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2األردن كان وسيبقى حريصًا على حماية مصالح الفلسطينيين
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خالل لقائه متقاعدين عسكريين 

الملك:  موقف األردن لم ولن يتغّير 
من القضية الفلسطينية

إصابة محلية بكورونا 
و4 حاالت شفاء

 في اليوم األول لـ »التوجيهي«

اإلرباك يتصدر المشهد وتأخير بتسليم أوراق االمتحان للطالب

اصالح جماركي يرافق حملة االصالح الضريبي الحكومية

االنباط - برتا

�أحد  �خلللاب  ومنظره  خرجا  �شال  ي�شكل   

يف  �لطبيعي  �ل�شياحي  �ملنتج  مللكللونللات  �أجللمللل 

للللو�ء بللنللي كللنللانللة، ��للشللمللا وللليلل�للس و�قللعللا، �ذ غللاب 

يف  يدخل  ومل  و�لللز�ئللريللن  �ل�شياح  �هتمام  عللن 

يتنقلون بني خمتلف مكونات  خريطتهم وهم 

�ملنتج �ل�شياحي �لتي يزخر بها �للو�ء.

عرب  لل�شال  بالو�شول  �حلظ  ي�شعفه  ومن 

غز�ل،  عني  طريق  ت�شمى  وعللرة  تر�بية  طريق 

جتاوزها ال يخلو من �ملغامرة، ت�شيبه �لده�شة 

ت�شتد  �للللذي  �ل�شال  وروعلللة  �ملللكللان  �شحر  مللن 

منتج  مامح  ير�شم  يبقى  لكنه  �شتاء،  غز�رته 

�أحللد  الأ�شبح  �لللكللايف  �الهتمام  لقي  لللو  �شياحي 

�أبرز �ملعامل �ل�شياحية يف �للو�ء.

ويف هذ� �ل�شياق، �و�شحت مديرة �شياحة �إربد 

�أن �لو�قع �حلايل  �لدكتورة م�شاعل �خل�شاونة 

لل�شال و�لطريق �ملوؤدية �إليه و�لبيئة �حلا�شنة 

له، تقف حائا دون عملية �لرتويج له �شياحيا 

وعللرة  �لطريق  �أن  مو�شحة  وخللارجلليللا،  د�خليا 

ملكيات  به  �ملحيطة  �الر��للشللي  وقطع  وتر�بية، 

خا�شة مل يبادر مالكوها با�شتثمار �ملوقع باإن�شاء 

خدمات مو�زية للزو�ر ت�شجع على �القبال على 

ف�شل  يف  ال�شيما  بجماليتها  و�لتمتع  زيللارتلله 

تنجح �جلهود  �أن  �خللل�للشللاونللة  وتللاأمللل  �لللربلليللع. 

�لتي تبذلها �لبلدية وجمل�س �ملحافظة .

التفا�صيل �ص »3«

شالل خرجا.. سحر المكان يلفه النسيان

االنباط-عمان

�إ�شابة  ت�شجيل  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت   

و�حلللللدة بللفللرو�للس كلللورونلللا �مللل�للشللتللجللّد يف 

�ملللملللللكللة �ملل�للس �الربلللعلللاء، وهلللي خمالطة 

الأحلللللد �مللل�للشللابللني يف �لللعللا�للشللمللة علللّملللان، 

�الإجمايل لاإ�شابات منذ  �لعدد  لرتفع 

بدء �لوباء �إىل 3311.

و�أ�لللللشلللللار �ملللللوجللللز �الإعلللللاملللللي �لللل�لللشلللادر 

�للل�للشللحللة  ووز�رة  �لللللللللوزر�ء  رئلللا�لللشلللة  علللن 

يف  منها   3 �شفاء،  حللاالت   4 ت�شجيل  �إىل 

ملل�للشللتلل�للشللفللى �الأملللللر حلللملللزة، وو�حللللللدة يف 

علياء. �مللكة  م�شت�شفى 

فللحلل�للشللاً   )2676( �إجلللللللر�ء  �إىل  وللللفلللت 

خمللللللللربّيللللللللاً، لللللرتللللفللللع �إجلللللللملللللللايل عللللدد 

�للللفلللحلللو�لللشلللات �للللتلللي �أجللللريللللت ملللنلللذ بلللدء 

 )004293( �إىل  �الآن  وحللتللى  �جلللائللحللة 

فح�س.

التفا�صيل �ص »3«

غوشة: المتسوق الخفي نفذ خالل 
العام الماضي 4915 زيارة

�صلباية  االأنباط-فرح 

�أجلللملللع �لللعللديللد ملللن طلللللبللة �لللثللانللويللة �لللعللامللة 

�لللتللوتللر  ملللن  حلللاللللة  �أن  علللللى  “�لتوجيهي” 
جل�شات  �أوىل  بللدء  مللع  بالتز�من  �مل�شهد  �للشللادت 

�المتحان �لعام ل�شهادة �لدر��شة �لثانوية �لعامة 

لها  تقدم  و�لللتللي  �الأربللعللاء،  ،�أملل�للس  )�لتوجيهي( 

�ملهنية  �لللفللروع  تقدم طلبة  نللحللو،260231 حيث 

و�الأكادميية المتحان مبحث �لريا�شيات،وطلبة 

فيما  �لنباتي،  �النتاج  �لزر�عي المتحان مبحث 

علوم  مبحث  يف  �ملللنللزيل  �القت�شاد  طلبة  تللقللدم 

مهنية �خلا�شة، بح�شب جدول �المتحانات.

“�النباط” مع  �أجللرتللهللا  خا�شة  �أحللاديللث  ويف 

طلبة �لتوجيهي يف مديريات خمتلفة،�أكدو� على 

�أن ما يقارب �لربع �شاعة ذهب دون فائدة وذلك 

�المتحانية  �الأور�ق  ت�شليم  يف  �لتاأخر  ب�شبب 

،مما ت�شبب بحالة من �لتوتر لدى �لطلبة.

�لللطللالللبللة �آيلللللة ،�للللفلللرع �لللعلللللمللي،و�لللتللي تتبع 

ملديرية تربية عجلون،وحتديد� يف قاعة عرجان 

�ل  يقارب  ما  �أن  للبنات،قالت  �ل�شاملة  �لثانوية 

20 دقيقة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

تز�منا مع حملة �ال�شاح �ل�شريبي و�الد�ري 

�لللتللي تللقللودهللا �حلللكللومللة يف �للللفلللرتة �الخللللرة، 

�للشللاهللد �جلللملليللع حللجللم �لللعللمللل �للللللذي تلللقلللوم به 

�لتهرب  على  لل�شيطرة  �لعامة  �جلمارك  د�ئللرة 

�جلمركي بقيادة �للو�ء عبد�ملجيد �لرحامنة.

�شرر�  و�الأكلللر  �الهللم  هللو  �جلمركي  �لتهرب 

على �القت�شاد �لوطني، هذ� ما يوؤكده �خلرب�ء، 

�أكرب على  �الأمر �لذي يرتب م�شوؤوليات وطنية 

د�ئللللرة �جللللملللارك �لللعللامللة و�مللل�للشللوؤولللة عللن ملف 

بذلت  �ملا�شية  �ل�شتة  �الأ�للشللهللر  �لللتللهللرب.وخللال 

د�ئرة �جلمارك جهود� م�شاعفة ل�شبط عمليات 

�لتهريب، و�لتي ��شفرت عن �شبط كميات كبرة 

�جلن�شية  و�ملن�شطات  و�ملخدر�ت،  �ل�شجائر،  من 

�اللكرتونية  و�ل�شجائر  �لللغللذ�ئلليللة،  و�ملللكللمللات 

وملل�للشللتلللللزمللاتللهللا، و�مللللللجلللللوهلللللر�ت، ��لللشلللافلللة �ىل 

متفرقات �خرى.

ومتللكللنللت كللللو�در �جللللملللارك مللن �للشللبللط مئات 

مليون  و2  �ملهرب،  �لدخان  كللروز�ت  من  �الآالف 

“كبتاغون”،  خمللللدرة  حللبللة  و656  �أللللفلللا  و349 

�إ�شافة �ىل 178 حبة الريكا، و421 كف ح�شي�س.

التفا�صيل �ص »2«

  االنباط - عمان 

�لتي  جل�شته  خللال  �لللللوزر�ء  جمل�س  ��شتمع 

عللقللدت بللرئللا�للشللة رئلليلل�للس �للللللوزر�ء �لللدكللتللور عمر 

�لرز�ز �لثاثاء، �إىل عر�س قدمته وزير �لدولة 

حللول  غللو�للشللة  يللا�للشللرة  �ملللوؤ�للشلل�للشللي  �الأد�ء  لتطوير 

بعد  �خلللفللي  �ملت�شوق  مللل�للشللروع  �لنهائية  �لنتائج 

مرور عام على �إطاقه.

نفذ  �خلللفللي  �ملت�شوق  �أن  �إىل  غو�شة  و�أ�للشللارت 

زيارة   5194 نحو  يقارب  ما  �ملا�شي  �لعام  خال 

�ململكة،  مناطق  جميع  يف  �خلدمية  �ملر�كز  على 

�تلل�للشللال  و0051  ملليللد�نلليللة،  زيللللارة   0033 �شملت 

لتلك  �الإلكرتونية  للمو�قع  زيارة  و511  هاتفي، 

�ملر�كز.

زيارتها،  مللركللز�ً متت   254 بني  �أن من  وبينت 

ح�شل 44 مركز�ً على تقدير ممتاز، بينما ح�شل 

تقدير  علللللى   23 و  مللتللو�للشللط،  تللقللديللر  علللللى   773

�شعيف .ولفتت غو�شة �إىل �أن 132 مركز�ً �أظهر 

�إر�شال �ملاحظات لها،  حت�شناً يف خدماته عقب 

على  حافظت  �أو  تر�جعت  �لتي  عللدد  بلغ  بينما 

نف�س م�شتوى خدماتها 122 .

وفلليللمللا يللتللعلللللق بللخللدمللة �التللل�لللشلللال �لللهللاتللفللي، 

�أو�شحت غو�شة �أن 26 مركز�ً ح�شل على تقدير 

عدد  بلغ  بينما  متو�شط،  على  و37  ممللتللاز،  �أد�ء 

�لتي ح�شلت على تقدير �شعيف 482 مركز�ً.

ر�للشللد  مت  �للللتلللي  �للللللدو�ئلللللر  �ن  �ىل  و�أ�لللللشلللللارت 

من�شة  عللرب  �ملللو�طللنللني  مللن  عليها  مللاحللظللات 

بخدمتكم وو�شائل �لتو��شل �الجتماعي، حظيت 

للتاأكد من  وذلك  �لزيار�ت،  يف  وتركيز  باهتمام 

مدى جودة �خلدمات �لتي تقدمها.

�لعديد  �أجللرى  �ملت�شوق �خلفي  �أن  �إىل  ولفتت 

من �لزيار�ت لكل مركز خدمة وباأوقات خمتلفة 

للللللتللاأكللد مللن �ملللاحللظللات �للللللو�ردة عللللليلله، مللوؤكللدة 

يف  و�ل�شيا�شات  �ملوؤ�ش�شي  �الأد�ء  تطوير  �إد�رة  �أن 

رئا�شة �لوزر�ء تزود �لدو�ئر �ملعنية باملاحظات 

�لو�ردة على خدماتها �ملقدمة للجمهور .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

�للللثلللاين،  علللبلللد�هلل  �مللللللللك  ز�ر جلللاللللة 

�م�س  �مل�شلحة،  للللللقللو�ت  �الأعلللللى  �لللقللائللد 

�الأربعاء، �لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة 

�الأردنية - �جلي�س �لعربي.

وكان يف ��شتقبال جالته رئي�س هيئة 

يو�شف  �لركن  �للللللو�ء  �مل�شرتكة  �الأركلللان 

�أحمد �حلنيطي.

و�جلللتلللملللع جلللاللللتللله بلللاللللللللو�ء �للللركلللن 

�الأمللور  من  عدد  على  و�طلع  �حلنيطي، 

يف  �مل�شلحة  �لقو�ت  تهم  �لتي  و�لق�شايا 

و�لتدريبية  �لعملياتية  �ملجاالت  خمتلف 

و�للللللوجلل�للشللتلليللة، و�لللشلللر تللنللفلليللذ �خلللطللط 

�لتي  و�الأهد�ف  �مل�شتويات،  على خمتلف 

حتقيقها  �إىل  �لللعللامللة  �للللقللليلللادة  تلل�للشللعللى 

�نطاقاً من مو�كبة �حلد�ثة و�لتجديد 

�لع�شكري. �ل�شعيد  على 

مل�شتوى  �رتياحه  �مللك  جالة  و�أبدى 

جللاهللزيللة تلل�للشللكلليللات ووحللللللد�ت �للللقلللو�ت 

�ملللل�لللشلللللللحلللة، ملللللوؤكلللللد�ً جلللاللللتللله �عللللتللللز�زه 

منت�شبو  يبذلها  �لتي  �لكبرة  باجلهود 

�لذي  �ملتميز  �مل�شلحة وبامل�شتوى  �لقو�ت 

�إليه �إعد�د�ً وت�شليحاً وتدريباً. و�شلت 

محمد بن راشد: مسبار األمل إنجاز 
12لكل عربي وفخر لكل إماراتي 

4لقاءات السفير السديري تتويج للعالقات بين االردن واسعودية

 »الضم«.. تتويج لمعركة طويلة بدأت
     منذ احتالل 1967

 بعد تفشي »كورونا«.. إغالق محافظات 
9+8    الضفة لـ5 أيام الجمعة



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 مذكرة نيابية تطالب بوضع حد 
لحوادث الغرق في االغوار 

طقس حار اليوم و غدًا 

اصالح جماركي يرافق حملة 
االصالح الضريبي الحكومية

االنباط-عمان

ط���ال���ب ع����دد م���ن ال����ن����واب احل��ك��وم��ة 

واأندية  وم�سابح  اآمنة  متنف�سات  باإن�ساء 

على امتداد رقعة مناطق االأغوار، بهدف 

اإفادة اأبناء هذه املناطق وزوارها.

 113 وقعها  نيابية  م��ذك��رة  يف  وق��ال��وا 

عمر  ال���وزراء  رئي�س  اإىل  وجهوها  نائبا 

الغرق  اإن حوادث  االأربعاء،  الرزاز، ام�س 

يف ق���ن���اة ال���غ���ور ال�����س��رق��ي��ة )ق���ن���اة امل��ل��ك 

ع���ب���داهلل(، اأ���س��ب��ح��ت م��ت��ك��ررة، م��وؤك��دي��ن 

�����س����رورة ال����وق����وف ع��ل��ى اأ����س���ب���اب ذل���ك، 

امل��زي��د م��ن االإج����راءات الوقائية  وات��خ��اذ 

حفاظا على اأرواح االأردنيني.

وج����اءت امل���ذك���رة ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ح��ادث��ة 

بحياة  اأودت  ال�سرقية  الغور  بقناة  غ��رق 

ال�سبت  ي���وم  دي��رع��ا،  اأط��ف��ال يف  ث��اث��ة 

املا�سي.

اأطفالنا  حماية  “ان  ال��ن��واب  واأ���س��اف 

ي�سعرون باحل�سرة  واأنهم  واجب علينا”، 

بحياة  اأودت  التي  احل��ادث��ة،  على  واالأمل 

موؤكدين  الزهور،  عمر  يف  براعم  ثاثة 

حوادث  تكرار  هو  االأمل  من  يزيد  ما  اأن 

الغرق يف هذه القناة.

ال���وق���وف ع��ل��ى االأ���س��ب��اب  اإىل  ودع�����وا 

وات���خ���اذ  ال��ف��اج��ع��ة  ت��ل��ك  اإىل  اأدت  ال���ت���ي 

وال�سامة،  الوقاية  اإج��راءات  من  مزيد 

اأخ��رى،  فاجعة  ح�سول  تكرار  منع  ُبغية 

م���ق���رتح���ني اإن���������س����اء م��ت��ن��ف�����س��ات اآم���ن���ة 

ل���اأط���ف���ال وال�������س���ب���اب، الأب����ن����اء امل��ن��ط��ق��ة 

على  �سباحة  برك  على  ت�ستمل  وال��زوار، 

باالإ�سافة  االأغ��وار،  مناطق  رقعة  امتداد 

الأندية ريا�سية متخ�س�سة واأماكن مرح 

وماعب.

ال��ت�����س��ارك��ي��ة  اأن  ال���ن���واب  اأك�����د  وف��ي��م��ا 

تفر�س على اجلميع اأن يكونوا ع�سدا يف 

حتمل اأعباء املرحلة وامل�ساهمة يف تقدمي 

ال��ن��اج��ع��ة ح��ف��اًظ��ا ع��ل��ى �سامة  احل��ل��ول 

اأب���ن���اء ال���وط���ن، اأع���رب���وا ع���ن ت��ق��دي��ره��م 

املختلفة  واأجهزتها  للحكومة  و�سكرهم 

ع��ل��ى م��ا ب��ذل��وه م��ن ج��ه��ود يف م��واج��ه��ة 

جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد.

االنباط-عمان

االأر�ساد اجلوية،  دائرة  بح�سب تقرير 

ال���ي���وم اخل��م��ي�����س، بكتلة  امل��م��ل��ك��ة  ت��ت��اأث��ر 

ه��وائ��ي��ة ح���ارة وج��اف��ة، ت���وؤدي اإىل ارت��ف��اع 

اآخر على درجات احلرارة، لت�سبح االأجواء 

حارة يف اأغلب مناطق اململكة وحارة جداً 

يف االأغ��وار والبحر امليت والعقبة، وتكون 

الرياح �سمالية غربية خفيفة ال�سرعة.

وت��وايل درج��ات احل��رارة ارتفاعها غدا 

م��ع��دالت��ه��ا  م���ن  اأع���ل���ى  لت�سجل  اجل��م��ع��ة، 

االعتيادية بنحو 7-8 درجات مئوية، حيث 

اجلبلية  املرتفعات  يف  ح��ارة  اأج���واء  ت�سود 

وال�����س��ه��ول وح����ارة ج���داً يف ب��اق��ي مناطق 

معتدلة  �سرقية  ال��ري��اح  وت��ك��ون  اململكة، 

ال�سرعة.

االنباط-عمان

ال�سريبي  اال���س��اح  حملة  م��ع  ت��زام��ن��ا 

الفرتة  يف  احلكومة  تقودها  التي  واالداري 

االخرية، �ساهد اجلميع حجم العمل الذي 

لل�سيطرة  العامة  اجلمارك  دائ��رة  به  تقوم 

ع��ل��ى ال���ت���ه���رب اجل���م���رك���ي ب���ق���ي���ادة ال���ل���واء 

عبداملجيد الرحامنة.

ال��ت��ه��رب اجل��م��رك��ي ه��و االه����م واالأك����ر 

�سررا على االقت�ساد الوطني، هذا ما يوؤكده 

اخل����راء، االأم����ر ال���ذي ي��رت��ب م�����س��وؤول��ي��ات 

العامة  اجل��م��ارك  دائ���رة  على  اأك���ر  وطنية 

وامل�سوؤولة عن ملف التهرب.

وخ���ال االأ���س��ه��ر ال�����س��ت��ة امل��ا���س��ي��ة بذلت 

ل�سبط  م�ساعفة  ج��ه��ودا  اجل��م��ارك  دائ���رة 

عمليات التهريب، والتي ا�سفرت عن �سبط 

ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن ال�����س��ج��ائ��ر، وامل���خ���درات، 

الغذائية،  واملكمات  اجلن�سية  واملن�سطات 

وال�����س��ج��ائ��ر االل��ك��رتون��ي��ة وم�����س��ت��ل��زم��ات��ه��ا، 

واملجوهرات، ا�سافة اىل متفرقات اخرى.

ومت��ك��ن��ت ك������وادر اجل����م����ارك م���ن �سبط 

املهرب،  الدخان  ك��روزات  من  االآالف  مئات 

خم��درة  ح��ب��ة  و656  األ��ف��ا  و943  م��ل��ي��ون  و2 

871 حبة الريكا،  اىل  اإ�سافة  “كبتاغون”، 
و124 كف ح�سي�س.

كما �سبطت 18 األفا و700 علبة مكمات، 

جن�سية،  ومقويات  هرمونات  علب  و2108 

اإ�سافة اىل 63 األفا و150 �سيجارة الكرتونية 

وم�ستلزماتها.

وع����ل����ى ����س���ع���ي���د امل�����ج�����وه�����رات، مت��ك��ن��ت 

اجل��م��ارك م��ن �سبط ن�سف كغم ذه��ب، و7 

كغم ف�سة.

�سبطت  املا�سية  ال�ستة  اال�سهر  وخ��ال 

1831 جهاز خلوي،  العامة  كوادر اجلمارك 

امل��ه��رب��ة،  امل���ح���روق���ات  م���ن  ل����رتا  و15940 

ال��روح��ي��ة،  امل�����س��روب��ات  ل����رتات م��ن  و1105 

مقلدة  �سجائر  باكيت  األ��ف  و597  ومليون 

اأحياء بحرية  90 قطعة  ا�سافة اىل  فارغة، 

ن��ف��اي��ات  ط���ن  و14  ا�سداف”،  “مرجان، 
تالفة”  ك��م��ب��ي��وت��ر  “بوردات  ال��ك��رتون��ي��ة 

وموؤخرا 24 الف م�سد�س خرز مينع ادخالها 

اىل اململكة.

االنباط-عمان

اأجرى وزير اخلارجية و�سوؤون املغرتبني 

اأمين ال�سفدي ووزير الدولة ل�سوؤون ال�سرق 

االأو�سط و�سمال اإفريقيا الريطاين جيم�س 

كليفريل اليوم حمادثات مو�سعة حول �سبل 

تعزيز التعاون بني البلدين اللذين يرتبطان 

ب�سراكة ا�سرتاتيجية تتبدى تن�سيقاً وتعاوناً 

الثنائية واإزاء جهود  م�ستمرين يف املجاالت 

االأم��ن  وتكري�س  االإقليمية  التحديات  ح��ل 

واال�ستقرار يف املنطقة.

جرى  هاتفي  ات�سال  يف  ال��وزي��ران  واأك���د 

بينهما ام�س االربعاء الت�سامن يف مواجهة 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وت��ب��ع��ات��ه��ا ال��ت��ي ات��ف��ق��ا اأن��ه 

وتن�سيقاً  ت��ع��اون��اً  معها  ال��ت��ع��ام��ل  ي�ستدعي 

وكليفريل  ال�سفدي  واأك���د  دول��ي��اً.  وتكافًا 

والبناء  ال��ت��ع��اون  تعزيز  خ��ط��وات  يف  امل�سي 

على خمرجات موؤمتر لندن لدعم االقت�ساد 

اململكة  م��واق��ف  ال�سفدي  وث��م��ن  االأردين. 

م��واج��ه��ات  يف  للمملكة  ال��داع��م��ة  امل��ت��ح��دة 

ال���ت���ح���دي���ات االق���ت�������س���ادي���ة وحت���م���ل ع���بء 

ال��دور  اأه��م��ي��ة  ال�سفدي  اأك���د  كما  ال��ل��ج��وء. 

ال����ري����ط����اين يف ج����ه����ود جت�������اوز االأزم��������ات 

ال���ت���ح���رك���ات  االإق���ل���ي���م���ي���ة، وخ�������س���و����س���اً يف 

امل�����س��ت��ه��دف��ة م���ن���ع ����س���م اإ����س���رائ���ي���ل اأرا�������س 

لتحقيق  حقيقي  اأف���ق  واإي���ج���اد  فل�سطينية 

الدولتني.  حل  اأ�سا�س  على  ال��ع��ادل  ال�سام 

واأكد الوزير الريطاين تثمني باده للدور 

امللك  جالة  ي��ق��وده  ال��ذي  الفاعل  االأردين 

واال�ستقرار  االأم���ن  لتعزيز  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

جانب  اإىل  وقوفها  على  و���س��دد  املنطقة،  يف 

اململكة يف مواجهات التحديات االقت�سادية. 

املنطقة  يف  التطورات  الوزيران  وا�ستعر�س 

خ�سو�ساً يف ما يتعلق بجهود التو�سل حلل 

ال��ع��راق يف  ودع��م  ال�سورية  ل��اأزم��ة  �سيا�سي 

وتلبية  اأم��ن��ه  وح��م��اي��ة  اال���س��ت��ق��رار  تكري�س 

ط���م���وح���ات ���س��ع��ب��ه. واأك������د ال�����وزي�����ران على 

ا�ستمرار التعاون والت�ساور والتن�سيق خدمة 

مل�ساحلهما امل�سرتكة واإ�سهاماً يف جهود حل 

االأزمات االإقليمية.

االنباط - عمان 

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

الق�سية  م��ن  يتغرّي  ول��ن  مل  االأردن  موقف 

اإج��راء  اأي  رف�س  على  م�سدداً  الفل�سطينية، 

ال�سفة  اأرا������سٍ يف  اأح����ادي ل�سم  اإ���س��رائ��ي��ل��ي 

الغربية.

وق����ال ج��ال��ت��ه، خ���ال ل��ق��ائ��ه ع�����دداً من 

احل�سينية  ق�سر  يف  الع�سكريني  املتقاعدين 

يف  ج���داً  وا�سحني  كنا  »لقد  االأرب���ع���اء،  ام�س 

موقفنا الثابت، وقلنا اإن مثل هذه االإجراءات 

ال�سام  حتقيق  فر�س  تقوي�س  �ساأنها  م��ن 

واال�ستقرار يف املنطقة«.

ول��ف��ت ج��ال��ة امل��ل��ك، خ��ال اللقاء ال��ذي 

ح�سره رئي�س ال��وزراء الدكتور عمر ال��رزاز، 

على  حري�ساً  و�سيبقى  ك��ان  االأردن  اأن  اإىل 

اأن  م��وؤك��داً  الفل�سطينيني،  م�سالح  حماية 

وتن�سيقاً م�ستمراً مع عدد من  هناك تعاوناً 

ال��ع��رب��ي��ة واالأوروب����ي����ة لتحقيق ه��ذا  ال����دول 

الهدف.

يتمتع  االأردن  اأن  اإىل  ج��ال��ت��ه  واأ�����س����ار 

ُمنوهاً  العربية،  ال���دول  م��ع  قوية  بعاقات 

اإىل عمق العاقات القوية التي تربط االأردن 

مب�سر، كما اأثنى على التحرك الدبلوما�سي 

ال��ذي يقوده �سمو ال�سيخ  االإم��ارات��ي الن�سط 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي 

نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة، مع عوا�سم القرار 

العاملي، دعما لاأردن والق�سية الفل�سطينية.

باملتقاعدين  اهتمامه  امللك  جالة  واأك��د 

�ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  واالإج�������راءات  الع�سكريني 

التخفيف عنهم وحت�سني م�ستوى معي�ستهم، 

موجهاً القوات امل�سلحة اإىل دعم املتقاعدين 

االإ�سكانية  امل�ساريع  خ��ال  م��ن  الع�سكريني 

وذلك  الزراعية،  وامل�ساريع  االأرا�سي  وتوزيع 

ب��ال��ت��ع��اون ب��ني احل��ك��وم��ة وال���ق���وات امل�سلحة 

واملوؤ�س�سات ذات العاقة.

ث��ق��ت��ه مبنت�سبي  ع���ن  ج��ال��ت��ه  واأع�������رب 

وم��ت��ق��اع��دي ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة االأردن����ي����ة – 

اجلي�س ال��ع��رب��ي، واالأج��ه��زة االأم��ن��ي��ة، وق��ال 

»كلي ثقة بقواتنا امل�سلحة واالأجهزة االأمنية 

العاملني واملتقاعدين«.

واأبدى جالته ارتياحه بلقاء املتقاعدين 

ب��روؤي��ة كل  ال��ي��وم  »�سعيد  وق���ال،  الع�سكريني 

رفعتم  لقد  الذين خدمت معهم،  اأ�سدقائي 

م��ع��ن��وي��ت��ي«، داع��ي��ا ج��ال��ة امل��ل��ك اإي��اه��م اإىل 

مزيد من التوا�سل وطرح االآراء وامل�ساركات 

الهادفة اإىل خدمة الوطن.

جالة  نّبه  ك��ورون��ا،  ب��اأزم��ة  يتعلق  وفيما 

امللك باأزمة حمتملة للغذاء يف العامل خال 

ال�سياق  الفرتة املقبلة، ُمطمئناً احل�سور يف 

ذاته اىل اأن االأردن تبنى خططاً منذ �سنوات 

ا�ستهدفت ت��وف��ري خم���زون م��ري��ح م��ن امل��واد 

الغذائية.

وج������ّدد ج��ال��ت��ه ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ����س���رورة 

اأزم��ة  مع  التعامل  يف  االأردن  جن��اح  ا�ستثمار 

كورونا، والذي �سُيمّيز اململكة خال الفرتة 

امل��ق��ب��ل��ة، م��ن خ���ال ل��ع��ب دور م��ه��م كمركز 

اإق��ل��ي��م��ي يف جم����االت ع�����ّدة، واال���س��ت��ث��م��ار يف 

اإمكانياتنا الطبية والدوائية.

واأ������س�����اد ج���ال���ة امل���ل���ك ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق ب��ني 

احلكومة والقوات امل�سلحة واالأجهزة االأمنية 

وم��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ة وال��ع��م��ل ب���روح الفريق 

ال����واح����د خ����ال اأزم������ة ك����ورون����ا، ال���ت���ي لفت 

جالته اإىل اأنها مل تنتِه بعد.

م��ن ج��ه��ت��ه، اأع��ل��ن رئ��ي�����س هيئة االأرك����ان 

امل�������س���رتك���ة ال����ل����واء ال����رك����ن ي���و����س���ف اأح���م���د 

وبتوجيهات  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأن  احلنيطي 

م���ن ج���ال���ة ال���ق���ائ���د االأع����ل����ى، ت��ع��م��ل على 

تنفيذ م�سروع لل�سقق ال�سكنية للمتقاعدين 

الع�سكريني.

�سكنية  ���س��ق��ة   148 امل�������س���روع  وي��ت�����س��م��ن 

يف  �سكنية  ���س��ق��ة  و1072  اإرب�����د  حم��اف��ظ��ة  يف 

 500 ت��وزي��ع  ال���زرق���اء، ع���اوة على  حمافظة 

بالعا�سمة  اأر���س يف منطقة طربور  قطعة 

عمان.

اأن القوات امل�سلحة تعمل  وبنّي احلنيطي 

�سمن 18 حموراً لتح�سني اأو�ساع املتقاعدين 

موؤ�س�سة  مع  التعاون  اإىل  الفتاً  الع�سكريني، 

)ال�سخرة(،  و�سركة  الع�سكريني  املتقاعدين 

للمتقاعدين،  ع��م��ل  ف��ر���س  اإي���ج���اد  ل��غ��اي��ات 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع احل��ك��وم��ة واالأج���ه���زة االأمنية 

بهذا اخل�سو�س.

يف  م�ستمرة  امل�سلحة  ال���ق���وات  اإن  وق����ال، 

خطة الهيكلة والتطوير بهدف اإبقاء القوات 

ق��ادرة  العربي  – اجلي�س  االأردن��ي��ة  امل�سلحة 

باحرتافية  لها  املوكلة  ال��واج��ب��ات  اأداء  على 

ومهارة عالية.

على  �سيكون  امل��ب��ا���س��ر  ال��رتك��ي��ز  اأن  واأك����د 

التجهيز واالإعداد وتر�سيخ العقيدة القتالية 

للقوى الب�سرية، مو�سحاً اأن القوات امل�سلحة 

ع��ل��ى درج����ة م��ن ال��ك��ف��اءة ال��ت��ي مت��ّك��ن��ه��ا من 

الدفاع عن االأردن.

امل�سلحة  القوات  اأن  و�سدد احلنيطي على 

امللك  جالة  وبتوجيهات  االأمنية  واالأجهزة 

م�سريا،  عديدة،  مبهمات  تقوم  اأن  ت�ستطيع 

اإىل دور اجل��ي�����س واالأج���ه���زة  ال�����س��دد،  ب��ه��ذا 

االأمنية يف اإدارة اأزمة كورونا.

من جهتهم، اأكد املتقاعدون الع�سكريون، 

ق��ي��ادة جالة  ال��ل��ق��اء، وقوفهم خلف  خ��ال 

ال���ظ���روف الدقيقة  امل��ل��ك احل��ك��ي��م��ة يف ظ��ل 

وال�سعبة، التي متر بها املنطقة والعامل.

واأ�سادوا باجلهود التي يبذلها جالة امللك 

على ال�سعيدين االإقليمي والدويل، يف دفاعه 

وعلى  االأم��ة،  وق�سايا  الوطنية  الثوابت  عن 

راأ�سها الق�سية الفل�سطينية.

���س��رورة حت�سني اجلبهة  ع��ل��ى  و����س���ددوا 

مواجهة  يف  االأردن  ق��درة  لتعزيز  الداخلية 

والدولية،  واالإقليمية  االقت�سادية  الظروف 

وفق نهج مدرو�س من قبل اأ�سحاب الكفاءة.

به  ق��دم مثاال يحتذى  االأردن  اأن  واأك���دوا 

عامليا يف كيفية التعامل مع جائحة »كورونا«، 

داع���ني اإىل اأه��م��ي��ة اأن ي��ك��ون ذل��ك من���وذج يف 

التعامل مع جميع الق�سايا التي تهم الوطن.

اجلميع  يتحمل  اأن  اأه��م��ي��ة  اإىل  ول��ف��ت��وا 

امل�����س��وؤول��ي��ة وال����وق����وف اإىل ج���ان���ب ال��وط��ن 

االأردن  ق��درة  اأخ��ط��ار، موؤكدين  اأي��ة  ملواجهة 

جتاوز  على  �سعبه  واإرادة  الها�سمية  بقيادته 

كل الظروف.

والتعاون بني خمتلف  بالتن�سيق  واأ�سادوا 

موؤ�س�سات الدولة من حكومة وقوات م�سلحة 

واأجهزة اأمنية خال الفرتة املا�سية.

الذات  على  االعتماد  اأهمية  على  و�سددوا 

والتحول اإىل دولة منتجة، مبا ينعك�س اإيجابا 

الواقع  وحت�سني  االق��ت�����س��ادي،  الو�سع  على 

املعي�سي للمواطنني.

���س��رح  االإع�������ام يف  دور  اأه���م���ي���ة  واأك��������دوا 

الق�سايا وامل�سائل الوطنية، داعني يف الوقت 

ذاته اإىل الت�سدي لاإ�ساعات، وتعزيز الروح 

االإيجابية لدى املواطنني.

العمل على جذب  ���س��رورة  و���س��ددوا على 

الرتويج  خال  من  اخلارجية  اال�ستثمارات 

ملا يتمتع به االأردن من اأم��ن واأم��ان وميزات 

ل��وج�����س��ت��ي��ة، وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى حت�����س��ني واق���ع 

وال��زراع��ي��ة  والتعليمية  ال�سحية  اخل��دم��ات 

فر�س  واإيجاد  االقت�ساد  لدعم  وال�سياحية، 

عمل وتخفيف ن�سب البطالة.

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء رئ��ي�����س ال����دي����وان امللكي 

امللك لات�سال  وم�ست�سار جالة  الها�سمي، 

والتن�سيق، وم�ست�سار جالة امللك لل�سيا�سات 

العامة، ومدير  املخابرات  واالإع��ام، ومدير 

االأمن العام، ومدير عام املوؤ�س�سة االقت�سادية 

واالج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ني 

واملحاربني القدامى.

خالل لقائه متقاعدين عسكريين 

الملك: موقف األردن لم ولن يتغّير من القضية الفلسطينية

الصفدي يشدد على أهمية الدور البريطاني بمنع »الضم«
خالل مباحثاته مع مسؤول بريطاني 

 صندوق دعم البحث العلمي يبدأ 
باستقبال طلبات الدورة البحثية الثانية 

االنباط-عمان

ب�����داأ ����س���ن���دوق دع����م ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 

واالبتكار يف وزارة التعليم العايل والبحث 

ال��ع��ل��م��ي، ب��ا���س��ت��ق��ب��ال ال��ط��ل��ب��ات االأول���ي���ة 

واالبتكارية  العلمية  البحوث  مل�سروعات 

منذ   2020 لعام  الثانية  البحثية  للدورة 

 12 ال�ساعة  ولغاية  االأربعاء،  ام�س  �سباح 

من م�ساء يوم اجلمعة 31 متوز احلايل.

ودع�����ت ال��������وزارة يف ب���ي���ان، ال��ب��اح��ث��ني 

الراغبني بالتقدم بطلباتهم االأولية، اىل 

االإلكرتوين  االأويل  الطلب  منوذج  تعبئة 

م��ن خ���ال ال���راب���ط االإل���ك���رتوين ال��ت��ايل 

/http://app.srf.gov.jo/SRFpreApp

 يف الفرتة امل�سار اإليها اأعاه، و�سمن 

الغذائي،  “الت�سنيع  الوطنية  االأولويات 

ال��ت�����س��ن��ي��ع ال����دوائ����ي، ت�����س��ن��ي��ع االأج���ه���زة 

الطبية”،  وامل�����س��ت��ل��زم��ات  وامل�����س��ت��ه��ل��ك��ات 

واالأف�����س��ل��ي��ة  االأول����وي����ة  ان  اىل  م�����س��رية 

���س��ت��ع��ط��ى ل��ل��م�����س��اري��ع ال��ب��ح��ث��ي��ة امل��ق��دم��ة 

بالت�ساركية مع القطاع اخلا�س.

واو���س��ح��ت ال�����وزارة اأن ه���ذه اجل��ه��ود 

ت��وح��ي��د  ا���س��ت��ج��اب��ة اىل �����س����رورة  ت���اأت���ي 

ال�سناعات  تطوير  على  اجلهود  وتركيز 

على  بناًء  والطبية،  والدوائية  الغذائية 

ملختلف  امل��ل��ك��ي��ة  وال��ت��وج��ي��ه��ات  ال����روؤي����ة 

خ��ال  اململكة  يف  وال�����وزارات  امل��وؤ���س�����س��ات 

هذه الفرتة.

اخلمي�س   2/ 7 / 2020

 األردن كان وسيبقى حريصًا على حماية مصالح الفلسطينيين

 الملك يوجه القوات المسلحة لدعم المتقاعدين العسكريين بالمشاريع 

اإلسكانية والزراعية وتوزيع األراضي 

 الحنيطي: القوات المسلحة تعمل على تنفيذ مشروع للشقق السكنية للمتقاعدين العسكريين

  المشروع يتضمن 148 شقة بإربد و1072 بالزرقاء وتوزيع 500 قطعة أرض بطبربور
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بنزاهته  ا�شكك  وال  بالوطنية  عليه  ازاود  وال  ال��رج��ل  ه��ذا  وحا�شر  ت��اري��خ  اح��رم 

والثقايف،  والفكري  اللغوي  املخزون  ميتلك  من  اآث��ر  مل��اذا  اأت�شائل  لكني  ي��ده،  ونظافة 

العهدين  يف  االقوى  كان  عندما  ال�شمت  والعر�ض  التقدمي  وبراعة  الل�شان  وف�شاحة 

واالقرب للملكني وكان باإمكانه تطويعها يف املواقف الوطنية وجلم الفا�شدين وتقدمي 

ال�شجية  والرانيم  ب��االإث��ارة  املفعم  االأدب��ي  الن�ض  ه��ذا  يقل  مل  مل��اذا  لل�شعاب،  احللول 

العذبة عندما كان يف مواقع امل�شوؤولية والقرار الرفيعة ... ؟

خالد الكركي كان وما يزال من رجاالت الوطن االوفياء القريبني من نب�ض ال�شعب، 

لكن الوطنية لي�شت جمرد كلمات �شجع وخطابات تتدفق مثل قطعة مو�شيقية متقنة 

يف  ُتلقى  باجلمال  تفي�ض  خطبة  لن�شو�ض  وزخ��رف��ة  تنميق  هي  وال  االأل�شن،  ت��ردده��ا 

امل�شجل  الفيديو  ون�شر  نب�ض  ال�شواب من  لقد جانب  ال�شا�شات،  على  ونتداولها  املنابر 

ملحا�شرة من عام 2017 من جديد، واالمر لي�ض جمرد م�شادفة وعمل بريء !!

 د. عصام الغزاوي

لقد ُخدعنا جميعًا يا خالد 

احلمي�س  2 / 7 / 2020 

» تربية العقبة « تستقبل طلبة 
التوجيهي بالورد وسط ترتيبات مثالية 

هيئة االعتماد تقرر استمرار اعتماد وتأجيل بعض التخصصات

ورشة عمل حول القياده اآلمنه للقوارب

مجلس الوزراء يطلع على النتائج النهائية لمشروع المتسوق الخفي بعد عام من إطالقه

غوشة: المتسوق الخفي نفذ خالل العام الماضي 4915 زيارة

إصابة محلية بكورونا و4 حاالت شفاء

ترشيح محمية غابات دبين لمحميات القائمة الخضراء

شالل خرجا.. سحر المكان يلفه النسيان

االنباط - عمان 

ا���ش��ت��م��ع جم��ل�����ض ال�������وزراء خ����ال جل�شته 

الدكتور  ال���وزراء  رئي�ض  برئا�شة  عقدت  التي 

عمر الرزاز الثاثاء، اإىل عر�ض قدمته وزير 

الدولة لتطوير االأداء املوؤ�ش�شي يا�شرة غو�شة 

حول النتائج النهائية مل�شروع املت�شوق اخلفي 

بعد مرور عام على اإطاقه.

واأ�شارت غو�شة اإىل اأن املت�شوق اخلفي نفذ 

خال العام املا�شي ما يقارب نحو 4915 زيارة 

على املراكز اخلدمية يف جميع مناطق اململكة، 

ات�شال  و1500  ميدانية،  زي���ارة   3300 �شملت 

هاتفي، و115 زيارة للمواقع االإلكرونية لتلك 

املراكز.

وبينت اأن من بني 452 مركزاً متت زيارتها، 

بينما  مم��ت��از،  تقدير  على  م��رك��زاً   44 ح�شل 

على   32 و  متو�شط،  تقدير  على   377 ح�شل 

تقدير �شعيف .

اأظهر  م��رك��زاً   231 اأن  اإىل  غو�شة  ولفتت 

حت�شناً يف خدماته عقب اإر�شال املاحظات لها، 

بينما بلغ عدد التي تراجعت اأو حافظت على 

نف�ض م�شتوى خدماتها 221 .

الهاتفي،  االت�����ش��ال  بخدمة  يتعلق  وفيما 

على  م���رك���زاً ح�شل   62 اأن  غ��و���ش��ة  اأو���ش��ح��ت 

بينما  متو�شط،  على  و73  ممتاز،  اأداء  تقدير 

بلغ عدد التي ح�شلت على تقدير �شعيف 284 

مركزاً.

ال��ت��ي مت ر�شد  ال���دوائ���ر  ان  واأ����ش���ارت اىل 

من�شة  عرب  املواطنني  من  عليها  ماحظات 

االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ش��ل  وو���ش��ائ��ل  بخدمتكم 

وذلك  ال��زي��ارات،  يف  وتركيز  باهتمام  حظيت 

ل��ل��ت��اأك��د م���ن م����دى ج�����ودة اخل����دم����ات ال��ت��ي 

تقدمها.

اأج����رى  اخل��ف��ي  امل��ت�����ش��وق  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 

ال���ع���دي���د م���ن ال�����زي�����ارات ل��ك��ل م���رك���ز خ��دم��ة 

ل��ل��ت��اأك��د م���ن امل��اح��ظ��ات  وب����اأوق����ات خمتلفة 

االأداء  تطوير  اإدارة  اأن  موؤكدة  عليه،  ال���واردة 

تزود  ال���وزراء  رئا�شة  وال�شيا�شات يف  املوؤ�ش�شي 

ال���دوائ���ر امل��ع��ن��ي��ة ب��امل��اح��ظ��ات ال������واردة على 

زي��ارة  ك��ل  عقب  للجمهور  املقدمة  خدماتها 

لتح�شينها.

امل��وؤ���ش�����ش��ي  االأداء  ت��ط��وي��ر  اإدارة  وط��ل��ب��ت 

وال�شيا�شات يف رئا�شة الوزراء - بح�شب غو�شة- 

من الدوائر املعنية تزويدها بخطط حت�شينية 

املت�شوق  تقارير  يف  ال����واردة  امل��اح��ظ��ات  على 

اخلفي و�شتقوم مبتابعة تنفيذ تلك اخلطط 

عن كثب.

ويف ال�����ش��ي��اق ذات�����ه، ع��م��م رئ��ي�����ض ال�����وزراء 

املت�شوق  نتائج  ب��اإر���ش��ال  ال���رزاز  عمر  الدكتور 

واملوؤ�ش�شات  وال���دوائ���ر  ال�����وزارات  اإىل  اخل��ف��ي 

احلكومية لتقوم كل منها باتخاذ االإج��راءات 

و�شبط  االأداء  م�����ش��ت��وى  لتح�شني  ال���ازم���ة 

جودته.

واأ�شار التعميم اإىل تكليف الوزير اأو املرجع 

االإج���راءات الازمة لتكرمي  باتخاذ  املخت�ض 

اأظهرت نتائج  املراكز التابعة لدائرته، والتي 

اأعلى  على  ح�شولها  اخلفي  املت�شوق  زي���ارات 

على  التاأكيد  مع  النتائج،  واأف�شل  العامات 

اأهمّية اإبراز ق�ش�ض النجاح.

واأك��د اأهمية متابعة خطط حت�شني االأداء 

والدوائر  ال���وزارات  قبل  من  املعدة  وجتويده 

وامل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة، واالإج��������راءات التي 

تتخذها لتعزيز نقاط قوتها وجت��اوز مكامن 

ال�شعف والق�شور يف اأدائها.

كما اأكد التعميم على اإع��داد اأ�ش�ض ت�شمن 

ربط نتائج تقييم اخلدمات احلكومية بجميع 

قنواتها) املت�شوق اخلفي، ومن�شة بخدمتكم، 

وق���ي���م جت��رب��ت��ك، وم�����ش��ح ج�����ودة اخل���دم���ات، 

ونتائج تقرير اجلوائز ذات العاقة(، بتقييم 

على  التاأكيد  م��ع  وال��ف��ردي،  املوؤ�ش�شي  االأداء 

التن�شيق مع الوزير اأو املرجع املخت�ض التخاذ 

االإج������راءات ال��ازم��ة ل��رب��ط ن��ت��ائ��ج تقييم “ 

لدائرته  التابعة  للمراكز  اخلفي”  املت�شوق 

ملوظفي  وامل��وؤ���ش�����ش��ي  ال���ف���ردي  االأداء  بتقييم 

دائرته.

ال��ق��ي��ادات  تكليف  يتم  التعميم،  وبح�شب 

احلكومية يف كل دائرة بق�شاء يوم عمل يف كل 

مركز من املراكز التابعة لدائرته/ لدائرتهم، 

والتي اأظهرت تدنيا يف االأداء وفق نتائج حمور 

اإع���داد  يتم  اأن  على  امليدانية”،  “الزيارات 
تقرير عن ذلك وخطة عمل لتح�شني االأداء 

خ���ال م���دة اأق�����ش��اه��ا 100 ي���وم ب��ال��ت��ع��اون مع 

مدير املركز ذاته ومدير التطوير املوؤ�ش�شي يف 

الدائرة احلكومية، ورفعهما للمرجع املخت�ض 

ال��دائ��رة، ليتم اعتمادها من قبل مديرية  يف 

تطوير  اإدارة  يف  احلكومية  اخلدمات  تطوير 

االأداء املوؤ�ش�شي وال�شيا�شات يف رئا�شة الوزراء.

ك��م��ا ت��ق��وم ال��ق��ي��ادات احل��ك��وم��ي��ة مبتابعة 

املراكز احلا�شلة على تقدير 60 باملئة فما دون 

وفق نتائج حمور “ االت�شال الهاتفي” واتخاذ 

االإج���راءات االإداري���ة الازمة ل�شمان ت�شريع 

املواطنني  الت�����ش��االت  اال�شتجابة  وا�شتدامة 

واإياء هذه االت�شاالت االهتمام الازم الذي 

يحقق اأعلى درجات ر�شا متلقي اخلدمة.

ي��ذك��ر اأن م�����ش��روع امل��ت�����ش��وق اخل��ف��ي ال��ذي 

يتّم تنفيذه بالتن�شيق مع اإدارة تطوير االداء 

املوؤ�ش�شي وال�شيا�شات يف رئا�شة الوزراء، ومركز 

اآذار  يف  انطلق  للتميز،  الثاين  اهلل  عبد  امللك 

�شكل  ع��ل��ى  ت��ع��ر���ض  ن��ت��ائ��ج��ه  وك��ان��ت  2019م، 

تقارير دورّية اأمام جمل�ض الوزراء.

االنباط - عمان

اإ�شابة  ت�شجيل  ال�شحة  وزارة  اأعلنت   

واح������دة ب���ف���رو����ض ك����ورون����ا امل�����ش��ت��ج��ّد يف 

امل��م��ل��ك��ة ام�����ض االرب����ع����اء، وه����ي خم��ال��ط��ة 

الأح������د امل�������ش���اب���ني يف ال���ع���ا����ش���م���ة ع���ّم���ان، 

منذ  لاإ�شابات  االإجمايل  العدد  لرتفع 

بدء الوباء اإىل 1133.

واأ���ش��ار امل��وج��ز االإع��ام��ي ال�����ش��ادر عن 

رئا�شة الوزراء ووزارة ال�شحة اإىل ت�شجيل 

م�شت�شفى  يف  م��ن��ه��ا   3 ����ش���ف���اء،  ح�����االت   4

امللكة  االأمر حمزة، وواحدة يف م�شت�شفى 

علياء.

ف��ح�����ش��اً   )6762( اإج�������راء  اإىل  ول���ف���ت 

خمربّياً، لرتفع اإجمايل عدد الفحو�شات 

ال��ت��ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب���دء اجل��ائ��ح��ة وحتى 

االآن اإىل )392400( فح�ض.

االل��ت��زام  اإىل  املواطنني  ال���وزارة  ودع��ت 

ب�������ش���روط ال�����ش��ام��ة ال���ع���اّم���ة، وال���وق���اي���ة 

وال���ت���ب���اع���د اجل�������ش���دي، وغ�����ش��ل ال��ي��دي��ن، 

غالبّية  ع��ودة  ظل  يف  املعّقمات  وا�شتخدام 

التدريجي. القطاعات للعمل واالنفتاح 

ك����م����ا ط����ال����ب����ت ال��������������وزارة امل����واط����ن����ني 

ب���ه���دف  “اأمان”  ت���ط���ب���ي���ق  ب���ا����ش���ت���خ���دام 

عرب  �شامتهم،  على  واحلفاظ  حمايتهم 

اأ���ش��خ��ا���ش��اً  خمالطتهم  ح���ال  يف  تنبيههم 

م�������ش���اب���ني، داع����ي����ة ج���م���ي���ع االأ����ش���خ���ا����ض 

التطبيق  ع��رب  تنبيهات  و�شلتهم  ال��ذي��ن 

امل���راك���ز  ل����زي����ارة  امل�������ش���ارع���ة  �����ش����رورة  اإىل 

الإج���راء  ة،  املخت�شّ ال�شحّية  وامل��خ��ت��ربات 

ال����ف����ح����و�����ش����ات ال������ازم������ة ل���ل���ك�������ش���ف ع��ن 

حاالتهم.

االنباط - برتا

 ت�����ش��ت��ع��د حم��اف��ظ��ة ج��ر���ض ل��ر���ش��ي��ح 

ع�����ش��وي��ة  اإىل  دب������ني  غ����اب����ات  حم���م���ي���ة 

ال��ق��ائ��م��ة اخل�������ش���راء ال��ت��اب��ع��ة ل��احت��اد 

الدويل ل�شون الطبيعة.

وع������ر�������ض م�����دي�����ر امل����ح����م����ي����ة ب�����ش��ر 

ال��ع��ي��ا���ش��رة خ���ال اج��ت��م��اع ع��ق��د ام�����ض 

املحمية  واأن�شطة  ب��رام��ج  ال��غ��اي��ة،  لهذه 

خمتلف  مع  والت�شاركية  احل��ايل،  للعام 

امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ح��ل��ي��ة، وك��ي��ف��ي��ة ت��ر���ش��ي��ح 

امل��ح��م��ي��ة ل��ل��ق��ائ��م��ة اخل�������ش���راء ���ش��م��ن 

املطلوبة. املعاير 

واأكد مدير ق�شاء برما رئي�ض اللجنة 

امل��ح��ل��ي��ة مل��ح��م��ي��ة غ����اب����ات دب�����ني ط����ارق 

اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  ت���وج���ه  دع����م  امل����ج����ايل، 

امل���ل���ك���ي���ة حل���م���اي���ة ال��ط��ب��ي��ع��ة ل��ر���ش��ي��ح 

حم��م��ي��ات  اإىل  ل���ان�������ش���م���ام  امل���ح���م���ي���ة 

ال���ق���ائ���م���ة اخل���������ش����راء ح�������ش���ب م��ع��اي��ر 

االحتاد الدويل ل�شون الطبيعة.

ون��اق�����ض االج��ت��م��اع ال���ذي ���ش��ارك فيه 

اأهمية  املعنية،  الدوائر  م��دراء  من  عدد 

امل��ح��م��ي��ة ودوره�����ا يف ا���ش��ت��ق��ط��اب ال���زوار 

�شمن  املحمية  تر�شيح  ودع��م  وال�شياح، 

ال��ق��ائ��م��ة اخل�����ش��راء وت��ط��ب��ي��ق اخل��ط��ط 

حلمايتها من احلرائق.

االنباط - برتا

 ي�شكل ���ش��ال خ��رج��ا وم��ن��ظ��ره اخل���اب اأح��د 

لواء  يف  الطبيعي  ال�شياحي  املنتج  مكونات  اأجمل 

بني كنانة، ا�شما ولي�ض واقعا، اذ غاب عن اهتمام 

والزائرين ومل يدخل يف خريطتهم وهم  ال�شياح 

يتنقلون بني خمتلف مكونات املنتج ال�شياحي التي 

يزخر بها اللواء.

لل�شال عرب  ب��ال��و���ش��ول  ي�شعفه احل��ظ  وم��ن 

ط��ري��ق ت��راب��ي��ة وع����رة ت�شمى ط��ري��ق ع��ني غ���زال، 

امل��غ��ام��رة، ت�شيبه الده�شة  جت��اوزه��ا ال يخلو م��ن 

من �شحر املكان وروعة ال�شال الذي ت�شتد غزارته 

�شياحي  منتج  م��ام��ح  ير�شم  يبقى  لكنه  ���ش��ت��اء، 

اأب��رز املعامل  اأح��د  لو لقي االهتمام الكايف الأ�شبح 

ال�شياحية يف اللواء.

ويف هذا ال�شياق، او�شحت مديرة �شياحة اإربد 

احل��ايل  ال��واق��ع  اأن  اخل�شاونة  م�شاعل  ال��دك��ت��ورة 

لل�شال والطريق املوؤدية اإليه والبيئة احلا�شنة له، 

تقف حائا دون عملية الرويج له �شياحيا داخليا 

وترابية،  وع���رة  الطريق  اأن  مو�شحة  وخ��ارج��ي��ا، 

ملكيات خا�شة مل  ب��ه  املحيطة  االرا���ش��ي  وق��ط��ع 

خدمات  باإن�شاء  امل��وق��ع  با�شتثمار  مالكوها  ي��ب��ادر 

زيارته  االق��ب��ال على  ل��ل��زوار ت�شجع على  م��وازي��ة 

والتمتع بجماليتها ال�شيما يف ف�شل الربيع.

وتاأمل اخل�شاونة اأن تنجح اجلهود التي تبذلها 

البلدية وجمل�ض املحافظة ووزارة االأ�شغال العامة، 

بتوفر املخ�ش�شات الازمة لفتح وتعبيد طريق 

ال�شال، واحل��ف��اظ على  املو�شلة اىل  ع��ني غ��زال 

البعد البيئي فيه، ليكون متنف�شا �شياحيا طبيعيا .

ب����دوره، وع���د رئ��ي�����ض ب��ل��دي��ة ال��رم��وك حممد 

الزعبي بت�شديد الرقابة على املنطقة ومتابعة اي 

اعمال تتعلق برمي االنقا�ض والنفايات فيها، الفتا 

اىل تخ�شي�ض فريق ينفذ جوالت تفقدية للتحقق 

من ذلك يف خمتلف االوقات.

وط��ال��ب ب��االإ���ش��راع بتنفيذ ال�����ش��ارع ال���ذي يقع 

�شمن م�شوؤولية وزارة اال�شغال العامة التي قامت 

بفتح الطريق ولكن ب�شعة ال تتجاوز ثاثة امتار ما 

يعيق الو�شول اىل ال�شال بي�شر و�شهولة.

من جانبه، اعلن ع�شو جمل�ض حمافظة اربد 

ر�شد  مت  ان��ه  ال��رم��وك(  )بلدية  الزعبي  حممد 

عني  ط��ري��ق  وتعبيد  لفتح  دي��ن��ار  األ���ف   100 مبلغ 

التي  املالية  الظروف  ان  اال  غ��زال/ �شال خرجا 

م���رت بها م���وازن���ات جمال�ض امل��ح��اف��ظ��ات اج��ربت 

املجل�ض على تخفي�ض خم�ش�شات الطريق اإىل 30 

الفا. واو�شح ان العطاء احيل على احد املتعهدين 

،ح���ي���ث ب�����داأ ب��ف��ت��ح وحت�����ش��ر ال���ط���ري���ق مت��ه��ي��دا 

ال��ظ��روف  ان  اال  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  نهاية  لتعبيدها 

التي فر�شتها جائحة كورونا اخرت اجناز امل�شروع 

ب�شكله النهائي.

وب����ني ال��زع��ب��ي اأن امل��ت��ع��ه��د ب����دا م��ن��ذ االم�����ض 

ال��ت��ح�����ش��ر ل��ت��ن��ف��ي��ذ اع���م���ال ال��ت��ع��ب��ي��د واخل��ل��ط��ة 

اال�شفلتية للطريق ب�شعة ال تتجاوز اأربعة اأمتار من 

اأ�شل 20 مرا هي ال�شعة الكاملة للطريق، معربا 

الطريق  �شعة  زي���ادة  م�شتقبا  يتم  اأن  اأم��ل��ه  ع��ن 

املعبدة مرين اإ�شافيني على اأقل تقدير لت�شهيل 

الو�شول لل�شال واخلروج منه ب�شكل اأ�شهل.

وابدى الزعبي تخوفه من تعبيد الطريق على 

الفر�شيات التي و�شغت قبل مدة طويلة، وقد تكون 

تعر�شت للتلف اأو الهبوطات ما يوؤثر على ا�شتدامة 

الطريق، الفتا اىل وجود جلان فنية من مديرية 

اال�شغال �شت�شرف على التنفيذ قبل ا�شتامه.

وق���ال ال��ن��ا���ش��ط االج��ت��م��اع��ي وامل�����وؤرخ ال��دك��ت��ور 

احمد الزعبي ان �شال خرجا نتاج عمل الطبيعة 

ال��ت��ي ج��ع��ل��ت م��ن��ه حت��ف��ة ف��ن��ي��ة رائ��ع��ة حت��ت��اج اىل 

جهد وعمل جماعي من جميع االط��راف لي�شبح 

املجتمع  دور  اىل  الف��ت��ا  ج��اذب��ا،  �شياحيا  متنف�شا 

املحلي باملنطقة، �شيما وان اغلب االرا�شي الواقعة 

حول ال�شال ملكيات خا�شة، بعمل وان�شاء مرافق 

اإن�شاء  اإمكانية  خدمات للزوار. ولفت الزعبي اإىل 

مرافق �شياحية مطلة على ال�شال �شبيهة بتلك 

املوجودة على اإطالة �شد الوحدة على مقربة من 

اخلا�ض،  القطاع  من  م�شتثمرين  بجذب  املنطقة 

الفريد  ومنظره  بجماليته  ال�شال  ان  مو�شحا 

ي�شكل فر�شة لتعزيز التنمية املحلية.

  االنباط - خليل الفرايه

رابعة  د.  العقبة  تربية  مديرة  قالت 

العيدي ان اول يوم يف امتحان الثانوية 

وت��ع��اون  ب��ان��ت��ظ��ام  ���ش��ار  بالعقبة  ال��ع��ام��ة 

االمور  واولياء  الطلبة  كافة  من   كبر 

والربية والتعليم ، موؤكدة ان  اجلميع 

التزم باالنظمة والتعليمات واالجراءات 

االح���رازي���ة وال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ى وف���رت يف 

القاعات  كافة 

العقبة  تربية  ان  العيدي  د.  واأك���دت 

وف��������رت ك����اف����ة امل���ت���ط���ل���ب���ات واالج���������واء 

االي��ج��اب��ي��ة داخ����ل امل����دار�����ض وال��ق��اع��ات  

االمتحان  ت��ق��دمي  م��ن  الطلبة  لتمكني 

قيام  اىل  م�شرة  وي�شر   طماأنينة  بكل 

مداخل  بتزين  وامل��دار���ض  املديرية  ف��رق 

وال��ورود  بالبالونات  وامل��دار���ض  القاعات 

ب��ني الطلبة  ال��ط��اق��ة االي��ج��اب��ي��ة  ل��ب��ث  

ال��ت��وت��ر واخل���وف من  وت��ف��ري��غ  �شحنات 

ن��ف��و���ش��ه��م ا����ش���اف���ة اىل ق���ي���ام م��دي��ري��ة 

الوقاية  الربية بتوفر كافة متطلبات 

م����ن م���ع���ق���م���ات وج����ل����ف����زات وك���م���ام���ات 

�شامة  على  للمحافظة  حرارة  واجهزة 

الطلبة 

الطلبة  ب��ت��ع��اون  ال��ع��ي��دي  د.  واأ���ش��ادت 

املحلى  املجتمع  واب��ن��اء  االم���ور  واول��ي��اء 

م���ع ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م الجن�����اح ه���ذه 

امل��ه��م��ة ال���رب���وي���ة ال��وط��ن��ي��ة ال ���ش��ي��م��ا 

االن��ط��اق  ب��واب��ة  ميثل  التوجيهي  وان 

للطالب نحو احلياة العلمية والعملية

االنباط-عمان

وافق جمل�ض هيئة اعتماد موؤ�ش�شات التعليم 

االعتماد  ا�شتمرار  على  جودتها  و�شمان  العايل 

واإدارة  واملحا�شبة  التمويل  لتخ�ش�شات  اخلا�ض 

االأعمال بربنامج البكالوريو�ض يف فرع اجلامعة 

االأردنية بالعقبة.

ام�ض  امل��ن��ع��ق��دة،  جل�شته  يف  امل��ج��ل�����ض  واأج�����ل 

االأربعاء، برئا�شة رئي�ض الهيئة بالوكالة الدكتور 

االأويل  اخلا�ض  باالعتماد  البت  عثمان،  حممد 

وع��دم قبول طلبة ج��دد يف درج��ة البكالوريو�ض 

وم�شتح�شرات  ال��ت��ج��م��ي��ل  ع��ل��وم  بتخ�ش�شات 

التجميل يف جامعة موؤتة.

اخلا�ض  االعتماد  ا�شتمرارية  على  واف��ق  كما 

واإع�����ادة ف��ت��ح ب���اب ق��ب��ول طلبة ج���دد يف برنامج 

يف  ال�شيرباين  االأم��ن  بتخ�ش�شي  البكالوريو�ض 

جامعة ال���رم���وك، وب��رن��ام��ج ال��ب��ك��ال��وري��و���ض يف 

ال�شيدلة باجلامعة الها�شمية، واالعتماد اخلا�ض 

تخ�ش�ض  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���ض  ل��ربن��ام��ج  االأويل 

االع��ام الرقمي )االإل��ك��روين( بجامعة العلوم 

التطبيقية.

ب��اب قبول طلبة ج��دد يف برنامج  وق��رر فتح 

ال��راث��ي��ة  امل������وارد  ادارة  بتخ�ش�ض  امل��اج�����ش��ت��ر 

وا�شتمرارية  الها�شمية،  اجلامعة  يف  وامل��ت��اح��ف 

االع��ت��م��اد اخل��ا���ض ل��ربن��ام��ج ال��ب��ك��ال��وري��و���ض يف 

على  املحافظة  وعلم  �شياحية،  اإدارة  تخ�ش�شي 

االآثار يف اجلامعة الها�شمية.

لكل  اخلا�ض  باالعتماد  البت  املجل�ض  واأج���ل 

االعمال،  معلومات  تكنولوجيا  تخ�ش�شات  من 

واأن���ظ���م���ة امل���ع���ل���وم���ات احل��ا���ش��وب��ي��ة يف ب��رن��ام��ج 

ال��ب��ك��ال��وري��و���ض ب��اجل��ام��ع��ة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة، وع��ل��وم 

التمري�ض-متري�ض الرعاية االأولية يف برنامج 

امل��اج�����ش��ت��ر ب��ج��ام��ع��ة ع��م��ان االأه���ل���ي���ة، واالأم����ن 

ال�����ش��ي��رباين ب��ربن��ام��ج امل��اج�����ش��ت��ر يف اجل��ام��ع��ة 

الها�شمية.

كما اأجل املجل�ض البت باالعتماد اخلا�ض وعدم 

قبول طلبة جدد يف كل من تخ�ش�شات التغذية 

يف  البكالوريو�ض  بربنامج  واحلميات  ال�شريرية 

الطبي  وال�شجل  وال�شيدلة  فيادلفيا،  جامعة 

كلية  يف  املتو�شط  اجلامعي  الدبلوم  برنامج  يف 

غرناطة اربد اجلامعية املتو�شطة.

الطاقة  تخفي�ض  على  اأي�شا  املجل�ض  وواف��ق 

احلا�شوبي  الر�شم  علم  لتخ�ش�ض  اال�شتيعابية 

بربنامج البكالوريو�ض يف جامعة االأمرة �شمية 

اال�شتيعابية  ال��ط��اق��ة  وت��ث��ب��ي��ت  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 

بربنامج  ال���ط���ران  ع��ل��وم  لتخ�ش�ض  اخل��ا���ش��ة 

البكالوريو�ض يف كلية �شاح اجلو امللكي اجلامعية 

التقنية.

واأوقف املجل�ض قبول طلبة جدد يف تخ�ش�ض 

م�����ش��اح��ة ال���ط���رق وح�����ش��اب ال��ك��م��ي��ات ب��ربن��ام��ج 

الدبلوم اجلامعي املتو�شط يف كلية غرناطة اربد 

تثبيت  البت يف  اأج��ل  فيما  املتو�شطة،  اجلامعية 

الطاقة اال�شتيعابية لتخ�ش�ض املحا�شبة بربنامج 

الدبلوم اجلامعي املتو�شط يف الكلية.

واأجل املجل�ض كذلك البت يف االعتماد وعدم 

االأع��م��ال  ادارة  تخ�ش�شات  يف  ج��دد  طلبة  قبول 

وف��ح�����ض ال��ب�����ش��ر وجت��ه��ي��ز ال���ن���ظ���ارات الطبية 

امل�����ش��ارك  وال��ت��م��ري�����ض  اجل��راف��ي��ك��ي  والت�شميم 

كلية  يف  املتو�شط  اجلامعي  الدبلوم  برنامج  يف 

غرناطة اإربد اجلامعية املتو�شطة.

االنباط-العقبة

ام�ض  االردن��ي��ة  البحرية  الهيئة  نظمت 

يف مقرها بالعقبة ور�شة عمل حول القياده 

االآمنه للقوارب. 

وق����ال رئ��ي�����ض ال��ه��ي��ئ��ة امل��ه��ن��د���ض حممد 

���ش��ل��م��ان ان ت��ن��ظ��ي��م ه����ذه ال���ور����ش���ة ي��ن��درج 

يف اإط��������ار ����ش���ع���ي ال���ه���ي���ئ���ة ل��ل��م�����ش��اه��م��ه يف 

خ���دم���ة امل���ج���ت���م���ع امل���ح���ل���ي وت���ن���ظ���ي���م ع��م��ل 

م�شتخدميها  ووق��اي��ة  ال�شياحيه  ال��ق��وارب 

وامل�شطافني من زوار العقبه وخ�شو�شا يف 

ظل ا�شتمرار جائحة كورونا. 

ون���اق�������ض امل���ح���ا����ش���رون يف ال���ور����ش���ة م��ع 

امل�����ش��ارك��ني ال��ع��دي��د م��ن امل��وا���ش��ي��ع ال��ه��ام��ة 

واالحتياطات  االأف��راد  :�شامة  اأبرزها  من 

وال�شفن  القوارب  القوارب.  لقيادة  العامه 

التي توؤم املياه االإقليمية يف زمن الكورونا. 

البيئه البحريه. واملحافظه على 

اإج��������راءات  ات����ب����اع  ان������ه  مت  وي�������ش���ار اىل 

اثناء  كورونا  العامة من فرو�ض  ال�شامه 

الكمامات واحلفاظ  بارتداء  وذلك  الور�شه 

التباعد اجل�شدي على 
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االنباط-عمان

ت���ّوج���ت ل����ق����اءات ال�����س��ف��ر ال�����س��ع��ودي يف 

ال��وزراء  مع  ال�سديري  بندر  بن  نايف  عّمان 

املا�سية  الأردن خالل الفرتة  وامل�سوؤولني يف 

بالنهو�ض يف العالقات بني البلدين.

جت�سيد  على  ال�سديري  ل��ق��اءات  وت��رك��زت 

ال��ع��الق��ات الأردن���ي���ة ال�����س��ع��ودي��ة وت��ع��زي��زه��ا 

وت��ك��ث��ي��ف ج��ه��ود م��ك��اف��ح��ة ف���رو����ض ك��ورون��ا 

وخدمة اأبناء اجلاليتني الأردنية وال�سعودية 

يف البلدين.

�سعد  ال�����س��ح��ة  وزراء  ال�����س��ف��ر  وال��ت��ق��ى 

والتخطيط  الع�سع�ض  حممد  واملالية  جابر 

ب�سمة  الجتماعية  والتنمية  الرب�سي  و�سام 

والتعليم  التلهوين  ب�سام  والعدل  ا�سحاقات 

العايل حمي الدين توق وال�سناعة والتجارة 

اإذ مت  امل�سوؤولني  ط��ارق احلموري وع��دد من 

بحث التعاون يف خمتلف املجالت.

ويقود الن�ساط الكبر لل�سديري باململكة 

ط��اق��م ال��ع��م��ل ال����ذي ي��رتاأ���س��ه رئ��ي�����ض ق�سم 

املرا�سم ال�ستاذ فهاد العتيبي واأ�سامة الثنيان 

الذي يت�سم بخربات طويلة يف هذا املجال.

وميار�ض  وح��زم  دق��ة  بكل  الثنيان  ويعمل 

به  تت�سم  ال��رف��ي��ع   امل�ستوى  م��ن  ب��روت��وك��ول 

ينتدبه  اإذ  العريقة،  ال�سعودية  الدبلوما�سية 

الوطنية  املنا�سبات  يف  لتمثيلهم  ال�����س��ف��راء 

ال�����س��ي��وف  ا���س��ت��ق��ب��ال  ع��م��ل��ه يف  ج���ان���ب  اإىل 

مقر  اإىل  و�سولهم  حتى  معهم  وال�ستمرار 

اإقامتهم ومن ثم توديعهم.

ومما ا�سفى على طاقم ال�سفاره التزان، 

ملكتب  م��دي��را  العنزي  غ��ازي  امل�ست�سار  ت��ويل 

ال�سفارة،  با�سم  الر�سمي  وال��ن��اط��ق  الع���الم 

ال�سديد  ال���راأي  ان��ه �ساحب  ع��رف عنه  فقد 

ودبلوما�سية الطرح العميق.

وي���ذك���ر ان ال�����س��دي��ري ي�����س��ع��ى ل��ت��ق��ري��ب 

وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر الأردن���ي���ة ال�����س��ع��ودي��ة بكافة 

اجلديد  ال�سفر  م��ع��ايل  الر�سمية  امل��ح��اف��ل 

اه��ال ووطئت  �سلف حللت  خ��ر خلف خل��ر 

�سهال

لقاءات السفير السديري تتويج للعالقات بين االردن والسعودية

رغم وح�سية الراأ�سمالية اجلديدة فقد حافظت بع�ض قطاعات الطبقة الو�سطى يف العامل على 

متا�سكها وعدم انزلقها اىل خط الفقر، حتى جاءت حائحة كورونا والتي مل تنته بعد وبح�سب تاأكيد 

العلماء واملخت�سني ان لها موجات اخرى ول يعرف العامل اين �ستنتهي يف ظل عدم توافرعالج ناجع 

لها حتى الآن، فان الطبقة الو�سطى قد تختفي من خريطة العامل اذا ما ا�ستمرت هذه اجلائحة بكل 

تداعياتها القن�سادية وت�سبب يف غلق الن�ساط القت�سادي.

يبدو يف ظ��ل ه��ذا ال��واق��ع القا�سي ان ك��ورون��ا م��وؤام��رة �سنعت م��ن اأج��ل الج��ه��از على الطبقة 

الو�سطى يف العامل وخا�سة يف دولنا العربية اله�سة اقت�ساديا ليزداد الغنياء ثراء والفقراء فقرا 

مدقعا وتنزلق الطبقة الو�سطى اىل هاوية الفقر.

هذا الواقع اأكده موؤخرا حتذير املدر�سة الرو�سية العليا لالقت�ساد من انت�سار الفقر بني ممثلي 

الطبقة املتو�سطة وبح�سب يارو�سالف كوزمينوف، عميد املدر�سة الرو�سية العليا لالقت�ساد، فان 

اأزمة  دخل جميع طبقات املجتمع الرو�سي، والطبقة املتو�سطة ب�سورة خا�سة، قد تراجع  نتيجة 

القت�ساد الوطني املت�سلة بتدابر احلد من تف�سي كورونا.

واأعرب عن قناعته باأن الأغنياء �سيبقون اأغنياء حتى بعد فقرهم، والفقراء �سيبقون فقراء، اأما 

الطبقة املتو�سطة، التي حتمل الآن العبء الأكرب، فهناك خماطر جدية من اأن تنزلق نحو الفقر.

رمزية  باعانات  ال��دخ��ل  وحم���دودي  الفقراء  لدعم  اج����راءات  ع��دة  احلكومات  اأت��خ��ذت  وبينما 

حتفظهم من املجاعة فان الطبقي الو�سطى تعر�ست لزمات بخف�ض رواتبهم احلكومية او فقدانهم 

ال��دول   او غلق حم��الت وور���ض اعمالهم، ناهيك اىل جل��وء بع�ض  القطاع اخلا�ض،  لوظائفهم يف 

الغائها الدعم  ام��وال ملواجهة تداعيات كورونا او  املواطنني لتدبر  لفر�ض �سرائب جديدة على 

على بع�ض اخلدمات كالكهرباء وغرها كما هو احلال يف م�سر، اأما يف لبنان فقد اجهزت كورونا 

على الطبقة املتو�سطة متاما خا�سة يف ظل ف�ساد حكومي م�ست�سري �سيا�سي واقت�سادي ا�ساع قيمة 

اللرة ورفع �سعر �سراء الدولر.

ويف الردن فقد الكثرون وظائفهم نتيجة اغالق ا�سحاب الأعمال واحلرف ان�سطتهم ودخل 

بع�سهم يف خانة الفقر.

و يف العراق التي تعاين ما تعاين من اقت�ساد و ف�ساد و قلة انتاج 

ال�سلع الغذائية واملحا�سيل الزراعية  تاثر ال�سوق العراقي بجائحة كورونا من حيث ا�ستراد 

الذي يبلغ 12.4 مليار دولر �سنويا من اإجمايل ال�ستراد الذي يتجاوز 40 مليارا،حيث ان النتاج 

املحلي العراقي ل ي�سل مل�ستوى الكتفاء الذاتي ب�سبب عدم تنفيذ قانون التعرفة اجلمركية كما ان 

�سعر �سرف الدولر ب�سالح ال�ستراد .  

مما ي�ساهم يف الزمة القت�سادية و التنمية وبالتايل تتاثر الطبقة الو�سطى و يزداد الفقر

و يف عامة البلدان ت�سببت جائحة كورونا يف زيادة اأ�سعار �سلع اخلدمات وزيادة معدلت البطالة 

وال�سرائب مما ادخلها  يف حالة من الركود القت�سادي خا�سة بعد ان عجزت الطبقة الو�سطى عن 

تلبية احتياجاتها اليومية بفعل هذا الت�سخم.

فالتحديات القت�سادية التي خلفتها جائحة كورنا كما ظهر للجميع حتى الآن �ستق�سي على  

نتيجة  ال�سوقية  والقيمة  ال�سهري  والدخل  النتاج  تراجع  الو�سطى  بفعل  الطبقة  من  تبّقى  ما 

لتحديات امللف الإقت�سادي وت�ساوؤل الإنتاجية واملدخولت و�سعف القوة ال�سرائية نتيجة الت�سخم.

واذا كانت الطبقة الو�سطى متثل القوة ال�سرائية الكرث قيمة واي�سا اعتدال يف العامل، فل�سالح 

من يتم تاآكلها والجهاز عليها تارة بفعل عوامل من الف�ساد واأخرى بتاأثرات الراأ�سمالية اجلديدة، 

وثالثة بفعل كورونا وكاأنها موؤامرة وخيانة بحق هذه الطبقة؟

اخلالق العظيم جل �ساأنه جعل النا�ض درجات، وجعل الف�سلية يف الزمان واملكان وحتى جعل يف 

اجلنة والنار درجات، وعلى ذلك فان هذه الدرجات من �سنن اهلل يف خلقه، وكل من يحاول تغير 

هذه ال�سنن يكون وبال على العامل، واأظن العامل مل يعد يحتمل وبال اكرب من كورونا.

على ذلك، فانني ادعو حكومات وقادة العامل �سرقا وغربا اىل احلفاظ على الطبقة الو�سطى من 

النحدار لطبقة الفقراء، باعتبارهم عامود التوازن الجتماعي والقت�سادي بالعامل، واأي خلل لهذا 

العامود يوؤدي اىل انهيار هذه املجتمعات.

سارة السهيل 

توظيف كورونا في مؤامرة

 خالل لقائه مجموعة من طلبة الجامعة األردنية

تأجيل حفالت التخرج بجميع الجامعات إلى موعد الحق

الرزاز : شبابنا قادرون على قيادة مؤسسات بلدنا

 وزير الداخلية: مستعدون لدعم دور »األونروا «

»الوطني الدارة األزمات« يحصل على شهادات اآليزو

االنباط-عمان

امي���ان���ا م���ن احل���ك���وم���ة ب���دع���م وت�����س��ج��ي��ع 

اليجابية  ال�سبابية  وامل��ق��رتح��ات  امل��ب��ادرات 

ا�سراكهم  وب��ه��دف  والبناء  ال��ه��ادف  واحل���وار 

يف عملية �سنع القرار، التقى رئي�ض الوزراء 

ال���وزراء،  رئا�سة  دار  ال���رزاز يف  عمر  الدكتور 

ام�ض الربعاء، جمموعة من طلبة اجلامعة 

الردن���ي���ة ال��ذي��ن ط��ال��ب��وا اأم�����ض ع��رب فيديو 

ن�����س��ر ع��ل��ى و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 

ب���ت���اأج���ي���ل ح���ف���الت ال���ت���خ���رج حل����ني حت�����س��ن 

الو�سع الوبائي باململكة، وذلك بعد اأقل من 

24 �ساعة على توجيه الرزاز ر�سالة �سوتية 
ل��ه��م ع��رب ح�����س��اب��ات��ه ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل 

الجتماعي تاأييدا ملقرتحهم.

واعرب الرزاز خالل اللقاء الذي ح�سره 

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

وال��دول��ة ل�����س��وؤون رئ��ا���س��ة ال�����وزراء، وال��دول��ة 

ل�سوؤون الإعالم، عن فخره بالأ�سلوب الراقي 

والطريقة احل�سارية التي عرب عنها هوؤلء 

وم��ه��ارات  قيم  ملنظومة  وامتالكهم  الطلبة 

توؤكد جودة خمرجات جامعاتنا.

واأعرب رئي�ض الوزراء عن اأمله باأن تكون 

مبو�سوعية  والق�سايا  الأم���ور  ط��رح  اآل��ي��ات 

وال�سرار على احلوار وطرح وجهات النظر 

ل��ن��ا جميعا على  ل��ل��ح��ل��ول، من��وذج��ا  وب��دائ��ل 

كل امل�ستويات يف املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

وقال “�سبابنا و�ساباتنا على قدر ثقة �سيد 

البالد بهم، وهم قادرون على قيادة موؤ�س�سات 

نف�سه يف كل  ال��ذي يثبت  العظيم  البلد  ه��ذا 

ال��ت��ي مي��ر بها”، م��وؤك��دا توجيهات  الزم���ات 

ج��الل��ت��ه ب��ت��وف��ر م�����س��اح��ة اك����رب ل��ل�����س��ب��اب 

ل���الإب���داع وال��ت��م��ي��ز وامل�����س��ارك��ة يف ال��ق�����س��اي��ا 

العامة.

اعتمدت  احلكومة  اأن  اإىل  ال���رزاز  وا���س��ار 

اخل���ي���ار ال�����ذي اق���رتح���ه ال��ط��ل��ب��ة ب��ت��اأج��ي��ل 

حفالت التخرج بجميع اجلامعات اإىل موعد 

لحق بعد حت�سن الو�سع الوبائي يف اململكة 

مباركا للطلبة تخرجهم من اجلامعة.

م���ن ج��ه��ت��ه، اك����د وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

توق،  الدين  الدكتور حمي  العلمي  والبحث 

وطالبات  ط��الب  ل��وج��ود  بالفخر  ي�سعر  اأن��ه 

ق���ادري���ن ع��ل��ى ت��ب��ن��ي ق�����س��اي��ا وط��ن��ي��ة ع��ام��ة 

ت��ه��م اجل�����س��م ال���ط���الب���ي وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

ب�����س��ك��ل ا���س��ا���س��ي م���ن خ���الل ح����وار ع��ق��الين، 

العايل جتاوب  التعليم  اأن جمل�ض  اإىل  لفتا 

الطلبة  ورغبات  فوري مع مقرتحات  ب�سكل 

باإقامة حفالت التخرج حال توفر الظروف 

املالئمة.

اأن التعليم العايل الإلكرتوين  اإىل  وا�سار 

التعليم  ه��ذا  و�سي�سبح  تطوير  اإىل  يحتاج 

كما يف العامل وما يتبعه من ترتيبات اإدارية 

ولوج�ستية جزءا ا�سا�سيا من التعليم العايل 

يف امل�ستقبل املنظور.

وث���م���ن وزي�����ر ال���دول���ة ل�������س���وؤون الإع�����الم 

اأجم�������د ع�������ودة ال���ع�������س���اي���ل���ة ه������ذه امل�����ب�����ادرة 

اليجابية للطلبة با�ستثمار و�سائل التوا�سل 

الج���ت���م���اع���ي لإي�������س���ال ���س��وت��ه��م ب��اأ���س��ل��وب 

الأه��داف  اأهم  اأن من  ح�ساري وراق، موؤكدا 

ال��ت��ي اوج����دت م��ن اج��ل��ه��ا و���س��ائ��ل التوا�سل 

الج���ت���م���اع���ي ه���ي اي�������س���ال ����س���وت امل���واط���ن 

للم�سوؤولني.

حول  �سرحا  الطلبة  من  جمموعة  وق��دم 

الن�سامى  ك��ت��ل��ة  تبنتها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة  ه���ذه 

بدائل  ب�ساأن  الردنية  اجلامعة  يف  الطالبية 

حفل  باإقامة  وال�سماح  الفرتا�سي  التخرج 

ال��ت��خ��رج ب��ع��د حت�����س��ن ال���ظ���روف ال�����س��ح��ي��ة. 

وقال الطالب ه�سام اجلراي�سة يف ت�سريحات 

�سحفية عقب اللقاء، اإن هذه املبادرة تهدف 

ال��ط��ل��ب��ة يف اجل��ام��ع��ة  اي�����س��ال م�����س��اك��ل  اإىل 

الأردنية وغرها من اجلامعات اإىل املعنيني، 

حفالت  بتاأجيل  املتعلق  مطلبهم  ول�سيما 

الوبائي  الو�سع  حت�سن  بعد  ما  اإىل  التخرج 

يف اململكة.

وا�سار اإىل اأن رئي�ض الوزراء اأيد مطلبهم 

ب��ت��اأج��ي��ل ح��ف��الت ال��ت��خ��رج مل��ا ب��ع��د اجلائحة 

ل��ت��ق��ام داخ����ل احل����رم اجل���ام���ع���ي، لف��ت��ا اإىل 

الطلبة  با�ستخدام  ال���رزاز  ال��دك��ت��ور  اع��ج��اب 

ل��و���س��ائ��ل ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي ب�����س��ورة 

من  الإي��ج��اب��ي��ة  الر�سائل  واي�����س��ال  اإيجابية 

النعيمات  و�سن  الطالبة  واأ���س��ارت  خاللها. 

اإىل اأن املبادرة املنبثقة من اجلامعة الأردنية 

تهدف اإىل اإ�سراك اأكرب �سريحة من الطلبة 

يف عملية �سنع القرار وعك�سها على املجتمع.

واأكدت اأن لقاء الطلبة مع رئي�ض الوزراء 

ك���ان م��ث��م��را، م�����س��ي��دة ب��ا���س��ت��ج��اب��ة احل��ك��وم��ة 

التخريج  ب��ت��اأج��ي��ل ح��ف��الت  امل���ب���ادرة  مل��ط��ل��ب 

رئي�ض  موقف  على  مثنية  اجلائحة،  بعد  ملا 

اأ�سحاب  للقاء  ال�سريعة  وا�ستجابته  ال��وزراء 

املبادرة.

ك���م���ا اأ�������س������ادت ال���ط���ال���ب���ة م���ي�������ض ال��ع�����س��اف 

بال�ستجابة ال�سريعة لرئي�ض الوزراء لأ�سحاب 

والتي  ملطالبهم  وال�ستماع  بهم  ولقائه  املبادرة 

انعك�ست ايجابا على الطلبة وذويهم.

ولفتت اإىل اأن ح�ساب “ قائمة الن�سامى” 

في�سبوك،  الجتماعي  التوا�سل  موقع  على 

���س��ه��د ال��ع��دي��د م��ن ع���ب���ارات ال�����س��ك��ر وال��ث��ن��اء 

مع  تعامله  وط��ري��ق��ة  ال����وزراء  رئي�ض  مل��وق��ف 

ال�سباب وال�سابات.

االنباط-عمان

ب��ح��ث وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ���س��الم��ة ح��م��اد يف 

وكالة  �سوؤون  مدير  مع  الربعاء  ام�ض  مكتبه 

ال��الج��ئ��ني  وت�سغيل  لإغ���اث���ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 

حممد  الردن  يف  )الأون����روا(  الفل�سطينيني 

ادار، عددا من المور ذات الهتمام امل�سرتك، 

ول ���س��ي��م��ا ال�����س��ب��ل ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��احل��م��اي��ة من 

ف����رو�����ض ك����ورون����ا ع���ل���ى ال���ت���ج���م���ع���ات وع��ل��ى 

ال���الج���ئ���ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني امل���ت���واج���دي���ن يف 

اململكة.

على  الردن  حر�ض  الداخلية  وزي��ر  واك��د 

التعاون بني اجلانبني، لفتا اىل  اآفاق  تعزيز 

الدولية،  الوكالة  دور  دع��م  ال���وزارة  ا�ستعداد 

واجل���ه���ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا خل��دم��ة ال��الج��ئ��ني 

والقت�سادية  ال�سحية  امل��ج��الت  خمتلف  يف 

وتلبية احتياجاتهم املختلفة.

وا����س���ار ح��م��اد اىل م��ت��ان��ة ال��ع��الق��ات التي 

الدولية  والهيئات  باملنظمات  الردن  تربط 

وخا�سة العاملة يف املجالت الن�سانية.

من جهته، عر�ض ادار، خطة الوكالة يف الأردن 

الالجئني  مل�ساعدة  تنفذها  التي  امل��ح��اور  واأب���رز 

يف  وخا�سة  ال��وك��ال��ة،  وموظفي  الفل�سطينيني 

اجلانب ال�سحي، من خالل مراكزها ال�سحية 

ال�سخ�سية  احل��م��اي��ة  وو���س��ائ��ل  م����واد  وت���وف���ر 

اخلا�سة بهم؛ للوقاية من فرو�ض كورونا مثل 

الكمامات والقفازات وغرها.

وا�ساد ادار باجلهود التي تبذلها احلكومة 

مل�����س��اع��دة ال���الج���ئ���ني، م��ب��ي��ن��ا اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز 

ع��الق��ات ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ط��رف��ني، و���س��رورة 

ات�����خ�����اذ الإج��������������راءات ال�����الزم�����ة ل��ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا 

وتطويرها.

االنباط-عمان

واإدارة  ل��الأم��ن  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ح�سل 

الأزمات على �سهادات الآيزو بعد حتقيقه 

هذه  و���س��درت  ع��امل��ي��اً،  املعتمدة  ال�����س��روط 

ال�سهادات عن �سركتي “دي ان يف” و”تيم 

“ املانحة ل�سهادات املطابقة  انرتنا�سونال 

العاملية.

عليها  ح�سل  ال��ت��ي  ال�����س��ه��ادات  وت�سمل 

 :90001 “ اآي��زو  املركز، �سهادة اجل��ودة 

املركز  تطبيق  اثبات  و�سهادة   ،“  2015
“ اآي���زو  امل��خ��اط��ر  مل��ب��ادئ وار����س���ادات ادارة 

اق���راراً  وتعترب   ،  ”2018  :  32000
والعملياتية  الدارية  بطواقمه  املركز  باأن 

يطبق املعاير الدولية يف ادارة الأزمات.

وي�����س��ع��ى امل��رك��ز اىل م��وا���س��ل��ة اجل��ه��ود 

وتر�سيخ  امل�����س��ت��م��ر  وال��ت��ح�����س��ني  ل��ل��ت��ط��وي��ر 

روح العمل اجلماعي خالل املرحلة املقبلة 

مواجهة  يف  الإجن��از  ه��ذا  على  واملحافظة 

باأ�سكالها املختلفة. الأزمات والكوارث 

ومت������ت ع���م���ل���ي���ة ال����ت����دق����ي����ق م�����ن ق��ب��ل 

ال�������س���رك���ات امل���ان���ح���ة ل�������س���ه���ادات امل��ط��اب��ق��ة 

ال��ع��امل��ي��ة ب��ن��ج��اح ب��ع��د اأن ق����ام ب��ه��ا ف��ري��ق 

اأ�سهر  م���دى  ع��ل��ى  امل��دق��ق��ني  م��ن  خمت�ض 

امل��رك��ز  يف  اجل����ودة  اإدارة  ن��ظ��ام  مب��راج��ع��ة 

وال��ت��اأك��د م��ن حتقيق ك��اف��ة ال���س��رتاط��ات، 

وبناء على نتائج التدقيق مت منح �سهادات 

املطابقة .

 ابو سليم وبخيت يؤديان اليمين 
القانونية 

 خرفان يلتقي مدير مركز الملك 
سلمان لإلغاثة

االنباط-عمان

اأدى الدكتور ربيع اأبو �سليم ووفاء بخيت، 

اليمني القانونية اأمام رئي�ض الوزراء الدكتور 

الأرب���ع���اء، بعد تعيينهما  ام�����ض  ال����رزاز،  عمر 

ع�سوين يف هيئة تنظيم قطاع الطاقة.

وح�سر اداء اليمني، وزير الطاقة والرثوة 

الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  ورئي�ض  املعدنية 

بالوكالة.

االنباط-عمان

ب����ح����ث م�����دي�����ر ع�������ام دائ�����������رة ال���������س����وؤون 

ام�ض  خ��رف��ان  رفيق  املهند�ض  الفل�سطينية 

الأربعاء مدير مركز امللك �سلمان لالإغاثة؛ 

الأردن،  العزيز احلزمي/فرع  �سعود بن عبد 

امل�ستقبلي  والتعاون  امل�سرتك  التن�سيق  اأطر 

ب���ني ال����دائ����رة وامل���رك���ز ل��ت��ح�����س��ني ال��ظ��روف 

املعي�سية والتنموية لالجئني الفل�سطينيني، 

املقيمني يف املخيمات يف الأردن.

وث���م���ن خ���رف���ان م�����س��اه��م��ة م���رك���ز امل��ل��ك 

�سلمان لالإغاثة والأعمال الإن�سانية بتعزيز 

من  املخيمات  لقاطني  الق��ت�����س��ادي��ة  املنعة 

الالجئني الفل�سطينيني.

ب�����دوره ع���ر����ض احل�����زمي اأب�����رز ن�����س��اط��ات 

الأرا�������س������ي  وداخ����������ل  الأردن،  يف  امل�����رك�����ز 

ا�ستمرار املركز  الفل�سطينية املحتلة، موؤكدا 

العون  ت��ق��دمي  يف  ال�سامية  ر�سالته  اأداء  يف 

وامل�����س��اع��دات الإغ��اث��ي��ة والإن�����س��ان��ي��ة، م��ق��دراً 

التعامل مع الالجئني من  الأردن يف  جهود 

خمتلف اجلن�سيات.

م���ن ج��ه��ت��ه اط��ل��ع خ���رف���ان احل����زمي على 

الفل�سطينية،  ال�سوؤون  دائ��رة  ن�ساطات  اأب��رز 

واخلدمات التنموية التي تقدمها لالجئني 

ت��ط��ورات  ور���س��د  اململكة،  يف  الفل�سطينيني 

الق�سية الفل�سطينية.

اخلمي�س   2/ 7 / 2020
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االنباط-عمان

�أول  خللال  �لأردن  يف  �ملتحدة  �لأمم  �أعلنت 

حو�ر عرب �لإنرتنت بعنو�ن: �إعادة �لبناء ب�شكل 

19، عللن ت�شكيل  كللوفلليللد  بللعللد جللائللحللة  �أفلل�للشللل 

�إطار مبادرة  جمموعة “متطوعني 75” �شمن 

)يو �أن 75(.

و�للشللتللقللدم �ملللجللمللوعللة �لللتللي تللتللكللون ملللن 75 

�شابة و�شابا متطوعني من خمتلف حمافظات 

لتنفيذ  �لأردن  �ملتحدة يف  �لأمم  �ململكة، بدعم 

)يو  مبادرة  �إطللار  �شمن  تندرج  �لتي  �لأن�شطة 

تز�منا مع  �لعام  �إطاقها هذ�  75(، وجرى  �أن 

�لذكرى 75 لتاأ�شي�س �ملنظمة �لأممية.

�لللعللام  بلللد�يلللة  �ملللتللحللدة مللنللذ  وتلللقلللوم �لأمم 

يف  �آر�ئللهللم  حللول  �ل�شعوب  �آر�ء  بجمع  �حللللايل 

يللريللدون  �للللذي  و�مل�شتقبل  �لعاملية  �لتحديات 

من خال ��شتبيان ق�شري يركز على �لأولويات 

�للللللدويل، و�إجلللللر�ء �شل�شلة  للللللتللعللاون  �لللرئلليلل�للشللة 

�لعاملية  �لتحديات  ملناق�شة  �فرت��شية  حللو�ر�ت 

�ملتحدة،  �لأمم  من  مطلوب  هو  ومللا  �لرئي�شة 

عندما تبلغ �ملنظمة 100 عام.

ومن�شق  �ملتحدة  لللاأمم  �ملقيم  �ملن�شق  وقللال 

�أندر�س بيدر�شن،  �لأردن  �لإن�شانية يف  �ل�شوؤون 

يريد   :”75 “متطوعني  جمللمللوعللة  خمللاطللبللا 

�لأمللللني �لللعللام لللللاأمم �ملللتللحللدة �ل�للشللتللمللاع �إىل 

�لنا�س يف جميع �أنحاء �لعامل، وخا�شة �ل�شباب، 

وم�شتقبل  �أفلل�للشللل  عللامل  �إىل  تطلعاتهم  حللول 

�أكلللر �إ�للشللر�قللا خا�شة �أنللله حللان �لللوقللت لإعلللادة 

�لبناء ب�شكل �أف�شل.

و�أ�شاف، نريد لل�شباب �أن تتاح لهم �لفر�شة 

للقيام بدورهم يف �لعامل �حلديث �لذي نعي�س 

فيه، و�لعامل �لذي نحاول �أن نبنيه، م�شيًفا �أن 

�إعادة  �شتلعب دور� كبري� يف  �لتقنيات �جلديدة 

�أمنللللاط حلليللاتللنللا وعللملللللنللا وتللفللاعلللللنللا مع  ت�شكيل 

ا �لعديد  بع�شنا �لبع�س، و�شي�شاحب ذلك �أي�شً

من �لتحديات �لتي يجب معاجلتها من خال 

�لعمل �جلماعي.

وتابع ، “على �لرغم من �أننا قطعنا �شوًطا 

كلللبلللري�ً علللللى ملللدى �لللعللقللود �ملللا�للشلليللة و�أجنلللزنلللا 

�لإنلل�للشللان  وحللقللوق  �لتعليم  جملللالت  يف  �لكثري 

ومعاجلة �لفقر وغريها، �إل �أنه ل تز�ل هناك 

�إىل  �أخلللرى نحتاج  فللروقللات كبرية يف جمللالت 

جائحة  نكافح  بينما  �لآن  خا�شة  معاجلتها، 

كوفيد 19، �لعدو غري �ملرئي �لذي يتطلب منا 

جميًعا �لعمل مًعا للتخفيف من �آثاره”.

�شندوق  مكتب  مللديللرة  قللالللت  جهتها،  مللن 

�لأمم �ملتحدة لل�شكان يف �لأردن، �إن�شر�ح �أحمد: 

جمموعات  مع  بالعمل  للغاية  فللخللورون  نحن 

�ل�شباب من جميع �أنحاء �لأردن يف هذه �ملبادرة، 

�ملللتللحللدة  ونللحللن ملللللتللزمللون يف �للشللنللدوق �لأمم 

لل�شكان ب�شمان �شماع �أ�شو�ت �ل�شباب و�حرت�م 

حقوقهم وتوفري مكان لهم على طاولة �حلو�ر. 

و�أ�شافت، يقدم �شندوق �لأمم �ملتحدة لل�شكان 

خال  من  �ملجموعة  لهذه  �خلللربة  من  عقوًد� 

دعلللم ملل�للشللاركللة �للل�للشللبللاب و�إ�للشللر�كللهللم يف ق�شايا 

�ل�شباب،  �ل�شحة �جلن�شية و�لإجنابية وحقوق 

لذلك من و�جبنا �شمان متكني �لبيئة لل�شباب 

من �جل �مل�شاركة �لإيجابية يف جمتمعاتهم.

�أمثلة  تقدمي  يو��شل  �لأردن  �أن  و�أو�شحت 

ممللليلللزة للللللعللامل و�ملللنللطللقللة علللن دور �للل�للشللبللاب 

يف �لللقلليللادة بللاأجللنللد�ت �لأعلللملللال �لللعللامللليللة؛ مثل 

و�ل�شام  و�لأمللللن  لل�شباب  �لللوطللنللي  �لتحالف 

�أطلللللق حديًثا  �للللذي  �لللعللاملللي  ، و�لتلللفلللاق   2250

دور  يللربز  و�لآن  �لإنلل�للشللاين،  �لعمل  يف  لل�شباب 

�ملتحدة  �لأمم  بللحللو�ر  �نللخللر�طللهللم  يف  �ل�شباب 

.”75 �أن  “يو 
نتائج  �ىل  �إ�شافة  �حللللو�ر�ت  هللذه  و�شتوفر 

.UN75 ليللللن(  �ون   75 �ن  )يلللو  �ل�للشللتللبلليللان 

�مل�شاركة  �شخ�س  لأي  ميكن  �لذي   online
��شرت�تيجيات  يف  ت�شمينها  ليتم  بلليللانللات  بلله، 

�لأمم �ملتحدة.

�شل�شلة  �لأردن  يف  �ملتحدة  �لأمم  و�شتجري 

ملللن �حللللللللو�ر�ت �إ�لللشلللافلللة لللدعللوتللهللا �لأردنللليلللني 

دقيقة  �لإنرتنت مدته  ��شتطاع عرب  لإجللر�ء 

“متطوعني  جمموعة  �شت�شاعد  كما  و�حلللدة، 

جمتمعاتهم  ومع  �أقر�نهم  مع  �لعمل  75” يف 

�إجللر�ء  مللن خللال  �حللللو�ر  �إىل  �لن�شمام  على 

�ل�شتطاع عرب �لإنرتنت.

و�للشلليللتللم تللقللدمي نللتللائللج �حللللللو�ر �لللعللاملللي يف 

�لحتفال �لر�شمي للذكرى �ل�شنوية 75 لاأمم 

 ،2021 �لثاين  وكانون  �ملقبل،  �أيلول  �ملتحدة يف 

�أف�شل  حول  نهائي  تقرير  ن�شر  �إىل  بالإ�شافة 

�ل�شبل لتحقيق نتائج هذه �حلو�ر�ت.

االنباط-عمان

جابر،  �شعد  �لدكتور  �ل�شحة  وزيللر  �أعلن 

�ملل�للس �لأربلللعلللاء، عللن �إدخللللال مللطللعللوم �لكبد 

�شمن  ملللرة  لأول  لللاأطللفللال   ” “�أ �لللوبللائللي 

برنامج �لتطعيم �لوطني .

وقللللال �للللدكلللتلللور جللابللر خللللال �لحللتللفللال 

باإطاق �ملطعوم من مركز �جلبيهة �ل�شامل، 

�إن �دخللللال �ملللطللاعلليللم مللن �أوللللويلللات �لللللوز�رة 

�لردن،  �أبناء  من  �لقادمة  �لجيال  حلماية 

�لقريب  �ملديني  على  �يجابي  �أثر  لها من  ملا 

و�لبعيد للو�شول ملجتمع قوي �شحيا.

وبني �ن �لردن يتمتع بنظام قوي ومتني 

�لفتاكة  �لمللر��للس  مللن  �لللعللديللد  على  ق�شى 

�ملللر�كللز  ولتجهيز  �ملطاعيم  برنامج  ويتابع 

�ل�شحية لتقدمي خدمة مميزة للمو�طنني.

ملللن جللهللتللهللا، قلللاللللت ملللديلللرة �لملللر��لللس 

هديل  �لللدكللتللورة  �ل�شحة  وز�رة  يف  �ل�شارية 

�ن  �لردنلليللة)بللرت�(  �لأنللبللاء  لللوكللالللة  �ل�شائح 

�ململكة،  �أطفال  جلميع  يقدم  �لكبد  مطعوم 

�حلماية  بهدف  �جلن�شية  عن  �لنظر  بغ�س 

ن�شيج  ي�شيب  �لللذي  �لفريو�شي  �ملللر�للس  مللن 

�لللكللبللد، ملل�للشللرية �ىل �ن �لأكللللر عللر�للشللة هي 

�لفئة �لعمرية دون6 �شنو�ت.

�أن �لتكلفة �ل�شنوية للمطعوم  ولفتت �ىل 

تقدر بنحو 3 مايني دينار.

“ميت  مطعوم  هو  �ملطعوم  �ن  و�و�شحت 

6 �أ�شهر على  بفارق  جرعتني  على  “ يعطى 
عمر �ل�شنة وت�شل فعاليته حلو�يل 94 باملئة 

لدى �لأطفال.

�رب  ميزك  �شركة  ممثلة  قالت  بللدورهللا، 

�نلللد دوم �مللللللوردة للللللمللطللعللوم دميلللا �للشللو�حلللة 

�شح  رغللم  �ولللويللة  �لردن  �أعللطللت  �ل�شركة  �ن 

�ملطعوم و�لطلب �لعاملي �لكبري عليه .

�شلباية  االأنباط-فرح 

�لعامة  �لللثللانللويللة  مللن طلبة  �لللعللديللد  �أجللمللع 

�لللتللوتللر  ملللن  حلللاللللة  �أن  علللللى  “�لتوجيهي” 
جل�شات  �أوىل  بللدء  مللع  بالتز�من  �مل�شهد  �للشللادت 

�لمتحان �لعام ل�شهادة �لدر��شة �لثانوية �لعامة 

لها  تقدم  و�لللتللي  �لأربللعللاء،  ،�أملل�للس  )�لتوجيهي( 

�ملهنية  �لللفللروع  تقدم طلبة  نللحللو،132062 حيث 

و�لأكادميية لمتحان مبحث �لريا�شيات،وطلبة 

فيما  �لنباتي،  �لنتاج  �لزر�عي لمتحان مبحث 

علوم  مبحث  يف  �ملللنللزيل  �لقت�شاد  طلبة  تللقللدم 

مهنية �خلا�شة، بح�شب جدول �لمتحانات.

“�لنباط” مع  �أجرتها  خا�شة  �أحللاديللث  ويف 

طلبة �لتوجيهي يف مديريات خمتلفة،�أكدو� على 

�أن ما يقارب �لربع �شاعة ذهب دون فائدة وذلك 

�لمتحانية  �لأور�ق  ت�شليم  يف  �لتاأخري  ب�شبب 

،مما ت�شبب بحالة من �لتوتر لدى �لطلبة.

�لللطللالللبللة �آيللللة ،�للللفلللرع �لللعلللللمللي،و�لللتللي تتبع 

ملديرية تربية عجلون،وحتديد� يف قاعة عرجان 

يقارب  مللا  �أن  للبنات،قالت  �ل�شاملة  �لللثللانللويللة 

لامتحان  �ملخ�ش�س  �لللوقللت  مللن  دقيقة   20 �ل 

ذهب دون �أن نح�شل على ورقة �لمتحان،وبعد 

�لتوتر  مللن  بحالة  �لللطللالللبللات  �شعرت  �لت�شليم 

وحتديد� ميا يتعلق يف �آلية �لتعامل مع �ملا�شح/

�للللقلللارئ �للل�للشللوئللي،�للشلليللمللا �نللله �أمللللر جللديللد على 

�لطاب وبحاجة لل�شرح و�لتو�شيح.

�إ�شر�ء  “�لأنباط” تلقت �شكوى من �لطالبة 
و�لتي تقدمت لامتحان يف نف�س �لقاعة، حيث 

قللالللت �إ�لللشلللر�ء �ن غلليللاب �لللتللعللاون بللني �ملللر�قللبللات 

�لقاعة،�شيما  يف  تللوتللر  �لللو�للشللع  ز�د  و�لللطللالللبللات 

�لللوقللت  تلللاأخلللر علللن  تلل�للشللللليللم ورق �لملللتلللحلللان  �ن 

�ملقرر،م�شرية �إىل �نه يف حال �شوؤ�ل �ملر�قبات عن 

�لجابة  كانت  �ل�شوئي  �ملا�شح  مع  �لتعامل  �آلية 

بعدم �ملعرفة و�لدر�ية.

و�أكدت �لعديد من �لطالبات على �أن متديد 

�لوقت نحو 10 دقائق مل يكن كافيا لاإجابة على 

حلل،وترحيل  بحاجة  �شوؤ�ل   40 يحمل  �متحان 

�لجابة �لنهائية �إىل �ملا�شح �ل�شوئي.

�أن  علللللى  لل”�لأنباط”  �أكللللد  عللامللر  �لأ�للشللتللاذ 

م�شتوى �لأ�شئلة تباين بني �ل�شهل و�ملتو�شط،�إل 

�أن �لوقت مل ي�شعف �لطبة،�شيما �ن �لجر�ء�ت 

�لللللتللللي �لللشلللبلللقلللت �لمللللتللللحللللان �حللللتللللاجللللت للللوقلللت 

�لن�شف  قر�بة  �لطلبة  ملكوث  طويل،بال�شافة 

�شاعة حتت ��شعة �ل�شم�س وذلك لتنفيذ خطو�ت 

�للللربوتلللوكلللول �للل�للشللحللي و�للللللذي و�للشللعللتلله وز�رة 

فايرو�س  من  وقائي  كاجر�ء�  و�لتعليم  �لرتبية 

فح�س  �إجللللللر�ء  فلليلله  “كورونا”�مل�شتجد،مبا 
�حلر�رة للطاب.

�لعا�شمة  يف  خا�شة  مللرمي،در��للشللة  �لطالبة 

يف  و��شح  ب�شكل  �لنظام  غياب  على  عمان،�أكدت 

�لتوجيهي،وقالت  �متحانات  مللن  �لول  �للليللوم 

�ملعيدين يختلف عن  �لطلبة  ��شئلة  �أن م�شتوى 

�أ�شئلة  �أن  �لللنللظللاملليللني،حلليللث  �لللطلللللبللة  ملل�للشللتللوى 

�لللذي  �ل�شرر  �أن  �شعوبة،�شيما  �كللر  �ملعيدين 

�لطلبة  جميع  طللال  “كورونا”  فايرو�س  �شببه 

ومل يقت�شر على فئة معينة،مت�شائلة عن �شبب 

�لختاف يف م�شتوى �ل�شئلة.

ملللن جللهللتلله تلللابلللع وزيلللللر �لللرتبلليللة و�لللتللعللللليللم 

�شهادة  �متحان  �شري  �لنعيمي  تي�شري  �لدكتور 

2020، وذلك  �لعام  �لعامة / �لمتحان  �لثانوية 

خللللال تللفللقللده ،�أمللل�لللس ،جمللمللوعللة ملللن �مللللر�كلللز 

�خلا�شة  �لعمليات  غرفة  وتفقده  �لمتحانية، 

�رتياحه  بللالمللتللحللان يف مللركللز �للللللوز�رة، مللبللديللاً 

لاإجر�ء�ت �لتي �تخذتها �لوز�رة ل�شمان تقدم 

�لطلبة لامتحان يف بيئة منا�شبة.  

حول  لعر�س  �لنعيمي  �لللدكللتللور  و��شتمع     

�أمني  بح�شور  �لعمليات،  غرفة  يف  �لعمل  �شري 

�لدكتورة  و�ملالية  �لإد�ريللة  لل�شوؤون  �لللوز�رة  عام 

جنلللوى قللبلليللات، ملللوؤكلللد�ً �لللشلللرورة �ل�للشللتللجللابللة 

ومتابعتها  �إليها  �لللو�ردة  للماحظات  �ل�شريعة 

ب�شكل فوري و�لإجابة على ��شتف�شار�ت �ملو�طنني 

بكل  و�إجلللر�ء�تللله  بللالمللتللحللان  �ملتعلقة  و�لللطلللللبللة 

�شفافية و�هتمام.

   و�أ�شاد بجهود �لقائمني على غرفة �لعمليات 

ومديريات  �للللوز�رة  مركز  يف  �مل�شاندة  و�لللكللو�در 

و�ملر�قبني  �لقاعات  وروؤ�للشللاء  و�لتعليم  �لرتبية 

على  �لوطنية  �لأجللهللزة  مع  بتكامل  تعمل  �لتي 

تنفيذ �إجر�ء�ت �لمتحان بال�شكل �ملخطط له. 

   وتهدف �لللوز�رة من �إن�شاء غرف �لعمليات 

�لثانوية  �مللتللحللان  �إجللللللر�ء�ت  �للشللري  متابعة  �إىل 

و�ل�شتف�شار�ت  �ملللاحللظللات  و��شتقبال  �لللعللامللة 

و�إجلللر�ء  �ملحلي  و�ملجتمع  �لطلبة  مللن  �لللللو�ردة 

�ملعاجلات �لازمة ب�شاأنها �أوًل باأول.

لل�شوؤون  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  عللام  �أمللني 

�ن  قبيات، �شرحت  و�ملللاللليللة، جنللوى  �لإد�ريللللة 

�لوز�رة لن تزيد �أي عامات لطلبة �لتوجيهي، 

مللوؤكللدة�أن ما يقدمونه يف �لمتحان �شيظهر يف 

�لنتائج.

و�أ�شافت قبيات، �إن مليون و400 �ألف كمامة 

�لتوجيهي  طلبة  على  توزيعها  �شيتم  وقللفللاز�ت 

و�لكو�در �لتعليمية، مو�شحة �أنه يف حالة ظهرت 

�أعر��س كورونا على �أحد طلبة �لتوجيهي �شيتم 

و�شعه يف غرفة �لمتحان �خلا�س، و�إذ� تبني �أن 

�شيلتحق  فاإنه  بالفريو�س  م�شاب  �لطلبة  �أحللد 

بالمتحان يف �لدورة �لتكميلية.

�أمني عام وز�رة �لرتبية و�لتعليم  فيما قال  

�لعجارمة،  نللو�ف  �لدكتور  �لتعليمية  لل�شوؤون 

�ل�شامة  وعنا�شر  �شبل  كل  “وفرت  �لللوز�رة  �إن 

�للشللري �لملللتلللحلللان مبنتهى  للل�للشللمللان  و�للللوقلللايلللة 

�لمتحان  �أن  �إىل  م�شري�  و�لي�شر”،  �ل�شهولة 

يعقد يف ظل ظرف ��شتثنائي ما يتطلب “تطبيق 

�لطلبة  �شامة  على  حفاظا  �شحي  بروتوكول 

و�لكو�در �لرتبوية �مل�شرفة على �لمتحان”.

بلغ  �لنظاميني  �لطلبة  علللدد  �أن  �إىل  يلل�للشللار 

علللدد طلبة  بلللللغ  فلليللمللا  104931 طللالللبللا وطللالللبللة 

�أعلللللد�د  وتللللوزعللللت   ،73286 �خللللا�لللشلللة  �للللدر��لللشلللة 

طللالللبللا   40554 بلللو�قلللع  لللامللتللحللان  �ملللتللقللدمللني 

مللن طلبة   22482 و  �لللنللظللاملليللني،  مللن  وطللالللبللة 

�لدر��شة �خلا�شة يف �لفرع �لعلمي، و 53616 من 

�لطلبة للنظاميني و 37356 من طلبة �لدر��شة 

�خلا�شة يف �لفرع �لأدبي.

ادخال مطعوم الكبد الوبائي أ ضمن برنامج التطعيم الوطني

اإلرباك يتصدر المشهد وتأخير بتسليم أوراق االمتحان للطالب
 في اليوم األول لـ »التوجيهي«
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املحلي

رمبا تكون دفعة �لتوجيهي هذ� �لعام �لأكر معاناة على �ملدى �ملنظور بالرغم من �جلهود �ملقّدرة 

من وز�رة �لرتبية و�لتعليم للتخفيف عن �لطلبة؛ فهذ� �لعام عانى �لطلبة من �إ�شر�ب �ملعلمني ومن 

جائحة كورونا؛ و�لظرفني كانا �شعبني فعًا على �لطلبة و�أهليهم؛ ومع ذلك خففت �لوز�رة مو�د�ً 

و�شح  متعدد  من  و�لإختيار  �لإمتحانات  �شهولة  حول  تطمينية  جرعة  و�أعطتهم  للطلبة  تعليمية 

وخطاأ كطبيعة لاأ�شئلة؛ ومع ذلك فالليلة هي �لتي ت�شبق �إمتحانات �لتوجيهي �أو �لثانوية �لعامة، 

متحان �لعام و�لذي ي�شكل مف�شا مهما يف حياة �ل�شباب �شوب �إختيار �مل�شتقبل وتخ�ش�شه  هذ� �لإ

ومهنته:

1. يف زمن كورونا �لتوجيهي له نكهة وطعم ولون �آخر؛ و�أنا �إذ �أحيي جهود وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

بدء�ً من معايل �لوزير مرور�ً باملعلمني و�لإد�ريني و�لفنيني حتى ت�شمل كل طو�قم �لوز�رة و�مليد�ن 

�لرتبوي؛ و�أبارك جهودهم لتخفيف وطاأة �لإمتحانات على �لطلبة مبختلف �لآليات؛ فاإنني �أي�شاً 

�أتطلع لأن يحقق �أبناءنا �لطلبة ما ي�شبون �إليه بحول �هلل تعاىل.

2. �أدعو �هلل خمل�شاً للطلبة �ملتقدمني لاإمتحان و�أهليهم كل موفقية ومتيز للو�شول �إىل ما 

ي�شبون �إليه؛ حيث ي�شكل هذ� �لإمتحان نقطة مف�شلية لهم لبناء م�شتقبلهم �لدر��شي و�لوظيفي 

وحياتهم �لعامة �أي�شاً؛ فهو �ملعيار �لرئي�س للتقييم لغايات �لقبولت �جلامعية و�إختيار �لتخ�ش�س 

�ملطلوب وفق رغبتهم وقدرتهم وحاجات �شوق �لعمل.

متحان ومهار�ته �ملطلوبة تر�كمية ل فزعوية وخ�شو�شاً يف ظل �أ�شئلة لبع�س �ملو�د تقي�س  3. �لإ

مدى �لفهم ل �ل�شم �أو �حلفظ؛ حيث �أ�شئلة زمن كورونا تختلف عما �شبق من حيث �لدقة كونها 

من  �أكللر  و�ل�شعفاء  �لو�شط  �لطلبة  ل�شالح  متيل  فهي  ولذلك  ومو�شوعية؛  متعدد  من  �إختيار 

�لكاملة؛ فاخلطاأ هنا يعّول عليه كثري�ً يف وزن  �لعامات  �لذين ي�شعون للح�شول على  �ملتميزين 

�لعامة �لنهائية.

تاأنيب؛ وهذ� �لدور حتماً  �أو  �إرها�س  �أو  4. �لر�حة �لنف�شية مطلوبة لبيئة �لطالب دون �شغط 

�أبناءهم  على  و�لآبلللاء  �لأمللهللات  مللن  و�أ�شفق  �أحلللّن  ومللن  للطلبة؛  �ملحيطة  و�لبيئة  �لأهلللل  �شيتبناه 

وبناتهم؟ لكن ورغم ذلك �حلر�س �لز�ئد �أحياناً يوؤول لاأرق و�لقلق مما يعطي نتائج �شلبية بع�س 

�لوقت؛ وخري �لأمور �أو�شطها لت�شري �لأمور بطبيعتها دومنا �إفر�ط �أو تفريط.

�إ�للشللتللعللد�د �لطالب نف�شه  هلللم  �للشللدقللاء جلللانللب �لطالب جللل مللهللم، لكن �لأ هلللل و�لأ 5. وقلللوف �لأ

ن بقية �لعو�مل عد� �إ�شتعد�د �لطالب نف�شه حتماً تاأثريها قليل ن�شبياً على �لتح�شيل  لاإمتحانات لأ

�لدر��شي؛ ولذلك فالأ�شا�س هو �لطالب و�إ�شتعد�ده �لرت�كمي وجهوده �ملبذولة من قبل �شو�ء لوحده 

�أو من خال �أ�شاتذته؛ لأن �إ�شتعد�د�ت �آخر حلظة ل جتدي نفعاً �لبتة.

6. ن�شيحة �أزجيها للطلبة �ملمتحنني �أن ينطلقو� لاإ�شتعد�د لاإمتحان �لقادم حال �إنهائهم �أي 

ن ذلك �شيوؤثر نف�شياً �شلباً على حت�شيلهم  متحان �لذي م�شى، لأ �إمتحان دون �لتقوقع يف �إجابة �لإ

ما  فيخ�شر  �لإمتحانات  من  �لقادم  على  �لرتكيز  ويفقدهم  يربكهم  بل  ل  �لقادمة؛  لاإمتحانات 

م�شى وما هو قادم.

7. نحتاج خللق بيئة �شحية حول طلبة �لتوجيهي دون �شغط �أو كبت �أو �إ�شتعجال، فالتح�شيل 

�لطلبة  مللن  �أكللر  هلللل  �لأ بللني  بالتح�شيل  �لتناف�س  �أن  ويللبللدو  ومللربمللج،  ممنهج  �شتعد�د  لإ يحتاج 

�أنف�شهم؛ ولذلك �أدعو �لأهل �لأعز�ء �لت�شّرف مع �أبناءهم �لطلبة كالأيام �لعادية دومنا خ�شو�شية 

لهذه �لأيام كي ل تنعك�س على �أبنائهم و�أد�ئهم.

8. يف معظم �لبيوت توجيهي وتعاون �جلري�ن و�جلميع مطلوب خللق بيئة �شحية لاإمتحان، 

وتعاون �جلميع يف ميز�ن وطنيتهم و�إن�شانيتهم؛ ونحمد �هلل تعاىل �أن �حلظر بعد منت�شف �لليل ما 

ز�ل قائماً يف زمن كورونا لينعك�س ذلك على بيئة �آمنة و�شحية وهادئة وب�شوية و�حدة لكل �لطلبة 

مما يعني م�شاو�ة يف بيئتهم دومنا �شجيج.

�إرتباطه  �أن نوؤمن باأن �لتوجيهي �إمتحان عادي رغم كل �لظروف �ملحيطة به، لكن  9. مطلوب 

�آثاره �لنف�شية على �لطلبة  ‘بعبع’ يف كل بيت، ولذلك مطلوب تخفيف  �أكبادنا يجعل منه  بفلذ�ت 

هل و�ملحيط؛ ويف زمن كورونا ليوؤمن �لأهل و�لطلبة باأن وز�رة �لرتبية و�لتعليم قلبها عليهم  و�لأ

للتخفيف عنهم وتب�شيط عملية �لإمتحان لي�شري بي�شر دومنا تعقيد�ت �أو �إرها�شات.

للطلبة  ترّقب  حالة  ي�شّكل  كورونا  زمللن  يف  فهو  بيت  كل  هاج�س  �لتوجيهي  كللان  �إن  ب�شر�حة: 

و�أهليهم �أكر، وثقافة �لتح�شيل �لدر��شي و�ملعدل و�إرتباطه بالتخ�ش�س �مل�شتقبلي للطالب جعلت 

�أمللر�ً مقلقاً ومتو�رث مع �لأجيال لاأ�شف، و�ملطلوب �لبحث عن و�شائل ر�حة ل قلق للطلبة  منه 

متحان كي يبدعو� �أكر، و�لنوم مبكر� هو �إحد�ها! ومطلوب �لإميان باجلرعة �لتطمينية  قبل �لإ

�لتي دوماً يف خندق �لطلبة ول�شاحلهم؛ ولهذ� فباإمكان �لطلبة  من لدن وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

و�أهليهم �لبناء على ذلك ليطمئنو� وينامو� قريري �لأعني دومنا قلق على م�شتقبلهم �أو نتائجهم 

ليفرح �جلميع بالقادم.

د.محمد طالب عبيدات

ليلية التوجيهي في
 زمن كورونا

 شباب كلنا األردن بإربد تقدم خدماتها 
لطلبة الثانوية العامة

 بدء اجتماعات اللجنة االستشارية لوكالة 
الغوث الدولية بعمان

االنباط-عمان

قدمت هيئة �شباب كلنا �لأردن، �لذر�ع 

�لثاين  عبد�هلل  �مللك  ل�شندوق  �ل�شبابية 

للللللتللنللملليللة، مللنللذ �للشللبللاح �مللل�لللس �لربللللعللللاء، 

جلميع  و�لإنلل�للشللانلليللة  �ل�شحية  خللدمللاتللهللا 

�لللطلللللبللة �ملللتللقللدمللني لمللتللحللان �لللثللانللويللة 

�لعامة يف جميع قاعات مد�ر�س حمافظة 

�إربد.

وقلللللللال مللنلل�للشللق �للللهللليلللئلللة/ فلللللرع �إربلللللد 

متطوع   500 نللحللو  �إن   ، مللر��للشللدة  �للشللامللر 

�لهيئة  و�للشللابللات  �للشللبللاب  ملللن  ومللتللطللوعللة 

�لرتبية  مديريات  مللع  وبالتعاون  قللامللو� 

و�لللتللعللللليللم وملللديلللريلللات �لأملللللن �للللعلللام يف 

حمافظة �إربد منذ �شباح �ليوم با�شتقبال 

طلللللبللة �للللثلللانلللويلللة �للللعلللاملللة يف مللد�ر�للشللهللم 

لهم  �ملخ�ش�شة  �لللقللاعللات  �ىل  و�إر�للشللادهللم 

توزيع  �لتباعد �جل�شدي مع  وحثهم على 

و�لقفاز�ت عليهم. �لكمامات 

وبللني �ملللر��للشللدة �أن هللذه �ملللبللادرة جللاءت 

�للشللمللن بللرنللامللج �أطلللللقللتلله �لللهلليللئللة بللعللنللو�ن 

لروؤية  تنفيذ�  نتطوع”،  �لردن  “لأجل 
جالة �مللك عبد�هلل �لثاين وويل �لعهد، 

فعاليات  �إجنللاح  على  �ل�شديد  وحر�شهم 

�لثانوية �لعامة يف ظل �لظروف  �متحان 

�لكورونا، وحتقيق  وباء  �لر�هنة وجائحة 

جلميع  �لعامة  �ل�شامة  درجلللات  �أق�شى 

�لطلبة.

االنباط-عمان

�فللتللتللح ملللديلللر عللللام د�ئللللللرة �لللل�لللشلللوؤون 

خللرفللان  رفلليللق  �ملللهللنللد�للس  �لفل�شطينية 

�مللل�لللس �لأربلللللعلللللاء، �جلللتلللملللاعلللات �للللللجللنللة 

�ل�للشللتلل�للشللاريللة لللوكللالللة �لللغللوث �لللدوللليللة 

)�لأونرو�(، بهدف بحث ��شرت�تيجيتها 

وبللللللرنللللللامللللللج  �للللللللتلللللللربعلللللللات  جللللللمللللللع  يف 

�إ�شاحاتها.

�لعمل  �شري  �لجتماعات  �شتتابع  كما 

و�حلللوكللمللة  �لإد�رة  ملللبلللادر�ت  تنفيذ  يف 

�ل�شابقة  �ل�شت�شارية  �للجنة  وتو�شيات 

لعام  �لللثللاين  ت�شرين  �شهر  يف  �للل�للشللادرة 

2019 ومدى ��شتجابة وكالة �لغوث لها.

�لف�شل يف حتقيق  �إن  خللرفللان:  وقللال 

هللللذه �لللللروؤيللللة لللله تللبللعللات خلللطلللرة على 

مع  خا�شة  و��شتقر�رها،  �ملنطقة  �أمللن 

وزيللادة  و�لياأ�س  �لغ�شب  م�شاعر  تعمق 

�حتمالت تفجر �لأو�شاع يف حال نفذت 

من  �أجللز�ء  ب�شم  خمططاتها  �إ�شر�ئيل 

�لغربية. �ل�شفة 

و�أ�شاف �أن �لأردن بقيادة جالة �مللك 

�حلفاظ  �أهمية  يوؤكد  �لثاين،  �هلل  عبد 

لبناء  �شروري  كا�شتثمار  �لأونللرو�  على 

�ل�شام و�ل�شتقر�ر �لإقليمي و�لدويل، 

�شتناق�س  �لجتماعات  هذه  �أن  مو�شحا 

�لأونرو�  عمل  وبر�مج  و�أن�شطة  ق�شايا 

و�خلللللدمللللات �للللتلللي تللقللدمللهللا لللاجللئللني 

�لرئي�شة  و�لللتللحللديللات  �لفل�شطينيني 

يف  عملياتها  مناطق  يف  تو�جهها  �لتي 

ظل فريو�س كورونا.

�لللتللي  �لجلللتلللملللاعلللات  �أن  �إىل  يللل�لللشلللار 

دولللة   30 فيها  ت�شارك  يللومللني،  ت�شتمر 

�لعربية  �للللدول  �أعلل�للشللاء وممللثلللللون عللن 

�لفل�شطينيني  لللاجللئللني  �مل�شت�شيفة 

و�ملجموعة  لللاأونللرو�  �ملللانللحللة  و�للللدول 

�لعربية على  �لدول  �لأوروبية وجامعة 

“�لفيديو كونفر�ن�س”. وحدة �لربط 



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان 

احلاج  خليل  عمان  جت��ارة  غرفة  رئي�س  اك��د 

االقت�سادية  اململكة  تعزيزعالقات  اأن  توفيق 

وال��ت��ج��اري��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة م���ع ت��رك��ي��ا متثل 

الوطني. لالقت�ساد  م�سحلة 

و����س���دد احل����اج ت��وف��ي��ق خ���الل ل��ق��اء جمل�س 

اململكة  لدى  الرتكي  ال�سفري  مع  الغرفة  ادارة 

ال�سادرات  زيادة  �سرورة  على  اأرام��از  ا�سماعيل 

االردن����ي����ة ل��ل�����س��وق ال���رتك���ي���ة واال����س���ت���ث���م���ارات 

الرتكية يف االردن.

واو�سح ان الغرفة ترتبط بعالقات ت�ساركية 

مع غرفة جتارة ا�سطنبول وغرف جتارة تركية 

لهذه  بامل�ستقبل  ايجابية  نتائج  وهنالك  اخرى 

كورونا  فريو�س  جائحة  ان  اىل  الفتا  العالقة 

امل�ستجد اأخرت التوا�سل بني الطرفني.

وا�سار احلاج توفيق اىل ان الغرفة مع اعادة 

اتفاقية التجارة احلرة بني البلدين �سمن اأطر 

و�سروط جديدة حتقق امل�سالح لكال الطرفني 

اقت�ساد  يكن يف م�سلحة  الغاءها مل  ان  موؤكدا 

البلدين.

وب����ني ان ال���غ���رف���ة ب�����س��دد اط�����الق م��ن�����س��ة 

ال��ك��رتون��ي��ة ل��ل��م�����س��اع��دة ع��ل��ى ت��ع��زي��زع��الق��ات 

للفر�س  والت�سويق  االقت�سادية  وتركيا  االردن 

اال�ستثمارية والتجارية املتوفرة لدى البلدين.

ت�سهد  ب��ان  املة  ع��ن  الغرفة  رئي�س  واع��رب 

امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة زي����ادة يف ح��ج��م اال���س��ت��ث��م��ارات 

بهذه  للقيام  ال�سفارة  داع��ي��ا  ب���االردن  الرتكية 

اجل���ه���د وت���ع���ري���ف رج�����ال االع����م����ال ب��ال��ف��ر���س 

اال�ستثمارية.

م�����س��ت��وردات  ان  اىل  ت��وف��ي��ق  احل�����اج  ول���ف���ت 

بن�سبة  املا�سي  العام  ارتفعت  تركيا  من  االردن 

 442 مقابل  دوالر  مليون   882 اىل  لت�سل   %14

مليون دوالر مقارنة مع عام 2018.

االردنية  ال�سادرات  انخفا�س  اىل  ا�سار  كما 

43 % لت�سل اىل  اىل تركيا العام املا�سي بن�سبة 

46 مليون دوالر مقابل 81 مليون دوالر مقارنة 

مع عام 2018.

ازمة كورونا اكدت  ان  واو�سح احلاج توفيق 

احلاجة اىل بناء اتفاقية جتارة حرة قريبا كون 

املنتج الرتكي يعد البديل االف�سل لالردن عن 

م�ستوردات دول اخرى.

ب��الده  ان  اىل  ارام����از  ال�سفري  ا���س��ار  ب���دورة 

ا�سرائيل  تدعم املوقف االردين الراف�س لقرار 

ان  م��وؤك��دا  ج��دي��دة،  فل�سطينية  ارا���س��ي  ب�سم 

اململكة تقوم مبعاجلة املو�سوع ب�سكل ناجح.

ال�سم وموقفها  ان تركيا �سد قرار  واو�سح 

على  م�سددا  اخل�سو�س  بهذا  و�سريح  وا���س��ح 

الها�سمية  الو�ساية  اي�سا  بقوة  ان بالده تدعم 

على املقد�سات يف القد�س.

وا����س���اد ال�����س��ف��ري ال���رتك���ي ب��ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي 

والتدابري  كورونا  ازم��ة  ملف  االردن  فيها  ادار 

ال����الزم����ة ال���ت���ي و���س��ع��ه��ا ل���ت���ج���اوز ت��ب��ي��ع��ات��ه��ا 

واخطارها وحماية �سالمة و�سحة املواطنني.

وب���ني ان ع��الق��ات ال��ب��ل��دي��ن وط��ي��دة وت��ق��وم 

�سرورة  على  م�سددا  والتعاون،  ال�سداقة  على 

م��ب��ادالت��ه��م��ا  ع��ل��ى  ينعك�س  ذل���ك مب��ا  ا���س��ت��ث��م��ار 

امل�سرتكة. امل�ساريع  التجارية واقامة 

اال���س��ت��ث��م��ارات  تو�سيع  ���س��رورة  ع��ل��ى  و���س��دد 

قيمة  ذات  ق��ط��اع��ات  واخ���ت���ي���ار  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 

على  للعمل  ال�سفارة  ا�ستعداد  موؤكدا  م�سافة 

ت�سهيل ودعم ا�ستثمارات بالده يف االردن.

وا�سار اىل �سرورة تعزيز التعاون ال�سياحي 

باال�سافة  خا�سة،  برامج  وو�سع  البلدين  بني 

زوال  بعد  التجارية  الوفود  زيارات  تكثيف  اىل 

قطاعات  على  والرتكيز  كورونا  فريو�س  ازمة 

معينة لزيادة التبادل التجاري.

وعر�س اع�ساء جمل�س ادارة الغرفة خالل 

تطوير  تهم  التي  الق�سايا  من  العديد  اللقاء 

االقت�سادية. البلدين  عالقات 

الرتكية  ال�سركات  ت�سجيع  �سرورة  واك��دوا 

امل�������وارد  ب���خ���ا����س���ة يف  ب���������االردن  ل���ال����س���ت���ث���م���ار 

وزي��ادة  التحتية  والبنى  وال�سياحة  الطبيعية 

التجارية البلدين  مبادالت 

اق����ام����ة ���س��ن��اع��ات  وا������س�����اروا اىل �����س����رورة 

م�سرتكة وبخا�سة تلك التي ميلك االردن فيها 

و�سرورة  كورونا  ازم��ة  خالل  ظهرت  جناحات 

اقامة معر�س �سناعي تركي باالردن.

وط��ال��ب��وا ب���زي���ادة اع����داد ال��ط��ل��ب��ة االت����راك 

العربية باالردن، وزيادة  اللغة  الذين يتعلمون 

االف�������واج ال�����س��ي��اح��ي��ة ال���رتك���ي���ة ال���ق���ادم���ة اىل 

اململكة.

الغرفة  ادارة  اع�ساء جمل�س  اللقاء  وح�سر 

نبيل اخلطيب وطارق الطباع وبهجت حمدان 

ومدير  ب��دران  جمال  واملهند�س  البنا  وخطاب 

عام الغرفة ه�سام الدويك .

االنباط- عمان 

ال��دك��ت��ور  اأك���د رئ��ي�����س هيئة االإ���س��ت��ث��م��ار 

ج��اذب��ة  ب��ي��ئ��ة  االأردن  اأن  ال������وزين  خ���ال���د 

كورونا  جائحة  تاأثري  فرغم   ، لالإ�ستثمار 

ما  اأن��ن��ا  اإىل  ال��ع��امل  اإقت�سادات  اغلب  على 

زل��ن��ا ن�����س��ت��ب�����س��ر ك���ل خ���ري ب��ال��ق��ادم وال���ذي 

���س��ي��ك��ون ل��ه اأث���ر اإي��ج��اب��ي ع��ل��ى االإق��ت�����س��اد 

ج��ائ��ح��ة  وخ������الل  اأن������ه  م�����وؤك�����داً  االأردين، 

م�سروع   50 وترخي�س  ت�سجيل  مت  كورونا 

اإ�ستثمارية  قطاعات  يف  جديد  اإ�ستثماري 

م��ت��ن��وع��ة. ج���اء ذل���ك خ���الل ل��ق��اء نظمته 

هيئة اال�ستثمار بالتعاون مع جمعية رجال 

االت�سال  تقنية  ع��ر  االأردن��ي��ني  االأع��م��ال 

اأردنيني مغرتبني  اأعمال  رجال  املرئي مع 

رئي�س  م��ن  ك��اًل  وبح�سور  اأوروب����ا  دول  يف 

االأردن��ي��ني حمدي  االأع��م��ال  جمعية رج��ال 

ال��ط��ب��اع، ون���ائ���ب رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة ���س��ي��دات 

ورج������ال االأع����م����ال االأردن�����ي�����ني امل��غ��رتب��ني 

ت����وا�����س����ل ال����دك����ت����ور ح�������س���ن ال�����رم�����اوي، 

فايز  اإي��ط��ال��ي��ا  دول���ة  يف  االأردين  وال�سفري 

خ����وري، وع����دد ك��ب��ري م��ن رج����ال االأع��م��ال 

االأردنيني املغرتبني يف دول اأوروبا.

واأ����س���اف ال�����وزين اأخ���ذن���ا ع��ل��ى ع��ات��ق��ن��ا 

و�سوت  بيت  نكون  ان  االإ�ستثمار  هيئة  يف 

املرجعيات   توحيد  بهدف  وذل��ك  امل�ستثمر 

كافة  مع  امل�ستثمر  متثل  واح��دة  مظلة  يف 

اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة مم����ا ���س��ي��ع��م��ل ع��ل��ى 

اإخ���ت�������س���ار ال����وق����ت واجل����ه����د وخ���ل���ق ب��ي��ئ��ة 

للم�ستثمرين. ومناف�سة  اإ�ستثمارية جاذبة 

يف  �سهولة  ع��ن  يبحث  امل�ستثمر  وق���ال: 

جاذبة  اإ�ستثمارية  فر�س  وعن  االإج��راءات 

االإ�ستثمار  هيئة  يف  قمنا  ل��ذل��ك  وواع����دة، 

درا�سات  يت�سمن  اإ�ستثماري  ملف  ب��اإع��داد 

جدوى مبدئية باأهم الفر�س االإ�ستثمارية 

كال�سناعة  متنوعة  قطاعات  يف  ال��واع��دة 

واخلدمات  وال�سياحة  وال�سحة  والرزاعة 

وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات، وه���ذه ال��ف��ر���س 

امل��وق��ع  خ��الل  م��ن  عليها  للتعرف  م��ت��اح��ة 

خالل  ومن  االإ�ستثمار  لهيئة  االإلكرتوين 

ت��ط��ب��ي��ق ال����ك����رتوين ذك�����ي خ���ا����س ب��ه��ي��ئ��ة 

. االإ�ستثمار 

االأردن����ي����ة  ال����دول����ة  اأن  ال�������وزين  وزاد 

وب��ت��وج��ي��ه��ات م��ل��ك��ي��ة ���س��ام��ي��ة اإ���س��ت��ط��اع��ت 

ال��ع��امل خا�سة يف  اإه��ت��م��ام  تكون حم��ط  اأن 

على  وق��درت��ه  ك��ورون��ا  جائحة  م��ع  تعامله 

موؤ�س�سات  دول��ة  انه  مثبتاً  املرحله،  جت��اوز 

قادرة على التعامل مع اأي حاالت طارئة.

 وخ�����الل ال���ل���ق���اء مت ا���س��ت��ع��را���س اأه���م 

االأردن،  يف  الواعدة  اال�ستثمارية  الفر�س 

اإ�سافة  واال�ستثمار  االأعمال  وبيئة  ومناخ 

ب����ه احل��ك��وم��ة  ق���ام���ت  ال������ذي  ال�������دور  اإىل 

االأردنية وهيئة اال�ستثمار  يف التعامل مع 

يف  امل�ستقبلية  واخل��ط��ط  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة 

الرتويج وجذب ومتكني اال�ستثمار.

رئي�س جمعية رجال االعمال االردنيني 

امل�ستمر  التعاون  على  اأك��د  الطباع  حمدي 

م���ع ه��ي��ئ��ة االإ����س���ت���ث���م���ار وال�����س��ع��ي ال���دائ���م 

اإ���س��ت��ق��ط��اب امل��زي��د م��ن اال���س��ت��ث��م��ارات  اإىل 

ومناف�سة  ج��اذب��ة  اإ�ستثمارية  بيئة  وخ��ل��ق 

االإق���ت�������س���اد  اأن  م����وؤك����داً  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن، 

للم�ستثمرين،  وج����اذب  م�ستقر  االأردين 

االأردن  يف  االأجنبي  االإ�ستثمار  حجم  فبلغ 

قطاعات  يف  دوالر  مليار   36 جمموعه  م��ا 

متنوعة،  وجتارية  واإ�ستثمارية  اإقت�سادية 

اإ�ستثمارية  بيئة وفر�س  االأردن ميلك  واأن 

من  العديد  ويف  امل�ستثمرين  لكافة  جاذبة 

القطاعات.

اإي��ط��ال��ي��ا  دول���ة  ل���دى  االأردين  ال�����س��ف��ري 

ال�����س��ف��ارة  اأن  اأك�����د  ف���اي���ز خ�����وري  ال�����س��ي��د 

الت�سهيالت  االأردنية جاهزة لتقدمي كافة 

وال���ت���ع���اون م���ع امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ال���راغ���ب���ني 

االأردن،  اإىلى  اإ���س��ت��ث��م��ارات��ه��م  ب��ت��وج��ي��ه 

ويف  االإي���ط���ال���ي���ة  ال�������س���رك���ات  اأن  م�����وؤك�����داً 

ظ����ل ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا اأ����س���ب���ح���ت ت��ب��ح��ث 

ع��ن ���س��راك��ات اإ���س��ت��ث��م��اري��ة دول���ي���ة، ل��ذل��ك 

ي��ج��ب و����س���ع خ��ط��ط ت��روي��ج��ي��ة وف��ر���س 

يف  خا�سة  حمددة  قطاعات  يف  اإ�ستثمارية 

تتنا�سب  للم�ستثمرين  ج��اذب��ة  ق��ط��اع��ات 

بعد  اجلديدة  االإ�ستثمارية  التوجهات  مع 

جائحة كورونا.

االأعمال  ورجال  �سيدات  جمعية  رئي�س 

االأردن����ي����ني امل��غ��رتب��ني ت��وا���س��ل ال��دك��ت��ور 

توا�سال  هناك  اأن  قال:  الرماوي،  ح�سن 

م�����س��ت��م��را ودع���م���ا م���ن ه��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار  

للم�ستثمرين االأردنيني يف اخلارج، موؤكداً 

اأن املغرتبني االردنيني يف اخلارج  ي�سكلون 

والتقارير  االح�سائيات  من  الكثري  وف��ق 

14% م����ن  اج���م���ايل ع��دد  م���ا ال ي��ق��ل ع���ن 

�سكان االردن واغلبية هوؤالء يتواجدون يف 

منطقة اخلليج والواليات املتحدة واوروبا 

يجب  ل��ذل��ك  ال��ع��امل،  ان��ح��اء  خمتلف  ويف 

العمل من قبل احلكومة على تقدمي دعم 

اأكرث ومزايا حتفيزية مناف�سة للمغرتبني 

لتوجيه  لت�سجيعهم  وذل����ك  االأردن����ي����ني، 

اأعمالهم واإ�ستثماراتهم اإىل االأردن.

االإ����س���ت���ث���م���ار و���س��م��ن  ه��ي��ئ��ة  اأن  ي���ذك���ر 

خ��ط��ت��ه��ا ال��رتوي��ج��ي��ة ت�����س��ع��ى م���ن خ��الل 

ال��ت��وا���س��ل م���ع اأب���ن���اء ال���وط���ن امل��غ��رتب��ني 

االأع��م��ال  ببيئة  تعريفهم  اإىل  اخل���ارج  يف 

االأردن  يف  اال�����س����ت����ث����م����اري����ة  وال����ف����ر�����س 

ي�ستطيعون  التي  اال�ستثمارية  واحلوافز 

بو�سلة  ت��وج��ي��ه  ح��ال  يف  عليها  احل�����س��ول 

اأعمالهم اإىل االأردن.

الوزني: 50 مشروع إستثماري رخصت خالل جائحة كورونا

الحاج توفيق: تعزيز العالقات االقتصادية مع تركيا مصلحة اردنية

اخلمي�س    2  /  7  / 2020

االنباط- عمان 

من  واملقايي�س  املوا�سفات  موؤ�س�سة  ���س��ددت 

رقابتها على األ��ع��اب االأط��ف��ال، يف ظل اإج���راءات 

ت��خ��ف��ي��ف احل��ظ��ر ال���ن���اجت ع���ن ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

وفتح القطاعات االقت�سادية واالأ�سواق واملراكز 

التجارية والتي تتزامن مع بدء العطلة ال�سيفية 

التي يعي�سها الطلبة يف هذه االأي��ام، حيث يزداد 

اإقبال االأهايل على �سراء االألعاب الأطفالهم.

هي  واملقايي�س  املوا�سفات  موؤ�س�سة  وتعتر   

اجلهة الرقابية االأوىل املعنية ب�سمان اأن تكون 

ال��ع��اب االأط���ف���ال امل�����س��ت��وردة وامل�����س��ن��ع��ة حمليا 

واملطروحة يف االأ�سواق اآمنة لال�ستخدام، ولهذا 

لتعليمات  املنتجات  ه��ذه  تخ�سع  املوؤ�س�سة  ف��اإن 

�سالمة االألعاب رقم )4( لعام 2010 وتعديالتها 

القيا�سية  للموا�سفات  وفقا  االألعاب  وُتفح�س 

االأردنية املعتمدة.

وتقوم املوؤ�س�سة من خالل فروعها ومكاتبها 

يف املراكز اجلمركية بت�سديد الرقابة على جميع 

التفتي�س  مديرية  تقوم  كما  امل�ستوردة  االألعاب 

بتكثيف جوالتها امليدانية للتفتي�س على االألعاب 

بالك�سف  وذل��ك  املحلية  االأ���س��واق  املطروحة يف 

و�سحب  عليها  املثبتة  املعلومات  وتدقيق  عليها 

املخترات  يف  للفح�س  واإر�سالها  منها  عينات 

النتائج  ظهور  وعند  املوؤ�س�سة،  ل��دى  املعتمدة 

اأن  ال�سالمة،  ال���س��رتاط��ات  وف��ق��اً  تقييمها  يتم 

اإمكانية  يتوفر  التي ال  االأل��ع��اب  اأ�سناف  بع�س 

عليها ح�سياً  التفتي�س  يتم  لفح�سها  خمرياً 

من قبل كوادر املوؤ�س�سة والذين ميتلكون قدرات 

علمية وفنية عالية توؤهلهم للحكم على مدى 

اأم�����ان و���س��الم��ة امل��ن��ت��ج وي��ت��م ذل���ك م���ن خ��الل 

تدقيق بطاقة البيان املثبتة على املنتج والتحقق 

م��ن �سحتها وجت���ري امل��را���س��الت ال��الزم��ة مع 

حال  يف  الدوليني  واخل���راء  العاملية  ال�سركات 

اقت�سى االأمر ذلك، م�سددة على اأهمية االألعاب 

فاإن  وبالتايل  ال�سليم،  الطفل ومن��وه  يف تطور 

لالأطفال  وال�سليمة  االآم��ن��ة  االأل���ع���اب  ت��وف��ري  

وامل�ستورد واجلهات  ال�سانع  م�سوؤولية  هي من 

الرقابية.

موؤ�س�سة  اأن  والتقارير  االإح�سائيات  وت�سري 

ح��وايل  م��ع  تعاملت  ق��د  واملقايي�س  املوا�سفات 

اأط��ف��ال  ال��ع��اب  اإر���س��ال��ي��ة حت��ت��وي على   )5773(

وق���د مت فح�س   ،2019 ع���ام  م�����س��ت��وردة خ���الل 

حوايل )510( عينة يف املخترات املعتمدة لدى 

املوؤ�س�سة، وقد اأظهرت نتائج الفح�س املخري 

التي قد توؤدي  املخالفات  العديد من  واحل�سي 

اإىل تعر�س االأطفال اإىل خماطر �ستى مثل اأن 

يدخل يف تركيب اللعبة اأج��زاء �سغرية مما قد 

يعطي الفر�سة البتالع الطفل قطعة �سغرية 

عمر  م�ستوى  م��ع  اللعبة  تنا�سب  وع���دم  منها، 

مكونة  متعددة  ب��األ��وان  اللعبة  وده���ن  الطفل، 

ال��ر���س��ا���س،  م��ث��ل  ���س��ام��ة  م����واد كيميائية  م���ن 

واحل��واف وال��روؤو���س احل��ادة وال�سقوق التي قد 

اأو تخد�سه، واحتوائها على مادة  جترح الطفل 

“الفثاليت” اخلطرية التي ت�سبب العديد من 
هذه  ت��وزع��ت  وق��د  املختلفة  ال�سحية  امل�ساكل 

املخالفات على اأنواع عديدة من العاب االأطفال 

البال�ستيكية  واالأل��ع��اب  املح�سوة،  ال��دم��ى  مثل 

اللينة )الطرية( وقطع الرتكيب و”خراخي�س” 

االأطفال وامل�سد�سات ذات الراأ�س املطاطي القابل 

لالأطفال  امل�ستعمل  املكياج  وعلب  لالنف�سال 

االإج����راءات  باتخاذ  املوؤ�س�سة  وق��ام��ت  وغ��ريه��ا، 

ل�سمان  املخالفة  املنتجات  تلك  بحق  ال��الزم��ة 

ع��دم ت��واج��ده��ا يف االأ���س��واق املحلية م��ن خالل 

اإعادة ت�سديرها اأو اإتالفها.

ومنذ �سدور تعليمات تنظيم عمل موؤ�س�سات 

و�سركات االألعاب النارية والتي منعت ا�سترياد 

بكافة  االأطفال  امل�ستخدمة من قبل  املفرقعات 

اأ�سكالها مبا يف ذلك )الفتا�س( �سددت املوؤ�س�سة 

الرقابة ملنع دخول هذا النوع من امل�ستوردات اإىل 

املفرقعات  من  كميات  �سبط  ح��ال  ويف  اململكة، 

اأو على الب�سطات فيتم م�سادرتها  يف االأ���س��واق 

اآم���ن���ة ب��ال��ت��ع��اون مع  واإت���الف���ه���ا ب��ط��رق علمية 

اجلهات الر�سمية املعنية، كما يتم حتويل  بائعها 

قانون  بحقه  يطبق  حيث  الق�سائية،  للجهات 

املوا�سفات واملقايي�س والذي ين�س على تغرميه 

من األف اإىل 10 اآالف دينار اأو باحلب�س مدة ال 

تقل عن اأربعة اأ�سهر وال تزيد على �ستة اأ�سهر، 

اأو بكلتا العقوبتني بح�سب ال�سرر الذي اأحدثه 

املنتجات  ا�ستخدام املفرقعات، حيث متثل هذه 

الذي  واالأذى  االإ�سابات  لكرثة  حقيقياً  خطرا 

تعتر م�سوؤولة  كما  ب��االأط��ف��ال حت��دي��دا  يلحق 

ال�سوتي الذي  التلوث  اأخ��ط��ار احل��رائ��ق و  عن 

اأن  ي�سببه انفجارها  كما ميكن لتلك االأل��ع��اب 

تلحق اأ�سرارا باالأذن و جروحا مل�ستعمليها علما 

اأن انفجار مفرقعة يف اليد ميكن اأن يت�سبب يف 

قد  العني  ورميها على  االأ�سابع،  بع�س  فقدان 

يوؤدي اإىل فقدان الب�سر.

يف  االأه���ل  دور  اأن  على  املوؤ�س�سة  وت�سدد  كما 

ومراقبتهم  الأطفالهم  املنا�سبة  اللعبة  اختيار 

اأه��م��ي��ة ع��ن دور اجلهات  اأث��ن��اء ال��ل��ع��ب، ال يقل 

لعمر  املالئمة  اللعبة  اختيار  اأن  اإذ  الرقابية، 

غاية  اأم��ر يف  اإدراك���ه  مل�ستوى  واملنا�سبة  الطفل 

االأه��م��ي��ة ول��ذل��ك يجب اأن ي��ت��اأك��د االأه����ل قبل 

�����س����راء ال��ل��ع��ب��ة م����ن وج������ود م��ع��ل��وم��ات مهمة 

العمر  م��ث��ل  تغليفها  اأو  نف�سها  ال��ل��ع��ب��ة  ع��ل��ى 

امل��ن��ا���س��ب، وال��ت��ح��ذي��رات وت��ع��ل��ي��م��ات ال��رتك��ي��ب 

املوا�سفات  موؤ�س�سة  اأه��اب��ت  كما  واال�ستعمال، 

وامل��ق��اي��ي�����س ب��امل��واط��ن��ني ����س���رورة اإب��الغ��ه��ا عن 

م�سد�سات  مثل  ممنوعة  اأو  خمالفة  العاب  اأي 

املفرقعات والفتا�س وذلك على هاتف ال�سكاوى 

)065301243(

»المواصفات والمقاييس« تشدد الرقابة على العاب األطفال

بورصة عمان تغلق تداولها على
  3ر4 مليون سهم

حجب كافة تطبيقات التراسل في 
المناطق التي يعقد فيها امتحانات 

الثانوية العامة

االنباط- عمان 

اأغلقت بور�سة عمان، ام�س  االأربعاء، 

على  موزعة  �سهم،  مليون  3ر4  بتداول 

اإجمالية  ت��داوالت  بقيمة  �سفقة،   1859

9ر3 مليون دينار. بلغت 

وان��خ��ف�����س م���وؤ����س���ر ال���ب���ور����س���ة اإىل 

ب��امل��ئ��ة  29ر0  ب��ن�����س��ب��ة   1598 ال��ن��ق��ط��ة 

مقارنة مع اإغالق اجلل�سة ال�سابقة.

ول�������دى م���ق���ارن���ة اأ�����س����ع����ار االإغ�������الق 

اأن  تبني  اأ�سهمها،  امل��ت��داول��ة  لل�سركات 

اأ�سعار  يف  انخفا�سا  اأظ��ه��رت  �سركة   31

 24 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت  بينما  اأ�سهمها، 

�سركة، وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 35 �سركة 

اخرى.

االنباط- عمان 

اك��������������دت  ه����ي����ئ����ة ت����ن����ظ����ي����م ق����ط����اع 

االت�������س���االت اأن����ه ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى ن��زاه��ة 

ال���ت���وج���ي���ه���ي ال������ذي ي���ع���ت���ر م�����س��ل��ح��ة 

وطنية عليا واأ�سا�س العملية التعليمية 

تعك�س  اأن  ول�������س���رورة  واالأك����ادمي����ي����ة، 

ال��ن��ت��ائ��ج ق�����درات ال���ط���الب م���ن خ��الل 

وكخطوة  وال�سفافية،  العدالة  حتقيق 

ت�����س��ري��ب  اأو  ال���غ�������س  مل���ن���ع  اح�����رتازي�����ة 

الهيئة  قامت  فقد  االمتحانات،  اأ�سئلة 

املتنقلة  االت�ساالت  �سركات  مبخاطبة 

واأم���ن���ي���ة(  اأوراجن  )زي������ن،  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 

التي  التطبيقات  ك��اف��ة  حجب  لغايات 

���س��ري االم��ت��ح��ان��ات حتقيقاً  ت��وؤث��ر ع��ل��ى 

ل��ل��ع��دال��ة ومل�����س��داق��ي��ة ال��ن��ت��ائ��ج وذل���ك 

ال��ت��ي �سيتم  امل��م��ل��ك��ة  ك��اف��ة م���دار����س  يف 

ع��ق��د االم��ت��ح��ان��ات فيها وخ���الل ف��رتة 

االمتحانات فقط.

�سحفي  بيان  خالل  الهيئة  وا�سارت 

ام�س  اأن احلجب يتم قبل دقائق قليلة 

بعدها  وينتهي  االم��ت��ح��ان��ات  ب���دء  م��ن 

ونتيجة  اأن��ه  الهيئة  ت��وؤك��د  كما  بقليل، 

ل��ط��ب��ي��ع��ة ت��غ��ط��ي��ة ���س��ب��ك��ات االت�����س��االت 

فقد تظهر بع�س مناطق احلجب خارج 

بطبيعتها  ول��ك��ن��ه��ا  امل���دار����س  م��ن��ط��ق��ة 

موؤقتة وقد متت لتحقيق الغاية منها، 

قد  احلجب  قرار  باأن  الهيئة  ت�سر  كما 

ال��رتب��ي��ة  وزارة  ب��ني  م��ا  بالتن�سيق  مت 

والهيئة. والتعليم 



االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200071422(

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

فار�س كمال �سالح النا�سر

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة كمال �سالح النا�سر العفنان و�سركاه

بتاريخ   )19235( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1987/10/22

قام  2020/7/1 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب لن�سحابه 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/1

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  الطبيعة لال�سكان  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 28727 ( بتاريخ 

)2012/5/23 (

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 : املحامي احمد حممد ابو حمده

عنوان امل�سفي : عمان – وادي �سقره – 47 �سارع عرار – الطابق 

اخلام�س – مكتب 503

�س . ب ) 7124 ( الرمز الربيدي ) 1118 (

خلوي ) 0796829874 ( 

م�سفي ال�سركة

اعالن 
يعلن للعموم مبقت�سى اأحكام املادة )25( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  جمل�س  ان   1966 ل�سنة   )79( رقم  والأبنية  والقرى 

الأعلى قد قرر بقراره رقم  )2/489( تاريخ 2020/6/1

املوافقة على خمطط احداث �سارع �سعة )14م( واإلغاء جزء من 

�سارع �سمن احلو�س رقم )4( من�سية الزعرتي من ارا�سي قرية 

ثغرة اجلب

الغربية  ال�سمالية  البادية  لواء   / اخلالدية  بلدية  يف  وذلك 

مو�سع  وو�سعه  الغاية  لهذه  املعد  التعديلي  املخطط  وح�سب 

تنفيذ .

وزير االدارة املحلية 
املهندس وليد محي الدين املصري 
رئيس مجلس التنظيم األعلى 

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

وامل�سجلة  ذ.م.م   العقار   لدارة  املوارد  �سركة   دائني  من  اأرجو 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 9051 ( بتاريخ

)2004/7/25 ( 

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 : املحامي جودت ح�سني عبد الهادي

عنوان امل�سفي : عمان – جبل احل�سني – �سارع الرازي – عمارة 

رقم 35

خلوي ) 0798471577 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200174472(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  ح�سن  وحممد  ن�سراهلل  ليث  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )120114( بتاريخ 2019/10/7  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/1 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ليث علي �ساكر ن�سر اهلل  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – اجلنوبية  م��ارك��ا   – ع��م��ان  امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0788826444

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ويعرب  عي�سى  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ور�سا اخلزاعله  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)58899 ( بتاريخ 2001/2/21 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200008386(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ال�سيد حممد ال�سيد واحمد خليل ح�سن  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )83641( بتاريخ 2006/12/13 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/1 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ال�سد حممد حممد ال�سيد  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الكرك – �سارع اخل�سر 

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 )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة ال�سخرة لال�سكان 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  التجارية     واملجمعات 

 2014/1/8 بتاريخ   )35181( الرقم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/6/30  

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

الدين   �سعد  جميل  عمر  وال�سيد  عربي  احمد  �سليمان  �سليمان 

م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – �سارع زهران – بناية 312 – الطابق ال�ساد�س رقم 605

 هاتف  0796355504 -0796700051

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وتوزيعها  الغذائية  املواد  ل�سناعة  الراعي  �سركة  باأن 

ذات  ال�����س��رك��ات  ���س��ج��ل  يف  ل��دي��ن��ا  م�سجلة  ذ.م.م 

بتاريخ   )37579( الرقم  حتت  حم��دودة/  م�سوؤولية 

 )2014/8/4(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/1(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200069971(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  التلهوين   �سامي  ومي�سون  مروان  �سركة  باأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1988/8/24 حتت الرقم )20591( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/1 

م�سفيا  التلهوين   �سامي  مروان  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي عمان – جبل عمان – ت: 0777369242

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن
يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�س  ل�سنة 1966   )  79  ( رقم  والقرى والبنية 

  2020/2/11 154 / 2( تاريخ  العلى قد قرر بقراره  رقم  ) 

طويل  جت��اري  من  ا�ستعمال  �سفة  تغيري  خمطط  على  املوافقة 

بارتداد امامي باحكام �سكن ) ج ( اىل جتاري طويل بدون ارتداد 

153 / 154 /155 ( �سمن احلو�س   ( القطع  امامي وذلك على 

رقم ) 7 ( البلد حي رقم  ) 9 ( العليمات من ارا�سي املفرق  .

وح�سب  املفرق  ق�سبة  ل��واء   / الكربى  املفرق  بلدية  يف  وذل��ك 

وو�سعه    2020/3/10 تاريخ   )  12  ( رقم  التعديلي  املخطط 

مو�سع التنفيذ .

وزير االدارة املحلية
املهندس وليد محي الدين املصري
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  الفنيق للمقاولت  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 7086 ( بتاريخ 

)2002/1/22 (

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 : املحامي جودت ح�سني عبد الهادي

عنوان امل�سفي : عمان – جبل احل�سني – �سارع الرازي – عمارة 

رقم 35

خلوي ) 0798471577 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

واملجمعات  لال�سكان  ال�سخرة  �سركة  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

التجارية  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت 

الرقم  ) 35181 ( بتاريخ ) 2014/1/8(

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 : �سليمان �سليمان احمد عربي وال�سيد عمر 

جميل �سعد الدين

– الطابق   312 – بناية  – �سارع زهران  عنوان امل�سفي : عمان 

ال�ساد�س – رقم 605

خلوي ) 0796355504 - 0796700051 ( 

م�سفي ال�سركة

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

حنني ابراهيم االعرج

تزيد  ملدة  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

مراكز  و  ال�سناد  خلدمات  امل�سانده 

اوعذر  �سبب م�سروع  الت�سال بدون 

ر���س��م��ي ل���ذا ف���ان ال�����س��رك��ة ن��ن��ذرك 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

لحكام  �سندا  لديها  خدماتك  انهاء 

املادة 28/ه� من قانون العمل رقم 8 

ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف / قصي 
صالح خلف حناحنة

الرقم الوطني : 9981049960

يف  عملك  ع��ن  منقطع  ان���ك  ح��ي��ث 

لل�سناعات  الخ�سر  الف�ساء  �سركة 

ايام   10 عن  تزيد  مل��دة  الكيماوية 

عملك  مقر  اىل  تعود  ومل  متتالية 

لغاية تاريخ هذا النذار دون اجازة 

فاننا  لذا   . م�سروع  عذر  او  قانونية 

خالل  عملك  اىل  بالعودة  ننذرك 

ه��ذا  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اي���ام   3 م���دة 

فاقدا  تعترب  ���س��وف  وال  الع���الن 

 28 امل��ادة  باأحكام  عمال  لوظيفتك 

رقم  الردين  العمل  قانون  من  ه�   /

مع  وتعديالته   1996 ل�سنة   )  8  (

حقوقها  بكامل  ال�سركة  احتفاظ 

جتاهك .

شركة الفضاء األخضر 
للصناعات الكيماوية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200093041(

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 احمد البيك

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة دروي�س �سعيفان وعماد البيك

بتاريخ   )89153( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2008/2/12

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 2020/7/1

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 : )200071285(

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

علي حممد �سعيد قفاف

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة علي حممد �سعيد قفاف و�سركاه للتعهدات 

الهند�سية

بتاريخ   )10537( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1981/12/2

قام  2020/7/1 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب لن�سحابه 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/1

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

اعالن صادر عن رئيس اللجنة اللوائية 
للتنظيم واالبنية لبلدية املفرق 

رقم ) 5 / 59 ( لعام 2020

 ( رقم  بقرارها  قررت  قد  املفرق  لبلدية  والبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

59/5 ( بتاريخ 2020/6/9 ، واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة املفرق رقم ) 25 ( 

تاريخ 2020/3/11 م .

واملت�سمن املوافقة على تغيري �سفة ا�ستعمال من �سكن ) ج ( اىل جتاري حملي �سمن القطعة رقم 

) 235 ( من حو�س رقم ) 10 ( نوارة اجلنوبي مع فر�س عوائد تنظيم مبقدار ) 1،35 ( دينار 

وخم�س وثالثون قر�سًا للمرت املربع للم�ساحة املنظمة جتاري حملي �سمن منطقة املفرق ، وكما 

هو مبني باملخطط املرفق واملعد لهذه الغاية .

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر باجلريدة 

اللجنة  مكاتب  يف  القرار  على  الطالع  العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  و�سحيفتني  الر�سمية 

املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب العرتا�س خالل 

املدة القانونية لالعرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي

اخلمي�س   2/ 7 / 2020

مديرية املشرتيات الدفاعية
اعالن اعادة  طرح عطاء

 ) شراء كمية ) 70 ( طن من مادة التطلي املعلب (
تعلن مديرية امل�سرتيات الدفاعية يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية – اجلي�س العربي / جلنة العطاءات املركزية عن 

الراغبني  املتعهدين  ( فعلى  املعلب  التطلي  70 ( طن من مادة   ( �سراء كمية   2020 / 9 / 6 / 7 ع  م �س  العطاء رقم  اعادة طرح 

بال�سرتاك بهذا العطاء مراجعة امني �سر جلنة العطاءات املركزية ل�سراء ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 40 ( دينار 

غري م�سرتدة م�سطحبني معهم رخ�سة املهن وال�سجل التجاري و ) الرقم الوطني للمن�ساأة ( �ساريتي املفعول و�سورة عنهما وكتاب 

تفوي�س من ال�سركة ملندوبها وجمانا ملن �سبق لهم ال�سراء .

يتم بيع دعوات العطاء يوميا من ال�ساعة ) 0900 ( التا�سعة �سباحا وي�ستمر بيع دعوة العطاء لغاية ) 1300 ( الواحدة ظهرا حتى 

يوم الثنني املوافق 2020/7/20 ) با�ستثناء يومي الحد واخلمي�س من كل ا�سبوع وايام العطل الر�سمية ( .

تعاد املناق�سات بوا�سطة الظرف املختوم قربل ال�ساعة ) 1300 ( الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2020/7/21 ومرفق بها 

تاأمني مايل م�سدق بقيمة ل تقل عن ) 5 % ( من القيمة الجمالية املعرو�سة ) ح�سب اعلى �سعر معرو�س ( مع العينات وكل مناق�سة 

غري مرفق بها التاأمني املايل او قيمة التاأمني املايل اقل من املطلوب تهمل ول ينظر بها وكل مناق�سة ترد متاأخرة عن موعد الغالق 

اعاله او بدون عينات ترف�س ولن يتم ا�ستالمها .

عنوان جلنة العطاءات املركزية :

تلفون ) 5000184 (

فاك�س ) 5000146 (

موقعنا على النرتنت : www.jafdop.mil.jo ) لالطالع على املوا�سفات الفنية املطلوبة ( .

اعالن طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

.)  Hemoglobin Measuring Cuvette / Strip ( Hemoglobin / 2020 /37 رقم �س

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول 

على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 10 ( ع�سرة دينار اردين غري م�سرتدة.

تودع العرو�س يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الثنني املوافق 

على  تقبل  ول  العر�س  من   )  %  5  ( بقيمة  م�سروطة  غري  بنكية  بكفالة  وترفق   2020/7/13

الطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo الطبية امللكية
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االنباط - وكاالت

املجتمع  ال��دول��ي��ة،  ال��ع��ف��و  منظمة  دع��ت 

اإج�����راءات ح��ازم��ة �ضد  ال���دويل اإىل ات��خ��اذ 

وامل�������س���ت���وط���ن���ات  “ال�سم”،  م����ق����رح����ات 

الأرا���ض��ي  يف  القانونية،  غ��ر  الإ�ضرائيلية 

املحتلة.

وق����ال ن���ائ���ب م���دي���رة امل��ك��ت��ب الإق��ل��ي��م��ي 

ل���ل�������ض���رق الأو������ض�����ط و����ض���م���ال اأف���ري���ق���ي���ا يف 

يف  حجازي،  �سالح  الدولية  العفو  منظمة 

اإن�ضاء  “يتم  الأرب��ع��اء،  ام�س  �ضحفي،  بيان 

اإقامة  يف  يتمثل  وحيد  لغر�س  امل�ضتوطنات 

اإ�ضرائيليني يهود ب�ضكل دائم على الأرا�ضي 

امل���ح���ت���ل���ة؛ وه�����ي ج����رمي����ة ح�����رب مب��وج��ب 

ال�ضم على هذا  يوؤثر  الدويل، ول  القانون 

القانوين«. التو�ضيف 

واأ�ضاف اأنه يجب على �ضلطات الحتالل 

خططها  ع��ن  ف��ورا  تتخلى  اأن  الإ�ضرائيلي 

ال�ضفة  يف  الأرا����ض���ي  م��ن  م��زي��د  ل�”�سم” 

ال���غ���رب���ي���ة امل���ح���ت���ل���ة، الأم������ر ال�����ذي ي��ن��ت��ه��ك 

عقود  تفاقم  من  ويزيد  الدولية،  القوانني 

الإن�ضان  حلقوق  املنتظمة  النتهاكات  م��ن 

الفل�ضطينيني«. �ضد 

ال���دويل  “القانون  اأن  ح���ج���ازي  وت���اب���ع 

غر  ال�ضم   - ال�ضاأن  ه��ذا  يف  للغاية  وا�ضح 

اإ���ض��رائ��ي��ل  ق���ان���وين. وال���واق���ع اأن ا���ض��ت��م��رار 

مزيدا  يو�ضح  اإمن��ا  ال�ضيا�ضة  ه��ذه  اتباع  يف 

الدويل.  بالقانون  ال�ضافر  ال�ضتخفاف  من 

ف��م��ث��ل ه����ذه ال�����ض��ي��ا���ض��ات ل ت��غ��ر ال��و���ض��ع 

ال���ق���ان���وين ل���الأرا����ض���ي مب���وج���ب ال��ق��ان��ون 

ال�����دويل وو����ض���ع ���ض��ك��ان��ه��ا ال���واق���ع���ني حتت 

اإ�ضرائيل  م�ضوؤوليات  تلغي  ول  الإح��ت��الل، 

اإىل قانون  اإمنا ت�ضر  ك�ضلطة احتالل- بل 

له مكان يف  اأن يكون  ينبغي  الذي ل  الغاب 

اليوم«. عاملنا 

املجتمع  اأع�����ض��اء  ع��ل��ى  “يجب  واأردف: 

ال�����دويل اأن ي��ع��م��ل��وا ع��ل��ى ف��ر���س ال��ق��ان��ون 

اأن ���ض��م  ال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى  ال�������دويل، واإع�������ادة 

امل��ح��ت��ل��ة  ال���غ���رب���ي���ة  ال�����ض��ف��ة  اأي ج����زء م���ن 

ُي����َع����د ب����اط����اًل. ك���م���ا ي���ج���ب ع��ل��ي��ه��م ال��ع��م��ل 

ت��و���ض��ي��ع  اأو  ل��ب��ن��اء  ال����ف����وري  ال���وق���ف  ع��ل��ى 

القانونية،  غ��ر  الإ�ضرائيلية  امل�ضتوطنات 

الأرا�ضي  يف  ال�ضلة،  ذات  التحتية  والبنية 

اأوىل  كخطوة  وذل��ك  املحتلة؛  الفل�ضطينية 

اإزالتها«. نحو 
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ح����ذر ع����دد م���ن ال��ع��ل��م��اء، اأن ���ض��الل��ة من 

�ضاللت فرو�س كورونا حتورت لتكون معدية 

اأكرث بنحو ع�ضرة اأ�ضعاف.

واأجرى فريق من معهد �ضكريب�س لالأبحاث 

ووج��دوا   ،spik يف فلوريدا فح�ضا لربوتني 

اأك��رث من غرها لأنها ل  ال�ضاللة معدية  اأن 

تنف�ضل مبجرد دخولها اجل�ضم.

وقال الباحث الرئي�ضي يف الدرا�ضة، الدكتور 

الفرو�س  �ضاللة  طفرة  اإن  ت�ضوي:  ه��ري��ون 

 spike ب���روت���ي���ن���ات  ل”تعوي�س  ح���دث���ت 

ما  ه��و   spike ب��روت��ني  اأن  علما  القدمية”، 

ي�ضتخدمه فرو�س كورونا للتم�ضك باخلاليا 

م�ضتقبالت  ب��وا���ض��ط��ة  ال��ه��وائ��ي��ة  امل�����ض��ال��ك  يف 

ت�ضتخدمها  ع��ب��ور  ن��ق��اط  وه���ي   ،2-ACE
الفرو�ضات للدخول اإىل اجل�ضم.

ب��ع��د، ومت  ال��درا���ض��ة  م��راج��ع��ة  تكتمل  ومل 

وي��ق��ول   .bioRxiv م���وق���ع  ع���رب  ن�����ض��ره��ا 

بع�ضر  اأك���رث  معد  الآن  ال��ف��رو���س  اإن  العلماء 

م��رات مما كان عليه عندما مت اكت�ضافه لأول 

مرة لدى الب�ضر يف ال�ضني.

وك����ت����ب ال����دك����ت����ور ت�������ض���وي يف ال����درا�����ض����ة: 

اأكرث  معدية  الطفرة  هذه  مع  “الفرو�ضات 
بكثر من تلك التي ل توجد بها طفرة يف نظام 

زراع��ة اخلاليا ال��ذي ا�ضتخدمناه. وه��ذا لي�س 

من قبيل ال�ضدفة«.

واأ���ض��اف امل��وؤل��ف امل�����ض��ارك، ال��دك��ت��ور مايكل 

الفرو�ضات  تو�ضلت  الوقت،  “مبرور  ف��رزان: 

اإىل كيفية التم�ضك ب�ضكل اأف�ضل وعدم النهيار 

حتى حتتاج اإىل ذلك«.

وت�ضمى الن�ضخة املتحورة SG614 ور�ضميا 

مر�ضى  يف  ال�ضائدة  ال�ضاللة  وه��ي   .D614

واململكة  واإي��ط��ال��ي��ا  ك��ن��دا  يف  “كوفيد-19” 
املتحدة والوليات املتحدة.

وعلى الرغم من قوة spike، قال العلماء 

اأك��رث ح��دة. ومت  اأعرا�ضا  اإن��ه ل يعطي النا�س 

العثور على 12 �ضاللة من الفرو�س القاتل يف 

اململكة املتحدة يف اآذار/ مار�س املا�ضي.

واأ�ضافت درا�ضة الدكتور ت�ضو: “اإن ال�ضوؤال 

امل��ث��ر ل��اله��ت��م��ام ه��و مل����اذا ت��ب��دو ال��ف��رو���ض��ات 

قابلة  ا�ضتقرارا  الأك���رث   SG614 حتمل  التي 

لالنتقال دون اأن توؤدي اإىل اختالف كبر ميكن 

“من  وت��اب��ع��ت:  امل���ر����س«.  ���ض��دة  مالحظته يف 

املمكن اأن توؤدي امل�ضتويات الأعلى من بروتني 

مالحظته  مت��ت  ال����ذي  ال��وظ��ي��ف��ي،   spike
مع SG614اإىل زي��ادة فر�ضة النتقال، ولكن 

ال��ع��وام��ل الأخ������رى حت���د م���ن م��ع��دل وك��ف��اءة 

التكرار داخل امل�ضيف«.

من   SG614 ���ض��الل��ة  ع��ل��ى  ال���ع���ث���ور  ومت 

���ض��ب��اط/  اأمل���ان���ي���ا يف  م����رة يف  ال���ف���رو����س لأول 

اأن���ه خ��الل �ضهر  اإىل  ف��رباي��ر. واأ���ض��ار العلماء 

ب�ضكل  �ضائعة   G614 طفرة  اأ�ضبحت  م��ار���س، 

متزايد يف جميع اأنحاء اأوروبا، وبحلول اأبريل، 

�ضيطرت على العينات الأح��دث، ويف اأوائل اآذار 

�ضهدت ك��ن��دا وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ظ��ه��ور هذه 

ال�����ض��الل��ة وال��ت��ي اأ���ض��ب��ح��ت ال�ضكل ال�����ض��ائ��د يف 

الدولتني.
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 ب��ع��د 53 ع���ام���اً م���ن اح��ت��الل��ه��ا ال�����ض��ف��ة 

ال��غ��رب��ي��ة، حت�����اول »اإ����ض���رائ���ي���ل« ا���ض��ت��ك��م��ال 

خم��ط��ط��ات��ه��ا ال���ض��ت��ي��ط��ان��ي��ة ب��ال�����ض��ف��ة يف 

م�����ض��ل�����ض��ل م���ن الأط����م����اع ال���ت���ي ا���ض��ت��ه��دف��ت 

ال�����ض��ف��ة وم��واق��ع��ه��ا ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة طيلة 

املوعد  ول��وج  برغم  لكن  الحتالل،  �ضنوات 

�ضاعة  الح��ت��الل  ح��ك��وم��ة  لإع���الن  املنتظر 

ال�����ض��ف��ر، ف�����اإن اأه������ايل الأغ�������وار وامل��ن��اط��ق 

اأر�ضهم،  على  �ضامدون  بال�ضم  امل�ضتهدفة 

ولن ي�ضمحوا بتكرار جتربة النكبة جمدداً.

ي��ق��ول ال��ن��ا���ض��ط احل��ق��وق��ي يف الأغ�����وار 

اأه���م الن��ت��ه��اك��ات بحق  “اإن  ف��ق��ه��ا:  ف��ار���س 

امل��واط��ن��ني يف الأغ����وار ك��ان��ت م��رك��زة على 

الأر������س وامل�����اء، ف��امل��خ�����ض�����ض��ات امل��ائ��ي��ة من 

���ض��رك��ة م���ك���روت الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة ان��خ��ف�����ض��ت 

احل�ض�س  فيما  خمتلفة،  بحجج  ل��الأه��ايل 

م���ت���ع���ددة امل�������ض���ادر وال���ت���ي ي��ح�����ض��ل ع��ل��ي��ه��ا 

يح�ضل  ال��ت��ي  م��ن  بكثر  اأك���رث  امل�����ض��ت��وط��ن 

ع��ل��ي��ه��ا امل���واط���ن، و���ض��ه��دن��ا ردم اأرب����ع ب��رك 

ب��رك  اإق���ام���ة  2015، رغ���م  ع���ام  الأغ������وار  يف 

للم�ضتوطنني«.

وي�����ض��ر ف��ق��ه��ا اإىل م��وا���ض��ل��ة الح��ت��الل 

ال��ه��دم يف الأغ�����وار، وال��ت��ي تتنوع  ع��م��ل��ي��ات 

الزراعية  اأو  ال�ضكنية  واملن�ضاآت  اخليام  بني 

املواطنني  امتالك  لعدم  الحتالل  وحجج 

ال��رخ��ي�����س. اأم���ا ال��ت��دري��ب��ات والإخ�����الءات 

ال��ع�����ض��ك��ري��ة، ف��ت��وا���ض��ل��ت اأي�����ض��اً، ويف اأوق���ات 

ال�ضنة. خمتلفة من 

ول�������ض���ن���وات ط���وي���ل���ة ����ض���ه���دت الأغ��������وار 

وي�ضعر  امل��ي��اه،  م�ضادر  على  �ضر�ضة  هجمة 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي ب��ال��ق��ه��ر ح��ي��ن��م��ا ي���ع���اين من 

����ض���ح امل����ي����اه، وامل�������ض���ت���وط���ن ي��ت��ن��ع��م ب���امل���ي���اه، 

وال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي مي���ر م���ن ف����وق امل���ي���اه ول 

ي�����ض��ت��ط��ي��ع ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا ن���ظ���راً ل�����ض��ي��ط��رة 

الزراعة  على  اأّثر  ما  وهو  عليها،  الحتالل 

وعزوف املزارعني عن زراعة اأرا�ضيهم.

ان�ضغال  وبرغم  املا�ضية،  الفرة  خ��الل 

تتوقف  مل  ك��ورون��ا،  مبكافحة  ك��ل��ه  ال��ع��امل 

اإ�ضرائيل عن انتهاكاتها بحق الفل�ضطينيني 

وفق  بالهدم،  ا�ضتمرت  حيث  وممتلكاتهم، 

فقها.

الأغ��وار حالياً حالة  الأه��ايل يف  ويعي�س 

م����ن ال���غ���م���و����س، وه����ن����اك ك���ث���ر م����ن ع���دم 

فقها  يو�ضح  حيث  املرحلة،  لهذه  الو�ضوح 

ال�ضم  طبيعة  يعرفون  ل  هنا  “النا�س  اأن 

يهمهم  ما  لكن  ع�ضكري،  اأم  اإداري  هو  هل 

�ضيكون  ال�����ض��م  ح���دث  ح���ال  يف  ال��و���ض��ع  اأن 

ال�ضم  ارت����دادات  م��ن  ويتخوفون  ك��ارث��ي��اً«. 

يف ح���ال وق���وع���ه ع��ل��ى احل���د م���ن احل��رك��ة، 

وم��ت��خ��وف��ون م���ن ع���دم ت�����ض��دي��ر وت�����ض��وي��ق 

الزراعي. املنتج 

�ضامد  الأغ�����وار  يف  امل��واط��ن  اأن  وي��وؤك��د 

ومتم�ضك باأر�ضه، ولن يكرر جتربة النكبة، 

على  تركز  الح��ت��الل  مم��ار���ض��ات  كانت  واإن 

ا���ض��ت��ه��داف الأر�����س وامل����اء، ل��ك��ن م��ا نخ�ضاه 

لها  تكون  اأن  الحتالل ميكن  اأن ممار�ضات 

ارتدادات بالهجرة الداخلية.

قروي  جمل�س  رئي�س  يوؤكد  جانبه،  من 

م��رج ال��غ��زال يف الأغ����وار حممد ج���رار، اأن 

ال�ضم،  ماهية  حول  وا�ضحة  غر  ال�ضورة 

اأو مدنياً،  اأمنياً  اإن كان  لدى الأهايل �ضواء 

م�������ض���ددا ع���ل���ى اأن������ه يف ح�����ال وق�����ع ال�����ض��م، 

ف��الأه��ايل ل��ن ي��ك��ون��وا م��رت��اح��ني. وي��ت��اب��ع: 

ول  اقت�ضادياً،  عليهم  الت�ضييق  “و�ضيتم 
ن�ضتطيع اإخراج منتجاتنا اإىل اخلارج«.

ووف����ق ج����رار، ف����اإن الح���ت���الل مل يفعل 

بال�ضم،  يتعلق  الأغ�����وار  يف  ج���دي���داً  ���ض��ي��ئ��اً 

والزبيدات  ف�ضائل  بلدتي  يف  ج��رى  ما  بل 

ك��ج��زء م��ن الن��ت��ق��ام. وي��وؤك��د اأن اخل��ط��وات 

على �ضم الأغوار يجب اأن تكون منذ فرة 

طويلة.

األفني  نحو  �ضكانها  وع���دد  ف�ضايل  ويف 

ي�ضيطر  والباقي  دومن��اً،   143 على  ومقامة 

“ج”،  م�ضنفة  مناطق  يف  الح��ت��الل  عليه 

وه���ي ق��ري��ة حم��اط��ة ب��امل�����ض��ت��وط��ن��ات، ي��وؤك��د 

رئ��ي�����س جم��ل�����س ق����روي ف�����ض��اي��ل اإب��راه��ي��م 

على  ال�ضيطرة  حتاول  اإ�ضرائيل  اأن  عبيات، 

اأن  وي�ضر  فل�ضطني«.  غ��ذاء  الأغوار”�ضلة 

ل��الح��ت��الل  املدنية”  “الإدارة  ُت�����ض��م��ى  م��ا 

ف�����ض��اي��ل  ����ض���ه���ر  ن���ح���و  ق���ب���ل  “اأخطرت 

عن  باهظة،  مالية  مبالغ  بدفع  والزبيدات 

تقوية التيار الكهربائي، وجاءوا ليطالبونا 

كبرة  غ��رام��ة  عليها  م�ضافة  مبالغ  بدفع 

التاأخر بح�ضب زعمهم«. ب�ضبب 

جنوب  ق��ري��وت،  قرية  م�ضاحة  اأن  ورغ��م 

���ض��ل��ط��ات  ف������اإن  دومن،  األ������ف   22 ن���اب���ل�������س، 

الح��ت��الل ���ض��ادرت ع��ل��ى م���دار ���ض��ن��وات 14 

عرب  الأه���ايل  ي�ضله  تبقى  وم��ا  دومن  األ���ف 

النا�ضط  وف��ق  اأي��ام حم��ددة  خ��الل  التن�ضيق 

من  م�ضتهدفة  وق��ري��وت  ال��ق��ري��وت��ي،  ب�ضار 

كبر،  ا�ضتيطاين  الحتالل �ضمن خمطط 

وُم��ن��ع الأه����ايل م��ن ا���ض��ت�����ض��الح اأرا���ض��ي��ه��م، 

ووفق القريوتي فاإن الحتالل �ضيطر على 

اأكرث من 78% من تلك الأرا�ضي.

من  الأه����ايل  مي��ن��ع  “الحتالل  ي��ق��ول: 

وا���ض��ت�����ض��الح��ه��ا  اأرا����ض���ي���ه���م  اإىل  ال���و����ض���ول 

)ب(،  مناطق  يف  تقع  اأن��ه��ا  رغ��م  وحراثتها 

واملفاجئ وجود خريطة لتحويل اأرا�ضي يف 

الحتالل  وي��وؤك��د  )ج(«.  منطقة  اأنها  )ب( 

ي��ت��ف��ن ب��ق��وان��ي��ن��ه وق���رارات���ه امل��ت��ع��ددة �ضد 

اأ����ض���ح���اب الأرا������ض�����ي يف ق���ري���وت وال���ق���رى 

والبلدات املحيطة، ما هو م�ضموح لقريوت 

اأرا�ضيها وتقع يف منطقة م�ضنفة )ب(  من 

)ج(،  مب��ن��اط��ق  ت��ق��ع  وال��ب��ق��ي��ة  دومن،   1630

وهناك �ضم لأكرث من 700 دومن يف منطقة 

)ب( ل�ضالح م�ضتوطنة )عيليه(، م�ضرا اأن 

دومنا   366 يبلغ  لقريوت  الهيكلي  املخطط 

وهي الأرا�ضي امل�ضموح البناء فيها اأو مبني 

على  املوافقة  الحتالل  مينع  بينما  عليها، 

امل���ن���ازل مبنية  وب��ع�����س  امل��خ��ط��ط  ت��و���ض��ي��ع 

اأوامر هدم فيها،  مبنطقة )ج( وهناك عدة 

اأما خربة �ضرة فمهددة بال�ضتيطان.

ح����ال  يف  ال���������ض����م  ق��������رار  اأن  وي����و�����ض����ح 

ال��واق��ع��ة بني  الأرا���ض��ي  ك��اف��ة  ف��اإن  تنفيذه، 

لهذا  �ضحية  �ضتقع  داخلها  اأو  امل�ضتوطنات 

ربط  عرب  كبر  تخوف  يوجد  لكن  ال�ضم، 

)عيليه(  م�ضتوطنة  مع  )�ضيلو(  م�ضتوطنة 

من خالل هذه الأرا�ضي، “هناك حماولت 

ا�ضت�ضالح  امل�ضتوطنني للمزارعني من  منع 

اأرا����ض���ي���ه���م والع�����ت�����داء ع��ل��ي��ه��م، ول��ك��ن��ه��م 

املنطقة«.  الثبات بتلك  يوا�ضلون 

ال�ضم  عملية  اأن  من  القروتي  ويحذر 

���ض��ت��ج��ع��ل ق���ري���وت وال���ق���رى امل���ج���اورة لها 

�ضعوبة  و�ضيجدون  اأرا�ضيهم،  عن  مبعزل 

يف ال���و����ض���ول اإل���ي���ه���ا وه�����و اأم������ر ���ض��ي��ك��ون 

مرهوناً مبوافقة الحتالل، 

م��ار���ض��ه  م���ا  اأن  اإىل  امل��ع��ط��ي��ات  وت�����ض��ر 

يوؤكد  ال�ضفة  يف  الأر����س  على  الح��ت��الل 

احتالل  منذ  فعلياً  بداأت  ال�ضم  اأن عملية 

ال�ضفة عام 1967، ويو�ضح خبر الأرا�ضي 

وال���ض��ت��ي��ط��ان ع��ب��د ال���ه���ادي ح��ن��ت�����س، اأن 

عملي  تتويج  اإل  ه��و  م��ا  حالياً  يجري  م��ا 

ل��ل�����ض��م ال�����ذي ب�����داأ ف��ع��ل��ي��اً م��ن��ذ اح��ت��الل 

ال�سفة 1967.

من  ت��ه��دف  اإ���ض��رائ��ي��ل  اأن  اإىل  وي��ل��ف��ت 

ال�ضتيطانية  الكتل  �ضم  اإىل  ال�ضم  خطة 

ال����ك����ربى، واإحل���ق���اه���ا ب��ال��ك��ي��ان واإ����ض���ف���اء 

جزءاً  لت�ضبح  عليها  الإ�ضرائيلي  القانون 

لتو�ضيع  ت�ضعى  اأنها  ع��الوة  اإ�ضرائيل،  من 

الكربى وتنفيذ خمطط  القد�س  خمطط 

)E1(، وف�ضل القد�س عن ال�ضفة. 

ومن اأهداف خطة ال�ضم، وفق حنت�س، 

الأر�س  من  م�ضاحة  اأكرب  على  ال�ضتيالء 

اإىل  ال�ضفة  اأو�ضال  وتقطيع  الفل�ضطينية 

وحما�ضرتها  فيها  معازل  وخلق  كنتونات 

الأن��ف��اق وال�����ض��وارع اللتفافية  م��ن خ��الل 

وال�����ض����ت����ي����الء ع���ل���ى الأم�����اك�����ن الأث����ري����ة 

والدينية.

 400 الح���ت���الل  ح����دد  “لقد  وي���ق���ول: 

ه�����دف يف ال�����ض��ف��ة ك����ج����زٍء م����ن ال���ت���اري���خ 

ال���ي���ه���ودي امل����زع����وم ل��ال���ض��ت��ي��الء ع��ل��ي��ه��ا، 

يف  م��ي��اه  نقطة   800 ن��ح��و  اأن  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

يف  تقع  مياه  وعيون  ينابيع  وه��ي  ال�ضفة 

لالحتالل،  بالن�ضبة  ا�ضراتيجية  اأماكن 

اليهودي  ال��راث  مت حتديدها كجزء من 

عليها«. لال�ضتيالء 

تنفيذ  يف  اإ���ض��رائ��ي��ل  �ضرعت   1978 ع��ام 

خالل  من  بال�ضفة  ال�ضتيطانية  خطتها 

م��ن  مي���ت���د  ال������ذي  “األون”  خ����ط  خ���ط���ة 

تيا�ضر،  اإىل  اخل��ل��ي��ل،  ج��ن��وب  ال��ظ��اه��ري��ة 

ال�ضفة، ومنذ  �ضرق  �ضمال  �ضرق طوبا�س، 

اأرا�ضي  اإ�ضرائيل  اأعلنتها  الأغوار،  احتالل 

منعاً  اأ���ّض�����س  م��ا  للتدريب  مغلقة  اأو  دول��ة 

“األون”  خ���ط  يف  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي  ل��ل��ت��ط��ور 

32% من م�ضاحة ال�ضفة. وم�ضاحته 

عام  غزة  وقطاع  ال�ضفة  احتالل  ومنذ 

الأرا���ض��ي  م�ضادرة  اإ�ضرائيل  ب��داأت   ،1967

و�ضلمتها  دول����ة،  اأم����الك  م�����ض��م��ي��ات  حت��ت 

للم�ضتوطنني، 

»العفو الدولية«: خطة »الضم« ترسخ »قانون الغاب« ويجب إيقافها

علماء يحذرون: ساللة من »كورونا« تغيرت لتصبح معدية أكثر 10 أضعاف

»الضم«.. تتويج لمعركة طويلة بدأت منذ احتالل 1967
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اأع��ل��ن��ت ال�����ض��رط��ة الإي��ط��ال��ي��ة، ام�س 

الأرب������ع������اء، ����ض���ب���ط وم���������ض����ادرة ك��م��ي��ة 

قيا�ضية على ال�ضعيد العاملي من خمدر 

ط��ًن��ا،   14 كميتها  ت��ب��ل��غ  الأم��ف��ي��ت��ام��ني، 

الره��اب��ي يف  »داع�����س«  تنظيم  اإنتاج  من 

�ضوريا.

اأن  ب����ي����ان  يف  ال�������ض���رط���ة  و����ض���رح���ت 

مليون   84 تبلغ  التي  امل�����ض��ادرة  الكمية 

ي��ورو،  مليار  نحو  قيمتها  ت�ضل  قر�س 

عملية  “اأكرب  ب��اأن��ه��ا  العملية  وا���ض��ف��ة 

العامل”؛  يف  ل��الأم��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  ���ض��ب��ط 

“فران�س بر�س«. بح�ضب وكالة 

ق��وات  ف���اإن  “اآكي”،  ل��وك��ال��ة  ووف���ًق���ا 

املهربة  املخدرة  املواد  �ضبطت  ال�ضرطة 

يف م���ي���ن���اء ����ض���ال���رن���و، ح���ي���ث اأخ���ف���اه���ا 

امل��ه��رب��ون داخ���ل 3 ح��اوي��ات. وق��ال��ت اإن 

“كبتاجون”  امل�ضماة  املخدرة  الأقرا�س 

التنظيم  �ضوريا من قبل  اإنتاجها يف  مت 

اأن  واأو�����ض����ح����ت  ع���م���ل���ي���ات���ه.  ل���ت���م���وي���ل 

احلاويات كانت حتتوي على اأ�ضطوانات 

قادمة  ال�ضناعي،  لال�ضتخدام  ورق��ي��ة 

اإىل �ضركة مقرها  من �ضورية وموجهة 

يف مدينة لوغانو ال�ضوي�ضرية.

الأم��ن  جهاز  اأعلن  اآخ��ر،  جانب  على 

ال���ف���ي���درايل ال���رو����ض���ي، ال���ث���الث���اء، اأن���ه 

ف��الدي��ك��اف��ك��از، حيث  م��ن��ع ه��ج��وم��ا يف 

“داع�س” يعد  تنظيم  اأن�ضار  اأح��د  كان 

للمغادرة  يخطط  كان  وبعده  لتفجر، 

�ضفوف  يف  للقتال  الأو�ضط  ال�ضرق  اإىل 

الإرهابيني.

وج������اء يف ب���ي���ان اجل����ه����از الأم����ن����ي: 

يف مدينة  اإره��اب��ي  ع��م��ل  اإح��ب��اط  “مت 
رو�ضي  مواطن  واعتقال  فالديكافكاز، 

من مواليد عام 1990 كان ي�ضتعد لزرع 

عبوة نا�ضفة يدوية ال�ضنع بالقرب من 

اأحد املباين الإدارية«.
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اأعلن الرئي�س الرو�ضي فالدمير بوتني اأن 

العقوبات الأمريكية على �ضوريا غر قانونية 

وتزيد امل�ضاكل وتقّو�س اقت�ضاد �ضوريا.

وقال بوتني يف بث على التلفزيون الإيراين 

ام�س: “العقوبات التي تتجاوز الأمم املتحدة 

تزيد من امل�ضاكل وهي غر م�ضروعة اأي�ضا. 

نظرا لل�ضغوط التي تفر�ضها العقوبات على 

هذا البلد )�ضوريا( نحتاج اإىل تركيز اجلهود 

واتخاذ اإجراءات مل�ضاعدة البالد«.

واإي���ران وتركيا قمة  روؤ���ض��اء رو�ضيا  وعقد 

فيديو حول �ضوريا، ام�س الأرب��ع��اء؛ كان من 

املفر�س اأن يعقد الجتماع يف طهران، ولكن 

مت تاأجيله ب�ضبب فرو�س كورونا.

ك��م��ا اأك�����د ال��رئ��ي�����س ال���رو����ض���ي ا���ض��ت��ع��داده 

ت�ضمح  اأن  مب���ج���رد  ط���ه���ران  اإىل  ل��ل��م��ج��يء 

الظروف بذلك.
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بيتنا،  اإ�ضرائيل  حزب  رئي�س  هاجم 

اأف��ي��غ��دور ل��ي��ربم��ان، ام�����س الأرب���ع���اء، 

نتنياهو،  ب��ي��ن��ام��ني  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 

قائاًل “علمت اأنه لي�س هناك احتمال 

فقط  ال�����ض��م،  على  نتنياهو  ُي��ق��دم  اأن 

العامة  اأجل العالقات  هي خطوة من 

واالنتخابات«.

“معاريف”،  ���ض��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����ض��ب 

ج����اء ذل����ك خ����الل اج��ت��م��اع ل��ي��ربم��ان 

وداعمني  ونا�ضطني  حزبه  اأع�ضاء  مع 

ل��ه يف اخل���ان الأح��م��ر ال���ذي ك���ان من 

���ض��ن��ت��ني،  ق���ب���ل  ُي���خ���ل���ى  اأن  امل���ف���ر����س 

مهاجًما نتنياهو ب�ضدة بالقول “لديه 

براءة اخراع يف ت�ضليل اجلميع«.

ال�����ض��م  ع����ن  “احلديث  واأ������ض�����اف 

ه�����و ت�������ض���ي���ي���ع ل����ل����وق����ت، ق����ل����ت ق��ب��ل 

يفر�س  ل��ن  نتنياهو  اأن  الن��ت��خ��اب��ات 

ك��الم��ه  الأردن،  غ����ور  ع��ل��ى  ال�����ض��ي��ادة 

عالقة  لها  عامة  عالقات  خطوة  كان 

باالنتخابات«.

ضربة قوية لـ»داعش«...
 إيطاليا تنفذ إحدى أكبر 
العمليات األمنية بالعالم

بوتين: العقوبات األمريكية 
على سوريا غير قانونية 

ليبرمان: كنت متأكًدا أن نتنياهو 
لن ُيطبق الضم 
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املركزية  اللجنة  ع�ضو  م��ن  مقربة  م�ضادر  اأف���ادت 

عقد  عن  ام�س،  الرجوب،  جربيل  اللواء  فتح  حلركة 

م��وؤمت��ر ���ض��ح��ايف م�����ض��رك م��ع ح��رك��ة ح��م��ا���س، �ضباح 

اليوم اخلمي�س.

متام  موؤمتره  �ضيعقد  الرجوب  اأن  امل�ضادر  وك�ضف 

امل��ح��ت��ل��ة  ال��ق��د���س  ب��ت��وق��ي��ت  ���ض��ب��اح��اً   11.30 ال�����ض��اع��ة 

مع  م�����ض��رك  ب�ضكل  ك��ون��ف��ر���س  ال��ف��ي��دي��و  تقنية  ع��رب 

�ضالح  حما�س  حلركة  ال�ضيا�ضي  املكتب  رئي�س  نائب 

العاروري.

امل�ضرك  ال�ضحايف  امل��وؤمت��ر  اأن  اإىل  امل�ضدر  واأ���ض��ار 

�ضيكون  والرجوب  العاروري  القياديّينْ  �ضيجمع  الذي 

من اأجل الإعالن عن برنامج م�ضرك ملواجهة خطة 

الإ�ضرائيلية. ال�ضم 

الإ�ضرائيلية  الفل�ضطيني خط ال�ضم  الكل  ويرف�س 

الهادفة ل�ضلب اأجزاء من ال�ضفة املحتلة وغور الأردن، 

و�ضط مطالبات �ضعبية بت�ضعيد املقاومة الفل�ضطينية 

بكافة اأ�ضكالها مبا يف ذلك الو�ضائل ال�ضعبية واملقاومة 

امل�ضلحة يف خمتلف املناطق.
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قال الناطق با�ضم احلكومة الفل�ضطينية 

اإغ��الق  ق��ررت  احلكومة  اإن  ملحم،  اإبراهيم 

اعتبارا  اأي���ام  خم�ضة  مل��دة  املحافظات  جميع 

م��ن ���ض��ب��اح غ��د اجل��م��ع��ة، م��ع ت��وق��ف حركة 

امل����وا�����ض����الت ب��ي��ن��ه��ا، ل��ك�����ض��ر ���ض��ل�����ض��ل��ة وب����اء 

“كورونا«.
م�ضاء  �ضحفي،  م��وؤمت��ر  يف  ملحم،  وق���ال 

ال�ضالحيات  اإىل  ا���ض��ت��ن��ادا  “اإنه  الأرب���ع���اء، 

اإىل  عبا�س  حم��م��ود  الرئي�س  م��ن  املفو�ضة 

رئ��ي�����س ال������وزراء حم��م��د ا���ض��ت��ي��ة، ويف ���ض��وء 

الرتفاع املطرد يف اأعداد امل�ضابي بفريو�س 

ك��ورون��ا، وازدي����اد ال��وف��ي��ات، م��ا ي��ن��ذر بعودة 

ال�����ض��ف��ر بعد  ن��ق��ط��ة  اإىل  ال��وب��ائ��ي  ال��و���ض��ع 

ال��ت��ع��ايف احل���ذر وال��ت�����ض��ايف ال��ت��دري��ج��ي ال��ذي 

لل�ضيطرة  جن��اح  بق�ضة  بلوغة  م��ن  متكنها 

على مكان الوباء، فاإن احلكومة تعلن اإغالق 

الأم���ر يف  ك��ان عليه  كما  امل��ح��اف��ظ��ات  جميع 

امل��ا���ض��ي ب��ا���ض��ت��ث��ن��اء ال�����ض��ي��دل��ي��ات ووحم����ال 

من  �ضتعمل  ال��ت��ي  وامل��خ��اب��ز  ال�ضوبرماركت 

وملدة  م�ضاء،  الثامنة  حتى  �ضباحا  الثامنة 

امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  �ضباح  تنتهي  اأي���ام  خم�ضة 

للتمديد  قابلة  اجل���اري،  مت��وز  م��ن  الثامن 

ح�ضب  الو�ضع، مع توقف حركة املوا�ضالت 

�ضل�ضلة  لك�ضر  الوطن  حمافظات  كافة  بي 

الوباء«.

واأ�ضاف اأن احلكومة وهي تتفهم حاجات 

النا�س لإقامة الأف��راح، فاإنها ترى اأن عالج 

النا�س وحماربة الوباء تت�ضدر الأولوية.
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طالب املتحدث با�ضم هيئة �ضوؤون الأ�ضرى 

ال�ضجون  اإدارة  رب��ه،  عبد  ح�ضن  واملحررين 

اأبو وعر  بالإفراج الفوري عن الأ�ضري كمال 

خلطورة  وذل��ك  احلنجرة  ب�ضرطان  امل�ضاب 

و�ضعه ال�ضحي، خا�ضة بعد الت�ضخم الكبري 

يف حنجرته وعدم قدرته على الكالم.

واأف���اد عبد رب��ه ام�����س، ب��اأن الأ���ض��ري ف��ادي 

غ��ن��ي��م��ات م���ن حم��اف��ظ��ة اخل��ل��ي��ل ي��وا���ض��ل 

العا�ضر  لليوم  الطعام  ع��ن  املفتوح  اإ���ض��راب��ه 

الإداري  ل��الع��ت��ق��ال  رف�����ض��اً  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى 

و�ضيا�ضة اإدارة �ضجون الحتالل التع�ضفية.

من جهة ثانية، حمل املتحدث عبد ربه، 

الكاملة  امل�ضوؤولية  الح��ت��الل  �ضجون  اإدارة 

اأن��ه��ا مل  على  الأ���ض��رى، م�ضدداً  ع��ن �ضالمة 

العاملية  ال�ضحة  منظمة  ب��ربوت��وك��ول  ت��وِف 

املتعلق بالأ�ضرى، ومتاطل باتخاذ الإجراءات 

ال���الزم���ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ���ض��الم��ت��ه��م. واأك���د 

ال�ضجاني  اأح��د  اإ�ضابة  نباأ  تتابع  الهيئة  اأن 

الحتالل،  �ضجون  اأح��د  كورونا يف  بفريو�س 

ومدى تاأثري ذلك على �ضالمة الأ�ضرى.

االنباط - وكاالت

قال جي�س الحتالل اأنه ي�ضتعد لحتمال 

قيام اجل��ه��اد الإ���ض��الم��ي يف قطاع غ��زة ب�ضن 

ه��ج��م��ات واإط�����الق ���ض��واري��خ ع��ل��ى اإ���ض��رائ��ي��ل 

حتت �ضغط اإيراين ، ردا على �ضم اأجزاء من 

غدا  عنه  الع���الن  وامل��ق��رر  الغربية  ال�ضفة 

الربعاء .

واأو�����ض����ح م�������ض���وؤول���ون يف اجل��ي�����س ح�ضب 

“مظاهرات  هناك  اأن  ال��ع��ربي  وال��ال  موقع 

الغربية  ال�ضفة  يف  ت��ن��دل��ع  ق��د  احتجاجية 

خا�ضة على نقاط التما�س حيث ت�ضتعد قوات 

يف  مبا   ، ال�ضيناريوهات  من  لعدد  الحتالل 

ذلك املظاهرات اخلارجة عن ال�ضيطرة والتي 

�ضتجرب اجلي�س على الرد بالنار ينجم عنها 

قتلى وجرحى وفق تعبري املوقع.

ون��ق��ل امل��وق��ع ع��ن م�����ض��ادر ب��ق��ي��ادة فرقة 

ه��ي  ت���ق���دي���رات���ه���م  اأن  ب���اجل���ي�������س،  ال�������ض���ف���ة 

�ضت�ضمح  ل��ل�����ض��ل��ط��ة  الأم���ن���ي���ة  الأج����ه����زة  اأن 

ب��ال��ت��ظ��اه��رات ال�����ض��ع��ب��ي��ة، ويف ح����ال ح���دوث 

ف�ضوف  اجلي�س،  جنود  على  واع��ت��داء  عنف، 

ه��ذه  بتفريق  الفل�ضطينية  الأج���ه���زة  ت��ق��وم 

التظاهرات.

اأمني  تن�ضيق  املوقع، على وج��ود  وبح�ضب 

بي اجلي�س والأجهزة الأمنية الفل�ضطينية، 

وتن�ضيق مع قيادات فل�ضطينية حملية بكافة 

مناطق ال�ضفة.

وهناك �ضيناريو اآخر ح�ضب التقرير وهو 

بروز اأفراد وخاليا نائمة لتنفيذ عمليات على 

غرار عملية م�ضتوطنة دوليف والتي نفذها 

اأفراد من اجلبهة ال�ضعبية وا�ضفرت عن مقتل 

م�ضتوطنة .

وه��ن��اك اح��ت��م��ال اخ���ر ب���اأن تن�ضط خاليا 

تابعة حلما�س وتعمل حتت قيادة احلركة يف 

متوتر  نف�ضه  القطاع  يف  الو�ضع  كذلك  غ��زة 

فحما�س يقول التقرير اإل�ضرائيلي هي اجلهة 

احلاكمة يف امليدان ، وكان قادتها اأعربوا عن 

رف�ضهم خطة ال�ضم و�ضفقة القرن .

والذرع  اجلنوبية  ال��ق��ي��ادة  ف���اإن   ، وعليه 

الأم��ن��ي��ة الأخ����رى ت��راق��ب ع��ن ك��ث��ب اجل��ه��اد 

الإ���ض��الم��ي ال��ق��ادر ع��ل��ى اإط����الق ال�����ض��واري��خ 

ال�ضياج  على  هجمات  �ضن  اأو  مفاجئ  ب�ضكل 

ب���دع���م م����ن اي�������ران ح���ي���ث ي�����ض��ت��ع��د اجل��ي�����س 

، مبا  ال�����ض��ي��ن��اري��وه��ات  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي جلميع 

يف ذل���ك ت��ع��زي��ز ب��ط��اري��ات ال��ق��ب��ة احل��دي��دي��ة 

املوجودة يف اجلنوب.

وك�ضف املوقع اأن امل�ضتوى ال�ضيا�ضي اأر�ضل 

ر�ضائل للقاهرة باأن اجلي�س �ضريد بقوة على 

اي ت�ضعيد من غزة. غري اأن املوؤ�ض�ضة الأمنية 

تعليق  اإم��ك��ان��ي��ة  ت�ضتبعد  ل  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة 

الوليات املتحدة خطة ال�ضم الإ�ضرائيلية اأو 

تاجيلها.

رفضًا لمخطط الضم .. مؤتمر مشترك بين 
حماس وفتح اليوم

بعد تفشي »كورونا«.. إغالق محافظات الضفة لـ5 أيام الجمعة

مطالب باإلفراج عن األسير المريض أبو وعر

االحتالل ينتظر قرار البيت األبيض ويستعد لتظاهرات الضفة وصواريخ غزة

فرنسا تحذر »إسرائيل« وبريطانيا 
تناشدها بعدم ضم أراض فلسطينية 

التعاون اإلسالمي: نرفض المساس 
بحقوق مصر والسودان بمياه النيل

نتنياهو يواصل مناقشته مع 
األمريكيين بشأن خطة الضم

االنباط - وكاالت

قال وزير اخلارجية الفرن�ضية، جان اأيف 

لو دريان، اإن �ضم اإ�ضرائيل لأرا�س فل�ضطينية 

واأ����ض���اف  ع����واق����ب.  دون  مي���ر  اأن  مي��ك��ن  ل 

ال�ضركاء  مع  وحتركا  فرن�ضيا  ردا  “ندر�س 
الرئي�ضيي اإذا م�ضت اإ�ضرائيل قدما يف عملية 

ال�ضم«.

فل�ضطينية،  اأرا�����س  “�ضم  ق��ائ��ال:  وت��اب��ع 

يلقي  اأن  ���ض��اأن��ه  م��ن  م�ضاحتها،  ك��ان��ت  مهما 

بظالل من ال�ضك على اأطر حل ال�ضراع«.

و���ض��ه��دت ع����دة م����دن ف��رن�����ض��ي��ة، اأب���رزه���ا 

العا�ضمة باري�س، ال�ضبت، مظاهرات للتنديد 

باخلطة الإ�ضرائيلية ل�ضم اأرا�س فل�ضطينية، 

القليلة  الأي�������ام  خ����الل  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  وامل����زم����ع 

القادمة.

م�����ن ج���ه���ت���ه، ن���ا����ض���د رئ���ي�������س ال����������وزراء 

ال��ربي��ط��اين، ب��وري�����س ج��ون�����ض��ون، اإ���ض��رائ��ي��ل، 

م��ت��وج��ه��ا ل��ه��ا ب�����ض��ف��ة ����ض���دي���ق، ب���ع���دم �ضم 

م�ضتوطنات ال�ضفة الغربية.

اأن ت�ضم  اإن���ه ل ينبغي لإ���ض��رائ��ي��ل  وق���ال 

اأجزاء من ال�ضفة الغربية املحتلة، وحذر من 

اأن لندن لن تعرف ب��اأي تغيريات يف حدود 

اجلانبي  بي  عليها  املتفق  با�ضتثناء   1967

الفل�ضطيني والإ�ضرائيلي.

بدوره ا�ضتبعد وزير اخلارجية الإ�ضرائيلي، 

غ��اب��ي اأ���ض��ك��ن��ازي، ات��خ��اذ اأي خ��ط��وات للبدء 

بفر�س تل اأبيب �ضيادتها على اأج��زاء وا�ضعة 

من الأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة.

االنباط - وكاالت

 اأعلنت منظمة التعاون الإ�ضالمي، اأنها 

»ترف�س امل�ضا�س بحقوق م�ضر وال�ضودان يف 

مياه نهر النيل«.

وق��ال��ت امل��ن��ظ��م��ة، ال��ت��ي تتخذ م��ن ج��دة 

بيان �ضحفي  لها يف  ال�ضعودية مقرا  غرب 

ام�س، اإنها” تابعت باهتمام اجلهود الأممية 

والإقليمية املبذولة لإيجاد حل مل�ضاألة �ضد 

النه�ضة الإثيوبي«.

ودعت اإىل ا�ضتئناف املفاو�ضات حول �ضد 

للتو�ضل  الأط���راف  بي  الإثيوبي  النه�ضة 

اإىل اتفاق عادل يحفظ م�ضاحلها.

وك��ان��ت ال�����ض��ع��ودي��ة اأك�����دت ال��ث��الث��اء اأن 

الأمن املائي مل�ضر وال�ضودان جزء ل يتجزاأ 

اإج���راء  اأي  ،راف�ضة”  ال��ع��رب��ي  الأم����ن  م��ن 

مي�س حقوق الأطراف كافة يف مياه النيل«.

االنباط - وكاالت

ذك���������ر م����ك����ت����ب رئ�����ي�����������س ال�������������وزراء 

اأنه  ام�س  نتنياهو  بنيامي  الإ�ضرائيلي 

الأمريكيي  مع  املناق�ضات  يف  م�ضتمر 

ورئ����ي���������س جم���ل�������س الأم���������ن ال���ق���وم���ي 

ح���ول خ��ط��ة ���ض��م اأج�����زاء م���ن اأرا����ض���ي 

لل�ضيادة  الأردن  وغور  الغربية  ال�ضفة 

الإ�ضرائيلية.

رئي�س  مكتب  عن  �ضادر  بيان  وق��ال 

ال�����وزراء اأن����ه »ي��وا���ض��ل امل��ن��اق�����ض��ات مع 

ال��وق��ت هناك  ن��ف�����س  الأم��ري��ك��ي��ي ويف 

ن���ق���ا����س م����ع رئ���ي�������س جم���ل�������س الأم������ن 

القومي والقيادة الأمنية«.

�ضل�ضلة  م��ن  ج���زء  ه���ذا  اأن  واأ����ض���اف 

امل���ن���اق�������ض���ات ح�����ول ق�����ض��ي��ة ال�������ض���ي���ادة، 

املزيد من  اإجراء  �ضيتم  اأنه  اإىل  منوها 

املناق�ضات خالل الأيام القادمة.

م���ن ج���ان���ب اأخ������ر، اأف�������ادت الإذاع������ة 

���ض��ع��ب��ة  رئ���ي�������س  اأن  ال���ع���ام���ة  ال���ع���ربي���ة 

ال���ض��ت��خ��ب��ارات يف الأم���ن ال��ق��وم��ي رين 

امل�ضغر  ال��وزاري  املجل�س  اأن  اأكد  بيليد 

خ��الل  اج��ت��م��اع��ا  �ضيعقد  )ال��ك��اب��ن��ي��ت( 

ق�ضية  ومناق�ضة  لبحث  املقبلة  الأي��ام 

ال�ضيادة.

م����ن ج���ان���ب���ه، رج�����ح وزي�����ر ال��ط��اق��ة 

تطبيق  �ضتاينيت�س  يوفال  الإ�ضرائيلي 

خ��ط��ة ���ض��م اأرا����ض���ي ال�����ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 

الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة  ل��ل�����ض��ي��ادة  الأردن  وغ����ور 

خالل الأ�ضهر القريبة القادمة.

واأ����ض���اف اأن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع��دم 

مع  الت�����ض��الت  تفا�ضيل  بكافة  اإمل��ام��ه 

الإدارة الأمريكية، فاإنه يعول بالكامل 

واأ�ضار  نتنياهو.  احلكومة  رئي�س  على 

اأجراها  اأحاديث  بانطباع من  اأنه خرج 

اأن  اأب��ي�����س  اأرزق  ح���زب  م��ن  وزراء  م��ع 

العديد منهم �ضيوؤيد خطة ال�ضم.

وع����رب رئ��ي�����س م���ا ي�����ض��م��ى »جم��ل�����س 

عن  داغ��ان  يو�ضي  الإقليمي«  ال�ضامرة 

التاريخية«  الفر�ضة  قلقه من »فقدان 

ل��ت��ط��ب��ي��ق ال�������ض���ي���ادة ع���ل���ى ال��ت��ج��م��ع��ات 

اليهودية يف ال�ضفة الغربية.

عن  العامة  العربية  الإذاع��ة  ونقلت 

داغان قوله اإن تردد نتنياهو هو الذي 

ي�ضبب اعرا�س الأطراف الدولية.

الثالثاء خالل  نتنياهو �ضرح  وكان 

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  مب��ق��ر  اأق���ي���م  ح��ف��ل 

يف ال���ق���د����س ب��ع��د ل��ق��ائ��ه م���ع امل��ب��ع��وث 

الأم��ري��ك��ي اخل��ا���س ل��ل��م��ف��او���ض��ات اأيف 

بريكوفيت�س باأن حكومته »تعمل حاليا 

العمل  و�ضتوا�ضل  ال�����ض��م،  خطة  على 

عليها خالل الأيام القادمة«.

وق����وب����ل����ت خ���ط���ة ال�������ض���م ب�����اإدان�����ات 

الفل�ضطينيي  قبل  من  النطاق  وا�ضعة 

واملجتمع  العربي  العامل  دول  ومعظم 

الدويل.

ميكن تق�ضيم الطائرات يف الت�ضميم الهيكلي اإىل مركبات جوية بدون طيار يتم التحكم 

فيها من قبل طيار. وتنق�ضم بدورها اإىل متناظرة بالن�ضبة اإىل امل�ضتوى الراأ�ضي الطويل 

ومتناظرة اإىل امل�ضتوى الراأ�ضي والأفقي الطويل. املركبات اجلوية بدون طيار - الطائرات 

بدون طيار املتناظرة حول الطائرات العمودية والأفقية الطولية ميكن اأن تدور حول اأو 

على طول املحور الطويل.

اأظهر حتليل الأدبيات اأن الأكرث درا�ضة وو�ضفها و

الطائرات التي يتم التحكم فيها بالطائرة املتناظرة والتي مت البحث عنها هي الأكرث 

درا�ضة. تلقت درا�ضة الطائرات بدون طيار املتناظرة التي تدور حول حمور اهتماًما اأقل.

تعتمد كفاءة ا�ضتخدام الطائرات بدون طيار اإىل حد كبري على جودة الت�ضغيل

اأنظمة التحكم اخلا�ضة بهم.

يف احلالة العامة ، يتم حتديد جودة اأنظمة التحكم من خالل دقة الحتفاظ بالطائرة 

بدون طيار على خط الطريان ، اأي قدرتها على احلفاظ على قيمة قابلة للتعديل عند 

م�ضتوى معي.

ميكن نقل املعلومات اإىل الطائرة بدون طيار عن طريق الأ�ضالك اأو الراديو اأو �ضعاع 

الليزر.

اأثناء العمل:

- مت اإن�ضاء منوذج ريا�ضي للتماثل يف طائرتي من الطائرة بدون طيار كهدف للتحكم 

، ومت اإن�ضاء ر�ضم تخطيطي لنظام التحكم الآيل اخلا�س بها ؛

- ُيقرح ا�ضتخدام نظام اأحادي القناة لإر�ضال املعلومات عند التحكم يف الطائرة بدون 

طيار ؛

- مت حتديد خمطط وظيفي ملعدات الطائرات بدون طيار على منت الطائرة ؛ الأجهزة 

النب�س  بعر�س  حمكومة  نب�ضات  لتوليد  وبرنامج  الليزر  �ضعاع  اأوام���ر  لتوليد  املركبة 

للتحكم ؛

- ُيقرح اإدخال جهاز ت�ضحيح متوازي يف نظام التحكم ، يوؤدي اإىل حت�ضي نظام التحكم 

من حيث اجلودة وال�ضتقرار ؛

- برنامج للتوليف الآيل با�ضتخدام طرق ال�ضتجابة العابرة القيا�ضية مت تطويره.

م. عامر الدرابسه

نظام التحكم اآللي في 
الطائرات بدون طيار

االنباط - وكاالت

ق��ب��ل ن��ح��و ع�����ض��رة اأي������ام، ف���ارق���ت وال����دة 

ال�ضيخ قا�ضم احل��ي��اة، ومل  اأزه���ار  الأ���ض��رية 

ق�ضبان  خ��ل��ف  امل��ح��ت��ج��زة  اب��ن��ت��ه��ا  ت�ضتطع 

الأخ���رية  ال����وداع  ن��ظ��رة  ُتلقي  اأن  ال�ضجون 

عليها واأن ُتعانقها للمرة الأخرية.
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�ضمايل القد�س املحتلة، حيث كانت بح�ضب 

عائلتها، ُتريد زيارة �ضقيقتها التي ت�ضكن يف 

مدينة القد�س املحتلة. 

اّدعى الحتالل حينها باأنها كانت حتمل 

“�ضكيًنا” وتنوي تنفيذ عملية من خاللها 
م�ضتهدفة اجلنود على احلاجز، ودخلت يف 

ل�ضجن  بتحويلها  انتهت  طويلة  حتقيقات 

اأم�س  م��ن  اول  املحكمة  وق�ضت  ال��دام��ون، 

ب�ضجنها فعلًيا ملدة 22 �ضهًرا.

الح��ت��الل ظامل  ق��رار  اإن  العائلة  تقول 

يّدعيه  وم��ا  �ضيًئا  تفعل  مل  اأزه���ار  فابنتهم 

الح��ت��الل ب��اط��ل، ول��ّف��ق ل��ه��ا ه���ذه التهمة 

الحتالل  اأن  وُت�ضيف  ال�ضجن.  يف  وزّج��ه��ا 

يوم  فرحتهم  عليهم  ونّغ�س  منهم  �ضرقها 

عيد الفطر العام املا�ضي، حيث كانت ُتريد 

ال�ضالة يف امل�ضجد الأق�ضى وزيارة �ضقيقتها 

التي ت�ضكن يف املدينة.

اأزهار من خميم جني وهي خريجة من 

جامعة القد�س املفتوحة، ل ميكن روؤيتها اإّل 

من خالل جل�ضات املحاكم التي كانت ُتعقد 

لها، وكانت ُتقّوي والدي حي روؤيتها وتقول 

له: “ما تخاف علي .. اأنا قوية.. معنوياتي 

عالية.. املهم تكونوا بخري”.

اأزه�����ار مل ت�����وّدع وال��دت��ه��ا ال��ت��ي توفيت 

كثرًيا خالل  تعبت  بعدما  اأي��ام  ع�ضرة  قبل 

اأي��ام��ه��ا الأخ�����رية، وت��ل��ّق��ت الأ����ض���رية اخل��رب 

ببالغ احل��زن والأ���ض��ى، فلم تنعم باحلرية، 

للمرة  واحت�ضان  عناق  بلحظة  تنعم  ومل 

ت�ضاأل  كانت  لطاملا  التي  لوالدتها  الأخ��رية 

عنها كثرًيا.

العائلة خباأت اأخبار مر�س والدتها عنها 

حينما كانوا يحّدثونها عرب برامج الأ�ضرى 

اأي���ام ت��وّف��ي��ت. ممثلة  على الإذاع�����ات، وقبل 

“اأزهار  لها:  تقول  اإليها  ج��اءت  الأ���ض��ريات 

“اإمي  لرد عليها قائلة:  اأمر”  اأري��دك يف 

الأ���ض��ع��ب  اخل���رب  ه���ذا  ل��ي��ك��ون  ماتت؟!”، 

عليها منذ حلظة اعتقالها.

أزهار .. أسيرٌة ُحرمت من وداع والدتها للمرة األخيرة
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الـريـا�ضي
01

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�ضة« 

يف املوقع االلكرتوين

 12 باأنه فاكهة املالعب ..و�سفوه باجمل العبارات الالعب رقم  قالوا عن اجلمهور 

الكثري  املدرجات  فوق  اجلميل  ح�سوره  يفر�ض  الذي   .. النجوم  همم  وحمرك  املحفز 

التي  بالقوة  االداء  م�ستوى  على  الت�سجيع  ينعك�ض  بحيث  واجلمال  واملتعة  االثارة  من 

االحتادات  جتد  ..ولذلك  اجلمهور  بوجود  ح�سورها  تفر�ض  التي  واملناف�سة  ن�ساهدها 

املباريات بدون جمهور  العامل ال تلجاأ اىل تفعيل بند  عقوبة اقامة بع�ض  الكروية يف 

تتطلبها  التي  القليلة  احل��االت  بع�ض  ..اال يف  الريا�سية  ال��روح  اخل��روج عن  يف حاالت 

ال��ك��ب��رية م��ن قبل  امل��ب��اري��ات اجل��م��اه��ريي��ة  ال��ت��ي حت�سل يف بع�ض  االح���داث اخل��ط��رية 

العن�سر  هذا  ي�ساهم  وحتى  وجمالها  رونقها  على  املدرجات  حتافظ  ..حتى  اجلماهري 

املهم بزيادة من�سوب االثارة يف امللعب ..!!

طول  بعد  ع��ادت  التي  االوروب��ي��ة  ال��دوري��ات  مباريات  املا�سية  االي��ام  ط��وال  �ساهدنا 

توقف وانتظار و�سغف ..ب�سبب قرار فريو�ض كورونا اجلائر الذي �ساهم يف الدمار الذي 

حل بكل القطاعات على م�ستوى العامل ..ومنها قطاع الريا�سة بكل تاأكيد ..و�ساهدنا 

الالعبني  لدى  الفني  امل��ردود  برتاجع  املدرجات  عن  اجلماهريي  الغياب  �ساهم  كيف 

..وهبوط م�ستوى معظم املباريات ان مل نقل كلها تاأثرا بفقدان احلما�ض لدى النجوم 

يح�سل  كما  ولي�ض  قرب  عن  لع�ساقهم  فنونهم  وتقدمي  التالق  على  اعتادوا  الذين   ..

واحلما�ض  احلافز  النجوم  افقد  ما  ..وهو  اخلطري  الفريو�ض  فر�سه  تباعد  من  اليوم 

ورغبة الفوز وحتقيق االنت�سارات ..حتى ان ت�سريحات النجوم يف هذا االجتاه ان�سبت 

على تاثرهم بغياب اجلمهور ..وانعدام احلافز لديهم باللعب وهم ي�ساهدون املدرجات 

تخلوا متاما من العامل املحفز الذي اعتادوا عليه ..!!

على  حفاظا  تطبيقه  اهمية  وعلى  جمهور  ب��دون  املباريات  اقامة  ق��رار  ان  املح�سلة 

�سحة و�سالمة املجتمع ..على اعتبار ان املدرجات بتلك االعداد الكبرية من اجلماهري 

القناعة  نفو�سنا  انه عزز يف  ..اال  املتفرجني  الفريو�ض بني  بيئة خ�سبة النتقال  ..تعد 

واالث��ارة  واحلما�ض  احلقيقية  املناف�سة  غياب  يعني  احل�سور  عن  اجلمهور  غياب  بان 

االداء  ه��ذا  يف�سر  م��ا  وه��و  امل�ستمرة  باملتابعة  ال��رغ��ب��ة  وع���دم  امل��ل��ل  ..وح�����س��ور  وامل��ت��ع��ة 

ال��وا���س��ح على  ال��رتاج��ع  اأع���رق ف��رق اوروب���ا ..راف��ق��ه ه��ذا  ال���ذي نلم�سه م��ن  ال�سعيف 

يفر�ض  اجلمهور  ان  ..ذلك  وغريهم  و�سالح  ورونالدو  مي�سي  الكبار  النجوم  م�ستوى 

الهيبة واملتعة واجلمال على املكان ..وبدونه تغدو املناف�سة مملة كئيبة تفتقر ملقومات 

الريا�سة املطلوبة التي تعتمد على خا�ستي االداء واحلما�ض ..!!

كذلك  �سيفتقد  ال���ذي   .. امل��ح��ل��ي  امل��ح��رتف��ني  دوري  ان��ط��الق  م��وع��د  اق����رتاب  وم���ع 

ع�ساقها  تعوي�ض  حتاول  ان  فرقنا  على  نتمناه  ما  فان   .. املعتاد  اجلماهريي  احل�سور 

الوحيد  يعد  االردين  ال��دوري  وان  �سيما  ..ال  اجلميل  الفني  وامل�ستوى  املميز  ب��االداء 

بتاأجيل  امل�سبوق  العامل الذي �سينطلق يف بداياته بعد قرار االحتاد غري  على م�ستوى 

الالعبني  ل��دى  طاغيا  احلما�ض  يكون  ان  امل��ف��رو���ض  ..وم���ن  ال��ك��روي  املو�سم  ان��ط��الق 

لتقدمي وجبات من االداء اجلميل ي�سد اجلمهور على املتابعة .. ولو من خالل النقل 

التلفزيوين ..وهو اقل املمكن ..!!

عوني فريج

الكرة فقدت متعتها !!

 الريال امام خيتافي وزيدان مترّيث

منتخب الدراجات يعاود تدريباته

 السالم يختتم مشاركته في مؤتمر االتحاد اآلسيوي

 مشاركة اردنية في دورة تدريب العاب القوى
االنباط - عمان

���س��ه��دت  ال������دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة الإع����داد  

م�����درب�����ي  االأومل����ب����ي����اد اخل����ا�����ض الأل���ع���اب 

امل�سابقات)روؤية  واإدارة  وتنظيم  ال��ق��وى 

فى  ال��ق��وى  األ���ع���اب  ل��ت��دري��ب  م�ستقبلية 

اإليها  دعت  والتى   ) العاملية  االأزم��ات  ظل 

اخل��ا���ض  ل��الومل��ب��ي��اد  االقليمية  ال��رئ��ا���س��ة 

ال�����دوىل ،  اإق���ب���اال م��ن��ق��ط��ع ال��ن��ظ��ري من 

و�سمال  االو�سط  ال�سرق  منطقة  برامج  

اف���ري���ق���ي���ا ، ع���ل���ى امل��ن�����س��ة االف���رتا����س���ي���ة  

االأومل���ب���ي���اد  م���ن  وب��ت��ن��ظ��ي��م   ZOOM
االألعاب  اأم  و�سهدت    ، االإماراتي  اخلا�ض 

اأك����ر م�����س��ارك��ة م��ن��ذ ان���ط���الق ال�����دورات 

جائحة  ب�سبب  االفرتا�سية   املن�سة  على 

كورونا ، حيث �سارك فى دورة ام االلعاب  

دولة عربية   15 300 مدربا ومدربة  من 

هى االأردن ، الكويت ،   ال�سعودية ، عمان 

، االمارات ،  البحرين ،  م�سر ، ال�سودان 

،  امل��غ��رب ، ال��ك��وي��ت ، ت��ون�����ض ، ���س��وري��ا ، 

 ، لبنان   ، اجل��زائ��ر،  ال��ع��راق    ، ال�سعودية 

اليمن .

وكانت  برامج املنطقة ال15 قد دفعت   

فى  للم�ساركة  املدربني  من  كبري  باأعداد 

تلك الدورة والتى قام   بالقاء حما�سراته 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة امل��ح��ا���س��ر ال�����دويل  ال��دك��ت��ور  

القوى  العاب  اأ�ستاذ  ب��الل    حممد عنر 

املجتمع  ل�����س��ئ��ون خ��دم��ة  ال��ك��ل��ي��ة  و وك��ي��ل 

وتنمية البيئة - كلية الرتبية الريا�سية،  

ج��ام��ع��ة م��دي��ن��ة ال�������س���ادات   واالأ����س���ات���ذة 

امل�������س���اع���دي���ن ع���ل���ى م�����س��ت��وى اجل���ام���ع���ات 

الدكتور  االإم��ارات��ى   املحا�سر  امل�سرية،و 

الدكتور  اليهم  وان�سم   ، الكعبي    رج��اء  

عام  اأم��ني  ال�سلوي   احمد  بن  عبداالإله 

االحتاد العربي الألعاب القوى، باال�سافة 

ع��م��اد حميى  د.  م���ن  ك���ال  م�����س��ارك��ة  اىل 

ال��دي��ن م��دي��ر ع���ام ال��ري��ا���س��ة وال��ت��دري��ب 

ود. ���س��ري��ف ال��ف��وىل م��دي��ر ع���ام االل��ع��اب 

و�سارك  االقليمية  بالرئا�سة  وامل�سابقات 

امل��درب��ني  م��ن  ك��ب��رية  االردن مب��ج��م��وع��ه 

ال���زب���ي���دي،ام���ل  ح�������س���ن  اح���م���د  زار  ه����م 

ع��ب��دال��ك��رمي ال���ن���اظ���ر ،ال���دك���ت���ور م��وف��ق 

علي  �سعيد  م��ف��رج،ع��ف��راء  اح��م��د  �سفيق 

ح��م��اد،اأروى  احمد  مو�سى  الربيعي،عمر 

اأح��م��د احل���اج ���س��ل��ي��م��ان اب���و ���س��ب��اب،اي��وب 

حم��م��د ����س���روا����ض،����س���رار ع��ث��م��ان خ��ل��ي��ل 

عبدالرحمن  زك��ي  ال��دي��ن  ،ب��ه��اء  ال�سمان 

حممد ،نرج�ض حممد خالد برقان .

مدريد-وكاالت

���س��ّدد امل����درب الفرن�سي زي��ن ال��دي��ن زي��دان 

لقب  يح�سم  مل  م��دري��د  ري���ال  فريقه  اأن  على 

الدوري االإ�سباين لكرة القدم، وذلك اإثر تعرث 

جديد لغرميه بر�سلونة مل يزعزع ثقة مدربه 

له.ويت�سدر  ودعمهم  بالعبيه  �سيتيني  كيكي 

النادي امللكي الرتتيب بر�سيد 71 نقطة، بفارق 

ريال  و�سيكون  الكاتالوين.  اأم��ام غرميه  نقطة 

ي�ست�سيف  عندما  ال��ف��ارق  تو�سيع  فر�سة  اأم���ام 

ال��ي��وم اخلمي�ض يف خ��ت��ام امل��رح��ل��ة 33،  خ��ي��ت��ايف 

وال���ت���ي ���س��ه��دت ت���ع���ادل ب��ر���س��ل��ون��ة م���ع القطب 

التعادل  2-2.وه�����و  اأتلتيكو  للعا�سمة  ال��ث��اين 

يف  انت�سارات،  ثالثة  مقابل  لر�سلونة  الثالث 

�ست مباريات خا�سها منذ ا�ستئناف املو�سم بعد 

تعليقه الأكرث من ثالثة اأ�سهر ب�سبب فريو�ض 

كورونا امل�ستجد. يف املقابل، فاز ريال يف مبارياته 

اخلم�ض منذ العودة. وب�سبب هذه النتائج، خ�سر 

بر�سلونة ال�سدارة التي كان يحتلها لدى تعليق 

رغم  وعلى  املا�سي.  اآذار/م���ار����ض  يف  املناف�سات 

النتائج التي يحققها، رف�ض زي��دان يف موؤمتر 

�سحفي التلميح اإىل اأن فريقه ح�سم عمليا هذا 

املو�سم، انتزاع لقب الدوري من بر�سلونة املتوج 

نفز  “مل  وق���ال  املا�سيني.  املو�سمني  يف  بطال 

باأي �سيء بعد. هذا هو الواقع، احلقيقة. طاملا 

اأبطاال  اأننا مل ن�سبح  اأن املو�سم مل ينتِه، طاملا 

�سيء”.وتابع  اأي  ن��ق��ول  اأن  ميكن  ال  ح�سابيا، 

نتائج جيدة ال  اأربع  اأو  “جمرد حتقيقنا ثالث 
يعني اأن االأم��ور انتهت”. و�سدد زي��دان على اأن 

 )...( م��ب��اراة  كل  الفوز يف  “عن  يبحث  فريقه 

املو�سم(،  نهاية  مباريات )حتى  �ست  لنا  تتبقى 

بفارق  نتقدم  نحن  )ممكنة(.  نقطة   18 وفيها 

الطريق  على  نحن  اأق����ل.  وال  اأك���رث  ال  نقطة، 

بذلك  القيام  نوا�سل  اأن  يجب  لكن  ال�سحيح، 

)الفوز( اإىل النهاية”.

واأكد النجم ال�سابق للنادي امللكي اأن العبيه 

ال يبدون اأي “اإفراط يف الثقة )...( �سبق يل اأن 

كنت العبا وع�ست هذه التجربة. اأعرف جيدا، 

والالعبون يعرفون جيدا، اأننا مل نفز ب�سيء” 

وتطّرق زيدان اإىل و�سع البلجيكي اإدين هازار 

اإ�سبانيول )1- امل��ب��اراة �سد  ال��ذي خ��رج خ��الل 

�سفر( وو�سع مكعبات ثلج حول الكاحل االأمين 

الذي �سبق له اأن اأ�سيب فيه هذا العام.واعتر 

زيدان اأن املهاجم الدويل “اأم�سى وقتا طويال 

امل��الع��ب، واخ��ت��ر �سعوبات، ويجب  بعيدا ع��ن 

اأدن��ى �سك اأن  التعامل معه ب��روي��ة. لي�ض ل��دي 

اإدين �سيكون جيدا جدا يف وقت ق�سري”.

االنباط - عمان

كافة  ل��ل��دراج��ات  االأردين  االحت���اد  ات��خ��ذ 

تدريبات  لعودة  العامة  ال�سالمة  اإج���راءات 

املنتخبات الوطنية والتي توقفت الأكرث من 

الريا�سي. الن�ساط  توقف  ب�سبب  �سهرين 

وي����خ����و�����ض م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال����وط����ن����ي وج��ب��ت��ني 

تدربيتني يومياً حتت قيادة املدربني حممد 

الرتكيز  يتم  حيث  عبيدات  وعلي  املعايطة 

والتي  الالعبني  لياقة  ا�ستعادة  على  حالياً 

تاأثرت ب�سبب فرتة احلظر. وحتدث العميد 

امل��ت��ق��اع��د ج��م��ال ال��ف��اع��وري رئ��ي�����ض االحت���اد 

ع���ن االج���������راءات ال���وق���ائ���ي���ة ال���ت���ي و���س��ع��ت 

قائاًل  الوطنية  املنتخبات  ت��دري��ب��ات  ل��ع��ودة 

تدريباتنا  ل��ع��ودة  �سحية  ���س�����ض 
ُ
اأ و�سعنا   ”:

ب��ال�����س��ك��ل ال���ت���ي ت��ت��ن��ا���س��ب م���ع االإج��������راءات 

ال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة االأومل��ب��ي��ة 

كل  ب��داي��ة  قبل  ال��درج��ات  تعقيم  يتم  حيث 

مترين مع �سرورة التباعد االجتماعي بني 

الريا�سات  من  الدرجات  وريا�سة  الالعبني 

التي ال تتطلب االحتكاك وتكون التدريبات 

ع��ل��ى ���س��ك��ل جم���م���وع���ات وم�����دة ك���ل مت��ري��ن 

“الفاعوري”  واأ���س��ار  ال�ساعة”.  تتجاوز  ال 

م��ل��ت��زم��ني  وال���الع���ب���ات  ال���الع���ب���ني  اأن  اإىل 

ب��ك��اف��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ي و���س��ع��ت وي�����س��ع��ون 

التي  والفنية  البدنية  ق��درات��ه��م  ال�ستعادة 

لعودة  متهيداً  احل��ظ��ر  ف��رتة  ب�سبب  ت��اأث��رت 

احت��اد  وب��داأ  واخل��ارج��ي��ة.  املحلية  املناف�سات 

ال����دراج����ات يف اإع�����ادة ه��ي��ك��ل��ة خ��ط��ط��ه ال��ت��ي 

ت���اأث���رت ب�����س��ب��ب ت���وق���ف ال��ق��ط��اع ال��ري��ا���س��ي 

العربي  االحت����ادات  بتعليمات  االإل���ت���زام  م��ع 

واالآ�سيوي والدويل لعودة املناف�سات. وحول 

فرتة  :” قبل  الفاعوري  ق��ال  املو�سوع  ه��ذا 

�سباق  تت�سمن  االحت��اد  خطة  كانت  احلظر 

امل��ن��اف�����س��ات  ل���ع���ودة  ن��ت��ط��ل��ع  ���س��ه��ر واالآن  ك���ل 

اإق��ام��ة فعالية  ب�����س��ك��ٍل ت��دري��ج��ي م��ن خ���الل 

�سهر  منت�سف  يف  ال�ساعة  �سد  ف��ردي  �سباق 

اأن تعود  ق��ررن��ا  امل��ق��ب��ل وك��احت��اد  اأغ�����س��ط�����ض 

ال�سباق  ه���ذا  خ���الل  م��ن  م�سابقاتنا  عجلة 

ال����ذي ال ي��ت��ط��ل��ب ال��ت��ق��ارب ب���ني ال��الع��ب��ني 

ال���ذي���ن ي��ن��ط��ل��ق��ون ت���ب���اع���اً م���ع ف����رق زم��ن��ي 

النطالقة كل العب”.

االنباط – عمان

�سارك خليل ال�سامل االأمني العام الحتاد 

ال�سنوي  املوؤمتر  يف  القدم  لكرة  اآ�سيا  غرب 

ال����ذي ن��ظ��م��ه االحت����اد االآ���س��ي��وي ل��الأم��ن��اء 

واالأه��ل��ي��ة  االإقليمية  ل��الحت��ادات  ال��ع��ام��ني 

يومي  مدار  على  املوؤمتر  واأقيم  القارة.  يف 

1 مت��وز  30 ح���زي���ران واالأرب���ع���اء  ال��ث��الث��اء 

ع���ر ت��ق��ن��ي��ة االت�������س���ال امل���رئ���ي وامل�����س��م��وع 

القيادات  من  نخبة  ومب�ساركة  امل��رة،  ه��ذه 

اخل��رات،  واأ���س��ح��اب  وال��ك��روي��ة  الريا�سية 

املتعلقة  �سواء  املحاور  العديد من  وت�سمن 

ب���روؤي���ة االحت�����اد االآ����س���ي���وي وامل�����س��وؤول��ي��ات 

االإقليمية  االحت���اد  ول��دى  لديه  امل�سرتكة 

تبادل  بغر�ض  التجارب  وعر�ض  واالأهلية، 

ال��ت��ح��دي��ات  مناق�سة  ج��ان��ب  اإىل  اخل����رات 

ب�سبب  ال��راه��ن  الو�سع  على  ُفر�ست  التي 

اأج��رت  ال��ت��ي  وتداعياتها  ك��ورون��ا  جائحة 

التوقف  على  والكروي  الريا�سي  الن�ساط 

ل����ف����رتة ط����وي����ل����ة، ق���ب���ل ع��������ودة غ��ال��ب��ي��ت��ه 

واإج��راءات  تدابري  و�سط  موؤخراً  تدريجياً 

اح���رتازي���ة غ���ري م�����س��ب��وق��ة. وب����داأ امل��وؤمت��ر 

لالحتاد  العام  االأمني  من  ترحيبية  بكلمة 

اأك��د  ال��ذي  دات��و ويند�سور ج��ون  االآ���س��ي��وي 

لرنامج  ا�ستكمااًل  ي��اأت��ي  احل���دث  ه��ذا  اأن 

كافة  العامني يف  �سنوي خم�س�ض لالأمناء 

االحتادات االأع�ساء لدى االحتاد االآ�سيوي 

واالحت�������ادات االإق��ل��ي��م��ي��ة ع��ل��ى ح���د ���س��واء، 

االحتاد  يف  امل�سابقات  مدير  ك�سف  وب��دوره 

االآ����س���ي���وي ���س��ني ج��ي��ل ال���ت���ع���دي���الت ال��ت��ي 

املوؤهلة  امل�سرتكة  الت�سفيات  نظام  اأ�سابت 

 ،2023 اآ���س��ي��ا  وك���اأ����ض   2022 ال��ع��امل  ل��ك��اأ���ض 

القارة،  يف  الن�سوية  الكرة  قطاع  اإىل  وعرج 

عر�ض  فيما  وحت��دي��ات��ه،  م��ن��ج��زات��ه  واأب����رز 

اأمني عام االحتاد الياباين كيوتايا �سوهارا 

بها  ق��ام  ال��ت��ي  التطويرية  اال�سرتاتيجية 

للم�ساركني  ال��ت��ج��رب��ة  ه���ذه  ون��ق��ل  احت����اده 

ب��ه��دف اال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا، ك��م��ا ك���ان مل��ح��ور 

يف  كبرياً  املباريات حيزاً  نتائج  التالعب يف 

“�ضبورت  �سركة  اأ�سار مدير  املوؤمتر حينما 

رادار” بيبالف جوتام اإىل احتماالت ظهور 

ب�����س��ب��ب ف���ريو����ض ك��ورون��ا  اأك����رث االآن  ذل���ك 

وان��ع��ك��ا���س��ات��ه ع��ل��ى امل����ردود امل���ايل لالعبني 

الكفيلة  ال�سبل  اتخاذ  اإىل  داعياً  واالأندية، 

مب��ك��اف��ح��ة ال���ت���الع���ب يف امل����ب����اري����ات. ك��م��ا 

لالحتاد  الفني  املدير  قيام  امل��وؤمت��ر  تخلل 

الدويل لكرة القدم �ستيفن مارتنز بعر�ض 

العمرية  الفئات  تطوير  م�سروع  تفا�سيل 

ال������ذي ي���ع���م���ل ع���ل���ي���ه م���دي���ر ت���ط���وي���ر ك���رة 

واالأخ��ري  فينجر،  “فيفا” ار�سني  يف  القدم 

اأك����د ����س���رورة ال��ع��م��ل ب��ج��ه��د ع��ل��ى ال��ف��ئ��ات 

واال�ستثمار  املحليني  وامل��درب��ني  ال��ع��م��ري��ة 

ال��ث��اين من  ال��ي��وم  و���س��ه��دت فعاليات  ب��ه��م. 

ال��ري��ا���س��ي  التخطيط  ع��ن  جل�سة  امل��وؤمت��ر 

اال���س��ت�����س��ارات  ل�سركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ق��دم��ه��ا 

اأن���رت ا���س��ح��اق، واأخ����رى قدمها  ال��ري��ا���س��ي��ة 

مدير الق�سم التجاري يف االحتاد االآ�سيوي 

 - “كوفيد  ت����اأث����ريات  ع���ن  روج�����رز  ان�����درو 

19ع��ل��ى اال���س��ت��ث��م��ارات يف ك��رة ال��ق��دم، فيما 

يف  االإجتماعية  ال�����س��وؤون  م�سوؤولة  �سرحت 

�سينج يف جل�سة  االآ�سيوي جا�سمني  االحتاد 

يف  االأط��ف��ال  حقوق  حماية  برنامج  مماثلة 

كرة القدم واأهدافه وبراجمه، بينما حتدث 

ك��ي��ف��ن م��ارت�����س��ون ع���ن اأه��م��ي��ة ال�����س��راك��ات 

ودوره���ا  وعنا�سرها  واحل��وك��م��ة  ال��ت��ج��اري��ة 

على  االحت���ادات  ا�سرتاتيجيات  �سياغة  يف 

ال�����س��ع��ي��د امل����ايل. ويف اجل��ل�����س��ة اخل��ت��ام��ي��ة، 

رزفان  الروماين  االحت��اد  رئي�ض  ا�ستعر�ض 

التطوير  يف  ب���الده  احت���اد  جت��رب��ة  بورلينو 

منها، وخطوات  عانى  التي  التحديات  رغم 

منذ  و���س��ع��ه��ا  ال��ت��ي  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  تنفيذ 

االأم��ني  ينهي  اأن  ق��ب��ل   ،2024 ل��غ��اي��ة   2014

العام لالحتاد االآ�سيوي املوؤمتر بكلمة ثمن 

خاللها م�ساركة اجلميع.

االنباط – عمان

ع��ل��م��ت االن����ب����اط م���ن م�������س���ادر م��ط��ل��ع��ة 

ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����ض  ال����وح����دات ان  ن����ادي  يف 

التي  الدعوة  ي�سحب  �سوف  املختار  يو�سف 

خاللها  م��ن  ويطعن  قدمها  ال��ت��ي  ال��دع��وة 

وا�سفرت  جرت  التي  االخ��رية  باالنتخابات 

ع��ن ف���وز ال��رئ��ي�����ض احل���ايل ال��دك��ت��ور ب�سار 

احل�����وام�����دة  ح���ي���ث مت����ت ا����س���ت�������س���ارة اأح����د 

اإي��ج��اد  اإمكانية  ح��ول  املخت�سني  امل��ح��ام��ني 

حل ودي، ي�سمن ا�ستمرار االإدارة احلالية، 

عن  بعيدا  النادي،  ا�ستقرار  على  ويحافظ 

ت�سكيل جلنة موؤقتة.،

رئ��ي�����ض  ت���ن���ازل  اأن  اإىل  امل��ح��ام��ي  واأ����س���ار 

ال���وح���دات ال�����س��اب��ق، ي��و���س��ف ال�����س��ق��ور، عن 

االإ�سكالية،  ل���زوال  يكفي   ، الطعن  ق�سية 

الق�سية”.  ه�����ذه  يف  ع�����ام  ح����ق  ال  ح���ي���ث 

القدامى،  الالعبني  من  عدد  “قام  وتابع: 

الثمانينات  بعقدي  ال��وح��دات  مثلوا  مم��ن 

والت�سعينات، بالتوا�سل مع ال�سقور الإيجاد 

بذلك، وطالب فقط  حل ودي، حيث رحب 

ب��االع��ت��ذار ع��ن االإ����س���اءات ال��ت��ي حل��ق��ت ب��ه، 

ال�سكوى،  التايل  اليوم  يف  ي�سحب  اأن  على 

اأن  امل�����س��در  واأك����د  يكن”.  مل  ���س��ي��ئ��ا  وك����اأن 

عن  �سيع 
ُ
اأ ما  بعد  للغاية،  منزعج  ال�سقور 

م�ساركة  ا على  اعرتا�سً ت�سمنت  �سكواه،  اأن 

االنتخابية،  العملية  يف  غ��زة  ق��ط��اع  اأب��ن��اء 

حيث اأنها خلت من هذا االأمر متاما.

مدريد – وكاالت

وج���ه وال����د اأن���ط���وان ج���ري���زم���ان، جنم 

املدير  �سيتني  لكيكي  انتقادات  بر�سلونة، 

ال��ف��ن��ي ل��ل��ب��ار���س��ا، ع��ق��ب م���ب���اراة اأت��ل��ت��ي��ك��و 

اأن  قبل   ، بدياًل  وك��ان جريزمان  مدريد،  

االأخ��رية من  الدقيقة  امل��درب يف  به  يدفع 

ل��ل��ق��اء. ووف��ًق��ا ل�سحيفة  االأ���س��ل��ي  ال��وق��ت 

اأج��ر  �سيتني  ف��اإن  االإ�سبانية،  “ماركا” 
ج��ري��زم��ان ع��ل��ى االإح���م���اء ط���وال ال�سوط 

الثاين من املباراة، ثم دفع به يف الدقيقة 

االأخ��������رية. وق�����ال ���س��ي��ت��ني ب���ع���د امل����ب����اراة: 

لن  ل��ك��ن��ن��ي  ج��ري��زم��ان،  اإىل  “�ساأحتدث 

اأع���ت���ذر ل��ه ع��ل��ى م��ا حدث”. واأع�����اد وال��د 

ج���ري���زم���ان ن�����س��ر م���ا ق���ال���ه ���س��ي��ت��ني ع��ل��ى 

وك��ت��ب  “اإن�ستجرام”،  ب�����س��ب��ك��ة  ح�����س��اب��ه 

مت��ت��ل��ك  اأن  ي��ج��ب  ت��ت��ح��دث  “كي  ع��ل��ي��ه: 

اأن���ت جم���رد راكب”.  ال�����س��اح��ن��ة.  م��ف��ات��ي��ح 

�سيتني  اأن  اإىل  ج��ري��زم��ان  وال����د  وي�����س��ري 

ف��ق��د ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��ف��ري��ق، ك��م��ا قالت 

ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ق��اري��ر ال�����س��ح��ف��ي��ة. وق��ام 

بحذف  بقليل  ذل��ك  عقب  جريزمان  وال��د 

اأم���ا �سقيق  ال��ب��ار���س��ا.  م��ا كتبه ع��ن م���درب 

ا على واقعة م�ساركة  جريزمان فغرد اأي�سً

اأنطوان يف الدقيقة االأخرية: “دقيقتان.. 

اأريد اأن اأبكي حقا”.

 مشكلة انتخابات الوحدات في الطريق للحل

 انتقاد عنيف من والد جريزمان للمدرب
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 طائرة خاصة الحضار نجم الهالل

 سيميوني سعيد بالتعادل مع برشلونة

 إغالق باب الترشح الستضافة كأس آسيا

 ديباال يفتك بالمنافسين  
روما - وكاالت

ق���اد االأرج��ن��ت��ي��ن��ي ب���اول���و دي���ب���اال، جنم 

يوفنتو�س، فريقه لفوز كبري على جنوى، 

 29 اجلولة  مناف�سات  يف   ،)1-3( بنتيجة 

من الدوري االإيطايل. وا�ستطاع ديباال اأن 

بالدقيقة  املباراة  االأول يف  الهدف  ي�سجل 

ب��ي��ن��م��ا  ف�����ردي مم���ي���ز،  ب���ع���د جم���ه���ود   ،50

���س��ج��ل ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو ودوج��ا���س 

ك���و����س���ت���ا، ال���ه���دف���ن ال����ث����اين وال���ث���ال���ث. 

ل��اإح�����س��اءات،  “اأوبتا”  ���س��ب��ك��ة  وذك�����رت 

اأه��داف   10 ت�سجيل  م��ن  متكن  دي��ب��اال  اأن 

 7 بينها  االإي��ط��ايل،  ب��ال��دوري  املو�سم  ه��ذا 

يوفنتو�س.  مباريات  يف  افتتاحية  اأه��داف 

ووا�سل يوفنتو�س ت�سدره جلدول ترتيب 

امل��رك��ز  يف  نقطة   69 ب��ر���س��ي��د  الكالت�سيو 

 26 االأول، بينما جتمد ر�سيد جنوى عند 

.16 نقطة باملركز ال�

الريا�ض - وكاالت

ك�����س��ف ت��ق��ري��ر اإخ���ب���اري، االأرب����ع����اء، اأن 

ات�ساالت،  ب���داأت  ال�سعودي  ال��ه��ال  اإدارة 

اإحدى �سركات الطريان الربيطانية. مع 

وذل����ك م���ن اأج����ل ت��وف��ري ط���ائ���رة خ��ا���س��ة، 

الإع����ادة ال��ك��ول��وم��ب��ي ج��و���س��ت��اف��و ك��وي��ار، 

ال��ري��ا���س،  العا�سمة  اإىل  ال��ف��ري��ق،  الع��ب 

ب��ع��د ال��ت��ن�����س��ي��ق م��ع اجل��ه��ات امل��خ��ت�����س��ة يف 

“الريا�سية”  �سحيفة  وذك����رت  ب����اده. 

اإدارة  اأن  م�سادرها،  عن  نقا  ال�سعودية، 

ب�����س��ب��ب  ه�����ذا احل�����ل  اإىل  ال����ه����ال جل������اأت 

اأعلنت  فقد  كولومبيا.  يف  الطريان  قيود 

ال��ط��ريان،  م��ن��ع  مت��دي��د  ه��ن��اك  ال�سلطات 

ب�سبب  اجل�����اري،  مت��وز/ي��ول��ي��و   15 ح��ت��ى 

االأم��ر  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  فريو�س  جائحة 

اإىل  ال����اع����ب  ع�������ودة  دون  ح������ال  ال�������ذي 

فريقه.  بتدريبات  واالل��ت��ح��اق  ال��ري��ا���س، 

ن��ادي  اإدارة  تكثيف  اإىل  امل�����س��ادر  واأ���س��ارت 

الهال، خطواتها ال�ستعادة العبها خال 

االأي�����ام امل��ق��ب��ل��ة، مت��ه��ي��دا الن�����س��م��ام��ه اإىل 

مع�سكر الفريق يف الطائف.

مدريد - وكاالت

اأع�����رب دي��ي��ج��و ���س��ي��م��ي��وين، امل���دي���ر ال��ف��ن��ي 

الأت��ل��ت��ي��ك��و م����دري����د، ع���ن ���س��ع��ادت��ه ب��ال��ت��ع��ادل 

يف  بر�سلونة،  اأمام  ملثليهما  بهدفن  االإيجابي 

يف  �سيميوين،  وق��ال  الليجا.  م��ن   33 اجل��ول��ة 

االإ�سبانية:  “ماركا”  ل�سحيفة  ت�سريحات 

جيد،  ب�سكل  املباراة  بداأنا  بر�سلونة،  “نحرتم 
“تلقينا  النهاية”.واأ�ساف:  ح��ت��ى  وح��اول��ن��ا 

هدفا باخلطاأ، ولعبنا مباراة �سعبة �سد فريق 

ي�ستحوذ على الكرة ب�سكل جيد، وقدم كو�ستا 

وليمار عما رائعا، واأنا �سعيد”. وزاد: “لعب 

تعليق”.  ف��ق��ط؟ ال  دق��ائ��ق  ب�����س��ع  ج��ري��زم��ان 

ج��ي��د،  ب��ع��م��ل  ق���ام  ل��ق��د  “كارا�سكو؟  وت���اب���ع: 

جهًدا  ب��ذل  لكنه  ال��ب��داي��ة  يف  �سعوبة  وواج���ه 

���س��ع��داء،  ك��ب��رًيا وه��و الع��ب ح��ا���س��م، ويجعلنا 

ا”.  اأي�سً وال��ي��وم  جيد  ب�سكل  لعب  بيلباو  ويف 

من  واح���دة  ك��ان��ت  كو�ستا؟  “دييجو  واأردف: 

اأكرث املباريات انتظاًما، وكانت املباراة �سعبة، 

لكنه قاد الفريق وهذا ما نحتاج اإليه، وهناك 

ونحتاج  ُم��ع��ق��دة  وك��ل��ه��ا  متبقية،  م��ب��اري��ات   5

“بر�سلونة  ووا���س��ل:  الاعبن”.  جميع  اإىل 

�سررا  يوّجهون  كيف  يعرفون  العبن  ميلك 

ب��ت��ح��رك��ات��ه��م  اأخ������رى  اأوق�������ات  ل��ل��خ�����س��م، ويف 

من  خمتلفة  اأمن���اط  لديهم  فهم  ال�سريعة، 

الاعبن، لكنهم حمرتمون بالن�سبة يل«.

واأب����������دى ك���ي���ك���ي ����س���ي���ت���ن امل�����دي�����ر ال��ف��ن��ي 

التعادل   نتيجة  ع��ن  ر���س��اه  ع��دم  لرب�سلونة، 

�سيتن،  وقال  باأداء العبيه.  �سعيد  اأنه  موؤكًدا 

“ماركا”  �سحيفة  نقلتها  ت�سريحات  خ��ال 

فنحن  ع����ار،  اإن���ه���ا  “النتيجة؟  االإ���س��ب��ان��ي��ة: 

نواجه �سعوبات اأكرث فاأكرث، وخ�سارة النقاط 

يعني اأننا نبتعد عن اللقب، ويجب اأن نوا�سل 

ريكي  مع  تغري  “االأ�سلوب  واأ�ساف:  العمل”. 

بويج؟ لقد حاولنا القيام باأ�سياء خمتلفة اإىل 

للغاية،  ج��ي��د  ب�سكل  داف���ع  واأت��ل��ت��ي��ك��و  م��ا،  ح��د 

واأغ���ل���ق امل�����س��اح��ات اأم���ام���ن���ا، ل��دي��ه��م الع��ب��ون 

رائعون«.

وب�����س��وؤال��ه ع���ن ع���دم ث��ق��ت��ه يف ج��ري��زم��ان، 

اأج�������اب: “ال اأت����ف����ق، ف���ه���و الع�����ب م���ه���م ل��ك��ن 

ال����ظ����روف اأج���ربت���ن���ي ع���ل���ى ال���ق���ي���ام ب���ذل���ك، 

وتابع  جيدين”.  كانوا  امللعب  يف  والاعبون 

وق��ت  ت��غ��ي��ريات يف  اأج����ري  “عادة ال  ���س��ي��ت��ن: 

اإذا مل يكن هناك حاجة الإ�ساعة  متاأخر جًدا 

مثل  الع���ب  اأن  اأث���ق  “اأنا  واأردف:  الوقت”. 

امل��ب��اراة،  يف  حا�سم  دور  ل��ه  �سيكون  جريزمان 

وغًدا �ساأحتدث معه، ولن اأعتذر، لكنني اأفهم 

اأ�سعر  وان��ا  �سيئة،  بحالة  ي�سعر  اأن  ميكن  اأن��ه 

به لكنه العب و�سخ�س رائع”.وا�ستمر مدرب 

الفريق،  ب��اأداء  للغاية  �سعيد  “اأنا  بر�سلونة: 

يف  لكن  ال��ف��وز،  م��ن  نتمكن  مل  اأن��ن��ا  و�سحيح 

بع�س االأحيان كنا نتحكم ب�سكل جيد للغاية، 

ولي�س من ال�سهل اللعب �سد اأتلتيكو مدريد، 

فهو فريق من�سبط للغاية«.

كواالملبور - خا�ض

خليفة  اآل  اإب��راه��ي��م  ب��ن  �سلمان  ال�سيخ  ثمن   

رئي�س االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم النائب االأول 

التفاعل  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال����دويل  االإحت�����اد  لرئي�س 

امللحوظ الذي اأبدته االإحتادات الوطنية الراغبة 

اأن  مبيناً   2027 اآ���س��ي��ا  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  تنظيم  يف 

للبطولة  ال��ك��ب��رية  امل��ك��ان��ة  يكر�س  التفاعل  ذل���ك 

جاذبية  ويج�سد  القارية  القدم  كرة  خارطة  على 

احلدث القاري و تاأثريه الاحمدود يف االإرتقاء 

مبنظومة اللعبة يف القارة االآ�سيوية. وكان االإحتاد 

االآ���س��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم اأغ��ل��ق ي���وم ال��ث��اث��اء ب��اب 

اآ�سيا 2027 ،حيث  التقدم لتنظيم مناف�سات كاأ�س 

ت�سلم االإحتاد القاري خم�سة طلبات من اإحتادات 

اللعبة يف كل من : ال�سعودية ، قطر، الهند،اإيران 

، واأوزبك�ستان،حيث �سيبا�سر االإحتاد القاري العمل 

مع كل اإحتاد من االإحتادات اخلم�سة ب�ساأن وثائق 

ملفات الرت�سيح ، على اأن يتم االإع��ان عن امللف 

الفائز ب�سرف االإ�ست�سافة عام 2021 واأكد ال�سيخ 

�سلمان اأن قرار االإحتاد االآ�سيوي بتحديد الدولة 

اآ�سيا 2027 يف وقت مبكر ياأتي  امل�ست�سيفة لكاأ�س 

بهدف اإتاحة املزيد من الوقت اأمام الدول امل�سيفة 

االأم��ث��ل  االإ���س��ت��ع��داد  اأج���ل  م��ن  امل�ستقبلية  للن�سخ 

اإىل  امل�ساركة  املنتخبات  ع��دد  رف��ع  بعد  خ�سو�ساُ 

،م��ا يفر�س احلاجة  51 مباراة  تلعب  24 منتخباً 

اإىل جتهيز ما بن 8 اإىل 10 ماعب مبوا�سفات 

عاملية. ومن بن الدول اخلم�سة املتقدمة لطلب 

ا�ست�سافة نهائيات كاأ�س اآ�سيا 2027، �سبق لدولتن 

اأن ا�ست�سافتا البطولة من قبل منذ اإطاقها عام 

 ،2019 1956، وهما قطر حاملة لقب ن�سخة عام 

واإي���ران  و2011،   1988 عامي  ا�ست�سافتها  وال��ت��ي 

اأر�سها  على  م��رت��ن  البطولة  بلقب  ف���ازت  ال��ت��ي 

ال�سعودية  ف���اإن  املقابل  ويف  و1976.   1968 عامي 

ث��اث م��رات م��ن قبل،  اآ�سيا  ك��اأ���س  الفائزة بلقب 

والهند التي ح�سلت موؤخراً على �سرف ا�ست�سافة 

كاأ�س اآ�سيا لل�سيدات 2022، واأوزبك�ستان م�ست�سيفة 

بطولة اآ�سيا لل�سباب حتت 19 عاماً 2020، تتطلع 

ال�ست�سافة جوهرة بطولة قارة اآ�سيا للكرة االأوىل 

 3 ال��ق��ارة  بطلة  ال�سعودية،  وتتطلع  تاريخها.  يف 

وكذلك  م��رة  الأول  البطولة  ال�ست�سافة  م���رات، 

اأوزبك�ستان والهند التي نالت ال�سهر املا�سي حقوق 

ا�ست�سافة كاأ�س اآ�سيا لل�سيدات 2022.

لندن - وكاالت

اأكد نادي مان�س�سرت �سيتي االإجنليزي، 

ال�ساعد  االإ���س��ب��اين  امل��ه��اج��م  ت��ع��اق��ده م��ع 

ب��اب��ل��و م��وري��ن��و م���ن ���س��ف��وف ي��وف��ن��ت��و���س 

وت��دّرج مورينو )18 عاما( يف  االإي��ط��ايل. 

اأن  قبل  يوفنتو�س،  يف  النا�سئن  قطاعات 

مدته  بعقد  �سيتي  مان�س�سرت  اإىل  ين�سم 

اأن ين�سم مورينو،  املتوقع  اأع��وام. ومن   4

ال�����ذي ل��ع��ب اأي�������س���ا يف ف���ري���ق ال��ن��ا���س��ئ��ن 

يف  اجل��دد  لزمائه  االإ�سباين،  برب�سلونة 

�سيتي يف ال�سيف.

روما - وكاالت

اأ���س��ب��ح ف��ري��ق الت�����س��ي��و ع��ل��ى ب��ع��د نقطة 

واح�����دة م���ن ����س���دارة ال������دوري االإي���ط���ايل، 

تورينو،  م�سيفه  على  امل��ث��ري  ف��وزه  بف�سل 

اجلولة  مناف�سات  �سمن   ،)1-2( بنتيجة 

ر�سيده  الت�سيو  الكالت�سيو.ورفع  م��ن   29

املقابل،  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  نقطة   68 اإىل 

جت��م��د ر���س��ي��د ت��وري��ن��و ع��ن��د 31 ن��ق��ط��ة يف 

تاأخره  14. وجنح الت�سيو يف حتويل  املركز 

اإىل الفوز بهدفن  بهدف يف ال�سوط االأول 

يف ال�����س��وط ال��ث��اين. وت��ق��دم ت��وري��ن��و بهدف 

البداية عرب  6 دقائق فقط من  بعد م�سي 

بيلوتي.  اأندريا  بنجاح  نفذها  جزاء  �سربة 

ولكن بعد مرور 3 دقائق فقط من ال�سوط 

التعادل  بهدف  اإميوبيلي  �سريو  رد  الثاين، 

بهدف  ب��ارول��و  م��ارك��و  تكفل  ث��م  لات�سيو، 

.72 الفوز للفريق ال�سيف يف الدقيقة 

لندن - وكاالت

ال�ستار عن ت�سميم  ت�سيل�سي  نادي  اأزاح 

خال  ال��ك��رة  لفريق  االأ���س��ا���س��ي  القمي�س 

املقبل. املو�سم 

على  للبلوز  الر�سمي  للح�ساب  ووف��ًق��ا 

يتزين  اجلديد  القمي�س  ف��اإن  “تويرت”، 
على  و�سع  مت  كما  ك��ام��ًا،  االأزرق  باللون 

����س���دره رق����م 3 ال�����س��ع��ار اخل���ا����س ب��اأح��د 

الر�سمي  احل�ساب  ت�سيل�سي.وذكر  �سركاء 

م��ت��ع��رج��ة  اأن وج�����ود ح��ي��اك��ة  ل��ت�����س��ي��ل�����س��ي 

ع��ل��ى ال��ق��م��ي�����س م�����س��ت��وح��ى م��ن احل���روف 

ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة خل���ي���اط���ة ل�����ن�����دن. وي��ح��ت��ل 

ج��دول  يف  ال��راب��ع  امل��رك��ز  ح��ال��ًي��ا  ت�سيل�سي 

ترتيب الدوري االإجنليزي املمتاز بر�سيد 

54 نقطة.

السيتي يخطف جوهرة يوفنتوس

 التسيو يواصل المطاردة

 تشيلسي يكشف عن قميصه الجديد
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االنباط-دبي

مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �ط��ل��ع   

نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، 

رعاه �هلل، بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 

حممد  مركز  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد 

و�ال�شتعد�د�ت  �لتح�شري�ت  على  للف�شاء،  ر��شد  بن 

�لنهائية مل�شروع �الإمار�ت ال�شتك�شاف �ملريخ “م�شبار 

�الأمل”، �ملهمة �لعلمية �لتاريخية �الأوىل من نوعها 

�ن��ط��اق��ه��ا يف منت�شف  و�مل��ق��رر  �ل��ع��رب��ي،  �ل��ع��امل  يف 

�ل�����ش��ه��ر �جل����اري، و���ش��ط ت��رق��ب ع��رب��ي وع��امل��ي لهذ� 

�الإم���ار�ت  دول��ة  مكانة  تر�شيخ  �إىل  �ل��ه��ادف  �مل�����ش��روع 

ك��م��رك��ز ر�ئ����د يف ق���ط���اع �ل�����ش��ن��اع��ات �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة يف 

ت�شكل  وعربية  �إمار�تية  علمية  ك��و�در  وبناء  �ملنطقة 

و�مل�شاهمة  �لعاملي،  �لعلمي  للمجتمع  نوعيًة  �إ�شافًة 

يف دفع م�شرية �ملعرفة �لعاملية يف جمال �لف�شاء.

وق��������ال ����ش���م���و �ل�������ش���ي���خ حم����م����د ب�����ن ر�������ش�����د �آل 

ت��رج��م��ة لثقافة  “ م�����ش��ب��ار �الأم����ل  ب��ال��ق��ول:  م��ك��ت��وم 

�ل��ام�����ش��ت��ح��ي��ل �ل��ت��ي ك��ر���ش��ت��ه��ا دول����ة �الإم������ار�ت منذ 

قيامها ومتار�شها فكر�ً وعمًا وم�شرية”.

ولفت �شموه �إىل �أن “م�شبار �الأمل هو ر�شالة �أمل 

�جتهاد�ً  �ملتقدمة  �ل��دول  �شعوب  من  �أق��ل  ل�شنا  باأننا 

�الأم��ل  “م�شبار  �شموه:  م��وؤك��د�ً  و�إبد�عاً”،  و�ب��ت��ك��ار�ً 

�إجن��از  وو�شام  �إم��ار�ت��ي  لكل  وفخر  لكل عربي  �إجن��از 

ملهند�شينا”. د�ئم 

مكتوم:  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  وختم 

ومو�ردها  جهودها  ح�شد  �الإم��ار�ت  تو��شل  “�شوف 
بناء  �إىل  �ل�شاعية  �ل��ع��امل  �شعوب  بيد  ي��ده��ا  وو���ش��ع 

�أف�شل”. ب�شرية  معرفة 

  ج���اء ذل���ك �أث���ن���اء �ج��ت��م��اع ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 

ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم م��ع ف��ري��ق م�����ش��روع �الإم�����ار�ت 

ال���ش��ت��ك�����ش��اف �مل��ري��خ، وذل���ك م��ع ب���دء �ل��ع��د �ل��ت��ن��ازيل 

�ل��ت��اري��خ��ي��ة  �مل��ه��م��ة  يف  �الأمل”  “م�شبار  الإط�����اق 

�مل��ن��ت��ظ��رة، وذل����ك م��ن �مل��ح��ط��ة �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة ب��ج��زي��رة 

تانيغا�شيما يف �ليابان، مبا يتفق مع �جلدول �لزمني 

�مل��ح��دد، رغ���م �ل��ت��ح��دي��ات و�ل�����ش��ع��وب��ات �ل��ت��ي خلقها 

 – )ك��وف��ي��د  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  وب���اء  تف�شي 

19( يف �لعامل. وقد ��شتمع �شاحب �ل�شمو �إىل �شرح 

�الإم���ار�ت  م�شروع  مدير  �شرف،  عمر�ن  من  مف�شل 

ال���ش��ت��ك�����ش��اف �مل���ري���خ، ع���ن �ال����ش���ت���ع���د�د�ت �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 

فريق  مهام  وتو�شيح  �لف�شاء،  �إىل  �مل�شبار  النطاق 

تقود  �لتي  �ملريخ  �الإم��ار�ت ال�شتك�شاف  م�شروع  عمل 

من  �الإط���اق،  قبل  ما  و�ختبار�ت  �لتجهيز  عمليات 

خ��ال ف��ري��ق �الإط���اق �مل��ت��و�ج��د يف �ل��ي��اب��ان، وفريق 

مركز  يف  بدبي  �ملتمركز  �لف�شائية  باملهمات  �لتحكم 

فريق  �إىل  �شين�شم  كما  للف�شاء،  ر����ش��د  ب��ن  حممد 

�أخ��رى،  �إم��ار�ت��ي��ة  علمية  ك��و�در  �ليابان  �الإط���اق يف 

كجزء من فريق �الإد�رة و�الإ�شر�ف.

وح�شر �الجتماع �لذي تر�أ�شه �شمو �ل�شيخ حممد 

�ل�شيخ حمد�ن بن  �آل مكتوم  كل من �شمو  بن ر��شد 

�آل م��ك��ت��وم، ويل ع��ه��د دب��ي رئي�س  ب��ن ر����ش��د  حم��م��د 

م��رك��ز حم��م��د ب��ن ر����ش��د ل��ل��ف�����ش��اء، وم��ع��ايل حممد 

ع���ب���د�هلل �ل���ق���رق���اوي وزي����ر ����ش���وؤون جم��ل�����س �ل����وزر�ء 

رئي�س  بالهول  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  وم��ع��ايل  و�مل�شتقبل، 

و�شعادة حمد  للف�شاء،  �الإمار�ت  وكالة  �إد�رة  جمل�س 

عبيد �ملن�شوري رئي�س جمل�س �إد�رة مركز حممد بن 

مدير  �لعطر  حممد  �شعيد  و�شعادة  للف�شاء،  ر��شد 

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لتنفيذي  �ملكتب  عام 

بن ر��شد �آل مكتوم. 

حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د  جانبه،  م��ن 

ي�شلط  �الأم��ل  “م�شبار  بالقول:  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 

�ل�����ش��وء ع��ل��ى ك��ن��ز وط��ن��ي �إم���ار�ت���ي م��ن خ��ال مئات 

�ل���ك���و�در �ل��ع��ل��م��ي��ة �الإم���ار�ت���ي���ة �ل�����ش��اب��ة �ل��ع��ام��ل��ة يف 

كتابة  من  ج��زء  و�ل�شابات  �ل�شباب  ه��وؤالء  �مل�شروع.. 

ف�شل جميل يف م�شتقبل دولة �الإمار�ت”.

و�أ�شاف �شموه: “رغم �أزمة فريو�س كورونا، فاإننا 

للمهمة  �ملحدد  �الإط��اق  وج��دول  بخططنا  �لتزمنا 

ي�شكل ترجمة �شادقة  ما  �لتاريخية، وهو  �لف�شائية 

م�شري�ً  م�شتحيل”،  �شيء  ال  ب��اأن  وهويتنا  ل�شعارنا 

�أمل وتفاوؤل  “م�شبار �الأمل هو ر�شالة  �أن  �إىل  �شموه 

هدفها  �لف�شائية  �مل��ه��م��ة  ه���ذه  وب����اأن  ل��اإن�����ش��ان��ي��ة.. 

�لب�شرية”. خدمة 

اال�ستعدادات لالإطالق

ه����ذ� ومت حت���دي���د �خل���ام�������س ع�����ش��ر م���ن ي��ول��ي��و 

“نافذة  �إط������ار  يف  �الأمل”،  “م�شبار  الإط������اق   ،

و�لتي  �لف�شائية،  �ملهمة  بهذه  �خلا�شة  �الإطاق” 

لها  دقيقة  علمية  ح�شابات  على  بناء  حتديدها  مت 

ع��اق��ة مب����د�ر�ت ك��وك��ب��ي �الأر�����س و�مل���ري���خ يف ه��ذه 

�أغ�شط�س   13 ح��ت��ى  �ل��ن��اف��ذة  مت��ت��د  ح��ي��ث  �ل��ف��رة، 

.2020
�ليابان  �إىل  دبي  من  �مل�شبار  نقل  عمليات  وكانت 

قد متت وفق خطط �جلدول �لزمني �ملعتمد لذلك، 

ب��ر�ً  �شاعة   83 �م��ت��دت الأك��ر م��ن  وذل��ك يف رح��ل��ة 

�لتحديات  ك��ل  ع��ل��ى  جت���اوز  فيها  مت  وب��ح��ر�ً،  وج���و�ً 

كورونا  فريو�س  وب��اء  تف�شي  فر�شها  �لتي  �لر�هنة 

مرت  حيث  �لعامل،  يف   ”19 – “كوفيد  �مل�شتجد 

رح���ل���ة ن��ق��ل م�����ش��ب��ار �الأم�����ل م���ن دب����ي �إىل ج��زي��رة 

ت��ان��ي��غ��ا���ش��ي��م��ا يف �ل��ي��اب��ان ب��ث��اث م��ر�ح��ل رئ��ي�����ش��ي��ة، 

لوج�شتية  و�إج����ر�ء�ت  علمية  ت��د�ب��ري  ع��ل��ى  �ن��ط��وت 

ب��ال��غ��ة �ل���دق���ة، مب���ا ي�����ش��م��ن �إجن�����از ع��م��ل��ي��ة �ل��ن��ق��ل 

مثالية. ب�شورة  �مل�شبار 

وب��ح�����ش��ب �مل���خ���ط���ط، ي��ن��ط��ل��ق م�����ش��ب��ار �الأم�����ل يف 

بعد   00:51:27 �ل�شاعة  عند  �ملريخ  �إىل  مهمته 

�الأرب��ع��اء  ي���وم  �الإم������ار�ت،  ب��ت��وق��ي��ت  �ل��ل��ي��ل  منت�شف 

ت��ان��ي��غ��ا���ش��ي��م��ا  م���رك���ز  م����ن   ، ي���ول���ي���و   15 �مل����و�ف����ق 

�إىل  �الأمل  م�شبار  ي�شل  �أن  �ملتوقع  ومن  �لف�شائي. 

وذلك   ،2021 فرب�ير  �شهر  يف  �ملريخ  كوكب  مد�ر 

�لذهبي،  بيوبيلها  �الإمار�ت  �حتفاالت  بالتز�من مع 

وم���رور ن�����ش��ف ق���رن ع��ل��ى �إع���ان ق��ي��ام �حت���اد دول��ة 

.1971 �لعام  �أو�خر  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت 

يف  حالياً  وج��وده  �أث��ن��اء  �الأم��ل  م�شبار   ويخ�شع 

لعمليات  تانيغا�شيما  ب��ج��زي��رة  �لف�شائية  �ملحطة 

�إج��ر�ء  ج��ان��ب  �إىل  ل��اإط��اق،  �ل��دق��ة  فائقة  جتهيز 

�لعاملية، على يد نخبة  �لفحو�شات و�الختبار�ت  كل 

�مل�شبار  ر�فقت  �لتي  �ل�شابة  �الإمار�تية  �لكو�در  من 

�لتجهيز،  ع��م��ل��ي��ات  ل��ق��ي��ادة  �ل��ي��اب��ان  �إىل  رح��ل��ت��ه  يف 

�إعد�د �مل�شبار  و�الإ�شر�ف على كل جانب من جو�نب 

�لتاريخية. �لف�شائية  مهمته  يف  لانطاق 

م�سروع االإمارات ال�ستك�ساف املريخ

وي���ع���د م�������ش���روع �الإم��������ار�ت ال���ش��ت��ك�����ش��اف �مل��ري��خ 

��شر�تيجية وطنية  �أكرب مبادرة  �الأمل”  “م�شبار 
ع��ل��م��ي��ة م���ن ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �مل��ن��ط��ق��ة �أع��ل��ن 

عنها  �شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س 

�لدولة  و�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم يف 

�لف�شائية  �ل�شناعات  قطاع  لتعزيز  �لعام 2014، 

يف دول�����ة �الإم���������ار�ت وك���ج���ز م����ن ن���ه���ج �ل����دول����ة يف 

�ملعرفية. �مل�شتقبل  �ال�شتثمار يف �قت�شاد�ت 

�مل�شروع  بتمويل  للف�شاء  �الإمار�ت  وكالة  وتقوم 

يتوىل  بينما  �الإجر�ئية،  �لتفا�شيل  كافة  ومتابعة 

 )MBRSC( للف�شاء  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  م��رك��ز 

ك���اف���ة م���ر�ح���ل عملية  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ و�الإ�����ش����ر�ف ع��ل��ى 

ت�شميم وتنفيذ و�إطاق م�شبار �الأمل للف�شاء.

و��شحة  �شورة  ر�شم  �إىل  �الأمل،  م�شبار  ويهدف 

من  للمريخ،  �جل��وي  �لغاف  طبقات  عن  و�شاملة 

كوكب  مناخ  عن  �شاملة  علمية  بيانات  جمع  خال 

�مل��ري��خ وط��ب��ق��ات غ��اف��ه �جل���وي �مل��خ��ت��ل��ف��ة، بحيث 

لكافة  م��ت��اح��ة  �شتكون  �ل��ت��ي  �ل��ب��ي��ان��ات،  ه��ذه  ت��وف��ر 

�أعمق  نظرة  �ل��ع��امل،  يف  و�لبحثية  �لعلمية  �مل��ر�ك��ز 

عن ما�شي وم�شتقبل كوكب �الأر�س وكذلك فر�س 

�إي���ج���اد ح��ي��اة ل��ل��ب�����ش��ري��ة ع��ل��ى ك��وك��ب �مل��ري��خ وع��ل��ى 

�ل��ك��و�ك��ب �الأخ�����رى. و���ش��وف ي��ع��م��ل ف��ري��ق م�����ش��روع 

�أ�شباب  در����ش��ة  على  �مل��ري��خ   ال�شتك�شاف  �الإم����ار�ت 

للمريخ،  �جل���وي  للغاف  �لعليا  �لطبقة  تا�شي 

وت��ق�����ش��ي �ل��ع��اق��ة ب���ن ط��ب��ق��ات �ل���غ���اف �جل���وي 

�إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �مل��ري��خ،  ك��وك��ب  على  و�لعليا  �لدنيا 

�لعامل  م�شتوى  على  نوعها  من  �شورة  �أول  تقدمي 

بن  �ليوم  م��د�ر  على  �ملريخ  جو  تغري  كيفية  ح��ول 

�أجهزة  ثاثة  �مل�شبار  يحمل  حيث  �ل�شنة،  ف�شول 

�ملعلومات  م��ن  ح��ج��م  �أك���رب  جل��م��ع  �شممت  علمية 

ح���ول م��ن��اخ ك��وك��ب �الأح���م���ر؛ ع���اوة ع��ل��ى م��ر�ق��ب��ة 

كالعو��شف  �مل��ري��خ،  �شطح  على  �جل��وي��ة  �ل��ظ��و�ه��ر 

�ل��غ��ب��اري��ة، وت��غ��ري�ت درج����ات �حل�����ر�رة، ب��االإ���ش��اف��ة 

�ملتنوعة،  لت�شاري�شه  تبعاً  �مل��ن��اخ  �أمن��اط  ت��ن��ّوع  ع��ن 

تاآكل  ور�ء  �لكامنة  �الأ���ش��ب��اب  ع��ن  �لك�شف  وك��ذل��ك 

�ملريخ. �شطح 

من  دولية  �شبكة  بناء  على  �لفريق  �شيعمل  كما 

�ل��ت��ع��اون و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م��ع �مل��ج��ت��م��ع �ل��ع��ل��م��ي �ل��ع��امل��ي 

وح�����ش��د �ل��ع��ق��ول الإي��ج��اد �إج���اب���ات ع��ن �ل��ع��دي��د من 

�ل��ت�����ش��اوؤالت �ل��ت��ي ل��ه��ا ع��اق��ة ب��احل��ي��اة ع��ل��ى كوكب 

�ملريخ.

االنباط-وكاالت

مدة  من  بكن،  �ل�شينية،  �لعا�شمة  �شاعفت 

 28 �إىل  يوما   14 من  �ملفرو�شة  �ل�شحي  �حلجر 

�لتي  �لثانية  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��وج��ة  م��ع  ي��وم��ا، 

�أ�شابيع. قبل  �لباد  �شربت 

وظ����ه����رت م����وج����ة ج����دي����دة م����ن �الإ�����ش����اب����ات 

ل��ب��ي��ع  ���ش��ي��ن��ف��ادي  ����ش���وق  ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا، يف 

���ش��اب��ي��ع، مما  �أ �الأط��ع��م��ة ب��اجل��م��ل��ة يف ب��ك��ن، ق��ب��ل 

دق ن��اق��و���س �خل��ط��ر ح��ول ع��ودة ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

د. للبا

بكن  �ل�شينية  �لعا�شمة  يف  �ل�شلطات  وت�شعى 

�مل�شتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ت��ف�����ش��ي  ع���ودة  ل��وق��ف 

ل��ف��ح��و���ش��ات  �الآالف  �إخ�����ش��اع  خ���ال  م���ن  وذل����ك 

�ل���ك�������ش���ف ع����ن �مل����ر�����س، ب���ال���ت���ز�م���ن م����ع �إع�����ان 

بكوفيد-19. جديدة  �إ�شابات  ت�شجيل 

�ل�شحي  �حلجر  م��دة  رف��ع  �ل�شلطات  وق��ررت 

28، ومت و�شع �لعاملن يف ق�شم  14 يوما �إىل  من 

�ل��ل��ح��وم ب��ال�����ش��وق يف �حل��ج��ر �ل�����ش��ح��ي �ل��ط��وي��ل، 

تاميز«. “غلوبال  ل�شحيفة  وفقا 

يظهرو�  مل  �مل�شابن  بع�س  �إن  م�شوؤول  وقال 

�أع��ر����ش��ا  �أظ��ه��رو�  �أو  �أع��ر����س ع��ل��ى �الإط���اق  �أي 

�إذ�  غ���ري من��ط��ي��ة، ل���ذ� ي�����ش��ع��ب �حل���ك���م ع��ل��ى م���ا 

ماحظة  مبجرد  بالفريو�س  �أ�شيبو�  ق��د  ك��ان��و� 

عر��شهم. �أ

باملئة من   34 قر�بة  �أن  �إىل  �ل�شلطات  و�أ�شارت 

ق�شم  يف  لعاملن  هي  �جل��دي��دة  �الإ�شابة  ح��االت 

هم  �آخرون  باملئة  و20  �ل�شعبي،  بال�شوق  �للحوم 

للمنطقة. زو�ر 

ب��ك��ن،  ن��ح��اء  �أ ك��اف��ة  �ل�����ش��ك��ان، يف  �آالف  ووق���ف 

����ش���م���ن ط����و�ب����ري ل���ل���خ�������ش���وع ل���ف���ح�������س ل��ك�����ش��ف 

حماولة  يف  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  �الإ���ش��اب��ة 

�ل��وب��اء  تف�شي  �إع���ادة  ل��وق��ف  �ل�شينية  �لعا�شمة 

م��ع ت��د�ب��ري ع���زل وع��م��ل��ي��ات ت��ع��ق��ي��م ع��ل��ى ن��ط��اق 

و��شع.

بكن  يف  طبيعتها  �إىل  عادت  قد  �حلياة  وكانت 

�إ���ش��اب��ة،  �أي  ت�����ش��ج��ل خ��ال��ه��م��ا  ���ش��ه��ري��ن مل  ب��ع��د 

���ش��اب��ي��ع  ل��ك��ن ظ��ه��ور ب����وؤرة ج��دي��دة ل��ل��وب��اء ق��ب��ل �أ

�أع����اد �إح���ي���اء �ل��ي��ق��ظ��ة و�الإج������ر�ء�ت �الح���ر�زي���ة 

�مل�شددة.

المناصير تعقد ورشة تعريفية بالتعاون 
مع شركه هونداي وشركه كيا عن 

البنزين منتجات 

محمد بن راشد: مسبار األمل إنجاز لكل عربي وفخر لكل إماراتي 
 اطلع على االستعدادات النهائية النطالق أول مهمة فضائية عربية إلى المريخ

 تحسبا لموجة كورونا الثانية.. »إجراء عاجل« من بكين

أبل تحّضر مفاجأة للمستهلكين 
مع هاتفها » آيفون 12 «

تحذير ياباني من انفجار »غير 
معتاد« لبركان ساكوراجيما

االنباط-عمان

“�شكاي  ل�شبكة  تقرير  �أف��اد 

�شركة  باأن  نيوز” �لربيطانية، 

�أب�������ل �الأم����ريك����ي����ة ق����د ت���ط���رح 

�أول  يعد  �لذي   ،”12 “�آيفون 
هاتف لها يدعم �شبكات �جليل 

�خل��ام�����س ل��ات�����ش��االت، ب���دون 

����ش���م���اع���ات و����ش���اح���ن وحم�����ّول 

طاقة.

�أب������ل  مل�����وق�����ع  ح�����دي�����ث  ويف 

�خل��ب��ري  ق���ال   ،9to5Mac
كو،  �شي  مينغ  �لتقني،  و�ملحلل 

�إن �ل�شركة �الأمريكية �شتتخلى 

تتمكن  كي  �مللحقات،  ه��ذه  عن 

ب�شعر  �ل��ق��ادم  هاتفها  بيع  م��ن 

“�آيفون  ل����اإ�����ش����د�ر  مم����اث����ل 

.»11
ج���ان���ب  �إىل  �أب�������ل  وت�������ش���ع���ى 

ت���وف���ري ���ش��ع��ر ه�����ذه �مل��ل��ح��ق��ات 

من  �ل��ت��ق��ل��ي��ل  �إىل  م��ن��ت��ج��ه��ا  يف 

�الإل��ك��رون��ي��ة  �ل��ن��ف��اي��ات  ب�شمة 

�مل���و�د  وتقلي�س  ب��ه��ا،  �خل��ا���ش��ة 

�ل��ن��اج��م��ة ع��ن ت��غ��ل��ي��ف �ل��ه��ات��ف 

�مل���ت���وق���ع ط���رح���ه يف �الأ�����ش����و�ق 

�شبتمرب. ب�شهر 

ودع������ا �ل����ربمل����ان �الأوروب��������ي 

يف وق���ت ���ش��اب��ق م��ن ه���ذ� �ل��ع��ام 

����ش���ان���ع���ي �ل�����ه�����و�ت�����ف �ل����ذك����ي 

ل��ت��وف��ري ���ش��اح��ن م���ت���و�ف���ق م��ع 

�ختاف  على  �الأج��ه��زة  جميع 

ح�شبما  �ل��ت��ج��اري��ة،  ع��ام��ات��ه��ا 

نيوز”  “�شكاي  ���ش��ب��ك��ة  ذك����رت 

�لربيطانية.

وم�����ن �����ش����اأن ه�����ذه �خل���ط���وة 

�مل�شتخدمن  ح��ي��اة  ت�����ش��ّه��ل  �أن 

وت�����ش��اه��م يف حماية  م��ن ج��ه��ة، 

�لبيئة من جانب �آخر، �إذ ت�شري 

تقدير�ت �إىل �أن �أجهزة �ل�شحن 

�أل���ف طن   51 �ل��ق��دمي��ة ت��ّول��د 

م����ن �ل���ن���ف���اي���ات �الإل���ك���رون���ي���ة 

�شنويا.

“�آيفون”  ه���و�ت���ف  وت��ت��م��ي��ز 

�مل��ت��وف��رة يف �الأ���ش��و�ق  ع��ن تلك 

ب��دع��م��ه��ا مل��ن��ف��ذ ���ش��ح��ن ���ش��ري��ع 

يف   ،Lightning ب� ي��ع��رف 

حن تعتمد باقي �لهو�تف على 

�شو�حن منافذ “يو �إ�س بي«.

وم���ن ���ش��اأن غ��ي��اب �ل�����ش��اح��ن 

 ”12 “�آيفون  بهاتف  �خلا�س 

�أن يفتح �لباب �أمام �مل�شتهلكن 

ل���������ش����ر�ء �ل���������ش����اح����ن �خل����ا�����س 

�الل���ت���ز�م  ع��ل��ي��ه��م  �أن  �إال  ب��ه��م، 

“�إير  �أب����ل م��ن ن���وع  ب�����ش��م��اع��ات 

برو”،  ب����ودز  “�إير  �أو  بودز” 

 197 وث��م��ن��ه��ا ع��ل��ى �ل����ت����و�يل 

و308 دوالر�ت تقريبا، لتعيد 

خ�شرته  ما  �الأمريكية  �ل�شركة 

ح�شاب  على  �ل�شاحن  ثمن  من 

�لا�شلكية. �ل�شماعات 

االنباط-وكاالت

ح�������ذرت وك�����ال�����ة �الأر������ش�����اد 

�جل��وي��ة �ل��ي��اب��ان��ي��ة، �الأرب���ع���اء، 

م�����ن �ن����ف����ج����ار ب�����رك�����ان ج��ب��ل 

م��دي��ن��ة  يف  “�شاكور�جيما” 
و����ش��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  كاغو�شيما 

لتحليل  وفقا  ق��ري��ب،  وق��ت  يف 

�لبيانات �الأخرية.

“جابان  ���ش��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 

�مل��ع��ن��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  تاميز” ع���ن 

�لربكانية  باالأن�شطة  بالتنبوؤ 

يف وك��ال��ة �الأر���ش��اد �جل��وي��ة �أن 

ت���و�ت���ر �الن���ف���ج���ار�ت يف ف��وه��ة 

ق����م����ة م���ي���ن���ام���ي���دك ظ����ل����ت يف 

�ن���خ���ف���ا����س، ب��ي��ن��م��ا مل ي��ت��غ��ري 

ح��ج��م �ل��رم��اد �ل��ربك��اين، مما 

�مل��ق��ب��ل قد  �ل���ث���ور�ن  �أن  ي��ع��ن��ي 

يكون �أكرب من �ملعتاد.

و�أك�����دت �ل��ل��ج��ن��ة حت��ذي��ره��ا 

عند  �لن�شط  �لربكان  النفجار 

�مل�����ش��ت��وى �ل���ث���ال���ث، ون�����ش��ح��ت 

باالبتعاد مركزه.

�إن  �ل�����ل�����ج�����ن�����ة  وذك�����������������رت 

ح���رك���ة �ل��ق�����ش��رة �الأر����ش���ي���ة يف 

���ش��اك��ور�ج��ي��م��ا، وه����ي ج��زي��رة 

جبلية تقع يف خليج كاغو�شيما 

م�����ع ج����ان����ب و�ح�������د ي��رب��ط��ه��ا 

ب���ج���زي���رة ك��ي��و���ش��و �ل��رئ��ي�����ش��ة، 

�شهر  منذ  وتنتفخ  تهتز  ظلت 

�ملا�شي. �شبتمرب 

ومع ذلك، مل تذكر �للجنة 

ع��ل��ى وج����ه �ل��ت��ح��دي��د �ل��وق��ت 

�ملرجح النفجار �لربكان.

يف  ي���وج���د  �أن������ه  �إىل  ي�������ش���ار 

ن�شطة،  بر�كن   110 �ليابان 

ب��رك��ان��ا   47 �ل���ب���اد  وت���ر�ق���ب 

م�شتمرة. ب�شفة 

ل��ق��و�  ���ش��خ�����ش��ا   63 وك������ان 

ب��رك��ان جبل  ث��ور�ن  حتفهم يف 

 ،2014 �شبتمرب  يف  �أون��ت��اك��ي 

وذل������ك يف �أ������ش�����و�أ ح����ادث����ة م��ن 

ن��وع��ه��ا يف �ل��ي��اب��ان م��ن��ذ ق��ر�ب��ة 

عاما.  90

االنباط-عمان

ور�شة  و�ملحروقات  للزيوت  �ملنا�شري  عقدت 

و�شركه  هوند�ي  �شركه  مع  بالتعاون  تعريفيه 

يورو6   95  &  90 بنزين  منتجات  عن  كيا 

�ملنت�شرة  حمطاتها  جميع  يف  ط��رح��ت��ه  �ل���ذي 

�شرح  �حل��ايل، ومت  �لعام  بد�ية  �الأردن، من  يف 

م��و����ش��ف��ه  �ع��ل��ى  وه���ي  ب��ن��زي��ن يورو6،  م��ز�ي��ا 

ب��ن��زي��ن م���وج���وده ح��ال��ي��ا يف �ل���ع���امل ب��ح��ي��ث ال 

يجب �أن تتجاوز فيه ن�شبه كمية �لكربيت 10 

PPM،) 10 �أجز�ء باملليون (.
ح�����ش��ب �مل���و�����ش���ف���ه �الوروب�����ي�����ه ل��ت��خ��ف��ي�����س 

�أوك�شيد �لنيروجن، وتت�شبب زيادة  �نبعاثات 

و��شح  ب�شكل  �شلباً  �لتاأثري  يف  �لكربيت  ن�شبة 

على كفاءة �أد�ء �ملحركات وتلوث �لبيئه.

وت���ع���ت���رب ه�����ذه �مل���ن���ت���ج���ات �أف�������ش���ل و�أج������ود 

�مل��ن��ت��ج��ات �مل��ت��وف��رة يف �ال����ش���و�ق �ل��ع��امل��ي��ة وه��ي 

م��ط��اب��ق��ة ل��ل��م��و����ش��ف��ة �ل��ق��ي��ا���ش��ي��ة �الردن����ي����ة 

و�مل��و����ش��ف��ة �الوروب���ي���ة. وت��اأت��ي ه��ذه �ل��ور���ش��ة، 

���ش��م��ن �ل�����ش��ي��ا���ش��ة �ل���ت���ي ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا �ل�����ش��رك��ه  

ل���ت���ع���ري���ف ����ش���رك���ات �ل�������ش���ي���ار�ت مب��ن��ت��ج��ات��ه��ا 

�جلديده.

وخ�����ال �ل���ور����ش���ة رح����ب �مل���ه���ن���د����س ي��ا���ش��ر 

عن  موجز  باعطاء  وق��ام  باحل�شور  �ملنا�شري 

�ل�شركه ن�شاأه 

وعمليات �ال�شتري�د و�لتخزين و�لفحو�شات 

�لتي تتم قبل دخولها �ىل �الأردن، و �لتعديات 

و�ملطابقة  �لفنية  �ملو��شفات  على  حدثت  �لتي 

للمو��شفات و�ملعايري �الردنية و�لعاملية بعد �ن 

مت تعديلها .

يف نهايه �لور�شه مت فتح باب �لنقا�س وطرح 

�ال�شئلة من قبل �حل�شور.


