
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

العيسوي يسّلم 30 إمامًا وواعظًا 
المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج

توزيع عالمات االمتحان يربك الطلبة..
وامتحان »االنجليزي« فوق المتوسط

حداد: الطالب تحول الى سلعة والصوراني يرى ان الطالب أخذ حقه

الأحد   14  ذو القعدة  1441 هـ  - املوافق    5  متوز  2020 م - العدد  5385  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

اولياء االمور يطالبون بالخصم والمدارس الخاصة تتذرع بصعوبة االوضاع

سجال االقساط المدرسية يتواصل 
والحكومة ترفع يدها 

 الغانم: برلمان الكويت يثمن مواقف الملك تجاه 
القضية الفلسطينية

السائح: األساور اإللكترونية ليست بديال عن الحجر 
اإللزامي للقادمين

االنباط-عمان

العاملني  من  وواعظا  اإم��ام��اً   30 ت�سلم 

ب��������زارة الأوق�������اف وال�������س����ؤون وامل��ق��د���س��ات 

الإ����س���ام���ي���ة ودوائ�������ر الإف����ت����اء يف ال���ق����ات 

امل�����س��ل��ح��ة الأردن�����ي�����ة – اجل���ي�������ش ال��ع��رب��ي 

والأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة، م��ك��رم��ة ج��ال��ة امللك 

املقبلني  وال�عاظ  لاأئمة  الثاين  اهلل  عبد 

على الزواج.

الها�سمي،  امللكي  ال��دي���ان  رئي�ش  و�سّلم 

رئي�ش جلنة متابعة تنفيذ مبادرات جالة 

امللك، ي��سف ح�سن العي�س�ي، ام�ش ال�سبت، 

مكرمة جالة امللك لاأئمة وال�عاظ ممن 

انطبقت عليهم الأ�س�ش وال�سروط املتبعة يف 

هذا املجال.

وت��اأت��ي ه��ذه امل��ب��ادرة امللكية ال��ت��ي جرى 

اإطاقها عام 2003، وا�ستفاد منها 495 

من  ت���ق���دي���راً  الآن،  ح��ت��ى  وواع����ظ����اً  اإم����ام����اً 

اأبناء ال�طن،  الفئة من  امللك لهذه  جالة 

ول����دوره����م امل���ه���م يف ن�����س��ر ت��ع��ال��ي��م ال��دي��ن 

ال�سمحة  �س�رته  عن  وال��دف��اع  الإ�سامي، 

ومبادئه املعتدلة.

التفا�صيل �ص »2«

�صلباية االأنباط-فرح 

مبحث  ام��ت��ح��ان  ع���ام���ات  ت����زي���ع  اأدى 

ال��ط��ل��ب��ة  اإرب�������اك  ،اإىل  الإجن���ل���ي���زي���ة  ال��ل��غ��ة 

يف ي���م��ه��م ال���ث���اين لم��ت��ح��ان ال��ت���ج��ي��ه��ي 

ال�سبت،حيث  ،اأم�ش  عقد  ،وال��ذي   2020
طالبا   125556 الأوىل  للجل�سة  ت��ق��دم 

ال��درا���س��ة  طلبة  م��ن  و12120  وط��ال��ب��ة، 

ح�ل  الطلبة   اآراء  وتباينت  اخلا�سة،فيما 

م�ست�ى اأ�سئلة المتحان.

“الأنباط”  اأجرتها  خا�سة  اأحاديث  ويف 

العامة،اأكدوا  الثان�ية  طلبة  من  ع��دد  مع 

ع���ل���ى ان م�����س��ت���ى الأ����س���ئ���ل���ة ك�����ان ���س��م��ن 

امل��ت������س��ط ب��ي��ن��م��ا ق����ال ال��ب��ع�����ش اأن�����ه ف���ق 

داخل  اأ�سئلة  وج���د  اإىل  املت��سط،م�سريين 

،فيما  الفردية  الفروقات  راع��ت  المتحان 

وك�����ان ال����ق���ت م��ن��ا���س��ب مت���ام���ا م���ع حجم 

الأ�سئلة.

اأ�ستاذ اللغة الجنليزية ،�سائد دهيم�ش، 

مت��سط  المتحان  ل�”الأنباط” ان  و�سف 

امل��ت������س��ط يف بع�ش الأ���س��ئ��ل��ة، واأك���د  وف����ق 

المتحان حتتمل  3 فقرات يف  وج���د  على 

الطلبة  على  وقع  الظلم  ان  اإجابتني،مبينا 

من ناحية ت�زيع العامات. وتابع دهيم�ش 

اأن وزن املادة 200 عامة مت تق�سيمها على 

30 جملة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط - وكاالت

ب�سكل مت�سارع وحثيث، يعمل الحتال على 

البلدة  اأج��زاء من  بناء م�سعد كهربائي يربط 

ال��ق��دمي��ة ب��ال��ق��د���ش امل��ح��ت��ل��ة ب�����س��اح��ة ال����راق، 

و�س�ًل اإىل امل�سجد الأق�سى املبارك.

امل�سعد  ب��ن��اء  م��ن خ��ال  الح��ت��ال،  وي�سعى 

اأع���داد  اإىل ت�سهيل ح��رك��ة و���س���ل  ال��ت��ه���ي��دي، 

اإىل  الأج��ان��ب  وال�سياح  امل�ست�طنني  من  كبرية 

امل�����س��ج��د الأق�����س��ى وت��دن��ي�����ش ب��اح��ات��ه، وك��ذل��ك 

الرتويج للرواية التلم�دية على ح�ساب الرواية 

الفل�سطينية.

الرتاخي�ش  »جلنة  اأ���س��درت   ،6102 ال��ع��ام  يف 

بلدية  يف  وال��ب��ن��اء«  التخطيط  لق�سم  التابعة 

الحتال بالقد�ش قراًرا بامل�افقة على اإ�سدار 

بني  ال����راق«،  »م�سعد  بناء  ملخطط  ترخي�ش 

الراق  و�ساحة  القدمية  بالبلدة  ال�سرف  حارة 

حركة  ت�سهيل  ب��دع���ى  ل��اأق�����س��ى،  امل��ا���س��ق��ة 

امل�ست�طنني وال�سياح.

بحفر  اأوًل  ال��ت��ه���ي��دي  امل�������س���روع  وي��ق�����س��ي 

ن��ف��ق ع���ام����دي يف داخ����ل ال�����س��خ��ر، ب��ع��م��ق نح� 

املبكى«،  »كني�ش  ي�سمى  مما  بالقرب  م��رًتا،   52

بالبلدة  ال�سرف  حل��ارة  ال�سرقي  الطرف  على 

ال��راق.  �ساحة  م�ست�ى  اإىل  لي�سل  القدمية، 

نف�سها،  النقطة  من  اأفقي  نفق  حفر  ثم  وم��ن 

بط�ل نح� 06 مرًتا ت�سل اإىل الطرف الغربي 

ل�ساحة الراق، و�سمن النفق العام�دي �سيتم 

�سي�سكل  النفق  وهذا  كهربائي،  م�سعد  تركيب 

معًرا اإىل منطقة �ساحة وحائط الراق.

امل�����س��روع على ع��دة م��راح��ل،  وي��ج��ري تنفيذ 

���س��ل��ط��ات الح���ت���ال يف ني�سان  ���س��رع��ت  ب��ح��ي��ث 

وال��ذي  م��ن��ه،  الأوىل  امل��رح��ل��ة  بتنفيذ  امل��ا���س��ي، 

ي��رب��ط اأج������زاء م���ن ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة ب��ح��ائ��ط 

الراق و�س�ًل الأق�سى. وفق املخت�ش يف �س�ؤون 

القد�ش فخري اأب� دياب.

ي�ستهدف  الح��ت��ال  اأن  دي���اب  اأب����  وي������س��ح 

بالدرجة  الكهربائي،  امل�سعد  بناء  خ��ال  م��ن 

الأوىل وب�سكل مبا�سر الأق�سى وحائط الراق، 

و�سه�لة و�س�ل امل�ست�طنني اإليه.

اأع��داد  و�س�ل  ت�سهيل  على  امل�سعد  و�سيعمل 

من  الأج��ان��ب  وال�سياح  امل�ست�طنني  من  كبرية 

باب اخلليل اإىل البلدة القدمية )حارة ال�سرف( 

وم��ن��ط��ق��ة ال�����راق، ث��م ب���اب امل��غ��ارب��ة و���س��اح��ات 

الحتال  ي�سعى  امل�����س��روع،  ولتنفيذ  الأق�����س��ى. 

وفر�ش  الإ�سامية  العربية  املعامل  تغيري  اإىل 

وقائع جديدة يف املنطقة املحيطة بالأق�سى.
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ُيغير هوية البلدة القديمة

»مصعد البراق«.. مشروع تهويدي لتسهيل اقتحامات المستوطنين

أمير الكويت يلعب دورا قياديا 
في حل األزمة الخليجية

 اجتماع حكومي مطّول لمراجعة 
أولويات عمل الحكومة

الكباريتي: سندعو لوقف التعامل 
االقتصادي مع أي طرف يدعم قرار الضم

االنباط-عمان

م��رزوق  الك�يتي  الأم���ة  جمل�ش  رئي�ش  ثمن 

ال��غ��امن، م���ق��ف ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين 

اأرا�ٍش بال�سفة الغربية، واأهمية  الراف�ش ل�سم 

مل�اجهة  حا�سمة  ودول��ي��ة  عربية  م���اق��ف  ات��خ��اذ 

�سحفي،  ت�سريح  ويف  الإ�سرائيلية.  اخل��ط���ات 

والإ���س��ام��ي��ة  العربية  امل���اق��ف  ك��ل  ال��غ��امن  حيا 

وال��دول��ي��ة ال��راف�����س��ة، خ��ا���س��ا ب��ال��ذك��ر “امل�قف 

عبداهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  بقيادة  ال���ا���س��ح  الأردين 

امل��ل��ف ب�سكل خ��ا���ش بحكم  ب��ه��ذا  امل��ع��ن��ي  ال��ث��اين 

التام  الرف�ش  اإىل  واأ�سار  واجلغرافيا”.  التاريخ 

ل��ل��خ��ط���ات الأح���ادي���ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ع��دائ��ي��ة، 

وال����س���ت���ع���داد ل��ل��ع��م��ل م���ع ال���رمل���ان���ات ال��ع��رب��ي��ة 

ودويل  ق��اري  ب��رمل��اين  ك��ل حمفل  وال�سديقة يف 

عام  راأي  وت�سكيل  الح��ت��ال  مم��ار���س��ات  لف�سح 

رف�ش  على  ال��غ��امن  و���س��دد  �سدها.  دويل  �سعبي 

ال���ك����ي���ت ل��ل��خ��ط��ط الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ل�����س��م غ���ر 

مب�قف  تقابل  اأن  وج���ب  على  م�����س��دداً  الأردن، 

الغطر�سة  اأن  اإىل  م�سرياً  حا�سم،  ودويل  عربي 

الإ�سرائيلية يف امل�سي قدماً باإجراءات �سم غ�ر 

ودولية  عربية  مب�اقف  تقابل  اأن  يجب  الأردن 

عملية.
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االنباط-عمان

يف  ال�سارية  الأم��را���ش  مديرية  مديرة  قالت 

وزارة ال�سحة الدكت�رة هديل ال�سائح اإن الفرق 

الإلكرتونية  الأ���س��اور  ت�زيع  ب��داأت  املتخ�س�سة 

التجريبية على 005 �سخ�ش ل�ستخدامها بهدف 

عدم  من  والتاأكد  املنزيل  احلجر  فعالية  زي��ادة 

الختاط.

واأ���س��اف��ت ال��دك��ت���رة ال�����س��ائ��ح ، اأن الإ����س����ارة 

للقادمني،  الإل��زام��ي  احلجر  ع��ن  بديا  لي�ست 

ول��ن ت��ت��اأث��ر م��دة احل��ج��ر، و�ستبقى 41 ي���م��ا يف 

اإ���س��اف��ي��ة يف احلجر  و41ي���م��ا  ال�سحي  احل��ج��ر 

املنزيل. واأ�سارت اإىل ان امل�ساحة التي حتدد مكان 

وج�د ال�سخ�ش املحج�ر ما زالت حتت الختبار، 

و�ستك�ن مت�سلة مع اإدارة الأزمات ملتابعتهم عر 

اأن املحج�ر  نظام حتديد امل�اقع العاملي. وبينت 

عليهم ي�قع�ن تعهدا بت�سليم الإ�س�ارة ل�سابط 

ارتباط خلية الأزمة اخلا�ش مبحافظته.

ح��الت   3 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت  كما 

جديدة بفريو�ش ك�رونا امل�ستجّد ، ام�ش ال�سبت، 

الإج���م���ايل  ال���ع���دد  ل��ريت��ف��ع  خ���ارج���ّي���ة،  جميعها 

لاإ�سابات منذ بدء ال�باء اإىل 0511 اإ�سابة.
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االنباط - عمر الكعابنة

ب���زارة الرتبية  و�سط �سمت غري مرر من احلك�مة ممثلة 

التباين  ي�ستمر  امل�سهد،  ع��ن  غيابها  يت�ا�سل  ال��ت��ي  والتعليم 

ادارات هذه  املدار�ش اخلا�سة وبني  اأه��ايل طلبة  واخل��اف بني 

�سريعا  تدخا  يحتاج  ي�ستدعي  الذي  المر  ومالكيها،  املدار�ش 

من احلك�مة.

كغريها  عطلت  ك���رون��ا  جائحة  ب��دء  ومنذ  اخلا�سة  امل��دار���ش 

وفر  �سك  ادن��ى  ال��ذي با  الم��ر  بقرار حك�مي  القطاعات  من 

عليها م�سروفات كبرية بدل رواتب ودفع ف�اتري كهرباء وماء 

وخدمات وحمروقات وا�ستخدام و�سائل النقل وماعب وقاعات 

�س�اقني  م��ن  العاملني  ل��روات��ب  ا�سافة  ووو.....،  وخم��ت��رات 

معلمني  لت�سريح  اجلائحة  ا�ستغل  بع�سها  ان  حتى  واداري����ني 

ومعلمات.

بل  اخلا�سة  للمدار�ش  بالن�سبة  ذلك  على  تقت�سر  الم���ر مل 

اثبتت  التي  بعد  عن  التعلم  اعتماد  مع  لها  بالن�سبة  ال�فر  زاد 

ال��ن���ع من  امل��دار���ش ملثل ه��ذا  ا���س��ت��ع��دادات ه��ذه  التجربة �سعف 

واأ�سئلة  حما�سرات  اأو  فيدي�هات  على  اقت�سر  وال��ذي  التعليم، 

وامتحانات تغيب عنها كافة ا�سكال الرقابة.

املدار�ش اخلا�سة مل تقدم   وبالرغم من ذلك، ال ان غالبية 

على ما ي�ست�جبه هذا الظرف.
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االنباط - وكاالت

األينا  الك�يت  يف  الأمريكية  ال�سفرية  ج��ددت 

تبذلها  التي  للجه�د  بادها  دع��م  رومان��سكي، 

اأج����ل حت��ق��ي��ق م�����س��احل��ة خليجية،  ال��ك���ي��ت م��ن 

لهذا  ح��ل  اإي��ج��اد  العمل على  ���س��رورة  اإىل  لفتة 

امللف خال الفرتة املقبلة.

وقالت ال�سفرية يف لقاء مع �سحيفة »اجلريدة« 

الك�يتية، اإن اأمري الك�يت ال�سيخ �سباح الأحمد 

اجلابر ال�سباح ا�سطلع بدور قيادي يف حماولة 

امل�ساحلة بني الأطراف املعنية.

ال�����س��ف��رية ع��ن ت�سجيع »ب������ادر ه��ذه  واأع���رب���ت 

اإيجاد  ل�سرورة  بادها  دعم  م�ؤكدة  امل�ساحلة«، 

اأع�����س��اء دول جمل�ش  ب��ني  ال���ح��دة  ح��ل وحتقيق 

التعاون.

ال���ح��ي��د م���ن ه��ذه  امل�����س��ت��ف��ي��د  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 

الأم�����ر ه���م م���ن و�سفتهم  ن��ه��اي��ة  اخل���اف���ات يف 

اأنه ل  على  تعبريها، م�سددة  بح�سب  »بالأعداء« 

ينبغي منحهم هذه الفر�سة.

ويف 5 حزيران 7102 قطعت كل من ال�سع�دية 

والإمارات والبحرين وم�سر، عاقاتها مع قطر 

وفر�ست عليها ح�سارا بدع�ى دعمها لاإرهاب، 

بال�سعي  الرباعي  وتتهم  الدوحة،  تنفيه  ما  وه� 

اإىل فر�ش ال��ساية على قرارها ال�طني.

وكخط�ة يف �سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول 

بقائمة  الك�يتي  ال��سيط  ع��ر  الأرب���ع  العربية 

ت�سمنت 31 مطلبا.
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  االنباط - عمان 

قال وزير الدولة ل�س�ؤون الإعام اأجمد 

ع�دة الع�سايلة اإن رئي�ش ال�زراء الدكت�ر 

مط�ل  اجتماعا  ���س��ي��رتاأ���ش  ال����رزاز  عمر 

مع الفريق ال���زاري على مدار ي�م ام�ش 

ال�سبت يف رئا�سة ال�زراء ملراجعة وحتديث 

اأول�يات عمل احلك�مة للجزء املتبقي من 

العام 0202 والعام 1202.

وب���ني ال��ع�����س��اي��ل��ة اأن احل��ك���م��ة اأع��ل��ن��ت 

مطلع ال��ع��ام احل���ايل ت��ق��ري��را ع��ن اإجن��از 

اأول�����ي����ات����ه����ا ال���ت���ي ال���ت���زم���ت ب���اإجن���ازه���ا 

عملها  اأول���ي��ات  اأعلنت  كما   ،9102 للعام 

وه��ي  و1202،   0202 ل��ل��ع��ام  وم��ب��ادرات��ه��ا 

ك���اأداة  احلك�مة  عليها  عكفت  عمل  اآل��ي��ة 

الإجن���از  ومتابعة  امل�ستقبلي  للتخطيط 

وتقييم الأداء ب�سفافية ومكا�سفة.

جائحة  ظه�ر  مع  اأن��ه  الع�سايلة  وتابع 

وباء ك�رونا تركزت ال�سيا�سات والقرارات 

التكيف  ثم  له،  ال�سريعة  ال�ستجابة  على 

ل��ل��ت��ع��ايف من  ال�����س��ع��ي  ت��ب��ع��ات��ه، والآن  م��ع 

انعكا�ساته.
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  االنباط - عمان 

الأردن،  جت�������ارة  غ����رف����ة  رئ���ي�������ش  اك������د 

ال��ق��ط��اع  ال���ك���ب���اري���ت���ي، ان  ن���ائ���ل  ال���ع���ني 

التعامات  ك��ل  ل���ق��ف  �سيدع�  اخل��ا���ش 

الأقت�سادية مع اي دولة او طرف يقر او 

الأ�سرائيلي  الأح��ت��ال  دول��ة  ق��رار  يدعم 

 ب�������س���م ارا����������ش ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ج����دي����دة.

�سحايف  ب��ي��ان  يف  الكباريتي  ال��ع��ني  وق���ال 

ام�������ش  ال�����س��ب��ت، ان ه����ذا ال����ق����رار ي��اأت��ي 

ال���ذي  الأردين  ل��ل��م���ق��ف  ودع���م���ا  ت��ع��زي��ز 

ي��ق���ده ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين يف 

الأ�سرائيلي  الأح��ت��ال  دول��ة  ق��رار  رف�ش 

حمتلة. جديدة  فل�سطينية  اأرا���ش   ب�سم 

وا�ساف ان القطاعات القت�سادية ت�ساند 

ق��ي��ادة جالة  وت��ق��ف �سفا واح����دا خ��ل��ف 

امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين يف ال����دف����اع ع��ن 

م�اقف  ان  م�ؤكدا  الفل�سطينية،  الق�سية 

جالته ال�سلبة تعتر �سمام اأمان لتثبيت 

 حق�ق ال�سعب الفل�سطينيي على اأر�سهم.

وثمن رئي�ش الغرفة عاليا م�اقف جالة 

امل��ل��ك وج��ه���ده يف ح�سد ال��دع��م ال���دويل 

الراف�ش .

التفا�صيل �ص »4«

 إطالق برنامج »نوابغ الفضاء العرب«
االنباط-دبي 

اأع���ل���ن ���س��م��� ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را���س��د 

اآل م��ك��ت���م، ن��ائ��ب رئ��ي�����ش دول���ة الم����ارات 

ال���زراء  جمل�ش  رئي�ش  املتحدة   العربية 

حاكم دبي، ، عر ح�ساب �سم�ه على م�قع 

“ت�يرت” اإطاق برنامج “ن�ابغ الف�ساء 
العرب”، الأول من ن�عه عربياً لحت�سان 

امل���اه��ب  ورع��اي��ة جم��م���ع��ة متميزة م��ن 

وتاأهيلهم  وت��دري��ب��ه��م  ال��ع��رب،  وال��ن���اب��غ 

وجتهيزهم  وتقنياته،  الف�ساء  ع��ل���م  يف 

ب��امل��ه��ارات وال��ق��درات واخل���رات الازمة 

الف�سائية،  ال�سناعات  ق��ط��اع  يف  للعمل 

التي  امل�ستقبلية  الفر�ش  من  وال�ستفادة 

يحملها هذا القطاع احلي�ي على م�ست�ى 

املنطقة، وكي يك�ن�ا جزءاً من نخبة من 

ة التي ت�سكل اإ�سافًة  العق�ل العربية الفذَّ

كما  ال��ع��امل��ي،  ال��ع��ل��م��ي  للمجتمع  ن���ع��ي��ًة 

العلمية  التنمية  م�سرية  دف��ع  يف  ت�سهم 

والقت�سادية والب�سرية يف جمتمعاتها.

وغّرد �سم�ه  بالق�ل: »تطلق الإم��ارات 

خ���ال الأي�����ام ال��ق��ادم��ة »م�����س��ب��ار الأم����ل« 

للك�كب  ع��رب��ي��ة  م��ه��م��ة  اأول  ل��ل��م��ري��خ.. 

لل�سباب  الأحمر.. ونطلق الي�م برناجماً 

ال��ع��رب��ي ل��ان�����س��م��ام م��ع��ن��ا ل��ل��ت��دري��ب يف 

ب���رام���ج وت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ال��ف�����س��اء يف دول���ة 

المارات.

التفا�صيل �ص »12«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد  5 / 7 / 2020 

العيسوي يسّلم 30 إمامًا وواعظًا المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج

 الحموري: الحكومة حريصة على دعم القطاع الصناعي

 وزير الدفاع العراقي يزور مقبرة الشهداء في المفرق

 حمادة يدعو الى تشكيل مجلس اعلى لالمن الغذائي 

 أمين عام التربية يتفقد قاعات 
الثانوية العامة في السلط

 مجلس محافظة معان يطالب بإعادة 
النظر بقرار تخفيض الموازنة للعام الحالي

وزارة العمل: فرق التفتيش تنفذ برامج 
تفتيش مستمرة على جميع المنشآت

االنباط-عمان

ب��وزارة  اإم��ام��اً وواع��ظ��ا من العاملني  ت�سلم 30 

ودوائ��ر  االإ�سالمية  واملقد�سات  وال�سوؤون  االأوق��اف 

– اجلي�ش  ال��ق��وات امل�سلحة االأردن���ي���ة  االإف��ت��اء يف 

امللك  جاللة  مكرمة  االأمنية،  واالأج��ه��زة  العربي 

على  املقبلني  وال��وع��اظ  لالأئمة  ال��ث��اين  اهلل  عبد 

الزواج.

رئي�ش  الها�سمي،  امللكي  ال��دي��وان  رئي�ش  و�سّلم 

جلنة متابعة تنفيذ مبادرات جاللة امللك، يو�سف 

ح�سن العي�سوي، ام�ش ال�سبت، مكرمة جاللة امللك 

االأ�س�ش  عليهم  انطبقت  مم��ن  وال��وع��اظ  لالأئمة 

وال�سروط املتبعة يف هذا املجال.

وتاأتي هذه املبادرة امللكية التي جرى اإطالقها 

عام 2003، وا�ستفاد منها 495 اإماماً وواعظاً حتى 

االآن، ت��ق��دي��راً م��ن ج��الل��ة امل��ل��ك ل��ه��ذه الفئة من 

اأبناء الوطن، ولدورهم املهم يف ن�سر تعاليم الدين 

االإ�سالمي، والدفاع عن �سورته ال�سمحة ومبادئه 

املعتدلة، واحرتاما للر�سالة اجلليلة التي يوؤدونها 

يف خدمة االإ�سالم وامل�سلمني.

وُتعد هذه املبادرة، ا�ستمراراً لنهج جاللة امللك 

واإب���راز �سورته  ال�سمحة،  االإ�سالم  يف تر�سيخ قيم 

وتعزيز  وال���وع���اظ  االأئ��م��ة  دع���م  ع��ر  احلقيقية، 

دوره��م يف التوعية والوعظ واالإر���س��اد، حيث تقع 

يف  املجتمع  جت��اه  ك��ب��رية  م�سوؤولية  عاتقهم  على 

حم��ارب��ة ال��ف��ك��ر امل��ت��ط��رف، ون�����س��ر ق��ي��م الت�سامح 

عليها  يحث  التي  واالع��ت��دال  والو�سطية  واملحبة 

الدين االإ�سالمي احلنيف.

الذي  العي�سوي يف كلمته خ��الل احلفل  وق��ال 

جرى مب�سجد امللك املغفور له بغذن اهلل احل�سني 

ب��ن ط���الل، طيب اهلل ث���راه، اإن االأئ��م��ة وال��وع��اظ 

يف  ب��دور مهم  ويقومون  نبيلة،  بر�سالة  ينه�سون 

ال�سمحة  االإ�سالم  ر�سالة  ون�سر  اهلل،  بيوت  خدمة 

وم��ك��ارم االأخ����الق، م��ن خ��الل ال��وع��ظ واالإر����س���اد، 

وتعزيز قيم التكافل والرتاحم والر واالإح�سان يف 

املجتمع، وذلك من خالل عملهم مبختلف املواقع.

االأئمة  بجهود  امللك  جاللة  اعتزاز  اإىل  واأ�سار 

�سوؤونهم  رع��اي��ة  على  ال��دائ��م  وال��وع��اظ وحر�سه 

ومتكينهم من القيام مبهامهم اجلليلة يف خدمة 

الدين  وتعاليم  بقيم  املجتمع  وتوعية  اهلل،  بيوت 

االإ�سالمي احلنيف، القائم على احلوار والو�سطية 

واالعتدال وقبول االآخر.

التي  امللكية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  العي�سوي  وب��ني 

املقبلني على  االأئمة والوعاظ  ت�ستهدف م�ساعدة 

االأن��ب��ي��اء واملر�سلني،  ال���ذي يعد م��ن �سنن  ال����زواج 

تعك�ش اهتمام جاللة امللك ورعايته الأبناء �سعبه يف 

خمتلف مواقع العطاء، وتقديره للدور والر�سالة 

التي حتملها هذه الفئة خلدمة االإ�سالم وق�سايا 

امل�����س��ل��م��ني، واحل�����ّث ع��ل��ى تطبيق ت��ع��ال��ي��م ال��دي��ن 

االإ�سالمي احلنيف الذي يركز على ح�سن التعامل 

الت�سامح واالح��رتام  النا�ش واملبني على قيم  بني 

واملحبة.

بدوره، قال وزير االأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات 

اإن هذه  ال��دك��ت��ور حممد اخل��الي��ل��ة،  االإ���س��الم��ي��ة 

املبادرة امللكية جت�سد االهتمام الكبري الذي يوليه 

على  والقائمني  وال��وع��اظ  لالأئمة  امل��ل��ك  ج��الل��ة 

الدعوة يف خمتلف مواقعهم، وتقديرا جلهودهم 

املتوا�سلة يف حمل ر�سالة االإ�سالم وتر�سيخ قيمها 

م�سوؤولية  اجلميع  عاتق  على  يلقي  ما  ال�سمحة، 

كبرية للعمل مبقت�سيات هذه الر�سالة على اأكمل 

وجه.

واأ�ساف، اأن هذه املكرمة امللكية تعك�ش حر�ش 

وال��دع��اة،  والعلماء  للعلم  امل��ل��ك ورع��اي��ت��ه  ج��الل��ة 

– �سلى اهلل  وهو بذلك ي�سلك طريق ر�سول اهلل 

ت��ك��رمي العلم وال��ع��ل��م��اء واحل���ّث  عليه و���س��ل��م- يف 

على طلب العلم، الفتاً اإىل اأن الدولة التي ترعى 

العلم والعلماء، ت�سري نحو ر�سا اهلل تعاىل، ونحو 

التي  االإن�سانية  احل�سارة  وب��ن��اء  والتقدم  ال��رق��ي 

اأراده��ا االإ�سالم، والتي تقوم مبجملها على العدل 

والت�سامح وتر�سيخ مكارم االأخ��الق، والدعوة اإىل 

اهلل تعاىل بالكلمة واملوعظة احل�سنة.

امل�ستفيدين  وال��وع��اظ  االأئ��م��ة  با�سم  ويف كلمة 

اإن  االإم��ام حممود دغ�ش،  امللكية، قال  املبادرة  من 

هذه املكرمة امللكية جاءت لتحقق مقا�سد ال�سرع 

احلكيم يف حفظ الن�سل والنف�ش والدين وحفظ 

اأن ه��ذا  اإىل  احل���ي���اة مب��خ��ت��ل��ف ج��وان��ب��ه��ا، الف���ت���اً 

التكرمي يعك�ش اهتمام جاللة امللك وحر�سه على 

على  املقبلني  ال�سباب  وال��وع��اظ  االأئ��م��ة  م�ساعدة 

الأداء  اأمامهم  املالئمة  ال��ظ��روف  وتهيئة  ال���زواج، 

ر�سالتهم وامل�ساهمة يف بناء جمتمع قوي متما�سك 

وجيل يرتقي مبكارم االأخالق.

االأئمة  م��ن  ع��دد  ع��ر  ويف مقابالت �سحفية، 

والوعاظ امل�ستفيدين عن بالغ فخرهم واعتزازهم 

باهتمام جاللة امللك عبد اهلل الثاين وحر�سه على 

على  املقبلني  ال�سباب  وال��وع��اظ  االأئ��م��ة  م�ساعدة 

الزواج، من خالل تهيئة الظروف املالئمة اأمامهم 

قوي  جمتمع  بناء  يف  وامل�ساهمة  بواجبهم  للقيام 

ومتما�سك يقوم على مكارم االأخالق، ون�سر تعاليم 

الدين االإ�سالمي احلنيف.

قا�سي  امللكية،  امل��ك��رم��ة  ت�سليم  حفل  وح�سر 

ال��ق�����س��اة، وم��ف��ت��ي ع���ام امل��م��ل��ك��ة، واإم�����ام احل�����س��رة 

الها�سمية، ومفتيا القوات امل�سلحة واالأم��ن العام، 

وممثلو اجلهات الر�سمية املعنية وعدد من االأئمة 

والوعاظ.

االنباط-عمان

اكد وزير ال�سناعة والتجارة والتموين الدكتور 

طارق احلموري حر�ش احلكومة على دعم القطاع 

ال�سناعي داخليا وخارجيا.

واأ�سار خالل لقاء نظمته غرفتا �سناعة االأردن 

قطاع  يف  العاملة  ال�سناعية  لل�سركات  وع��م��ان، 

االأثاث وال�سناعات اخل�سبية عر تطبيق )زووم(، 

لعدم  الر�سمية  ال��ع��ط��اءات  م��ن  ع���دد  اي��ق��اف  اإىل 

التزامها مبنح االأف�سلية لل�سناعات الوطنية رغم 

حتقيقها ملتطلب اجلودة.

وا���س��اف احل��م��وري خ��الل اللقاء ال��ذي �سارك 

اجلغبري  فتحي  املهند�ش  الغرفتني  رئي�ش  فيه 

مع  ب��امل��ث��ل  امل��ع��ام��ل��ة  �سيا�سة  تطبق  احل��ك��وم��ة  اأن 

الدول التي ت�سع معيقات اإداري��ة اأو جمركية اأمام 

ال�سادرات االأردنية اإىل اأ�سواقها.

برنامج  تنفيذ  م�ستمرة يف  احلكومة  اأن  وب��ني 

للقطاع  ال�سريبية  واحل���واف���ز  ال�������س���ادرات  دع���م 

ال��ت��ي اطلقتها  ال���رام���ج  اإىل  ا���س��اف��ة  ال�����س��ن��اع��ي، 

االقت�سادية  امل�ساريع  لتطوير  االأردن��ي��ة  املوؤ�س�سة 

)ج���ي���دك���و( ب���ه���دف دع����م ال�������س���رك���ات ال�����س��ن��اع��ي��ة 

اللوازم  القادرة على ت�سنيع  ال�سغرية واملتو�سطة 

واملعدات الطبية ومالب�ش ال�سالمة العامة ملكافحة 

فريو�ش كورونا.

االأردن  �سناعة  لغرفة  �سحفي  ب��ي��ان  وح�سب 

اليوم ال�سبت، قال الوزير احلموري خالل اللقاء 

الذي اأداره مدير عام غرفة �سناعة عمان الدكتور 

ن��ائ��ل احل�����س��ام��ي، اإن ال������وزارة ت��ع��م��ل ح��ال��ي��ا على 

لقطاع  االأردن���ي���ة  القيا�سية  امل��وا���س��ف��ات  م��راج��ع��ة 

للموا�سفات  العامة  املوؤ�س�سة  امل��وج��ودة يف  االأث���اث 

واملقايي�ش لو�سع موا�سفة مالئمة لتطبيقها على 

امل�ستوردات اأ�سوة بال�سناعات املحلية.

من جهته، ا�سار املهند�ش اجلغبري اإىل ان وزارة 

ال�سناعة والتجارة والتموين مطلعة على خمتلف 

�سناعة  غرفة  مع  بالتن�سيق  ال�سناعية  الق�سايا 

اللقاءات  عقد  موا�سلة  �سيتم  ان��ه  موؤكدا  االأردن، 

وب�سكل متكرر وخ�سو�سا مع القطاعات ال�سناعية 

املت�سررة من ازمة كورونا.

واك������د اأه���م���ي���ة اال����س���ت���م���رار ب���ت���ق���دمي ال���دع���م 

داخليا  تناف�سيتها  لتعزيز  الوطنية  لل�سناعات 

متر  ال��ذي  اال�ستثنائي  ال��ظ��رف  نتيجة  وخارجيا 

العديد  حلقت  ال��ت��ي  ال�سلبية  واالآث����ار  اململكة  ب��ه 

كورونا،  جائحة  ج��راء  ال�سناعية  القطاعات  من 

من  يعد  ال��ذي  اخل�سبية  ال�سناعات  قطاع  ومنها 

القطاعات االكرث ت�سررا بهذه اجلائحة.

ودعا اجلغبري ال�سركات ال�سناعية لال�ستفادة 

م���ن ال���رام���ج واخل���دم���ات ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا امل��رك��ز 

�سناعة  لغرفة  التابع  والتغليف  للتعبئة  الوطني 

االأردن، والذي يعمل على تزويد املنتجني االأردنيني 

بت�ساميم جذابة وت�ساميم هيكلية مبتكرة.

وج��رى خ��الل اللقاء بحث ع��دد م��ن الق�سايا 

وال�سناعات اخل�سبية  االأث��اث  تهم قطاع  التي مت 

وال��ت��ي رك����زت ع��ل��ى و���س��ع ه���ذا ال��ق��ط��اع يف قائمة 

القطاعات االكرث ت�سررا التي ت�سدرها احلكومة، 

ما يتيح لل�سركات العاملة فيه اال�ستفادة من برامج 

الدعم احلكومي التي مت ا�سدارها مبوجب اوامر 

كبري  وب�سكل  امل�ستوردات  ت��زاي��د  وك��ذل��ك  ال��دف��اع، 

اآ�سيا، ما يعر�ش املنتجات  من ال�سني ودول �سرق 

الوطنية ملناف�سة غري عادلة يف ال�سوق املحلي.

واك������د امل�������س���ارك���ون يف ال���ل���ق���اء، اه��م��ي��ة و���س��ع 

موا�سفات فنية اردنية لالأثاث من خالل بطاقة 

القطعة  كاملة عن مكونات  تفا�سيل  بيان تعطي 

ومنع  امل�ستهلك  لتوعية  امل��ن�����س��اأ  وب��ل��د  امل�����س��ت��وردة 

ا�سترياد ب�سائع منخف�سة ال�سعر واجلودة، وكذلك 

باإعطاء  الر�سمية  امل��وؤ���س�����س��ات  بع�ش  ال��ت��زام  ع��دم 

التي  ال��ع��ط��اءات  يف  املحلية  لل�سناعات  االأول���وي���ة 

تطرحها.

ولفتوا اإىل اإعادة درا�سة ا�سعار التخمني املعتمدة 

لدى دائرة اجلمارك العامة، لغايات فر�ش ر�سوم 

يتم  القطاع، حيث  ه��ذا  منتجات  م�ستوردات  على 

اأح��ي��ان كثرية عند فر�ش ر�سوم  ال���وزن يف  اعتماد 

على املنتجات امل�ستوردة من دول ال يوجد اتفاقات 

جتارة حرة معها.

امل���م���ن���وح���ة  االع�������ف�������اءات  ان  اإىل  وا��������س�������اروا 

لال�ستثمارات االجنبية الكرى يف جمال الفنادق 

ه��ذه  م�ستلزمات  ل�����س��راء  ت�ستغل  وامل�ست�سفيات، 

الفنادق من االأثاث وغريه من اخلارج، ما اأثر �سلبا 

على ال�سناعات الوطنية.

االأث��اث  بقطاع  العاملة  املن�ساآت  ع��دد  اأن  يذكر 

وال�سناعات اخل�سبية بعموم اململكة يبلغ حاليا نحو 

2500 من�ساأة �سناعية وحرفية ت�سغل نحو 10 اآالف 

عامل وبراأ�سمال م�سجل ي�سل اإىل 65 مليون دينار.

االنباط-املفرق

زار وزير الدفاع العراقي جمعة عناد والوفد 

املرافق له، ام�ش ال�سبت، مقرة �سهداء اجلي�ش 

العراقي يف مدينة املفرق. وكان يف ا�ستقباله قائد 

املنطقة الع�سكرية ال�سرقية.

ال�سهداء،  اأرواح  الفاحتة على  وق��راأ احل�سور 

وو���س��ع وزي���ر ال��دف��اع ال��ع��راق��ي وم��ن��دوب رئي�ش 

هيئة االأرك��ان قائد املنطقة الع�سكرية ال�سرقية 

التذكاري  الن�سب  على  ال��ورد  اأكاليل  امل�سرتكة، 

ل��ل�����س��ه��داء يف م��ق��رة ���س��ه��داء اجل��ي�����ش ال��ع��راق��ي 

مب��دي��ن��ة امل����ف����رق، ب��ح�����س��ور امل��ل��ح��ق ال��ع�����س��ك��ري 

العراقي يف االأردن وعدد من كبار �سباط القوات 

امل�سلحة االأردنية.

ال�سرقية  الع�سكرية  املنطقة  ق��ائ��د  ورح����ب 

بالوفد ال�سيف، م�سيدا مبتانة العالقات االأردنية 

العراقية يف جميع املجاالت.

اإن ه��ذه املقرة  وق��ال وزي��ر ال��دف��اع العراقي 

التي ت�سم رفات جنود و�سباط اجلي�ش العراقي 

التي قدمها منذ  الكبرية  الت�سحيات  تدل على 

تاأ�سي�سه وعر ال�سنوات املا�سية يف خدمة الق�سايا 

العربية، وعلى راأ�سها الق�سية الفل�سطينية.

االنباط-عمان

دعا ممثل قطاع املواد الغذائية يف غرفة جتارة 

االردن رائد حماده،  اىل �سرروة  ت�سكيل جمل�ش 

بني  بال�سراكة   باململكة   الغذائي  لالمن  اعلى  

القطاعني العام واخلا�ش. 

واق�����رتح ح���م���ادة خ���الل ل��ق��اء ���س��ح��ف��ي ام�����ش 

اخلطط  و���س��ع  املجل�ش  م��ه��ام  ت��ك��ون  ان  ال�سبت 

م�ساكل  ح��ل  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  واال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

ال��ق��ط��اع وحت��ف��ي��زه ع��ل��ى ال��ت��و���س��ع وال��ن��م��و خ��الل 

الفرتة املقبلة مبا  يحقق روؤية وتوجيهات جاللة 

الغذائي  االأم���ن  بتحقيق  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك 

واالأعتماد على الذات.وا�سار اىل ان ازمة فريو�ش 

املواد  اأعمال قطاع  ت�سهيل  اهمية  كورونا ك�سفت 

ال��غ��ذائ��ي��ة وم��ع��اجل��ة اي���ة م��ع��ي��ق��ات ت��واج��ه��ه مبا 

يكمنه من توفري خمزون اآمن من املواد الغذائية 

بال�سوق املحلية.  

و�سدد حمادة على �سرورة اعفاء جت��ارة املواد 

حاجة  كونها  وال�سرائب  الر�سوم  من  الغذائية 

الدعم  لتوفري  باال�سافة  للمواطنني،  ا�سا�سية 

ملنتجات ال�سناعات الغذائية والزراعية. 

وطالب حماده ، ب�سرورة دعم القطاع الزراعي 

فيما  وبخا�سة  تواجهه  التي  التحديات  ملواجهة 

يتعلق با�سعار املواد االولية ال�سرورية لالنتاج. 

ولفت حماده ان ا�سعار املواد الغذائية م�ستقرة 

وتعدد  العالية،  للمناف�سة  نظرا  املحلية  بال�سوق 

اال�سناف واخليارات من ال�سلعة الواحدة بجودة 

ع��ال��ي��ة ل���وج���ود رق���اب���ة م�����س��ددة م���ا ج��ع��ل االردن 

بخ�سو�ش  ال���ع���ايل  الت�سنيف  ذات  ال�����دول  م���ن 

املخزون اال�سرتاتيجي من  ان  املوا�سفات، مبينا 

امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة مطمئن وه��ن��اك ك��م��ي��ات تكفي 

ال�سوق املحلية لفرتات طويلة. واكد ان عمليات 

ازم��ة  خ��الل  تتوقف  الغذائية مل  امل���واد  ا�سترياد 

ك��ورون��ا وك��ان هناك تزويد م�ستمر من  فريو�ش 

خم��ت��ل��ف اال���س��ن��اف وامل��ن��ت��ج��ات وال�����س��ل��ع وامل����واد 

ال��ذي  ال���دور  اىل  م�سريا  واالأ���س��ا���س��ي��ة،  الغذائية 

يلعبه القطاع اخلا�ش بهذا اخل�سو�ش.وت�ستورد 

مليارات  اأرب��ع��ة  بنحو  قيمته  تقدر  غ��ذاء  اململكة 

���س��ن��وي��ا، ج���زء م��ن��ه م���واد اول��ي��ة لل�سناعة  دوالر 

واالآخر جاهز لال�ستهالك.

الرقابية  ���س��رورة توحيد اجلهات  وا���س��ار اىل 

على قطاع املواد الغذائية والتي تزيد على 12 جهة 

ر�سمية ا�سافة اىل �سخ مزيد من ال�سيولة املالية 

التجارية  القطاعات  لتن�سيط  املحلية  بال�سوق 

كورونا  فريو�ش  تبعات  جت��اوز  على  وم�ساعدتها 

امل�����س��ت��ج��د. وا����س���ار اىل ����س���رورة م��ع��اجل��ة ق�سية 

والت�سغيل  بالتوظيف  املتعلقة  املالية  الكفاالت 

ما  اال���س��ت��رياد  وعمليات  �سرائب  وال  والعمالة 

يوؤدي اىل ا�ستنزاف ال�سيولة املالية لدى ال�سركات 

وامل��وؤ���س�����س��ات، الف��ت��ا اىل اج��ت��م��اع��ات م��ت��ك��ررة مع 

ملناق�سة   وال��ت��م��وي��ن،  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزارة 

على  حلها.و�سدد  اىل  وال�سعي  القطاع  معيقات 

�سرورة �سنح ال�سيولة باال�سواق عن طريق رفع 

اىل  مليون   500 من  املركزي  البنك  خم�س�سات 

ال��ق��ط��اع��ات التجارية  م��ل��ي��اري دي��ن��ار مب��ا ميكن 

من ا�ستئناف اعمالها ب�سكل كامل وجتاوز تبعات 

فريو�ش كورونا.

ولفت حماده اىل ان زيادة املخ�س�سات �سي�سهم 

يف حتريك عملية الن�ساط التجاري، مو�سحا ان 

ذل��ك �سيمكن اخلزينة م��ن زي���ادة االي����رادات من 

ال��غ��ذاء  �سناعة  ان  .واو���س��ح  امل��ت��ع��ددة  ال�سرائب 

االردنية تتعر�ش ملناف�سة غري عادلة من منتجات 

اىل  داعيا  ب��الده��ا،  يف  مدعومة  كونها  م�ستوردة 

وخا�سة  االردن��ي��ة  ال�سناعة  تدعم  ادوات  توفري 

فيما يتعلق بكلف االنتاج .

بالقطاع  العاملة  املن�ساأت  ا�سحاب  ان  واك���د 

حري�سة على االلتزام مبعايري ال�سالمة وال�سحة 

العامة التي حددتها اجلهات الر�سمية العادة فتح 

القطاعات التجارية ملواجهة ومنع تف�سي فريو�ش 

كورونا. 

وتطرق اىل ق�سية نق�ش العمالة بقطاع  املواد 

الغذائية وبخا�سة من عمال التحميل والتنزيل 

والنظافة والزراعة.

و�سدد حماده على �سرورة متديد اوقات العمل 

ب��ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ج��اري��ة وب��خ��ا���س��ة خ���الل مو�سم 

ال�سيف لتن�سيط وت�سجيع ال�سياحة الداخلية. 

واو�سح ان االأردن يعتر من اأكرث دول املنطقة 

اأماناً جلهة الغذاء املتداول لوجود رقابة �سحية 

والتزام كبري من قطاع املن�ساآت املنتجة وامل�سنعة 

للغذاء ب�سروط ال�سالمة وال�سحة العامة.

 30 ي�سكل  الغذائية  امل���واد  قطاع  ان  اىل  ي�سار 

باملئة من حجم القطاع التجاري بعدد اكرث من 

اململكة  بعموم  و���س��غ��رية  ك��ب��رية  من�ساأة  األ���ف   50

يعمل فيها ما يقارب 250 األف عامل

االنباط-عمان

ال���رتب���ي���ة  وزارة  ع������ام  اأم��������ني  ت���ف���ق���د 

ال��دك��ت��ور  التعليمية  ل��ل�����س��وؤون  وال��ت��ع��ل��ي��م 

ن���واف ال��ع��ج��ارم��ة ام�����ش ال�����س��ب��ت، ق��اع��ات 

امتحان الثانوية العامة يف ال�سلط.

وج������ال ال���ع���ج���ارم���ة، ي���راف���ق���ه م��دي��ر 

اجل��ب��ور،  حممد  ال��دك��ت��ور  ال�سلط  تربية 

احلافظ  عبد  مدر�سة  مركز  قاعات  على 

ال����ذي يحتوي  ل��ل��ب��ن��ني  ال��ث��ان��وي��ة  ال��ع��زب 

ع��ل��ى ق��اع��ت��ني ل��ل��ذك��ور، وم��رك��ز م��در���س��ة 

ال��ذي  للبنات  ال�ساملة  الثانوية  البلقاء 

حيث  ل��الإن��اث،  قاعات  اأرب��ع  على  يحتوي 

اط���م���اأن ع��ل��ى ���س��ري االم��ت��ح��ان ب��ك��ل ي�سر 

وطماأنينة.

الطالب  من  لعدد  العجارمة  وا�ستمع 

مبحث  اأ�سئلة  م�ستوى  ح��ول  والطالبات 

جميع  اأن  م����وؤك����ًدا  االإجن���ل���ي���زي���ة،  ال��ل��غ��ة 

الراحة  على  تدل  اجابتهم  كانت  الطلبة 

و���س��ه��ول��ة االأ���س��ئ��ل��ة، واأن االج�����واء داخ��ل 

القاعات اإيجابية من خالل توفري جميع 

اجلبور  وث��م��ن  للطلبة.  ال��راح��ة  و���س��ائ��ل 

هذه الزيارة ملا لها من اأثر كبري على رفع 

معنويات الطلبة وزيادة تفاوؤلهم.

االنباط-معان

ط�����ال�����ب جم����ل���������ش حم����اف����ظ����ة م���ع���ان 

تخفي�ش  بقرار  النظر  ب��اإع��ادة  احلكومة 

خم�����س�����س��ات امل����وازن����ة احل���ال���ي���ة مل��ج��ل�����ش 

 50 بن�سبة   2020 ل��ل��ع��ام  م��ع��ان  حم��اف��ظ��ة 

باملائة، والذي �سينعك�ش �سلبا على الواقع 

مناطق  خمتلف  يف  واخل��دم��ي  ال��ت��ن��م��وي 

املحافظة.

وق���ال ع�����س��و جم��ل�����ش حم��اف��ظ��ة معان 

رئ��ي�����ش ال��ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ة واالق��ت�����س��ادي��ة 

ال�سبت،  ام�ش  �سالح  و�سفي  وال�سياحية 

م��وازن��ة  بتخفي�ش  ق��ام��ت  احل��ك��وم��ة  اإن 

العام  بداية   2020 للعام  معان  حمافظة 

امل��وازن��ة،  م��ن  ب��امل��ئ��ة   78 بن�سبة  احل����ايل، 

مليون   20 م��ن  امل��وازن��ة  انخف�ست  حيث 

م��الي��ني   4 ل��ت�����س��ب��ح  دي����ن����ار،  األ�����ف  و398 

اأقرت احلكومة تخفي�سا  األفا، كما  و453 

املوازنة  تبقى من  ما  اأي��ام على  قبل  اآخ��ر 

ل��ت�����س��ب��ح م���وازن���ة  ب���امل���ائ���ة،   50 وب��ن�����س��ب��ة 

حمافظة معان كاملة 2 مليون و226 األف 

تقريبا. دينار 

ال��ت��خ��ف��ي�����س��ات  اأن ه����ذه  وب����ني ����س���الح 

اخلطط  على  كبري  ب�سكل  اأثرت  املتتالية 

وامل�������س���اري���ع ال���ت���ن���م���وي���ة وواق�������ع ال��ب��ن��ي��ة 

مناطق  خمتلف  يف  واخل��دم��ي��ة  التحتية 

حم��اف��ظ��ة م���ع���ان، وال���ت���ي ت���ع���اين اأ���س��ال 

م���ن ���س��ع��ف اخل����دم����ات االأ����س���ا����س���ي���ة م��ن 

وتعليمية  �سحية  وخ��دم��ات  وط��رق  مياه 

با�ستثناء  احل��ك��وم��ة  م��ط��ال��ب��ا  وزراع���ي���ة، 

حم���اف���ظ���ة م���ع���ان م����ن ال�����ق�����رار االأخ�����ري 

للتخفي�سات حماية ملا تبقى من م�ساريع 

وتنموية. خدمية 

التي  امل�ساريع  من  العديد  اأن  واأ�ساف 

مت تنفيذها خالل موازنات عامي 2018- 

امل��ج��ل�����ش،  م���وازن���ة  م���ن  وب��ت��م��وي��ل   2019

بقيمة  م��ال��ي��ة  ال���ت���زام���ات  ع��ل��ي��ه��ا  ت���رت���ب 

12 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، ومل  ت��ق��ري��ب��ي��ة ب��ل��غ��ت 

توجد  كما  اللحظة،  لغاية  تغطيتها  يتم 

وم�ساريع  التنفيذ،  قيد  قائمة  م�ساريع 

اأخ��������رى ال ن�����س��ت��ط��ي��ع ط���رح���ه���ا ب�����س��ب��ب 

ما  املوازنة،  على  اأجري  الذي  التخفي�ش 

التنموية  اخل��ط��ط  ملجمل  حت��دي��ا  ي�سكل 

ت�سلمه  م��ن��ذ  املجل�ش  عليها  يعمل  ال��ت��ي 

ت��ب��ق��ى من  م���ا  اأن  اإذ  ال��ر���س��م��ي��ة،  م��ه��ام��ه 

يفي  لن  االأخ��ري  التخفي�ش  بعد  املوازنة 

تنفيذ  �سيوؤخر  كما  القائمة،  بااللتزامات 

امل�ساريع القائمة حاليا ويت�سبب مب�ساكل 

عديدة.

ال��ت��خ��ف��ي�����س��ات  اأن  اإىل  ���س��الح  واأ����س���ار 

يف  اإرب�������اك  ح�����س��ول  اإىل  اأدت  امل��ت��ت��ال��ي��ة 

امل�ساريع القائمة حاليا، حيث �ستقود اإىل 

الهامة  امل�ساريع  بع�ش  يف  العمل  توقف 

كالتعليم  ال��ق��ط��اع��ات  ب��ع�����ش  يف  وامل��ل��ح��ة 

حمافظة  اأن  م�سيفا  وامل���ي���اه،  وال�����س��ح��ة 

املحافظات  جمال�ش  بباقي  مقارنة  معان 

الواقع  على  انعك�ش  كبري  لظلم  تعر�ست 

ت��ع��اين م��ن��اط��ق  اإذ  امل��ع��ي�����س��ي واخل���دم���ي، 

البنية  يف  مزمنة  م�ساكل  م��ن  املحافظة 

ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ف��وق��ي��ة اإىل ج��ان��ب ان��ت�����س��ار 

بح�سب  وبن�سب مرتفعة  والبطالة  الفقر 

الر�سمية. االإح�ساءات 

االنباط-عمان

يف  امل�سانع  اأح��د  اأن  العمل  وزارة  اأك���دت 

تعر�ست  ال��ذي  ال�سمالية  ال�سونة  منطقة 

ع���ام���الت���ه ل���الخ���ت���ن���اق ن��ت��ي��ج��ة ا���س��ت��ن�����س��اق 

مبيدات مت ر�سها داخله؛ ما زال مغلقاً.

�سيتوا�سل  االإغ���الق  اإن  ال����وزارة  وق��ال��ت 

العمل  لبيئة  ف��ح��و���س��ات  اإج����راء  ح��ني  اإىل 

التي  املبيدات  اآث��ار  من  خلوها  من  والتاأكد 

العاملني من خالل جهة  توؤثر على �سحة 

اجل��م��ع��ي��ة  او  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  م���ن  م��ع��ت��م��دة 

امللكية. العلمية 

وت����اب����ع����ت ال����������وزارة احل����ال����ة ال�����س��ح��ي��ة 

جميع  امل�ست�سفيات  غادرت  حيث  للعامالت، 

احل������االت ب��ا���س��ت��ث��ن��اء 8 ع���ام���الت ح��ال��ت��ه��ن 

حتت  زل��ن  وم��ا  وج��ي��دة  م�ستقرة  ال�سحية 

بدفع  م��ل��ت��زم  امل�سنع  اأن  م��وؤك��دة  امل��راق��ب��ة، 

جميع تكاليف عالجهن جميعا مهما بلغت 

اعباء  عاملة  اأية  تتحمل  ولن  التكلفة  هذه 

مالية نتيجة عالجها.

ت�سريحات �سحفية  الوزارة يف  واأ�سافت 

اأنه مت حترير خمالفات بحق  اليوم ال�سبت 

العمل  78 من قانون  املادة  امل�سنع ملخالفته 

وال���ت���ي ت��ت��ع��ل��ق ب��و���س��ع ال���ت���داب���ري ال��الزم��ة 

حلماية العاملني من اأمرا�ش املهنة، الفتة 

زال���ت  م���ا  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  اأن  اإىل 

املكلفة  وال�سركة  امل�سنع  اإدارة  م��ع  ج��اري��ة 

م���ن ق��ب��ل��ه ل���ر����ش امل���ب���ي���دات داخ�����ل امل�����س��ن��ع 

ملعرفة مالب�سات احلادثة.  

امل�سنع  اإدارة  اأن  اإىل  ال�����وزارة  واأ����س���ارت 

فيه   العاملني  جلميع  ن�سية  بر�سالة  بعثت 

من  ب��ق��رار  ح��ال��ي��ا  مغلق  “امل�سنع  ون�����س��ه��ا 

االل��ت��ح��اق  اإب��الغ��ك��م  و���س��ي��ت��م  ال��ع��م��ل  وزارة 

موافقة  اأخ��ذ  بعد  اب��واب��ه  فتح  ف��ور  بالعمل 

الوزارة”.

اإدارة  اأن  ال��ع��ام��الت  ال������وزارة  وط��م��اأن��ت 

بناء  منهن  اأي  بت�سريح  ت��ق��وم  ل��ن  امل�سنع 

على ال�سكاوى التي تقدمن بها اإىل اجلهات 

املخت�سة.

ال��ع��م��ل يلزم  ق��ان��ون  اأن  ال�����وزارة  وب��ي��ن��ت 

���س��اح��ب امل��ن�����س��اأة اإج�����راء ف��ح��و���س��ات طبية 

دورية للعاملني، لذلك قام مفت�سو الوزارة 

ب��ت��دق��ي��ق ك�����س��وف��ات ال��ف��ح��و���س��ات ال��ط��ب��ي��ة 

ل��ل��ع��ام��الت وم��ق��ارن��ت��ه��ا ب��ح��ال��ة ال��ع��ام��الت 

اللواتي مازلن قيد العالج بامل�ست�سفيات.

ومفت�سيها  ك��وادره��ا  اأن  ال���وزارة  واأك���دت 

االأوىل  اللحظة  منذ  امل�سنع  بزيارة  قاموا 

ل��ل��ح��ادث��ة وت���ف���ق���دوا ���س��ح��ة ال���ع���ام���الت يف 

متابعة  اإىل  باالإ�سافة  امل�ست�سفيات،  جميع 

حالتهن ال�سحة اوال باأول، م�سيفة اأن فرق 

تفتي�ش  برامج  تنفذ  لها  التابعة  التفتي�ش 

م�ستمرة على جميع املن�ساآت دون ا�ستثناء.
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ال��ت��ح��دي��ات اجل�����ص��ام يف زم���ن ك���ورون���ا ت��ت��ل��خ�����ص يف ك��ث��ر م���ن امل��ف��ا���ص��ل والأزم�����ات 

الإجتماعية  التغرات  بع�ص  وحتى  الإقليمية  ال�صيا�صية  الأم��ور  وبع�ص  الإقت�صادية 

و�صيا�صات  اإ�صرتاتيجيات  وفق  مواجهتها  علينا  التحديات  وهذه  وغرها؛  املنا�صبات  يف 

ودفعها  فيها  البت  وتاأجيل  وامل�صاكل  التحديات  ترحيل  �صيا�صة  تكون  ورمبا  مدرو�صة؛ 

اأي م�صتوى بدءاً من م�صتوى  اإدارية ملتخذي القرار على  اأ�صواأ عادة  للأمام مع الوقت 

اأن  ذلك  يف  وال�صبب  وال��دول،  للحكومات  وو�صوًل  باملوؤ�ص�صات  وم��روراً  النووية  �صرة  الأ

حتى  اأو  حلها  ي�صعب  بل  ل  تفاقمت  تدحرجت  كلما  الثلج  ككرة  والتحديات  امل�صاكل 

ملفاتها: فتح 

لنق�ص  احل��ل��ول  وتاأجيل  امل�صتقبلي  ال��ت��اأزمي  يعني  وامل�صاكل  التحديات  ترحيل   .1

حداث والواقع كموؤ�صر  الآليات اللزمة لذلك، ل بل لعدم القدرة على التعامل مع الأ

وما  ك��ورون��ا  زم��ن  يف  تعقيداً  ي��زداد  الأم��ر  وه��ذا  �صرتاتيجي؛  الإ واخللل  ال�صعف  على 

بعدها.

بالطبع  ي��وؤدي  غرها  اأم  اإقت�صادية  اأم  كانت  �صيا�صية  بانواعها  امل�صاكل  ترحيل   .2

حتقانات،  عباء املالية والإ لفقدان الثقة بني امل�صوؤول واملواطن كنتيجة للتاأزمي وزيادة الأ

بينما مواجهة امل�صاكل بالرغم من اآثارها اجلانبية يوؤول حتماً لتمهيد طرق امل�صتقبل 

ال�صلبي  ل  وامل�صيء  الإيجابي  اجلانب  على  البناء  علينا  كورونا  بعد  وما  تام؛  بو�صوح 

واملعتم.

امل�صوؤول  تهرب  اأي�صاً  يعني  امل�صاءلة،  غياب  ظل  يف  جمابهتها،  ل  امل�صاكل  ترحيل   .3

ختللت ل يحمد عقباها، وكل ق�صايا  من واجباته الوطنية املناطة به مما �صيوؤول لإ

موؤ�صرات  وما  املع�صلة؛  هذه  �صببها  العامة  واملالية  واملديونية  باملوازنة  العام  العجز 

اإبان  اإل ب�صبب غياب امل�صاءلة  بع�ص ق�صايا الف�صاد هنا وهناك التي يوؤ�صر لها البع�ص 

وجود بع�ص امل�صتبه بهم على راأ�ص عملهم.

4. حتية من القلب لكل م�صوؤول نظيف و�صريف وقلبه على الوطن ممن يبذل جهده 

اإ�صرتاتيجية  حلول  لتقدمي  جهده  ويحاول  ترحيلها  ل  وامل�صاكل  التحديات  ملواجهة 

مفتاح  وبالطبع  فر�ص،  اإىل  التحديات  وحتويل  الأجل  ق�صرة  اأم  طويلة  �صواء  ناجعة 

من  ب��دًل  والأم��ن��اء  والأق��وي��اء  والكفاءة  املنا�صب  املكان  يف  املنا�صب  الرجل  اإختيار  ذلك 

والفا�صدين. ال�صعفاء 

5. امل�صوؤول الذي يرّحل امل�صاكل وامللفات املهمة يعني اأنه ي�صاهم يف توريط من ياتي 

مانة ومل يقم بواجباته الوظيفية؛  اأنه خان �صرف الأ حرى  اأو بالأ بعده بهذه امل�صاكل، 

ويف زمن كورونا علينا الإنتباه للتاأكد من عامل الوقت.

ميكن  ل  اأن��ه  لدرجة  تفاقمها  حتماً  عليها  ‘والطبطبة’  امل�صاكل  ترحيل  �صيا�صة   .6

كل  حتى  اأو  �صحرية  حلول  اأي  معها  ينفع  ول  اللحظات  من  حلظة  يف  معها  التعاطي 

زمات؛ وترحيل امل�صاكل اما بعد كورونا �صيفاقمها حتماً. مبادىء اإدارة الأ

الوطن  نية على ح�صاب  والآ الرخي�صة  ال�صعبية  امل�صاكل وت�صكينها لك�صب  7. ترحيل 

واإف��ادة  والتطوير  �صلح  الإ و�صيا�صات  وامل�صوؤولية  مانة  الأ �صرف  مع  يتناق�ص  اأ�صلوب 

متلقي اخل��دم��ة، وح��ت��م��اً ه��ذا ي���وؤدي ل��رتاك��م��ه��ا؛ ول��ذل��ك م��ط��ل��وب ف���وراً م��واج��ه��ة كل 

اأّنى كانت. التحديات 

وتعوي�صها  امل�صاكل  لرتحيل  كورونا  زمن  يف  اخلاطئة  ال�صيا�صات  بع�ص  ب�صراحة: 

والتهمي�ص  ق�صاء  والإ والت�صكني  واملحا�ص�صة  والعطايا  والتنفيعات  �صرت�صاءات  بالإ

وىل جمابهتها اليوم قبل الغد  واملح�صوبيات وغرها حتماً ل يخدم الوطن ب�صيء، والأ

الوطن ويف  فكلنا يف خندق  الوطن؛  قلوبنا على  كانت  اإن  لها  الناجعة  واإيجاد احللول 

خندق قيادتنا الها�صمية و�صد كل اأ�صكال الف�صاد الإداري واملايل والفني وغره.

د.محمد طالب عبيدات

 مواجهة التحديات دون 
ترحيلها في زمن كورونا

الأحد  5 /7 / 2020 

 دائرة االفتاء: القمر بين كوكبي 
المشتري وزحل اليوم

 التربية تطلق برنامجا عن بعد لتعزيز 
المهارات اإلثرائية واالستدراكية

 الغانم: برلمان الكويت يثمن مواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية

 توزيع 500 أسوارة إلكترونية للحجر المنزلي

السائح: األساور اإللكترونية ليست بديال عن الحجر اإللزامي للقادمين
تسجيل 3 إصابات غير محلية بـ كورونا 

 اجتماع حكومي مطّول لمراجعة أولويات عمل الحكومة

تجارة عمان والضمان يبحثان تحديات القطاع التجاري والخدمي

االنباط-عمان

ث��م��ن رئ��ي�����ص جم��ل�����ص الأم������ة ال��ك��وي��ت��ي 

م��������رزوق ال�����غ�����امن، م����وق����ف ج����لل����ة امل��ل��ك 

ع��ب��د اهلل ال���ث���اين ال���راف�������ص ل�����ص��م اأرا������صٍ 

مواقف  ات��خ��اذ  واأه��م��ي��ة  الغربية،  بال�صفة 

اخلطوات  ملواجهة  حا�صمة  ودول��ي��ة  عربية 

الإ�صرائيلية.

ويف ت�����ص��ري��ح ���ص��ح��ف��ي، ح��ي��ا ال��غ��امن كل 

امل��واق��ف ال��ع��رب��ي��ة والإ���ص��لم��ي��ة وال��دول��ي��ة 

الأردين  “املوقف  بالذكر  خا�صا  الراف�صة، 

ال���وا����ص���ح ب���ق���ي���ادة ج���لل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل 

الثاين املعني بهذا امللف ب�صكل خا�ص بحكم 

واجلغرافيا”. التاريخ 

ل��ل��خ��ط��وات  ال���ت���ام  ال��رف�����ص  اإىل  واأ����ص���ار 

الأح�������ادي�������ة الإ�����ص����رائ����ي����ل����ي����ة ال����ع����دائ����ي����ة، 

العربية  الربملانات  مع  للعمل  وال�صتعداد 

وال�����ص��دي��ق��ة يف ك���ل حم��ف��ل ب���رمل���اين ق���اري 

ودويل لف�صح ممار�صات الحتلل وت�صكيل 

راأي عام �صعبي دويل �صدها.

و�����ص����دد ال����غ����امن ع���ل���ى رف�������ص ال���ك���وي���ت 

الأردن،  غ��ور  ل�صم  الإ�صرائيلية  للخطط 

م�صدداً على وجوب اأن تقابل مبوقف عربي 

الغطر�صة  اأن  اإىل  م�����ص��راً  ح��ا���ص��م،  ودويل 

باإجراءات �صم  الإ�صرائيلية يف امل�صي قدماً 

غور الأردن يجب اأن تقابل مبواقف عربية 

ودولية عملية.

ال��ع��رب��ي��ة  امل�����واق�����ف  ه�����ذه  اأن  واأ������ص�����اف 

ال��دويل  ت��رتج��م رف�����ص املجتمع  وال��دول��ي��ة 

الدولية،  ال�صرعية  قرارات  لتجاوز  القاطع 

وخ���ا����ص���ة ت��ل��ك امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���الأرا����ص���ي ال��ت��ي 

.1967 احتلتها اإ�صرائيل عام 

املهند�ص  ال���ن���واب  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  وك���ان 

ع���اط���ف ال���ط���راون���ة اأج�����رى ات�������ص���الت مع 

رئ��ي�����ص جم��ل�����ص الأم������ة ال��ك��وي��ت��ي م����رزوق 

اللبناين  ال��ن��واب  جمل�ص  ورئ��ي�����ص  ال��غ��امن، 

ال�صعب  ن���واب  جمل�ص  ورئ��ي�����ص  ب���ري،  نبيه 

املجل�ص  ورئي�ص  الغنو�صي،  را�صد  التون�صي 

الزعنون. �صليم  الفل�صطيني  الوطني 

املوقف  دع��م  اأهمية  اإىل  الطراونة  ودع��اً 

عبداهلل  امللك  جللة  يقوده  الذي  الأردين 

ال���ث���اين يف رف�������ص ���ص��م اأرا���������صٍ ب��ال�����ص��ف��ة 

ال��غ��رب��ي��ة، وت��ب��ن��ي م���واق���ف داع���م���ة ت�����ص��ان��د 

اجل���ه���د ال����ذي ي���ق���وده ج��لل��ت��ه يف ال���دف���اع 

وحقوق  الفل�صطينية  الق�صية  ع��دال��ة  ع��ن 

الأ�صقاء.

االنباط-عمان

يف  ال�صارية  الأمرا�ص  مديرية  مديرة  قالت 

وزارة ال�صحة الدكتورة هديل ال�صائح اإن الفرق 

الإلكرتونية  الأ���ص��اور  توزيع  ب��داأت  املتخ�ص�صة 

���ص��خ�����ص ل���ص��ت��خ��دام��ه��ا   500 ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة ع��ل��ى 

بهدف زيادة فعالية احلجر املنزيل والتاأكد من 

عدم الختلط.

واأ���ص��اف��ت ال��دك��ت��ورة ال�����ص��ائ��ح ، اأن الإ���ص��وارة 

للقادمني،  الإل��زام��ي  احلجر  ع��ن  بديل  لي�صت 

ي��وم��ا يف   14 ت��ت��اأث��ر م��دة احل��ج��ر، و�صتبقى  ول��ن 

احلجر  يف  اإ���ص��اف��ي��ة  و14ي��وم��ا  ال�صحي  احل��ج��ر 

امل��ن��زيل. واأ����ص���ارت اإىل ان امل�����ص��اح��ة ال��ت��ي حت��دد 

امل��ح��ج��ور م��ا زال���ت حتت  م��ك��ان وج���ود ال�صخ�ص 

الأزم���ات  اإدارة  م��ع  مت�صلة  و�صتكون  الخ��ت��ب��ار، 

مل��ت��اب��ع��ت��ه��م ع��رب ن��ظ��ام حت��دي��د امل���واق���ع ال��ع��امل��ي. 

ت��ع��ه��دا  ي���وق���ع���ون  امل���ح���ج���ور ع��ل��ي��ه��م  اأن  وب��ي��ن��ت 

الأزمة  خلية  ارتباط  ل�صابط  الإ�صوارة  بت�صليم 

مبحافظته. اخلا�ص 

حالت   3 ت�صجيل  ال�صحة  وزارة  اأعلنت  كما 

جديدة بفرو�ص كورونا امل�صتجّد ، ام�ص ال�صبت، 

ج��م��ي��ع��ه��ا خ���ارج���ّي���ة، ل��رت��ف��ع ال���ع���دد الإج���م���ايل 

للإ�صابات منذ بدء الوباء اإىل 1150 اإ�صابة.

واأ������ص�����ار امل����وج����ز الإع�����لم�����ي ال���������ص����ادر ع��ن 

احلالت  اأن  اإىل  ال�صحة  ووزارة  ال��وزراء  رئا�صة 

اجل���دي���دة ج����اءت ل�����ص��ائ��ق��ي ���ص��اح��ن��ات ق��ادم��ني 

اأردين، واث��ن��ان  اأح���ده���م  ال��ع��م��ري،  ع��رب ح���دود 

وف��ق  معهما  ال��ت��ع��ام��ل  مّت  اأخ����رى،  جن�صّية  م��ن 

املّتبع. الربوتوكول 

يف  ����ص���ف���اء  ح������الت   6 ت�����ص��ج��ي��ل  اإىل  ول����ف����ت 

اإج���راء  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ح��م��زة،  الأم����ر  م�صت�صفى 

ع��دد  اإج��م��ايل  لي�صبح  خم��ربّي��اً،  فح�صاً   6650

ال��ف��ح��و���ص��ات ال��ت��ي اأج��ري��ت م��ن��ذ ب��دء اجلائحة 

وحتى الآن 415385 فح�صاً.

واأك���دت ال���وزارة ���ص��رورة الل��ت��زام ب��اإج��راءات 

ال����وق����اي����ة، وارت����������داء ال����ك����ّم����ام����ات، وال���ت���ب���اع���د 

“اأمان” للحماية  اجل�صدي، وا�صتخ�دام تطب�يق 

والك�صف  امل�ص�ابني،  الأ�صخ�ا�ص  خمال�طة  من 

ع��ن ح��الت الإ���ص��اب��ة – ل ق��ّدر اهلل – يف وقت 

مبّكر.

االنباط-عمان

قال وزير الدولة ل�صوؤون الإعلم اأجمد 

الدكتور  الوزراء  رئي�ص  اإن  الع�صايلة  عودة 

ع��م��ر ال�����رزاز ���ص��ي��رتاأ���ص اج��ت��م��اع��ا م��ط��ول 

ام�ص  ي��وم  م��دار  ال���وزاري على  الفريق  مع 

ال�صبت يف رئا�صة الوزراء ملراجعة وحتديث 

املتبقي من  اأولويات عمل احلكومة للجزء 

العام 2020 والعام 2021.

اأع��ل��ن��ت  اأن احل��ك��وم��ة  ال��ع�����ص��اي��ل��ة  وب���ني 

م��ط��ل��ع ال���ع���ام احل����ايل ت��ق��ري��را ع���ن اإجن���از 

اأول����وي����ات����ه����ا ال����ت����ي ال����ت����زم����ت ب����اإجن����ازه����ا 

اأول���وي���ات عملها  اأع��ل��ن��ت  ك��م��ا   ،2019 ل��ل��ع��ام 

وه��ي  و2021،   2020 ل��ل��ع��ام  وم���ب���ادرات���ه���ا 

ك���اأداة  اآل��ي��ة ع��م��ل ع��ك��ف��ت عليها احل��ك��وم��ة 

الإجن���از  وم��ت��اب��ع��ة  امل�صتقبلي  للتخطيط 

ب�صفافية ومكا�صفة. الأداء  وتقييم 

جائحة  ظهور  مع  اأن��ه  الع�صايلة  وتابع 

والقرارات  ال�صيا�صات  تركزت  كورونا  وباء 

التكيف  ثم  ل��ه،  ال�صريعة  ال�صتجابة  على 

من  ل��ل��ت��ع��ايف  ال�����ص��ع��ي  والآن  ت��ب��ع��ات��ه،  م���ع 

ان��ع��ك��ا���ص��ات��ه، وب��ال��ت��ايل، ل ب��د م��ن حتديث 

بال�صتناد  احل��ك��وم��ة  وم���ب���ادرات  اأول���وي���ات 

وتقييم  امل���ي���دان،  م���ن  راج���ع���ة  ت��غ��ذي��ة  اإىل 

حل��ال��ة خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ت��اأث��رت 

التي  احل��ك��وم��ة،  اأن  واأك���د  ال��وب��اء.  بتبعات 

و���ص��ع��ت اأخ�����را اإج�������راءات ل��دع��م ق��ط��اع��ي 

ت�صررا  القطاعات  كاأكرث  والنقل  ال�صياحة 

بلورة  على  تعمل  اجل��ائ��ح��ة،  ت��داع��ي��ات  م��ن 

اإج�����راءات حم���ددة ل��دع��م ق��ط��اع��ات اأخ���رى 

م��ت�����ص��ررة وم�����ص��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��اأق��ل��م مع 

مرحلة  اإىل  والن��ت��ق��ال  احل��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة 

ال��ت��ع��ايف وامل��ن��ع��ة ب��ال��ت��ع��اون وال�����ص��راك��ة مع 

القطاع اخلا�ص.

املطول  الوزاري  اأن الجتماع  اإىل  ولفت 

ال����وزارات  جميع  عمل  اأول���وي���ات  �صيناق�ص 

واأب����رز امل�����ص��اري��ع امل��درج��ة ع��ل��ى م��وازن��ات��ه��ا 

ل����ه����ذا ال����ع����ام يف ظ����ل امل�������ص���ت���ج���دات ال��ت��ي 

املالية  وامل��ح��ددات  ك��ورون��ا  اأزم���ة  فر�صتها 

والقت�صادية.

بالتاأكيد  ت�صريحه  الع�صايلة  واختتم 

وم��ت��اب��ع��ة  وب��ت��وج��ي��ه��ات  الأردن  اأن  ع��ل��ى 

الثاين  عبداهلل  امللك  جللة  من  مبا�صرة 

ووع���ي وال���ت���زام م��واط��ن��ي��ه وت��ك��ام��ل ج��ه��ود 

�صكل  املعنية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  الأج��ه��زة  جميع 

ال�صحية  الأزم����ة  اإدارة  ح�صن  يف  من��وذج��ا 

والقيمية  الأخ��لق��ي��ة  ملنظومته  ا���ص��ت��ن��ادا 

خلل  م��ن  ال�صعيف،  وحماية  بالتما�صك 

مواطنيه،  ل�صحة  الأك��رب  الهتمام  اإي��لء 

وح����م����اي����ة ال����ق����ط����اع����ات الق����ت���������ص����ادي����ة، 

وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ع��م��ال��ة ف��ي��ه��ا، وت��ق��دمي 

احلماية الجتماعية للفئات الأكرث تاأثرا.

االنباط- عمان 

مع  ع��م��ان،  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ص  بحث 

مدير عام موؤ�ص�صة ال�صمان الجتماعي الدكتور 

ح���ازم ال��رح��اح��ل��ة، اأب����رز ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 

اأزمة  تداعيات  ج��راء  التجاري واخلدمي  القطاع 

فرو�ص كورونا امل�صتجد.

وذك����ر ب��ي��ان ���ص��ح��ايف ل��ل��غ��رف��ة ام�����ص  ال�صبت، 

رك��ز على  ال��غ��رف��ة،  ال���ذي عقد يف مقر  اللقاء  ان 

التداعيات التي طالت القطاعات التي مل تتمكن 

من العودة للعمل ب�صكل كامل وبخا�صة ال�صياحة 

ال��ق��ط��اع��ات الفرعية التي  وال��ن��ق��ل وغ��ره��ا م��ن 

وا�صتمرارية  دميومة  على  اأث��رت  ا���ص��رار  حلقتها 

عملها.

العديد  الغرفة  اإدارة  جمل�ص  اأع�����ص��اء  وط���رح 

م���ن ال���ص��ت��ف�����ص��ارات ح����ول اخل���دم���ات وال���ربام���ج 

ظل  يف  التجاري  للقطاع  ال�صمان  ُيقدمها  التي 

اجلائحة، موؤكدين ان القطاع اخلا�ص ياأمل بدور 

نحو  خا�صة  الجتماعي  ال�صمان  ملوؤ�ص�صة  اأك��رب 

القطاعات الأكرث ت�صررا وم�صاندتها لت�صتمر يف 

ِعو�صا عن توجيهها نحو  روات��ب موظفيها  دف��ع 

القرتا�ص ل�صداد التزاماتها.

القطاع  ا�صت�صارة  ب�صرورة  املجتمعون  وطالب 

اخلا�ص قبل اتخاذ اأي قرار مي�ص م�صالح اأ�صحاب 

بال�صمان، ومت��دي��د مهلة  واملُ�����ص��رتك��ني  الع��م��ال 

ف���وائ���د حتى  ب����دون  ال����ص���رتاك���ات  دف����ع  تق�صيط 

ُمنت�صف عام 2023 لقطاعي ال�صياحة والنقل نظراً 

للخ�صائر الفادحة التي حلقت بال�صركات.

وعر�صوا فكرة تدريب �صباط ارتباط ال�صركات 

مع  والتن�صيق  ب��ال��ت��ع��اون  ال��غ��رف��ة  ل���دى  امل�صّجلة 

املوؤ�ص�صة لزيادة معرفتهم بطبيعة اخلدمات التي 

ومتكني  وُم�صاند  ت�صامن  مثل  املوؤ�ص�صة  تقدمها 

اقت�صادي وغرها، وم�صاعدة ال�صركات التجارية 

ومت��ك��ي��ن��ه��ا م���ن ال���ص��ت��ف��ادة ال��ق�����ص��وى م���ن تلك 

من  ومتكينهم  عملها،  يف  وال�صتمرار  اخل��دم��ات 

الإجابة على ال�صتف�صارات املتعلقة مبميزات تلك 

اخلدمات والربامج.

واك��������دوا �����ص����رورة ت�����ص��م��ي��ة ����ص���اب���ط ارت���ب���اط 

اأ�صئلة  على  ل��لإج��اب��ة  الج��ت��م��اع��ي  ال�صمان  م��ن 

ال�صياحي مبختلف  القطاع  �صركات  وا�صتف�صارات 

تفّرعاته وتكثيف الربامج الإعلمية والتوعوية 

للُم�صرتكني.

احل��اج  خليل  الغرفة  رئي�ص  ا���ص��اد  جهته،  م��ن 

ت���وف���ي���ق خ�����لل الج����ت����م����اع، ب���ج���ه���ود ال�����ص��م��ان 

الج��ت��م��اع��ي ال���ت���ي ب���ذل���ت لح���ت���واء ال��ت��داع��ي��ات 

القت�صادية للزمة، مو�صحا ان القطاع التجاري 

واخلدمي مير حاليا بظروف مالية �صعبة جراء 

ت��داع��ي��ات ال��وب��اء وت��ع��ط��ل ال��ك��ث��ر م��ن ال�صركات 

الوفاء  العمل وع��دم قدرتها على  واملوؤ�ص�صات عن 

بالتزاماتها املالية جتاه موظفيها وعامليها.

ودع����ا احل����اج ت��وف��ي��ق اىل ال��ع��م��ل ع��ل��ى تذليل 

ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال�����ص��رك��ات وامل��وؤ���ص�����ص��ات 

واملن�صاآت التجارية واخلدمية ومبقدمتها اإلزامية 

اإ���ص��دار  ق��ب��ل  الج��ت��م��اع��ي  ب��ال�����ص��م��ان  الت�صجيل 

وجتديد رخ�صة املهن وارتفاع ن�صبة ال�صرتاكات 

واأ���ص��ح��اب  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال�صركات  تتحملها  ال��ت��ي 

اأ�صحاب  العديد من  ادى لعزوف  العمل فيها ما 

الأعمال عن ال�صتمرار يف دفع ا�صرتاكات ال�صمان 

اأو تاأخر �صدادها.

التي  الأوىل  احلزمة  تاأثر  �صعف  اىل  ولفت 

مليون   500 قيمتها  وال��ب��ال��غ��ة  ال��ب��ن��وك  ق��ّدم��ت��ه��ا 

دينار على الن�صاط التجاري يف اململكة، داعيا اإىل 

بتقدمي  الجتماعي  ال�صمان  موؤ�ص�صة  ا�صتمرار 

املرتتبة  املالية  الع��ب��اء  م��ن  للتخفيف  م��ب��ادرات 

التجاري  القطاع  يف  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  على 

واخلدمي.

من جانبه، قال الدكتور الرحاحلة اإن موؤ�ص�صة 

ال�صمان تعمل على درا�صة جمموعة من الجراءات 

التي من �صاأنها الت�صهيل على القطاعات التجارية 

بها  التي متر  املالية  الأزم���ة  واخلدمية لح��ت��واء 

�صركات القطاع التجاري يف ظل الظروف احلالية.

واو�صح ان املوؤ�ص�صة �صتخرج قريبا مبجموعة 

من القرارات واحللول التي ت�صب يف �صالح هذه 

طرقاً  �صتتبع  املوؤ�ص�صة  اأن  اىل  لفتا  القطاعات، 

املن�صاآت  على  امل�صتحقة  امل��ب��ال��غ  ل�صتيفاء  م��رن��ة 

املدينة لل�صمان واملن�صاآت املحجوز عليها ل�صالح 

اأ���ص�����ص مريحة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  و�صتعمل  امل��وؤ���ص�����ص��ة 

جلدولة التزاماتها.

املُتعلقة  التفا�صيل  بع�ص  ال��رح��اح��ل��ة  وب���ني 

بالربامج التي اأطلقتها املوؤ�ص�صة يف فرتة التعطل 

احلماية  ب��رام��ج  خا�صة  ك��ورون��ا،  جائحة  نتيجة 

اأم��ر  خ��لل  م��ن  ا�صتحداثها  مت  ال��ت��ي  والتمكني 

القطاع اخلا�ص  لإدام��ة عمل  الدفاع رقم )14(، 

يتعلق  فيما  خا�صة  الوطني  القت�صاد  وحماية 

بالقطاعات والأن�صطة القت�صادية الأكرث ت�صرراً 

يف ق��ط��اع��ي ال�����ص��ي��اح��ة وال��ن��ق��ل ول���دع���م مرحلة 

التعايف.

موؤ�ص�صة  مع  للتعاون  الغرفة  مُببادرة  ورح��ب 

ال�صمان الجتماعي يف مو�صوعي تدريب �صباط 

وتوعيتهم  متكينهم  اأج��ل  من  ال�صركات  ارتباط 

ب���ربام���ج وخ���دم���ات امل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ع��ام��ة لل�صمان 

ما  وتعميم  منها،  ال�صتفادة  وكيفية  الجتماعي 

ي�صدر عن ال�صمان من برامج وخدمات واإعلنات 

على اأع�صاء الهيئة العامة للغرفة.

ب��دوره، قال الناطق العلمي با�صم املوؤ�ص�صة 

����ص���ام���ان امل����ج����ايل اإن������ه ل ي���وج���د ت���ع���ار����ص بني 

اخلدمات التي اأطلقتها املوؤ�ص�صة لدعم ال�صركات 

وم�صاعدتها، ومُيكن للقطاع اخلا�ص وال�صركات 

اأك��رث من برنامج  ال�صتفادة من  الأك��رث ت�صرراً 

بح�صب ما هو ُمتاح لها.

على  ال�صياحية  ال�����ص��رك��ات  ان  امل��ج��ايل  وب���ني 

اأمر  املثال ت�صتطيع ال�صتفادة مما ورد يف  �صبيل 

الدفاع رقم )6( بالإ�صافة اإىل ما ورد من برامج 

احلماية والتمكني يف اأمر الدفاع رقم )14( يف ذات 

الوقت.

الغرفة  ادارة  جمل�ص  اع�صاء  اللقاء  وح�صر 

نبيل اخلطيب، وطارق الطباع، وبهجت حمدان، 

وع��لء  ب����دران،  جمال  واملهند�ص  البنا،  وخ��ط��اب 

ديرانية، ومديرها العام ه�صام الدويك، بال�صافة 

مل�صاعدي مدير عام ال�صمان الجتماعي.

االنباط-عمان

الحد  اليوم  م�صاء  اململكة  �صماء  ت�صهد 

املجردة  بالعني  ي�صاهد  جميل  فلكيا  حدثا 

حماطا  ال��ب��در  القمر  �صيكون  بحيث  فقط 

ب��ك��وك��ب��ني ج��م��ي��ل��ني، وه��م��ا امل�����ص��رتي جهة 

والقمر  الي�صار  جهة  زحل  وكوكب  اليمني، 

بينهما. املكتمل 

وقال رئي�ص ق�صم الهلة يف دائرة الإفتاء 

�صحفي،  ت�صريح  يف  جماهد  عماد  الفلكي 

القمر  امل�صرتي يظهر على ميني  اإن كوكب 

ال���ب���در ع���ل���ى ���ص��ك��ل جن���م ب���رت���ق���ايل لم���ع، 

له  والتقطوا  العقبة  مدينة  اه��ل  و�صاهده 

لم��ع،  جن��م  �صكل  على  ال�صور  م��ن  العديد 

ب��ي��ن��م��ا ي�����ص��اه��د ك���وك���ب زح����ل ع��ل��ى ���ص��ورة 

القمر.  ي�صار  على  ملعانا  اق��ل  م�صفر  جن��م 

الكوكبني  ر���ص��د  يع�صق  م��ن  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

على  امل�����ص��رتي  ك��وك��ب  ���ص��رى  بالتل�صكوب، 

اأحزمة  وعليه  برتقايل  لم��ع  قر�ص  �صكل 

بنية، ا�صافة لأربع نقاط لمعة جميلة هي 

اأ�صخم الأقمار حول امل�صرتي.

وي���������ص����اه����د ك�����وك�����ب زح�������ل م������ن خ����لل 

التل�صكوب على �صكل قر�ص �صغر، وحوله 

ح��ل��ق��ات ج��م��ي��ل��ة ج���دا ه���ي ا���ص��ه��ر م���ا مييز 

يف  كوكب  اجمل  جعلته  والتي  زح��ل  كوكب 

املجموعة ال�صم�صية. ودعا امل�صورين وهواة 

ن����ادرة لهذا  ���ص��ور  ال��ت��ق��اط  اإىل  ال��ت�����ص��وي��ر 

احلدث الفلكي اجلميل. 

االنباط-عمان

اأطلقت وزارة الرتبية والتعليم برناجما 

ل��ت��ع��زي��ز امل����ه����ارات الأ����ص���ا����ص���ي���ة وامل��ت��ق��دم��ة 

�صمن  وال���ص��ت��دراك��ي،  الإث���رائ���ي  مبكونيه 

ا����ص���ت���م���راري���ة ال��ت��ع��ل��ي��م ع����ن ب���ع���د يف اط����ار 

دوام  تعليق  بعد  اطلقتها  ال��ت��ي  منظومته 

املدار�ص ب�صبب جائحة كورونا.

الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  وق��ال 

ب�����داأت بث  ال�������وزارة  اإن  ال��ن��ع��ي��م��ي،  ت��ي�����ص��ر 

لتفعيل  اثرائية  واأن�صطة  تعليمية  مواقف 

املن�صات  عرب  وتعزيزها  احلياتية  امل��ه��ارات 

التلفزيونية  والقناة  در�صك جو  التعليمية؛ 

ت�����ص��ري��ح �صحفي  وا���ص��اف يف  در����ص���ك)1(. 

ال��ي��وم ال�����ص��ب��ت، اأن ال��ربن��ام��ج ال���ص��ت��دراك��ي 

يهدف اإىل حتقيق تطلعات الوزارة الرامية 

اإىل ت��ع��زي��ز امل��ف��اه��ي��م وامل���ه���ارات الأ���ص��ا���ص��ي��ة 

ال��ت��ي ت��ع��ال��ج ف���ج���وات ال��ت��ع��ل��ي��م يف م��رح��ل��ة 

املختلفة  ال��درا���ص��ي��ة  للمباحث  ال�صتجابة 

اأن  وب��ني  ك��ورون��ا.  جائحة  خ��لل  وتثبيتها 

الربنامج ي�صتمل على العديد من الأن�صطة 

الثرائية، والعلمية املنبثقة من التوجهات 

ال��رتب��وي��ة امل��ع��ا���ص��رة ل��ل��ع��ل��وم، خ��ا���ص��ة فيما 

للتكامل  )�صرتمي(  الواعد  باملنحى  يتعلق 

ب���ني ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وال���ربجم���ة 

وال����روب����وت، وال����ق����راءة، واخل����ط ال��ع��رب��ي، 

واللياقة  وال��ف��ن��ون  الهند�صي،  والت�صميم 

املجتمعية،  البدنية، واملو�صيقى، واخلدمات 

والريادة، والثقافة ال�صحية، والريا�صيات. 

ويقدم هذا املنحى للطلبة، بح�صب الدكتور 

ال���ن���ع���ي���م���ي، امل���ف���اه���ي���م وامل�����ع�����ارف ب�����ص��ورة 

ي�صهم  م��ا  امل��ج��الت،  خمتلف  ب��ني  تكاملية 

ب�صورة  معارفهم  تطوير  م��ن  متكينهم  يف 

واع��ي��ة وم���ت���وازن���ة، واإت���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة لهم 

ولي�ص  و���ص��ام��ل،  ك��ّل��ي  ب�صكل  امل��ع��ارف  لفهم 

املنحى  هذا  اأن  اإىل  ولفت  منف�صلة.  اأج��زاء 

يعمل عن طريق اإزالة احلواجز املُعتادة بني 

تعليمي  من��وذج  يف  بدجمها  التخ�ص�صات، 

واحد ُمتكامل من اجل رفع قدرات الطلبة 

و�صول  ال��لزم��ة،  امل��ه��ارات  م��ن  ومتكينهم 

ال��ق��رن  اإط�����ار م���ه���ارات  اأع���م���ق يف  اإىل ف��ه��م 

الحتياجات  مبراعاة  والع�صرين،  احل��ادي 

للطلبة.  الفردية  والهتمامات  وال��ق��درات 

للبث  ب��رن��اجم��ا  اأع�����دت  ال������وزارة  ان  ي��ذك��ر 

ال���ي���وم���ي يف م���واع���ي���د خم��ت��ل��ف��ة، ي��ت�����ص��م��ن 

�صاعات البث والإعادة على مدار اليوم.
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الدول تقدمت بفعل اإدارات تنفيذيه  ناجحه �سواء يف القطاع العام اأو القطاع اخلا�ص 

والإدارات التنفيذيه الناجحه يف العامل الذي تقدم بغ�ص النظر عن م�ساحته اجلغرافية  

وكذلك ال�سركات العمالقه كانت بفعل اإدارات تنفيذيه  ناجحه اعتمدت خط دولتها القائم 

على  الكفاءه والإجناز والعداله و�سيادة القانون 

ودول  حدث فيها ما ي�سمى الربيع العربي اأو يف دول اأخرى يف خمتلف بقاع العامل  كان 

من ا�سباب ما حدث ويحدث فيها هو  اإدارات تنفيذيه  اعتمدت يف تعيينات املواقع الداريه 

التنفيذيه على الوا�سطه واملح�سوبيه والقرابه واملنطقه فت�سلل اإليها الف�ساد الإداري الذي 

اأن  ال�سيا�سيه وعالقاته اخلارجيه  اإىل ف�ساد مايل مما جعل حزبا بتحالفاته  يقود حتما 

يتخذ من الف�ساد ذريعه للت�سوي�ص والتحري�ص على اأنظمةخا�سة  يف دول ما ي�سمى الربيع 

العربي عرب اعالم غري مهني اأو اعالم يتبع للحزب  وقنوات توا�سل اجتماعي هم بع�سها 

كما  غريمعروفني  ول�سحاب  وهميه  بح�سابات  تكون  وقد  والتطاول  والتهويل  التثوير 

يفعل البع�ص يف ح�سابات وهميه على قنوات التوا�سل الجتماعي للت�سوي�ص على اأي ناجح 

ومنجز وكفاءه  

اإىل دول متقدمه لن  ال��ت��ح��ول  ن��ام��ي��ه  ك��ان��ت  امل��ت��ق��دم��ة وم��ن��ه��ا دول  ال����دول  وجن��ح��ت 

والزراعه  والتجاره  وال�سناعه  التعليم واجلامعات  الناجحه متت يف  التنفيذيه  الإدارات  

ويف القطاعني العام واخلا�ص واأ�سبح التناف�ص على الإبداع والإجنازوالتطوير والتحديث 

وفيها اعالم مهني يراقب ويربز الإيجابيات ويتحدث عن ال�سلبيات مبهنيه  وموؤ�س�سات 

التعيينات  يف  التدخل  املحرمات  من  واأ�سبح  وطنيه  برامج  ذات  واأح���زاب  م��دين  جمتمع 

الداريه بل من كل يخالف يف ال�سريبه مثال يحرم من الرت�سح اأو التقدم اإىل اأي موقع

وزادت الإدارات التنفيذية  الناجحه من حت�سني دولها الداخليه واأ�سبح هم املواطن 

اقت�ساديا اول ولذلك يف ال��دول التي ت�سعى اإىل التقدم ومبا فيها من اجن��ازات �سواء يف 

العامل الثالث اأو الأقل تقدما من الدول املتقدمة فال بد من حرب على الف�ساد الإداري 

وتغيري جذري يف اأي موقع اداري متقدم  يتخذ منه  اأي  جال�ص فيه اداريا  وهم قله يف اأي 

اأو له م�سالح م�سرتكه   اأو منطقته  دوله مكانا لتقدمي فالن وعالن وخا�سة من اقاربه 

على ح�ساب كفاءات وخربات  ول هم للبع�ص   اإل التو�سط اأي تقدمي  الأقارب واملنطقه 

على  الولء للدوله  فادارات الدول التي تقدمت يكون ولوؤها للدوله والوطن لن تقدمه 

وحتقيق الإجنازات فيه يجعل من كل مواطن م�ستقرا  مبدعا لن العداله و�سيادة القانون 

جتعل من اأي دوله قويه فهناك مهاجرين اإىل دول و�سل منهم اإىل مراكز اداريه �سيا�سيه 

والإب��داع  والإجن��از  الكفاءه  بف�سل  مرموقه  واجتماعيه  واعالميه  وتعليميه  واقت�ساديه 

وخدمة الدوله واملجتمع يف الدوله التي هاجروا اإليها 

وهناك دول يف العامل الثالث فيها اجنازات وق�س�ص جناح وابداعات واإدارات ناجحه يف 

القطاعني العام واخلا�ص وفيها �سعوب مع دولها ونظامها لأنها ترى فيه ال�سند واحلكمه 

والعدل والعمل ليل نهار ولكن عليها احلذر من اأ�سخا�ص و�سلوا اإىل مواقع اداريه متنفذه 

قادره على التاأثري يف اختيار قيادات اداري��ه  وتدعم فقط من هم من اأقاربها ومنطقتها 

بدل من اختيار اإدارات ناجحه كفوؤه. وتنجز بكفاءه واقتدار بغ�ص النظر عن اأ�سله ومنبتها

اإذا  فال�سالح الداري اجلذري �سروري يف الدول التي ت�سعى اأنظمتها للتقدم خا�سة 

كانت تتميز يف الأمن وال�ستقرار وانظمه راقيه معتدله حمبوبه من ال�سعب 

ول بد اأن يكون عنوان الإ�سالح الإداري اختيار ودعم  الكفاءه والإجن��از  واحلذر من 

تاليب ال�سعوب نتيجة اأخطاء اداريه  م�ستفزة لل�سعوب وت�سبح اأداة اعالميه عرب العالم 

الإداري يف  ال��ق��رار  ك��ان  اإذا  احل��دي��ث   ي�ستطيع  اأح��د  ول  الجتماعي   التوا�سل  قنوات  اأو 

ويف  متنفذين  تدخل  ولي�ص  معلنه  ذاتيه  و�سرية  والإجن���از  الكفاءه  على  قائما  الختيار 

اأقاربهم ومنطقتهم  ال��دول التي يتدخل فيها البع�ص  ل�سالح  هذه احلاله فمن واج��ب  

وم�سلحتهم   البحث عن هوؤلء وم�ساءلتهم وتغيريهم  والقيام بتغيري جذري اداري اأي 

هندره اداريه ب�سرعه ودقه

فالدارات الناجحه  =اجناز وتقدم وتطوير

كفاءه  لأي  واإحباط  ال�سعوب   =تثوير  ناجحه  بقرارات غري  الناجحه  والدارات  غري 

وخربه موؤهله

فاحلل هو = التغيري اجلذري الإداري القائم 

على الكفاءه واخلربه والتاريخ الوظيفي والتاأهيل والإخال�ص 

اأي كفاءه  اأن يدعم  الر����ص يعمل على  ف��وق  دول��ه  اي  ون��ظ��ام��ه   يف  واملخل�ص لوطنه 

يعمل  الناجح  الإداري  ولكن  اهميتهم   رغم  منطقته  اأو  اقاربه  همه  يكون  ول  ومنجزه  

عندما  وحاله  منوذجا  تكون  اأن  منها  يجعل  فالنجاح  موؤ�س�سته  واجن��اح  ونظامه  لدولته 

ت�سود فيها ال��ك��ف��اءه والإجن����از وال��ع��دال��ه و���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون والإب����داع  وخ��دم��ة املجتمعات  

والبحث والت�سغيل     

حمى اهلل الأردن بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين  املعظم 

د. مصطفى محمد عيروط

 االدارات التنفيذيه 
الناجحه في دول العالم

الأحد   5/ 7 / 2020 

االنباط-عمان

وقعت وزارة القت�ساد الرقمي والريادة 

جامعة  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية  ال�سبت،  ام�����ص 

اإحدى مبادرات موؤ�س�سة  التقنية؛  احل�سني 

ويل العهد يف مقر اجلامعة بعمان.

ام�ص  ب��ي��ان �سحفي  يف  ال����وزارة  وذك���رت 

تدريب  اإىل  ت��ه��دف  التفاقية  اأن  ال�سبت، 

ع��دد م��ن خريجي اجل��ام��ع��ات الأردن��ي��ة يف 

املعلومات،  وتكنولوجيا  الت�سالت  قطاع 

و���س��ت��ب��ا���س��ر اجل���ام���ع���ة ���س��م��ن خ��ط��ة ع��م��ل 

اجل���ام���ع���ات  خ���ري���ج���ي  م����ن   500 ب���ت���دري���ب 

الأردن�����ي�����ة يف ق���ط���اع���ات خم��ت��ل��ف��ة مب��ج��ال 

لعامي  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت 

وزي����ر  الت���ف���اق���ي���ة  ووق������ع   .2021/  2020

املهند�ص مثنى  القت�ساد الرقمي والريادة 

التقنية  احل�سني  جامعة  ورئي�ص  غرايبة 

الدكتور لبيب اخل�سرا.

اطلقتها  املبادرة  هذه  اإّن  الغرايبة  وقال 

وتطوير  تنمية  هيئة  من  بتمويل  ال��وزارة 

ت��دري��ب  ب��ه��دف  والتقنية  املهنية  امل��ه��ارات 

وت���اأه���ي���ل وت�����س��غ��ي��ل خ���ري���ج���ي اجل���ام���ع���ات 

وتكنولوجيا  الت�سالت  تخ�س�سات  �سمن 

العملية  اخل����ربات  واإك�����س��اب��ه��م  امل��ع��ل��وم��ات 

وامل�������ه�������ارات ال������الزم������ة وف�����ق�����اً مل��ت��ط��ل��ب��ات 

واحتياجات اأ�سواق العمل املحلية والعاملية.

واأ�ساد بدور اجلامعة يف توفري طاقم من 

الكافية  اخل���ربة  وذوي  امل��وؤه��ل��ني  امل��درب��ني 

البيئة  وتوفري  التدريبية  الدورات  لتنفيذ 

امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب داخ����ل ح��رم 

ال��وزارة  اهتمام  اخل�سرا  وثمن  اجلامعة. 

وتعاونها يف رفع كفاءة ال�سباب اخلريجني 

ال��ب��اح��ث��ني ع���ن ف���ر����ص ت���دري���ب م��ت��ق��دم��ة 

الدائم  الوزارة  و�سعي  العمل  ل�سوق  توؤهله 

ملواكبة التطور العاملي وامل�ساهمة يف رعاية 

الإبداع واملبدعني.

ال���ت���دري���ب  ب����رن����ام����ج  اأن  اإىل  واأ�������س������ار 

ت��دري��ب  يف  ���س��اه��م  اجل��ام��ع��ة  يف  والت�سغيل 

يف  منهم  كبري  عدد  وت�سغيل  خريجا،   850

يف  متخ�س�سة  واإق��ل��ي��م��ي��ة  حملية  ���س��رك��ات 

وال��ربجم��ة  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  جم���ال 

ال�سيرباين  والأم��ن  ال�سحابية  واحلو�سبة 

وال�����س��ب��ك��ات وت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة 

ال�سطناعي. والذكاء 

االنباط- عمان 

ال��ع��ني  الأردن،  جت�����ارة  غ���رف���ة  رئ��ي�����ص  اك����د 

�سيدعو  اخل��ا���ص  القطاع  ان  الكباريتي،  ن��ائ��ل 

الأقت�سادية مع اي دولة  التعامالت  لوقف كل 

او ط��رف ي��ق��ر او ي��دع��م ق���رار دول���ة الأح��ت��الل 

جديدة. فل�سطينية  ارا���ص  ب�سم   الأ�سرائيلي 

وق������ال ال���ع���ني ال���ك���ب���اري���ت���ي يف ب���ي���ان ���س��ح��ايف 

ي����اأت����ي  ال������ق������رار  ه�������ذا  ان  ال���������س����ب����ت،  ام�������������ص  

ال�����ذي  الأردين  ل���ل���م���وق���ف  ودع�����م�����ا  ت����ع����زي����ز 

امل����ل����ك ع���ب���د اهلل ال����ث����اين يف  ي����ق����وده ج����الل����ة 

رف�������ص ق�����رار دول�����ة الأح����ت����الل الأ����س���رائ���ي���ل���ي 

 ب�����س��م اأرا��������ص ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ج���دي���دة حم��ت��ل��ة.

ت�ساند  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  ان  وا����س���اف 

ق��ي��ادة ج��الل��ة امللك  وت��ق��ف �سفا واح���دا خ��ل��ف 

ع����ب����داهلل ال����ث����اين يف ال�����دف�����اع ع����ن ال��ق�����س��ي��ة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، م����وؤك����دا ان م���واق���ف ج��الل��ت��ه 

ال�����س��ل��ب��ة ت��ع��ت��رب ���س��م��ام اأم����ان ل��ت��ث��ب��ي��ت ح��ق��وق 

 ال���������س����ع����ب ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ي ع����ل����ى اأر�����س����ه����م.

وث��م��ن رئ��ي�����ص ال��غ��رف��ة ع��ال��ي��ا م���واق���ف ج��الل��ة 

امللك وجهوده يف ح�سد الدعم الدويل الراف�ص 

ل�سيا�سات واإجراءات دولة الحتالل الأ�سرائيلي 

ل�سم اأجزاء من الأرا�سي الفل�سطينية وحرمان 

امل�����س��روع��ة  ح��ق��وق��ه  م��ن  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب 

الوطني. ترابه  على  امل�ستقلة  دولته  اأقامة   يف 

و�سدد العني الكباريتي ان �سعي دولة الحتالل 

الأ����س���رائ���ي���ل���ي ل��ت��ن��ف��ي��ذ ق�����رار ال�������س���م ي��ق��و���ص 

ا���س��ت��ق��رار امل��ن��ط��ق��ة وه����و الأم�����ر ال�����ذي ي��ح��ذر 

م��ن��ه ج��الل��ة امل��ل��ك يف ك��ل امل��ن��ا���س��ب��ات، انطالقا 

ب��احل��ف��اظ  ال���ت���اري���خ���ي  ال��ه��ا���س��م��ي��ني  دور  م���ن 

 ع���ل���ى ف��ل�����س��ط��ني وم���دي���ن���ة ال���ق���د����ص امل��ح��ت��ل��ة.

واك�������د ������س�����رورة مت���ت���ني اجل���ب���ه���ة ال���داخ���ل���ي���ة 

ور�����������ص ال���������س����ف����وف خ����ل����ف ق������ي������ادة ج���الل���ة 

امل����ل����ك مل���واج���ه���ة غ���ط���ر����س���ة دول������ة الأح����ت����الل 

لفر�ص  امل�����س��ت��م��رة  الأ���س��رائ��ي��ل��ي وحم���اولت���ه���ا 

الأم��������ر ال�����واق�����ع ع���ل���ى الأر������������ص، م�����س��ت��ذك��را 

وال�����س��ه��داء  الأردن  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت�����س��ح��ي��ات 

 ال������ذي������ن ق���������س����وا دف������اع������ا ع������ن ف���ل�������س���ط���ني.

ودع�����ا ال���ع���ني ال��ك��ب��اري��ت��ي م��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع 

التعاون  بوقف  قرارت  لأتخاذ  العربي  اخلا�ص 

وال���ت���ع���ام���ل ال���ت���ج���اري م���ع اي ط����رف ي�����س��ان��د 

بالأ�ستيالء  ال�سرائيلي  الأح��ت��الل  دول��ة  ق��رار 

ع��ل��ى ارا������ص ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ج���دي���دة، و����س���رورة 

ت��ب��ن��ي م���واق���ف داع���م���ة ت�����س��ان��د اجل���ه���د ال���ذي 

الق�سية  ع��دال��ة  ع��ن  ال��دف��اع  يف  الأردن  ي��ق��وده 

الفل�سطينيي ال�سعب  وحقوق  الفل�سطينية 

�شلباية االأنباط-فرح 

اللغة  مبحث  امتحان  عالمات  توزيع  اأدى 

ي��وم��ه��م  ال��ط��ل��ب��ة يف  اإرب�����اك  ،اإىل  الإجن��ل��ي��زي��ة 

،وال����ذي   2020 ال��ت��وج��ي��ه��ي  ال���ث���اين لم��ت��ح��ان 

الأوىل  للجل�سة  تقدم  ال�سبت،حيث  ،اأم�ص  عقد 

طلبة  م��ن  و12120  وط��ال��ب��ة،  ط��ال��ب��ا   125556

الطلبة   اآراء  وتباينت  اخلا�سة،فيما  الدرا�سة 

اأ�سئلة المتحان. حول م�ستوى 

“الأنباط” مع  اأجرتها  اأحاديث خا�سة  ويف 

ان  على  العامة،اأكدوا  الثانوية  طلبة  من  عدد 

بينما  امل��ت��و���س��ط  �سمن  ك��ان  الأ���س��ئ��ل��ة  م�ستوى 

اإىل  املتو�سط،م�سريين  ف��وق  اأن��ه  البع�ص  ق��ال 

الفروقات  راعت  المتحان  داخل  اأ�سئلة  وجود 

مع  متاما  منا�سب  الوقت  وكان  ،فيما  الفردية 

الأ�سئلة. حجم 

،���س��ائ��د دهيم�ص،  ال��ل��غ��ة الجن��ل��ي��زي��ة  اأ���س��ت��اذ 

متو�سط  الم��ت��ح��ان  ان  ل�”الأنباط”  و���س��ف 

وف������وق امل���ت���و����س���ط يف ب��ع�����ص الأ����س���ئ���ل���ة، واأك�����د 

الم���ت���ح���ان حتتمل  ف���ق���رات يف   3 وج�����ود  ع��ل��ى 

الطلبة من  الظلم وقع على  ان  اإجابتني،مبينا 

ناحية توزيع العالمات.

200 عالمة مت  املادة  اأن وزن  وتابع دهيم�ص 

العديد  اأن  ح��ني  ،يف  جملة   30 على  تق�سيمها 

الج��اب��ة  م��ن  الطلبة  يتمكن  مل  ال���س��ئ��ل��ة  م��ن 

العالمات  الكثري من  عليها مما ت�سبب ب�سياع 

ال��ط��الب،���س��ي��م��ا ان الم��ت��ح��ان رك���ز على  ع��ل��ى 

ج��ان��ب م��ع��ني ع��ل��ى ح�����س��اب ج��ان��ب اآخ��ر،م��ب��ي��ن��ا 

ع��ل��ى ح�ساب  ال��ق��ط��ع  ع��ل��ى  رك���ز  الم��ت��ح��ان  اأن 

ال��ع��الم��ات  وزن  اأن  امل���ت���ع���ارف  ال��ق��واع��د،ف��م��ن 

الأكرب يذهب للقواعد بالعادة.

اأم����ني ع���ام وزارة ال��رتب��ي��ة  م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال 

ن��واف  ال��دك��ت��ور  التعليمية  ل��ل�����س��وؤون  والتعليم 

ال��ع��ج��ارم��ة: اإن الم��ت��ح��ان ���س��ار ب��ك��ل ه���دوء يف 

ارت��ي��اح��ا  اأن  م��وؤك��دا  باململكة،  ال��ق��اع��ات  جميع 

عاما ابداه الطلبة مل�ستوى المتحان.

دق��ائ��ق   10 اإ����س���اف���ة  اإىل  ال��ع��ج��ام��ة  واأ�����س����ار 

لي�سبح  التوجيهي  امتحان  زم��ن  على  جديدة 

جمموع الوقت امل�ساف 20 دقيقة«.

ف��ي��م��ا و�����س����رح ال���ن���اط���ق الإع����الم����ي ب��ا���س��م 

اإح��دى قاعات  اإن م�سريف  العام  الأم��ن  مديرية 

وعنا�سر  العام  الأم��ن  ورج��ال  العامة  الثانوية 

حلماية  امل��ت��واج��دي��ن  الن�سائية  ال�����س��رط��ة  م��ن 

الر�سيفة،  ل��واء  يف  العامة  الثانوية  امتحانات 

ا�ستبهوا ب�سخ�ص حاول تقدمي المتحان وكان 

يغطي وجهه ويرتدي مالب�ص ن�سائية.

وج������رى ���س��ب��ط ال�����س��خ�����ص ب���ال���ت���ع���اون م��ع 

باأنه  تبني  هويته  تدقيق  وبعد  القاعة،  م�سريف 

تقدمي  وح���اول  طالبة  �سخ�سية  انتحل  ���س��اب 

المتحان نيابة عنها، و�سيتم اتخاذ الإجراءات 

بحقه. القانونية 

ال��رتب��ي��ة  وزي�����ر  ت��ف��ق��د  ال�������س���ي���اق،  ذات  ويف 

وال��ت��ع��ل��ي��م ال���دك���ت���ور ت��ي�����س��ري ال��ن��ع��ي��م��ي اأم�����ص 

ال�سبت، �سري امتحان الثانوية العامة، يف قاعة 

ال�ساملة للبنني.  الثانوية  مدر�سة اجليزة 

   وب���ني ال��دك��ت��ور ال��ن��ع��ي��م��ي، اأن الم��ت��ح��ان 

الطلبة  التزام  ظل  يف  واأريحية،  ب�سال�سة  �سار  

والج���راءات  لالمتحان  الناظمة  بالتعليمات 

ال�سحية والإر�سادات الرتبوية 

   وثمن وعي اأولياء اأمور الطلبة، وتعاونهم 

للطلبة،  املنا�سبة  المتحانية  البيئة  تهيئة  يف 

المتحان،  ق��اع��ات  حميط  يف  التجمهر  وع��دم 

عن  واإبعادهم  اأبنائهم  طماأنة  اإىل  اإياهم  داعياً 

على  تنعك�ص  ق��د  نف�سية  ���س��غ��وط  اأو  ق��ل��ق  اأي 

اأدائهم يف المتحان 

اإي���الء     ك��م��ا دع���ا ال��دك��ت��ور ال��ن��ع��ي��م��ي اإىل 

ال��ط��ل��ب��ة م���ن ذوي الإع����اق����ات ك���ل اله���ت���م���ام، 

وت����وف����ري ك����ل م����ا م����ن ����س���اأن���ه ت��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة 

لهم  املنا�سبة  المتحانية 

   واأع����رب ع��ن ���س��ك��ره ل��ل��م��راق��ب��ني وروؤ���س��اء 

ال��ق��اع��ات، وجل��ان الإ���س��راف يف امل��رك��ز وامل��ي��دان 

دور اجلهات  لإدارتهم المتحان بكفاءة، مثمناً 

ونقابة  ل��ل��وزارة  امل�ساندة  الوطنية  واملوؤ�س�سات 

مل�ساندتها  املختلفة  الإع��الم  وو�سائل  املعلمني 

ال������وزارة يف ت��ن��ف��ي��ذ اج������راءات ع��ق��د الم��ت��ح��ان 

واإجناحه .

      م���ن ج��ان��ب��ه ت��ف��ق��د اأم����ني ع���ام ال�����وزارة 

العجارمة  ن��واف  الدكتور  التعليمية  لل�سوؤون 

وال�سلط  عمان  يف  المتحان  قاعات  من  ع��دداً 

�سملت مدار�ص اجلندويل الثانوية للبنات، واأم 

العزب  وع��ب��داحل��اف��ظ  للبنات،  الثانوية  كثري 

ال��ث��ان��وي��ة للبنات  ل��ل��ب��ن��ني، وال��ب��ل��ق��اء  ال��ث��ان��وي��ة 

والبيادر الثانوية للبنات .

  بدورها تفقدت اأمني عام الوزارة لل�سوؤون 

الإداري�����ة وامل��ال��ي��ة ال��دك��ت��ورة جن���وى ق��ب��ي��الت،  

ع����دداً م���ن ق���اع���ات الم��ت��ح��ان يف م���دار����ص اأب���و 

والريادية  لواء ماركا،  للبنات يف  الثانوية  عليا 

الثانوية  الدولية يف لواء اجلامعة، واأبو علندا 

للبنات وزيد بن حارثة يف لواء القوي�سمة .  

    واط���ل���ع الأم���ي���ن���ان ال���ع���ام���ان، ع��ل��ى �سري 

ارتياحهما  مبدين  القاعات،  تلك  يف  المتحان 

ملجرياته، فيما جالت فرق وجلان اإ�سرافيه من 

فيها  يعقد  التي  املدار�ص  خمتلف  على  ال��وزارة 

المتحان .

االنباط- عمان 

اف���ت���ت���ح وزي������ر ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���اون 

ال���رب�������س���ي الج���ت���م���اع  ال�������دويل د. و�����س����ام 

 Jordan( الأردن  عمل  لفريق  ال��ث��اين 

م��ب��ادرة  ن��ت��ائ��ج  ملتابعة   )Taskforce
وزارة  ع��ق��ده يف  وال���ذي مت  م��وؤمت��ر  لندن، 

ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���اون ال�����دويل ب��رئ��ا���س��ة 

تقنية  وع��رب  م�سرتكة  بريطانية  اأردن��ي��ة 

املرئي. الت�سال 

و���س��ارك يف الج��ت��م��اع ع��دد م��ن �سركاء 

ال��دول��ي��ة،  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��دول��ي��ني  الأردن 

ح���ي���ث مت اط����الع����ه����م ع���ل���ى الإجن����������ازات 

�سمن  الإ���س��الح��ات  بتنفيذ  يتعلق  فيما 

�سنوات  للخم�ص  الإ���س��الح��ات  م�سفوفة 

، واأول����وي����ات الإ����س���الح ل��ل�����س��ن��ة ال��ق��ادم��ة، 

امل���ال���ي���ة  ال����ت����ح����دي����ات  اإىل  ب�����الإ������س�����اف�����ة 

والق���ت�������س���ادي���ة يف ظ����ل ت���ب���ع���ات ج��ائ��ح��ة 

التطورات  الجتماع  ناق�ص  كما  ك��ورون��ا.  

وال��و���س��ع  ال��ك��ل��ي  الق��ت�����س��اد  ع��ل��ى م�ستوى 

املايل يف ظل جائحة كورونا، كما مت عر�ص 

خالل  تنفيذها  مت  التي  ال�سالحات  ابرز 

اىل  بالإ�سافة  املا�سية  �سهرا  ع�سر  الثني 

التنفيذ. ال�سالحات قيد 

ال�سرق  اإدارة  م��دي��ر  الج��ت��م��اع  وح�سر 

الأو�����س����ط و����س���م���ال اإف���ري���ق���ي���ا يف ال��وك��ال��ة 

الربيطانية للتنمية الدولية ال�سيد مارك 

د.  املالية  ووزي���ر  ريت�سارد�سون  براي�سون 

الع�سع�ص.  حممد 

وقال وزير التخطيط والتعاون الدويل 

الج���ت���م���اع  ه�����ذا  ان  ال���رب�������س���ي  و�����س����ام  د. 

مع  التن�سيق  ت��ع��زي��ز  اىل  ي��ه��دف  ال����دوري 

ال�����س��رك��اء ال���دول���ي���ني ن��ح��و دع����م م�����س��رية 

ال����س���الح وال��ن��م��و ���س��م��ن م���ب���ادرة ل��ن��دن 

من  بدعم  املا�سي  العام  اطالقها  مت  التي 

احلكومة الربيطانية. كما ياأتي الجتماع 

وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزارة  ج��ه��ود  �سمن 

املانحة  اجل��ه��ات  م��ع  التن�سيق  يف  ال���دويل 

واملوؤ�س�سات الدولية لإبراز جهود احلكومة 

املالية  ال���س��الح��ات  مب�سرية  يتعلق  فيما 

والق��ت�����س��ادي��ة واط����الع امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 

على  القت�سادي  ال���س��الح  اول��وي��ات  على 

ال��دويل  ال��ق��ادم ودور املجتمع  ال��ع��ام  م��دى 

وال�����س��رك��اء يف ت��ق��دمي امل�����س��اع��دات وال��دع��م 

لإمتام مثل هذه ال�سالحات التي �ستوؤدي 

وتوفري  اق��ت�����س��ادي  من��و  حتقيق  بالنهاية 

العمل. فر�ص 

خ���الل  ق����دم����ت  احل����ك����وم����ة  ان  واأك���������د 

ا���س��الح  او  اج���راء   116 تقريبا  الج��ت��م��اع 

اق����ت���������س����ادي وم�������ايل مت اجن���������ازه ���س��م��ن 

�سنوات  للخم�ص  الإ���س��الح��ات  م�سفوفة 

)2018-2022( وهناك 112 اجراء وا�سالح 

جديد يجري العمل على حتقيقها. 

 ا����س���ت���ع���ر����ص م�������دى ت�����اأث�����ري ج���ائ���ح���ة 

ال���س��الح��ات  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  على  ك��ورون��ا 

القت�سادية والفجوة املالية وا�سرتاتيجية 

احل��ك��وم��ة الأردن���ي���ة ل��ال���س��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة، 

واولويات احلكومة الردنية ملرحلة ما بعد 

بالإ�سالحات  يتعلق  فيما  كورونا،  جائحة 

ال���ع���اج���ل���ة خ����الل الأ����س���ه���ر الث���ن���ي ع�����س��ر 

التعايف  خطة  دع��م  اىل  بالإ�سافة  املقبلة، 

الق���ت�������س���ادي ال���ت���ي و���س��ع��ت��ه��ا احل��ك��وم��ة 

لإع��ادة  ال�سالحات  وا�ستخدام  الردن��ي��ة، 

حتريك عجلة القت�ساد الردين من اجل 

حتقيق تعايف اقت�سادي م�ستدام.

والتعاون  التخطيط  وزي��ر  وا�ستعر�ص 

ال����دويل خ���الل الج��ت��م��اع ال��ت��ق��دم امل��ح��رز 

حول تنفيذ الإ�سالح القت�سادي وحتديد 

الأولويات احلكومية اأثناء الأزمة الناجتة 

عن جائحة كورونا. 

وجدد الوزير الرب�سي التزام احلكومة 

م�سفوفة  تنفيذ  يف  بال�ستمرار  الأردن��ي��ة 

الإ����س���الح اخل��م�����س��ي��ة وت��ن��ف��ي��ذ اإ���س��الح��ات 

هيكلية ومالية �ساملة لتحفيز النمو وخلق 

يف  عقد  الجتماع  ان  واأك��د  العمل.  فر�ص 

اأوقات �سعبة يف ظل جائحة كورونا والتي 

اأثرت بالفعل على جميع البلدان على حد 

ومالياً. واقت�سادياً  �سواء اجتماعياً 

ورغ������م ذل�����ك ف���ق���د ات����خ����ذت احل��ك��وم��ة 

انت�سار  اإجراءات �سارمة لحتواء  الأردنية 

وجيزة  فرتة  بعد  ذلك  واأعقب  الفريو�ص، 

اإج��������راءات ل��ت��خ��ف��ي��ف الأث�����ر الق��ت�����س��ادي 

والج���ت���م���اع���ي ل���ل���وب���اء ع���ل���ى امل���واط���ن���ني 

وال���ق���ط���اع اخل����ا�����ص. اأم������ا ه�����ذه امل��رح��ل��ة 

ين�سب فيه تركيزنا الرئي�سي على التعايف 

احل��ك��وم��ة  ان  اىل  وا�����س����ار  الق���ت�������س���ادي. 

الردنية مل تعطل عملية الإ�سالح طويلة 

اأكرث  كورونا  جائحة  جعلتنا  حيث  امل��دى، 

يف  والإ�سراع  بل  ال�ستمرار،  على  ت�سميماً 

الإ�سالحات. تنفيذ 

ال�����س��رق  اإدارة  اأ����س���اد م��دي��ر  م��ن ج��ان��ب��ه 

التنمية  اإفريقيا يف وزارة  الأو�سط و�سمال 

ا���س��ت��م��رار احلكومة  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

الأردن����ي����ة ب���الل���ت���زام ب��ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��ف��وف��ة 

-2018( ���س��ن��وات  ل��ل��خ��م�����ص  الإ����س���الح���ات 

2022( التي اطلقت يف مبادرة موؤمتر لندن 

اهمية  واأب��رز  كورونا.  جائحة  تبعات  رغم 

م��ب��ادرة م��وؤمت��ر ل��ن��دن يف دع���م الق��ت�����س��اد 

ثابت  ل��الأردن  “دعمنا  اإن  موؤكدا  الردين  

عمل   الأردن  ان  وا���س��ار  ي�ستمر”.   و�سوف 

خطة  تنفيذ  على  املا�سية  ال��ف��رتة  خ��الل 

ا����س���الح���ات ب���ال���ت���ع���اون وال���ت�������س���ارك ب��ني 

احلكومة والقطاع اخلا�ص .

وقام وزير املالية بعر�ص اآخر التطورات 

موازنة  وت�سريع  اإع��داد  من  ابتداء  املالية 

2020 وم���ا حت��ت��وي��ه م��ن اإج�����راءات داع��م��ة 

املتفق  اإىل الربنامج  لالقت�ساد، بالإ�سافة 

وارتكازه  ال��دويل  النقد  �سندوق  مع  عليه 

على الإ�سالحات الهيكلية املحفزة للنمو. 

احلكومة  ب���اأن  الع�سع�ص  ال��وزي��ر  واك���د 

تعزيز  يف  تبنته  ال���ذي  ب��ال��ن��ه��ج  �ست�ستمر 

الإي���������������رادات امل���ح���ل���ي���ة وت������وزي������ع ال���ع���بء 

طريق  عن  عدالة،  اك��رث  ب�سكل  ال�سريبي 

ال�سريبي واجلمركي، يف  التهرب  حماربة 

�سرائب  اية  فر�ص  بعدم  التزامها  مقابل 

جديدة او زيادة اية �سرائب حالية.

الوزير  اأ�سار  فقد  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة   

الردين  القت�ساد  منعة  اأن  اإىل  الع�سع�ص 

جتلت يف ال�سدار الخري ل�سندات اليورو 

اإقبال غري م�سبوق من  �سهد  والذي  بوند 

يفوق  اكتتابات  بحجم  متثل  امل�ستثمرين 

6 ا���س��ع��اف ح��ج��م ال����س���دار امل��ط��ل��وب مع 

مناف�سة  فائدة  اأ�سعار  على  الأردن  ح�سول 

وا�سطراب  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  خا�سة  ج��دا 

الأ�سواق العاملية الذي ن�سهده اليوم.

الإقليمي  امل��دي��ر  ا�ستعر�ص  جانبه  م��ن 

للبنك الدويل �سروج كومار مداخلة البنك 

ال����دويل ب�����س��اأن ال��ت�����س��خ��ي�����ص الق��ت�����س��ادي 

جل��ائ��ح��ة ف��ريو���ص ك��ورون��ا و����س���رورة دع��م 

الأردين.  الق��ت�����س��ادي  الإ����س���الح  ب��رن��ام��ج 

النقد  �سندوق  بعثة  رئي�ص  ا�ستعر�ص  كما 

برنامج  تنفيذ  يف  التقدم  ل��الأردن  ال��دويل 

فر�ستها  التي  ال�سغوطات  رغم  ال�سندوق 

جائحة كورونا. 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملنتدى  ال��رئ��ي�����ص  ق���دم  ك��م��ا 

اإبراهيم  الدكتور  الردين  ال�سرتاتيجيات 

����س���ي���ف ورئ����ي���������ص امل���ج���ل�������ص الق���ت�������س���ادي 

احلمارنة  م�سطفى  الدكتور  والجتماعي 

ت��و���س��ي��ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص ح����ول م�����س��ار 

الإ�����س����الح والول�����وي�����ات مل���ا ب��ع��د ج��ائ��ح��ة 

كورونا. 

وكان قد جرى اعداد واإطالق م�سفوفة 

-2018( ���س��ن��وات  ل��ل��خ��م�����ص  الإ����س���الح���ات 

 2019 ���س��ب��اط  يف  ل��ن��دن  م��وؤمت��ر  2022( يف 

وال��ت��ي ت�سم جم��م��وع��ة م��ن الإ���س��الح��ات 

على  واملت�سل�سلة  الأول��وي��ة  ذات  الهيكلية 

م����دار خ��م�����ص ���س��ن��وات، م��وزع��ة ع��ل��ى �ستة 

الكلي،  القت�ساد  )ا�ستقرار  اأفقية  حماور 

بيئة  حت�سني  وال�ستثمار،  الت�سدير  دع��م 

الأع���م���ال، احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل، رف��ع 

كفاءة �سوق العمل، وحت�سني �سبكة الأمان 

الج���ت���م���اع���ي( وث������الث حم������اور ع��م��ودي��ة 

)الطاقة، املياه، والنقل(. 

ويف اطار اآلية املتابعة التي مت اعتمادها 

م�سرية  يف  الردن  لدعم  لندن  م��وؤمت��ر   يف 

الإ����س���الح، اط��ل��ق��ت احل��ك��وم��ة ف��ري��ق عمل 

 ) Jordan Taskforce ( الأردن 

امل��ت��ح��دة  واملانحني  اململكة  م��ع  بالتن�سيق 

وال����ق����ط����اع اخل�����ا������ص وامل���ج���ت���م���ع امل�����دين 

الدولية. التمويل   وموؤ�س�سات 

ملراجعة  ب�سكل  دوري  الفريق  ويجتمع   

ال��ن��ت��ائ��ج وت��ق��دمي امل�����س��ورة  والق���رتاح���ات 

النمو  القت�سادي  لتحفيز  احلاجة  ح�سب 

يف  املُ����ح����رز  ور�����س����د  ال���ت���ق���دم  الأردن،  يف 

الإ���س��الح��ات يف امل�����س��ارات ال��ث��الث مل��ب��ادرة  

موؤمتر لندن: النمو والإ�سالح، وا�ستقرار 

متابعة  وكذلك  وال�ستثمار،  العام،  الدين 

املُقدم من املجتمع الدويل لتمويل  الدعم 

وتنفيذ هذه الإ�سالحات..

����س���ارك يف الج���ت���م���اع ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني 

امل��ت��ح��دة، وال��ولي��ات  م��ن ك��ل م��ن )اململكة 

امل��ت��ح��دة الم��ري��ك��ي��ة، والحت����اد الأوروب����ي، 

وك����ن����دا، وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، 

وال����ي����اب����ان، وك����وري����ا، وامل���ان���ي���ا، وف��رن�����س��ا، 

وال�سويد  وال��روي��ج،  وهولندا،  وايطاليا، 

وال��ب��ن��ك ال����دويل، وامل��ن�����س��ق امل��ق��ي��م ل��الأمم 

امل���ت���ح���دة، وال��ب��ن��ك ال����س���الم���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، 

و�سندوق النقد الدويل، والبنك الأوروبي 

لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك ال�ستثمار 

الأوروب�����ي، وم��وؤ���س�����س��ة ال��ت��م��وي��ل ال��دول��ي��ة، 

البنية  يف  لال�ستثمار  الآ���س��ي��وي  وال��ب��ن��ك 

للتنمية،  الفرن�سية  وال��وك��ال��ة  التحتية، 

وال�سندوق  للتنمية،  ظبي  اأب��و  و�سندوق 

ال�سعودي  وال�سندوق  للتنمية،  الكويتي 

ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، وال�����س��ن��دوق ال��ع��رب��ي ل��الإمن��اء 

الق����ت���������س����ادي والج����ت����م����اع����ي، وم���ن���ت���دى 

وامل��ج��ل�����ص  الأردين،  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ات 

والجتماعي(. القت�سادي 

اتفاقية بين االقتصاد الرقمي والحسين 
التقنية لتدريب خريجي قطاع االتصاالت

الكباريتي: سندعو لوقف التعامل االقتصادي مع أي طرف يدعم قرار الضم

الربضي : االردن انجز 116 إجراء إصالحيا ضمن مخرجات مؤتمر لندن 

توزيع العالمات يربك الطلبة..وامتحان »االنجليزي« فوق المتوسط
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االنباط - عمر الكعابنة

و�صط �صمت غري مببرر من احلكومة 

ممببثببلببة بببببببوزارة الببربببيببة والببتببعببلببيببم الببتببي 

يتوا�صل غيابها عن امل�صهد، ي�صتمر التباين 

واخلالف بني اأهايل طلبة املدار�س اخلا�صة 

وبني ادارات هذه املدار�س ومالكيها، االمر 

الببذي ي�صتدعي يحتاج تدخال �صريعا من 

احلكومة.

املبببدار�بببس اخلببا�ببصببة ومببنببذ ببببدء جائحة 

كورونا عطلت كغريها من القطاعات بقرار 

حكومي االمبببر البببذي بببال ادنبببى �صك وفر 

عليها م�صروفات كبرية بدل رواتب ودفع 

فواتري كهرباء وماء وخدمات وحمروقات 

وا�صتخدام و�صائل النقل ومالعب وقاعات 

لبببرواتبببب  ا�ببصببافببة  ووو.....،  وخمبببتبببرات 

ان  واداريببببني حتى  �صواقني  مببن  العاملني 

بع�صها ا�صتغل اجلائحة لت�صريح معلمني 

ومعلمات.

االمبببور مل تقت�صر على ذلببك بالن�صبة 

بالن�صبة  الوفر  زاد  بل  اخلا�صة  للمدار�س 

لها مع اعتماد التعلم عن بعد التي اثبتت 

املدار�س  هببذه  ا�صتعدادات  �صعف  التجربة 

ملثل هذا النوع من التعليم، والذي اقت�صر 

واأ�صئلة  حمببا�ببصببرات  اأو  فببيببديببوهببات  عببلببى 

وامتحانات تغيب عنها كافة ا�صكال الرقابة.

غالبية  ان  اال  ذلبببببك،  مبببن  وببببالبببرغبببم   

املببببببدار�ببببببس اخلبببا�بببصبببة مل تببببقببببدم عبببلبببى مببا 

ي�صتوجبه هذا الظرف ومل تخ�صم ما هو 

منا�صب من الر�صوم وبدالت التعليم وحتى 

بدل النقل، ادارات هذه املدار�س مل تراعي 

ظروف اأولياء االأمور الذين نالهم ما نالهم 

خالل تعطلهم خالل االربع �صهور املا�صية، 

وحتى بع�س هذه املدار�س التي اقدمت على 

تقدمي خ�صومات فلم تكن خ�صوماتها اال 

�صغرية .

ويوؤكد اأهايل الطلبة على اأن العقد بني 

عليه،  التعاقد  مت  كما  ينفذ  مل  الطرفني 

يببتببعبباقببدوا عببلببى تعليم عببن بعد،  فببهببم مل 

اإمنا على تعليم يف بيئة �صفية ومدر�صية. 

بخ�صم  يطالبون  فاإنهم  ذلببك،  على  وبناء 

منا�صب من قيمة االأق�صاط ال�صنوية، بينما 

ت�صر املدار�س اخلا�صة على حت�صيل كامل 

الر�صوم، متذرعة بالتكاليف املرتبة عليها، 

التعليم يف  �صواء كان  القائمة  والتزاماتها 

مببا يف�صره  بببعببد، وهببو  عببن  اأو  بيئة �صفية 

ومالكي  ادارات  مببن  ا�ببصببرار  بانه  االأهببببايل 

املبببدار�بببس عببلببى الببتببهببرب مببن ح�صتهم من 

وحماولتهم  املببواطببنببني  حتملها  خ�صائر 

متريرها كاملة لذوي الطلبة.

ويف حببني يطالب االهبببايل اي�صا بعمل 

ومببالببيببة خا�صة  اجببرائببيببة  خببطببة منهجية 

بببالببتببعببلببيببم عببببن ببببعبببد مببببن قبببببببل املببببدار�ببببس 

ا�ببصببارات بان  اخلا�صة خ�صو�صا مع وجببود 

هبببذه الببطببريببقببة قببد يببتببم اعببتببمببادهببا خببالل 

الببفبب�ببصببل البببدرا�بببصبببي البببقبببادم، يبببرى املن�صق 

حلملة “زودتوها” للدفاع عن حقوق طلبة 

املدار�س اخلا�صة املهند�س ب�صار حداد، “اأن 

مببا حبببدث ومبببا �ببصبباهببده االأهببببايل مببن ردود 

وتق�صري”  “خمجلة  ت�صرفات  ومببن  فعل 

من غالبية املدار�س اخلا�صة واملبالغ التي 

يببدفببعببوهببا لببهببذه املبببدار�بببس هبببو مبببا دفعهم 

للمطالبة باحلقوق”.

فببيببمببا اكبببببد عبببمبببر البببطبببويبببل املبب�ببصببتبب�ببصببار 

“اأن  التعليمية،  الببقبب�ببصببايببا  يف  الببقببانببوين 

القانون يتيح لنا املطالبة بخ�صم من قيمة 

املببدار�ببس مقابل  الر�صوم ن�صبة مبا قدمته 

خدمة التعليم ح�صب العقود املرمة”، بيد 

ان نقيب املدار�س اخلا�صة منذر ال�صوراين 

له راأي اخر مفاده “اأن العام الدرا�صي كان 

مكتمل وان الطالب اأخببذ حقه يف التعليم 

)بببغبب�ببس الببنببظببر عبببن تببفببا�ببصببيببل اأخببببببرى(، 

واخل�صم يتم فقط من قبل املدار�س التي 

اقببر�ببصببت مبببن البببببنببوك ولببقبب�ببصببط �صهري 

واحد”.  

لب”االأنباط” باأنه  ال�صوراين  واأو�صح    

من حيث املبداأ مع اإعادة جزء من الق�صط 

املدر�صي )�صهر واحد من العام الدرا�صي(، 

م�صتدركا، “اأعتقد ان هذا اأمر �صعب لكن 

هنالك ترتيب مع بع�س املببدار�ببس بخ�صم 

�صهر واحببد من االأق�صاط املدر�صية لل�صنة 

ر�صمي  غببري  باتفاق  احلالية”،  الدرا�صية 

مع م�صوؤويل وزارة الربية، الأنه غري ملزم 

للمدار�س اخلا�صة”.

 ويرى ال�صوراين، ان على “كل مدر�صة 

تقا�صت قر�س بنكي اإعادة ق�صط �صهر من 

الق�صط املدر�صي للعام املن�صرم، اإذا مل تقم 

باخل�صم م�صبقا ح�صب القانون”، م�صيفا 

ببباأن التي مل تقر�س لي�صت ملزمة بتاتا 

اأن  باخل�صم حتببت اأي ظرف”  .واأ�ببصبباف، 

املدار�س اخلا�صة ال تعمل باليوم اأو بال�صاعة 

بببل بببنبباء عببلببى مببيببزانببيببات ر�صمية تبببببداأ يف 

وتنتهي بب 31/6، لذلك فان عملية   1/7
اخل�صم التي مت االتفاق عليها خمالفة وال 

املببدار�ببس اخلا�صة الأن من قابل  بها  تاأخذ 

اأن  اإىل  م�صريا  مفو�س”،  “غري  امل�صئول 

النقابة مل تتخذ قرارا بهذا ال�صاأن.  حتى 

الببظببروف كانت �صعبة  اأن  اإىل  االن واأ�ببصببار 

على املدار�س وعلى اأولياء االأمور يف الوقت 

الطالب  اأمبببر  بببباأن ويل  ذاتبببه، ويعي متاما 

تعر�س لهزة مالية نتيجة كورونا واملدار�س 

عن  يدها  “رفعت  احلكومة  فيما  كببذلببك، 

املدر�صة  بببني  البب�ببصببراع  لتبقي  املو�صوع”، 

واأولياء االأمور.

“اأن احلق يف  الطويل  امل�صت�صار  ويوؤكد 

6على  املبببادة  ن�س  التعليم جمبباين ح�صب 

والتعليم با�صتثناء  الربية  قانون  من   3
لنف�صها  ت�صمح  الببتببي  اخلببا�ببصببة،  املبببدار�بببس 

القانون و�صع  زائببدة، لكن  بو�صع تكاليف 

ن�صو�س واأ�ص�س ل�صبط هذه العملية وعدم 

اإعطاء احلق للمدار�س اخلا�صة باأن ترفع 

االأق�صاط كما ت�صاء، م�صيفا اأن العقد بني 

اأولياء االأمور واملدار�س لي�س جتاريا بل هو 

عقد من النظام العام ي�صرف عليه من قبل 

وزارة الربية”. 

الربية  وزارة  باأنه يجب على  واأ�صاف 

مالحقة املخالفات القانونية التي تقوم بها 

املدار�س لت�صمن لالأهايل عدم جتاوز تلك 

املدار�س للقانون، م�صريا اإىل اأن املخالفات 

تببتبب�ببصببمببن، زيببببببادة البببر�بببصبببوم دون مببوافببقببة 

املدر�صة  اأن  افر�صنا  لببو  وحببتببى  البببببوزارة، 

الر�صوم فال يجب  بببزيببادة  املوافقة  اأخبببذت 

عليها اأن تزيد الزيادة عن ن�صبة الت�صخم 

املعلن عنها من قبل االإح�صاءات العامة يف 

ال�صنة ال�صابقة، اما املخالفة االأخرى - وفقا 

للطويل- فاأن ف�صل الطالب ال يتم اإال من 

خالل اإبالغهم قبل اأربعة اأ�صهر من بداية 

الف�صل الذي يلي التبليغ وهو ما مل تلتزم 

به املدار�س .” 

واأكد اأنه رغم حالة الوباء التي اأنتجت 

الببتببعببلببيببم عببببن ببببعبببد، لبببكبببن هبببببذا ال يعني 

بببباأن املببدر�ببصببة تبباأخببذ ق�صطا كببامببال مقابل 

اخلبببدمبببات البببتبببي قببدمببتببهببا، فببالببتببعببلببيببم مل 

يكن مببن داخبببل املببدر�ببصببة ومل تببقببدم املبببواد 

كبببببري من  كببامببل ومت حبببذف جبببزء  ب�صكل 

اأن  اإىل  م�صريا  املببقببدمببة،  التعليمية  املبببواد 

الوزارة قدم لها العديد من ال�صكاوى بهذا 

اخل�صو�س، لكن الببوزارة كانت غري فعالة 

بفر�س والياتها على املدار�س، مطالبا اياها 

بفر�س واليتها القانونية .

مدير  راأي  اخببذ  حبباولببت  “االنباط” 
لبببوزارة  التابعة  اخلببا�ببس  التعليم  مديرية 

على  يجب  مل  لكنه  ال�صاأن،  بهذا  الربية 

مندوبها  ور�ببصببائببل  “االنباط”  اتبب�ببصبباالت 

اإال  بببببدا  جتبببد  فببلببم  اب”،  “الوات�س  عبببر 

اللجوء لت�صريحات �صحفية �صابقة، اأكدت 

حجز  مببدر�ببصببة،  الأي  يببجببوز  ال  “اإنه  فيها 

من  حرمانه  اأو  طالب  اأي  �صهادة  اأو  ملف 

م�صرية  البببدرا�بببصبببي،  الببعببام  خبببالل  التعليم 

اأمبببره  البببتبببزام ويل  اأنببببه يف حبببال عبببدم  اإىل 

بت�صديد الر�صوم املرتبة عليه، للموؤ�ص�صة 

بحقوقها  للمطالبة  الق�صاء  اإىل  اللجوء 

املببرم بني الطرفني”.  املالية وفببق العقد 

بح�صب  للمدر�صة  يببحببق  ببباأنببه  واأو�ببصببحببت 

عببدم  والرخي�س”،  الببتبباأ�ببصببيبب�ببس  “نظام 
ت�صجيل الطالب يف العام الدرا�صي املقبل، 

لعدم ت�صديده للم�صتحقات املرتبة عليه 

االأمبببر  ببببني ويل  املببببرم  الببعببقببد  مبقت�صى 

واملدر�صة عن العام اأو االأعوام ال�صابقة.

واو�بببصبببح املببهببنببد�ببس ببب�ببصببار حببببداد من�صق 

اأكر  اأحببد  اإن   ، “لالأنباط”  “زودتوها” 
املبب�ببصبباكببل البببتبببي نببببراهببببا الببببيببببوم هببببو وجببببود 

اال�صتثمار التعليمي يف اأيدي م�صتثمرين ال 

عالقة لهم بالبعد الربوي للتعليم وعليه 

فقد حتول الطالب لالأ�صف ل�صلعة تناقلها 

اأيادي املدار�س اخلا�صة التي ال ترى بع�صها 

حقهم  عن  بالدفاع  لالأهل  حقاً  هناك  اأن 

املقد�س بالتعبري عن راأيهم، فبالغت بع�س 

تهديد  مببن  فببعببل  بببببردات  املبببدار�بببس  ادارات 

ووعيد وطرد للطالب عقاباً الأهاليهم”  . 

وعن احللول املقرحة من قبل احلملة، 

اأكببببد ببباأنببهببا بببحبباجببة جلببديببة احلببكببومببة يف 

املنزيل  التعليم  “قوننة  ومنها  بها  البدء 

والبب�ببصببمبباح لببببالأهببببايل بببتبب�ببصببجببيببل اأبببنبباءهببم 

بالتعليم املنزيل ملن ي�صتطيع، م�صريا اإىل 

�صرورة تبني اإ�صراتيجية تعليم متطورة 

ت�صمح  جبببديبببدة  جتببببارب  بتطبيق  والبببببببدء 

ببباعببتببمبباد تببدريبب�ببس االأنببظببمببة االأجببنبببببيببة يف 

بببالببتببوازي مببع النظام  املببدار�ببس احلكومية 

ت�صنيف  نظام  الإقبببرار  باال�صافة  الوطني، 

وتقييم املدار�س اخلا�صة، مع قانون وا�صح 

ووجود  للمخالفني  والعقوبات  لالأق�صاط 

رقابة كافية من اجلهات املخت�صة.  

املببدار�ببس  اأحبببد مالكي  قبببال  مببن جهته، 

االأقبب�ببصبباط  دفببببع  “م�صكلة  بببببباأن  اخلببا�ببصببة 

متجذرة مببا بببني اأولببيبباء االأمبببور واملببدار�ببس 

اخلا�صة، الأن القانون ال يحمي الطرفني، 

الدفع  عببدم  االأمببببور على  اأولببيبباء  وي�صجع 

مببقببا�ببصبباة ويل  للمدر�صة يف  احلبببق  ويببتببيببح 

االأمر، لكن هذا ال�صيء مكلف على املدر�صة 

وياأخذ وقت طويل”. 

“هنالك  ببباأنببه  لب”االنباط”،  واأو�بببصبببح 

فرق جذري بني اأق�صاط املدار�س اخلا�صة 

يف عمان ال�صرفية والغربية، رغم اأن قيمة 

فاإنني  وعليه  مببا،  نببوعببا  متقاربة  التكلفة 

اطالب البببوزارة بتق�صيم املببدار�ببس اخلا�صة 

لفئات، كل فئة له ق�صطها اخلا�س بها حتى 

ال يتم الهجوم من قبل االأهبببايل على كل 

املدار�س “.

وحول املدار�س اخلا�صة واأزمببة كورونا، 

اأكد باأن “ال�صمان مل ي�صاعد بدفع رواتب 

املببعببلببمببني بببحببجببة اأنبببهبببم عببمببلببوا عبببن بببعببد، 

واأكتفى بدفع %30 من رواتب املوظفني 

الذين مل يعملوا ب�صبب اجلائحة، م�صيفا 

�ببصببروطببا م�صتع�صية  البببببنببوك و�صعت  بببباأن 

الإعبببطببباء البببقبببرو�بببس البببتبببي تبب�ببصببرف فقط 

لرواتب العاملني”. 

عببدم  الببربببيببة  وزارة  اكببببدت  وقببببت  ويف 

الأي  الببر�ببصببوم  يف  زيبببادة  اأي  على  موافقتها 

مببدر�ببصببة خببالل االأعببببوام الببثببالث املا�صية، 

قامت مدار�س خا�صة بزيادة ر�صومها، �صواء 

باأ�صاليب غري  اأو  ب�صكل مبا�صر  ذلببك  كببان 

مبا�صرة، واكد بع�س االأهايل انهم فوجئوا 

بزيادة الر�صوم الدرا�صية للعام القادم وفقا 

ل�صفحة “زودتوها”،

�صامر”  “اأم  تببقببول  البب�ببصببدد،  هبببذا   ويف 

وهي ويل اأمببر احد الطالب، “اأن التعليم 

عن بعد مل يكن مثمرا ومل يحقق املطلوب 

من  عبببدد  هببنببالببك  اأن  اإىل  مبب�ببصببرية  منه”، 

املبببدار�بببس قببامببت بتجميع عبببدد كبببببري من 

البببطبببالب يف اأحببببد املببنبب�ببصببات االلببكببرونببيببة 

للتقليل من تكلفة التعليم عن بعد ما اأ�صر 

بالطلبة تعليميا” .

ندفع  “اأننا  لب”االنباط”،  وتبب�ببصببيببف 

ابنائنا،  ي�صتفيد  لكي  للمدار�س  االأق�صاط 

لكن هذا مل يحدث خالل اال�صهر القليلة 

املا�صية، منوهة باأن هنالك مدار�س قامت 

بببالببغبباء بع�س املبببببواد، وعببلببيببه وفببيببمببا نحن 

كاأهايل نطالب بخ�صم من قيمة الق�صط 

املبببدر�بببصبببي املبببرتبببب عببلببيببنببا، قبببامبببت بع�س 

رغم وجود  الق�صط،  قيمة  بزيادة  املدار�س 

قانون مينع ذلك وعليه فان مطالبنا باأثر 

رجعي” .

اأكببد تي�صري النعيمي  ويف ذات االجتببباه، 

والتعليم مبببوؤمتببر �صحفي  الربية  وزيببر 

االأقبب�ببصبباط  “اأن رفببببع  املبببا�بببصبببي،  اال�بببصبببببببوع 

املبببدر�بببصبببيبببة مببببن قبببببل املبببببدار�بببببس اخلببا�ببصببة 

لببلببعببام الببدرا�ببصببي البببقبببادم مببرفببو�ببس متاما 

املدر�صي  ق�صطها  مببن  ترفع  مدر�صة  واأي 

�صتالحق قانونيا “،

 مببن جببهببتببه، قبببال اأحببببد اأولبببيببباء االأمببببور 

الذي ف�صل عدم ذكر اأ�صمه لبب”االأنباط” اأن 

لبب 1300 طالب  اأولياء االأمور  800 من 
املببدار�ببس اخلا�صة و�صعوا بنودا  اإحببدى  يف 

ما  “تعوي�س  وهببي،  بحقوقهم  للمطالبة 

ن�صبته %40 من الف�صل الثاين ال�صابق 

وهي ن�صبة اعتمدت على درا�صات وحقائق، فب 

%70 من الطلبة دون الثانوية اأخذوا 6 
مواد من ا�صل 14، واملواد كانت خمت�صرة، 

اما طلبة الثانوية يف هذه املدر�صة فقد اأنهوا 

كما  وا�بببصببباف،  اجلائحة”،  قبل  تعليمهم 

املدر�صية  الر�صوم  املدر�صة تخفيف  طالبنا 

للف�صل الببقببادم مببراعبباة لببظببرف االأهبببايل، 

كما اكدنا انه اإذا كان هنالك تعليم عن بعد 

باإعطائنا  املدر�صة  نطالب  فاننا  م�صتقبال 

ومببالببيببة خا�صة  اجببرائببيببة  خببطببة منهجية 

اأبنائنا للمدر�صة،  حتى نوافق على دخببول 

باال�صافة لت�صهيالت بعملية الدفع. 

 واأ�صاف “كاأهايل قدمنا �صكوى للتعليم 

اخلا�س باأن املدر�صة تقوم برفع االأق�صاط 

رغم وجود قانون يحظر ذلك، م�صريا اإىل 

اأن املدار�س ت�صتغل باأن االأهايل ال يعرفون 

القوانني وترفع اأ�صعار االأق�صاط كما ت�صاء. 

وتقدر بع�س االح�صاءات عدد الطالب 

يف قبببطببباع الببتببعببلببيببم اخلبببا�بببس بببثببلببث عببدد 

الطالب يف اململكة، ويتطلب ملف التعليم 

اخلا�س ال�صائك والببذي مت اهماله لفرة 

طويلة اإىل تدخل �صريع قبل اأن ينفجر يف 

ح�صن احلكومة.

سجال االقساط المدرسية يتواصل والحكومة ترفع يدها 
اولياء االمور يطالبون بالخصم والمدارس الخاصة تتذرع بصعوبة االوضاع

تعيني  حيثيات  تو�صيح  بببيببان  ُتبب�ببصببدر  مل  واملببعببادن  الببطبباقببة  قببطبباع  تنظيم  هيئة  ليت 

مفو�صني يف الهيئة يوم اجلمعة )رغم انه يوم عطلة ر�صمية( واكتفت بتطني�س املو�صوع 

على مبداأ مو�س �صغلك يا مواطن، فعذرهم اقبح من ذنب، وتريرهم ا�صتخفاف بعقول 

االردنيني، )مت اجراء االمتحان التناف�صي وتاأهل ثالثة من املتقدمني ومت مقابلتهم ومل 

يتقدموا  املعينني مل  ال�صخ�صني  كان  اذا   .. الوظيفة(  ا�صغال  اأي منهم متطلبات  يحقق 

ا�صاًل للوظيفة وال لالإمتحان التناف�صي واملقابلة فمن اين اتيتم بهم ؟ .. �صدقاً ال الوم 

الدفاع  اأمببر  مع  وا�صح  تناق�س  يف  امل�صتفزة  التعيينات  اأقببرت  التي  احلكومة  وال  الهيئة 

بوقفها ويف اعتدائهم على حقوق ا�صحاب الكفاءات واإ�صتخفافهم بعقول االردنيني، فهم 

يعرفون اننا �صعب ال قرار له، واعتادوا على طبيعة ردة فعلنا، فاأعلى ما يف خيلنا هي فورة 

دم على �صفحات الفي�صبوك ثالث ايام وثلث نن�صى بعدها املو�صوع اىل ان ن�صحوا على 

ق�صية م�صتفزة اخرى.

عصام الغزاوي

قد أتعبت الخلفاء من 
بعدك ياعمر

 صدور الدليل الخاص باالشتراطات الصحية والوقائية لمراكز ومدارس التربية الخاصة

االنباط-عمان

�صدر عن وزارة الربية والتعليم ووزارة 

التنمية االجتماعية واملجل�س االأعلى حلقوق 

اخلا�س  الدليل  االإعبباقببة،  ذوي  االأ�صخا�س 

الوقائية  والتدابري  ال�صحية  باال�صراطات 

ملراكز ومدار�س الربية اخلا�صة لالأ�صخا�س 

ذوي االإعاقة.

االأ�صخا�س  االأعلى حلقوق  املجل�س  وقال 

ذوي االإعاقة يف بيان ام�س ال�صبت، ان الدليل 

ا�صتمل على حزمة من االإجراءات التي تكفل 

التباعد االجتماعي واملحافظة على النظافة 

والتعقيم ومراقبة ا�صتمرار ارتداء العاملني 

وامللتحقني بهذه املراكز واملدار�س للكمامات 

اأيديهم  غ�صل  على  واملببواظبببببة  والببقببفببازات، 

وتعقيمها.

االأدوات  تعقيم  الدليل اىل �صرورة  ودعببا 

امل�صاندة،  والببو�ببصببائببل  التعليمية  والببو�ببصببائببل 

مقاب�س  وتعقيم  الببغببرف  بتهوية  والببقببيببام 

االأبواب واالأ�صطح كافة، التي يحدث ات�صال 

معها ب�صكل دائم.

املراكز  الببزم  الدليل  ان  البيان اىل  وا�صار 

واملدار�س املعنية با�صتقبال ن�صبة ال تزيد عن 

بحيث  اال�صتيعابية  باملئة، من طاقتها   50
اإذا كان عدد الطالب امللتحقني ي�صكل ن�صبة 

املدر�صة  اأو  املببركببز  طاقة  مببن  باملئة   100
الطالب  دوام  يكون  اأن  اال�صتيعابية، فيجب 

ن�صفهم  املببركببز  ي�صتقبل  بحيث  بببالببتببنبباوب 

خبببالل الببيببوم ثببم الببنبب�ببصببف االآخبببببر يف الببيببوم 

التايل وهكذا.

وا�صاف ان فرق وزارتي الربية والتعليم 

االأ�ببصببخببا�ببس ذوي  االأعببلببى حلببقببوق  واملجل�س 

دورية  تفقدية  بزيارات  تقوم  �صوف  االإعاقة 

للتاأكد من تطبيق حمتوى الدليل، و�صوف 

للربية  مببدر�ببصببة  اأو  مببركببز  اأي  اإغببببالق  يتم 

اخلا�صة يثبت خمالفتها الأي من ال�صروط 

لالأنظمة  وفببقبباً  فيه  البببببواردة  البب�ببصببوابببط  اأو 

والتعليمات النافذة.

كانت  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  ان  يذكر 

خالل  اإ�صافية  قطاعات  بفتح  �صرحت  قببد 

املا�صي، من بينها مراكز ومدار�س  االأ�صبوع 

االنقطاع عن  بعد  وذلببك  الربية اخلا�صة، 

اجلل�صات التعليمية والتاأهيلية خالل الفرة 

املا�صية.

وميببكببن حتميل الببدلببيببل واالطببببالع عليه 

االأعببلببى  للمجل�س  االإلبببكبببروين  املببوقببع  على 

االأ�صخا�س ذوي الإعاقة، وذلببك من  حلقوق 

خالل الرابط

صناعة »األردن وعمان« تبحثان المعيقات 
التي تواجه منتجي األثاث

 السحب على الجوائز الكبرى لمسابقة 
الملكة علياء للمسؤولية االجتماعية

االنباط- عمان 

الدكتور طارق  والتموين  والتجارة  ال�صناعة  وزيببر  اأكببد 

ال�صناعي،  القطاع  دعببم  على  احلكومة  حببر�ببس  احلببمببوري 

ايقاف عدد  الت�صدير، حيث مت  ا�صواق  او  املحلي  ال�صوق  يف 

االف�صلية  مبنح  التزامها  لببعببدم  الر�صمية  الببعببطبباءات  مببن 

لل�صناعات الوطنية رغم حتقيقها ملتطلب اجلببودة، ا�صافة 

اىل ان احلكومة تطبق �صيا�صة املعاملة باملثل مع الدول التي 

ت�صع معيقات ادارية اأو جمركية امام ال�صادرات االردنية اىل 

ا�صواقها.

لببقبباء نظمته غرفتا �صناعة  وا�ببصبباف احلببمببوري خببالل 

العاملة  ال�صناعية  لل�صركات  االول   ام�س  وعببمببان  االأردن 

وال�صناعات اخل�صبية، من خببالل تطبيق  االأثببباث  يف قطاع 

)ZOOM( بح�صور رئي�س غرتية �صناعة االأردن وعمان 

احل�صامي  نائل  الببدكببتببور  واداره  اجلغبري  فتحي  املهند�س 

يف  م�صتمرة  احلكومة  ان  عببمببان،  �صناعة  غرفة  عببام  مدير 

تنفيذ برنامج دعم ال�صادرات واحلوافز ال�صريبية للقطاع 

ال�صناعي، ا�صافة اىل الرامج التي اطلقتها املوؤ�ص�صة االأردنية 

لتطوير امل�صاريع االقت�صادية )جيدكو( والتي ت�صتهدف دعم 

ال�صركات ال�صناعية ال�صغرية واملتو�صطة القادرة على ت�صنيع 

اللوازم واملعدات الطبية ومالب�س ال�صالمة العامة ملكافحة 

فريو�س كورونا.

تعمل حاليا على مراجعة  الببببوزارة  ان  احلببمببوري  وبببني 

يف  املببوجببودة  االثببباث  لقطاع  االأردنببيببة  القيا�صية  املوا�صفات 

موا�صفة  لو�صع  واملقايي�س  للموا�صفات  العامة  املوؤ�ص�صة 

بال�صناعات  ا�ببصببوة  امل�صتوردات  على  تطبيقها  يتم  مالئمة 

املحلية.

وزارة  ان  اىل  اجلغبري  فتحي  املهند�س  ا�صار  جهته  من 

الق�صايا  كافة  على  مطلعة  والتموين  والتجارة  ال�صناعة 

الغرفة  بببني  واملبب�ببصبباركببيببة  التن�صيق  خبببالل  مببن  ال�صناعية، 

والببببببببوزارة، مبببوؤكبببدا عببلببى ان الببغببرفببة �ببصببتببوا�ببصببل عببقببد هببذه 

االجببتببمبباعببات وببب�ببصببكببل مببتببكببرر وخبب�ببصببو�ببصببا مبببع الببقببطبباعببات 

اأهمية  مببوؤكببدا على  كببورونببا،  ازمببة  املت�صررة من  ال�صناعية 

لتعزيز  الوطنية  لل�صناعات  الببدعببم  تقدمي  يف  اال�صتمرار 

اال�صتثنائي  الببظببرف  نتيجة  وخببارجببيببا،  داخليا  تناف�صيتها 

الببذي متر به اململكة واالثببار ال�صلبية التي حلقت بالعديد 

من القطاعات ال�صناعية جراء جائحة كورونا، ومنها قطاع 

االكببر  القطاعات  مببن  يعتر  البببذي  اخل�صبية  ال�صناعات 

ت�صررا بهذه اجلائحة.

ودعببببا اجلببغبببببري البب�ببصببركببات البب�ببصببنبباعببيببة لببال�ببصببتببفببادة من 

للتعبئة  الوطني  املركز  يقدمها  التي  واخلببدمببات  الببرامببج 

يعمل على  والببذي  االأردن،  لغرفة �صناعة  التابع  والتغليف 

تزويد املنتجني االأردنيني بت�صاميم جذابة وت�صاميم هيكلية 

مبتكرة. وجرى خالل اللقاء بحث عدد من الق�صايا التي 

تركزت  والتي  اخل�صبية  وال�صناعات  االثبباث  قطاع  تهم  مت 

االكر  القطاعات  قائمة  القطاع يف  هببذا  و�صع  �ببصببرورة  يف 

ت�صررا التي ت�صدرها احلكومة، مما يتيح لل�صركات العاملة 

فيه اال�صتفادة من برامج الدعم احلكومي التي مت ا�صدارها 

وب�صكل  امل�صتوردات  تزايد  الببدفبباع،  وكذلك  اوامببر  مبوجب 

املنتجات  يعر�س  ممببا  ا�صيا،  �صرق  ودول  ال�صني  مببن  كبري 

الوطنية ملناف�صة غري عادلة يف ال�صوق املحلي..

كما اكد امل�صاركون يف اللقاء على اهمية و�صع موا�صفات 

فنية اردنية لالأثاث من خالل بطاقة بيان تعطي تفا�صيل 

لتوعية  املن�صاأ  وبلد  امل�صتوردة  القطعة  مكونات  عن  كاملة 

امل�صتهلك ومنع ا�صترياد ب�صائع منخف�صة ال�صعر واجلودة، 

باعطاء  الر�صمية  املببوؤ�ببصبب�ببصببات  بع�س  الببتببزام  عبببدم  وكببذلببك 

االأولوية لل�صناعات املحلية يف العطاءات التي تطرحها، مع 

�ببصببرورة اعببادة درا�ببصببة ا�صعار التخمني املعتمدة لببدى دائببرة 

لببغببايببات فببر�ببس ر�ببصببوم على م�صتوردات  الببعببامببة،  اجلببمببارك 

منتجات هذا القطاع، حيث يتم اعتماد الوزن يف احيان كثرية 

عند فر�س ر�صوم على املنتجات امل�صتوردة من دول ال يوجد 

اتفاقات جتارة حرة معها.

وا�صار احل�صور اىل ان االعفاءات املمنوحة لال�صتثمارات 

يتم  وامل�صت�صفيات،  الببفببنببادق  جمبببال  يف  الببكببرى  االجببنبببببيببة 

االثبباث  مببن  الفنادق  هببذه  م�صتلزمات  �ببصببراء  يف  ا�صتغاللها 

وغريه من اخلارج، مما اأثر �صلبا على ال�صناعات الوطنية.

يذكر اأن عدد املن�صاآت العاملة بقطاع االأثاث وال�صناعات 

2500 من�صاأة  اململكة يبلغ حاليا حببوايل  اخل�صبية بعموم 

�صناعية وحرفية ت�صغل حوايل 10 اآالف عامل وبراأ�صمال 

م�صجل ي�صل اىل 65 مليون دينار.

االنباط -عمان

الب�صرية  للتنمية  الها�صمي  ال�صندوق االردين  جرى يف 

“جهد” ام�س ال�صبت، ال�صحب على اأ�صماء الفائزين باجلوائز 
لعام  االجتماعية  للم�صوؤولية  علياء  امللكة  مل�صابقة  الكرى 

.2020/2019
وقال رئي�س اللجنة العليا للم�صابقة الوزير اال�صبق ب�صري 

الروا�صدة يف ت�صريح �صحفي ام�س، انه �صيتم االعببالن عن 

موقعها  على  املقبل،  الببثببالثبباء  بامل�صابقة  الفائزين  اأ�ببصببمبباء 

االإلكروين )www.qac.jo (، بعد ان مت يف وقت �صابق 

ال�صحب على بقية اجلوائز.

وخ�ص�س للم�صابقة، التي �صارك فيها نحو 560 الفا من 

طلبة املدار�س واأفراد املجتمع يف خمتلف حمافظات اململكة، 

559 جائزة بقيمة 34600 دينار، تراوح قيمها من 50 
اىل 1000 دينار، ترع بها اهل اخلري والداعمون من اأبناء 

الوطن واملوؤ�ص�صات الوطنية املختلفة.

واختارت اللجنة “العدالة االجتماعية” عنوانا للم�صابقة 

اليوم  مببع  بالتزامن  املببا�ببصببي  �صباط  �صهر  يف  اطلقت  الببتببي 

العاملي للعدالة االجتماعي، بهدف امل�صاهمة يف زيادة الوعي 

بعنا�صرها ومرتكزاتها لدى جميع �صرائح املجتمع االردين 

تطبيقها  وكيفية  واجلببامببعببات،  املبببدار�بببس  طلبة  وبببخببا�ببصببة 

وممار�صتها يف احلياة اليومية.من جهته، بني رئي�س اللجنة 

املالية للم�صابقة هاين فراج، اأن ريع امل�صابقة �صيتم تخ�صي�صه 

يف  �صمعياً  املعاقني  وتبباأهببيببل  لتعليم  الببرجبباء  ملدر�صة  كدعم 

الر�صيفة، ودعم غرف م�صادر التعلم يف املدار�س احلكومية.

االحد    5  /  7  / 2020

.https://bit.ly/2VINMzk
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االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-وكاالت

اأكد فريق عمل التجارة والنمو واال�ستثمار 

م��ن��ظ��م��ة  اإ�����س����اح  اأن  ال��ع�����س��ري��ن  مب��ج��م��وع��ة 

التجارة العاملية بات اأمراً حتمياً ال بد منه مع 

منظومة  يف  الفعالة  االأدوات  املنظمة  ف��ق��دان 

ح���رك���ة ال���ت���ج���ارة واال����س���ت���ث���م���ار ال���ع���امل���ي���ة، م��ا 

الإ�ساح  طريق  خريطة  وجود  معها  ي�ستعدي 

التفاعل  وديناميكية  موثوقة  كمن�سة  املنظمة 

مع املتغريات العاملية.

وق���ال رئ��ي�����س ف��ري��ق ع��م��ل ال��ت��ج��ارة والنمو 

ل�سحيفة  ال�سيخ،  �سعيد  الدكتور  واال�ستثمار 

تناوله  ال���ذي مت  االإط����ار  اإن  االأو���س��ط  ال�����س��رق 

مل  الع�سرين  جمموعة  يف  الفكر  جمموعة  يف 

ظل  يف  العاملية  ال��ت��ج��ارة  اأو���س��اع  على  يقت�سر 

متعددة  جوانب  اإىل  امتد  بل  ك��ورون��ا،  ظ��روف 

من التحديات التي تواجه منظمة التجارة مع 

تقدمي التو�سيات نحو اإ�ساح عمل املنظمة.

التي  االأول��ي��ة  بالنجاحات  االإق����رار  وب��رغ��م 

امتدت لعقود من الزمن، ي�سري ال�سيخ اإىل اأن 

تواجه حالياً حتديات  العاملية  التجارة  منظمة 

الرئي�سية  اأدواتها  اإن  اإذ  وجودها،  اأ�سا�س  تهدد 

حد  ع��ل��ى  فعالة” -  “غري  وب��ت��زاي��د  اأ���س��ب��ح��ت 

اإىل  يدعو  ملحاً  اأم��راً  ي�سكل  ما  وه��و   - و�سفه 

اإ�ساح عمل املنظمة.

املنظمة ا�ستبدال 

ن��واي��ا جمموعة  ب��خ�����س��و���س  ال�����س��ي��خ  ي��وؤك��د 

ال��ع�����س��ري��ن ل��ل��ت��و���س��ي��ة ب��ا���س��ت��ب��دال ك���ي���ان اآخ���ر 

اأه����م ال��ت��و���س��ي��ات  مب��ن��ظ��م��ة ال���ت���ج���ارة، اأن م���ن 

دول  دعوة  هي  موؤخراً  اإليها  الو�سول  مت  التي 

اإىل  يهدف  للبدء يف حوار  الع�سرين  جمموعة 

اإىل  حتديد ومعاجلة موا�سيع اخلاف، الفتاً 

اأن احلوار لي�س املق�سود منه ا�ستبدال املنظمة 

العمل واإمنا  كمنتدى للتفاو�س وو�سع قواعد 

توفري من�سة لبناء الثقة املتبادلة بني اأ�سحاب 

واأ�ساف  العاملية.  التجارة  منظمة  يف  امل�سلحة 

ق��واع��د عمل  التعجيل يف و�سع  م��ن  ب��د  اأن��ه ال 

احلفاظ  مع  العاملية  املتغريات  تواكب  جديدة 

خطط  و�سع  وك��ذل��ك  االأ�سا�سية،  امل��ب��ادئ  على 

عمل ملمو�سة لتحقيق مقرتحات االإ�ساحات 

الواردة يف البيانات املختلفة للمجموعة.

التمكني تو�سية 

يف  االأخ���رية  املقرتحات  اأن  ال�سيخ  وي�سيف 

التو�سية  ت�سمن  العمل  جمموعات  نقا�سات 

ملجموعة الع�سرين بتمكني فريق عمل التجارة 

واال�ستثمار يف حت�سني بيئة احلوار بني اأع�ساء 

اأن��ه  اإىل  امل��ن��ظ��م��ة، م�����س��رياً يف ذات اخل�����س��و���س 

على املجموعة توفري اأمر ر�سمي وا�سح وقابل 

واال�ستثمار  التجارة  عمل  فريق  اإىل  للتنفيذ 

حتديد  يتم  خاله  م��ن  ال��ذي  االإط���ار  لتفعيل 

التحديات التي يتعني الت�سدي لها.

ت���ويل  اأن  ال���������س����روري  »م�����ن  وا����س���ت���ط���رد: 

جم���م���وع���ة ال��ع�����س��ري��ن ف���ري���ق ع���م���ل ال���ت���ج���ارة 

ت�ستمل  ط���ري���ق  خ��ري��ط��ة  و����س���ع  واال���س��ت��ث��م��ار 

من  ووا�سحة  امل��دى  طويلة  عمل  ب��رام��ج  على 

قابلة  تكون  املنظمة  الإ���س��اح  مقرتحات  اأج��ل 

للتنفيذ«.

احلاالت الطارئة

ب���ال���ظ���روف  ال���ع���م���ل  ف����ري����ق  روؤى  وح�������ول 

“ال �سك  ال�����س��ي��خ:  ي��وؤك��د  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ت��ج��اري��ة 

ت�سوه  التي  الطارئة  احل��االت  مع  التعامل  اأن 

ال���ت���ج���ارة ال���دول���ي���ة ح��ظ��ي ب��اه��ت��م��ام م��ن��ظ��م��ة 

اأن ال��ب��ي��ان ال�����وزاري  ال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي��ة، ك��م��ا 

املا�سي  )اآذار(  م��ار���س  يف  الع�سرين  ملجموعة 

اأ�سار اإىل اأن تدابري التجارة يف مثل حالة وباء 

ال�سلبية  االآث���ار  لتخفيف  تهدف  التي  ك��ورون��ا 

الطبية  املنتجات  اإىل  الو�سول  تعيق  اأال  يجب 

ال�سرورية”. وال�سلع واخلدمات 

وزاد رئ��ي�����س ف��ري��ق ع��م��ل ال��ت��ج��ارة وال��ن��م��و 

اأ���س��ارت  واال���س��ت��ث��م��ار اأن جم��م��وع��ة ال��ع�����س��ري��ن 

موجهة  تكون  اأن  يجب  التدابري  ه��ذه  اأن  اإىل 

وم��ت��ن��ا���س��ب��ة و���س��ف��اف��ة ومب���ا ت��ت��ف��ق م���ع ق��واع��د 

اأن ال��وب��اء  م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة، م��ب��ي��ن��اً 

اأ����س���اف ح��ال��ة م���ن ع���دم اال���س��ت��ق��رار ل��ل��ت��ج��ارة 

ال��ع��امل��ي��ة، م���ا ���س��اع��ف م���ن اأه��م��ي��ة اأن ت��ت��وىل 

امل��ن��ظ��م��ة ل��ع��ب دوره����ا يف ال��ق��ي��ام ب��ع��زل ���س��وؤون 

التجارة الدولية عن الوباء.

االنباط-وكاالت

ح����ّث جم��ل�����س امل����ط����ارات ال�����دويل )اإي����ه 

اجلوي  للنقل  ال��دويل  واالحت���اد  اآي(  �سي 

التكاليف  حتمل  على  احلكومات  )اإي��ات��ا( 

التي  ال��ع��ام��ة،  ال�����س��ح��ة  ب��ت��داب��ري  املتعلقة 

تهدف اإىل التخفيف من انت�سار االأمرا�س 

امل��ع��دي��ة ب��ع��د ت���اأث���ريات ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س 

واالقت�ساد  ال�سناعة  على   »19  - »كوفيد 

العاملي،  امل�ستوى  على  ال��ط��ريان  وت��وق��ف 

مليارات  بعدة  تقّدر  خ�سائر  اإىل  اأدى  مما 

يف االإيرادات وحركة املرور.

بيان  يف  ال��دول��ي��ت��ان  املنظمتان  واأك���دت 

اأم�������س، اأن����ه م���ع ب���دء ال�����س��ن��اع��ة يف اإع����ادة 

انتعا�س  لتحقيق  والتخطيط  الت�سغيل 

م�������س���ت���دام ط����وي����ل االأم���������د، ت���ظ���ل ���س��ح��ة 

االأولوية  هي  واملوظفني  الركاب  و�سامة 

ال���ط���ريان،  و���س��رك��ات  ل��ل��م��ط��ارات  االأوىل 

ال�سرق االأو�سط. بح�سب �سحيفة 

اأول���ي���ف���ريا،  وق�����ال ل��وي�����س ف��ي��ل��ي��ب دي 

امل��دي��ر ال��ع��ام مل��ج��ل�����س امل���ط���ارات ال����دويل: 

»اإن������ه م���ع ب����دء ت���ع���ايف ع��م��ل��ي��ات امل���ط���ارات 

ف����اإن �سحة  ب���ب���طء،  ال���ط���ريان  و����س���رك���ات 

و���س��ام��ة ال���رك���اب وامل��وظ��ف��ني اأم����ر ب��ال��غ 

من  العديد  احلكومات  وتدر�س  االأهمية، 

لتطبيقها  اجلديدة  ال�سحية  االإج���راءات 

يف املطارات... ويف الوقت الذي تواجه فيه 

اإعادة  عمليات  تعقيدات  الطريان  �سناعة 

اأي  تكلفة  اأن  امل��ج��ل�����س  يعتقد  ال��ت�����س��غ��ي��ل، 

تدابري �سحية مطلوبة يجب اأن تتحملها 

احل����ك����وم����ات، وه�����و م����ا ي���ت���ف���ق م����ع ق����رار 

)اإيكاو(  ال��دويل  امل��دين  الطريان  منظمة 

الطريان  ا�ستعادة  عمل  فريق  خ��ال  من 

التابع للمجل�س، والذي ن�س على �سرورة 

ال�سحية،  للتدابري  العام  التمويل  �سمان 

التغيريات  اأو  التحتية  البنية  ذلك  يف  مبا 

لتنفيذها«. الازمة  الت�سغيلية 

من جانبه، قال األك�سندر دي جونياك، 

امل����دي����ر ال����ع����ام وال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ل���احت���اد ال����دويل ل��ل��ن��ق��ل اجل����وي: »اإن 

الطريان  �سناعة  تقوم  اأن  تريد  )اإياتا( 

اإىل احل����رك����ة... ول��ق��د  ال���ع���امل  ب����اإع����ادة 

ع��م��ل��ن��ا ب��ن��ج��اح م���ع )اإي����ك����او( وال��ع��دي��د 

العامل  اأن��ح��اء  م��ن احل��ك��وم��ات يف جميع 

ل��و���س��ع ال���روت���وك���والت امل���وح���دة ال��ت��ي 

حتمي ال�سحة العامة ومتنح امل�سافرين 

الثقة للعودة اإىل ال�سماء، لكن ال�سناعة 

ال ت�����زال ع���ل���ى ح���اف���ة ال���ه���اوي���ة امل��ال��ي��ة 

التكاليف  احلكومات  تتحمل  اأن  ويجب 

االإ����س���اف���ي���ة ل��ل��ت��داب��ري ال�����س��ح��ي��ة ال��ت��ي 

تفر�سها احلكومات، كما تو�سي منظمة 

ال�سحة العاملية، وهذا �سيمّكن ال�سناعة 

من تركيز املوارد النادرة على اإعادة ربط 

العامل وتعزيز االنتعا�س االقت�سادي«.

وك���ان���ت »اإي����ك����او« وم����ن خ����ال ف��ري��ق 

عقد  قررت  قد  الطريان،  ا�ستعادة  عمل 

واملنظمات  االأع�ساء  الدول  مع  �سراكات 

ال����دول����ي����ة واالإق����ل����ي����م����ي����ة وال�������س���ن���اع���ة 

مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وت��وف��ري ال��ت��وج��ي��ه 

ال��ع��امل��ي م���ن اأج����ل اأم����ن واأم�����ان واإع�����ادة 

لقطاع  امل�ستدامني  واالنتعا�س  الت�سغيل 

الطريان. وتت�سمن هذه التدابري عدداً 

العامة،  ال�سحة  االإجراءات حلماية  من 

اإدخالها بالفعل من املطارات  والتي يتم 

و�سركات الطريان حول العامل.

ول�����س��م��ان ف��اع��ل��ي��ة ه����ذه ال���ت���داب���ري، 

ال���ت���ي ت�����س��م��ل ال���ف���ح���و����س���ات ال�����س��ح��ي��ة 

فهناك  االجتماعي،  والتباعد  والتعقيم 

الوطنية  ال�سلطات  للتنفيذ من  �سرورة 

دف��ع  احل��ك��وم��ات  تتحمل  واأن  املخت�سة 

ت��ك��ال��ي��ف ال���ت���داب���ري ال�����س��ح��ي��ة، ك��م��ا اأن 

ال���ل���وائ���ح ال�����س��ح��ي��ة ال���دول���ي���ة مل��ن��ظ��م��ة 

احلكومات  من  تتطلب  العالية  ال�سحة 

دفع تكاليف التدابري ال�سحية.

وي���وم االأرب���ع���اء امل��ا���س��ي، ق���ال »اإي��ات��ا« 

الطريان  قطاع  يف  الوظائف  فقدان  اإن 

قليل  ع��دد  م��ع  االأرج����ح،  على  �سي�ستمر 

�ستوا�سل  ال��ت��ي  ال��ط��ريان  ���س��رك��ات  م��ن 

اأع��م��ال��ه��ا. وق���ال دي ج��ون��ي��اك: »اإن��ن��ا ما 

زل���ن���ا ف��ق��ط يف ب���داي���ة ان��ت��ع��ا���س ط��وي��ل 

و���س��ع��ب، وه���ن���اك ق����در ك��ب��ري م���ن ع��دم 

ال��ي��ق��ني ب�����س��اأن ال��ت��اأث��ري ال���ذي مي��ك��ن اأن 

لفريو�س  جديدة  ح��االت  ظهور  ُيحدثه 

)ك�����ورون�����ا( يف االأ������س�����واق ال��رئ��ي�����س��ي��ة«، 

ت��ك��ون  اأن  امل��ح��ت��م��ل  اأن�����ه م���ن  م�����س��ي��ف��اً 

�سركات  اأق���وى  ب��ني  دم��ج  عمليات  هناك 

العاملية. الطريان 

انخفا�ساً  الطريان  �سناعة  و�سهدت 

يف احلجوزات العاملية يف الن�سف الثاين 

االرت��ف��اع  ب�سبب  )ح��زي��ران(،  يونيو  م��ن 

االأخ����ري يف ح����االت ف���ريو����س »ك���ورون���ا«، 

ل�»اإياتا«. وفقاً 

اإن���ه  اأي�������س���اً  ك���م���ا ق����ال دي ج���ون���ي���اك 

اأم���ل م��ن ق���رار االحت��اد  »اأ���س��ي��ب بخيبة 

االأمريكيني  امل�سافرين  االأوروبي« حظر 

ال�سفر  �سوق  وبلغت قيمة  ب�سكل موؤقت. 

املتحدة  واململكة  االأوروب���ي  االحت��اد  من 

م��ل��ي��ار دوالر   29 امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  اإىل 

اأكرث  خ�سارته  تكون  وق��د   ،2019 ع��ام  يف 

اأه��م��ي��ة ل�����س��رك��ات ال���ط���ريان االأوروب���ي���ة 

االأع��م��ال  على  اأك��ر  ب�سكل  تعتمد  ال��ت��ي 

ل�»اإياتا«. الدولية، وفقاً 

 تكاليف السفر بعد كورونا.. ثمن باهظ الستعادة الحركة
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االنباط-وكاالت

يف وق�����ت جن���ح���ت ب����ه ك���اف���ة ال��ق��ط��اع��ات 

وظائف  اإ���س��اف��ة  يف  االأم��ريك��ي��ة  االقت�سادية 

ج���دي���دة خ���ال ي��ون��ي��و امل��ا���س��ي، ك���ان هناك 

قطاع واحد وا�سل خ�سارة الوظائف منفردا، 

وا�سلت  االأمريكي حيث  الطاقة  وهو قطاع 

�سركات النفط والغاز يف اأكر اقت�ساد بالعامل 

يف ت�سريح العمالة، مع ت�ساعد حدة ال�سغوط 

عليها يف بيئة منخف�سة الأ�سعار النفط.

اإن  حكومي  م�سدر  مو�سوع يهمك?قال 

ح��ك��وم��ة االأرج��ن��ت��ني ت��ع��ت��زم ت��ق��دمي عر�س 

اإع��ادة هيكلة دي��ون جديد اإىل هيئة االأوراق 

االأمريكية...االأرجنتني  والبور�سات  املالية 

ت�سعى لهيكلة ديون خارجية ب� 65 مليار دوالر 

االأرجنتني ت�سعى لهيكلة ديون خارجية ب� 65 

مليار دوالر اأ�سواق املال

نقلتها  اأمريكية،  ر�سمية  بيانات  وت�سري 

�سركات  اأن  اإىل  ت��امي��ز،  فاينن�سال  �سحيفة 

األغت نحو 1200 وظيفة  الطاقة االأمريكية 

ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي، ف��ي��م��ا ت�����س��ري ن��ت��ائ��ج م�سح 

م�ستقل اأجرته Rystad Energy اإىل 

عمليات  ع��ر  ع��ام��ل  اآالف   10 ن��ح��و  خ����روج 

االإنتاج املختلفة من القطاع ال�سهر املا�سي.

وت�����س��ي��ف ب��ي��ان��ات ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي اإىل 

منذ  القطاع  تكبدها  التي  احل��ادة  اخل�سائر 

ب����دء ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، وال�����ذي ت���زام���ن مع 

هبوط حاد الأ�سعار النفط واختال العر�س 

وال���ط���ل���ب، م���ا ج��ع��ل اجل���ائ���ح���ة ج��ائ��ح��ت��ني 

ل�سركات الطاقة االأمريكية التي ال ميكنها 

اال�ستمرار يف العمل مع هبوط �سعر برميل 

حينها  ت�سبح  معينة  م�ستويات  عن  النفط 

تكلفة اإنتاج الرميل الواحد اأكر من تكلفة 

بيعه.

 Rystad Energy بيانات  وت�سري 

اإىل اأن حجم الوظائف التي فقدها القطاع 

ال�سهر  بيانات  با�ستثناء  اجلائحة  ب��د  منذ 

املا�سي يبلغ نحو 10 اآالف وظيفة، ما يجعله 

اأحد اأكر القطاعات االقت�سادية االأمريكية 

تاأثرا بتبعات اجلائحة واالأ�سواأ على االإطاق 

منذ مطلع العام اجل��اري فيما يتعلق بخلق 

الوظائف اجلديدة.

وق���ال حم��ل��ل ل��ق��ط��اع ال��ن��ف��ط االأم��ريك��ي 

وت����رية  لل�سحيفة،”   Rystad ل�����دى 

ب����داأت يف االنخفا�س  ف��ق��د ال��وظ��ائ��ف رمب���ا 

م���ع ال��ت��ع��ايف ال��ت��دري��ج��ي الأ����س���ع���ار ال��ن��ف��ط، 

�سيوا�سل  بالقطاع  ال��وظ��ائ��ف  ظهور  ولكن 

املقبلة...  القليلة  االأ�سهر  خ��ال  االنكما�س 

�سيكون هناك املزيد من ت�سريح العمالة يف 

القطاع املثقل بالديون”.

وت����راج����ع����ت وظ�����ائ�����ف ق����ط����اع ال���ط���اق���ة 

 ،%14 ب���دء اجل��ائ��ح��ة بنحو  االأم���ريك���ي منذ 

فيما انخف�ست معدالت البطالة يف الواليات 

من   %11.1 لنحو  امل��ا���س��ي  ال�سهر  امل��ت��ح��دة 

م�ستويات �سابقة بلغت نحو 13.3% يف مايو 

االأمريكي  االقت�ساد  جن��اح  مع  املا�سي  اأي���ار 

جديدة  وظيفة  مليون   4.8 نحو  اإ�سافة  يف 

يف عامة على التعايف التدريجي من تبعات 

جائحة كورونا.

ويف ع��ام��ة ع��ل��ى ت�����س��رر ق��ط��اع الطاقة 

االأم�����ريك�����ي م����ن ت��ق��ل��ب��ات اأ����س���ع���ار ال��ن��ف��ط، 

املا�سي  االأ�سبوع  اأع��داد احلفارات  انخف�ست 

للمرة 16 على التوايل اإىل اأدنى م�ستوياتها 

يف نحو 15 عاما اإىل 226 بح�سب بيانات بيكر 

النفط  ن�ساط  متابعة  يف  املتخ�س�سة  هيوز 

ال�سخري بالواليات املتحدة.

البنك  ل���دى  اق��ت�����س��ادي��ة  وق��ال��ت حمللة 

لل�سحيفة،  داال�������س  والي�����ة  يف  ال���ف���ي���درايل 

اأن معدالت فقد الوظائف بقطاع  “�سحيح 
ب��داأت يف االنخفا�س  الطاقة االأم��ريك��ي قد 

ولكن هناك املزيد من الوظائف التي �سيتم 

فقدها خال الفرتة املقبلة”.

قطاع الطاقة األمريكي يواصل نزف الخسائر

 الليرة التركية في أدنى مستوى خالل 
شهرين بعد قفزة التضخم

 تراجع إيرادات قناة السويس لـ 5.72 مليار دوالر

االنباط-وكاالت

ت���راج���ع���ت ال����ل����رية ال���رتك���ي���ة م�����س��اء 

م��ن��ذ  م�����س��ت��وي��ات��ه��ا  اأدن������ى  اإىل  اجل��م��ع��ة 

اإن  فيت�س  قالت  اأن  بعد  مايو  منت�سف 

ال��ب��اد ال ت���زال ت��واج��ه خم��اط��ر متويل 

ال��ن��ق��دي  ت��ي�����س��ريه��ا  دورة  واإن  خ��ارج��ي��ة 

اأن قفز  اقرتبت من النهاية، وذلك بعد 

الت�سخم باأكرث من املتوقع.

واأن����ه����ت ال��ع��م��ل��ة، ال���ت���ي و���س��ل��ت اإىل 

ال�سابع  يف  ق��ي��ا���س��ي  منخف�س  م�����س��ت��وى 

6.865 مقابل  عند  االأ���س��ب��وع  م��اي��و،  م��ن 

6.88 يف  ال���دوالر، وذل��ك بعد ن��زول اإىل 

امل�سائية. التعامات 

واأب��ع��ده��ا ال��ت��ح��رك ع��ن ن��ط��اق �سيق 

االأ�سبوعني  مدار  على  فيه  كانت  للغاية 

املا�سيني.

اليوم  �سابق  وقت  يف  بيانات  واأظهرت 

اإىل  املتوقع  باأكرث من  الت�سخم قفز  اأن 

اأ�سا�س �سنوي يف يونيو،  12.5 باملئة على 

ل��ي��زداد ب��ع��دا ع��ن ه��دف البنك امل��رك��زي 

زي��ادات  ب��اأن  التنبوؤ  اإىل  املحللني  ويدفع 

يف �سعر الفائدة تلوح يف االأفق.

ويف االأ�سبوع املا�سي، علق البنك على 

غ��ري امل��ت��وق��ع دورة ت��ي�����س��ري م��دت��ه��ا ع��ام 

بن�سبة  ان��خ��ف��ا���س  م��واج��ه��ة  يف  ت��ق��ري��ب��ا 

13 ب���امل���ئ���ة ل���ل���رية ه����ذاال����ع����ام، وه����و م��ا 

ا���س��ت��ن��زف اح��ت��ي��اط��ي��ات ال��ن��ق��د االأج��ن��ب��ي، 

املرتفعة  للباد  اخلارجية  وااللتزامات 

ن�سبيا.

االئ��ت��م��اين  الت�سنيف  وك��ال��ة  وق��ال��ت 

خف�س  “احتماالت  ه��ن��اك  اإن  ف��ي��ت�����س 

كبرية” لتوقعاتها باأن ميزان مدفوعات 

من  ال��ث��اين  الن�سف  يف  �سي�ستقر  تركيا 

العام.

ال�������س���غ���وط  ت�������زال  “ال  واأ������س�����اف�����ت: 

اخل��ارج��ي��ة ن��ق��ط��ة ال�����س��ع��ف االئ��ت��م��ان��ي��ة 

لرتكيا”. الرئي�سية 

االنباط-وكاالت

اإن  ال�سبت،  ام�س  امل�سرية،  ال�سوي�س  قناة  هيئة  قالت 

العام  يف  دوالر  مليار   5.72 اإىل  انخف�ست  القناة  اإي���رادات 

املايل 2019-2020 من 5.75 مليار دوالر يف ال�سنة ال�سابقة.

والقناة هي اأق�سر طرق ال�سحن بني اأوروبا واآ�سيا وتعد 

واحدة من امل�سادر الرئي�سية للعملة ال�سعبة يف م�سر.

كان اأ�سامة ربيع، رئي�س هيئة قناة ال�سوي�س، قد قال يف 

على   %9.6 بن�سبة  انخف�ست  االإي���رادات  اإن  حزيران  يونيو 

كورونا  جائحة  ت��اأث��ري  ب�سبب  اأي���ار،  مايو  يف  �سنوي  اأ�سا�س 

على حركة التجارة العاملية.
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االنباط-وكاالت

ال��ب��و���س��ن��ة منذ  امل�����س��ل��م��ون يف  اح��ت��ف��ل 

الإ���س��ام،  لدخولهم   510 بالذكرى  اأّي���ام 

ع��ّدة  الح��ت��ف��ايل  امل��ه��رج��ان  ه��ذا  وا�ستمّر 

اأّي�������ام. ويف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه ك���ان���ت جت��ري 

م��را���س��م خ��ت��م ال���ق���راآن ال��ك��رمي يف ب��اح��ة 

البلغارية  العا�سمة  يف  الوحيد  امل�سجد 

ٍف دام 70 عاماً عن هذه  �سوفيا، بعد توُقّ

الإ�سام  دخول  عن  تعرف  فماذا  العادة. 

اأوروبا؟

يف هذا التقرير ناأخذك يف جولة عرب 

تلك  الإ���س��ام  دخ��ل  متى  لتعرف  اأوروب���ا 

الدول الأوروبية، وما هي التقلبات التي 

مّر بها هناك.

دخول الإ�سالم اأوروبا.. البداية 

اإ�سبانيا من 

واملعروفة يف  اإ�سبانيا،  بداأت فكرة فتح 

ال��ت��اري��خ الإ���س��ام��ي ب��الأن��دل�����س، يف زمن 

فقد  ع��ف��ان.  ب��ن  عثمان  الثالث  اخلليفة 

اجتياز  يف  682م  عام  نافع  بن  عقبة  فّكر 

امل�سيق اإىل اإ�سبانيا، لكّن التنفيذ الفعلّي 

30 عاماً، يف زمن  للفتح كان بعد حوايل 

عبدامللك،  ب��ن  الوليد  الأم���وي  اخلليفة 

وبني  بينه  الفتح  خطة  ُنوق�ست  اأن  بعد 

مو�سى  اإفريقيا  �سمال  منطقة  يف  قائده 

بن ن�سري.

بن  مو�سى  اأر���س��ل   ،711-710 ع��ام  ويف 

ط��ارق  ال�ساب  الأم��ازي��غ��ي  القائد  ن�سري 

اآلف مقاتل   7 ق��وام��ه  ب��ج��ي�����ٍس  زي���اد  ب��ن 

)الأن��دل�����س(.  اأي��ب��ريي��ا  ج��زي��رة  �سبه  اإىل 

امل�سيق  اجتياز  زي��اد  ب��ن  ط��ارق  ا�ستطاع 

)اأو  ل����ذري����ق  ال����ق����وط  م���ل���ك  وم�����اق�����اة 

رودريك( وقتله.

دخول الإ�سالم اأوروبا

لوحة للملك لذريق قبل لقاءه 

بطارق بن زياد

اأ���س��ول  وال��ق��وط��ي��ون ه���م ق��ب��ائ��ل ذات 

جرمانية تعود جذورها اإىل مناطق �سرق 

اأوروب��ا. انت�سر عليهم ط��ارق بن زي��اد يف 

ب���رب���اط، وب��ع��د الن��ت�����س��ار  م��ع��رك��ة وادي 

الأم��وي  احلكم  حتت  الأندل�س  اأ�سبحت 

الإ�سام  انت�سار  ب��داأ  وبذلك  الإ�سامي، 

يف الأندل�س.

اأك��م��ل ط���ارق ب��ن زي���اد ب��ع��د ذل���ك ب��ع��اٍم 

ال�����ب�����اد، ف���ف���ت���ح ق��رط��ب��ة  م�������س���ريت���ه يف 

وط��ل��ي��ط��ل��ة، ث���م ف��ت��ح ����س���ذون���ة واإل���ب���رية 

وغ��ريه��ا م��ن امل���دن الإ���س��ب��ان��ي��ة؛ ث��م ج��اء 

الأندل�س  اإىل  بنف�سه  ن�سري  ب��ن  مو�سى 

يف العام ذاته، ففتح مدناً كثرية باحلرب 

وبال�سلم، مثل قرمونة واإ�سبيلية وماردة، 

�سرقاً  بر�سلونة  اإىل  فتوحاته  وام��ت��دت 

واأربونا يف اجلوف وقاد�س يف اجلنوب، و 

جليقية يف ال�سمال الغربي.

انت�سر الإ�سام يف الأندل�س بعد دخول 

امل�����س��ل��م��ني، واأ���س��ب��ح��ت يف ع��ه��د خ��اف��ة 

علماً  ال��ع��امل  دول  اأك����ر  م��ن  الأم���وي���ني 

الباحثني  وا�ستقطبت  وحت�سراً،  ومدنيًة 

اأرج��اء  خمتلف  من  واملعرفة  العلوم  عن 

العا�سمة قرطبة  وكانت  والعامل،  اأوروبا 

ل ت�ساهيها يف مدن العامل �سوى بغداد، 

عا�سمة العبا�سيني يف امل�سرق.

ورغ�����م م���ا ي���ث���ار دائ����م����اً ح����ول دخ���ول 

الإ�����س����ام يف الأن���دل�������س، ه���ل ك����ان ب��ح��ّد 

تقول  احلقائق  ف��اإّن  بالدعوة،  اأم  ال�سيف 

القوط،  يحكمهم  كان  الأندل�س  اأه��ل  اإّن 

النازحون من �سرق اأوروبا، كما كان اأهل 

غ��ري معتقدات  ع��ل��ى  الأ���س��ل��ي��ون  ال��ب��اد 

انت�ساراً  الإ���س��ام  انت�سر  وق��د  حّكامهم، 

كبرياً بعد ذلك.

امل�ستع�سية على  البالد  فرن�سا.. 

امل�سلمني

داخ��ل  طريقهم  يف  امل�����س��ل��م��ون  ا�ستمر 

اأ����س�������س���وا دول���ت���ه���م يف  اأن  ب���ع���د  اأوروب����������ا، 

الأن���دل�������س، ح��ت��ى ج���اء ع��ه��د ال�����س��م��ح بن 

مالك اخل��ولين، وايل الأندل�س يف عهد 

وكانت  719م،  ع��ام  العزيز  عبد  ب��ن  عمر 

ح��رك��ة ال��ف��ت��وح ق���د ن�����س��ط��ت ع���رب ج��ب��ال 

األربت )الربان�س(، التي تقع جنوب غرب 

واإ�سبانيا  ال�سمال  يف  فرن�سا  بني  اأوروب��ا، 

جنوباً، ومتثل احلدود الطبيعية بينهما.

و�سار  فرن�سا  اإىل جنوب  ال�سمح  ه  توَجّ

�سرق�سطة،  منطقة  ع��رب  ك��ب��ري  ب��ج��ي�����ٍس 

اأ���س��ب��ح  اأن  اإىل  ال��ربان�����س  واج��ت��از ج��ب��ال 

ولي��ة  عا�سمة  الفرن�سية،  اأرب��ون��ة  اأم���ام 

�سقطت  اأن  اإىل  ف��ح��ا���س��ره��ا  �سبتمانية، 

���ل م���ن ه���ذه امل��دي��ن��ة  ب��ق��ب�����س��ت��ه، ث���ّم ت���وَغّ

مدينة  اإىل  و�سل  حتى  فرن�سا  داخل  اإىل 

ط��ول��و���س��ة )ت���ول���وز( ال��ف��رن�����س��ي��ة، وح���اول 

ال�سيطرة عليها فلم يفلح. 

م��ع��رك��ٍة  رح����ى  721م  ع����ام  يف  ودارت 

امل�سلمني  بني  تولوز  من  بالقرب  حامية 

ب���ق���ي���ادة ال�����س��م��ح وال��ف��رن�����س��ي��ني ب��ق��ي��ادة 

اأك��ي��ت��ان��ي��ة، ان��ه��زم ف��ي��ه��ا امل�����س��ل��م��ون،  دوق 

ا�ستطاع  وق���د  ال�����س��م��ح،  فيها  وا�ست�سهد 

الغافقي  عبدالرحمن  القائد  ُم�ساِعده 

اإىل  به  ويرجع  امل�سلمني  جي�س  يقود  اأن 

الأن��دل�����س، وعلى  اإىل  ث��م  اأرب���ون���ة، وم���ن 

اإثر هذه الهزمية ت�سّجعت بع�س املناطق 

كان  لكن  العرب،  طاعة  خللع  الفرن�سية 

متمكنني  ي���زال���ون  ل  امل�����س��ل��م��ون  احل��ك��ام 

م��ن اأرب���ون���ة، وق���د ج��اءت��ه��م جن���دات من 

الأن��دل�����س، ف��ث��ب��ت��وا يف امل��ن��اط��ق الأخ���رى 

التي �سيطر عليها ال�سمح يف فرن�سا. 

الأن��دل�����س  اأم���ري  ت��اب��ع  725م،  ع���ام  ويف 

اجل����دي����د ع��ن��ب�����س��ة ب����ن ���س��ح��ي��م ال��ك��ل��ب��ّي 

حم��������اولت امل�������س���ل���م���ني ل���ل���زح���ف ����س���رق���اً 

اآرل  بلغ مدينة  ال��رون، حتى  نهر  باجتاه 

ال��ف��رن�����س��ي��ة، وف��ت��ح م��ق��اط��ع��ة ب��روف��ان�����س 

ال�سرقية  اجلنوبية  ال��زاوي��ة  يف  الواقعة 

م����ن ف���رن�������س���ا، وه�����و م����ا اأت�������اح ل����ه ح��ري��ة 

���س��م��اًل داخ����ل ف��رن�����س��ا، ففتح  ال��ت��ح��رك 

م��دي��ن��ة اأف���ي���ن���ي���ون، وا���س��ت��م��ر يف ال��ت��ق��دم 

)ليون(،  لوذون  مدينة  فتح  حتى  �سرقاً، 

غرباً،  اأوت���ون  مدينة  باجتاه  انحرف  ثم 

اإىل  و�سلت  التي  جي�سه  �سرايا  بعث  ث��م 

ل��وك�����س��ي��ل، وف���ي���ني، وم���اك���ون، و���س��ال��ون، 

وبون، وديجون، وغريها، من مدن و�سط 

فرن�سا. �سرقي 

دخول الإ�سالم اإىل اأوروبا

معركة بالط ال�سهداء

ت�������وىل ال����ق����ائ����د والأم�����������ري اجل����دي����د 

ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن ع����ب����داهلل ال��غ��اف��ق��ي 

ي�ستكمل  اأن  وح���اول  ب��ع��ده،  م��ن  ال��ق��ي��ادة 

ي��ج��ت��اح  اأن  م�����س��رية ع��ن��ب�����س��ة، وا���س��ت��ط��اع 

فرن�سا  عمق  اإىل  ال���رون  وادي  بجيو�سه 

ُه����ِزَم و�سقط  اأن���ه  اإل  ال���ل���وار،  ن��ه��ر  ح��ت��ى 

اأم��ام  ال�سهداء  ب��اط  معركة  يف  �سهيداً 

�سارل مارتيل يف عام 732م، لكّن امل�سلمني 

كانوا قد اكت�سحوا الن�سف اجلنوبي من 

كله. فرن�سا 

اأوروب��ا يف  الإ�سامية يف  الدولة  كانت 

تلك الفرتة ت�سّم دولة الربتغال، وق�سماً 

ك��ب��رياً م��ن ج��ن��وب ف��رن�����س��ا، مب��ا يف ذل��ك 

م���دن اأب���رون���ة وق��رق�����س��ون��ة ون��ي��م�����س. ويف 

الباد  اأه��ل  من  الكثري  اعتنق  الأندل�س 

الإ�سام، كما بقي من اأراد على امل�سيحية 

اأو اليهودّية.

نهاية  التفتي�ش..  حماكم 

الإ�سالم يف اإ�سبانيا وفرن�سا

ب����داأ ال�����س��ق��وط ال��ك��ب��ري يف الأن��دل�����س، 

وال�����ذي ق�����س��ى ع��ل��ى احل��ك��م الإ���س��ام��ي 

فيها بعدما احتدت مملكة ليون )جنوب 

ف��رن�����س��ا( وق�����س��ت��ال��ة )و����س���ط اإ���س��ب��ان��ي��ا( 

م���ع مم��ل��ك��ة اأراج������ون )����س���رق اإ���س��ب��ان��ي��ا(، 

اإيزابيا  وامللكة  فرناندو  امللك  وا�ستطاع 

بعد احت��اده��م��ا ب��ال��زواج ا���س��رتج��اع امل��دن 

الأن���دل�������س���ي���ة ال�����واح�����دة ت���ل���و الأخ�������رى، 

ب�”حروب  ���س��م��وه��ا  ���س��ّن��وه��ا  ح������روٍب  يف 

اأيديهم  يف  �سقطت  اأن  اإىل  ال�سرتداد”، 

اآخر قواعد امل�سلمني يف  مدينة غرناطة، 

1492، بتوقيع اآخر ملوكها  الأندل�س عام 

ا�ست�سام  معاهدة  ال�سغري  عبداهلل  اأب��ي 

م�����ع امل����ل����ك����ني، وان����ت����ه����ى ب����ذل����ك احل���ك���م 

الأيبريية،  اجل��زي��رة  �سبه  يف  الإ���س��ام��ي 

بالأندل�س.  املعروفة 

التفتي�س  ب���داأت حم��اك��م  م��ا  و���س��رع��ان 

والنفي  وال��ق��ت��ل  التعذيب  يف  الإ�سبانية 

معاناة  ب��داأت  وهنا  بامل�سلمني،  والتنكيل 

امل�����س��ل��م��ني، ب��ل وال��ي��ه��ود اأي�����س��اً م��ن اأه��ل 

على  الق�ساء  عملية  با�سرت  الأن��دل�����س. 

املنت�سرة،  امل�سيحية  قبل  م��ن  امل�سلمني 

ب�سكٍل  ي��ح��دث  امل�����س��ل��م��ني  ت��ن�����س��ري  وب�����داأ 

َم الإ�������س������ام ع��ل��ى  مم���ن���ه���ج، ف���ق���د ُح�����������ِرّ

َم  امل�سلمني، وفر�س عليهم تركه، كما ُحِرّ

ما  وك��ل  العربية  اللغة  ا�ستخدام  عليهم 

ه��و ع��رب��ّي، وك���ان خ��ي��اره��م اإم���ا ال��ه��ج��رة 

بدينهم،  والنجاة  اإفريقيا  �سمال  لباد 

امل�سيحية. اأو بالتن�سري الكامل واعتناق 

جزيرة �سقّلية.. على غرار الأندل�س

�سقلية،  جلزيرة  الإ�سامي  الفتح  مَتّ 

التابعة لإيطاليا، على يد الأغالبة، وهي 

“�سرق  اإفريقيا  يف  حكمت  عربية  �سالة 

وكانوا  ليبيا”،  وغ��رب  وتون�س  اجلزائر 

ا�ستقلوا  ث��م  ال��ع��ب��ا���س��ي��ة  ل��ل��دول��ة  ت��اب��ع��ني 

عنها لحقاً.

ا���س��ت��ط��اع الأم����ري زي����ادة اهلل الأغ��ل��ب��ي 

827م،  ���س��م ج���زي���رة ���س��ق��ل��ي��ة مل��ل��ك��ه ع���ام 

بن  اأ�سد  الفقيه  الن�سر  ه��ذا  قائد  وك��ان 

ال����ف����رات. اأق������ام ال���ع���رب خ����ال ح��ك��م��ه��م 

للجزيرة، والذي دام نحو قرنني ون�سف 

ال��ق��رن م��ن ال��زم��ن، ح�سارة م��زده��رة يف 

وانت�سر  الأن��دل�����س،  كما  ال��ن��واح��ي  جميع 

الإ�سام يف اأغلب هذه اجلزيرة.

دخول الإ�سالم اأوروبا

بقايا الآثار الإ�سالمية يف 

�سقلية

هناك ت�سابه كبري بني جمرى اأحداث 

�سقلية والأندل�س، من حيث النق�سامات 

التي  احلكم،  يف  امل�سلمني  بني  الداخلية 

تلك  يف  امل�سلمني  ع�سر  نهاية  اإىل  اأدت 

الداخلية  �سهلت اخلافات  الباد، حيث 

ا�ستولوا  الذين  النورمان،  اأمام  الطريق 

مع  ِحْلٍف  يف  دخلوا  اأن  بعد  �سقلية،  على 

الإمرباطوريتني  �سد  روم��ا  يف  البابوية 

والبيزنطية. الأملانية 

اأج����ازت ل��ه��م ال��ب��اب��وي��ة ان���ت���زاع جنوب 

ومنحتهم  ال��ب��ي��زن��ط��ي��ني،  م���ن  اإي��ط��ال��ي��ا 

م��ن  ان���ت���زع���وه���ا  اإن  ���س��ق��ل��ي��ة  يف  احل�����ق 

�سقلية  جزيرة  على  وا  وانق�سُّ امل�سلمني، 

اأخ��ذه��م  ي��ك��ت��م��ل  مل  ول��ك��ن  1072م،  ع���ام 

ب��ق��ي��ادة روج��ر  1091م  ع��ام  اإل  ل��ل��ج��زي��رة 

الأول.

وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن دخ����ول ال��ن��ورم��ان 

وا�ستيائهم  اجل���زي���رة  اإىل  امل�سيحيني 

عليها، وتخريب قرى امل�سلمني، فقد نعم 

ببع�س  الأوائل  ُحّكامها  امل�سلمون يف ظل 

ال�سعائر، بل  العبادات واإقامة  احلرية يف 

اأن  اإل  الباد،  �سوؤون  تطوير  يف  �ساهموا 

والفرن�سيني  ال��ط��ل��ي��ان  ال��ل��م��ب��ارد  ه��ج��رة 

روما  يف  البابا  و�سغوطات  اجلزيرة،  اإىل 

حّولت  ق��د  امل�سلمني،  �سد  ق���رار  لت��خ��اذ 

حياة امل�سلمني اإىل جحيم.

ال��دول��ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة.. دخ���ول الإ���س��ام 

اإىل اأوروبا وبقاوؤه طويًا

دورها يف  اأي�ساً  العثمانية  للدولة  كان 

ن�سر الإ�سام بالدول التي تقوم بفتحها، 

فكانت  اأوروب��ا.  �سرق  جنوب  يف  وحتديداً 

ب��اإظ��ه��ار ج��وان��ب الإ���س��ام يف ه��ذه  تهتم 

الدول، من خاء بناء امل�ساجد والأماكن 

ال��ت��اري��خ��ي��ة الإ���س��ام��ي��ة ال��ت��ي م���ا زال���ت 

باقية حتى اليوم يف اأوروبا.

العثمانية  الدولة  تو�سعات  بداأت  فقد 

م��وؤ���س�����س��ه��ا عثمان  ع��ه��د  م��ن��ذ  اأوروب������ا  يف 

ي��غ��زو  ب�����داأ  ال�����ذي  اأرط����غ����رل،  ب���ن  الأول 

منطقة  يف  البيزنطية  ال��دول��ة  اأرا����س���ي 

م�سيق  عبور  وا�ستطاع  الأنا�سول،  غرب 

الدردنيل باجتاه جنوب �سرق اأوروبا.

اأورخان  ال�سلطان  ابنه  ويف فرتة حكم 

اأوروب���ا  اإىل  العثمانيون  ع��رب  عثمان  ب��ن 

وق��د  م����رة،  لأول  1353م  ع���ام  ال�����س��رق��ي��ة 

اأن  ت�ستطيع  اإ�سامية  �سلطة  ل  اأَوّ كانت 

ال��ب��ل��ق��ان  ب���اد  يف  م��ك��ان��اً  لنف�سها  ت��ت��خ��َذ 

)األ��ب��ان��ي��ا، ال��ب��و���س��ن��ة، ���س��رب��ي��ا، ب��ل��غ��اري��ا، 

���س��ل��وف��ي��ن��ي��ا، ك���روات���ي���ا، اجل���ب���ل الأ����س���ود 

ذلك  ومنُذ  اليونان(  رومانيا،  مقدونيا، 

العثمانية  الدولة  فتوحات  ب��داأت  احلني 

يف اأوروبا تتزايد.

فا�ستطاع مراد الأول فتح العديد من 

�سوفيا،  اأبرزها  ومن  اأوروب��ا،  �سرق  مدن 

وج���اء  1383م،  ع����ام  ب���ل���غ���اري���ا،  ع��ا���س��م��ة 

عا�سمة  الق�سطنطينية،  فتح  ذل��ك  بعد 

ال�سلطان  ي��د  ع��ل��ى  ال��ب��ي��زن��ط��ي��ة  ال���دول���ة 

ا�سمها  وغ��رّي  1453م،  عام  الفاحت  حممد 

عا�سمة  مبعنى  “اإ�سامبول”،  لت�سبح 

الإ������س�����ام، ك���م���ا مت���ّك���ن م����ن ����س���ّم ب���اد 

ال�����س��رب وب���اد امل����ورة ال��ت��ي ت��ق��ع جنوب 

ال��ي��ون��ان، وب���اد ال��ب��و���س��ن��ة وب���اد �سمال 

نهر الدانوب واألبانيا.

ت��وا���س��ل��ت ال��ت��و���س��ع��ات ال��ع��ث��م��ان��ي��ة يف 

اأوروب������ا يف ع��ه��ِد ب��اي��زي��د ال���ث���اين، ال���ذي 

غ����زا ب���ول���ن���دا، وح�����ارب دول�����ة ال��ب��ن��دق��ي��ة 

ال�سلطان  اأن جاء حفيده  اإىل  الإيطالية، 

�سّم  ا�ستطاع  ال���ذي  ال��ق��ان��وين،  �سليمان 

وا���س��ت��وىل  1521م،  ع���ام  ب��ل��غ��راد  م��دي��ن��ة 

ع��ل��ى ج���زي���رة رود������س يف ال���ع���ام ال���ت���ايل، 

وك���ذل���ك مت��ك��ن م���ن ����س���ّم مم��ل��ك��ة امل��ج��ر 

دولته،  �سلطان  اإىل  النم�سا  من  واأج���زاء 

وا�ستطاع العثمانيون كذلك فتح بلغاريا، 

واجلبل  و�سربيا،   واليونان،  ومقدونيا، 

وكرواتيا،  والهر�سك،  والبو�سنة  الأ�سود، 

واأوكرانيا وبولندا. وكو�سوفو، 

االنباط-وكاالت

ق����رر ال����ربمل����ان الأمل��������اين، اجل��م��ع��ة 

جت������رمي ال���ت�������س���وي���ر ال���������س����ري حت��ت 

احل��وادث،  و�سحايا  الن�ساء،  ماب�س 

�سنتني  ال�سجن  اإىل  ت�سل  قد  بعقوبة 

“العمل  اأن  ك��م��ا  م��ال��ي��ة،  غ���رام���ة  اأو 

بهذا القانون �سيتم بداية من خريف 

موقع  ذك��ره  ما  وفق  اجلاري”،  العام 

الأملاين. �ساو” الإخباري  “تاغي�س 
هذا  يف  ج��رمي��ة:  اإىل  خمالفة  م��ن 

اخل�������س���و����س، ق���ال���ت وزي�������رة ال���ع���دل 

الت�سوير  اإن  لم��رب���س��ت،  ك��ري�����س��ت��ني 

ف��ق��ط  ي���ن���ت���ه���ك  “ل  امل����اب���������س  حت����ت 

ل��ل��ن�����س��اء )..(  ال�����س��خ�����س��ي��ة  احل���ق���وق 

خ�سو�سية  على  فٌجّ  تعٍدّ  اأي�ساً  ولكنه 

امل�سدر نف�سه. ج�سدها”، بح�سب 

ي�سّور  “من  اأن  لمرب�ست  اأ�سافت 

ب��ه��دف  ق��ت��ل��ى احل������وادث  اأو  م�����س��اب��ي 

الف�سول والبحث عن الإثارة، ينتهك 

الأخاقيات”. جميع 

الت�سوير  كان  القرار،  �سدور  قبل 

يعد  الثياب  اأو  التنانري  حتت  اخلفي 

ف��ق��ط خم��ال��ف��ة ن��ظ��ام��ي��ة ي��ت��م ت��غ��رمي 

وه��و  ���س��ئ��ي��ًا،  م��ال��ي��اً  مبلغاً  �ساحبها 

م��ا مل ي��ك��ِف ل���ردع م��ن ي��ق��وم��ون بهذا 

يوهان�س  به  �سرح  ما  بح�سب  الفعل، 

ال�سرتاكي  احل��زب  متحدث  في�سرن، 

ل��ل�����س��وؤون   ”SPD“ ال��دمي��ق��راط��ي 

ال��ق��ان��ون��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ال��ربمل��ان 

الأملاين.

احلزبي  امل�����س��وؤول  ���س��ه��رية:  ق�سية 

اأغلقنا  القرار  “بهذا  اأنه  اأكد  الأمل��اين 

قانون  و�سددنا  كبرية  قانونية  فجوة 

العقوبات لهذا الفعل”.

حت��ت  ال��ت�����س��وي��ر  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

امل���اب�������س، ق����رر ال��ب��ون��د���س��ت��اغ اأي�����س��اً 

جت�����رمي ال���ق���ي���ام ب��ت�����س��وي��ر ���س��ح��اي��ا 

احلوادث.

منت�سف 2019، برزت هذه الق�سية 

على ال�ساحة، بعد اتهام رجل بت�سوير 

م��ا حت��ت ت��ن��ان��ري وف�����س��ات��ني اأك���ر من 

550 �سيدة يف مدريد.

عارماً  غ�سباً  الق�سية  ه��ذه  اأث��ارت 

الظاهرة  ه��ذه  انت�سار  بعد  ال��ع��امل  يف 

اإل يف  وع���دم جترميها  ك��ث��رية،  ب���دول 

ونيوزيلندا  فنلندا  منها  قليلة،  بلدان 

واأ�سكتلندا. والهند 

ح��م��ل��ة وا����س���ع���ة: اأط����ل����ق ع�����دد م��ن 

ال��ن��ا���س��ط��ني يف اأمل��ان��ي��ا ح��م��ل��ة وا���س��ع��ة، 

م��ن اأج��ل دف��ع احلكومة الأمل��ان��ي��ة اإىل 

ت��ع��دي��ل ال���ع���ق���وب���ات، واع����ت����ربوا ه��ذا 

الفعل جرمية ولي�س خمالفة فقط.

ق��ب��ل اأ����س���ه���ر، مت اإع�������داد ع��ري�����س��ة 

توقيع  حملت  اإل��ك��رتون��ي��ة،  ت��وق��ي��ع��ات 

وهو  الأ�سخا�س؛  من  الآلف  ع�سرات 

اإىل  الأمر الذي دفع الربملان الأملاين 

اتخاذ هذه اخلطوة.

كما جترم بع�س الدول “الت�سوير 

�سحايا  يخ�سع  اإذ  املاب�س”،  حت��ت 

ه����ذه ال��ف��ع��ل��ة م���ن ال��ن�����س��اء ل��ل��ح��م��اي��ة 

ال��ق��ان��ون��ي��ة يف اأ���س��رتال��ي��ا ون��ي��وزي��ل��ن��دا 

وويلز  اإجنلرتا  بداأت  كما  واأ�سكتلندا، 

ال��ع��ام  ال��ف��ع��ل، مطلع  يف جت���رمي ه���ذا 

ي��واج��ه مرتكب  اأن  اإذ ميكن  اجل���اري، 

ت�سل  ملدة  ال�سجن  عقوبة  الفعل  هذا 

اإىل عامني.

 من األندلس إلى باريس ومن تركيا لوسط أوروبا.. قصة دخول اإلسالم أوروبا
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إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200175303(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   الكلحه  عمار  �سركة  باأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )120344( بتاريخ 2019/12/3 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/2 

الرحمن  عبد  حممود  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

ال�سبوعي  م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال��ن��زه��ه  ج��ب��ل   – ع��م��ان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0796061300

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 

الخ�سر  التفاح  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  وال�سترياد     للتجارة 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )25325( بتاريخ 2011/6/27 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/6/28  

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

جعفر معروف ال�سواحلة  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو 

:

عمان – طارق – �سارع املظفر اليوبي – بناية 9 – �ص.ب 1 – 

الرمز الربيدي 19392 - هاتف 0799054976

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )216/ج( من قانون ال�سركات رقم)22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة ) م�ستودع ادوية ابن �سيناء ( وامل�سجلة لدينا ك�سركة 

) ت�سامن ( حتت الرقم  )41( بتاريخ 1963/1/22 قد تقدمت 

�سركة  اىل  ت�سامن  �سركة  من  القانونية  �سفتها  لتحويل  بطلب 

ذات م�سوؤولية حمدودة .

يرجى ممن له اعرتا�ض على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

خالل  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة 

خم�سة ع�سرة يوما من تاريخ ن�سر العالن .

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  ا�سكي �سهري التجارية  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 49847 ( بتاريخ 

)2017/12/12 (

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 : حممد �سامي حممد ال�سعيد

عنوان امل�سفي : عمان تالع العلي – �سارع غازي عربيات – عمارة 

اله�ساب – الطابق الثاين

فاك�ض ) 5544504 ( تلفون ) 5544505 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200052172(

 1997 ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 
وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن �سركة 

: باأن ال�سيد /ال�سادة
با�سمه حممد �سحده املح�سي

وجدان حممد �سحده املح�سي
لينا حممد �سحده املح�سي

غاده حممد �سحده املح�سي
منى حممد �سحده املح�سي
عيد حممد �سحده املح�سي
رائد حممد �سحده املح�سي
زياد حممد �سحده املح�سي

�ساهر حممد �سحده املح�سي
ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حم�سي اخوان

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم  )2451( بتاريخ 1973/1/25
قام  وق��د   2020/7/2 بتاريخ  ال�سركة  م��ن  لن�سحابه  بطلب  تقدم  ق��د 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/2
وا�ستنادا لأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري 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  املعادلة لال�سكان  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى 

دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 30465 ( بتاريخ 

)2012/11/8 (

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 : قي�سر ابراهيم حممد ابو ريان

املهنية  – خلف مدر�سة  النزهة  – جبل  امل�سفي : عمان  عنوان 

للبنات – �سارع امني فهد معلوف

خلوي ) 0795058303 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200177420(

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  الكراد�سه   وب�سري  ب��دران  حكم  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )120838( بتاريخ 2020/6/25 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/2 

ب��دران   عبود  ابراهيم  حكم  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

بن  – �ض.خالد  الغربي  – احلي  مادبا  امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

الوليد – ت: 0776388305

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة �سهيل ابو غزاله و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل 

  2011/2/8 بتاريخ   )100599( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سهيل ابو غزاله و�سركاه

اإىل �سركة : عماد �سهيل ابو غزاله و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة ال�سيد حممد ال�سيد 

واحمد خليل ح�سن  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )83641 ( 

بتاريخ 2006/12/13 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200156173(

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  حامد   وا�سعد  را�سي  ابو  عمر  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2016/9/5 حتت الرقم )114574( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/2 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  يزن �سربي �سعود رمانه  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان  - ابو علندا– ت: 0778908868

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

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة ا�سكي �سهري 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  التجارية    

قد   2017/12/12 بتاريخ   )49847( الرقم  حتت  حم��دودة 

  2020/6/17 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت 

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

حممد �سامي حممد ال�سعيد  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي 

هو :

– الطابق  اله�ساب  – عمارة  – �سارع غازي عربيات  العلي  تالع 

الثاين  - هاتف 5544505 فاك�ض 5544504

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

وال�سترياد   للتجارة  الخ�سر  التفاح  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم 

 ) 25325 ( بتاريخ ) 2011/6/27(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : جعفر معروف ال�سواحلة

عنوان امل�سفي : عمان – طارق – �سارع املظفر اليوبي – بناية 9

�ص.ب ) 1 ( الرمز الربيدي ) 19392 (

خلوي ) 0799054976 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )216/ج( من قانون ال�سركات رقم)22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

لدينا  وامل�سجلة   ) للمقاولت  الهند�سية  حدادين   ( �سركة  باأن 

ك�سركة ) ت�سامن ( حتت الرقم  )40380( بتاريخ 1995/6/19 

ت�سامن  �سركة  من  القانونية  �سفتها  لتحويل  بطلب  تقدمت  قد 

اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة .

يرجى ممن له اعرتا�ض على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

خالل  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة 

خم�سة ع�سرة يوما من تاريخ ن�سر العالن .

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200155291(

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  حمدان   ومها  راج��وح  ابو  نايل  �سركة  ب��اأن 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )114129( بتاريخ 2016/7/28 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/29 

راجوح   ابو  �سعيد  عقله  نايل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي مادبا – ت: 0797778083

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن)اول (

 )22( رقم  ال�سركات  قانون  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ك�سركة   لدينا  امل�سجلة  الهند�سية   لال�ست�سارات  النجاح  ل�سركة 

ذ.م.م حتت الرقم )14600( بتاريخ )2007/7/10( قد قررت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ )2020/6/22 ( املوافقة 

دينار   )30،000( من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�ض  على  بالجماع 

اردين لي�سبح )15،000( دينار اردين 

تخفي�ض  على  خطيا  العرتا�ض  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200121338(

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  خ�سر   ابو  وناديه  او�ساح  زكي  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )102595( بتاريخ 2011/9/28 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/2 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  زكي اجمد فرحان او�ساح  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : دابوق – ت: 0777614161

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
املوظفني:

حماد عبداهلل حماد عابد
وسيم ضالح سليمان العبسي
احمد عمر عبدالقادر العبسي

عبدالرحمن سالم محمد ابو عواد
نجم محمد نجم الرويلي

انس بسام محمد عبدالجواد
ليث سمري صبحي يامني

لدى  العمل  ع��ن  لنقطاعكم  نظرا 

�سركة بلوتو خلدمات التنظيف ملدة 

تزيد عن ع�سرة ايام متتالية فانني 

خالل  عملكم  اىل  بالعودة  انذركم 

�سن�سطر  وال  تاريخه  م��ن  ي��وم��ني 

الج���راءات  كافة  لت��خ��اذ  ا�سفني 

امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى ان��ق��ط��اع��ك��م وف��ق��ا 

 1996 ل�سنة   8 رق��م  العمل  لقانون 

وتعديالته 

�سركة بلوتو خلدمات التنظيف

انذار بالعودة اىل العمل
اىل /

بسام جمال عبد الغافر نصر

تزيد  ملدة  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى حمطة 

ال�سيارات  خلدمة  اهلل  على  توكلت 

ر�سمي  اوع��ذر  م�سروع  �سبب  ب��دون 

بالعودة  ننذرك  ال�سركة  ف��ان  ل��ذا 

اىل عملك خالل مدة ثالثة ايام من 

تاريخ ن�سر هذا العالن و ال �سيتم 

لحكام  �سندا  لديها  خدماتك  انهاء 

املادة 28/ه� من قانون العمل رقم 8 

ل�سنة 1996

املنذر/محطة توكلت على 
اهلل لخدمة السيارات

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200113550(

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 �ساكر بدران ويا�سر في�سي  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2020/9/14 حتت الرقم )99393( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/2 

م�سفيا  توفيق   بهائي  يا�سر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

لل�سركة .

ت:   – كب�سه  اب��و  �سارع  اعلي  ت��الع   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

079696977

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200171952(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  واحلميدات   اخلليفات  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )119449( بتاريخ 2019/3/28 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/2 

الروا�سيه   ه��ارون  مهدي  ان�ض  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – الر�سيد  �ساحية   – عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

07970777642

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200174854(

ا�ستنادا لأحكام املادة )28/اأ( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

جورج جمال يو�سف الزريقات

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ال�سكر والزريقات

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم  )120216( بتاريخ 

2019/11/3

باإبالغ  ق��ام  وق��د  بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

�سريكه /�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته 

بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/2

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  فان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

 –  5600260 من  التالية  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  ب��اأرق��ام  الت�سال  يرجى  *لال�ستف�سار 

5600289 ، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن 
ا�سارة لكتاب  معايل وزير الدارة املحلية رقم 

تعلن   2020/1/21 تاريخ   )2017  /1  /  22  / م   (

الف�سالت  بيع  على  املوافقة  الكربى  املفرق  بلدية 

من   )  25  ،  24  ،  71  ( الرق��ام  ذوات  للقطع  املجاورة 

حو�ض ) 2 ( م�سحي ثلجي القرية ايدون، على كل من 

له اعرتا�ض التقدم لدى مديرية التنظيم والتخطيط 

تاريخ  من  �سهر  مل��دة  لالعرتا�ض  اعالنها  م��دة  خ��الل 

الن�سر ب�سحيفتني حمليتني وح�سب ال�سول .

رئيس بلدية املفرق الكربى
عامر نايل الدغمي

الحد   5/ 7 / 2020

اعالن صادر عن 
جامعة ال البيت 

تعلن جامعة اآل البيت عن طرح العطاءين

العطاءين  هذين  يف  بال�سرتاك  الراغبني  واملتعهدين  ال�سركات  فعلى 

مراجعة دائرة العطاءات وامل�سرتيات يف جامعة اآل البيت يف املفرق اعتبارُا 

ولغاية  �سباحا  الثامنة  ال�ساعة  ،من  2020/7/5م  املوافق  الحد  يوم  من 

ت�سجيل  و�سهادة  مهن  رخ�سة  معهم  م�سطحبني  يوميًا،  ظهرًا  ع�سرة  الثانية 

�ساريتي املفعول �سمن املجالت اعاله :

ظهر  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  اعاله  للعطاءين  العرو�ض  لتقدمي  اخرموعد 

يوم الحد املوافق 2020/7/26 م .

قيمة  من   )  %3  ( بن�سبة  م�سدق  �سيك  او  بنكية  كفالة   بالعر�ض  يرفق 

العر�ض ، وذلك �سمانًا لال�سرتاك بالعطاء وتو�سع  يف مغلف منف�سل 

يف  ن�سخة  كل  تو�سع   ) – �سورتني  ا�سلية   ( ن�سخ  ثالث  من  املناق�سة  تقدم 

املغلفات يف مغلف  ، تو�سع جميع  مغلف منف�سل والكفالة يف مغلف منف�سل 

العطاء ويودع يف  امل�سرتك وعنوانه ورقم دعوة  ا�سم  خمتلف ويكتب عليه 

�سندوق دائرة العطاءات وامل�سرتيات ح�سب املواعيد اعاله .

يوم  �سباح  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  اعاله  العطاءين  مظاريف  فتح  موعد 

الثنني املوافق 2020/7/27م.

ل ينظر يف املناق�سة غري امل�ستوفية لل�سروط الواردة اعاله .

اجور ن�سر العالن على من ير�سو عليهم العطاءات  اعاله .

www.aabu.edu.jo ملزيد من املعلومات زيارة موقع اجلامعة

رئاسة الجامعة

ثمن النسخة موضوعهرقم العطاء
غير مستردة

25 دينارتصنيع وتوريد شهادات التخرج للعام 2020 م15/2020

توريد مواد كيماوية وزجاجيات حاجة مركز 16/2020
بحوث المياه والبيئة والمناطق الجافة

25 دينار



الدويل
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اإن طريقة املل�صق الأيوين هي حركة حركية ، وميكن اعتبار حركة املل�صق متزامنة متاًما 

مع حركة البيئة اإذا كان حجمها اأ�صغر بكثري من املقيا�س املكاين ل�صطراب التدفق وكثافته 

ت�صاوي كثافة الو�صط املتحكم فيه. معظم اأن��واع املل�صقات امل�صتخدمة لها عمر حم��دود ، 

والذي يتجلى يف انخفا�س تركيز عدم التجان�س الذي ي�صكل الت�صمية. لذلك ، فاإن الوقت 

الذي يجب اأن ت�صل فيه العالمة اإىل منطقة الت�صجيل حمدود ، مما يحدد متطلبات اختيار 

م�صافات العمل )الأ�صا�صية( ، مع مراعاة احلد الأدن��ى ل�صرعة التدفق يف نطاق القيا�س. 

الأن���واع وقيا�س حم��ولت الطاقة  التدفق من خمتلف  ويظهر حتليل خ�صائ�س عالمات 

ا�صتناًدا اإىل ذلك فيما يتعلق مهام القيا�س يف ظروف ت�صغيل خمتلفة ، مميزة للكثري من 

الأ�صياء )مبا يف ذلك الطائرات( ، واملحولت الواعدة بناًء على عالمات اأيون اأحادي القطب. 

وهي متثل منطقة حملية من تدفق الهواء مع تركيز متزايد من اأيونات اأحادية القطب 

تكونت بتاأثري طاقة معني على جزيئات الهواء. تتمثل ال�صمات املميزة الرئي�صية مل�صت�صعرات 

العالمة الأيونية يف عدم وجود عنا�صر بارزة يف التدفق ، مما يوؤدي اإىل حدوث خطاأ ب�صبب 

ت�صويه التدفق ، ومطلق طريقة القيا�س - يتم تعريف ال�صرعة على اأنها امل�صافة التي تقطعها 

عالمة الأيون يف وقت معروف ، ودرجة �صئيلة من العتماد على املعلمات البيئية: الرطوبة ، 

درجة احلرارة ، ال�صغط. وبالتايل ، ت�صمح لك الطريقة بتلقي معلومات من حمول الطاقة 

الأ�صا�صي مبا�صرة يف نطاق الرتدد الزمني حول اللحظة واملوقع والطبيعة ودرجة ال�صرر 

الو�صم  طريقة  ت�صمح   ، ذل��ك  اإىل  بالإ�صافة  للطائرة.  اخلارجية  باخلطوط  يلحق  ال��ذي 

الأيوين بتقليل اخل�صائر يف اإر�صال ومعاجلة الإ�صارة الإعالمية الأ�صا�صية.

م. عامر الدرابسه

تشخيص حالة التوصيل الخارجي لجناح الطائرة 
في الطيران باستخدام نظرية الطريقة األيونية

االنباط - وكاالت

����ص���ه���د ح�������ص���اد الأ�����ص����ب����وع امل���ا����ص���ي ع���دة 

�صمن  املحتلة  والقد�س  ال�صفة  يف  مواجهات 

زج��اج��ات  اإل��ق��اء  تخللها  م��واج��ه��ة  نقطة   35

يف  نارية  ومفرقعات  نا�صفة  وعبوات  حارقة 

عدة مواقع.

يف  مواجهات  اندلعت  اجلمعة،  ي��وم  ففي 

امل�صرية  قمع  اإث��ر  بقلقيلية  ق��دوم  كفر  قرية 

الأ���ص��ب��وع��ي��ة ���ص��د ال���ص��ت��ي��ط��ان، وم��واج��ه��ات 

اأخرى على احلاجز ال�صمايل ملدينة قلقيلية، 

ويف ���ص��ل��وان واأب�����و دي�������س ب��ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة 

كما  ���ص��ل��ف��ي��ت.  يف  ح���ار����س  ويف  و���ص��واح��ي��ه��ا، 

ان��دل��ع��ت م��واج��ه��ات يف ب��اب ال��زاوي��ة وخميم 

بيت  اأمر يف اخلليل، وبتري يف  العروب وبيت 

حل���م، وزب���وب���ا يف ج��ن��ني، وح�����وارة وع�����ص��رية 

مواجهات  �صمن  وذلك  نابل�س،  يف  ال�صمالية 

اأ���ص��ي��ب  م���واج���ه���ة،  ن��ق��ط��ة   12 م��ت��ف��رق��ة يف 

املعدين  بالر�صا�س  مواطنني  ع��دة  خاللها 

املغلف باملطاط والختناق بالغاز.

وي����وم اخل��م��ي�����س، اأح�����ص��ي��ت 3 م��واج��ه��ات، 

القد�س  �صمال  قلنديا  ح��اج��ز  على  ان��دل��ع��ت 

املحتلة، وباب الزاوية يف اخلليل، وم�صتوطنة 

معاليه عامو�س يف بيت حلم، واعتقلت قوات 

الح���ت���الل ط��ف��ال )14 ع���ام���ا( ع��ل��ى ح��اج��ز 

قلنديا.

مواجهة،  نقاط   7 الأرب��ع��اء  ي��وم  واأح�صي 

يف  حزما  وقرية  العي�صاوية  بلدة  يف  اندلعت 

القد�س املحتلة، والبلدة القدمية يف اخلليل، 

ويف را�س كركر واحلاجز ال�صمايل للبرية يف 

رام اهلل، وتقوع ببيت حلم، وم�صتوطنة عيلي 

زهاف يف �صلفيت.

و�صهد منت�صف الأ�صبوع، 3 نقاط مواجهة 

العي�صوية  يف  الح��ت��الل،  وق���وات  �صبان  ب��ني 

اهلل،  ب��رام  عوفرا  وم�صتوطنة  الطرية  وح��ي 

و���ص��ه��د اإل���ق���اء زج���اج���ات ح��ارق��ة وم��ف��رق��ع��ات 

نارية.

ن��ق��اط مواجهة،   3 واأح�����ص��ي ي��وم الإث��ن��ني 

ح��ارق��ة ومفرقعات  زج��اج��ات  ���ص��ب��ان  واأط��ل��ق 

م�صتوطنة  م��ن  بالقرب  م��واج��ه��ات  يف  ن��اري��ة 

يف  حرمي�س  وم�صتوطنة  ب�صلفيت  عمانوئيل 

جنني، واندلعت مواجهات يف قرية حزما يف 

املحتلة. القد�س  �صواحي 

قرية  يف  مواجهات  اندلعت  الأح��د،  وي��وم 

يف  هحد�صاه  جبعون  وم�صتوطنة  العي�صوية 

وتقوع  اهلل،  رام  واأم �صفا يف  املحتلة،  القد�س 

زعرتة  وحاجز  حل��م،  بيت  يف  عايدة  وخميم 

يف  مواجهة  نقاط   3 �صمن  وذلك  نابل�س،  يف 

الغربية. وال�صفة  القد�س 

 4 اأح�صيت  فقد  املا�صي،  ال�صبت  ي��وم  اأم��ا 

عبوات  واإلقاء  العي�صوية،  يف  مواجهة  نقاط 

يف  ي��ع��ق��وب  ك��وخ��اف  م�صتوطنة  ع��ل��ى  نا�صفة 

قلنديا  حاجز  على  طعن  وحماولة  القد�س، 

واعتقال  �صهيونيني،  اأم��ن  حار�صي  واإ�صابة 

ع��اًم��ا( من  وه��دان )22  اأح��م��د وجيه  ال�صاب 

خميم قلنديا، واندلع مواجهات يف عاطوف 

�صرق طوبا�س.

االنباط - وكاالت

وّقع روؤ�صاء دول، ووزراء خارجية �صابقون، 

و���ص��خ�����ص��ي��ات ���ص��ي��ا���ص��ي��ة، وث��ق��اف��ي��ة اع��ت��ب��اري��ة 

عري�صة  ال��الت��ي��ن��ي��ة،  اأم����ريك����ا  يف  وم����وؤث����رة 

امل���ت���ح���دة، ت��ط��ال��ب املجتمع  ل�����الأمم  ق���دم���ت 

“اإ�صرائيل”  على  ع��ق��وب��ات  بفر�س  ال����دويل 

لالأر�س  وا�صعة  م�صاحات  �صم  قرارها  ج��راء 

الفل�صطينية بالقوة وب�صكٍل غري قانوين.

وطالب املوقعون بتفعيل اللجنة اخلا�صة 

�صد الف�صل العن�صري، و”رفع احل�صانة التي 

تتمتع بها -اإ�صرائيل- يف خرق القانون الدويل 

ا�صرتاتيجي  ب��دع��م  ومم��ن��ه��ج  منظم  ب�صكل 

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  قبل  ومبا�صر من 

ترمب«.

وج������اءت ال��ع��ري�����ص��ة مب����ب����ادرة م���ن جلنة 

ال��ت�����ص��ام��ن م����ع ال�����ص��ع��ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي يف 

الأوروغواي، واأدانت القرار بالقول اإنه “غري 

قانوين وغري م�صبوق«.

ك��م��ا ا���ص��ت��ن��ك��ر امل��وق��ع��ون��ن الإج������رام ال���ذي 

مي���ار����ص���ه الح����ت����الل ����ص���د ح���ق���وق ال�����ص��ع��ب 

اأن  م��ع��ت��ري��ن  حم��ا���ص��ب��ة،  دون  الفل�صطيني 

ه��ذه  جميع  م��ن  ع����ززت  القرن”  “�صفقة 
انتهاًكا  تعد  ال��ت��ي  الإ�صرائيلية  ال��ت��ج��اوزات 

الدويل،  للقانون  الأ�صا�صية  للمبادئ  �صارًخا 

مبا يف ذلك احلق يف تقرير امل�صري وعدم جواز 

�صم الأرا�صي بالقوة.

اأن ه��ذه  امل���وق���ع���ة  ال�����ص��خ�����ص��ي��ات  واأك�������دت 

التي  ل��ل��دع��وة  كا�صتجابة  ج����اءت  ال��ع��ري�����ص��ة 

عا�س  ال����ذي  الفل�صطيني،  ال�����ص��ع��ب  وج��ه��ه��ا 

لعقود حتت الحتالل الإ�صرائيلي وال�صتعمار 

ونظام الف�صل العن�صري.

وحثت العري�صة، الدول على اتخاذ تدابري 

ف��ع��ال��ة ل��وق��ف ال�����ص��م الإ���ص��رائ��ي��ل��ي وان��ت��ه��اك 

والإن�صانية،  ال�صيا�صية  الفل�صطينيني  حقوق 

واأك���د امل��وق��ع��ون اأن��ه��م ي��وؤي��دون دع���وة ال�صعب 

الفل�صطيني حلظر جتارة الأ�صلحة والتعاون 

مع “اإ�صرائيل” يف املجالني الع�صكري والأمني 

وتعليق اتفاقيات التجارة احلرة معها.

م��ع م�صتوطنات  التجارة  اأن  م��ن  وح���ذروا 

الحتالل اأمر غري قانوين، وبذلك يطالبون 

الحتالل  م��ع  املتواطئة  وال�صركات  الأف����راد 

امل�صوؤولية  بتحمل  العن�صري  الف�صل  ونظام 

وال���رتاج���ع ع��ن ه���ذا ال��ت��واط��وؤ ال����ذي يدعم 

الحتالل يف انتهاكاته حلقوق �صعٍب كامل.

وتعهدوا بالعمل يف اإطار الهياكل الوطنية 

�صمن دولهم ال�صغط على حكوماتهم لتنفيذ 

التدابري التي يدعون اإليها يف العري�صة، حيث 

عن�صرية  مل��واج��ه��ة  واأ�صا�صية  ���ص��روري��ة  اأن��ه��ا 

وهمجية الحتالل.

واأ�صاروا اإىل اأن املجتمع الدويل يف ال�صابق، 

اأجمع على رف�س نظام الف�صل العن�صري يف 

من  اإ�صقاطه،  يف  وامل�صاعدة  اإفريقيا  جنوب 

الفعالة، وه��م الآن  امل�صاءلة  اإج���راءات  خ��الل 

وبنف�س  م�صابه  موقف  لأخ��ذ  العامل  يدعون 

ال���درج���ة م��ن اأج����ل اإن���ه���اء ع��ق��ود م��ن القمع 

الإ�صرائيلي �صد ال�صعب الفل�صطيني.

��ا،  اأي�����صً “ولذلك،  ال��ع��ري�����ص��ة:  وت��اب��ع��ت 

ي��ط��ال��ب��ون ب����اأن تعمل ح��ك��وم��ات��ه��م م��ًع��ا لكي 

ي�����ص��ود ن��ظ��ام الأمم امل��ت��ح��دة ف���وق ال��ق��واع��د 

لبقاء  واخل��ب��ي��ث��ة  املتع�صبة  الأي��دي��ول��وج��ي��ة 

الأقوى التي تتبناها حكومة اإ�صرائيل والبيت 

الأبي�س.«

حكوماتها  املوقعة  ال�صخ�صيات  وطالبت 

ب��الم��ت��ث��ال لل��ت��زام��ات��ه��ا مب��وج��ب ال��ق��ان��ون 

ال���������دويل، وال���ع���م���ل ع���ل���ى اع���ت���م���اد ق������رار يف 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يجدد الدعوة 

اإىل ف��ر���س ع��ق��وب��ات ���ص��رع��ي��ة وف��ع��ال��ة �صد 

الع�صكري،  احل�صار  على  تركز  “اإ�صرائيل” 
ف�صاًل عن توفري الو�صائل الالزمة لتطبيق 

ال�صم  �صيا�صة  ل��وق��ف  م�صاد  ك��اإج��راء  ذل���ك، 

وغريها.

�صمان  ��ا  اأي�����صً يت�صمن  ذل���ك  اأن  واأك�����دت 

فعالية قاعدة بيانات الأمم املتحدة لل�صركات 

غري  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  امل�صتوطنات  يف  ال��ع��ام��ل��ة 

القانونية وحتديثها بانتظام.

االنباط - وكاالت

الكويت  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�صفرية  ج���ددت 

األينا رومانو�صكي، دعم بالدها للجهود التي 

م�صاحلة  حتقيق  اأج��ل  من  الكويت  تبذلها 

ال��ع��م��ل على  اإىل ����ص���رورة  خ��ل��ي��ج��ي��ة، لف��ت��ة 

اإيجاد حل لهذا امللف خالل الفرتة املقبلة.

م��ع �صحيفة  ل��ق��اء  ال�����ص��ف��رية يف  وق��ال��ت 

الكويت  اأم���ري  اإن  ال��ك��وي��ت��ي��ة،  “اجلريدة” 
ال�����ص��ي��خ ���ص��ب��اح الأح����م����د اجل���اب���ر ال�����ص��ب��اح 

امل�صاحلة  حماولة  يف  قيادي  ب��دور  ا�صطلع 

بني الأطراف املعنية.

“بوادر  ت�صجيع  ع��ن  ال�����ص��ف��رية  واأع��رب��ت 

ب���الده���ا  دع�����م  م����وؤك����دة  امل�صاحلة”،  ه�����ذه 

اإي��ج��اد ح��ل وحتقيق ال��وح��دة بني  ل�����ص��رورة 

اأع�صاء دول جمل�س التعاون.

ولفتت اإىل اأن امل�صتفيد الوحيد من هذه 

اخلالفات يف نهاية الأمر هم من و�صفتهم 

على  م�صددة  تعبريها،  بح�صب  “بالأعداء” 
اأنه ل ينبغي منحهم هذه الفر�صة.

من  ك���ل  ق��ط��ع��ت   2017 ح����زي����ران   5 ويف 

وم�صر،  وال��ب��ح��ري��ن  والإم�����ارات  ال�صعودية 

ح�صارا  عليها  وفر�صت  قطر  مع  عالقاتها 

ب��دع��وى دع��م��ه��ا ل���الإره���اب، وه���و م��ا تنفيه 

الدوحة، وتتهم الرباعي بال�صعي اإىل فر�س 

الو�صاية على قرارها الوطني.

تقدمت  الأزم���ة،  حل  �صبيل  يف  وكخطوة 

ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة الأرب��������ع ع����ر ال��و���ص��ي��ط 

لعودة  مطلبا   13 ت�صمنت  بقائمة  الكويتي 

ال����ع����الق����ات، مت��ث��ل��ت اأه���م���ه���ا يف ت��خ��ف��ي�����س 

ال���ع���الق���ة م����ع اإي���������ران، واإن�����ه�����اء ال���ت���واج���د 

واإغ��الق  اأرا�صيها،  على  ال��رتك��ي  الع�صكري 

ق��ن��اة اجل��زي��رة ال��ف�����ص��ائ��ي��ة، وال��ق��ب�����س على 

قطر  يف  يعي�صون  ال����دول  ل��ه��ذه  م��ط��ل��وب��ني 

التي  ال�����ص��روط،  م��ن  وغ��ريه��ا  وت�صليمهم، 

الأم���د، فيما  م��راق��ب��ة طويلة  ب��اآل��ي��ة  رب��ط��ت 

ال�صروط،  هذه  من  اأي  تنفيذ  قطر  رف�صت 

الوطنية،  �صيادتها  يف  تدخال  اإياها  معترة 

وطالبت باحلوار معها دون �صروط.

باملقابل، طلبت قطر علنا، وعر الو�صيط 

ال��ك��وي��ت��ي وم�����ص��وؤويل ال����دول ال��غ��رب��ي��ة، من 

اإىل طاولة  الأرب��ع اجللو�س  العربية  ال��دول 

احلوار، للتو�صل اإىل حل لالأزمة؛ لكن هذا 

مل يحدث حتى الآن.

االنباط - وكاالت

ك���ان الأم��ري��ك��ي��ون م��ن اأ���ص��ل اآ���ص��ي��وي 

املجموعات  اأك��ر عر�صة من  اأفريقي  اأو 

الأخ������رى ل���الإب���الغ ع���ن جت�����ارب �صلبية 

تف�صي  منذ  قوميتهم  اأو  عرقهم  ب�صبب 

كوفيد-19 يف الوليات املتحدة، وفقا مل�صح 

جديد اأجراه مركز »بيو« لالأبحاث.

وذك����ر ح����وايل اأرب���ع���ة م���ن ك���ل ع�صرة 

م�����ص��ت��ط��ل��ع��ة اآراوؤه����������م م����ن الآ����ص���ي���وي���ني 

وال�صود، اأي 39 يف املائة و38 يف املائة على 

التوايل، اأن النا�س ت�صرفوا كما لو كانوا 

غري مرتاحني حولهم ب�صبب عرقهم اأو 

قوميتهم منذ تف�صي املر�س، باملقارنة مع 

27 يف املائة من امل�صاركني من اأ�صل لتيني 

و13 يف املائة من امل�صاركني البي�س.

وباملثل، قال 42 يف املائة من البالغني 

ال�����ص��ود و36 يف امل���ائ���ة م���ن الأم��ري��ك��ي��ني 

الآ�صيويني اأنهم “قلقون من اأن الآخرين 

ق���د ي�����ص��ك��ون ب��ه��م اإذا ارت������دوا ق��ن��اع��ا يف 

الأماكن العامة”، بينما اأثار 23 يف املائة 

من البالغني من اأ�صل لتيني و5 يف املائة 

من املواطنني البي�س نف�س املخاوف.

وك���ذل���ك، ق���ال ح����وايل ث��الث��ة م��ن كل 

ع�صرة اأمريكيني اآ�صيويني، اأو 31 يف املائة، 

ب�صبب  ال��ن��ك��ات  اأو  للقدح  تعر�صوا  اإن��ه��م 

عرقهم اأو قوميتهم منذ تف�صي فريو�س 

ك��ورون��ا اجل��دي��د، يليهم 21 يف امل��ائ��ة من 

البالغني ال�صود، و15 يف املائة من البالغني 

من اأ�صل لتيني و8 يف املائة من البي�س.

ج������ري ال���ص��ت��ط��الع ب��ني 9654 من 
ُ
واأ

البالغني الأم��ري��ك��ي��ني يف ال��ف��رتة م��ن 4 

اإىل 10 يونيو و�صط احتجاجات يف جميع 

الأ�صود  الرجل  مقتل  �صد  البالد  اأنحاء 

جورج فلويد على يد ال�صرطة.

ال���ب���ال���غ���ني  اأغ���ل���ب���ي���ة  اأن  وج������د  ك���م���ا 

الآ�صيويني، اأو 58 باملائة، قالوا اإنه اأ�صبح 

م��ن ال�����ص��ائ��ع اأك����ر اأن ي��ع��ر ال��ن��ا���س عن 

ح�صا�صة  غ��ري  اأو  عن�صرية  نظر  وج��ه��ات 

ع��رق��ي��ا جت����اه ال�����ص��ع��وب الآ���ص��ي��وي��ة عما 

ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ق��ب��ل تف�صي  ك���ان عليه 

اأربعة  قرابة  يعتقد  املقابل،  يف  اجل��دي��د. 

من كل ع�صرة بالغني من البي�س وال�صود 

وال��الت��ي��ن��ي��ني اأن ه���ذا الأم�����ر ب���ات اأك��ر 

�صيوعا الآن.

35 مواجهة في الضفة والقدس المحتلة  خالل اسبوع

رؤساء ووزراء سابقون بأميركا الالتينية  يطالبون برفع الحصانة عن »إسرائيل« 

أمير الكويت يلعب دورا قياديا في حل األزمة الخليجية

األمريكيون اآلسيويون والسود أكثر عرضة لمواجهة التمييز وسط كوفيد-19

االنباط- وكاالت

ان��ف��ج��ار، ج��دي��د ام�����س ال�صبت،  وق���ع 

“مدحج  اإي����ران، وحت��دي��دا يف حمطة  يف 

الأه�����واز جنوب  زرغان” ل��ل��غ��از مب��دي��ن��ة 

غرب اإيران.

واأكد رئي�س دائرة الإطفاء يف حمافظة 

“جنم عن  اإب���راه���ي���م ق���ن���ري،  الأه�������واز 

اأح��د  ان��ف��ج��ار  ح��ري��ق يف امل��ح��ط��ة نتيجة 

اأن��ه  م�صيفا  فيها”،  الكهرباء  حم���ولت 

اإط��ف��اء و15  اإر���ص��ال خم�س ���ص��ي��ارات  “مت 
رج��ل اإن��ق��اذ لإخ��م��اد احل��ري��ق، ول تتوفر 

وذلك  معلومات حول م�صاحة احلريق”، 

ح�صب وكالة الأنباء الإيرانية “اإرنا«.

ويعتر ه��ذا احل���ادث هو الثالث على 

الأرا�صي الإيرانية خالل اأ�صبوع، اإذ �صبقه 

“�صينا  الطبي  املركز  يف  وحريق  انفجار 

�صخ�صا   19 م�����ص��رع  اإىل  واأدى  اطهر” 

واإ�صابة 14 اآخرين ،تاله انفجار يف مبنى 

تابع ملحظة نظنز النووية«.

االنباط- وكاالت

اح���ت���دم���ت اخل����الف����ات داخ������ل الئ���ت���الف 

املكون للحكومة الإ�صرائيلية على خلفية عدة 

كورونا  فريو�س  انت�صار  تو�صع  بينها  م�صائل 

امل�صتجد واملوقف من م�صاألة ال�صم.

واأفادت القناة “12” العرية باأن التناق�س 

باملوقف من م�صاألة  املتعلقة  الت�صريحات  يف 

�صم امل�صتوطنات وتوقيتها بني رئي�س حكومة 

حتالف  وزع��ي��م  نتنياهو  بنيامني  الح��ت��الل 

حالة  يعك�س  غانت�س  –اأبي�س” بيني  “ازرق 
غليان ت�صهدها احلكومة.

واأ�صارت اإىل اأن هناك فر�س لي�صت �صئيلة 

والذهاب  اجل��دي��دة  التوليفة  لن��ف��راط عقد 

نحو انتخابات اأخرى.

وق��ال غانت�س قبل اأي��ام اإن “موعد ال�صم 

وهو الأول من متوز لي�س مقد�ًصا، واأن هناك 

م�صائل ملحة اأكر ومن بينها كورونا«.

ومل مت�س �صاعات حتى رد عليه نتنياهو 

بقوله اإن هناك م�صائل ل ميكنها النتظار اإىل 

حني النتهاء من كورونا، ما يعك�س اخلالف 

الوا�صح بني املع�صكرين حول اأولويات املرحلة.

اأق��دم نتنياهو اخلمي�س  ويف تطور جديد 

على  الكورونا”  “كابينت  جل�صة  اإن��ه��اء  على 

ع���ج���ل ب���ظ���ل اح����ت����دام اخل������الف ب��ي��ن��ه وب���ني 

غانت�س.

وبينت القناة اأن اخلالف كان يدور حول 

نقل �صالحيات متابعة فريو�س كورونا لوزارة 

اجلي�س، م�صرية اإىل اأن نتنياهو دق باملطرقة 

اأي  دون  اجلل�صة  واأن���ه���ى  غ��ا���ص��ًب��ا  اخل�صبية 

اتفاق.

بينما نقل عن م�صوؤول كبري بحزب الليكود 

نتنياهو يح�صر غانت�س وحزبه يف  ب��اإن  قوله 

الزاوية واأن مطالب الأخرية حمقة بالبحث 

ع���ن م��ك��ان��ه داخ�����ل احل���ك���وم���ة ب��ظ��ل هيمنة 

نتنياهو على مفا�صل القرار.

»الثالث خالل أسبوع«... انفجار جديد في إيران

خالفات حادة تعصف بأقطاب 
اإلسرائيلية الحكومة 
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االنباط - وكاالت

امل�������س���ت���وط���ن���ن،  لأط������م������اع  ح��������دود  ل 

امل����دع����وم����ن م�����ن ����س���ل���ط���ات االح����ت����ال 

اأو  ت��ت��وق��ف ع��ن��د ح���ّد  االإ���س��رائ��ي��ل��ي، وال 

يحاولون  فهم  معينة،  جغرافية  منطقة 

ال�������س���ي���ط���رة ع���ل���ى ك����ل ����س���ر م����ن اأر������ض 

فل�سطن.

م������وؤخ������را، رّك�������ز ه��������وؤالء امل���ت���ط���رف���ون 

اع���ت���داءات���ه���م ع��ل��ى ج��ب��ل اجل��م��ج��م��ة، يف 

موقع  وهو  اخلليل،  �سمال  حلحول  بلدة 

1027 م���راً عن  ي��رت��ف��ع  ا���س��رات��ي��ج��ي 

م�������س���ت���وى ����س���ط���ح ال���ب���ح���ر، وي���ط���ل ع��ل��ى 

وال���ط���رق  ت�سور”  “كرمي  م�����س��ت��وط��ن��ة 

“غو�ض  اال�ستيطاين  التجمع  اإىل  املوؤدية 

اأربع”  “كريات  وم�ستوطنة  عت�سيون” 

مغت�سبة  فل�سطينية  اأرا���ض  على  املقامة 

يف حمافظة اخلليل.

جبل  على  امل�ستوطنن  اعتداءات  اآخر 

اجل��م��ج��م��ة ك���ان���ت ام�������ض ال�����س��ب��ت، حيث 

اع��ت��ل��ى ال��ع�����س��رات م��ن��ه��م اجل��ب��ل ف��ج��را، 

الإق��ام��ة  حم��اول��ة  يف  خيمة   14 ون�سبوا 

على  واع��ت��دوا  ج��دي��دة،  ا�ستيطانية  ب��وؤرة 

م�����زروع�����ات امل���واط���ن���ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن 

وق��ط��ع��وا اأ����س���ج���ار ال���ك���رم���ة، ف��ي��م��ا ي�����س��ّر 

اأه�����ايل ح��ل��ح��ول ع��ل��ى م��ن��ع اأي حم��اول��ة 

اأرا�سيهم، حتى لو كلفهم  لا�ستيطان يف 

ذلك اأرواحهم.

االستيطان يهّدد جبل الجمجمة في حلحول

»مصعد البراق«.. مشروع تهويدي لتسهيل اقتحامات المستوطنين

 19 دولة تغلق نوافذ تصنيع السالح في وجه اإلرهابيين

 »أنا مش كافر..بس الجوع كافر«.. انتحار شاب يهز لبنان

ُيغير هوية البلدة القديمة

االنباط - وكاالت

ب�سكل مت�سارع وحثيث، يعمل االحتال 

اأج���زاء  ي��رب��ط  كهربائي  م�سعد  ب��ن��اء  على 

م���ن ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة ب��ال��ق��د���ض امل��ح��ت��ل��ة 

امل�����س��ج��د  اإىل  و�����س����واًل  ال��������راق،  ب�����س��اح��ة 

االأق�سى املبارك.

وي�����س��ع��ى االح����ت����ال، م���ن خ����ال ب��ن��اء 

امل�����س��ع��د ال��ت��ه��وي��دي، اإىل ت�����س��ه��ي��ل ح��رك��ة 

و����س���ول اأع������داد ك���ب���رة م���ن امل�����س��ت��وط��ن��ن 

االأق�����س��ى  امل�سجد  اإىل  االأج��ان��ب  وال�����س��ي��اح 

وت���دن���ي�������ض ب����اح����ات����ه، وك����ذل����ك ال����روي����ج 

ال��رواي��ة  ح�ساب  على  التلمودية  ل��ل��رواي��ة 

الفل�سطينية.

“جلنة  اأ������س�����درت   ،2016 ال����ع����ام  يف 

التخطيط  ل��ق�����س��م  ال��ت��اب��ع��ة  ال��راخ��ي�����ض 

ب��ال��ق��د���ض  االح���ت���ال  ب��ل��دي��ة  يف  والبناء” 

اإ����س���دار ترخي�ض  ع��ل��ى  ب��امل��واف��ق��ة  ق�����راًرا 

الراق”، بن حارة  “م�سعد  بناء  ملخطط 

ال��راق  و�ساحة  القدمية  بالبلدة  ال�سرف 

املا�سقة لاأق�سى، بدعوى ت�سهيل حركة 

امل�ستوطنن وال�سياح.

بحفر  اأواًل  التهويدي  امل�سروع  ويق�سي 

نفق عامودي يف داخل ال�سخر، بعمق نحو 

“كني�ض  ي�سمى  مم��ا  ب��ال��ق��رب  م����ًرا،   25
حل���ارة  ال�����س��رق��ي  ال���ط���رف  ع��ل��ى  املبكى”، 

ال�����س��رف ب��ال��ب��ل��دة ال���ق���دمي���ة، ل��ي�����س��ل اإىل 

م�ستوى �ساحة الراق. ومن ثم حفر نفق 

اأفقي من النقطة نف�سها، بطول نحو 60 

ل�ساحة  ال��غ��رب��ي  ال��ط��رف  اإىل  ت�سل  م���ًرا 

ال����راق، و���س��م��ن ال��ن��ف��ق ال��ع��ام��ودي �سيتم 

ت��رك��ي��ب م�����س��ع��د ك��ه��رب��ائ��ي، وه����ذا ال��ن��ف��ق 

اإىل منطقة �ساحة وحائط  �سي�سكل معًرا 

الراق.

وي����ج����ري ت��ن��ف��ي��ذ امل�������س���روع ع���ل���ى ع���دة 

االحتال  �سلطات  �سرعت  بحيث  مراحل، 

االأوىل  املرحلة  بتنفيذ  املا�سي،  ني�سان  يف 

م���ن���ه، وال�����ذي ي���رب���ط اأج������زاء م���ن ال��ب��ل��دة 

االأق�سى.  الراق و�سواًل  القدمية بحائط 

وفق املخت�ض يف �سوؤون القد�ض فخري اأبو 

دياب.

االح����ت����ال  اأن  دي��������اب  اأب��������و  وي����و�����س����ح 

ي�������س���ت���ه���دف م�����ن خ�������ال ب�����ن�����اء امل�������س���ع���د 

وب�����س��ك��ل  االأوىل  ب���ال���درج���ة  ال���ك���ه���رب���ائ���ي، 

و�سهولة  ال��راق،  وحائط  االأق�سى  مبا�سر 

و�سول امل�ستوطنن اإليه.

و�سول  ت�سهيل  على  امل�سعد  و�سيعمل 

اأع�����داد ك��ب��رة م��ن امل�����س��ت��وط��ن��ن وال�����س��ي��اح 

ب����اب اخل��ل��ي��ل اإىل ال��ب��ل��دة  االأج����ان����ب م���ن 

القدمية )حارة ال�سرف( ومنطقة الراق، 

ثم باب املغاربة و�ساحات االأق�سى.

ول��ت��ن��ف��ي��ذ امل�������س���روع، ي�����س��ع��ى االح��ت��ال 

اإىل ت��غ��ي��ر امل���ع���امل ال��ع��رب��ي��ة االإ���س��ام��ي��ة 

وفر�ض وقائع جديدة يف املنطقة املحيطة 

ب���االأق�������س���ى، وا����س���ت���ح���داث اأم�������ور وواق�����ع 

واحل�سارة  التاريخ  لطم�ض  يهدف  جديد 

الفل�سطينية العريقة. ي�سيف اأبو دياب.

“القطار  م�ستقبًا  امل�سعد  و�سيخدم 

االحتال  �سلطات  تنوي  ال��ذي  الهوائي” 

ت��ن��ف��ي��ذه م���ن حم��ط��ة ال���ق���ط���ار ال��ق��دمي��ة 

اإىل بابي  “البقعة” غربي القد�ض و�سواًل 
وادي  مدخل  حتى  داوود  والنبي  امل��غ��ارب��ة 

حلوة يف بلدة �سلوان.

وب��ح�����س��ب اأب�����و دي������اب، ف�����اإن االح���ت���ال 

متوا�سلة،  حفر  اأع��م��ال  باملنطقة  ي��ج��ري 

ي��ت��خ��ل��ل��ه��ا ا����س���ت���خ���راج ك��م��ي��ات ك���ب���رة من 

االأت�����رب�����ة وال�������س���خ���ور واالآث���������ار ال��ع��رب��ي��ة 

االإ�سامية، والتي يجري نقلها اإىل اأماكن 

اأن����ه ب��ال��ق��رب من  جم��ه��ول��ة. وي�����س��ر اإىل 

امل�سعد التهويدي، هناك مبنى كبر داخل 

�ساحة الراق املطل على االأق�سى ُي�ستخدم 

كمتحف توراتي لرويج الرواية التلمودية 

اأن امل�سروع  “كهنة املعبد«. ويبن  وتدريب 

ال��ت��ه��وي��دي ي���خ���دم ال����رواي����ات وامل�����س��اري��ع 

الراث  وي�ستهدف  املنطقة،  يف  التلمودية 

البلدة  معامل  وتغير  االإ�سامي  العربي 

القدمية وهويتها العربية.

“م�سعد  ا���س��م  امل�����س��ع��د  ع��ل��ى  و�سيطلق 

ال���ي���ه���ودي  ال������ري  ا�����س����م  ع���ل���ى  باروخ”، 

م�ساريف  تبنى  ال���ذي  باروخ”  “كاين 
 2.5( بقيمة  الكهربائي،  امل�سعد  م�سروع 

مليون دوالر.

لدى  االإ�سامي  التعاون  منظمة  ممثل 

يقول  الروي�سي،  اأحمد  ال�سفر  فل�سطن 

ي��ع��د واح�����ًدا م���ن �سمن  امل�����س��ع��د  ب��ن��اء  اإن 

القد�ض  على  االأخطر  م�ساريع هي  �سل�سلة 

واالأق�سى.

اأن ه���ذا امل�����س��روع ال��ت��ه��وي��دي  وي��و���س��ح 

ي�����س��ت��ه��دف ف��ع��ل��ًي��ا االأق�������س���ى وحم��ي��ط��ه، 

م���ط���ال���ًب���ا ب���ال���ع���م���ل ع���ل���ى دع������م ال���ق���د����ض 

و�سكانها ملواجهة مثل تلك امل�ساريع وكافة 

االإجراءات االإ�سرائيلية.

االنباط-وكاالت

بالتعاون  االإي��ط��ال��ي��ة،  ال�����س��رط��ة  حجبت 

مع 13 دول��ة يف االحت��اد االأوروب���ي و5 دول 

اإل��ك��رون��ي��ة ت�ستخدم  م��ن خ���ارج���ه، م��واق��ع 

لتخطيط وتنفيذ هجمات اإرهابية يف اأوروبا 

وت�سنيع االأ�سلحة للذئاب املنفردة

وق���ال���ت ال�����س��رط��ة ال���ت���ي ت��ع��ن��ى ب���االأم���ن 

مقاومة  ن�ساط  من  “كجزء  اإن��ه  ال�سراين، 

اأج��رى  االإن��رن��ت ومكافحته،  االإره���اب على 

رجال �سرطة الريد واالت�ساالت عملية �سد 

االإنرنت”،  عر  املن�سورة  التعليمية  امل��واد 

من  املحتويات  جميع  اإزال���ة  “بهدف  وذل��ك 

ت�����س��ت��خ��دم  اأو رق��م��ي��ة  ت��و���س��ي��ح��ي��ة  ك��ت��ي��ب��ات 

لتخطيط وتنفيذ الهجمات االإرهابية”

م�ساركة  ت�سمنت  “العملية  اأن  وذك���رت 

االأوروب�����ي  امل��رك��ز  م��ن  متخ�س�سة  وح����دات 

ملكافحة االإرهاب )ECTC( وممثلن عن 

13 دول��ة يف االحت��اد  بينها  من  دول��ة،   18
وق���د  خارجه”،  م����ن  دول  و5  االأوروب����������ي 

من�سورة  حمتويات  العملية  هذه  “ا�ستهدف 
ا�ستخدامها  اأو  اإن�ساوؤها  مت  االإن��رن��ت،  عر 

االإره���اب  �سياق  يف  هجمات  �سن  على  للحث 

والفو�سوية  العدائية  التطرف،  اجل��ه��ادي، 

وارتكابها”

ال��ك��ت��ي��ب��ات  “ت�سكل  ب���ال���ق���ول  وخ���ت���م���ت 

التي  والتعليمات  ال�سنع  حملية  االإر�سادية 

مت حتديدها اأثناء العملية، االأداة الرئي�سية 

مدمرة،  اآث��ار  وذات  ذاتيا،  االأ�سلحة  لت�سنيع 

التي  ال��ه��ج��م��ات  ن��اح��ي��ة  م��ن  خ��ا���ض  وب�سكل 

اإىل  اإ����س���ارة  يف  انفرادية”،  ج��ه��ات  ت��ن��ف��ذه��ا 

الذئاب املنفردة

االنباط-وكاالت

عبارة  كافر”،  اجلوع  ب�ض  كافر..  م�ض  “اأنا 
تركها مواطن لبناين على ورقة يف �سارع احلمرا، 

قبل اأن يقدم على االنتحار وينهي حياته، بعدما 

���س��دت ك��ل ال��ط��رق اأم��ام��ه، يف بلد ي��ت��داع��ى فيه 

االأمن االجتماعي واالقت�سادي والنف�سي للنا�ض

وك��ت��ب امل��واط��ن ال��ل��ب��ن��اين، ال���ذي اأق����دم على 

االنتحار، كلماته االأخرة على �سجل عديل، وهو 

ورق��ة ر�سمية تفيد باأنه غر حمكوم عليه باأي 

جنحة اأو جناية، واإىل جانب الورقة علم لبنان

اأن اأنهى الرجل حياته بطلق ن��اري يف  وبعد 

الراأ�ض، ترك لفرة جثة هامدة على الر�سيف 

يف العا�سمة بروت، يف م�سهد �سدم الراأي العام 

اللبناين من �سدة ق�ساوته

وتاأتي احلادثة يف ظل �سعور بالياأ�ض والبوؤ�ض 

و�سل اإليه ال�سواد االأعظم من ال�سعب اللبناين، 

الذي يئن اقت�ساديا منذ اأ�سهر، يف ظل ظروف 

�سيئة مل ي�سهدها لبنان يف تاريخه

وهزت حادثة االنتحار الراأي العام اللبناين، 

وه��م  واأملهم”  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن  “وجع  م���ن  وزادت 

يواجهون اأعنف ظروف معي�سية، يف ظل تردي 

االأو�ساع االقت�سادية، وانهيار �سعر �سرف اللرة 

اللبنانية

وبعيد حادثة االنتحار، جتمع حمتجون يف 

���س��ارع احل��م��را واأط��ل��ق��وا �سرخات �سد الطبقة 

االنهيار،  اإىل  الباد  اأو�سلت  التي  ال�سيا�سية، 

بح�سب و�سفهم

اأظهرت  االأر�����ض،  الع�سرات  اف��ر���ض  وبينما 

لقطات م�سورة اأحد اأقارب ال�ساب وهو ي�سرخ يف 

ال�سارع ويقول: “ابن عمي قتل نف�سه ب�سببكم، 

هذا  اهلل  لعن  ب�سببكم،  اجل���وع  م��ن  نف�سه  قتل 

البلد، لعن اهلل هذه احلكومة وكل ال�سيا�سين”

“ف�سادكم  عليها  كتب  الفتة  �سيدة  وحملت 

االن��ت��ح��ار،  م�سهد  م��ن  م��ت��اأث��رة  وب��ك��ت  قتلنا”، 

للمطالبة  ال�سارع  اإىل  النزول  النا�ض  وطالبت 

بحقوقهم واأ�سقاط الطبقة ال�سيا�سية

و�سفه  ك��م��ا  االأ�سود”،  “اليوم  ي��ن��ت��ه  ومل 

لبنانيون، يف �سارع احلمرا، ففي ج��درا جنوبي 

ب��روت، عر على جثة مواطن م�سنوقا داخل 

القوى  لبنان، وهرعت  ال�سوف بجبل  �سقته يف 

االأمنية واالأدلة اجلنائية للتحقيق ف احلادث

ال��رج��ل  اأن  لبنانية  اإع����ام  و���س��ائ��ل  وذك����رت 

امل�سنوق هو والد لطفلة، ويعمل �سائقا حلافلة 

ركاب

من  الع�سرات  اعت�سم  اخل���ر،  �سيوع  وف���ور 

�سيدا  مدينة  يف  والبا�سات  احل��اف��ات  �سائقي 

جنوبي لبنان، ب�سبب الو�سع االقت�سادي الذي 

اأدى اإىل انتحار زميلهم

كبر  باإحباط  اللبنانين  من  كثر  وي�سعر 

الو�سع  ت��ردي  ب�سبب  ال��ب��اد،  اإليه  و�سلت  مما 

املعي�سي، خ�سو�سا مع عدم قدرتهم على تغير 

ال�سيا�سية  الطبقة  ا�ستجابة  وع���دم  واق��ع��ه��م، 

النا�ض  حل��اج��ات  امل�سوؤولية  موقع  يف  ه��م  وم��ن 

ومطالبهم

ويحوم �سبح اجلوع والفقر يف كثر من بيوت 

اللبنانين، وزادت اأرقام البطالة يف كل املناطق 

اأك��ر من  اأن  اإىل  اإح�����س��اءات  وت�سر  اللبنانية، 

130 األف �سخ�ض فقدوا وظائفهم منذ بداية 
العام احلايل نتيجة االأزمة االقت�سادية

وبح�سب اإح�ساءات البنك ال��دويل، فاإن 50 

الفقر،  خ��ط  حت��ت  ب��ات��وا  اللبنانين  م��ن  باملئة 

و30 ب��امل��ئ��ة م��ن��ه��م حت���ت خ���ط ال��ف��ق��ر امل��دق��ع. 

ل��اأرق��ام  حتديث  اأي  اأن  اإىل  التوقعات  وت�سر 

�سيك�سف مزيدا من الفقر والعوز يف الباد

 بيونغ يانغ: واشنطن أخطأت التقدير 
وال داعي للجلوس مع ترامب

 مسؤول إسرائيلي: نتنياهو جبان 
ويخشى اتخاذ قرارات صعبة

 موسكو تحذر »طالبان« من إغراء 
االستيالء على السلطة بالقوة

 التعديالت الدستورية في روسيا تدخل حيز التنفيذ

االنباط-وكاالت

اأعلنت نائبة وزير خارجية كوريا ال�سمالية 

ت�سوي �سون-هي، ام�ض، اأن��ه ال داع��ي للجلو�ض 

وجها لوجه مع الواليات املتحدة، الأن وا�سنطن 

ملعاجلة  اأداة  اإال  ب��اده��ا  م��ع  احل����وار  تعتر  ال 

اأزماتها ال�سيا�سية

بيان  يف  ال�سمالية  الكورية  امل�سوؤولة  وقالت 

اإمكانية عقد لقاء  علقت به على ما ي�ساع عن 

املتحدة  وال��والي��ات  ال�سمالية  ك��وري��ا  ب��ن  قمة 

الرئا�سية االأمريكية املخطط  قبل االنتخابات 

اإجراوؤها يف نوفمر القادم: “ن�ستغرب جدا من 

ت��داول و�سائل االإع��ام اإمكانية عقد لقاء قمة 

واالأم��ري��ك��ي  ال�سمايل  ال��ك��وري  الزعيمن  ب��ن 

بن  العاقات  يف  احل��ايل  للو�سع  اعتبار  دون 

البلدين”

اإج���راء  م��ن  ع��ن اجل���دوى  ت�سوي  وت�ساءلت 

امل��ت��ح��دة التي  ال��والي��ات  احل���وار والتعامل م��ع 

ال�سمالية  كوريا  �سد  العداء  ب�سيا�سة  تتم�سك 

وال تعطي اأي اعتبار لاتفاقيات ال�سابقة التي 

ال�سابقة؟.  القمة  لقاءات  يف  اإليها  التو�سل  مت 

وقالت: “من الوا�سح و�سوح النهار اأن الواليات 

اإرادت��ه��ا  تبدي  اأن  دون  معنا  �ستجل�ض  املتحدة 

لبدء احلوار على اأر�سية جديدة”

املتحدة  “الواليات  ب���اأن  ت�����س��وي  و���س��رح��ت 

على  ق���ادرة  اأن��ه��ا  اعتقدت  اإذا  التقدير  تخطئ 

اأن تهزنا بوا�سطة عر�ض مفاو�سات معنا، لقد 

و���س��ع��ن��ا ج����دوال ا���س��رات��ي��ج��ي��ا اأك����ر تف�سيا 

مل��واج��ه��ة ال��ت��ه��دي��دات االأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى امل���دى 

ت�سوي  قالت  اجلنوبية،  ك��وري��ا  الطويل”وعن 

“هناك من يعر عن رغبته يف التو�سط بدون 
اعتبار ملا نفكر فيه كجهة معنية باملفاو�سات”، 

اأعربت  اأن  �سبق  التي  �سيئول  ملمحة حلكومة 

عن رغبتها يف ال�سعي لعقد جولة ثالثة من لقاء 

القمة الكوري ال�سمايل - االأمريكي

االنباط-وكاالت

“ال�ساباك” االإ�سرائيلي  قال رئي�ض جهاز 

االأ�سبق، كرمي غيلون: اإن “نتنياهو �سخ�ض 

ج��ب��ان وال ي��ق��وم ب��ات��خ��اذ ق����رارات حا�سمة يف 

حما�ض  م��ع  التعامل  مثل  االأو����س���اع،  جميع 

واإيران، وقدرة حتمله يف غزة

ال��ع��ري��ة،  “هاآرت�ض”  �سحيفة  وبح�سب 

ال�سواريخ  تلقى  نتنياهو  اأن  غيلون،  اأ���س��اف 

واجلميع ي�سغط عليه من اأجل جتريد غزة 

من ال�ساح، ولكنه ال ي�سمح بفعل ذلك، لي�ض 

الأن��ه اأق��ل منهم �سعبوية، بل الأن��ه يخاف من 

اتخاذ ق��رارات �سعبة” وتابع غيلون: “يجب 

علينا التعلم من اأخطائنا يف غزة، واأن ال نقوم 

بتكرارها يف ال�سفة الغربية”

االنباط-وكاالت

اع��ت��ر دب��ل��وم��ا���س��ي رو���س��ي رف��ي��ع اأن حركة 

يف  ال�����س��ل��ط��ة  اإىل  ت��ع��ود  اأن  مي��ك��ن  “طالبان” 
اأم��ا  ائ��ت��اف��ي��ة،  حكومة  م��ن  ك��ج��زء  اأفغان�ستان 

حم���اول���ة اال����س���ت���ي���اء ع��ل��ى ال�����س��ل��ط��ة ب��ال��ق��وة 

ف�ستحول املجتمع الدويل كله �سد احلركة

�سرح بذلك املمثل اخلا�ض للرئي�ض الرو�سي 

اأفغان�ستان، مدير االإدارة الثانية الآ�سيا  ل�سوؤون 

ب���وزارة اخل��ارج��ي��ة زام���ر ك��اب��ول��وف يف برنامج 

تلفزيوين ام�ض ال�سبت

وقال الدبلوما�سي الرو�سي: “�ستعود طالبان 

اأنا  ائتافية..  حكومة  من  كجزء  ال�سلطة  اإىل 

ال اأقول اأن كل طالبان طيبون وم�ساملون. هناك 

الذين  املتطرفن  من  خطرة  �سريحة  بينهم 

لديهم منطق خا�ض بهم، هم يقولون يا جماعة، 

ملاذا يجب اأن نتفق مع تلك الدمى؟ اإذا �سّعدنا 

ف�سيهرب  اأخ��ري��ن،  ل�ستنن  وقاتلنا  ال�سغط 

االأمريكيون على اأي حال و�سناأخذ كل �سيء دفعة 

واحدة، ولي�ض جزءا فقط”

و�سدد كابولوف يف الوقت نف�سه على اأن اجلزء 

حال  يف  اأن��ه  يفهم  “طالبان”  من  “املتعقل” 
االإقدام على مثل هذه املحاوالت لا�ستياء على 

“�سيكون اجلميع مبا يف ذلك رو�سيا،  ال�سلطة، 

�سدهم” ووقعت “طالبان” والواليات املتحدة 

يف فراير املا�سي بالعا�سمة القطرية الدوحة 

اتفاقا الإحال ال�سام يف اأفغان�ستان، �ست�سحب 

يف  اأفغان�ستان  م��ن  جنودها  مبوجبه  وا�سنطن 

اأمنية من  �سمانات  مقابل  �سهرا،   14 غ�سون 

“طالبان”، وتعهدها بعقد حمادثات �سام مع 
حكومة كابل

االنباط-وكاالت

دخ���ل���ت ال���ت���ع���دي���ات ال���د����س���ت���وري���ة امل���ث���رة 

للجدل يف رو�سيا حيز التنفيذ بعد ن�سر الن�ض 

الرئي�ض  وك��ان  ال�سبت  ام�ض  للد�ستور  اجلديد 

ال��رو���س��ي ف��ادمي��ر ب��وت��ن وق���ع على مر�سوم 

بهذه التعديات يف وقت �سابق ويو�سع القانون 

له  ويتيح  بوتن  �ساحيات  اجلديد  االأ�سا�سي 

البقاء يف ال�سلطة حتى عام 2036 يف حال اأُِعْيد 

رو�سيا  يف  املعار�سة  تتهم  املقابل،  ويف  انتخابه 

بوتن باالنقاب على الدولةكان بوتن اأملح اإىل 

هذه التعديات يف خطابه لاأمة مطلع كانون 

ث��ان/ي��ن��اي��ر امل��ا���س��ي، وب��ع��د وق��ت ق�سر، قامت 

ال�ساأن  بهذا  ب��اإع��داد مقرحات  جمموعة عمل 

امل�سروع  اأن  و�سدق عليها الرملان �سريعا، غر 

ك��ورون��ا حيث  اأزم���ة  ب�سبب  ال�سيء  عطل بع�ض 

مت تاأجيل اإجراء اال�ستفتاء الذي كان مقررا يف 

حزيران/ نهاية  يف  ليتم  املا�سي  ني�سان/اأبريل 

يونيو املا�سي وبح�سب بيانات جلنة االنتخابات، 

من  92ر77%  ال��ت��ع��دي��ات  ل�����س��ال��ح  ���س��وت 

اإىل حدوث  املعار�سة  الناخبن وت�سر توقعات 

تزوير لاأ�سوات على نطاق وا�سع، كما قوبلت 

نتائج اال�ستفتاء بانتقادات على امل�ستوى الدويل 

وي��ن�����ض ال��د���س��ت��ور اجل��دي��د اأي�����س��ا ع��ل��ى اإج����راء 

من  االأدن����ى  واحل���د  للمعا�ض  �سنوية  تعديات 

االأجور، وق�سر ال�سماح للزواج فقط على الزواج 

ب��ن رج���ل وام������راأة، وو���س��ع ال��د���س��ت��ور اجل��دي��د 

م�سالح رو�سيا الوطنية فوق القانون الدويل

اإن هذه  ب��وت��ن  ق��ال  الت�سويت،  اأع��ق��اب  ويف 

واالأم��ن  اال�ستقرار  للباد  ت�سمن  التعديات 

اأن  قلوبهم  اأع��م��اق  ي�سعرون يف  النا�ض  واأ���س��اف 

مقرحات النواب وجمموعة العمل مهمة بحق 

للباد
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 تنسيق مشترك بين اإلعالم الرياضي واتحاد الكرة

 برشلونة جاهز للقاء فياريال واصابة اومتيتي

 أبو السميد يحصل على شهادة االحتراف العالمية

االنباط – عمان

�ل���ت����أك���ي���د ع���ل���ى �أه���م���ي���ة ت���ع���زي���ز �أوج�����ه 

�ملج�الت  ك�فة  يف  �ال�سرت�تيجية  �ل�سر�كة 

ك�����ن حم����ور ج��ل�����س��ة �ل��ع��م��ل �مل��و���س��ع��ة �ل��ت��ي 

ل��اإع��ام  �الأردين  �الحت������د  م��ق��ر  ���س��ه��ده��� 

�ل��ري������س��ي وج��م��ع��ت �ل�����س��ي��دة ���س��م��ر ن�����س���ر 

�أ�سرة �حت�د  �أمني ع�م �حت�د كرة �لقدم مع 

�أجمد  �لزميل  برئ��سة  �لري��سي  �الإع���ام 

�لعي��سرة  حممد  �لزميل  وح�سور  �ملج�يل 

مدير د�ئرة �الإعام يف �حت�د �لكرة وكوكبة 

م���ن �ل����زم����اء. و����س��ت��ه��ل �ل���زم���ي���ل �أجم���د 

�ملج�يل �جلل�سة بكلمة �أكد فيه� على �أهمية 

�أ���س��رة  م��ع  �ال�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  تعزيز 

وم��ن��ظ��وم��ة �ل��ك��رة �الأردن���ي���ة �ل��ت��ي ي��ر�أ���س��ه��� 

�حل�سني،  ب��ن  ع��ل��ي  �الأم���ر  �سمو  وي��ق��وده��� 

�لد�ئم  ب�النفت�ح  �سموه  بتوجيه�ت  م�سيد� 

ب�لدور  وم�سيد�  �الإع��ام  و�س�ئل  ك�فة  على 

�ل����ر�ئ����د و�ل���ت����ري���خ���ي مل��ن��ظ��وم��ة �الإع������ام 

�ل���ري��������س���ي يف دع�����م م�������س���رة ك�����رة �ل���ق���دم 

�الأردن����ي����ة ع. و����س��ت��ث��م��ر �ل���زم���ي���ل �مل��ج���يل 

�ىل  �لتو�سل  ع��ن  �ل��ن��ق���ب  لك�سف  �جلل�سة 

م�سرتك  وت��ع���ون  وت��و�أم��ة  م��ب���دئ  �تف�قية 

�لري��سي  ل��اإع��ام  �الأردين  �الحت�����د  ب��ني 

وجل��ن��ة �الإع�����ام �ل��ري������س��ي يف دول����ة قطر 

�ل�سقيقة.

وخ���ال �حل����و�ر �مل��و���س��ع �أك����دت �ل�����س��ي��دة 

�سمر ن�س�ر على �ن �حت�د كرة �لقدم يتطلع 

�مل�ستقبلية  ع��اق��ت��ه  يف  �إ���س��ر�ق���ً  �ك���ر  ل��غ��د 

م��ع �حت�����د �الإع�����ام �ل��ري������س��ي وم��ن��ظ��وم��ة 

�الإع������ام �ل��ري������س��ي ب�����س��ك��ل ع������م، م��ن��وه��ة 

به  �ل��ق��ي���م  ينبغي  �ل���ذي  �ل���دور  �أه��م��ي��ة  �ىل 

يف ه����ذه �مل���رح���ل���ة �حل���رج���ة �ل���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب 

ج�ئحة  ت��د�ع��ي���ت  ملو�جهة  �جل��ه��ود  توحيد 

ن�س�ر  �ل�سيدة  وك�سفت  ك��ورون���.  وف��رو���س 

ع��ن �ن �حت����د ك���رة �ل��ق��دم ���س���ع��ف ج��ه��وده 

يف �مل��رح��ل��ة �ل�����س���ب��ق��ة الجن�����ز �ل��رتت��ي��ب���ت 

ال�ستئن�ف  �لازمة  و�ال�ستثن�ئية  �خل��سة 

دوري  وب����خ����������س����ة  �مل���ح���ل���ي���ة  �مل���������س�����ب����ق�����ت 

�الندية  ت�سحي�ت  �ىل  م�سرة   ، �ملحرتفني 

�ل�سعبة  �لتحدي�ت  على مو�جهة  وحر�سه� 

�ل��ر�ئ��د. و���س��ددت �ل�سيدة  ب��دوره���  و�ل��ق��ي���م 

�لري��سي  �الإع���ام  دور  �أهمية  على  ن�س�ر 

يت�أهب  �ل��ذي  �لوطني  �ملنتخب  �زر  �سد  يف 

�ل��دي���ر(  )خ����رج  ح��سمة  م��و�ج��ه���ت  لثاث 

ونيب�ل  و��سرت�لي�  �لكويت  منتخب�ت  �م���م 

ب��ق��درة �جل��ه���ز  �للعبة  ث��ق��ة �حت����د  جم���ددة 

�لوطني  �ملنتخب  والعبي  و�الإدر�ي  �لفني 

ع���ل���ى �جن�������ز �مل���ط���ل���وب ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل���ه���دف 

خ��ال  ن�����س���ر  �ل�����س��ي��دة  و��ستمعت  �مل��ن�����س��ود. 

�أورده�  �لتي  �ملاحظ�ت  �ىل عديد  �جلل�سة 

�لزماء �حل�سور، وموؤكدة �ن �حت�د �لكرة 

حتقيق  �أج���ل  م��ن  و�سعه  يف  م���  ك��ل  �سيبذل 

مع  �لري��سي  �الإع��ام  �حت���د  تو�جد موفد 

�ملنتخب�ت �لوطنية يف �مل�س�رك�ت �خل�رجية. 

وثمن �حل�سور خال جل�سة �لعمل �ملو�سعه 

�ل������دور �ل����ر�ئ����د �ل�����ذي ت���ق���وم ب���ه م��وؤ���س�����س��ة 

�الإذ�عة و�لتلفزيون كن�قل ر�سمي وح�سري 

و�لتز�م  �الأردين  �ملحرتفني  دوري  ملب�ري�ت 

�ملرتتبة  �مل�ستحق�ت  ك�فة  بت�سديد  �ملوؤ�س�سة 

عليه� لدعم �سن�ديق �الأندية و�الحت�د، كم� 

�لري��سية  �الأردن  قن�ة  بدور  �أ�س�د �حل�سور 

وبح�سب  �لري��سية.  �الأحد�ث  و�بر�ز  بنقل 

�ل��زم��ي��ل حم��م��د ق���دري ح�����س��ن �م���ني �ل�سر 

�حت�د �الإعام �لري��سي �لن�طق �الإعامي، 

�سيخ�س�س  �لري��سي  �الإع���ام  �حت���د  ف���أن 

لتقدمي  �إد�رت�����ه  ملجل�س  �ل��ق���دم��ة  �جل��ل�����س��ة 

مع  �لق�دم  و�لتع�ون  �لعمل  �ألية  �قرت�ح�ت 

�تف�قية  على  �الإط��اع  وكذلك  �لكرة  �حت�د 

�ل����ت�����أوم����ة و�ل����ت����ع�����ون م����ع جل���ن���ة �الإع������ام 

�لري�1�سي يف دولة قطر.

مدريد – وكاالت

�أعلن كيكي �سيتني �ملدير �لفني لرب�سلونة، 

في�ري�ل،  ملو�جهة  �لكت�لوين  فريقه  ق�ئمة 

�ل�  �إط���ر �جلولة  �الأح��د، يف  �ليوم  له�،  �ملقرر 

34 من �لدوري �الإ�سب�ين. و�سهدت �ختي�ر�ت 

�س�مويل  �لفرن�سي  �مل��د�ف��ع  غ��ي���ب  �سيتني، 

�أومتيتي بد�عي �الإ�س�بة. 

وج�����ءت ق���ئ��م��ة ب��ر���س��ل��ون��ة ك���ل��ت���يل:  تر 

�ستيجن – �سيميدو – بيكيه – ر�كيتيت�س – 

بو�سكيت�س – �آرثر ميلو – �سو�ريز – مي�سي 

– جوردي  – جريزم�ن  – لينجليت  – نيتو 
�أل��ب��� – ب��ر�ي��ث��و�ي��ت – �سرجي روب��رت��و – 

 – – بويج  – �إي��ن���ك��ي بين�  – فربو  ف��ي��د�ل 

– مورير  – �أر�وخ����و  – �أن�سو ف���ت��ي  ك���والدو 

بر�سلونة  �أن  يذكر  كوينك�.    – مون�سو   –
ي���ح���ت���ل �مل����رك����ز �ل����ث�����ين يف ج�������دول ت��رت��ي��ب 

بف�رق  نقطة،   70 بر�سيد  �الإ�سب�ين  �ل��دوري 

�ملت�سدر.و�علن  م��دري��د  ري���ل  خلف  نق�ط   4

�س�مويل  �لفرن�سي  تعر�س  بر�سلونة،  ن���دي 

الإ�س�بة  �لكت�لوين،  �لفريق  �أومتيتي، مد�فع 

�لر�سمي  �مل��وق��ع  على  لبي�ن  ووف��ًق���  ج��دي��دة. 

لرب�سلونة، ف�إن �س�مويل �أومتيتي يع�ين من 

�نزع�ج يف �لركبة �لي�سرى. و�أ�س�ر بي�ن �لن�دي 

�لكت�لوين، �إىل �أن �أومتيتي �سيخ�سع للعاج، 

مدى  على  للمب�ري�ت  ع��ودت��ه  وق��ت  ويعتمد 

تع�فيه من �الإ�س�بة.

االنباط-العقبة

�أيلة  و�ح��ة  �سركة  من  وم�س�ندة  بدعم   

�أبو  وليد  �ل��دويل  �مل��درب  ح�سل  للتطوير، 

�لع�ملية  �الح���رت�ف  رخ�سة  على  �ل�سميد 

يف �جل���ول���ف م���ن ر�ب���ط���ة الع��ب��ي �جل��ول��ف 

يح�سل  �أردين  �أول  بذلك  ليكون   ،PGA
على هذه �لرخ�سة �لع�ملية كمدرب جولف 

حم����رتف. وي��ع��ك�����س ه����ذ� �ل��ن��ج���ح ح��ر���س 

ومه�ر�ت  ق��در�ت  تطوير  على  �أيلة  �سركة 

للنج�ح  �أ�س��سية  ب�عتب�رهم ركيزة  كو�دره� 

مو�رده�  لتهيئة  �سعيه�  ظل  يف  و�لتطور، 

�حل�لية  و�لنمو  �لتو�سع  خلطط  �لب�سرية 

متخ�س�سة  ب��ر�م��ج  وط���رح  و�مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 

و�ل�سكن  و�لرتفيه  �ل�سي�حة  قط�ع�ت  يف 

و�ل���ن�������س����ط����ت �مل����ت����ع����ددة. وه����ن�����أ �مل���دي���ر 

للتطوير  �أي��ل��ة  و�ح���ة  ل�����س��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

�أيلة على هذ�  �أ�سرة  �ملهند�س �سهل دودين، 

�ل��ري���دة،  ب��ه��ذه  “�سعد�ء  ق���ئ��ًا:  �الجن�����ز 

وت�أهيله�  �ملحلية  ك��و�درن���  دع��م  ون��و����س��ل 

�مل�ستمر  و�لتطور  للتو�سع  خططن�  ظل  يف 

تطور  و��سرت�جتية  �سمويل  ملخطط  وفق�ً 

يقوم  �ملر�فق  �أف�سل  توفر  �ملع�مل  و��سحة 

�ملهند�س  و�أ���س���ف  متميزة”.  ك��و�در  عليه� 

دودين: “ح�سول �أبو �ل�سميد على رخ�سة 

ر�بطة  �لع�ملية يف �جلولف من  �الح��رت�ف 

�إىل  خ���ط���وة   ،PGA �جل����ول����ف  الع���ب���ي 

�جلولف  ري������س��ة  �أن�سطة  لتطوير  �الم����م 

على  و�إمن���  فقط  �أيلة  م�ستوى  على  لي�س 

�مل�����س��ت��وى �ل���وط���ن���ي و�مل�����س���ه��م��ة يف ن�����س��ر 

�ل��ل��ع��ب��ة. وت��ع��ق��ي��ب���ً ع��ل��ى ه���ذ� �الإجن�����ز ق���ل 

لكبر  م�س�عد�ً  يعمل  �ل��ذي  �ل�سميد  �أب��و 

حمرتيف �جلولف يف �أيلة: “�أن� �سعيد بهذ� 

�الإجن�����ز ومم���ن ل��ل��دع��م �مل��ع��ن��وي و�مل����دي 

منحتني  ح��ي��ث  يل،  �أي���ل���ة  ق��دم��ت��ه  �ل�����ذي 

�جلولف  فلعبة  حلمي.  لتحقيق  �لفر�سة 

و�الع��ت��ز�ز  ب���ل��ف��خ��ر  و�أ���س��ع��ر  �سغفي  مت��ث��ل 

�الع����رت�ف  ع��ل��ى  �ردين  ك������أول  حل�����س��ويل 

�لدويل كمحرتف موؤهل يف �لري��سة �لتي 

�أع�سقه�«.
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االنباط – عمان

���س���ب و�س�بة  6 �الف  �ك��ر م��ن  ���س���رك 

�لث�ين  و  �الول  �ال���س��ب��وع��ني  فع�لي�ت  يف 

و�ل��ب��ن���ء  للعمل  �حل�����س��ني  مع�سكر�ت  م��ن 

وز�رة  ت��ن��ظ��م��ه���  �ل���ت���ي   2020 �ل���رق���م���ي���ة 

�ملوؤ�س�س�ت  من  عدد  مع  ب�لتع�ون  �ل�سب�ب 

�الحملية  و�ملنظم�ت  و�الهلية  �لر�سمية 

م�س�رك   2,268 ���س���رك  ح��ي��ث  و�ل��دول��ي��ة، 

يف  ع��ق��دت  �ل��ت��ي  �ملع�سكر�ت  يف  وم�����س���رك��ة 

�ملع�سكر�ت  م�ستوى  على  �الول  �ال�سبوع 

�ل�سب�ب  م��دي��ري���ت  ومع�سكر�ت  �مل��رك��زي��ة 

�س�رك  فيم�  �ململكة،  حم�فظ�ت  ك�فة  يف 

�ال�سبوع  فع�لي�ت  يف  و�س�بة  �س�ب   4.293

82 م���ع�������س���ك���ر� يف  �ق����ي����م  �ل�����ث������ين، ح���ي���ث 

�ال�سبوع �الول و 164 مع�سكر� يف �ال�سبوع 

�ل��ث���ين يف ك��ل م��ن �مل��ع�����س��ك��ر�ت �مل��رك��زي��ة 

�ل�سب�بية  �ل�سوؤون  مديرية  تنفذه�  �لتي 

�د�رة  مع�سكر�ت  تت�سمن  �لتي  �ل��وز�رة  يف 

�مل�����س���ري��ع و�ل����ري�����دة، �الب�����د�ع و�الب��ت��ك���ر 

�ملعرفة  ومع�سكر  �الف��رت����س��ي،  و�ل��و�ق��ع 

�لعمل،  ل�سوق  �ل�سب�ب  ت���أه��ي��ل  ومع�سكر 

ف���ي���م���� مت���ث���ل���ت م���ع�������س���ك���ر�ت م���دي���ري����ت 

�ل�سب�بية  �مل��ر�ك��ز  تنفذه�  و�لتي  �ل�سب�ب 

مب��ع�����س��ك��ر�ت �أمن�������ط �حل���ي����ة �ل�����س��ح��ي��ة 

ومع�سكر  �الجتم�عي  �لتم��سك  ومع�سكر 

�لزر�عة و�المن �لغذ�ئي )�أكلن� من قد�م 

بيتن�( ومع�سكر �لتعلم عن بعد و مع�سكر 

مع�سكر  و  �ل��وط��ن��ي��ة  و�ل�����س��ام��ة  �الأم�����ن 

�لتطوعي.  �لعمل  و  و�ملر�سد�ت  �لك�س�فة 

وت����ه����دف م���ع�������س���ك���ر�ت �حل�������س���ني ل��ل��ع��م��ل 

ت�ستهدف  و�ل��ت��ي   2020 �لرقمية  و�لبن�ء 

م�س�ركة 31 �لف �س�ب و�س�بة �سمن �لفئة 

ق��در�ت  تعزيز  �ىل  ع���م   24-12 �لعمرية 

�ل�سب�ب من �لتعلم و�لتدريب عرب و�س�ئل 

�ل��ت��و����س��ل �مل��رئ��ي��ة ع��ن ب��ع��د و�إ���س��ت��ك�����س���ف 

و�إمن���ء  �ل�سب�ب،  ل��دى  �لك�منة  �لط�ق�ت 

مو�هبهم يف جم�الت �الإبد�ع .

 سوريا تواجه ايران والعراق وديا

 انطالق مرحلة اعداد حكام الكرة

 موجوروزا تستعد الميركا للتنس

تقارير: عمالقان أوروبيان يحددان 
مبلغا كبيرا لشراء ميسي

�سوريا – وكاالت

�أك���د �إب��ر�ه��ي��م �أب���� زي���د �الأم����ني �ل��ع���م 

�أن �جله�ز �لفني  الحت�د �لكرة �ل�سوري، 

�لتون�سي  �مل��درب  بقي�دة  ق��سيون  لن�سور 

ن��ب��ي��ل م��ع��ل��ول، و�ف����ق ع��ل��ى �ل��ل��ع��ب ودًي���� 

�أب���  �إي���ر�ن و�ل��ع��ر�ق. وق���ل  م��ع منتخبي 

مو�جهة  �إن  �إذ�ع��ي��ة،  ت�سريح�ت  يف  زي��د 

�سبتمرب/  3 يف  ب��ط��ه��ر�ن  �ستكون  �إي���ر�ن 

�ستق�م  �لعر�ق  مب�ر�ة  �أم���  �ملقبل،  �أيلول 

نف�سه.  �ل�سهر  من  �لث�من  يف  �أرب��ي��ل،  يف 

ي��ج��ري  �مل���ح���ل���ي  �الحت��������د  �أن  و�أو������س�����ح 

من  �لد�خلية،  ب���وز�رة  مكثفة  �ت�س�الت 

�أجل تن�سيق ك�فة �الإجر�ء�ت قبل و�سول 

ن��ب��ي��ل م��ع��ل��ول ل�������س���وري����، خ������س��ة �أم����ور 

كورون�.  ج�ئحة  ب�سبب  �ل�سحي  �حلجر 

ب�سبب  �ل���ط���ر�ن  ح��رك��ة  “توقف  و�أمت 

ك���ورون����، ك����ن ور�ء ع���دم ق����دوم م��ع��ل��ول 

وجه�زه �مل�س�عد ملت�بعة مب�ري�ت �لدوري 

�ملحلي، و�إق�مة مع�سكر مغلق يف �سوري�«.

االنباط – عمان

على  مت��وز،   7 �ملقبل  �لثاث�ء  تنطلق 

لل�سب�ب،  �حل�سني  مبدينة  �لبولو  ملعب 

ت���دري���ب����ت ح��ك���م ك���رة �ل���ق���دم، ب������س��ر�ف 

�مل�����درب ف��ه��د ه������س��م، و�ل���دك���ت���ور ح�سن 

مب�ري�ت  ال�ستئن�ف  ��ستعد�د�ً  �خل�لدي، 

�سينطلق  و�لذي   2020 �ملحرتفني  دوري 

3 �آب �ملقبل، من خال مب�ري�ت �ال�سبوع 

�ل�����ث������ين. وح�������س���ب م���������س����وؤول �ل����د�ئ����رة 

�ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  ت�سهد  دروي�������س،  ن������س��ر 

ت��دري��ب���ت ف��ن��ي��ة وب��دن��ي��ة م��ك��ث��ف��ة حل��ك���م 

�ملطلوبة  �جل���ه��زي��ة  ل��ب��ل��وغ  �مل��ح��رتف��ني، 

ق��ب��ل ����س��ت��ئ��ن���ف �ل�������دوري، م���ع م���ر�ع����ة 

خال  �لع�مة  �ل�سامة  �ج���ر�ء�ت  ك�فة 

�ن تبد�أ  �ملق�بل، ينتظر  فرتة �العد�د.يف 

ت��دري��ب���ت �حل���ك����م يف خم��ت��ل��ف �مل��ن���ط��ق، 

مب�ري�ت  الد�رة  ��ستعد�د�  �الح��د،  �ليوم 

و�لدرج�ت. �لبطوالت  مبختلف  �ملو�سم، 

ع���ل���ى ���س��ع��ي��د م��ت�����س��ل، ع���ق���دت �الم����ني 

�ل��ع���م ل��احت���د ���س��م��ر ن�����س���ر، �ج��ت��م���ع���ً 

مع  ُبعد”،  “عن  �ل��ف��ي��دي��و  ت��ق��ن��ي��ة  ع��رب 

ل��ل��وق��وف على مدى   ، �مل��ح��رتف��ني  ح��ك���م 

ج���ه��زي��ت��ه��م و�ح��ت��ي���ج���ت��ه��م، وم��ن���ق�����س��ة 

و�سبل  �لتحكيم،  بق�س�ي�  يتعلق  م���  ك��ل 

تطوير و�الرتق�ء ب�حلكم �الردين.

مدريد – وكاالت

ب������������د�أت �الإ������س�����ب������ن�����ي�����ة ج�����رب����ي����ن����ي 

�أمريك�  لبطولة  �ال�ستعد�د  موجوروز�، 

�أغ�سط�س/ �آو�خ���ر  يف  �مل��ق��ررة  �ملفتوحة 

كون�سيت�  م��درب��ت��ه���  ب��رف��ق��ة  �مل��ق��ب��ل،  �آب 

�الإع��ام��ي  �لفريق  و�أو���س��ح  م�رتينيز. 

�مل�����س��ن��ف��ة  �أن  مب������وج������وروز�،  �خل����������س 

لقبي  و���س���ح��ب��ة  ���س���ب��ق���  ع���مل��ي���  �الأوىل 

ت��ت��درب  وومي���ب���ل���دون  ج����رو����س  روالن 

مل�ستو�ه�.  ت��دري��ج��ي���  لت�سل  �مل��ل��ع��ب  يف 

�أ���س��ب��ه  “�الأمر  م���وج���وروز�:  و���س��رح��ت 

�مل��و���س��م، لكنني  ل��ب��د�ي��ة  ب���ال���س��ت��ع��د�د�ت 

�أت����وق����ف ط�����و�ل ه���ذ�  يف �حل��ق��ي��ق��ة مل 

�الألع�ب  �س�لة  يف  �لتدريب  عن  �لوقت 

�ل��ري������س��ي��ة و�ل��ل��ع��ب يف م��ل��ع��ب م��رت��ني 

ك��ون�����س��ي  م���ع  �أت������درب  �الآن  �أ���س��ب��وع��ي���. 

�لفريق«. وب�قي 

مدريد – وكاالت

م��ع ت��و�ت��ر �الأن��ب���ء ع��ن ع��دم جتديد 

مي�سي  ل��ي��ون��ي��ل  �الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  �ل��ن��ج��م 

�أف���دت  �الآن،  حتى  بر�سلونة  م��ع  عقده 

عماقة  �أوروبية  �أندية  برغبة  تق�رير 

ب��ت��خ�����س��ي�����س م���ب����ل���غ ���س��خ��م��ة ل�����س��ر�ء 

"�لربغوث". خدم�ت 

"�أ�س" �الإ�سب�نية  و�أو�سحت �سحيفة 

�أن ن�ديي ب�ري�س �س�ن جرم�ن �لفرن�سي 

وم���ن�����س�����س��رت ي��ون���ي��ت��د ق����رر� �ل��دخ��ول 

يف م��ن���ف�����س��ة ���س��ر���س��ة ل��ل��ف��وز ب��خ��دم���ت 

�الأ����س���ط���ورة �الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة. ح�����ل ق��رر 

�ل������ربغ������وث �ل����رح����ي����ل ع�����ن �ل���ع���م���اق 

�لكت�لوين، وفق� مل� ن�سرته.

ون���ق���ل���ت �ل�����س��ح��ي��ف��ة ع����ن " ���س��ب��ك��ة 

�أن  �الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة  �سبورت�س"  ف���ر���س��ك��ي 

ك����ا م����ن �ل���ع���م���اق���ني ل��دي��ه��م��� رغ��ب��ة 

120 مليون  �أكيدة يف دفع م� يقرب من 

�ثنني  �أو  الع���ب  �إىل  ب���الإ���س���ف��ة  ي����ورو، 

نظر �لتع�قد مع مي�سي �حل��سل على 

ج�ئزة �لكرة �لذهبية 6 مر�ت.

وذك����رت حم��ط��ة ك���دي��ن��� ���س��ر �الإذ�ع��ي��ة 

33 ع���م���،  ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي،  �أن  �الإ���س��ب���ن��ي��ة 

ي�����س��ع��ر ب��ح���ل��ة م���ن �الإح����ب�����ط م���ن نق�س 

�لنجوم يف �لفريق، ويرغب يف �لرحيل عن 

�أ�سو�ر �لك�مب نو يف نه�ية �ملو�سم �ملقبل.

 وي����غ����ذي ه�����ذ� �ل���ت���ق���ري���ر ت��ك��ه��ن���ت 

�لتي  �ملقبلة  �ملحتملة  �ل��وج��ه��ة  ب�����س���أن 

ت�ستمل  قد  فيم�  مي�سي-  فيه�  �سيلعب 

جمدد�  �لتو�جد  على  �لاعب  خي�ر�ت 

م���ع م���درب���ه �ل�����س���ب��ق ب��ي��ب غ���و�ردي���وال 

�سيتي  م�ن�س�سرت  ل��ن���دي  �لفني  �مل��دي��ر 

�الإجنليزي.

 مشاركة واسعة في معسكرات الحسين الرقمية
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تعزيز التعاون في مكافحة الجائحة 
وإقامة المجتمع الصيني العربي 

للمستقبل المشترك

القول الفصل

ال�صني  فيه  مبا  العامل  على  تداعيات  تركت  التي  امل�صتجد  ك��ورون��ا  فريو�س  جائحة  وج��ه  يف 

مما  والت�صاند،  بالت�صامن  م�صرتكة  معركة  والعربي  ال�صيني  اجلانبان  خا�س  العربية،  وال��دول 

�صاهم يف تعميق العالقات بني اجلانبني واالرتقاء بها اإىل م�صتوى جديد.

كانت  ملا  ال�صدائد.  يف  اإال  اخلا�صة  ال�صداقة  ُتعرف  وال  بالنار،  اإال  اخلال�س  الذهب  ُي�صقل  ال 

ال�صني يف اأ�صعب اأوقاتها يف مكافحة اجلائحة، اأعرب قادة الدول العربية عن ت�صامنهم وتعاطفهم 

القوي  ال�صيا�صي  الدعم  تعبريا عن  الهاتفية،  واملكاملات  والربقيات  الر�صائل  بعث  لها من خالل 

ال�صحة  وزراء  ال���53 الجتماع جمل�س  ال��دورة  واأ���ص��درت  اجلائحة.  مكافحة  ال�صينية يف  للجهود 

لنا  العربية  الدول  ال�صينية يف مكافحة اجلائحة. و تربعت  بيانا يدعم اجلهود  العربية  للدول 

اإ�صاءة  اإليها ب�صدة. ومت  10 ماليني كمامة وغريها من املواد الطبية التي كنا نحتاج  باأكرث من 

يا ووهان”، ومت  “�صد حيلك  بكلمات م�صجعة  العامل  املباين يف  اأعلى  االإماراتي وهو  برج خليفة 

اإ�صاءة االأهرام امل�صرية بلون العلم الوطني ال�صيني يف “عر�س ال�صوء” الرائع، كان االأ�صدقاء 

اإىل ت�صجيع ال�صني بت�صوير مقاطع الفيديو واإر�صال ت�صجيالت االأغ��اين. كانت  العرب يبادرون 

هذه االأعمال احل�صنة توؤثر اأبناء ال�صعب ال�صيني البالغ عددهم 1,4 مليار ن�صمة.

من  تعاين  التي  العربية  ال��دول  مع  ال�صني  تتعاطف  بي�صم”.  عليك  اأرد  خوخا،  يل  »ق��دم��َت 

والر�صائل  الهواتف  العربية عرب  الدول  قادة  بعديد من  �صي جينبينغ  الرئي�س  ات�صل  اجلائحة. 

اجلانب  وقدم  والت�صامن.  التاآزر  بروح  ال�صعوبات  على  التغلب  الرا�صخة يف  اإرادتنا  للتعبري عن 

ك��ب��رية من  ت��وف��ري كمية  م��ن خ��الل  العربية يف مكافحة اجل��ائ��ح��ة  ل��ل��دول  ق��وي��ا  دع��م��ا  ال�صيني 

اجلائحة  ملكافحة  الطبية  والتقنيات  الوقاية  خ��ربات  ال�صني  تقا�صمت  كما  الطبية.  امل�صتلزمات 

الطبيني  اخل��رباء  افرتا�صية بني  اجتماعات  اأي حتفظ، حيث عقدنا  ب��دون  العربية  ال��دول  مع 

عربية.  دول   8 اإىل  الطبيني  اخل��رباء  اأفرقة  واأر�صلنا  عربية،  دول��ة   21 يف  ونظرائهم  ال�صينيني 

لها ال�صتئناف  دعما  وقدمنا  ال�صني،  الطبية يف  امل�صتلزمات  �صراء  على  العربية  ال��دول  و�صاعدنا 

العمل واالإنتاج ب�صكل منتظم.

ظلت ال�صني تدعم الق�صية العادلة لل�صعب الفل�صطيني ال�صتعادة حقوقه الوطنية امل�صروعة، 

قدمت  حيث  اجلائحة.  من  يعاين  ال��ذي  الفل�صطيني  ال�صعب  مل�صاعدة  خا�صة  ترتيبات  وو�صعت 

اإىل وكالة االأمم  واأر�صلت فريق اخلرباء الطبيني اخلا�س، وتربعت باالأموال  له معونات مادية 

املتحدة الإغاثة وت�صغيل الالجئني الفل�صطينيني يف ال�صرق االأدنى.

ال�صني  ت�صرتك  اجلائحة.  مكافحة  يف  واح��د  كرجل  العربية  وال���دول  ال�صني  وتتحرك  تفكر 

ودعا  ال��ع��امل.  يف  اجلائحة  على  وال�صيطرة  الوقاية  �صبل  ح��ول  ال��روؤي��ة  نف�س  يف  العربية  وال���دول 

الرئي�س �صي جينبينغ يف اجلل�صة االفتتاحية للدورة ال�73 جلمعية ال�صحة العاملية دول العامل اإىل 

ت�صافر اجلهود ملواجهة اجلائحة وتفعيل الدور القيادي ملنظمة ال�صحة العاملية وحت�صني احلوكمة 

العاملية يف جمال ال�صحة العامة. كما دعا قادة الدول العربية وجمل�س وزراء ال�صحة للدول العربية 

اإىل تعزيز التعاون مع منظمة ال�صحة العاملية. ورف�س اجلانبان ت�صيي�س اجلائحة  جميع الدول 

وو�صع عالمة جغرافية عليها، مما قدم م�صاهمات مهمة يف ح�صد القوة العاملية ملكافحة اجلائحة.

اأنهما �صريكان  اأخ��رى على  العربية مرة  وال��دول  ال�صني  اأثبتت   يف عملية مكافحة اجلائحة، 

تغريات  كانت  مهما  وال�صراء  ال�صراء  يف  وي�صاركان  املنفعة  يتبادالن  ع��زي��زان  واأخ���وان  حميمان 

م�صتوى  رف��ع  �صاهم يف  الأم��ر  اجلائحة  اجلانبني يف مكافحة  التعاون بني  اإن  الدولية.  االأو���ص��اع 

ال�صراكة اال�صرتاتيجية ال�صينية العربية. يف اجلل�صة االفتتاحية للدورة ال�8 لالجتماع الوزاري 

ملنتدى التعاون ال�صيني العربي املنعقدة يف عام 2018، دعا الرئي�س �صي جينبينغ اجلانبني ال�صيني 

اإىل ت�صافر اجلهود لتعزيز عالقات ال�صراكة اال�صرتاتيجية يف الع�صر اجلديد واإقامة  والعربي 

العربي. يف  اإيجابيا من اجلانب  امل�صرتك، مما القى جتاوبا  العربي للم�صتقبل  ال�صيني  املجتمع 

العامني املا�صيني، �صهد التعاون بني اجلانبني ازدهارا ورخاء يف �صتى املجاالت وحقق نتائج مثمرة.

اأوال، تر�صخت الثقة ال�صيا�صية املتبادلة من خالل تبادل الدعم يف الق�صايا املتعلقة بامل�صالح 

اجلوهرية والهموم الكربى للجانب االآخر. تكثف التوا�صل الرفيع امل�صتوى بني اجلانبني، حيث 

العربية  ال��دول  ق��ادة  ل��الإم��ارات، وق��ام عديد من  الرئي�س �صي جينبينغ بزيارة دول��ة ناجحة  ق��ام 

بزيارة ال�صني، االأمر الذي ُير�صد تطور العالقات ال�صينية العربية ب�صكل م�صتقر وم�صتدام. يدعم 

اجلانب ال�صيني بكل ثبات جهود الدول العربية ل�صيانة االأمن واال�صتقرار وال�صري على الطرق 

الفل�صطيني  ال�صعب  م�صاعي  ثبات  بكل  ويدعم  الواقعية،  ظروفها  مع  تتما�صى  التي  التنموية 

املقابل،  يف  �صيادة.  ذات  م�صتقلة  دولة  اإقامة  هدف  وحتقيق  امل�صروعة  الوطنية  حقوقه  ال�صتعادة 

تقف الدول العربية بكل ثبات اإىل جانب ال�صني يف الق�صايا املتعلقة بتايوان و�صينجيانغ، وتدعم 

اجلهود ال�صينية يف �صيانة االأمن القومي وفقا للقانون يف هونغ كونغ.

النه�صة  ط��م��وح��ات  رب��ط  خ��الل  م��ن  التنموية  اال�صرتاتيجيات  ب��ني  امل��واءم��ة  ت��ع��ززت  ث��ان��ي��ا، 

يف  التعاون  وثائق  على  ال�صني  مع  العربية  ال��دول  وجامعة  عربية  دول��ة   19 وقعت  وثيق.  ب�صكل 

دقة  اأكرث  للجانبني  التنموية  اال�صرتاتيجيات  بني  املواءمة  واأ�صبحت  والطريق”،  “احلزام  بناء 

اإطار  الفعاليات يف  للجانبني يف  املختلفة  االأو���ص��اط  2300 ممثل من  اأك��رث من  و�صارك  وفعالية. 

نحو  اخل��ربات على  بتبادل  اجلانبان  وق��ام  2019 فقط.  عام  العربي يف  ال�صيني  التعاون  منتدى 

معمق ب�صاأن احلكم واالإدارة واال�صتفادة من بع�صهما البع�س.

ثالثا، حقق التعاون العملي املنفعة املتبادلة والك�صب امل�صرتك. يف عام 2019، ازداد حجم التبادل 

العربية  ال��دول  وظلت  �صنوي،  اأ�صا�س  على   %9 مبعدل  والعربي  ال�صيني  اجلانبني  بني  التجاري 

جمتمعة اأكرب م�صدر النفط اخلام لل�صني، وتو�صع اال�صتثمار املتبادل للجانبني ال�صيني والعربي 

بخطوات متزنة، وحقق التعاون ال�صيني العربي يف جمال الطاقة املنخف�صة الكربون اخرتاقات 

م�صروع  مقدمتها  ويف  �صل�س،  ب�صكل  االأم��ام  اإىل  الكربى  امل�صاريع  من  دفعة  تتقدم  حيث  كثرية، 

الطاقة ال�صم�صية املركزة بدبي. وحقق عدد متزايد من الدول العربية اأحالمها الف�صائية مزودة 

�صوداين  ا�صطناعي  قمر  اأول  اإط��الق  ذلك  على  دليل  وخري  ال�صينية،  ب�”اأجنحة” التكنولوجيا 

»SRSS-1« بنجاح. 

املا�صيني،  العامني  يف  ال�صعبي.  التوا�صل  تكثيف  خالل  من  املتبادلة  اال�صتفادة  تعززت  رابعا، 

ال�صينية  اللغة  ال�صني. القت  املجاالت تدريبات يف  6000 كفء عربي يف خمتلف  اأكرث من  تلقى 

ترحيبا من �صعوب ال�صعودية واالإم��ارات وال��دول العربية االأخ��رى. يف وجه االدع��اءات ال�صخيفة 

االأ�صدقاء  مع  ال�صني  تعمل  الدولية،  ال�صاحة  احل�صارات” على  “�صراع  ت��روج  التي  واخلاطئة 

العرب على تر�صيخ قيم اخلري ومقاومة االأفكار ال�صريرة.

       يف الوقت الراهن، ما زالت جائحة فريو�س كورونا امل�صتجد يتف�صى يف العامل، ومل يكن 

اإن موا�صلة تعميق عالقات  ال�صياق،  اليوم. يف هذا  العامل مرتابطا وثيقا كما هو  م�صتقبل دول 

امل�صرتك  للم�صتقبل  العربي  ال�صيني  املجتمع  واإقامة  العربية  ال�صينية  اال�صرتاتيجية  ال�صراكة 

الأمر جاء يف وقته.

يجب على اجلانبني ال�صيني والعربي اأن يكونا �صديقني حقيقيني يعززان الت�صامن والتعاون 

يف جتاوز ال�صعوبات جراء اجلائحة. يجب على اجلانبني ال�صيني والعربي موا�صلة الوقوف كتفا 

بكتف وتبادل الدعم وامل�صاعدة يف املعركة �صد اجلائحة، ويجب موا�صلة رف�س ت�صيي�س اجلائحة 

اأو و�صع عالمة جغرافية عليها، ودعم الدور القيادي واحلا�صم ملنظمة ال�صحة العاملية يف معركة 

العامل �صد اجلائحة، وتقدمي م�صاهمة م�صرتكة يف ق�صية ال�صحة العامة العاملية.

اأن يكونا م�صاهمني يف ال�صالم الدائم واالأمن ال�صائد.  يجب على اجلانبني ال�صيني والعربي 

جهود  وب��ذل  الدولية،  للعالقات  االأ�صا�صية  والقواعد  االأط��راف  تعددية  عن  الدفاع  علينا  يجب 

اإىل ال�صرق  م�صرتكة الإيجاد حل �صيا�صي للق�صايا ال�صاخنة يف املنطقة وا�صتعادة ال�صالم واالأمن 

االأو�صط يف يوم مبكر. �صيقف اجلانب ال�صيني بكل ثبات اإىل جانب ال�صعب الفل�صطيني وتقدمي 

له الدعم وامل�صاعدة كاملعتاد.

اأن يكونا �صريكني حميمني يحققان التنمية امل�صرتكة  يجب على اجلانبني ال�صيني والعربي 

يف  التعاون  والطريق” وتو�صيع  “احلزام  بناء  موا�صلة  علينا  يجب  امل�صرتك.  والك�صب  بالتعاون 

جماالت البنية التحتية والطاقة واالت�صاالت والف�صاء، خا�صة توظيف اإمكانية كامنة للتعاون يف 

االأ�صكال اجلديدة من االأعمال واملجاالت النا�صئة جراء اجلائحة، وموا�صلة اإثراء وا�صتكمال اآليات 

منتدى التعاون ال�صيني العربي.

يجب على اجلانبني ال�صيني والعربي اأن يكونا رائدين لالنفتاح والت�صامح واال�صتفادة املتبادلة 

بني احل�صارتني. يجب الدعوة بكل ثبات اإىل اإزالة �صوء الفهم عرب احلوار ورف�س ربط االإرهاب 

بعرق اأو دين بعينه. ويجب توظيف اإمكانية كامنة للدرا�صة واال�صتفادة املتبادلة بني احل�صارتني 

ال�صينية والعربية على نحو معمق، وتعزيز التوا�صل ال�صعبي، وت�صديد روابط ال�صداقة والتعاون 

بني ال�صعب ال�صيني وال�صعوب العربية.

املتبادل  لالحرتام  اخل�صبة  الرتبة  يف  بجذورها  العربية  ال�صينية  ال�صداقة  �صجرة  ت�صرب 

واملنفعة املتبادلة والك�صب امل�صرتك، و�صتظل را�صخة اأمام عوا�صف واأمطار مهما كانت. طاملا ت�صاند 

وتاآزر اجلانبان ال�صيني والعربي بروح الفريق الواحد، �صيظل املجتمع ال�صيني العربي للم�صتقبل 

امل�صرتك متينا، و�صتقبل العالقات ال�صينية العربية على م�صتقبل اأجمل!

مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي
االنباط- عمان 

 

���ص��راك��ت��ه��ا  ع���ن  االأردن  اأوراجن  اأع���ل���ن���ت 
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جم���ال  يف  ع����امل����ي����اً  AVYA( الرائدة 
االت���������ص����االت وح����ل����ول ال����ت����ع����اون، ل��ت��ق��دمي 

تطبيق Avaya Spaces القائم 

على تكنولوجيا احلو�صبة ال�صحابية، والذي 

العمل عقد االجتماعات وتعزيز  يتيح لفرق 

وامل��وؤ���ص�����ص��ات  كما ميّكن االأفراد  ال���ت���ع���اون، 

يف  ُبعد  عن  وت��ع��اون  ات�صال  قناة  اإن�صاء  من 

اململكة، يف ظل انت�صار جائحة كوفيد19-. 

متكاملة  جمموعة  ال�صراكة  هذه  �صتوفر 

ال��ت��ع��اون يف  ت��ت��ي��ح  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  اأدوات  م���ن 

م��ن�����ص��ة واح��������دة، وال����ت����ي ال ت��ق��ت�����ص��ر ع��ل��ى 

م�������ص���ارك���ة امل���ح���ت���وى وع���ق���د االج���ت���م���اع���ات 

وال�صوت  ال��درد���ص��ة  خ��دم��ات  تت�صّمن  ال��ت��ي 

حلواًل  كذلك  ت�صمل  بل  فح�صب،  والفيديو 

ل���ت���ق���دمي جت���رب���ة ا����ص���ت���خ���دام م����ع����ّززة ع��ل��ى 

م�����ص��ت��وى االج���ت���م���اع���ات امل���رئ���ي���ة ب��ال�����ص��وت 

اإىل  م��ا ي�صل  م��ع��اً  اآن  وال��ف��ي��دي��و، جت��م��ع يف 

م�صارك.  200
ون�����ظ�����را الأن���������ه ت���ط���ب���ي���ق م����ت����واف����ق م��ع 

 Avaya ي�صمن ال����ذك����ي����ة،  ال����ه����وات����ف 

ا�صتخدام  اأ�صلوب  Spaces للم�صتخدمني 
واإدارة  االت�صاالت  لتتّبع  وفّعال  اآم��ن  �صهل، 

�صعوبة  هناك  تكون  عندما  خ�صو�صاً  املهام، 

يف ال�صفر والتنّقل.   

حت��ر���س،  اأن���ه���ا  االأردن  اأوراجن  واأك������دت 

الرقمي  وامل���زود  اململكة  �صريك  باعتبارها 

العمل  جت��ارب  جعل  على  وامل�����ص��وؤول،  الرائد 

ع���ن ُب���ع���د اأك�����رث ���ص��ه��ول��ة و����ص���رع���ة وك���ف���اءة، 

التي  امل�صبوقة  املتغريات غري  خا�صًة يف ظل 

�صتى  يف  اليومية  واملهام  العمليات  �صهدتها 

املجاالت.

و���ص��ّددت ع��ل��ى اأن »ه���ذه اخل��ط��وة ت��واك��ب 

روؤيتها الهادفة اإىل ت�صريع التحّول الرقمي 

على  االأع���م���ال  اأن  اإىل  الف��ت��ة  امل��م��ل��ك��ة«،  يف 

اجلديدة  احل��ل��ول  لتبّني  بحاجة  اختالفها 

والتغريات يف االأ�صواق ومناذج االأعمال، على 

املدى الق�صري واملتو�صط والطويل.

ب��اإم��ك��ان  اأن  االأردن  اأوراجن  واأ����ص���اف���ت 

امل�صاهمة  واملتقدمة  املُبتكرة  التعاون  اأدوات 

ال���ف���اع���ل���ة يف امل�������ص���اع���دة ع���ل���ى ال���ت���ك���ّي���ف م��ع 

حت��دي��ات االأو���ص��اع اجل��دي��دة وال��ت��ي حتّولت 

واملحافظة  ج��دي��د«،  »واق���ع  اإىل  ال��وق��ت  م��ع 

التوا�صل  و�صمان  االأعمال  ا�صتمرارية  على 

الفّعال بني املوظفني اأو مع الزبائن.

االنباط-دبي 

اآل مكتوم،  ال�صيخ حممد بن را�صد  اأعلن �صمو 

نائب رئي�س دولة االمارات العربية املتحدة  رئي�س 

جمل�س الوزراء حاكم دبي، ، عرب ح�صاب �صموه على 

الف�صاء  “نوابغ  برنامج  “تويرت” اإط��الق  موقع 

العرب”، االأول من نوعه عربياً الحت�صان ورعاية 

العرب،  وال��ن��واب��غ  امل��واه��ب  م��ن  جمموعة متميزة 

وتقنياته،  الف�صاء  علوم  يف  وتاأهيلهم  وتدريبهم 

وجتهيزهم باملهارات والقدرات واخلربات الالزمة 

للعمل يف قطاع ال�صناعات الف�صائية، واال�صتفادة 

من الفر�س امل�صتقبلية التي يحملها هذا القطاع 

احليوي على م�صتوى املنطقة، وكي يكونوا جزءاً 

ت�صكل  التي  ة  الفذَّ العربية  العقول  من نخبة من 

اإ�صافًة نوعيًة للمجتمع العلمي العاملي، كما ت�صهم 

واالق��ت�����ص��ادي��ة  العلمية  التنمية  م�����ص��رية  دف���ع  يف 

والب�صرية يف جمتمعاتها.

وغ��ّرد �صموه  بالقول: »تطلق االإم���ارات خالل 

االأيام القادمة »م�صبار االأمل« للمريخ.. اأول مهمة 

برناجماً  اليوم  ونطلق  االأح��م��ر..  للكوكب  عربية 

يف  ل��ل��ت��دري��ب  معنا  ل��الن�����ص��م��ام  ال��ع��رب��ي  لل�صباب 

االم����ارات..  دول��ة  يف  الف�صاء  وتكنولوجيا  ب��رام��ج 

ن�صعى لتاأهيل واحت�صان اجليل اجلديد من علماء 

الفلك والف�صاء العرب.. ن�صعى ال�صتئناف جزء من 

ح�صارتنا العلمية«.

“نوابغ الف�صاء العرب”، الذي  ويوفر برنامج 

تدريبياً  للف�صاء،  االإم�����ارات  وك��ال��ة  عليه  ت�صرف 

ت��خ�����ص�����ص��ي��اً م��ك��ث��ف��اً، ي�����ص��ت��ه��دف ال�����ص��ب��اب ال��ع��رب 

والعلماء  وال��ب��اح��ث��ني  املخت�صني  ال��دار���ص��ني  م��ن 

وامل��ب��ت��ك��ري��ن وامل��خ��رتع��ني م���ن اأ���ص��ح��اب ال��ع��ق��ول 

االإبداعية اخلالقة، حيث ميكن الأي �صخ�س لديه 

وتطبيقاته،  الف�صاء  علوم  جم��ال  يف  كبري  �صغف 

ويتمتع باملوهبة العلمية الت�صجيل يف الربنامج من 

ArabsToSpace.com :خالل املوقع

وي���ت���زام���ن اإط������الق ال���ربن���ام���ج م���ع ب����دء ال��ع��د 

التنازيل ملوعد اإط��الق “م�صبار االأمل”، املقرر يف 

“م�صروع  ثمرة  والذي ميّثل  اجلاري،  يوليو   15
م�صبار  اأول  ليكون  املريخ”،  ال�صتك�صاف  االإم���ارات 

الكوكب االأحمر، يحمل طموح  عربي ال�صتك�صاف 

اإىل  اخل���ارج���ي  ال��ف�����ص��اء  ا�صتك�صاف  ن��ح��و  ال��ع��رب 

م�صتويات علمية جديدة، وي�صهم يف اإعداد كفاءات 

اإماراتية وعربية، وتعزيز املعرفة االإن�صانية يف هذا 

املجال.

العرب”  ال��ف�����ص��اء  “نوابغ  ب��رن��ام��ج  وي���ه���دف 

العلمية  امل��واه��ب  اأ���ص��ح��اب  ورع��اي��ة  احت�صان  اإىل 

على  وم�صاعدتهم  العربي  ال�صباب  من  االإبداعية 

توفري  خ��الل  الف�صاء من  بعلوم  �صغفهم  ترجمة 

االإم���ارات،  دول��ة  املنا�صب يف  التخ�ص�صي  التدريب 

بف�صل ما تتمتع به من اإمكانات وقدرات يف قطاع 

ال�صناعات الف�صائية لديها الذي ُيعّد االأكرث تطوراً 

للح�صول  وتاأهيلهم  العربي،  الوطن  يف  وتقدماً 

على فر�س مهنية يف امل�صتقبل؛ وامل�صاهمة يف تعزيز 

الوطن  يف  الف�صائية  ال�صناعات  قطاع  وتطوير 

ال��ع��رب��ي ع��رب اال���ص��ت��ث��م��ار يف ال���ق���درات وال��ط��اق��ات 

اال�صتثمار  اأهمية  تعزيز  اإىل  باالإ�صافة  العربية، 

الف�صاء  وتكنولوجيا  الف�صائية  ال�����ص��ن��اع��ات  يف 

متعددة اال�صتخدامات والتطبيقات احلياتية كون 

اقت�صاد  دع��م  يف  رئي�صياً  ي�صكل ع�صباً  املجال  ه��ذا 

امل�صتقبل القائم على املعرفة.

ر�سالة حتفيز للعقول العربية

وق���ال ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ال��ه��ول رئي�س جمل�س 

برنامج  “اإطالق  للف�صاء:  االإم���ارات  وكالة  اإدارة 

نوابغ الف�صاء العرب ميّثل ا�صتجابة نوعية لطموح 

االأجيال ال�صاعدة يف املجتمعات العربية نحو تعزيز 

التقدم العلمي واال�صتثمار يف اقت�صاد امل�صتقبل، كما 

العربي  ال�صباب  تطلعات  م��ع  حياً  تفاعاًل  ي�صّكل 

خلو�س جمال �صناعات الف�صاء وابتكاراتها التي 

ترتقي مبختلف جوانب احلياة اليومية.«

واأ�صاف: “االإعالن عن هذا الربنامج بالتزامن 

مع العد التنازيل الإطالق م�صبار االأمل هو ر�صالة 

حتفيز ل��ل��ع��ق��ول ال��ع��رب��ي��ة وال��ط��اق��ات االإب��داع��ي��ة 

الكامنة يف خمتلف اأنحاء الوطن العربي باأنه مهما 

كانت اأحالمهم وطموحاتهم كبرية وال حدود لها 

فاإن ثمة فر�صة حقيقية لهم لتحويلها اإىل واقع 

ملمو�س، واأن النموذج االإماراتي يف تر�صيخ ثقافة 

الالم�صتحيل اإمياناً وفكراً وعماًل ميكن حماكاته 

عربية  عقول  “تاأهيل  بالقول:  م�صيفاً  عربياً”، 

ق��ادرة على االبتكار واالإب���داع وال��ري��ادة والتميز يف 

علوم الف�صاء وتقنياته من �صاأنه امل�صاهمة الفاعلة 

ا�صتدامة  اأك���رث  م�صتقبل  لبناء  العاملي  اجلهد  يف 

للب�صرية«.

من  امل�����ص��ت��م��دة  ال��ربن��ام��ج  “روؤية  اأن  واأو����ص���ح 

اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  فكر 

بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأخ��ي��ه  مكتوم 

القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  نهيان، ويل  اآل  زاي���د 

اأفقاً  الف�صاء  من  جتعل  امل�صلحة،  للقوات  االأعلى 

لطموحات االأجيال اجلديدة، ومن دولة االإمارات 

وبراجمها الرائدة ج��زءاً حيوياً من حراك علمي 

ب�صري ال�صتك�صاف الف�صاء”، الفتاً معاليه بالقول: 

“م�صروع م�صبار االأمل ي�صكل قفزًة هائلًة يف م�صرية 
االزدهار العلمي يف وطننا العربي نحيي من خالله 

العربية  اإ���ص��ه��ام ح�صارتنا  م��ن  ب��ه  نفخر  ت��اري��خ��اً 

االإ�صالمية يف ع�صرها الذهبي يف م�صرية احل�صارة 

االإن�صانية«.

الر�صيدة  قيادتها  خالل  “من  بالقول:  وختم 

اأدرك���ت دول��ة االإم���ارات  ذات ال��روؤي��ة اال�صت�صرافية 

م���ب���ك���راً اأه���م���ي���ة اال���ص��ت��ث��م��ار يف ق���ط���اع ال��ف�����ص��اء 

و�صناعاته وتطوير التقنيات واالبتكارات املرتبطة 

به لدعم التنمية، وهي حري�صة اأي�صاً على جمع 

اخلربات التي راكمتها على مدى ال�صنوات املا�صية 

يف ح��زم��ة ب��رام��ج ت��اأه��ي��ل��ي��ة م��ت��ق��دم��ة ت��دم��ج بني 

التعليم النظري والتدريب العملي الإعداد كفاءات 

متمّر�صة ومتكني جيل جديد موؤهل من الكوادر 

ذخ��راً  ت��ك��ون  الف�صاء  ق��ط��اع  يف  العلمية  العربية 

الأوطانها وجمتمعاتها.«

مزايا للنوابغ العرب

ويقدم برنامج “نوابغ الف�صاء العرب” قائمة 

مزايا خا�صة للمواهب والكفاءات العلمية العربية 

التي تن�صم اإليه، ت�صمل توفري تدريب متخ�ص�س 

اأعلى  �صمن  الف�صاء  وتكنولوجيا  ع��ل��وم  يف  لهم 

واإق��ام��ة مدتها ثالث  ال��ع��امل،  العلمية يف  املعايري 

���ص��ن��وات يف دول�����ة االإم��������ارات م��غ��ط��اة ال��ت��ك��ال��ي��ف، 

تعليمية  ِم���َن���ح  ع��ل��ى  ح�����ص��ول��ه��م  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

جمموعة  ب��ن��اء  يف  وم�صاهمتهم  م��ال��ي��ة،  وح��واف��ز 

وت��وف��ري  االإم�������ارات،  يف  متقدمة  �صناعية  اأق���م���ار 

فر�س مهنية م�صتقبلية لهم، واإتاحة الفر�صة لهم 

للم�صاركة مع الفرق البحثية والعلمية االإماراتية 

يف عدد من الربامج وامل�صاريع اخلا�صة بتكنولوجيا 

الف�صاء يف الدولة.

العرب”  الف�صاء  “نوابغ  برنامج  م��دة  وتبلغ 

وعملية  نظرية  تدريبات  تتخللها  �صنوات،  ث��الث 

الراهنة  امل�����ص��اري��ع  يف  عملية  وم�����ص��ارك��ات  �صاملة، 

االإم����ارات  وك��ال��ة  عليها  تعمل  ال��ت��ي  وامل�صتقبلية 

اأع�����ص��اء ال��ربن��ام��ج،  للف�صاء، مب��ا ي���رثي ق����درات 

ويوؤهلهم م�صتقباًل لرفد برامج الف�صاء العربية 

باملهارات واخلربات التي حتتاجها.

باب  العرب”  الف�صاء  “نوابغ  برنامج  ويفتح 

امل��واه��ب  اأ���ص��ح��اب  ل��ك��ل  ال��ربن��ام��ج  يف  الت�صجيل 

العلمية والقدرات االإبداعية يف العامل العربي من 

اأو  علوم  يف  واملتخ�ص�صني  والباحثني  املخرتعني 

تكنولوجيا الف�صاء، اأو من ميتلكون �صغفاً وطموحاً 

يف ه���ذ امل���ج���ال احل����ي����وي، ح��ي��ث ت��خ�����ص��ع ط��ل��ب��ات 

�صاملة  تقييم  عملية  اإىل  ب��ال��ربن��ام��ج  االل��ت��ح��اق 

اأ�صحابها واإجنازاتهم العلمية  بناء على موؤهالت 

والبحثية.

طموح ال يعرف امل�ستحيل

“نوابغ الف�صاء العرب”، عرب  وي�صهم برنامج 

متميزة  عربية  م��واه��ب  نخبة  ورع��اي��ة  احت�صان 

علمياً وبحثياً، يف اإعداد جيل عربي متمكن علمياً 

الف�صاء،  وتكنولوجيا  ع��ل��وم  جم��ال  يف  وم��ع��رف��ي��اً 

كما يدعم القطاع الف�صائي وال�صناعات املرتبطة 

ال��ع��رب��ي، ليحفز برامج  ال��ع��امل  ال��ق��ط��اع يف  ب��ه��ذا 

ويلهم  العربي،  امل�صتوى  على  الف�صاء  ا�صتك�صاف 

جياًل عربياً جديداً من الن�سء الذي يوؤمن باأفكاره 

على  لتطبيقها  واملعرفة  الروؤية  وميتلك  املبتكرة 

اأر�س الواقع ويجرتح احللول للتحديات وميتلك 

امل�صتحيل؛ على االأر����س كما يف  طموحاً ال يعرف 

الف�صاء.

االنباط-عمان

ال�صركة  ل��الإل��ك��رتون��ي��ات،  ���ص��ام�����ص��وجن  اأع��ل��ن��ت   

ال���رائ���دة ع��امل��ي��اً يف ���ص��وق ���ص��ا���ص��ات االأل����ع����اب*، عن 

جت�صد  ال��ت��ي   ،Odyssey G9 �صا�صة  اإط����الق 

اجليل التايل يف جمموعة �صا�صات االألعاب املنحنية 

Odyssey. وكانت �صام�صوجن قد ك�صفت ال�صتار 
عن هذه ال�صا�صة اجلديدة خالل فعاليات معر�س 

اإىل  جنباُ   ،2020 اال�صتهالكية  االإل��ك��رتون��ي��ات 

اإطالقها  مت  ال��ت��ي   G7 االأل��ع��اب  مع�صا�صة  جنب 

بت�صميمها  اجل���دي���دة  ال�����ص��ا���ص��ة  وت��ت��م��ي��ز  م���وؤخ���راً، 

ع��ل��ى ن��ح��و خم��ت��ل��ف ل���الرت���ق���اء ب��ت��ج��ارب االأل���ع���اب 

العنا�صر  ب��ني  ال��ت��ايل، ع��رب اجل��م��ع  امل�����ص��ت��وى  اإىل 

الرئي�صية للعب: م�صتوى عاٍل من االنحناء، تفاعل 

غامر وجودة �صورة مثالية.

���ص��ا���ص��ات االأل���ع���اب اجل��دي��دة على  اأداء  وح�����ص��ل 

 ,TÜV Rheinlandاعتماد من قبل موؤ�ص�صة

ال��رائ��دة يف جمال  الدولية  املنظمات  اإح��دى  وه��ي 

االألعاب  �صا�صة  التي منحت  �صهادات االعتماد  منح 

وعالية  رادي����ان   1000 االن��ح��ن��اء  ذات  اجل��دي��دة 

مريحة  “�صا�صة  ���ص��ه��ادة  ���ص��ام�����ص��وجن  م���ن  االأداء 

�صا�صة  اأول   Odyssey G9وتعترب للعني”. 

األ����ع����اب ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ق���ط���اع م��ع��ت��م��دة ل��دع��م 

من  ميكنها  م��ا   ،  +  HRD10 ب��دق��ة  امل��ح��ت��وى 

توفري االألعاب واملحتوى بجودة رائعة عرب اجلمع 

 Quantum dot بني تقنية العر�س النقطي

. HDR1000ولوحة

اإ�صافة اإىلذلك، ح�صل الت�صميم املبتكر ل�صا�صة  

 CES االب��ت��ك��ار  ج��وائ��ز  Odyssey G9على 
وملحقاته. الكمبيوتر  جهاز  فئة  يف   2020

وق������ال ����ص���ي���وج ج����ي ك���ي���م، ال���ن���ائ���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

لرئي�س ق�صم �صا�صات العر�س يف �صركة �صام�صوجن 

اإىل حمفظة   G9 �صا�صة  “تن�صم  لالإلكرتونيات: 

 Odysseyطراز من  اجلديدة  العر�س  �صا�صات 

االألعاب  اإطالق�صا�صة  االإع���الن عقب  ه��ذا  وي��اأت��ي   ،

ه��ذا  ���ص��اب��ق  وق���ت  يف   Odyssey G7املنحنية

األعاب  �صا�صة  اأول  اجلديدة  ال�صا�صة  وتعترب  العام. 

على م�صتوى القطاع بدرجة انحناء 1000 عالية 

االأداء مع جودة �صورة QHDمزدوجة ومذهلة، 

االألعاب  �صا�صات  ما يعزز ريادة �صام�صوجن يف �صوق 

ال��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث ت��وا���ص��ل دف���ع ح���دود االب��ت��ك��ار من 

ال��رائ��دة  ومفاتهيمالت�صميم  التكنولوجيا  خ��الل 

اإط��الق  ع��رب  حر�صنا  وق��د  القطاع.  م�صتوى  على 

�صا�صات  ت�صكيلة  ت�صميم  اإع����ادة  G9على  �صا�صة 

االألعاب املنحنية اجلديدة من �صام�صوجن على نحو 

جذري ملنح الالعبني جتربة جديدة وغامرة”.

�صا�صات  اب��ت��ك��ارات  ب��اأح��دث   G9 �صا�صة  تتميز 

العر�س من �صام�صوجن التي تركز على احتياجات 

ال���الع���ب���ني م����ن ال�������ص���رع���ة واال����ص���ت���ج���اب���ة واحل����د 

باأف�صل  لتزويدهم  الت�صوي�س  عوامل  من  االأدن���ى 

 G9 االأل��ع��اب  �صا�صة  وتعد  ممكنة.  األ��ع��اب  جتربة 

الدقة  عالية  عر�س  �صا�صة  اأول  بو�صة   49 قيا�س 

)DQHD ، دقة 5120 × 1440( يف العامل 

عميق  رادي���ان   1000 انحناء  معدل  توفر  والتي 

امل��زاي��ا  م��ن  بالعديد  ال�صا�صة  تتميز  كما  وغ��ام��ر. 

هرتز،   240 يبلغ  �صريع  حتديث  كمعدل  املبتكرة 

1 مللي ثانية، وجودة �صورة  ووقت ا�صتجابة يبلغ 

 QHD ب��دق��ة  وال��ن��ق��اء  ال��دق��ة  QLEDفائقة 
امل����زدوج����ة. وت���دع���م اأح������دث ���ص��ا���ص��ات االأل���ع���امب���ن 

 NVIDIA G-SYNC®معايري �صام�صوجن 

 Adaptive و   **  Compatibility
لتجربة   DP1.4 ال��ع��ر���س  منفذ  Syncعلى 
باحلركة  التاليمعززة  امل�صتوى  م��ن  غ��ام��رة  لعب 

الديناميكية وال�صل�صة. 

شراكة بين أورانج األردن و »أڤايا« لتوفير حلول العمل 
»Avaya Spaces« عن ُبعد

بالتزامن مع العد التنازلي لصعود أول مسبار عربي نحو المريخ

إطالق برنامج »نوابغ الفضاء العرب«

Odyssey G9سامسونج تطلق شاشة األلعاب المنحنية 
األولى من نوعها في العالم


