
االنباط-عمان

ق�����ال وزي������ر امل���ال���ي���ة ال���دك���ت���ور حم��م��د 

خالل  التفتي�شية  اجل��والت  ان  الع�شع�س 

كانت  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�شف 

عن  واأ���ش��ف��رت  احل��ق��ائ��ق  لتق�شي  نتيجة 

حت��ق��ي��ق ف���روق���ات م��ال��ي��ة ب��ق��ي��م��ة 371 

دينار  مليون   146 منها  دي��ن��ار  مليون 

ال�شريبي،  ال��ت��دق��ي��ق  اإج������راءات  نتيجة 

اإج����راءات  نتيجة  دي��ن��ار  مليون   225 و 

التفتي�س.

واأ�����ش����اف، خ����الل م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي يف 

مدير  مع  االثنني  ام�س  ال���وزراء  رئا�شة 

عام دائرة �شريبة الدخل واملبيعات ح�شام 

اأب����و ع��ل��ي، اإن احل��ك��وم��ة م��ل��ت��زم��ة ب��ع��دم 

املواطنني  على  ج��دي��دة  �شرائب  ف��ر���س 

ح��ت��ى يف اأ����ش���ع���ب ال����ظ����روف ال���ت���ي منر 

فريو�س  جائحة  الآث���ار  نتيجة  االآن  بها 

كورونا.

واكد الع�شع�س ان وزارة املالية �شتعمل 

ع��ل��ى ت���وري���د ك���ل م���ا ي��ت��م حت�����ش��ي��ل��ه من 

ال�شريبي  والتفتي�س  التدقيق  عمليات 

�شيتم تخ�شي�شه الأوجه  للخزينة، حيث 

االإنفاق ال�شرورية كدعم اخلبز.

ب���اب  ف��ت��ح��ت  احل���ك���وم���ة  اأن  واأو������ش�����ح 

الت�شويات.

التفا�صيل �ص »3«

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الرزاز: ننظر بسيناريوهات تعيد 
األلق للصحافة الورقية

برئاسة العجارمة.. لجنة مؤقتة 
إلدارة شؤون نقابة المعلمين 

الثالثاء   7  ذو اجلحة  1441 هـ  - املوافق    28  متوز  2020 م - العدد  5408   - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

العسعس: الجوالت التفتيشية حققت 
371 مليون دينار فروقات ضريبية 

وغرامات مستحقة

القاهرة: لن نقبل أي تعدي على الخطوط الحمراء في ليبيا

الجيش المصري.. الى الغرب در 

االنباط - عمان

راك���ان  ال��زم��ي��ل  ال�شحفيني  نقيب  ق���ال 

ال�����ش��ع��اي��دة، ان رئ��ي�����س ال�������وزراء ال��دك��ت��ور 

ع��م��ر ال����رزاز اك���د ل���ه، ان »احل��ك��وم��ة تنظر 

لل�شحافة  االأل�����ق  ت��ع��ي��د  ���ش��ي��ن��اري��وه��ات  يف 

الورقية.«

على  ل��ه  ت��غ��ري��دة  يف  ال�شعايدة  وا���ش��اف 

اي�شا  اأكد  رئي�س احلكومة  ان  »الفي�شبوك« 

»اأن وزير االعالم اأجمد الع�شايلة م�شغول 

ومهتم بذلك ويتابع االمر يوميا.«

واو���ش��ح ان ه��ذا ال��ت��اأك��ي��د ج��اء يف �شياق 

ل��ق��اء ج��م��ع »ال��رئ��ي�����س« ب��ع��دد م��ن اأع�����ش��اء 

جمل�س النقباء.

موؤكدا ال�شعايدة »�شنبقى نعمل، كنقابة، 

يف الليل والنهار الإنقاذ ال�شحف الورقية.«

ام�س  ال����وزراء  رئا�شة  ق��د عقد يف  وك���ان 

االث����ن����ني، اج��ت��م��اع��ا ���ش��م رئ��ي�����س ال������وزراء 

ال��دك��ت��ور ع��م��ر ال�����رزاز، وجم��ل�����س ال��ن��ق��ب��اء، 

بناء على طلب رئي�س املجل�س نقيب اطباء 

اال�شنان، الدكتور عازم القدومي.

ال�شحفيني  ن��ق��ي��ب  االج��ت��م��اع  وح�����ش��ر 

املحامني  ونقيب  ال�شعايدة،  راك��ان  الزميل 

م�������ازن ار������ش�����ي�����دات، ون���ق���ي���ب امل��ه��ن��د���ش��ني 

املهند�شني  ونقيب  ال��زع��ب��ي،  �شمارة  اأح��م��د 

ونقيب  الفالحات،  عبدالهادي  الزراعيني 

اجل��ي��ول��وج��ي��ني ���ش��خ��ر ال���ن�������ش���ور، ون��ق��ي��ب 

املقاولني اأحمد اليعقوب.

االنباط - وكاالت

ال��دك��ت��ور  والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزي���ر  ق���رر 

ام�����س االث���ن���ني، ت�شكيل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ت��ي�����ش��ري 

املعلمني  نقابة  ���ش��وؤون  الإدارة  موؤقتة  جلنة 

اإداريا وماليا برئا�شة االأمني العام لل�شوؤون 

عمال  العجارمة،  نواف  الدكتور  التعليمية 

كف  املت�شمن  العامة  النيابة  ق��رار  بتنفيذ 

ووقف  ووقفها  النقابة  جمل�س  اأع�شاء  يد 

هيئاتها ملدة عامني.

من  ك��ال  ع�شويتها  يف  ال��ل��ج��ن��ة  وت�����ش��م 

ال��دك��ت��ور  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�����ش��وؤون  اإدارة  م��دي��ر 

ال�شوؤون  اإدارة  ومدير  الرو�شان،  م�شطفى 

املالية حممد املنا�شري، ومدير اإدارة املناهج 

الت�شريعات  ومدير  كنانة،  حممد  الدكتور 

الدكتور طارق الطراونة، ومديرة الطفولة 

ال��دك��ت��ورة ع��ال��ي��ة ع��رب��ي��ات، ورئ��ي�����س ق�شم 

���ش��ك��اوى وت��ظ��ل��م��ات امل��ع��ل��م��ني ع��ب��د ال��غ��ف��ور 

االول،  اجتماعها  اللجنة  القرعان.وعقدت 

املقبلة  املرحلة  يف  لعملها  ت�شورا  وو�شعت 

ومبا يحافظ على حقوق املعلمني واملعلمات 

واموال النقابة.

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط - وكاالت

االإ�شرائيلي،  ال�شجان  قهر  م��ن  بالرغم 

ا�شتخدام كل  اإىل  امل�شددة، وجلوئه  وقيوده 

اأن االأ�شرى  اإالاّ  اأ�شاليب االإذالل والتعذيب، 

االإجن��ازات،  ت�شجيل  وا�شلوا  الفل�شطينيني 

ال�شجن  واأ�شوار  الزنازين،  عتمة  متحدين 

ال��ع��ال��ي��ة، ومت��ك��ن ع���دد م��ن��ه��م م���ن اإك��م��ال 

تعليمهم اجلامعي يف مرحلته االأوىل.

ومت��ك��ن 52 اأ����ش���رياً يف ���ش��ج��ون االح��ت��الل 

من اإنهاء تعليمهم اجلامعي، وح�شلوا على 

القد�س  جامعة  م��ن  البكالوريو�س  درج���ة 

املفتوحة للعام الدرا�شي احلايل، من خالل 

��ع بني جهات حكومية  وقاّ برنامج م�شرك 

واجلامعة.

واأو������ش�����ح�����ت ه���ي���ئ���ة �������ش������وؤون االأ������ش�����رى 

االأ���ش��رى  تعليم  “برنامج  اأن  وامل��ح��رري��ن، 

ملذكرة تفاهم  نتاجاً  ال�شجون” ياأتي  داخل 

وهيئة  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  ب��ني  ��ع��ت  ُوقاّ

املفتوحة”،  ال���ق���د����س  وج���ام���ع���ة  االأ�����ش����رى 

ال��رن��ام��ج  ل��ه��ذا  ال��ت��دري�����س  اأن  اإىل  الف��ت��ة 

ح��ال��ي��اً م���وج���ود يف ���ش��ت��ة م��ع��ت��ق��الت وه���ي: 

)النقب، ورميون، واي�شل، وجلبوع، ونفحة، 

وع�شقالن(.

اإىل اجل���ه���ود احل��ث��ي��ث��ة  ال��ب��ي��ان  وت���ط���رق 

الهيئة وجامعة  ُتبذل من قبل طاقم  التي 

القد�س.

التفا�صيل �ص »10«

األسرى يحيلون الزنازين ألكاديميات.. و25 منهم يحصلون على »البكالوريوس«

االنباط - وكاالت

�شكري،  �شامح  امل�شري،  اخلارجية  وزير  قال 

اخل��ط��وط  ع��ل��ى  ت��ع��دي  اأي  تقبل  ل��ن  م�شر  اإن 

ل��ي��ب��ي��ا. فيما  ال��ت��ي مت حت��دي��ده��ا يف  احل���م���راء 

ا�شطفت عنا�شر القوات امل�شلحة امل�شرية، على 

وذل��ك يف ظل  ال��غ��رب��ي،  اال�شراتيجي  االجت���اه 

توترات ت�شهدها ال�شاحة الليبية.

وجاءت ت�شريحات �شكري يف موؤمتر �شحفي 

مع وزير اخلارجية ال�شعودي، االأمري في�شل بن 

فرحان.

واأك�����د ���ش��ك��ري ون���ظ���ريه ال�����ش��ع��ودي ���ش��رورة 

احل���ل ال�����ش��ي��ا���ش��ي ل���الأزم���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة، م��ع حفظ 

�شكري  وقال  امل�شري.  القومي  االأمن  ومراعاة 

اأن املوقف امل�شري �شاع لتحقيق ال�شالم  »نوؤكد 

واال����ش���ت���ق���رار يف ل��ي��ب��ي��ا ووق�����ف اإط�����الق ال���ن���ار، 

ا�شتقرار الو�شع  والهدف لي�س الت�شعيد واإمنا 

الع�شكرية«.  الناحية  من  الليبية  ال�شاحة  على 

واأ�����ش����اف »مل�����ش��ر م�����ش��ال��ح، م�����ش��ر ا���ش��ت��ه��دف��ت 

وتعر�س �شعبها لال�شتهداف من قبل املنظمات 

االإرهابية التي نفذت لالأرا�شي امل�شرية ب�شبب 

عن  �شتدافع  »م�شر  م��وؤك��دا  ليبيا«،  يف  الو�شع 

ال�شيا�شي  امل�شار  دف��ع  يف  و�شت�شتمر  م�شاحلها 

ول����ن ت��ق��ب��ل ب�����اأي ���ش��ك��ل اأي ن����وع م���ن ال��ت��ع��دي 

للخطوط احلمراء التي مت حتديدها«.

امل�شرية،  القوات  اىل ذلك، ا�شطفت عنا�شر 

ام�����س، ع��ل��ى االجت����اه اال���ش��رات��ي��ج��ي ال��غ��رب��ي، 

وذلك يف ظل توترات ت�شهدها ال�شاحة الليبية.

اأرك���ان  رئي�س  ف��ري��د،  حممد  ال��ف��ري��ق  و�شهد 

ح����رب ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة امل�����ش��ري��ة، اإج������راءات 

اال�شطفاف واال�شتعداد القتايل لعنا�شرالقوات 

على االجتاه اال�شراتيجى الغربي ، 

وك�����ان جم��ل�����س ال����ن����واب امل�������ش���ري ق���د اأع��ل��ن 

على  احلا�شرين  النواب  اآراء  باإجماع  موافقته 

مهام  يف  امل�شلحة  ال��ق��وات  م��ن  عنا�شر  اإر���ش��ال 

االأمن  عن  للدفاع  الدولة،  حدود  خارج  قتالية 

الغربي �شد  اال�شراتيجي  االجتاه  القومي يف 

اأعمال امليل�شيات االإجرامية امل�شلحة والعنا�شر 

االإرهابية .

التفا�صيل �ص »10«

االفايز يشيد بالمستوى الرفيع 
للعالقات األردنية السعودية

رئيس الوزراء : الدولة قوية وقادرة 
على تأمين حق التعليم للطلبة

مؤسسة ولي العهد تعلن إنجازات 
مبادرة نوى ومنّصة نحن

26.6 مليون دينار صافي أرباح مجموعة 
بنك اإلسكان في النصف األول

ال اصابات محلية بـ »كورونا«
وزير الصحة يتفقد سالمة اإلجراءات 

الصحية في مطار الملكة علياء

االنباط-عمان

الفايز،  في�شل  االأعيان  رئي�س جمل�س  اأكد 

ال�شعودية  االأردنية  االأخوية  العالقات  عمق 

عليها  والبناء  وتطويرها  تعزيزها  واأهمية 

يف خمتلف املجاالت.جاء ذلك خالل تروؤ�شه 

اج��ت��م��اع��ا ام�������س االث����ن����ني، ل��ل��ج��ن��ة االأخ�����وة 

االأردنية ال�شعودية يف املجل�س برئا�شة العني 

ال�شعودي  ال�شفري  وح�شور  الطيب،  غ��ازي 

لدى اململكة نايف بن بندر ال�شديري.

وعر الفايز عن اعتزازه بامل�شتوى الرفيع 

ال������ذي و����ش���ل���ت اإل����ي����ه ال���ع���الق���ات االأخ����وي����ة 

»ال���ت���اري���خ���ي���ة وامل����ت����ج����ذرة« ب����ني ال��ب��ل��دي��ن 

عبداهلل  امللك  جاللة  اأن  م��وؤك��ًدا  ال�شقيقني، 

الثاين واأخاه خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

�شلمان بن عبدالعزيز.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ال���رزاز،  عمر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  اأك��د 

وع��دداً  النقباء  جمل�س  رئي�س  لقائه  خ��الل 

االثنني،  ام�س  املهنية،  النقابات  روؤ���ش��اء  من 

جزء  املهنية  النقابات  اأن  ال���وزراء،  رئا�شة  يف 

من الن�شيج الوطني واأن جميع املوؤ�ش�شات يف 

الدولة تخ�شع للقانون وتلتزم باأحكامه.

ال�شلطات  الف�شل بني  اأهمية  ال��رزاز  واأك��د 

الثالث: التنفيذية والق�شائية، والت�شريعية، 

التدخل يف  ال�شلطات وعدم  اأدوار هذه  وبني 

»نحن  ال���وزراء:  رئي�س  منها.وقال  اأي  عمل 

ن��ع��ول ع��ل��ى روح امل�����ش��وؤول��ي��ة ل���دى اجل��م��ي��ع، 

اأي مرفق عام  اأحد يقبل ويريد تعطيل  وال 

وخ�شو�شاً مدرا�شنا وطالبنا الذين حتملوا 

الكثري خالل جائحة كورونا.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

االثنني،  ام�س  العهد،  ويل  موؤ�ش�شة  عقدت 

االإجن�����ازات  ع��ن  ل���الإع���الن  م���وؤمت���ًرا �شحفًيا 

التي حققتها مبادرة “نوى”، اإحدى مبادرات 

م��وؤ���ش�����ش��ة ويل ال��ع��ه��د ال��ت��ي ج���رى اط��الق��ه��ا 

على  وتعمل  اخل��ا���س،  القطاع  م��ع  بال�شراكة 

رب���ط امل��ت��رع��ني م��ع اجل��م��ع��ي��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

اخلريية اإلكرونًيا، �شمن اإطار وا�شح لقيا�س 

عامني  قبل  اطالقها  منذ  االجتماعي  االأث��ر 

وحتى االآن.

وع��م��ل��ت م���ب���ادرة ن���وى ع��ل��ى ج��م��ع ت��رع��ات 

ب���اأك���ر م���ن ث��الث��ة م��الي��ني وث��الث��م��ئ��ة األ���ف 

دينار، لدعم اأكر من 001 م�شروع يف خمتلف 

“نحن”  ��ة  �����رت م��ن�����شاّ امل���ح���اف���ظ���ات، ف��ي��م��ا وفاّ

ال�شباب-  وم�شاركة  لتطوع  الوطنية  -املن�شة 

التابعة ل�”نوى” اأكر من مليون �شاعة عمل 

تطوعي.

و����ش���ارك يف امل���وؤمت���ر ال�����ش��ح��ف��ي ال����ذي عقد 

للموؤ�ش�شة،  التابعة  امل��ب��ادرات  اإح���دى  مقر  يف 

املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة ويل العهد الدكتورة 

نوى،  ة  ملن�شاّ التنفيذي  والرئي�س  منكو،  متام 

اأحمد الزعبي، اإىل جانب ممثلني عن و�شائل 

االإعالم املرئياّة واملكتوبة وامل�شموعة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة ب��ن��ك االإ����ش���ك���ان ل��ل��ت��ج��ارة 

العام  من  االأول  الن�شف  نتائج  عن  والتمويل 

�شافية  اأرب���اح  املجموعة  حققت  حيث   ،0202

بعد املخ�ش�شات وال�شرائب بلغت 6.62 مليون 

حتقيقها  مت  دينار  مليون   8.83 مقابل  دينار 

امل��ا���ش��ي  ال����ع����ام  م����ن  االأول  ال��ن�����ش��ف  خ�����الل 

وبراجع ن�شبته %13.

التي  ال�شعبة  االقت�شادية  للظروف  ونظرا 

امل�شتقبلية  والتوقعات  اأجمع  العامل  ي�شهدها 

ب�شبب  االق��ت�����ش��ادي  ال��ن��م��و  مل��ع��دالت  ال�شلبية 

ت��ف�����ش��ي وب������اء ف���اي���رو����س ك�����ورون�����ا، ا���ش��ت��م��رت 

املتحفظة  �شيا�شتها  اتباع  يف  البنك  جمموعة 

لبناء احتياطيات اإ�شافية للخ�شائر االئتمانية 

 0202 عام  من  االأول  الن�شف  خالل  املحتملة 

كاإجراء وقائي حلماية البنك من اأي تاأثريات 

���ش��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى حم��ف��ظ��ة ال���ق���رو����س، ح��ي��ث مت 

كمخ�ش�شات  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   5.85 اق��ت��ط��اع 

خ�شائر ائتمانية متوقعة خالل الن�شف االأول 

من عام 0202. 

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان

جابر  �شعد  ال��دك��ت��ور  ال�شحة  وزي���ر  تفقد   

ام�����س االث��ن��ني ���ش��الم��ة االإج������راءات ال�شحية 

اإىل  ال��ق��ادم��ني  امل�شافرين  ال�شتقبال  املتبعة 

مطار امللكة علياء الدويل.

واأكد الدكتور جابر جاهزية الفرق والكوادر 

التدابري  واتخاذها  املطار  يف  العاملة  الطبية 

املتمثلة  و  امل�شافرين  و�شول  حلظة  ال��الزم��ة 

على  للحفاظ  وامل��خ��ري  احل���راري  بالفح�س 

���ش��الم��ة امل��واط��ن��ني وال��ق��ادم��ني م��ن ف��ريو���س 

كورونا.

مبنى  يف  املختر  جتهيز  اإىل  ج��اب��ر  واأ���ش��ار 

القادمني يف املطار باأجهزة خمرية متطورة 

األ����ف ف��ح�����س يوميا  اإج�����راء 006  ق����ادرة ع��ل��ى 

خالل مدة ب�شيطة باالإ�شافة اىل تعزيز الفرق 

ط��ب��ي��ة متخ�ش�شة.  ب���ك���وادر  ح��ال��ي��ا  امل���وج���ودة 

املطار  الوزير يف جولته كبار م�شوؤويل  ورافق 

امللكة  مطار  يف  واالإداري����ة  االأمنية  واالأج��ه��زة 

علياء الدويل.

التفا�صيل �ص »3«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء  28 / 7 / 2020 

برئاسة العجارمة.. لجنة مؤقتة إلدارة شؤون نقابة المعلمين 

الفايز يشيد بالمستوى الرفيع للعالقات األردنية السعودية
السديري: سيكون هناك دعم لالردن بإقامة المزيد من المشاريع االستثمارية

إسحاقات: 6600 جمعية بالمملكة مؤشر على حرية تشكيلها

اتفاقية لتأهيل 4 مراكز تابعة لمعهد العناية بصحة األسرة

السفير االذربيجاني يشيد بموقف 
الداعم للقضية الفلسطينية الملك 

حجازي: النزاهة و»األمن« شركاء 
استراتيجيون خدمة للوطن

المهندسين واألمانة توقعان 
اتفاقية للربط اإللكتروني

االنباط - وكاالت

ق���رر وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 

ت�سكيل  االث����ن����ن،  ام�������س  ال��ن��ع��ي��م��ي  ت��ي�����س��ري 

املعلمن  نقابة  ���س��وؤون  الإدارة  م��وؤق��ت��ة  جلنة 

لل�سوؤون  العام  االأمن  برئا�سة  وماليا  اإداري��ا 

عمال  العجارمة،  ن��واف  الدكتور  التعليمية 

كف  املت�سمن  ال��ع��ام��ة  النيابة  ق���رار  بتنفيذ 

ووق��ف  ووق��ف��ه��ا  النقابة  جمل�س  اأع�����س��اء  ي��د 

هيئاتها ملدة عامن.

وت�����س��م ال��ل��ج��ن��ة يف ع�����س��وي��ت��ه��ا ك���ال من 

ال��دك��ت��ور  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�����س��وؤون  اإدارة  م��دي��ر 

ال�سوؤون  اإدارة  وم��دي��ر  ال��رو���س��ان،  م�سطفى 

املناهج  اإدارة  املنا�سري، ومدير  املالية حممد 

الت�سريعات  وم��دي��ر  كنانة،  حممد  الدكتور 

الطفولة  ومديرة  الطراونة،  الدكتور طارق 

ال���دك���ت���ورة ع��ال��ي��ة ع���رب���ي���ات، ورئ��ي�����س ق�سم 

���س��ك��اوى وت��ظ��ل��م��ات امل��ع��ل��م��ن ع��ب��د ال��غ��ف��ور 

القرعان.

وعقدت اللجنة اجتماعها االول، وو�سعت 

ت�سورا لعملها يف املرحلة املقبلة ومبا يحافظ 

ع��ل��ى ح���ق���وق امل��ع��ل��م��ن وامل���ع���ل���م���ات وام�����وال 

النقابة املوقوفة اعمالها، فيما قررت اعتماد 

ع�����س��وه��ا ال��دك��ت��ور ط���ارق ال��ط��راون��ة م��ق��ررا 

لها، وتكليف امل�ست�سار االإعالمي للوزارة زيد 

ابو زيد ناطقا اإعالميا با�سم اللجنة.

االنباط - عّمان 

الفايز،  في�سل  االأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  اأك��د 

ال�سعودية  االأردن���ي���ة  االأخ���وي���ة  ال��ع��الق��ات  ع��م��ق 

يف  عليها  والبناء  وتطويرها  تعزيزها  واأهمية 

خمتلف املجاالت.

ج����اء ذل����ك خ����الل ت���روؤ����س���ه اج��ت��م��اع��ا ام�����س 

ال�سعودية يف  االأردن��ي��ة  االأخ���وة  للجنة  االث��ن��ن، 

وح�سور  الطيب،  غ��ازي  العن  برئا�سة  املجل�س 

بندر  بن  نايف  اململكة  ل��دى  ال�سعودي  ال�سفري 

ال�سديري.

الرفيع  بامل�ستوى  اع��ت��زازه  عن  الفايز  وع��ر 

الذي و�سلت اإليه العالقات االأخوية “التاريخية 

م��وؤك��ًدا  ال�سقيقن،  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ن  واملتجذرة” 

اأن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين واأخ�����اه خ��ادم 

احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

الثنائية  العالقات  تطوير  على  دوًم��ا  يحر�سان 

والبناء عليها.

وقال الفايز اإن العالقات الثنائية بن عّمان 

وال���ري���ا����س، ع���الق���ات را���س��خ��ة وم��ت��ي��ن��ة تنطلق 

االأمن  مفهوم  تعزز  وا�سرتاتيجيات  ثوابت  من 

االحرتام  من  ثابتة  اأ�س�س  على  وتقوم  امل�سرتك 

اأ�سكاله  مبختلف  وال��ت��ع��اون  والتن�سيق  املتبادل 

اأمن  ب��اأن  يوؤمن  االأردن  اأن  م��وؤك��ًدا  وم�ستوياته، 

ال��ع��رب��ي  ال�����س��ع��ودي��ة ودول اخل��ل��ي��ج  وا���س��ت��ق��رار 

عموما هو جزء من اأمنه الوطني، ويرف�س اأي 

تدخل خارجي يف �سوؤونها.

ما  ورغ����م  ال���ي���وم،  االأردن  اأن  ال��ف��اي��ز  وب����ن 

ي��ج��ري ح��ول��ه م��ن ت��داع��ي��ات و���س��راع��ات اإال اأن��ه 

قوي �سيا�سيا واأمنيا، بف�سل حكمة جاللة امللك 

اأجهزته  ومنعة  �سعبه  ووعي  ال�سيا�سية  وحنكته 

اأمنه  حماية  على  ق��ادر  وه��و  املختلفة،  االأمنية 

اقت�سادية  �سعوبات  ي��واج��ه  لكنه  وا���س��ت��ق��راره، 

وبحاجة اإىل دعم االأ�سقاء واالأ�سدقاء كافة.

وث����م����ن ال����دع����م امل���ت���وا����س���ل ال�������ذي ت��ق��دم��ة 

ال�سعودية لالأردن لتمكينه من جتاوز ال�سعوبات 

ال��ذي  ال��ك��ب��ري  ال��ت��ي تواجهه”، م��ق��دًرا احل��ج��م 

االأردن،  يف  ال�سعودية  اال�ستثمارات  اإليه  و�سلت 

وت��ن��وي��ع جم��االت��ه��ا  زي����ادة حجمها  اإىل  وداع���ي���ا 

وقطاعاتها.

واأ�����س����اد ال�����س��ف��ري ال�����س��ع��ودي ب��ع��م��ق وم��ت��ان��ة 

ال��ع��الق��ات ال�����س��ع��ودي��ة االأردن���ي���ة ال��ق��ائ��م��ة على 

االح���������رتام امل����ت����ب����ادل ومب������ا ي����خ����دم ال�����س��ع��ب��ن 

خمتلف  يف  تطويرها  اأهمية  موؤكدا  ال�سقيقن، 

املجاالت والقطاعات.

واأ�سار اإىل اأهمية ال�سندوق ال�سعودي االأردين 

اإق���ام���ة م�����س��اري��ع ح��ي��وي��ة ُتعنى  ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف 

القطاع  جانب  اإىل  الغذائي  ال��زراع��ي  بالقطاع 

ال�سحي وخمتلف القطاعات احليوية، موؤكًدا اأن 

العمالة االردنية  بالده ت�سعى دائما ال�ستقطاب 

به من كفاءة عالية، وهي بحاجة اىل  ملا تتمتع 

املزيد من االردنين للعمل يف خمتلف املجاالت 

وخا�سة يف ظل جائحة كورونا.

واأكد اأن دعوة االأردن حل�سور قمة الع�سرين 

التي ت�ست�سيفها الريا�س يف �سهر ت�سرين الثاين 

املقبل ذات اأهمية كبرية، مبيًنا اأن م�ساركة االأردن 

ح�سور  بل  فقط،  احل�سور  م�ستوى  على  لي�س 

ا�ستقبال  يف  الكبري  ل���دوره  ن��ظ��را  وم��ه��م  رئي�س 

مع  التعامل  يف  امن���وذج  وه��و  ال��الج��ئ��ن،  اآالف 

جائحة كورونا، و�سيكون هناك دعم لالردن من 

اال�ستثمارية،  امل�ساريع  من  املزيد  اإقامة  خ��الل 

بح�سوره  االردن  يحقق  ب��اأن  االأم���ل  ع��ن  معرا 

القمة اال�ستفادة املرجوة.

وج�����رى خ����الل ال���ل���ق���اء ح�����وار م��و���س��ع ح��ول 

االأعيان  خالله  اكد  الراهنة،  الق�سايا  خمتلف 

عمق العالقات االأردنية ال�سعودية على خمتلف 

داعن ال�ستثمار  وال�سعبية،  الر�سمية  امل�ستويات 

عمق هذه العالقات يف تعزيز التعاون مبختلف 

املجاالت وعلى راأ�سها اال�ستثمارية واالقت�سادية.

زي��ادة  اإىل  اللجنة  ودع��ا االع��ي��ان من اع�ساء 

حجم اال�ستثمار ال�سعودي باالردن يف ظل توفر 

بيئة ا�ستثمارية جاذبة وكفاءات ب�سرية متنوعة 

وجماالت وقطاعات واعدة يف خمتلف املجاالت، 

والطاقة  وال�سناعة  الزراعة  وال�سيما يف جمال 

من  وغريها  العالجية  وال�سياحة  العام  والنقل 

القطاعات احليوية.

االنباط - عمان 

ب�سمة  االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  وزي���رة  اأك���دت 

يف  م�سجلة  جمعية   6600 وج��ود  اإن  ا�سحاقات، 

منها،  ب��امل��ئ��ة   60 ع��ل��ى  ال����وزارة  ت�����س��رف  اململكة 

اجلمعيات  وت�سكيل  تكوين  حرية  على  موؤ�سر 

الد�ستور. مبوجب 

يف  الكندية  ال�سفرية  لقائها  خ��الل  وقالت 

عمان دونيكا بوتي، ام�س االثنن، ان احلكومة 

���س��ه��ل��ت ع��م��ل اجل��م��ع��ي��ات وامل��ن��ظ��م��ات امل��ح��ل��ي��ة 

على  باحل�سول  يتعلق  ما  وال�سيما  واالأجنبية، 

ال��ت��م��وي��ل االج��ن��ب��ي مب��ا ي��ت��الءم م��ع براجمها 

من  �سكلت  التي  والغاية  واهدافها  وان�سطتها 

اأجلها.

وبينت اأن احلكومة �سكلت جلنة متخ�س�سة 

ال���س��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل 

االأجنبي وفق معايري واأ�س�س وا�سحة و�سفافة، 

وح������ددت ج������دواًل زم���ن���ًي���ا م���ن���ذ ب�����دء م��ع��ام��ل��ة 

التمويل اإىل حن احل�سول عليه ومبا ال يزيد 

على �سهر، ت�سهيال على اجلمعيات واملنظمات، 

تنفذها  التي  ال�سراكة  معايري  مع  وان�سجاًما 

الوزارة مع اجلمعيات واملنظمات.

ال�����س��راك��ة  ت��وط��ي��د  اإىل  ا���س��ح��اق��ات  ودع�����ت 

ك��ن��دا، وتنفيذ  يف اخل��دم��ات االج��ت��م��اع��ي��ة م��ع 

اأوج��ه  وتعزيز  النوعية،  االجتماعية  امل�ساريع 

وجم�������االت ال���ت���ع���اون امل�������س���رتك يف ع�����دد م��ن 

والتنموية. االجتماعية  القطاعات 

خالل  االأردن  لتجربة  ا�سحاقات  وعر�ست 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، واجن������ازات ال������وزارة وف��ري��ق 

من  العديد  خ��الل  من  االجتماعية،  احلماية 

امل�ستفيدين  تغطية  تو�سيع  واأبرزها  الرامج، 

عمال  لت�سمل  الوطنية،  املعونة  �سندوق  م��ن 

املنظم،  ال��ق��ط��اع غ��ري  امل��ي��اوم��ة وال��ع��ام��ل��ن يف 

من  املت�سررين  لدعم  اخل��ري  ح�ساب  وتفعيل 

االجتماعي  الدمج  برامج  عن  ف�ساًل  االأزم��ة، 

لذوي االعاقة داخل جمتمعاتهم.

ك��م��ا ع��ر���س��ت ال���وزي���رة خل���دم���ات ال��رع��اي��ة 

ال��وزارة  تقدمها  التي  االجتماعية  واحلماية 

موؤ�س�سات  م��ع  وال�����س��راك��ة  امل�ستهدفة،  للفئات 

ومنظمات املجتمع املدين العاملة باململكة.

االنباط - عمان 

وق���ع���ت م��وؤ���س�����س��ة امل���ل���ك احل�������س���ن، وامل��ج��ل�����س 

اتفاقية  االثنن،  ام�س  االأ���س��رة،  ل�سوؤون  الوطني 

لتاأهيل 4 مراكز تابعة ملعهد العناية ب�سحة االأ�سرة 

يف عجلون والكرك والزرقاء و�سويلح.

خدمات  امل��راك��ز  �ستقدم  االتفاقية،  ومب��وج��ب 

متنوعة  وت��اأه��ي��ل��ي��ة  وط��ب��ي��ة  اج��ت��م��اع��ي��ة  نف�سية 

اآمنة جلميع احل��االت وبجودة  بيئة  و�سمولية يف 

ع��ال��ي��ة مل��خ��ت��ل��ف ال���ف���ئ���ات، مب���ا يف ذل����ك خ��دم��ات 

لالأ�سخا�س  االجتماعي  النوع  على  املبني  العنف 

االإع��اق��ة، وتطبيق معايري االعتماد و�سبط  ذوي 

اجلودة.

واكد اأمن عام املجل�س الوطني ل�سوؤون االأ�سرة 

معايري  تطبيق  اأهمية  مقدادي،  حممد  الدكتور 

االع���ت���م���اد و���س��ب��ط اجل�����ودة ل��ل��خ��دم��ات امل��ق��دم��ة 

حل�����االت ال��ع��ن��ف االأ�����س����ري ال��ت��ي اق���ره���ا جمل�س 

الوزراء العام 2015 والتي جاءت مل�ساعدة املوؤ�س�سات 

الوطنية للرقي مب�ستوى خدماتها.

وقالت املديرة التنفيذية ملوؤ�س�سة امللك احل�سن 

للجهود  دعًما  ياأتي  التعاون  ه��ذا  اإن  �ساهن،  هنا 

االآم��ن��ة  واالح����االت  اخل��دم��ات  لتوفري  الوطنية، 

للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي، 

وت��و���س��ي��ع ن��ط��اق ال���دع���م ال��ن��ف�����س��ي واالج��ت��م��اع��ي 

للق�ساء  التوعية  اإىل حمالت  باالإ�سافة  النوعية 

على جميع اأ�سكال العنف يف املجتمع.

وب���ن م��دي��ر م��ع��ه��د ال��ع��ن��اي��ة ب�سحة االأ���س��رة 

اأن املعهد يقدم اخلدمات  الدكتور ابراهيم عقل، 

املراأة  ب�سحة  املتكاملة اخلا�سة  االأولية  ال�سحية 

ذوي  لالأ�سخا�س  التاأهيلية  واخلدمات  والطفل، 

االجتماعي  النف�سي  ال��دع��م  وخ��دم��ات  االإع���اق���ة، 

حل���االت العنف االأ����س���ري، مل��ا ي��زي��د ع��ن 200 األ��ف 

منتفع �سنوًيا.

اإىل ذلك، قالت امل�ست�سارة الرئي�سة يف ال�سفارة 

الهولندية وم�سوؤولة برامج متكن املراأة واملجتمع 

املدين روان دعا�س، اإن امل�سروع جزء من م�ساريع 

ا�سرتاتيجية تتبناها احلكومة الهولندية بالتعاون 

املختلفة  االأردن���ي���ة  امل���دين  املجتمع  منظمات  م��ع 

بحقوقها  وتوعيتها  امل���راأة  متكن  يف  للم�ساهمة 

واحلد من العنف املبني على النوع االجتماعي.

التي  ال�سحية  امل��راك��ز  تاأهيل  اأهمية  واأك����دت 

تقدم اخلدمات ل�سحايا العنف لت�سبح م�ساحات 

للرجال  م��ت��اح��ة  بيئية  ت�سهيالت  ذات  �سديقة 

تطبق  التي  االإع��اق��ة  ذوي  واالأ�سخا�س  والن�ساء، 

معايري االعتماد و�سبط اجلودة لتحقيق ا�ستجابة 

النوع  القائم على  العنف  ملعاجلة  �سمولية،  اأك��ر 

االجتماعي.

“ لك  م�سروع  االتفاقية �سمن  توقيع  وياأتي 

احلق اأن تختاري وتطالبي بحقوقك “ املمول من 

ال�سفارة الهولندية والذي انطلق يف اأواخ��ر العام 

املا�سي وي�ستمر ملدة 3 �سنوات، ويهدف امل�سروع اإىل 

زيادة ورفع درجة اال�ستجابة على ال�سعيد الوطني 

حلاالت العنف املبني على النوع االجتماعي، مبا 

يف ذلك العنف الذي تتعر�س له الن�ساء من ذوي 

االإعاقة، والتوعية بحقوق امل��راأة عند توقيع عقد 

الزواج.

االنباط - عمان 

اأ�ساد ال�سفري االذربيجاين يف عمان را�سم 

ر�ساييف بجهود االأردن بقيادة جاللة امللك 

عبداهلل الثاين يف دعم الق�سية الفل�سطينية 

ل�سم  اال�سرائيلي  املخطط  بوجه  والوقوف 

ب��الده  دع��م  ع��ن  م��ع��را  فل�سطينية،  اأرا����س 

جلهود االأردن بهذا اخل�سو�س.

االثنن،  ام�س  �سحفي،  موؤمتر  يف  وق��ال 

يف  وم����وؤث����ر  ك��ب��ري  ب�����دور  ي���ق���وم  االأردن  اإن 

ليعم  اأزماتها  الإنهاء  �سعيا  ملتهبة  منطقة 

ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة.

وع���ر����س ر���س��اي��ي��ف ل��ت��ط��ور ال��ع��الق��ات 

العديد  �سهدت  التي  االذربيجانية  االأردنية 

م��ن االجن�����ازات وال��ن��ج��اح��ات ع��ل��ى خمتلف 

وعززتها  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستويات 

البلدين. قيادتا 

يف  ت��ع��اون  اتفاقية   42 توقيع  اإىل  واأ���س��ار 

االآن،  ح��ت��ى  االأردن  م���ع  امل���ج���االت  خم��ت��ل��ف 

وه���ن���اك ال��ع��دي��د م���ن امل�����س��اري��ع امل�����س��رتك��ة، 

اأردن��ي��ة تعمل يف جم��ال  ���س��رك��ات   9 وي��وج��د 

ويجري  اأذرب��ي��ج��ان،  يف  واخل��دم��ات  التجارة 

اتخاذ التدابري الالزمة لتو�سيع التعاون يف 

جمال الطاقة.

اأن�����ه ك����ان م���ن امل���ت���وق���ع ف��ت��ح  ول���ف���ت اإىل 

بداية  وع��م��ان  باكو  ب��ن  مبا�سر  ج��وي  خ��ط 

هذا  كورونا عطلت  اأزم��ة  اأن  اإال  �سهر مت��وز 

املو�سوع.

ازدي��ادا يف عدد  اأن هناك  ر�ساييف  وب��ن 

ال�سياح االأردنين بعد ادخال نظام التاأ�سرية 

االإل��ك��رتون��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ن االأردن����ي����ن مبا 

ميكنهم من �سرعة احل�سول على التاأ�سرية 

اإىل اذربيجان.

ك��م��ا ع���ر����س ر���س��اي��ي��ف الآخ�����ر ت���ط���ورات 

اإىل  ، م�سريا  ك��اراب��اخ  ن��اغ��ورين  اقليم  اأزم��ة 

مميزا  ا�سرتاتيجيا  بعدا  املنطقة  لهذه  اأن 

–تبلي�سي-  ب��اك��و  انابيب  خ��ط  م��ن  لقربها 

احلديد  �سكة  وخ��ط  وال��غ��از  للنفط  جيهان 

الوا�سل  ال���ري  واالوت��و���س��رتاد  الرئي�سية 

تبلي�سي.  اجل��ورج��ي��ة  والعا�سمة  ب��اك��و  ب��ن 

امل��ار  ج��ي��ه��ان  ب��اك��و-  خ��ط  تعطيل  اإن  وق���ال 

من  الع�سكرية  العمليات  جراء  توفوز  قرب 

تركيا  بن  االقت�سادي  التعاون  اإعاقة  �ساأنه 

واذربيجان وجورجيا.

االنباط - عمان 

ومكافحة  النزاهة  هيئة  جمل�س  رئي�س  قال 

الهيئة  اإن  ح���ج���ازي،  مهند  ال��دك��ت��ور  ال��ف�����س��اد، 

�سريًكا  باعتباره  ال��ع��ام  االأم���ن  جهاز  اإىل  تنظر 

ف��اع��اًل، وخا�سة يف جم��ال تطبيق  ا�سرتاتيجًيا 

ل��ل��ن��زاه��ة ومكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

الف�ساد وعلى نطاق التعاون الفني واللوجي�ستي 

بن الهيئة واالأمن العام.

واأ�ساف حجازي، خالل زي��ارة وفد من كبار 

�سباط مديرية االأمن للهيئة ام�س االثنن، اأن 

هذه الزيارة تاأتي تنفيذاً ملذكرة التفاهم املرمة 

بن الطرفن، والتي اأكدت اأهمية تعزيز التعاون 

بينهما، وخا�سة على �سعيد الدعم اللوجي�ستي 

جهود  م�ساندة  على  وحر�سها  والفني  والتقني 

اإن���ف���اذ ال��ق��ان��ون ون�����س��ر قيم  الهيئة م��ن خ���الل 

ومعايري النزاهة الوطنية. 

واأ�����س����اد ب��ج��ه��ود امل���دي���ري���ة ال��ت��ي ي�����س��ه��د لها 

املهام  واأداء  االأم���ن  حفظ  يف  وال���داين  القا�سي 

امل�ستويات  على  منها  وامل��اأم��ول��ة  اإليها  املوكولة 

املحلية واالإقليمية والدولية بف�سل التوجيهات 

امللكية ال�سامية وجهود االإدارات املتعاقبة جلهاز 

االأمن العام.

من جهته، اأعرب مندوب مدير االأمن العام 

العميد  اللوج�ستي،  وال��دع��م  ل����الإدارة  امل�ساعد 

املديرية  اعتزاز  عن  �ستال،  اأب��و  معت�سم  الركن 

باجلهود التي تبذلها الهيئة على �سعيد حماربة 

ال��ف�����س��اد ون���ب���ذه، م���وؤك���داً احل���ر����س ع��ل��ى اإث����راء 

ال�سراكة اال�سرتاتيجية مع الهيئة واإن كوادرها 

ج��اه��زة الإن��ف��اذ ال��ق��ان��ون وواج��ب��ات��ه��ا على م��دار 

ال�ساعة بف�سل توجيهات جاللة القائد االأعلى 

الذي يحر�س على الدوام باأن يكون جهازاً ميتاز 

بالكفاءة واحرتام حقوق االإن�سان.

وعلى �سعيد مت�سل، قّدم نائب رئي�س جمل�س 

الهيئة، الدكتور اأ�سامة املحي�سن، �سرحاً موجزا 

عن الهيئة؛ اأهدافاً واخت�سا�ساِت وروؤيًة ور�سالًة، 

م�سرياً اإىل العالقة مع اجلهاز الق�سائي املت�سمة 

بالتعاون والتن�سيق واالحرتام املتبادل.

وح�سر اللقاء اأع�ساء جمل�س الهيئة واأمينها 

العام وم�ساعد مدير االأم��ن العام املفت�س العام 

املعلومات  وتكنولوجيا  االت�ساالت  اإدارة  ومدير 

ومدير اإدارة التخطيط والتعاون الدويل ومدير 

العالقات العامة واالإعالم، ونائب مدير االأمن 

الوقائي. 

االنباط - عمان 

وقعت نقابة املهند�سن االأردنين واأمانة 

ع��م��ان ال���ك���رى، ام�����س االث���ن���ن، ات��ف��اق��ي��ة 

ل��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات وال���وث���ائ���ق وال��ب��ي��ان��ات 

وامل��خ��ط��ط��ات ال��ه��ن��د���س��ي��ة ورخ�����س االأب��ن��ي��ة 

اإلكرتونيا. واأذونات االأ�سغال 

واأك�������د اأم������ن ع���م���ان ال����دك����ت����ور ي��و���س��ف 

ي��اأت��ي ���س��م��ن خطة  ال��رب��ط  اأن  ال�����س��وارب��ة، 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة وا���س��ح��ة ل��ل��ت��ح��ول ال��رق��م��ي 

نوعية  ن��ق��ل��ة  ي�سكل  م��ا   2021 ع���ام  ب��ح��ل��ول 

متقدمة للتحول االإلكرتوين توؤثر ب�سورة 

ك��ب��رية ع��ل��ى امل���واط���ن يف اجن���از م��ع��ام��الت��ه 

اإل���ك���رتون���ي���ا. وع���ر����س الإجن�������ازات االم���ان���ة 

البا�س  بينها  وم��ن  املختلفة،  امل�����س��اري��ع  يف 

نهاية  ت�سغيله  عملية  �ستبداأ  الذي  ال�سريع 

ال���ع���ام امل��ق��ب��ل، م���ا ي��ع��ك�����س اث����را اج��ت��م��اع��ي��ا 

وبيئيا متميزا وير�سخ ثقافات جديدة.

اأحمد  املهند�س  املهند�سن  نقيب  وع��ر 

ال��زع��ب��ي ع��ن اع���ت���زاز ال��ن��ق��اب��ة ب��ال�����س��راك��ات 

�سعيد  على  االأمانة  مع  وامل�ستمرة  الدائمة 

الت�سريعات  ومتابعة  االإلكرتوين،  التدقيق 

يف  النقابة  وا���س��راك  وت��ط��وي��ره��ا،  املختلفة 

االأبنية،  نظام  على  طراأت  التي  التعديالت 

املهند�سن  ت��دري��ب  ف��ر���س  ب��زي��ادة  مطالبا 

ال��ت��ي ميكن  ل��ت��وف��ر اخل�����رات  يف االأم����ان����ة 

الهند�سي  العمل  اال�ستفادة منها يف تطوير 

واك�������س���اب امل��ه��ن��د���س��ن اخل������رات ال���الزم���ة 

املهند�سن  نقيب  نائب  ودعا  العمل.  ل�سوق 

من  اال�ستفادة  اإىل  م�سعد،  ف��وزي  املهند�س 

خرات االأمانة يف املجاالت الهند�سية.

وال�سركات  املكاتب  هيئة  رئي�س  واو�سح 

ال��ه��ن��د���س��ي��ة امل��ه��ن��د���س ع��ب��داهلل غ��و���س��ة، اأن 

امل���ك���ات���ب ع��ل��ى ت���وا����س���ل م���ع االأم����ان����ة حل��ل 

امل�سكالت والعقبات التي تعرت�س تراخي�س 

للمخططات  االإلكرتوين  والتدقيق  االأبنية 

اأوال باأول. ولفت اأمن عام النقابة املهند�س 

علي نا�سر، اإىل اأن النقابة و�سعت م�سغالت 

اخل��دم��ة ال���س��ت��ي��ع��اب امل��ع��ام��الت امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

وتوفري الوقت واجلهد على متلقيها.
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الرزاز: الدولة قوية وقادرة على تأمين حق التعليم للطلبة

العسعس: الجوالت التفتيشية حققت 371 مليون دينار 
فروقات ضريبية وغرامات مستحقة

وزير الصحة يتفقد سالمة اإلجراءات الصحية في مطار الملكة علياء
ال اصابات محلية بـ»كورونا«

العالقة بين الحكومة والنقابات المهنية تشاركية 

االنباط-عمان

اأكد رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خالل 

ر�ؤ���س��اء  م��ن  �ع���دداً  النقباء  جمل�س  رئي�س  لقائه 

النقابات املهنية، ام�س االثنني، يف رئا�سة الوزراء، 

اأن النقابات املهنية جزء من الن�سيج الوطني �اأن 

جميع املوؤ�س�سات يف الد�لة تخ�سع للقانون �تلتزم 

باأحكامه.

�اأك����د ال�����رزاز اأه��م��ي��ة ال��ف�����س��ل ب��ني ال�سلطات 

�الت�سريعية،  �الق�سائية،  التنفيذية  ال��ث��الث: 

اأد�ار هذه ال�سلطات �عدم التدخل يف عمل  �بني 

اأي منها.

ال�����وزراء: »ن��ح��ن ن��ع��ول على ر�ح  �ق���ال رئي�س 

�يريد  يقبل  اأح���د  �ال  اجلميع،  ل��دى  امل�سوؤ�لية 

ت��ع��ط��ي��ل اأي م���رف���ق ع����ام �خ�����س��و���س��اً م��درا���س��ن��ا 

�ط��الب��ن��ا ال��ذي��ن حت��م��ل��وا ال��ك��ث��ر خ���الل جائحة 

قوية  ال��د�ل��ة  اأن  على  التاأكيد  جم���دداً  ك��ور�ن��ا«، 

اآمال  التعليم للطلبة،  اأن توؤمن حق  �ق��ادرة على 

ا�ستثنائية  اإج��راءات  الد�لة التخاذ  اأن ال ت�سطر 

الإي�سال التعليم الأبنائنا.

�اأ�����س����ار خ����الل ال���ل���ق���اء ال�����ذي ح�����س��ره �زراء 

الرتبية �التعليم، �ال�سوؤ�ن ال�سيا�سية �الربملانية، 

ديوان  �رئي�س  االإع��الم  ل�سوؤ�ن  �الد�لة  �العدل، 

اأزم��ة  تدر�س  احلكومة  اأن  اإىل  �ال���راأي،  الت�سريع 

ال�سحف الورقية ب�سكل د�ري، �تهدف اإىل اإعادة 

األقها خالل الفرتة املقبلة، م�سيداً بد�ر ال�سحف 

اليومية يف حمل ر�سالة الد�لة الوطنية �الدفاع 

عنها.

الت�ساركية  ب��ال��ع��الق��ة  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  �اأ����س���اد 

على  تقوم  التي  املهنية  �النقابات  احلكومة  بني 

من  العديد  اإىل  للو�سول  املتبادل  احل��وار  اأ�سا�س 

التفاهمات حول بع�س الق�سايا املحلية �العمالية.

الدكتور  �التعليم  الرتبية  �زي��ر  ق��ال  ب���د�ره، 

التي  االتفاقية  بنود  معظم  اإن  النعيمي،  تي�سر 

�قعت العام املا�سي بني احلكومة �جمل�س نقابة 

املعلمني املوقوف اأعمالها نفذت بالكامل با�ستثناء 

بندين يتطلبان تعديل الت�سريعات �القوانني.

�اأ�سار النعيمي اإىل اأنه مت ت�سكيل جلنة موؤقتة 

الإدارة �سوؤ�ن نقابة املعلمني اإدارياً �مالياً برئا�سة 

نواف  الدكتور  التعليمية  لل�سوؤ�ن  العام  االأم��ني 

العجارمة، �ذلك عماًل بتنفيذ قرار النيابة العامة 

��قفها  النقابة  اأع�ساء جمل�س  يد  املت�سمن كف 

��قف هيئاتها ملدة عامني.

التلهوين  ال��دك��ت��ور ب�سام  ال��ع��دل  �ج���دد �زي���ر 

التاأكيد على اأن ما ح�سل يف ق�سية نقابة املعلمني 

املوقوف اأعمالها، يعد اإجراءات ق�سائية بحتة �ال 

القانون هو  اأن  اإىل  عالقة للحكومة بها، م�سراً 

الفي�سل »�كلنا متفقون على نزاهة الق�ساء«.

ال�سيا�سية  ال�����س��وؤ�ن  ق���ال �زي���ر  ن��اح��ي��ت��ه،  م��ن 

�الربملانية املهند�س مو�سى املعايطة يف ت�سريحات 

ال��ذي تعقده  الثاين  اللقاء يعد  اإن هذا  �سحفية، 

اأي��ام،  ع�سرة  خ��الل  النقباء  جمل�س  مع  احلكومة 

�ي���اأت���ي يف اإط����ار ن��ه��ج احل����وار �ال��ت�����س��ارك��ي��ة التي 

تنتهجها احلكومة مع موؤ�س�سات مهمة كالنقابات 

املهنية التي نحرتم د�رها �اأداءها.

مناق�سة  �سهد  اللقاء  اأن  اإىل  املعايطة  �اأ���س��ار 

بع�س من الق�سايا التي طرحت خالل االجتماع 

�التي  ال��ن��ق��ب��اء،  �جمل�س  احل��ك��وم��ة  ب��ني  ال�سابق 

اإىل حلول لها خالل الفرتة  من املمكن التو�سل 

املقبلة.

�بني اأن جمل�س النقباء تنا�ل ق�سية جمل�س 

اأن  اإىل  م�سراً  اأعمالها،  امل��وق��وف  املعلمني  نقابة 

اأن هذه  اأك��دت  احلكومة �من خالل �زي��ر العدل 

الق�سية مرتبطة بالق�ساء �ال ت�ستطيع ال�سلطة 

التنفيذية التدخل بها.

باحلوار  �ست�ستمر  اأن احلكومة  املعايطة  �اأك��د 

مع جمل�س النقباء �كل موؤ�س�سات املجتمع املدين 

باأهمية  منها  اإمياناً  �ذل��ك  ال�سيا�سية،  �االأح���زاب 

ال���ل���ق���اءات �االن���ف���ت���اح ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل��وؤ���س�����س��ات 

لتو�سيح بع�س املواقف �الق�سايا ال�سائكة.

اأط��ب��اء  نقيب  ال��ن��ق��ب��اء،  جمل�س  رئي�س  �اأ���س��ار 

االأ�سنان الدكتور عازم القد�مي اإىل اأن اللقاء يعد 

يجمع  ال��ذي  �احل��وار  الت�ساركية  لنهج  ا�ستمراراً 

اأهمية  م��وؤك��داً  املهنية،  �النقابات  احلكومة  ب��ني 

ا�ستمرار لغة احلوار بني جميع االأطراف للو�سول 

اإىل تفاهمات حول العديد من الق�سايا.

اأهمية  ح��ول  املهنية  النقابات  ر�ؤ���س��اء  �حت��دث 

اإىل  م�سرين  تواجهنا،  م�سكلة  اأي  حل��ل  احل���وار 

اأن القانون �الق�ساء االأردين هو احلكم �الفي�سل 

دائماً.

االنباط-عمان

الع�سع�س  حممد  الدكتور  املالية  �زي��ر  ق��ال 

االأ�ل  الن�سف  خ��الل  التفتي�سية  اجل���والت  ان 

من العام احلايل كانت نتيجة لتق�سي احلقائق 

�اأ�سفرت عن حتقيق فر�قات مالية بقيمة 371 

نتيجة  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   146 دي��ن��ار منها  م��ل��ي��ون 

225 مليون   � ال�����س��ري��ب��ي،  ال��ت��دق��ي��ق  اإج�����راءات 

دينار نتيجة اإجراءات التفتي�س.

رئا�سة  م��وؤمت��ر �سحفي يف  خ��الل  �اأ���س��اف، 

ال������وزراء ام�����س االث���ن���ني م���ع م��دي��ر ع���ام دائ���رة 

اإن  ع��ل��ي،  اأب���و  ح�سام  �املبيعات  ال��دخ��ل  �سريبة 

احلكومة ملتزمة بعدم فر�س �سرائب جديدة 

التي  ال��ظ��ر�ف  اأ�سعب  يف  حتى  املواطنني  على 

ف��ر����س  ج��ائ��ح��ة  الآث����ار  نتيجة  االآن  ب��ه��ا  من��ر 

كور�نا.

�ستعمل على  املالية  ان �زارة  الع�سع�س  �اكد 

توريد كل ما يتم حت�سيله من عمليات التدقيق 

�سيتم  ح��ي��ث  للخزينة،  ال�سريبي  �التفتي�س 

كدعم  ال�����س��ر�ري��ة  االإن��ف��اق  الأ�ج���ه  تخ�سي�سه 

اخلبز.

الت�سويات،  باب  فتحت  احلكومة  اأن  �اأ��سح 

حيث بلغ عدد املكلفني الذين تقدموا بطلباتهم 

للجنة الت�سوية �امل�ساحلة الإجراء ت�سوية 1125 

مكلفا، منهم 842 بخ�سو�س �سريبة الدخل، � 

283 بخ�سو�س ال�سريبة العامة على املبيعات.

�بني ان مديرية مكافحة التهرب ال�سريبي 

يف دائرة �سريبة الدخل �املبيعات اجرت حوايل 

من  اال�ل  الن�سف  خ��الل  تفتي�سية  جولة   643

ه��ذا ال��ع��ام، م��وؤك��دا حر�س ال��دائ��رة خ��الل هذه 

اجلوالت على مراعاة �سرية بيانات املكلف.

�ا����س���ار اىل ان����ه ���س��ي��ت��م م��راج��ع��ة ال��ت��ع��رف��ة 

على  اجلمركية  املنظومة  لتب�سيط  اجلمركية 

املواطنني �ال�سركات، �ت�سهيل اإجراءات الطر�د 

بتنفيذ  احلكومة  ال��ت��زام  اىل  الفتا  ال��ربي��دي��ة، 

توجيهات جاللة امللك بتوزيع العبء ال�سريبي 

اإال من  ل��ن يتحقق  �ه���ذا  ع��دال��ة،  اأك���ر  ب�سكل 

�اجلمركي،  ال�سريبي  التهرب  مكافحة  خالل 

�تعزيز ثقافة االلتزام.

ب��د�ره قال مدير عام دائ��رة �سريبة الدخل 

�امل��ب��ي��ع��ات ح�����س��ام اأب���و ع��ل��ي، اإن ال���دائ���رة �سعت 

ال�����س��ري��ب��ي �سمن  ال��ت��دق��ي��ق  ك���ف���اءة  رف����ع  اإىل 

العدالة بني  العاملية �حتقيق  املمار�سات  اأف�سل 

املكلفني.

ال�سريبة  ق��ان��ون  يف  اعتمدنا  لقد  �ا���س��اف، 

ال�سريبي  املدقق  بني  الثقة  تعزيز  مبداأ  على 

بالق�سايا  خمت�سة  مديرية  �اأ�ج��دن��ا  �املكلف 

من  التدقيق  مديرية  عن  م�ستقلة  ال�سريبية 

اأجل تعزيز مفهوم التظلم االإداري.

�اأ��سح ابو علي ان جميع الربامج �االنظمة 

�التحديث  التطوير  يتم  الدائرة  تنفذها  التي 

عليها ب�سكل م�ستمر �ب�سكل يحقق تغير النهج 

الكفاءة  اىل  للو�سول  ال�سريبي  التدقيق  يف 

التدقيقية �حتقيق العدالة .

االنباط-عمان

 تفقد �زير ال�سحة الدكتور �سعد جابر ام�س 

ال�����س��ح��ي��ة املتبعة  ���س��الم��ة االإج�������راءات  االث��ن��ني 

امللكة  مطار  اإىل  القادمني  امل�سافرين  ال�ستقبال 

علياء الد�يل.

�الكوادر  الفرق  الدكتور جابر جاهزية  �اأكد 

التدابر  �ات��خ��اذه��ا  امل��ط��ار  يف  العاملة  الطبية 

املتمثلة   � امل�����س��اف��ري��ن  ال���الزم���ة حل��ظ��ة ����س��ول 

ب��ال��ف��ح�����س احل�����راري �امل���خ���ربي ل��ل��ح��ف��اظ على 

���س��الم��ة امل���واط���ن���ني �ال���ق���ادم���ني م���ن ف��ر����س 

كور�نا.

امل��خ��ت��رب يف مبنى  اإىل جت��ه��ي��ز  �اأ����س���ار ج��اب��ر 

ال��ق��ادم��ني يف امل��ط��ار ب��اأج��ه��زة خم��ربي��ة متطورة 

ق��ادرة على اإج��راء 600 األف فح�س يوميا خالل 

مدة ب�سيطة باالإ�سافة اىل تعزيز الفرق املوجودة 

حاليا بكوادر طبية متخ�س�سة. �رافق الوزير يف 

االأمنية  �االأج��ه��زة  املطار  م�سوؤ�يل  كبار  جولته 

�االإدارية يف مطار امللكة علياء الد�يل.

من جهتها  اأعلنت �زارة ال�سحة عن ت�سجيل 8 

حاالت اإ�سابة جديدة بفر��س كور�نا امل�ستجّد، 

جميعها غر حملّية.

ال�سادر  امل�سرتك  االعالمي  املوجز  �بح�سب 

ت��وزع��ت  ال�����س��ح��ة،  ال������وزراء ��زارة  رئ��ا���س��ة  ع���ن 

اال�سابات اجلديدة على النحو االتي:

ل��ق��ادم��ني م���ن اخل������ارج، ممن  - )4( ح����االت 

ال�سعودّية،  م��ن   2( احل��ج��ر.  ف��ن��ادق  يف  يقيمون 

امل���ّت���ح���دة  ال�����والي�����ات  �����س����وري����ا، �1 م����ن  1م�����ن   �

االأمريكّية(.

اأردن���ّي���ني،  ���س��اح��ن��ات  ل�����س��ائ��ق��ي  - )4( ح����االت 

قادمني عرب حد�د العمري.

�بذلك يرتفع اإجمايل عدد حاالت االإ�سابة يف 

اململكة اإىل 1176 حالة، فيما مل ت�سّجل اليوم اأّي 

حالة �سفاء جديدة.

�بذلك  خمربّياً،  فح�ساً   )6281( اإج��راء  �مّت 

اأج��ري��ت  ال��ت��ي  الفحو�سات  ع��دد  اإج��م��ايل  ي�سبح 

حتى االآن )571390( فح�ساً.

اإجراءات اأخرى:

 حتّذر �زارة ال�سّحة من اأّي ممار�سات تخالف 

خ�سو�ساً  �الوقاية،  العاّمة  ال�سالمة  اإج���راءات 

اإقامة التجّمعات الأكر من )20( �سخ�ساً؛ ��سيتّم 

تطبيق العقوبات املن�سو�س عليها مبوجب اأ�امر 

الّدفاع بحّق االأ�سخا�س املخالفني.

 ك��م��ا ت��دع��و ال�������وزارة اإىل ����س���ر�رة االل���ت���زام 

�اّت��ب��اع  اجل�سدي،  �التباعد  الكّمامات،  ب��ارت��داء 

)اأمان(،  الوقاية، �ا�ستخدام تطبيق  �سبل  جميع 

عدد  تزايد  �سوء  يف  �ذل��ك  )�سحتك(،  �تطبيق 

العديد  الوباء يف  االإ�سابة عاملّياً، �تف�ّسي  حاالت 

من د�ل العامل �املنطقة.

وزير المياه يطالب »مياهنا« برفع 
مستوى الجاهزية بـ»االضحى«

الزراعة: صندوق المخاطر يوفر بيئة 
تأمينية للمزارعين

مباحثات أردنية مصرية في مجال 
التعليم العالي والبحث العلمي

االنباط - عمان 

ط��ال��ب �زي���ر امل��ي��اه �ال����ري، املهند�س رائ��د 

الطواقم  �جميع  مياهنا  �سركة  ال�سعود،  اأب��و 

اجلاهزية  م�ستوى  ب��رف��ع  ال�سركة  يف  الفنية 

�االأداء؛ ا�ستعداداً لدميومة خدمة املياه جلميع 

امل�����س��رتك��ني يف ال��ع��ا���س��م��ة ع��م��ان �يف ال��زرق��اء 

�مادبا �الفحي�س �ماح�س، خالل فرتة عيد 

االأ�سحى املبارك.

�اع��ت��رب اأب���و ال�����س��ع��ود، خ���الل ل��ق��ائ��ه، ام�س 

�سركة  يف  املكلف  التنفيذي  الرئي�س  االث��ن��ني، 

حممد  امل��ه��ن��د���س  “مياهنا”،  االأردن  م���ي���اه 

العوران، اأن التوزيع العادل �املدر��س للح�س�س 

النا�س  مبد  �سيتكفل  امل�سرتكني؛  على  املائية 

باحتياجاتهم املائية، اإىل جانب خف�س م�ستوى 

مهيباً  ت�سويبها،  على  العمل  بعد  ال�سكا�ى، 

ب�سر�رة تنفيذ التعليمات بحق كل من يهدر 

�سلطة  قانون  تعديالت  الأح��ك��ام  ا�ستنادا  املياه 

امل��ائ��ي، �ت�سرب  ال��ه��در  امل��ي��اه، �املطبقة ح��ي��ال 

املياه عن اأ�سطح املنازل، �كذلك يف اال�ستخدام 

اخلاطئ ل�سبكة ال�سرف ال�سحي للتخل�س من 

خملفات االأ�ساحي.

بد�ره، اعترب املهند�س العوران اأن توجيهات 

ال���وزي���ر �م��ت��اب��ع��ت��ه احل��ث��ي��ث��ة ل��ل��ق��ط��اع امل��ائ��ي، 

مبثابة خطة تنفيذية للمحافظة على االأمن 

امل��ائ��ي ال��وط��ن��ي، يف �ق��ت نحتاج ب��ه ك��ل قطرة 

اأن  موؤكداً  �فاعلية،  بكفاءة  �ا�ستخدامها  ماء، 

احلقوق  لتوزيع  اهتمامها  جل  ت��ويل  ال�سركة 

املائية بعدالة بني امل�سرتكني.

�اأ�ساف العوران اأن ال�سركة انتهت من ��سع 

خطة ط���وارئ للتعامل م��ع امل��ي��اه خ��الل فرتة 

العيد، موؤكداً حزم ال�سركة على تطبيق القانون 

ي�سمن  �مب��ا  املائية،  االع��ت��داءات  ملف  حيال 

امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى دمي��وم��ت��ه��ا ك��اأ�ل��وي��ة ق�سوى 

لغايات ال�سرب يف ظل موجة احلر اال�ستثنائية 

التي تعي�سها اململكة.

االنباط - عمان 

���س��ن��د�ق  ال���زراع���ة حت��وي��ل  �زارة  ت��ع��ت��زم 

���س��رك��ات  اإىل  م�ستقبال  ال��ت��ع��ا�ين  ال��ت��ك��اف��ل 

تاأمني زراعية لدعم املزارعني.

ام�س  �سحفي  ب��ي��ان  يف  ال�����وزارة  �ا����س���ارت 

امل��خ��اط��ر  ق���ان���ون  م�����س��ر�ع  اإن  اإىل  االث���ن���ني، 

ال����زراع����ي����ة ����س���ي���وف���ر ب���ي���ئ���ة ت���اأم���ي���ن���ي���ة ع��رب 

ال�سند�ق.

نظام  اإع���داد  �سيجري  ان��ه  ال����وزارة  �بينت 

لتعوي�س املزارعني ينظم التعامل مع املوارد 

املالية �يحدد ن�سبة تعوي�س اخل�سائر.

�كان جمل�س ال��وزراء اأقر االأح��د، م�سر�ع 

املخاطر  اإدارة  �سند�ق  لقانون  ل  معدِّ قانون 

تو�سيع  اإىل  ي��ه��دف   ،2020 ل�سنة  ال��زراع��ي��ة 

ال��زراع��ي��ة  امل��خ��اط��ر  اإدارة  ���س��ن��د�ق  م��ظ��ل��ة 

لي�سمل املخاطر كافة، يف الوقت الذي ي�سمل 

ال�سند�ق حاليا خماطر ال�سقيع فقط. �بلغ 

ال���وزارة  قدمتها  ال��ت��ي  التعوي�سات  جم��م��وع 

دينار  الف   600� مليون  نحو  ال�سند�ق  عرب 

خالل ال�سنوات املا�سية.

�تبلغ موجودات ال�سند�ق حاليا، بح�سب 

بيانات الوزارة، 4 ماليني دينار، �م�ستحقات 

4 م��الي��ني دي��ن��ار الأم��ان��ة عمان  ت��ق��در بنحو 

اإدارة  �سند�ق  �ي�سهم  �ال��ب��ل��دي��ات.  ال��ك��ربى 

التكافلي  ال�����س��ن��د�ق  يف  ال��زراع��ي��ة  امل��خ��اط��ر 

بن�سبة 50 باملئة، على اأن يكون للمزارع د�ر يف 

ال�سراكة بال�سند�ق على املدى البعيد.

  االنباط - عمان 

ب��ح��ث �زي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل �ال��ب��ح��ث 

ال��ع��ل��م��ي ال���دك���ت���ور حم���ي ال���دي���ن ت����وق مع 

الغفار  عبد  خالد  الدكتور  امل�سري  نظره 

الثقافية  امل��ج��االت  يف  التعا�ن  تطوير  �ُسبل 

�ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل �ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ب��ني 

البلدين ال�سقيقني.

�اأ�����س����اد ال���ط���رف���ان، خ����الل ال��ل��ق��اء ال���ذي 

االت�سال  تقنيات  با�ستخدام  االأح��د  جمعهما 

ع���ن ب���ع���د، ب��اجل��ه��ود ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا �زارت�����ي 

االأردن��ي��ة  العلمي  �ال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم 

�امل�سرية لتذليل جميع العقبات التي تواجه 

الطلبة املبتعثني من الطرفني.

ال�����وزارة، ام�س،  ��ف��ق��ا لبيان ���س��ادر ع��ن 

ات��ف��ق ال���ط���رف���ان ع��ل��ى ال��ع��م��ل ب��ال��ت��و���س��ي��ات 

ال�سادرة عن اجتماع اللجنة العليا امل�سرتكة 

 ،2019 �ال��ت��ي عقدت يف �سهر مت��وز م��ن ع��ام 

�من اأهمها تفعيل الربنامج التنفيذي املوقع 

اإ�سافًة   ،  2020-2017 لالأعوام  البلدين  بني 

اإىل تعديل عدد من بنوده مبا يخدم م�سلحة 

التعديل اجلديد على  الطرفني، حيث ن�س 

درا�سية  منحة   30 امل�سري  اجل��ان��ب  ت��ق��دمي 

ر�سوم  )تغطية  االأ�ىل  اجلامعية  املرحلة  يف 

الب�سري،  الطب  تخ�س�س  يف  فقط(  درا�سية 

ر�سوم  )تغطية  اأخ���رى  درا���س��ي��ة  منحة   20�

درا����س���ي���ة ف���ق���ط( يف ج��م��ي��ع ال��ت��خ�����س�����س��ات 

با�ستثناء تخ�س�س الطب الب�سري.

االأردين،  اجل���ان���ب  اأن  ال��ب��ي��ان،  يف  �ج����اء 

�سيقدم  امل�����س��رتك��ة،  اللجنة  مل��خ��رج��ات  �ف��ق��ا 

60 م��ق��ع��دا درا���س��ي��ا /ن��ف��ق��ة خ��ا���س��ة )يعامل 

االأردين  الطالب  معاملة  امل�سري  الطالب 

الر�سوم اجلامعية( يف جميع  دفع  من حيث 

درا�سية  منحة   50 اإىل  اإ�سافًة  التخ�س�سات، 

ر�سوم  )تغطية  االأ�ىل  اجلامعية  املرحلة  يف 

درا����س���ي���ة ف���ق���ط( يف ج��م��ي��ع ال��ت��خ�����س�����س��ات 

�طب  الب�سري  ال��ط��ب  تخ�س�سي  با�ستثناء 

االأ�سنان.

التخ�س�سات  ت���وق  ال��دك��ت��ور  �ا���س��ت��ع��ر���س 

العايل  التعليم  جمل�س  �افق  التي  اجلديدة 

على ا�ستحداثها يف اجلامعات االأردنية بداية 

العام اجلامعي املقبل مثل االأمن ال�سيرباين، 

الذكاء اال�سطناعي، الت�سويق االإلكرت�ين.

ت�سكيل جلنة  ع��ل��ى  ال��ط��رف��ان  ات��ف��ق  ك��م��ا 

جمال  يف  اخل���ربات  ب��ت��ب��ادل  ُتعنى  م�سرتكة 

التعليم االإلكرت�ين )عن بعد(، �تعمل على 

ا�ستقطاب الطلبة الوافدين �ت�سويق التعليم 

العايل يف كال البلدين.

االنباط - الزرقاء 

�ستخ�س�س  اأنها  املحلية  االدارة  �زارة  اعلنت 

بعد عيد اال�سحى مبا�سرة ارا�سي الإقامة ا�سواق 

انت�سار  ظ��اه��رة  م��ن  للحد  بلدية   23 ل���  �سعبية 

امل��ارة  حركة  تعيق  �ال��ت��ي  الع�سوائية  الب�سطات 

�توؤثر على اأ�سحاب املحال التجارية.

�ليد  امل��ه��ن��د���س  املحلية  االإدارة  �زي���ر  �ق���ال 

ام�س  الزرقاء  بلدية  اإىل  زيارته  امل�سري، خالل 

اأرا�����س منا�سبة  ال����وزارة تعمل الإي��ج��اد قطع  ان 

ظاهرة  من  للحد  �سعبية  كاأ�سواق  �تخ�سي�سها 

انت�سار الب�سطات الع�سوائية.

مثايل  ح��ل  ال�سعبية  االأ����س���واق  ان  �اأ����س���اف 

االإ�ساءة  د�ن  القانون  اإنفاذ  ن�سمن من خاللها 

�ن�سمن  الب�سطات  �اأ���س��ح��اب  ال��ب��اع��ة  ل��ك��رام��ة 

مراعاة  اإىل  م�سراً  امل�سر�ع،  بالك�سب  حقوقهم 

الوزارة الختيار قطع اأرا�سي “االأ�سواق ال�سعبية 

“ بحيث تكون قريبة من اأماكن تواجد اأ�سحاب 
الب�سطات.

�اأ�����س���ح ال���وزي���ر ان االأ�����س����واق ���س��ت��ك��ون د�ن 

��سع  �سيتم  �اإمن����ا  االأ�ىل،  امل��رح��ل��ة  يف  �سقوف 

 “ اإىل  حتويلها  اإىل  لي�سار  �سيفية،  م��ظ��الت 

هناجر “ دائمة خالل املراحل الالحقة، موؤكداً 

ال�سعبية  االأ���س��واق  ال���وزارة �ستبا�سر مب�سر�ع  ان 

فورا، بعد تخ�سي�س االأرا�سي، ��ستقوم باأعمال 

البنية التحتية �تعبيدها �نقل الباعة اإليها.

�اأفاد امل�سري باأن الوزارة تدر�س فكرة اإيجاد 

�سوارع اأ� �ساحات حمددة بحيث يتم اإغالقها اأمام 

حركة املركبات �تخ�سي�سها اأيام العطل للباعة 

�للمواطنني �الأ�سحاب الب�سطات اأي�سا لعر�س 

اأي �سيء للبيع.

�اأ��سح ان الوزارة تدر�س العدد املحد�د الذي 

ميكن ا�ستيعابه �توزيعه على البلديات من تلك 

العربات، ��سيتم توزيع هذه العربات عن طريق 

مديريات التنمية االجتماعية ��سند�ق املعونة 

الوطنية، للمواطنني االأكر حاجة.

ك��م��ا زار ال���وزي���ر ي��راف��ق��ه حم��اف��ظ ال��زرق��اء 

عماد  املهند�س  البلدية  �رئي�س  ع�ساف  حجازي 

نا�سر  العقيد  ال��زرق��اء  �سرطة  �م��دي��ر  املومني 

الدعجة، مبنى معر�س املنتوجات املنزلية الذي 

مل يكتمل بعد، مبيناً ان مبنى معر�س املنتوجات 

املنزلية يعترب اأ�ل فكرة باململكة ��ستعمل الوزارة 

لتعميمها على املدن الكربى.

اإيجاد  اإىل  ال��زي��ارة تهدف  اإن  �ق��ال ح��ج��ازي 

الع�سوائية  الب�سطات  انت�سار  مل�سكلة  حل ج��ذري 

يف الو�سط التجارية �بع�س املناطق يف الزرقاء.

“ان زي���ارة �زي��ر االإدارة  ب���د�ره ق��ال املومني 

اختيار  لبحث  ه��دف��ت  ال��زرق��اء  لبلدية  املحلية 

قطعة اأر�س مالئمة �تخ�سي�سها ك�سوق �سعبي 

بديل الإنهاء م�سكلة الب�سطات الع�سوائية املنت�سرة 

بالو�سط التجاري، م�سرا اىل انه جرى معاينة 

قطعة اأر���س مالئمة قريبة من ميدان اجلي�س 

�الو�سط التجاري ، ��ستبا�سر ال��وزارة ترتيباتها 

بتخ�سي�س  لل�سر  االأرك���ان  �هيئة  الرئا�سة  مع 

القطعة ك�سوق �سعبي«.

�اأ�سار اىل ان مبنى معر�س املنتوجات املنزلية 

مل يكتمل بعد ب�سبب تباطوؤ املقا�ل، حيث اطلع 

ا�ستغالله  اإم��ك��ان��ي��ة  لبحث  املبنى  على  ال��وزي��ر 

اأ� كمبنى ا�ستثماري  اإن�سا�ؤه لها  للغاية التي مت 

اأن  اإىل  االأ���س��ك��ال، الفتا  م��ن  �سكل  ب���اأي  للبلدية 

البلدية بحثت مع الوزير �سبل دعم بلدية الزرقاء 

حيث ان الوزير تعاطى ب�سكل اإيجابي مع مطالب 

البلدية �سمن االإمكانات املتوفرة يف الوزارة.

تخصيص اراض إلقامة اسواق شعبية للحد من انتشار البسطات
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متر �ل�سنو�ت كلمح �لبارق �للماح، وبالطبع كل ذلك من �أعمارنا من دون �أن ن�سعر، و�سنغادر هذه 

خرية نن�سى �أو نتنا�سى �أننا مل نعرب  �لدنيا �لفانية فجاأة دون �سابق �إنذ�ر، لكننا عندما نلتقط �أنفا�سنا ��أ

ملن نحب عن م�ساعرنا و�إن�سانيتنا وخ�سو�ساً �أن زمن كورونا جعلنا نعود �إمياننا ملا لهذه �جلائحة من 

�آثار على �لنا�س:

1. مت�سكو� باأحبتكم جيد�ً، وعربو� لهم عن حّبكم، و�إغفرو� لهم ز�تهم، فقد ترحلو� �أو يرحلون 

دون �أن تعربو� عن �سوقكم وحمبتكم لهم، فاحلياة ق�سرية وقد تندمون.

2. ناق�سو� وعربو� و�إ�سرحو� و�إعرتفو� وبررو� وتنازلو� وت�ساحمو�، فاحلياة ق�سرية جد� و� ت�ستحق 

�ستغابة �أو جمتمع �لكر�هية �أو �لتطرف. �حلقد �أو �حل�سد �أو �لبغ�ساء �أو ��إ

3. غد� �ستكونون ذكرى وحتت �لرت�ب، فاملوت يطرق �أبو�بكم دون �أن ي�ستاأذنكم، فابت�سمو� و�ساحمو� 

من �أ�ساء �إليكم، فاحلياة ق�سرية جد� و� ت�ستحق �لغ�سب و�لكبت و�لنكد.

4. تو��سلو� مع �أرحامكم، و�أظهرو� كرمكم وروحية عطاءكم دون رياء، و�ساهمو� يف �إطعام �لفقر�ء 

يتام و�لثكاىل و�ملحرومني، و�ساعدو� طالب �لعلم، و�ساهمو� يف دو�ء  و�مل�ساكني و�إبن �ل�سبيل، وتبنو� ��أ

نانية و�لتقتري و�لتخزين و�لتقوقع. �ملر�سى، وفكو� كرب وهموم �لنا�س، فاحلياة ق�سرية � ت�ستحق ��أ

5. عربو� عن فرحكم، و�حزنو� على موتاكم بقدر، و�دعو ملر�ساكم، فاحلياة ق�سرية جد� � ت�ستحق 

معان يف �حلزن وكل �سيء بقدر. ��إ

6. �أعبدو� �هلل حباً من �لقلب، و�فهمو� مقا�سد �ل�سريعة، و�قو� �هلل ر��سني مر�سيني، و��ستزيدو� 

�ستقامة، فاحلياة ق�سرية جد� وما تدري نف�س ماذ� تك�سب غد� وما تدري نف�س باأي  من �لتقوى و��إ

�أر�س متوت.

7. �أفيدو� من علومكم، و�أعطو� من مالكم، وحافظو� على �سبابكم و�أبد�نكم، فاحلياة ق�سرية وقد 

تزول �أقد�مكم باأي حلظة.

خرين، و�أ�سعروهم ب�سوقكم لهم، و�أح�سنو� �ملعاملة، و�دعو� لهم من قلوبكم،  8. �إبت�سمو� يف وجوه ��آ

فاحلياة ق�سرية جد� و� ت�ستحق �لكدر و�لعر�ك.

ب�سر�حة: حياتي وحياتكم ق�سرية جد� �سو�ء يف زمن كورونا �أو غريه؛ وما مير من وقت هو من 

�أعمارنا، فلن�ستغلها يف حبنا و�إحرت�منا لبع�سنا، ولنت�سامح ونعفو ون�سفح ونتوب، ولندعو لبع�سنا 

ن �لدنيا د�ر ممر � د�ر مقر. باجلنة �أ

�سباح حياة �ملحبة و�لت�سامح

د.محمد طالب عبيدات

ومضات للتأّمل في زمن 
كورونا
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االنباط-العقبة

��ثيينييني،  �ميي�ييس  �أيييليية للتطوير،  وقييعييت �سركة 

مذكرة تفاهم مع نادي �جلييو�د �لعربي، لتجهيز 

��سطبالت موؤقتة وم�سمار لركوب �خليل يف فرتة 

متطلبات  تلبية  بهدف  �سهرين  متتد  جتريبية 

هو�ة وحمرتيف ريا�سة �لفرو�سية يف �لعقبة.

وقال �ملدير �لتنفيذي لل�سركة �ملهند�س �سهل 

�إعييييادة ن�سر  دوديييين �إن هييذه �خلييطييوة تهدف �إىل 

ريا�سة �لفرو�سية وركوب �خليل يف منطقة �لعقبة 

��قت�سادية �خلا�سة بعد فرتة ��نقطاع، وتوفري 

من�سة تدريبية ومنح �لهو�ة و�ملحرتفني و�ل�سياح 

�لفرو�سية  بريا�سة  للتمتع  ��ستثنائية  جتييربيية 

وركوب �خليول.

و�أ�يييسييياد دوديييييين بيياليي�ييسيير�كيية مييع نييييادي �جليييو�د 

�لعربي، وهو �أحد �أكرب �ملوؤ�س�سات �ملعنية بريا�سات 

�لفرو�سية، �فتا �إىل �أن هذه ��تفاقية توفر جميع 

�لهو�ة و�ملحرتفني يف  للفر�سان من  �لت�سهيالت 

�لعقبة  منطقة  يف  �لريا�سي  �لقطاع  ودعييم  �أيلة 

�لوطني  �مل�ستوى  وعييلييى  �خلييا�ييسيية  ��قييتيي�ييسييادييية 

و�مل�ساهمة يف تطوير ريا�سة �لفرو�سية باململكة.

وقييال مدير عييام نييادي �جليييو�د �لعربي خ�سر 

�لق�سري، ن�سعى بتوجيه طاقاتنا كافة �إعادة ن�سر 

ريا�سة �لفرو�سية يف منطقة �لعقبة ��قت�سادية 

ملييزيييد من  �أيييلييه ونطمح  مييع  بالتعاون  �خلييا�ييسيية، 

م�سابقات  تييطييوييير  يف  قييدمييا  للم�سي  �لييتييعيياون 

و��هييتييمييام يف  �مل�ستقبل،  تييدريييبييييية يف  و�أنيي�ييسييطيية 

�ملييجييال �لريا�سي  �ليي�ييسييابيية يف  �لييكييفيياء�ت  تييطييوييير 

و��ليييتيييز�م بيياحلييد�ثيية و�جليييييودة وتييقييدمي �أف�سل 

�خلدمات للفر�سان. 

االنباط-عمان

�أعييليينييت د�ئيييرة �لييعييطيياء�ت �حلييكييومييييية، �م�س 

��ثييينيييني، عيين طييرحييهييا لييعييطيياء ���يييسييير�ف على 

عييجييلييون يف منطقة  تييلييفييريييك  ميي�ييسييروع  تيينييفيييييذ 

�لتنموية. �ل�سو�ن 

�أن  �ىل  �سحفي  بيييييان  يف  �ليييد�ئيييرة  و��يييسيييارت 

م�سروع  تنفيذ  على  بييا�إ�ييسيير�ف  متثل  �لعطاء 

�لييتييلييفييريييك وفييقييا ليي�ييسييروط ��تييفيياقييييية و�لييعييقييد 

�لكميات  وجييييد�ول  و�ملييو��ييسييفييات  و�ملييخييطييطييات 

�خلا�سة بامل�سروع، وذلك �سمن مرحلة و�حدة، 

�سهر�،   12 مييدة  بيياإجييمييايل  خييالل حزمتني  ميين 

مو�سحة �أن �آخر موعد لبيع وثائق �ل�سر�ء هو 

�ل�ساعة �لثالثة من يوم ��حد 16 �آب.

ودعت �لد�ئرة �ملقاولني �لر�غبني بامل�ساركة 

يف �ليييعيييطييياء مييير�جيييعيييتيييهيييا وميييتيييابيييعييية مييوقييعييهييا 

��إلكرتوين 

.www.gtd.gov.jo

االنباط-عمان

دعا خرب�ء �ىل تعزيز نوعية حياة �ملتقاعدين 

وحت�سني حياتهم، و�لتكيف مع و�قعهم �جلديد 

وتعزيز م�ساركتهم �لتنموية، حيث يتوزع نحو ربع 

مليون منهم ما بني تقاعد �ل�سيخوخة و�لتقاعد 

�لعمل،  �إ�ييسييابييات  �أو  �لطبيعي  �لييعييجييز  �أو  �ملييبييكيير 

بح�سب �لناطق ��إعالمي با�سم موؤ�س�سة �ل�سمان 

��جتماعي �سامان �ملجايل.

وجاءت دعوة �خلرب�ء تلك يف ظل تو��سع عدد 

�لتي  باملتقاعدين،  �خلا�سة  و�لنو�دي  �جلمعيات 

� تتجاوز �أربع جمعيات، وفقا ل�سجل �جلمعيات 

�لتابع لوز�رة �لتنمية ��جتماعية، بح�سب ما �أفاد 

�لناطق ��إعالمي يف �لوز�رة �أ�سرف خري�س..

�لييذي عييرّب فيه بع�س �ملتقاعدين  ويف �لوقت 

عن حالة �مللل و��إرهيياق و�لعزلة، �إ� �أن �لبع�س 

ب�سكل  �لييتييقيياعييد  مييرحييليية  ��ستثمر  منهم  ��آخيييير 

جيد، ما �أثر ب�سكل �يجابي على حياتهم، ونقلو� 

خرب�تهم لغريهم.

فيياملييتييقيياعييدة هيييدى عييبييد�هلل �لييعييمييارييين، �لتي 

ملدة  كمعلمة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  يف  عملت 

عيي�ييسييرييين عييياميييا، قييالييت �إن حييييياتييهييا �بيييتيييد�أت بعد 

�أثييرت  �نتقالية،  مرحلة  �إييياهييا  معتربة  �لتقاعد، 

بالبرت�،  �لنائية  قريتها  يف  ��أجيييييال  نفو�س  يف 

عرب تغيري �ل�سورة �لنمطية لديهم وحثهم على 

��ستكمال مر�حل تعليمهم.

�ملحلي  �ملجتمع  تنمية  باأهمية  موؤمنة  و�أنها 

مبا فيها �ملناطق �لريفية، ومتكني �ملر�أة و�ل�سباب، 

يف  �لعمارين  عملت  ��إن�سان،  بحقوق  و��هتمام 

مرحلة �لتقاعد مع موؤ�س�سات خمتلفة، و�نخرطت 

يف دور�ت متعددة مبا فيها تطوير �ملناهج و�إعد�د 

بها  �لعمل  ��ستقر  �أن  �إىل  �لتدريبية،  �حلقائب 

�لييبييرت�،  على  للمحافظة  �لوطنية  �جلمعية  يف 

�سمن م�سروع دمج ��أ�سخا�س من ذوي ��إعاقة 

��إرث  مفهوم  حييول  و�لتعليم  �لتوعية  بر�مج  يف 

�لثقايف وتعزيز �لهوية �لوطنية.

�أ�سبحت مدّربة،  �أن  �إىل  بالعمل  كما تدرجت 

م�ستفيدة من خربتها ومن �سهاد�تها �لتدريبية 

و�ل�سباب  �لن�ساء  م�ساركة  ت�سجيع  يف  �ملعتمدة، 

وبييينييياء �ملييييهييييار�ت �حلييييياتييييية و�لييتييفييكييري �ليينييقييدي، 

بيي�ييسيياأن حقوق  �لييذ�تييي  �لييوعييي  ومييعيياجليية ق�سايا 

��إن�سان و��أ�سخا�س من ذوي ��إعاقة، و�ملحافظة 

عييلييى ��إرث �حليي�ييسيياري و�لييقيييييم �لييتيياريييخييييية مبا 

�لر�سالة  هييذه  �لطلبة  �إذ حمل  �لبرت�،  فيها قيم 

وجت�سدت يف مبادر�تهم �ملختلفة، خدمًة للمجتمع 

�ملحلي، على حد قولها.

�ملهند�سة  �ملييتييقيياعييدة،  قييالييت  ��طييييار  ذ�ت  ويف 

�لييزر�عييييية هييدى بييييدو�ن، و�لييتييي عملت �أكييير من 

يف  خمترب  وم�سرفة  تدري�س  كم�ساعد  عاما   26

�ملبكر،  تقاعدها  مرحلة  �إن  ��أردنييييييية،  �جلامعة 

فتحت لها �أبو�با و�آفاقا يف �سناعة �حلرف �ليدوية 

و�لعمل على م�سروعات �إنتاجية �سو�ء يف �لتطريز 

�أ�ييسييكييال  ��ييسييتييخييد�م �خليييرز يف �سنع  �أو  �لييفييالحييي 

ثّم ت�سويق  �لزجاج، ومن  �لر�سم على  �أو  منزلية 

��جتماعي،  �لتو��سل  �سفحات  عرب  منتوجاتها 

��أمييثييل،  بال�سكل  للوقت  ��ستغاللها  �أن  مبينة 

عيييزز كييفيياءتييهييا وطيييور �آليييييات �لييعييمييل عييرب �لتعلم 

��لكرتوين.

»��سبح من �ل�سروري زيادة �أعد�د �جلمعيات 

و�لنو�دي �خلا�سة باملتقاعدين ملا لها من تاأثري 

�إيييجييابييي يف جت�سري �لييهييوة مييا بييني فييرتة �لعمل، 

ومرحلة �لتقاعد، وما يكتنف ذلك من �سعوبات 

وم�ساكل خمتلفة”، يقول �أ�ستاذ علم ��جتماع يف 

�لقي�سي يف معر�س  �سليم  �لدكتور  جامعة موؤتة 

حديثه حول �سبل تعزيز نوعية حياة �ملتقاعد.

ودعييييا و�ييسييائييل ��إعيييييالم وميينيي�ييسييات �لييتييو��ييسييل 

�لتقاعد،  ثقافة  تدعيم  نحو  للعمل  ��جتماعي 

و�إحييالل �أخييرى تتفق مع تغري �لو�سع �لوظيفي 

�مليي�ييسيياركيية  يف  �ملييتييقيياعييدييين  ودور  و��جيييتيييمييياعيييي 

�لتنموية، من خالل توظيف خرب�تهم �ملرت�كمة، 

فيما يعود بالنفع عليهم وعلى �ملجتمع.

و�أ�ساف �لقي�سي: كغريها من عمليات �لتغري 

�لتقاعد  ��أفييير�د، متثل عملية  �ملف�سلي يف حياة 

مرحلة  ميين  �نتقال  حالة  ��إلييز�مييي  �أو  �لطوعي 

�إىل حالة  �لوظيفية  باملتطلبات  �لعمل و��لتز�م 

حيييدوث �سدمة تختلف  تت�سبب يف  �لييفيير�غ،  ميين 

حييدتييهييا مييين �ييسييخيي�ييس �آخييييير، نييتيييييجيية لييعييدد من 

�ملتغري�ت، مثل �لتقدم يف �ل�سن وم�ستوى �لدخل 

ومييدى  و�ليييزميييالء،  بالعمل  �ليييوجيييد�ين  و�لتعلق 

لييفييرتة مييا بعد  تييوفيير خطط وبييد�ئييل تعوي�سية 

�لتقاعد.

�سلوكية  �أمنييياط  �ملتقاعد  تعلم  �أهمية  وبييني 

جديدة بديلة عن فييرتة �لعمل، حتى يت�سنى له 

د�عيا �ىل  ب�سال�سة،  �لتكيف مع حياته �جلديدة 

�ملا�سي  بني  �ل�سر�ع  �لوقوع يف حالة من  جتنب 

و�حلا�سر، و�لتي قد تت�سبب بحا�ت من �لتوتر 

و�مليل �إىل �لعزلة.

لثقافة  �مل�سبق  �لتخطيط  �أهمية  �إىل  و�أ�ييسييار 

�أو  �سغرية  م�سروعات  يف  كييا�نييخيير�ط  �لتكيف، 

�سد�قات  وتكوين  �لتطوعي،  �لعمل  يف  �مل�ساركة 

��أ�سرة  �أفيير�د  مع  و�جللو�س  و�ملطالعة،  جديدة، 

بعد  ما  مرحلة  يف  و�خلارجي  �لد�خلي،  و�ل�سفر 

كورونا -، ما ي�سهم يف حتقيق �نتقال هييادئ من 

�جتماعيا  �ملنتجة  �لتقاعد  �إىل  �لعمل  مرحلة 

وثقافيا وفكريا.

�ملعنّية  �جلييمييعيييييات  �ييسييعييت  �ليي�ييسييييياق،  ذ�ت  ويف 

بيياملييتييقيياعييدييين لييتييوفييري نيي�ييسيياطييات وفييير�يييس عمل 

��قت�سادية  �ملوؤ�س�سة  �أبيييرزهيييا  ومييين  ملنت�سبيها، 

و��جتماعية للمتقاعدين �لع�سكريني و�ملحاربني 

�لقد�مى، �لتي تقدم خدماتها �ملختلفة ل74 �ألف 

و�سباط  �سباط  رتييبيية  بييني  ومييتييقيياعييدة  متقاعد 

�ملوؤ�س�سة  يف  ��عيييالميييي  �ليينيياطييق  بح�سب  �ييسييف، 

�لعقيد عارف �لطر�ونة.

و�أ�سار �ىل �أن �ملوؤ�س�سة عملت على توظيف ت�سعة 

مي�سرة،  قرو�س  لهم  وفييرت  كما  متقاعد،  ��ف 

��إقر��سية،  و�ملحفظة  �حل�سن،  للقر�س  �إ�سافة 

للقرو�س  دييينييار  ميياليييني  ثييالثيية  ومت تخ�سي�س 

�ل�سغرية  ��نتاجية  �مل�سروعات  لدعم  �لفردية، 

على مدى �أربع �سنو�ت بدون فو�ئد، ويتم در��سة 

فر�س  وتييوفييري  �لتخطيط،  وز�رة  مييع  �مليي�ييسييروع 

عمل للمتقاعدين، يف جمال ��أمن و�حلماية يف 

�لكثري  ت�سغيل  �إىل  �إ�سافة  �ملوؤ�س�سات �حلكومية، 

منهم يف م�سروعات �إنتاجية وزر�عية، وت�سغيلهم 

كما  �ييسيييييار،   78 بتوفري  �ملييطييار،  تك�سي  مكتب  يف 

يتم تدريبهم يف حمطات �ملعرفة �لتابعة لييوز�رة 

��قت�ساد �لرقمي، على �سيانة ��جهزة �خللوية 

و�للغة  �حلا�سوب  يف  ودور�ت  �لعامة  و�ل�سالمة 

��جنليزية وجمال ��أمن و�حلماية.

143 جمعية  لييديييهييم  يييوجييد  �نيييه  �ىل  و�أ�يييسيييار 

تييعيياونييييية، ميينييهييا ثييييالث جييمييعيييييات لييلييمييتييقيياعييد�ت 

�لع�سكريات حققت ق�س�س جناح عديدة، فجمعية 

�لزرقاء �لتعاونية وزعت 72 �ألف دينار من �أرباح 

�لعام �ملا�سي على �مل�ستفيدين، كما مت بناء �لعديد 

ميين �ليينييو�دي يف كييل ميين مييعييان و�ملييفييرق وجيير�ييس، 

بينما �لنو�دي يف كل من عجلون و�لكرك ما تز�ل 

حتت ��إن�ساء.

ملتقاعدي  ��أردنييييييية  �جلمعية  موؤ�س�س  وقيييال 

�ل�سمان ��جتماعي حممد عربيات، �ن �جلمعية 

ت�سعى �نخر�ط �ملتقاعد يف جو�نب متعددة، د�عيا 

للمتقاعدين،  �مليييادي  �لو�سع  متكني  �أهمية  �إىل 

من خالل توفري �عمال تعينهم على ��نتاجية، 

ف�سال عن تقدمي عرو�س ت�سجيعية لهم يف جمال 

�ل�سياحة �لد�خلية، لتم�سية �أوقات فر�غهم.

ميين جييانييبييه، دعيييا ��أخيي�ييسييائييي �لنف�سي مالك 

�ملرحلة  لهذه  نف�سه  يهيئ  �أن  �ملتقاعد  �ل�سامي 

بفرتة م�سبقة، ير�سم فيها خططه �مل�ستقبلية، على 

��جتماعية  ن�ساطاته  ممار�سة  على  يحر�س  �أن 

�ملييز�ج  وحت�سني  �ملييلييل،  على  للتغلب  و�لريا�سية 

وتخفيف حّدة ��نفعا�ت و�لغ�سب �لناجتة عن 

�ل�سعور بالتوتر و�خلوف من �مل�ستقبل.

تتويج  مرحلة  هي  �لتقاعد  مرحلة  �أن  وبييني 

لييييالإجنيييياز، وميييكيييافييياأة ليييليييذ�ت عييلييى تييلييك �جلييهييود 

�ملبذولة طيلة فرتة �لعمل، م�سري� �ىل �أن �لكثري 

من �حلا�ت ���ست�سارية �لتي ي�ستقبلها هي لكبار 

�أوقاتهم  ��ستغالل  فر�س  عيين  �لباحثني  �ل�سن، 

بال�سكل ��أمثل بعيد� عن �لعزلة و��نطو�ء.

و�و�يييسيييح �ليي�ييسييامييي �أهييمييييية �لييييدور �ملييلييقييى على 

م�ساعدته  يف  للمتقاعد،  �ملقربني  ��أفييير�د  عاتق 

على جتيياوز هييذه �ملرحلة و��نييدميياج يف �ملجتمع، 

و�لن�ساطات  و��أنيييديييية،  �جلمعيات  يف  و�إ�ييسيير�كييه 

�ملختلفة.

�أ�ييسييتيياذ �لييعييلييوم �حلييركييييية يف كلية  �أ�ييسييار  فيما 

�لدكتور  ��أردنييييية  باجلامعة  �لريا�سية  �لرتبية 

هييا�ييسييم �لييكيييييالين، �ىل �أهييمييييية �ليينيي�ييسيياط �لييبييدين 

خييالل  مييين  بيياليي�ييسيين،  و�ملييتييقييدمييني  للمتقاعدين 

ممار�سة �أنو�ع من �لريا�سة، كالتمارين �لهو�ئية، 

�لتي حت�سن نوعية �لتنف�س مثل �مل�سي �أو �لهرولة 

�خلييفيييييفيية، و�ليي�ييسييبيياحيية، وركييييوب �ليييدر�جييية، �ييسييو�ء 

�لثابتة �أو �ملتحركة يف ��أماكن ��آمنة، مبا تزيد 

و�لذهنية  �جل�سدية  و�ل�سحة  �مليينيياعيية  قييوة  ميين 

و�لنف�سية.

ونوه �إىل �أهمية متارين �لقوة و�لتحمل، كرفع 

��أثقال، ف�سال عن متارين �لتو�زن و�ملرونة �لتي 

ت�ساعد على �حلركة �لطبيعية للج�سم، وتزيد من 

قوته ومرونته.

�لييريييا�ييسيية  �إىل مميييار�يييسييية  �ليييكيييييييالين  ودعييييييا 

لييلييمييتييقيياعييد، و�إميييكيييانييييييية �لييتييحيياقييه يف �لييينيييو�دي 

�لييريييا�ييسييييية، وميي�ييسيياركيية ��آخييييرييييين يف ممييار�ييسيية 

�ليييتيييمييياريييين �ملييخييتييلييفيية، مبييييا ييييزييييد ميييين تييفيياعييلييه 

��جييتييميياعييي، وتييقييوييية ذ�كييرتييه، مو�سحا �أنيييه مع 

ظروف �أزمة كورونا �بد من ��هتمام بال�سحة 

و�ملحافظة على مناعة قوية، وهذه �ملناعة � تاأتي 

و�لنوم  و�لييغييذ�ء  �لييبييدين  �لن�ساط  عيين طريق  �إ� 

�ملبكر �سو�ء للمتقاعد �أو غريه من �أفر�د �ملجتمع. 

االنباط-عمان

 �تييييفييييق وزيييييييير �خلييييارجييييييييية و�ييييسييييوؤون 

�مليييغيييرتبيييني �أميييييين �ليي�ييسييفييدي ميييع وزيييير 

لينكفيت�سو�س  لينا�س  ليتو�نيا  خارجية 

�مييي�يييس ��ثيييينييييني عيييليييى عيييقيييد جيييولييية ميين 

كبار  م�ستوى  على  �ل�سيا�سية  �مل�ساور�ت 

�مليي�ييسييوؤولييني عييرب �آلييييية �لييتييو��ييسييل �ملييرئييي 

لييتييحييديييد خيييطيييو�ت زيييييييادة �ليييتيييعييياون يف 

و���ستثمار  و�ل�سياحة  �لطاقة  جما�ت 

وتكنولوجيا �ملعلومات و�لتعليم وتن�سيق 

�إز�ء �لق�سايا ��إقليمية. �ملو�قف 

و�أكيييييييد �ليييييوزيييييير�ن خيييييالل حميييادثيييات 

عيييرب �لييهيياتييف �ليييتيييعييياون و�لييتيي�ييسيياميين يف 

ميييو�جيييهييية جييائييحيية كييييورونييييا وتييبييعيياتييهييا. 

على  ولينكفيت�سو�س  �ليي�ييسييفييدي  و�ييسييدد 

حيير�ييس �لييبييلييدييين تييعييزيييز �لييعييالقييات يف 

�لييوزييير�ن  و��ستعر�س  �ملييجييا�ت.  جميع 

�ملبذولة  و�جلهود  ��إقليمية  �لتطور�ت 

حلييييل ��أزميييييييييات ��إقيييليييييييمييييييية وتييكييرييي�ييس 

��أمييييين و���يييسيييتيييقييير�ر. وبييييني �ليي�ييسييفييدي 

�أهيييمييييييية ��يييسيييتيييمييير�ر �جلييييهييييود �ليييدولييييييية 

�إ�ييسيير�ئيييييل عييين تنفيذ  ثيينييي  �مليي�ييسييتييهييدفيية 

و�إعييييادة  فل�سطينية،  �أر��ييييس  �ييسييم  قييير�ر 

�إطيييالق مييفيياو�ييسييات جيييادة حلييل �ل�سر�ع 

قيير�ر�ت  وفق  �لدولتني  حل  �أ�سا�س  على 

�لييي�يييسيييرعييييييية �لييييدولييييييييية �ييسييبيييييال وحيييييييد� 

�لييعييادل  �ليي�ييسييالم  �ليي�ييسيير�ع وحتقيق  حلييل 

تنفيذ  ميينييع  �أن  عييلييى  و�ييسييدد  و�ليي�ييسييامييل. 

�ليي�ييسييم هيييو حييميياييية لييليي�ييسييالم ولييلييقييانييون 

و��سحاً  خرقاً  ي�سكل  �ل�سم  �أن  �لدويل 

لييييلييييقييييانييييون �ليييييييييدويل و�يييسيييييييقيييو�يييس حييل 

�لييدولييتييني وبييالييتييايل كييل فيير�ييس حتقيق 

�لييي�يييسيييالم. و�أ�يييييسييييياد �لييي�يييسيييفيييدي مبييوقييف 

ليييييتييو�نيييييا �ملييتييميي�ييسييك بييالييقييانييون �ليييدويل 

و�ليييد�عيييم حلييل �لييدولييتييني �ييسييبييييياًل حلل 

��ستمر�ر  على  �لوزير�ن  و�تفق  �ل�سر�ع. 

�لتن�سيق و�للقاء يف �أقرب فر�سة ملتابعة 

جهود تعزيز �لتعاون وتطوير �لعالقات 

يف جميع �ملجا�ت.

االنباط-عمان

�لفايز،  ��أعيييييان في�سل  رئي�س جمل�س  بحث 

�مييي�يييس ��ثيييينييييني مييييع �لييي�يييسيييفيييري �ليييهييينيييدي لييييّدى 

و��سيما  �لثنائية  �لعالقات  حليم،  �نييور  �ململكة 

��قت�سادية و�لربملانية و�أهمية تعزيزها و�لبناء 

عليها يف �ملجا�ت كافة.

��قت�سادية  �لتحديات  �إىل  �لفايز  وتييطييرق 

�لر�هنة و�لتبعات ��إن�سانية و�ملالية �لتي يتحملها 

��أردن جر�ء ��أو�ساع �ل�سائدة يف �ملنطقة.

�إز�ء  ��أردين  �ليي�ييسيييييا�ييسييي  لييلييمييوقييف  وعييير�يييس 

جممل ��أو�ساع �لر�هنة يف �ملنطقة، وخا�سة ما 

يتعلق بالق�سية �لفل�سطينية و��أزميية �ل�سورية، 

�حللول  تبني  �إىل  يدعو  ��أردن  �أن  �إىل  م�سرًي� 

�ل�سيا�سية لالأزمة �ل�سورية.

�لييثيياين يوؤكد  �أن جاللة �مللك عييبييد�هلل  و�أكيييد 

�لفل�سطينية  للق�سية  �لييعييادل  �حلييل  بييياأن  دوميييا 

�لذي ميكن �ل�سعب �لفل�سطيني من �إقامة دولته 

هييو مفتاح �حلل  �لييوطيينييي،  تيير�بييه  �مل�ستقلة على 

�ل�سرق  منطقة  يف  كافة  و�ليينييز�عييات  لل�سر�عات 

��أو�سط.

و�أ�ساد رئي�س جمل�س ��عيان بامل�ستوى �لرفيع 

��أردنييييية،  �لهندية  �لعالقات  �ليه  و�سلت  �لييذي 

�إىل  �لثنائية  �لعالقات  حتويل  �ييسييرورة  مييوؤكييًد� 

�سر�كة ��سرت�تيجية يف خمتلف �ملجا�ت.

و�أ�ساد �ل�سفري �لهندي بامل�ستوى �لرفيع �لذي 

و�سلت �ليه �لعالقات بني �لبلدين �ل�سديقني، 

د�عًيا �إىل تعزيزها و�لبناء عليها يف �ملجا�ت كافة 

و��سيما ��قت�سادية و�لربملانية و�ل�سيا�سية.

االباط- زيد عوامله

كعادتها بلدية �ل�سلط �لكربى تقدر 

�ملباركة من  ��أيام  و يف هذه  موظفيها 

�قييييرت�ب عيد  �ييسييهيير ذي �حلييجيية و مييع 

�ملبارك، ��أ�سحى 

�لكربى  �ل�سلط  بلدية  جمل�س  قييرر 

)50(دينار  بقيمة  مالية  مكافاأة  �سرف 

�لبلدية، ملوظفني 

خالد  �ملهند�س  �لبلدية  رئي�س  وقال 

و�سلت  مييا  �ل�سلط  بلدية  �أن  خ�سمان 

�إىل 

�إجنييييييياز�ت  ميييين  ��آن  عييليييييه  هييييي  مييييا 

يفتخر بها، ومميزه بني بلديات �ململكة 

 و ميييا حييقييقييتييه مييين وفيييير مييييايل هييو 

�إخييال�ييس وتييفيياين �ملوظفني �إجتيياه  ميين 

و مدينتهم  موؤ�س�ستهم 

ب�سيط من  جييزء  �ملكافاأة هي  هييذه  و 

�سكر وتقدير �ملوظفني،

و�ييسيييييتييم �لييي�يييسيييرف حيييييال ��إنيييتيييهييياء 

��أ�سحى  عيد  قبل  و  ��إجيييير�ء�ت  ميين 

�ملبارك  

�إ�ستقبال  �ملوظفني  ت�ساعد  �سوف  و 

علينا  �هلل  �عاده  �ملبارك  ��أ�سحى  عيد 

وعليكم باخلري و�ليمن و�لربكات،

 شراكة بين أيلة والجواد العربي 
لتطوير رياضة الفروسية بالعقبة

 عجلون: طرح عطاء االشراف على 
تنفيذ مشروع تلفريك

 خبراء: التقاعد مرحلة نوعية لتتويج االنجاز ومكافأة الذات

 وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الليتواني

 بلدية السلط تصرف مكافأة ٥٠ دينار لموظفيها 

رئيس مجلس األعيان يلتقي السفير الهندي
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االنباط-عمان

كرمت دائرة تنمية اأموال الأوق��اف عددا 

التابعة  الهند�سة  كليات  من طلبة خريجي 

جلامعات البلقاء التطبيقية والبرتا وال�سرق 

الأو�سط امل�ساركني يف تنفيذ ت�ساميم مل�ساريع 

ا�ستثمارية على اأرا�ض وقفية.

وقال وزير الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات 

الإ�سالمية الدكتور حممد اخلاليلة خالل 

رعايته حفال تكرمييا ام�ض الثنني، باملركز 

ال�سهيد  مل�سجد  التابع  الإ���س��الم��ي  الثقايف 

اهتمت  الإ�سالمية  الأم��ة  اإن  املوؤ�س�ض،  امللك 

دورا  لعب  وال����ذي  ك��ب��را  اهتماما  ب��ال��وق��ف 

يف احل�����س��ارة الإ���س��الم��ي��ة وي��ع��ن��ى ب�����س��وؤون 

احلياة كافة. واأ�ساف اخلاليلة اأن الأوقاف 

الإ���س��الم��ي��ة ك��ان��ت ت�����س��م��ل ج��م��ي��ع طبقات 

املجتمع، وما زالت م�ستمرة رغم ما طراأ من 

تراجع، اإىل جانب �سمول الوقف للحيوانات 

ورعايتها لأن دين الإ�سالم دين الرحمة بكل 

النبي �سلى اهلل عليه  اأن  اإىل  املعاين، لفتا 

و�سلم عندما هاجر اإىل املدينة اأمن م�سدر 

مياه عن طريق الوقف.

نبحث  اأن  اإىل  بحاجة  ال��ي��وم  اأن��ن��ا  واأك����د 

وامل��م��ار���س��ات ل�ستغالل  ال��ط��رق  اأف�سل  ع��ن 

وا�ستثمار الوقف، مثمنا للطلبة ومعلميهم 

اله��ت��م��ام ب��ال��وق��ف وت��ق��دمي روؤي����ة ع�سرية 

ل���الأوق���اف م��ن خ���الل م�����س��اري��ع افرتا�سية 

ل���س��ت��غ��الل وت��ن��م��ي��ة ال����وق����ف، ل��ي��ع��ود على 

الأمة والوطن وليكون رافدا كبرا يف �ستى 

جمالت احلياة.

وق�����ال م��دي��ر ع����ام دائ�����رة ت��ن��م��ي��ة اأم�����وال 

الأوق�������اف حم��م��ود ب����در احل���دي���د اإن ف��ك��رة 

امل�سروع جاءت انطالقا من اأهمية ال�سراكة 

ب���ني ال���دائ���رة وامل��وؤ���س�����س��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ���س��واء 

يف ال��ق��ط��اع ال��ع��ام اأو اخل��ا���ض، وي��ع��د تبادل 

املعرفة واخلربات يف �سالح حتقيق الأهداف 

والروؤى والتطلعات املن�سودة لالأطراف كافة 

ويعظم املنجزات الوطنية.

واأ�سار اإىل ان دائرة تنمية اأموال الأوقاف 

وقعت عددا من مذكرات التفاهم مع بع�ض 

وبناء  واملعرفة  اخل��ربات  لتبادل  اجلامعات 

ال��ق��درات ل��دى كل ط��رف من خ��الل تنظيم 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  م�سرتكة،  تدريبية  دورات 

الهند�سة  كليات  خريجي  منح  يف  ال��ت��ع��اون 

الفر�سة لإع��داد م�ساريع تخرج على اأرا�ض 

طبيعة  م��ع  ي��ت��واءم  مب��ا  ا�ستثمارية  وقفية 

املمكنة  ال�ستثمارية  وال��ف��ر���س��ة  الأرا����س���ي 

اإىل افادتهم من برامج التدريب  بالإ�سافة 

التي ترعاها الدائرة. وبا�سم الطلبة اأ�سارت 

اأن اجن���از  اإىل  ال��ع��رم��وط��ي  ف���رح  ال��ط��ال��ب��ة 

ت�سهم  امل�ساركني  للطلبة  التخرج  م�ساريع 

ومنحتهم  لديهم،  ال��وق��ف  ثقافة  تعزيز  يف 

م���زي���دا م���ن ال��ف��ر���س��ة ل��ت�����س��م��ي��م م�����س��اري��ع 

وكانت  الوقفية.  ال�ستثمارات  مع  تتنا�سب 

دائ��رة تنمية اأم��وال الأوق��اف وقعت يف وقت 

�سابق عددا من مذكرات التفاهم مع بع�ض 

اجلامعات الأردنية لغايات ت�سميم م�ساريع 

ه��ن��د���س��ة ل��ب��ع�����ض ال��ط��ل��ب��ة اخل��ري��ج��ني من 

على  تنفيذها  لإم��ك��ان��ي��ة  ال��ه��ن��د���س��ة  ك��ل��ي��ات 

عند  امل�ستثمرين  ق��ب��ل  م��ن  وق��ف��ي��ة  اأرا������ض 

طرح عطاءات ال�ستثمارية مبا يعزز ثقافة 

ال�ستثمار الوقفي ويحافظ على خ�سو�سيته 

مب��ا يتفق م��ع الأح���ك���ام ال�����س��رع��ي��ة و���س��رط 

وا�ستمل  وقفية.  ار����ض  قطعة  لكل  ال��وق��ف 

احلفل الذي ح�سره مدير عام دائ��رة احلج 

البطو�ض ومدير  املهند�ض جمدي  والعمرة 

ع��ام �سندوق احل��ج ف��وؤاد ك��وري على عر�ض 

امل�����س��اري��ع الف��رتا���س��ي��ة ال��ت��ي مت ت�سميمها 

اأر�ض  على  تنفيذها  على  والقدرة  واأبعادها 

ال��واق��ع. ويف خ��ت��ام احل��ف��ل، ك��رم اخلاليلة، 

الهند�سية،  بالت�ساميم  امل�ساركني  الطلبة 

وع�����ددا م���ن اأ����س���ات���ذة اجل���ام���ع���ات امل�����س��ارك��ة 

والكوادر التعليمية والطلبة.

 أموال األوقاف تكرم مهندسين لتصميمهم مشاريع على أراض وقفية

 مؤسسة ولي العهد تعلن إنجازات مبادرة نوى ومنّصة نحن

 الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجائزة يوميات في زمن كورونا

افتتاح قسمي العناية الحثيثة والعمليات الجديد بمستشفى حمزة

االنباط-عمان

عقدت موؤ�س�سة ويل العهد، ام�ض الثنني، 

م��وؤمت��ًرا �سحفًيا ل��الإع��الن ع��ن الإجن���ازات 

اإح�����دى  “نوى”،  م����ب����ادرة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 

ج��رى  ال��ت��ي  ال��ع��ه��د  موؤ�س�سة ويل  م���ب���ادرات 

اط��الق��ه��ا ب��ال�����س��راك��ة م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض، 

اجلمعيات  م��ع  املتربعني  رب��ط  على  وتعمل 

وامل��وؤ���س�����س��ات اخل���ري���ة اإل���ك���رتون���ًي���ا، �سمن 

منذ  الجتماعي  الأث��ر  لقيا�ض  وا�سح  اإط��ار 

اطالقها قبل عامني وحتى الآن.

ن��وى على جمع تربعات  م��ب��ادرة  وعملت 

ب��اأك��ر م��ن ث��الث��ة م��الي��ني وثالثمئة األ��ف 

دي���ن���ار، ل��دع��م اأك����ر م��ن 100 م�����س��روع يف 

ة  خم��ت��ل��ف امل��ح��اف��ظ��ات، ف��ي��م��ا وّف�����رت من�سّ

“نحن” -املن�سة الوطنية لتطوع وم�ساركة 
ل�”نوى” اأكر من مليون  ال�سباب- التابعة 

�ساعة عمل تطوعي.

و���س��ارك يف امل��وؤمت��ر ال�سحفي ال��ذي عقد 

امل��ب��ادرات التابعة للموؤ�س�سة،  اإح��دى  يف مقر 

املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة ويل العهد الدكتورة 

ة نوى،  متام منكو، والرئي�ض التنفيذي ملن�سّ

اأحمد الزعبي، اإىل جانب ممثلني عن و�سائل 

الإعالم املرئّية واملكتوبة وامل�سموعة.

ويف بداية املوؤمتر، رّحبت منكو بالإعالم، 

وا���س��ف��ًة اإي���اه���م ب�����س��رك��اء ال��ع��م��ل ال��دائ��م��ني 

موؤ�س�سة  تاأ�سي�ض  “جرى  وقالت  للموؤ�س�سة. 

على  ل���الإ����س���راف   2015 ع���ام  ال��ع��ه��د  ويل 

الأم���ر  ال��ع��ه��د،  ويل  �سمو  م���ب���ادرات  تنفيذ 

احل�سني بن عبداهلل الثاين”.

�سباب  هي  املوؤ�س�سة  روؤي��ة  “اأن  واأو�سحت 

�سمن  ت��ع��م��ل  واأن����ه����ا  ط���م���وح،  لأردن  ق�����ادر 

حماور عمل حمددة، هي اجلاهزية للعمل، 

والريادة، والقيادة، واملواطنة”.

وب��ّي��ن��ت م��ن��ك��و يف ح��دي��ث��ه��ا ل��الإع��الم��ي��ني 

ال�����ذي ج����رى ب���ّث���ه ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 

الجتماعي التابعة للموؤ�س�سة، “اأن موؤ�س�سة 

ويل ال��ع��ه��د ل��دي��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن الأه�����داف 

تقوية  اأبرزها  ال�سرتاتيجي،  ال�سعيد  على 

وقيادة  الداعمة،  ال�سبابّية  البيئة  ومتكني 

والو�سول  وال�سابات،  لل�سباب  الداعم  الفكر 

والتاأثر يف ال�سباب وال�سابات من حمافظات 

اململكة كافة، وقيادة مبادرات �ساملة لل�سباب 

وال�سابات”.

ة  املن�سّ اإجن����ازات  لأب���رز  الزعبي  وع��ر���ض 

ح��ول من�سة  ق��ائ��اًل  لها،  التابعة  وال��ربام��ج 

امل�ساريع  م��ن  امل�ستفيدين  ع��دد  “بلغ  ن��وى 

املجتمع  موؤ�س�سات  من  �سركائنا  من  املنفذة 

امل���دين واجل��م��ع��ي��ات اخل��ري��ة وال��ت��ي ج��رى 

ح�����س��د ال���دع���م ل��ه��ا اأك�����ر م���ن 600 األ���ف 

الذي  الدعم  بلغ  حني  يف  مبا�سر،  م�ستفيد 

وال�سركات  الأف���راد  من  املتربعني  من  ق��دم 

اأك��ر من ثالثة ماليني  ة  عن طريق املن�سّ

وثالثمئة األف دينار، جاءت لدعم اأكر من 

100 م�سروع خري يف خمتلف حمافظات 
اململكة”.

واأع�����رب ع��ن ���س��ك��ره ل�����س��رك��اء ال��ع��م��ل من 

امل���ت���ربع���ني، اأف�������راد و����س���رك���ات، ومل��وؤ���س�����س��ات 

املجتمع املدين واجلمعيات واجلهات املانحة 

اإياهم  وا�سفاً  الكبر،  ودعمهم  ثقتهم  على 

باأ�سباب حتقيق هذه الإجنازات.

ال��زع��ب��ي  ق�����ال  “نحن”،  ��ة  م��ن�����سّ وع�����ن 

“نثمن �سراكتنا ودعم منظمة الأمم املتحدة 
امل�سرتك  فعملنا  )ي��ون��ي�����س��ي��ف(،  للطفولة 

األ��ف  اأك��ر م��ن 40  �ساهم يف ال��و���س��ول اإىل 

م�ستخدم ملن�سة “نحن”، وبلغ عدد الفر�ض 

التطوعية التي جرى توفرها اأكر من 95 

األف فر�سة، اأما جمموع �ساعات التطوع التي 

جرى عر�سها فبلغت اأكر من مليون �ساعة 

تطّوعّية”.

وناق�ض احل�سور، خالل املوؤمتر، عدداً من 

الق�سايا املهمة التي تخ�ض القطاع ال�سبابي 

توحيد  ����س���رورة  ع��ل��ى  م�����س��ددي��ن  الأردين، 

اجلهود املبذولة، لتنفيذ روؤى وتطلعات ويل 

عبداهلل  ب��ن  احل�سني  الأم����ر  �سمو  ال��ع��ه��د، 

ال���ث���اين، جت���اه ال�����س��ب��اب ل��رف��ع ال��وع��ي ح��ول 

الق�سايا الجتماعية والتنموية املهمة التي 

ت�سهم يف بناء م�ستقبل م�سرق.

االنباط-عمان

الفائزين  اأ�سماء  الثقافة،  وزارة  اأعلنت 

التي  كورونا”  زم���ن  يف  “يوميات  ب��ج��ائ��زة 

العهد  ويل  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  اأطلقتها 

مطلع اأيار املا�سي.

 3000 بقيمة  الأوىل  ب��اجل��ائ��زة  وف���از 

عن  الطراونة  فرا�ض  اأحمد  ال��روائ��ي  دينار 

مع  م��ن��ا���س��ف��ة   ،)46( ال��غ��رف��ة  “�سر  ن�����ض 

ال�ساعر حممد العامري، عن ن�ض “يوميات 

الثانية وقيمتها  التابوت”، وباجلائزة  رجل 

2000 دينار، الكاتب اياد يو�سف حماد عن 
ن�ض “اأحمد احلديد”، منا�سفة مع الكاتبة 

عمان”،  “اأحدب  ن�ض  ع��ن  ع��واد  اأب��و  �سهام 

حماد  اأبو  �سامل  اإبراهيم  الثالثة  وباجلائزة 

عن ن�ض “ يوميات كورونا”.

وق�����ال وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة ال���دك���ت���ور ب��ا���س��م 

ال��ط��وي�����س��ي خ����الل م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي ام�����ض 

هذه  اإن  الفائزين،  اأ�سماء  لإع��الن  الثنني 

مواجهة  يف  نوعية  م�ساهمة  تعد  اجل��ائ��زة 

حت��دي ك��ورون��ا، لف��ت��ا اإىل اأن ه��ذه امل��ب��ادرة 

جاءت يف ظروف ا�ستثنائي، م�ساهمة نوعية 

من قبل الوزارة لتوثيق مرحلة اإن�سانية يف 

تاريخنا الوطني.

واأ����س���اف خ���الل امل���وؤمت���ر ال����ذي ح�سره 

اأم����ني ع���ام وزارة ال��ث��ق��اف��ة ه����زاع ال����رباري، 

واأع�ساء من جلنة حتكيم امل�سابقة، اأن الأدب 

احلية  ال�سهادات  خ��الل  م��ن  ال��واق��ع  يحكي 

واأن اجل��ائ��زة ج��اءت  ال��ت��ح��ولت،  التي توثق 

اأهمية ال�سرد والأدب يف توثيق هذه  لتاأكيد 

موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  التاريخية  اللحظات 

مع  احلظر  ملرحلة  وا�ستجابة  العهد،  ويل 

بداية انت�سار فرو�ض كورونا.

اجلائزة  لأه��داف  الثقافة  وزي��ر  وعر�ض 

التي ت�سهم يف ترويج ثقافة التدوين وتوثيق 

ينابيع  ت��ن��وع  اإىل  لف��ت��ا  اجلمعية،  ال��ذاك��رة 

التي  واليوميات  وال�سهادات  الكتابة  جتارب 

�سجلت هذه املرحلة ال�ستثنائية بلغة اأدبية 

تعرب عن الواقع املعا�ض وتفا�سيله اليومية.

واأ�سار الدكتور الطوي�سي اإىل اأن الوزارة 

اإ�سافة  كتاب،  يف  الفائزة  الأع��م��ال  �ستطبع 

حتكيم،  جلنة  تختارها  اأخ���رى  اأع��م��ال  اإىل 

التي  اأف��ك��ار  الأع��م��ال يف جملة  ون�سر بع�ض 

ت�سدرها الوزارة. و�سارك يف امل�سابقة 404 

م���ن الأدب������اء وال��ك��ت��اب وامل��م��ر���س��ني ورب���ات 

الأ�سر والطلبة من خمتلف املحافظات.

ب��������دوره، اأ�����س����اد ع�����س��و جل���ن���ة ال��ت��ح��ك��ي��م 

املقدمة  ب��الأع��م��ال  غرايبة  ها�سم  ال��روائ��ي 

ال��ف��ائ��زة  ال��ن�����س��و���ض  م�ستعر�سا  ل��ل��ج��ائ��زة، 

واآلية اعتمادها.

عماد  ال��دك��ت��ور  التحكيم،  جلنة  و�سمت 

الدكتورة  ل��ن،  اأب��و  زي��اد  الدكتور  ال�سمور، 

املجايل،  حممد  وال��دك��ت��ور  بطاينة،  ج��ودي 

الدكتور غ�سان عبد اخلالق، الدكتورة رزان 

اإبراهيم، والكاتب �سعود قبيالت.

اإىل  ت����ه����دف  اجل�����ائ�����زة  اأن  اإىل  ي�������س���ار 

ت��وف��ر حم��ت��وى ث��ق��ايف ي��وّث��ق ح��ي��اة الأف���راد 

واجل���م���اع���ات يف زم���ن ه���ذا ال���وب���اء، ور���س��د 

التكيف،  وط���رق  اليومية  احل��ي��اة  تفا�سيل 

وعالقاتهم  وان��ف��ع��الت��ه��م  ال��ن��ا���ض  وم�ساعر 

هذا  وجعل  ال�ستثنائية،  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف 

املحتوى الثقايف م�سدراً للباحثني واملهتمني 

يف هذه املرحلة، واأطلقت الوزارة من�سة

 kolmorsayamor.gov.jo  

لهذا الغر�ض.

 االنباط-عمان

�سعد  ال��دك��ت��ور  ال�سحة  وزي���ر  اف��ت��ت��ح 

الأ�سعاف  ق�سمي  الث��ن��ني،  ام�ض  ج��اب��ر، 

وال��ع��ن��اي��ة احلثيثة  اجل��دي��د  وال���ط���وارئ 

والعمليات يف م�ست�سفى الأمر حمزة.

وقال الدكتور جابر خالل جولة على 

التطوير والتحديث  اعمال  اإن  الأق�سام، 

تتوقف خالل جائحة كورونا بهدف  مل 

ت���وف���ر اخل����دم����ة ل���ل���م���واط���ن���ني، لف��ت��ا 

وجراحة  ط���وارئ  م�ست�سفيات  بناء  اإىل 

ط��وارئ  وحت��دي��ث  الب�سر،  يف  وباطنية 

م�����س��ت�����س��ف��ى غ����ور ال�������س���ايف وال��ت��وت��ن��ج��ي 

والرمثا والندمي قريبا. وثمن الدكتور 

ج���اب���ر خ����الل ح���دي���ث���ه م���ع ال����ك����وادر يف 

وجاهزيتهم  دوره���م  اجل��دي��دة  الق�����س��ام 

يف التعامل بكفاءة خالل جائحة كورونا 

وا����س���ت���ع���داده���م ل����س���ت���ق���ب���ال احل������الت. 

حمزة  الأم��ر  م�ست�سفى  مدير  واأو���س��ح 

ال���دك���ت���ور ع���ب���د ال��������رزاق اخل�������س���م���ان يف 

اأن اع��م��ال ال��ت��ط��وي��ر ال��ت��ي  ت�����س��ري��ح��ات 

ج������اءت ب���ال���ت�������س���ارك���ي���ة ودع������م ال���ق���ط���اع 

احلثيثة  العناية  ق�سم  �سملت  اخل��ا���ض، 

لأعلى  وفقا  �سريرا   11 ب�سعة  اجلديد 

امل���ع���اي���ر ال��ط��ب��ي��ة والأج�����ه�����زة ال��ط��ب��ي��ة 

اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال�سعاعية،  وامل��خ��ربي��ة 

ق�����س��م ال����ط����وارىء اجل���دي���د ب�����س��ع��ة 50 

���س��ري��را وحت��دي��ث وت��ط��وي��ر ت�����س��ع غ��رف 

عمليات جديدة.

وق������ال ال���ن���ائ���ب خ��م��ي�����ض ع���ط���ي���ة اإن 

بتنفيذ  ت���ربع���ت  ل���ه  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����س��رك��ة 

العناية  مل��رك��ز  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  اأع��م��ال 

احلثيثة اجلديد لدعم املجهود الوطني 

وخدمة املواطن وت�سكيل منوذج للتعاون 

بني القطاعني اخلا�ض والعام يف توفر 

كل ما يلزم لتطوير اخلدمات ال�سحية.

الأول  اليوم  منذ  ال�سركة  اأن  واأ�ساف 

لأزم����ة ال��ك��ورون��ا ان�����س��اأت ب��ال��ت��ع��اون مع 

امل�����س��ت�����س��ف��ى امل��رك��ز ب���اأح���دث امل��وا���س��ف��ات 

العاملية.

 أسس خاصة بعربات الطعام 
لتشغيل الشباب

 البيئة توقع مذكرتي تفاهم في مجال 
إعادة تدوير النفايات الصلبة

 المياه تضبط اعتداءات على الخطوط 
بمنطقة أم العمد

االنباط-عمان

و�سعت اأمانة عمان الكربى اأ�س�سا خا�سة 

وتوجيه  ال�سباب،  لت�سغيل  الطعام  بعربات 

طاقاتهم نحو العمل املنتج.

وق�������ال اأم�������ني ع����م����ان ال����دك����ت����ور ي��و���س��ف 

اإن الأمانة تويل ال�سباب اهتماما  ال�سواربة، 

ك��ب��راً يف ك��اف��ة امل��ج��الت خ��ا���س��ة م��ا يتعلق 

طاقاتهم  لتوجيه  ل��ه��م،  عمل  ف��ر���ض  بخلق 

وللمجتمع  لهم  املثمر  والإن��ت��اج  العمل  نحو 

عليها  يقوم  التي  الأ�سا�سية  الركيزة  لأنهم 

املجتمع.

الأمانة  اأن  ال�سواربة ام�ض الثنني،  واأكد 

ت��و���س��ك ع��ل��ى الن���ت���ه���اء م���ن و���س��ع الأ���س�����ض 

ال�سباب  لت�سغيل  الطعام   بعربات  اخلا�سة 

خالل الفرتة القريبة املقبلة.

ا�ستجابة  ي��اأت��ي  التوجه  ه��ذا  اأن  واأو���س��ح 

فر�ض  خلق  يف  ال�سامية  امللكية  للتوجيهات 

الفئة  انهم  خا�سة  لل�سباب  حقيقية   عمل 

الكرب يف وطنا  من عدد ال�سكان.

االنباط-عمان

املكلف  ال��زراع��ة  وزي���ر  البيئة  وزي���ر  وق��ع 

ال��دك��ت��ور �سالح اخل��راب�����س��ة، ام�����ض الث��ن��ني، 

ات��ف��اق��ي��ت��ي ت���ف���اه���م م����ع ���س��رك��ت��ي ال��دخ��ي��ل 

تدوير  لإع����ادة  اخلليلي  حم��م��ود  وموؤ�س�سة 

املواد ال�سلبة من خملفات ورقية وبال�ستيك 

ومعادن وجمعها وفقا لآلية مربجمة.

وت�ستمل التفاقية على اإعادة تدوير املواد 

للمحافظة  توعوية  برامج  وتقدمي  ال�سلبة 

على البيئة واإيجاد فر�ض عمل لل�سباب.

تهدفان  التفاقيتني  اأن  اخلراب�سة  واأك��د 

ل�����دى ج��م��ي��ع  ال��ب��ي��ئ��ي  ال����وع����ي  ت��ن��م��ي��ة  اإىل 

النفايات ال�سلبة  �سرائح املجتمع ب�ساأن فرز 

للنفايات  ال�سليمة  والإدارة  تدويرها  واإع��ادة 

الن�ساطات  والتحفيز على ممار�سة  ال�سلبة، 

عنا�سرها  على  البيئة وحتافظ  تخدم  التي 

املختلفة.

الت��ف��اق��ات  ه���ذه  اأه�����داف  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

امل�ستمر  والتن�سيق  امل�سرتك  العمل  يحققها 

اأن ال����وزارة تقدم  ب��ني ال��ط��رف��ني، لف��ت��ا اإىل 

لديها  املتوفرة  الفني  الدعم  و�سائل  جميع 

واإع��ادة  ال�سلبة  النفايات  بفرز  يتعلق  فيما 

تدويرها.

الفاعلني  ال�سركاء  ب���دور  ال��وزي��ر  واأ���س��اد 

وامل�������س���اع���دي���ن ل���������وزارة ال���ب���ي���ئ���ة يف ت��ن��ف��ي��ذ 

خ��ط��ط��ه��ا وب���راجم���ه���ا امل��خ��ت��ل��ف��ة، وت���وزي���ع 

ال�سلبة  النفايات  لفرز  احل��اوي��ات  خمتلف 

على  امل��ع��دن(  البال�ستيك،  ك��رت��ون،  ورق،   (

اإىل  لي�سار  اأوىل  كمرحلة  ع��م��ان  م��دار���ض 

اململكة  املدار�ض يف جميع حمافظات  �سمول 

م�ستقبال.

االنباط-عمان

ام�����ض  وال������ري،  امل���ي���اه  وزارة  ���س��ب��ط��ت 

خطوط  على  جديدة  اعتداءات  الثنني، 

املياه يف منطقة اأم العمد.

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ام�����ض، بينت 

ال��������وزارة اأن����ه����ا ���س��ب��ط��ت ب���ال���ت���ع���اون م��ع 

الطواقم الفنية لدى �سركة مياه الأردن 

الوزارة  لدى  الأمني  “مياهنا” واملن�سق 
وم���راف���ق���ة اأم��ن��ي��ة م���ن م��دي��ري��ة الأم����ن 

وق����وات  امل��ل��ك��ي��ة  ال���ب���ادي���ة  “قوات  ال���ع���ام 

خط  ب�����س��ح��ب  ي��ت��م��ث��ل  اع���ت���داء  الدرك”، 

قطر 3 ان�سات من خط ناقل رئي�ض قطر 

وتعبئة  وبرك  م��زارع  لتزويد  ملم   800
�سهاريج.

وج�������رى اإزال����������ة الع������ت������داء واإع���������داد 

ال�����س��ب��وط��ات، وب����داأت الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة 

املعتدين. بالتحقيق مع 

كانوا  املعتدين  اأن  ال���وزارة  واأو�سحت 

املياه  من  املكعبة  الأمتار  مئات  ي�سحبون 

ملناطق  وامل��خ�����س�����س��ة  ل��ل�����س��رب  ال�����س��احل��ة 

جنوب العا�سمة على مدار ال�ساعة.

�سلطاته  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ت��ويل  منذ  ال�سامية  التكليف  كتب  ك��اف��ة  يف 

الد�ستورية توؤكد على ق�سية تنمية املحافظات وتوزيع مكا�سب التنمية .

ابناء تلك املحافظات وبالتحديد املحافظات التي مت ت�سنيفها )الأقل حظاً( ما يزال 

حقيقي  نهو�ض  حتقيق  اىل  داع��ني  فرحتهم،  لتكتمل  تنموية  م�ساريع  اإجن��از  ينتظرون 

بتخ�سي�ض م�ساريع تنموية ت�ساعد على التخل�ض من هذا الت�سنيف وتوفر حياة كرمية 

لهم ، لأننا ل نريد ان يبقى الفقر فقراً اإىل قيام ال�ساعة !!

احلكومة  ب��ني  ال��و���س��ل  حلقة  تعترب  حظاً   الأق���ل  امل��ح��اف��ظ��ات  يف  البيئية  اجلمعيات 

واملجتمع املحلي ، ودورها يربز رغم �سعف الدعم من خالل تعزيز ال�سلوكيات الإيجابية 

لبناء  امل�ستدامة ب�سفتها واجباً وطنياً  التنمية  البيئة لتحقيق  باملحافظة على  املرتبطة 

امل�ستقبل البيئي لالأجيال املقبلة .

طلبات  با�ستقبال  البدء  عن   ، البيئة  وزارة  يف  البيئة  حماية  �سندوق  اأعلن  اأي��ام  قبل 

احل�سول على منح لدعم امل�ساريع احلالية للعام 2020 هنا نرفع قبعة الحرتام والتقدير 

للجهود اجلبارة التي تقوم عليها وزارة البيئة ويف وقت قيا�سي، والتي من اأبرزها اأعادة 

ال�سنوات  يف  معلقة  كانت  والتي  امل�ساريع  دع��م  منح  خ��الل  من  البيئية  اجلمعيات  دع��م 

ال�سابقة !؟

لالأ�سف فرحتنا مل تكتمل نحن اجلمعيات البيئية يف املناطق الأقل حظاً بعد الطالع 

ومنها  البيئة  حماية  �سندوق  و�سعها  التي  من�سفه  والغر   ، التعجيزية  ال�سروط  على 

مكاتب  لديها  ال���وزارة  اأن  علماً  ؟  فقط  البيئة  وزارة  يف  امل�ساريع  دع��م  من��اذج  بيع  ح�سر 

املكاتب يف  �سوؤال ما هو دور تلك  اإىل  اململكة  وه��ذا يقودنا  ارتباط يف خمتلف حمافظة 

املحافظات ؟

كما ا�سرتط ال�سندوق اأن تكون اأهلية احل�سول على منح امل�ساريع من جهات القطاع 

خمتلف  البيئة  وزارة  ت�����س��ارك  مل���اذا  اأع��ل��م  ل  ؟  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  اأو  اجلمعيات  اأو  اخل��ا���ض 

القطاعات يف هذا الدعم ؟ هل ت�ستطيع اجلمعيات البيئية يف املناطق الأقل حظاً مناف�سة 

الدعم  تقدم  البيئة  وزارة  ؟ هل  الدعم  العام يف احل�سول على  اأو حتى  القطاع اخلا�ض 

؟ علماً  للم�ساركة  القطاعات  املجال ملختلف  تفتح  امل�سرفة عليها حتى  الكايف للجمعيات 

اأن هناك قطاعات عديدة تدعم م�ساريع القطاع اخلا�ض بعك�ض اجلمعيات البيئية التي 

تعتمد ب�سكل رئي�سي على وزارة البيئة .

للمحافظات  الو�سول  يجب  الر�سيدة  واحلكومة  �سيدنا  جاللة  روؤي��ة  لتتحقق  وهنا 

الرتكيز  دون  والبطالة  الفقر  للتخفيف من  فيها  ال�ستثمار  القل حظا وفتح جمالت 

الفقر  جيوب  ملعاجلة  م�ساريعها  يف  الولوية  تكون  وان  املركزية،  املحافظات  على  فقط 

والبطالة.

هنا ننا�سد دولة رئي�ض الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، بتقدمي الدعم للجمعيات البيئية 

التنموية  امل�ساريع  وان��ع��دام  وف��ق��ر  بطالة  م��ن  ت��ع��اين  وال��ت��ي  ح��ظ��اً  الأق���ل  املحافظات  يف 

اأج��ور  �سداد  اإمكانية  لعدم  ل��الإغ��الق  معر�سة  اجلمعيات  من  العديد  هناك   ، والبيئية 

مقراتها وا�ستمرار اعملها يف خدمة الوطن واملواطن.

واملعي�سي يف خمتلف  التنموي  الواقع  لتح�سني  اهتمامه  ُجّل  امللك،  اأوىل جاللة  لقد 

العدالة  حتقيق  �سرورة  على  امل�ستمرة  توجيهاته  يف  جاللته  رّك��ز  حيث  اململكة،  مناطق 

املناطق  خمتلف  على  والربامج  امل�ساريع  وتوزيع  ال�ساملة،  التنمية  مكت�سبات  توزيع  يف 

وفقاً خل�سائ�ض ومميزات كل منطقة، لتحقيق التوازن التنموي فيما بينها، ومبا يحقق 

الفر�ض احلقيقية والدائمة لأبنائها، وتعزيز دورهم يف خدمة جمتمعاتهم املحلية.

سامر نايف عبد الدايم

هل يحقق »صندوق حماية البيئة«
 العدالة في التنمية الشاملة ؟
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االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

 االنباط-عمان

واليابانية،  االردنية  احلكومتان  وقعت 

ت��ق��دم مبوجبها  ات��ف��اق��ي��ة  االث��ن��ن،  ام�����س 

 400 بقيمة  ال�سحة  ل��وزارة  منحة  اليابان 

م��ل��ي��ون ي��ن ي��اب��اين )م���ا ي��ع��ادل ن��ح��و7ر3 

مليون دوالر(.

وزارة  جلهود  دعما  املنحة  ه��ذه  وت��اأت��ي 

ال�����س��ح��ة يف م��ك��اف��ح��ة ف���ريو����س ك���ورون���ا، 

ول��ت��وف��ري اأج���ه���زة وم���ع���دات ط��ب��ي��ة ب��ه��دف 

دع����م ال�����س��ح��ة ال���ع���ام���ة وت���ع���زي���ز ال��ن��ظ��ام 

التنمية  ب��رن��ام��ج  �سمن  وذل���ك  ال�����س��ح��ي، 

للمملكة. واالجتماعية  االقت�سادية 

ووق������ع االت���ف���اق���ي���ة وزي������ر ال��ت��خ��ط��ي��ط 

الرب�سي  و�سام  الدكتور  الدويل  والتعاون 

ن���ي���اب���ة ع����ن احل���ك���وم���ة االردن������ي������ة، وع���ن 

يف  ال��ي��اب��اين  ال�سفري  اليابانية  احل��ك��وم��ة 

وزي��ر  ، بح�سور  ي��ان��اج��ي  ه��ي��دي��ن��او  ع��م��ان 

من  وع���دد  ج��اب��ر،  �سعد  ال��دك��ت��ور  ال�سحة 

امل�سوؤولن من ال�سفارة اليابانية يف عمان.

اإن  ال����ي����وم،  ب���ي���ان  ال���رب�������س���ي يف  وق�����ال 

تخ�سي�س  ب�����س��وء  ي���اأت���ي  امل��ن��ح��ة  ت���ق���دمي 

املالية  لل�سنة  موازنة  اليابانية  احلكومة 

2020، لغايات تقدمي منح مل�ساعدة الدول 

امل���ت�������س���ررة م����ن اأزم�������ة ف����ريو�����س ك���ورون���ا 

لغايات  املنحة  �ستخ�س�س  حيث  امل�ستجد، 

ت���وف���ري اأج����ه����زة وم����ع����دات ط��ب��ي��ة ل��دع��م 

ال�سحة العامة وتعزيز النظام ال�سحي.

وق��������دم ال���رب�������س���ي ال�������س���ك���ر حل���ك���وم���ة 

و���س��ع��ب ال���ي���اب���ان ع��ل��ى ال���دع���م امل��ت��وا���س��ل 

للتحديات  اليابان  تفهم  وعلى  للمملكة، 

تواجهها  التي  واالجتماعية  االقت�سادية 

نتيجة تداعيات االأزمة يف املنطقة، موؤكداً 

لعالقاته  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  ي��ويل  االأردن  اأن 

اليابان. الثنائية مع 

التي  العالقات  وتاريخ  عمق  اإىل  وا�سار 

تربط اجلانبن، وال�سعي اجلاد من قبلهما 

تطوير  خالل  من  التقارب  اأوا�سر  لتعزيز 

اآل��ي��ات ال��ت��ع��اون يف ع��دد م��ن امل��ج��االت ذات 

االهتمام امل�سرتك، وعلى خمتلف االأ�سعدة 

واالقت�سادية. واالجتماعية  ال�سيا�سية 

وحتى   2009 عام  منذ  اململكة  وح�سلت 

منها  دوالر،  7ر1م���ل���ي���ار  ن��ح��و  ع��ل��ى  االن 

م��ن��ح،  ���س��ك��ل  ع��ل��ى  دوالر  م��ل��ي��ون  42ر599 

والباقي على �سكل قرو�س مي�سرة، اإ�سافة 

للمملكة  امل��ق��دم��ة  الفنية  امل�����س��اع��دات  اإىل 

من خالل الوكالة اليابانية )جايكا(.

وق�����ال وزي�����ر ال�����س��ح��ة ال���دك���ت���ور ���س��ع��د 

ال�سراكة  ت��وؤك��د  االت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  ان  ج��اب��ر 

واحلكومة  اململكة  حكومة  بن  احلقيقية 

فريو�س  مكافحة  يف  والتعاون  اليابانية، 

كورونا.

قدمت  االردن��ي��ة  احلكومة  ان  وا���س��اف 

االزم��ة  خ��الل  اليابانية  للحكومة  الدعم 

واالن  ال�سخ�سية،  احلماية  م��واد  بتوفري 

للمملكة يف جم��ال  ال��دع��م  ت��ق��دم  ال��ي��اب��ان 

االجهزة الطبية، م�سريا اىل وجود تعاون 

طبي وثيق بن احلكومتن.

م���ن ج��ان��ب��ه، ا����س���اد ال�����س��ف��ري ال��ي��اب��اين 

ان��ت�����س��ار  مب��ن��ع  االردن  ب��ن��ج��اح  ع���م���ان،  يف 

امل��ع��رك��ة �سد  ف��ريو���س ك���ورون���ا، ح��ي��ث ان 

ه����ذا ال���ف���ريو����س ط��وي��ل��ة، م����وؤك����داً ال��ت��زام 

ح��ك��وم��ت��ه ب���اال����س���ت���م���رار ب���ت���وف���ري ب���رام���ج 

ل���الأردن  والفنية  امل��ال��ي��ة  املختلفة  ال��دع��م 

بتطوير  ي�سهم  ومبا  املجاالت،  خمتلف  يف 

البلدين  ب��ن  الثنائية  العالقات  وتعزيز 

ال�سديقن.

“ يف حم���ادث���ة ه��ات��ف��ي��ة ب��ن  وا�����س����اف 

جاللة امللك عبداهلل الثاين ورئي�س وزراء 

اليابان �سينزو ابي يف ني�سان املا�سي، اتفق 

انت�سار  ملنع  معاً  �سيعمالن  انهما  اجلانبان 

املنحة  “ هذه  فريو�س كورونا”، م�سيفا: 

تعترب جت�سيداً لهذا التعاون«.

ب��دع��م  ت�����س��ه��م  ال��ي��اب��ان  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ح��ال��ي��اً  االأردن  ي��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي  اجل����ه����ود 

االق���ت�������س���ادي���ة  االإ������س�����الح�����ات  يف جم������ال 

وال�����س��ي��ا���س��ي��ة، م�����س��ي��داً ب��امل��م��ل��ك��ة ك��ن��م��وذج 

يحتذى به يف املنطقة يف هذا املجال.

االنباط-عمان

اأك�����دت رئ��ي�����س��ة ���س��ن��دوق ا���س��ت��ث��م��ار اأم����وال 

ال�������س���م���ان االج���ت���م���اع���ي خ���ل���ود ال�������س���ق���اف اأن 

ال�����س��ن��دوق ا���س��ت��ط��اع حتقيق ع��وائ��د ج��ي��دة يف 

على  احل��ايل،  العام  من  االأول  الن�سف  نهاية 

ال���رغ���م م���ن ال��ت��ح��دي��ات االق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي 

“كورونا”. تفر�سها جائحة 

وق���ال���ت ال�����س��ق��اف يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ام�����س 

اأن ال�����س��ن��دوق ح��اف��ظ ع��ل��ى ح��ج��م امل��وج��ودات 

لديه، والتي الم�ست 11 مليار دينار، يف نهاية 

2020، وبلغت  الن�سف االأول من العام احلايل 

املختلفة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  االدوات  م��ن  االأرب����اح 

 251.2  مليون دينار، مقارنة مع  321.6  مليون 

دينار نهاية الن�سف االول من العام املا�سي.

ب��ع�����س  اأرب�������اح  ت���وزي���ع  ت���اأج���ي���ل  اأن  وب��ي��ن��ت 

بع�س  وتخفي�س   ،2019 ال��ع��ام  ع��ن  ال�سركات 

املقرر  م��ن  ك��ان  التي  االأرب���اح  ن�سبة  ال�سركات 

توزيعها، اأثر على الدخل املتحقق ل� “�سندوق 

ال�سمان” هذا العام مقارنة بالعام املا�سي.

ال��دخ��ل  معظم  اأن  اإىل  ال�����س��ق��اف  واأ����س���ارت 

العام،  هذا  من  االول  الن�سف  نهاية  املتحقق 

ال�سوق  اأدوات  يف  اال�ستثمار  ع��وائ��د  م��ن  ج��اء 

وبقيمة  225.4   والقرو�س  وال�سندات  النقدي 

مليون  مب��ق��دار  28.8   مرتفعاً  دي��ن��ار،  مليون 

دينار عن نف�س الفرتة من العام املا�سي.

يتبعها  ال��ت��ي  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإن  وق���ال���ت 

امل��خ��ت��ل��ف��ة  ا���س��ت��ث��م��ارات��ه  اإدارة  يف  ال�����س��ن��دوق 

على  املالية  االأث���ار  م��ن  التخفيف  يف  �ساعدت 

اأهم  حتقيق  من  ومكنته  ال�سندوق،  حمافظ 

اأه���داف���ه، وذل����ك ب��ت��وف��ري ال�����س��ي��ول��ة ال��الزم��ة 

ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي، 

وت���و����س���ي���ع م���ظ���ل���ة احل����م����اي����ة االج���ت���م���اع���ي���ة، 

اأطلقتها  التي  الربامج  متويل  اىل  باالإ�سافة 

جاء  وال��ت��ي  ال��دف��اع،  اأوام���ر  مبوجب  املوؤ�س�سة 

اأف���راد  م��ن  امل�سرتكن  مل�ساعدة  منها  ال��ه��دف 

وم���وؤ����س�������س���ات ع��ل��ى حت��م��ل االأع����ب����اء امل��رتت��ب��ة 

عليهم نتيجة اجلائحة، والإدامة عمل القطاع 

اخلا�س.

وم���ن���ذ  اأن��������ه  ال�������س���ق���اف  ق����ال����ت  ذل������ك  اإىل 

ب���داي���ة ال���ع���ام احل����ايل وب���ن���اء ع��ل��ى ال��ت��وج��ه��ات 

ال��ع��م��ل على  ل��ل�����س��ن��دوق مت  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

�سراء  مت  حيث  العقارية،  ا�ستثماراته  تو�سيع 

اململكة،  حم��اف��ظ��ات  خمتلف  يف  ع��دة  ع��ق��ارات 

وبقيمة تقدر بحوايل 48 مليون دينار، لت�سبح 

دينار،  مليون   707.6 العقارية  املحفظة  قيمة 

قيمة  ارتفاع  عن  الناجتة  االأرب��اح  بلغت  حيث 

كلفة  م��ع  م��ق��ارن��ة  الكلية  ال��ع��ق��اري��ة  املحفظة 

ال�سراء 126 مليون دينار نهاية العام 2019.

بع�س  يف  حاليا  ينظر  ال�سندوق  اأن  وبينت 

اململوكة للموؤ�س�سة  الفر�س لتطوير االأرا�سي 

م�ساريع  واقامة  االجتماعي،  لل�سمان  العامة 

العقارية. عليها لتعظيم قيمة املحفظة 

ودع����م����اً ل��ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال���ت���ي ي��ن��ف��ذه��ا 

ت��وق��ي��ع  اأن  ال�����س��ق��اف  اأو����س���ح���ت  ال�������س���ن���دوق، 

م��ع �سركة  ال��ت��ي مت��ت م��وؤخ��راً  م��ذك��رة تفاهم 

روؤي����ة ع��م��ان ل��ال���س��ت��ث��م��ار وال��ت��ط��وي��ر، وال��ت��ي 

خمتلفة  ف��ر���س  وت��وف��ري  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  تعمل 

ال���س��ت��ث��م��ار ا���س��ول اأم���ان���ة ع��م��ان، ت��ه��دف اإىل 

امل�ساريع  يف  اال�ستثمار  من  ال�سندوق  متكن 

القطاع  يف  االقت�سادية  ج��دواه��ا  تثبت  ال��ت��ي 

اخلدمي والتطوير العقاري.

�سوق  اأداء  من  بالرغم  انه  ال�سقاف  وقالت 

���س��راء  ال�����س��ن��دوق عمليات  ن��ف��ذ  امل���ايل،  ع��م��ان 

العامة،  امل�ساهمة  ال�سركات  اأ�سهم يف عدد من 

والتي متتاز مبتانة مراكزها املالية، والقادرة 

���س��ن��وي��ة م�ستمرة  اأرب����اح  ب��ت��وزي��ع  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى 

وال�سناعات  امل�سريف  القطاع  يف  وبالتحديد 

التحويلية.

اأ�س�س  ي��ت��م ع��ل��ى  ���س��راء االأ���س��ه��م  اأن  وب��ي��ن��ت 

ت���ت���واف���ق م����ع ال���ت���وج���ه���ات اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

ل��ل�����س��ن��دوق ك��م�����س��ت��ث��م��ر ط��وي��ل االج����ل ب��ع��ي��دا 

ع����ن امل�������س���ارب���ات، وذل������ك ب���ن���اء ع���ل���ى ت��ق��ي��ي��م 

لها  امل�ستقبلية  وال��ت��وق��ع��ات  ال�����س��رك��ات  اأداء 

معدالت  �سمن  لالأ�سهم  ال�سعرية  والتغريات 

وم�ستويات  امل�ستهدفة  اال�ستثمارية  العوائد 

اال�ستثمارية  ال�سيا�سة  يف  امل��ح��ددة  امل��خ��اط��ر 

ل��ل�����س��ن��دوق، ب��االإ���س��اف��ة اإىل اغ��ت��ن��ام ال��ف��ر���س 

قيمتها  من  اأق��ل  باأ�سعار  اال�سهم  ه��ذه  ب�سراء 

العادلة.

ي��ع��م��ل ح���ال���ي���اً يف  ال�������س���ن���دوق  اإن  وق����ال����ت 

املراحل النهائية للبدء بتنفيذ م�سروع زراعي 

يف ج��ن��وب امل��م��ل��ك��ة، و���س��ت��ت��م اإدارت�����ه وت�����س��وي��ق 

منتجاته من قبل �سركة متخ�س�سة، كما ومت 

�سياحية  مرافق  باإقامة  ال�سري  اإق��رار  موؤخراً 

وترفيهية جديدة يف مدينة العقبة من خالل 

ال�سياحية. للتنمية  الوطنية  ال�سركة 

تعمل  ال�����س��ن��دوق  اإدارة  اأن  ع��ل��ى  و����س���ددت 

���س��م��ن اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ال��ت��ي حت��ك��م عمل 

اأم��وال  على  للحفاظ  التقاعدية،  ال�سناديق 

امل���وؤ����س�������س���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��م��ان االج���ت���م���اع���ي 

امل��ه��م  ال�����دور  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  وا���س��ت��دام��ت��ه��ا، 

ال���س��ت��ث��م��ارات ال�����س��ن��دوق يف من���و االق��ت�����س��اد 

وخلق  اال�ستثمارية  البيئة  وتعزيز  الوطني، 

امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  ال��ع��م��ل  ف��ر���س 

م�����س��رية ب��ه��ذا ال�����س��دد اإىل ق��ي��ام ال�����س��ن��دوق 

“�سلف �سخ�سية و�سلف لغايات  بتمويل نافذة 

تطوير امل�ساريع التنموية ال�سغرية القائمة” 

مل��ت��ق��اع��دي امل��وؤ���س�����س��ة، وال�����ذي ي��ب��ل��غ ر���س��ي��ده 

ال�سلف  عدد  و�سل  اإذ  دينار،  مليون   85 حالياً 

���س��ل��ف��ة، وم��ن  األ����ف   40 االأن  ل��غ��اي��ة  امل��م��ن��وح��ة 

نظام  وف��ق  منحها  يتم  ال��ت��ي  ال�سلف  �سمنها 

ا�ستحداثها يف �سهر �سباط  املرابحة والتي مت 

من هذا العام.

منحة يابانية للمملكة لدعم جهود الصحة العامة ومواجهة كورونا

السقاف: 11 مليار دينار موجودات »صندوق الضمان«
 و251 مليون دينار األرباح

الثالثاء   28  /  7  / 2020

االنباط-عمان

اأع����ل����ن����ت جم���م���وع���ة ب���ن���ك االإ�����س����ك����ان 

ن��ت��ائ��ج الن�سف  ل��ل��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ل ع��ن 

حققت  ح��ي��ث   ،2020 ال���ع���ام  م���ن  االأول 

املخ�س�سات  بعد  �سافية  اأرباح  املجموعة 

دي��ن��ار  26.6 م��ل��ي��ون  ب��ل��غ��ت  وال�����س��رائ��ب 

حتقيقها  مت  دي��ن��ار  مليون   38.8 مقابل 

املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�سف  خ��الل 

.%31 وبرتاجع ن�سبته 

ون������ظ������را ل����ل����ظ����روف االق����ت���������س����ادي����ة 

ال�����س��ع��ب��ة ال��ت��ي ي�����س��ه��ده��ا ال��ع��امل اأج��م��ع 

ملعدالت  ال�سلبية  امل�ستقبلية  والتوقعات 

وب��اء  تف�سي  ب�سبب  االق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و 

ا���س��ت��م��رت جمموعة  ك���ورون���ا،  ف��اي��رو���س 

ال��ب��ن��ك يف ات���ب���اع ���س��ي��ا���س��ت��ه��ا امل��ت��ح��ف��ظ��ة 

للخ�سائر  اإ���س��اف��ي��ة  اح��ت��ي��اط��ي��ات  ل��ب��ن��اء 

االئ��ت��م��ان��ي��ة امل��ح��ت��م��ل��ة خ����الل ال��ن�����س��ف 

وق��ائ��ي  ك����اإج����راء   2020 ع����ام  م���ن  االأول 

�سلبية  ت��اأث��ريات  اأي  م��ن  البنك  حلماية 

على حمفظة القرو�س، حيث مت اقتطاع 

خ�سائر  كمخ�س�سات  دينار  مليون   58.5

االأول  الن�سف  خ��الل  متوقعة  ائتمانية 

من عام 2020. وقد اأدت هذه االجراءات 

املحافظة التي تبناها البنك اىل النجاح 

يف زي������ادة ن�����س��ب��ة ت��غ��ط��ي��ة امل��خ�����س�����س��ات 

م�ستوى  لتتجاوز  العاملة  غري  للديون 

.%100

الن�سف  خ��الل  املجموعة  وا���س��ت��م��رت 

منو  حت��ق��ي��ق  يف   2020 ال��ع��ام  م��ن  االأول 

يف اج���م���ايل ال���دخ���ل ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي ال���ذي 

 182.2 ل��ي��ب��ل��غ   %1.3 ب��ن�����س��ب��ة  ارت����ف����ع 

انخفا�س  من  الرغم  على  دينار  مليون 

اأ�����س����ع����ار ال����ف����وائ����د ع���امل���ي���ا وان���خ���ف���ا����س 

االي����������رادات غ����ري امل���رت���ب���ط���ة ب��ال��ف��وائ��د 

بع�س  ال�ستيفاء  املوؤقت  االيقاف  نتيجة 

املجموعة  اأ�سواق  يف  والعموالت  الر�سوم 

الرئي�سية املتاأثرة بوباء فريو�س كورونا، 

منو  حتقيق  يف  البنك  جن��اح  يعك�س  مما 

احكام  مع  الت�سغيلية  الدخل  م�سادر  يف 

م�ستوى  ورفع  امل�ساريف  على  ال�سيطرة 

ال���ك���ف���اءة ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة ل��ل��ع��م��ل��ي��ات، حيث 

لتبلغ  الت�سغيلية  الكفاءة  ن�سبة  حت�سنت 

44.2% يف نهاية الن�سف االأول من العام 

.2020

ادارة  املتوا�سلة يف  البنك  واأدت جهود 

على  املحافظة  مع  بفعالية  امل��ايل  املركز 

ج����ودة االأ�����س����ول وم��ت��ان��ت��ه��ا اىل ارت��ف��اع 

بن�سبة  امل�سرفية  الت�سهيالت  اإج��م��ايل 

4.7 مليار دينار كما يف  2.4% لت�سل اىل 

30 حزيران 2020.

اأك��د  ال��ن��ت��ائ��ج،  ه���ذه  ع��ل��ى  تعقيبه  ويف 

ع��ب��داالإل��ه  ال��ب��ن��ك،  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 

حتقيق  م��ن  متكن  البنك  اأن  اخل��ط��ي��ب، 

ب��دء  ق��ب��ل  ق��وي��ة  ت�سغيلية  م��ال��ي��ة  ن��ت��ائ��ج 

ت����اأث����ري ت��ف�����س��ي وب������اء ف����ريو�����س ك���ورون���ا 

امل�ستجد وذلك على الرغم من الظروف 

وال���ت���ح���دي���ات ال�����س��ع��ب��ة ال���ت���ي ي��واج��ه��ه��ا 

اأن  اخلطيب  ال�سيد  واأ���س��اف  االإقت�ساد. 

البنك وا�سل اأداءه القوي خالل الن�سف 

الكبرية  ق��درت��ه  مثبتاً  ال��ع��ام  م��ن  االأول 

ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف وال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ظ��روف 

وامل�����س��ت��ج��دات ال�����س��ع��ب��ة يف ك��اف��ة م��واق��ع 

لتف�سي  ���س��ي��ك��ون  ب���اأن���ه  م��ب��ي��ن��اً  ت���واج���ده، 

ال���وب���اء ت��داع��ي��ات وحت���دي���ات اق��ت�����س��ادي��ة 

غ��ري م�����س��ب��وق��ة ع��ل��ى االإق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي 

ب��اأك��م��ل��ه. واأع����رب اخل��ط��ي��ب ع��ن اأم��ل��ه يف 

لتمكن  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ه��ود  تت�سافر  اأن 

االإقت�ساد االأردين من عبور هذه الفرتة 

احلرجة بنجاح.

التنفيذي  الرئي�س  اأك���د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

موا�سلة  على  ال�سفدي،  ع��م��ار  للبنك، 

على  باحلفاظ  امللتزمة  �سيا�سته  البنك 

اأ�سوله وجودتها وادارة املخاطر  �سالمة 

االأول  الن�سف  خ��الل  مت  حيث  بفعالية، 

اق��ت��ط��اع خم�س�سات  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن 

ا���س��اف��ي��ة مل��ح��ف��ظ��ة ال��ت�����س��ه��ي��الت م��ق��اب��ل 

الديون العاملة ملجموعة البنك كاإجراء 

اح��������رتازي يف ����س���وء ���س��ع��وب��ة امل��رح��ل��ة 

املتوقعة  ال�سلبية  االقت�سادية  واالأو�ساع 

الناجمة عن تف�سي وباء كورونا. واأ�ساف 

املحافظة  البنك متكن من  اأن  ال�سفدي 

حيث  الراأ�سمالية،  قاعدته  متانة  على 

مليار   1.1 امل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق  اج��م��ايل  ب��ل��غ 

املال  راأ���س  كفاية  ن�سبة  بلغت  كما  دينار، 

 %120 ال�����س��ي��ول��ة  ن�����س��ب��ة  وب��ل��غ��ت   %17.3

العام  م��ن  االأول  الن�سف  نهاية  يف  كما 

اأع��ل��ى من  الن�سب  ه��ذه  وك��اف��ة  احل���ايل، 

التنظيمية  ل��ل��م��ت��ط��ل��ب��ات  االأدن�����ى  احل���د 

للبنك املركزي االأردين وجلنة بازل.

26.6 مليون دينار صافي أرباح مجموعة بنك اإلسكان في النصف األول من العام 2020

بورصة عمان تغلق تعامالتها
 على انخفاض

السياحة: إغالق 27 منشأة وإنذار 
ومخالفة 353 خالل 3 أشهر

الطاقة: ارتفاع على أسعار معظم 
المشتقات النفطية

 االنباط-عمان

اغ����ل����ق����ت ب����ور�����س����ة ع�����م�����ان، ام�������س 

2ر5 مليون �سهم،  االثنن، على تداول 

ب��ق��ي��م��ة  ���س��ف��ق��ة،   2501 ع��ل��ى  م���وزع���ة 

مليون  5ر5  ب��ل��غ��ت  اإج��م��ال��ي��ة  ت����داوالت 

دينار.

وان��خ��ف�����س م��وؤ���س��ر ال��ب��ور���س��ة اإىل 

ب��امل��ئ��ة  39ر0  ب��ن�����س��ب��ة   1566 ال��ن��ق��ط��ة 

ال�سابقة. اجلل�سة  اإغالق  مع  مقارنة 

ول������دى م���ق���ارن���ة اأ����س���ع���ار االإغ������الق 

اأن  تبن  اأ�سهمها،  املتداولة  لل�سركات 

اأ�سعار  يف  انخفا�سا  اأظهرت  �سركة   40

اأ�سهم  اأ���س��ع��ار  ارتفعت  بينما  اأ�سهمها، 

 29 اأ�سهم  اأ�سعار  وا�ستقرت  �سركة،   30

اأخرى. �سركة 

 االنباط-عمان

اغ���ل���ق���ت ف�����رق ال��ت��ف��ت��ي�����س وال���رق���اب���ة 

م��ن�����س��اأة،   27 واالآث�����ار  ال�����س��ي��اح��ة  وزارة  يف 

 353 وح������ررت خم���ال���ف���ات وت��ن��ب��ي��ه��ات ل���� 

ج��ول��ة   1153 خ�����الل  وف���ن���دق���ا  م��ط��ع��م��ا 

املا�سية،  الثالثة  باالأ�سهر  تفتي�سية متت 

وذلك لعدم التزامها بالتدابري الوقائية 

حددتها  التي  العامة  وال�سالمة  لل�سحة 

الوزارة.

ام�س  �سحفي  بيان  يف  ال��وزارة  وقالت 

املن�ساآت  على  الك�سف  جل��ان  اإن  االث��ن��ن، 

التفتي�سية  ج��والت��ه��ا  كثفت  ال�سياحية، 

وال���رق���اب���ي���ة خ����الل ال���ف���رتة م���ا ب���ن 20 

20 مت���وز احل����ايل، وات��خ��ذت  ن��ي�����س��ان اىل 

املقت�سى القانوين بحق املخالفن الذين 

ب���اإج���راءات و���س��روط وزارة  ي��ت��ق��ي��دوا  مل 

ال�سياحة واالثار، و�سملت اجلوالت زيارة 

962 من�ساأة، قام بها 53 مفت�سا موؤهال .

املن�ساآت  ع��ل��ى  الك�سف  ف��رق  وت�سكلت 

ال�سياحية من  80 جلنة �سمت كل واحدة 

ال�����س��ي��اح��ة  وزارات  ع����ن  مم��ث��ل��ن  م��ن��ه��ا 

وال�سناعة  وال��ع��م��ل،  وال�����س��ح��ة  واالث����ار، 

وال�����ت�����ج�����ارة، واأم�����ان�����ة ع����م����ان ال����ك����ربى، 

وامل���وؤ����س�������س���ة ال���ع���ام���ة ل���ل���غ���ذاء وال�������دواء، 

وج��م��ع��ي��ة امل��ط��اع��م، وج��م��ع��ي��ة ال��ف��ن��ادق، 

واالدارة امللكية حلماية البيئة.

مناطق  التفتي�سية  اجل��والت  و�سملت 

���س��ارع  اذي���ن���ة، ع���ب���دون،  اأم  ال�����س��وي��ف��ي��ة، 

امل���دن���ي���ة امل�����ن�����ورة، �����س����ارع امل���ل���ك���ة ران���ي���ا، 

ال���ل���وي���ب���دة، ج���ب���ل احل�������س���ن، اجل��ب��ي��ه��ة، 

اإ����س���اف���ة اىل حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة ك��اف��ة، 

ال�سياحة  مديريات  مع  بالتعاون  وذل��ك 

التنموي  البرتا  اقليم  �سلطة  ومع  فيها، 

ال�������س���ي���اح���ي، و���س��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة 

اخلا�سة.  االقت�سادية 

ومتثلت املالحظات التي ر�سدتها فرق 

ب��اال���س��رتاط��ات  االل��ت��زام  ب��ع��دم  التفتي�س 

ال�������س���ح���ي���ة امل���ع���ت���م���دة ل���ت���ق���دمي خ���دم���ة 

الطعام  حت�سري  اأم��اك��ن  ويف  االرج��ي��ل��ة، 

بوجود  التقييد  وعدم  املن�ساآت،  بع�س  يف 

اأج��ه��زة ل��ق��ي��ا���س احل����رارة، وع���دم ارت���داء 

ال��ك��م��ام��ات وال���ق���ف���ازات، وع����دم االل��ت��زام 

وال��ت��ب��اع��د  وال��ن��ظ��اف��ة  التعقيم  مب��ع��اي��ري 

اجل�سدي واالجتماعي يف بع�س املن�ساآت.

وفندقا  مطعما   466 اأن  اىل  وا���س��ارت 

ال��ن��زالء  ا���س��ت��ق��ب��ال  م��ت��ط��ل��ب��ات  ا�ستكملت 

وم��ط��ع��م��ا مل  ف��ن��دق��ا  و353  وال���زب���ائ���ن، 

ت�����س��ت��ك��م��ل ه���ذه امل��ت��ط��ل��ب��ات م���ن ال���زي���ارة 

ا�ستكمال  متابعتها حلن  االوىل، وجرى 

خا�س  ال���س��ق  و���س��ع  ومت  املتطلبات،  ك��ل 

ع��ل��ى ك���ل م��ن�����س��اأة م��ط��ب��ق��ة ل����الإج����راءات 

عممته  الذي  االر�سادي  بالدليل  وتلتزم 

الوزارة.

االنباط-عمان

النفطية  امل�����س��ت��ق��ات  اأ���س��ع��ار  اأرت��ف��ع��ت 

االأ�سبوع  خ��الل  عامليا  الوقود  زي��ت  ع��دا 

ال��راب��ع م��ن �سهر مت��وز احل��ايل مقارنة 

الثالث.  لالأ�سبوع  اأ�سعارها  معدل  م��ع 

�سعرا   90 اأوك��ت��ان  البنزين  �سجل  حيث 

6ر380  مقابل  للطن  دوالر  7ر381  بلغ 

دوالر يف االأ�سبوع الثالث وبن�سبة ارتفاع 

البنزين  �سعر  ارت��ف��ع  ك��م��ا  3ر%0  بلغت 

للطن  دوالر  2ر396  م���ن   95 اأوك����ت����ان 

بلغت  ارتفاع  وبن�سبة  دوالر  8ر397  اىل 

4ر%0.

1ر368  من  فارتفع  الديزل  �سعر  اأما 

للطن  دوال  8ر375  اىل  ل��ل��ط��ن  دوالر 

ك��ذل��ك  1ر%2،  ب��ل��غ��ت  ارت���ف���اع  وب��ن�����س��ب��ة 

ارتفع �سعر الكاز يف اال�سبوع الرابع اىل 

9ر350 دوالر للطن مقابل 343 دوالر يف 

3ر%2. اال�سبوع الثالث وبن�سبة ارتفاع 

اأم�����ا ���س��ع��ر زي����ت ال���وق���ود ف��ق��د حقق 

من  1ر%0  ب��ن�����س��ب��ة  ط��ف��ي��ف��ا  ان��خ��ف��ا���س��ا 

3ر248دوالر يف  7ر248 دوالر للطن اىل 

االأ�سبوع الرابع من ال�سهر.

الغاز  �سعر  ا�ستمر  اآخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 

 345 عند  متوز  ل�سهر  امل�سال  البرتويل 

امل�سجل  �سعره  مع  مقارنة  للطن  دوالر 

يف �سهر حزيران املا�سي والذي بلغ 335 

دوالر.

انخف�س  ق��د  ب��رن��ت  خ��ام  �سعر  وك���ان 

دوالرا  7ر43  اىل  ال���راب���ع  االأ����س���ب���وع  يف 

االأ�سبوع  يف  �سعره  مع  مقارنة  للربميل 

الثالث والذي بلغ 9ر43 دوالرا.
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االنباط-عمان

والأقم�شة  الأل��ب�����ش��ة  جت��ار  نقيب  ق��ال 

ت�شهد  الأ�شواق  اإن  دية،  منري  والأحذية 

ال�شرائية  احل��رك��ة  يف  م��ل��ح��وظ��ا  ن�����ش��اط��ا 

م��ن��ذ ي��وم��ن، ت��زام��ن��ا م��ع ���ش��رف روات��ب 

العام. بالقطاع  العاملني 

واأ�����ش����اف ل���وك���ال���ة الأن����ب����اء الأردن����ي����ة 

اإن م��و���ش��م عيد  ام�����س الث��ن��ني،  )ب���را(، 

الأ���ش��ح��ى امل��ب��ارك احل���ايل ل��ي�����س اأف�����ش��ل 

م��ن م��وا���ش��م ���ش��اب��ق��ة، ول��ك��ن��ه اأف�����ش��ل من 

اأن  اإىل  لف��ت��اً  املا�شية،  الثالثة  الأ���ش��ه��ر 

م�شتلزمات  ل�شراء  يتوجهون  املواطنني 

ب�شبب  اأك���ر،  امل�شائية  ال��ف��رة  يف  العيد 

�شاعات  خ��الل  املرتفعة  احل��رارة  درج��ات 

النهار.

امل��الب�����س  ق��ط��اع  ال��ت��ج��ار يف  اأن  وب���ني 

والأح����ذي����ة، خ��ف�����ش��وا الأ����ش���ع���ار ب��ن�����ش��ب��ة 

ب����الأع����وام ال�����ش��اب��ق��ة،  ب��امل��ئ��ة م��ق��ارن��ة   20

ال�شراء، وتوفري  املواطنني على  لت�شجيع 

ال��ت��زام��ات��ه��م،  ل�����ش��داد  ال��الزم��ة  ال�شيولة 

�شريبة  تخفي�س  اإىل  احل��ك��وم��ة  داع��ي��ا 

ال��ر���ش��وم  بقيم  ال��ن��ظ��ر  واإع����ادة  امل��ب��ي��ع��ات، 

دف����اع يعفي  اأم����ر  واإ�����ش����دار  اجل��م��رك��ي��ة، 

امل�����ش��ت��اأج��ري��ن م���ن م�����ش��ت��ح��ق��ات ال��ف��رة 

واأن  �شيما  عليهم،  ترتبت  التي  املا�شية 

ال��ق��ط��اع ���ش��ن��ف م��ن ال��ق��ط��اع��ات الأك���ر 

ت�شررا.

االنباط-عمان

ت�����ش��ري��ع منو  اإىل  ك��ب��رية  و���ش��ط ح��اج��ة 

وزي��������ادة م�����ش��اه��م��ة ال�������ش���رك���ات ال�����ش��غ��رية 

واملتو�شطة وال�شركات النا�شئة يف القت�شاد 

ال���وط���ن���ي، وم����ع اف���ت���ق���ار م��ن��ظ��وم��ة ري����ادة 

الع���م���ال الردن����ي����ة اىل وج����ود م�����ش��رع��ات 

الع������م������ال امل���ت���خ�������ش�������ش���ة امل���ع���ن���ي���ة ب���دع���م 

ال�����ش��رك��ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة يف ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة، 

عن  الثالثاء  اليوم  م�شاء  الع��الن  يجري 

ب�شراكة  الأردن”،  ” ت�شارع  اإطالق م�شروع 

الرقمي  القت�شاد  وزارة  بني  ا�شراتيجية 

امل�شاريع  لتنمية  املتكاملة  و�شركة  والريادة 

VentureX الريادية 

وت��ع��ق��د ال�������وزارة ب��ال��ت��ع��اون م���ع ���ش��رك��ة 

امل���ت���ك���ام���ل���ة ل��ت��ن��م��ي��ة امل�������ش���اري���ع ال���ري���ادي���ة 

من  ال�شابعة  ال�شاعة  يف   VentureX
م�شروع  اطالق  حفل  الثالثاء  اليوم  م�شاء 

الت�شال عن  تقنية  الأردن” عرب  ” ت�شارع 
وخرباء  م�شوؤولني  وم�شاركة  بح�شور  بعد، 

املعنية. من القطاعات 

الردن”  ” ت�شارع  م�شروع  فكرة  وت��دور 

ال��������ذي ت���������ش����رف ع���ل���ي���ه وت������دي������ره ����ش���رك���ة 

امل���ت���ك���ام���ل���ة ل��ت��ن��م��ي��ة امل�������ش���اري���ع ال���ري���ادي���ة 

ب��ي��ئ��ة  مت��ك��ني  ح����ول   –  VentureX
اب��داع��ي��ة وا���ش��ت��ق��ط��اب الف���ك���ار الب��داع��ي��ة 

لتطويرها  ودع��م��ه��ا  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  وال�����ش��رك��ات 

ميكنها  انتاجية  م�شاريع  اىل  تتحول  حتى 

وامل�شاهمة  تقدمي قيمة م�شافة لالقت�شاد 

يف ال��ت��وظ��ي��ف ع���رب اط����الق جم��م��وع��ة من 

قطاعات  يف  املتخ�ش�شة  العمال  م�شرعات 

ال�شناعات  الثقافة،  ال��زراع��ة،  مثل  حيوية 

التعليم  ال�����ش��ح��ة،  ال�����ش��ي��اح��ة،  الإب���داع���ي���ة، 

وغريها.

وي��اأت��ي الع����الن ع��ن م�����ش��روع ” ت�����ش��ارع 

ت��ف��اه��م بني  ت��وق��ي��ع م��ذك��رة  ” ب��ع��د  الردن 

و�شركة  وال��ري��ادة  الرقمي  القت�شاد  وزارة 

امل���ت���ك���ام���ل���ة ل��ت��ن��م��ي��ة امل�������ش���اري���ع ال���ري���ادي���ة 

هذا  وتدير  ت�شرف  التي   VentureX
 ” ب���  ال��ذي ميكن و�شفه  امل�����ش��روع احل��ي��وي 

حتت  ت���ن���درج  ح��ي��ث  امل�شرعات”  م�����ش��رع��ة 

الع��م��ال  م�����ش��رع��ات  م��ن  مظلته جم��م��وع��ة 

املتخ�ش�شة.

ح��ف��ل  ي���ت�������ش���م���ن  ان  امل����خ����ط����ط  وم�������ن 

الط�������الق احل����دي����ث وال���ن���ق���ا����س م����ن ق��ب��ل 

خرباء وم�شوؤولني عن امل�شروع والقطاعات 

القت�شادي  الت�شارع  اأهمية  حول  املتنوعة 

يف الأردن، وت�شريع دور الثقافة وال�شناعات 

” ت�شارع  روؤي��ة م�شروع  واع��الن  الإبداعية، 

م�����ش��رع��ات  دور  ع����ن  ب���احل���دي���ث  الردن” 

ال��زراع��ة  ق��ط��اع��ات  يف  املتخ�ش�شة  اأع���م���ال 

القطاعات  من  وغريها  والثقافة  وال�شحة 

لتحفيز القت�شاد، واحلديث اي�شا عن دور 

جماعية  ا�شتجابة  حتقيق  يف  امل�شروع  ه��ذا 

ومتينة يف ظل جائحة فريو�س كورونا.

وي�����ش��ارك يف احل��دي��ث خ��الل احل��ف��ل كل 

م���ن وزي�����ر الق��ت�����ش��اد ال��رق��م��ي وال���ري���ادة 

م��ث��ن��ى ال��غ��راي��ب��ة، وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة ال��دك��ت��ور 

تن�شيط  هيئة  عام  مدير  الطوي�شي،  با�شم 

ال�����ش��ي��اح��ة ع��ب��د ال������رزاق ع���رب���ي���ات، م��دي��ر 

ع���ام ���ش��رك��ة ت��ط��وي��ر وادي ع��رب��ة ال��دك��ت��ور 

يف  الداري  وال�������ش���ري���ك  امل����ج����ايل،  ي��ح��ي��ى 

الريادية  امل�شاريع  لتنمية  املتكاملة  �شركة 

ال��دي��ن،  ح��م��ي��د  ي��و���ش��ف   VentureX
املتخ�ش�شة  ح�شاد”   ” م�����ش��رع��ة  وم��دي��ر 

يف ال��ق��ط��اع ال����زراع����ي حم��م��د الف���رجن���ي، 

����ش���رك���ة  الأع��������م��������ال يف  ت����ط����وي����ر  م�����دي�����ر 

ال���داع���م���ة   MedXConcierge
ال�����رك،  ج��م��ي��ل  �شينا”  اب�����ن   ” مل�����ش��رع��ة 

وم����دي����رة ال���ع���الق���ات ال���ع���ام���ة والت�������ش���ال 

امل��وؤ���ش�����ش��ي وال��ت��ن��م��ي��ة ال���ري���ادي���ة يف ���ش��رك��ة 

امل���ت���ك���ام���ل���ة ل��ت��ن��م��ي��ة امل�������ش���اري���ع ال���ري���ادي���ة 

و�شيدير  ال�شمان،  م��ريا   VentureX
احلوار والنقا�س املدير التنفيذي ل�شندوق 

الريادة الردين ليث القا�شم.

والريادة  الرقمي  القت�شاد  وزي��ر  واك��د 

لالأردن  اأهمية هذا احلدث  الغرايبة  مثنى 

اىل  لفتا  الردن��ي��ة،  العمال  ري��ادة  ولبيئة 

ان ���ش��راك��ة ال������وزارة م���ع ���ش��رك��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة 

ت�شرف  وال��ت��ي  ال��ري��ادي��ة  امل�����ش��اري��ع  لتنمية 

” ت�شارع الردن” ياأتي من  وتدير م�شروع 

ل��دع��م ومت��ك��ني منظومة  ال����وزارة  ب��اب دور 

امل�����ش��رع��ات  ري�����ادة الع���م���ال وت�����ش��ه��ي��ل دور 

للقيام  العمال  لريادة  الداعمة  واجلهات 

بالربامج وامل�شاريع التي تقوم عليها.

ال��ذي  امل�����ش��روع  ب��اأن ه��ذا  وق��ال الغرايبة 

ي���ق���وده ال��ق��ط��اع اخل���ا����س م���ن امل��ت��وق��ع ان 

ي��ف��ت��ح ال���ب���اب وا���ش��ع��اً اأم�����ام ج���ذب وحت��ف��ي��ز 

متخ�ش�شة  ق��ط��اع  يف  الب���داع���ي���ة  الف���ك���ار 

وال�شناعات  وال�شحة  الزراعة  مثل  حيوية 

الب��داع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة وغ��ريه��ا 

من القطاعات وم�شاعدة هذه الفكار على 

ت�شتطيع  ان��ت��اج��ي��ة  م�����ش��اري��ع  اىل  ال��ت��ح��ول 

امل�شاهمة يف القت�شاد ب�شكل حقيقي، لفتا 

تفتقر  الع���م���ال  ري�����ادة  م��ن��ظ��وم��ة  ان  اىل 

اليوم اإىل م�شرعات العمال املتخ�ش�شة يف 

قطاعات حيوية.

ال�����ش��ري��ك الداري يف  ق���ال  وم���ن ج��ان��ب��ه 

الريادية  امل�شاريع  لتنمية  املتكاملة  �شركة 

ان  الدين  حميد  يو�شف   VentureX
رئي�شي  م�شروع  هو  الردن  ت�شارع  م�شروع 

ت����دي����ره وت�������ش���رف ع��ل��ي��ه ال�������ش���رك���ة ب��ه��دف 

الفاعلة  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  جتمع  من�شة  ب��ن��اء 

جلذب  املنطقة  اأن��ح��اء  جميع  يف  واملبتكرة 

خمتلف  وتطوير  اجل��دي��دة،  ال�شتثمارات 

بناء  من  للتمكن  ال�شتثمارية،  ال�شراكات 

ب��ي��ئ��ة اإب���داع���ي���ه جت���ذب الأف���ك���ار ال��ري��ادي��ة 

���ش��رك��ات  اإىل  ا���ش��ت��ب��اق��ي وت���ط���وره���ا  ب�����ش��ك��ل 

يف  وذل��ك  م�شطرد  ب�شكل  لتنمو  ومتكنها 

الثقافة،  الزراعة،  مثل  القطاعات  خمتلف 

ال�شحة،  ال�شياحة،  الإبداعية،  ال�شناعات 

وغريها. التعليم 

واك���د حميد ال��دي��ن ب��ان امل�����ش��روع ال��ذي 

حت��ق��ق ف��ي��ه ال��ع��دي��د م���ن الجن������ازات حتى 

يومنا هذا يهدف اىل التفكري وتنفيذ روؤية 

وطريقة جديدة لتحقيق النمو املت�شارع يف 

خالل  من  ال  يتاأتى  لن  وال��ذي  القت�شاد 

وال�شركات  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات 

ال���ن���ا����ش���ئ���ة ودع�������م الب����������داع يف ق���ط���اع���ات 

وال�شياحة  وال�شحة  ال��زراع��ة  مثل  حيوية 

وال�شناعات البداعية، حيث ان فر�س هذه 

ان  كما  اقت�شادي  منو  حتقيق  يف  ال�شركات 

يف  التوظيف  يف  اع��ل��ى  �شتكون  م�شاهمتها 

وقت مل يعد فيه القطاع اخلا�س ب�شركاته 

امل�شاهمة  ع��ل��ى  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  اأو  ال��ك��ربى 

البطالة  م��ن  احل���د  جم���ال  يف  اك���رب  ب�شكل 

ال�شباب. وتوظيف 

م�����ش��روع  ان  ال���دي���ن اىل  وا����ش���ار ح��م��ي��د 

عليه  العمل  ب��داأ  ال��ذي  الردن”  ت�شارع   ”
ق���ب���ل اك�����ر م����ن ع�����ام ا����ش���ت���ط���اع ان ي��ط��ل��ق 

ال��ع��دي��د م���ن م�����ش��رع��ات الع���م���ال م��ث��ل ” 

ال��زراع��ي،  القطاع  يف  املتخ�ش�شة  ح�شاد” 

وم�شرعة  ال�شحي،  �شينا” للقطاع  و” ابن 

يف  ابداع”   ” وم�شرعة  ال�شياحي،  للقطاع 

العديد  ال�شركة  وقعت  كما  الثقافة  جمال 

م��ن الت��ف��اق��ي��ات وال�����ش��راك��ات ال��ت��ي تهدف 

لت�شريع عمل واطالق هذه امل�شرعات، فيما 

�شناديق  لإط��الق  بالتوازي  العمل  يجري 

ا�شتثمارية لدعم ال�شركات النا�شئة يف هذه 

احليوية. القطاعات 
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و�شركة  الأردين  املركزي  البنك  وقع 

ال���������ش����رق الأو�������ش������ط خل�����دم�����ات ال���دف���ع 

اتفاقية  الث���ن���ني،  ام�����س   ،)MEPS(

اأمتتة مدفوعات  لتمويل م�شروع  منحة 

الع�شكرية. ال�شتهالكية  املوؤ�ش�شة 

املركزي  البنك  ع��ن  التفاقية  ووق��ع 

“ال�شيخ  ماهر  الدكتور  املحافظ  نائب 

التنفيذي  املدير  ال�شركة  وع��ن  ح�شن” 

ع��ل��ي ع��ب��د اجل����ب����ار، ب��ح�����ش��ور م�����ش��اع��د 

العميد  امل�شركة  الأرك���ان  هيئة  رئي�س 

الركن بحري ابراهيم النعيمات.

عمليات  اأمت��ت��ة  اإىل  امل��ن��ح��ة  وت��ه��دف 

ال���دف���ع ل��ل��م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م���ن امل��وؤ���ش�����ش��ة 

م��ن عاملني  ال���ش��ت��ه��الك��ي��ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

وم��ت��ق��اع��دي��ن وي�����ش��ل ع��دده��م ن��ح��و500 

ال������ف م�����ش��ت��ف��ي��د ب���وا����ش���ط���ة امل���ح���اف���ظ 

الإل����ك����رون����ي����ة، وت����زوي����د ك���اف���ة ف����روع 

امل���وؤ����ش�������ش���ة ال����ش���ت���ه���الك���ي���ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

من  متكنهم  حديثة  بيع  نقاط  باأجهزة 

الإلكرونية  املحافظ  بوا�شطة  ال��دف��ع 

ومت���ك���ني   )QR( ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ع�����رب 

امل���وؤ����ش�������ش���ة م����ن اإي��������داع ح����واف����ز م���ادي���ة 

املحافظ،  تلك  عرب  خ�شومات  وتقدمي 

ح��ي��ث ���ش��ت��ق��وم ���ش��رك��ة ال�����ش��رق الأو���ش��ط 

بتطبيق   )MEPS( ال��دف��ع  خل��دم��ات 

امل�شروع.

الأرك��ان  هيئة  رئي�س  م�شاعد  واأع��رب 

ودعم  املثمر  التعاون  بهذا  اع��ت��زازه  عن 

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

وال��رق��م��ن��ة يف  ال��ت��ط��ور  مل�شاعي  ال��ع��رب��ي، 

اململكة.

ك��م��ا وق����ع ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ات��ف��اق��ي��ة 

اخ������رى م����ع ����ش���رك���ة ال�������ش���رق الأو�����ش����ط 

وبرنامج   )MEPS( الدفع  خلدمات 

وذل����ك   ،)WFP( ال����ع����امل����ي  ال�����غ�����ذاء 

ل���ت���ط���وي���ر ن����ظ����ام ال������ك������روين ل���ق���ب���ول 

العاملي  ال��غ��ذاء  برنامج  منتفعي  دف��ع��ات 

الأردن������ي������ني وال����الج����ئ����ني ل�����دى ���ش��ب��ك��ة 

بالتعاون  ب��ال��ربن��ام��ج  اخل��ا���ش��ة  ال��ت��ج��ار 

عن   )MEPS( �شركة  م��ع  وال�شراكة 

طريق املحافظ اللكرونية.

امل��رك��زي  ن��ائ��ب حم��اف��ظ البنك  وب��ني 

انطالقا  ياأتي  امل�شاريع  ه��ذه  متويل  اأن 

النمو  دع��م  يف  امل��رك��زي  البنك  دور  م��ن 

الق��ت�����ش��ادي وت��ع��زي��ز ال���ش��ت��م��ال امل��ايل 

يف امل��م��ل��ك��ة مب��ا يف ذل���ك ال�����ش��م��ول امل��ايل 

الل�����ك�����روين واأمت�����ت�����ة امل����دف����وع����ات يف 

العديد من القطاعات وذلك من خالل 

للتمكني  الل��ك��رون��ي��ة  ال��ن��ق��ود  م��ب��ادرة 

وميلندا  بيل  موؤ�ش�شة  قبل  من  واملمولة 

غيت�س.

وج����رى احل�����ش��ول ع��ل��ى ه���ذه امل��ن��ح��ة 

م��ن م��وؤ���ش�����ش��ة ب��ي��ل وم��ي��ل��ن��دا غ��ي��ت�����س يف 

امل��رك��زي  البنك  ي��ق��وم  حيث   ،2018 ع��ام 

اخلا�س  القطاع  ودعم  لتمكني  باإدارتها 

لأمت��ت��ة امل��دف��وع��ات وت��ط��وي��ر اخل��دم��ات 

خدمة  اىل  تهدف  التي  الرقمية  املالية 

الأردنيني والالجئني على حد �شواء.

البنك المركزي يوقع اتفاقيات تمويل مشاريع تعزيز الشمول المالي

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب 
محلًيا وسعر الغرام 39 دينارًا

اإلتحاد األوربي يقدم 23 مليون يورو 
لمساعدة السلطة الفلسطينية

 في دفع رواتب موظفيها

االنباط-عمان

����ش���ج���ل���ت اأ�����ش����ع����ار ال�����ذه�����ب ام�������س 

 50 بواقع  ملحوظاً  ارتفاعاً  الثنني، 

ا�شتقر  اأن  بعد  الواحد،  للغرام  قر�شاً 

بالأم�س على �شعر مرتفع.

لأ�شحاب  العامة  النقابة  وبح�شب 

حم������الت جت�������ارة و����ش���ي���اغ���ة احل���ل���ي 

واملجوهرات فقد بلغ �شعر الغرام من 

39 ديناراً.  21 ما قيمته  الذهب عيار 

رقمه  ام�س  النفي�س  املعدن  واخ��رق 

العاملية  ال��ت��داولت  يف  وملع  التاريخي 

عند 1944 دولرا لالأون�شة، متجاوزا 

1922 دولرا الذي كان قد بلغه  �شعر 

يف �شهر ايلول عام 2011.

العامة  النقابة  �شر  اأم��ني  وح�شب 

لأ���ش��ح��اب حم���الت جت���ارة و���ش��ي��اغ��ة 

بلغ  احللي واملجوهرات ربحي عالن، 

�شعر بيع غرام الذهب عياري 24 و18 

ال�شاغة  حمالت  من  ال�شراء  لغايات 

70ر45 و60ر34 دينار على التوايل.

ال����ل����رية  ����ش���ع���ر  اأن  ع�������الن  وب�������ني 

ب��ل��غ  غ������رام������ات   7 وزن  ال�����ر������ش�����ادي 

278 دي���ن���ارا، ف��ي��م��ا ب��ل��غ ���ش��ع��ر ال��ل��رية 

 310 غ����رام����ات   8 وزن  الإجن����ل����ي����زي 

دنانري.

الذهب  على  الطلب  ان  اإىل  وا�شار 

���ش��ع��ي��ف��ا،  زال  م���ا  امل��ح��ل��ي��ة  ب��ال�����ش��وق 

م��ق��اب��ل ع��ر���س ج��ي��د ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 

ارتفاع ال�شعار.

رام اهلل -رويرتز

 ق��ال الإحت��اد الأوروب���ي ام�س الإثنني 

ل��ل�����ش��ل��ط��ة  ي������ورو  23 م���ل���ي���ون  اإن������ه ق�����دم 

روات��ب  دف��ع  يف  مل�شاعدتها  الفل�شطينية 

األ����ف م��وظ��ف يف اخل��دم��ة   43 اأك����ر م���ن 

املدنية وخم�ش�شات متقاعدين عن �شهر 

يونيو حزيران املا�شي.

واأ�������ش������اف ب����ي����ان �����ش����در ع�����ن م��ك��ت��ب 

ال�شلطة  ل���دى  الأورب������ي  الإحت�����اد  مم��ث��ل 

ال���دع���م  ه����ذا  ”�شيمًكن  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

ال�������ش���ل���ط���ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة م����ن ال����وف����اء 

ب���ال���ت���زام���ات���ه���ا جت�����اه م���وظ���ف���ي اخل���دم���ة 

املدنية الفل�شطينية يف ظل الأزمة املالية 

)كوفيد-19(،  وباء  الناجمة عن  ال�شعبة 

الأخرية“. ال�شيا�شية  والتطورات 

فريق  مبادرة  �شياق  ”يف  البيان  وق��ال 

اأوروب�����ا، ق���ام الحت����اد الأوروب�����ي بتقدمي 

املالية  م�شاهمته  ل�شرف  املعتاد   املوعد 

وذل������ك ل���ت���وف���ري ���ش��ي��ول��ة ن���ق���دي���ة ودع����م 

اإ�شتمرار  ل�شمان  الفل�شطينية  ال�شلطة 

اخلدمات العامة احليوية دون اإنقطاع“.

امل�����ش��اه��م��ة  ه����ذه  اأن  ال��ب��ي��ان  واأ�����ش����اف 

الأوروبي.  الحتاد  من  بالكامل  ”ممولة 
يف  امل��دن��ي��ة  اخل��دم��ة  موظفي  وت�شتهدف 

يف  معظمهم  ال��ع��ام��ل  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�����ش��ف��ة 

اإىل  اإ���ش��اف��ة  والتعليم،  ال�شحة  قطاعي 

املتقاعدين“. خم�ش�شات 

وقالت احلكومة الفل�شطينية الأحد 

ملوظفيها  ال��رات��ب  ن�شف  �شتدفع  اإن��ه��ا 

عن  والع�شكري  امل���دين  القطاعني  يف 

ظل  يف  امل��ا���ش��ي،  ح��زي��ران  يونيو  �شهر 

خالفات  بعد  املالية  اأزمتها  ا�شتمرار 

مع اإ�شرائيل التي تخطط ل�شم اأجزاء 

من ال�شفة الغربية املحتلة.

وال��ت��خ��ط��ي��ط  امل��ال��ي��ة  وزارة  وق���ال���ت 

ملن  كامل  رات��ب  �َشُي�شرف  اإن��ه  بيان  يف 

تقل رواتبهم عن 1750 �شيقال )508.7 

روات��ب��ه��م  ت��زي��د  مل��ن  ب��امل��ئ��ة  دولر( و50 

على ذلك امل�شتوى.

التي  الفل�شطينية  ال�شلطة  وكانت 

فريو�س  جائحة  ت��داع��ي��ات  م��ن  ت��ع��اين 

ك�����ورون�����ا ق����د رف�������ش���ت يف م���اي���و اأي�����ار 

اإ�شرائيل  تتوىل  �شرائب  ت�شلم  املا�شي 

تدخل  ال��ت��ي  الب�شائع  ع��ن  حت�شيلها 

ال�������ش���وق ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة م���ن خ��الل��ه��ا 

مقابل عمولة ثالثة باملئة.

وق�������ال  مم���ث���ل الحت�������اد الأوروب��������ي 

����ش���ف���ني ك�������ون ف�������ون ب����ورج���������ش����دورف 

ملتزًما  ي���زال  ل  الأوروب�����ي  ”الحتاد 
خالل  من  الدولتني  حل  ب��اأن  باميانه 

املفاو�شات هو اخليار الواقعي الوحيد 

لل�شالم والأمن يف  للو�شول  والأف�شل 

املنطقة“. هذه 

مر  ”على  ال��ب��ي��ان  ذات  يف  واأ����ش���اف 

الأوروب���ي  الحت���اد  ا�شتثمر  ال�شنيني  

���ش��ي��ا���ش��ي��ا وم��ال��ي��ا يف ب���ن���اء م��وؤ���ش�����ش��ات 

كجزء  امل�شتقبلية  الفل�شطينية  الدولة 

من هذه الروؤية“.

اأزم��ة  �شهدنا  ” لكننا   قائال  وت��اب��ع 

مل ي�����ش��ب��ق ل��ه��ا م��ث��ي��ل خ���الل الأ���ش��ه��ر 

ت��ه��دي��د  امل���ا����ش���ي���ة يف ظ�����ل  ال���ق���ل���ي���ل���ة 

جهة،  من  ه��ذه  ال�شالم  لروؤية  ال�شم  

وعواقبه  وب��اء   )  كوفيد-  19  (  وانت�شار 

اإىل  اأدت  ال��ت��ي  الوخيمة  الق��ت�����ش��ادي��ة 

اه����ت����زاز ال����ش���ت���ق���رار وال���ت���م���ا����ش���ك يف 

جهة  من  املحتلة  الفل�شطينية  الأر�س 

اأخرى“.

ه����ذه  ان  ي�����روج�����������ش�����دوف  وي���������رى 

احلفاظ  يف  اليوم  ”�شت�شاعد  امل�شاهمة 

ع����ل����ى ت�����ق�����دمي اخل�������دم�������ات ال����ع����ام����ة 

ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ل�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف 

خ�شم هذه الأزمة ال�شتثنائية“.

الأوروب���ي  ع��م��ل  فريقنا  ”اإن  وق��ال 

وخارجها  فل�شطني  يف  ل�شركائنا  يوؤكد 

نحو  التزامنا  يف  ثابتني  �شنبقى  اأن��ن��ا 

م�شتقلة  فل�شطينية  دول��ة  اإن�شاء  دع��م 

للحياة“. دميقراطية وقابلة 



االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

اخلطيب  حلمي  نبيل  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته  

 )  56512  ( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2000/6/28 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

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

ال��روا���س��ده   وح�سني  النا�سر  ع��ب��داهلل  �سركة  ب��ان  وال��ت��ج��ارة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ل تهدف اىل ربح حتت الرقم )275( 

التغيريات  لإج���راءات  بطلب  تقدمت    2011/7/20 بتاريخ 

التالية :

وح�سني  النا�سر  عبداهلل   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

الروا�سده

اإىل �سركة : عبداهلل النا�سر 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

اعالن
املدن  تنظيم  قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 

والقرى والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�س التنظيم العلى 

على  املوافقة   2020/6/18 تاريخ   )  619  ( رق��م   بقراره   قرر  قد 

ام   )  2  ( رقم  احلو�س  �سمن  10م(   ( �سعة   �سارع  ا�ستحداث  خمطط 

حبل من ارا�سي حمنانه / لواء ق�سبة املفرق .

وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر 

اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن يف اجلريدة الر�سمية .

املخطط  على  املبينة  التعديالت  على  الط��الع  العالقة  لذوي  يجوز 

املفرق  ق�سبة  ل��واء  يف  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  مكاتب  يف  املذكور 

املحلية  الدارة  وزارة  يف  التنظيم  دائرة  لدى  اعرتا�ساتهم  وتقدمي 

خالل مدة �سهر من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية .

وزير االدارة املحلية
املهندس  وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200057396(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ورثه املرحوم عواد فليح الطوالبه  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2000/6/1 بتاريخ   )56275( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/23 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  علي عواد فليح الطوالبه  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي مادبا النطافه – ت: 0779962062

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

املوظف بهاء الدين نزيه محمد عبد الحافظ املحرتم

عن  تزيد  ملدة  الوطنية  �ساند�س  اأكادميية  يف  العمل  عن  لنقطاعك  نظرا 

ع�سرة ايام متتاليه فاإنني انذرك بالعودة اىل عملك خالل يومني من تاريخه 

و ال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافه الجراءات املرتتبة على انقطاعك وفقا 

لقانون العمل الردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته

اكاديمية ساندس الوطنية

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200049461(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكها   مو�سى  اميمه  �سركة  باأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1996/8/20 حتت الرقم )44086( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/21 

العطيوي   ا�ستيان  حممد  �سالح  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

 – التجارية الوىل  – املنطقة  العقبة  امل�سفي  باأن عنوان  علما 

ت: 0796077213

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 : )200026506(

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

عماد حممد عرند�س يعقوب

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة فايز العقرباوي وعماد يعقوب 

بتاريخ   )43993( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1996/8/12

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 2020/7/27

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 : )200042552(

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 خليل عبد احلميد نا�سر

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ع�سام جراي�س وحممد نا�سر 

بتاريخ   )30762( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1992/9/10

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/7/27 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/27

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 

العزيز  عبد  يو�سف  حممد  �سركة  ب��ان  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 

و�سريكه   وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم 

لإج��راءات  بطلب  تقدمت    2020/1/23 بتاريخ   )20541(

التغيريات التالية :

العزيز  عبد  يو�سف  حممد   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكه

اإىل �سركة : حممد يو�سف عبد العزيز و�سركائه

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 : )200157243(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ابراهيم ابو مل�سى و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

تقدمت  قد   2016/10/19 بتاريخ   )115210( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/26 

رماحه   حممود  حممد  ن��ادره  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي مادبا – ت: 0799734389

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 : )200172739(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ا�سامه الهروط وفي�سل ال�سوابكه  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )119671( بتاريخ 2019/5/22 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/22 

ال�سوابكه   �سلمان  عواد  في�سل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي مادبا – ت: 0772324442

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 : )200079482(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

�سركة مفلح ابو �سنب و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2000/9/6 بتاريخ   )57194( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/21 

العطيوي   ا�ستيان  حممد  �سالح  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

 – التجارية الوىل  – املنطقة  العقبة  امل�سفي  باأن عنوان  علما 

ت: 0796077213

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�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  الرياده لال�سكان  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 7312 ( بتاريخ 

)2002/5/30 (

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 : لينا فوزي حممد مالول

 – ال�سامل  خليل  �سارع   – العلي  تالع   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

جممع حممود الع�ساف رقم ) 1 (

خلوي ) 0795142401 ( 

م�سفي ال�سركة

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

فلفل  فايز  فار�س  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته  

الرقم  حتت  ب�سيطة   تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   2019/12/15 بتاريخ   )  20480(

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 من�سور وعي�سى العمر  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم ) 64769 (

 بتاريخ 2002/9/16 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

اعالن فقدان جواز 
سفر سوري

الله  عبد  املدعو/  انا  اعلن 

“حممد اخلالد” �سربك
ع���ن ف���ق���دان ج����واز ���س��ف��ري 

رقمه  اجهل  وال��ذي  ال�سوري 

وت���اري���خ ����س���دوره ف��ع��ل��ى من 

اق��رب  اىل  ت�سليمه  ي��ج��ده 

على  الت�سال  او  امني  مركز 

رقم 0797421564

وله مكافاأة ح�سنة

الثالثاء   28/ 7 / 2020

اعالن صادر عن 
جامعة آل البيت

تعلن جامعة ال البيت عن طرح رقم 
) 22 /2020 ( تطوير البنية التحتية 

ملركز بيانات جامعة ال البيت
فعلى ال�سركات واملتعهدين الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة 

من  اعتبارُا  املفرق  يف  البيت  اآل  جامعة  يف  وامل�سرتيات  العطاءات  دائرة 

ولغاية  �سباحا  الثامنة  ال�ساعة  ،من   2020/7/28 املوافق  الثالثاء  يوم 

الثانية ع�سرة ظهرًا يوميًا، م�سطحبني معهم رخ�سة مهن و�سهادة ت�سجيل 

�ساريتي املفعول �سمن املجال اعاله .

ثمن ن�سخة العطاء)75 ( خم�سة و�سبعون دينارًا غري م�سرتدة .

اخرموعد لتقدمي العرو�س للعطاء اعاله ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهر يوم 

الثالثاء املوافق 2020/8/18 .

قيمة  من   )  %3  ( بن�سبة  م�سدق  �سيك  او  بنكية  كفالة   بالعر�س  يرفق 

العر�س ، وذلك �سمانًا لال�سرتاك بالعطاء وتو�سع  يف مغلف منف�سل .

– �سورتني ( تو�سع كل ن�سخة يف  تقدم املناق�سة من ثالث ن�سخ ) ا�سلية 

مغلف منف�سل والكفالة يف مغلف منف�سل ، تو�سع جميع املغلفات يف مغلف 

خمتلف ويكتب عليه ا�سم امل�سرتك وعنوانه ورقم دعوة العطاء ويودع يف 

�سندوق دائرة العطاءات وامل�سرتيات ح�سب املواعيد اعاله .

يوم  �سباح  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  اع��اله  العطاء  مظاريف  فتح  موعد 

الربعاء املوافق 2020/8/19م.

ل ينظر يف املناق�سة غري امل�ستوفية لل�سروط الواردة اعاله .

اجور ن�سر العالن على من ير�سو عليه العطاء اعاله .

www.aabu.edu.jo ملزيد من املعلومات زيارة موقع اجلامعة

رئاسة الجامعة

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  لوحة  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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قل�صت  ت��رك��ي��ا  ان  اخ��ب��اري��ة  ت��ق��اري��ر  ذك����رت 

املخ�ص�صة  ال��ف��رات  ن��ه��ر  م��ي��اه  ح�ص�ص  م��ن 

م��اي��ن  بتعطي�ص  ي��ن��ذر  مم��ا  ���ص��وري��ا،  اإىل 

ال�صيف  اأ�صهر  ظ��ل  يف  �صيما  ال  ال�����ص��وري��ن، 

ال���ت���ي مت���ر ب��ه��ا ال���ب���اد ح��ال��ي��ا، ف�����ص��ا عن 

ت��ق��ل�����ص م���ق���دار ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ت��ي 

عليها. يح�صلون 

���ص��وري��ة على  ال��ت��ق��اري��ر ان م��دن��ا  وت��ف��ي��د 

���ص��ح��ا  ت���ع���اين  ال����ف����رات ب����داأت  �صفاف نهر 

للمياه يف االآونة االأخرية، ب�صبب االنتهاكات 

من  الفرات  �صد  اإنتاج  تراجع  كما  الرتكية، 

الطاقة الكهربائية اإىل اأقل من الربع.

وت��ع��ت��م��د اأك����ر م��ن ث��ل��ث م��ن��اط��ق ���ص��وري��ا 

الكهربية،  الطاقة  لتوليد  الفرات  نهر  على 

وعلى راأ�صها حلب، بعد اأن عمدت تركيا اإىل 

اأن متر  املفرت�ص  الفرات  خف�ص كمية مياه 

لاأرا�صي ال�صورية اإىل الربع.

ب�صبب  الفرات  نهر  مياه  انح�صار  وت�صبب 

اح���ت���ج���از ت���رك���ي���ا ل���ل���م���ي���اه، يف ت���وق���ف ع��م��ل 

واملقامة  حلب،  تخدم  التي  الطاقة  مولدات 

على ثاثة �صدود.

ال��ف��رات وحده  �صد  ف��اإن  وبح�صب خ��راء، 

800 م��ي��غ��اواط  ك����ان ي��ن��ت��ج م���ا ي���ق���رب م���ن 

اأن  اإال  ال�صاعة،  الكهربائية يف  من الطاقة 

من  اأق��ل  اإىل  انخف�ص  ال��ي��وم  اإنتاجه  معدل 

الربع، ب�صبب انخفا�ص م�صتوى املياه فيه.

وقال وائل الراوي، وهو مهند�ص م�صرف 

على ال�صد، اإن انخفا�ص من�صوب مياه الفرات 

بل  فح�صب،  الكهرباء  اإنتاج  على  يوثر  “مل 
�صكل اأي�صا تهديدا ملياه ال�صرب«.

الواقعة  ال��ك��رى  امل��دن  “بداأت  واأ���ص��اف: 

و�صحا  انقطاعا  ت��ع��اين  النهر  �صفاف  على 

تركيا  خف�ص  ب�صبب  ال�صرب الأيام،  يف مياه 

كمية املياه الواجب دخولها اإىل �صوريا«.

من جهة اأخرى، قال مدير اإدارة املياه يف 

اإن هذا  الرقة املدين جا�صم اخللف،  جمل�ص 

امل��ي��اه،  يف  وتعكرا  رك���ودا  ي�صبب  االنخفا�ص 

حم��ذرا  لل�صرب،  �صاحلة  غ��ري  يجعلها  مم��ا 

م��ن ك��ارث��ة اإن ا���ص��ت��م��ر ال��و���ص��ع ع��ل��ى م��ا هو 

عليه.

لعام  الرتكية  ال�صورية  االتفاقية  وتن�ص 

 500 مب��ع��دل  للمياه  تركيا  �صخ  على   1987

ال��ت��ق��دي��رات  اأن  اإال  ال��ث��ان��ي��ة،  يف  مكعب  م��رت 

ال��ر���ص��م��ي��ة ت��وك��د اأن ت��دف��ق امل���ي���اه ح��ال��ي��ا ال 

يتجاوز 200 مرت مكعب يف الثانية.

ت��رك��ي��ا  وا����ص���ل���ت  اإذا  خ�������راء،  وب��ح�����ص��ب 

�صورية مثل حلب  م��دن��ا  ف��اإن  االت��ف��اق  خ��رق 

اإىل  و�صوال  والبوكمال،  الزور  والرقة ودير 

العراق، �صتواجه ال حمالة كارثة اإن�صانية.

املتدفقة  املياه  كميات  تركيا  خف�ص  ومع 

يف نهر الفرات منذ نحو �صهرين، باتت هذه 

الفرات مهددة  على �صفاف  ال��واق��ع��ة  امل��دن 

ب���اجل���ف���اف م���ن ج���ه���ة، وال��ع��ت��م��ة م���ن ج��ه��ة 

اأخرى.

االنباط - وكاالت

 ك�����ص��ف اإ���ص��م��اع��ي��ل ه��ن��ي��ة رئ��ي�����ص امل��ك��ت��ب 

َم  ُقدِّ عر�ص  عن  )حما�ص(  حلركة  ال�صيا�صي 

القرن  اإطار �صفقة  للحركة قبل �صهرين يف 

م�����ص��اري��ع  يت�صمن  دوالر  م��ل��ي��ار   15 ب��ق��ي��م��ة 

ل��ل��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ب��ال��ق��ط��اع ت�����ص��م��ل م��ط��ارا 

وميناء وغريها.

ال��ت��ي قدمت  اأن ه���ذه اجل��ه��ات  واأ����ص���اف، 

املقاومة  �صاح  نزع  باملقابل  طلبت  العر�ص 

ودجمها يف القوات ال�صرطية واإدارة القطاع 

والتخلي  امل��ق��اوم��ة  واإن���ه���اء  منف�صل  ب�صكل 

اأن احل��رك��ة ل��ن تقبل  ع��ن ال��ق��د���ص، م��وؤك��داً 

ي��ق��دم يف  اآخ��ر  ع��ر���ص  اأي  اأو  ال��ق��رن  ب�صفقة 

هذا االإطار.

وقال هنية اإنهم يرحبون بالدور القطري 

لتقريب وجهات النظر الفل�صطينية، موؤكداً 

اأن ق��ط��ر ت��ت��م��ت��ع ب��ع��اق��ات ج��ي��دة م��ع ك��اف��ة 

تلعب  اأن  وميكنها  الفل�صطينية  االأط����راف 

احل��وار بن حركتي  النزيه يف  الو�صيط  دور 

فتح وحما�ص.

واأعلن عن قيام موؤمتر �صعبي فل�صطيني 

اأب���و م��ازن  ال��رئ��ي�����ص  يف ق��ط��اع غ��زة يح�صره 

قريباً. م�صريا اإىل اأن االنتخابات االأمريكية 

الق�صية  على  اإ�صقاطاتها  لها  �صيكون  املقبلة 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة و���ص��ف��ق��ة ال����ق����رن واالأزم������ة 

البيت  ت��غ��ي��ري يف  اخل��ل��ي��ج��ي��ة يف ح���ال ح���دث 

االأبي�ص.

بخ�صو�ص  قال:”  ال��ق��رن  �صفقة  وح���ول 

���ص��ف��ق��ة ال���ق���رن وال���غ���ر����ص م���ن���ه���ا، ك���م���ا ه��و 

منف�صل  �صيا�صي  ك��ي��ان  اإق��ام��ة  ه��و  م��ع��روف، 

اأن  باعتبار  الغربية  ال�صفة  عن  غزة  لقطاع 

ويتم  غ��زة  ق��ط��اع  ه��ي  الفل�صطينية  ال��دول��ة 

اال���ص��ت��ف��راد ب��ال�����ص��ف��ة اإم����ا ب�����ص��ي��ا���ص��ة ال�����ص��م 

ال��ق��د���ص ع��ا���ص��م��ة  اأو اال���ص��ت��ي��ط��ان واع��ت��ب��ار 

موحدة للكيان االإ�صرائيلي لت�صبح غزة مثل 

اأن احتدث عن معلومة  اأود  �صنغافورة. وهنا 

اأط��راف��ا  ه��ن��اك  “اأن  وه��ي  م���رة،  الأول  تن�صر 

باأنها  نعرف  ونحن  �صهرين  قبل  اإلينا  جاءت 

ك����رى ع��ر���ص��ت علينا  ق����وى  م��دف��وع��ة م���ن 

م�صاريع جديدة يف قطاع غزة بقيمة حوايل 

م��ط��ار  ق���ي���ام  ي��ت��م  ب��ح��ي��ث  دوالر،  م��ل��ي��ار   15

وم��ي��ن��اء وم�����ص��اري��ع اق��ت�����ص��ادي��ة يف ال��ق��ط��اع، 

ونقل العر�ص لنا عر و�صطاء”. وقلنا لهم: 

الأن  نتطلع  فعًا  نحن  جيد  حديث  “هذا 
تنموية  وم�صاريع  ومطار  ميناء  لدينا  يكون 

مطلبا  باعتباره  القطاع  عن  احل�صار  وك�صر 

فل�صطينيا، ولكن ما هو املقابل؟. وعرفنا اأن 

املقابل هو اأن نقوم بحل االأجنحة الع�صكرية 

واأن  ال�صرطة  اأج��ه��زة  يف  ودجم��ه��ا  للف�صائل 

ي�����ص��ب��ح ����ص���اح���ك خ������ارج اخل����دم����ة خ��ا���ص��ة 

ال�����ص��اح ال��ث��ق��ي��ل وال�����ص��واري��خ ال��ت��ي ت�صرب 

القبول  واإمكانية  اأبيب  تل  اأبيب وما بعد  تل 

من  تت�صكل  القطاع  يف  بنف�صها  قائمة  ب��اإدارة 

امل��ك��ون��ات ال��داخ��ل��ي��ة ل��ق��ط��اع غ���زة، وي��ري��دون 

اإن��ه��اء وج���ود م��ق��اوم��ة وحت��ي��ي��د ال��ق��ط��اع عن 

احل���رك���ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة وي��ت��ف��رغ 

ل��ل�����ص��ف��ة ب��ع��د االن��ت��ه��اء م���ن ج��ب��ه��ة ال��ق��ط��اع 

الع�صكرية.  اجلبهة  باعتبارها 

وا�صاف، “طبعاً نحن رف�صنا هذا العر�ص 

“متوت  وه��ي  م�صهورة  بعبارة  قاطعاً  رف�صاً 

اأن نقبل  تاأكل بثديها” وال ميكن  احلرة وال 

اأو  فل�صطن  عن  نتخلى  اأن  امل�صاريع  مقابل 

وحق  ال�صفة  يف  و�صعبنا  وال��ق��د���ص  امل��ق��اوم��ة 

عودتنا الأر�ص فل�صطن ومل نتعاط مع هذه 

امل�صاريع ونحن نعرف اأن هذه امل�صاريع كانت 

نريد  نحن  كرى.  ودول  جهات  من  مقدمة 

غزة  قطاع  يف  م�صاريع  ونريد  احل�صار  ك�صر 

ونريد ميناء ولكن كحق ولي�ص مقابل ثوابت 

فل�صطن  اأن  مب��ب��داأ  ���ص��اح،  ن��زع  اأو  �صيا�صية 

وحترير  العودة  وح��ق  النهر  اإىل  البحر  من 

كاملة  الفل�صطينية  الدولة  واإقامة  االأ�صرى 

القد�ص”، وعا�صمتها  ال�صيادة 
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عائد  حممد  و�صل   ،2018 �صباط   3 يف 

حزما  بلدة  يف  منزله  اإىل  ال��دي��ن،  �صاح 

املحتلة حمموال على  القد�ص  �صرق  �صمال 

االأك��ف.. كان غارقا يف دم��ه، وب��دى وجهه 

���ص��اح��ب��ا ع��ن��دم��ا راأت����ه وال���دت���ه ب���ن اأي���دي 

ث��اث��ة ���ص��ب��ان اأظ���ه���رت م��احم��ه��م اأن��ه��م 

جاءوا من “ميدان املواجهة«.

ابنها  بروؤية  دمت  �صُ التي  امللوعة  االأم 

تتح�ص�صه مودعة،  اأخذت  النحو،  على هذا 

ظنا منها اأن الر�صا�صة اأ�صابته يف مقتل.. 

“م�صتحيل  �صوت  باأعلى  �صرخت  اآن���ذاك 

يعي�ص«!!

حممد الذي جنا باأعجوبة وبات عمره 

)20 ع��ام��ا( ك���ان ق��د اأ���ص��ي��ب ب��ال��ر���ص��ا���ص 

خال مواجهات  احلي من نوع “التوتو”، 

بالبلدة، وهو ر�صا�ص حمرم دوليا يطلقه 

ج����ن����ود االح�����ت�����ال �����ص����وب امل���ت���ظ���اه���ري���ن 

اأج�صادهم. داخل  ليتفجر  الفل�صطينين 

ب��ع��د اأرب���ع���ة ع�����ص��ر ���ص��ه��را م��ن احل��ادث��ة 

 2019 ن��ي�����ص��ان   7 امل�����ص��وؤوم��ة، وحت���دي���دا يف 

امل�صاب  االح��ت��ال  ق��وات  اعتقلت  املا�صي، 

حم����م����د م�����ن م����ن����زل����ه، اإث��������ر م����واج����ه����ات 

حم��م��د،  ال��ب��ل��دة.  يف  ان��دل��ع��ت  “مماثلة” 
الذي كان ال يزال يعاين من اآثار االإ�صابة 

ع��ط��ب��ت  ال����ت����ي  “التوتو”،  ب���ر����ص���ا����ص���ة 

بتهمة  عامن  مل��دة  بال�صجن  حكم  قدمه، 

“مقاومة االحتال«.
اأف�����������راد(، وم����ن����ذ حل��ظ��ة  ال���ع���ائ���ل���ة )6 

“خيط  ع���ل���ى  م��ع��ل��ق��ة  ظ���ل���ت  اع���ت���ق���ال���ه، 

�صحة  ع��ل��ى  ال��ق��ل��ق  ي�����ص��اوره��ا  انتظار” 

طبية  ع��ن��اي��ة  اىل  ي��ح��ت��اج  ال�����ذي  حم��م��د 

دائم  واأن��ه  �صيما  ال  ا�صابته،  ج��راء  خا�صة 

يف  “�صبحت”  التي  ال�صظايا  ج��راء  االآالم 

دمه، واحدثت اأي�صا تهتكا يف ان�صجته.

تلقى  اجل�����اري،  ال��ع��ام  م��ن  اأي����ار   15 يف 

االأ�صري  �صقيق  وهو  الدين،  �صاح  ر�صدي 

حم���م���د، م���ك���امل���ة م����ن اأح������د االأ������ص�����رى يف 

ال�صحية  احلالة  برتاجع  تفيده  ال�صجون 

ل�����ص��ق��ي��ق��ه ن��ت��ي��ج��ة ا���ص��اب��ت��ه ق��ب��ل ع��ام��ن 

بالر�صا�ص.

ق��ال  كال�صاعقة”  اخل���ر  علينا  »وق���ع 

�صقيقه  اأوج��اع  اأن  اىل  اأ�صار  ال��ذي  ر�صدي، 

حممد بعد عامن من ا�صابته لي�صت امرا 

تعر�صه  يف  ي�صكك  جعله  م��ا  وه��و  ع��ادي��ا، 

ملر�ص ما يف �صجون االحتال.

يدرك  مل  له،  بالن�صبة  حممد،  االأ�صري 

امل��ر���ص ال���ذي ا���ص��اب��ه، ظ��ن��ا م��ن��ه اأن ذل��ك 

ب�”التوتو«. ناجم عن ا�صابته 

وحتركه  ي�صعف،  ي��وم  بعد  ي��وم��ا  »ك��ان 

داخ�����ل امل��ع��ت��ق��ل غ���ري اع���ت���ي���ادي، وي�����ص��ع��ر 

بتعب وارهاق يف ج�صمه با�صتمرار” يقول 

���ص��دي��ق��ه االأ����ص���ري امل���ح���رر اإ����ص���ام ظ��اه��ر 

حزيران  يف  عنه  اف��رج  اأن  بعد  عاما(   20(

املا�صي.

ادارة  اإىل  طلبه  يف  ي���رتدد  ك��ان  حممد 

ل��ل��ع��اج،  م�صت�صفى  اإىل  بنقله  ال�����ص��ج��ون 

يقول حماميه جميل �صعادة، قبل اأن يعلن  

اجل��اري،   8 يف  الفل�صطيني  اال���ص��ري  ن��ادي 

اىل  ا�صتنادا  ال�����ص��رط��ان،  مب��ر���ص  اإ�صابته 

تقارير طبية.

اأم��را���ص حن  اأي  ي��ع��اين م��ن  »مل يكن 

اع��ت��ق��ال��ه، ب��خ��اف ا���ص��اب��ت��ه، لكن زم��اءه 

ي��ت��وا���ص��ل��ون معي  اأ���ص��ب��ح��وا  ال�����ص��ج��ن  يف 

ويخرونني  الهاتف  ع��ر  م�صتمر  ب�صكل 

تاأكيد  دون  ال�صحية،  حالته  ت��ده��ور  ع��ن 

ر���ص��دي،  اأ����ص���اف  بال�صرطان”،  ا���ص��اب��ت��ه 

ال��ع��ائ��ل��ة على  اأ����ص���ار اىل خم�����اوف  ال�����ذي 

ويف ظل  حممد يف ظل انت�صار “كورونا”، 

منع زيارات العائات اىل ال�صجون.

»ن�����ص��ت��ق��ي اخ���ب���اره م���ن حم��ام��ي��ه، بعد 

م���ن���ع���ن���ا م�����ن زي������ارت������ه، ون�����دع�����و خم��ت��ل��ف 

املوؤ�ص�صات احلقوقية اىل التدخل من اأجل 

لتلقي  امل�صت�صفى  اإىل  م��ب��ا���ص��رة  حت��وي��ل��ه 

قالت والدته “اأم ر�صدي«. العاج”، 

القانونية يف هيئة  الدائرة  نائب مدير 

���ص��ع��ادة،  امل��ح��ام��ي جميل  ���ص��وؤون االأ����ص���رى 

اأو�صح اأنه مت التقدم بعدة طلبات لاطاع 

�صاح  حممد  لاأ�صري  الطبي  امللف  على 

�صجن  م�صت�صفى  لعيادة  نقله  بعد  الدين، 

ت�صمح  مل  ال�����ص��ج��ون  اإدارة  ل��ك��ن  ال��رم��ل��ة، 

لعائلته بزيارته. واأكد، اأنه يف ظل ا�صتمرار 

تتعمد  لاأ�صرى،  الطبي  االإهمال  �صيا�صة 

���ص��ل��ط��ات االح����ت����ال امل��م��اط��ل��ة يف ك�����ص��ف 

وت�����ص��خ��ي�����ص امل���ر����ص واإط�������اع امل��ح��ام��ن 

بورم  اإ�صابته  وتدعي  الطبي،  ملفه  على 

فحو�صات  ل��ه  اأج��ري��ت  اأن  ب��ع��د  ���ص��رط��اين 

ت�صيدق”  “�صيعار  م�صت�صفى  يف  ط��ب��ي��ة 

اآالم يف  ي���ع���اين م���ن  ب��ال��ق��د���ص ح���ن ك����ان 

اطراف ج�صده، رغم عدم اطاع املحامن 

التي  اخلزعة  نتيجة  على  الفل�صطينين 

اأخذت منه.

اأ���ص��رى  اأك���ر م��ن ع�����ص��رة  اأن  ي�����ص��ار اإىل 

بن  من  واالأورام،  ال�صرطان  من  يعانون 

700 اأ�صري يف �صجون االحتال، هم  قرابة 

من املر�صى، منهم اأي�صا نحو 300 يعانون 

من اأمرا�ص مزمنة.

بسالح السدود.. تركيا تعطش سوريا والعراق

هنية: رفضنا عرضًا بـ 15 مليار دوالر مقابل نزع سالح المقاومة

االسير محمد صالح الدين.. رصاصة »متفجرة« تعطب حياته و»السرطان« يتهددها

االنباط - وكاالت

االإثنن،  ام�ص  م�صتوطنون  اح��رق   

ال��ب��رية  اأج����زاء م��ن م�صجد يف م��دي��ن��ة 

�صعارات  وخطوا  اهلل،  رام  من  بالقرب 

عن�صرية على اأحد جدرانه اخلارجية.

م�صتوطنن  ب����اأّن  م�����ص��ادر  واأف�����ادت 

اق��ت��ح��م��وا وح����رق����وا م���راف���ق م�����ص��ج��د 

يف م��دي��ن��ة ال���ب���رية، وخ���ط���وا ���ص��ع��ارات 

“ح�صار  ك���ان���ت  اح����داه����ا  ع��ن�����ص��ري��ة 

ك��م��ا ج��اء يف  لليهود”،  ول��ي�����ص  ل��ل��ع��رب 

ل�صعب  اإ�صرائيل،  “اأر�ص  اأخرى  عبارة 

اإ�صرائيل«.

واأ���ص��رم��ت ال���ن���ريان يف اأج�����زاء من 

امل�����ص��ج��د، وه���رع االأه����ايل واأخ��م��دوه��ا، 

وو���ص��ل��ت ط��واق��م االإط��ف��اء اإىل امل��ك��ان، 

ال���ص��ت��ك��م��ال ع��م��ل��ي��ة اخ���م���اد ال���ن���ريان 

امل�صجد  ع��ل��ى  ت��اأت��ي  ب��ال��ك��ام��ل ح��ت��ى ال 

باأكمله.

االأوق���������������اف  وزارة  وو�������ص������ف������ت 

“جرمية  ب��اأن��ه  احل���ادث  الفل�صطينية 

احل��ك��وم��ة  اأن  واأ����ص���اف���ت  عن�صرية” 

االإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة ت��ت��ح��م��ل امل�������ص���وؤول���ي���ة 

الكاملة عن هذا العمل.

ا����ص���اب���ع  ُوج����ه����ت  اأن  و����ص���ب���ق  ه�����ذا 

اإىل  مم����اث����ل����ة  ح���������وادث  يف  االت������ه������ام 

من  املوؤلفة  الثمن”  “تدفيع  جماعة 

وم�صتوطنن  اليمن  تيار  يف  ن�صطاء 

م��ت��ط��رف��ن ي��ع��ت��م��دون م��ن��ذ ���ص��ن��وات 

ع��م��ل��ي��ات ان��ت��ق��ام��ي��ة وي���ع���ت���دون ع��ل��ى 

م�����ص��ال��ح ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة. وت�����ص��ت��ه��دف 

ت��خ��ري��ب  الثمن”  “تدفيع  ج��م��اع��ة 

وت������دم������ري مم����ت����ل����ك����ات ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 

واإحراق �صيارات ودور عبادة م�صيحية 

اأ�صجار  اقتاع  اأو  واإت��اف  واإ�صامية 

زيتون.

االنباط - وكاالت

ك�������ص���ف ا����ص���ت���ط���اع اأج�����رت�����ه دائ������رة 

ع��ل��م ال�����ص��ل��وك��ي��ات يف ج��ي�����ص االح��ت��ال 

االإ�����ص����رائ����ي����ل����ي ع����ن اأزم��������ة ع��م��ي��ق��ة يف 

ع���ّر غالبية  ح��ي��ث  االح���ت���ي���اط،  ق����وات 

باأنهم  قناعتهم  ع��ن  االح��ت��ي��اط  ج��ن��ود 

غ����ري ج���اه���زي���ن ل���ل���ح���رب. وب��������رزت يف 

اال����ص���ت���ط���اع ح�����ص��ب االإذاع�������ة ال��ع��ام��ة 

حيال  ان��ت��ق��ادات  “كان”  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

ج���ودة ال��ع��ت��اد وال��و���ص��ائ��ل ال��ت��ي ب��ح��وزة 

جنود االحتياط.

وك����ان يف ن��ه��اي��ة اأي�����ار امل��ا���ص��ي، عر 

���ص��ب��اط ك��ب��ار يف ق���وات االح��ت��ي��اط عن 

ق��ل��ق��ه��م م���ن ج��ه��وزي��ة ق����وات اجل��ي�����ص، 

وذل����ك م��ن خ���ال ر���ص��ال��ة ب��ع��ث��وه��ا اإىل 

م���ف���و����ص ����ص���ك���اوى اجل����ن����ود ال�������ص���اب���ق، 

بريك. يت�صحاق 
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ل�”حزب اهلل”  العام  االأم��ن  نائب  اأكد   

ر�صالة  احل��زب  تلقي  قا�صم  نعيم  اللبناين  

تغيري  “ال  اأنه  موؤكدا  املتحدة،  االأمم  عر 

واأن  اإ�صرائيل”،  م��ع  اال�صتباك  ق��واع��د  يف 

االأجواء ال ت�صي بح�صول حرب قريبا.

تلفزيونية  ت�صريحات  يف  قا�صم  وق��ال 

ال�صوؤال  على  ج��واب  يوجد  “ال  اإن��ه  ام�ص، 

ب�����ص��اأن ال�����رد ع��ل��ى ا���ص��ت�����ص��ه��اد ع��ل��ي ك��ام��ل 

االإ�صرائيلي،  ال��ع��دوان  ج��راء  م��ن  حم�صن 

اإ�صرائيل  ونحن  الردع قائمة مع   ومعادلة 

ل�صنا بوارد تعديل هذه املعادلة«.

االإ�صرائيلية  “التهديدات  اأن  واأو���ص��ح 

اع���ت���دن���ا ع��ل��ي��ه��ا وه����ي ال ت���ق���دم ل��ن��ا روؤي����ة 

���ص��ي��ا���ص��ي��ة ج����دي����دة وه����ي ت����اأت����ي يف اإط����ار 

ال��ع��ن��رتي��ات، وال��ت��ه��دي��دات االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

ن���ري���ده«.  م��وق��ف ال  اإىل  ت�����ص��ت��درج��ن��ا  ل���ن 

بعد   �صنفعل  عما  ج���واب  “ال  اأن���ه  واأ���ص��اف 

اإجابات  العدوان االإ�صرائيلي .. ولن نعطي 

اهلل” و�صلته  “حزب  اأن  موؤكدا  حمددة”، 

و�صدد  امل��ت��ح��دة.  االأمم  ممثل  ع��ر  ر���ص��ال��ة 

بح�صول  ت�صي  ال  “االأجواء  اأن  على  قا�صم 

حرب يف ظل االإرباك الداخلي االإ�صرائيلي 

وتراجع الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب 

يف الداخل االأمريكي، وحمور املقاومة كان 

وال يزال يف موقع الدفاع وبالتايل اأ�صتبعد 

اأجواء احلرب يف االأ�صهر املقبلة«.

ويف وق����ت ���ص��اب��ق ال���ي���وم، ح����ذر رئ��ي�����ص 

ولبنان  �صوريا  نتنياهو  بنيامن  ال���وزراء 

اإ�صرائيل من  اأي هجمات على  من عواقب 

اأرا�صيهما.

مستوطنون يحرقون مسجدا  
في البيرة

استطالع لالحتالل: جنود 
االحتياط غير مستعدين للحرب

»حزب اهلل«: لسنا بوارد تعديل 
معادلة الردع مع »إسرائيل« 
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قال وزير �خلارجية �مل�صري، �صامح �صكري، �إن م�صر لن تقبل 

�أي تعدي على �خلطوط �حلمر�ء �لتي مت حتديدها يف ليبيا. 

�الجتاه  على  �مل�صرية،  �مل�صلحة  �لقو�ت  عنا�صر  ��صطفت  فيما 

�ل�صاحة  �لغربي، وذلك يف ظل توتر�ت ت�صهدها  �ال�صرت�تيجي 

�لليبية.

وج����اءت ت�����ص��ري��ح��ات ���ص��ك��ري يف م��وؤمت��ر �صحفي م��ع وزي��ر 

�خلارجية �ل�صعودي، �الأمري في�صل بن فرحان.

و�أكد �صكري ونظريه �ل�صعودي �صرورة �حلل �ل�صيا�صي للأزمة 

�لليبية، مع حفظ ومر�عاة �الأمن �لقومي �مل�صري. وقال �صكري 

�صاع لتحقيق �ل�صلم و�ال�صتقر�ر يف  �مل�صري  �ملوقف  �أن  “نوؤكد 

ليبيا ووقف �إطلق �لنار، و�لهدف لي�س �لت�صعيد و�إمنا ��صتقر�ر 

و�أ�صاف  �لو�صع على �ل�صاحة �لليبية من �لناحية �لع�صكرية”. 

��صتهدفت وتعر�س �صعبها لل�صتهد�ف  “مل�صر م�صالح، م�صر 
�مل�صرية  ل��لأر����ص��ي  نفذت  �لتي  �الإره��اب��ي��ة  �ملنظمات  قبل  م��ن 

ب�صبب �لو�صع يف ليبيا”، موؤكد� “م�صر �صتد�فع عن م�صاحلها 

و�صت�صتمر يف دفع �مل�صار �ل�صيا�صي ولن تقبل باأي �صكل �أي نوع من 

�لتعدي للخطوط �حلمر�ء �لتي مت حتديدها”.

�م�����س، على  �مل�����ص��ري��ة،  �ل��ق��و�ت  ذل���ك، ��صطفت عنا�صر  �ىل 

�الجت��اه �ال�صرت�تيجي �لغربي، وذل��ك يف ظل توتر�ت ت�صهدها 

�ل�صاحة �لليبية.

�ل��ق��و�ت  �أرك����ان ح���رب  ف��ري��د، رئي�س  �ل��ف��ري��ق حممد  و�صهد 

�لقتايل  و�ال�صتعد�د  �ال�صطفاف  �إج����ر�ء�ت  �مل�صرية،  �مل�صلحة 

لعنا�صر�لقو�ت على �الجتاه �ال�صرت�تيجى �لغربي ، 

وكان جمل�س �لنو�ب �مل�صري قد �أعلن مو�فقته باإجماع �آر�ء 

�إر�صال عنا�صر من �لقو�ت �مل�صلحة يف  �لنو�ب �حلا�صرين على 

مهام قتالية خارج حدود �لدولة، للدفاع عن �الأمن �لقومي يف 

�الجتاه �ال�صرت�تيجي �لغربي �صد �أعمال �مليل�صيات �الإجر�مية 

�نتهاء مهمة  �إىل حني  �الأجنبية  �الإرهابية  و�لعنا�صر  �مل�صلحة 

�لقو�ت.

بدوره، رد �ملتحدث با�صم وز�رة �لري و�ملو�رد �ملائية �مل�صرية، 

�خلارجية  وزي���ر  ت�صريحات  على  �ل�صباعي،  حممد  �ملهند�س 

كان  “�صابقا  فيها:  ق��ال  و�ل��ذي  �أند�رجا�صيو،  جيدو  �الإثيوبي، 

�إثيوبيا  �أ�صبح يف بحرية، ومنها �صتح�صل  �لنيل يتدفق، و�الآن 

على تنميتها �ملن�صودة.. يف �حلقيقة.. �لنيل لنا”.

خ��لل  �صعيفا  ي��ك��ن  مل  م�����ص��ر  “موقف  �ل�����ص��ب��اع��ي،  وق����ال 

�ملفاو�صات ولن يكون، و�لدولة لن تفرط يف نقطة ماء و�حدة”، 

�أن ما “تفعله �إثيوبيا جمرد ��صتفز�ز�ت وم�صر لن ترد  موؤكد�ً 

عليها وما ز�لت متم�صكة بحقوقها ولن تتنازل عنها”.

و�أ�صاف �أن “�مللء �الأويل ل�صد �لنه�صة مل يوؤثر على م�صر 

لوجود �حتياطي وخمزون مائي يف بحرية نا�صر و�ل�صد �لعايل، 

�الآمنة”،  �حل���دود  يف  �ل��ع��ايل  �ل�صد  بحرية  يف  �مل��ي��اه  ومنا�صيب 

و�صبتمرب  �أغ�صط�س  يف  ي��ب��د�أ  مل�صر  �مل��ائ��ي  “�ملو�صم  �أن  م�صيفا 

�لنيل  منابع  على  �لهطول  يف  �لفي�صان  ي��ب��د�أ  حيث  و�أك��ت��وب��ر، 

بد�ية من �أو�خر مايو وي�صل مل�صر يف تلك �ل�صهور، وبعدها تقوم 

�لوز�رة باإد�رة تلك �ملياه وتخزين وتوفري �الحتياجات، و�إد�رتها 

ب�صكل و��صح وحمدد”.

وحول تاأثري تخزين �إثيوبيا للمياه يف �لنه�صة، وبنحو 4.9 

�الأح����و�ل نعتمد م��ن خلل  ك��ل  “ويف  ق��ال  مليار م��رت مكعب، 

�الأم��ط��ار  كميات  ومعرفة  توقع  على  بالفي�صان  �لتنبوؤ  مركز 

و�لفي�صانات �لتي تهطل على منابع �لنيل، ومبتابعة في�صانات 

هذ� �لعام فاإنها مب�صرة و�أعلى من �ملتو�صطة، وبالتايل ال يوجد 

جفاف هذ� �لعام”، م�صيفاً �أنه لذلك “لن يوؤثر �مللء �الأول لل�صد 

�الإثيوبي على م�صر هذ� �لعام.
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دخل موظفون ر�صميون �صينيون �م�س �لقن�صلية �الأمريكية 

يف �صينغدو، بعد �أيام على �صدور �أمر من بكني باإغلقها رد� على 

�إغلق �لواليات �ملتحدة �لقن�صلية �ل�صينية يف هيو�صنت.

“�صي �صي تي يف”  و�أظهرت ت�صجيلت م�صورة بّثتها �صبكة 

�لتوتر  �رتفع من�صوب  بعدما  �ملبنى،  �الأمريكي يف  �لعلم  �إن��ز�ل 

�الأخ��رى  منهما  ك��ل  �تهمت  �للتني  �لقوتني  ب��ني  �لدبلوما�صي 

مت  �أن��ه  الحقا  بكني  و�أك���دت  للخطر.  �لقومي  �أمنها  بتعري�س 

“�ل�صلطات  �أن  ل��وز�رة �خلارجية  و�أف��اد بيان  �لقن�صلية  �إغ��لق 

عليها  و�صيطرت  �الأم��ام��ي  �مل��دخ��ل  م��ن  الحقا  دخلت  �ل�صينية 

)�لقن�صلية(«.

�الأخ���رية يف  �الأ�صابيع  �لبلدين يف  بني  �لعلقات  وت��ده��ورت 

ظل خلف يذّكر باحلرب �لباردة، �إذ �أمرت �ل�صلطات �ل�صينية 

باإغلق قن�صلية �صينغدو رد� على �أمر مماثل �صدر يف �لواليات 

تك�صا�س.  والي���ة  يف  هيو�صنت  يف  بكني  قن�صلية  جت���اه  �مل��ت��ح��دة 

و�أغلقت �لقن�صليتان بعد 72 �صاعة من �صدور �الأو�مر. و�أغلقت 

�ل�صرطة �ل�صينية �لطريق �ملوؤدي �إىل قن�صلية �صينغدو .

“رد� م�صروعا  �لقن�صلية كان  �إغ��لق  �أن  و�أ�صرت بكني على 

و�صروريا على �الإجر�ء�ت غري �ملنطقية �لتي �ّتخذتها �لواليات 

�الأم��ن  بتعري�س  �لبعثة  يف  موظفني  �تهمت  بينما  �ملتحدة”، 

و�مل�صالح �ل�صينية للخطر. بدورهم، �أ�صار م�صوؤولون يف و��صنطن 

�إىل جهود غري مقبولة تقوم بها �لقن�صلية �ل�صينية يف هيو�صنت 

ل�صرقة �أ�صر�ر �صركات �أمريكية و�أبحاث طبية وعلمية.

ب�صاأن  �القت�صاديتني  �لقوتني  بني  �لتوتر  من�صوب  و�رت��ف��ع 

ملفات عدة بينها �لتجارة وطريقة تعامل بكني مع تف�صي كورونا 

وقانون هونغ هونغ �جلديد للأمن �لقومي. 

�ل���21  “�لقرن  �أن  م��ن  تاميز”  “غلوبال  �صحيفة  وح����ّذرت 

�ل��ب��اردة...  �حل���رب  حقبة  م��ن  و��صطر�با  ظلمة  �أك���ر  �صيكون 

�لواليات  بني  �لعلقات  دف��ع  على  عازمة  و��صنطن(  كانت  )�إذ� 

�ملتحدة و�ل�صني يف �الجتاه �الأ�صو�أ«. وتوقعت باأن يت�صبب �لتوتر 

ب�”كارثة غري م�صبوقة«.

االنباط - وكاالت

ق���ال ي���وع���از ه��ن��دل وزي����ر �الت�������ص���االت يف حكومة 

�الح���ت���لل، �م�����س �الث���ن���ني، �إن ق�����ص��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذ خطة 

�لغربية  �ل�صفة  يف  �لو�قعة  للم�صتوطنات  “�ل�صم” 
و�الأغ��و�ر، مل تعد مطروحة حالًيا على جدول �أعمال 

�حلكومة.

و�أو�صح هندل من كتلة “ديرخ �يرت�س” �لتي دخلت 

�النتخابات �الأخرية �صمن جتمع حزب �أزرق - �أبي�س، 

�أن �حلكومة حالًيا تركز �هتمامها على مو�جهة �الأزمة 

�لتي ت�صهدها دولة �الحتلل يف  �لكبرية  �القت�صادية 

ظل �أزمة فريو�س كورونا.

وقال يف ت�صريحات �أوردتها هيئة �لبث �الإ�صر�ئيلية 

يف  حالًيا  �ل�صاغل  “�ل�صغل  بالعربية  �لناطقة  �لعامة 

ظل �ملوجة �لثانية من كورونا، هو عدد �لعاطلني عن 

�لعمل، و�لق�صايا �مللحة �الأخرى، ولي�س �ل�صم«.

وت�صري بيانات �إ�صر�ئيلية، �إىل زيادة كبرية يف �أعد�د 

�ملتعطلني عن �لعمل بفعل �الأزمة �القت�صادية ب�صبب 

�أج��رت��ه  ع��ام  ��صتطلع  م��ن  ك��ورون��ا. ويظهر  ف��ريو���س 

من   %49 �أن  �الإ�صر�ئيلية،  �مل��رك��زي��ة  �الإح�����ص��اء  د�ئ���رة 

�زد�دت  �ملالية  �أو�صاعهم  �الأخ�صر،  �خلط  فل�صطينيي 

�صوًء� يف ظل �جلائحة.

القاهرة: لن نقبل أي تعدي على الخطوط الحمراء في ليبيا

الجيش المصري.. الى الغرب در 

حرب القنصليات.. الصين تضع يدها على القنصلية األميركية بتشنغدو

وزير إسرائيلي: خطة »الضم« غير مطروحة على جدول الحكومة

تعافي االسير أبو وعر من »كورونا«

لوفيغارو: الرئيس التونسي يتحدى 
األحزاب وحل البرلمان باالفق 

االنباط - وكاالت

ذك�����ر رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة �����ص����وؤون �الأ�����ص����رى 

و�مل���ح���رري���ن ق����دري �أب����و ب��ك��ر، �أن �حل��ال��ة 

�ل�����ص��ح��ي��ة ل���لأ����ص���ري �مل���ري�������س ك���م���ال �أب���و 

م�صلحة  �إد�رة  �أبلغت  وقد  م�صتقرة،  وع��ر، 

من  تعافى  باأنه  �لهيئة،  حمامي  �ل�صجون 

ويجري  كامل  “ ب�صكل  “كورونا  فريو�س 

بزيارته  جنني  يف  الأ�صرته  �ل�صماح  در����ص��ة 

و�الطمئنان عليه.

�أبو  �أع��ادت  �الإد�رة  �أن  �أب��و بكر،  و�أو���ص��ح 

وعر �إىل عيادة �صجن �لرملة، بعدما قالت 

�أجريت له  “�إن �لفحو�صات �الأخرية �لتي 
من  وتعافى  �صلبية  �ل�صحي  �حلجر  بعد 

�لفريو�س«.

وذكر، �أن حماميي �لهيئة تو��صلو� مع 

وحياته،  �صحته  على  للطمئنان  �الطباء 

وقدمو� طلباً عاجًل لل�صماح بزيارته فور� 

�ملقرر  ومن  �النتظار  طلبت  �الإد�رة  لكن   ،

ع��ي��ادة  وروؤي���ت���ه يف  ع��ل��ى مقابلته  �مل��و�ف��ق��ة 

���ص��ج��ن �ل��رم��ل��ة خ���لل ي��وم��ني. و�أك�����د، �أن 

�لهيئة وبالتعاون مع كافة �جلهات، تعمل 

بكل �لطرق الإطلق �صر�ح �أبو وعر و�إنقاذ 

تتكرر  ال  وحتى  �الأو�ن  ف��و�ت  قبل  حياته 

حادثة ��صت�صهاد �أ�صري �آخر ب�صبب �الإهمال 

�لطبي.

�ملوؤبد  �أبو وعر حكما بال�صجن  ويق�صي 

6 مر�ت �إ�صافة ل�50 عاماً

االنباط - وكاالت

�ع�������ت�������ربت �����ص����ح����ي����ف����ة ل����وف����ي����غ����ارو 

�لتون�صي  �لرئي�س  تعيني  �أن  �لفرن�صية، 

�ل�صابق  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ل��وزي��ر  �صعيد  قي�س 

و�ل��ذي  ل��ل��وزر�ء،  رئي�صاً  �مل�صي�صي  ه�صام 

مت ي����وم ع���ي���د �جل���م���ه���وري���ة �ل��ت��ون�����ص��ي��ة 

�ل�صنوية  �الأوىل  �لذكرى  وبالتز�من مع 

ل��وف��اة �ل��رئ��ي�����س �ل��ر�ح��ل �ل��ب��اج��ي قايد 

حمل  �أن��ه  كما  ي��ربره��ا،  ما  له  �ل�صب�صي، 

الأي من  ي�صتجيب  فالرجل ال  مفاجاآت، 

�لتي  �الأط��ر�ف  قدمتها  �لتي  �ملقرتحات 

كان �لرئي�س �صعيد جمرب�ً على �لت�صاور 

معها.

يف  �مل�صي�صي  ف�صل  �إذ�  �أن��ه  و�أو���ص��ح��ت 

ح��ًل  ن�صهد  ق��د  ف��اإن��ن��ا  ح��ك��وم��ة،  ت�صكيل 

ل��ل��ربمل��ان م��ن ق��ب��ل �ل��رئ��ي�����س، �ل���ذي من 

�لو��صح �أنه يتحدى �لربملان و�الأحز�ب. 

تون�س’’،  و‘‘قلب  ‘‘�لنه�صة’’  فحزبا 

�الأول،  �حتمالني:  �أم��ام  ت�صرر�ً،  �الأك��ر 

�ل���ت���ج���م���ع ل���رف�������س �خ���ت���ي���ار �ل���رئ���ي�������س، 

ول���ك���ن ���ص��ي��ك��ون م���ن �ل�����ص��ع��ب ع��ل��ي��ه��م��ا 

�حل�����ص��ول ع��ل��ى �الأغ��ل��ب��ي��ة، الأن �ل��ع��دي��د 

م��ن �ل��ربمل��ان��ي��ني ل��ي�����ص��و� ع��ل��ى ����ص��ت��ع��د�د 

�ل��ث��اين،  �أم��ا  �ل��ربمل��ان.  بحل  للمخاطرة 

فيكمن يف تركهما �حلكومة متر و�نتظار 

غرقها يف �ملناخ �القت�صادي و�الجتماعي 

�ل�����ص��ع��ب ق���ب���ل  ت���ق���دمي م���ذك���رة �صحب 

عن  �ل�صحيفة  تنقل  ك��م��ا  م��ن��ه��ا،  �ل��ث��ق��ة 

�ل�صيا�صي �صكري بحرية. �لباحث 

�لتون�صي  �ل���ربمل���ان  �أن  �إىل  و�أ����ص���ارت 

ت�صرين  يف  �الق���رت�ع  �صناديق  م��ن  خ��رج 

كما  ك��ث��رية.  بانق�صامات  �مل��ا���ص��ي  �الأول 

حزب  زع��ي��م  �لغنو�صي  ر����ص��د  رئي�صه  �أن 

ت�صويتاً  �الآخر  هو  يو�جه  ‘‘�لنه�صة’’ 
�ملقبل.  �خلمي�س  منه  �لثقة  �صحب  على 

ف‘‘�لنه�صة’’ �لقوة �الأوىل يف �لربملان، 
 .217 �أ���ص��ل  م��ن  فقط  مقعد�   54 لديها 

و�إن كانت  �لتحالفات �صرورية،  لذ� تعد 

ي�صمد  مل  �إذ  ه�����ص��ا���ص��ت��ه��ا،  ع���ن  ك�����ص��ف��ت 

�لتحالف �لذي كان يدعم رئي�س �لوزر�ء 

�ل�صابق �إليا�س �لفخفاخ �أكر من خم�صة 

�أ�صهر.

�ل���ق���ول  �إىل  ل����وف����ي����غ����ارو  وخ���ل�������ص���ت 

ب��اخ��ت��ي��اره  ���ص��ع��ي��د  ق��ي�����س  �ل���رئ���ي�������س  �إن 

عرّب  فقد  ل��ل��وزر�ء،  كرئي�س  للم�صي�صي 

ت�صكيل  ع��م��ل��ي��ة  ب���طء  ِح���ي���ال  ق��ل��ق��ه  ع���ن 

حّل  �أن  يبدو  وعليه،  م�صتقرة.  حكومة 

�ل���ربمل���ان ب���ات ح��ل ي��ق��رتب م��ن��ه �صاكن 

تدريجياً. قرطاج 

 االنباط - وكاالت

�الإ�صر�ئيلي،  �ل�صجان  قهر  من  بالرغم 

��صتخد�م كل  �إىل  �مل�صددة، وجلوئه  وقيوده 

�الأ�صرى  �أن  �إاّل  �الإذالل و�لتعذيب،  �أ�صاليب 

�الإجن��از�ت،  ت�صجيل  و��صلو�  �لفل�صطينيني 

�ل�صجن  و�أ�صو�ر  �لزنازين،  عتمة  متحدين 

�ل��ع��ال��ي��ة، ومت��ك��ن ع����دد م��ن��ه��م م���ن �إك��م��ال 

تعليمهم �جلامعي يف مرحلته �الأوىل.

�الحتلل  �صجون  يف  �أ���ص��ري�ً   25 ومتكن 

من �إنهاء تعليمهم �جلامعي، وح�صلو� على 

�لقد�س  جامعة  م��ن  �لبكالوريو�س  درج���ة 

�ملفتوحة للعام �لدر��صي �حلايل، من خلل 

وّق��ع بني جهات حكومية  برنامج م�صرتك 

و�جلامعة.

و�أو������ص�����ح�����ت ه���ي���ئ���ة ������ص�����وؤون �الأ������ص�����رى 

�الأ���ص��رى  تعليم  “برنامج  �أن  و�مل��ح��رري��ن، 

ملذكرة تفاهم  �ل�صجون” ياأتي نتاجاً  د�خل 

وهيئة  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وز�رة  ب��ني  ُوّق���ع���ت 

�ملفتوحة”،  �ل��ق��د���س  وج��ام��ع��ة  �الأ�����ص����رى 

�ل��ربن��ام��ج  ل��ه��ذ�  �ل��ت��دري�����س  �أن  �إىل  الف��ت��ة 

ح��ال��ي��اً م���وج���ود يف ���ص��ت��ة م��ع��ت��ق��لت وه���ي: 

)�لنقب، ورميون، و�ي�صل، وجلبوع، ونفحة، 

وع�صقلن(.

�حلثيثة  �جل���ه���ود  �إىل  �ل��ب��ي��ان  وت���ط���رق 

�لهيئة وجامعة  ُتبذل من قبل طاقم  �لتي 

للأ�صري�ت  �لفر�صة  �إتاحة  بهدف  �لقد�س، 

تعليمهن �جلامعي  “�لد�مون” الإكمال  يف 

و�حل�صول على �لبكالوريو�س.

د�خ���ل  �أ�����ص����ري�ً   1070 ي��ت��و�ج��د  وح��ال��ي��ا 

���ص��ج��ون �الح���ت���لل، م��ل��ت��ح��ق��ون يف ب��ر�م��ج 

تعليمية الإكمال �صهادتهم �جلامعية �الأوىل 

ملتحقون   832 بينهم  م��ن  �لبكالوريو�س، 

تطرحه  �ل��ذي  �لتعليمي  بالربنامج  حالياً 

جامعة �لقد�س �ملفتوحة.

وح�����ص��ب �ل��ق��ائ��م��ة �ل��ت��ي ن�����ص��رت��ه��ا هيئة 

�الأ����ص���رى، ف���اإن �خل��ري��ج��ني �جل����دد، �لذين 

مل ت��ق��ف ق�����ص��ب��ان �الح���ت���لل ع��ائ��ق��ا �أم����ام 

�الج��ت��م��اع،  ع��ل��م  يف  تخ�ص�صو�  �أح��لم��ه��م، 

وعلم �الإد�رة.

وع���ّق���ب رئ��ي�����س �ل��ه��ي��ئ��ة ق����دري �أب����و بكر 

ن�صال  “�إن  بالقول:  �الإجن��از �جلديد  على 

�ل�صجن،  ح���دود  عند  يتوقف  مل  �الأ���ص��رى 

وب���اإر�دت���ه���م مت��ك��ن��و� م���ن حت����دي �ل�����ص��ج��ان 

�إىل  �مل��ع��ت��ق��لت  بتحويل  ه��دف��ه��م  وحت��ق��ي��ق 

�أكادمييات علم ومعرفة”.

و�ملعروف �أن �صلطات �الحتلل ت�صتخدم 

على  �لنف�صي  �ل�صغط  منها  ع��دة  �أ�صاليب 

للنيل م��ن عزميتهم، ع��لوة عن  �الأ���ص��رى 

�أ�صاليب �لتعذيب �ملعروفة.

يف ����ص���ي���اق م��ت�����ص��ل، ت���و�����ص���ل ���ص��ل��ط��ات 

�الح��ت��لل ع��زل �الأ���ص��ريت��ني ف���دوى حمادة 

“�جللمة”،  ع����زل  يف  ح�����ص��ي��م��ة،  وج��ي��ه��ان 

بظروف قا�صية.

�الأ�صريتني  �أن  �الأ���ص��رى،  هيئة  و�أ�صافت 

فيها  ع��زل  بغرفة  تقبعان  وح�صيمة  حمادة 

ث���لث ك���ام���ري�ت م��ر�ق��ب��ة، وت��ف��ت��ق��د الأدن���ى 

مقومات �ملعي�صة.

�أن جرى  �إن��ه منذ  �ل��ق��ول  ونقلت عنهن 

بامللب�س  �إىل عزل �جللمة و”نحن  نقلهن 

نف�صها، مل يح�صرو� لنا �أغر��صنا، و�أعطونا 

فقط “بلوزة” لكل و�حدة ومعجون �أ�صنان 

و�أ���ص��اف��ت��ا:  ومك�صورة”.  بالية  ف��ر���ص��اة  م��ع 

�أرجلنا،  تكبل  �ملحامي  للقاء  نخرج  “حني 
�للحظة  ولغاية  بالكمامات،  يزودوننا  وال 

ومنذ �أ�صهر مل ي�صمح الأهلنا بزيارتنا”.

عزل األسيرتين حمادة وحشيمة في »الجلمة« بظروف قاسية

األسرى يحيلون الزنازين ألكاديميات.. و25 منهم يحصلون على »البكالوريوس«
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الـريـا�ضي

روما – وكاالت

����ش���ج���ل ال����������دويل الإي�������ط�������ايل ����ش���رو 

اإمي��وب��ي��ل��ي، م��ه��اج��م لت�����ش��ي��و، 3 اأه����داف 

)ه���ات���ري���ك( يف ���ش��ب��اك ه��ي��ا���س ف��رون��ا، 

الأحد، خال الفوز )5-1( �شمن اجلولة 

ال�36 للكالت�شيو. واأحرز اإميوبيلي هدفني 

م��ن ع��ام��ة اجل����زاء، ل��رف��ع ر���ش��ي��ده اإىل 

امل�����ش��اب��ق��ة.  34 ه���دًف���ا، يف ����ش���دارة ه����دايف 

لاإح�شائيات،  “�شكواكا”  �شبكة  وبح�شب 

ف���اإن اإمي��وب��ي��ل��ي ب���ات اأك���ر لع���ب اإي��ط��ايل 

واح��د  مو�شم  خ��ال  ل��اأه��داف،  ت�شجيًا 

لأكر  القيا�شي  الرقم  اأما  الكالت�شيو.  يف 

لع����ب ت��ه��دي��ف��ا يف ال�������دوري الإي����ط����ايل، 

الأرجنتيني  ب��ا���ش��م  فم�شجل  ع���ام،  ب�شكل 

ه��دًف��ا.   36 بر�شيد  ه��ي��ج��واي��ن،  ج��ون��زال��و 

وب��ه��ذه ال��ث��اث��ي��ة، ع����ادل اإمي��وب��ي��ل��ي ع��دد 

ليفاندوف�شكي،  روبرت  البولندي  اأه��داف 

هداف بايرن ميونخ والدوري الأملاين، يف 

ال�شراع على احلذاء الذهبي هذا املو�شم.

11

�شلط عد�شة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�شة« 

يف املوقع اللكرتوين

معلول ..عقدي مع سوريا معنوي
دم�شق – وكاالت

حتدث التون�شي نبيل معلول، مدرب املنتخب ال�شوري، عن الراتب الذي 

اإ�شرافه على ن�شور قا�شيون.  اتفق عليه مع الحت��اد ال�شوري، خال فرتة 

“اإىل حد  وقال معلول، يف مقطع فيديو ن�شره عرب ح�شابه على “تويرت”: 

الآن لي�س هناك اأي �شيء بخ�شو�س الراتب”. واأ�شاف: “لدى عقد معنوي 

مع ال�شعب ال�شوري والحتاد ال�شوري والأ�شتاذ فرا�س والعميد حامت، واإن 

لزم الأمر  تدريب منتخب �شوريا دون مقابل، فلن اأتاأخر”. من جهة اأخرى، 

اأن مع�شكرات املنتخب �شتربمج يف العديد من املدن ال�شورية،  اأكد معلول 

بح�شور اجلماهر املتعط�شة مل�شاهدة منتخبها مبا�شرة. وتابع: “يف اإطار 

املدن  املع�شكرات يف خمتلف  اأن جنري  تقريب اجلماهر ملنتخبهم، قررنا 

ال�شورية وبح�شور اجلمهور«.

 ايموبيلي هداف ايطاليا المطلق

 حتى الفوز يغضب الجماهير

 فحوصات كورونا الندية المحترفين

 ترامب لن يفتتح موسم البيسبول

الربازيل – وكاالت

وب��خ��ت جم��م��وع��ة م�����ش��ج��ع��ني ل��واح��د 

الربازيل،  القدم يف  كرة  اأندية  اأكرب  من 

وو�شفتهم  مب��ب��اراة  الفوز  بعد  لعبيها، 

�شاعد واحدا  لأن النت�شار  “باجلبناء” 
لاأدوار  التاأهل  على  مناف�شيه  اأكرب  من 

�شاو  وكان  الولية.  دوري  يف  الإق�شائية 

يف  الثمانية  ل���دور  بالفعل  ت��اأه��ل  ب��اول��و 

3-1 على  وفاز  باولو،  �شاو  بطولة ولية 

جواراين رغم اإ�شراكه ت�شكيلة اأغلبها من 

مناف�شه  تاأهل  النت�شار  واأك��د  ال��ب��دلء. 

اأي�����ش��ا  ال��ث��م��ان��ي��ة  دور  اإىل  ك��وري��ن��ث��ي��ان��ز 

النتيجة  واأث���ارت  ج���واراين.  ح�شاب  على 

الذين  باولو  �شاو  غ�شب بع�س م�شجعي 

يتاأهل  ل  ح��ت��ى  فريقهم  خ�����ش��ارة  اأرادوا 

امل�شجعني  جمموعة  وقالت  كورينثيانز. 

اندبندينتي يف ح�شابها على  تدعى  التي 

تويرت “اأهم �شيء مل يكن الفوز، بل كان 

امل��درب  امل��ج��م��وع��ة  وح���ذرت  البت�شام”. 

يفز  اإذا مل  الإق��ال��ة  م��ن  دينيز  ف��رن��ان��دو 

باولو  �شاو  يحققها  مل  التي  بالبطولة 

جم��م��وع��ات  ومت��ت��ل��ك   .2005 ع����ام  م��ن��ذ 

الربازيل  نفوذا غر معتاد يف  امل�شجعني 

الإدارة يف  ق��رارات  التاأثر على  وميكنها 

اختيار الاعبني واملدربني.

االنباط – عمان

وج�����ه احت�������اد ك�����رة ال����ق����دم ال����دع����وة 

ل���اع���ب���ي وم�����درب�����ي واإداري�����������ي اأن����دي����ة 

امل���ح���رتف���ني، لإج�������راء ف��ح�����س ك���ورون���ا 

ال�����ي�����وم وغ��������د، ا�����ش����ت����ع����دادا لن����ط����اق 

م���ن���اف�������ش���ات ال���������دوري يف ال���ث���ال���ث م��ن 

برناجما  الحت��اد  واأع��د  املقبل.  ال�شهر 

متت  حيث  الكورونا،  لفحو�شات  خا�شا 

ال��رم��ث��ا واحل�شني  اأن��دي��ة  دع���وة لع��ب��ي 

ارب����د وال�����ش��ري��ح، لإج�����راء ال��ف��ح�����س يف 

م��دي��ن��ة احل�����ش��ن ال��ري��ا���ش��ي��ة ل��ل�����ش��ب��اب 

يوم  تخ�شي�س  مت  فيما  الثاثاء،  اليوم 

الفح�س لأن��دي��ة  الأرب��ع��اء لإج���راء  غ��د 

ومعان  وال�شلط  وال��وح��دات  الفي�شلي 

واله���ل���ي و���ش��ح��اب واجل���زي���رة و���ش��ب��اب 

م��دي��ن��ة  يف  الأردن،  و����ش���ب���اب  ال��ع��ق��ب��ة 

احل�����ش��ني ل��ل�����ش��ب��اب ب���ع���م���ان. وخ�����ش�����س 

احت�����اد ال���ك���رة م��واع��ي��د م��ت��ب��اع��دة لكل 

نادي، لإجراء فح�س كورونا الذي ياأتي 

قبل  املتبع  الطبي  الربوتوكول  اطار  يف 

و�شبق  ال��ر���ش��م��ي��ة.  امل��ن��اف�����ش��ات  ان��ط��اق 

خ�شعوا  واأن  املحرتفني  اأندية  لاعبي 

ل��ف��ح��و���ش��ات ك���ورون���ا ق��ب��ل ن��ح��و ���ش��ه��ر، 

بانتظار الفح�س الأخر ، قبل انطاق 

الر�شمية. املناف�شات 

امريكا – وكاالت

ع���دل ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي دون��ال��د 

اأول رمية  ت��ول��ي��ه  ف��ك��رة  ع��ن  ت��رام��ب، 

اح��ت��ف��ال��ي��ة يف م���ب���اراة ك����رة ال��ق��اع��دة 

يانكيز  نيويورك  “البي�شبول” لفريق 
اأدىل  قد  ترامب  وك��ان  املقبل.  ال�شهر 

ب��اإع��ان��ه امل��ب��دئ��ي الأ����ش���ب���وع امل��ا���ش��ي، 

اأن��ت��وين ف��اوت�����ش��ي، كبر  اأن ك���ان  ب��ع��د 

احلكومة  املعدية يف  الأمرا�س  خرباء 

يف  برمية  ال��ق��ي��ام  ب�شدد  الأم��ري��ك��ي��ة، 

الفتتاحية  امل��ب��اراة  خ��ال  وا�شنطن، 

وك��ان  البي�شبول.  للعبة  املو�شم  لهذا 

ال��غ��ر���س ت��ك��رمي��ا جل��ه��ود ف��اوت�����ش��ي يف 

ال��ت�����ش��دي جل��ائ��ح��ة ف��رو���س ك��ورون��ا.

وقال ترامب على تويرت: “لن اأمتكن 

اأك���ون م��ت��واج��دا يف ن��ي��وي��ورك  م��ن اأن 
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يف  بذلك  نقوم  �شوف  اآب.  اأغ�شط�س/ 

ينظر  وكان  املو�شم”.  من  لحق  وقت 

رئي�شا  ي�����ش��ب��ح  اأن  ق��ب��ل  ت���رام���ب،  اإىل 

يعي�س  كان  وبينما  املتحدة،  للوليات 

م�شجعي  م��ن  باعتباره  ن��ي��وي��ورك،  يف 

فريق يانكيز، وكان يعلق يف كثر من 

من�شوراته  عرب  الفريق  على  الأحيان 

ع��ل��ى و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي. 

وان�����ت�����ه�����ج ال����ك����ث����ر م������ن ال����اع����ب����ني 

ال���ري���ا����ش���ي���ني ه������ذا ال�����ع�����ام ال����رك����وع 

عن  ت��ع��ب��را  ال��وط��ن��ي،  الن�شيد  خ��ال 

الح��ت��ج��اج ع��ل��ى ال��ع��ن�����ش��ري��ة وق�����ش��وة 

عن  ت��رام��ب  ع��رب  نهج  وه��و  ال�شرطة، 

رف�شه ال�شديد له.

االنباط – عمان

ي�شهد  خ��ري��ة  ا���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة  م���ب���اراة  يف 

ال�شابعة  ال�شاعة  عند  ال��دويل،  عمان  �شتاد 

جنوم  يجمع  ك��روي  لقاء  ال��ي��وم  م�شاء  م��ن 

كرة القدم الأردنية، يف لقاء ياأتي بدعم من 

�شندوق “ح�شاب اخلر«.

طياتها  يف  ال�شتعرا�شية  املباراة  وحتمل 

جت�����ش��د  اج���ت���م���اع���ي���ة  وم�������ش���ام���ني  دللت 

ت�����ش��ام��ن اأرك�������ان ال��ل��ع��ب��ة جت����اه زم��ائ��ه��م 

املت�شررين من عمال وحمرتيف كرة القدم، 

جائحة  ب�شبب  للعبة  الق�شري  التوقف  اإثر 

كورونا.

ال���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة، �شمن  امل���ب���اراة  وت���اأت���ي 

للم�شوؤولية  الت�شدي”  “مبادرة  فعاليات 

ت�شليط  اإىل  ت���ه���دف  وال���ت���ي  الج��ت��م��اع��ي��ة 

ال�شوء على اأبرز التحديات والق�شايا التي 

املحلي  امل��ج��ت��م��ع  ق��ط��اع��ات  خمتلف  ت��واج��ه 

ون�����ش��ر ال���وع���ي امل��ج��ت��م��ع��ي الإي���ج���اب���ي من 

خال التاأثر الذي ت�شكله كرة القدم على 

بال�شراكة  الحت���اد  خ�ش�س  وق��د  املجتمع. 

ه����ذه  اخلر”  “ح�شاب  �����ش����ن����دوق  م�����ع 

ال��ف��ع��ال��ي��ة ل��دع��م اأرك�����ان ل��ع��ب��ة ك���رة ال��ق��دم 

الردن���ي���ة، م��ن لع��ب��ني وم���درب���ني وح��ك��ام، 

الريا�شي  امل��ج��ال  يف  عملهم  اأهمية  واإب���راز 

�شاأنه  اجلائحة  بفعل  تاأثر  للرزق  كم�شدر 

القت�شادية.  القطاعات  بقية  �شاأن  بذلك 

ووجه الحتاد الدعوة لعدد من جنوم كرة 

اأن��دي��ة دوري  ال��ق��دم الأردن��ي��ة، م��ن خمتلف 

تقام  التي  املباراة،  يف  للم�شاركة  املحرتفني 

ن�شف  �شوط  كل  م��دة  �شوطني،  م��دار  على 

�شاعة.

وي����ت����وىل امل�����درب�����ان ال���وط���ن���ي���ان ع��ي�����ش��ى 

ال�شراف  مهمة  العو�شات،  ورات��ب  ال��رتك 

�شي�شهد  ال��ذي  اللقاء  يف  فنيا،  امل��ب��اراة  على 

اي�������ش���ا م�������ش���ارك���ة ال��ع��ن�����ش��ر ال���ن�������ش���وي م��ن 

خ���ال دع����وة ال��اع��ب��ت��ني ���ش��ت��ي��ف��اين ال��ن��رب 

�شندوق  اأن  اإىل  ي�شار  حيا�شات.  وان�شراح 

ح�����ش��اب اخل����ر، ���ش��ي��ق��وم ب��دع��م ال��اع��ب��ني 

وامل��درب��ني امل��ت�����ش��رري��ن، م��ن خ��ال تقدمي 

دعم مادي ملرة واحدة فقط، �شمن �شروط 

من��وذج��اً  ال��ل��ق��اء،  وي�شكل   . معينة  واأ���ش�����س 

اللعبة  اأرك�����ان  ب��ني  وال��ت��ك��ات��ف،  للت�شامن 

كافة، والت�شدي للتحديات التي تواجههم، 

ت�شرراً  والك���ر  دخ��ًا  الق��ل  الفئة  ودع��م 

م��ن اأرك���ان ك��رة ال��ق��دم الردن��ي��ة، مبختلف 

ال���درج���ات وال���ذي���ن ان��ق��ط��ع��ت ع��ن��ه��م �شبل 

ب�شمول  “ح�شاب اخلر”  بادر  الدعم حتى 

املبا�شر  النقدي  الدعم  �شمن  اللعبة  اأركان 

من  معي�شياً  للمت�شررين  خ�ش�شه  ال��ذي 

ا�شتقطاب  حم��اول��ة  ج��ان��ب  اىل  اجل��ائ��ح��ة 

املزيد من املانحني والداعمني.

روما – وكاالت

الفني  املدير  �شاري،  ماوري�شيو  �شدد 

ميتلك  ف��ري��ق��ه  اأن  ع��ل��ى  ل��ي��وف��ن��ت��و���س، 

عن�شران مهمان للغاية، لعبا دوًرا كبًرا 

يف ال��ت��ت��وي��ج ب��ل��ق��ب ال����دوري الإي���ط���ايل.

بعدما  ال��دوري،  لقب  يوفنتو�س  وح�شم 

فاز على �شيفه �شامبدوريا بنتيجة )2-

الأح���د،  جمعتهما  ال��ت��ي  امل���ب���اراة  يف   ،)0

امل�شابقة،  م��ن   36 ال��� اجل��ول��ة  مبناف�شات 

للمرة  للم�شابقة  ب��ط��ا  ال��ي��ويف  ل��ي��ت��وج 

يف  ���ش��اري  ال��ت��وايل.وق��ال  ع��ل��ى  التا�شعة 

���ش��ب��ورت  “�شكاي  ل�����ش��ب��ك��ة  ت�����ش��ري��ح��ات 

رون����ال����دو  “كري�شتيانو  اإيطاليا”: 

ال��ف��ارق، اجل��زء  دي��ب��ال ي�شنعان  وب��اول��و 

الكبر من ال�شكوديتو جاء بف�شلهم”. 

اأنييلي هو �شخ�شية  “الرئي�س  واأ�ضاف: 

وب�شكل  دائ��ًم��ا،  منك  قريب  فهو  رائ��ع��ة، 

خا�س يف الهزائم، ومينحك اإعادة �شحن 

الطاقة ب�شكل كبر«.

واأمت: “املديرون هم اأ�شخا�س ميكنك 

هنا  ال�شركة  دائ��ًم��ا،  معهم  الآراء  تبادل 

هي عن�شر مهم، وعلى م�شتوى التنظيم 

هم على م�شتوى كبار اأوروبا«. 

قيا�شًيا  رقًما  �شاري  ماوري�شيو  وك�شر 

الإي��ط��ايل،  ال���دوري  بلقب  تتويجه  بعد 

ل�����ش��اري  ال�����دوري ه��و الأول  وي��ع��د ه���ذا 

ط�����وال م�������ش���واره ال���ت���دري���ب���ي، ح��ي��ث مل 

من  دوري  لقب  ب���اأي  التتويج  يف  ينجح 

اأو ت�����ش��ي��ل�����ش��ي.  ن���اب���ويل  ق��ب��ل ����ش���واء م���ع 

لاإح�شائيات،  “اأوبتا”  �شبكة  وذك���رت 

ينجح يف  فني  اأك��رب مدير  هو  �شاري  اأن 

عاًما   61( عمر  يف  ال��دوري  بلقب  الفوز 

ك�شر  �شاري  اأن  واأ�شافت  يوًما(.    و198 

ب��ا���ش��م نيل�س  امل�����ش��ج��ل  ال��ق��ي��ا���ش��ي  ال��رق��م 

ل��ي��ده��ومل، امل��دي��ر ال��ف��ن��ي مل��ي��ان وروم��ا 

باللقب يف عمر )60  توج  الذي  ال�شابق، 

عاًما و219 يوًما(.

الريا�ض – وكاالت

اأطلقت رابطة ال��دوري ال�شعودي للمحرتفني 

حملة “دورينا رجع”، احتفاًل با�شتئناف م�شابقة 

دوري كاأ�س الأمر حممد بن �شلمان للمحرتفني، 

ابتداء من الرابع من اآب/اأغ�شط�س املقبل.

واع���ت���ربت ال��راب��ط��ة ع����ودة دوري امل��ح��رتف��ني 

مبثابة اإحدى اأهم خطوات عودة احلياة الريا�شية 

اأك��ر من  يف اململكة اإىل طبيعتها، بعد توقف دام 

اأربعة اأ�شهر ب�شبب جائحة كورونا، حيث �شيوا�شل 

ق��ط��ار ال�����دوري رح��ل��ت��ه م���ع ب��ق��اء 8 ج����ولت على 

ب���دون جمهور  امل��ب��اري��ات  اإق��ام��ة  النهاية. ويف ظ��ل 

يف اإط���ار الإج����راءات الوقائية والح��رتازي��ة التي 

الاعبني  �شامة  ل�شمان  ال��راب��ط��ة،  �شتطبقها 

والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وجميع اأفراد 

املنظومة، ف�شيكون باإمكان اجلماهر التعبر عن 

حما�شها جتاه ناديها ولعبيها املف�شلني، من خال 

م�شاركة التعليقات وال�شور الداعمة لهم وت�شوير 

للمباريات  م�شاهدتهم  اأث���ن���اء  ال��ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع 

وترديد الهتافات اأو الحتفال بالأهداف.

و�شتكون ردود الأفعال هذه ج��زءاً من احلملة 

التي �شُتعر�س على الاعبني قبل وبعد املباريات 

وبني ال�شوطني لتحفيزهم وجعلهم اأقرب ما يكون 

املباريات  اأث��ن��اء  عر�شها  �شيتم  كما  اجلمهور،  من 

على اللوحات الإعانية على جانبي امللعب، والتي 

�شتوجه كذلك ر�شائل �شكر من اجلمهور للعاملني 

بال�شفوف الأمامية تقديراً جلهودهم على مدار 

ال�����ش��ه��ور امل��ا���ش��ي��ة. ك��م��ا ���ش��ت��ق��وم راب���ط���ة ال����دوري 

ال�شعودي للمحرتفني عرب قنواتها الر�شمية على 

�شبكات التوا�شل الجتماعي وبالتعاون مع الأندية 

وال�شركاء بالتفاعل مع اجلماهر من خال ن�شر 

للمو�شم،  طموحاتهم  ع��ن  الاعبني  م��ع  ل��ق��اءات 

اإ�شافة اإىل اأبرز اللقطات والإح�شاءات من املو�شم 

احلايل، وكذلك عدد من امل�شابقات والأ�شئلة لرفع 

حما�س اجلمهور وزيادة التوا�شل معهم.

“دورينا رجع” ا�شتمراراً حلملة  وتاأتي حملة 

ال��دور  نهاية  انطلقت يف  التي  الأغلى”  “دورينا 
م��ب��اري��ات  ب��و���ش��ول احل�����ش��ور يف  اح��ت��ف��الً  الأول 

م��ن مليون م�شجع وم�شجعة  اأك���ر  اإىل  ال���دوري 

امتاأت بهم مدرجات 12 ملعباً يف 120 مباراة من 

مباريات الدوري ال�شعودي للمحرتفني.

ومع تبقي ثمان ج��ولت على نهاية البطولة، 

ي��زال �شراعي القمة وال��ق��اع يف امللعب، حيث  فا 

ي���وا����ش���ل ال�������دوري م��ب��اري��ات��ه ب���اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة 

وال��ع�����ش��ري��ن وال��ت��ي ت�شهد ق��م��ة دي��رب��ي ال��ري��ا���س 

ال��رتت��ي��ب وال��ن�����ش��ر حامل  ال��ه��ال مت�شدر  ب��ني 

ال��ل��ق��ب ال����ذي ي��ح��ت��ل امل���رك���ز ال���ث���اين ب���ف���ارق �شت 

ت��اأث��راً  امل��ب��اراة  ن��ق��اط، وب��ال��ت��ايل �شيكون لنتيجة 

م��ب��ا���ش��راً على حت��دي��د ه��وي��ة ال��ب��ط��ل. يف الطرف 

لأندية  الأم���ل متاحاً  ي��زال  ف��ا  الآخ���ر للجدول، 

ال��ف��ت��ح و���ش��م��ك وال��ع��دال��ة ال��ت��ي ت��ت��ذي��ل الرتتيب 

للهروب من �شبح الهبوط، حيث ل يف�شل احلزم 

�شاحب  العدالة  عن  ع�شر  الثاين  املركز  �شاحب 

امل��رك��ز الأخ���ر �شوى �شبع ن��ق��اط، وه��و م��ا يجعل 

كل الحتمالت مفتوحة. ومع احتدام ال�شراع يف 

القمة والقاع، يدور �شراع اآخر بني اأندية البطولة 

القارية  املقاعد  اإىل  ال��و���ش��ول  على  تناف�س  التي 

التي توؤهل اأ�شحابها اإىل امل�شاركة يف دوري اأبطال 

اآ�شيا، اإذ يبتعد ال�شباب �شاحب املركز الثامن بفارق 

ث��م��ان ن��ق��اط ع��ن ال��وح��دة �شاحب امل��رك��ز الثالث 

املوؤهل لدوري اأبطال اآ�شيا، وهو الفارق الذي ميكن 

تعوي�شه بالنظر اإىل بقاء ثمان ج��ولت. وي�شدل 

ال�����ش��ت��ار ع��ل��ى ال�����دوري ال�����ش��ع��ودي يف ال��ت��ا���ش��ع من 

اأيلول/�شبتمرب املقبل لإتاحة الفر�شة للتح�شر 

اأن  للمو�شم اجلديد 2021-2020 الذي من املقرر 

ينطلق يف 16 ت�شرين اأول/اأكتوبر.
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االنباط- االمارات  

اأع��ل��ن��ت ام�������س  م���ب���ادرة حم��م��د ب���ن را���ش��د 

ل���ازده���ار ال��ع��امل��ي، اإح�����دى م���ب���ادرات ال��ق��م��ة 

العاملية لل�شناعة والت�شنيع، عن الئحة ت�شم 

20 ابتكاًرا مر�شًحا للت�شفيات النهائية للدورة 

العاملي  را���ش��د  ب��ن  حممد  حت��دي  م��ن  الثانية 

�شيتناف�س  ح��ي��ث  ال�����ش��ن��اع��ي��ن،  ل��ل��م��ب��ت��ك��ري��ن 

والتي  التحدي  بجوائز  الفوز  على  املتاأهلون 

ق��ي��م��ت��ه��ا االج���م���ال���ي���ة مب���ل���ي���ون دوالر  ت���ق���در 

من  حت��ٍد  لكل  متناف�شن   5 ب��واق��ع  اأم��ري��ك��ي، 

حت��دي��ات ال����دورة ال��ث��ان��ي��ة م��ن حت���دي حممد 

ب���ن را����ش���د ال��ع��امل��ي ل��ل��م��ب��ت��ك��ري��ن ال�����ش��ن��اع��ي��ن 

االأربعة، وت�شم: تغيرّ املناخ، والغذاء ال�شحي 

وامل�شتدام للجميع، وتوظيف االبتكار من اأجل 

املجتمع  �شرائح  وكافة  النامية  ال��دول  متكن 

ال��ع��امل��ي��ة، وتوظيف  ال��ت��ج��ارة  امل�����ش��ارك��ة يف  م��ن 

ال��راب��ع��ة لتعزيز  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال��ث��ورة  ت��ق��ن��ي��ات 

والعدالة. ال�شام 

اأم��ام  ابتكاراتهم  امل��ت��اأه��ل��ون  و�شي�شتعر�س 

جل�شات  من  �شل�شلة  يف  التحكيم  جلنة  خرباء 

اأغ�شط�س   31 تنطلق يف  االفرتا�شية  التحكيم 

التحكيم  جلنة  اأع�����ش��اء  �شيقوم  حيث   ،2020

كل  يف  الفائزين  واختيار  االب��ت��ك��ارات  بتقييم 

حتٍد من التحديات االأربعة متهيًدا لتتويجهم 

حممد  حت��دي  جوائز  لتوزيع  خا�س  حفل  يف 

ب���ن را����ش���د ال��ع��امل��ي ل��ل��م��ب��ت��ك��ري��ن ال�����ش��ن��اع��ي��ن 

والذي �شيعقد يف 6 �شبتمرب 2020.  

وت��ع��اون��ف��ري��ق م����ب����ادرة حم��م��د ب���ن را���ش��د 

ل����ازده����ار ال��ع��امل��ي م���ع ف��ري��ق م���ب���ادرة احل��ل 

ما�شات�شو�شت�س  ملعهد  التابعة   )SOLVE(

 47 ت�شم  حتكيم  جلنة  لت�شكيل  للتكنولوجيا، 

خ��ب��ًيا ع��امل��ًي��ا يف جم��ال االب��ت��ك��ار م��ن وك��االت 

ال�شركات  وك��ربى  امل��ت��ح��دة،  االأمم  ومنظمات 

ال�����ش��ن��اع��ي��ة و�����ش����رك����ات االب����ت����ك����ار ال���رق���م���ي، 

وامل���ن���ظ���م���ات غ����ي احل���ك���وم���ي���ة، واالأو������ش�����اط 

االأك����ادمي����ي����ة، ل��ت��ق��ي��ي��م االب���ت���ك���ارات واخ��ت��ي��ار 

ت��اأث��ي اجتماعي  اإح����داث  اأك��ره��ا ق���درة ع��ل��ى 

واق���ت�������ش���ادي اإي���ج���اب���ي واأك����ره����ا ق�����درة ع��ل��ى 

امل�شاهمة يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة 

لاأمم املتحدة. 

النهائين  امل��ت��اأه��ل��ن  على  االخ��ت��ي��ار  ووق���ع 

من 3400 ابتكاًرا  اأك���ر  وت��دق��ي��ق  درا���ش��ة  بعد 

ت��ق��دم��ت ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة من 

للمبتكرين  ال��ع��امل��ي  را���ش��د  ب��ن  حممد  حت��دي 

 %200 على  تفوق  بن�شبة  بزيادة  ال�شناعين، 

ا�شتقطبتها  ال��ت��ي  االب��ت��ك��ارات  ب��ع��دد  م��ق��ارن��ة 

امل���ا����ش���ي.  ال����ع����ام  ل���ل���م���ب���ادرة  االأوىل  ال�������دورة 

وا���ش��ت��ق��ب��ل��ت ال�������دورة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ال��ت��ح��دي 

مبتكرة  ال�شناعين حلواًل  للمبتكرين  العاملي 

االبتكارات  ن�شبة  بلغت  حيث  دول���ة،   148 م��ن 

امل�شاركة من الدول االأقل منًوا حوايل %18.

غوتيي�س، االأمن  حذراأنطونيو  وموؤخًرا، 

عدد  ارتفاع  من  املتحدة،  االأمم  ملنظمة  العام 

اأن50  اإىل  م�����ش��ًيا  ال���وب���اء،  ن��ت��ي��ج��ة  ال��ف��ق��راء 

مهددينبالفقر  ال��ع��امل  ح��ول  �شخ�س  مليون 

اإج��راءات عاجلة. وجاء هذا  اتخاذ  يتم  ما مل 

م��وؤخ��ًرا  ن�شرته  ت��ق��ري��ر  اأع��ق��اب  ال��ت�����ش��ري��ح يف 

واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال�������ش���وؤون  اإدارة 

ح���ول   )UNDESA( امل���ت���ح���دة  ل������اأمم 

قدرة  على  ك��ورون��ا  لفيو�س  ال�شلبي  التاأثي 

امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  الدول على حتقيق 

واإمكانية ت�شببه يف تاأخي فر�س يف حتقيقها.

الدورة  حتديات  من  حتٍد  كل  ت�شميم  ومت 

اأب���رز  اإي��ج��اد احل��ل��ول لبع�س  ب��ه��دف  ال��ث��ان��ي��ة 

ال��ق�����ش��اي��ا ال��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى م��اي��ن االأف����راد 

اأه����داف  فيتحقيق  وامل�����ش��اه��م��ة  ال��ع��امل  ح���ول 

العاملي.  االزده��ار  وحتقيق  امل�شتدامة  التنمية 

على  ب��ن��اًء  الع�شرين  املبتكرين  اختيار  وج��اء 

ال�������دور ال������ذي ت��ل��ع��ب��ه اب��ت��ك��ارات��ه��م��ف��ي��اي��ج��اد 

الثانية.  ال���دورة  لتحديات  م�شتدامة  ح��ل��ول 

وي�����ش��ت��خ��دم ك���ل اب��ت��ك��ار م���ن ه���ذه االب��ت��ك��ارات 

الذكاء  اأو  االآيل  التعلم  مثل  ج��دي��دة  تقنيات 

اأو  ال�����ش��ح��اب��ي��ة  احل��و���ش��ب��ة  اأو  اال���ش��ط��ن��اع��ي 

منخف�شة  حلول  ال��ذك��ي��ةالإي��ج��اد  التطبيقات 

وا�شعويف  نطاق  على  للتطبيق  وقابلة  التكلفة 

اأ���ش��ع��ب ال����ظ����روف، مم���ا ي�����ش��اع��د امل��ج��ت��م��ع��ات 

للتنمية  ف��ر���س ج��دي��دة  خ��ل��ق  ع��ل��ى  ال��ن��ام��ي��ة 

امل�شتدامة.

�شلطان  �شليم  ب��در  ق��ال  ال�����ش��دد،  ه��ذا  ويف 

للقمة  التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ع��ل��م��اء، 

“تعترب احللول  والت�شنيع:  لل�شناعة  العاملية 

من  الثانية  ال���دورة  يف  �شاركت  التي  املبتكرة 

للمبتكرين  ال��ع��امل��ي  را���ش��د  ب��ن  حممد  حت��دي 

ال�����ش��ن��اع��ي��ن اب���ت���ك���ارات ف���ري���دة وا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

للغاية، مما زاد من �شعوبة اختيار االبتكارات 

وركزت  النهائية.  املتاأهلةللت�شفيات  الع�شرين 

ابتكارات  اختيار  على  جهودها  التحكيم  جلنة 

م���ن ���ش��اأن��ه��ا اإي���ج���اد ح���ل���ول م��ب��ت��ك��رة مل��ع��اجل��ة 

وب��اء  ي�شببها  ال��ت��ي  امل�شبوقة  غ��ي  امل�����ش��ك��ات 

العاملي.”. كورونا 

حممد  م��ب��ادرة  “تبنت  العلماء:  واأ���ش��اف 

تاأ�شي�شها  منذ  ال��ع��امل��ي،  ل��ازده��ار  را���ش��د  ب��ن 

ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��دي  روؤي�����ة   ،2017 ع����ام 

ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب 

حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 

دب����ي، ال���ه���ادف���ة ل���ارت���ق���اء ب��االإن�����ش��ان��ي��ة من 

االبتكار  ي�شاهم  حيث  االب��ت��ك��ار.  دع��م  خ��ال 

يف حت��ق��ي��ق ت���ق���دم ك���ب���ي وط���وي���ل االأم������د يف 

املجتمعات النامية. ونحن على ثقة تامة باأن 

اإبداع املبتكرين املتاأهلن للت�شفيات النهائية 

ال��روؤي��ة  ه��ذه  تعزيز  يف  �شي�شاهم  ال��ع��ام  ه��ذا 

يف  املبتكرة  التكنولوجيا  توظيف  خ��ال  من 

خدمة من هم يف اأم�س احلاجة اإليها.”

االف��رتا���ش��ي��ة  التحكيم  جل�شات  و���ش��ت��ق��ام 

وح���ف���ل ت���وزي���ع اجل����وائ����ز ب��ح�����ش��ور ج��م��ه��ور 

امل���ب���ادرة  ����ش���رك���اء  ي�����ش��م مم��ث��ل��ن ع���ن  دويل 

واالأف���راد  املحتملن  وامل�شتثمرين  العاملين 

املجتمعات  خي  بق�شايا  املهتمن  واملوؤ�ش�شات 

االفرتا�شية  العرو�س  و�شتتخلل  االإن�شانية. 

كلمات يقدمها كبار اخلرباء وجل�شات نقا�س 

وتقييم  ل��درا���ش��ة  ���ش��م��م��ت  امل�����ش��ت��وى  رف��ي��ع��ة 

احلايل  ال��وب��اء  ظل  يف  امل�شتقبلية  اخل��ط��وات 

الرامية  اجلهود  ا�شتمرارية  ل�شمان  وذل��ك 

بحلول  امل�شتدامة  التنمية  اأه���داف  لتحقيق 

العام 2030.

وت�����ش��م ق��ائ��م��ة امل��ر���ش��ح��ن اخل��م�����ش��ة عن 

ف���ئ���ة حت�����دي ال����غ����ذاء ال�������ش���ح���ي وامل�������ش���ت���دام 

ل��ل��ج��م��ي��ع ك������ًا م�����ن اب����ت����ك����ار ك����ول����د َه��ب�����س 

 )IXON( واإك���زي���ون   )ColdHubs(

فري�س  و�شتيك�س   )Xilinat( واإكزيليانت 

 ،)Nilus( ون��ي��ل��و���س   )Stixfresh(

للم�شاكل  ح��ل��ول  اإي���ج���اد  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 

يف  احل�شرية  املناطق  �شكان  يواجهها  ال��ت��ي 

احل�شول على غذاء �شحي وم�شتدام. 

حتدي  لنهائيات  املر�شحة  االبتكارات  اأم��ا 

باإيجاد حلول تركز على  املناخ، واملعنية  تغي 

عرب  ال��ت��دوي��ري  االق��ت�����ش��اد  تقنيات  توظيف 

اال���ش��ت��خ��دام ال��ذك��ي ل��ل��م��وارد احل��ال��ي��ة، فقد 

 ،)AlgiKnit( مناأجليكنيت  ك��ًا  �شملت 

اأوف  وكوين   ،)Aquacycl(واأكوا�شايكل

وم����ب����ادرة   ،)Queen of Raw( رو 

 Plastic(”ت�شينج “با�شتيكفور 
وب��ي��و���ش��ي��ل��ي��ك�����ش��ن   ،)for Change

 .)BioCellection(

فيما ت�شم قائمة املر�شحن النهائين عن 

فئة توظيف تقنيات الثورة ال�شناعية الرابعة 

منربيفيال  ك��ا  وال��ع��دال��ة  ال�شام  لتعزيز 

 Peripheral(انرتنا�شونال ف��ي��ج��ن 

))Vision International )PVI
ت��ي��ك  وب���ي�������س   )ID2020(2020 دي  واآي 

وم��وؤ���ش�����ش��ة   )PeaceTech Lab(الب

)Simbi Foundation(شيمبي�

اب��ت��ك��ار  ك���ل  ي��ق��دم  ح��ي��ث   ،)Aiyin(وعن

والنازحن  الاجئن  مل�شاعدة  ج��دي��ًدا  ح��ًا 

يف احل�������ش���ول ع���ل���ى اخل����دم����ات ال�������ش���روري���ة 

واحل���ف���اظ ع��ل��ى ���ش��ام��ت��ه��م ورف���اه���ه���م، عرب 

اب���ت���ك���ارات ت��ت��م��ت��ع ب���ج���ودة ع��ال��ي��ة وب��اأ���ش��ع��ار 

منخف�شة. 

عنفئة  اخلم�شة  املر�شحن  قائمة  وت�شم 

اأج���ل متكن  م��ن  االب��ت��ك��ار  “توظيف  حت���دي 

ال������دول ال���ن���ام���ي���ة وك����اف����ة ����ش���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع 

من  العاملية”كا  ال��ت��ج��ارة  يف  امل�����ش��ارك��ة  م��ن 

 Agricycle( غلوبال  ابتكاراأغري�شايكل 

 )F a n t i n e ( ين نتا فا و )G l o b a l
وت��������اك��������ا   )POKET(وبوكيت

وت�����������ش�����اب   )Takachar(ت�شي

مت  ت�شاب)ChapChap(والذين 

م�شاعدة  على  ابتكاراتهم  ل��ق��درة  اختيارهم 

مع  ال��ت��وا���ش��ل  يف  الريفية  املجتمعات  �شكان 

بهدف  اجلديدة  واالأ���ش��واق  التوريد  �شا�شل 

توفي �شبل العي�س الكرمي لهوؤالء ال�شكان.

االنباط- االمارات  

“جمل�س  اأعلن مركز ال�شباب العربي اإطاق 

من  نخبة  مع  العرببال�شراكة  ال�شباب  الباحثن 

امل��ه��ت��م وامل��ت��خ�����ش�����س بالبحث  ال��ع��رب��ي  ال�����ش��ب��اب 

م�شاقات  اختيار  يف  امل�شاهمة  اأج��ل  العلمي،من 

وا�شحة وواعدة للبحث العلمي العربي يف عامل 

ما بعد كوفيد-19.

وي���ه���دف امل��ج��ل�����ش��ال��ذي ي�����ش��م جم��م��وع��ة من 

ال��ب��اح��ث��ن ال��ع��رب ال�����ش��ب��اب م��ن خمتلف ال���دول 

العربي  ال��وط��ن  احتياجات  حتليل  اإىل  العربية 

يف خمتلف تخ�ش�شات البحث العلمي، وترتيبها 

بتعزيز جهود  وامل�����ش��اه��م��ة  االأول���وي���ة،  م��ن ح��ي��ث 

وتن�شيط  ال��ع��رب��ي،  ال���ع���امل  ال��ع��ل��م��ي يف  ال��ب��ح��ث 

داعمة  عربية  اأبحاث  وتوفي  البحثي،  احل��راك 

اأب��ح��اث  من�شة  دور  دع���م  اإىل  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة،اإ���ش��اف��ًة 

ال�������ش���ب���اب ال���ع���رب���ي يف ت��ر���ش��ي��خ ث���ق���اف���ة ال��ب��ح��ث 

والقدرات  املواهب  وا�شتثمار  العلميوالتخ�ش�س 

واالإمكانيات العلمية، وت�شجيع الباحثن ال�شباب 

اأك��رب يف تنمية  دور  العربي على لعب  الوطن  يف 

جمتمعاتهم.

من�صة الأبحاث بالأرقام

وتاأتي هذه اخلطوة بعد االإقبال الوا�شع من 

اأبحاثهم يف  ن�شر  على  ال�شباب  الباحثن  جانب 

اأب��ح��اث  “من�شة  ع��رب  االخ��ت�����ش��ا���ش��ات  خمتلف 

ال�شباب  مركز  اأطلقها  التي  العربي”  ال�شباب 

من  اأك��ر  االآن  حتى  لت�شم   ،2019 ع��ام  العربي 

2000 ع�شواً م�شجًا، وت�شع يف متناول ال�شباب 

ال�شباب  اإع���داد  م��ن  بحثية  ورق��ة   1181 العربي 

حيث ا�شتقبلت املن�شة اأوراق بحثية من خمتلف 

والطب  والعمارة   الهند�شة  اأكرهايف  املجاالت 

162ج��ام��ع��ة  م��ن  واالق��ت�����ش��اد  البيئية  وال��ع��ل��وم 

وك��ل��ي��ة مي��ث��ل��ون 17 دول����ة ع��رب��ي��ة. ب��االإ���ش��اف��ة 

للتناف�شية  االحت��ادي��ة  الهيئة  م��ع  التعاون  اإىل 

التي قامت مبنح  االإم���ارات  دول��ة  واالإح�شاء يف 

الفكرية  امللكية  حقوق  �شاب  عربي  باحث   100

الأبحاثهم.

اإ�صراك ال�صباب

وق���ال���ت م��ع��ايل ���ش��م��ا ب��ن��ت ���ش��ه��ي��ل امل���زروع���ي، 

وزيرة الدولة ل�شوؤون ال�شباب نائب رئي�س مركز 

طاقات  العربي  ال�شباب  العربي:”لدى  ال�شباب 

توفي  ومهمتنا  متميزة،  جديدة  واأف��ك��ار  كامنة 

على  ت�شاعده  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  وت�شهيل  االآل��ي��ات 

تفعيل تلك الطاقات وبلورة تلك االأفكار. لذلك 

ن�شعى الإ�شراك ال�شباب العربي يف �شياغة وتنفيذ 

تلبي  م�شتقبلية  �شبابية  وبرامج  مبادرات  واإدارة 

تطلعاته وحتقق طموحاته.” 

�شلبة يف  ق��اع��دة  اأن��ام��ت��اك  واأك���دت معاليها 

جمال البحث العلمي ينعك�س اإيجاباً على فر�س 

حتقيق التنمية واحلفاظ على االأدمغة والكفاءات 

ال��ع��رب��ي��ة ل��ت�����ش��ه��م يف ب��ن��اء امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة 

ة باال�شتناد  امللحرّ وابتكار حلول فاعلة لق�شاياها 

العلمية  امل��ع��ل��وم��ات  على  القائمة  االأب��ح��اث  اإىل 

واملعطيات الدقيقة والدرا�شات االأكادميية.

اإىل  ال�شباب  العرب  الباحثن  معاليها  ودعت 

التخ�ش�شات  خمتلف  يف  ال��رائ��دة  اأبحاثهم  ن�شر 

من  ممكنة  �شريحة  اأك���رب  على  فائدتها  لتعود 

ب��اإح��داث��ي��ات  ال��دار���ش��ن، وت�شكل خ��ارط��ة ط��ري��ق 

مل�شممي ال�شيا�شات و�شناع القرار لو�شع خطط 

تنموية �شاملة وحتقيق اأهدافها.

ا�صرتاتيجية �صاملة

عام  النظري مدير  �شعيد  �شعادة  ق��ال  ب��دوره 

التنفيذي  الرئي�س  لل�شباب،  االحتادية  املوؤ�ش�شة 

ل��ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف م���رك���ز ال�����ش��ب��اب ال��ع��رب��ي: 

التي  العربي  ال�شباب  اأب��ح��اث  من�شة  “�شجلت 
 1000 م��ن  اأك��ر  العربي  ال�شباب  مركز  اأطلقها 

اأق��ل من  العربي يف  ال�شباب  لها  ورق��ة بحثية حمرّ

عام واحد لتكون متاحة يف متناول اجلميع. وهذا 

عنا على  االإقبال النوعي من الباحثن العرب �شجرّ

العرب  ال�شباب  الباحثن  اإطاق مبادرة جمل�س 

اجلديدة لدعم هذا ال�شغف البحثي واملعريف.”

جم��ل�����س  خ������ال  م�����ن  “ن�شعى  واأ��������ش�������اف: 

م�شهد  اإث������راء  اإىل  ال���ع���رب  ال�����ش��ب��اب  ال��ب��اح��ث��ن 

عملية  ون�شائح  باأفكار  العربي  العلمي  البحث 

يف  وامل�شاهمة  والكفاءة  التخ�ش�س  اأ�شحاب  من 

ال�شباب  اأبحاث  و�شع ا�شرتاتيجية �شاملة ملن�شة 

العربي وتو�شيع نطاق االأبحاث ال�شبابية العربية 

مثل  التنمية  مل�شتقبل  حيوية  موا�شيع  لت�شمل 

وا�شتك�شاف  اجل��دي��د  واالإع���ام  املتقدمة  العلوم 

والثورة  اال�شطناعي  الذكاء  وتطبيقات  الف�شاء 

ال�شناعية الرابعة.”

تنّوع

وت��غ��ط��ي اأن�����ش��ط��ة امل��ج��ل�����س ط��ي��ف��اً وا���ش��ع��اً من 

ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ال��ب��ح��ث��ي��ة مب���ا يف ذل����ك ال��ع��ل��وم 

االج��ت��م��اع��ي��ة واالإن�������ش���ان���ي���ة، وال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 

واالإع�����ام  واالإدارة،  واالق��ت�����ش��اد  وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 

وال�����ش��ي��ا���ش��ات ال��ع��ام��ة، وال��ه��ن��د���ش��ة وال��ري��ا���ش��ي��ات 

والعلوم التطبيقية، واحلو�شبة واالت�شاالت.

مهام واأدوار املجل�س

م��ن ن��اح��ي��ت��ه ق���ال ���ش��ادق ج���رار ن��ائ��ب امل��دي��ر 

مع  �شنعمل  العربي:”  ال�شباب  ملركز  التنفيذي 

تخطيط  على  العرب  ال�شباب  الباحثن  جمل�س 

وتطوير م�شاريع ومبادرات بحثية تابعة للمركز 

ت�شهم  اأن  �شاأنها  م��ن  التي  املو�شوعات  واق���رتاح 

يف دع��م روؤي��ة املركز يف جم��االت تنمية القدرات 

وامل�شاهمة  ال��ع��رب��ي،  ال�شباب  ومت��ك��ن  واإ����ش���راك 

وج��ودة  ال�شباب  اأب��ح��اث  ب���اأداء من�شة  ب��االرت��ق��اء 

االأبحاث املن�شورةعليها، و�شيعمل مع فريق املركز 

ت�شهم يف تعزيز  م�����ش��اري��ع ج��دي��دة  اإط����اق  ع��ل��ى 

احلراك البحثي والعلمي. 

�شيتم  ال����ذي  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء  �شيعمل  ك��م��ا 

عمليات  من  االنتهاء  بعد  اأ�شمائهم  عن  الك�شف 

الباحثن  ب��ن  ال��ت��وا���ش��ل  حتفيز  ع��ل��ى  التقييم 

ال�����ش��ب��اب وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة ال��ع��م��ل 

امللتقيات  من  �شل�شلة  عقد  جانب  اإىل  امل�شرتك، 

احلركةالبحثية  بتعزيز  املعنية  العمل  وور����س 

يف جم����االت م��ت��ع��ددة وق�����ش��اي��ا ت��ن��م��وي��ةخل��دم��ة 

البحث  دل��ي��ل  ب��اإع��داد  وامل�شاهمة  جمتمعاتهم، 

وبناء  للباحثن اجلدد،  املوجه  املخت�شر  العلمي 

ج�����ش��ور ال��ت��ع��اون م���ع اجل���ه���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة ع��رب��ي��اً 

ودولياً.

اآلية العمل 

ال�شباب  الباحثن  جمل�س  عمل  اآل��ي��ة  وت��ق��وم 

يتوافق  مبا  املجل�س  اأع�شاء  اختيار  على  العرب 

مع املجاالت البحثية، والتوزيع اجلغرايف، والفئة 

العمرية. وفيما يجتمع املجل�س ب�شكل دوري كل 

اأجندة العمل، �شيتم تقييم  اأ�شهر ملناق�شة  ثاثة 

و�شتمتد  �شنوي.  ب�شكل  املجل�س  اأداء  م��وؤ���ش��رات 

للتجديد  قابلة  ل�شنتن،  املجل�س  ع�شوية  فرتة 

مركز  يتوقعها  ال��ت��ي  وال��ن��ت��ائ��ج  االأداء  بح�شب 

ال�شباب العربي.

وتتطلب �شروط الع�شوية اأن يكون االأع�شاء 

م���ن احل��ا���ش��ل��ن ع��ل��ى ����ش���ه���ادة ال����دك����ت����وراه من 

يف  علمية  واأوراق���اً  اأبحاثاً  ن�شروا  الذين  ال�شباب 

جمات ون�شرات علمية ومل يتجاوزوا 35 عاماً، 

م��ع ال��ق��درة ع��ل��ى تخ�شي�س ج���زء م��ن اأوق��ات��ه��م 

وجهودهم لدعم االأبحاث العربية.

مبادرة محمد بن راشد لالزدهار العالمي تعلن الئحة المتأهلين العشرين للتصفيات النهائية 
للتحدي العالمي للمبتكرين الصناعيين 

»مركز الشباب العربي« يطلق »مجلس 
االنباط-وكاالتالباحثين الشباب العرب«

ت���ع���ج امل�������دن ال����ك����ربى يف م���ع���ظ���م ال������دول 

ت�شتخدم  دول  هناك  لكن  املراقبة،  بكاميات 

هذه التقنية بدرجة كثيفة، من بينها ال�شن 

التي تت�شدر دول العامل يف هذا ال�شدد.  

وتقع 18 مدينة بها اأكرب عدد من كاميات 

لندن  جانب  اإىل  ال�شن،  يف  بالعامل  املراقبة 

وحيدر اأباد الهندية.

ال��ع��ا���ش��م��ة  اأن  ح���دي���ث���ة  اأرق��������ام  وك�����ش��ف��ت 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة ل��دي��ه��ا ث���ال���ث اأك�����رب ع����دد من 

كاميات الدوائر التلفزيونية املغلقة، مقارنة 

مع اأي مدينة يف العامل.

وحت���ت���وي ل���ن���دن، ال���ت���ي ي��ع��ي�����س ف��ي��ه��ا 9.3 

كاميا،  و727  األفا   627 على  ن�شمة،  ماين 

األ��ف �شخ�س،  لكل  67.5 كاميا  يعادل  اأي ما 

وفقما ذكرت “�شكاي نيوز«.

تقنية،  ���ش��رك��ات  جمعتها  ب��ي��ان��ات  وبح�شب 

ف���اإن م��دي��ن��ة ت��اي��ي��وان ���ش��م��ال ���ش��رق��ي ال�شن 

املراقبة  اأكرب عدد من كاميات  حتتوي على 

يف العامل، مع 119.6 كاميا لكل األف �شخ�س.

وتاأتي مدينة �شي، بالقرب من �شنغهاي يف 

�شرق ال�شن، يف املرتبة الثانية، مبعدل 92.1 

كاميا لكل األف �شخ�س.

الكثيف  امل���دن ذات اال���ش��ت��خ��دام  ب��ن  وم���ن 

اأب��اد  حيدر  ال�شن،  خ��ارج  املراقبة  لكاميات 

ال�شاد�س  امل��رك��ز  يف  ج���اءت  اإذ  ال��ه��ن��د،  جنوبي 

ع�شر عامليا، مع 30 كاميا لكل األف �شخ�س.

االأخ��رى  ال�شينية  امل��دن  قائمة  يف  وتظهر 

كاميات  ا�شتخدام  يف  املرتفعة  الكثافة  ذات 

وهانغت�شو  و�شنت�شن  و�شنغهاي  بكن  املراقبة، 

وهاربن وت�شنغدو.

مليون   770 هناك  العاملي،  ال�شعيد  وعلى 

باملئة   54 اال�شتخدام،  قيد  للمراقبة  كاميا 

منها يف ال�شن وحدها.
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