقون مبنى المحكمة 
ويهاجمون الشرطة بكاليفورنيا 

كورونا يعود إلى فيتنام بعد غياب 100 يوم
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ق���ال رئ��ي�����س جم��ل�����س �لأم����ة �ل��ك��وي��ت��ي، 

�م�س �لأحد، �إن ما ت�سل من �أخبار ب�ساأن 

�لأحمد  �سباح  �ل�سيخ  �لبالد  �أمري  �سحة 

“مطمئنة جد�«. �جلابر �ل�سباح 

وك��ت��ب م�����رزوق �ل���غ���امن، ع��ل��ى ح�����س��اب 

�هلل  “ن�ساأل  ت��وي��ر  ع��ل��ى  �لأم����ة  جم��ل�����س 

وطنه  �إىل  ورج��وع��ه  �سفائه  يف  يعجل  �أن 

قريبا«. و�سعبه 

ل��ل�����س��ف��رية  “نقلت  �ل����غ����امن  و�أ�����س����اف 

�لأم��ري��ك��ي��ة ت��ق��دي��ر �ل��ربمل��ان �ل��ك��وي��ت��ي ملا 

و�لوليات  �لأمريكية  �لرئا�سة  به  قامت 

�مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة م��ن �إر����س���ال ط��ائ��رة 

�لبالد  �أمري  �سمو  لنقل  �لطبية  �لرئا�سة 

وك���ل م���ا ق���دم���وه م���ن دع���م وع����ون ���س��و�ء 

كو�در �أو طو�قم طبية«.

وق����ال����ت وك����ال����ة �لأن�����ب�����اء �ل��ك��وي��ت��ي��ة، 

�ل��ك��وي��ت )91 ع��ام��ا(  �أم���ري  �إن  �خل��م��ي�����س، 

ل�ستكمال  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  �إىل  و���س��ل 

ح��ال��ة �سحية  �أن����ه يف  م�����س��ي��ف��ة  �ل���ع���الج، 

م�ستقرة.

االنباط - وكاالت

بقيام  �أمريكية،  �إع��الم  و�سائل  �أف��ادت 

�ملحلية  �مل��ح��ك��م��ة  ب���اإح���ر�ق  م��ت��ظ��اه��ري��ن 

وم��ق��ر �ل�����س��رط��ة يف ولي����ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 

�لأمريكية.

ون�������س���رت ���س��رط��ة م��ن��ط��ق��ة �أوك���الن���د 

ب��ي��ان��ا ع��ل��ى ���س��ف��ح��ت��ه��ا �ل��ر���س��م��ي��ة ع��ل��ى 

“توير”  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل 

“قام �مل��ت��ظ��اه��رون ب��اإ���س��ر�م  ق��ال��ت ف��ي��ه: 

�ل���ن���ار يف حم��ك��م��ة م��ق��اط��ع��ة �ألم����ي����د�«. 

�لعنا�سر  ه��ذه  ق��ام��ت  �ل��ب��ي��ان:  و�أ���س��اف 

غ���ري �مل��ن�����س��ب��ط��ة ب��اإل��ق��اء ق��ن��اب��ل ح��ارق��ة 

�لنو�فذ  وح��ط��م��و�  �ل�سرطة  م��رك��ز  على 

و���س��وه��و� ك���ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال�����س��ل��ط��ات يف 

�ملنطقة«.

و�ن������دل������ع������ت �لح������ت������ج������اج������ات ����س���د 

�أعقاب  يف  �ل�سرطة  ووح�سية  �لعن�سرية 

مقتل �لأمريكي من �أ�سل �أفريقي جورج 

�سرطي  جثم  بعدما  ت��ويف  �ل��ذي  فلويد، 

ت�سع  م��ن  ي��ق��رب  مل��ا  رق��ب��ت��ه  ع��ل��ى  بركبته 

دقائق �أثناء �حتجازه يف مايو/ �أيار.

االنباط - وكاالت

فيتنام،  يف  �ل�سحية  �ل�سلطات  �أعلنت 

�إ�سابتني حمليتني  �م�س �لأحد، ت�سجيل 

�مل�ستجد،  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دت��ني 

�إ�سابة  حالة  �أول  ر�سد  من  يومني  بعد 

بالوباء يف �لبالد منذ نحو مائة يوم.

�خلا�سة  �لتوجيهية  �للجنة  و�أك���دت 

ب����ال����وق����اي����ة م�����ن �ل�����ف�����ريو������س �ل���ت���اج���ي 

�أن  فيتنام  يف  �ن��ت�����س��اره  على  و�ل�سيطرة 

�مل�����س��اب��ني �جل��دي��دي��ن ه��م��ا م�����س��ن��ة )71 

و�سط  ن��ان��غ  د�  مدينة  �سكان  م��ن  ع��ام��ا( 

17 عاما من �سكان  �لبالد، و�ساب يف �سن 

مقاطعة كو�نغ كغاي �ملجاورة، 

بالفريو�س  �أ�سيب  �ل�ساب  �أن  ويعتقد 

من  “كوفيد-19”  مر�س  ي�سبب  �ل��ذي 

طريق  يف  �آخ��ر  ملري�س  خمالطته  خ��الل 

عودته �إىل مكان �إقامته.

�لإ�سابات  �إجمايل عدد  و�رتفع بذلك 

فيتنام  يف  ت�سجيلها  مت  �لتي  بالفريو�س 

�إ���س��اب��ة،   420 �إىل  ب��د�ي��ة �جل��ائ��ح��ة  م��ن��ذ 

ت�سجيل  دون  ن�����س��ط��ة،  ح���ال���ة   55 م��ن��ه��ا 

يز�ل  ول  بعد،  �لوباء  عن  ناجمة  وفيات 

�لبالد قيد  �ألف �سخ�س يف   11 �أكر من 

�ل�سحي. �حلجر 

جديدة  �إ���س��اب��ات  فيتنام  ت�سجل  ومل 

99 يوما حتى  ب�”كوفيد-19” على مدى 

�حلني  ذل��ك  ومنذ  �ملا�سي،  �جلمعة  ي��وم 

مت ر�سد خم�س �إ�سابات جديدة.

�ل�سلطات  ب���ادرت  �ل��ظ��روف،  ه��ذه  ويف 

�إىل �إعادة حالة �لتاأهب �لوبائي و�تخذت 

���س��ل�����س��ل��ة خ���ط���و�ت يف م�����س��ع��ى ل��ل��ح��د من 

�إع��ادة فر�س  ذل��ك  �ل��وب��اء، مبا يف  تف�سي 

�لإلز�مية  �لجتماعي  �لتباعد  �إج��ر�ء�ت 

و�إل����غ����اء ج��م��ي��ع  ن���ان���غ،  د�  �ل�������س���ارم���ة يف 

�ملباريات �ملحلية لكرة �لقدم يف �لبالد.

االنباط - وكاالت

فل�سطينيا  م��و�ط��ن��ا   27 ����س��ت�����س��ه��د   

ب��ي��ن��ه��م 7 �أط���ف���ال و���س��ي��دت��ان، و�أ���س��ي��ب 

1070 �آخرون، و�عتقل نحو 2330 خالل 

�لن�سف �لأول من �لعام 2020.

و�أو����س���ح م��رك��ز ع��ب��د �هلل �حل����ور�ين 

ل��ل��در����س��ات و�ل��ت��وث��ي��ق �ل��ت��اب��ع ل��د�ئ��رة 

�لعمل و�لتخطيط يف منظمة �لتحرير، 

يف تقريره �لتوثيقي �لذي �سدر، �م�س، 

ح����ول �أب�����رز �لن��ت��ه��اك��ات �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

خالل �لن�سف �لأول من �لعام �جلاري، 

ب��ع��م��ل  ���س��ل��ط��ات �لح����ت����الل ق���ام���ت  �ن 

و�ع�����د�د خ��ط��ط وط����رح ع���ط���اء�ت لبناء 

م�ستوطنات  يف  �ل�سكنية  �لوحد�ت  �آلف 

�ل�سفة �لغربية و�لقد�س �ملحتلة.

�لح����ت����الل  ق�������و�ت  �أن  �إىل  و�أ������س�����ار 

 )357( �لول  �ل��ن�����س��ف  خ����الل  ه��دم��ت 

و)221(  بيتا   )136( منها  ومن�ساأة،  بيتا 

من�ساأة، و54% من جممل عمليات �لهدم 

ت���ل���ك ت����رك����زت يف حم��اف��ظ��ت��ي �خل��ل��ي��ل 

و�لقد�س �ملحتلة، 

 )27( �رت����ق����ى  �ل���ت���ق���ري���ر:  يف  وج������اء 

�سهيد� من بينهم )7( �أطفال و�سيدتني 

�لر��سي  �لحتالل يف  قو�ت  �يدي  على 

�لفل�سطينية خالل �لن�سف �لول حيث 

�رتقى )17(  �سهيد� يف �ل�سفة و�لقد�س 

و)10( �سهد�ء يف قطاع غ��زة وذل��ك من 

�ل�سبان  على  �ل��ر���س��ا���س  �ط���الق  خ��الل 

ميد�نية  �ع��د�م��ات  �سمنها  م��ن  �ل��ع��زل 

و�����س���ح���ة �م�����ام ���س��م��ع �ل���ع���امل وب�����س��ره 

حتتجزهم  �لتي  �ل�سهد�ء  ع��دد  بلغ  كما 

 )63( ث��الج��ات��ه��ا  يف  �لح��ت��الل  �سلطات 

يف خم��ال��ف��ة ���س��ارخ��ه ل��ل��ق��ان��ون �ل���دويل 

�لن�ساين .

خ��الل  �لح��ت��الل  �سلطات  و�ع��ت��ق��ل��ت 

م��ن  ك����ل  يف   )2330( �لول  �ل���ن�������س���ف 

�ل�����س��ف��ة و�ل��ق��د���س وع��ل��ى ح����دود ق��ط��اع 

و)70(  ط��ف��اًل   )304( بينهم  م��ن   ، غ��زة 

���س��ي��دة ب��ح�����س��ب ه��ي��ئ��ة ����س���وؤون �ل���س��رى 

و�مل��ح��رري��ن، وي��ع��اين �ل���س��رى �و���س��اع��ا 

م��ع��ي�����س��ي��ة ���س��ع��ب��ة ن��ت��ي��ج��ة �مل���م���ار����س���ات 

وحرمانهم  �جلماعي  و�لعقاب  �لقمعية 

من �ب�سط حقوقهم �مل�سروعة �لتي ن�س 

حتتجز  حيث  �ل����دويل.  �ل��ق��ان��ون  عليها 

���س��ج��ون��ه��ا نحو  ���س��ل��ط��ات �لح���ت���الل يف 

بينهم )160( طفال  �أ�سري� من   )4700(

معتقال   )365( ون��ح��و  ���س��ي��دة،  و)41( 

�ملعتقلني  ب��ني  وم��ن  ت��ه��م��ة،  دون  �د�ري����ا 

�أم��ر����س��ا  ي��ع��ان��ون  �أ����س���ري�  ن��ح��و )700( 

خمتلفة مهددة حياتهم باخلطر يف ظل 

�ملتعمد من  �ل��ط��ب��ي  و�له���م���ال  ك��ورون��ا 

قبل �د�رة �سجون �لحتالل.

ق���ام ج��ي�����س �لح���ت���الل با�سابة  ف��ي��م��ا 

يف  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ا   )1070( ن���ح���و  وج������رح 

ك���اف���ة �ن���ح���اء �لر������س����ي �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

���س��ل��ط��ات �لح��ت��الل  وذل���ك نتيجة ق��م��ع 

ل��ل��م��و�ط��ن��ني �مل��ح��ت��ج��ني ع��ل��ى ���س��ي��ا���س��ة 

�لحتالل �لعن�سرية وم�سادرة �لر��سي 

وهدم �ملنازل و�غالق �لبلد�ت و�لقرى.

فلسطين.. 27 شهيدا و1070 مصابا و2330 معتقال بالنصف االول 
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الـريـا�ضي

االنباط – عمان

ت��ع��ق��د ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل����إحت���اد ال��ع��رب��ي 

الثانية عن طريق  الريا�سية جل�ستها  لل�سحافة 

االت�سال املرئي عن بعد عرب تطبيق زووم وذلك 

يف ال�����س��اع��ة ال��راب��ع��ة م��ن م�����س��اء ال��ي��وم االإث��ن��ن 

بتوقيت ال�سعودية برئا�سة الزميل حممد جميل 

ال�سادة  وح�����س��ور  االحت���اد  – رئي�س  ال��ق��ادر  عبد 

يف  اللجنة  و�ستبحث  التنفيذية  اللجنة  اأع�ساء 

جدول  على  مدرجة  مو�سوعات  ع��دة  اجتماعها 

االأع����م����ال ل��ع��ل اأب����رزه����ا ح�����س��ب ال���زم���ي���ل ع��وين 

االع�مي  الناطق  ل���إحت��اد  العام  االأم��ن  فريج 

امل�������س���ادق���ة ع���ل���ى حم�������س���ر اج���ت���م���اع اجل��م��ع��ي��ة 

نهاية  عمان  يف  عقد  وال��ذي  ل���إحت��اد  العمومية 

االأول  االجتماع  وكذلك   2019 لعام  ني�سان  �سهر 

الفرتة  ع��ن  امل���ايل  وال��ت��ق��ري��ر  التنفيذية  للجنة 

ن�ساطات االحتاد  اإىل جانب بحث خطة  ال�سابقة 

ن�ساطات متعددة  به من  قام  وما  لل�سنة احلالية 

االحتاد  مع  املهمة  التعاون  اتفاقية  توقيع  منها 

تفعيلها  �سبل  يف  وال��ب��ح��ث  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��ع��رب��ي 

االإفريقي  االحتاد  مع  املوقعة  االتفاقية  وكذلك 

ل���ك���رة ال���ق���دم وم����ن امل��ن��ت��ظ��ر اأن ت��ط��ل��ق ال��ل��ج��ن��ة 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة خ�����ل االج���ت���م���اع م�������س���روع م��ي��ث��اق 

الريا�سي  ب��االإع���م  بالعاملن  اخلا�س  ال�سرف 

بالنظر الأهمية هذا امليثاق يف و�سع ا�سرتاتيجية 

عمل  من  القادمة  املرحلة  واحتياجات  تتنا�سب 

اأع�ساء  .و�سي�ستمع  العربي  الريا�سي  االع����م 

التي  واالأف��ك��ار  ل���إق��رتاح��ات  التنفيذية  اللجنة 

اللجنة  اأع�����س��اء  ال�����س��ادة  يطرحها  اأن  امل��ق��رر  م��ن 

التنفيذية خ�ل االإجتماع .

11

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع االلكرتوين

 انسحاب هاليب من بطولة باليرمو للتنس
رومانيا – وكاالت

اإن جنمة التن�س الرومانية �سيمونا هاليب  قال منظمون االأحد، 

املفتوحة  ب��ال��ريم��و  ب��ط��ول��ة  م��ن  ان�سحبت  ع��امل��ًي��ا،  ال��ث��ان��ي��ة  امل�سنفة 

من  القادمن  باإخ�ساع  االإيطالية  ال�سلطات  ق��رار  عقب  لل�سيدات 

ال��ع��دوى  تف�سي  ا���س��ت��م��رار  م��ع  ال�سحي  للحجر  وروم��ان��ي��ا  ب��ل��غ��اري��ا، 

االإي��ط��ايل  ال�سحة  وزي���ر  وق���ال  االن��ت�����س��ار.  �سريع  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 

روبرتو �سبريانزا يوم اجلمعة املا�سي، اإن االأ�سخا�س الذين تواجدوا 

يف بلغاريا ورومانيا خ�ل اآخر 14 يوًما �سيخ�سعون للحجر ال�سحي 

اإيطاليا يف خطوة تهدف اإىل منع انتقال حاالت  اإىل  لدى و�سولهم 

التي  البطولة  باملا مدير  دي  اأوليفيريو  وقال  اخلارج.  العدوى من 

من املقرر اأن تنطلق يف عا�سمة �سقلية يف الثالث من اأغ�سط�س/اآب 

الثانية عامليا  امل�سنفة  ال�سديد علمنا بقرار  “ل�أ�سف  بيان  املقبل يف 

اإلغاء م�ساركتها يف البطولة”.

 اجتماع تنفيذية االتحاد العربي للصحافة الرياضية

 جوارديوال يخشى مواجهة الريال

 قائمة النخبة الندية السلة تصدر اليوم

 النجم خلفان ضيف جلسات الجيل المبهر

مدريد – وكاالت

�سدد االإ�سباين بيب جوارديوال، املدير 

���س��ي��ت��ي، ع��ل��ى �سعوبة  مل��ان�����س�����س��رت  ال��ف��ن��ي 

نهائي  باإياب ثمن  ريال مدريد،  مواجهة 

دوري اأب��ط��ال اأوروب����ا. وق���ال ج��واردي��وال، 

خ�������ل ت�������س���ري���ح���ات ن��ق��ل��ت��ه��ا ���س��ح��ي��ف��ة 

لدى  يكن  مل  “اإذا  االإ�سبانية:  “ماركا” 
�سد  م�سكلة  �سنواجه  اجل���وع،  ال�عبن 

نتاأهل”. ل��ن  اأن��ن��ا  م��دري��د، مبعنى  ري���ال 

م��دري��د،  ري���ال  يعرفون  “اإنهم  واأ���س��اف: 

وي��ع��رف��ون ك���ل م���ا ل��دي��ه��م م���ن ك���ف���اءة يف 

فريقي  “العبو  وت��اب��ع:  املراكز”.  جميع 

دوري  نهائيات  مل�ساهدة  يجل�سون  ك��ان��وا 

ري��ال مدريد،  يلعبها  ك��ان  التي  االأب��ط��ال 

من  لي�س  لذلك  الفريق،  ه��ذا  ويعرفون 

خا�س”.  ب�سيء  اأخ��ربه��م  اأن  ال�����س��روري 

قلي�  “�سنتحدث  ج���واردي���وال:  واأردف 

���س��يء  ال  ل��ك��ن  امل����ب����اراة،  يف  �سنفعله  ع��م��ا 

املو�سم،  ه��ذا  ب��ه  قمنا  م��ق��ارن��ة مب��ا  مميز 

على  ت�ساعد  ل��ن  التكتيكات  ف���اإن  ل��ذل��ك 

اأي  اأو  التكتيكات  ���س��واء  ب��امل��ب��اراة،  ال��ف��وز 

داخل  امل��وج��ودة  الطاقة  بل  خا�س،  �سيء 

من  ال��ن��وع  “هذا  واخ��ت��ت��م:  العب”.  ك��ل 

امل��ب��اري��ات اخل��ا���س��ة، ت��وج��د رغ��ب��ة م��ن كل 

ُيذكر  الفوز”.  ملحاولة  الفريق  يف  العب 

 7 ي��وم  اإقامته  املُ��ق��رر  اأن لقاء االإي���اب من 

اأغ�سط�س/اآب املقبل، حيث انتهت مواجهة 

الذهاب يف “�سانتياجو برنابيو” بخ�سارة 

املريجني )1-2(.

االنباط – عمان

م���ن امل���ق���رر اأن ت�����س��در ال��ل��ج��ن��ة امل��وؤق��ت��ه 

الحت����اد ك����رة ال�����س��ل��ة ال���ي���وم االث���ن���ن ق��ائ��م��ة 

 2021-2020 للمو�سم  املمتاز  الأندية  النخبة 

ف��اإن  مطلعة  م�سادر  وبح�سب  ال�سلة،  بكرة 

م��ن قبل  اإع���داده���ا  ال��ت��ي مت  النخبة  ق��ائ��م��ة 

 A القائمة  كالتايل:  ج��اءت  اللجنةاملوؤقته 

حم���م���ود ع���اب���دي���ن- م����رتي ب��و���س��ة- ن�����س��ال 

ال�سيوري- كنعان-فخري  مالك  ال�سريف- 

مو�سى الزعبي

ال��ق��ائ��م��ة B ي��و���س��ف اب����و وزن�����ة- حممد 

�ساهر- اأحمد اعبيد- مو�سى مطلق- يو�سف 

العواملة- خالد اأبو عبود

ال��ق��ائ��م��ة C م��و���س��ى ال��ع��و���س��ي- اأح��م��د 

الطويل-  ي��زن  الهندي-  اأ���س��رف  حمار�سة- 

زيد عبا�س- اإبراهيم حماتي

ال��ق��ائ��م��ة D حم��م��د ح�����س��ون��ة- خ��ل��دون 

ب�سام-  ابراهيم  الزيتاوي-  ه�سام  رقية-  اأبو 

غازي ال�س�ح- يو�سف �ستات

ابراهيم- �سامي بزيع-  E فادي  القائمة 

ام���ن اب���و ح���وا����س- زي���ن ال���ن���ج���داوي- فهد 

ك�سفت  ذلك  اإىل  النجداوي  كيدان  ترجلي- 

امل�سادر عن توجه اللجنة لرفع قيمة جائزة 

بطل املو�سم اجلديد ل100 األف دينار اأردين، 

لتقدمي  اللجنة  به  �ستتجه  ال��ذي  الوقت  يف 

مبلغ 40 األ���ف دي��ن��ار ل��ك��ل ن���ادي م��ن اأن��دي��ة 

املمتاز نظري امل�ساركة يف املو�سم اجلديد.

الدوحة – خا�ص

ت�ست�سيف جل�سات اجليل املبهر املبا�سرة 

هذا االأ�سبوع جنم الكرة القطرية والعب 

اإبراهيم  النادي العربي الريا�سي ال�سابق 

خلفان يف حديث خا�س عن اأبرز حمطات 

م�����س��ريت��ه ال���م��ع��ة يف ع���امل ك���رة ال��ق��دم، 

 GA4good@ ح�����س��اب  ع���رب  وذل�����ك 

الرابعة  عند  االأربعاء  يوم  اإن�ستغرام  على 

م�������س���اًء ب��ت��وق��ي��ت ال�����دوح�����ة. و���س��ي��ت��ط��رق 

خلفان، الذي يعمل حالياً حملً� ريا�سياً 

�سبورت�س”  اإن  “بي  ق���ن���وات  مب��ج��م��وع��ة 

واالإرث،  للم�ساريع  العليا  للجنة  و�سفرياً 

مب�سريته  الهامة  املحطات  من  ع��دد  اإىل 

االح���رتاف���ي���ة وم���ن ب��ي��ن��ه��ا م�����س��ارك��ت��ه مع 

امل���ن���ت���خ���ب ال���ق���ط���ري يف اأومل����ب����ي����اد ل��و���س 

اأجنلو�س يف عام 1984. ويف متام اخلام�سة 

مع  االأوىل  اجلل�سة  انتهاء  وعقب  م�ساًء، 

كرة  العبة  تطل  خلفان،  اإبراهيم  النجم 

القدم ناديا ندمي على اجلماهري مبا�سرة 

للحديث   GA4good@ ح�ساب  عرب 

القدم  ك��رة  ريا�سة  يف  املبهرة  رحلتها  عن 

اأفغان�ستان  يف  راأ���س��ه��ا  م�سقط  م��ن  ب��داي��ة 

وح��ت��ى اح��رتاف��ه��ا ك���رة ال��ق��دم يف اأوروب����ا. 

و���س��ت��ت��ن��اول ن����دمي، ال��ت��ي ت��ل��ع��ب يف مركز 

اجلناح بنادي باري�س �سان جريمان، عدداً 

من املو�سوعات الهامة على راأ�سها ق�سية 

امل�����س��اواة ب��ن اجل��ن�����س��ن، وال��ت��ي ت��ع��د من 

املبهر،  اجليل  لربنامج  الرئي�سية  القيم 

م�سلطة ال�سوء على رحلتها منذ جلوئها 

عمرها.  من  ع�سرة  الثانية  يف  للدمنارك 

وتعليقاً على تنظيم جل�سات هذا االأ�سبوع، 

اإدارة  م��دي��ر  اخل���وري،  نا�سر  ال�سيد  ق��ال 

�سعداء  “اإننا  املبهر:  اجل��ي��ل  يف  ال��ربام��ج 

القطرية  القدم  كرة  اأ�سطورة  با�ست�سافة 

اإبراهيم خلفان واال�ستماع حلديثه ال�سيق 

���س��ه��ادة حية  واإجن���ازات���ه يف  ع��ن م�سريته 

ع��ل��ى ت��اري��خ ك���رة ال��ق��دم يف دول���ة قطر”.

املرتقب  باللقاء  ك��ذل��ك  اخل���وري  ورح���ب 

“نتطلع  وق��ال:  ن��دمي،  ناديا  ال�عبة  مع 

كذلك للحديث مع ناديا ندمي واال�ستماع 

لق�سة حياتها امللهمة واآرائها حول ق�سية 

امل�ساواة بن اجلن�سن يف عامل كرة القدم 

واملجتمع ب�سفة عامة”.

االنباط – عمان

الوحدات  لنادي  املوؤقتة  اللجنة  رئي�س  ق��ال 

ت��ويل  ك��ب��ري  العزايزة،” ���س��رف  وج��ي��ه  ال��ع��ن 

رئا�سة اللجنة املوؤقتة لنادي الوحدات، املوؤ�س�سة 

ال��وط��ن��ي��ة ب��ام��ت��ي��از، وال���ت���ي ق��دم��ت وم����ا ت���زال 

ونفتخر  االأردن��ي��ة،  والريا�سة  لل�سباب  الكثري 

ث��ق��اف��ي��ا واجتماعيا  ال�����س��رح وم��ن��ج��زات��ه  ب��ه��ذا 

الفريق خ���ل هذه  ب���روح  و�سنعمل  وري��ا���س��ي��ا، 

يليق  م��ا  لتقدمي  وجنتهد  االنتقالية،  ال��ف��رتة 

وجماهريته  الوحدات  ومنجزات  وتاريخ  باإ�سم 

اجلارفة”. جاء ذلك يف اول ت�سريحات عزايزة 

للموقع الر�سمي ل��ن��ادي ال��وح��دات ف��ور اع���ن 

ل��ن��ادي  امل��وؤق��ت��ة  اللجنة  ا���س��م��اء  ال�����س��ب��اب  وزارة 

اه��ل خميم  اع��رف  ال��وح��دات ر�سميا، م�سيفا: 

ون���ادي ال��وح��دات، وم��ا يهمنا واع�����س��اء اللجنة 

املوؤقتة، ت�سيري اأعمال املوؤ�س�سة وموا�سلة البناء 

واالجن���از ، ول��ن ندخر جهدا يف تقدمي ك��ل ما 

والفرق  االأن�سطة  جلميع  وم��ادي��ا  معنويا  يلزم 

الريا�سية التي متار�س حتت قبته، ونعد بتذليل 

يعترب  التي  اجن��ازات��ه  اأم���ام م�سرية  ال�سعوبات 

فريق الكرة االأول واجهتها، وهو الرقم ال�سعب 

يف معادلة الكرة االأردنية، ومقبل على مناف�سات 

ق��وي��ة يف دوري امل��ح��رتف��ن ل��ك��رة ال���ق���دم، وم��ا 

يهمنا ان يبقى ال�سرح الوحداتي �ساخما خ�ل 

مدة الفرتة االنتقالية التي ت�سل اىل 3 �سهور، 

هيئته  ميكن  ال��ذي  املنا�سب  بال�سكل  وجتهيزه 

العامة من اختيار هيئة ادارية قادمة، و�سنبقى 

اآخر  ال��وح��دات واأبنائه وجماهريه اىل  يف ع��ون 

عهد جلنتنا املوؤقتة”.

وعند �سوؤال عزايزة: “متى �ستتم دعوة اع�ساء 

اللجنة املوؤقتة لعقد اأوىل اجتماعاتهم؟ اأجاب: 

غدا “ اليوم “ اإن �ساء اهلل �سيتم عقد االجتماع 

االأول الع�ساء اللجنة املوؤقتة، والتي ت�سم اىل 

املحامي  �سلباية،  زي��اد  الزم�ء  كل من  جانبي 

رم�����س��ان خم��ل��وف، ول��ي��د ق��ن��دي��ل، ع��ب��دال��ق��ادر 

كل  ال�سباب  وزراة  ملمثلي  باالإ�سافة  ن�سرة،  اب��و 

و�سنعمد  الكباريتي،  حممد  الق�ساة،  اأن�س  من 

االإداري����ة، وال��ب��دء مبهمتنا  املنا�سب  اىل توزيع 

ال��وح��دات  اب��ن��اء  وقفة جميع  فيها  نحتاج  التي 

وجماهريه لتجاوز هذه املرحلة، واملرور مبركب 

الوحدات اىل بر النجاحات واالجن���ازات خ�ل 

مدتنا الزمنية”. ورد عزايزة على �سوؤال:” ماذا 

يحمل وجيه عزايزة من اأفكار لتجاوز ال�سعوبات 

املالية التي يعي�سها النادي حاليا؟ بالقول: كما 

املوؤقتة  اللجنة  يف  الفريق  ب��روح  نعمل  ا�سلفت 

ال����وح����دات، و���س��ن��ب��ذل ما  ن����ادي  لت�سيري ام����ور 

افكار  املالية، ولدي  ال�سعوبات  بو�سعنا لتذليل 

بالتوجه اىل رجال االأعمال، وعدد من املوؤ�س�سات 

ب��ه��دف جلب ال��دع��م امل���ايل ل��ل��وح��دات، ولدينا 

خطتنا لذلك، فقد اطلعت على جميع ما يخ�س 

نادي الوحدات واحتياجاته، لكن جناحنا اي�سا 

معقود على وقفة جميع ابناء وحمبي وجماهري 

نادي الوحدات .

االنباط – عمان

اأندية كرة القدم يف خمتلف الدرجات  تعاين 

التي �سربتها،  املالية  ب��االأزم��ة  وا�سح  تفاقم  من 

االمر الذي جعلها عاجزة عن االيفاء مب�ستلزمات 

وك�سفت  ر�سميا.  للمناف�سات  ت�ستعد  التي  فرقها 

نتيجة تراجع  ك��ب��رية  ازم���ة مالية  ع��ن  االأن��دي��ة 

امل��ايل ال��ذي حت�سل عليه وخ�سو�سا من  الدعم 

ال���ق���دم، اإىل ج��ان��ب ارت���ف���اع النفقات  احت���اد ك���رة 

املتعلقة بتجهيز فرقها بحثا عن نتائج طموحة، 

اإ����س���اف���ة اإىل ت����اأث����ريات ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا.ول��ف��ت 

ال��درج��ات ل )ب��رتا(  اأن��دي��ة يف خمتلف  م�سوؤولو 

اإىل اأن اأزمة كورونا، فاقمت من معاناتهم املالية، 

وجعلتهم عاجزين عن تلبية احتياجات ال�عبن 

واملدربن، ما يوؤثر �سلبا على النتائج. واأكد رئي�س 

نادي ال�سريح عمر العجلوين الذي يلعب فريقه 

املالية  ال�سيا�سة  اأن  اأندية املحرتفن،  يف م�ساف 

اجلديدة الحتاد الكرة، ا�سهمت بتخفي�س الدعم 

امل��ادي ل�أندية، االأم��ر الذي انعك�س على اأو�ساع 

الفرق امل�ساركة يف البطوالت. واأو�سح العجلوين 

اأن اللعب يف دوري املحرتفن يحتاج ملبالغ مالية 

بالرغم  ولكن  الفرق،  بالتزامات  ل�إيفاء  كبرية 

م���ن ذل����ك ق����ام احت�����اد ال���ك���رة ب��ت��خ��ف��ي�����س دع��م��ه 

كما  الراعية،  ال�سركة  ان�سحاب  نتيجة  ل�ندية، 

مت تخفي�س قيمة جوائز البطوالت، اإ�سافة اإىل 

التاأثريات ال�سلبية جلائحة كورونا.

ن��ادي  ال��ك��رة يف  ، ك�سف م��دي��ر ن�ساط  ب����دوره 

الريموك جهاد عطية عن رغبة غري معلنة ر�سميا 

ال���دوري،  باإلغاء  االأوىل  ال��درج��ة  اندية  قبل  من 

املخ�س�سات  بتخفي�س  الكرة  احت��اد  قيام  نتيجة 

املالية املوجهة الأندية الدرجة االأوىل. واأ�ساف ان 

االندية تعاين من �سائقة مالية، وخ�سو�سا اأندية 

الدرجة االأوىل التي مل حترك �ساكنا حتى االن 

لدعوة فرقها للتدريبات، ب�سبب عدم قدرتها على 

االيفاء بالتزامات ال�عبن واملدربن. من جانبه 

اأكد رئي�س نادي �سباب حوارة راتب �سطناوي، اأن 

االأزم��ة املالية ت�سكل التحدي االأكرب ل�أندية يف 

خمتلف الدرجات، متمنيا على احتاد الكرة زيادة 

االق���ل عدم  اأو على  امل��ال��ي��ة  االن��دي��ة  خم�س�سات 

تطالب  االن��دي��ة  بع�س  ب���داأت  حيث  تخفي�سها، 

ب�سبب  املو�سم،  الثانية هذا  الدرجة  باإلغاء دوري 

�سح املوارد املالية. اأما رئي�س نادي عجلون رجائي 

اندية  م�ساف  يف  فريقه  يلعب  ال��ذي  ال�سمادي 

االردن��ي��ة  ال��ك��رة  اأن  اعترب  الثالثة، فقد  ال��درج��ة 

زاخرة باملواهب، ولكن م�سكلتها احلقيقية تتمثل 

بغياب الدعم املادي الكايف .

االنباط – عمان

توج الفار�س �ستفن يعقوب بفئة الكبار يف 

نادي  كاأ�س  بطولة  من  الرابعة  اجلولة  ختام 

اجلواد العربي لفرو�سية القفز عن احلواجز، 

ال���ت���ي اأق���ام���ه���ا ن������ادي اجل�������واد ع��ل��ى م��ي��دان��ه 

الفرو�سية  احت��اد  اأع�ساء  بح�سور   ، اخلارجي 

امللكي وممثلي اللجنة االوملبية ل��سراف على 

تعليمات  وف��ق  ، ويف غياب اجلمهور  البطولة 

امللكي،  ال��ف��رو���س��ي��ة  واحت����اد  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة 

برئا�سة  جلنة  اجلولة  مناف�سات  اأدارت  حيث 

اأحمد قري�سة الرئي�س التنفيذي الإدارة القوة 

للفرو�سية ون��ادي اجل��واد العربي، ومدير عام 

البطولة خ�سر  العربي ومدير  ن��ادي اجل��واد 

الق�سري ،حيث قال الق�سري  وثمنت  ادارة نادي 

اجلواد العربي ممثلة ب�سركة القوة للفرو�سية 

ب��ال�����س��ك��ر اجل���زي���ل للجنة االومل��ب��ي��ة والحت���اد 

الفرو�سية امللكي االردين ولوزارة ال�سباب على 

جهودهم املبذولة التى مكنت ادارة نادي اجلواد 

االوىل  الر�سيمة  البطولة  اقامة  من  العربي 

خ�له ازمة كورنا ،.واأقيمت مناف�سات اجلولة، 

وفقا ل�سروط وتعليمات احتاد الفرو�سية امللكي 

االأردين، املتعلقة مبزاولة البطوالت الوطنية 

للفرو�سية، وكان 166م�ساركة لفار�س وفار�سة 

�ساركوا بالبطولة من مراكر العريان فور�ست 

وا�سطب�ت  اخل��ي��ل  و�سهيل  وال�سيفي  هيل 

كيايل وفر�سان النادي.

ويف اخل��ت��ام مت ت��ت��وي��ج ال��ف��ر���س��ان اأ���س��ح��اب 

املراكز االأوىل عل النحو التايل:

�سم،   135-130 ح��واج��ز  ب��اإرت��ف��اع  ف��ئ��ة   –
)اك�سرتا  اجل���واد  يعقوب على  االأول:���س��ت��ف��ن 

حمزة  ال���ث���اين:  61ث،   :27 وب���زم���ن  ت�����س��اك��و( 

ال��ك�����س��واين ع��ل��ى اجل����واد )ه��اب��ي��ن�����س( وب��زم��ن 

80: 63 ث، الثالث: ن�سوح كيايل على اجلواد 

الرابع:رامي   ،64  :59 وبزمن  فاكتور(  )اك�س 

 :31 �ساهن على اجل���واد )ك��ام��ربدج( وبزمن 

77ث، اخل��ام�����س: ع��م��ر ح�����س��ون ع��ل��ى اجل���واد 

واربعة اخطاء،  99: 60 ث  )نيكوتن( وبزمن 

)هوت  اجل���واد  على  املومني  ال�ساد�س:حممد 

�سوت(  وبزمن 48: 73 ث واربعة اخطاء.

120 �سم، االأول: �ستفن يعقوب على   فئة 

على  البكري  ت�ساكو(يو�سف  )اك�سرتا  اجل��واد 

56:51، الثاين:  اجلواد )امي�سورا زد( وبزمن 

زد(  )ام��ي�����س��ورا  ال��ب��ك��ري على اجل����واد  يو�سف 

ك��ي��ايل على  ب�����س��ر  ال��ث��ال��ث:   ،56 :80 وب��زم��ن 

اجلواد )كادن�س( وبزمن 08: 69، الرابع: علي 

ابو حمور على اجلواد )كونرتاو( وبزمن 97: 

55ث وارب��ع��ة اخ��ط��اء.، اخل��ام�����س: حممد ابو 

خمور على اجلواد )كالور�س( وبزمن92: 67ث 

على  املومني  ليان  ال�ساد�س:  اخطاء.،  واربعة 

واربعة  03: 68 ث  وبزمن  )كا�سنجر(  اجل��واد 

اخطاء

 العزايزة .. الوحدات قادر على العودة الى النجاحات

كورونا تفاقم معاناة وأزمات االندية

 يعقوب بطل الكبار لفروسية  نادي الجواد
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القول الفصل

الذي  للحال  العقل  تقييم  بداًل من  قلوبنا  التفا�ؤل يف  اأن نحمل  اأردنا  ما  اإذا 

ال�صعوبات  االنتهاء، مع  على  تقارب  فاإن حياتها  الورقية،  ال�صحف  اإليه  ��صلت 

�حملت  االأع��وام،  ع�صرات  اإىل  امتدت  التي  م�صريتها  تواجه  التي  �التحديات 

االأردين. �االإن�صان  الوطن  ر�صالة  خاللها 

ق��ب��ل ج��ائ��ح��ة ك���ور�ن���ا، ك��ان��ت ه���ذه ال�����ص��ح��ف تعي�ش م��رح��ل��ة اح��ت�����ص��ار ج��راء 

ال��ك��ل��ي ع��ل��ى االإع���الن الق�صائي  ال��ت��ج��اري، �اع��ت��م��اده��ا  ت��راج��ع ح��ج��م االإع���الن 

موؤ�ص�صات  يف  ال�صنوية  اال�صرتاكات  حجم  تراجع  جانب  اإىل  احلكومي،  �نظريه 

الد�لة �لدى االأفراد، ب�صبب التوجه العام الذي اأ�صاب االأردنيني �الب�صرية يف 

ا�صتحوذت  التي  االجتماعي  التوا�صل  مبواقع  ممثلة  التكنولوجيا  نحو  العامل 

االإعالن. على  كلي  �صبه  ب�صكل 

بوقف  احلكومي  �القرار  اأجمع  �العامل  االأردن  اأ�صاب  الذي  الفاير��ش  �مع 

لدميومة  نظراً  االأزم��ة  زادت  ال��ع��د�ى،  لنقل  جتنباً  الورقية  ال�صحف  اإ���ص��دار 

اإىل  �اإداريني �كلف ت�صغيل، مع ��صول االإيرادات  االإنفاق من ر�اتب �صحفيني 

لُتوِقف  حكومية  باإبرة  حقنها  بل  �فاتها،  عملية  يف  الت�صريع  يعني  ما  ال�صفر، 

قلبها.  نب�ش 

تتميز  التي  الورقية،  ال�صحف  الأهمية  الطبيعي  الرتاجع  هذا  جانب  �اإىل 

�حتليلها  املعلومة  نقل  يف  الدقة  يتوخى  مهني  اإعالمي  مب�صتوى  غريها  د�ن 

الدنيا،  حد�دها  يف  باتت  التناف�ش  على  املوؤ�ص�صات  هذه  ق��درة  ف��اإّن  �تف�صريها، 

باقي  ح�صاب  على  حم��ددة  اإعالمية  نوافذ  يف  املعلومات  تدفق  النح�صار  نظراً 

التي  املعرفة  منابع  جتفيف  يف  حقيقية  حكومية  م�صاهمة  يعني  ما  املوؤ�ص�صات، 

للقارئ. اأن تقدم  املفرت�ش  من 

كما اأن مطالب اإدارات ال�صحف اليومية من احلكومة تذهب يف مهب الريح، 

�م��اء  ك��ه��رب��اء  م��ن  الت�صغيل  كلف  خف�ش  يف  بامل�صاهمة  يتعلق  فيما  خ�صو�صاً 

الد�لة  ت�صم  حيث  �احل��ر،  ال��ورق  على  ال�صريبة  ن�صب  خف�ش  مع  بالتوازي 

االإطالق. �لي�ش مفهوم على  ب�صكل غري مقبول  ال�صحف  اأنات  اأمام  اذانها 

�ال  اليومية،  ال�صحفية  املوؤ�ص�صات  اأهمية  فهم  على  قادرة  غري  الد�لة  اليوم 

د�رها، �ال حتمية �جودها، بل على العك�ش متاماً فهي ت�صارك يف تفريغ �صاحة 

دقيقة،  اأخباراً غري  ليتناقلوا  االجتماعي  التوا�صل  ر�اد مواقع  ل�صالح  االإعالم 

للمواطن  �االإ���ص��اءة  ال�صخ�صية،  �اغتيال  اال�صاعة  �ب��ث  التحليل  يف  �يتفننوا 

�الوطن، �احلاالت يف هذا االطار عديدة �م�صهودة �ال ميكن اإنكارها، خ�صو�صاً 

"فو�صى".  باأّنها  اإحدى مقاالته  امللك هذه احلالة يف  �قد ��صف جاللة 

حمفوفة  البقاء  �عملية  ج��داً،  خطري  طرق  مفرتق  على  اليومية  ال�صحف 

ترى  ال  النه�صة،  حكومة  باأّنها  نف�صها  على  تطلق  التي  �احلكومة  باملخاطر، 

تقوم  �نقدرها  نحرتمها  �احدة  اإعالمية  �موؤ�ص�صة  بوك  �الفي�ش  تويرت  �صوى 

االأخبار. بنقل 

احلكومة  تغول  من  موؤ�ص�صاته  حلماية  بالتحرك  مطالب  ال�صحفي  الو�صط 

�صنوات،  اآخر  تاآكلت  التي  نقابته  الر�ح من جديد يف  بث  على  يعمل  �اأن  عليها، 

املوؤ�ص�صات  تقتل هذه  باأن  لها  ال�صماح  ر�صالة قوية مفادها عدم  للحكومة  لت�صل 

اأب��داً  اأنف�صهم  يخذلوا  ال  اأن  ال�صحفيني  على  �الب�صاطة.  ال�صهولة  ه��ذه  بكل 

اأمام املخطط القائم على قتل ال�صحف اليومية رغم كل ما قدمته  �ي�صت�صلموا 

من  الد�لة  ت�صتفيق  فهل  مف�صلية.  �طنية  مواقف  من  �تاريخها  عمرها  من 

غيبوبتها؟!

الجغبير حسين 

االنباط- عماد جماهد

يف  الف�صائية  �امل��رك��ب��ات  امل�صابر  ت�صافر 

ال��ف�����ص��اء اخل��ارج��ي �صمن م�����ص��ارات �ط��رق 

امل�صوؤ�ل  الف�صاء  مهند�ش  يقررها  حم��ددة 

اأ�  ال��ق��م��ر  ن��ح��و  ال�����ص��ف��ر  خ��ط��ة  ت�صميم  ع��ن 

ال�صم�صية،  املجموعة  يف  املق�صود  ال��ك��وك��ب 

�ذل������ك ب���ن���اء ع���ل���ى م���ك���ان �ج������ود ال��ك��وك��ب 

االأر�ش  موقع  اىل  ن�صبة  الف�صاء  يف  ال�صيار 

�ال�صم�ش.

امل�صبار  ي��ع��رف  ك��ي��ف  ال�����ص��وؤال ه��و  �ل��ك��ن 

الف�صاء حيث ال طريق معني يف  طريقه يف 

ال�صماء؟

بجهاز  م��ز�د  االأم��ل  م�صبار  اأن  احلقيقة 

حت���دي���د امل����وق����ع ب���وا����ص���ط���ة ال���ن���ج���وم، �م���ن 

خ���الل���ه���ا مي��ك��ن��ه حت���دي���د م���وق���ع���ه �امل�������ص���ار 

حتديد  ف��ج��ه��از  امل��ري��خ،  ن��ح��و  ي�صلكه  ال���ذي 

للنجوم  حقيقية  �صورة  فيه  مرمج  املوقع 

�ال�����ر�ج ال�����ص��م��ا�ي��ة امل���وج���ودة يف ال�����ص��م��اء 

�املحيطة بالطريق الذي ي�صلكه يف الف�صاء 

منذ حلظة اخلر�ج من مداره حول االأر�ش 

�حتى ��صوله الكوكب االأحمر.

ال��ط��ري��ق��ة ال���ت���ي اع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا جم�����ش 

االأم������ل يف حت���دي���د امل�������ص���ار يف ط��ري��ق��ة م��ن 

بالعرب  تذكرنا  بالنجوم،  االه��ت��داء  خ��الل 

يف  كثريا  عليها  اعتمد�ا  الذين  القدم  منذ 

ال  حيث  �صفرهم  اجت��اه  لتحديد  ال�صحراء 

املطلوب  االجت���اه  اإىل  يهديهم  دليل  يوجد 

اأ� البحر،  �صوى النجوم �صواء كانوا يف الر 

�صتخفيه  ال�����ص��ح��راء  يف  دل��ي��ل  اأي  اأن  ح��ي��ث 

ال���ري���اح �االأت����رب����ة، ك��م��ا ي�����ص��ت��ح��ي��ل حت��دي��د 

جنوم  �صوى  �املحيطات،  البحار  يف  عالمة 

ال�����ص��م��اء ال��ت��ي مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا حت��دي��د 

مثل  الرئي�صية  االأرب��ع��ة  �اجل��ه��ات  االأم��اك��ن 

لذلك  �الغرب،  �ال�صرق  �اجلنوب  ال�صمال 

كانت  �مواقعها  النجوم  اأ�صماء  معرفة  فان 

اأن  حتى  الع�صور،  تلك  اإن�صان  لكل  اأ�صا�صية 

رعي  يف  �عملهم  بلوغهم  مب��ج��رد  الغلمان 

االأغ���ن���ام ك��ان��وا ي��ع��ل��م��ون��ه��م م��واق��ع ال��ن��ج��وم 

��صورها يف ال�صماء لكي يتمكنوا من العودة 

ال�صياع  ال�صحراء خوفا من  بيوتهم يف  اإىل 

�الهالك.

مبواقعها  ال�����ص��م��اء  يف  ال��ن��ج��وم  �ج���ود  اإن 

هي  بل  �صدفة،  ت��اأت  مل  ��صورها  �اأ�صكالها 

االإن�����ص��ان،  م��ق��درة م��ن اهلل ع��ز �ج��ل ملنفعة 

�ه���ذا م��ا ب��ي��ن��ه اهلل ت��ع��اىل يف ع���دة اآي����ات يف 

القران الكرمي، يقول تعاىل يف االآية 97 من 

�صورة االأنعام:) �هو الذي جعل لكم النجوم 

ل��ت��ه��ت��د�ا ب��ه��ا يف ظ��ل��م��ات ال���ر �ال��ب��ح��ر، قد 

ف�صلنا االآيات لقوم يعلمون(.

تف�صريه  رح��م��ه اهلل يف  ك��ث��ري  اب���ن  ي��ق��ول 

االآي����ة ال��ك��رمي��ة: ق���ال ب��ع�����ش ال�����ص��ل��ف: من 

اعتقد يف هذه النجوم غري ثالث فقد اأخطا 

�كذب على اهلل �صبحانه، اأن اهلل جعلها زينة 

بها  �يهتدى  لل�صياطني،  �رجوما  لل�صماء، 

يف ظلمات الر �البحر.

يقول عز  النحل  �صورة  16 من  االآي��ة  �يف 

�ج���ل: )�ع��الم��ات �ب��ال��ن��ج��م ه��م ي��ه��ت��د�ن( 

“�عالمات”  تف�صريها:  يف  كثري  ابن  يقول 

اأي دالئل من جبال كبار �اآكام �صغار �نحو 

ذل����ك، ي�����ص��ت��دل ب��ه��ا امل�����ص��اف��ر�ن ب���را �ب��ح��را 

اإذا ���ص��ل��وا ال��ط��ري��ق. �ق��ول��ه: �ب��ال��ن��ج��م هم 

يهتد�ن، اأي يف ظالم الليل.

ال���ذي ي��ق��راأ ه���ذه االآي����ات ال��ك��رمي��ة التي 

انها  يظن  بالنجوم،  االهتداء  معاين  حتمل 

ك��ان��ت ت��ط��ب��ق يف ال�����ص��ح��راء �ال��ب��ح��ار على 

االأر�ش يف القر�ن �الع�صور القدمية فقط، 

�مواقعها  النجوم  على  نعتمد  نعد  مل  �اأن��ه 

ال�صفر  �م��ك��ان  امل��وق��ع  لتحديد  ال�����ص��م��اء  يف 

الف�صاء  �تكنولوجيا  العلمي  التطور  بعد 

يف ال���وق���ت احل�����ايل ح���ي���ث اأج����ه����زة حت��دي��د 

املغناطي�صية،  �البو�صالت  اجلغرايف  املوقع 

بدقة  امل�صافر  تهدي  �التي  املعبدة  �الطرق 

اىل مكان ال�صفر املق�صود.

الف�صاء  يف  الف�صائية  املركبات  �صفر  اإن 

الوا�صع ال ميكن اأن يتم د�ن العودة للنجوم 

�مواقعها يف ال�صماء، �هذا يعني اأن االهتداء 

ينطبق  الكرمية  االآي��ة  يف  �رد  كما  بالنجوم 

امل�صتوى  عن  النظر  بغ�ش  الع�صور  كل  على 

ال��ع��ل��م��ي �ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ال����ذي ����ص��ل اإل��ي��ه 

ال�صحراء  يف  اجلمال  على  فامل�صافر  الب�صر، 

�امل�صبار  النجوم،  على  يعتمد  كان  الوا�صعة 

امل�صافر اإىل الكواكب ال�صيارة يهتدي كذلك 

ع��ل��ى ال���ن���ج���وم، �ه����ذا دل���ي���ل اع���ج���ازي على 

معاين هذه االآية الكرمية التي تنطبق على 

كل الع�صور �االأزمان!!!

االنباط-قطر

امل��ع��ر���ش ال����د�يل ال��رائ��د مب��ج��ال االأم����ن ال��داخ��ل��ي �ال��دف��اع 

لعام  ند�اته  برنامج  عن  االأ��صط،  ال�صرق  م�صتوى  على  املدين 

2020. ��صيقّدم املعر�ش الذي يعود اإىل الد�حة يف اأكتوبر املقبل 

�صيناق�ش خاللها  اأي����ام،  ث��الث��ة  م���دار  ع��ل��ى  ال��ن��د�ات  م��ن  ع���دداً 

لعامل  الرئي�صية  اال�صرتاتيجيات  االأم��ن  �خ��راء  القرار  �صناع 

االآفاق  اأماناً يف مرحلة ما بعد كوفيد-19 �غري ذلك من  اأكرث 

االأخرى. امل�صتقبلية 

اإطار  يف  ل�صاعتني  منها  كٌل  ت�صتمّر  التي  الند�ات  ��صتجري 

اأكتوبر   28 اإىل   26 من  عقده  املزمع  املعر�ش  من   13 ال�  ال��د�رة 

فيمركز الد�حة للمعار�ش �املوؤمترات.

االثنني  ي��وم  ظهر  بعد  االأ�ىل  الند�ة  تنعقد  اأن  املقرر  �م��ن 

26 اأك���ت���وب���ر ب���ع���ن���وان ال��ت�����ص��م��ي��م االآم������ن: االأم������ن ال�����ص��ي��راين 

املقايي�ش  �صتتنا�لتكنولوجيا  �التي  اجل��دي��دة؛  �التكنولوجيا 

اأكتوبر   27 ال��ث��الث��اء  ن���د�ة  احل��ي��وي��ة �االأمت��ت��ة. يف ح��ني حتمل 

بعد  املنعقدة  اجلل�صة  ��صرتكز  الكرى،  الفعاليات  اأمن  عنوان 

اإدارة االأزم����ات �االأم���ن  ال��ي��وم ع��ل��ى م��و���ص��وع  ال��ظ��ه��ر م��ن نف�ش 

�ينتهي  كوفيد-19.  بعد  ما  مرحلة  يف  الو�صع  تقييم  ال�صحي: 

ال��رن��ام��ج ي���وم االأرب����ع����اء 28 اأك��ت��وب��ر م���ع ج��ل�����ص��ة حت���ت ع��ن��وان 

مكافحة احلرائق: نظام االأمن �الطوارئ.

التنفيذي  الرئي�ش  جونوت،  يان  ال�صيد  قال  املنا�صبة،  �بهذه 

الداخلية  ل���وزارة  �اخل��دم��ات  اال�صت�صارات  �صركة  �صيفيبول،  ل��� 

ال��ن��د�ات  تنظيم  »مت  ميليبول:  ف��ع��ال��ي��ات  �رئ��ي�����ش  الفرن�صية، 

التعا�ن  م��ن  امل��دين  �ال��دف��اع  ال��داخ��ل��ي  االأم���ن  لتمكني قطاعي 

م��ع��اً ل��و���ص��ع ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات ج��دي��دة ل��ع��امٍل اأك���رث اأم���ان���اً، �ذل��ك 

اأن  �نتوقع  كوفيد-19.  جائحة  من  املُ�صتفادة  ال��در����ش  ظل  يف 

ب�صكل كبري  القطاعني  نتائج الرنامج على هذين  توؤثر معظم 

 2020 قطر  ميليبول  معر�ش  اأن  ال��ع��امل.�مب��ا  اأن��ح��اء  جميع  يف 

بعد  تنظيمها  يتم  ال��ق��ط��اع  يف  نوعها  م��ن  فعالية  اأ�ل  �صيكون 

النقا�صات  بع�ش  عقد  نتوقع  فاإننا  ك��وف��ي��د-19،  جائحة  تف�صي 

املبتكرة،  �االإج��راءات  العمليات  حول  تو�صيات  لتقدمي  البّناءة 

امل�صتقبل. يف  العاملية  ال��ط��وارئ  ح���االت  م��ع  التعامل  اأج���ل  م��ن 

بالن�صبة  خا�صة  اأهمية  الكرى  الفعاليات  اأمن  لند�ة  ��صيكون 

لكرة  العامل  كاأ�ش  بطولة  ال�صت�صافة  ت�صتعّد  التي  قطر،  لد�لة 

بطولة  املقبل  ال��ع��ام  ت�صت�صيف  اأن  امل��رّج��ح  �م��ن   ،2022 ال��ق��دم 

العربية«. املنتخبات 

اجلهات  نخبة  با�صتقطاب  قطر  ميليبول  معر�ش  جنح  �قد 

ال��ع��ار���ص��ة م��ن خم��ت��ل��ف اأن��ح��اء ال����د�ل اال���ص��ك��ن��دن��اف��ي��ة �اأ�ر�ب����ا 

�صرق  �مناطق  االأمريكية  املتحدة  �ال��والي��ات  املتحدة  �اململكة 

قائمة  �ت�صمل  االأق�����ص��ى.  �ال�صرق  االأ����ص��ط  �ال�صرق  املتو�صط 

اجل��ه��ات ال��ع��ار���ص��ة اأ���ص��م��اًء ب���ارزة م��ن ق��ط��اع��ي االأم���ن ال��داخ��ل��ي 

�االأن��ظ��م��ة  امل���ع���دات  جم���االت  يف  �املتخ�ص�صة  امل���دين  �ال���دف���اع 

اال�صت�صارية. �املنتجات �اخلدمات 

�ت�صم قائمة اجلهات العار�صة التي اأكدت م�صاركتها موردي 

امل��ن��ت��ج��ات �االأن��ظ��م��ة ال��ه��ن��د���ص��ي��ة اخل��ا���ص��ة مب��ك��اف��ح��ة احل��رائ��ق 

على  �التدريب  اخلدمات  �ا�صت�صاريي  التحتية؛  البنى  �حماية 

الدخولوم�صّنعي  اإدارة  اأنظمة  �م�صّنعي  ال�صالمة؛  اإج���راءات 

اأنظمة امل�صادقة �االأمن االإلكرت�ين؛ �ا�صت�صاريني متخ�ص�صني 

االأل��ي��اف  االأزم������ات؛ �م�����وردي  �اإدارة  امل��خ��اط��ر  ت��ق��ي��ي��م  مب��ج��ال 

�التحليل  ال��ق��ي��ا���ش  اأج���ه���زة  �م��ن��ت��ج��ي  ال��ن�����ص��ي��ج��ي��ة؛  �امل��ن��ت��ج��ات 

�ال��ت��ن��ق��ل �ال��ك��ه��ر�ب�����ص��ري��ات؛ ����ص��رك��ات االت�������ص���االت �اأن��ظ��م��ة 

االإر�صال، اإىل جانب موردي االأ�صلحة �الذخائر.

����ص��ُي��ع��ق��د امل���ع���ر����ش ال���ف���ري���د م����ن ن���وع���ه يف ال���ق���ط���اع حت��ت 

ال��رع��اي��ةال��ك��رمي��ة ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ مت��ي��م ب��ن ح��م��د اآل 

القطرية،  الداخلية  �زارة  �با�صت�صافة  قطر،  د�ل��ة  اأم��ري  ثاين 

املتخ�ص�صة  الفرن�صية  كوميك�صبوزيوم  �صركة  م��ع  �ب��ال��ت��ع��ا�ن 

اإي  اآي  ائ��ت��الف ج��ي  ع��ن  ال��د�ل��ي��ة مم��ِث��ل��ًة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  بتنظيم 

م��ي��ل��ي��ب��ول ب��ق��ي��ادة ���ص��ي��ف��ي��ب��ول، ���ص��رك��ة اال���ص��ت�����ص��ارات �اخل��دم��ات 

لوزارة الداخلية الفرن�صية.كما �صيحل �زير الداخلية الفرن�صي 

�صيف �صرف على املعر�ش.

اأكرث   2020 قطر  ميليبول  معر�ش  ي�صتقبل  اأن  املتوقع  �من 

من 200 جهة عار�صة �حوايل 8000 زائر.�تتاح من�صة الت�صجيل 

�ال��ز�ار  العار�صة  اجل��ه��ات  اأم��ام  حالياً  للمعر�ش  االإلكرت�نية 

االإل��ك��رت�ين:  امل��وق��ع  ع��ر  ال��ق��ط��اع جم��ان��اً  املتخ�ص�صني يف  م��ن 

.www.milipolqatar.com

 مسبار االمل يهتدي في طريقه الى المريخ باالعتماد على اآلية 
الكريمة »وعالمات وبالنجم هم يهتدون«

برنامج ندوات معرض ميليبول قطر 2020

 األطفال وتناول السكريات.. كيف 
فند العلم »الخرافة«؟

 هل شرب الماء البارد ضار؟.. 
األطباء يجيبون

االنباط-وكاالت

اأن  االآب���اء �االأم��ه��ات  يعتقد كثري من 

يف  خ�صو�صا  لل�صكريات،  اأطفالهم  تنا�ل 

ن�صاطهم،  امل�صاء، يزيد من فرط  �صاعات 

االأمر الذي يربك نظام حياتهم اليومي 

�ي��ج��ع��ل��ه��م م�����ص��ت��ي��ق��ظ��ني ل��ي��ال ل�����ص��اع��ات 

اأطول.

لكن هذا االعتقاد لي�ش له �صند علمي 

درا���ص��ات  نتائج  بح�صب  �صحي،  دل��ي��ل  اأ� 

عدة اأثبتت اأن تنا�ل االأطفال لل�صكريات 

ال يوؤثر ب�صكل عام على ن�صاطهم، كما اأنه 

ال يعيق نومهم.

�بداأت م�صاألة تاأثري ال�صكر على ن�صاط 

االأطفال ��صلوكهم تثري اهتمام الباحثني 

ذلك  �تبع  املا�صي،  القرن  ت�صعينيات  يف 

ك��ان  ال���درا����ص���ات،  م��ن  �صل�صلة  االه��ت��م��ام 

اأبرزها يف منت�صف هذا العقد.

 ففي درا�صة ن�صرت نتائجها عام 1995 

تو�صلت  م��ا  فح�صت  “غاما”،  جملة  يف 

�رق����ة علمية،   16 ع��ر  23 جت��رب��ة  اإل��ي��ه 

ب�صكل  “ال�صكر�ز  اأن  اإىل  املوؤلفون  خل�ش 

رئ��ي�����ص��ي ال ي��وؤث��ر ع��ل��ى ���ص��ل��وك االأط��ف��ال 

موقع  ذك���ر  �ف��ق��م��ا  املعريف”،  اأدائ���ه���م  اأ� 

توداي«. نيوز  “ميديكال 
اأن  اح���ت���م���ال  اإىل  امل���وؤل���ف���ون  �اأ�����ص����ار 

ي�����ص��ت��ج��ي��ب ع����دد حم�����د�د م���ن االأط���ف���ال 

ع��ام،  ب�صكل  لكن  لل�صكر،  خمتلف  ب�صكل 

بالتاأكيد  هناك  لي�ش  اأن��ه  العلماء  اأث��ب��ت 

االأطفال  ن�صاط  على  لل�صكر  كبري  تاأثري 

��صلوكهم كما يعتقد العديد من االآباء.

لديهم  االأطفال  كان  اإذا  ما  �الختبار 

ح�صا�صية ب�صكل خا�ش جتاه ال�صكر، قارن 

االأط��ف��ال،  م��ن  جمموعتني  ب��ني  باحثون 

25 طفال  ا�صتملت املجموعة االأ�ىل على 

 5�  3 بني  اأعمارهم  ت��رتا�ح  “طبيعيا” 
23 طفال  م��ن  الثانية  �ت��األ��ف��ت  ���ص��ن��وات، 

اآبا�ؤهم باأنهم  اأع��وام، ��صفهم  بني 6 �10 

ح�صا�صون لل�صكر.

جتريبية  حميات   3 اأ�صرة  كل  �اتبعت 

م���ع اأط��ف��ال��ه��م مل����دة 3 اأ����ص���اب���ي���ع. �ك��ان��ت 

��صفهم  مت  الذين  االأط��ف��ال  اأن  املفاجاأة 

باأنهم ح�صا�صون لل�صكر مل تظهر عليهم 

فيما  اإح�����ص��ائ��ي��ة  دالل����ة  ذات  ف�����وارق  اأي 

يتعلق باملتغريات ال�صلوكية �املعرفية.

درا�صة جديدة  2017، ظهرت  عام  �يف 

لعلوم  الد�لية  املجلة  يف  نتائجها  ن�صرت 

الغذاء �التغذية، در�ش خاللها الباحثون 

تاأثري ا�صتهالك ال�صكر على نوم ��صلوك 

287 طفال، ترتا�ح اأعمارهم بني 8 اأعوام 

�12 عاما.

ا�صتهالك  اأن  اإىل  الباحثون  �خل�ش 

ال�����ص��ك��ر مل ي��ك��ن م��رت��ب��ط��ا مب�����ص��ك��الت يف 

ال�صلوك اأ� النوم، رغم اأن 81 باملئة منهم 

ت���ن���ا�ل���وا ك��م��ي��ات م���ن ال�����ص��ك��ر اأك����رث من 

املو�صى بها.

االنباط-وكاالت

رمب��ا �صمعت اأك��رث من م��رة اأن��ه يجب 

على االإن�صان تنا�ل اأكر قدر ممكن من 

املاء يوميا من اأجل املحافظة على حيوية 

ما ال  بتنا�ل  ُين�صح  الغالب  اجل�صم، �يف 

امل��اء ل�صمان  اأك��واب من  يقل عن ثمانية 

كفاءة اأع�صاء ج�صمك على النحو االأمثل.

ل���ك���ن ال���������ص����وؤال االأه��������م �ف�����ق م��وق��ع 

يجب  ه���ل  توداي”:  ن��ي��وز  “ميديكال 
اأم يف درج���ة ح��رارة  ب���اردا  امل���اء  اأن ن�صرب 

الغرفة؟ �ما هي درجة احلرارة املنا�صبة 

مل����اء ال�������ص���رب؟ �ه����ل ي��خ��ت��ل��ف ذل����ك من 

�صخ�ش الآخر؟

ي��ق��ول االأط���ب���اء اإن ���ص��رب امل���اء ال��ب��ارد 

االأع���را����ش  ت��ف��اق��م  اإىل  ي����وؤدي  اأن  مي��ك��ن 

ال��ن��اج��م��ة ل����دى االأ����ص���خ���ا����ش امل�����ص��اب��ني 

ناجتة عن  االرت�صاح، �هي حالة  مبر�ش 

تلف االأع�صاب يف اأنبوب الطعام )املريء(، 

مما مينعه من ه�صمه يف املعدة.

اأن ي�صاعد �صرب املاء ال�صاخن  �ميكن 

يف تهدئة امل��ريء �ارت��خ��اءه، االأم��ر الذي 

ال��ط��ع��ام على نحو  اب��ت��الع  ب���د�ره  ي�صهل 

اأف�صل، �بالتايل ه�صمه يف املعدة بكفاءة 

اأعلى.

االنباط-وكاالت

املختلفة،  الب�صائع  �صركات �صحن  اأعلنت 

فري��ش  لقاح  ل�صحن  مهيئة”  “غري  اأنها 

�صانعي  من  ��صوله  حال  امل�صتجد،  كور�نا 

االأد�ية، اإىل مليارات الب�صر حول العامل.

�ت����واج����ه ����ص���رك���ات ال�����ص��ح��ن، م�����ص��ك��الت 

ترتا�ح من حمد�دية �صعة �صفن �طائرات 

ال�����ص��ح��ن، اإىل ع���دم �����ص���وح ال���ر�ؤي���ة ح��ول 

موعد ��صول اللقاح.

ال�صحن  جم��ال  يف  العاملون  يكافح  كما 

الورقية  التعامالت  من  للحد  �صنوات  منذ 

القدمية  التكنولوجيا  �حت��دي��ث  امل��ره��ق��ة، 

�صتبطئ  �التي  الن�صاط،  يعتمد عليها  التي 

حما�لة نقل قوارير اللقاح.

لوباء  لقاح  اإىل  التو�صل  جهود  �تواجه 

ال��ع��راق��ي��ل،  م���ن  ال��ك��ث��ري  “كوفيد-19” 
اآم����ن يف �ق��ت  ف��م��ه��م��ة ال��ت��و���ص��ل اإىل ل��ق��اح 

�صيق يعد اأمرا �صعبا، كما اأن مهمة توزيعه 

اإذ  ���ص��ه��ل��ة،  لي�صت  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  ج��م��ي��ع  يف 

االقت�صاد  ت��دع��م  ال��ت��ي  التحتية  البنية  اأن 

طويل  انكما�ش  اأج���ل  م��ن  تتقل�ش  ال��ع��امل��ي 

اإىل  االأد�ي����ة  ���ص��رك��ات  االأم���د، بينما حت��ت��اج 

يف  اأهمية  االأك��رث  “املنتج  الإط��الق  التو�صع 

التاريخ احلديث«.

ال�صحن  ���ص��رك��ات  ب���اإح���دى  امل��دي��ر  �ق���ال 

اجلوي االأمريكية، نيل جونز، خالل ند�ة 

ع��ر االإن��رتن��ت ه��ذا االأ���ص��ب��وع م��ع مديرين 

م�صتعدين”،  “ل�صنا  اآخ���ري���ن:  تنفيذيني 

�فق ما ذكرت �كالة “بلومبريغ” لالأنباء.

ف���اإن  ه��ن��ا،  ���ص��ادق��ني  “لنكن  �اأ�����ص����اف: 

���ص��ال���ص��ل ت��وري��د ال��ل��ق��اح اأك���رث ت��ع��ق��ي��دا من 

ال�صخ�صية  الوقاية  معدات  توريد  �صل�صلة 

)م��ث��ل ال��ك��م��ام��ات �ال���ق���ف���ازات(.. ال ُت��دم��ر 

تركها  مت  اإذا  ال�صخ�صية  ال��وق��اي��ة  م��ع��دات 

اللقاح  اأم��ا  اأي��ام،  لب�صعة  املطار  م��درج  على 

ُيدمر«. ف�صوف 

االأد�ية  رئي�ش ق�صم  بد�ره، قدر موؤخراً 

يف ���ص��رك��ة ���ص��ح��ن ج�����وي، ي���دع���ى ج��ول��ي��ان 

طراز  من  �اح��دة  �صحن  طائرة  اإن  �صات�ش، 

جرعة  مليون  حمل  777” ميكنها  “بوينغ 

اأن �صحن  ي��ع��ن��ي  ال��ل��ق��اح، مم���ا  م���ن  ف���ردي���ة 

�صكان  لن�صف  اللقاح  م��ن  م��زد�ج��ة  جرعة 

ط���ائ���رة  اآالف   8 ح�����وايل  ي��ت��ط��ل��ب  ال���ع���امل 

�صحن.

م�����ص��ك��ل��ة اأخ������رى ت��ت��ع��ل��ق ب��ال�����ص��ح��ن ه��ي 

ال��ت��ري��د، ف��ق��د ق���ال م�����ص��وؤ�ل��و ال�����ص��ح��ة اإن 

اإىل  االأرج���ح  على  �صيحتاج  املنتظر  اللقاح 

احلفاظ عليه يف درجة حرارة ترتا�ح من 2 

8 درجات مئوية طوال عملية ال�صحن،  اإىل 

تقنيات  بع�ش  ال�صحن  يتطلب  قد  �لذلك 

يتعر�ش  ال  ت��ق��دم��ا، حتى  االأك���رث  ال��ت��ري��د 

اللقاح الأي عوامل قد توؤدي الإف�صاده.

اآخ����ر ي��ط��رح ن��ف�����ص��ه ف��ي��م��ا يتعلق  ����ص���وؤال 

بنقل اللقاح، �هو كيفية اإي�صاله من خالل 

املناطق  اإىل  �م��ك��ل��ف��ة،  دق��ي��ق��ة  ن��ق��ل  عملية 

النائية �الفقرية، حيث ُت�صتخدم الطائرات 

من د�ن طيار االآن لتوزيع االأد�ية.

�ال ت����زال االإج���اب���ة ع��ل��ى ذل���ك ال�����ص��وؤال 

جمال  يف  العاملني  ف��اإن  ل��ذا  �ا�صحة،  غري 

التفكري  اإىل  بحاجة  اأنهم  يدركون  ال�صحن 

ينتظر�ن  لكنهم  لذلك؛  اجليد  �التنظيم 

االإ������ص�����ارة ب���و����ص���ول ال���ل���ق���اح م����ن ���ص��رك��ات 

االأد�ية.

ف��اإن  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�صحة  ل�منظمة  ��ف��ق��ا 

هناك اأكرث من 160 لقاحا لفري��ش كور�نا 

��صل  فقط  منهم   25 حاليا،  التطوير  قيد 

ملرحلة التجارب على الب�صر.

يتم  التي  اللقاح  ت�صنيع  �صفقات  �رغ��م 

العاملني  كبار  يتوقع  االأي��ام،  هذه  اإبرامها 

�صي�صكل  ال���ت���وزي���ع  اأن  ال�����ص��ي��دل��ة  مب��ج��ال 

التحدي االأكر للجميع، �لي�ش الت�صنيع.

�ق�������ال ال���رئ���ي�������ش ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����ص��رك��ة 

كينيث  االأد�ية،  �ت�صنيع  “مريك” الإنتاج 
ال��ن��ا���ش عن  ي��ت��ح��دث  م��ا  “كثريا  ف���راي���زر: 

ال��ل��غ��ز ال��ع��ل��م��ي امل��ت��م��ث��ل يف ال��ت��ق��دم ب��ل��ق��اح 

ن���اج���ح.. يف ب��ع�����ش ال���ن���واح���ي، رمب����ا ت��ك��ون 

امل�صكلة االأ�صعب هي التوزيع«.

�تابع: “ال اأحد منا يف اأمان حتى ي�صبح 

ُي��ع��ط��ى  ج��م��ي��ع��ن��ا ب���اأم���ان، ل��ذل��ك ي��ج��ب اأن 

نحن  �ا���ص��ع.  ن��ط��اق  على  للب�صرية  ال��ل��ق��اح 

اإىل لقاح ميكننا �صنعه �توزيعه يف  بحاجة 

اأنحاء العامل«.

 بعد تصنيع لقاح كورونا.. عقبة جديدة في الحرب على الوباء


