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االثنني   19  حمرم  1442 هـ  - املوافق   7  اأيلول  2020 م - العدد  5444   - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

منظومة لشمول العمالة الزراعية والحرة نأمل بتحسن واستقرار الوضع الوبائي
بتأمينات الضمان االجتماعي  الملك: مقبلون على استحقاق 

دستوري وانتخابات نيابية

الصحة : تسجيل 53 إصابة محلية بـ »كورونا« و56 حالة شفاء

الرزاز .. إعادة تدريجية 
لخدمة العلم بشكل جديد

االنباط - وكاالت

 ق��ل��ي��ل م���ن االن���ت���ه���اك���ات ال���ت���ي ي��ت��ع��ر���ض لها 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون ع���ل���ى اأي�������دي ج���ن���ود اجل��ي�����ض 

الغالبية  مت��ر  فيما  توثيقها،  يتم  االإ�سرائيلي 

العظمى دون الك�سف عنها اأو حماكمة مرتكبيها

هذا ما ك�سفت عنه �سحيفة هاآرت�ض العربية، 

�سرطة  من  جنود   5 حماكمة  من  يومني  قبل 

ح��ر���ض احل����دود االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، الرت��ك��اب��ه��م 14 

لدى  فل�سطينيني،  عمال  بحق  م��روع��ا  اع��ت��داء 

دخولهم البالد للعمل

** ت�سريب يك�سف جرائم اإ�سرائيلية

 13 اتهام �سد اجلنود يف  ومت تقدمي الئحة 

يف  امل��رك��زي��ة  باملحكمة  امل��ا���س��ي،  اآب  اأغ�سط�ض/ 

بئر ال�سبع )جنوب(، الرتكابهم �سل�سلة جرائم، 

املربح، وتعذيب  وال�سرب  امل�سلح،  ال�سطو  بينها 

واإت��الف  االأم��ان��ة،  والتهديد، وخيانة  االأب��ري��اء، 

االأدلة

وارت��ك��ب��ت ت��ل��ك اجل���رائ���م ب�����س��ك��ل ي��وم��ي منذ 

منت�سف يوليو/ متوز، عندما مت اإغالق حاجز 

الغربية  ال�سفة  جنوبي  اخلليل،  جنوبي  ميتار 

املحتلة، ب�سبب فريو�ض كورونا

اتهام  الئحة  تقدمي  �سرعة  ال�سحيفة  وع��زت 

الفظائع  توثيقهم  اإىل  اخلم�سة،  اجل��ن��ود  �سد 

اأم��ام  بها  للتفاخر  العمال  بحق  ارتكبوها  التي 

زمالئهم، ثم ت�سريبها الحقا

التفا�صيل �ص »10«

 الجحيم اإلسرائيلي .. جرائم تحت جنح الظالم بحق عمال فلسطينيين

لتعزيز الكادر الطبي في مستشفيات البشير

جابر : طلبنا استثناء لتعيين 300 ممرض 
و100 طبيب 

الدول الـ 100 األكثر أمانا في ظل »كورونا«

 وزير األوقاف يحذر من المساس 
بالعاملين بالمسجد األقصى

منصة زين تشارك في المخيم التدريبيي 
لمركز األمن العام لالبتكار والتطوير

الفايز: األردن قطع شوًطا معقوًلا في 
تعزيز ثقافة التبرع باألعضاء

 نبضات خدعت الجميع.. بيروت 
تفقد »األمل األخير«

االنباط-عمان

واملقد�سات  وال�����س��وؤون  االأوق���اف  وزي��ر  ح��ذر 

اال�����س����الم����ي����ة ال����دك����ت����ور حم���م���د اخل���الي���ل���ة، 

م���ن االع����ت����داءات امل���ت���ك���ررة م���ن ق��ب��ل ���س��ل��ط��ات 

االإ�سالمية،  االأوق��اف  موظفي  على  االحتالل 

وم���ن ا���س��ت��دع��ائ��ه��م امل�����س��ت��م��ر ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق، وم��ن 

عملهم  م��واق��ع  ع��ن  اب��ع��اده��م  اأو  اعتقالهم  ث��م 

حبهم  لقتل  وال�����س��ع��ي  لرتهيبهم  امل�����س��ج��د،  يف 

واجبهم. �سبيل  يف  وتفانيهم 

ام�ض  بيان �سحايف  االأوق��اف يف  وزي��ر  وق��ال 

اأوق���اف  االأح����د، اإن ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني يف دائ���رة 

ال��ق��د���ض وح���را����ض امل�����س��ج��د االأق�������س���ى امل��ب��ارك 

لوزارة  اإدارياً  يتبعون  القد�ض،  اأوقاف  وجمل�ض 

االأوقاف.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

يف اإط�����ار ال�����س��راك��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي 

خالل  من  العام  االأم��ن  مديرية  مع  جتمعها 

امل���دي���ري���ة؛  م���رك���ز االب���ت���ك���ار وال���ت���ط���وي���ر يف 

 )ZINC( ل���الإب���داع زي���ن  م��ن�����س��ة  ���س��ارك��ت 

من  امل��رك��ز،  اأق��ام��ه  ال��ذي  التدريبي  املخيم  يف 

خ����الل جم��م��وع��ة م���ن اخل�����رباء م���ن ���س��رك��اء 

امل��ن�����س��ة ك��م��ت��ح��دث��ني وم���درب���ني يف ف��ع��ال��ي��ات 

اإىل ج��ان��ب خ����رباء وخم��ت�����س��ني من  امل��خ��ي��م، 

الذي  املخيم  وا�ستمل  العام.  االأم��ن  مديرية 

م�ساركاً   60 وح�سره  اأ�سبوعني  مل��دة  ا�ستمر 

م��ن ال�����س��ب��اط و���س��ب��اط ال�����س��ف م��ن اأ���س��ح��اب 

العام. االأمن  االبتكارية من مرتبات  االأفكار 
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االنباط-عمان

رع�����ى رئ���ي�������ض جم���ل�������ض االأع�����ي�����ان ف��ي�����س��ل 

للتربع  اإعالمية  حملة  االأح��د،  ام�ض  الفايز، 

ب���االأع�������س���اء، اأط��ل��ق��ت��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة االأردن����ي����ة 

�سمو  ب��رئ��ا���س��ة  ب��االأع�����س��اء  ال���ت���ربع  ل��ت�����س��ج��ي��ع 

االأم����ري رع���د ب���ن زي����د، ب��ال��ت��ع��اون ودع����م من 

من  “�سكيت�ض...  �سعار  حتت  االأعيان،  جمل�ض 

حياة”. بعدي 

���س��وًط��ا  ق��ط��ع  االأردن  اإن  ال���ف���اي���ز:  وق�����ال 

ب��االأع�����س��اء،  ال��ت��ربع  ثقافة  تعزيز  يف  م��ع��ق��واًل 

انقاذ  يف  �ساهمت  التي  اجلمعية  جهود  مثمًنا 

حياة العديد من املواطنني واإعادة االأمل لهم 

جديدة. حياة  ومنحهم 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

اأع���ل���ن رئ���ي�������ض ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ع���م���ر ال�������رزاز اأن   

احل���ك���وم���ة ويف اط����ار ���س��ع��ي��ه��ا مل���واج���ه���ة حت���دي���ات ال��ف��ق��ر 

على  �ستعمل  ال�سباب  ق���درات  يف  واال���س��ت��ث��م��ار  وال��ب��ط��ال��ة 

جديد. وقالب  ب�سكل  العلم  خلدمة  تدريجية  اإعادة 

اإن  وقال الرزاز خالل كلمته اال�سبوعية ام�ض االأحد: 

وزارة العمل والقوات امل�سلحة االأردنية - اجلي�ض العربي 

التدريجي  للتنفيذ  التف�سيلية  اخلطوط  بو�سع  �ستبداآن 

العلم. خلدمة 

�ستكون  ال��ع��ل��م  خ��دم��ة  اأن  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض  اأع��ل��ن  ك��م��ا 

تعمل،  ال  معينة  عمرية  لفئة  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  يف  اإل��زام��ي��ة 

ولي�ست على مقاعد الدرا�سة اأو خارج البالد، و�ستت�سمن 

ولفت  االأ�سبوع.  ه��ذا  خ��الل  الحقا  عنها  �سيعلن  معايري 

امل�ستمرة. امللك  جاللة  توجيهات  اإىل  الرزاز 
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االنباط-عمان

 ق���ال وزي���ر ال�����س��ح��ة ال��دك��ت��ور ���س��ع��د ج��اب��ر، 

اإن ال�����وزارة ط��ل��ب��ت وب�����س��ك��ل ع��اج��ل م��ن رئ��ا���س��ة 

خالل  ممر�ض   300 لتعيني  ا�ستثناء  ال��وزراء 

ه���ذا اال���س��ب��وع، و100 ط��ب��ي��ب خ���الل ال��ف��رتة 

يف  احلا�سل  النق�ض  لتعزيز  القادمة  القريبة 

يف  ال�سيما  لها،  التابعة  ال�سحية  املواقع  بع�ض 

الب�سري. م�ست�سفيات 

ج���اء ذل���ك خ���الل اج��ت��م��اع م��ع م��دي��ر ادارة 

زريقات،  حممود  الدكتور  الب�سري  م�ست�سفيات 

�سامح  املدنية  اخل��دم��ة  دي���وان  رئي�ض  بح�سور 

ال���ن���ا����س���ر، ل��ب��ح��ث ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

الطبية  ل��ت��ق��دمي اخل��دم��ة  ال���الزم���ة  ب��ال��ك��وادر 

للمواطنني على اكمل وجه.

وب����ني ال���دك���ت���ور ج��اب��ر ان ال������وزارة و���س��ع��ت 

لتعزيز  واملتو�سط،  القريب  املديني  على  خطة 

امل�ست�سفيات بالكوادر من خمتلف التخ�س�سات، 

امل��دن��ي��ة،  اخل��دم��ة  دي���وان  م��ع  بالتن�سيق  وذل���ك 

ام�ض  الب�سري  تزويد م�ست�سفى  �سيتم  انه  مبينا 

ال��ك��وادر م��ن خمتلف  وت��دوي��ر  18 مم��ر���س��ا،  ب�

املواقع ال�سحية بحيث يراعى توزيعها بال�سكل 

املنا�سب وح�سب االعداد املمكنة.

وط�������ل�������ب ال��������دك��������ت��������ور زري����������ق����������ات خ������الل 

فنيي   10 ب� امل�ست�سفى  تزويد  االجتماع،�سرورة 

تخدير،.
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االنباط- ترجمة عامر ملكاوي 

 وفًقا لت�سنيف مت اإ�سداره موؤخًرا  اأ�سبحت 

اأمل���ان���ي���ا ه���ي ال���دول���ة االأك�����ر اأم����اًن����ا يف ال��ع��امل 

من  كل  تليها    .COVID-19 ل�  بالن�سبة 

التي   ، �سوي�سرا  اجلنوبية.   وكوريا  نيوزيلندا 

ال���راب���ع.   امل���رك���ز  اإىل  ت��راج��ع��ت   ، االأوىل  ك��ان��ت 

، واأ����س���رتال���ي���ا  امل���رت���ب���ة اخل��ام�����س��ة  ال���ي���اب���ان يف 

وال�سني يف املركز ال�ساد�ض وال�سابع.

املرتبة  االآن  املتحدة  الواليات  احتلت   فيما 

وال�سني  وفيتنام  املجر  وراء  ت��زال  وال   ،  55
وبلغاريا. وماليزيا 

اأخطر الدول؟

التقرير  ح�سب  الدول  باأخطر  يتعلق  وفيما 

ف��ك��ان��ت  اأر������ض ال�����س��وم��ال وج���ن���وب ال�����س��ودان 

ومايل. واأفغان�ستان 

 Deep جم��������م��������وع��������ة  واأ�����������������س����������������درت 

للدول  ت�سنيًفا  م��رة  الأول   Knowledge
 COVID-19 ل���  ال��ع��امل  اأم���اًن���ا يف  االأك���ر 

بتحديث  ال��ف��ك��ر  م��رك��ز  ق���ام  االآن  ي��ون��ي��و.   يف 

حول  تقرير  اإ���س��دار  واأع��اد  ومنهجيته  بياناته 

لي�ض  الرتتيب  اأم��اًن��ا.   واملناطق  البلدان  اأك��ر 

م���ا ي��ت��وق��ع��ه م��ع��ظ��م ال��ن��ا���ض: ال ي��ت��ع��ل��ق االأم���ر 

عدد  اأو   ، حالًيا  املوجودة  االإ�سابات  بعدد  فقط 

 COVID-19 فيها  ت�سبب  التي  الوفيات 

معقدة  ب�سل�سلة  االأم��ر  يتعلق   ، ذل��ك  م��ن  ب��داًل 

م���ن ال��ت��ق��ي��ي��م��ات ح���ول ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��وام��ل 

اإىل  اإ�سافة  وال�سيا�سية.   واالقت�سادية  الطبية 

ذلك ، فاإنها تزيد اأو تنق�ض نتيجة البلد.

ك��ان��ت  اإذا  مب����ا  ك����ث����رًيا  االأم�������ر  ي��ت��ع��ل��ق  وال 

ال�����دول�����ة ق����د ت���ع���ر����س���ت ل�������س���رب���ة ق����وي����ة م��ن 

اأن  من  الرغم  على   - ال  اأم   COVID-19
كانت  اإذا  ما  ا  اأي�سً ولكن   - بالتاأكيد  مهم  ه��ذا 

لتدابري  اجتماعي  وقبول  �سيا�سية  اإرادة  هناك 

ك��ان��ت  اإذا  ال�����س��ح��ي واالإغ���������الق.  م���ا  احل���ج���ر 

ت��ت��ع��اون ب�سكل  احل��ك��وم��ات ال��وط��ن��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة 

امل��راق��ب��ه  ب��ق��وة  االأم���ة تتمتع   ك��ان��ت  اإذا  ج��ي��د.  

وما مدى  ق��وي.   ونظام طبي  اجليد  والر�سد 

اأم���ام اال���س��ط��راب االق��ت�����س��ادي  ال��دول��ة  �سعف 

ب�سبب فريو�ض كورونا .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط - وكاالت

حتولت اأعمال البحث عن ناجني حمتملني 

حت��ت رك����ام م��ب��ن��ى يف م��ن��ط��ق��ة م���ار خم��اي��ل يف 

املدينة  م��ي��ن��اء  ان��ف��ج��ار  م��ن  �سهر  ب��ع��د  ب���ريوت 

اللبنانيون،  به  مت�سك  اأم��ل  ق�سة  اإىل  املدمر 

متتالية. اأيام   3 على مدى  تطوراتها  وتابعوا 

خواتيمها  اإىل  ت�سل  مل  الق�سة  ه��ذه  لكن 

ال�����س��ع��ي��دة ب��ع��د اإع����الن رئ��ي�����ض ف��ري��ق ال��ب��ح��ث 

�سخ�ض  اأو  اأي جثة  على  يعر  اأنه مل  الت�سيلي 

95% من املبنى املدمر  حي بعد م�سح اكر من 

يف ال��ع��ا���س��م��ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة.اإع���الن ج����اء وق��ع��ه 

ي�سعرون  ال��ذي��ن  اللبنانيني  على  كال�ساعقة 

اأ���س��ال ب��ف��ق��دان االأم���ل يف ال��ب��ل��د، ال���ذي دم��رت 

ث��ل��ث ع��ا���س��م��ت��ه م��ن ج���راء االن��ف��ج��ار ال��ه��ائ��ل، 

املا�سي. اأغ�سط�ض  الرابع من  الذي وقع يف 

وم���ن���ذ ظ��ه��ر اخل��م��ي�����ض امل���ا����س���ي، واأع���م���ال 

م��دار  ع��ل��ى  م�ستمرة  االأن��ق��ا���ض  ورف���ع  ال��ب��ح��ث 

بع�ض  اإن  حتى  ���س��دي��د،  ت��رق��ب  و���س��ط  ال�ساعة 

امل�����س��ارك��ني ب��ه��ا مل ي��ن��م ط����وال ت��ل��ك ال��ف��رتة 

البحث. اأعمال  انتهاء  بانتظار 

ال��ت��اب��ع  “فلت�ض”،  امل����درب  ال��ك��ل��ب  واأع��ط��ى 

ب�سرية  رائحة  بوجود  اإ���س��ارة  امل��درب،  للفريق 

ف����وق رك�����ام اأح�����د امل����ب����اين، مم���ا دف����ع ال��ف��ري��ق 

للعمل يف  ال��ل��ب��ن��اين  امل���دين  ال��دف��اع  مب�����س��اع��دة 

حمتمل. ناٍج  عن  بحثا  النقطة،  تلك 

ور�������س������دت اأج������ه������زة ح������راري������ة م���ت���ط���ورة 

الت�سيلي. الفريق  ي�ستخدمها 

التفا�صيل �ص »9«



املحلي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االثنني  7 / 9 / 2020 

نأمل بتحسن واستقرار الوضع الوبائي

منظومة لشمول العمالة الزراعية والحرة بتأمينات الضمان االجتماعي 

أزمة كورونا شكلت تحديًا لألردن وجميع دول العالم، وكانت فرصة لالعتماد على أنفسنا

هدفنا منع تفشي الوباء واستمرار عجلة االقتصاد

الملك: مقبلون على استحقاق دستوري وانتخابات نيابية

الرزاز: »خدمة العلم« بقالب جديد لمواجهة تحديات الفقر والبطالة

 االنباط-عمان

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

د�ستوري  ا�ستحقاق  على  مقبلون  “اأننا 
ج��ال��ت��ه  م���ع���رب���اً  نيابية”،  وان���ت���خ���اب���ات 

ال��و���س��ع  وا���س��ت��ق��رار  ب�”حت�سن  اأم��ل��ه  ع��ن 

الوبائي«.

ل��ق��ائ��ه بح�سور  ول��ف��ت ج��ال��ت��ه خ���ال 

الثاين،  عبداهلل  بن  احل�سني  االأمري  �سمو 

ويل ال��ع��ه��د، يف ق�����س��ر احل�����س��ي��ن��ي��ة، ام�����س 

االأح�������د، وج���ه���اء و���س��خ�����س��ي��ات م���ن ع���دة 

حتدياً  �سكلت  كورونا  اأزمة  اأن  حمافظات، 

لاأردن وجميع دول العامل، وكانت فر�سة 

�سناعاتنا  وتطوير  اأنف�سنا  على  لاعتماد 

املحلية، يف الوقت ذاته.

موا�سلة  ���س��رورة  على  جالته  و���س��دد 

ال��ت�����س��دي ل��وب��اء ك��ورون��ا، واأه��م��ي��ة ال��ت��زام 

امل���واط���ن���ني ووع���ي���ه���م، وت����ع����اون اجل��م��ي��ع 

ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��ا ح��ق��ق��ن��اه م��ن ب��داي��ة 

اجلائحة.

العامل  ك��ل دول  اأن  امل��ل��ك  وب��ني ج��ال��ة 

ال��ف��ريو���س، الف��ت��اً جالته  ت���اأث���رت ج���راء 

ح�سل  اإذا  اأق��وى  �سيكون  “و�سعنا  اأن  اإىل 

االلتزام، و�سيطرنا على الفريو�س، خال 

املجال  �سيعطينا  ما  وه��و  املقبلة،  الفرتة 

ل��ان��ف��ت��اح اق��ت�����س��ادي��اً، و���س��ي�����س��اع��دن��ا على 

والعامل«. ت�سدير منتجاتنا لاإقليم 

و�سع  ���س��رورة  اإىل  امللك  جالة  ولفت 

اأول�����وي�����ات امل���ن���اط���ق، يف ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة، 

م�سرياً اإىل اأن هنالك برامج مع احلكومة 

مل�ساريع زراعية يف خمتلف مناطق اململكة، 

ال��واق��ع  اأر����س  على  �سنتابع  “نحن  وق���ال 

تخفيف  بهدف  املعنيني،  مع  و�سنتوا�سل 

والفقر«. البطالة 

امللك  جالة  اأكد  االإقليمي،  ال�ساأن  ويف 

اأن عاقات االأردن قوية مع اجلميع، الفتاً 

امل�سري  االأردين  ال��ق��م��ة  اج��ت��م��اع  اأن  اإىل 

ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  اإىل  ي���ه���دف  ال���ع���راق���ي، 

واالنفتاح  الثاث  الدول  بني  االقت�سادي 

اخلا�س  القطاع  مل�ساعدة  اأخرى  دول  على 

يف ب��ل��دان��ن��ا، م��ع��رب��اً ج��ال��ت��ه ع��ن ت��ف��اوؤل��ه 

بهذه العاقة الثاثية.

م���ن ج��ه��ت��ه��م، اأ�����س����اد احل�������س���ور ب�����اأداء 

ك��ورون��ا،  اأزم���ة  خ��ال  الر�سمية  االأج��ه��زة 

التي  ع��ل��ى االإجن�����ازات  ال��ب��ن��اء  اإىل  داع���ني 

للحد  املا�سية  االأ�سهر  يف  اململكة  حّققتها 

من اآثار الفريو�س.

امللك  ج��ال��ة  روؤى  اأه��م��ي��ة  اإىل  ول��ف��ت��وا 

“كورونا”  ج���ائ���ح���ة  ع���ق���ب  وط����روح����ات����ه 

امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ال��دع��وة اإىل ال��ت��ك��ام��ل ال���دويل 

جمال  يف  بخا�سة  العوملة(،  �سبط  )اإع��ادة 

االأمن الغذائي.

وطالب احل�سور بعمل برامج لتن�سيط 

ال�����س��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة يف ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق 

اململكة لتعميم الفائدة، ال اأن يتم الرتكيز 

اإن�����س��اء  اإىل  دع���وا  ك��م��ا  بعينه،  م��وق��ع  ع��ل��ى 

م�ساريع �سياحية يف املحافظات مبا ُيخّفف 

من الفقر والبطالة.

بالرثوة  االهتمام  �سرورة  اإىل  واأ�ساروا 

للزراعة  ال�ساحلة  واالأرا���س��ي  احليوانية 

واال�����س����ت����ف����ادة م����ن امل����ي����اه ب����ط����رق م��ث��ل��ى 

القطاع،  لتطوير  التكنولوجيا  وت�سخري 

مل��زارع  ت�سويق  �سركات  باإن�ساء  مطالبني 

الت�سدير. لغايات  النخيل 

واأك���د احل�����س��ور ���س��رورة اال���س��ت��م��رار يف 

اأي�ساً  الفتني  التعليمية،  الربامج  تطوير 

الطلبة  بفكر  االعتناء  يتم  اأن  اأهمية  اإىل 

وتخريج اأجيال حترتم ثقافة االختاف.

ك��م��ا اأو���س��ح��وا ���س��رورة االه��ت��م��ام بفئة 

ال�سباب وتعزيز العمل التعاوين مبا يوّفر 

ف��ر���س ال��ع��م��ل ل��ه��م يف خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق، 

مل�ساريع  جناح  ق�س�س  هنالك  اأن  بخا�سة 

للت�سغيل  الوطني  الربنامج  من  ا�ستفادت 

“انه�س«. الذاتي 

وط��ال��ب احل�����س��ور ب��االإ���س��راع يف اإن�����س��اء 

يخفف  مبا  للنقل،  حديدية  �سكك  �سبكة 

التنقل  عملية  وُي�����س��ّه��ل  النقل  اأج���ور  م��ن 

ل���ل���م���واط���ن���ني، ك���م���ا اأن������ه ���س��ي��ق��ل��ل ن�����س��ب��ة 

احلوادث يف االأردن.

اإ����س���راك  اأه���م���ي���ة  اإىل  ودع�����ا احل�������س���ور 

ال�سباب يف خطط ا�سرتاتيجيات “التنمية 

ال��ب��ادي��ة  م��ن��اط��ق  يف  بخا�سة  امل�ستدامة” 

االأردنية.

بها  يقوم  التي  اجلهود  احل�سور  وثمن 

االأمة  ق�سايا  عن  الدفاع  يف  امللك  جالة 

الفل�سطينية. الق�سية  راأ�سها  وعلى 

من جهته، قال رئي�س الوزراء الدكتور 

احلكومة  اإن  ال��ل��ق��اء،  خ��ال  ال���رزاز،  عمر 

على  امل��دين  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  عملت 

برنامج  مثل  الداخلية  ال�سياحة  تن�سيط 

“اأردنا جنة”، الفتاً اإىل اأن الرتكيز بداأ يف 
التي ت�سررت  اجلنوب مل�ساعدة القطاعات 

جراء فريو�س كورونا وفق برنامج ي�سمل 

طروحات  هنالك  لكن  واجلنوب،  الو�سط 

فر�سها  التي  التغريات  ب�سبب  تتحقق  مل 

الوباء.

اأو�سح  الزراعي،  بالقطاع  يتعلق  وفيما 

قبل  اأطلقت  احلكومة  اأن  ال���وزراء  رئي�س 

الوطنية  اال�سرتاتيجية  اأ���س��ب��وع��ني  نحو 

على  ح���رباً  لي�ست  وه��ي  ال��زراع��ة،  لقطاع 

“بداأت  م�سيفا  وم�ساريع،  خطة  بل  ورق 

اخلطة بحملة ت�سجري مليونية«.

ع��ن��اي��ة  ه��ن��ال��ك  اأن  اإىل  ال�����رزاز  واأ����س���ار 

بالرثوة احليوانية، وتوجد �سركة تعاونية 

ت�����س��اع��د ���س��غ��ار امل����زارع����ني ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 

خمرجاتهم فيما يتعلق بالنوعية واملو�سم 

نحو  “نتجه  اأن��ن��ا  اإىل  الف��ت��اً  وال��ت�����س��دي��ر، 

الزراعية  ال�سباب لا�ستفادة من الربامج 

الإي���ج���اد ف���ر����س ع��م��ل ت��ت�����س��م��ن االإر����س���اد 

بخا�سة يف مناطق املياه اجلوفية«.

امل�ساريع  ح��ول  ال���وزراء  رئي�س  واأج���اب 

���س��ك��ة احل��دي��د  اإىل  ب���االإ����س���ارة  ال���ك���ربى، 

الوطنية التي و�سفها باأنها “اأهم م�سروع 

وطني كبري على م�ستوى االأردن”، قائًا 

اجلدوى  حول  التف�سيلية  “الدرا�سة  اإن 

االقت�سادية جرى عليها تغيري يف مرحلة 

ما ولكننا جاهزون الإطاق امل�سروع«.

ت��ع��م��ل  احل���ك���وم���ة  اأن  ال�������رزاز  واأع����ل����ن 

ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م��ع ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات 

برنامج  تفعيل  اإىل  ال��ع��ودة  على  امل�سلحة 

متطلبات  ُيحاكي  ب�سكل  العلم”  “خدمة 
هذا  �ساهم  ك��م  نعلم  الأن��ن��ا  ال��ي��وم،  �سبابنا 

االأردنية  ال�سخ�سية  ت�سكيل  يف  الربنامج 

قيم  وزرع  ال��ف��ري��ق  روح  ���س��م��ن  وال��ع��م��ل 

اأخرى.

وفيما يتعلق بدعم ال�سيدات يف االإنتاج، 

لفت رئي�س الوزراء اإىل اأن العمل �سينتهي 

على  دائ��م  �سعبي  �سوق  اإن�����س��اء  م��ن  قريباً 

الزيتون،  يحاكي مهرجان  ال�سابع  الدوار 

م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة ه����ذا ال�����س��وق ال���دائ���م يف 

ال��ت�����س��ب��ي��ك ب���ني ال��ع��ا���س��م��ة وامل��ح��اف��ظ��ات 

والزراعية«. الغذائية  املنتجات  لت�سويق 

هنالك  “اأن  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  واأو����س���ح 

ج��ه��دا م��ع ال�����س��ف��ارات االأردن��ي��ة وحت��دي��داً 

اتفقنا  وق���د  ���س��ب��اب��ن��ا،  لت�سغيل  اأمل��ان��ي��ا  يف 

م���ع احل��ك��وم��ة االأمل���ان���ي���ة ع��ل��ى ت���دري���ب 5 

جم��االت  يف  معظمهم  اأردين  ���س��اب  اآالف 

م�سابهة  وخ���ربات  والهند�سة  التمري�س 

امللكي  الديوان  رئي�س  اللقاء  وح�سر   .“
ال���ه���ا����س���م���ي، وم�������س���ت�������س���ار ج����ال����ة امل��ل��ك 

ل��ل�����س��ي��ا���س��ات، وم�����س��ت�����س��ار ج���ال���ة امل��ل��ك 

االأرك��ان  هيئة  ورئي�س  الع�سائر،  ل�سوؤون 

امل�سرتكة.

االنباط-عمان

ال��رزاز  عمر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  اأع��ل��ن   

حتديات  ملواجهة  �سعيها  اطار  ويف  احلكومة  اأن 

ال�سباب  قدرات  يف  واال�ستثمار  والبطالة  الفقر 

العلم  خل��دم��ة  ت��دري��ج��ي��ة  اإع�����ادة  ع��ل��ى  �ستعمل 

ب�سكل وقالب جديد.

ام�س  اال�سبوعية  كلمته  خال  ال��رزاز  وق��ال 

امل�����س��ل��ح��ة  وال����ق����وات  ال��ع��م��ل  وزارة  اإن  االأح������د: 

���س��ت��ب��داآن بو�سع  ال��ع��رب��ي  االأردن���ي���ة - اجل��ي�����س 

اخل���ط���وط ال��ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ت��دري��ج��ي 

العلم. خلدمة 

اأن خ��دم��ة العلم  ال����وزراء  اأع��ل��ن رئ��ي�����س  ك��م��ا 

عمرية  لفئة  املرحلة  ه��ذه  يف  اإل��زام��ي��ة  �ستكون 

معينة ال تعمل، ولي�ست على مقاعد الدرا�سة اأو 

عنها  �سيعلن  معايري  و�ستت�سمن  الباد،  خارج 

الحقا خال هذا االأ�سبوع.

امللك  ت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ة  اإىل  ال�����رزاز  ول��ف��ت 

امل�����س��ت��م��رة ل��ل��ح��ك��وم��ة ب��ال��ع��م��ل ع���ل���ى ت��ط��وي��ر 

اخلدمات املقدمة للمواطنني، وحت�سني الو�سع 

االق���ت�������س���ادي واال���س��ت��ث��م��ار االأم����ث����ل ل��ل��ق��درات 

الكفيلة  ال��ت��داب��ري  ات��خ��اذ  م��ع  املتاحة  الب�سرية 

ب���اإي���ج���اد م���ع���اجل���ات ف��اع��ل��ة مل���واج���ه���ة حت��دي��ات 

الفر�س  يتيح  حلا�سر  و�سوال  والبطالة  الفقر 

القادمة. ل�سبابنا وم�ستقبل م�سرق لاأجيال 

واك����د رئ��ي�����س ال������وزراء ان���ه ول��غ��اي��ات تعزيز 

اإق��ب��ال ال�����س��ب��اب ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات، 

وخ�سو�سا قطاع الزراعة، فاإن احلكومة طورت 

والعمالة  الزراعية  العمالة  ل�سمول  منظومة 

فيها  مبا  االجتماعي  ال�سمان  بتاأمينات  احلرة 

ال�سحي. التاأمني 

خطة  م�ستجدات  ال��وزراء  رئي�س  وا�ستعر�س 

ال��ت��ع��ام��ل م���ع وب����اء ك���ورون���ا، م���وؤك���دا اأن روؤي���ة 

كما  زال��ت  م��ا  ال��وب��اء  م��ع  التعامل  يف  احلكومة 

هي، “ف�سحة املواطن فوق كل اعتبار، والهدف 

والوفيات  االإ�سابات  اأع��داد  �سبط  وهو  وا�سح، 

قدر امل�ستطاع حلني انتهاء هذه اجلائحة”.

وقال الرزاز: جميع االإجراءات التي ن�سعها 

امل��ع��ادل��ة  لتحقيق  ت��ه��دف  ك���ورون���ا  م��واج��ه��ة  يف 

عجلة  وا�ستمرار  ال��وب��اء،  تف�سي  منع  التالية: 

االق���ت�������س���اد وب���اق���ي اأن�����س��ط��ة احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة 

فتح  واأخ���ريا  التعليم،  بينها  وم��ن  ال�����س��روري��ة، 

املطارات واملعابر احلدودية.

املركز  م��ن  كلمته  يف  ال����وزراء  رئي�س  واث��ن��ى 

اجلهود  على  االأزم����ات  واإدارة  ل��اأم��ن  ال��وط��ن��ي 

جميع  قبل  من  ال�سريعة  واال�ستجابة  الكبرية 

االأج���ه���زة للعمل ع��ل��ى اخ��م��اد احل��ري��ق االأخ���ري 

يف ع���ج���ل���ون. وق�����ال ال�������رزاز يف ه����ذا ال�����س��دد: 

ه����وؤالء االأب���ط���ال ع��م��ل��وا يف ظ���رف ج���وي ق��ا���ٍس 

احلريق  تطويق  يف  هلل  واحلمد  وجنحوا  ج��داً، 

ال��غ��ال��ي��ة،  االأردن���ي���ني  اأرواح  وح��م��وا  واإخ����م����اده، 

الوطني  ال��ت��ح��ري��ج  مب�����س��روع  ال��ب��دء  ع��ن  معلنا 

من منطقة باعون يف عجلون كباكورة ن�ساطات 

هذا امل�سروع الذي يهدف اإىل زراعة 10 مايني 

�سجرة خال ال�سنوات املقبلة.

وفيما يلي ن�س كلمة رئي�س الوزراء :

واأخواتي  الرحيماإخواين  الرحمن  اهلل  ب�سم 

وال�سحة  اأوقاتكم باخلري  اهلل  اأ�سعد  املواطنني، 

والعافية، اليوم نلتقي يف املركز الوطني لاأمن 

اأهميته  اأثبت  الذي  املركز  االأزم��ات، هذا  واإدارة 

يف ت��وح��ي��د وت��ن�����س��ي��ق اجل���ه���ود ب���ني ال�������وزارات 

العربي،  اجلي�س   - االأردن��ي��ة  امل�سلحة  وال��ق��وات 

التي  العاقة  ذات  االأمنية، واجلهات  واالأجهزة 

مكنتنا من اإدارة االأزمة.

اأت����ط����رق اإىل  اأخ�����وات�����ي واأخ����������واين، ال����ي����وم 

حتدي  جمابهة  اأولهما:  اأ�سا�سيني،  مو�سوعني 

لانخراط  ال�سباب  اإع��داد  خ��ال  من  البطالة 

اإعاننا  خال  من  ياأتي  وه��ذا  العمل،  �سوق  يف 

عن تفعيل قانون خدمة العلم بحلته اجلديدة، 

اأخرى  وفئات  الزراعية  العمالة  �سمول  واأي�سا 

ب��ت��اأم��ي��ن��ات ال�����س��م��ان االج���ت���م���اع���ي وال���ت���اأم���ني 

اي��ن��م��ا ك��ان  ال��ع��ام��ل االردين  ال�����س��ح��ي حل��م��اي��ة 

موقع عمله او القطاع الذي يعمل فيه.

امل����و�����س����وع ال�����ث�����اين، م�������س���ت���ج���دات خ��ط��ت��ن��ا 

اأن  يل  ا�سمحوا  لكن  كورونا،  وب��اء  مع  للتعامل 

حمافظة  يف  احلريق  حادثة  على  ب��داي��ة،  اأع��رج 

ع���ج���ل���ون... ف��ف��ي و����س���ط ه����ذا امل�����س��ه��د امل�����وؤمل، 

ال��زراع��ة  وزارة  م��ن  �سريعة  ا�ستجابة  �ساهدنا 

وعما ميدانيا وبطوليا لن�سامى الدفاع املدين 

واالأم�����ن ال���ع���ام وال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة – اجل��ي�����س 

املتطوعني  وال��ع��دي��د م��ن  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��رب��ي، 

وا للم�ساعدة على اخماد احلريق. الذين هبُّ

قا�ٍس  جوي  ظرف  يف  عملوا  االأبطال  ه��وؤالء 

جداً.. وجنحوا واحلمد هلل يف تطويق احلريق 

ال��غ��ال��ي��ة،  االأردن���ي���ني  اأرواح  وح��م��وا  واإخ����م����اده، 

املثمرة  وا�سجارها  احلرجية  بغاباتها  عجلون 

ال��وط��ن ومتنف�سا  م��ه��م��ا م��ن رئ���ة  مت��ث��ل ج����زءاً 

التحريج  م�����س��روع  ���س��ن��ب��داأ  ل��ذل��ك  ل��اأردن��ي��ني، 

ونعيد  عجلون،  يف  باعون  منطقة  من  الوطني 

املنطقة؛  تلك  اإىل  اخل�����س��راء  وال��رق��ع��ة  احل��ي��اة 

ك��ب��اك��ورة ن�����س��اط��ات ه���ذا امل�����س��روع ال���ذي يهدف 

ال�سنوات  خ��ال  �سجرة  مايني   10 زراع��ة  اإىل 

املقبلة.

توجيهات  كانت  لقد  االأول،  للمو�سوع  نعود 

على  ل��ل��ح��ك��وم��ة  اهلل-  -ح��ف��ظ��ه  امل���ل���ك  ج���ال���ة 

املقدمة  اخلدمات  تطوير  على  بالعمل  ال��دوام 

ل��ل��م��واط��ن��ني، وحت�����س��ني ال��و���س��ع االق��ت�����س��ادي 

املتاحة  الب�سرية  للقدرات  االأمثل  واال�ستثمار 

معاجلات  باإيجاد  الكفيلة  التدابري  ات��خ��اذ  م��ع 

فاعلة ملواجهة حتديات الفقر والبطالة و�سوال 

حل��ا���س��ر ي��ت��ي��ح ال��ف��ر���س ل�����س��ب��اب��ن��ا وم�����س��ت��ق��ب��ل 

املقبلة. م�سرق لاأجيال 

مل��واج��ه��ة  ���س��ع��ي��ه��ا  اإط�����ار  -ويف  احل��ك��وم��ة  اإن 

حتديات الفقر والبطالة واال�ستثمار يف قدرات 

خلدمة  تدريجية  اإع��ادة  على  �ستعمل  ال�سباب- 

كانت  عما  وخمتلف  جديد  وقالب  ب�سكل  العلم 

ع��ل��ي��ه يف ���س��ن��ني م�����س��ت، ول��ط��امل��ا ك��ان��ت ه��ن��اك 

ال�سنوات  يف  االأردن��ي��ني  من  م�ستمرة  مطالبات 

ال��ه��وي��ة  ال��ع��ل��م ل�سقل  ب���اإع���ادة خ��دم��ة  امل��ا���س��ي��ة 

االن�سباط  ثقافة  وت��ع��زي��ز  لل�سباب،  الوطنية 

واالل����ت����زام مب���ا ي���خ���دم م�����س��ت��ق��ب��ل��ه��م ووط��ن��ه��م، 

ب��ح��ب الفوتيك  ارت��ب��ط��ت  ال��ت��ي  ال��ت��ج��رب��ة  ت��ل��ك 

للوطنية  رم��زا  ك��ان  طاملا  ال��ذي  اجلي�س  و�سعار 

واالإجناز.

امل�����س��ل��ح��ة  وال����ق����وات  ال��ع��م��ل  وزارة  و���س��ت��ب��داأ 

االأردن���ي���ة - اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي ب��و���س��ع اخل��ط��وط 

ال��ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ت��دري��ج��ي ب�����اإذن اهلل، 

املرحلة  هذه  يف  اإلزامية  العلم  خدمة  و�ستكون 

ل���ف���ئ���ة ع���م���ري���ة م��ع��ي��ن��ة مل����ن ال ي���ع���م���ل ول��ي�����س 

ع��ل��ى م��ق��اع��د ال���درا����س���ة ول��ي�����س خ����ارج ال��ب��اد، 

خال  الحقا  عنها  �سيعلن  معايري  و�ستت�سمن 

هذا االأ�سبوع.

ال�سباب  وتدريب  تاأهيل  الربنامج  وت�سمن 

خمتلف  م��ن  مبجموعات  �سينخرطون  ال��ذي��ن 

امل��ح��اف��ظ��ات، وت��زوي��ده��م ب��امل��ه��ارات وال���ق���درات 

الازمة للعمل والعطاء وزيادة االإنتاج لت�سويق 

كفاءاتهم والتدريب يف مواقع العمل.

اإن اإع���ادة اإط���اق خ��دم��ة ال��ع��ل��م، ه��ي واح��دة 

م���ن ب���ني جم��م��وع��ة ج��ه��ود ن��ع��م��ل م���ن خ��ال��ه��ا 

على زيادة انخراط ال�سباب االأردين يف قطاعات 

اإن��ت��اج��ي��ة ك��ال��زراع��ة واالإن�����س��اءات وال�����س��ن��اع��ات، 

تكنولوجيا  يف  رقمية  مهارات  اإك�سابهم  واأي�سا 

اأ�سبحت �سرورة لزيادة االإنتاجية يف  املعلومات 

كافة. القطاعات 

ولتعزيز اإقبال ال�سباب على هذه القطاعات، 

ال���زراع���ة، ط��ورن��ا منظومة  ق��ط��اع  وخ�����س��و���س��ا 

ل�����س��م��ول ال��ع��م��ال��ة ال��زراع��ي��ة وال��ع��م��ال��ة احل��رة 

ب���ت���اأم���ي���ن���ات ال�������س���م���ان االج���ت���م���اع���ي مب����ا ف��ي��ه��ا 

ال�سحي. التاأمني 

وت��اأت��ي ه��ذه االإج����راءات كافة يف وق��ت ي��زداد 

الو�سع االقت�سادي العاملي تاأزما، فمديونية كل 

موؤ�سرات  وهناك  ب��االرت��ف��اع،  اآخ��ذة  العامل  دول 

وا���س��ح��ة ع��ل��ى ت��ب��اط��وؤ اق��ت�����س��ادي ع��امل��ي ب�سبب 

كورونا.

وال����ق����راءات ت��ظ��ه��ر اأن خم��ت��ل��ف اق��ت�����س��ادات 

5 اإىل  العامل ت�سهد انكما�سا بن�سبة ترتاوح بني 

يف  تراجع  اإىل  بال�سرورة  �سيوؤدي  ما  باملئة،   15

لن  ولكن  البطالة،  وت��زاي��د  العمل  فر�س  ع��دد 

ن��ق��ف م��ك��ت��ويف االأي�����دي جت���اه ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات، 

ف��و���س��ع��ن��ا االق��ت�����س��ادي -واحل���م���د هلل- اأف�����س��ل 

يف م��ن��ع��ت��ه م���ن ع��دي��د االق���ت�������س���ادات االأخ�����رى، 

و���س��ن�����س��ت��م��ر يف ج���ه���ودن���ا وب���راجم���ن���ا ال��رام��ي��ة 

اال���س��ت��ث��م��ار  وج����ذب  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  لتحفيز 

ل����اأردن، خ��ا���س��ة يف ال��ق��ط��اع��ات ال���واع���دة التي 

�سناعات  م��ن  اجلائحة  خ��ال  اأهميتها  اأثبتت 

غذائية ودوائية وم�ستلزمات طبية.

اليوم،  معكم  حديثي  من  الثاين  مو�سوعنا 

هو م�ستجدات خطتنا للتعامل مع وباء كورونا، 

ما  وباء كورونا  التعامل مع  روؤيتنا يف  اأن  اأوؤك��د 

زالت كما هي، ف�سحة املواطن فوق كل اعتبار، 

وال��ه��دف وا���س��ح، وه��و �سبط اأع���داد االإ���س��اب��ات 

وال��وف��ي��ات، ق���در امل�����س��ت��ط��اع حل��ني ان��ت��ه��اء ه��ذه 

اأ�سهر  ي�ستغرق  قد  ما  باآخر  اأو  ب�سكل  اجلائحة 

منظومتنا  وق���درات  يتنا�سب  ومب��ا  ���س��ن��وات،  اأو 

ال�سحية وال يوؤدي النهيارها -ال قدر اهلل-.

اللحظة،  ه��ذه  وحتى  االأرق���ام،  وبلغة  اليوم، 

اأقل  من  اهلل  بف�سل  اأننا  االإ�سابات  اأعداد  ُتثبت 

ل��ك��ل م��ل��ي��ون ن�سمة  ال����دول يف ع���دد االإ���س��اب��ات 

م��ق��ارن��ة م��ع دول ال��ع��امل خ��ا���س��ة امل�����س��اب��ه��ة لنا 

ال��وف��ي��ات  ن�سبة  ال�����س��ك��اين، وك��ذل��ك  ال��ت��ع��داد  يف 

من  غ���ريه���ا  م���ع  م��ق��ارن��ة  االأردن  يف  ب���ك���ورون���ا 

مع  للتعامل  مقاربتنا  ب��اأن  تثبت  ال��ع��امل،  دول 

كل  ونبذل  اهلل.  بحمد  منا�سبة  كانت  اجلائحة 

وم��ت��اب��ع��ة حثيثة من  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ب��و���س��ع��ن��ا،  م��ا 

ج��ال��ة ���س��ي��دن��ا، ل��ن��ك��ون م��ن ب��ني اأوائ����ل ال���دول 

لتاأمينه  اللقاح  على  احل�سول  من  تتمكن  التي 

ملن يحتاجه من املواطنني.

اإن جميع االإجراءات التي ن�سعها يف مواجهة 

منع  التالية:  امل��ع��ادل��ة  لتحقيق  تهدف  ك��ورون��ا 

ت��ف�����س��ي ال����وب����اء، وا����س���ت���م���رار ع��ج��ل��ة االق��ت�����س��اد 

وبقية اأن�سطة احلياة اليومية ال�سرورية، ومن 

وامل��ع��اب��ر  امل��ط��ارات  ف��ت��ح  واأخ����ريا  التعليم  بينها 

احلدودية.

على  التطبيق  يف  ثغرات  اكت�ساف  حالة  ويف 

احلدودية  املعابر  على  اأكان  �سواء  الواقع  اأر�س 

اإىل  مغلقا  جابر  معرب  يزال  ما  تعلمون  )وكما 

ح��ني ت��اأك��دن��ا م��ن اإت��ب��اع اأ���س��ل��م االإج������راءات(، اأو 

اكت�ساف ثغرات يف االلتزام يف اأماكن التجمع اأو 

ذلك  املرافق، وكل  اإغاق هذه  فعلينا  االأ�سواق، 

هدفه حماية �سحة املواطن.

وال���ي���وم اأ���س��ب��ح ل��دي��ن��ا م��ن��ظ��وم��ة حم��دث��ة، 

��م م���ن اإج�����راءات  ب��ال��ت��ح��ول ال��ت��دري��ج��ي وامل��ن��ظَّ

اإىل  َكُكل،  اململكة  م�ستوى  على  والعزل  احلظر 

ن��ط��اق مم��ك��ن وب��ال��ت��درج ع��ل��ى م�ستوى  اأ���س��ي��ق 

واملحافظة.  وال��ل��واء  واحل��ي،  البناية،  اأو  املنزل 

املنظومة اجلديدة م�ستندة اإىل بيانات ميدانية 

ح���ول م��واق��ع ح���االت االإ���س��اب��ة، ُت���دَخ���ل ه��ن��ا يف 

على  االأزم�����ات  واإدارة  ل��اأم��ن  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 

ك��ام��ل��ة، مبا  للمملكة  ذك��ي��ة  ج��غ��راف��ي��ة  خ��رائ��ط 

ميدانية  قرارات  اتخاذ  االأزمة من  ُيكِّن خلية 

�سريعة ودقيقة يف تنفيذ العزل يف اأ�سيق نطاق 

ممكن.

ه�����ذه امل���ن���ظ���وم���ة دائ����م����ا ع���ر����س���ة ل��ل��ت��غ��ي��ري 

والتطوير يف حال ت�سارعت االإ�سابات بكورونا- 

ال��ن�����س��اط��ات  ال ق���در اهلل-. وم���ع ع����ودة غ��ال��ب��ي��ة 

واملرافق اإىل العمل، نحتاج لو�سائل تكنولوجية 

يثله  ما  وه��و  الوبائي،  التق�سي  جهود  تدعم 

اأمان. تطبيق 

اأن اأي �سخ�س ي�سله تنبيه من تطبيق  اأوؤكد 

اأم�����ان ب���اأن���ه خم���ال���ط حل���ال���ة اإ����س���اب���ة، ���س��ت��ك��ون 

اململكة  مراكز  جميع  يف  جمانية  فح�سه  كلفة 

احلكومية.

و����س���وف ي���ج���ري ����س���رح امل��ن��ظ��وم��ة اجل���دي���دة 

م��ن ق��ب��ل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ط���وق���ان، ل��و���س��ائ��ل 

التفا�سيل،  م��ن  مبزيد  ال��ع��ام  وال���راأي  االإع���ام 

ا�ستمرارية تطوير قدرات  ال�سحة حول  ووزير 

ال�سحية. منظومتنا 

“علمتنا  امل��واط��ن��ني،  اخ��وت��ي  اإىل  ر���س��ال��ت��ي 

خيارات  اأم���ام  االأح��ي��ان  بع�س  يف  اأن��ن��ا  اجلائحة 

ب�سعينا  ���س��ي��م��ر  امل����ر  ه����ذا  ول���ك���ن  م����ر،  اأح���اه���ا 

م��ع��ا ل��ت��ح��م��ل امل�����س��وؤول��ي��ة ال��ف��ردي��ة وال��وط��ن��ي��ة 

وم�ستقبلنا،  ووطننا  وعائاتنا  اأنف�سنا،  لنحمي 

اأهل  قدر  على  دائما  و�سيبقون  كانوا  االأردنيون 

يحفظكم  اأن  القدير  العلي  اهلل  اأ�ساأل  العزم”. 

و�سكرا لكم. ويحميكم جميعاً 

 السيطرة 
على الفيروس 

المجال  سيعطينا 
لالنفتاح اقتصاديًا 
وسيساعدنا على 

منتجاتنا  تصدير 
والعالم »لإلقليم 
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بعد �شتة اأ�شهر على اإجتياح فريو�س كورونا للل�أردن ما زال الفريو�س الإهتمام الأول والأخري 

لوزير ال�شحة الذي لقب موؤخرا “وزير الكورونا” لإن�شغاله التام بالفريو�س له على ح�شاب مهامه 

الأخرى كوزيرا لل�شحة . 

اأروقة  الوزير املفوه والللذي اأ�شبح ناطقا اإع�ميا للفريو�س  ، يتحكم بكل �شاردة وواردة داخل 

رئا�شة الوزراء وهو من يوافق على اإ�شدار القرارات احلكومية و الغائها متقم�شا دور رئي�س الوزراء 

حتى ل ي�شتبك الأخري مع املواطنني ب�شكل مبا�شر .  

مبراقبة  الأ�شا�شية  مهامه  وتنا�شى  الللفللريو�للس  بتداعيات  اأن�شغل  اللللذي   “ الللكللورونللا  وزير”   

امل�شت�شفيات والو�شع ال�شحي فيها ، الأمر الذي جعل من الو�شع ال�شحي يف الأردن يزداد �شوءا  . 

هنالك عدة ملفات اإن�شغل عنها الوزير مثل التاأخر يف اإفتتاح عدة اأق�شام جديدة يف امل�شت�شفيات 

احلكومية  يف وقتها بحجة كورونا ، واإفتتاح بع�شها الأخر رغم عدم جاهزيتها والنق�س يف الكوادر 

ال�شحية العاملة يف تلك الأق�شام ، مثال على ذلك ق�شم ال�شرطان يف م�شت�شفى الب�شري الذي ينتظره 

مر�شى ال�شرطان على اأحر من اجلمر .  

املر�شية  امل�شت�شفيات احلكومية لتغطية احلللالت  الأ�للشللرة يف  اأي�شا عللدم توافر  بالذكر   واجلدير 

املتعددة التي ت�شلها يوميا من الأمرا�س املزمنة وغريها ، بالأخ�س التي حتتاج لع�ج فوري مثلما ما 

حدث مع الطفلة �شريين التي توفت بانفجار الزايدة لديها وذلك لعدم توفر �شرير حلالتها املر�شية . 

كما اأن مع�شلة التاأمني ال�شحي للمواطنني مل حتل بعد وما زال  الع�ج حمددا  يف م�شت�شفيات 

وزارة ال�شحة فقط وحلالت مر�شية معينة وذلك لعدم الهتمام نهائيا يف هذا امللف من قبل الوزير 

الذي �شب كل اهتماماته بالكورونا وتداعياتها .

ولن نن�شى ملف “�شح” الكوادر الطبية الذي تعاين منه امل�شت�شفيات احلكومية قبل اجلائحة 

اجلللديللدة يف  الأق�شام  وافتتاح  للم�شت�شفيات  املراجعة  املر�شية  احلللالت  عللدد  ازديلللاد  رغللم  وبعدها 

م�شت�شفيات الوزارة اإل اأن هذا امللف مل يحل اأي�شا  ، كما اأن هنالك نق�شا حاداً م�شتمرا يف الأدوية 

داخل امل�شت�شفيات احلكومية رغم الدعم الذي قدم موؤخرا من قبل املتربعني لوزارة ال�شحة ب�شبب 

تداعيات فريو�س كورونا . 

هذه امللفات وغريها الكثري و�شعت يف الدروج واأقفل عليها بال�شمع الأحمر ، حلني انتهاء الوزير 

من جائحة كورونا التي اأ�شغلته واأن�شته مهامه الأ�شا�شية كوزيراً لل�شحة .

عمرالكعابنة 

وزير استبدل كورونا بالصحة

االنباط-عمان

 بلللحلللث رئللليللل�لللس هللليلللئلللة اعلللتلللملللاد مللوؤ�للشلل�للشللات 

ظافر  الدكتور  جودتها  و�شمان  العايل  التعليم 

زيد  الللدكللتللور  ال�شيادلة  نقيب  مللع  اللل�للشللرايللرة، 

الكي�ين �شبل التعاون بني الهيئة والنقابة.

ال�شرايرة عر�س  اأن  بيان،  الهيئة يف  وذكرت 

خ�ل اللقاء الذي عقد ام�س الحد، دور الهيئة 

الذي تقدمه يف خدمة قطاع التعليم العايل يف 

اململكة وخ�شو�شاً الربامج الطبية يف اجلامعات 

ليتمكنوا  وخريجيها  الربامج  هذه  �شوية  لرفع 

من النخراط يف �شوق العمل املحلي والقليمي 

الللدكللتللور الكي�ين  اأ�للشللاد  والللللدويل. مللن جهته، 

الهيئة ك�شرح وطني متكامل وما متتلكه  بدور 

اجلامعات  بني  التناف�شية  لتعزيز  مقومات  من 

والو�شول بها اىل العاملية، موؤكداً اأن الهدف من 

ال�شراكات ما بني  اأفق  ياأتي لبحث  الزيارة  هذه 

النقابة والهيئة مبا يحقق امل�شلحة الوطنية. 

االنباط-برتا

دعا حمافظ البلقاء نايف هدايات احلجايا 

املللواطللنللني اإىل الللتللعللامللل بللجللديللة مللع فللريو�للس 

كورونا والبتعاد عن ال�شائعات التي تقلل من 

وجوده وانت�شاره.

وقللللال احلللجللايللا : اإنلللله لللوحللظ ملللن خلل�ل 

كورونا  حالت  عن  للحكومة  اليومي  التقرير 

خ�شو�شا  البلقاء  حمافظة  يف  عللددهللا  تللزايللد 

اجلنوبية  ال�شونة  لللواء  يف  الللكللرامللة  مبنطقة 

اىل  م�شريا  البا�شا،  عني  بلواء  البقعة  وخميم 

ال�شكانية  الكثافة  ذات  املناطق  من  تعترب  انها 

واجلهد  ال�شغوطات  مللن  مللزيللدا  ي�شع  وهللذا 

علللللى فللللرق ال�للشللتللقلل�للشللاء اللللوبلللائلللي خللوفللا من 

انت�شاره. �شرعة 

ذات  الللكللرامللة  منطقة  طبيعة  اإن  وا�للشللاف 

عند  ال�للشللرة  افلللراد  وجتمع  املرتفعة  احللللرارة 

و�شائل التربيد يتطلب منهم اللتزام الكامل 

بللالللتللعللللليللمللات وا�لللشلللتلللخلللدام و�للشللائللل اللل�للشلل�مللة 

قيامهم  اثللنللاء  الللكللمللامللات  ولللبلل�للس  تعقيم  مللن 

والبللتللعللاد  اخلللارجلليللة  واعللمللالللهللم  بن�شاطاتهم 

عللن الللتللجللمللعللات لللكللي ل يللكللونللوا ملل�للشللدر نقل 

الغلبية  عمل  ان  املللحللافللظ  وبللني  للل�إ�للشللابللة. 

يف اللللزراعلللة وانلللتلللاج اخلللل�لللشلللروات وتللوريللدهللا 

على  الرتكيز  زيلللادة  منهم  يتطلب  للل�أ�للشللواق 

من  لكثري  تللدخللل  امللللواد  هللذه  كللون  �ش�متهم 

عر�شة  �شت�شبح  وبللالللتللايل  الردنللليلللني  بلليللوت 

الفريو�س. لنقل 

االنباط-عمان

“مياهنا”،  الأردن  ملليللاه  �شركة  �شيطرت   

مياه  بنوعية  طفيف  تغري  على  ال�شبت،  م�شاء 

اللل�للشللرب يف مللنللطللقللة �للشللفللا بلللللدران بللالللعللا�للشللمللة 

عمان.

الإعلل�مللي  املكتب  واأو�للشللح بيان �للشللادر عللن 

من  هاتفياً  ات�شاًل  اأن  الأحللد،  ام�س  لل�شركة 

اأحللللد املللواطللنللني اأفللللاد بللتللغللري نللوعلليللة امللليللاه يف 

ال�شركة  فلللرق  تللوجللهللت  الللفللور  مللنللزللله، وعلللللى 

اللللفلللنللليلللة، ونللللفللللذت ملل�للشللحللا �لللشلللامللل� ملللنللطللقللة 

و�شلة  وف�شل  املنطقة  عزل  وجللرى  ال�شكوى، 

منزلية واحدة احرتازياً.

الإجللراءات  جميع  اأن  اإىل  ال�شركة  واأ�شارت 

الللتلل�للشللويللبلليللة جللللرت بللالللتللنلل�للشلليللق اللللكلللاملللل مللع 

ال�شحة،  ووزارة  امللليللاه  �شلطة  يف  املخت�شني 

ال�شكوى  منطقة  يف  املواطنني  تزويد  موؤكدة 

ال�شركة. باملياه بوا�شطة �شهاريج 

واأ�شاف اإن الفرق الفنية اتخذت الإجراءات 

املنطقة  اإىل  املياه  لإعادة  ال�زمة  الت�شويبية 

الفنية،  للموا�شفة  مطابقتها  من  التاأكد  بعد 

يف  املركزية  املختربات  مللع  الكامل  بالتن�شيق 

املياه ووزارة ال�شحة وخمتربات �شركة  �شلطة 

مياهنا.

النباط-عمان

الللعللامللة وال�للشللكللان،  اأنللهللت وزارة الأ�للشللغللال   

الزميلة  مللن مقطع  الللثللاين  اجللللزء  الللعللمللل يف 

5ر4 كيلومرت  على الطريق ال�شحراوي بطول 

لل�شري القادم من عمان باجتاه العقبة وفتحه 

اأمام حركة ال�شري.

وا�للشللافللت الللللللوزارة يف بلليللان �للشللحللفللي املل�للس 

الأحد، ان املقطع يتكون من م�شربني مع اأكتاف 

اإ�شفلتية داخلية وخارجية جمهزة بكافة و�شائل 

ال�ش�مة املرورية الأ�شا�شية.

وقلللال الللنللاطللق الإعللل�ملللي يف اللللللوزارة عمر 

ال�شحراوي  الطريق  يف  العمل  اإن   ، املللحللارمللة 

يتبق  النلللتلللهلللاء ومل  علللللى  �لللشلللارف  الللرئلليلل�للشللي 

القرى  مللداخللل  كتاأهيل  الأعللمللال  بع�س  �شوى 

الواقعة على الطريق، بالإ�شافة لأعمال تتعلق 

بللتلل�للشللريللف ملليللاه الملللطلللار والللتللاأثلليللث، وطلللرق 

منطقتي  يف  امللللاأهلللوللللة  املللنللاطللق  يف  اخللللدملللات 

القطرانة واحل�شينية.

الصحة : تسجيل 53 إصابة محلية بـ»كورونا« و56 حالة شفاء

 المومني: على الموظفين الحكوميين الراغبين بالترشح 
لمجلس النواب تقديم استقاالتهم قبل الخميس

الدول الـ ١٠٠ األكثر أمانا في ظل »كورونا«

االنباط-عمان

 اأعلنت وزارة ال�شحة ت�شجيل 58 اإ�شابة بفريو�س كورونا 

لريتفع  حملية،   53 منها  الأحللد،  ام�س  اململكة  يف  امل�شتجد 

العدد الإجمايل ل�إ�شابات اإىل 2411.

وتلللوزعلللت احلللللالت اجللللديلللدة حلل�للشللب املللوجللز الإعلل�مللي 

ال�شادر عن رئا�شة الوزراء ووزارة ال�شحة على النحو الآتي: 

41 حالة يف حمافظة العا�شمة عّمان  53 حالة حملّية منها 

)34 حالة خمالطة مل�شابني �شابقني، و7 حتت ال�شتق�شاء(، 

�شابقني،  مل�شابني  البلقاء خمالطة  8 حالت يف حمافظة  و 

�شابقني،  مل�شابني  خمالطتان  اإربلللد  حمافظة  يف  وحللالللتللان 

ال�شتق�شاء، وحالة  املفرق حتت  واحدة يف حمافظة  وحالة 

واحللللدة يف للللواء الللرمللثللا ملللواطللن قلللادم مللن اللل�للشللعللودّيللة قبل 

ث�ثة اأ�شابيع خ�شع للحجر ال�شّحي املوؤ�ّش�شي ملّدة 14 يوماً 

اإ�شابته بعد خروجه وخ�ل فرتة خ�شوعه للحجر  وثبتت 

ال�شّحي املنزيل املقّررة ملّدة 7 اأّيام.

كما �شجلت 5 حالت خارجّية، توّزعت كما يلي: 3 حالت 

فنادق احلجر،  يقيمون يف  القادمني من اخلارج، مّمن  بني 

عللرب مركز  قللادمللني  اأردنلللّيلللني  �للشللاحللنللات  ل�شائقي  وحللالللتللان 

حدود العمري.

42 حالة  منها  �شفاء  56 حالة  ت�شجيل  اإىل  املوجز  واأ�شار 

ة  اخلا�شّ املنطقة  يف  حالة  و14  حمزة،  الأمللري  م�شت�شفى  يف 

بعزل امل�شابني يف البحر املّيت.

ولفت اإىل اإجراء 11925 فح�شاً خمربّياً، لي�شبح اإجمايل 

الآن  وحتى  الوباء  بدء  منذ  اأجريت  التي  الفحو�شات  عدد 

894398 فللحلل�للشللاً. ودعلللت الللللوزارة اجلللملليللع يف �للشللوء ارتللفللاع 

عدد الإ�شابات املحلّية، اإىل اللتزام باأمر الّدفاع رقم )11( 

وارتلللداء  والللوقللايللة،  ال�ش�مة  معايري  واّتللبللاع   ،2020 ل�شنة 

�شخ�شاً،   20 من  لأكللر  التجّمعات  اإقامة  وعللدم  الكّمامات، 

»اأمان« و«�شحتك«. وا�شتخدام تطبيقي 

اأكلللد حمللافللظ الللزرقللاء، حللجللازي علل�للشللاف، اأن  مللن جهتها 

املكون من �شقتني  املبنى  العزل عن  الأمنية رفعت  الأجهزة 

ظهر  التي  الزرقاء  يف  �شينا«  »ابللن  الإ�شكان  حي  منطقة  يف 

فيها اإ�شابة بكورونا �شابقاً .

انتهاء مدة احلجر  بعد  العزل جاء  رفع  ع�شاف،اأن  وبني 

بينت  حيث  املبنى،  على  فر�س  الللذي   ،) يوماً   14( ال�شحي 

املواطنني  داعياً   ، �شلبية  املخالطني  عينات  فحو�س  نتائج 

ال�ش�مة  بللاإجللراءات  اخلا�شة  التعليمات  اتباع  �شرورة  اإىل 

العامة.

االنباط-عمان

الهيئة  با�شم  الإعلل�مللي  الللنللاطللق  قللال   

اإنلله  املللومللنللي،  جللهللاد  للل�نللتللخللاب،  امل�شتقلة 

ملجل�س  بالرت�شح  الللراغللبللني  على  يتوجب 

الللللنللللواب اللللتلللا�لللشلللع عللل�لللشلللر، ممللللن يللعللملللللون 

اململوكة  اللل�للشللركللات  اأو  حكومية  بللوظللائللف 

ب�شكل  فلليللهللا  تلل�للشللاهللم  الللتللي  اأو  للللللحللكللومللة 

فقط،  احلللكللومللة  عليها  وتلل�للشلليللطللر  جللزئللي 

اأيلول احلايل،   10 تقدمي ا�شتقالتهم قبل 

اأي يوم اخلمي�س املقبل.

اأ�للشللدره  �شحفي  تلل�للشللريللح  يف  واأ�لللشلللاف، 

ام�س الأحد، اأنه نظرا ل��شتف�شارات التي 

بخ�شو�س  النتخاب”  “م�شتقلة  تلقتها 

يوما  �شتني  قبل  ال�شتقالة  تقدمي  �شرط 

على الأقلللل مللن يللوم القللللرتاع، فللاإنلله على 

جمال�س  واأع�شاء  روؤ�شاء  التالية:  الفئات 

اأملللللنلللللاء اجلللللامللللعللللات الأردنلللللليللللللة، مللوظللفللو 

اللل�للشللمللان الجللتللمللاعللي ملللن غلللري اأعلل�للشللاء 

لل�شمان  الللعللامللة  املللوؤ�للشلل�للشللة  اإدارة  جمل�س 

الجتماعي، �شركة تطوير العقبة، اللجنة 

الللوطللنلليللة لللللل�للشللدود، �للشللركللتللي الللفللو�للشللفللات 

اإبراز ما يثبت  والبوتا�س، امللكية الأردنية، 

يللومللا على  قللبللل �شتني  تللقللدمي ال�للشللتللقللالللة 

مع  املقبل،  اخلمي�س  يللوم  حتى  اأي  الأقلللل، 

طلب الرت�شح.

قانون  من  العا�شرة  املللادة  اأن  اإىل  ي�شار 

الرت�شح  يبداأ  “اأنه  على:  تن�س  النتخاب 

لع�شوية جمل�س النواب قبل اليوم املحدد 

وي�شتمر  يوما  بث�ثني  القلللرتاع  لإجلللراء 

ملدة ث�ثة اأيام، ول يقبل اأي طلب تر�شيح 

انتهائها”. يقدم بعد 

واأوجب امل�شرع على من يرغب بالرت�شح 

ا�شتقالته  يقدم  اأن  النيابية  ل�نتخابات 

76 من  املادة  العامة، بدللة  من الوظيفة 

الللد�للشللتللور، الللتللي حللللددت مللعللنللى الللوظلليللفللة 

العامة، “باأنها كل وظيفة يتناول �شاحبها 

ذلك  وي�شمل  العامة،  الأمللوال  من  مرتبه 

الللتللي  اأو  للللللحللكللومللة  املللملللللوكللة  اللل�للشللركللات 

عليها  وت�شيطر  جزئي  ب�شكل  فيها  ت�شاهم 

احلكومة فقط”.

الللواجللب  الللرت�للشلليللح  �لللشلللروط  اأن  يللذكللر 

توفرها يف ال�شخ�س الذي يرغب برت�شيح 

نف�شه ل�نتخابات النيابية، اأن يكون اأردنيا 

يف  م�شج�  يللكللون  واأن  اأعلللوام،  ع�شرة  منذ 

اأحد جداول الناخبني النهائية، واأن يكون 

عمره  مللن  �شم�شية  �شنة  ثلل�ثللني  اأمت  قللد 

واأن ل يكون  الللرت�للشلليللح،  نللهللايللة مللدة  عللنللد 

ي�شتعد  ومل  بلللالإفللل��لللس  عللللليلله  حمللكللومللا 

اعللتللبللاره قللانللونلليللا، واأن ل يللكللون حمللجللورا 

واأن ل يكون  عليه ومل يرفع احلجر عنه، 

حمللكللومللا بللاللل�للشللجللن مللللدة تللزيللد علللللى �شنة 

ي�شمله  ومل  �شيا�شية  غري  بجرمية  واحدة 

عفو عام بقانون خا�س.

وتت�شمن ال�شروط اأي�شا، ما ن�س عليه 

بعدم  اجلللزائلليللة  املحاكمات  اأ�للشللول  قللانللون 

اأعلليللد  �شخ�س  اأي  تلللويل  اأو  تر�شيح  جلللواز 

اعتباره وكان حمكوما بجرائم الخت��س 

اجلرائم  وجميع  الئتمان  و�شوء  والر�شوة 

املخلة بالأخ�ق والآداب.

االنباط- ترجمة عامر ملكاوي 

 وفًقا لت�شنيف مت اإ�شداره موؤخًرا  اأ�شبحت 

اأملللانلليللا هلللي اللللدوللللة الأكلللللر اأملللاًنلللا يف الللعللامل 

من  كللل  تليها    .19-COVID لللل  بالن�شبة 

التي   ، �شوي�شرا  اجلنوبية.   وكوريا  نيوزيلندا 

الللرابللع.   املللركللز  اإىل  تللراجللعللت   ، الأوىل  كللانللت 

الللليلللابلللان يف املللرتللبللة اخلللاملل�للشللة ، واأ�للشللرتاللليللا 

وال�شني يف املركز ال�شاد�س وال�شابع.

فلليللمللا احللتلللللت  الللللوليللللات املللتللحللدة الآن 

وفيتنام  املللجللر  وراء  تلللزال  ول   ،  55 املللرتللبللة 

وال�شني وماليزيا وبلغاريا.

اأخطر الدول؟

وفلليللمللا يللتللعلللللق بلللاأخلللطلللر الللللللدول ح�شب 

وجنوب  ال�شومال  اأر�لللس  فكانت   التقرير 

ال�شودان واأفغان�شتان ومايل.

 Deep جمللللللمللللللوعللللللة  واأ�للللللللللللشللللللللللللدرت 

Knowledge لأول مرة ت�شنيًفا للدول 
 19-COVID لل  العامل  اأماًنا يف  الأكللر 

بتحديث  الفكر  مركز  قللام  الآن  يونيو.   يف 

تقرير  اإ�لللشلللدار  واأعللللاد  ومنهجيته  بلليللانللاتلله 

حول اأكر البلدان واملناطق اأماًنا.  الرتتيب 

يتعلق  ل  الللنللا�للس:  معظم  يتوقعه  مللا  لي�س 

الأمللللللر فللقللط بلللعلللدد الإ�للللشللللابللللات امللللوجلللودة 

فيها  ت�شبب  التي  الوفيات  عللدد  اأو   ، حالًيا 

يتعلق   ، ذللللك  مللن  بلللدًل   19-COVID
التقييمات حول  الأمر ب�شل�شلة معقدة من 

والقت�شادية  الطبية  العوامل  من  العديد 

، فاإنها تزيد  اإىل ذلك  اإ�شافة  وال�شيا�شية.  

اأو تنق�س نتيجة البلد.

كانت  اإذا  مبللا  كللثللرًيا  الأملللللر  يتعلق  ول 

اللللدوللللة قلللد تللعللر�للشللت للل�للشللربللة قلللويلللة من 

من  الللرغللم  على   - ل  اأم   19-COVID
اإذا  ما  ا  اأي�شً ولكن   - بالتاأكيد  اأن هذا مهم 

كانت هناك اإرادة �شيا�شية وقبول اجتماعي 

لتدابري احلجر ال�شحي والإغلل�ق.  ما اإذا 

تتعاون  واملحلية  الوطنية  احلكومات  كانت 

بقوة  تتمتع   الأملللة  كانت  اإذا  جلليللد.   ب�شكل 

املراقبه والر�شد اجليد ونظام طبي قوي.  

ومللا مللدى �شعف الللدولللة اأمللام ال�شطراب 

القلللتللل�لللشلللادي بلل�للشللبللب فللللريو�للللس كللللورونللللا ، 

بالإ�شافة اإىل مدى جتهيز الدولة للتعامل 

مع حالت الطوارئ.

التحليلية  درا�شة احلالة   و”مت ت�شميم 

من   19-COVID لل  اجلديدة  اخلا�شة 

 Deep Knowledge Group
لللتلل�للشللنلليللف وحتللللليللل وتلللرتللليلللب ال�للشللتللقللرار 

القللللتلللل�للللشللللادي والجللللتللللمللللاعللللي واللل�للشللحللي 

دوللللة ومنطقة   250 مللن  كللل  اللللذي حققته 

ملللدرجلللة يف حتللللليلللللهللا ، فلل�للشللً� علللن نللقللاط 

والتهديدات   ، والللفللر�للس   وال�شعف  الللقللوة 

�شد  املعركة  يف  ميثلونها  التي  املخاطر  اأو 

اللل�للشللحللة الللعللامللليللة والأزمللللللللة القللتلل�للشللاديللة 

الناجمة عن COVID-19 ، “كما تقول 

املجموعة.

 Deep تلللللللللقلللللللللول   ، اأخللللللللللللللللللللللللرًيا  و 

نظرت  اأنها   Knowledge Group
يف اأكر من 140 معلمة واعتربت اأكر من 

35000 نقطة بيانات ، وك�هما اأعلى ب�شكل 

كبري من تقرير يونيو.

فلليللمللا يلللللي اكلللر 100 دولللللة املللانلللا وفقا 

لتقريرهم : 

اأملانيا

 نيوزيلندا

 كوريا اجلنوبية

 �شوي�شرا

 اليابان

 اأ�شرتاليا

 ال�شني

 النم�شا

 الإمارات العربية املتحدة

 �شنغافورة

 اإ�شرائيل

 كندا

 اململكة العربية ال�شعودية

 اأي�شلندا

  تايوان

 الرنويج

 ليختن�شتاين

 هوجن كوجن

 فنلندا

 الكويت

 الدمنارك

 موناكو

 لوك�شمبورغ

 البحرين

 هنغاريا

 هولندا

 دولة قطر

 قرب�س

 �شلطنة عمان

 اأندورا

 اململكة املتحدة

 فيتنام

 اإ�شتونيا

 لتفيا

 اأيرلندا

 ديك رومي

 بولندا

 �شان مارينو

 بلجيكا

 جورجيا

 اليونان

 ليتوانيا

 اإيطاليا

 مالطا

 رو�شيا

 ماليزيا

 �شلوفينيا

 اأوروغواي

 ال�شويد

 بروناي

 �شلوفاكيا

 اإ�شبانيا

 الت�شيك

 فرن�شا

 الوليات املتحدة المريكية

 كرواتيا

 تون�س

 الأرجنتني

 اأذربيجان

 تاي�ند

 الأر�س اخل�شراء

 الربتغال

 جزر املالديف

 اأوكرانيا

 ت�شيلي

 الربازيل

 بي�رو�شيا

 بربادو�س

 رواندا

 األبانيا

 كوبا

 جزر البهاما

 اأرمينيا

 رومانيا

 �شي�شيل

، بلغاريا موري�شيو�س

 هيئة االعتماد تبحث مع نقابة 
الصيادلة التعاون المشترك

 محافظ البلقاء يدعو الى التعامل 
بجدية مع فيروس كورونا

 مياهنا تسيطر على تغير طفيف 
بنوعية المياه في شفا بدران

 األشغال تنهي العمل بالجزء الثاني 
من مقطع الزميلة على الصحراوي

االثنني  7/ 9 / 2020
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امل�س�ؤولية عن  ال�زراء وال�زراء )ومن بحكمهم( ومن يتبعهم يتحمل�ن كامل  ب�سكل عام، رئي�س 

اأي خلل اأو �سعف اأو تق�سري يف الأداء.. 

معا..  املبا�سر  ورئي�سه  بال�ساأن  املعني  امل�س�ؤول  امل�س�ؤولية  يتحمل  ونزاهته،  الأداء  ج�دة  ول�سمان 

فامل�س�ؤول يتحمل لأن اأخل ب�اجباته والرئي�س املبا�سر لأنه اأخفق يف اختيار ذلك امل�س�ؤول.. 

يتحمل  والإخ��ف��اق من م�ظف  التق�سري  كان  ف��اإن  امل�ظف،  اإىل  ال���زراء  رئي�س  ي�سري من  وه��ذا 

نتيجة ذلك ه� ورئي�س ق�سمه واإن كان من رئي�س ق�سم فيتحمل ذلك ه� ومديره واإن كان من املدير 

واإن كان من  العام فيتحمل ذلك ه� ووزي��ره  الأم��ن  واإن كان من  العام  فيتحمل ذلك ه� والأم��ن 

ال�زير فيتحمل ذلك ه� ورئي�سه..

الهدف من هذا الربط، ذلك حتى يحر�س كل م�ست�ى اإداري على ح�سن الأداء ونزاهته.. 

ال�زير  الأثر اجل�سيم، فيتحمل  ذات  الأداء  الإدارة و�سعف  و�س�ء  والتق�سري  الإخفاق  ويف حالت 

املعني اأو ال�زراء املعنين اأو احلك�مة بكاملها م�س�ؤولية ذلك.. وذلك حتى تعطي در�سا باأن ل جمال 

ابدا لأي �سعف اأو تق�سري..

اأن  عليه  يقبلها  ومن  لها..  باأهل  لي�س  من  امل�س�ؤولية  يقبل  فال  وتبعاتها..  امل�س�ؤولية  هي  هذه 

تبعاتها.. يتحمل 

د. خليف الخوالدة

 المسؤولية وتبعاتها 

االثنني    7  /  9  / 2020

 خالل رعايته إطالق حملة إعالمية للتبرع باألعضاء

الفايز: األردن قطع شوًطا معقوًلا في تعزيز ثقافة التبرع باألعضاء

 المعايطة يدعو األحزاب الختيار اسم وشعار خاص 
بقوائمهم في االنتخابات

 المستقلة لالنتخاب تلتقي مؤسسات المجتمع المدني في البلقاء

االنباط-عمان

الفايز،  في�سل  الأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  رع��ى 

اإعالمية للتربع بالأع�ساء،  الأح��د، حملة  ام�س 

ال��ت��ربع  لت�سجيع  الأردن���ي���ة  اجلمعية  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 

زي��د،  ب��ن  رع��د  الأم���ري  �سم�  برئا�سة  بالأع�ساء 

بالتعاون ودعم من جمل�س الأعيان، حتت �سعار 

حياة”. بعدي  من  “�سكيت�س... 
ا معق�لاً  اإن الأردن قطع �س�طاً وقال الفايز: 

يف تعزيز ثقافة التربع بالأع�ساء، مثمناًا جه�د 

العديد  ح��ي��اة  ان��ق��اذ  يف  �ساهمت  ال��ت��ي  اجلمعية 

من امل�اطنن واإع��ادة الأمل لهم ومنحهم حياة 

جديدة.

حالة  ُي�سكل  بالأع�ساء  “التربع  اأن  واأو���س��ح 

العمل  ف��ي��ه  ا يختلط  م��ت��م��ي��زاً ��ا  و���س��ل���كاً اإن�����س��ان��ي��ة 

داعياًا  النبيل”،  الإن�ساين  ال�سع�ر  مع  ال�سالح 

اإىل ب����ذل امل���زي���د م���ن اجل���ه����د ل��ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة 

اأبناء املجتمع، لأن العمل  التربع بالأع�ساء بن 

الإن�������س���اين وال��ت��ط���ع��ي ل��ي�����س حم�����س���را بفئة 

معينة، بل ه� �سل�ك نبيل على اجلميع ممار�سته 

والتم�سك به وتعزيزه.

بامل�س�ؤولية  “ال�سع�ر  اأن  اإىل  الفايز  واأ���س��ار 

البع�س،  بع�سنا  جت��اه  والإن�سانية  الجتماعية 

يف  وي�سهم  جمتمعنا،  ويحمي  تكافلنا  يعزز  اأمر 

ا اأن جمل�س  بناء ال�سل�كيات اليجابية”، م��سحاً

الأعيان بادر ك�سابقة فريدة من ن�عها يف تاريخ 

الجتماعي  للتكافل  �سندوق  باإن�ساء  املجل�س، 

انطالقا واميانا من دورنا ال�طني وم�س�ؤولياتنا 

الجتماعية.

وبن اأن ال�سندوق يهدف اإىل تعزيز التكافل 

الج��ت��م��اع��ي وت��ن��م��ي��ة وت�����س��ج��ي��ع ث��ق��اف��ة العمل 

اخل���ريي وال��ت��ط���ع��ي، ح��ي��ُث ت��ع��د الق��ت��ط��اع��ات 

الأع��ي��ان  الأع�����س��اء  م��ن خم�س�سات  ال�����س��ه��ري��ة 

اأن  ا  ال�حيد لل�سندوق، م��سحاً املايل  امل�رد  هي 

بلغت  ال�سندوق  قدمها  التي  امل�ساعدات  قيمة 

الر�سمية  امل���ؤ���س�����س��ات  م��ن  ل��ع��دد  الآلف  م��ئ��ات 

والأهلية والأ�سر الفقرية والغارمات والالجئن 

ال�س�رين.

بدورها، عر�ست اأمينة �سّر اجلمعية الدكت�رة 

اأن�سطتها  واأب����رز  اجلمعية  ل��ن�����س��اأة  ج���رب،  ران��ي��ة 

وبراجمها واأهدافها.

وت�����س��م��ن ال��ع��ر���س 3 اأف�����الم ق�����س��رية ُت���ربز 

معاناة اأ�سخا�س بحاجة اإىل اأع�ساء ج�سدية.

املجتمعية  ال��ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ج��رب  ودع���ت 

جمل�س  دور  مثمنة  بالأع�ساء،  ال��ت��ربع  باأهمية 

الأع����ي����ان يف دع����م احل��م��ل��ة الإع���الم���ي���ة ل��ل��ت��ربع 

بالأع�ساء. وحتدث مدير عام اخلدمات الطبية 

اجل��ادر  خلف  الطبيب  ال��ف��ري��ق  ال�سابق  امللكية 

اأه��م��ي��ة تكري�س ث��ق��اف��ة ال��ت��ربع  ال�����س��رح��ان، ع��ن 

حملة  تبني  اإىل  داعياًا  املجتمعات،  يف  بالأع�ساء 

ت�سجيع التربع بالأع�ساء من خمتلف امل�ست�يات 

واجلهات الر�سمية والأهلية واملجتمعية.

جم��ل�����س  دار  يف  احل���م���ل���ة  اإط�������الق  وح�������س���ر 

ال��ل��ج��ان واأع�سائها  روؤ����س���اء  الأع���ي���ان، ع���دد م��ن 

ورئي�س  ال�سحة  وزارة  ع��ام  واأم���ن  املجل�س،  يف 

جمعية امل�ست�سفيات اخلا�سة، وعدد من املدع�ين 

الداعمن لأن�سطة احلملة والتربع بالأع�ساء.

االنباط-عمان

وال��ربمل��ان��ي��ة  ال�سيا�سية  ال�����س���ؤون  وزي���ر  دع���ا   

امل��ه��ن��د���س م������س��ى امل��ع��اي��ط��ة، الأح������زاب لخ��ت��ي��ار 

ت�سجيلها  اج��ل  م��ن  لق�ائمهم  و���س��ع��ارات  اأ�سماء 

الهيئة  اإىل  ل��ت��ق��دمي��ه��ا  مت��ه��ي��دا  ال��������زارة  ل����دى 

اأو  امل�ستقلة لالنتخاب �ساحبة القرار يف قب�لها 

رف�سها.

وق����ال ال����زي���ر خ���الل اف��ت��ت��اح��ه ام�����س الأح���د 

نظمتها  ال�سيا�سية،  ل��الأح��زاب  ح���اري��ة  من�سة 

للتعريف  والربملانية  ال�سيا�سية  ال�س�ؤون  وزارة 

مب�اد نظام امل�ساهمة يف دعم الأحزاب ال�سيا�سية 

“�س�تك..  ح��م��ل��ة  اأع����م����ال  ���س��م��ن  وت��ع��ل��ي��م��ات��ه 

م�ستقبلك” : اإن نظام امل�ساهمة املالية لالأحزاب 

الأح��زاب  اأن  مفادها  املجتمع،  اإىل  ر�سالة  يبعث 

ال�سيا�سية هي الأ�سا�س الذي يجب اأن تق�م عليه 

النتخابات، وهناك دور كبري يقع على عاتقها يف 

ت�سجيع امل�اطنن على امل�ساركة.

واأ�����س����ار اإىل اأه��م��ي��ة احل�����راك ال�����ذي ي��ح��دث 

ل��ت�����س��ك��ي��ل ال���ق����ائ���م والئ����ت����الف����ات يف ال���ت���اأث���ري 

ت�سكيل  على  والرتكيز  املجتمع،  على  الإيجابي 

الئ���ت���الف���ات احل��زب��ي��ة م���ا ي��ع��ط��ي ق����ة ل��ل��ق���ائ��م 

اأن  مبينا  وا���س��ع،  ب�سكل  النتخابات  يف  امل�ساركة 

هناك عددا كبريا من الأحزاب التي �ست�سارك يف 

النتخابات املقبلة.

و����س���دد امل��ع��اي��ط��ة ع��ل��ى اأن جم��ل�����س ال���ن����اب 

عليها،  احلفاظ  يجب  مهمة  د�ست�رية  م�ؤ�س�سة 

على  ت�ؤثر  التي  الق�سايا  من  الكثري  يقرر  لأن��ه 

الثامن  املجل�س  اأن  اإىل  م�سريا  امل�اطنن،  حياة 

ع�سر عدل و�سرع نح� 170 قان�نا، منها ق�انن 

اقت�سادية واأخرى اجتماعية.

معنية  احل���ك����م���ة  اأن  اإىل  امل��ع��اي��ط��ة  ول���ف���ت 

احلياة  وتط�ير  ال�سيا�سية  الأح���زاب  مب�ساعدة 

ال�سيا�سية يف جمل�س  التعددية  احلزبية ل�سمان 

الأحزاب  يعتمد على جه�د  الذي  الأمر  الن�اب، 

يف اإقناع امل�اطنن برباجمها ومر�سحيها.

ال�سيا�سية  ال�����س���ؤون  وزارة  ع���ام  اأم����ن  وق����ال 

والربملانية رئي�س جلنة �س�ؤون الأحزاب الدكت�ر 

دعم  يف  املالية  امل�ساهمة  نظام  اإن  اخل���ال��دة  علي 

الأحزاب ل�سنة 2019 يطبق لأول مرة، ويت�سمن 

تقدمي الدعم املايل لالأحزاب على ق�سمن؛ الأول 

والثاين  النتخابية،  العملية  يف  بامل�ساركة  يتعلق 

يتعلق بدعم الإعالم احلزبي.

اإىل  ي��ه��دف  ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

وم�ؤ�س�سة  املجتمع  يف  الأح�����زاب  ح�����س���ر  ت��ع��زي��ز 

الربملان، وهناك ر�سالة مهمة من خالل النظام 

املايل اجلديد للمجتمع.

وعر�س ممثل دي�ان املحا�سبة الدكت�ر بالل 

ع��ك��ا���س��ة ل��ل��ن��ظ��ام وت��ع��ل��ي��م��ات��ه وت��دق��ي��ق م���ازن��ات 

الأحزاب ال�سيا�سية.

وقال اإن الدي�ان يتفهم طبيعة دور الأحزاب 

واأهمية  ال�سيا�سية،  الأح��زاب  تط�ير  يف  وعملها 

وال�عي  بها،  امل��ن��اط  ب��ال��دور  للقيام  امل��ال  ت�فري 

املايل لدى بع�س الأحزاب.

كما عر�س مدير ال�س�ؤون القان�نية يف وزارة 

الق�ساة  ماجد  والربملانية  ال�سيا�سية  ال�����س���ؤون 

ال�سيا�سية  ل��الأح��زاب  التم�يل  ن��ظ��ام  لن�س��س 

والتعليمات اجلديدة.

ال��ع��ام��ن  الأم����ن����اء  ب���ن  ودار ح������ار م������س��ع 

لالأحزاب واحل�س�ر ح�ل امل�ساهمة املالية لدعم 

الأحزاب.

الأحزاب  دعم  نظام  لإخ�ساع  امل�سارك�ن  ودعا 

اإىل ت��ق��ي��ي��م ب��ع��د ت��ط��ب��ي��ق��ه خ����الل الن��ت��خ��اب��ات 

ال���اردة  املالحظات  ومعاجلة  القادمة،  النيابية 

عليه من التغذية الراجعة.

جل�سات  اأرب���ع  على  ت�ستمل  املن�سة  اأن  ي��ذك��ر 

لالأحزاب على مدى ي�من مبعدل 12 حزبا يف 

كل جل�سة.

االنباط-عمان

ع�س�  دب��اب��ن��ة  عبري  ال��دك��ت���رة  ا�ستعر�ست 

لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  مف��سي  جمل�س 

ا�ستعدادات الهيئة لإجراء النتخابات النيابية 

املقبلة للمجل�س التا�سع ع�سر واملقرر اجراوؤها 

خ���الل  وذل������ك   10/11/2020 ب���ت���اري���خ 

مع  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  عقدته  ل��ق��اء 

البلقاء  حمافظة  يف  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات 

عرب تقنية الت�سال املرئي.

كما بينت دبابنة اأن الهيئة ت�سعى اىل تعزيز 

بجميع  الن��ت��خ��اب��ي��ة  بالعملية  امل����اط���ن  ث��ق��ة 

�سركائها مبا  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك  م��راح��ل��ه��ا 

امل���دين وال��ت��ي يقع  ف��ي��ه��ا  م���ؤ���س�����س��ات املجتمع 

على عاتقها الدور الكرب يف حتفيز امل�اطنن 

وت�عيتهم ح�ل حق�قهم ال�سيا�سية باعتبارها 

ذراع ا�سا�سي يف حتقيق روؤية الدولة الردنية يف 

اآلية تداول ال�سلطة.

ت�عية  اأطلقت حمالت  الهيئة  اأن  وا�سافت 

بالتعاون مع هيئة �سباب كلنا الردن   وتثقيف 

يف  انخراطهم  بهدف  ال�سباب  فئة  ا�ستهدفت 

بعد  وانتخابا  وت��ط���ع��ا  تر�سيحا  الن��ت��خ��اب��ات 

اكت�سب�ا  ان خ�سع�ا لدورات تدريبية مكثقفة 

خاللها املهارات الفنية الالزمة التي ت�ؤهلهم 

ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ال��ع��م��ل��ي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة ب��ك��اف��ة 

مراحلها.

وا�����س����ارت ان ال��ه��ي��ئ��ة ع��م��ل��ت ع��ل��ى ت��ع��دي��ل 

للعملية  ال��ن��اظ��م��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

النتخابية مبا يت�ائم مع ال��سع ال�بائي وان 

هنالك تنظيم قان�ين بهذا ال�ساأن حيث قامت 

اأك��ر  يف  جتريبية  ان��ت��خ��اب��ات  ب��اإج��راء  الهيئة 

التباعد  م��راع��اة  ب��ه��دف  انتخابية  دائ���رة  م��ن 

واجراءات ال�سالمة العامة.

كما و�سحت دبابنة اآلية ت�س�يت املحج�رين 

تعليمات  خ���الل  م��ن  ك���رون��ا  ف��ريو���س  ب�سبب 

امل�اطنن  �سالمة  ي�سمن  الهيئة مبا  حددتها 

ال�قاية الالزمة وعدم  اج��راءات  واتخاذ كافة 

انت�سار فريو�س ك�رونا امل�ستجد.

م���ن ج��ه��ت��ه اأك������د  ع���م���ار احل�����س��ي��ن��ي ع�س� 

جمل�س مف��سي الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب اأن 

الهيئة جادة يف حماربة املال ال�س�د من خالل 

النتخابية  ال��دع��اي��ة  ا�سكال  لكافة  مراقبتها 

ع����رب و����س���ائ���ل الع�������الم امل��خ��ت��ل��ف��ة  وو����س���ائ���ل 

الت�ا�سل الجتماعي م�سريا ان الهيئة تعتمد 

امل��ال  امل���اط��ن وتقديره يف حم��ارب��ة  على وع��ي 

ال�س�د.

 واو�����س����ح ان ال��ه��ي��ئ��ة مت���ار����س ���س��الح��ي��ة 

لروؤ�ساء  اي�سا  مقرة  وه��ي  العدلية  ال�سابطة 

جل���ان الن��ت��خ��اب وروؤ�����س����اء الق�����رتاع وال��ف��رز 

ق�سية   )18( مع  تعاملت  الهيئة  اأن  م��سحا 

ال��ع��ام  اح��ي��ل اىل الدع�����اء  اأ����س����د بع�سها  م���ال 

والبع�س الخر ما زال قيد التحقيق.

امل�ستقلة  الهيئة  حر�س  احل�سيني  بن  كما 

ل��الن��ت��خ��اب ع��ل��ى م�����س��ارك��ة ال���س��خ��ا���س ذوي 

قامت  حيث  النتخابية  العملية  يف  الع��اق��ة 

العلى  املجل�س  م��ع  اتفاقية  بت�قيع   الهيئة 

ل�س�ؤون ال�سخا�س ذوي العاقة ت�سمنت

 اع��ت��م��اد م���راك���ز اق�����رتاع وف����رز من���ذج��ي��ة 

لتمكن ال�سخا�س ذوي العاقة من ممار�سة 

حقهم يف القرتاع 

وت����ف���ري م��ت��ط��ل��ب��ات ال������س���ل اىل م��راك��ز 

 )23( على  وامل�زعة  وي�سر  ب�سه�لة  الق��رتاع 

دائرة انتخابية.

املحلين  امل��راق��ب��ن  اأن  احل�سيني  وا���س��اف 

وال��دول��ي��ن ه��م رك��ن ا�سا�سي م��ن ارك���ان جناح 

على  حري�سة  الهيئة  وان  النتخابية  العملية 

النتخابية  للعملية  ومراقبتهم  م�ساركتهم 

من  الراجعة  والتغذية  املالحظات  وا�ستقبال 

اجلهات الرقابية مبا ي�سهم يف جت�يد العملية 

النتخبية.

ون�����ه احل�����س��ي��ن��ي وم����ن خ����الل ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

الدعاية  حمالت  بق�اعد  اخلا�سة  التنفيذية 

الن��ت��خ��اب��ي��ة اأن ال��ه��ي��ئ��ة  ال���زم���ت امل��ر���س��ح��ن 

القائمة  لع�ساء  م�سرتك  بنكي  ح�ساب  بفتح 

املخ�س�سة  امل��ب��ال��غ  ف��ي��ه  ت��ر���س��د  الن��ت��خ��اب��ي��ة 

للحملة ويعن مدقق ح�سابات قان�ين يت�ىل 

ال�سرف على  واأوج��ه  القائمة  تدقيق ح�سابات 

احلملة النتخابية.

واج������اب احل�����س��ي��ن��ي ودب���اب���ن���ة ع��ل��ى ا���س��ئ��ل��ة 

وا�ستف�سارات ومالحظات امل�ساركن.

االنباط-عمان

قال النائب ال�سابق اأجمد امل�سلماين  ان ك�رونا 

اأظ���ه���رت ���س���ء ادارات���ن���ا وك�����س��ف��ت م��ق��دار ال�سعف 

العميق يف عقلية م�س�ؤلينا فما نتج عنه من تعميق 

جل��راح قطاع ال�سياحه مل يكن جمديا معها كافة 

اأ�سكال ترحيل الأزمات التي عهدناها على  م�س�ؤلينا 

مل�ساعدة  اج���راء  اي  تتخذ  مل  احلك�مة  ان  فطاملا 

والتحف  والدلء  وال��ط��ريان  ال��ت��اأج��ري   قطاعات 

الكر  ه��ي   والتي  وال�سالت  والفنادق  واملطاعم 

ف��ان��ن��ا نعلن ول��ال���س��ف  بانها  ت�����س��ررا ح��ت��ى الآن  

قطاعات و�سلت اىل مرحلة الفال�س ولن ت�ستطيع 

ال�ستمرار لأكر من ذلك.

واأ�ساف امل�سلماين اإىل  ان املعل�مات ت�سري اىل 

القدرة  لديها  لي�ست  ا�سبحت  القطاعات  ه��ذه  ان 

ب��داأ من وكالء  على ت�سديد اجاراتها وم�ساريفها 

ال�سياحه وال�سفر الذين ويف هذه الظروف ال�سعبة 

عاتقها  على  واخ���ذت  ب��ل  احلك�مة  ترحمهم    مل 

القيام  بدور وكالء ال�سياحه نيابه عنهم وت�سدت 

لمت��ام ح��ج���زات الفنادق وامل���ا���س��الت والطريان 

وكاأنها  ال�سياحه  وك���الء  م��ك��ان  ت�ستغل  وا�سبحت 

تبعث ل��ه��م ب��ر���س��ال��ه ان اف��ال���س��ك��م وت���ق��ف��ك��م عن 

العمل وترك الف من م�ظفيكم بال عمل ل يهم 

احلك�مة ول يعني لها اي �سيء.

 وقال امل�سلماين ان قطاع الطريان لي�س اف�سل 

حال من وكالء ال�سياحه وال�سفر وباقي القطاعات 

حيث مل ترحم احلك�مة �سركات الطريان ال�طنية 

فقامت احلك�مة باحتكار كافة الرحالت حل�ساب  

�سركة واحدة وخالفت ج�هر  قان�ن املناف�سه رقم 

عينت  الزم�����ات  خلية  يف  فحتى    ٢٠٠٠ ل�سنة   ١٥

احلك�مة مندوب من هذه ال�سركه ومل تت�ا�سل مع 

باقي ال�سركات وا�سبحت احلك�مة وتلك ال�سركة 

امل��دع���م��ه م��ن احل��ك���م��ة ه��م م��ن ي���دي���روا قطاع 

وك��الء  او  ال��ط��ريان  ل�سركات  يعد  ومل  ال��ط��ريان 

ال�سياحه اي دور او �س�ت.

اما الدلء ، فهم معتمدين على اعمال وكالء 

ال�سياحه ومتعطلن متاما عن العمل ب�سبب تعطل 

عمل وكالء ال�سياحه وال�سفر.

 كما ان حم��الت ال��ت��ح��ف  مت�قفه مت��ام��ا عن 

لديهم  ي�جد  ول  ال�سياح  على  لعتمادهم  العمل 

دخ���ل اط��الق��ا وي��ت��ك��ب��دون خ�����س��ائ��ر ك��ب��ريه ب�سبب 

الكلف املرتفعه لاليجارات ورواتب م�ظفيهم التي 

التزم�ا بدفعها وق�فا اىل جانب ال�طن يف حن 

ال�سياحه  ولقطاع  لهم  ظهرها  احلك�مة  اأدارت  

كامال.

واأ�سار امل�سلماين اىل اأن قطاع املطاعم والك�يف 

تتجاوز  ل  ا�سغالهم  ون�سبة  المرين  يعاين  �س�ب 

٣٠ ٪ يف اف�سل التقديرات كما ان  الفنادق وال�سقق 

متاما  مت�قفه  منها  كبرية  ن�سبة  ان���اع��ه��ا  بكافة 

ومل ت�ستفيد م��ن ب��رن��ام��ج اع���ادة الردن��ي��ن حيث 

اعتمدت احلك�مة فنادق دون الخرى لأ�سباب فنية 

اوغريها.

ال�سياحيه مت�قف  ال�����س��ي��ارات  ت��اج��ري  ق��ط��اع  و 

عن العمل ب�سبب عدم وج�د �سياح ومغرتبن ومل 

وا�ستمرت  وف���ائ��ده��ا   البنكية  ال��ق��رو���س  تت�قف 

امل�����س��اري��ف والي����ج����ارات واو���س��اع��ه��م ت�����زداد �س�ء 

وك��ذل��ك ق��ط��اع ���س��الت الأف�����راح وامل��ن��ا���س��ب��ات فقد 

ت�قف عملهم مب�جب  قان�ن الدفاع  وهذه الفئة 

قامت بال�ستغناء عن العمالة ب�سبب الت�قف التام 

وهي ت�اجه خطر الفال�س اذا ا�ستمر اإيقافهم عن 

العمل لفرته اط�ل وا�ستمرت احلك�مة بتجاهلهم.

لال�سف ان جميع هذه القطاعات  ت�سري ب�سكل 

كبري  ���س��رر  �سيلحق  وه���ذا  الف��ال���س  نح�  �سريع 

التعامل  على  ق��ادري��ن  غري  و�سيجعلنا  بالقت�ساد 

مع مرحلة التعايف بعد ك�رونا و�سيعيدنا اىل مربع 

كنا به منذ عق�د  و�سنحتاج  لع��ادة بناء قطاعات 

���س��ي��اح��ي��ه ج���دي���ده ك����ان مي��ك��ن��ن��ا احل���ف���اظ عليها 

وحمايتها باقل التكاليف. 

القطاعات  ه��ذه  ينقذ  من  امل�سلماين   وت�سائل 

ومن يعطيهم القليل من وقته لاللتقاء بهم دون 

ن�ساب  ا�سبحنا  وال��ت��ي  �سحفي  م���ؤمت��ر  اي  عقد 

بال�سداع ملجرد ذكرها فنحن نريد م�س�وؤل يعمل 

وان ي��ت���ا���س��ل م��ع��ن��ا وي�����س��ت��م��ع مل��م��ث��ل��ن ع���ن ه��ذه 

ظل  يف  املفل�سه  بحكم  ا�سحبت  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات 

جتاهل حك�مة النه�سه و غياب تام للبن�ك بجحة 

عدم وج�د تدفق مايل لهذه القطاعات.

 المسلماني : السياحه بكافة قطاعاتها تتجه نحو االفالس

 وزير األوقاف يحذر من المساس 
بالعاملين بالمسجد األقصى

 نقابة المهندسين: اشباع تام في 
كافة تخصصات الهندسة

 األمن الوقائي : ضبط مركبة الشحن وسائقها 
ظهر في فيديو وهو يقوم بالتشحيط 

 التنمية: تعليق دوام المنتفعين بمراكز 
المنار للتنمية الفكرية إلشعار آخر

االنباط-عمان

واملقد�سات  وال�س�ؤون  الأوق��اف  وزير  حذر 

ال����س���الم���ي���ة ال���دك���ت����ر حم���م���د اخل���الي���ل���ة، 

م��ن الع���ت���داءات امل��ت��ك��ررة م��ن ق��ب��ل �سلطات 

الحتالل على م�ظفي الأوقاف الإ�سالمية، 

ومن  للتحقيق،  امل�ستمر  ا�ستدعائهم  وم��ن 

عملهم  م�اقع  عن  ابعادهم  اأو  اعتقالهم  ثم 

حبهم  لقتل  وال�سعي  لرتهيبهم  امل�سجد،  يف 

وتفانيهم يف �سبيل واجبهم.

وق����ال وزي����ر الأوق�������اف يف ب���ي���ان ���س��ح��ايف 

دائ��رة  يف  العاملن  جميع  اإن  الأح����د،  ام�����س 

اأوق����اف ال��ق��د���س وح��را���س امل�����س��ج��د الأق�����س��ى 

ال��ق��د���س، يتبع�ن  اأوق����اف  امل��ب��ارك وجم��ل�����س 

واملقد�سات  وال�س�ؤون  الأوق��اف  ل���زارة  اإداري��ااً 

الإ���س��الم��ي��ة الأردن���ي���ة، واإن دائ����رة الأوق����اف 

ال�حيدة  اجلهة  ه��ي  القد�س  يف  ال�سالمية 

�س�ؤون  لإدارة  احل�سرية  ال�سالحية  �ساحبة 

املبارك. امل�سجد الأق�سى 

العتداءات  هذه  اأن  اإىل  اخلاليلة  واأ�سار 

من �ساأنها تعطيل عمل دائرة اأوقاف القد�س 

ودوره�������ا امل���ه���م ال�����ذي ت���ق����م ب����ه يف ح��م��اي��ة 

وع��م���م  امل���ب���ارك  الق�����س��ى  امل�����س��ج��د  واإدارة 

الدعم  اىل  لف��ت��ا  ال�سريف،  القد�س  اأوق���اف 

القد�س  اأوق��اف  م�ظف�  يلقاه  ال��ذي  الكبري 

الها�سمية. القيادة  بت�جيهات من 

امل���ب���ارك  امل�����س��ج��د الق�������س���ى  اإن  وا����س���اف 

قابلة  غ��ري  دومن���ا،   144 م�ساحته  البالغة 

 3 اق��د���س  اح��د  وه���  امل�ساركة،  ول  للتق�سيم 

اأماكن عند امل�سلمن، واأن قد�سيته نابعة من 

والذين  الأر���س،  عقيدة كل م�سلم على هذه 

م�سلم،  ملي�ن  األفي  الي�م  تعدادهم  يقارب 

اإىل ي�م  اأبدي خالد  واأن حقهم فيه ح�سري 

الدين.

االنباط-عمان

 اأظ���ه���رت ال��ن�����س��رة الر����س���ادي���ة ال��ع��ا���س��رة 

الأردن��ي��ن،  املهند�سن  نقابة  ع��ن  ال�����س��ادرة 

وحاجة  الهند�سية،  بالتخ�س�سات  واملتعلقة 

���س���ق ال��ع��م��ل ل��ك��ل م��ن��ه��ا، اإ���س��ب��اع��ا يف ك��اف��ة 

الفرعية،  الهند�سة وتخ�س�ساتها  تخ�س�سات 

اأعداد اخلريجن،  املتتايل يف  نظرا لالزدياد 

الأع��ل��ى  الأردن  امل��ه��ن��د���س��ن يف  ن�����س��ب��ة  وت��ع��د 

ع��امل��ي��ا م��ق��ارن��ة ب��ع��دد ال�����س��ك��ان، ح��ي��ث بلغت 

50 م�اطنا(. الن�سبة )مهند�س لكل 

وقال نقيب املهند�سن الأردنين املهند�س 

اأح��م��د ال��زع��ب��ي، يف ب��ي��ان، ام�����س الأح�����د، اإن 

ي�سكل  اخلريجن  اأع��داد  يف  الهائل  الزدي��اد 

على  اأخ��ذت  ك�نها  النقابة  على  كبريا  عبئا 

حمليا  خمتلفة  ا���س���اق  ع��ن  البحث  عاتقها 

واق��ل��ي��م��ي��ا وع��امل��ي��ا م���ن اأج����ل ت���ف��ري ف��ر���س 

التي  التحديات  رغ��م  لهم،  وت�سغيل  تدريب 

ا���س���اق خمتلفة  اغ��الق  م��ن  املنطقة  ت���اج��ه 

وت���ف���اق���م ال�������س����ء يف ال��������س���ع الق���ت�������س���ادي، 

واأخ������ريا م���ا ت�����س��ب��ب��ت��ه ج��ائ��ح��ة ك�����رون����ا من 

ت�����س��ري��ح ال��ك��ث��ري م���ن امل���ظ��ف��ن م���ن اأم��اك��ن 

عملهم على ال�سعيدين املحلي او اخلارجي.

ووفقا لآخر الرقام ال�سادرة عن النقابة، 

 170578 للنقابة  املنت�سبن  بلغ عدد  فقد 

الطلبة  ع��دد  بلغ  فيما  ومهند�سة،  مهند�سا 

ط��ال��ب��ا   37139 ال���درا����س���ة  م��ق��اع��د  ع��ل��ى 

وط��ال��ب��ة يف اجل��ام��ع��ات الردن���ي���ة، و5 الف 

طالب وطالبة دار�سن يف اخلارج.

ودع�������ا ����س���م���ارة ال���ط���ل���ب���ة ال����ذي����ن اأن����ه�����ا 

م��ت��ط��ل��ب��ات ال���ن���ج���اح يف ال���ث���ان����ي���ة ال���ع���ام���ة، 

اإىل ����س���رورة الأخ����ذ ب��ع��ن الع��ت��ب��ار ب��ي��ان��ات 

النقابة  اأ���س��درت��ه��ا  ال��ت��ي  الر���س��ادي��ة  الن�سرة 

لتاليف  الهند�سية،  التخ�س�سات  اختيار  عند 

م���ن طلبة  اخل���ري���ج���ن  اع�����داد  الزدي�������اد يف 

الهند�سة العاطلن عن العمل.

اأن ال��ن��ق��اب��ة ت�����س��ع��ى ع��ل��ى ال�����دوام،  واك����د 

ل��ت���ع��ي��ة ط��ل��ب��ة ال��ث��ان���ي��ة ال��ع��ام��ة ال��راغ��ب��ن 

الهند�سية  ال��ت��خ�����س�����س��ات  م���ن  اأي  ب��درا���س��ة 

وندواتها  وم�ؤمتراتها  ملتقياتها  خالل  من 

امل��خ��ت��ل��ف��ة، واط���الع���ه���م ع��ل��ى ال��ت��خ�����س�����س��ات 

او  ال��ع��م��ل،  ���س���ق  يحتاجها  ال��ت��ي  الهند�سية 

او الرك�د، ليك�ن�ا  تلك التي تعاين ال�سباع 

على اطالع بكل ما مير من ح�لهم.

االنباط-عمان

ق���ال ال��ن��اط��ق الع���الم���ي ب��ا���س��م م��دي��ري��ة 

الم���ن ال��ع��ام ان��ه ج��رى �سباح ام�����س ت��داول 

م���ق���ط���ع ف���ي���دي���� ع���ل���ى م������اق�����ع ال���ت����ا����س���ل 

الج��ت��م��اع��ي ،  ي��ظ��ه��ر خ���الل���ه ق���ي���ام ���س��ائ��ق 

احدى مركبات ال�سحن بالت�سحيط والقيادة 

م�ستخدمي  ح��ي��اة  معر�سا  واه��م��ال  بطي�س 

ال��ف���ر  ، ح��ي��ث ج��رى ع��ل��ى  ال��ط��ري��ق للخطر 

بالتحقيق  ال����ح���دات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ع��م��ي��م 

والبحث عن تلك املركبة و�سائقها .

وا�ساف الناطق العالمي ان العاملن يف 

امن وقائي حمافظة اربد متكن�ا من خالل 

ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات وج��م��ع امل��ع��ل���م��ات م��ن حت��دي��د 

املخالفة  ارت��ك��اب  وم��ك��ان  و���س��ائ��ق��ه��ا  امل��رك��ب��ة 

يف اح������دى م���ن���اط���ق م���دي���ن���ة ارب������د وج����رى 

عليه  القب�س  وال��ق��ي  ال�سائق  مكان  حتديد 

كافة  اتخاذ  ال�سحن،و�سيتم  بطت مركبة  و�سُ

الج������راءات ال��ق��ان���ن��ي��ة والداري������ة ال��الزم��ة 

بحقه.

االنباط-عمان

ب�سمة  الجتماعية  التنمية  وزيرة  قررت   

ا����س���ح���اق���ات، ام�������س الأح�������د، ت��ع��ل��ي��ق ال�����دوام 

مراكز  يف  والأطفال  الطلبة  من  للمنتفعن 

املنار للتنمية الفكرية؛ ب�سبب ارتفاع درجات 

احلرارة، ول�سعار اخر.

وق����ال اأم����ن ع���ام ال�������زارة ال��دك��ت���ر ب��رق 

ال��دوام  تعليق  اإن  �سحايف،  بيان  يف  ال�سم�ر، 

وال��ت��ي  ال��ف��ك��ري��ة،  للتنمية  امل��ن��ار  م��راك��ز  يف 

ي�سمل  الع����اق����ة،  ذوي  ال����س���خ���ا����س  ت���خ���دم 

مناطق العقبة، والق�يرة ، ومعان، والغ�ار 

وال�س�نة   ، املنطح  وتل  ودير عال،  اجلن�بية، 

ال�سرقية،  ال�سمالية  وال��ب��ادي��ة   ، ال�سمالية 

ول�اء ال��سطية يف اإربد.

امل��راك��ز  ت��ل��ك  امل���ظ��ف��ن يف  ان دوام  وب���ن 

تعليق  ق���رار  ي�سملهم  ول  ك��امل��ع��ت��اد،  �سيبقى 

ا�ستقبال  تعليق  ق���رار  ان  م��سحا  ال����دوام، 

من  �سالمتهم  ع��ل��ى  ��ا  ح��ر���ساً ج���اء  املنتفعن 

ارتفاع درجات احلرارة وحماية لهم.
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واقع التعليم الإلكرتوين والتعليم عن ُبعد يف زمن جائحة كورونا فر�ض نف�سه؛ حيث جميع 

الأ�ساليب  عن  النظر  بغ�ض  وخمرجاته  التعليم  جل��ودة  ت�سعى  وال��ع��ايل  العام  التعليم  موؤ�س�سات 

التعليمية املتبعة؛ متجاوزين �سلبيات املفارقات بني التعليم املبا�سر اأو الوجاهي من جهة والتعليم 

بداع والتح�سيل  عن ُبعد من جهة اأخرى؛ ف�سعف العالقة اأو رمبا �سلبيتها او حتى �سالبيتها بني الإ

ال��ذي ي�سود يف يف معظم بيئاتنا  ب���داع يف خ�سم التلقني وال�سّم  الدرا�سي قد يوؤثر على كفاءة الإ

العنان لالإبداع  ط��الق  املبا�سر، والدعوة هنا لإ التعليم  ال�سواء يف  العامة والعالية على  التعليمية 

متحانات؛ ورمبا  دمغة وتفريغها عند الإ واملبدعني ل لت�سجيع اإ�سرتجاع املعلومات وتكدي�سها يف الأ

يتم ذلك من خالل حتويل حتديات التعليم عن ُبعد اإىل فر�سة لإطالق العنان لل�سباب اجلامعي 

�سوب الإبداع والتميز:

ن  لأ �سعيفة،  حتى  اأو  متو�سطة  غالباً  املبدعني  حت�سيل  اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  معظم  اأ���س��ارت   .1

التلقني واأ�ساليبه يف التعليم املبا�سر وحتى واجبات املدر�سة واجلامعة ل تلبي طموحاتهم ورغباتهم 

لتقليديتها؛ ولهذا فرمبا جند حاًل لهذه ال�سالة يف التعليم عن ُبعد.

2. لالأ�سف معظم اأ�ساليب التعليم حالياً تقوم على تعّلم املعلومات واإ�سرتجاعها ويحتاج ذلك 

وبعدها  متحان،  الإ يوم  تفريغها  ثم  ومن  اجلافة  كالبطاريات  دمغة  الأ و�سحن  الذاكرة  لتكدي�ض 

وقدرته؛  ن�سان  الإ بعقل  اإ�ستهتار  هذا  وبالطبع  جديدة،  معلومات  تعبئة  لغايات  دمغة  الأ فرمتت 

ولرمبا الإ�ستثمار الأمثل بال�سباب اجلامعي من خالل التعليم الإلكرتوين ي�سحن هممهم �سوب 

الإبداع والتميز.

بتكار  متحان واحل�سول على عالمات متميزة خمتلف متاماً عن الإ اإجتياز الإ 3. القدرة على 

بداع والنجاح، فاألربت اأن�ستاين مل يح�سل  ب��داع، واأمثلة ذلك كثرية من ق�س�ض الإ والعبقرية والإ

على عالمات عالية ل بالريا�سيات ول بالفيزياء لكنه �ساحب النظرية الن�سبية، وداروين كان كثري 

الهروب من املدر�سة لكنه �ساحب نظرية التطور، وبا�ستري كان كثري ال�سرحان والذهان باملدر�سة 

لكنه اإكت�سف اجلراثيم والب�سرتة، وبل غيت�ض ف�سل باإكمال درا�سته بهارفارد لكنه اأ�س�ض ميكرو�سوفت 

ومن اأغنى رجال العامل، ورونالدو ظاهرة كروية وكان اأك�سل الطلبة؛ ولهذا فالتعويل على عالمات 

التعليم عن ُبعد غري واقعي لكن الإ�ستثمار يف م�ساريع حتاكي الواقع تخلق املبدعني ال�سباب.

4. بالطبع هذا ل يعني اأن ل ن�سجع التح�سيل الدرا�سي لكن املطلوب اإعطاء فر�سة لالإبداع 

�سيل  ومواءمُة بينه وبني التح�سيل الدرا�سي لغايات ت�سجيع اإنتاج اجلديد وحل امل�ساكل وتعلم الأ

والقّيم؛ فامل�ساريع وما يقّدمه الطلبة عن ُبعد مينح فر�ض لكت�ساف املبدعني.

�ساتذة الكرام توجيه الطلبة لفتح اآفاق لالإبتكار  بداع وتنّوع اأ�سكاله تقت�سي من الأ 5. جمالت الإ

واإكت�ساف اجلديد والبحث العلمي واملهارات والدرا�سات امليدانية وتقدمي التقارير واإبراز الكفاءة 

واملوهبة ومهارات احلياة الع�سرية الناعمة واخل�سنة على ال�سواء وغريها؛ وهذا التنوع رمبا يتم 

تعزيزه عن طريق التعليم عن ُبعد.

6. على احلكومة و�سع اإ�سرتاتيجيات خا�سة باإكت�ساف املبدعني واإ�ستقطابهم وتوجيههم واإيجاد 

احلا�سنات اخلا�سة بتطوير اأفكارهم والتعاون اأو ال�سراكة مع القطاع اخلا�ض لهذه الغاية؛ ولي�ض 

هنالك فرق كبري يف هذا املجال بني التعليم املبا�سر اأو التعليم عن ُبعد.

�ساتذة واأع�ساء  ب�سراحة: بات التعليم تلقينا وحالت ت�سجيع املبدعني نادرة، والكرة يف مرمى الأ

الهيئات التدري�سية وموؤ�س�ساتنا التعليمية والقطاع اخلا�ض للنهو�ض بالكفاءة التعليمية لهذا اجليل 

لفية الثالثة وخ�سو�ساً يف زمن التعليم الإلكرتوين والتعليم عن  بداع يف زمن الأ لي�سبح جيل الإ

ر�ض يف هذا ال�سدد. فكار مبدعة مل�ساريع على الأ ُبعد، ونحتاج لأ

د. محمد طالب عبيدات

مفارقة اإلبداع والتحصيل 
الدراسي في زمن كورونا جابر : طلبنا استثناء لتعيين 300 ممرض و100 طبيب

لتعزيز الكادر الطبي في مستشفيات البشير

 مؤسسة الحسين للسرطان توقع مذكرة تفاهم مع بنك االتحاد

»النقل الدولي« يطالب بتصنيفه من القطاعات غير العاملة بالمطلق

 خبير صيدالني: األردن أول دولة عربية تصدر قانونا 
ينظم إجراء الدراسات الدوائية

االنباط-عمان

�سعد جابر،  الدكتور  ال�سحة  وزير  قال   

رئا�سة  الوزارة طلبت وب�سكل عاجل من  اإن 

300 مم��ر���ض  ال������وزراء ا���س��ت��ث��ن��اء ل��ت��ع��ي��ني 

خالل  طبيب  و100  ال�سبوع،  ه��ذا  خ��الل 

النق�ض  لتعزيز  ال��ق��ادم��ة  القريبة  ال��ف��رتة 

التابعة  ال�سحية  املواقع  بع�ض  يف  احلا�سل 

لها، ل�سيما يف م�ست�سفيات الب�سري.

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل اج���ت���م���اع م����ع م��دي��ر 

حممود  الدكتور  الب�سري  م�ست�سفيات  ادارة 

زري���ق���ات، ب��ح�����س��ور رئ��ي�����ض دي����وان اخل��دم��ة 

تعزيز  �سبل  لبحث  النا�سر،  �سامح  املدنية 

لتقدمي  ال���الزم���ة  ب���ال���ك���وادر  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

اخل��دم��ة ال��ط��ب��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني ع��ل��ى اك��م��ل 

وجه.

و�سعت  ال���وزارة  ان  جابر  الدكتور  وب��ني 

خ��ط��ة ع��ل��ى امل���دي���ني ال��ق��ري��ب وامل��ت��و���س��ط، 

خمتلف  من  بالكوادر  امل�ست�سفيات  لتعزيز 

دي��وان  م��ع  بالتن�سيق  وذل��ك  التخ�س�سات، 

ت��زوي��د  �سيتم  ان��ه  مبينا  امل��دن��ي��ة،  اخل��دم��ة 

مم��ر���س��ا،   18 ب� ام�����ض  ال��ب�����س��ري  م�ست�سفى 

وت����دوي����ر ال�����ك�����وادر م����ن خم��ت��ل��ف امل���واق���ع 

بال�سكل  توزيعها  ي��راع��ى  بحيث  ال�سحية 

املنا�سب وح�سب العداد املمكنة.

وط�����ل�����ب ال������دك������ت������ور زري�������ق�������ات خ����الل 

 10 ب� امل�ست�سفى  ت��زوي��د  الج��ت��م��اع،���س��رورة 

ب��الإ���س��اف��ة  ���س��ي��ادل��ة،  و10  ت��خ��دي��ر،  فنيي 

ل���ك���وادر ���س��ح��ة ع���ام���ة، م���ن خم����زون وزارة 

امل��دن��ي��ة من  دي���وان اخل��دم��ة  ل��دى  ال�سحة 

ال��ق��ادم��ة،  ال��ق�����س��رية  ال��ف��رتة  يف  التعيينات 

منا�سبة  اآل��ي��ة  وج���ود  ����س���رورة  اىل  م�����س��ريا 

ل��ت��ع��زي��ز ال��ن��ق�����ض احل���ا����س���ل م���ن خم��ت��ل��ف 

ال����ك����وادر ل���س��ي��م��ا وان����ه مت اف��ت��ت��اح اق�����س��ام 

وم�����س��ت�����س��ف��ي��ات ج���دي���دة لب����د م���ن م��ل��ئ��ه��ا 

ال من  ذل����ك  ي��ت��م  ال���ك���ف���وؤة، ول  ب���ال���ك���وادر 

الالزمة  بالأعداد  م�ست�سفياته  رفد  خالل 

وال��ك��اف��ي��ة وت��وزي��ع��ه��ا ح�����س��ب اح��ت��ي��اج��ات��ه 

ل�سمان خدمة طبية للمواطنني.

م��ن ج��ه��ت��ه اك���د رئ��ي�����ض دي����وان اخل��دم��ة 

يتابع  ال��دي��وان  ان  النا�سر،  �سامح  املدنية 

خالل  من  ال�سحة  وزارة  احتياجات  جميع 

لتزويدهم  مبا�سر  وب�سكل  ارتباط  �سباط 

�سيا�سة  �سمن  ال��ك��وادر  م��ن  باحتياجاتهم 

املقابالت والكفاءة املطلوبة، ليتم فيما بعد 

وتوزيعهم  اجلديدة،  بالكوادر  ال��وزارة  رفد 

وان  ل�سيما  املطلوبة،  الحتياجات  ح�سب 

الك��رب  اجل����زء  ي��ح��ت��اج  ال��ب�����س��ري  م�ست�سفى 

من تلك التعيينات نظرا لعداد املراجعني 

املتزايد.

االنباط-عمان

 وق���ع���ت م��وؤ���س�����س��ة احل�����س��ني ل��ل�����س��رط��ان 

م����ذك����رة ت���ف���اه���م م����ع ب���ن���ك الحت��������اد، ج���اء 

التعليم  لأكادميية  البنك  رعاية  مبوجبها 

وال���ت���دري���ب يف م��رك��ز احل�����س��ني ل��ل�����س��رط��ان 

الأكادميية  جهود  لدعم  �سنوات  ثالث  ملدة 

والت�سغيلية. التدريبية  نفقاتها  وتغطية 

امل��ذك��رة م��دي��ر ع��ام موؤ�س�سة  ح��ي��ث وق��ع 

احل�������س���ني ل���ل�������س���رط���ان، ال�������س���ي���دة ن�����س��ري��ن 

ق���ط���ام�������ض، وال���رئ���ي�������ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ن��ك 

الحت�����اد، م��ع��ايل ال�����س��ي��دة ن���ادي���ا ال�����س��ع��ي��د، 

وبح�سور رئي�ض جمل�ض ادارة البنك ال�سيد 

خ�سر،  جمال  والدكتور  ال�سلفيتي  ع�سام 

رئي�ض اأكادميية التعليم والتدريب يف مركز 

لل�سرطان. احل�سني 

ت��ع��ق��د اأك���ادمي���ي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب 

ب���رام���ج ت���دري���ب م��ت��ن��وع��ة ع��ل��ى ي���د ك����وادر 

خم���ت�������س���ة، ومب����ق����اي����ي���������ض ت���ت���م���ا����س���ى م��ع 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م وب���ن���اء اخل����ربات 

برامج  الأك��ادمي��ي��ة  ت��وف��ر  وامل���ه���ارات، حيث 

ت��دري��ب��ي��ة  ودورات  وال���دب���ل���وم،  امل��اج�����س��ت��ري، 

والطلبة  الطبية،  وغ��ري  الطبية،  للكوادر 

وخارج  الأردن  واخلريجني من  اجلامعيني 

الأردن.

ن�سرين  ال�سيدة  �سكرت  املنا�سبة،  بهذه 

امل�ستمر  تعاونه  على  الحتاد  بنك  قطام�ض 

لل�سرطان،  احل�����س��ني  وم��رك��ز  موؤ�س�سة  م��ع 

ل��الأك��ادمي��ي��ة  ال��ب��ن��ك  دع���م  “نقدر  وق��ال��ت: 

احل��ف��اظ  رئ��ي�����س��ي��ا يف  دورا  ���س��ي��وؤدي  ال����ذي 

ع���ل���ى م���ك���ان���ة م���رك���ز احل�������س���ني ل��ل�����س��رط��ان 

واملخت�سة  املعتمدة  الوجهات  اأف�سل  كاأحد 

ب���اأداء  ت��رت��ق��ي  ت��ق��دمي دورات  وامل��وث��وق��ة يف 

ال����ك����وادر ال��ط��ب��ي��ة وامل���ه���ن���ي���ني يف خم��ت��ل��ف 

املجالت”.

وق���ال���ت ب���دوره���ا م��ع��ايل ال�����س��ي��دة ن��ادي��ا 

جزء  هي  امل�ستدامة  التنمية  ال�سعيد:”اأن 

ال��داخ��ل��ي��ة يف بنك  م���ن ث��ق��اف��ت��ن��ا وب��ي��ئ��ت��ن��ا 

عائلتنا،  هم  وجمتمعنا  فعمالوؤنا  الحت��اد، 

املجتمعية  للم�سوؤولية  برناجمنا  ول��ذل��ك 

الإي��ج��اب��ي  ال��ت��اأث��ري  ي�سمن  ب�سكل  م�سمم 

ع��ل��ى جم��ت��م��ع��ن��ا ال�����ذي ن��ن��ت��م��ي ال���ي���ه ومب��ا 

الأمم  اأه�����داف  لتحقيق  ف��اع��ل��ي��ت��ه  ي�����س��م��ن 

واأ���س��اف��ت  امل�ستدامة”،  للتنمية  امل��ت��ح��دة 

احل�سني  وم��رك��ز  م��وؤ���س�����س��ة  م��ع  “�سراكتنا 
ل��ل�����س��رط��ان مت��ت��د لأك�����ر م���ن ع��ق��د وه���ذا 

باأهمية ر�سالته الن�سانية  ياأتي من امياننا 

والدور الهام الذي ي�سغله يف املجتمع.

االنباط-عمان

طالب ممثلون عن �سركات النقل الدويل 

ب��ت�����س��ن��ي��ف ق��ط��اع��ه��م م���ن ال��ق��ط��اع��ات غري 

العاملة باملطلق، كونه ت�سرر كثريا من اأزمة 

فريو�ض كورونا.

وطالبوا خالل اجتماع عقد ام�ض الحد 

مب��ق��ر غ���رف���ة جت�����ارة ع���م���ان ب���الع���ف���اء من 

العائد على ال�ستثمار الذي تدفعه ال�سركات 

والبالغ  النقل،  قطاع  تنظيم  هيئة  ل�سالح 

ال��ف��ي دي���ن���ار ع���ن ك���ل ح��اف��ل��ة خ����الل ع��ام��ي 

و2021.  2020
ت�سهيالت  منحهم  ���س��رورة  اىل  وا���س��اروا 

ت�سديد  يف  ت�ساعد  مي�سرة  ب�����س��روط  مالية 

الل���ت���زم���ات امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى ال�����س��رك��ات جت��اه 

البنكية  بالقت�ساط  املتعلقة  بخا�سة  الغري 

ورواتب العاملني لديهم.

وبينوا  ان قطاع النقل الدويل يعد اكر 

ت�����س��ررا م��ن ازم���ة فريو�ض  ق��ط��اع��ات النقل 

ك��ورون��ا وقبلها اغ���الق احل���دود ال��ربي��ة مع 

بع�ض دول اجلوار با�ستثناء ال�سعودية.

ا�ستثمرت  ال��ت��ي  ال�سركات  ان  واو���س��ح��وا 

املا�سيني  العامني  خ��الل  الدنانري  ماليني 

ال�سريبية  والعفاءات  املزايا  من  م�ستفيدة 

ازمتها  تعمقت  ل��ه��ا  امل��م��ن��وح��ة  واجل��م��رك��ي��ة 

كثريا جراء وقف رحالت احلج والعمرة من 

وباء فريو�ض  انت�سار  بعد  ال�سعودي  اجلانب 

كورونا.

واكدوا خالل اللقاء الذي ح�سره النائب 

جمال  الردن  جت���ارة  غ��رف��ة  لرئي�ض  الول 

غرفة  ادارة  جمل�ض  ���س��ر  وام���ني  ال��رف��اع��ي، 

جتارة عمان بهجت حمدان، ان القطاع يريد 

حلول ت�ساعده على جتاوز ال�سعوبات  التي 

واحلفاظ  اعماله  ادم��ة  من  متكنه  يعي�سها 

على العاملني لديه.

ال��ن��ق��ل  ���س��رك��ات ق��ط��اع  وا�����س����اروا اىل ان 

وت�سغل  �سركة   20 ع��دده��ا  البالغ  ال���دويل  

ن��ح��و 250 ح���اف���ل���ة  مت���ر ال���ي���وم مب��رح��ل��ة 

اىل وقفة حقيقية من  “ماأ�ساوية” وحتتاج 
على  والح��ف��اظ  مل�ساعدتهم  املعنية  اجلهات 

ال�ستثمارات القائمة .

لل�سركات  ال�سماح  ���س��رورة  اىل  وا���س��اروا 

بت�سغيل حافالتها يف  نقل طلبة اجلامعات 

ومنحها  الداخلية  اخل��ط��وط  على  والعمل 

ن�سبة من عمليات النقل ال�سياحي اىل جانب 

العمل   عن  والتوقف  التعطل  ف��رتات  اعفاء 

من ر�سوم اق�ساط التاأمني .

واك���دوا ���س��رورة وق��ف ترخي�ض  �سركات 

10 �سنوات كون  جديدة ومب��دة ل تقل عن 

خ���ط���وط ال��ن��ق��ل ال������دويل م���زدح���م���ة ح��ال��ي��ا 

وتزيد عن احلاجة.

القطاع مل يح�سل على  ان  اىل  وا���س��اروا 

التي  ال���س��رار  عمق  رغ��م  خا�سة  ت�سهيالت 

طالت ال�سركات وجعلتها غري قادرة اليفاء 

باللتزامات املالية املرتبة عليها.

ا�ستمرار الو�سع القائم حاليا  واك��دوا ان 

قد يدفع العديد من ال�سركات اىل التوقف 

عن العمل، داعني ملنحهم �سنة ا�سافية على 

العمر الت�سغيلي للحافالت.  

وع������ربوا ع���ن ت��ق��دي��ره��م ل��ل��ج��ه��ود ال��ت��ي 

يبذلها الردن ملواجهة منع وانت�سار فريو�ض 

كورونا وحماية �سحة و�سالمة املواطنني.

االنباط-عمان

العاملي لالأبحاث  امل��رك��ز  ع��ام  ق��ال مدير   

ال�سيدلنية الدكتور ناجي جنيب ان الردن 

اأول دولة عربية ا�سدرت قانونا ينظم اجراء 

2000، وا�سبح  ع��ام  ال��دوائ��ي��ة،  ال��درا���س��ات 

م��رج��ع��ا لأي دول����ة ع��رب��ي��ة ت��رغ��ب ب��اإ���س��دار 

قانون مماثل.

يف  ال�سبت،  م�ساء  حم��ا���س��رة،  يف  وا���س��اف 

والريادة  العلمي  للبحث  الردن��ي��ة  اجلمعية 

ال���دوائ���ي���ة  “ال�سناعة  ب���ع���ن���وان  والب��������داع 

ل��الأب��ح��اث  ال��ع��امل��ي  امل��رك��ز  ون�����س��اأة  اجلني�سة 

الأول  املركز،  اإن�ساء  فكرة  اإن  ال�سيدلنية”، 

 ،1996 ع��ام  الأردن  يف  اخلا�ض  القطاع  يف 

بداأت عندما كانت هناك حاجة لإن�ساء مركز 

متخ�س�ض لإجراء درا�سات التوافر احليوي 

ع��ل��ى الأدوي������ة اجل��ن��ي�����س��ة، م��ق��ارن��ة ب���ال���دواء 

الأ�سيل.

واأ���س��ار اىل ان��ه مت ت��زوي��د امل��رك��ز ب��اأح��دث 

حتى  املتخ�س�سة  والكوادر  العلمية  الأجهزة 

اأف�سل املراكز يف ال�سرق الأو�سط  اأ�سبح من 

وامل��ن��ط��ق��ة وح�����س��ل ع��ل��ى اع��ت��م��اد م��ن جهات 

واأوروب��ا  املتحدة  الوليات  �سحية عديدة يف 

جعله  ما  العاملية،  ال�سحة  ومنظمة  وتركيا 

م��وؤه��اًل لإج����راء درا����س���ات ال��ت��واف��ر احل��ي��وي 

مل��ن��ت��ج��ات ك��ث��ري م���ن ال�����س��رك��ات الأوروب����ي����ة 

والأمريكية والعربية.

ويف حديثه عن الدواء اجلني�ض، او�سح اأنه 

عند اإمتام تطوير دواء جديد، تقوم ال�سركة 

وا�سمه  الأ���س��ل��ي  با�سمه  بت�سجيله  امل�سنعة 

اجلني�ض، وحتتكر ال�سوق العاملي ملدة ع�سرين 

عاماً، تقوم خاللها بت�سويق الدواء لعالمتها 

التجارية وبال�سعر الذي تراه منا�سباً، ي�سمح 

ب��ع��ده��ا ل��ل�����س��رك��ات الأخ�����رى ب��ان��ت��اج ال����دواء 

كفاءته  من  التاأكد  بعد  وت�سويقه  اجلني�ض، 

وفعاليته ودرجة الأمان كالدواء الأ�سلي.

وال����دواء اجلني�ض او ال���دواء امل��ك��اف��ئ، هو 

ذا عالمة جتارية  دوائيا  يكافئ منتجا  دواء 

ونوعيته  و�سدته  ال��دوائ��ي  ال�سكل  حيث  من 

وخ�سائ�ض الأداء له وا�ستخدامه، وغالبا ما 

اأو برتكيبته  الكيميائي  با�سمه  ت�سويقه  يتم 

املعلن  التجاري  ال���س��م  م��ن  ب��دل  الكيمائية 

والذي يباع الدواء على اأ�سا�سه.

واكد جنيب اأن الدواء اجلني�ض ل يخ�سع 

ال���دواء  بها  م��ر  ال��ت��ي  ال�سريرية  ل��ل��درا���س��ات 

ل��ل��دواء  امل�سنعة  ال�����س��رك��ات  فعلى  الأ���س��ي��ل، 

اجلني�ض اإجراء درا�سة “ توافر حيوي” على 

منتجها مقارنة بالدواء الأ�سيل.

ال���دواء  ان��ت��اج  تكلفة  ان��خ��ف��ا���ض  اأن  وب���ني 

اجلني�ض مقارنة بالأ�سيل اأدى اإىل اأن يكون 

�سعر الدواء اجلني�ض اأقل، وبالتايل انخفا�ض 

ال��دواء على املواطن والدولة، ناهيك  تكلفة 

دون  ال�سحية  الرعاية  تكلفة  انخفا�ض  عن 

ال���دواء وفعاليته ودرج��ة  التخلي عن ج��ودة 

الأمان التي يتمتع بها.

اأكر  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن��ه يف  وا�سار اىل 

من 50 باملئة من الو�سفات الطبية حتوي 

وك��ث��ري من  اأوروب����ا  يف  وك��ذل��ك  دواًء جني�سا 

بلدان العامل.

ومن جانبه، اكد رئي�ض اجلمعية الردنية 

الدكتور  والب���داع  وال��ري��ادة  العلمي  للبحث 

ر�سا اخلوالدة، ان فكرة ان�ساء املركز العاملي 

لالأبحاث ال�سيدلنية، فكرة رائدة جاءت يف 

اإبداع  املنا�سبني، ومتثل ق�سة  الوقت واملكان 

اإل��ي��ه  ال���ذي و���س��ل  ال��ع��امل��ي  بامل�ستوى  وحت���د 

لل�سناعة  خ��دم��ة  م��ن  ي��ق��دم��ه  وم���ا  الردن، 

الدوائية الوطنية والعاملية.

وا���س��ت��م��ل��ت امل��ح��ا���س��رة ال���ت���ي ج����رت عرب 

ت��ط��ب��ي��ق زوم ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن امل���داخ���الت 

تطور  اك��دت  التي  وال�ستف�سارات  وال�سئلة 

واه��م��ي��ة  الردن  يف  ال���دوائ���ي���ة  ال�����س��ن��اع��ات 

دعمها.

 الصرايرة: التجسير بين التعليم األكاديمي والمهني 
يرفد سوق العمل بالكفاءات 

 اتحاد العمال يدعو لاللتزام بوقف العمل 
أوقات »الذروة« في األماكن المكشوفة

االنباط-عمان

 اأكد رئي�ض هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم 

ال���ع���ايل و���س��م��ان ج��ودت��ه��ا ال���دك���ت���ور ظ��اف��ر 

والتقني  املهني  التعليم  اأهمية  ال�����س��راي��رة، 

مبوازاة التعليم الأكادميي لرفد �سوق العمل 

البطالة،  من  والتخفيف  املتميزة  بالكفاءات 

م���ن خ����الل ال���رتك���ي���ز ع��ل��ى ال��ت��ج�����س��ري بني 

املخرجات  كاأحد  واملهني  الأكادميي  التعليم 

امل��ه��م��ة ل��ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وارد 

الب�سرية.

ووفد من  زيارته  ال�سرايرة خالل  ولفت 

ه��ي��ئ��ة الع��ت��م��اد، ام�����ض الأح�����د، الأك��ادمي��ي��ة 

ت�سعى  الهيئة  اأن  اإىل  الطهي،  لفنون  امللكية 

امل�ستمرة يف قطاعي  التطورات  دائما ملواكبة 

التعليم الأكادميي والتقني و�سمان اللتزام 

باأعلى معايري اجلودة للموؤ�س�سات الكادميية 

املرافق  والوفد  ال�سرايرة  اململكة. واطلع  يف 

ع��ل��ى ال���ربام���ج ال��ت��ي ت��ط��رح��ه��ا الأك��ادمي��ي��ة 

وامل����راف����ق وال��ت��ج��ه��ي��زات ال��ت��ي حت��اك��ي اآخ���ر 

التطورات يف قطاع ال�سيافة.

واك����د رئ��ي�����ض جم��ل�����ض اأم���ن���اء الأك��ادمي��ي��ة 

الدكتور وجيه عوي�ض  الطهي  لفنون  امللكية 

م�ستويات  اأع��ل��ى  ل��ت��وف��ري  الأك��ادمي��ي��ة  �سعي 

التعليم والتدريب يف فنون الطهي وال�سيافة 

على م�ستوى اململكة واملنطقة.

االنباط-عمان

طالب الحتاد العام لنقابات عمال الأردن، 

اأ����س���ح���اب ال��ع��م��ل يف امل��ن�����س��اآت الق��ت�����س��ادي��ة 

بالقطاع اخلا�ض، ب�سرورة توفري متطلبات 

ال�سحة وال�سالمة املهنية للعاملني، وتطبيق 

الجراءات املتعلقة بها، خالل املوجة احلارة 

حتى  عليها  وت���وؤث���ر  امل��م��ل��ك��ة  ت�سهدها  ال��ت��ي 

نهاية الأ�سبوع احلايل.

املعايطه، يف  م��ازن  الحت��اد،  رئي�ض  و�سدد 

ت�سريح �سحايف اليوم الأحد 6/9/2020ّ، 

ع��ل��ى ����س���رورة ع���دم ت��ع��ر���ض ال��ع��م��ال لأ���س��ع��ة 

ال�سم�ض املبا�سرة اأثناء اأوقات الذروة، مطالبا 

ذل��ك، وع��دم تعري�ض  العمل �سمان  اأ�سحاب 

ا�سابتهم مبكروه  اأو  للخطر  العاملني  حياة 

ل �سمح اهلل.

واأ�����س����اف امل��ع��اي��ط��ه، ه���ن���اك ال��ع��دي��د من 

مهامهم  فيها  العاملون  ميار�ض  القطاعات 

الأم��اك��ن  ويف  املبا�سرة  ال�سم�ض  ا�سعة  حت��ت 

املفتوحة، ما يتطلب اتخاذ اإجراءات وتدابري 

���س��م��ن ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل حت���اف���ظ ع��ل��ى ���س��الم��ة 

العمال و�سحتهم، كالعمل بالتناوب،  وتوفري 

�ساعات للراحة ... لفتا النتباه اإىل �سرورة 

بعدم  القا�سي  العمل  وزي��ر  بتعميم  اللتزام 

اأثناء فرتة الذورة )12-3(  ت�سغيل العمال 

يف الأماكن املك�سوفة.

ودعا املعايطه، النقابات العمالية وفروعها 

اإىل  ال��ع��م��ال  و���س��ائ��ر  عنها  املنبثقة  وال��ل��ج��ان 

اأه��م��ي��ة تنفيذ الإر����س���ادات ال��ت��ي ���س��درت عن 

وزارة  يف  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  مديرية 

ال��ع��م��ل وال���ت���ي اأك������دت ف��ي��ه��ا، ب��ح�����س��ب ب��ي��ان 

العمل  اأ�سحاب  قيام  ���س��رورة  على  �سحايف، 

بتوفري �سبل احلماية للعمال العاملني حتت 

درج����ات احل����رارة امل��رت��ف��ع��ة، م��ن خ���الل ع��دم 

املبا�سرة،  ال�سم�ض  لأ�سعة  العمال  تعري�ض 

خ��ا���س��ة وق���ت ال������ذروة، وال��ت��ي مت��ت��د م��ا بني 

ال�ساعة 11 �سباحا وحتى ال�ساعة 5 ع�سرا، 

)الأم��اك��ن  الداخلية  العمل  اأج����واء  وت��ربي��د 

امل��ح�����س��ورة وال��ع��م��ل داخ���ل امل��ب��اين( وت��وف��ري 

م��ن��اف��ذ ال��ت��ه��وي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وت��وف��ري مياه 

نوبات  نظام  واتباع  للعمال،  ال��ب��اردة  ال�سرب 

العامل  ي��ق��وم  ل  بحيث  للعاملني،  ال��راح��ة 

بالعمل لفرتات زمنية طويلة وم�ستمرة، بل 

لالإجهاد.  جتنباً  العاملني  بني  التناوب  يتم 

الجهاد  اأعرا�ض  معرفة  اأهمية  اإىل  ونوهت 

الوقاية  واآل��ي��ات  ال�سم�ض  و�سربة  احل���راري 

من  وذل��ك  حدوثها  ح��ال  يف  وعالجها  منها 

ال��ط��ب��ي��ة، وك�����وادر ال�سالمة  ال���ك���وادر  خ���الل 

امل��ن�����س��اأة، ومتابعة  داخ����ل  امل��ه��ن��ي��ة  وال�����س��ح��ة 

تقدمي  على  والعمل  ومراقبتهم،  العاملني 

اأح��د  تعر�ض  ح��ال  يف  لهم  الأويل  الإ���س��ع��اف 

العمال لأعرا�ض الإجهاد احلراري اأو �سربة 

ال�سم�ض”. 

يتوجب  ال��ت��ي  ب���الإج���راءات  يتعلق  وفيما 

على  حر�ساً  بها  القيام  نف�سه  العامل  على 

�سالمته و�سحته يف الأج��واء احل��ارة، خا�سة 

املبا�سرة،  ال�سم�ض  اأ�سعة  حت��ت  يعملون  م��ن 

اخل���روج  جت��ن��ب  عليهم  اأن  امل��دي��ري��ة  اأك����دت 

اإىل امل��ن��اط��ق امل��ف��ت��وح��ة، وال��ت��ع��ر���ض حل���رارة 

احلرارة  ا�ستداد  فرتات  يف  املبا�سرة  ال�سم�ض 

الذين  الأ�سخا�ض  خا�سة  الظهرية،  ووق��ت 

اأ�سعة  حت��ت  ال��ب��ق��اء  عملهم  طبيعة  تقت�سي 

كالعاملني  طويلة  لفرتات  املبا�سرة  ال�سم�ض 

ومربي  الزراعية  اأو  الإن�سائية  القطاعات  يف 

امل���وا����س���ي م���ع �����س����رورة الإك����ث����ار م���ن ���س��رب 

امل��ف��ق��ودة من  ال�����س��وائ��ل  لتعوي�ض  ال�����س��وائ��ل 

اجل�سم ب�سبب التعرق، واللجوء اإىل الأماكن 

ال�سم�ض  اأ�سعة  حتت  الوقوف  وع��دم  املظللة، 

الواقية  الأدوات  بارتداء  واللتزام  املبا�سرة، 

من احلرارة ومنها اأغطية الراأ�ض كالقبعات، 

وا�ستخدام النظارات ال�سم�سية حلماية العني 

من اأ�سعة ال�سم�ض.

االثنني  7/ 9 / 2020



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان 

وال���ت���ع���اون  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة   اأو����س���ح���ت 

ال�������������دويل، ام�����������س االح�����������د، اأ������س�����ب�����اب جل����وء 

اخل������ارج������ي. االق��������رتا���������س  اإىل   احل�����ك�����وم�����ة 

ع�سام  التخطيط  وزارة  با�سم  ال��ن��اط��ق  وق���ال 

امل���ج���ايل، اإن ال��ق��رو���س امل��ي�����س��رة ه��و ال��ت��م��وي��ل 

ال������ذي حت�����س��ل ع��ل��ي��ه احل���ك���وم���ة ع���ل���ى ���س��ك��ل 

لتنفيذ  جداً  مي�سراً  متويلية  ب�سروط  قرو�س 

اأول���وي���ة  ت��ن��م��وي��ة وراأ����س���م���ال���ي���ة ذات  م�����س��اري��ع 

م�سريا  التمويلية،  ال��ف��ج��وة  وتغطية  ق�سوى 

مع  احل��ث��ي��ث  بالتن�سيق  ت��ق��وم  ال����وزارة  اأن  اإىل 

ل��ل��ح�����س��ول  امل��ع��ن��ي��ة  وال��������وزارات  امل��ال��ي��ة  وزارة 

الإدارة  العليا  ال���وزاري���ة  اللجنة  م��واف��ق��ة  ع��ل��ى 

العام  ال��دي��ن  اإدارة  ع��ن  امل�سوؤولة  ال��ع��ام  ال��دي��ن 

وفقاً  وذل��ك  ال��وزراء،  ومن ثم موافقة جمل�س 

خل��ط��ة مت��وي��ل امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ُي��ق��ره��ا 

 جمل�س االأمة يف قانون املوازنة العامة �سنوياً.

واأ���س��اف، اأن ه��ذا ال��ن��وع م��ن امل�����س��اع��دات يوفر 

مت���وي���ًا م��ي�����س��راً ج����داً وت���ك���ون امل��ن��ح��ة ال تقل 

تنموية،  وم�ساريع  برامج  لتمويل   )%35( عن 

ومت����ت����از ه����ذه ال���ق���رو����س ب�������س���روط مت��وي��ل��ي��ة 

مي�سرة، تتميز باأ�سعار فائدة منخف�سة ترتاوح 

4%(  وفرتة �سداد ترتاوح ما  ما بني )�سفر%- 

بني )15-35( �سنة، مت�سمنة فرتة �سماح ت�سل 

املي�سرة  القرو�س  وتخ�سع  �سنوات،   )7-5( اإىل 

املالية  بالرقابة  ممثلة  الدولة  اأجهزة  لرقابة 

ديوان  ورقابة  املالية،  وزارة  ورقابة  الداخلية، 

جم��ل�����س  االأم�����ة،  باالإ�سافة  ورق���اب���ة  امل��ح��ا���س��ب��ة 

اجلهات  قبل  م��ن  عليها  الرقابة  اأ�ساليب  اإىل 

الرقابية  اأجهزتها  خال  من  واملمولة  املانحة 

واملالية  الفنية  واإر���س��ال  البعثات  املتخ�س�سة، 

واإع��داد  ت�سليمه،  امل�سروع  حتى  تنفيذ  ملراقبة 

تقدم  ع��ن  دوري  ب�سكل  وم��ال��ي��ة  فنية  ت��ق��اري��ر 

خارجي  مدقق  بامل�ساريع،  وتعيني  العمل  �سري 

امل�������س���روع.   وح�����س��اب��ات  اأع���م���ال  ع��ل��ى    م�ستقل 

امل��ن��ح  اإىل  اخل����ارج����ي����ة  امل�������س���اع���دات  وت���ق�������س���م 

االع��ت��ي��ادي��ة واالإ���س��اف��ي��ة وال��ق��رو���س امل��ي�����س��رة 

والدعم الفني وبناء القدرات.

االنباط- عمان 

امل�سرفية«  ال��رك��ة  »»جم��م��وع��ة  اأع��ل��ن��ت 

�سوق  ك�سانع  »»���س��ي��ك��و«،  تعيني  اإع����ادة  ع��ن 

الأ����س���ه���م���ا ال����ع����ادي����ة امل�����درج�����ة يف ب���ور����س���ة 

البحرين، وياأتي ذلك وفًقا ملوافقة م�سرف 

27 اأغ�سط�س  البحرين املركزي ال�سادرة يف 

خال  املجموعة  م�ساهمو  وموافقة   2020

اجتماع اجلمعية العامة العادية ال�سابق.

وي�����س��م��ح االت���ف���اق ل���»���س��ي��ك��و«، اإم��ك��ان��ي��ة 

اأ���س��ه��م  اإج���م���ايل  م��ن   %3 واإدارة  ا���س��ت��خ��دام 

الأن�سطة  اأق�سى  كحد  ال�����س��ادرة  املجموعة 

ال��ت��داول  تن�سيط  ب��ه��دف  ال�����س��وق،  ���س��ن��اع��ة 

ع��ل��ى ���س��ه��م »امل��ج��م��وع��ة«م��ن خ���ال ت��ع��زي��ز 

وبذلك  ال�سوق  يف  وال�����س��راء  البيع  ع��رو���س 

زي�����ادة ن�����س��ب��ة ال�����س��ي��ول��ة و���س��م��ان ان��ع��ك��ا���س 

اأ�سهم  اأداء  على  احلقيقية  ال�سوقية  القيمة 

املجموعة.

واأك�������د ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة 

ال��رك��ة امل�����س��رف��ي��ة ع��دن��ان اأح��م��د ي��و���س��ف، 

اأن ال���ه���دف م���ن ب��رن��ام��ج ���س��ن��اع��ة ال�����س��وق 

مما  ال�����س��وق  يف  االأ���س��ه��م  �سيولة  تعزيز  ه��و 

لاأ�سهم  احلقيقية  القيمة  عل�س  ينعك�س 

وكذلك االأداء املتميز وامل�ستقر للمجموعة.

واأ�ساف »نحن على ثقة باأن اأي زيادة يف 

تعزيز  يف  �ست�ساهم  املجموعة  اأ�سهم  �سيولة 

واملحليني  ال��ع��امل��ي��ني  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  اه��ت��م��ام 

بهذا ال�سهم الذي يتم تداوله حالياً باأ�سعار 

�سوف  ال�سوق  �سناعة  برنامج  وان  حمفزة 

ي�ساهم يف ت�سييق هذا الفارق يف القيمة«.

االنباط- عمان 

االأح��د،  ام�����س   البطاينة  العمل ن�سال  اأ���س��در وزي��ر 

تعميما يلزم فيه اأ�سحاب العمل عدم ت�سغيل العاملني 

يف اأي من االأعمال يف مواقع العمل املك�سوفة واملعر�سة 

ال���ذروة  ف���رتة  خ���ال  مبا�سر  وب�سكل  ال�سم�س  الأ���س��ع��ة 

ال�ساعة  واإىل  ظهراً  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  من  املمتدة 

ال�سائدة  اجلوية  للظروف  نظرا  وذلك  ع�سراً،  الثالثة 

التي ت�سهدها اململكة وارتفاع درجات احلرارة مل�ستويات 

غري م�سبوقة يف هذه االأيام.

ال���ع���م���ل  ل�������س���اح���ب  اأن  اإىل  ال���ت���ع���م���ي���م  واأ��������س�������ار 

ال���ط���ل���ب م����ن ال���ع���ام���ل ت���ع���وي�������س ت���ل���ك ال�������س���اع���ات يف 

حني  اإىل  وذل�����ك  امل�����س��ائ��ي��ة  اأو  ال�����س��ب��اح��ي��ة  ال����ف����رتات 

 ان����ت����ه����اء امل����وج����ة احل��������ارة ال����ت����ي ت�������س���ه���ده���ا امل��م��ل��ك��ة.

العمل  اأ���س��ح��اب  ال��ت��زام  ���س��رورة  ع��ل��ى  التعميم  و���س��دد 

مبعايري ال�سامة وال�سحة املهنية واالإر�سادات ال�سادرة 

العاملني يف  العمل حلماية  بهذا اخل�سو�س من وزارة 

مثل هذه الظروف، وتوفري بيئة عمل مائمة ومنا�سبة 

لهم، وعدم تعري�سهم الأي خماطر اأثناء العمل، موؤكدا 

اأن �ساحب العمل الذي ال يلتزم بهذا التعميم �سيعر�س 

نف�سه للعقوبات الواردة يف املادة )84( من قانون العمل.

التخطيط توضح اسباب اللجوء الى االقتراض الخارجي

»البركة المصرفية« تعيد تعيين »سيكو« كصانع سوق ألسهمها

البطاينة يلزم بعدم تشغيل العاملين في المواقع المكشوفة 
خالل فترة الذروة

االثنني   7  /  9  / 2020

االنباط- عمان 

واملبيعات  الدخل  �سريبة  دائ��رة  اأعلنت 

ع���ن ا����س���اف���ة خ���دم���ة ج���دي���دة  ل��ل��م��ك��ل��ف��ني 

امل�������س���رتك���ني ب����اخل����دم����ات االل���ك���رتون���ي���ة 

ن�����س��ي��ان كلمة  او  ف��ق��دان  مت��ك��ن��ه��م يف ح���ال 

اخل��دم��ات  ال���س��ت��خ��دام  بهم  اخل��ا���س��ة  ال�سر 

�سريبة  دائ���رة  توفرها  ال��ت��ي  االل��ك��رتون��ي��ة 

ال���دخ���ل وامل��ب��ي��ع��ات ل��ه��م م���ن ا���س��رتج��اع��ه��ا 

م��راج��ع��ة  اىل  احل����اج����ة  دون  ال���ك���رتون���ي���ا 

الدائرة و�سمن اجراءات اآمنة.

واو�سحت الدائرة انه يتم متكني املكلف 

م��ن اع����ادة ان�����س��اء ك��ل��م��ة ال�����س��ر م��ن خ��ال 

مطابقة  بعد  املكلف  �سخ�سية  من  التحقق 

ال���ب���ي���ان���ات امل���ق���دم���ة م���ن امل��ك��ل��ف ل��ل��دائ��رة 

م��ع ق��اع��دة ال��ب��ي��ان��ات امل��ت��وف��رة ع��ل��ى نظام 

ال���دائ���رة وذل����ك ب��اإر���س��ال رم���ز حت��ق��ق على 

الدائرة  لدى  املثبت  اخللوي  املكلف  هاتف 

اجلديدة  ال�سر  كلمة  بتثبيت  املكلف  ليقوم 

اخلا�سة به على نظام اخلدمات ال�سريبية 

هو  امل�ستخدم  ا�سم  ب��ان  علماً  االلكرتونية 

للمكلف. ال�سريبي  الرقم 

وي���ذك���ر ان ال����دائ����رة ���س��ت��م��ك��ن امل��ك��ل��ف��ني 

غ����ري امل�������س���رتك���ني ب���خ���دم���ات ال�����س��ري��ب��ي��ة 

االلكرتونية  قريبا من احل�سول على ا�سم 

مراجعة  عناء  دون  �سري  ورق��م  م�ستخدم 

واآم��ن��ة  حمكمة  اج����راءات  و�سمن  ال��دائ��رة 

حتافظ على �سرية املعلومات للمكلفني .

هيئة النقل البري تبحث مطالب سائقي 
السفريات الخارجية بالرمثا

العمل: التعيينات من اختصاص الوزارة 
بالتنسيق مع ديوان الخدمة

86 استثمارا جديدا بالمدن الصناعية 
خالل 8 أشهر

بورصة عمان تغلق تعامالتها على ارتفاع

الهيئة البحرية: 200 بحار عادوا عبر 
منصة البحارة األردنيين

االنباط- عمان 

بحثت هيئة تنظيم النقل الري، مطالب 

���س��ائ��ق��ي ال�����س��ف��ري��ات اخل��ارج��ي��ة يف ال��رم��ث��ا، 

وال��ق�����س��اي��ا امل�����س��ت��ج��دة ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م من 

تداعيات جائحة كورونا عليهم.

وا�سار بيان �سادر عن الهيئة ام�س االحد، 

ال��ل��وزي  ال��ه��ي��ئ��ة ���س��اح  ع���ام  اأن م��دي��ر  اىل 

ال�سفريات  ع��ل��ى  ع��ام��ل��ني  ل��ق��ائ��ه  خ���ال  ق���ال 

اإربد  حمافظة  مبنى  يف  ومكاتبها  اخلارجية 

اخلارجية  ال�سفريات  اأن  ال�سبت،  اأم�س  م�ساء 

اجلائحة،  تداعيات  من  املت�سررين  اأول  هي 

حركة  لتحديد  ن��ظ��را  منها  املتعافني  واآخ���ر 

ال�سفر.

جميع  يف  ���س��ت��ن��ظ��ر  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  وا����س���اف، 

ق��رارات  اإىل  و���س��وال  و�ستدر�سها،  مطالبهم 

ت��ن��ع��ك�����س ب�����س��ك��ل اإي��ج��اب��ي ع��ل��ي��ه��م وحت���د من 

تداعيات اجلائحة على القطاع برمته، داعيا 

كل  لدرا�ستها  مبطالبهم  الهيئة  تزويد  اإىل 

على حدة.

االنباط- عمان 

ب��ا���س��م وزارة  االإع����ام����ي  ال���ن���اط���ق  ق����ال 

من  لي�س  ال��وزارة  اإن  الزيود  حممد  العمل 

م��ه��ام��ه��ا ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات يف احل��ك��وم��ة، وم��ن��ه��ا 

احلكومية. امل�ست�سفيات 

اأن جم��ل�����س اخل��دم��ة  ال���زي���ود  واأ�����س����اف 

امل��دن��ي��ة ال���ذي ي��راأ���س��ه وزي���ر ال��ع��م��ل كذلك 

الرت�سيحات  اأو  التعيينات  لي�س من مهامه 

ال��دور  ه��ذا  واأن  احلكومية،  الوظائف  على 

هو للوزارة املعنية ولديوان اخلدمة املدنية 

الذي هو م�ستقل عن جمل�س اخلدمة.

امل���دن���ي���ة  اخل����دم����ة  جم���ل�������س  اأن  ي����ذك����ر 

ع�سويته  يف  وي�سم  العمل،  وزي��ر  برئا�سة 

والتعليم  وال��رتب��ي��ة  ال��ع��ايل  التعليم  وزراء 

املوؤ�س�سي،  االأداء  وتطوير  واملالية  وال�سحة 

اإ�سافة اإىل اأع�ساء م�ستقلني ومهام املجل�س 

واالأنظمة  العامة  بال�سيا�سات  خا�سة  ه��ي 

الوظائف  على  الرت�سيح  اأو  التعيني  ولي�س 

من  ت�سغيلية  ه��ي  املوا�سيع  ه��ذه  ان  حيث 

اخلدمة  ودي��وان  املعنية  ال��وزارة  اخت�سا�س 

املدنية.

االنباط-عمان 

ارت����ف����ع ع�����دد اال����س���ت���ث���م���ارات اجل���دي���دة 

ل�سركة  التابعة  ال�سناعية  املدن  امل�سجلة يف 

اململكة  مناطق  خمتلف  يف  ال�سناعية  املدن 

العام  م��ن  االأوىل  الثمانية  االأ���س��ه��ر  خ��ال 

ع���دة جم���االت،  ���س��رك��ة يف   86 اىل  احل����ايل 

مقارنة بذات الفرتة من العام املا�سي التي 

55 �سركة. مت فيها ت�سجيل 

وقال وزير ال�سناعة والتجارة والتموين 

ال���دك���ت���ور ط������ارق احل����م����وري يف ت�����س��ري��ح 

اإنه مت ر�سميا توقيع  �سحفي ام�س  االحد، 

مليون   62،8 بقيمة  م�����س��روع��ا   57 ل���� ع��ق��ود 

عمل  فر�سة  األ���ف  ح���وايل  و�ستوفر  دي��ن��ار، 

باإجراءات  بو�سر  وقد  املجاالت،  خمتلف  يف 

تنفيذها على اأر�س الواقع.

مت  م�������س���روع���ا   29 ه���ن���اك  اإن  واأ������س�����اف 

ال�سناعية،  امل��دن  يف  لا�ستثمار  تقدميها 

وب���ان���ت���ظ���ار ا����س���ت���ك���م���ال ب���اق���ي االج��������راءات 

وت��وق��ي��ع ال��ع��ق��ود ال���ازم���ة، ل��ريت��ف��ع بذلك 

ع�����دد اال�����س����ت����ث����م����ارات امل�������س���ج���ل���ة يف امل����دن 

االأوىل  الثمانية  االأ�سهر  خال  ال�سناعية 

من هذا العام.

واأك����د احل���م���وري اأن ال��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ج��ار 

الت�سديرية  االأ���س��واق  من  املزيد  فتح  على 

اأفريقيا  يف  بخا�سة  املحلية،  املنتجات  اأم��ام 

وازالة املعيقات التي حتد من دخول ال�سلع 

االأردنية اىل بع�س االأ�سواق، م�سريا اىل اأن 

م�ستمرة  االجت��اه  ه��ذا  يف  املبذولة  اجل��ه��ود 

وب��و���س��ائ��ل االت�����س��ال امل��ت��اح��ة يف ظ��ل اأزم���ة 

كورونا.

واو�����س����ح احل����م����وري اأن�����ه ب���ال���رغ���م م��ن 

ال���ظ���روف اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وال���ط���ارئ���ة ال��ت��ي 

م���ات���زال مت���ر ب��ه��ا امل��م��ل��ك��ة ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة 

ك���ورون���ا، ف��ق��د ارت��ف��ع ح��ج��م اال���س��ت��ث��م��ارات 

بداية  منذ  ال�سناعية  امل��دن  يف  امل�ستقطبة 

من  املا�سي  اآب  نهاية  وحتى  احل��ايل  العام 

ال��ع��ام احل����ايل، م��ق��ارن��ة ب���ذات ال��ف��رتة من 

العام 2019.

امل�سجلة  اال���س��ت��ث��م��ارات  اأن  اىل  وا����س���ار 

ال���ه���ن���د����س���ي���ة  ال���������س����ن����اع����ات  يف  ج������������اءت، 

وال��ب��ا���س��ت��ي��ك��ي��ة وامل��ط��اط��ي��ة وال��ك��ي��م��اوي��ة 

وال���ن�������س���ي���ج���ي���ة وال����غ����ذائ����ي����ة وال���ط���ب���اع���ة 

االن�سائية  وال�سناعات  والتغليف  وال���ورق 

والدوائية واخل�سبية. الطبية  وال�سناعات 

ال�����س��رك��ات  اأن االرت���ف���اع يف اع����داد  واأك����د 

ال�����س��ن��اع��ي��ة رغ����م تلك  امل�����دن  امل�����س��ج��ل��ة يف 

ال���ظ���روف ي��ع��ك�����س اجل��اذب��ي��ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

للمملكة.

اال�ستثمارية  اجلاذبية  تعزيز  اإن  وق��ال 

ل��ل��م��م��ل��ك��ة م����ن االأول�������وي�������ات ال����ت����ي ت��ع��م��ل 

احلكومة على اأ�سا�سها مبا ي�سهم يف تطوير 

االق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي وم��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات 

والبطالة. الفقر  ومعاجلة م�سكلتي 

جمل�س  واأع�����س��اء  رئي�س  ال��وزي��ر،  و�سكر 

ادارة �سركة املدن ال�سناعية ومديرها العام 

وم����دراء وم��وظ��ف��ي امل���دن ال�����س��ن��اع��ي��ة على 

املبذولة  واجل��ه��ود  االيجابية  النتائج  ه��ذه 

ال�سناعية  للمدن  اال�ستثمارات  ال�ستقطاب 

وت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل ف��ي��ه��ا وخ��دم��ة ال�����س��رك��ات 

ال�����س��ن��اع��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة يف امل����دن ال�����س��ن��اع��ي��ة 

االقت�سادي  الو�سع  تطوير  يف  ي�سهم  مب��ا 

وتوفري فر�س العمل.

ت��ع��م��ل على  ال��ت��ي  امل��ن��ه��ج��ي��ات  اإن  وق����ال 

�ستنعك�س  ال�سناعية  امل���دن  ادارة  اأ�سا�سها 

خال  االي��ج��اب��ي��ة  النتائج  م��ن  امل��زي��د  على 

مزيد  ا�ستقطاب  خال  من  املقبلة  الفرتة 

م��ن اال���س��ت��ث��م��ارات وحت��ف��ي��ز ال��ق��ائ��م��ة منها 

على التو�سع وزيادة خطوط االنتاج.

ب��ي��ئ��ة  مي���ت���ل���ك  االأردن  اأن  واو�������س������ح 

املنطقة  م�ستوى  على  مناف�سة  ا�ستثمارية 

ال�سرائب  من  واالعفاءات  للحوافز  نتيجة 

وال��ر���س��وم و���س��ه��ول��ة االج�����راءات وم��اءم��ة 

االأموال  روؤو���س  انتقال  وحرية  الت�سريعات 

اال�ستثمارية  للم�ساريع  الكاملة  واحلماية 

وكذلك توفر املناطق ال�سناعية والتنموية 

اىل  ا�سافة  اال�ستثمارية،  الفر�س  وت��ع��دد 

اتفاقيات  م��ن  ك��ب��ري  ب��ع��دد  االردن  ارت��ب��اط 

ال��ت��ج��ارة احل����رة ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ني ال��ث��ن��ائ��ي 

وم���ت���ع���دد االأط����������راف، م����ا وف�����ر ال��ف��ر���س��ة 

من  اك��ر  اىل  للو�سول  املحلية  للمنتجات 

1،3 مليار م�ستهلك حول العامل.

 االنباط- عمان 

اغ��ل��ق��ت ب��ور���س��ة ع���م���ان، ام�������س  االح���د، 

م����وزع����ة  �����س����ه����م،  م����ل����ي����ون  7ر4  ب������ت������داول 

ت�������داوالت  ب���ق���ي���م���ة  ����س���ف���ق���ة،   2211 ع���ل���ى 

دي����ن����ار. م����ل����ي����ون  3ر3  ب���ل���غ���ت   اإج����م����ال����ي����ة 

ال��ن��ق��ط��ة  ال���ب���ور����س���ة اىل  وارت����ف����ع م���وؤ����س���ر 

م���ق���ارن���ة  ب����امل����ئ����ة  01ر0  ب���ن�������س���ب���ة   1581

 م��������ع اإغ���������������اق اجل�����ل�����������س�����ة ال�����������س�����اب�����ق�����ة.

لل�سركات  االإغ����اق  اأ���س��ع��ار  م��ق��ارن��ة  ول���دى 

���س��رك��ة   21 اأن  ت��ب��ني  اأ���س��ه��م��ه��ا،  امل���ت���داول���ة 

بينما  اأ�سهمها،  اأ�سعار  يف  انخفا�سا  اأظهرت 

وا�ستقرت  �سركة،   42 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت 

اأ�سعار اأ�سهم 37 �سركة اخرى.

االنباط- برتا

ق���ال م��دي��ر ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة حممد 

ع���ادوا  اأردين  ب��ح��ار   200 ن��ح��و  اإن  ال�����س��ل��م��ان، 

البحارة  من�سة  يف  الت�سجيل  عر  اململكة  اإىل 

االأردنيني.

واأك����د ال�����س��ل��م��ان ل��وك��ال��ة االن���ب���اء االردن��ي��ة 

م�ستمر  الت�سجيل  اأن  االأح���د،  ام�����س    ) )ب��رتا 

�سوؤون  تتابع  التي  االإلكرتونية-  املن�سة  على 

ال���ب���ح���ارة االأردن����ي����ني م���ن ع��ام��ل��ني ع��ل��ى منت 

املاحة- حيث  �سركات  اأو يف  التجارية  ال�سفن 

اإىل  والعودة  ال�سفن  النزول من  للبحارة  تتيح 

اململكة اأو االلتحاق يف ال�سفن ومغادرة اململكة.

اإىل  ت�سعى  البحرية  الهيئة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

البحارة  ع��ودة  من  ت�سهل  ناجعة  حلول  اإيجاد 

ال��ت��ح��اق��ه��م  اأو  ال���وط���ن  اأر�����س  اإىل  االأردن���ي���ني 

ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  اململكة،  خ���ارج  وظائفهم  يف 

فريو�س  جائحة  فر�ستها  ال��ت��ي  اال�ستثنائية 

كورونا.

اإن املن�سة جاءت للوقوف  وا�ساف ال�سلمان 

ا�ستمروا  الذين  االأردنيني  البحارة  جانب  اإىل 

اأن  مو�سحا  عامليا،  االإغاقات  رغم  عملهم  يف 

قطاع النقل البحري مل يتوقف مطلقا خال 

اجلائحة.

ومي����ك����ن ل���ل���ب���ح���ارة االأردن������ي������ني ال���ت���ق���دمي 

www. الرابط  عر  االإلكرتونية  للمن�سة 

وت��ع��ب��ئ��ة   jma.gov.jo/seafarers
النموذج اخلا�س

الضريبة تتيح استرجاع كلمة السر الكترونيا
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إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

االردنية   والكيماويات  لال�سمدة  اركان  �سركة   دائني  من  اأرجو 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم

  ) 34963 ( بتاريخ ) 2013/12/19(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : يو�سف عاكف نايف القطاونه

عنوان امل�سفي : عمان – �سارع االذاعة – خلف متحف الدبابات 

– بناية 81
خلوي ) 0798804747 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  ايله للتجاره املحدوده امل�سوؤوليه  ذ.م.م  

 ) 4370 وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 

بتاريخ ) 1996/3/26(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عبداهلل ن�سر �سليمان املهر

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سمي�ساين – �سارع ال�سريف نا�سر بن 

جميل – عمارة نا�سونال اك�سرب�س – الطابق االول

خلوي ) 0790706384 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   املوبيليا   وده��ان  للنجاره  الربج  �سركة   دائني  من  اأرج��و 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 45639 ( 

بتاريخ ) 2016/11/9(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ماجد خالد احمد ابراهيم

عنوان امل�سفي : عمان – القوي�سمة – بجانب مديرية القوي�سمة

خلوي ) 0776124093 ( 

م�سفي ال�سركة

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) ثاني (

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  )68/ب(من  املادة  الحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ل�سركة الفريوز لالبنية وال�سقق ال�سكنية امل�سجلة لدينا ك�سركة  

ذ.م.م حتت الرقم )2981( بتاريخ )1992/10/26( قد قررت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ )2020/7/22 ( املوافقة 

دينار   )30،000( من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�س  على  باالجماع 

اردين لي�سبح )5000( دينار اردين 

تخفي�س  على  خطيا  االعرتا�س  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�شر  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 : )200157910(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

يف  وامل�سجلة  و�سركاه   عطيه  بني  اليف  ع��وده  اليف  �سركة  ب��اأن  

�سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2016/11/15 بتاريخ   )115525( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/3/8 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ليث جميل �سعاده  م�سفيا لل�سركة 

.

– ت:  ال��ق��ط��ران��ة  ال��ك��رك -  امل�����س��ف��ي :  ب����اأن ع��ن��وان  ع��ل��م��ا 

0795158119

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

شركة موائد نبع السريان للمأكوالت العاملية 
انذار نهائي 

اىل املوظف : احمد محي الدين محي الدين ابو قوره
وبدون  ر�سمي  عذر  بدون  متتالية  ايام  ع�سرة  عن  تزيد  ملدة  عملك  مكان  عن  تغيبك  اىل  نظرا 

اعالم ادارة  ال�سركة او م�سوؤولك املبا�سر فاننا ننذرك بالعودة اىل مكان عملك خالل مدة يومني 

من تاريخه واال �سوف يتم اتخاذ االجراءات االدراية والقانونية وتعترب فاقدا لوظيفتك ح�سب 

قانون العمل االردين املاده 28 

وقد اعذر من انذر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة الفاعوري واالفغاين  

 )  104729( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2012/6/25 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة مالك الع�سيبات 

و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2016/11/14 اعتبارا من تاريخ  )115512 ( بتاريخ 

ن�سر هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  اجليطان   نور  و  غاده  �سركة  بان  والتجارة 

  2007/2/22 بتاريخ   )84626( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : غاده و نور اجليطان

اإىل �سركة : نا�سر الدين الناطور و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

و�سركاه   قرق�س  يو�سف  خليل  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )36965( بتاريخ 

1994/6/22  تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : خليل يو�سف قرق�س و�سركاه

اإىل �سركة : ورثه خليل يو�سف قرق�س

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة القي�سي والتايه  

 )  119166( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2019/1/22 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

اركان  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  االردن��ي��ة    والكيماويات  لال�سمدة 

ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )34963( بتاريخ 

2013/12/19 قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

2020/8/17  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

لل�سركة،  م�سفيا  القطاونة   نايف  عاكف  يو�سف  ال�سيد  وتعيني 

وان عنوان امل�سفي هو :

عمان – �سارع االذاعة – خلف متحف الدبابات – بناية 81 - 

هاتف 0798804747

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عبداهلل ابو زيد 

وفاطمه الدويكات  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2006/10/10 بتاريخ   )  82987(

ن�سر هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  ببنني للتجاره العامه  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 38061 ( بتاريخ

)2014/9/11 ( 

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامية نورا م�سطفى احللو

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سويفية – �سارع الف�سل بن احل�سن – 

بناية 14 – الطابق الثاين

خلوي ) 0795437929 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

للتجاره  ببنني  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  العامه   

حمدودة حتت الرقم )38061( بتاريخ 2014/9/11 قد قررت 

املوافقة    2020/8/25 بتاريخ   املنعقد  العادي  باجتماعها غري 

نورا  املحامية  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على 

م�سطفى احللو   م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

 –  14 – بناية  احل�سن  بن  الف�سل  – �سارع  – ال�سويفية  عمان 

الطابق الثاين- هاتف 0795437929

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

للنجاره  الربج  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

ودهان املوبيليا   وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية 

حمدودة حتت الرقم )45639( بتاريخ 2016/11/9 قد قررت 

املوافقة    2020/9/2 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها 

ماجد  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على 

خالد احمد ابراهيم  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

القوي�سمة – بجانب مديرية القوي�سمة- هاتف 0776124093

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

للتجاره  ايله  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  امل�سوؤوليه    املحدوده 

 1996/3/26 بتاريخ   )4370( الرقم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية 

  2020/9/1 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد 

ال�سيد  ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني  املوافقة على ت�سفية 

عبداهلل ن�سر �سليمان املهر  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي 

هو :

عمان – ال�سمي�ساين – �سارع ال�سريف نا�سر بن جميل – عمارة 

نا�سونال اك�سرب�س – الطابق االول - هاتف 0790706384

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن تبليغ اخبار حبس
صادر عن محكمة العقبة 

الشرعية / التنفيذ
هيئة القاضي : نزار 
ياسر دايج الخرشة
اىل املحكوم عليه : ايهاب حممد غيث 

االقامة  مكان  جمهول   /  ) اجلن�سية  امريكي   (

واخر عنوان له العقبة – املحدود – قرب م�سجد 

يقت�سي  غيث  �سالح  امل��رح��وم  منزل   – ال�شويخ 

التنفيذية  الق�سية  يف  احلب�س  بقرار  اخ��ب��ارك 

نفقة  مو�سوعها  و   2020/431 رق��م  ال�سرعية 

�سهريا  دي��ن��ار  ثالثمائة   )  300  ( مبلغ  �سغار 

رقم  القانونية  وامل�ساريف  للر�سوم  باال�سافة 

تاريخه   1040/12/102 التنفيذي  ال�سند 

العقبة  حمكمة  ع��ن  وال�����س��ادر  م   2019/9/9

غيث  عبداهلل  �سالح  �سهاد   / لدائنتك  ال�سرعية 

ما هو مطلوب  او  الدين  ان مل توؤدي  بانه  ونعلمك 

املادة  يف  عليه  املن�سو�س  حقك  ت�ستعمل  او  منك 

احلب�س  قرار  با�ستئناف  التنفيذ  قانون  من   )  5(

االخبار  ه��ذا  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اي��ام  �سبعة  خ��الل 

�سينفذ هذا القرار بحقك ح�سب اال�سول حتريرا 

يف 2020/9/6 م .

رئي�س تنفيذ حمكمة العقبة ال�سرعية

القا�سي نزار يا�سر دايج اخلر�سة

اعالن تبليغ اخبار حبس
صادر عن محكمة العقبة 

الشرعية / التنفيذ
هيئة القاضي : نزار 
ياسر دايج الخرشة
اىل املحكوم عليه : ايهاب حممد غيث 

االقامة  مكان  جمهول   /  ) اجلن�سية  امريكي   (

واخر عنوان له العقبة – املحدود – قرب م�سجد 

يقت�سي  غيث  �سالح  امل��رح��وم  منزل   – ال�شويخ 

التنفيذية  الق�سية  يف  احلب�س  بقرار  اخ��ب��ارك 

نفقة  مو�سوعها  و   2020/429 رق��م  ال�سرعية 

دينار  وخم�سون  مائتان   )  250  ( مبلغ  زوج���ة 

القانونية  وامل�ساريف  للر�سوم  باال�سافة  �سهريا 

تاريخه   1039/11/102 التنفيذي  ال�سند  رقم 

العقبة  حمكمة  ع��ن  وال�����س��ادر  م   2019/9/9

غيث  عبداهلل  �سالح  �سهاد   / لدائنتك  ال�سرعية 

ما هو مطلوب  او  الدين  ان مل توؤدي  بانه  ونعلمك 

املادة  يف  عليه  املن�سو�س  حقك  ت�ستعمل  او  منك 

احلب�س  قرار  با�ستئناف  التنفيذ  قانون  من   )  5(

االخبار  ه��ذا  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اي��ام  �سبعة  خ��الل 

�سينفذ هذا القرار بحقك ح�سب اال�سول حتريرا 

يف 2020/9/6 م .

رئي�س تنفيذ حمكمة العقبة ال�سرعية

القا�سي نزار يا�سر دايج اخلر�سة

االثنني  7/ 9 / 2020

اعالن استمالك
صادر عن دائرة االراضي واملساحة الغراض

سلطة املياه

عماًل باأحكام املادة ) 181 ( من قانون امللكية العقارية رقم ) 13 ( ل�سنة 2019 اعلن انني بعد مرور 

خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف املحلية �ساأتقدم اىل جمل�س الوزراء بطلب 

ا�سدار قرار باملوافقة على ا�ستمالك وحيازة ما م�ساحته )120( مرتًا مربعًا من قطعة االر�س رقم 

1 ( دومن واحد والعائدة  1 ( من ارا�سي ياجوز والبالغة م�ساحتها )  ) 179( من احلو�س رقم ) 

ملكيتها لل�سيدة الي�س مو�سى عبداهلل ما�سي ا�ستمالكا مطلقًا وحيازة فورية الغرا�س �سلطة املياه 

العام  للنفع  م�سروعا   ) والثالثة  الثانية  املرحلة  بدران  �سفا  م�سروع   ( �سرف  خط  حرم  لغايات 

باملعنى املق�سود يف القانون اعاله .

مدير عام دائرة االراضي واملساحة / بالوكالة
محمد حسني الصوافني

اعالن استمالك
صادر عن دائرة االراضي واملساحة الغراض

سلطة املياه

عماًل باأحكام املادة ) 181 ( من قانون امللكية العقارية رقم ) 13 ( ل�سنة 2019 اعلن انني بعد مرور 

خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف املحلية �ساأتقدم اىل جمل�س الوزراء بطلب 

ا�سدار قرار باملوافقة على ا�ستمالك وحيازة ما م�ساحته )255( مرتًا مربعًا من قطعة االر�س رقم 

)46( من احلو�س رقم ) 1 ( من ارا�سي حكما والبالغة م�ساحتها ) 3 ( دومنات و 

) 091 ( مرتًا مربعا والعائدة ملكيتها لل�سيد اميل ابراهيم نا�سيف حداد  ا�ستمالكا مطلقًا وحيازة 

فورية الغرا�س �سلطة املياه لغايات �سرف �سحي �سرق اربد  م�سروعا للنفع العام باملعنى املق�سود 

يف القانون اعاله .

مدير عام دائرة االراضي واملساحة / بالوكالة
محمد حسني الصوافني

اخطار هدم صادر بموجب قرار لجنة التنظيم املحلية
قرار رقم ) 6 / 39 ( تاريخ ) 18 / 8 / 2020 (

مالك القطعة رقم ) 172 ( حو�س ) 10 البلد ( حي ) 4 ال�سرقي ( اللوحة 

) 10 ( يقت�سي عليكم هدم وازالة البناء الرتابي واملهجور علما بوجود اجزاء منه 

قد تهدمت وا�سبح ي�سكل مكرهه �سحية وي�سكل خطورة على املجاورين .

اجهزة  تقوم  �سوف  ذلك  خالف  و  االخطار  تبلغيكم  تاريخ  من  ا�سبوعني  مدة  خالل 

البلدية بهدم وازالة البناء املذكور وعلى نفقتكم اخلا�سة مع تكبيدكم كافة الر�سوم 

وامل�ساريف والعوائد م�سافا 25% ر�سوم ادارية .

العنوان : �سارع الفاروق مقابل حمطة عالء لغيار الزيت ت ) 0787705229 (

رئيس بلدية الزرقاء 
املهندس عماد املومني

اعــــــالن
بمقتضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم ) 19 ( لسنة 1988 وتعديالته
يعلن للعموم وملدة خم�سة ع�سر يومًا من تاريخه جدول تقدير قيمة امل�ساحة امل�ستملكة من الوحدة 

الزراعية رقم )412 ( حو�س ) 51 ( امل�سروع / م�سروع 14.5 كم .

قد علق يوم اخلمي�س املوافق 2020/9/3 على لوحد دائرة االرا�سي وامل�ساحة / ال�سونة اجلنوبية 

باعتباره حماًل بارزًا و�سلمت ن�سخة اخرى منه اىل رئي�س بلدية ال�سونة الو�سطى الطالع اجلميع 

ذوي احلقوق عليه .

ويحق لل�سلطة ولكل مت�سرف او �ساحب حق ان يعرت�س على قرار اللجنة خالل خم�سة ع�سر يومًا 

من تاريخ انتهاء مدة االعالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة اال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�س 

من   ) و   /21  ( املادة  باأحكام  عماًل  التقدير  على  لالعرتا�س  كاأمانة  ينارًا   ) ع�سر  خم�سة   ( مبلغ 

القانون املذكور .

رئيس لجنة تقدير االراضي 
املهندس سامر محمد الدويري
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االنباط-وكاالت

ال��ت��ي يتعر�ض لها   قليل م��ن االن��ت��ه��اك��ات 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون ع��ل��ى اأي�����دي ج��ن��ود اجلي�ض 

الغالبية  االإ�سرائيلي يتم توثيقها، فيما متر 

حم��اك��م��ة  اأو  ع��ن��ه��ا  ال��ك�����س��ف  دون  ال��ع��ظ��م��ى 

مرتكبيها

ه����ذا م���ا ك�����س��ف��ت ع��ن��ه ���س��ح��ي��ف��ة ه��اآرت�����ض 

العربية، قبل يومني من حماكمة 5 جنود من 

�سرطة حر�ض احلدود االإ�سرائيلية، الرتكابهم 

فل�سطينيني،  عمال  بحق  م��روع��ا  اع��ت��داء   14

لدى دخولهم البالد للعمل

** ت�سريب يك�سف جرائم اإ�سرائيلية

ومت تقدمي الئحة اتهام �سد اجلنود يف 13 

يف  املركزية  باملحكمة  املا�سي،  اآب  اأغ�سط�ض/ 

بئر ال�سبع )جنوب(، الرتكابهم �سل�سلة جرائم، 

بينها ال�سطو امل�سلح، وال�سرب املربح، وتعذيب 

االأبرياء، والتهديد، وخيانة االأمانة، واإتالف 

االأدلة

منذ  يومي  ب�سكل  اجل��رائ��م  تلك  وارتكبت 

اإغ���الق  ع��ن��دم��ا مت  ي��ول��ي��و/ مت����وز،  منت�سف 

ال�سفة  حاجز ميتار جنوبي اخلليل، جنوبي 

الغربية املحتلة، ب�سبب فريو�ض كورونا

وعزت ال�سحيفة �سرعة تقدمي الئحة اتهام 

�سد اجلنود اخلم�سة، اإىل توثيقهم الفظائع 

التي ارتكبوها بحق العمال للتفاخر بها اأمام 

زمالئهم، ثم ت�سريبها الحقا

تعر�سوا  كيف  ال�سحايا  من  اثنان  وروى 

اإراق��ة  اإىل  ال�سادي وال�سرب و�سوال  ل��الإذالل 

الدماء و�سرقة اأموالهم، فيما كانا يف طريقهما 

اإىل اإ�سرائيل للعمل

ووق���ع���ت م��ع��ظ��م االع�����ت�����داءات حت���ت جنح 

الظالم، بعيدا عن اأعني اجلميع، حيث اعتاد 

املتهمون اأن ياأمروا العمال باإفراغ جيوبهم، ثم 

�سلب اأموالهم

اأم��روه��م اأي�سا  لكن ل��ل��زي��ادة يف االإج�����رام، 

باال�ستلقاء على االأر�ض، ثم بداأوا �سربهم دون 

وروؤو�سهم  اأج�سادهم  اأع�ساء  ورك��ل��وا  رح��م��ة، 

بال�سالح،  وه��ددوه��م  بقب�ساتهم  و�سربوهم 

فيما ق�سموا بينهم االأموال التي نهبوها، وفق 

ال�سحيفة

اأح��د  ق��ط��ي��ط )32(،  ي��ت��ع��اف جم���دي  ومل 

ال�سحايا، من قرية رابود جنوبي اخلليل، من 

ال�سدمة النف�سية التي تعر�ض لها م�ساء 16 

يوليو

على  احلا�سل  الفل�سطيني  ال�ساب  ويعمل 

لي�سان�ض اآداب من اجلامعة املفتوحة باخلليل، 

يف جمال املعمار داخل مدينة بئر ال�سبع ليعيل 

اأ�سرته، بعد ح�سوله على ت�سريح عمل

وي��ظ��ه��ر م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ����س���وره اجل���ن���ود، 

قطيط وقد تلطخ وجهه بالدماء وهو يتو�سل 

لهم اأن يخلوا �سبيله

ورغم اأن جروح قطيط تعافت، اإال اأن ندوبه 

العودة  يخ�سى  حيث  بعد،  ت�سف  مل  النف�سية 

للعمل، كما اأن �سركة املقاوالت التي كان يعمل 

بها �سحبت بالفعل الت�سريح الذي كان يدخل 

مبوجبه اإ�سرائيل، بح�سب ال�سحيفة

للعمل يف  الذهاب  ليلة  واعتاد قطيط كل 

اإ�سرائيل ال�ساعة الثالثة والن�سف �سباحا. ويف 

ليلة 16 يوليو غادر منزله، وعندما هّم بعبور 

4 عمال  ك��ان هناك  بال�سياج،  الثغرات  اإح��دى 

اآخرين يهمون بالدخول، وفجاأة �ُسمع �سراخ 

جتاههم ياأمرهم بالتوقف

وتفرق االأرب��ع��ة االآخ���رون، ومتكن قطيط 

اأح��د  اأم�سكه  حتى  اأق����دام  ب�سعة  التقدم  م��ن 

عنا�سر حر�ض احلدود وطرحه اأر�سا، وان�سم 

اإليه ثالثة من زمالئه اجلنود وبداأوا ركله يف 

جميع اأنحاء ج�سده وبطنه ووجهه وراأ�سه وهو 

م�ستلٍق دون حول وال قوة

اجلنود  اإخبار  الفل�سطيني  ال�ساب  وح��اول 

اأنه يحمل ت�سريحا، وتو�سل للبقاء على قيد 

يف  �سغارا  اأطفاال  لديه  اأن  واأخربهم  احلياة، 

املنزل، لكنهم اأمروه اأن ي�سمت

م��اأ���س��اة قطيط عند ه��ذا احل��د،  ومل تنته 

بالوقوف، وعندما حاول  اأم��ره اجلنود  حيث 

اإخ���ب���اره���م اأن����ه ال ي�����س��ت��ط��ي��ع، ه����دده اأح��ده��م 

ع�سرات  م�سافة  نف�سه  جلر  دفعه  ما  بالقتل، 

االأمتار داخل اإ�سرائيل

وو�سلت املكان �سيارة جيب ع�سكرية ترجل 

منها ثالثة جنود اآخرين و�سرطية وقفت اأمام 

باب ال�سيارة، و�ساهدت ما حدث

واأمر اجلنود قطيط بخلع قمي�سه وبداأوا 

ركله بق�سوة جمددا

ووفق ال�سحيفة، يعتقد ال�ساب الفل�سطيني 

اأنهم فعلوا ذلك الإثارة اإعجاب ال�سرطية التي 

رمبا تكون قد وثقت االعتداء اأي�سا. ثم اأح�سر 

اأحدهم قب�سة حديدية و�سربه على وجهه

ي��ن��زف داخ����ل �سيارتهم،  واأخ������ريا، ج��ع��ل��وه 

واأل����ق����وا ب���ه ق����رب ث��ق��ب يف اجل������دار، واأم�����روه 

باملغادرة يف غ�سون دقيقة، وحل�سن احلظ مل 

ي�سرقوا اأمواله

وظ��ل قطيط ينزف مل��دة �ساعة، حتى عرث 

اإىل  بنقله  ق��ام��ا  فل�سطينيان  ع��ام��الن  عليه 

منزله، لت�ساهده طفلتاه يف هذا احلال قبل اأن 

يتم نقله اإىل امل�ست�سفى يف الظاهرية جنوبي 

اخل��ل��ي��ل، ومت ت�سميد ج��روح��ه وخ��ل��ع 4 من 

اأ�سنانه املت�سررة جراء الركل

منت�سر الفاخوري، عامل فل�سطيني يظهر 

يف مقطع م�سور اآخر وهو ن�سف عار وي�سربه 

���س��رط��ي ح��ر���ض احل�����دود ع��ل��ى ظ��ه��ره بع�سا 

وي�سرخ عليه ليبقى �سامتا

وك��ان ال��ف��اخ��وري اأح��د العاملني يف جمال 

كورونا  ب�سبب  لكن  االأف����راح،  واإح��ي��اء  جتهيز 

وج�����د ن��ف�����س��ه ب����ال ع���م���ل، م����ا ا����س���ط���ره اإىل 

مبغ�سلة  بالعمل  �سديق  لعر�ض  اال�ستجابة 

���س��ي��ارات يف م��دي��ن��ة ره���ط ال��ع��رب��ي��ة، بالنقب 

جنوبي اإ�سرائيل

لكن مت اعتقال الفاخوري، و�سديقه يزن، 

من قبل جنود حر�ض احلدود االإ�سرائيلي لدى 

عبورهما اإحدى ثغرات ال�سياج

لل�سحيفة:  الفل�سطيني  ال�����س��اب  ي��ق��ول 

هاجمونا وبداأوا �سربنا و�سبنا بالعربية

اأن��ح��اء  رك��ل��ون��ا يف جميع  ب��ح��زن:  وي�سيف 

اجل�سم باأحذيتهم الع�سكرية، واأ�سبت ببع�ض 

الركالت يف الوجه والبطن، ويف كل مرة كنت 

اأ�سرخ من االأمل، كما �سمعت �سراخ يزن

بالعربية  اجلنود  اإخبار  الفاخوري،  ح��اول 

اأنه كان فقط ذاهبا للعمل، لكنهم مل يرغبوا 

يف ���س��م��اع��ه، واأم������روه و���س��دي��ق��ه ب���اإخ���راج كل 

واأل��ق��وا  واأف��رغ��وا حقائبهما  م��ا يف جيوبهما، 

حمتوياتها على االأر���ض، وا�ستولوا على مبلغ 

ك��ان يف جيب  دوالر(   300 )ن��ح��و  �سيكل  األ���ف 

الفاخوري

قليلة،  اأم��ت��ار  بعد  على  �سرطيان  اق��ت��ادن��ا 

وت��وق��ف��ا ق����رب ج��ي��ب ع�����س��ك��ري ك����ان متوقفا 

هناك، واأمرونا بالركوع، وراأي��ت �سرطية من 

، ي�سيف  حر�ض احل��دود تقف بجوار اجليب 

الفاخوري

وي��ت��اب��ع: ذه���ب اأح����د رج����ال ال�����س��رط��ة اإىل 

اجليب واأخ���رج ع��م��ودا طويال م��ن اخل��ي��زران 

اإىل  واح���د  م��ن  وال��ع��د  بالعمود  وب����داأ �سربي 

ال�سرطي  �سديقاه  و�سحك  بالعربية،  ع�سرة 

اأن  اأي�سا  والح��ظ��ت  ع��ال،  ب�سوت  وال�سرطية 

ال�سرطية كانت مت�سك هاتفها وت�سور ما كان 

يحدث

ويقول ال�ساب الفل�سطيني: ال�سربات على 

اآذت��ن��ي كثريا، وكنت  الظهر بعمود اخل��ي��زران 

اأ�سرخ من االأمل مع كل �سربة

كل  ي�سرخ مع  ي��زن  �سمعت  كما  وي�سيف: 

���س��رب��ة ت��ل��ق��اه��ا، وث���م اق����رب م��ن��ي ال�سرطي 

االآخر، وكان لديه قب�سة يف يده اليمنى، وبداأ 

يلكمني يف راأ�سي، وكتفي وظهري

ويتابع: فعل ال�سيء نف�سه مع يزن، وكنت 

اأن��زف من اأنفي وراأي��ت يزن ينزف من راأ�سه، 

وا�ستمر االأمر ملدة �ساعة ون�سف تقريبا

وي�ستطرد الفاخوري: كنت اأخ�سى اأال نخرج 

على قيد احلياة وكنت اأفكر ط��وال الوقت يف 

النار  ال�سرطيان  فيها  �سيطلق  التي  اللحظة 

علينا ويقتلوننا، ومل اأعد اأقوى على احلديث 

وا�ست�سلمت متاما ملا يحدث يل

ك��ل ه��ذا  ع����اٍل يف  ب�����س��وت  اأ����س���رخ  اأن  اأردت 

ال�سمت الذي كان حولنا، لكنني مل اأ�ستطع، 

اأردت البكاء ومل اأ�ستطع ومل اأفكر اإال يف موتي، 

�ستنهي هذا  التي  الر�سا�سة  �سماع  وانتظرت 

الكابو�ض وحياتي ، ي�سيف ال�ساب

ال��ف��اخ��وري  ال�سرطيان  اأم���ر  النهاية،  ويف 

التي كانت  واأخ��ذ حقائبهما  بالنهو�ض  وي��زن 

فارغة حيث مت اال�ستيالء على نقودهما وما 

ك���ان معهما م��ن ���س��ج��ائ��ر واأغ���را����ض اأخ����رى، 

بلغا الطريق و�سل �سديق لهما  اأن  ومبجرد 

كانا ات�سال به وا�سطحبهما اإىل املنزل

لل�سحيفة:  ح��دي��ث��ه  ال���ف���اخ���وري  وي��خ��ت��م 

اأح��دا مبا حدث  اأخ��رب  دخلت املنزل �سرا ومل 

يل، ف��ق��د ���س��ع��رت ب��االإه��ان��ة واخل���ج���ل، وكنت 

منهكا متاما وج�سدي كله يوؤملني، وقررت اأال 

اأخرب اأحدا مبا حدث يل

تغلق  هل  العربية،  ال�سحيفة  تك�سف  ومل 

تلك ال�سهادات بوابة ذلك اجلحيم االإ�سرائيلي 

حماكمات  تلك  اأم  فل�سطني  لعمال  اليومي، 

اأق���دام جنود  اإع���ادة ما �سحقته  لن ت�سفر عن 

اأجرموا بحق اأبرياء

االنباط-وكاالت

ال�سبت،  بو�ست”  “وا�سنطن  �سحيفة  ن�سرت 

م��ق��ت��ط��ف��ات م���ن ك��ت��اب مل��اي��ك��ل ك���وه���ني، امل��ح��ام��ي 

ال�سابق للرئي�ض دونالد ترامب، اتهم فيها االأخري 

بالعن�سرية وبكره الزعماء ال�سود واالأقليات

وذك��رت ال�سحيفة اأن مايكل كوهني، املحامي 

يف  ق��ال  االأم��ري��ك��ي،  للرئي�ض  ال�سابق  ال�سخ�سي 

بحق  مهينة  بت�سريحات  اأدىل  ترامب  اإن  كتابه 

جنوب  رئي�ض  ومنهم  ال�سود،  العامليني  الزعماء 

ب�ساأن  نل�سون مانديال، وكذلك  ال�سابق،  اإفريقيا 

االأقليات يف الواليات املتحدة ب�سكل عام

ويف كتاب من املقرر ن�سره االأ�سبوع املقبل، كتب 

“زعيم  ب��اأن��ه  مانديال  و�سف  ت��رام��ب  اأن  كوهني 

التي  بو�ست  وا�سنطن  ل�سحيفة  وفقا  �سعيف”، 

ذكرت اأنها ح�سلت على ن�سخة من الكتاب

ووفقا لل�سحيفة، كتب كوهني اأنه عقب وفاة 

مانديال عام 2013 حتدث ترامب باألفاظ بذيئة 

عنه وو�سفه باأنه “مل يكن زعيما«

كما اأ�سار كوهني يف كتابه اإىل اأن ترامب قال: 

“اأخربين عن دولة واحدة يديرها �سخ�ض اأ�سود 

لي�ست خربة. جميعها مراحي�ض...«

وقالت �سحيفة “وا�سنطن بو�ست” اإن كوهني 

اتهم ت��رام��ب يف كتابه بنبذ االأق��ل��ي��ات، واأن���ه قال 

اإن��ه لن يفوز   2016 الرئا�سية لعام  خالل حملته 

ونقل  التينية.  اأ�سول  من  االأمريكيني  باأ�سوات 

كوهني عن ترامب قوله “مثل ال�سود.. هم اأغبياء 

جدا بدرجة ال ت�سمح لهم بالت�سويت لرامب«

كيلي  االأب��ي�����ض،  البيت  با�سم  املتحدثة  وردت 

ميكانني، بالت�سكيك يف م�سداقية كوهني

كوهني  “مايكل  ب��ي��ان:  يف  ميكانني  وق��ال��ت 

املحامني،  م��ن ج���دول  حم��ام جم��رم وم�سطوب 

م�سداقيته  فقد  لقد  الكونغر�ض.  على  وك���ذب 

اأن نرى حماولته االأخ��رية  متاما، وال غرابة يف 

لال�ستفادة من االأكاذيب«

وع���م���ل ك���وه���ني م���ع ت���رام���ب ل�����س��ن��وات قبل 

اأم���ام  �سهادته  يف  ظهر  مثلما  عليه،  ينقلب  اأن 

ال��ك��ون��غ��ر���ض ال��ع��ام امل��ا���س��ي يف جم���رى م�ساءلة 

ترامب

ويق�سي كوهني االآن عقوبة بال�سجن 3 �سنوات 

ال��ك��ون��غ��ر���ض،  اأم����ام  ك��اذب��ة  بت�سريحات  الإدالئ�����ه 

والتهامات اأخرى

االنباط-وكاالت

الدينية،  وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  �سجلت 

امل�سجد  بحق  اإ�سرائيلياً  انتهاكاً   70 اأكرث من 

االأق�����س��ى امل���ب���ارك، وامل�����س��ج��د االإب��راه��ي��م��ي، 

خالل �سهر اآب/ اأغ�سط�ض املن�سرم

اأب��و  ح�سام  االأوق���اف  وزارة  وكيل  واأو���س��ح 

ال�����رب، ال���ي���وم االأح������د، اأن ق����وات االح��ت��الل 

وم�����س��ت��وط��ن��ي��ه��ا دن�������س���وا امل�����س��ج��د االأق�����س��ى 

فيما منعت  م���رة،   20 م��ن  اأك���رث  واق��ت��ح��م��وه 

امل�سجد  يف  االأذان  رف���ع  االح���ت���الل  ���س��ل��ط��ات 

50 وقتا االإبراهيمي نحو 

ال��ع��ام��ة  االدارة  ت���ع���ده  ت���ق���ري���ر  واأ������س�����ار 

ق��ي��ام  اإىل  االوق�������اف،  ال��ع��ام��ة يف  ل��ل��ع��الق��ات 

م���واق���ع ت��اب��ع��ة ل��ل��م�����س��ت��وط��ن��ني ومل����ا ي�����س��م��ى 

وتكليف  بتوظيف  املزعوم،  الهيكل  جماعات 

املعاهد  وط��الب  امل�ستوطنني  مع  جمموعات 

ال���ت���ل���م���ودي���ة، م���ن���ذ ب����داب����ة ال����ع����ام اجل������اري، 

والرويج  العنا�سر  وجتنيد  االأم��وال  بجمع 

كل  عن  امل��ال  من  مبلغ  مقابل  لالقتحامات، 

للم�ساركة  ي�ستقطبونه  م�ستوطن  او  طالب 

يف االقتحامات

جملة  االأ�سهر  باقي  كما  اآب  �سهر  و�سهد 

م���ن االب�����ع�����ادات ���س��م��ل��ت ح���را����ض ل��ل��م�����س��ج��د 

االق�سى ومرابطني ومرابطات، كما وا�سلت 

ق����وات االح���ت���الل ���س��ي��ا���س��ت��ه��ا مب��ن��ع ال��ع��دي��د 

امل�سجد  اإىل  ال��دخ��ول  م��ن  �سعبنا  اأب��ن��اء  م��ن 

االأق�سى وال�سالة يف رحابه

امل�سجد  ح��را���ض  على  ت�سييقها  اإط��ار  ويف 

االح��ت��الل  �سلطات  ���س��ادق��ت  ف��ق��د  االأق�����س��ى، 

على هدم منزل حار�ض االأق�سى فادي عليان، 

من  بحقهم  اع���ت���داءات  �سل�سلة  اإىل  اإ���س��اف��ة 

القيام  م��ن  ومنعهم  و���س��رب  واإب��ع��اد  اعتقال 

باأعمالهم

اأدوا  امل�ستوطنني  اأن  اإىل  التقرير  ول��ف��ت 

�سلوات تلمودية وجتولوا يف باحات االأق�سى، 

ك��م��ا ت�����س��در امل��ت��ط��رف ي��ه��ودا غ��ل��ي��ك م�سهد 

الهيكل  ���س��روح��ات ع��ن  االق��ت��ح��ام��ات، وق���دم 

اأداء  امل�ستوطنني  بع�ض  ح��اول  فيما  املزعوم، 

من  ال�سرقية  املنطقة  يف  تلمودية  طقو�ض 

امل�سجد

“اإدارة حائط  اأن ما ت�سمى  التقرير  وبني 

االأن���ف���اق  م���واق���ع  اف��ت��ت��اح  اع�����ادت  الرباق”، 

املتواجدة حتت حائط الرباق اأمام اقتحامات 

5 اأ�سهر، ومنحت  امل�ستوطنني الأول مرة منذ 

األف �سخ�ض   20 خدماتها االإلكرونية لنحو 

من اأنحاء العامل وقاموا بجوالت افرا�سية 

ع��رب م��وق��ع اإل��ك��روين داخ���ل اأن��ف��اق امل�سجد 

االأق�����س��ى ل��الط��الع ع��ل��ى احل��ف��ري��ات اأ���س��ف��ل 

امل�سجد االأق�سى والبلدة القدمية

بلدة  �سكان  االح��ت��الل  �سلطات  واأخ��ط��رت 

امل�����س��ج��د االأق�����س��ى يف مدينة  ���س��ل��وان ج��ن��وب 

القد�ض املحتلة، بهدم م�سجد القعقاع املكون 

من طابقني

االح��ت��الل  �سلطات  ت��وا���س��ل  اخل��ل��ي��ل،  ويف 

ح�����س��ار امل�����س��ج��د االب��راه��ي��م��ي، وع��م��دت اإىل 

���س��ي��ا���س��ة حت��دي��د اأع�����داد امل�����س��ل��ني يف خ��ط��وة 

للحد من االأعداد الكبرية التي توؤم امل�سجد، 

ب��ع�����س��ه��م م����ن ال���دخ���ول  ا����س���اف���ة اىل م���ن���ع 

التي  واحل���واج���ز  امل��ذل��ة  التفتي�ض  و���س��ي��ا���س��ة 

حت��ي��ط ب���ه، ك��م��ا رف�����س��ت حم��ك��م��ة االح��ت��الل 

ال��ت��م��ا���س��ا ت��ق��دم��ت ب���ه ب��ل��دي��ة اخل��ل��ي��ل مل��ن��ع 

يف  كهربائي  م�سعد  اإق��ام��ة  من  امل�ستوطنني 

االبراهيمي

االنباط-وكاالت

���س��رع��ت ���س��رط��ة االح��ت��الل االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

ظ��ه��ر االأح�����د ب��رك��ي��ب ���س��م��اع��ات واأج���ه���زة 

اإل��ك��رون��ي��ة ب��ال��ق��رب م��ن ب���اب االأ���س��ب��اط يف 

املبارك امل�سجد االأق�سى 

وذكر مدير امل�سجد االأق�سى ال�سيخ عمر 

مدعومة  االح��ت��الل  ���س��رط��ة  اأن  ال��ك�����س��واين 

االأق�سى  امل�سجد  اقتحمت  اخلا�سة  بقواتها 

وم��ع��ه��ا ����س���المل ح���دي���دي���ة، و���س��رع��ت ب��ق��وة 

ال�����س��الح ب��رك��ي��ب ���س��م��اع��ات واأج���ه���زة على 

باب  بالقرب من  للم�سجد  ال�سمايل  اجلدار 

االأ�سباط

االإ�سالمية  االأوق����اف  دائ���رة  اأن  واأو���س��ح 

االإ�سرائيلي،  االإج��راء  هذا  ترف�ض  بالقد�ض 

اأي��ام  قبل  االأوق���اف  رف�ض  بعد  ياأتي  وال��ذي 

لركيب  االحتالل  لقوات  املئذنة  ب��اب  فتح 

هذه االآالت

االحتالل  �سرطة  عنا�سر  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ا���س��ت��ع��ان��وا ب��ال�����س��المل احل���دي���دي���ة ل��ت��ج��اوز 

املدخل الوحيد ل�سطح ال�سور ال�سمايل عرب 

بوابة مئذنة باب االأ�سباط من اأجل تركيب 

تلك املعدات

بعني  ن��ن��ظ��ر  “نحن  ال��ك�����س��واين:  وق����ال 

�سد  االإ�سرائيلية  املمار�سات  لهذه  اخلطورة 

امل�����س��ج��د االأق�������س���ى، وحم������اوالت االح��ت��الل 

ف��ر���ض ���س��ي��ادة ع��ل��ى امل�����س��ج��د، ب���ادع���اء اأن��ه��ا 

اأمنية« اإجراءات 

واأ�ساف “نرف�ض هذه االإجراءات، والتي 

هناك  يكون  الأن  داعًيا  ال�سالح”،  بقوة  تتم 

دعم وا�سح من اجلميع ملوقف االأوقاف �سد 

�سيطرته  وفر�ض  هذه،  االحتالل  اإج��راءات 

و�سيادته الكاملة على االأق�سى

وع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة اق��ت��ح��ام ق���وات االح��ت��الل 

ل��الأق�����س��ى وال�������س���روع ب��رك��ي��ب ال�����س��م��اع��ات 

واالأج���ه���زة االإل��ك��رون��ي��ة، ���س��ادت ح��ال��ة من 

التوتر ال�سديد �ساحات امل�سجد االأق�سى

ويف �سياق مت�سل، اعتدت قوات االحتالل 

ال�سرعية  االأق�سى  على طلبة مدر�سة  ام�ض 

فور خروجهم من املدر�سة

اليوم  االح��ت��الل  مناق�سة  على  وتعليًقا 

اإغالق امل�سجد االأق�سى اأمام امل�سلني، ب�سبب 

“كورونا”،  بفريو�ض  امل�سابني  اأع��داد  زي��ادة 

ق���ال ال��ك�����س��واين اإن ق���رار اإغ����الق االأق�����س��ى 

ولي�ض  االإ�سالمية،  االأوقاف  مبجل�ض  يتعلق 

لالحتالل اأي عالقة بذلك، وال �ساأن له به

حت����دده  ال�����ق�����رار  ه�����ذا  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 

االأوقاف، مبا فيه م�سلحة للم�سلني الذين 

لالأق�سى يتوافدون 

وم���ن امل���ق���رر اأن ي��ب��ح��ث جم��ل�����ض االأم���ن 

ال��ق��وم��ي ال��ت��اب��ع ل��الح��ت��الل االأح����د، خ��الل 

امل�سجد  اإغ���الق  باحل�سا�ض  و���س��ف  اج��ت��م��اع 

االأق�������س���ى اأم�������ام امل�������س���ل���ني، وذل������ك يف ظ��ل 

بفريو�ض  امل�سابني  اأعداد  يف  احلاد  االرتفاع 

املحتلة القد�ض  “كورونا” �سرقي 
اأن  ال���ع���ربي���ة   ”12“ ال���ق���ن���اة  وزع����م����ت 

“مئري  م�ست�سار االأمن القومي االإ�سرائيلي 

اج��ت��م��اًع��ا  ظ���ه���ًرا  ����س���ي���راأ����ض  �سابات”  ب���ن 

من  احلد  �سبل  “ملناق�سة  املخت�سة  للجهات 

ومنها  القد�ض،  �سرق  يف  الفريو�ض  انت�سار 

خ��ي��ار ال���ع���ودة الإغ�����الق االأق�������س���ى وك��ن��ي�����س��ة 

القيامة«

وادعت القناة اأن االجتماع ياأتي “يف ظل 

بتعليمات  االأق�سى  يف  امل�سلني  ال��ت��زام  ع��دم 

التباعد باالإ�سافة اىل عدم  ال�سالمة وعدم 

الكثريين للكمامات« ارتداء 

 الجحيم اإلسرائيلي .. جرائم تحت جنح الظالم بحق عمال فلسطينيين

 هكذا وصفه محاميه: ترامب عنصري يحتقر الزعماء السود واألقليات في بالده

 األوقاف الفلسطينية  تسجل أكثر من 70 انتهاكًا إسرائيليًا بحق »األقصى« و«اإلبراهيمي«

 في خطوة خطيرة.. االحتالل ُيركب سماعات وأجهزة إلكترونية عند باب األسباط باألقصى

االنباط-وكاالت

االأ����س���رى،  “عوفر”  ���س��ج��ن  اإدارة  اأب��ل��غ��ت 

باإ�سابة اأ�سريين بفريو�ض “كورونا” يف ق�سم 

)14( ما ي�سمى بق�سم “املعبار” الذي يحتجز 

حممد  ح�سن  وه��م��ا:  ح��دي��ث��اً،  املعتقلون  فيه 

اإدري�ض  و�سليم حممد  بيت حلم،  �سحادة من 

من اخلليل

واأو�سح نادي االأ�سري، يف بيان �سحفي، اأن 

اإدارة ال�سجن نقلت االأ�سريين اإىل ق�سم )18(، 

تخ�سي�سه  االإدارة  ق���ررت  ال���ذي  الق�سم  وه��و 

علماً  ب��ال��ف��ريو���ض،  امل�سابني  االأ����س���رى  ل��ع��زل 

نقلهما  وقبل  اعتقالهما  وبعد  االأ�سريين  اأن 

مركز  يف  مل���دة  اح��ت��ج��زا  “عوفر”  �سجن  اإىل 

توقيف “عت�سيون” الذي يعترب اأ�سواأ مراكز 

االحتجاز، حيث ال تتوفر فيه اأدنى ال�سروط 

وتنكيل  �سغط  حمطة  ُي�سكل  ب��ل  ال�سحية، 

باملعتقلني اجلدد

واع���ت���رب ن����ادي االأ����س���ري اأن م���ا ي��ج��ري يف 

�سجن “عوفر” من ازدياد يف حاالت االإ�سابة 

االأ���س��رى، موؤ�سر خطري، ويزيد  بني �سفوف 

اأو�سع بني  من احتمالية انت�سار الوباء ب�سكل 

ا�ستمرار  اأن  اإىل  م�����س��رياً  االأ����س���رى،  �سفوف 

ع��م��ل��ي��ات االع���ت���ق���ال ال��ي��وم��ي��ة اإ����س���اف���ة اإىل 

ُت�سكل  االأ����س���رى،  ن��ق��ل  وع��م��ل��ي��ات  ال�سجانني 

امل�سادر االأ�سا�سية يف انتقال عدوى الفريو�ض 

اإىل االأ�سرى

���س��ج��ون  اإدارة  اأن  االأ�����س����ري  ن������ادي  واأك�������د 

االحتالل توا�سل ا�ستخدام الوباء، كاأداة قمع 

وتنكيل بحق االأ�سرى، من خالل فر�ض عملية 

عزل م�ساعفة على االأ�سرى، وعرقلة زيارات 

“حجر  م��راك��ز  بتوفري  وادع��ائ��ه��ا  حماميهم، 

�سحي” وم���ا ه��ي اإال زن��ازي��ن وم��ع��ت��ق��الت ال 

ت�سلح للعي�ض االآدمي

يذكر اأنه ومنذ انت�سار الوباء �ُسجلت حتى 

بني  “كورونا”  بفريو�ض  اإ�سابة   )17( اليوم 

حم���رران  اأ����س���ريان  بينهم  االأ����س���رى،  �سفوف 

اكت�سفت اإ�سابتهما عقب االإفراج عنهما بيوم

االنباط-وكاالت

اأم����ن  اأن  ال����ع����ربي  “واال”  م���وق���ع  ذك�����ر 

االح����ت����الل اأح���ب���ط م����وؤخ����راً ال���ع�������س���رات من 

العمليات التي جرى التخطيط لها يف ال�سفة 

الغربية املحتلة ومن بينها عمليات اإطالق نار 

واختطاف للجنود

اأن��ه جرى  اأمنية  املوقع عن م�سادر  ونقل 

يف  لها  التخطيط  ج���رى  عملية   30 اإح��ب��اط 

االآون����ة االأخ����رية م��ن ال�سفة ال��غ��رب��ي��ة، واأن���ه 

ل���وح���ظ ت��رك��ي��ز ح��رك��ت��ي ح��م��ا���ض واجل���ه���اد 

العمليات  تنفيذ  ع��ل��ى  ل��ل��ج��ه��ود  اال���س��الم��ي 

انطالقاً من ال�سفة املحتلة

وح�����ذرت حم��اف��ل اأم��ن��ي��ة اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة من 

�سعياً  ال�سفة  يف  امل��ع��ن��وي��ة  ال����روح  ا�ستيقاظ 

للعودة لدائرة العمليات يف ظل توقف التن�سيق 

االأمني وعدم تلقي عنا�سر االأمن الفل�سطيني 

لرواتبهم منذ فرة طويلة ما يعني الذهاب 

نحو فو�سى تدريجية

اأن�����ه ال مي��ك��ن جت��اه��ل  امل���وق���ع اإىل  ون�����وه 

الغربية  ال�سفة  مكتب  يبذلها  التي  اجلهود 

يف اخل��ارج وبخا�سة املكتب املتواجد يف قطاع 

غزة الذي يعمل على مدار ال�ساعة لتحريك 

العمليات يف ال�سفة

االإ���س��رائ��ي��ل��ي م��وؤخ��راً  االأم����ن  كما �سخ�ض 

مترد عنا�سر تنظيم فتح على قيادة ال�سلطة 

ومن بينها حادثة مقتل �سقيق القيادي ح�سني 

ال�سيخ قبل اأ�سابيع، باالإ�سافة الرتفاع حاالت 

اإط��الق النار والقتل يف اأرج��اء ال�سفة ما قد 

يدفع باالأمور اإىل الفو�سى، ح�سب زعمهم

 اصابة اسيرين بفيروس كورونا في سجون االحتالل

 االحتالل: أحبطنا عشرات العمليات في الضفة مؤخرًا
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االنباط-وكاالت

 اأمر رئي�س الوزراء العراقي م�صطفى 

الكاظمي، بت�صكيل قيادة عمليات جديدة 

با�صم تتبع وزارة الدفاع، للإ�صراف على 

امل��ل��ف الأم���ن���ي يف حم��اف��ظ��ات اجل��ن��وب، 

ح�صب م�صدر ع�صكري

وق���������ال امل�����������لزم ب����اجل����ي���������س ن���ع���م���ان 

الركن  اللواء  تكليف  مت  اإنه  ال�صيداوي، 

ق���ي���ادة عمليات  ���ص��م��ي��دع، مب��ه��ام  ع��م��اد 

املثنى  الأمني يف حمافظات  امللف  تتوىل 

يف  ومقرها  )جنوب(،  قار  وذي  ومي�صان 

حمافظة  يف  اجلوية  علي  الأم��ام  قاعدة 

ذي قار

وك���ان رئ��ي�����س ال�����وزراء ال�����ص��اب��ق ع��ادل 

ع��ب��د امل����ه����دي، ق���د ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��ل��ي�����س 

امل���ح���اف���ظ���ات  ����ص���لح���ي���ات اجل���ي�������س يف 

اجل���ن���وب���ي���ة ب���ع���د م���ن���ح ق�����وات ال�����ص��رط��ة 

بدل  فيها  الأمني  امللف  اإدارة  م�صوؤولية 

من اجلي�س

وياأتي الإج��راء يف وق��ت جت��ري قوات 

اجل��ي�����س وم��ك��اف��ح��ة الإره�������اب ع��م��ل��ي��ات 

ع�����ص��ك��ري��ة وا���ص��ع��ة يف حم��اف��ظ��ات و���ص��ط 

وج����ن����وب ال����ب����لد، مل�������ص���ادرة الأ���ص��ل��ح��ة 

عن  اخل��ارج��ن  واعتقال  املرخ�صة  غ��ر 

القانون

ون���ه���اي���ة اأغ�������ص���ط�������س، ق�����ال م��ت��ح��دث 

الداخلية، خالد املحنا، اإن اأوامر �صدرت 

م���ن ال��ك��اظ��م��ي، ب����اأن امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة 

���ص��ت�����ص��ه��د اإج���������راءات وا����ص���ع���ة م����ن ق��ب��ل 

ومديريات  )اجلي�س(،  العمليات  قيادات 

ال�������ص���رط���ة، ل���ف���ر����س الأم������ن وحم���اول���ة 

ت�صتخدم  ال��ت��ي  الأ���ص��ل��ح��ة،  ه���ذه  ���ص��ب��ط 

لرتويع املواطنن الأبرياء

3 ���ص��ب��ت��م��ر/اأي��ل��ول امل��ا���ص��ي، ق��ال  ويف 

ال���ك���اظ���م���ي، اإن�����ه ي���راه���ن ع��ل��ى ال���ق���وات 

الأمنية يف توفر الأمن، بال�صورة التي 

ت��ع��زز ث��ق��ة امل���واط���ن ب���ال���دول���ة، وجت��ع��ل��ه 

بالطمئنان ي�صعر 

وب����داأت ق���وات اجل��ي�����س ال��ع��راق��ي من 

اإدارة  امل�صرتكة  العمليات  قيادات  خلل 

امل���ل���ف الأم����ن����ي يف ع���م���وم امل���ح���اف���ظ���ات، 

يف م�����ص��ع��ى لح���ت���واء ال��ع��ن��ف ال��ط��ائ��ف��ي 

اآنذاك. وهجمات تنظيم القاعدة 

االنباط-وكاالت

حتولت اأعمال البحث عن ناجن حمتملن 

حت��ت رك���ام مبنى يف منطقة م���ار خم��اي��ل يف 

املدينة  ميناء  انفجار  م��ن  �صهر  بعد  ب���روت 

اللبنانيون،  به  مت�صك  اأم��ل  ق�صة  اإىل  املدمر 

وتابعوا تطوراتها على مدى 3 اأيام متتالية.

اإىل خواتيمها  الق�صة مل ت�صل  ه��ذه  لكن 

ال�����ص��ع��ي��دة ب��ع��د اإع����لن رئ��ي�����س ف��ري��ق البحث 

الت�صيلي اأنه مل يعرث على اأي جثة اأو �صخ�س 

حي بعد م�صح اكرث من 95% من املبنى املدمر 

يف العا�صمة اللبنانية.

اإعلن جاء وقعه كال�صاعقة على اللبنانين 

الذين ي�صعرون اأ�صل بفقدان الأمل يف البلد، 

الذي دمرت ثلث عا�صمته من جراء النفجار 

ال��ه��ائ��ل، ال���ذي وق��ع يف ال��راب��ع م��ن اأغ�صط�س 

املا�صي.

وم��ن��ذ ظ��ه��ر اخل��م��ي�����س امل��ا���ص��ي، واأع���م���ال 

م��دار  على  م�صتمرة  الأن��ق��ا���س  ورف���ع  البحث 

بع�س  اإن  حتى  �صديد،  ترقب  و�صط  ال�صاعة 

امل�����ص��ارك��ن ب��ه��ا مل ي��ن��م ط����وال ت��ل��ك ال��ف��رتة 

بانتظار انتهاء اأعمال البحث.

التابع  “فلت�س”،  امل����درب  الكلب  واأع��ط��ى 

ب�صرية  رائحة  بوجود  اإ���ص��ارة  امل���درب،  للفريق 

ف����وق رك�����ام اأح�����د امل���ب���اين، مم���ا دف����ع ال��ف��ري��ق 

يف  للعمل  اللبناين  امل���دين  ال��دف��اع  مب�صاعدة 

تلك النقطة، بحثا عن ناٍج حمتمل.

ور�������ص������دت اأج������ه������زة ح������راري������ة م���ت���ط���ورة 

اأنها  يعتقد  ما  الت�صيلي  الفريق  ي�صتخدمها 

�صارع  يف  املبنى  رك���ام  حت��ت  قلب”  “نب�صات 
م��ار خمايل، لتتوا�صل الأع��م��ال رغ��م الآم��ال 

ال�صئيلة بالو�صول اإىل نتيجة.

ول��ع��ب ن��ا���ص��ط��ون وع���دد م��ن الأف�����راد دورا 

ال�صلطات ل�صتكمال  اأ�صا�صيا يف ال�صغط على 

البحث ليل، بعد قرار بوقف العمل موؤقتا ليل 

اخلمي�س.

كما  بروت”،  “نب�س  ع���ن  ال��ب��ح��ث  ل��ك��ن 

اأطلق عليه يف لبنان، انتهى تقريبا، بعد اإعلن 

الفريق الت�صيلي عدم متكنه من اإيجاد اأي جثة 

اأو ناج من حتت اأنقا�س املبنى املدمر .

وي��اأت��ي ه��ذا اخل��ر بعد �صهر م��ن انفجار 

مرفاأ بروت وتدمر اأجزاء كبرة من املدينة، 

حيث ا�صتعاد اللبنانيون باأ�صى حلظات �صعبة 

ودامية عا�صوها عقب النفجار.

اإىل  اأدى النفجار  اأرق��ام ر�صمية،  وبح�صب 

 7500 م��ن  اأك����رث  وج����رح  �صخ�صا   191 م��ق��ت��ل 

�صخ�س، وت�صريد اأكرث من 300 األف مواطن، 

وتدمر اآلف الوحدات ال�صكنية.

النف�صية  ال�صدمات  م��ن  النفجار  وف��اق��م 

وال�صعور بالقلق وعدم الأمان، و�صط اتهامات 

لل�صلطات الر�صمية بالإهمال والتق�صر على 

وقع بطء اإج���راءات التحقيق، ال��ذي مل ي�صل 

حتى ال�صاعة اإىل حما�صبة امل�صوؤولن.

انتهاء  اإن  اللبنانين  م��ن  ال��ع��دي��د  وق���ال 

اأعمال البحث يف املبنى املدمر يف مار خمايل 

خيباتهم  م��ن  وزاد  ك��ب��ر،  بانك�صار  اأ���ص��اب��ه��م 

الكثرة يف البلد.

التوا�صل  و�صائل  عر  الآلف،  �صكر  بينما 

الجتماعي، الفريق الت�صيلي الذي عمل ب�صكل 

املتاحة  ال��و���ص��ائ��ل  ك��ل  م�صتخدما  ا�صتثنائي 

للو�صول اإىل الناجي املحتمل حتت الركام.

خر  الركام”..  حت��ت  قلب  نب�صات  “ل 
“النب�صات  اإن  اأي�����ص��ا  ي��ق��ول  ال��ب��ع�����س  ج��ع��ل 

توقفت حت��ت وف���وق الأر����س منذ ال��راب��ع من 

احلزن  يف  غارقة  باأ�صرها  فالبلد  اغ�صط�س، 

والدمار وعدم القدرة على ت�صديق ما ح�صل 

يف بروت”.

وانتقد بع�صهم “�صخرية بع�س منا�صري 

اأح������زاب ال�����ص��ل��ط��ة م���ن اأع���م���ال ف����رق الإن���ق���اذ 

والهتمام الذي حظي به الكلب املدرب فلت�س 

خلل الأي��ام الأخرة”، معترين اأن “بع�س 

اللبنانين يعي�صون يف كوكب اآخر ول ينفكون 

ع��ن ال��دف��اع ع��ن زع��م��ائ��ه��م وم�����ص��احل��ه��م.. ل 

اأكرث”.

لبنان  اإىل  ال��ذي ح�صر  الت�صيلي  والفريق 

للم�صاعدة يف الإنقاذ والإغاثة، يتكون من 14 

منقذا وكلبة مدربة تدعى فلت�س.

 وعنا�صر الفريق اأع�صاء يف منظمة توبو�س 

الب�صرية  الإن��ق��اذ  باأعمال  املتخ�ص�صة  ت�صيلي 

ب��ع��د ال����ك����وارث. ول��ه��ا ���ص��ج��ل ك��ب��ر يف اأع��م��ال 

الإنقاذ يف ت�صيلي واملك�صيك وعدد من الدول.

اأغ�صط�س  اإىل لبنان يف 24  وو�صل الفريق 

امل��ا���ص��ي ب���دع���وة م���ن اإح�����دى امل��ن��ظ��م��ات غر 

تكاليف  الفريق  لبنان، وحتمل  احلكومية يف 

ال�صفر.

الإذن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال�����ص��ل��ط��ات  ت��ع��ط  ومل 

اأي��ام من   8 اإل بعد  الإغاثة  باأعمال  بامل�صاركة 

و�صوله اإىل بروت.

ومي����ل����ك ال���ف���ري���ق ال��ت�����ص��ي��ل��ي جت���ه���ي���زات 

متطورة، كاآلت امل�صح والك�صف واآلت لتق�صي 

اأخ��رى  اإىل  اإ�صافة  تنف�س،  اأو  لنب�س  اأث��ر  اأي 

ت�صاعد على تقييم الأ�صرار واحتمالت �صقوط 

الأبنية.

و���ص��اع��د خ��ب��ر ف��رن�����ص��ي، وال���دف���اع امل��دين 

اللبناين، عنا�صر “توبو�س” يف البحث ورفع 

اأي����ام م��ت��وا���ص��ل��ة. وتعر�صت  الأن��ق��ا���س مل���دة 3 

ال�صلطات الر�صمية اللبنانية لنتقادات كثرة 

م��ن��ذ حل��ظ��ة وق�����وع الن���ف���ج���ار ال�����ذي و���ص��ف 

ب�”اجلرمية” يف بروت.

وي��ع��ت��ر ك��ث��رون اأن ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة مل 

النا�س  وم�����ص��اع��دة  الأن��ق��ا���س  رف���ع  يف  ت�صهم 

الأي��ام  الأح��ي��اء يف  وامل�صردين يف  واملت�صررين 

الع�صرة الأوىل التي تلت النفجار “بل اكتفت 

قول  على حد  املدينة”،  اخل���راب يف  مبراقبة 

عدد من النا�صطن.

ويقول كثرون اإن الإهمال والبروقراطية 

اآلف  ب��ان��ف��ج��ار  ت�صببت  ل��ب��ن��ان  يف  امل��ع��ت��م��دة 

الطنان من مادة نرتات الأمونيوم يف العنر 

اأمنية  اأن تقارير  امل��رف��اأ، خ�صو�صا  رق��م 12 يف 

وق�صائية كانت قد حذرت من كارثة يف املرفاأ، 

القابلة  امل���واد  ع��دم معاجلة وحتييد  ح��ال  يف 

لل�صتعال من امليناء.

الدولة عن تقدمي  وك�صف النفجار عجز 

العمل  ليرتكز  الكوارث،  اإدارة  ويف  اخلدمات، 

والتطوع على الأف��راد واملجموعات واملبادرات 

الفردية واملدنية.

 الكاظمي يوسع صالحيات الجيش جنوبي العراق

 نبضات خدعت الجميع.. بيروت تفقد »األمل األخير«
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الـريـا�ضي

دم�شق  -وكاالت 

العام  الأمني  زيد،  اأبا  اإبراهيم  اأكد 

املنتخب  اأن  ال�����س��وري،  ال��ك��رة  لحت���اد 

خ����ال  ودي����������ات   3 ����س���ي���ل���ع���ب  الأول 

زيد  اأب��ا  املقبلني. واأ�ساف  ال�سهرين 

منتخب  اأن  اإذاع����ي����ة  ت�����س��ري��ح��ات  يف 

مع�سكر  يف  ���س��ي��دخ��ل  ق��ا���س��ي��ون  ن�����س��ور 

13 من  اإىل   5 م��ن  الإم����ارات  مغلق يف 

املع�سكر  ه��ذا  ويتخلل  املقبل،  ال�سهر 

الكويت  مع  منتخب  مع  ودي��ة  مباراة 

يوم 12اأكتوبر/ ت�سرين الأول. وك�سف 

الثاين  ت�سرين  نوفمرب/  �سهر  يف  اأنه 

ال����ق����ادم ���س��ي��ل��ع��ب امل��ن��ت��خ��ب ال�����س��وري 

يوم  اأوزباك�ستان  مع  الأوىل  مباراتني 

12 من هذا ال�سهر، والثانية مع �سقيقه 

اأي����ام. بخم�سة  ذل���ك  ب��ع��د   الإم����ارات����ي 

ال��اع��ب��ني  ا���س��ت��دع��اء  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

امل���ح���رف���ني مل��ع�����س��ك��ر الإم�����������ارات مل 

اجل��ه��از  ق���رار  ع��ل��ى  وم��ت��وق��ف  يح�سم، 

معلول،  نبيل  التون�سي  بقيادة  الفني 

ال�����ذي غ�����ادر ل���ب���اده ل��ق�����س��اء اإج�����ازة 

ق�سرية.

01

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكروين

 معسكر تدريبي لمنتخب سوريا

 الكشف عن تميمة مونديال اليد

 طائرة الجيش تنطلق اليوم

 استقالة غاضبة لمدرب االهلي

القاهرة - وكاالت

كاأ�س  لبطولة  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 

ال���ع���امل ل��ك��رة ال���ي���د، ال��ت��م��ي��م��ة اخل��ا���س��ة 

م�سر  اأر���س  على  تقام  التي  للمونديال، 

يناير/كانون   31 اإىل   13 بني  الفرة  يف 

التميمة  اللجنة عن  املقبل. وك�سفت  ثان 

اخل��ا���س��ة مب��ون��دي��ال ال��ي��د، خ���ال حفل 

�سفح  حتت  ال�سبت،  م�ساء  املقام  القرعة 

ال��ن��ق��اب  ال��ل��ج��ن��ة  الأهرامات. وك�سفت 

اإىل  اإ�سارة   )2021 )حور�س  التميمة  عن 

احلفل  الفرعوين. و�سهد  م�سر  ت��اري��خ 

النارية  لاألعاب  واإط���اق  فنية  ف��ق��رات 

مبجرد الك�سف عن التميمة.

االنباط - عمان

ت��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم الث���ن���ني، م��ن��اف�����س��ات دوري 

ال��ع��رب��ي،  اجل��ي�����س  الأردن���ي���ة-  امل�سلحة  ال��ق��وات 

املباريات يف �سالة ق�سر  وتقام  الطائرة،  للكرة 

ال��ري��ا���س��ة مب��دي��ن��ة احل�����س��ني ل��ل�����س��ب��اب، و���س��ط 

اج������راءات وق��ائ��ي��ة م�������س���ددة، وب�����دون ج��م��ه��ور، 

ح��ر���س��ا ع��ل��ى ���س��ام��ة امل�������س���ارك���ني. و اأج����رى 

الحتاد الريا�سي تعديا على جدول املباريات 

وق�����ال ال���ن���اط���ق الإع����ام����ي ل���احت���اد ال��ن��ق��ي��ب 

اعتذار  بعد  ج��اء  التعديل  اإن  املنا�سري  حممد 

فريق احلر�س امللكي عن امل�ساركة يف البطولة. 

وجتري اليوم مبارتان وفق الربنامج اجلديد، 

حيث �سيلعب يف التا�سعة �سباحا فريقا املنطقة 

ال��ع�����س��ك��ري��ة ال�����س��رق��ي��ة وامل��ن��ط��ق��ة ال��ع�����س��ك��ري 

والن�سف  العا�سرة  عند  يلتقي  فيما  الو�سطى، 

ال�سمالية  الع�سكرية  املنطقة  فريقا  �سباحا 

اجلنوبية. الع�سكرية  واملنطقة 

جده - وكاالت

اأه��ل��ي ج��دة، ال�سربي  ق��دم م��درب 

ب�سكل  ا�ستقاله  ميلويفيت�س،  فادان 

مفاجئ لإداراة النادي، وذكرت و�سائل 

ال�����س��اب��ق  امل�����درب  اأن  اإع�����ام ���س��رب��ي��ة 

ا���س��ت��ي��اءه ب�سبب  اأب����دى  ���س��ت��ار،  ل��ري��د 

 عدم وفاء اإدارة النادي مبا وعدته به.

و�ستعقد اإدارة الأهلي اجتماعا طارئا 

م���ع م��ي��ل��وي��ف��ي��ت�����س ووك���ي���ل اأع��م��ال��ه، 

اأك���دت  ال�ستقالة.  كما  ع���ن  ل��ث��ن��ي��ه 

من  “تدخل  وج���ود  �سربية  ت��ق��اري��ر 

اإقناع املدرب  م�ستوى رفيع” ملحاولة 

ب��ال��ب��ق��اء يف اأه��ل��ي ج����دة، م��ع ت��ق��دمي 

���س��م��ان��ات اأك����ر ل����ه.  وك����ان الأه���ل���ي 

ال�سعودي قد وقع عقدا، يف فرباير/

مع ميلويفيت�س ملدة  املا�سي،  �سباط 

18 �سهرا.

االنباط - عمان

لنادي  املوؤقتة  الإداري���ة  الهيئة  التقت 

م�ساء  العزايزة،  وجيه  برئا�سة  الوحدات 

ال�����س��ب��ت، ب���اأع�������س���اء ف���ري���ق ك����رة ال���ق���دم، 

املقبلة  املرحلة  ا�ستعدادات  عن  للحديث 

ال���ت���ي ���س��ت�����س��ه��د ع����ودة م���ب���اري���ات ب��ط��ول��ة 

ال��ه��ي��ئ��ة  امل����ح����رف����ني.وط����م����اأن����ت  دوري 

والإداري  الفني  اجلهاز  املوؤقتة  الإداري��ة 

�ستبذل  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  وال��اع��ب��ني  وال��ط��ب��ي 

كافة  ت��وف��ري  �سبيل  يف  ج��ه��ده��ا  ق�����س��ارى 

اأ���س��ك��ال ال��دع��م ل��ل��ف��ري��ق، وف��ق��اً مل��ا �سرح 

ب����ه ال���ن���اط���ق الإع�����ام�����ي ول���ي���د ق��ن��دي��ل 

 ل��ل��م��وق��ع ال���ر����س���م���ي ل����ن����ادي ال����وح����دات.

بتقدمي  الفريق  املوؤقتة  الهيئة  وطالبت 

اأف�����س��ل م��ا ل��دي��ه خ��ال امل��ب��اري��ات املقبلة 

م��ن ب��ط��ول��ة ال����دوري ومب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب مع 

ت���اري���خ واإجن������ازات ه���ذا ال���ن���ادي. ب���دوره، 

ع����رب امل����دي����ر ال���ف���ن���ي ل���ل���ف���ري���ق ع���ب���داهلل 

اأب���وزم���ع وال��اع��ب��ون حم��م��د ال��دم��ريي، 

ط�������ارق خ����ط����اب واأح�����م�����د ال����ي����ا�����س، ع��ن 

مراعاتهم لظروف النادي املالية، ونقلوا 

ال��ف��رة  خ��ال  واح��ت��ي��اج��ات��ه��م  مطالبهم 

الهيئة  م��ع  وق��وف��ه��م  م��وؤك��دي��ن  امل��ق��ب��ل��ة، 

احلالية. الأزمة  لتجاوز  املوؤقتة  الإدارية 

وي�����س��ت��اأن��ف ف��ري��ق ال���وح���دات م�����س��واره يف 

اخلمي�س  الرمثا  بلقاء  ال���دوري،  بطولة 

الدويل.ويت�سدر  عمان  �ستاد  على  املقبل 

ال���وح���دات ت��رت��ي��ب ف���رق ب��ط��ول��ة ال���دوري 

 ”4“ من  جمعها  نقطة   ”12“ بر�سيد 

مباريات.

االنباط - عمان

ن��ف��ى م��ه��اج��م ف��ري��ق ال�����س��ري��ح حممد 

العك�س الخبار التي حتدثت عن انتقاله 

املو�سم  يف  امل��ح��رف��ني  دوري  ف��رق  لح��د 

ال���ق���ادم م�����س��ريا اىل ان���ه مل ي�����س��رح ب��اأي 

اقراب  مع  املقبلة،  وجهته  يخ�س  �سيء 

العربي. وكتب  م��ن  اإع��ارت��ه  عقد  انتهاء 

ال���ع���ك�������س ع���ل���ى ���س��ف��ح��ت��ه ال���ر����س���م���ي���ة يف 

اأطلب  اأمراً،  “لطفا ولي�س  “في�سبوك”: 
اأو  اأخ��ب��ار  اأي  كتابة  اجلميع  جتنب  م��ن 

م��ع��ل��وم��ات ع��ن��ي مل ت�����س��در م���ن ل�����س��اين 

“اأنا لعب كرة قدم  �سخ�سيا«. واأ�ساف: 

حمرف واأفهم جيدا اأين هي م�سلحتي، 

لدي عقد مع ناد كبري اأحرمه واجلميع 

الحرام ». من  القدر  نف�س  على   �سواء 

من�سب  ت��رك��ي��زي  ك��ل  “حاليا  واأو����س���ح: 

ع���ل���ى اأر����س���ي���ة امل���ل���ع���ب م����ع ف���ري���ق���ي ول 

اأف���ك���ر ب��امل�����س��ت��ق��ب��ل ح��ال��ي��ا، ع��ن��دم��ا ي��ك��ون 

 ه��ن��اك ���س��يء ر���س��م��ي ���س��اأع��ل��ن ع��ن ذل��ك«.

وي���ذك���ر ان ال��ع��ك�����س ال�����ذي اع���ت���رب اح��د 

التي  امل��ب��اري��ات  ال���دوري يف  اف�سل جن��وم 

يف  ملفتة  ب�����س��ورة  ال�سريح  م��ع  خا�سها 

ب��ط��ول��ة ال������دوري ح��ي��ث ي��ت�����س��در ق��ائ��م��ة 

وبال�سراكة  اأه��داف   6 بر�سيد  الهدافني 

مع الغاين مايكل توريه مهاجم احل�سني 

مع  للعب  الخ��ب��ار  بع�س  ر���س��ح��ت��ه  اإرب����د 

التفاق  بعد  القادم  املو�سم  يف  الفي�سلي 

العربي  لل�سريح  منه  امل��ع��ار  فريقه  م��ع 

اربد .

عوا�شم - وكاالت

ناق�سة  دع�����س��ة  ت���ف���ادي  اإي��ط��ال��ي��ا  حت����اول 

ث���ان���ي���ة ع���ن���دم���ا حت����ّل ع���ل���ى ه���ول���ن���دا ال���ي���وم 

مناف�سات  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  يف  الث��ن��ني، 

دوري  يف  الأول  للم�ستوى  الأوىل  املجموعة 

وت�����س��ّك��ل  ال���ق���دم  ك����رة  يف  الأوروب�����ي�����ة  الأمم 

ه���ول���ن���دا ال���ت���ي ت��خ��ط��ت ب���ول���ن���دا 1-���س��ف��ر 

ملنتخب  ال�����س��ع��وب��ة  اختباراً بالغ  اجل��م��ع��ة، 

اإيطاليا الذي �سقط بفخ التعادل على اأر�سه 

اأم�����ام ال��ب��و���س��ن��ة وال��ه��ر���س��ك 1-1. وي����ح����اول 

امل�����درب روب���رت���و م��ان�����س��ي��ن��ي اإع������ادة ت��رم��ي��م 

بالتاأهل  ف�سله  بعد  الأزرق  املنتخب  ت�سّدع 

اأن  2018. و�سحيح  رو���س��ي��ا  م��ون��دي��ال  اإىل 

اإيطاليا هيمنت على جمموعتها يف ت�سفيات 

اإل  متتالية،  انت�سارات  بع�سرة  اأوروب��ا  كاأ�س 

الأول  ال�سف  منتخبات  م��ع  حتتك  مل  اأن��ه��ا 

اأن  املفر�س  ال�سنتني. وكان من  منذ قرابة 

فرياتي  م��ارك��و  الو�سط  لع��ب  جيل  َيخترب 

تاأجلت  لكنها  القارية،  البطولة  يف  ق��درات��ه 

ف��ريو���س  ت��ف�����س��ي  ب�����س��ب��ب   2021 ���س��ي��ف  اإىل 

هولندا  مواجهتا  امل�ستجد.و�ستحّدد  كورونا 

الول/ ت�����س��ري��ن   14 يف  )الإي�����اب  واإي��ط��ال��ي��ا 

اك��ت��وب��ر( م��ب��دئ��ي��اً م�����س��ري ه���ذه امل��ج��م��وع��ة، 

يف  و���س��ي��ف��ة  ح���ّل���ت  الأوىل  واأن  خ�����س��و���س��اً 

اب��رز  �سفوفها  يف  وت�سم  الأخ���رية  الن�سخة 

جن���وم ال���ق���ارة ال�������س���اع���دي���ن.ويف ظ���ل ع���ودة 

بع�س الاعبني اإىل املنتخب قبل التحاقهم 

املعجزات من  ينتظر مان�سيني  باأنديتهم، ل 

البو�سنة  �سد  الف��ت��ت��اح  ف��م��ب��اراة  ت�سكيلته. 

الفوز،  بتحقيق  الفريق  نوايا  اأظهرت  التي 

ت�سكيلة  ع��ل��ى  والره������اق  ال��ت��ع��ب  ف��ي��ه��ا  ب���دا 

ال�سابق. الإنكليزي  �سيتي  مان�س�سر  مدرب 

اح��ت��ف��ظ م��ان�����س��ي��ن��ي ب��رب��اط��ة ج��اأ���س��ه ب��رغ��م 

11 فوزاً متتالياً لإيطاليا  توقف �سل�سلة من 

كانت  لأنها  موؤ�سف  “هذا  البو�سنة  يد  على 

الفريق  ين�سى  األ  الأه����م،  الأوىل.  امل���ب���اراة 

طريقة لعبنا«.و ي�سعى مان�سيني اإىل تدوير 

ت�سكيلته الثنني يف اأم�سردام. فبعد البعاد 

كييليني  جورجيو  ال��دف��اع  لقائد  امل�ستغرب 

ي�ستهل  اأن  يتوقع  دول��ي��ة(،  م��ب��اري��ات   103(

املباراة، على غرار لعب الو�سط جورجينيو 

اإميوبيلي. برز  ت�����س��ريو  ال������دوري  وه�����داف 

امل��ا���س��ي مع  امل��و���س��م  ك��ب��ري  اإي��وم��ب��ي��ل��ي ب�سكل 

ف���ري���ق���ه لت�������س���ي���و، واح������رز ج���ائ���زة احل����ذاء 

الأوروبية  القارة  يف  هداف  لأف�سل  الذهبي 

)36 هدفاً(. ويحاول مان�سيني منح الفر�سة 

واإمي��وب��ي��ل��ي  بيلوتي  اأن���دري���ا  للثنائي  ت��ب��اع��ا 

يف ه��ج��وم امل��ن��ت��خ��ب.ويف ب���اك���ورة م��ب��اري��ات��ه 

لرونالد  خلفا  الهولندي  للمنتخب  مدربا 

بر�سلونة  اإىل  طارىء  ب�سكل  الراحل  كومان 

الإ�سباين، عرف مدرب “الربتقايل” دوايت 

ل��ودي��ف��ي��غ��ي�����س م��واج��ه��ة ���س��ع��ب��ة اأي�����س��اً �سد 

ديباي،  ممفي�س  ت��األ��ق  ظ��ل  يف  لكن  ب��ول��ن��دا. 

الفوز عن طريق  ه��دف  كيف يخطف  ع��رف 

عينها،  امل��ج��م��وع��ة  بريغفاين. ويف  �ستيفن 

حماولة  بولندا،  �سيفتها  البو�سنة  ت�ستقبل 

نقطة من  انتزاع  بعد  ثانية  مفاجاأة  حتقيق 

اإي��ط��ال��ي��ا.وخ��ا���س��ت ب��ول��ن��دا ل��ق��اءه��ا  الأخري 

ميونيخ  بايرن  مهاجم  الول  جنمها  ب��دون 

دوري  بلقب  الفائز  ليفاندوف�سكي  روب���رت 

امل�سابقة  ه���داف يف  واف�����س��ل  اأوروب����ا  اأب��ط��ال 

و”البوند�سليغا”  ه���دف���ا(   15( ال���ق���اري���ة 

بري�سيك  ي���رزي  امل����درب  ��ل  ف�����سّ ح��ي��ث   )34(

وال�ستعانة  و�ساق  بعد مو�سم طويل  اراحته 

مبهاجم هرتا برلني كري�ستوف بيونتيك.

 ادارة الوحدات تؤكد دعمها للفريق

 العكش ينفي انباء رحيله عن فريقه

 إيطاليا تحت الضغط وهولندا لفوز ثان تواليا

 الفيصلي يتعافى من كورونا
االنباط - عمان

الثالث  الفح�س  اإج��راء  بعد  اأن��ه  الفي�سلي  النادي  ادارة  اعلنت 

ال��ف��ن��ي  وال���ك���ادري���ن  الإدارة  ك���ورون���ا لأع�����س��اء جم��ل�����س  ل��ف��ريو���س 

�سلبية. النتائج  ظهرت  العاملني،  وجميع  وال��اع��ب��ني  والإداري 

وذلك ا�ستعداداً ل�ستئناف تدريبات الفريق خال املرحلة املقبلة.

8 من اأع�ساء فريق الفي�سلي لاإ�سابة بفريو�س كورونا،  وتعر�س 

يف وقت �سابق، حيث مت توقف بطولة الدوري ملدة اأ�سبوعني.
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 االصابة قد تحرم مبابي من كرواتيا

 نصيحة سيئة اعادت ميسي لفريقه

 كينين تنهي مشوار التونسيه جابر

 فاتي فخور بأول ظهور
مدريد - وكاالت

فاتي، عن  �أن�سو  بر�سلونة،  حتدث مهاجم 

لعب  حيث  �إ�سبانيا،  منتخب  م��ع  �نطالقته 

�أمام  �ستوجتارت  يف  �خلمي�س،  �لأوىل  للمرة 

ت��اري��خ  يف   800 رق��م  �ل���دويل  لي�سبح  �أمل��ان��ي��ا، 

 17 »ل روخ����ا« وث���اين �أ���س��غ��ر لع���ب يف ع��م��ر 

عاما. وقال فاتي، من مع�سكر �ملنتخب: “�إنه 

لفخر �أن �أكون �لالعب رقم 800، لقد مر هنا 

�لعظماء، و�لآن ينبغي  �لكثري من �لالعبني 

�لعمل من �أجل خلق فر�س جديدة«. وك�سف 

بينه  د�ر  �ل��ذي  �حلديث  عن  بر�سلونة  لعب 

يل  “قال  �إن��ري��ك��ي:  لوي�س  �ملنتخب  وم���درب 

�لأوىل  �مل��رة  لأن  و�أ�ستمتع؛  ه��ادئ��ا  �أك���ون  �أن 

“حني  فقط«. وتابع:  و�ح����دة  م���رة  حت���دث 

فعلته  م��ا  �أول  ك��ان  �ل�ستحمام  م��ن  �نتهيت 

يوميا،  تدعمني  �لتي  باأ�سرتي  �لت�سال  هو 

حتد«. و�أكد  �أي  م��و�ج��ه��ة  ع��ل��ى  وت�����س��اع��دين 

�ل���الع���ب �أن����ه ���س��ي��ح��ت��ف��ظ ب��ال��ق��م��ي�����س �ل���ذي 

بالتعادل  �نتهت  �ل��ت��ي  �مل��ب��ار�ة  �أث��ن��اء  �رت���د�ه 

�لأوروب�����ي�����ة،  �لأمم  دوري  ���س��م��ن   )1-1(

�لتوقيع  زم��الئ��ه  جميع  م��ن  �لآن  و�سيطلب 

“�سيكون  وق���ال:  �إط���ار،  يف  ي�سعها  ك��ي  عليه 

لها مكان خا�س يف بيتي«.

باري�س - وكاالت

�أك���د ك��ي��ل��ي��ان م��ب��اب��ي، م��ه��اج��م منتخب 

ج�����ر�ء  �آلم  م�����ن  ي����ع����اين  �أن��������ه  ف���رن�������س���ا 

�إ���س��اب��ت��ه يف �ل��ك��اح��ل، وذل����ك ب��ع��د �ل��ف��وز 

دوري  يف  �ل�����س��ب��ت،   ،1/0 �ل�����س��وي��د  ع��ل��ى 

عرب  م��ب��اب��ي  �لأوروب����ي����ة. و�����س����رح  �لأمم 

قليال،  ي��وؤمل��ن��ي  “�لكاحل   :”M6 « قناة

ل���ق���د ت���ع���ر����س���ت ل�������س���رب���ة، و�أع����ت����ق����د �أن 

ح���ال���ت���ي ���س��ت��ت��ح�����س��ن يف �لأي��������ام �ل��ق��ل��ي��ل��ة 

جي  �إ����س  ب��ي  م��ه��اج��م  �لقادمة«. و�أ�ساف 

“ل �أعرف هل �ساأ�سارك يف مبار�ة كرو�تيا 
�أر�د �ملدير �لفني �لعتماد علي،  �إذ�  �أم ل، 

مقاعد  على  �ساأبقى  و�إل  �سعيد�،  �ساأكون 

�ل�����ب�����دلء«.  وث�����ارت �أزم�������ة ب����ني دي��دي��ي��ه 

مل��ن��ت��خ��ب فرن�سا  �ل��ف��ن��ي  �مل��دي��ر  دي�����س��ام��ب 

ور�ب���ط���ة �لأن���دي���ة �ل��ف��رن�����س��ي��ة �مل��ح��رف��ة 

ل�سان جريمان  مبار�ة  �أول  ب�سبب حتديد 

48 ���س��اع��ة م��ن م��و�ج��ه��ة  يف �ل����دوري ب��ع��د 

فرن�سا وكرو�تيا يوم �لثالثاء �ملقبل. وعن 

“لعبنا  كيليان:  قال  �ل�سويد،  على  �لفوز 

ب��خ��ط��ة ج���دي���دة وك���ان���ت م����ب����ار�ة ���س��ع��ب��ة 

لياقتنا  لتح�سني  ن��ح��ت��اج  م��ل��ع��ب��ن��ا،  خ���ارج 

يتحقق  لن  �لعايل  �مل�ستوى  لأن  �لبدنية، 

�إىل  �ل�ساب  �ملهاجم  و�حدة«. و�أ�سار  م��رة 

قريبا  جتعله   2-5-3 �جلديدة  �خلطة  �أن 

�إمكانيات  وتنا�سب  �ملناف�سني،  مرمى  من 

ب��اق��ي لع��ب��ي �مل��ن��ت��خ��ب �ل��ف��رن�����س��ي، متما 

لي�ست  �ل��ب��دن��ي��ة  “�حلالة  ت�����س��ري��ح��ات��ه 

�لأه���م  حققنا  ول��ك��ن  ك���اف،  ب�سكل  ج��ي��دة 

وهو �لفوز يف بد�ية �مل�سو�ر«.

مدريد - وكاالت

�أو����س���ح �أ���س��ط��ورة ري����ال م��دري��د ه��وج��و 

���س��ان�����س��ي��ز، �لأ�����س����ب����اب �ل���ت���ي دف���ع���ت جن��م 

ب��ر���س��ل��ون��ة ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي ل��ل��ر�ج��ع عن 

ق����ر�ره و�ل��ب��ق��اء م��ع �ل��ب��ار���س��ا ح��ت��ى نهاية 

عقده، �سيف �لعام �ملقبل. وكان مي�سي قد 

�أبلغ بر�سلونة برغبته يف ف�سخ �لتعاقد مع 

�لنتقال  بهدف  و�ح��د،  جانب  من  �لنادي 

�أك��دت  �لبار�سا  �إد�رة  لكن  �آخ��ر،  فريق  �إىل 

�ل�سرط  دفع  �لأرجنتيني  �لالعب  على  �أن 

ي�����ورو.  م���ل���ي���ون   700 وق��ي��م��ت��ه  �جل����ز�ئ����ي 

ع��ام��ا(،   62( �سان�سيز  للمك�سيكي  ووف��ق��ا 

ق��ر�ره،  عن  مي�سي  تر�جع  يف  �ل�سبب  ف��اإن 

له  قدمها  �ل��ت��ي  �ل�سيئة  للن�سيحة  ي��ع��ود 

خ���ورخ���ي مي�سي.  �أع��م��ال��ه  ووك���ي���ل  و�ل�����ده 

�آخ��ر  �أع��م��ال  وكيل  �أي  �أن  �سان�سيز  و���س��رح 

�لتعامل مع  ب��اإم��ك��ان��ه  ك��ان  غ��ري خ��ورخ��ي، 

�ملو�سوع ب�سكل خمتلف.

�إ���س  “�إي  ل�سبكة  ت�����س��ري��ح��ات  يف  وق���ال 

)�ل��ذي  �ملنا�سب  غ��ري  “�لفاك�س  �إن”:  ب��ي 

�أر����س���ل���ه م��ي�����س��ي(، مل ي��ف��ع��ل ���س��ي��ئ��ا ���س��وى 

)جو�سيب  بر�سلونة  رئي�س  �سورة  تلطيف 

�لوقت  �لأخري  منح  كما  بارتوميو(،  ماريا 

“مل  و�أ���س��اف:  مي�سي”.  موقف  لإ�سعاف 

ي��ك��ن �أم����ام م��ي�����س��ي خ��ي��ار ���س��وى �ل��ب��ق��اء يف 

ب��ر���س��ل��ون��ة ب��ع��د �ل��ن�����س��ي��ح��ة �ل�����س��ي��ئ��ة �ل��ت��ي 

�ل��ق��ان��ون��ي��ة، لأن��ه  قدمها و�ل���ده و�ل�����س��رك��ة 

ك����ان ب��اإم��ك��ان��ه��م ع����دم �إر�����س����ال �ل��ف��اك�����س، 

ه����ذ� ت�����س��ب��ب ب��اإ���س��ع��اف ����س���ورة م��ي�����س��ي يف 

لدى  كان  “للم�سادفة،  وتابع:  �لفريق”. 

مع  �لعمل  له  �سبق  حماماة  فريق  مي�سي 

�مل�سالح،  ت�سارب  وب�سبب  لكن  بر�سلونة، 

�إ�سر�تيجيته”.  �لكتالوين  �ل��ن��ادي  غ��ري 

مي�سي  �أن  �سان�سيز  �أك��د  ذ�ت��ه،  �ل�سياق  ويف 

�سيختار فريقا لالنتقال �إليه �لعام �ملقبل، 

ي�����س��م��ن ل���ه م��و����س��ل��ة �ل���ف���وز ب���الأل���ق���اب. 

ب��الأل��ق��اب  �ل���ف���وز  ي��ح��ب  “مي�سي  وق�����ال: 

ميكنه  �آخ���ر  ف��ري��ق  ع��ن  للبحث  و�سيحتاج 

م��ع��ه حت��ق��ي��ق ذل����ك و�إث����ب����ات �أن�����ه �أف�����س��ل 

كلها  “�مل�سكلة  وختم:  �لتاريخ”.  يف  لعب 

متمثلة يف �أن بر�سلونة �سيعمل على �إلهائه 

�سكوكا  �ستخلق  ب��ط��ري��ق��ة  �مل��ق��ب��ل،  �مل��و���س��م 

لي�س  �أنه  �إىل حقيقة  �إ�سافة  �سلوكه،  حول 

�أنحاء  كافة  يف  يجري  �ل��ذي  نف�سه  �ل�ساب 

�مللعب«.

امريكا - وكاالت

ن�������س ج��اب��ر من 
ُ
خ��رج��ت �ل��ت��ون�����س��ي��ة �أ

ب��ط��ول��ة �أم��ري��ك��ا �مل��ف��ت��وح��ة ل��ل��ت��ن�����س بعد 

كينني  �سوفيا  �أم��ام  و3-6   6-7 �لهزمية 

�مل�����س��ن��ف��ة �ل���ث���ان���ي���ة يف �ل�������دور �ل���ث���ال���ث 

�ل��دور  �إىل  كينني  و���س��ع��دت  للم�سابقة، 

م�سريتها.وك�سرت  يف  م��رة  لأول  �ل��ر�ب��ع 

كينني  �إر����س���ال  ع��امل��ي��ا   31 �مل�سنفة  ن�����س 
ُ
�أ

لتتقدم 4-2 يف �ملجموعة �لفتتاحية لكن 

بك�سر  �سريعا  ردت  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل��الع��ب��ة 

�أن تتفوق  �إر�سال �لالعبة �لتون�سية قبل 

ك��ي��ن��ني،  �لفا�سل. وطورت  �ل�����س��وط  يف 

نحو  طريقها  يف  ن�����س 
ُ
�أ على  ف���ازت  �ل��ت��ي 

ودخلت  �ملفتوحة،  �أ�سر�ليا  بطولة  لقب 

�أرم�����س��روجن  لوي�س  ملعب  يف  �مل��و�ج��ه��ة 

�مل��ب��ا���س��رة،  �مل���و�ج���ه���ات  4-1 يف  م��ت��ف��وق��ة 

�لثانية. و�أجادت  �ملجموعة  يف  م�ستو�ها 

ك��ي��ن��ني م����ن �خل�����ط �خل���ل���ف���ي وت��ق��دم��ت 

�ل��ت��ون�����س��ي��ة  �ل��الع��ب��ة  ت���رد  �أن  ق��ب��ل   0-2

�لالعبة  ل��ك��ن  مناف�ستها  �إر���س��ال  بك�سر 

�����س���ت���ع���ادت  ع����ام����ا   21 ع���م���ره���ا  �ل���ب���ال���غ 

�سربة   35 ن�س 
ُ
�أ �سريعا. و�سددت  �إيقاعها 

�لالعبة  لكن  لكينني   14 مقابل  ناجحة 

مقابل  �سهال  32 خطاأ  �رتكبت  �لتون�سية 

�لأمريكية. وخ�سرت  لالعبة  فقط   23

ببع�س  �سعرت  �أن��ه��ا  �أك���دت  �ل��ت��ي  كينني، 

ملبورن،  يف  �للقب  ح�سد  بعد  �ل�سغط 

م�سابقتها  يف  متتاليتني  مبجموعتني 

�ل���وح���ي���دة ل���ال����س���ت���ع���د�د ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

كينني:  �ملفتوحة.وقالت  �أمريكا  بطولة 

“بعد �أ�سر�ليا، تاأثرت بالفعل بال�سغط 
�أين  و�أ�سعر  �لأمور...  تنظيم  �أعدت  لكن 

�أف�سل«.و�أ�سافت:  ب�سكل  �ألعب  �أ�سبحت 

م��ث��ل ه��ذ�  وج���ود  �لإي��ج��اب��ي  م��ن  “لكن 
للفوز  �أنك مر�سح  يعني  �ل�سغط... هذ� 

و�أن �ل��ن��ا���س ت��ت��اب��ع��ك. �ل�����س��غ��ط م��زي��ة«.

و���س��ت��ل��ع��ب ك��ي��ن��ني يف �مل���ب���ار�ة �مل��ق��ب��ل��ة مع 

�إلي�سه مريتنز. وفازت كينني  �لبلجيكية 

يف م���ب���ار�ة م��ن 3 جم��م��وع��ات ع��ل��ى ه��ذه 

�لالعبة يف بطولة ووهان �ل�سينية �لعام 

�ملا�سي.

روما - وكاالت

و�����س����ط �حل����دي����ث ع����ن �ه���ت���م���ام ن����ادي 

ك��ربى،  �سفقات  ب�سم  �ل�����س��ع��ودي  �لن�سر 

مارتينيز،  ج��ون��ز�ل��و  �لأرجنتيني  �آخ��ره��ا 

خرجت  �ل��ر���س��م��ي،  �لإع����الن  تنتظر  �ل��ت��ي 

ت��ق��اري��ر ���س��ح��ف��ي��ة �م�����س �لأح�����د، م��وؤك��دة 

متقدمة  م��ف��او���س��ات  »�ل��ع��امل��ي« يف  دخ���ول 

�ل���دوري �لإي��ط��ايل.وق��ال  م��ع �سفقة م��ن 

�لن�سر  �إد�رة  �إن  م��ريك��ات��و،  ت��وت��و  م��وق��ع 

م���ه���ت���م���ة ب�������س���م �مل����ه����اج����م �لأرج���ن���ت���ي���ن���ي 

فريق  قائد  “بابو”،  جوميز  �أل��ي��خ��ان��درو 

�لإيطايل  �ملوقع  �لإيطايل. و�أكد  �أتالنتا 

 15 مقابل  جوميز  �سم  عر�س  �لن�سر  �أن 

�خلا�س  �لعر�س  رفع  بينما  ي��ورو،  مليون 

بر�تب �لالعب �إىل 6 ماليني يورو �سنويا، 

�إ���س��اف��ة �إىل م��ن��زل  يف ع��ق��د مل���دة ع��ام��ني، 

و�سيارة خا�سة، ومز�يا عدة �أخرى، ت�سمل 

�لأول  �لن�سر�وي  �لعر�س  �ملكافاآت.وكان 

ي��ورو، يف  5 ماليني  �سنوي  بر�تب  لالعب 

 عقد ملدة عامني، مع خيار �لتمديد لثالث.

و�أو����س���ح �أن ب��اب��و ط��ال��ب ب����اأن ت��ك��ون م��دة 

�أعلى،  ر�ت��ب  �إىل  �إ�سافة  �سنو�ت،   3 �لعقد 

�ل���ط���رف���ان  ي���ت���و�����س���ل  �أن  �مل���ت���وق���ع  وم�����ن 

ل���الت���ف���اق ع��ل��ى ك���اف���ة �ل��ت��ف��ا���س��ي��ل خ��الل 

�ملقبلة. �ل�ساعات 

لندن - وكاالت

ي�����س��ع��ى �ل���ه���ول���ن���دي رون�����ال�����د ك����وم����ان، 

�مل������دي������ر �ل����ف����ن����ي �جل������دي������د ل���رب����س���ل���ون���ة، 

ل��ت��دع��ي��م خ���ط �ل���و����س���ط مب���و�ط���ن���ه وجن��م 

ل���ي���ف���رب���ول، ج��ورج��ي��ن��ي��و ف���ي���ن���ال���دوم، ب��ع��د 

رح�����ي�����ل �إي������ف������ان ر�ك���ي���ت���ي���ت�������س و�ق���������ر�ب 

م�������غ�������ادرة �أرت���������������ورو ف����ي����د�ل. وب����ح���������س����ب 

�لريدز  فاإن  �سحيفة »مريور« �لربيطانية، 

�أخ������ربو� �ل��ب��ار���س��ا ب���اأن���ه���م ���س��ي��ت��خ��ل��ون عن 

من  �أق��ل  عقده  يف  يتبقى  �ل��ذي  فينالدوم، 

عام، مقابل 15 مليون جنيه �إ�سرليني. لكن 

�ل���ب���ل���وج���ر�ن���ا �ل�����ذي ي���ع���اين �أزم������ة م��ال��ي��ة، 

�ل��الع��ب �ساحب  ي��اأم��ل يف �حل�����س��ول ع��ل��ى 

�إ�سرليني  ماليني   10 مقابل  عاما،   29 �ل���

ليفربول  ل�سفوف  فينالدوم  فقط. و�ن�سم 

مقابل  نيوكا�سل  من  قادًما  �سنو�ت،   4 قبل 

�إ�سرليني. وي�سعى  ج��ن��ي��ه  م���ل���ي���ون   23

ي����ورج����ن ك����ل����وب، �مل����دي����ر �ل���ف���ن���ي ل���ل���ري���دز، 

ب��اي��رن ميونخ  م��ن  �أل��ك��ان��ت��ار�  ت��ي��اج��و  ل�سم 

�ل�سحيفة  �لهولندي. و�أ�سافت  لتعوي�س 

�أن�����ه خ�����س��ر م��ع��رك��ة  ي���ع���رف  ل���ي���ف���رب���ول  �أن 

�لح��ت��ف��اظ ب��ف��ي��ن��ال��دوم، ول���ن ي��ف��ك��ر م��الك 

�ل����ن����ادي يف ت���رك���ه ي���رح���ل �ل�����س��ي��ف �مل��ق��ب��ل 

لتفاق  ي�سلو�  �أن  �ملتوقع  م��ن  ل��ذ�  جم��اًن��ا، 

مع �إد�رة بر�سلونة.

مدريد - وكاالت

ري��ال  �أن  �إ���س��ب��اين،  �سحفي  ت��ق��ري��ر  �أك���د 

م���دري���د ي���و�ج���ه م��ع�����س��ل��ة يف �ل��ت��خ��ل��ي عن 

�أح���د لع��ب��ي��ه �ل��ز�ئ��دي��ن ع��ن ح��اج��ة �مل��درب 

زي��ن �ل��دي��ن زي���د�ن. وي��رغ��ب ري���ال مدريد 

عن  �لفائ�سني  �لالعبني  من  �لتخل�س  يف 

على  مناف�سة  �أي  يف  �لدخول  قبل  حاجته، 

���س��م �آخ���ري���ن، خ�����س��و���س��ا يف زم���ن مت���ر به 

�لأندية مب�ساكل �قت�سادية �سمن تد�عيات 

ف���ريو����س ك����ورون����ا. وي���ري���د ري�����ال م��دري��د 

بيل  ج��اري��ث  �ل��وي��ل��زي  جناحه  ع��ن  �لتخلي 

لعب  هناك  لكن  �لبقاء،  على  ي�سر  �ل��ذي 

�آخر ل يبدو �أنه �سريحل �إىل �أي مكان �آخر 

يف وق��ت ق��ري��ب. ووف��ق��ا مل��ا ذك��رت��ه �سحيفة 

فاإن �ملهاجم ماريانو  “موندو ديبورتيفو”، 
لرك  �لإط���الق  على  متحم�سا  لي�س  دي��از، 

ري���ال م��دري��د يف �ل��ف��رة �حل��ال��ي��ة، رغ��م �أن 

�جلديد.  �ملو�سم  يف  عليه  يعتمد  لن  زي��د�ن 

وت���اأت���ي ه���ذه �لأن���ب���اء، ب��ع��دم��ا ت��و���س��ل ري��ال 

ماريانو  لإع���ارة  بنفيكا  مع  لتفاق  مدريد 

دون ع��ل��م �ل��الع��ب �ل���ذي جت��اه��ل �لت��ف��اق 

مت��ام��ا، م��ا �أدى ل��ق��ي��ام �ل���ن���ادي �ل��ربت��غ��ايل 

بغ�س �لنظر عن �ل�سفقة. وميلك ماريانو 

عقد� مع ريال مدريد ميتد حتى عام 2023، 

4.5 م��ل��ي��ون ي���ورو  ي��ح�����س��ل مب��وج��ب��ه ع��ل��ى 

ب�سيطا  لي�س  مبلغ  وه��و  �ل��و�ح��د،  �ل��ع��ام  يف 

لالعب بالكاد يتو�جد يف قو�ئم �ملباريات.

 جوميز على رادار النصر

 فينالدوم يقترب من البرشا

مشكلة زيدان فائض الالعبين
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القول الفصل

فريقه  �أع�ضاء  بع�ض  وحتديد�  �ل��رز�ز،  عمر  �لدكتور  حكومة  �أن  �لظاهر 

بخ�ضو�ض  �لرتكيز  وعدم  �لتخبط  يف  م�ضبوقة  غري  حالة  يعي�ضون  �لوز�ري 

ي�ضارع  حيث  ك��ورون��ا،  جائحة  ملف  يف  حت��دي��د�  ي�ضدرونها  �ل��ت��ي  �ل��ق��ر�ر�ت 

م��درك��ة  غ��ري  ح��ك��وم��ة  �أم���ام  �أن��ن��ا  �إال  منها  نلم�ض  ال  ت�����ض��ري��ح��ات  ل��ب��ث  وزر�ء 

معه. �لتعامل  �آلية  جتاه  تاهت  بو�ضلتها  و�أن  �ضليم،  ب�ضكل  �لوباء  ملعادلة 

�أ�ضا�ض  على  تقوم  �جلديدة  �حلكومة  �ضيا�ضة  كانت  �إن  يفهم  �أحد  يعد  مل 

�لطرق  �لدولة كل هذه  ت�ضتخدم  �إذ  �أو �حلظر،  �لقطيع،  �أو مناعة  �لتعاي�ض، 

باتت يف حدودها  �مللف  �إد�رة  �لنجاح يف  ن�ضبة  �أن  �ملر�ض، يف حني  يف مكافحة 

�ضعب  ��ضابة  �ضفر  �إىل  �ل��ع��ودة  وب��ات  مرتفعة،  �الرق��ام  ت��ز�ل  م��ا  �إذ  �لدنيا، 

م�ضتحيال. يكون  يكاد  بل  للغاية، 

فو�ضى  يف  تعي�ض  �لبلد  �أن  جديا  ي��درك  �مل�ضوؤولني  ت�ضريحات  يتابع  من 

�إذ  �ل�ضليم،  �ل��ق��ر�ر  �ت��خ��اذ  �ل��ق��درة على  �ل��روؤي��ة وع��دم  ع��دم و���ض��وح  ق��و�م��ه��ا 

�الجتماعي  �لتو��ضل  مو�قع  على  و�ال�ضتف�ضار�ت  �لت�ضاوؤالت  �الف  تنت�ضر 

ولغاية  ودو�فعه،  م�ضبباته  ما هي  �ملثال،  �ضبيل  على  يوم �جلمعة  حول حظر 

�حلظر  هذ�  باأن  كبري�  �إميانا  يوؤمن  جتعله  �جابة  مو�طن  �أي  يجد  مل  �الآن 

ومفيد. �ضائب  قر�ر 

�أث���ر وب��ائ��ي  �ل��ت��ب��اع��د، ول���ه  ي�����ض��اع��د يف  �أن ح��ظ��ر �جل��م��ع��ة  ي��ق��ول��ون  وزر�ء 

�ي��ج��اب��ي، ورئ��ي�����ض �ل����وزر�ء ي��ق��ول غ��ري ذل���ك، يف ح��ني ي��ت��ه��رب وزي���ر �الع��الم 

�أجم���د �ل��ع�����ض��اي��ل��ة م��ن �مل�����ض��وؤول��ي��ة ب��ال��ق��ول �أن ه���ذ� �ل���ق���ر�ر ه��و ق���ر�ر وزي��ر 

�ل�ضحة. ويف �ضوء كل ذلك مل نفهم ملاذ� يتم حظر �ملو�طنني يوم �جلمعة يف 

حني �أن �أكرث من مليوين طالب وع�ضر�ت �الالف من �ملعلمني يتوجهون �إىل 

وغريها  و�لنقل،  �لعمل،  يف  �الختالط  عن  ناهيك  يومي،  ب�ضكل  مد�ر�ضهم 

�مل�ضابني يف منازلهم، دون  يكون حظر  بات الأن  �لتوجه  �أن  بل  �الماكن.  من 

ح�ضيب. �أو  رقيب 

�لتخبط �حل��ك��وم��ي ب��د� و����ض��ح��ا �ي�����ض��ا يف م��و���ض��وع �ع���ادة �ف��ت��ت��اح �مل��ط��ار، 

من  ت�ضعب  وحمدد�ت،  �ضروط  لون  ولكل  ثالثة،  �ألو�ن  �إىل  �لدول  وتق�ضيم 

�تخاذ  عن  ناهيك  �لعامل،  على  �النفتاح  فكرة  وتقتل  �ململكة،  زي��ارة  عملية 

�ضاهم  ما  �لفنادق،  وحجز  �لتذ�كر  بيع  يف  �ل�ضياحة  �ضركات  دور  �حلكومة 

وز�رة  ت�ضليم  فيه  �مل�ضتثمرين  ويعتزم  �ليوم  يئن  �لذي  �لقطاع  هذ�  قتل  يف 

مكاتبهم. مفاتيح  �ل�ضياحة 

�ضندرك  كبرية،  و�جتماعية  �قت�ضادية  كلف  �لبلد  تعي�ضها  �لتي  للفو�ضى 

يف  غاية  مايل  و�ضع  يف  نغرق  �أنف�ضنا  و�ضنجد  �الأي��ام،  قادم  يف  �جلم  تاأثريها 

 ،2021 للعام  مو�زنتها  الع��د�د  ت�ضتعد  �لتي  �لدولة  م�ضتوى  على  �ل�ضعوبة 

و�ملتو�ضطة،  �ل�ضغرية  �ل�ضركات  ��ضحاب  يرحم  لن  ذل��ك  �أن  �إىل  باالإ�ضافة 

طبقة  على  ذلك  �ضينعك�ض  وبالتايل  مايل،  ��ضتقر�ر  عدم  من  �ضتعاين  حيث 

رو�تب موظفيها. دفع  قادرة على  تعد  �ل�ضركات مل  �أغلب  فيها.  �لعاملني 

عليها  وبالتايل  �لقادم �ضعب  �أن  �لدولة  تدرك  �أن  ذلك يجب  كل  يف �ضوء 

كورونا،  فريو�ض  جائحة  مع  �لتعامل  ب�ضاأن  تتخذه  قر�ر  �أي  خطورة  تد�رك 

و�ملرتتبة  �ملتوقعة  بالنتائج  ومعرفة  تعمقا،  �أكرث  ب�ضكل  در��ضته  يجب  حيث 

�أنهم  �لذين يبدو  �مل�ضوؤولني  �لت�ضرذم بني  �نهاء حالة  على ذلك، مع �ضرورة 

�لقائل  �ملثل  كما  �حلكومة  تكون  �أن  نريد  ال  وت��ع��اون،  تن�ضيق  دون  يعملون 

�إله". �إيده  من  كل  "حارة 

الجغبير حسين 

االنباط-عمان

يف �إط������ار �ل�������ض���ر�ك���ة �ال����ض���رت�ت���ي���ج���ي���ة �ل��ت��ي 

جتمعها م��ع م��دي��ري��ة �الأم����ن �ل��ع��ام م��ن خ��الل 

�ضاركت  �ملديرية؛  يف  و�لتطوير  �البتكار  مركز 

�مل��خ��ي��م  يف   )ZINC( ل���الإب���د�ع  زي���ن  م��ن�����ض��ة 

�ل���ت���دري���ب���ي �ل������ذي �أق����ام����ه �مل����رك����ز، م����ن خ���الل 

جم��م��وع��ة م���ن �خل������ر�ء م���ن ����ض���رك���اء �مل��ن�����ض��ة 

�إىل  �مل��خ��ي��م،  فعاليات  يف  وم��درب��ني  كمتحدثني 

ج��ان��ب خ���ر�ء وخمت�ضني م��ن م��دي��ري��ة �الأم��ن 

�لعام. 

�أ�ضبوعني  مل��دة  ��ضتمر  �ل��ذي  �ملخيم  و��ضتمل 

وح�����ض��ره 60 م�����ض��ارك��اً م��ن �ل�����ض��ب��اط و���ض��ب��اط 

�ل�����ض��ف م��ن �أ���ض��ح��اب �الأف���ك���ار �الب��ت��ك��اري��ة من 

م��رت��ب��ات �الأم����ن �ل���ع���ام، ع��ل��ى ج��ل�����ض��ات ح��و�ري��ة 

وور�����ض ع��م��ل ت��ط��رق��ت ل��ع��دة م��و����ض��ي��ع، قدمها 

�المن  مديرية  من  �ملتخ�ض�ضني  من  جمموعة 

�ل��ع��ام وع���دد م��ن ���ض��رك��اء من�ضة زي���ن ل��الإب��د�ع 

تناولت  عمل  ور�ضة  �أقيمت  حيث   ،)ZINC(

م��و���ض��وع �ل��ت��ف��ك��ري �ل���ري���ادي وم��ن��ه��ج��ي��ة من��وذج 

�ل��ع��م��ل وم��ت��اب��ع��ة �الأف����ك����ار �مل���ط���روح���ة، ق��دم��ه��ا 

�مل���ه���ن���د����ض ن�������ض���ال ق���ن���ادي���ل���و، وحت������دث حم��م��د 

�لكيالين عن جتربته وق�ضة جناحه يف م�ضمار 

ل��الإب��د�ع،  زي��ن  من�ضة  �الأع��م��ال مب�ضاندة  ري��ادة 

�الأف���ك���ار  �أ����ض���ح���اب  دع����م  �مل��ن�����ض��ة يف  وع����ن دور 

�ل���ري���ادي���ة، ف��ي��م��ا �أق��ي��م��ت ور����ض���ة ع��م��ل ب��ع��ن��و�ن 

زينا  �ل��دك��ت��ورة  قدمتها  و�القت�ضاد”  “�ملالية 
�أبو دلبوح، كما حتدث �أحمد �بر�هيم من فريق 

كحا�ضنة  �ملن�ضة  دور  عن  ل��الإب��د�ع  زي��ن  من�ضة 

�أعمال ووجهة لالإبد�ع و�ملبدعني، وعن �ل�ضر�كة 

و�لتطوير  �البتكار  مركز  مع  للمن�ضة  �ملتميزة 

يف مديرية �الأمن �لعام، �لذي �فُتِتح بد�ية �لعام 

وكان ثمرة للتعاون �لبناء و�ل�ضر�كة �لفاعلة ما 

بني �ضركة زين ومديرية �الأمن �لعام.

مدير  م�����ض��اع��دو  ح�ضرها  ن���دوة  ُع��ق��دت  ك��م��ا 

�الأم���ن �ل��ع��ام وع��دد م��ن ق��ادة وم��دي��ري وح��د�ت 

و�لفكر  �ملوؤ�ض�ضي  “�الإبد�ع  بعنو�ن  �لعام  �الأم��ن 

�لريادي للقادة و�ملدر�ء”، بهدف ماأ�ض�ضة �لفكر 

�مل��دي��ري��ة،  د�خ���ل  �ملوؤ�ض�ضي  و�الإب����د�ع  �الب��ت��ك��اري 

�ل�����ض��رط��ي وم�����ض��ت��وى  �الأد�ء  ع��ل��ى  ي��ن��ع��ك�����ض  مب���ا 

�ملقدمة للمو�طنني. �خلدمات 

وت�����اأت�����ي م�������ض���ارك���ة م��ن�����ض��ة زي������ن ل����الإب����د�ع 

����ض��ت��ك��م��ااًل  �مل���خ���ي���م،  ف��ع��ال��ي��ات  يف   )ZINC(

مديرية  مع  وتعاونها  �ال�ضرت�تيجية  ل�ضر�كتها 

و�لتطوير،  �البتكار  مبركز  ممثلة  �لعام  �الأم��ن 

ب��ه��دف �ك��ت�����ض��اف �الأف���ك���ار �الإب���د�ع���ي���ة و�حل��ل��ول 

�مل��ب��ت��ك��رة �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا م��رت��ب��ات �الأم����ن �ل��ع��ام، 

مب���ا ي�����ض��ه��م يف ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة �الأم����ن �ل��ع��ام 

�ملقدمة. و�خلدمات 

االنباط-عمان

�خلام�ض  للعام  موؤخر�ً  �الأردن  �أور�جن  ح�ضلت 

�ضاحب عمل”  “�أف�ضل  �ضهادة  على  �لتو�يل  على 

���ض��اح��ب  م��ع��ه��د  مي��ن��ح��ه��ا  و�ل���ت���ي   ،2020 ل���ل���ع���ام 

 Top Employer �لعاملي  �الأف�ضل  �لعمل 

من  جمموعة  على  متفوقة   ،””Institute
على  للح�ضول  �ملتقدمة  و�مل��وؤ���ض�����ض��ات  �ل�����ض��رك��ات 

�لعاملية. �ل�ضهادة  هذه 

ومت��ك��ن��ت �ل�����ض��رك��ة م���ن �حل�����ض��ول ع��ل��ى ه��ذه 

 ،2020 ل��ل��ع��ام   %92 ن��ت��ي��ج��ة  ب��ت��ح��ق��ي��ق  �ل�������ض���ه���ادة 

ليظهر    ،2019 �لعام  عن   0.9% مقد�رها  ب��زي��ادة 

بتقييم  �مل�ضتمر  �ل�ضركة  �لتز�م  مدى  �ملعيار  هذ� 

وحت�����ض��ني م���ك���ان �ل��ع��م��ل ل�����ض��م��ان ب��ي��ئ��ة م��ث��ال��ي��ة 

مما  عام،  ب�ضكل  �ل�ضركة  �أد�ء  وتعزيز  للموظفني 

و�الإنرتنت  �الت�ضاالت  خدمات  تقدمي  يف  ي�ضهم 

�ملتميزة.

حت�ضل  �أن  �الأردن  �أور�جن  ����ض��ت��ط��اع��ت  ك��م��ا 

للم�ضاو�ة  �الأوروب����ي  �ل���دويل  �ملعيار  �ضهادة  على 

 Bureau قبل  من    GEEIS �جلن�ضني  بني 

ثقافة  لتعزيز  ع��امل��ي  معيار  وه��و   ،Veritas
قامت  حيث  �لعمل،  مكان  يف  �جلندرية  �مل�����ض��او�ة 

 8 �أ�ضل  3 حماور من  يف  �أد�ئها  بتح�ضني  �ل�ضركة 

وحققت نتيجة 3 من 5.

وعررّ �لدكتور �إبر�هيم حرب، �ملدير �لتنفيذي 

لل�ضوؤون �لقانونية، �لتنظيمية، �مل�ضادر و�لتزويد 

�عتز�ز  �الأردن عن  �أور�جن  �لب�ضرية لدى  و�مل��و�رد 

مدى  يعك�ض  �لذي  �لعاملي  �لتقدير  بهذ�  �ل�ضركة 

يظهر  ك��م��ا  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  �ل��ع��م��ل  ببيئة  �ه��ت��م��ام��ه��ا 

�ملوظفني  خالل  من  يتحقق  �لنجاح  باأن  �إميانها 

�لذين يلقون �هتماماً كبري�ً من ِقبلها، موؤكد�ً �أن 

مدى  على  �لعاملية  �ل�ضهاد�ت  هذه  على  �حل�ضول 

�لذي  للتطور  نتيجة  جاء  متتالية  �ضنو�ت  خم�ض 

بالتنوع  تت�ضم  �لتي  �ملحفزة  عملها  بيئة  ت�ضهده 

�ملهني و�لتقدير لالأكفاء و�مل�ضاو�ة بني �جلن�ضني، 

م���ن خ����الل ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا مل��ن��ه��ج��ي��ة ع��م��ل مم���ي���زة يف 

على  �إي��ج��اب��ي��اً  �نعك�ضت  �لب�ضرية  م��و�رده��ا  �إد�رة 

م�ضرتكيها يف كافة �خلدمات �لتي تقدمها.

نتائج  على  بناًء  �ل�ضهادتني  هاتني  منح  ويتم 

ج��ري��ت 
ُ
�أ ��ضتطالع  ذل��ك  يف  مب��ا  متكامل،  تقييم 

�الأردن  �أور�جن  ت��ق��دم��ه  م���ا  ك���ل  در�����ض���ة  خ���الل���ه 

على  ترتكز  �لبحث  منهجية  �أن  علماً  ملوظفيها، 

تدقيق �ملعلومات �لتي يتم جمعها من �مل�ضاركني، 

و���ض��م��ول ك���اف���ة �جل���و�ن���ب �مل��ل��م��و���ض��ة و�ل��ع��و�م��ل 

�لد�خلية مع �لرتكيز على  �لعمل  ببيئة  �خلا�ضة 

�آليات عمل �ملو�رد �لب�ضرية.

االنباط- وكاالت

�إج���ر�ء جت��ارب  4 دول ج��دي��دة على  و�ف��ق��ت 

متطوعني  على  متقدمة  مرحلة  يف  �ضريرية 

فريو�ض  �ضد  حمتملة  لقاحات  الختبار  لديها 

�مل��ج��م��وع��ة �لوطنية  مل��ا ذك��رت��ه  ك���ورون���ا، وف��ق��ا 

“�ضي.�إن.بي. �حليوية  للتكنولوجيا  �ل�ضينية 

ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  “�ضينوفاك”  و���ض��رك��ة  جي” 

�ل�ضبت. �ليوم  �حليوية 

و���ض��رك��ة  “�ضي.�إن.بي.جي”  و�أ�����ض����اف����ت 

على  و�فقت  �الأرب��ع��ة  �ل��دول  �أن  “�ضينوفاك” 
���ض��ري��ري��ة يف م��رح��ل��ة متقدمة  �إج����ر�ء جت���ارب 

ع��ل��ى م��ت��ط��وع��ني ل��دي��ه��ا الخ��ت��ب��ار �ل��ل��ق��اح��ات 

�لعاملي  �ل�ضباق  �ل�ضني جهودها يف  تكثف  فيما 

ما  بح�ضب  �ملر�ض،  و�ق من  لقاح  �إىل  للتو�ضل 

ذكرت رويرتز.

�ل��دول  ل��ه��ذه  وب��اك�����ض��ت��ان  و�ن�����ض��م��ت �ضربيا 

�لتي و�فقت على �إجر�ء جتارب �ملرحلة �لثالثة 

ح��ي��ث ت�����ض��ع��ى �ل�����ض��رك��ت��ان مل��زي��د م��ن �ل��ب��ي��ان��ات 

م��ن �خل���ارج يف ظ��ل �ن��ح�����ض��ار ح���االت �الإ���ض��اب��ة 

�جلديدة يف �ل�ضني.

وق����ال����ت �مل���ج���م���وع���ة �ل���وط���ن���ي���ة �ل�����ض��ي��ن��ي��ة 

ل��ق��اح��ني  ���ض��ت��خ��ت��ر  ����ض���رب���ي���ا  �إن  ل�����روي�����رتز 

ط��ورت��ه��م��ا وح��دت��ا �ل�����ض��رك��ة يف ووه���ان وب��ك��ني، 

فيما �ضتختر باك�ضتان لقاح وحدة بكني.

يون  ت�ضانغ  �ملجموعة  رئي�ض  نائب  وت��وق��ع 

�لتي  �لثالثة  �ملرحلة  ي�ضارك يف جتارب  �أن  تاو 

 10 نحو  يف  �ضخ�ض  �أل��ف   50 �ل�ضركة  جتريها 

عرت  �أجنبية  دوال  �أن  �أن  �إىل  م�ضري�  ب��ل��د�ن، 

500 مليون جرعة �إجماال  عن رغبتها يف طلب 

لقاحاتها. من 

�ل�ضركة  تتمكن  �أن  �مل��ت��وق��ع  م��ن  �إن���ه  وق���ال   

مبجرد  �ضنويا  ج��رع��ة  م��ل��ي��ون   300 �إن��ت��اج  م��ن 

تعكف  �أنها  م�ضيفا  �لت�ضنيع،  تقنيات  حتديث 

�ل�ضنوية  �الإنتاج  طاقة  لرفع  خطة  و�ضع  على 

�إىل مليار جرعة.

�ال�ضرت�تيجية  مديرة  قالت  ناحيتها،  من 

هيلني  �ضينوفاك،  يف  �لعمل  وتطوير  �لعاملية 

�أطلق  �ل��ذي  �مل��رت��ق��ب،  �ل�ضركة  ل��ق��اح  �إن  ي��ان��غ، 

�خ��ت��ب��اره  ي��ج��ري  “كورونافاك”،  ����ض��م  ع��ل��ي��ه 

على  �أي�ضا  وح�ضل  و�إندوني�ضيا  �ل��ر�زي��ل  يف 

�ملرحلة  �آخرين الإجر�ء جتارب  بلدين  مو�فقة 

�ل��ث��ال��ث��ة، ل��ك��ن��ه��ا �م��ت��ن��ع��ت ع���ن �الإف�������ض���اح عن 

�لبلدين قائلة �إن �ملعلومات ال تز�ل �ضرية.

�مل���رح���ل���ة  �أن جت�������ارب  م����ن  �ل����رغ����م  وع����ل����ى 

�آم��ن  �للقاح  �أن  الإث��ب��ات  تهدف  �لتي  �الأخ���رية، 

�ل�ضني  �أج��ازت  فقد  م�ضتمرة  ت��ز�ل  ال  وف��ع��ال، 

ب��ال��ف��ع��ل ����ض��ت��خ��د�م �ل��ل��ق��اح��ات �مل��ر���ض��ح��ة من 

�لتي  للفئات  �ل��ط��و�رئ  ح���االت  يف  �ل�ضركتني 

تو�جه خطورة كبرية مثل �الأطقم �لطبية.

 في إطار الشراكة االستراتيجية التي تجمع الطرفين

منصة زين لإلبداع تشارك في المخيم التدريبي لمركز
 األمن العام لالبتكار والتطوير

 أورانج تحصد شهادتي »أفضل صاحب عمل« 
و »GEEIS للمساواة بين الجنسين«

 شركتان صينيتان تختبران لقاحات كورونا في مزيد من الدول

البركة جفت.. وأفراس النهر 
في خطر داهم

االنباط- وكاالت

يف م�ضهد ماأ�ضاوي، قد يتحول قريبا 

من  �ل��ع�����ض��ر�ت  ت��ع��ل��ق  “مذبحة”،  �إىل 

�أف���ر�����ض �ل��ن��ه��ر يف ب��رك��ة ك��ان��ت مم��ل��وءة 

ب��ال��ط��ني و�مل������اء، يف حم��م��ي��ة ل��ل�����ض��ي��د يف 

ناميبيا، بح�ضب موقع “ديلي نيوز«.

تو�جه  �حليو�نات  �أن  �ملوقع  و�أو���ض��ح 

خ��ط��ر �مل���وت ج��وع��ا وع��ط�����ض��ا، ون��ق��ل عن 

للحياة  )ل��ي��ف��ي��ن��غ�����ض��ت��ون(  م��دي��ر خم��ي��م 

�لتي  �ل��رك��ة،  �إن  قوله  �لقريب  �ل��ري��ة 

تقع يف حممية ووب��ارو �لتي تبعد بنحو 

�لعا�ضمة  �ضرقي  �ضمال  كيلومرت   900

وندهوك، كانت حت�ضل على مياهها من 

ف��رتة جفاف طويلة  �أن  �إال  ق��ري��ب،  نهر 

�أدت لتجفيف ذلك �ملنبع.

و�ل��ع��دي��د م��ن ح��ي��و�ن��ات ف��ر���ض �لنهر 

عالق يف �لركة منذ �ضهور. وقال مدير 

�ملخيم �إن �أكرث من 40 فر�ض نهر، ُيعتقد 

�أنها موجودة هناك �الآن.

وي�����ض��اع��د �مل��خ��ي��م �مل��ح��م��ي��ة ع��ل��ى �ضخ 

د�خ��ل �لركة حتى تبقى هذه  �إىل  �ملياه 

�حليو�نات على قيد �حلياة.

ه���ذه  “تثبت  �مل���خ���ي���م  م���دي���ر  وق������ال 

لكننا  �الآن،  ح��ت��ى  ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا  �ل��ط��ري��ق��ة 

لتغطية  م��ايل  دع��م  على  ما�ضة  بحاجة 

�ل��ط��اق��ة  م�������ض���ادر  �أو  �ل����وق����ود  ن���ف���ق���ات 

�ل�ضم�ضية من �أجل �مل�ضخة«.

�لنهر  �أفر��ض  �ضغار  �أحد  �أن  و�أ�ضاف 

�أو  �ت�ضاالت  على  يرد  ومل  بالفعل.  نفق 

ر�ضائل ن�ضية من “رويرتز«.

بجهودها  ع��امل��ي��ا  م�����ض��ه��ورة  وناميبيا 

للحفاظ على �حليو�نات، ويخ�ضع نحو 

40 يف �ملئة من �أر��ضيها الإد�رة �ملحميات.

االنباط-وكاالت

�ل��ت��ي  �ل��ف��ح��و���ض  �أن  �إىل  ع��ل��م��اء  ن��ب��ه 

�الإ�ضابة  ت�ضخي�ض  الأج��ل  حاليا  جت��ري 

بفريو�ض كورونا �مل�ضتجد قد تكون غري 

دقيقة، و�ل�ضبب هو �أنها قد تعتر حالة 

�آثار ميتة فقط  �إيجابية، رغم وجود  ما 

من �لفريو�ض.

و���ض��در �ل��ت��ح��ذي��ر يف در�����ض���ة �أجن���زت 

�الأدلة  �ملبني على  �لطب  من قبل مركز 

وهو   »CEBM»�ب �خ��ت�����ض��ار�  �مل��ع��روف 

�أوك�ضفورد �ملرموقة. تابع جلامعة 

�إط���ار �ضر�كة مع  �ل��در����ض��ة يف  وج��رت 

حيث  �إينغلند”،  �أوف  “وي�ضت  جامعة 

ك�����ض��ف��ت �أن����ه رمب����ا ت���ك���ون ه���ن���اك ح���االت 

ج��ر�ء  م��ن  �خل��ط��اأ،  ع��ن طريق  �إيجابية، 

يف  �لفح�ض  بها  ي��ج��ري  �ل��ت��ي  �لطريقة 

�لوقت �حلايل.

25 در����ض��ة  و�ع��ت��م��د �ل��ب��اح��ث��ون ع��ل��ى 

جتري  �لتي   »PCR»�ل� فحو�ض  ح��ول 

�إذ�  م��ا  ملعرفة  �الأن���ف  خ��الل م�ضحة  م��ن 

كورونا  بفريو�ض  ما م�ضابا  �ضخ�ض  كان 

�مل�ضتجد.

وي��ع��ط��ي �ل��ف��ح�����ض ن��ت��ي��ج��ة �إي��ج��اب��ي��ة 

 »PCR»�ل� �خ���ت���ب���ار  ل��ك��ن  ���ض��ل��ب��ي��ة،  �أو 

للفريو�ض  �جلينية  �ملادة  ر�ضد  ي�ضتطيع 

ي�ضبُح  عندما  حتى  �أي  ط��وي��ل��ة،  ل��ف��رتة 

غري معد.

يجري  كثرية  ح��االت  �أن  معناه  وه��ذ� 

ت�ضكل  ال  لكنها  باالإيجابية،  ت�ضخي�ضها 

ت�ضتطيع  وال  �الآخ��ري��ن،  على  خطر  �أي 

نقل �لعدوى �إىل �لغري.

�الأم���ور عند ه��ذ� �حل��د، بل  وال تقف 

�أج��ز�ء  بر�ضد   »PCR»�ل� فح�ض  يقوم 

و����ض���ذر�ت م���ن �ل��ف��ريو���ض �مل��ي��ت ب��ع��دم��ا 

�مل��ن��اع��ي يف ج�ضم  ق�����ض��ى ع��ل��ي��ه �جل���ه���از 

“�ضكاي  �ضبكة  نقلت  ح�ضبما  �الإن�����ض��ان، 

نيوز” �لريطانية.

هينيغان،  ك��ارل  �لروفي�ضور  و�أ���ض��ار 

�ملرجح  �لتف�ضري  ه��و  �الأم��ر  ه��ذ�  �أن  �إىل 

ال����ض���ت���م���ر�ر �رت����ف����اع �إ����ض���اب���ات ف��ريو���ض 

ك����ورون����ا، ف��ي��م��ا ����ض��ت��ق��ر ع����دد �ل��وف��ي��ات 

�لناجم عن �لوباء.

�أن ه����ذه �ل��ث��غ��رة يف  وك���ت���ب �ل��ب��اح��ث 

�إ�ضابات  ت�ضجيل  �أي�ضا  تف�ضر  �لفح�ض 

�أو  �ضديدة،  �أعر��ض  بدون  كثرية موؤكدة 

تعود  �الأ�ضخا�ض  بع�ض  باأن  �لقول  حتى 

حالتهم �إىل �الإيجابية بعدما تعافو� من 

مر�ض “كوفيد 19«.

و�ضدد على �ضرورة ت�ضافر جهد عاملي 

�لذين  �الأ�ضخا�ض  عزل  تفادي  �أجل  من 

�إىل  �لعدوى  النتقال  خطر�  ي�ضكلون  ال 

�إج������ر�ء�ت �الإغ����الق  �أن  �ل��غ��ري، ال���ض��ي��م��ا 

و�لعزل توؤدي �إىل تبعات مكلفة.

 باحثون بريطانيون يكشفون »عيبا كبيرا« في فحوص كورونا


