
 قريبا.. قرارات جديدة لسالمة
   الطلبة واجراءات بالمطاعم

   والمقاهي ودور العبادة 

 جابر: القرارات تخضع
   للتقييم و »األوبئة«: 

   ندرس إجراءات مشددة 

 توقيف مواطن اقام حفال
    وعزل 14 بناية بالزرقاء وإغالق
    نقابة الصيادلة ومدرستين 

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 بتوجيهات ملكية.. نقل الفنان 
الختوم لـ »الحسين الطبية«

الحكومة تطلق مشروع »الشباب 
والتكنولوجيا والوظائف«

 الرزاز يؤكد أهمية المشروع في 
تهيئة الشباب لدخول سوق العمل

الغرايبة: دعم برنامج خدمة علم ببرامج 
مهارات تقنية لجانب التدريب المهني

االنباط-عمان

عبداهلل  امللك  جاللة  من  بتوجيهات 

امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  الثاين 

اوع����ز رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الأرك������ان امل�����س��رك��ة 

اأح��م��د احلنيطي،  ال��رك��ن يو�سف  ال��ل��واء 

بنقل الفنان الأردين حممد اخلتوم اإىل 

مدينة احل�سني الطبية. 

ون���ق���ل���ت ك�������وادر اخل����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة 

امللكية الفنان اخلتوم من منزله الكائن 

يف اإح�����دى ���س��واح��ي ال��ع��ا���س��م��ة ع��م��ان، 

بفريق  م���زودة  اإ���س��ع��اف  �سيارة  بوا�سطة 

م��دي��ن��ة احل�سني  اإىل  ط��ب��ي ومت��ري�����س��ي 

الطبية.

م��واق��ف جاللة  اخل��ت��وم  ذوو  وث��م��ن 

القائد العلى امل�سرفة .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

اأط���ل���ق���ت احل���ك���وم���ة ب���رع���اي���ة رئ��ي�����س 

ال�������وزراء ال���دك���ت���ور ع��م��ر ال�������رزاز ام�����س 

والتكنولوجيا  “ال�سباب  م�سروع  الأح��د 

اأول  ر���س��م��ي��ا  ود����س���ن���ت  والوظائف”، 

م���ك���ون���ات امل�������س���روع ال�����ذي ي��ح��م��ل ا���س��م 

“برنامج حوافز منو الأردن “ لت�سجيع 

منو القطاع الرقمي.

مراحل  يف  تباعا  الإع���الن  و�سيجري 

للم�سروع  الأخ���رى  املكونات  عن  لحقة 

ال�سركات  مل�ساعدة  برامج  تت�سّمن  التي 

ال��ن��ا���س��ئ��ة، وت��ط��وي��ر امل���ه���ارات ال��رق��م��ي��ة 

لل�سباب وطالب املدار�س احلكومية.

التفا�صيل �ص »2«

االثنني  26  حمرم  1442 هـ  - املوافق   14  اأيلول  2020 م - العدد  5451   - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

وفاتان بـ »حمزة« و »الجامعة« و248 اصابة محلية ومنع الزيارات للمستشفيات

الحكومة تلوح باإلغالق والمملكة 
في قلب »االنتشار المجتمعي«

االنباط-وكاالت

امل�ستوطنني  اإح�����س��ار  ع��ل��ى  تقريبا  ���س��ه��ران  م���ّر 

وو�سعهما  م��ي��اه،  وخ���زان  مك�سوف،  �سغري  ملعر�س 

على قمة اأحد اجلبال املرا�سة يف خربة الفار�سية 

بالأغوار ال�سمالية، لال�ستخدام الزراعي.

يف الأيام ذاتها، زرع امل�ستوطنون على ال�سفح املمتد 

اأ�ستال  ع�سرات  الفل�سطينيني،  خ��ي��ام  نحو  �سرقا 

الزيتون، وبداأوا بريها من ذاك اخلزان. حينها مل 

تكن حدود البوؤرة وا�سحة متاما، با�ستثناء اأ�ستال 

الزيتون تلك التي ُزرعت يف الفرة نف�سها التي بداأ 

تواجد امل�ستوطنني فيها.

لكن الأ���س��ب��وع املا�سي ب���داأت ب���وادر تلك احل��دود 

ب����داأت ع��الم��ات بجانب  اأي����ام  ب��ب��طء، فقبل  تظهر 

للفل�سطينيني،  بو�سوح  تظهر  امل��زروع��ة  الأ���س��ت��ال 

والكرتون  امل���زروع،  للزيتون  الدعامات  مثل  وه��ي 

املقوى حماية لها من قيظ الأغ���وار. لكن ال�سيء 

الذي بداأ يثري الذعر يف نفو�س الفل�سطينيني، اأن 

امل�ستوطنني و�سعوا عالمة حديدية هرمية ال�سكل 

مثبتة يف الأر������س، ع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن خ��ي��ام بع�س 

املنطقة. واأمكن  املاأهولة( يف  الفل�سطينيني )غري 

روؤي���ة ه��ذه ال��ع��الم��ة ب�سكل وا���س��ح.خ��الل �سنوات 

قليلة ما�سية، ب��داأت البوؤر ال�ستيطانية يف اأماكن 

اأ�سماء  ل  وه���ي  ال�سمالية،  الأغ�����وار  م��ن  خمتلفة 

وا�سحة لها.

التفا�صيل �ص »8«

االستيطان يزحف إلى خيام الفلسطينيين 

الرزاز: نرفض مواجهة كورونا بتطبيق
 »مناعة القطيع«

تخفيض عدد الموظفين للحد األدنى المرحلة الحالية حاسمة وعدم التزام 5% كفيل بالتسبب بانتكاسة مؤلمة

العضايلة: حمالت مكثفة على كافة المنشآت 
لضبط مخالفات أوامر الدفاع

 األمير الحسن: مشروع مأسسة 
الزكاة والتكافل ُيمّثل توجهًا إنسانيًا

مذكرة بين مؤسسة ولي العهد وكود 
سيركل لتشجيع الريادة الرقمية لدى النساء

   رئيس هيئة األركان يزور جامعة 
الحسين التقنية

محللون: »الموحدة للمقاومة« 
رافعة للمشروع الوطني وتقرب

 بين القيادة والشعب

االنباط -عمان

ب��ن ط��الل رئي�س  الأم���ري احل�سن  ق��ال �سمو   

منتدى الفكر العربي، اإن م�سروع ماأ�س�سة الزكاة 

اإ�سالميا  ولي�س  اإن�سانياً،  توجهاً  ميثل  والتكافل 

ف��ق��ط؛ ن���ظ���راً ل��ل��ك��ل��ف��ة ال��ب�����س��ري��ة امل��رت��ب��ة على 

ال�سراعات يف العامل.

ال��زك��اة،  ماأ�س�سة  م�سروع  اإن  �سموه،  واأ���س��اف 

امل��وؤ���س�����س��ي��ة  “اأن  ال�����س��ع��ي لإث����ب����ات  ي���اأت���ي ���س��م��ن 

الإن�سانية مزروعة يف ثقافتنا”، داعيا اإىل اأن�سنة 

الإح�سائيات والأرقام عند احلديث عن مو�سوع 

الزكاة.

التعّرف  يف  و�سرورته  ذلك  اأهمية  اإىل  واأ�سار 

بني  وال��ف��اق��ة  وامل��ر���س  الأ���س��ى  اإىل حقيقة عمق 

الالجئني واملقتلعني واملهجرين من اأوطانهم.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

الأحد،  ام�س  العهد،  ويل  موؤ�س�سة  وقعت    

م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع ���س��رك��ة دائ������رة ال��ت��ع��ل��ي��م 

ب�سكل  للعمل  �سريكل(  )كود  املهارات  لتطوير 

“كود+«. برنامج  تنفيذ  على  م�سرك 

ووق�����ع امل����ذك����رة ع���ن امل���وؤ����س�������س���ة م��دي��رت��ه��ا 

ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ال����دك����ت����ورة مت�����ام م���ن���ك���و، وع���ن 

ال�سّناع. جيدا  التنفيذية  رئي�ستها  ال�سركة 

على  بعد،  عن  وقعت  التي  املذكرة  ت  ون�سّ

ال��ع��م��ل ب�����س��ك��ل م�����س��رك ل��ت��وف��ري ت��دري��ب��ات 

وال��رجم��ة  الرقمية  امل��ه��ارات  يف  متخ�س�سة 

الرقمية  ال��ري��ادة  لت�سجيع  م�ساندة  ودورات 

اإن�ساء  من  املحافظات  يف  الن�ساء  متّكن  التي 

ة. خا�سّ م�ساريع 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

اللواء  امل�سركة،  الأركان  هيئة  رئي�س  اأكد   

روؤى  اأهمية  احلنيطي،  اأح��م��د  يو�سف  ال��رك��ن 

عبداهلل  بن  احل�سني  الأم��ري  العهد  ويل  �سمو 

كافة،  امل��ج��الت  يف  الأردين  لل�سباب  ال��داع��م��ة 

خ���ا����س���ًة يف جم����ال ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ق��ن��ي امل��ت��م��ث��ل 

ب��اإن�����س��اء ج��ام��ع��ة احل�����س��ني ال��ت��ق��ن��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر 

والتكنولوجيا  الهند�سة  يف  مهاراتهم  وتاأهيل 

احلا�سوب. وعلم 

ونوعيته،  اجلامعة  بنموذج  اإعجابه  وابدى 

امل�سرك  التعاون  تعزيز  ���س��رورة  اإىل  م�سرياً 

امل�سلحة  القوات  بني  التقني  التعليم  جمال  يف 

التقنية. احل�سني  وجامعة 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

اأن  الرزاز  الدكتور عمر  الوزراء  اأكد رئي�س   

فريو�س  مواجهة  ثابت  ب�سكل  يرف�س  الأردن 

م�سريا  القطيع،  مناعة  فكرة  بتطبيق  كورونا 

اإىل اأن هذا النوع من التفكري ل مكان له يف بلد 

ومن  الإن�سان  لكرامة  باإعالئه  ونه�س  تاأ�س�س 

منلك«،  م��ا  اأغ��ل��ى  »الإن�����س��ان  الرا�سخة  م��ب��ادئ��ه 

الليل  ت�سل  ال��رائ��دة  الها�سمية  قيادته  اأن  كما 

بالنهار من اأجل حت�سني حياة املواطن ومتكينه 

الأف�سل. نحو 

اأن  ام�����س  الأ���س��ب��وع��ي��ة  واأ����س���ار خ���الل كلمته 

م��ن خالل  اجل��ائ��ح��ة  ب��داي��ة  م��ع  تعامل  الأردن 

الأ�سرع والأكرث  اإغالقات كانت من بني  تنفيذ 

ب�سبط  منها  املطلوب  وحقق  العامل،  يف  حزما 

بهدف  منحنياتها،  وت�سطيح  الإ�سابات  اأع��داد 

زيادة قدراتنا ال�سحية والإجرائية.

ال��ع��الج  حت���ت  ح��ال��ة   700 “لدينا  واأ����س���اف 

ل�ستقبال  ال�ستيعابية  القدرة  لزيادة  ون�سعى 

فح�س  األ�����ف   100 ح�����وايل  وجن�����ري  امل���ر����س���ى، 

اأ�سبوعي، اإذ قارب العدد الراكمي للفحو�سات 

التق�سي  ف��رق  ع��دد  زي���ادة  اإىل  اإ�سافة  املليون، 

الكوادر  وتدريب  و�سريع،  كبري  ب�سكل  الوبائي 

مع  ال��ت��ع��ام��ل  ب��روت��وك��ولت  ع��ل��ى  يف   ال�سحية 

الأردن���ي���ني من  ع���ودة  وت��ن��ظ��ي��م عملية  ال���وب���اء، 

اخلارج بطريقة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

الناطق  الع��الم  ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  قال   

اإن  الع�سايلة  اأجم��د  احلكومة  با�سم  الر�سمي 

اأمر  اأيلول   20 من  اعتبارا  جت��ول  حظر  فر�س 

غري �سحيح.

ب��ت�����س��دي��د  ���س��ت��ق��وم  اأن احل���ك���وم���ة  واأ�����س����اف 

منعها  �سيتم  حيث  التجمعات،  على  الج��راءات 

حت��ت امل�����س��وؤول��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة، و���س��ي��ق��وم احل��ك��ام 

الإداري�������ون ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة 

الأي���ام  خ��الل  ت��زاي��دت  وال��ت��ي  اأي جتمعات  ملنع 

املا�سية.

وب����ني اأن����ه ���س��ي��ت��م ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ال������وزارات 

املوظفني  عدد  لتخفي�س  احلكومية  والدوائر 

املخت�س  امل��رج��ع  ي��ق��وم  اأن  ع��ل��ى  الأدن����ى  ل��ل��ح��د 

منهم  ع��دد  وحتديد  املوظفني  ع��دد  بتخفي�س 

للعمل عن بعد.

ب��ع��ق��د  ���س��ت��ك��ت��ف��ي  احل���ك���وم���ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

احلكومية  واملوؤ�س�سات  ب��ال��دوائ��ر  الجتماعات 

ع���ن ب��ع��د وب���اأق���ل الأع�������داد امل��م��ك��ن��ة، مب���ا فيها 

ج��ل�����س��ات جم��ل�����س ال�������وزراء ال���ت���ي ���س��ت��ب��داأ م��ن 

الثالثاء عن بعد.

يف  ال������زي������ارات  م���ن���ع  مت  اأن�������ه  اإىل  واأ�������س������ار 

اآل��ي��ات  واي��ج��اد  اآخ���ر،  ا���س��ع��ار  حتى  امل�ست�سفيات 

واأ����س���ال���ي���ب اأخ�������رى ل��ت��خ��ف��ي��ف الك���ت���ظ���اظ يف 

امل�ست�سفيات،.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط - وكاالت

اأن خ��ط��وة  ع��ل��ى  ك���ت���اب وحم���ل���ل���ون  ي��ج��م��ع 

للمقاومة  امل��وح��دة  الوطنية  ال��ق��ي��ادة  ت�سكيل 

ال�����س��ع��ب��ي��ة ب���ع���د اج���ت���م���اع الأم�����ن�����اء ال��ع��ام��ني 

ل��ل��ف�����س��ائ��ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ����س���ت���ك���ون راف���ع���ة 

الوطني. للم�سروع 

�ست�سكل  اخل���ط���وة  ه���ذه  اأن  ه�����وؤلء  وي����رى 

التطبيع  ورف�����س  للمقاومة  ج��دي��دة  م��رح��ل��ة 

الحتالل. مع 

�سويرجو  الفقار  ذو  واملحلل  الكاتب  ويذكر 

يف  الوطنية  ال��روح  »�سرفع  اخلطوة  ه��ذه  اأن 

بقيادته  ال�سارع  و�ستعزز  الفل�سطيني،  ال�سارع 

والن��ح��دار  ال��راخ��ي  م��ن  الكثري  �سابها  التي 

مرات«.  لعدة  والف�سل  ال�سابق  ال�سلوك  نتيجة 

ويعتر اأن جناح هذه اخلطوة يعني اأن امل�سافة 

لفًتا  �سيقة،  اأ�سبحت  وال�سعب  ال��ق��ي��ادة  ب��ني 

ت�ستند  جديدة  مبرحلة  البدء  ميكن  اأن��ه  اإىل 

امل�ساومة.  ع��ن  بعيدا  امل��واج��ه��ة  اإىل  بالأ�سا�س 

خل�ست  ال��ق��ي��ادة  ب��اأن  م��وؤ���س��ًرا  »ه��ن��اك  ويو�سح 

الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارات  ع��ل��ى  امل���راه���ن���ة  اأن  اإىل 

املراهنة  واأن  انتهت،  الحتالل  وعلى  املتعاقبة 

اجل��دي��دة ���س��ت��ك��ون ع��ل��ى ال�����س��ارع ول��ي�����س��ت على 

ال�سيا�سية«.  القيادة 

التفا�صيل �ص »9«

3



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االثنني  14 / 9 / 2020 

الرزاز يؤكد أهمية المشروع في تهيئة الشباب لدخول سوق العمل

الغرايبة: دعم برنامج خدمة علم ببرامج مهارات تقنية لجانب التدريب المهني
والوظائف« والتكنولوجيا  »الشباب  مشروع  تطلق  الحكومة 

 رئيس هيئة األركان يزور جامعة الحسين التقنية

كلنا األردن والمستقلة لالنتخابات تعقدان جلسات حوارية 

 بحث التعاون بين المواصفات والمقاييس والمهندسين الزراعيين

 بتوجيهات ملكية.. نقل الفنان 
الختوم لـ»الحسين الطبية«

 القبض على وافد قتل شخصا من ذات جنسيته

 اربد: اختتام دورة تدريب 
مدربين في برنامج مهاراتي

االنباط-عمان

اأطلقت احلكومة برعاية رئي�س الوزراء 

االأحد م�سروع  ام�س  الرزاز  الدكتور عمر 

والوظائف”،  والتكنولوجيا  “ال�سباب 
ود�سنت ر�سميا اأول مكونات امل�سروع الذي 

االأردن  منو  حوافز  “برنامج  ا�سم  يحمل 

الرقمي. القطاع  منو  “ لت�سجيع 
و���س��ي��ج��ري االإع����ان ت��ب��اع��ا يف م��راح��ل 

للم�سروع  االأخ����رى  امل��ك��ون��ات  ع��ن  الح��ق��ة 

ال�سركات  مل�ساعدة  ب��رام��ج  تت�سّمن  التي 

ال��ن��ا���س��ئ��ة، وت���ط���وي���ر امل����ه����ارات ال��رق��م��ي��ة 

ل��ل�����س��ب��اب وط����اب امل����دار�����س احل��ك��وم��ي��ة، 

اعلنت  ال��ذي  العلم  خدمة  برنامج  ودع��م 

احل���ك���وم���ة اال����س���ب���وع امل���ا����س���ي ع���ن اإع�����ادة 

. تفعيلها

الذي  الوقت  يف  امل�سروع  اطاق  وياأتي 

ا�سا�سيا  ع��م��ودا  ال��رق��م��ن��ة  ف��ي��ه  اأ���س��ب��ح��ت 

ل��ل��ن��م��و االق����ت���������س����ادي ول���ت���وف���ري ف��ر���س 

التكنولوجيا  جت���اوز  م��ع  ب��ع��دال��ة  ال��ع��م��ل 

واالن�����رتن�����ت ل���ك���ل احل�������دود اجل���غ���راف���ي���ة 

من  واال�ستفادة  ولاندماج  وال�سيا�سية، 

من��و االق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي ال��ع��امل��ي، يف بلد 

من  ب��اأك��ر  التكنولوجيا  ق��ط��اع  ف��ي��ه  من��ا 

خم�سة اأ�سعاف منو االقت�ساد يف ال�سنوات 

اخلم�س االأخرية.

“برنامج  م�����س��روع  اط�����ار  يف  وت���ن���درج 

ب���رام���ج  ث����اث����ة  االردن”  من����و  ح����واف����ز 

االأردن  منو  “حوافز  برنامج  هي  فرعية، 

االأردن-  من���و   “ ب��رن��ام��ج  كفاءات”،   -

“منو  وب���رن���ام���ج  لاأ�سواق”،  ال���و����س���ول 

االأردن - من�سات العمل احلرة”.

واأّك�����د رئ��ي�����س ال������وزراء ال��دك��ت��ور عمر 

ال��������رزاز يف ك��ل��م��ت��ه خ�����ال االإط��������اق يف 

من  ع��دد  بح�سور  ال��ي��وم،  ال���وزراء  رئا�سة 

الوزراء، فيما ح�سره عرب تقنية االت�سال 

امل���رئ���ي مم��ث��ل��ون ع���ن ق���ط���اع االت�����س��االت 

امل�سروع  ه��ذا  اأن  املعلومات،  وتكنولوجيا 

يعد وطنيا بامتياز الأن بنوده ترتبط مبا 

لدخول  �سبابنا  لتهيئة  احلكومة  تقدمه 

العمل. �سوق 

امل�سروع  مييز  ما  اأن  اإىل  ال��رزاز  واأ�سار 

ه���و ال�����س��راك��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة ب���ن ال������وزارات 

وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س املعنية بقطاع 

الفتا  املعلومات،  وتكنولوجيا  االت�ساالت 

ت�سغيل  يف  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ال�����س��رك��ات  دور  اإىل 

���س��ب��اب��ن��ا و���س��اب��ات��ن��ا يف مرحلة  امل��ئ��ات م��ن 

االأخرى  القطاعات  ت�ساءلت فيها فر�سة 

بالت�سغيل.

اأن قطاع االت�ساالت وتكنولوجيا  واأكد 

امل��ع��ل��وم��ات ي��ع��د م��ن ال��ق��ط��اع��ات ال��واع��دة 

م���ا يتطلبه  م���ع  ي��ت��م��ا���س��ى  اأن����ه  وال���س��ي��م��ا 

ال��ق��رن احل���ادي وال��ع�����س��ري��ن م��ن م��ه��ارات 

بوجود  �سواء  ُبعد  عن  العمل  على  تعتمد 

جائحة كورونا اأو غريها.

ج���زءا  اأن  اإىل  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ول��ف��ت 

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  “ال�سباب  م�����س��روع  م���ن 

امل��در���س��ي،  بالتعليم  يتعلق  والوظائف” 

يف  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة  ت�����س��ع  اإذ 

ال�������س���ن���وات  ال���ن���ظ���ر يف  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ت���ه���ا 

للرتكيز  الدرا�سية  املرحلة  من  االأخ��رية 

على العمل املهني والتقني، بهدف تخريج 

�سبابنا و�ساباتنا من املدار�س بثقافة عمل 

التاأكيد  ال حتتوي على ثقافة العيب، مع 

ال�سيفية  ال��ن�����س��اط��ات  تت�سمن  اأن  ع��ل��ى 

واكت�ساب  التفاعل  للطلبة  والامنهجية 

اأ�سا�سية. مهارات 

اأي�����س��ا  امل�����س��روع ي��ت�����س��م��ن  واأ����س���اف اأن 

خدمة العلم التي اأطلقت االأ�سبوع املا�سي 

بال�سبط  ت���ب���داأ  خم��ت��ل��ف��ة  ج���دي���دة  ب��ح��ل��ة 

وال���رب���ط واالن��ت��م��اء وال��ع��م��ل يف امل��ي��دان، 

�سوق  يتطلبها  مهارات  باكت�ساب  وتنتهي 

العمل يف خمتلف القطاعات.

واأ��������س�������اد رئ����ي���������س ال��������������وزراء ب���ق���ط���اع 

واأرقام  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�ساالت 

ال��ت�����س��غ��ي��ل ال���ت���ي ي��ح��ق��ق��ه��ا وق���درت���ه على 

اإىل  م�����س��ريا  ل��ل��خ��ارج،  اخل��دم��ات  ت�سدير 

يتحدث  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جالة  اأن 

ا�ستغال  واأهمية  القطاع  ه��ذا  عن  دائما 

يقدمها  ال���ذي  الت�سغيل  لفر�س  �سبابنا 

على  مثنيا  املطلوب،  بال�سكل  وا�ستثمارها 

على  القائمة  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال����وزارات  دور 

هذا امل�سروع.

وقال وزير االقت�ساد الرقمي والريادة 

ل��ل��ت��ح��ول  اإن  ال��غ��راي��ب��ة  امل��ه��ن��د���س م��ث��ن��ى 

ال��رق��م��ي وال��رق��م��ن��ة ال���ي���وم وق���ع���ا واإث����را 

ك��ب��ريا يف اإي���ج���اد ف��ر���س ال��ع��م��ل وب��ع��دال��ة 

“فعلى  امل��م��ل��ك��ة،  حم���اف���ظ���ات  ج��م��ي��ع  يف 

باإيجاد  التكنولوجيا  �سمحت  املثال  �سبيل 

�سهري  ع��م��ل يف  ف��ر���س��ة   1500 م��ن  اأك���ر 

وكانت  وحملّية،  عاملية  ب�سركات  االإغ��اق 

اأغ��ل��ب ه��ذه الوظائف ه��ي خ��دم��ات جرى 

يعزز  ما  االأردن  خ��ارج  الأعمال  ت�سديرها 

عملة  بجلب  التجاري  ميزاننا  و�سع  من 

للوطن”. �سعبة 

وح���������ول اه����م����ي����ة اإت������اح������ة اخل�����دم�����ات 

احلكومية ب�سرعة وجودة عالية للجميع، 

قال الغرايبة: اإن التحّول الرقمي مل يعد 

امل�ستقبل،  واإمنا �سرورة لل�سري نحو  ترفاً 

اأوىل  ال��ي��وم  تطلق  احلكومة  اأن  مو�سحا 

والتكنولوجيا  “ال�سباب  م�سروع  مكونات 

منو  ح��واف��ز  “برنامج  وه��و  والتوظيف” 

اأن�سطة امل�سروع واملعنية  االأردن” كباكورة 

ب��ت�����س��ج��ي��ع من���و ال���ق���ط���اع ال���رق���م���ي ح��ي��ث 

يندرج حتت مظلة هذا الربنامج الرئي�س 

اليوم  ينطلق  اأولها  فرعية  برامج  ثاثة 

 – االردن  “حوافز منو  ا�سم  ر�سميا حتت 

كفاءات “.

ال��ي��وم  ال���ذي نطلقه  امل��ك��ّون  واأ����س���اف: 

لل�سركات  النمو  خطط  دع��م  اإىل  ي��ه��دف 

ال��رق��م��ي��ة وت��و���س��ع��ه��ا وحت��ف��ي��ز ال�����س��رك��ات 

جديدة  عمل  فر�س  اإيجاد  على  الرقمية 

تقدمي  خ��ال  م��ن  ال��رق��م��ي  االقت�ساد  يف 

منح للتوظيف بحيث ُتغطي ما ي�سل اإىل 

50 باملئة من رواتب املوظفن اجلدد ملدة 

خمتلف  وت�سمل  اأ���س��ه��ر،   6 اإىل  ت�سل  ق��د 

بغ�س  ال�سركات  حتتاجها  التي  الوظائف 

النظر عن �سني اخلربة املطلوبة”.

�ستطلق  ال������وزارة  اأن  ال��غ��راي��ب��ة  واأك�����د 

احلايل  ال�سهر  خال  امل�سروع  خال  من 

وامل����ق����ب����ل ب����رن����اجم����ي ح�����واف�����ز اآخ�����ري�����ن، 

وه��م��ا ب��رن��ام��ج “ من��و االأردن-ال���و����س���ول 

ال�سركات  لدعم  يهدف  الذي  لاأ�سواق” 

االأردنية وبخا�سة النا�سئة منها للو�سول 

وال���ع���امل���ي���ة،  االإق���ل���ي���م���ي���ة  االأ�������س������واق  اإىل 

االأعمال  ات  االأردن-من�سّ منو  وبرنامج” 

والن�ساء  ال�سباب  توظيف  لدعم  احلّرة” 

بال�سراكة مع موؤ�س�سات املجتمع املدين.

امل��ك��ون��ات  �ستطلق  احل��ك��وم��ة  اإن  وق���ال 

وال��وظ��ائ��ف  “ال�سباب  مل�����س��روع  االأخ�����رى 

اأن��ه��ا  م����وؤك����دا  ت���ب���اع���ا،  والتكنولوجيا” 

خا�سا  ب��رن��اجم��ا  امل��ق��ب��ل  ال�����س��ه��ر  �ستطلق 

للم�ستثمرين  للو�سول  النا�سئة  لل�سركات 

العاملية. واالأ�سواق 

لقطاع  امل���ه���ارات  جمل�س  رئ��ي�����س  وق���ال 

االت���������س����االت وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���ل���وم���ات 

اإن احل��ك��وم��ة  ن�����س��ي��وات  ع����اء  ال���دك���ت���ور 

����س���ارك���ت امل���ج���ل�������س يف ط���ري���ق���ة ت�����س��م��ي��م 

اال�ستفادة  جداً  املفيد  من  وكان  امل�سروع، 

منّوا  اأوج��دت  التي  الهندية  التجربة  من 

اإىل  بالهند، م�سريا  القطاع  كبرياً يف هذا 

الفجوة  حتديد  يف  بدورنا  للقيام  التطلع 

م����ع ح����اج����ات ال�������س���وق واق��������رتاح ب���رام���ج 

خال  تباعا  عنها  �سيعلن  التي  التدريب 

على  الرتكيز  �سرورة  مع  املقبلة،  املرحلة 

املهارات احلياتية يف هذه الربامج.

واّك������د امل��م��ث��ل امل��ق��ي��م ل��ل��ب��ن��ك ال����دويل 

يذّلل  امل�سروع  اأن  اأبو كميل  باالإنابة، علي 

والطلب،  العر�س  �سعيدي  على  العقبات 

م���ن خ����ال ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ت��ّوّف��ر 

تعزيز  وعلى  جهة،  من  الرقمية  املهارات 

توفري  وبالتايل  الرقمي،  االقت�ساد  منو 

فر�س العمل والدخل من جهة اأخرى.

ال�����س��ب��اب   “ م�������س���روع  ان  اإىل  ي�������س���ار 

بتمويل  ياأتي  والوظائف”  والتكنولوجيا 

مليون   200 ب��ق��ي��م��ة  ال����دويل  ال��ب��ن��ك  م��ن 

دوالر.

“برنامج  ت��ف��ا���س��ي��ل  ع��ل��ى  ول���اط���اع 

ح��واف��ز من��و االردن” م��ن خ��ال ال��راب��ط 
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مثنى  وال��ري��ادة  الرقمي  االقت�ساد  وزراء 

ال���غ���راي���ب���ة، وال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث 

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

وال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال���دك���ت���ور ت��ي�����س��ري 

ال���وزراء  رئا�سة  ل�سوؤون  ودول���ة  النعيمي، 

البطاينة،  ن�سال  والعمل  الداوود،  �سامي 

ال��دك��ت��ور  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  والتخطيط 

وزارة  ع������ام  واأم��������ن  ال����رب���������س����ي،  و�����س����ام 

االق���ت�������س���اد ال���رق���م���ي وال�����ري�����ادة ���س��م��رية 

وت��ط��وي��ر  تنمية  ه��ي��ئ��ة  ورئ��ي�����س  ال��زع��ب��ي، 

قي�س  الدكتور  والتقنّية  املهنّية  امل��ه��ارات 

جمعية  م��دي��ري  هيئة  ورئي�س  �سفا�سفة، 

���س��رك��ات ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات واالت�����س��االت 

حوامدة،  ب�سار  الدكتور  )اإنتاج(  االأردنية 

حممد  واالإب���داع  ال��ري��ادة  جمعية  ورئي�س 

لقطاع  امل��ه��ارات  جمل�س  ورئي�س  ال�ساكر، 

االت���������س����االت وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���ل���وم���ات 

الدكتور عاء ن�سيوات واأع�ساء املجل�س.

االنباط-عمان

 اأك���د رئ��ي�����س هيئة االأرك�����ان امل�����س��رتك��ة، ال��ل��واء 

اأهمية روؤى �سمو  اأحمد احلنيطي،  الركن يو�سف 

الداعمة  االأم��ري احل�سن بن عبداهلل  العهد  ويل 

لل�سباب االأردين يف املجاالت كافة، خا�سًة يف جمال 

احل�سن  جامعة  باإن�ساء  املتمثل  التقني  التعليم 

الهند�سة  يف  مهاراتهم  وتاأهيل  لتطوير  التقنية 

والتكنولوجيا وعلم احلا�سوب.

اإع��ج��اب��ه ب��ن��م��وذج اجل��ام��ع��ة ونوعيته،  واب����دى 

يف  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  تعزيز  ���س��رورة  اإىل  م�سرياً 

جمال التعليم التقني بن القوات امل�سلحة وجامعة 

احل�سن التقنية.

ج���اء ذل���ك خ���ال زي����ارة رئ��ي�����س هيئة االأرك����ان 

اإىل ج��ام��ع��ة احل�سن  االأح������د،  ام�����س  امل�����س��رتك��ة، 

التقنية يف جممع االأعمال، لتو�سيع اآفاق التعاون 

االأكادميي يف جمال التكنولوجيا والهند�سة وعلم 

احلا�سوب، بن القوات امل�سلحة االأردنية - اجلي�س 

العربي وجامعة احل�سن التقنية.

وا���س��ت��م��ع ال���ل���واء ال��رك��ن احل��ن��ي��ط��ي اإىل �سرح 

م��ف�����س��ل م���ن ن���ائ���ب رئ��ي�����س اجل���ام���ع���ة ل��ل�����س��وؤون 

االأك��ادمي��ي��ة ال��دك��ت��ور اإ���س��م��اع��ي��ل احل��ن��ط��ي، ح��ول 

وال��درج��ات  وبراجمها  اجلامعة  تاأ�سي�س  م��راح��ل 

العلمية التي متنحها للخريجن، واأهم اإجنازاتها 

م��ن خال  اإىل حتقيقها  ت�سعى  ال��ت��ي  واالأه�����داف 

�سوق  ورف���د  التقني،  التعليم  تطوير  يف  االإ���س��ه��ام 

التخ�س�سات  يف  وامل��وؤه��ل  امل���درب  بال�سباب  العمل 

العمل  اأ���س��واق  حتتاجها  التي  التطبيقية  التقنية 

العلمية  امل�ستجدات  ملواكبة  واالإقليمية،  املحلية 

احل��دي��ث��ة، م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اجل����ودة وامل�����س��ت��وى 

العايل لرباجمها.

وج�����ال ال����ل����واء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي يف م��راف��ق 

ومراكز اجلامعة، بدءاً من املركز االأردين الهندي 

االأج��ه��زة  ب��اأح��دث  املجهز  املعلومات  لتكنولوجيا 

العماق  احل��ا���س��وب  منها  امل��ت��ق��دم��ة،  احلا�سوبية 

)ال�����س��وب��رك��م��ب��ي��وت��ر( ال�����ذي ي�����س��اع��د اجل��ام��ع��ات 

الدولة  وموؤ�س�سات  واخلا�سة  احلكومية  االأردنية 

امل�ساغل  اإىل  اإ���س��اف��ًة  ال��ع��ل��م��ي،  ال��ب��ح��ث  يف جم���ال 

ب��االأج��ه��زة  وامل����زودة  للجامعة  التابعة  الهند�سية 

واملعدات ال�سناعية لتدريب الطلبة عملياً يف جمال 

الهند�سة وال�سناعات، مروراً مبركز التميز للريادة 

وم�سرعة  حا�سنة  على  يحتوي  ال���ذي  واالب��ت��ك��ار 

اأعمال الأكر من 25 �سركة اأردنية نا�سئة خمت�سة 

يف جمال هند�سة التكنولوجيا.

ي�سار اإىل اأن جامعة احل�سن التقنية هي اإحدى 

مبادرات موؤ�س�سة �سمو ويل العهد االأمري احل�سن 

ب��ن ع��ب��داهلل وال��ت��ي ال ت��ه��دف اإىل حتقيق ال��رب��ح 

تقني  تعليم  لتقدمي   2016 ع��ام  واأن�سئت  امل����ادي، 

موؤهلن  بطلبة  والعاملية  املحلية  االأ���س��واق  يرفد 

احلا�سوب  وعلم  الهند�سة  العمل يف جمال  ل�سوق 

وتخ�س�سات اأخرى.

ح�سر الزيارة رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة ويل 

موؤ�س�سة  ع��ام  ومدير  نقل،  غ�سان  املهند�س  العهد 

ويل العهد الدكتورة متام منكو، وعدد من �سباط 

القوات امل�سلحة االأردنية- اجلي�س العربي واأع�ساء 

جمل�س اأمناء جامعة احل�سن التقنية.

االنباط-عمان

ال������ذراع  االأردن  ك��ل��ن��ا  ����س���ب���اب  ه��ي��ئ��ة  ع���ق���دت   

للتنمية،  الثاين  عبداهلل  امللك  ل�سندوق  ال�سبابي 

بالتعاون مع الهيئة امل�ستقلة لانتخابات، �سل�سلة 

ال�سبابية  امل�ساركة  ح��ول  النقا�سية  اجلل�سات  من 

يف االن��ت��خ��اب��ات ودور امل����راأة االأردن���ي���ة يف ال��ربمل��ان 

امل�ساركة باالنتخابات  االأردين يف تعزيز  واالإع��ام 

عرب من�سة )زوم(.

واأ�سار ع�سو جمل�س مفو�سي الهيئة امل�ستقلة 

ال��دور  اإىل  اأب��و ف��ار���س،  لانتخاب، الدكتور زه��ري 

الفَعال الذي ميثله القطاع ال�سبابي يف االنتخابات، 

الإب���راز  امل���راح���ل  خمتلف  يف  م�ساركتهم  واأه��م��ي��ة 

ح�سورهم اأكر يف امل�سهد ال�سيا�سي، ووجود هيئة 

�سباب ُكلنا االردن التي تعد �سريكا ا�سرتاتيجيا يف 

بالغ  د�ستوريا  ا�ستحقاقا  التي متثل  العملية  هذه 

االأهمية.

ولفت اأبو فار�س اإىل اأن موقف االإعام بجميع 

اأ���س��ك��ال��ه م��ه��م ج����داً يف ال��ت��وع��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

املتاحة،  ال��و���س��ائ��ل  مبختلف  املجتمعات  وتثقيف 

اأنه يعد احدى الو�سائل االأ�سا�سية لتعزيز  خا�سة 

الدميقراطية والرقيب عليها وهو العن�سر الفعال 

لتنفيذ العملية االنتخابية بنجاح. واأو�سح ع�سو 

ل��ان��ت��خ��اب،  امل�ستقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ف��و���س��ي  جم��ل�����س 

ال�سباب  “جل�سة  ت��راأ���س  ال���ذي  احل�سيني،  ع��م��ار 

والتطبيق”،  ال��واق��ع  ب��ن  االنتخابية  وامل�����س��ارك��ة 

الدعاية  تنظم  التي  والقوانن  التعليمات  ماهية 

االنتخابية، وال�سقف املايل للحمات االنتخابية، 

واآل��ي��ة االق����رتاع وال���ف���رز، و���س��م��ان ال��ن��زاه��ة التي 

تتبعها الهيئة بهدف رفع ن�سبة امل�ساركة ال�سعبية 

جمل�س  ع�سو  وقالت  الدميقراطية.  العملية  يف 

الدكتورة  لانتخاب،  امل�ستقلة  الهيئة  مفو�سي 

االأردنية العب  “املراأة  عبري دبابنة، خال جل�سة 

اأ�سا�سي يف اخلارطة االنتخابية” اإن فر�س الن�ساء 

للو�سول اإىل الربملان، وكيفية ت�سكيل قوائم قوية، 

متكنهّن من الفوز تناف�ًسا اإذا حققّن اأعلى االأ�سوات 

بالدائرة اأو الكوتا،.

ونوه مدير هيئة �سباب ُكلنا االأردن، عبدالرحيم 

ال�����زواه�����رة، ب�����اأن ال��ه��ي��ئ��ة اأع������دت جم��م��وع��ة من 

برنامج  �سمن  النقا�سية،  واجل��ل�����س��ات  ال��ل��ق��اءات 

ال�سبابية  امل�ساركة  لت�سجيع  والتثقيف،  التوعية 

يف االنتخابات النيابية، واإ�سراكهم يف ن�سر الوعي 

املجتمعي بق�سايا االإ�ساح اإمياناً بدورهم املحوري 

يف التنمية.

االنباط-عمان

املوا�سفات  موؤ�س�سة  عام  مدير  بحثت 

الزهري، ام�س  املهند�سة عبري  واملقايي�س 

الزراعين  املهند�سن  نقيب  مع  االأح��د، 

التعاون  الفاحات  عبدالهادي  املهند�س 

امل�سرتك.

املوؤ�س�سة  اإن  الزهري،  املهند�سة  وقالت 

تويل االهتمام البالغ للتعاون مع النقابة 

على خمتلف ال�سعد مبا يخدم امل�سلحة 

العامة ويذلل جميع ال�سعوبات لتقدمي 

املثلى للمواطنن. اخلدمة 

ب������دوره، اأ����س���اد امل��ه��ن��د���س ال��ف��اح��ات 

مبينا  املوؤ�س�سة،  تبذلها  ال��ت��ي  باجلهود 

اأهمية الت�ساركية التي تعتمدها املوؤ�س�سة 

القيا�سية  املوا�سفات  اإع��داد  يف  والنقابة 

عن  ال�سادرة  االأردنية  الفنية  والقواعد 

املوؤ�س�سة.

ويف خ���ت���ام ال��ل��ق��اء ���س��ّل��م��ت امل��ه��ن��د���س��ة 

من  ع��دداً  الفاحات  واملهند�س  الزهري 

امل�ساركن  املوؤ�س�سة  ملوظفي  ال�����س��ه��ادات 

بدورات تدريبية.

االنباط-عمان

الثاين  امل��ل��ك ع��ب��داهلل  بتوجيهات م��ن ج��ال��ة 

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، اوعز رئي�س هيئة 

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

احلنيطي، بنقل الفنان االأردين حممد اخلتوم اإىل 

مدينة احل�سن الطبية. 

الفنان  امللكية  ك��وادر اخلدمات الطبية  ونقلت 

اخل��ت��وم م��ن م��ن��زل��ه ال��ك��ائ��ن يف اإح����دى �سواحي 

م��زودة  اإ�سعاف  �سيارة  بوا�سطة  ع��م��ان،  العا�سمة 

م��دي��ن��ة احل�سن  اإىل  ب��ف��ري��ق ط��ب��ي ومت��ري�����س��ي 

الطبية.

وثمن ذوو اخلتوم مواقف جالة القائد االعلى 

امل�سرفة ومكارمه ال�سامية، معربين عن �سكرهم 

– اجلي�س  االأردن��ي��ة  امل�سلحة  بالقوات  واعتزازهم 

نا�سدوا  ال��ف��ن��ان اخل��ت��وم  اأن ذوي  ي��ذك��ر  ال��ع��رب��ي. 

امللك عبد  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  جالة 

اهلل الثاين عرب و�سائل االإعام ومواقع التوا�سل 

الطبية  احل�سن  مدينة  اإىل  بنقله  االج��ت��م��اع��ي 

ال�ستكمال عاجه.

االنباط-عمان

األقت اإدارة البحث اجلنائي القب�س على �سخ�س 

من جن�سية عربية اقدم على قتل �سخ�س من ذات 

اجلن�سية.

االمن  با�سم مديرية  االعامي  الناطق  وق��ال 

ال��ع��ام يف ب��ي��ان ام�����س االح����د، اإن م��ع��ل��وم��ات وردت 

قيام  ح���ول  اجل��ن��ائ��ي  ال��ب��ح��ث  ادارة  يف  للعاملن 

اآخ���ر م��ن ذات  ع��رب��ي��ة، بقتل  �سخ�س م��ن جن�سية 

اجلن�سية يف احدى مناطق �سرق العا�سمة.

وا���س��اف اإن���ه ج��رى على ال��ف��ور حت��دي��د موقع 

واع��رتف  عليه،  القب�س  اأُل��ق��ي  حيث  ب��ه،  امل�ستبه 

بالتحقيق معه بطعن �سخ�س من جن�سية عربية 

يف احد املنازل �سرق العا�سمة، اثر خافات وقعت 

بينهما، ومت التوجه للمكان وُعر على املغدور وقد 

اثر تعر�سه لعدة طعنات وما زالت  ف��ارق احلياة، 

التحقيقات جارية.

االنباط - اربد

 اخ��ت��ت��م��ت يف ب��ي��ت ���س��ب��اب اإرب�����د ام�����س االح���د، 

فعاليات دورة تدريب مدربن يف برنامج مهاراتي، 

مع  بالتعاون  اإرب���د  �سباب  مديرية  نظمتها  التي 

ووزارة  ال�سام  اأجيال  وهيئة  اليوني�سيف  منظمة 

ان  ارب���د،  �سباب  بيان عن مديرية  وق��ال  ال�سباب. 

على  ا�ستملت  اأي���ام،  ا�ستمرت خم�سة  التي  ال���دورة 

الرقمية  امل��ه��ارات  ا�ساليب  على  امل�ساركن  تدريب 

اأجل  والريا�سة من  االجتماعي  واالبتكار  واملالية 

االجتماعي  االت�سال  مواقع  وا�ستخدام  ال�سام، 

التي  التطورات  ملواكبة  وذل��ك  زووم،  تطبيق  عرب 

ح�سلت نتيجة جائحة كورونا.

ب��رن��ام��ج م���ه���ارات���ي، ي��ه��دف اىل  اأن  ي�����س��ار اىل 

ب��ن��اء ورف����ع ق����درة ال��ع��ام��ل��ن يف م���راك���ز ال�����س��ب��اب 

ب�����س��ك��ل م�����س��ت��م��ر، م���ن خ����ال رف���ده���م ب���ع���دد من 

الربامج التدريبية، وتزويدهم باملهارات واملعارف 

نحو  وحت�سينها  بكفاءة  وظائفهم  الأداء  ال��ازم��ة، 

االأف�سل، اإ�سافة اىل رفع �سوية اخلدمات املقدمة 

خمتلف  م���ع  الت�سبيك  ط��ري��ق  ع���ن  ل��ل��م��ت��درب��ن، 

املوؤ�س�سات واملنظمات العاملة مل�سلحة فئة اليافعن 

وال�سباب.
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يف  اخللل  لت�صويب  اأخ��اق��ي��ة  وانتفا�صة  ق��ومي  وطني  �صلوك  ه��ي  العلم  خدمة 

نبًا يف  تدفع  بل هي �صريبة  والثقافية،  واالقت�صادية  االجتماعية  القيم  منظومة 

وق�صائد  والروايات  بالق�ص�ص  تذكر  ِمّنة  لي�صت  وهي  والت�صغيل.  التحرير  اأوق��ات 

وال��ه��وي��ة، وخدمة  وال���راب  واالن��ت��م��اء  ال��دول��ة  ب�صيط جت��اه  واج���ب  ���ا  واإنمَّ ال�صعر، 

الر�صانة  يف  قيمّية  و�صوابط  وطنية  اأ�ص�ص  على  ال��ذات  لبناء  متقنة  �صناعة  العلم 

ومنطلقات  العامة،  اخلدمة  م�صامني  وتقدير  وال�صرب،  املوقف  وتقدير  وااللتزام، 

البناء الوطني، وتقدم للوطن جيًا موؤهًا للولوج اإىل امل�صتقبل امل�صرق يف التحدي 

والعطاء.

الدوافع االقت�صادية ال تكفي وحدها لتربير تفعيل العمل بقانون خدمة العلم، 

وتثري  مت�صرعة  تكون  قد  خ��ي��ارات  تقدم  التي  والوطنية  االقت�صادية  وال��درا���ص��ات 

حفيظة الكثري من الفئات امل�صتهدفة يف �صوء املعلومات االأولية امل�صربة عن الفئات 

امل�صتثناة من تطبيق اأحكام القانون. واالأهم من ذلك اأن مربرات تفعيل خدمة العلم 

الوالء  الوطنية وتر�صيخ قيم  اإىل جنب مع متطلبات الربية  اأن ت�صري جنباً  يجب 

الفقراء  على  القانون  اأح��ك��ام  تطبيق  بح�صر  تتاأّتى  اأن  ميكن  ال  وتلك  واالن��ت��م��اء؛ 

واملتعلمني  والفقراء  االأثرياء  بني  والثقايف  االجتماعي  التاقح  اأن  بل  واملعوزين، 

وغريهم وما نتج عنه من متازج اإيجابي وتر�صيخ لقيم العي�ص امل�صرك هي اإحدى 

النتائج االإيجابية لتطبيق القانون يف �صبعينات وثمانينات القرن املا�صي.

بل  تطبيقها،  تنوي  التي  العلم  خدمة  فل�صفة  يف  النظر  تعيد  اأن  احلكومة  على 

فيه  ات�صعت  وقت  امل�صتثناة يف  الفئات  تنوي حتديد  عندما  الهوينا  اأن مت�صي  عليها 

حاجة  اأكرث  االأغنياء  اأبناء  اأ�صبح  رمبا  بل  والفقراء،  االأغنياء  بني  الطبقية  الهّوة 

لتطبيق قانون خدمة العلم يف �صوء هذا االنفات القيمي الذي نلحظه يف ال�صنوات 

االأخرية وال�صطط ال�صلوكي الناجم عن التقاء االإ�صباع والفراغ يف الفئة ذاتها. ولعل 

خلو هذه الدرا�صة من تو�صيات علماء النف�ص واالجتماع �صتوؤدي اإىل نتائج مرعبة 

من تنامي الهوة الطبقية وانفات خطاب املواطنة من �صوابط العي�ص امل�صرك.

اأ�ص�ص عمرية  اإىل  ي�صتند  اأن  العلم ينبغي  امل�صمولة بقانون خدمة  الفئات  تق�صيم 

خها الد�صتور واأّكد  اأو اختيارية، اأّما عندما تكون اإلزامية، فقواعد امل�صاواة التي ر�صمَّ

ال�صاأن  بهذا  تتخذه احلكومة  اأي قرار قد  تكون حا�صرة يف  اأن  الواجب  عليها ومن 

اأو غريه، الأن فل�صفة خدمة العلم تقوم على فكرة �صريبة الدم من خال التاأهيل 

يف  عادلة  اأ�صاليب  وانتهاج  التف�صري  يف  التفرد  وغياب  اأحياناً،  واحل��ريف  الع�صكري 

البطالة  و�صغوط  االقت�صادي  الهاج�ص  وراء  االجن��رار  وع��دم  والتق�صيم  االختيار 

فقط، والتي ال تكفي وحدها التخاذ قراراً بهذا احلجم من امل�صوؤولية الوطنية.

الفقراء  البطالة والتخفيف على  جميل هو حر�ص احلكومة على تخفيف عبء 

التوحد  اأن يكون هذا احلر�ص مغلمَّفاً مب�صامني قواعد  العي�ص، ولكن يجب  �صظف 

َمعني  ال����دوام  على  �صكلت  ال��ت��ي  العلم  وخ��دم��ة  امل�����ص��رك،  العي�ص  و�صبل  ال��وط��ن��ي 

وم��داد  وال��دم  العرق  مزيج  الكينونة  اإىل  واأ�صافت  خلت  لعقود  الوطنية  الرجولة 

ة الأوجاع اأم قي�ص ويعانق احلداء  القلم حتى اأ�صحت قلعة الكرك تنت�صر غري ذي مرمَّ

وطننا  اهلل  وحمى  اإرب��د.  وتل  والعي�ص  وح�صبان  البلقاء  اأف��راح  الوطن  �صحراء  يف 

احلبيب من كل �صوء..!

د. طالل طلب الشرفات

 هل ستبقى ضريبة الدم 
ِحكرًا على الفقراء

االنباط-عمان

تغريدة  الدكتور خليف اخلوالدة يف  قال 

عرب ح�صابه على توير

يردد معظم اأ�صحاب املعرفة واالخت�صا�ص 

القول باأنه علينا املفا�صلة بني “التعاي�ص” اأو 

“االإغاق”..
م��رة اأخ���رى اأق���ول اأن���ه ال ي�صلح لنا اب��دا 

من  فلي�ص  للتعاي�ص،  ال  ذل���ك..  وال  ه��ذا  ال 

ناهيك  ال��ن��ا���ص  ب����اأرواح  الت�صحية  ال��وج��اه��ة 

عن تكلفة هذا اخليار.. وال لاإغاق، فلي�ص 

لو  االقت�صاد حتى  وق��ف عجلة  من احلكمة 

ل�صاعات..

ما يلزمنا على ما اعتقد حل خمتلف باأن 

نبقي عجلة االقت�صاد واحلياة اليومية تدور 

ولكن �صمن �صوابط:

اأولها: حتقيق التباعد اجل�صدي املطلوب 

اخل���دم���ات..  وت���ق���دمي  الت�صنيع  م���واق���ع  يف 

العاملني يف  ب��ني  ال��وق��ائ��ي  التباعد  واأق�����ص��د 

امل�صانع واماكن تقدمي اخلدمات..

تتطلب  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  ثانيها: 

تواجد طالبيها مدة تقل من ١٠ دقائق.. واإذا 

زادت مدة التواجد عن ذلك، فيتم تقدميها 

ب��ع��د.. واالل���ت���زام ب��ذل��ك مل��دة  لطالبيها ع��ن 

متتد من ا�صبوعني اإىل ثاثة اأ�صابيع..

بعد  عن  للتعلم  الكامل  التحول  ثالثها: 

يف اجلامعات واملدار�ص واللقاءات والفعاليات 

والتدريب وذلك ملدة متتد من ا�صبوعني اإىل 

ثاثة اأ�صابيع..

الوباء  انت�صار  االإج���راءات لوقف  كل هذه 

ب��وؤر االإ���ص��اب��ة ب�صكل دقيق وح�صر  وحت��دي��د 

امل�صابني ب�صكل كامل.. 

 وت�صتمر ه��ذه االإج����راءات حل��ني اختفاء 

اإىل  و�صولها  اأو  اجل��دي��دة  املحلية  احل���االت 

عدد ال يتجاوز اأ�صابع اليد يف اليوم الواحد 

لفرة ي�صح القيا�ص والبناء عليها..

اإن مل يتم  ل��ن يجدي نفعا  ك��ل ه��ذا  لكن 

ودائ���م  ت���ام  ب�صكل  امل��ن��اف��ذ احل���دودي���ة  �صبط 

اإىل داخل  اأي عدوى  انتقال  ومنع احتمالية 

ال�صامنة  االإج����راءات  ل��و كانت  ال��ب��اد حتى 

مما  تكلفة  اأق��ل  فهي  ومكلفة  �صعبة  لذلك 

ن�صهده اليوم..

الحكومة تلوح باإلغالق والمملكة في قلب »االنتشار المجتمعي«
وفاتان بـ»حمزة« و»الجامعة« و248 اصابة محلية ومنع الزيارات للمستشفيات

قريبا.. قرارات جديدة لسالمة الطلبة واجراءات بالمطاعم والمقاهي ودور العبادة 

العضايلة: حمالت مكثفة على كافة المنشآت لضبط مخالفات أوامر الدفاع
تخفيض عدد الموظفين للحد األدنى

االنباط - عمان

بالرغم من عدم االعان ر�صميا، اال ان كل املعطيات ت�صري اىل ان 

ياأتي ذلك مع تر�صيم  الباد يف طريقها نحو “االنت�صار املجتمعي”، 

 248 ت�صجيل  ام�ص عن  م��ّرة  الأّول  واالإع���ان  ك��ورون��ا  ملُنحنى  جديد 

اإ�صابة حملية دفعًة وبخارطة ت�صمل عدة حمافظات وهذه االأعداد 

الكبرية توحي باأن الفريو�ص �صيتقّدم وُي�صّجل املزيد قريبا.

يف  اململكة  ان  اجمعت  واحلكومية  الر�صمية  الت�صريحات  كافة 

طريقها نحو مرحلة جديدة من التو�ّصع يف انت�صار الفريو�ص، وهو 

ما بدا وا�صحا على حميا رئي�ص الوزراء الذي لوح بالعودة ل�صيا�صات 

ال��رزاز املواطنني  االإغ��اق يف حال عدم االلتزام باملطلوب. وخاطب 

املرحلة  يف  �صنتعامل  كيف  ي��ح��دد  ال���ذي  ه��و  “التزامكم  م��ب��ا���ص��رة: 

الاحقة مع كورونا” م�صددا اأن عدم التزام 5% �صيوؤدي اىل انتكا�صة 

موؤملة.

ورغم اأعان احلكومة اأنها لي�صت ب�صدد العودة للحظر ال�صامل 

رغ��م ارت��ف��اع ع��دد احل���االت. اال ان ت��زاي��د اع���داد ال��وف��ي��ات، ومظاهر 

ع��ّدة  اإىل  ال��ف��ريو���ص  وو���ص��ول  احل��ك��وم��ّي��ة  امل�صت�صفيات  يف  االإره�����اق 

م�صت�صفيات. قد يجرب احلكومة على اعادة النظر يف اتخاذ مثل هذا 

اليه غري م�صوؤول ومنهم وزير ال�صحة  املح  ال�صعب وهو ما  القرار 

ال��ق��رارات واالإج����راءات يعاد  اأن كافة  ال��ذي اك��د  الدكتور �صعد جابر 

تقييمها، وتاأخذ الدرو�ص منها، مقرا بالراجع عن بع�ص القرارات 

والت�صدد يف اأخ��رى. واأ�صار اأن ارتفاع عدد اال�صابات يزيد من القلق 

ويدعو اإىل مزيد من اجلهد لتقليل اأعدادها.

فيما اعترب الناطق الر�صمي با�صم جلنة االأوبئة نذير عبيدات اأن 

زيادة عدد الوفيات من املوؤ�صرات التي تثبت باأن االأردن يقرب من 

االنت�صار املجتمعي. وعن ت�صديد االجراءات، قال  اإن اللجنة �صتناق�ص 

املتغريات االخرية م�صريا اإىل امكانية اتخاذ اجراءات خمتلفة اأكرث 

�صدة مع ا�صتبعاد خيار احلظر ال�صامل. بدوره، و�صف حمافظ البلقاء 

نايف الهدايات الو�صع الوبائي يف ال�صونة اجلنوبية باخلطر.

واجلديد املُقلق يف هذه االأرق��ام اأّن اأكرث من ن�صفها يف العا�صمة 

اأن  اإ�صابة على االأق��ل غام�صة مبعنى  اأك��رث من 6٠  عّمان فقط واأن 

فرق اال�صتق�صاء مل ت�صتطع ر�صم  م�صرية تاريخية اأو �صجل لها فيما 

ظهرت موؤ�ّصرات اإرهاق على ُمعطيات وزارة ال�صّحة مع و�صول حاالت 

الوفاة اإىل 22 وفاة.

واأع��ل��ن م��دي��ر م�صت�صفى االأم����ري ح��م��زة، ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال���رزاق 

57 عاما م�صاب بكورونا.  اخل�صمان، عن وف��اة رجل يبلغ من العمر 

كما اأعلن مدير عام م�صت�صفى اجلامعة االأردنية الدكتور عبد العزيز 

الزيادات عن وفاة �صيدة تبلغ من العمر7٠ عاماً اإثر اإ�صابتها بفريو�ص 

كورونا امل�صتجد. وبذلك يرتفع عدد وفيات كورونا يف االأردن اىل 24 

حالة منذ ظهور الوباء.

ويف الزرقاء ،اأوقف حمافظ الزرقاء، حجازي ع�صاف، ام�ص االأحد، 

�صخ�صاً   4٠ م��ن  اأك��رث  ح�صره  تخريج  حفل  اإقامته  ب�صبب  مواطنا 

خمالفاً بذلك اأوامر الدفاع والتعليمات ال�صحية ملنع انت�صار فريو�ص 

كورونا امل�صتجد.

ودع����ا ع�����ص��اف امل��واط��ن��ني اإىل اإب����اغ االأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة ع��ن اأي��ة 

خمالفات الأوامر الدفاع وخا�صة التجمعات التي تزيد عن 2٠ �صخ�صاً 

ع��دوى  ن�صر  ملنع  االح��رازي��ة  ال�صحية  بالتعليمات  االل��ت��زام  وع��دم 

القانونية  االإج����راءات  اتخاذ  �صيتم  حيث  امل�صتجد،  ك��ورون��ا  فريو�ص 

الرادعة بحق املخالفني.

واأك��د ع�صاف اأن االإج���راءات االح��رازي��ة التي اتخذتها احلكومة 

امل��واط��ن��ني وع��دم  اإىل احل��ف��اظ على �صحة و���ص��ام��ة جميع  ت��ه��دف 

انت�صار كورونا، مهيبا باجلميع التعاون مع االأجهزة االأمنية لو�صع 

حد لكل التجاوزات واملخالفات التي حت�صل.

ب��دوره، اأعلن حمافظ ماأدبا علي املا�صي، عن اإغاق مدر�صتني؛ 

اإ�صابة  واأخ��رى خا�صة يف مدينة ماأدبا، بعد ظهور  واح��دة حكومية 

طالب ثانوي يف املدر�صة احلكومية، و�صائق يف اخلا�صة.

كما اأغلقت نقابة ال�صيادلة اأبوابها احرازياً ليومني بعد اكت�صاف 

ا�صابة كورونا ملوظفة تعمل داخل النقابة.

املحافظة  بناية يف   ١4 ع��زل  ع��ن  اي�صا  ال��زرق��اء  واأع��ل��ن حمافظ 

لوجود اإ�صابات بني �صاكنيها.

 252 ت�صجيل  جابر  �صعد  الدكتور  ال�صحة  وزي��ر  اأع��ل��ن  ذل��ك  اىل 

بدء  منذ  الراكمية  احل��االت  عدد  لريتفع  كورونا  بفريو�ص  ا�صابة 

اجلائحة اىل 33١4حالة .

وبني الدكتور جابر خال ايجاز �صحفي ام�ص االأحد يف دار رئا�صة 

ال���وزراء ان احل��االت توزعت على 4 ح��االت من اخل��ارج و 248 حالة 

حمزة  االأم��ري  م�صت�صفى  يف  وفاتني  ت�صجيل  اىل  باالإ�صافة  حملية، 

وم�صت�صفى اجلامعة االردنية، فيما مت ت�صجيل 5٠ حالة �صفاء.

واأكد ان ارتفاع اعداد اال�صابات يحتاج اىل زيادة االلتزام بالتباعد 

اجل�صدي وعدم التجمع وح�صور املنا�صبات والتجمعات، م�صريا اىل 

انه �صتتم مراقبة التجمعات وحما�صبة املخالفني.

وبني وزي��ر ال�صحة ان ال��وزارة تتعامل مع االإع��ام بكل �صفافية 

وحيادية وعلى ا�صتعداد تام لتوفري املعلومة يف اأي وقت.

واأعلن مدير ال�صوؤون ال�صحية يف حمافظة الكرك الدكتور اأمين 

لواء  يف  كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�صابة   4١ ت�صجيل  عن  الطراونة 

االأغوار اجلنوبية.

اأن  امل�صابني، موؤكدا  اأنه مت عزل منازل  الدكتور الطراونة  وقال 

ملنع  املخالطني  من  العينات  باأخذ  م�صتمرة  الوبائي  التق�صي  ف��رق 

انت�صار الفريو�ص.

االنباط-عمان

 ق��ال وزي���ر ال��دول��ة ل�����ص��وؤون االع���ام الناطق 

اإن  الع�صايلة  اأجم���د  احل��ك��وم��ة  با�صم  الر�صمي 

فر�ص حظر جتول اعتبارا من 2٠ اأيلول اأمر غري 

�صحيح.

ب��ت�����ص��دي��د  ���ص��ت��ق��وم  اأن احل���ك���وم���ة  واأ������ص�����اف 

منعها  �صيتم  حيث  التجمعات،  على  االج����راءات 

حت���ت امل�����ص��وؤول��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة، و���ص��ي��ق��وم احل��ك��ام 

االإداريون بالتن�صيق مع االأجهزة االأمنية ملنع اأي 

جتمعات والتي تزايدت خال االأيام املا�صية.

وبني اأنه �صيتم التاأكيد على الوزارات والدوائر 

احلكومية لتخفي�ص عدد املوظفني للحد االأدنى 

عدد  بتخفي�ص  املخت�ص  امل��رج��ع  ي��ق��وم  اأن  على 

املوظفني وحتديد عدد منهم للعمل عن بعد.

بعقد  ���ص��ت��ك��ت��ف��ي  احل���ك���وم���ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

االجتماعات بالدوائر واملوؤ�ص�صات احلكومية عن 

جل�صات  فيها  مب��ا  املمكنة،  االأع����داد  وب��اأق��ل  بعد 

جمل�ص الوزراء التي �صتبداأ من الثاثاء عن بعد.

واأ�صار اإىل اأنه مت منع الزيارات يف امل�صت�صفيات 

اأخرى  واأ�صاليب  اآليات  اآخ��ر، وايجاد  ا�صعار  حتى 

يتم  وق��د  امل�صت�صفيات،  يف  االك��ت��ظ��اظ  لتخفيف 

الطلبة  �صامة  ق���رارات ج��دي��دة ت�صمن  اع��ان 

واأع�������ص���اء ال��ه��ي��ئ��ت��ني االداري������ة وال��ت��دري�����ص��ي��ة يف 

اجلامعات واملدار�ص، ا�صافة الجراءات يف املطاعم 

واملقاهي ودور العبادة.

القيام بحمات مكثفة  اأنه �صيتم  و�صدد على 

ل�صبط  االثنني،  من  اعتبارا  املن�صاآت  كافة  على 

خمالفات اأوامر الدفاع.

امل��وؤمت��رات  عقد  �صتوقف  احلكومة  اأن  واأك���د 

ال�صحفية  ب���االي���ج���ازات  و�صتكتفي  ال�صحفية 

فقط.

الخوالدة: ال هذا وال ذلك!

* جابر: القرارات تخضع للتقييم و»األوبئة«: 
ندرس إجراءات مشددة 

* توقيف مواطن اقام حفال وعزل 14 بناية 
بالزرقاء وإغالق نقابة الصيادلة ومدرستين 

االنباط-عمان

 ق���ال �صمو االأم����ري احل�����ص��ن ب��ن ط��ال 

م�صروع  اإن  العربي،  الفكر  منتدى  رئي�ص 

م��اأ���ص�����ص��ة ال���زك���اة وال��ت��ك��اف��ل مي��ث��ل ت��وج��ه��اً 

اإن�����ص��ان��ي��اً، ول��ي�����ص اإ���ص��ام��ي��ا ف��ق��ط؛ ن��ظ��راً 

ال�صراعات  على  املرتبة  الب�صرية  للكلفة 

يف العامل.

ماأ�ص�صة  م�����ص��روع  اإن  ���ص��م��وه،  واأ����ص���اف 

“اأن  الإث��ب��ات  ال�صعي  �صمن  ي��اأت��ي  ال��زك��اة، 

املوؤ�ص�صية االإن�صانية مزروعة يف ثقافتنا”، 

واالأرق���ام  االإح�����ص��ائ��ي��ات  اأن�صنة  اإىل  داع��ي��ا 

عند احلديث عن مو�صوع الزكاة.

واأ���ص��ار اإىل اأه��م��ي��ة ذل��ك و���ص��رورت��ه يف 

واملر�ص  االأ�صى  عمق  حقيقة  اإىل  التعّرف 

وال����ف����اق����ة ب�����ني ال����اج����ئ����ني وامل���ق���ت���ل���ع���ني 

اأوطانهم. واملهجرين من 

خال  ل�صموه،  م��داخ��ل��ة  يف  ذل���ك،  ج��اء 

ن��ّظ��م��ه م��ن��ت��دى الفكر  ل��ق��اء  م�����ص��ارك��ت��ه يف 

ال���ع���رب���ي، اأخ������ريا، ع���رب ت��ق��ن��ي��ة االت�����ص��ال 

وال����وق����ف يف  ال����زك����اة  امل����رئ����ي، ح�����ول دور 

على  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  اآث���ار  م��ن  التخفيف 

وفق  واالقت�صادي،  االجتماعي  امل�صتويني 

بيان �صادر عن املنتدى، اليوم االأحد.

ال���واق���ع  م��ع��ط��ي��ات  اإن  ����ص���م���وه:  وق�����ال 

باملئة من   8٠ اأن  تو�صح  ال��ي��وم،  امل��اأ���ص��اوي، 

الج��ئ��ي ال��ع��امل ه��م م�����ص��ل��م��ون، داع��ي��ا اإىل 

تعمل  االإ�صامية  االإرادة  جلعل  “العمل 
اإىل حتقيق  واالن��ت��ق��ال  اأج��ل اجلميع،  م��ن 

املهانة  اأ�صكال  وجت��اوز  االإن�صانية  الكرامة 

الأّمتنا  العام  ال�صالح  وحتقيق  لاإن�صان، 

امل�����ص��اءل��ة  ُظ��ِل��َم��ت، وب��ن��اء �صبكة م��ن  ال��ت��ي 

امل�صوؤولة”.

واأ�صار �صموه يف هذا ال�صياق، اإىل جتربة 

راب���ط���ة ج��ن��وب ���ص��رق اآ���ص��ي��ا ال��ن��اج��ح��ة يف 

واالعتماد  املتكافل  اال�صتقال  على  البناء 

على  االع��ت��م��اد  “اإن  وق���ال:  بع�صهم،  على 

اال�صتقال  ُن�صدان  رغم  اخلارجي  العامل 

وتدفع  تعاين  اأّمتنا  جعل  ما  هو  املتكافل، 

ثمن كل ذلك”.

�صاحلنا،  يف  لي�ص  الوقت  “اإن  واأ�صاف، 

واملهّم�صني”،  ال��ه�����ّص��ني  ���ص��ال��ح  يف  ول��ي�����ص 

م��ت�����ص��ائ��ًا ح���ول اإم���ك���ان���ات ال��ف��ر���ص اأم���ام 

ال���ع���امل االإ����ص���ام���ي ل��ي��ح��ت��ل م��ك��ان��ه حتت 

ب��ال��ت��ايل  وي��ث��ب��ت  االأمم،  وب����ني  ال�����ص��م�����ص 

يف  م��زروع��ة  اإن�صانية  موؤ�ص�صية  ه��ن��اك  اأن 

ثقافتنا لفتح االأبواب نحو مدخل ع�صري 

ُمن�صف يف القول والفعل.

وَت�����ص��ّم��ن ال��ل��ق��اء، حم��ا���ص��رة ل��اأم��ني 

امل�صلمني  لعلماء  ال��ع��امل��ي  ل��احت��اد  ال��ع��ام 

ال����دك����ت����ور ع���ل���ي حم���ي���ي ال�����دي�����ن ال���ق���ره 

داغ���ي ح��ول ه��ذا امل��و���ص��وع، دع��ا فيها اإىل 

االإدارة  واع���ت���م���اد  ال����وق����ف،  دور  ت��ط��وي��ر 

اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة ل��اق��ت�����ص��اد، واال���ص��ت��ف��ادة 

م�����ن اجل�����وان�����ب اجل�����ي�����دة يف االق���ت�������ص���اد 

الراأ�صمايل واال�صراكي للخروج باقت�صاد 

بال�صرورة  لي�ص  واأخاقي،  اإن�صاين  ثالث 

تطبيق  على  اأي�صاً  يعمل  لكنه  اإ�صامياً، 

اإىل  اأفكار تتيح االنتقال من الفقر املدقع 

الكفاف، وبالتايل اإىل الكفاية التامة.

على  التوقعات  اأن  داغي  القره  واأو�صح 

امل�����ص��ت��وى ال����دويل ت�����ص��ري اإىل زي����ادة ع��دد 

تنقل  واأن  م��ل��ي��ار،  اإىل  ال��ع��امل  ال��ف��ق��راء يف 

فرة  اإىل  اأدى  ال��ع��امل  يف  ك��ورون��ا  جائحة 

البطالة  تفاقم  ذلك  يف  مبا  ورك��ود،  ك�صاد 

لن�صف  ال���رزق  م�صادر  تهديد  خ��ال  م��ن 

القوى العاملة يف العامل.

الدكتور  للمنتدى  ال��ع��ام  االأم���ني  وق���ال 

دوراً  والوقف  للزكاة  اإن  اأب��و حمور،  حممد 

يف تعزيز عوامل اال�صتقرار والتنمية، غري 

ولكنها  اقت�صادية  فقط  لي�صت  امل�صاألة  اأن 

بني  ال��ع��دال��ة  لتحقيق  تكافلية  اجتماعية 

لبع�ص  ت��وق��ع��ات  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  اجل��م��ي��ع، 

يف  الفقراء  عدد  بزيادة  الدولية  املوؤ�ص�صات 

العامل بحوايل 7١ اإىل ١٠٠ مليون �صخ�ص.

�صيا�صات  وح���دة  رئ��ي�����ص  ت��ن��اول��ت،  فيما 

اإفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  منطقة 

يف امل��ف��و���ص��ي��ة ال�����ص��ام��ي��ة ل����اأمم امل��ت��ح��دة 

ل���������ص����وؤون ال����اج����ئ����ني �����ص����ادن خ�������ّاف يف 

ال��ن��اجت ع��ن جائحة  ال��ت��ه��دي��د  م��داخ��ل��ت��ه��ا 

اخلدمات  من  الاجئني  وحرمان  كورونا 

االأ�صا�صية.

امل��ف��و���ص��ي��ة  اأن  اإىل  خ�����ّاف  واأ������ص�����ارت 

ال�صامية عملت على توزيع املواد االأ�صا�صية 

 43 جمع  وا�صتطاعت  النقدية،  واالإعانات 

مليون دوالر من اأموال الزكاة وال�صدقات 

الغاية. لهذه 

واأو�صح بع�ص امل�صاركني يف اللقاء، “اأن 

ال��وق��ف  م��ن  اال���ص��ت��ف��ادة  �صبقنا يف  ال��غ��رب 

تعليمياً و�صحياً، وال بد من وجود فل�صفة 

ع��ام��ة مل�����ص��اري��ع ال���زك���اة وال���وق���ف ورب��ط��ه��ا 

ب��ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة، وت��اأك��ي��د االأه��م��ي��ة 

ال��زك��اة  م�����ص��اري��ع  يف  املوؤ�ص�صية  التكاملية 

وال���وق���ف، وزي�����ادة ال���وع���ي يف ه���ذا امل��ج��ال 

�صمن اإطار ت�صريعي وثقايف واإعامي”.

وق����ّدم ع���دد م��ن امل�����ص��ارك��ني يف ال��ل��ق��اء، 

ن����اذج ل��ت��ج��ارب ب����ارزة ك��اإ���ص��ه��ام ���ص��ن��دوق 

ال��غ��ارم��ات  م�صكلة  ب��ح��ل  االأردين  ال���زك���اة 

مب�����ب�����ادرة وط���ن���ي���ة ق����اده����ا ج���ال���ة امل��ل��ك 

ع���ب���داهلل ال����ث����اين، وك��ت��ج��رب��ة امل��ف��و���ص��ي��ة 

ال�������ص���ام���ي���ة ل���������ص����وؤون ال���اج���ئ���ني ب�����االأمم 

الإي�صال  م��وث��وق  م�صار  ت��اأم��ني  يف  املتحدة 

امل�����ص��اع��دات ل��اج��ئ��ني م��ن اأم����وال ال��زك��اة 

الهيئة  وخ��ط��ة  وال��ت��ربع��ات،  وال�����ص��دق��ات 

اخل���ريي���ة االأردن����ي����ة ال��ه��ا���ص��م��ي��ة امل�����ص��رف��ة 

ع��ل��ى ه���ذه ال���وح���دات ال���ص��ت��ف��ادة ال��ف��ق��راء 

ال��وح��دات  ه���ذه  م��ن  العفيفة  وال��ع��ائ��ات 

بعد انتهاء جائحة كورونا.

علماء  ال��ل��ق��اء،  م���داخ���ات  و����ص���ارك يف 

م�����ص��ل��م��ون واأك����ادمي����ي����ون واق���ت�������ص���ادي���ون 

وقانونيون من عدة دول عربية واإ�صامية، 

من  ل����اأوق����اف  ���ص��اب��ق��ون  وزراء  وث���اث���ة 

من  وعدد  حكوميون،  وم�صوؤولون  االأردن، 

واإقليمية. ممثلي منظمات دولية 
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ب�أن  املطلق  اإمي���ين  رغم  ك�ل�ص�عقة  علّي  حج�زي  �صعد  الدكتور  الكبري  اأ�صت�ذن�  وف���ة  خرب  وقع 

املوت حق ورغم ُكرثته يف زمن كورون�؛ اإذ كنت على توا�صل دائم معه وع�ئلته للإطمئن�ن واملت�بعة؛ 

الطلبة  ل�صوؤون  عميداً  كنت  اإذ  كثرية  اأ�صي�ء  ب�ملرحوم  تربطني  حيث  فعل؛  �ص�ء  م�  اهلل  ق��ّدر  لكن 

�صمن فريق ح�كميته ولفرتة طويلة اإب�ن رئ��صته جل�معة العلوم والتكنولوجي� الأردنية لأعرفه عن 

ُقرب وعن كثب وت�صتمر علقتن� يف كثري من املن�حي الأك�دميية والإجتم�عية والإن�ص�نية والعلمية 

وغريه�؛ فهذا الرجل ميتلك من ال�صف�ت الطيبة والإن�ص�نية الكثري؛ ويزيد على ذلك مه�راته يف 

بني  الإيج�بية  الط�قة  ون�صر  وخدمتهم  الن��س  وحمبة  والإدارة  والقي�دة  والإجتم�عي�ت  التوا�صل 

املروؤو�صني؛ ووطنيته وقوميته الزائدتني؛ والكثري الكثري من ال�صف�ت الإيج�بية:

ف�أخل�س  الذي عمل  ‘اأب� عمر’؛  �صعد حج�زي  الدكتور  وقدوتي  ومعلمي  اأ�صت�ذي  اهلل  ١. رحم     

الع�مة؛  واحلي�ة  والوطنية  والإن�ص�نية  والإجتم�عية  والعلمية  التعليمية  للموؤ�ص�ص�ت  الكثري  وقّدم 

الثقة؛  اأطلق  وثق  واإذا  العمل؛  اأتقن  واإذا عمل  العط�ء؛  اأجزل  اأعطى  ف�إذا  �صيء؛  كل  يف  فك�ن كبرياً 

اأب�صطهم؛ واإذا ف�رقوه  اآراء الآخرين واإجته�داتهم؛ واإذا  لقى الن��س  واإذا خّول ال�صلحي�ت اإحرتم 

اإحرتمهم؛ واإذا وعد اأوفى؛ فله من اجلميع الوف�ء.

والتكنولوجي�  العلوم  ج�معة  يف  لدورتني  رئي�ص�ً  الأك�دميي�  يخدم  اأن  حج�زي  للدكتور  ُق��ّدر   .٢

له  خلف�ً  اإختي�ره  اأح�صن  �صخر’ الذي  ‘اأب�  العجلوين  ك�مل  الدكتور  مع�يل  لأ�صت�ذن�  خلف�ً  الأردنية 

والبحث  العلوم  ويخدم  جمل�صه؛  يف  ع�صواً  الع�يل  التعليم  ويخدم  �صلف؛  خلري  خلف  خري  ليكون 

العلمي رئي�ص�ً للجمعية العلمية امللكية؛ ويقّدم الكثري يف مواقع ومهم�ت اأخرى اأبدع فيه� كله�.

٣.  ولأن الإجن�زات �صواهد على الرج�ل؛ فك�نت ب�صم�ته يف ج�معة العلوم والتكنولوجي� الأردنية 

لغة  على  �ص�هد  خري  املوؤ�ص�س  امللك  م�صت�صفى  فك�ن  العجلوين؛   ك�مل  الدكتور  اأ�ّص�صه  مل�  برتاكمية 

�صوؤون  الط�لبية وعم�دة  والن�ص�ط�ت  الأ�صن�ن  النج�ح؛  وك�نت مب�ين عي�دات طب  الإجن�ز وق�ص�س 

الطلبة واملكتبة وامل�صجد �صواهد على اإجن�زاته وروؤيته التعليمية والفكرية والأخلقية والإن�ص�نية؛ 

ال�صعف�ء كم� يف زم�نن� هذا! وك�ن يقول دوم�ً  الأقوي�ء ل  الق�دة من مروؤ�صيه فيخت�ر  وك�ن ي�صنع 

تهدف خللق الق�دة وو�صعهم على الطريق. ث�قبه  روؤية  مني’ وهذه  اأقوى  مروؤ�صّي  ‘بّدي 
اأب� عمر رحمه اهلل تع�ىل؛ فحّدث ول حرج؛ فك�ن  ٤. واإذا حتّدثن� عن اجل�نب الإن�ص�ين يف حي�ة 

ملدر�صة  واأ�ص�س  ومعنوي�ً؛  م�دي�ً  الن��س  مل�ص�عدة  ي�صعى  ك�ن  اإذا  الكلمة؛  مبعنى  واإن�ص�ن�ً  املع�صر  طيب 

متتلك روحية العط�ء �صوب جمتمع متك�فل ومتح�ب؛ فلم ُيذكر عنه �صوى اخلري والعط�ء وتلبية 

لبن�ء  و�صعى  اإيذائهم؛  ل  الن��س  ملحبة  و�صعى  �صق�ءهم؛  ل  الن��س  لإ�صع�د  ف�صعى  الن��س؛  ح�ج�ت 

و�صعى  للفرقه؛  ل  ال�صمل  وجمع  للتك�فل  و�صعى  جتهيله؛  ل  واملعرفة  ب�لعلم  وت�صليحه  الإن�ص�ن 

روؤية  وفق  الدولية  املح�فل  يف  الأردن  اإ�صم  لريفع  و�صعى  املك�ن؛  يف  التقوقع  ل  التعليم  يف  للع�ملية 

جللة امللك حفظه اهلل تع�ىل.

فك�ن  واملخل�صني؛  الكف�ءات  اإختي�ر فريق عمله من  بل ج�معة يف  اهلل مدر�صة ل  ك�ن رحمه    .٥

وامل�صوؤولي�ت  ال�صلحي�ت  تخويل  يف  مدر�صة  وك�ن  املن��صب؛  املك�ن  يف  املن��صب  الرجل  لي�صع  ي�صعى 

ي���وؤول ل��لإب��داع  ل��ل��م��روؤو���ص��ني؛ ف��ك���ن ي���وازن ب��ني ال��ث��ق��ة املطلقة وال��رق���ب��ة دون ق��ي��ود؛ وه���ذا ط��ب��ع���ً 

والأريحية عند املروؤو�صني؛ ويوؤول مل�أ�ص�صة العمل والت�صبيك الوظيفي بني الع�ملني؛ كم� ك�ن يرعى 

الطلبة؛   وحتى  والع�ملني  التدري�س  هيئة  اأع�ص�ء  بني  والإن�ص�نية  الإجتم�عية  العلق�ت  اإ�صتدامة 

ويف�صح املج�ل للإبداع عند اجلميع.

٦. ر�صم رحمه اهلل تع�ىل خريطة الطريق جل�معة العلوم والتكنولوجي� الأردنية �صوب الع�ملية؛ 

اأول  من  وبفخر  اجل�معة  لتكون  القي�ديني  اأبن�ءه من  اأيدي  على  وبرتاكمية  اأراد لحق�ً  م�  فتحقق 

خم�صم�ئة ج�معة على م�صتوى الع�مل ويف مقدمة اجل�مع�ت العربية؛  م� حدا ب�جل�مع�ت الأخرى 

ال�صقيقة اأن حتذو حذوه�؛ فهذه نظرة ث�قبة تنّم عن مواطنة �ص�حلة واإنتم�ء �ص�دق ليكون الأردن 

يف املقدمة دوم�ً بحول اهلل تع�ىل.

ال�صوؤال  دائ��م  فك�ن  وب��ع��ده؛  العمل  اإب���ن  مبعيته  الع�ملني  م��ع  علق�ته  اإ�صتدامة  اأن�صى  ل��ن    .٧

والت�صجيع لأبن�ئي ولأبن�ء كل من حوله ليكملوا م�صوار علمهم؛ واإن دّل ذلك على �صيء ف�إمن� ُيوؤ�ّصر 

فلم  والإجن���ز؛  للبن�ء  امل�صتقبل  هم  ال�صب�ب  ب���أن  املطلق  واإمي�نه  بهم؛  والإ�صتثم�ر  لل�صب�ب  لدعمه 

يبخل بعلمه وم�له على اأحد ق�صده وله ب�صم�ت كثرية يعلمه� بع�س ق�رئي هذه ال�صطور ممن خدم 

مبعيته اأو ع��صره اأو ق�صده.

٨. ك�ن وطني�ً وقومي�ً حتى النخ�ع؛ ف�أحّب قي�دتن� اله��صمية والوطن واجلي�س والأمن واملوؤ�ص�ص�ت 

الوطنية كله�؛ وك�ن مع فل�صطني الق�صية ودافع عنه� وبقي ق�ب�ص�ً على اجلمر عزيزاً مه�ب�ً كرامته 

تط�ول عن�ن ال�صم�ء.

ال�ص��صة  والتي حوت  ي�ص�ركوا يف جن�زته  اأن  اإل  اأ�صّر حمبوه  وبلوته� وخطورته�  كورون�  ٩. رغم 

قلوبهم  من  اأحبوه  الذين  الن��س  فئ�ت  ومعظم  واملجتمع  الفكر  وق�دة  والإقت�ص�ديني  والأك�دمييني 

الأعلى؛  والفردو�س  الرحمة  له  ودعوا اهلل خمل�صني  قلوبهم؛  فبكوه بحرقة من  واحد منهم؛  واأن� 

اآمني. 

النوع  هذا  من  حج�زي  �صعد  الدكتور  املرحوم  واأ�صت�ذن�  الن��س؛  اأحّبه  اهلل  اأحّبه  من  ب�صراحة: 

من الن��س؛ الذين اأحوج م� نكون لهم هذه الأي�م؛ فك�ن منوذج�ً ومدر�صة علمية وطبية واأك�دميية 

و�صيبقى  الط�هره،  روحه  على  الرحمة  �صئ�بيب  ن�صتمطر  والكثري؛  واإجتم�عية  واإن�ص�نية  وقي�دية 

ذكره خ�لداً فين� وبينن� من خلل اإرثه الإجتم�عي والإن�ص�ين واإجن�زاته وب�صم�ته الراقية والرائعة 

والتي ي�ص�ر له� ب�لبن�ن؛ وعزاوؤن� لأ�صرته ال�صغرية التي اأح�صن تربيته� وم�صت على ُخط�ه؛ وعزاوؤن� 

واحد.

د.محمد طالب عبيدات

رحمة اهلل على الدكتور سعد 
حجازي في زمن كورونا
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مذكرة بين مؤسسة ولي العهد وكود سيركل لتشجيع 
الريادة الرقمية لدى النساء

الوطنية للتشغيل تواصل استقبال الطلبات ببرنامجها التدريبي

ورشة للتوعية بقضايا تنظيم األسرة

 البلقاء التطبيقية: نقل طالبات الشريعة بالقادسية للعلوم االسالمية

االنباط-عمان

الأح���د،  ام�����س  ال��ع��ه��د،   وق��ع��ت موؤ�ص�صة ويل 

مذكرة تف�هم مع �صركة دائرة التعليم لتطوير 

م�صرتك  ب�صكل  للعمل  �صريكل(  )ك��ود  امله�رات 

على تنفيذ برن�مج “كود+«.

ووق������ع امل����ذك����رة ع����ن امل���وؤ����ص�������ص���ة م��دي��رت��ه��� 

ال�صركة  وعن  منكو،  مت�م  الدكتورة  التنفيذية 

رئي�صته� التنفيذية جيدا ال�صّن�ع.

��ت امل��ذك��رة ال��ت��ي وق��ع��ت ع��ن ب��ع��د، على  ون�����صّ

ال���ع���م���ل ب�����ص��ك��ل م�������ص���رتك ل���ت���وف���ري ت���دري���ب����ت 

وال��ربجم��ة  ال��رق��م��ي��ة  امل���ه����رات  يف  متخ�ص�صة 

ودورات م�ص�ندة لت�صجيع الري�دة الرقمية التي 

اإن�ص�ء م�ص�ريع  متّكن الن�ص�ء يف املح�فظ�ت من 

��ة ت��ن�����ص��ج��م م���ع اح��ت��ي���ج���ت امل��ج��ت��م��ع���ت  خ������صّ

متكني  اإىل  “كود+”  برن�مج  ويهدف  املحلّية. 

امل������راأة الأردن����ي����ة ال���ت���ي ت���ع����ين م���ن حم���دودي���ة 

الع��صمة  ال��ف��ر���س الق��ت�����ص���دي��ة خ����رج ح���دود 

اأ�ص��صية لتمكينه� من  عم�ن، واإك�ص�به� مه�رات 

ا�صتخدام من�ص�ت واأدوات تقنية حمدثة لتعزيز 

فر�صه� يف التمكني القت�ص�دي ورفد املجتمع�ت 

امل��ح��ل��ي��ة. وع�����رّبت م��ن��ك��و ع���ن ���ص��ع���دت��ه��� ب��ه��ذه 

املوؤ�ص�صة  عمل  حم����ور  م��ع  ان�صج�م�  ال�صراكة 

وق���ل��ت:  وال���ري����دة.  ال��ع��م��ل  ب��ج���ه��زي��ة  املتعلقة 

اإىل  اجل��دي��دة  �صراكة عملن�  خ��لل  م��ن  نطمح 

رف���د حم�����ور ع��م��ل امل��وؤ���ص�����ص��ة، واإح������داث ت���أث��ري 

“كود  ة واأن  اإيج�بي يف املجتمع�ت املحلّية خ��صّ

+” يويل مو�صوع الربجمة اهتم�م�ً كبرياً، وهو 

اأردين  م� نعمل عليه يف مب�درة مليون مربمج 

ال��ت��ي ننفذه� م��ع ���ص��رك���ء ال��ع��م��ل يف الإم�����رات 

ممكنة  ال�صراك�ت  ه��ذه  وتعد  املتحدة،  العربّية 

وت�صهم  اخللفي�ت  خمتلف  من  املجتمع  لفئ�ت 

برفع اأهليته� لت�ص�وي الفر�س للجميع.

�صعيدة جدا  اإنه�  ال�صّن�ع  ال�صي�ق، ق�لت  ويف 

�صركة  اأه��داف  تن�صجم مع  التي  ال�صراكة  بهذه 

دائرة التعليم )Code Circle( التي تعمل 

ع��ل��ى مت��ك��ني الأردن����ي����ني م���ن خ����لل ال��ربام��ج 

وامله�رات  الأعم�ل  وري���دة  الربجمة  تعزز  التي 

ب�لإ�ص�فة  والب�لغني،  ال�صب�ب  لدى  الإبداعية 

اإىل املجتمع�ت ذات الفر�س املحدودة. وت�بعت: 

مه�رات  تغر�س  تعليمية  برامج  تقدمي  هدفن� 

التي  امل��ه���رات  تلك  والع�صرين،  احل���دي  القرن 

تلهم ومتكن جميع الراغبني يف التعلم وتوفر 

وال��ق��ي���دة  ل��ل��م��ن���ف�����ص��ة  ال���لزم���ة  الأدوات  ل��ه��م 

والعي�س يف جمتمع ع�ملي.

�صنعمل  “كود+”،  اأن��ه من خ��لل  واأ���ص���ف��ت، 

ع��ل��ى ت��ع��زي��ز الإم���ك����ن����ت الق��ت�����ص���دي��ة ل��ل��م��راأة 

الأردن�����ي�����ة، واإط������لق ال��ع��ن���ن ل�����ص��ب��ك��ة ال��ن�����ص���ء 

اللتي يدعمن بع�صهن البع�س يف رحلة ري�دة 

ب�لنف�س  ال��ذات، والثقة  الأعم�ل، وبن�ء احرتام 

ه��وؤلء  ت�ص�عد  ال��ت��ي  التكنولوجية  وال���ق���درات 

وجمتمع�تهن،  ب�أ�صرهن  النهو�س  على  الن�ص�ء 

اخل��س  ب�لقط�ع  الن�ص�ء  ه���وؤلء  رب��ط  وك��ذل��ك 

الأردين الأو�صع.

ت��دع��م��ه  “كود+”  ب���رن����م���ج  اأن  اإىل  ي�����ص���ر 

ويركز   )CTEK( الدولّية  �صيتيك  موؤ�ص�صة 

ع��ل��ى مت��ك��ني ال�������ص����ب����ت وت���ع���زي���ز م�����ص���رك��ت��ه��ن 

املعنيني  من  ع��دد  مع  والت�صبيك  القت�ص�دّية، 

فر�س  لتعزيز  وال��ري���دة  الأع��م���ل  قط�ع�ت  يف 

النج�ح والتطوير لديهن.

االنباط-عمان

 ت���وا����ص���ل ال�������ص���رك���ة ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ت�����ص��غ��ي��ل 

وال���ت���دري���ب ب������ص��ت��ق��ب���ل ط��ل��ب���ت ال��ت�����ص��ج��ي��ل يف 

مع�هده�  يف   ٢٣ للدفعة  التدريبي  برن�جمه� 

املنت�صرة مبن�طق اململكة ك�فة.

ب��صتقب�ل  ي�صتمر  الذي  الربن�مج  وي�صتمل 

طلب�ت الت�صجيل حتى ١١ ت�صرين الأول املقبل، 

واخل��دم���ت  وال�صن�عة  الإن�����ص���ءات  مهن  على 

٢٩ ع�م�، وبع�س  ١٧ اإىل  والزراعة للذكور من 

املهن اخل��صة ب�لإن�ث من ١٨ اإىل ٣٥ ع�م�.

وق�����ل م��دي��ر ع����م ال�����ص��رك��ة ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 

م�صتمرة  ال�����ص��رك��ة  اإن  امل��وم��ن��ي:  ع��ب��دال�����ص��لم 

يف  والت�صجيل  اجل��دي��دة  ال��دف��ع��ة  ب��صتقط�ب 

ب��رن���جم��ه��� ال��ت��دري��ب��ي امل��ه��ن��ي ال���ذي ي�صهم يف 

امل���ه����رات الفنية  ال�����ص��ب���ب واإك�����ص���ب��ه��م  ت���أه��ي��ل 

�صوق  ومتطلب�ت  اح��ت��ي���ج���ت  لتلبية  امل��ه��ن��ي��ة، 

العمل، واإيج�د فر�س عمل لهم.

وب����ني اأن ال�����ص��رك��ة ت�����درب ال�����ص��ب���ب ح���ل��ي��� 

قط�ع�ت  يف  املختلفة  املهن  من  جمموعة  على 

الإن�����ص���ءات وال�����ص��ن���ع��ة واخل���دم����ت وال��زراع��ة 

ل��ل��ذك��ور، وب��ع�����س امل��ه��ن اخل������ص��ة ب����لإن����ث يف 

١٧ معهداً منت�صراً  مع�هده� التي يبلغ عدده� 

يف حم�فظ�ت اململكة ك�فة، وب�صراكة ف�علة مع 

املوؤ�ص�ص�ت الوطنية.

واأو�صح العميد املومني اأن منهجية التدريب 

ع��ل��ى ث���لث م��راح��ل ت��ب��داأ مب��رح��ل��ة ال��ت��دري��ب 

اللي�قة  ع��ل��ى  فيه�  ال��رتك��ي��ز  ي��ج��ري  ال��وط��ن��ي 

ال��ب��دن��ي��ة ل��ل��م��ت��درب��ني وت��ن��م��ي��ة روح امل��واط��ن��ة 

والنتم�ء للوطن والقي�دة وغر�س قيم اللتزام 

لدى  ال�صلوكية  والقيم  والن�صب�طية  ب�لعمل 

امل��ت��درب��ني، ث��م م��رح��ل��ة ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي التي 

نظري�ً  تدريب�ً  امل��ت��درب  اعط�ء  خلله�  يجري 

وعملي�ً تطبيقي�ً وفق من�هج تدريبية معتمدة، 

العمل  امليداين يف مواقع  التدريب  ثم مرحلة 

ب�ل�صرك�ت وموؤ�ص�ص�ت القط�ع اخل��س لتمكني 

الواقع  اأر���س  على  املهنة  مم�ر�صة  من  املتدرب 

ب��ن���ء ع��ل��ى ات��ف���ق��ي���ت ت��دري��ب ر�صمية م��ع ه��ذه 

ال�صرك�ت واملوؤ�ص�ص�ت.

وي�������ص���رتط ل��ل��ق��ب��ول يف ب���رن����م���ج ال�����ص��رك��ة 

التدريبي اأن يكون املتدرب لئق�ً �صحي�ً وح�صن 

والكت�بة،  ال��ق��راءة  ويجيد  وال�صلوك  ال�صرية 

ح��ي��ث ت��ق��دم ال�����ص��رك��ة ام���ت���ي����زات ل��ل��م��ت��درب��ني، 

بدل  دي��ن���راً   ٢٥ اإىل  ب�لإ�ص�فة  دي��ن���راً   ٥0 منه� 

م��وا���ص��لت ���ص��ه��ري���ً، وال��ت���أم��ني ���ص��د اإ���ص���ب���ت 

ال��ع��م��ل، وال��ل��ب������س اخل��������س خ����لل ال��ت��دري��ب 

مينح  كم�  املهنية،  ب�ل�صلمة  خ��صة  ومهم�ت 

مهنة  وم��زاول��ة  مهنية  ك��ف���ءة  �صه�دة  اخل��ري��ج 

���ص���درة م��ن م��رك��ز الع��ت��م���د و���ص��ب��ط اجل���ودة 

و���ص��ه���دات  ال��ع��م��ل  وزارة  م��ن  م�صدقة  وه��وي��ة 

م���ه����رات ح��ي���ت��ي��ة وري����دي���ة مل��ن ي��ج��ت���ز مرحلة 

التدريب بنج�ح.

للت�صغيل  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ص��رك��ة  اأن  اإىل  ي�����ص���ر 

والتدريب اأن�صئت ع�م ٢00٧، ل�صد ح�جة ال�صوق 

ال��ت��ي يحت�جه�  امل��ه��ن احل��رف��ي��ة  امل��ح��ل��ي م���ن 

وللحد من الفقر والبط�لة بني فئة ال�صب�ب.

االنباط-عمان

مع  ب�لتع�ون  لل�صك�ن  الأعلى  املجل�س  نّظم   

الأ���ص��رة،  وح��م���ي��ة  لتنظيم  الأردن��ي��ة  اجلمعية 

وب���دع���م م���ن م�����ص��روع ال�����ص��رين��ت ال��ه��ول��ن��دي، 

ال�صحة  بق�ص�ي�  توعوية  ور�صة  الأح���د،  ام�س 

الإجن�����ب����ي����ة، مب�����ص���رك��ة اإع���لم���ي���ني وداع���م���ي 

الق�ص�ي� ال�صك�نية.

وق���ل��ت م��دي��رة وح���دة الإع�����لم والت�����ص���ل 

تهدف  الور�صة  اإن  احلديد،  عط�ف  املجل�س  يف 

ال�صحة  بق�ص�ي�  الإعلميني  وع��ي  تعزيز  اإىل 

الإجن�بية يف الأردن.

مديرة  قّدمته�  جل�صة  ال��ور���ص��ة،  وت�صمنت 

لل�صك�ن  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ال���ربام���ج يف  وح����دة 

فيه�  ا�صتعر�صت  ال��دع��ج��ة  �صو�صن  ال��دك��ت��ورة 

ودوره�  ومكّون�ته�،  الإجن�بية  ال�صحة  مفهوم 

يف حتقيق �صي��ص�ت الفر�صة ال�صك�نية.

غ�لب  املجل�س  يف  الرئي�س  الب�حث  وعر�س 

اجلن�صية  ال�صحة  جم����ل  يف  للتوعية  ال��ع��زة، 

والإجن���ب��ي��ة واحل��ق��وق الإجن���ب��ي��ة للمراهقني 

وال�صب�ب.

من  ج���واودة  �صيم�ء  الدكتورة  عر�صت  كم� 

الأ���ص��رة،  وح��م���ي��ة  لتنظيم  الأردن��ي��ة  اجلمعية 

الثدي  ب�صرط�ين  والتعريف  الأ���ص��رة  لتنظيم 

وعنق الرحم، وعلقتهم� ب�ل�صحة الإجن�بية.

وت���ن����ول���ت م��ن�����ّص��ق��ة ال��ت�����ص��وي��ق وال��ع��لق���ت 

ق�ص�ي�  الق�ص��س  ن�صرين  املجل�س  يف  الع�مة 

ال�صك�ن والتنمية يف الإعلم الأردين.

البلقاء االنباط- 

التطبيقية  البلق�ء  رئي�س ج�معة  ق�ل   

مت  اإن��ه  الزعبي،  ���ص��رور  ع��ب��داهلل  الدكتور 

العلوم  ج�معة  مع  الح��د،  ام�س  التف�ق 

وزارة  ال��ع���مل��ي��ة، ومب��واف��ق��ة  ال���ص��لم��ي��ة 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع����يل ع��ل��ى ان���ت���ق����ل ط���ل��ب���ت 

املرخ�س  غ��ري  ال�صريعة  ع��ل��وم  تخ�ص�س 

كلية  يف   ٢0٢0_  ٢0١٩ اجل���م��ع��ي  ل��ل��ع���م 

ال��ف��ق��ه يف ج���م��ع��ة  ك��ل��ي��ة  ال��ق���د���ص��ي��ة، اىل 

ال����ع����ل����وم ال����ص���لم���ي���ة ال���ع����مل���ي���ة ب��ن��ف�����س 

فيه�. يدر�صن  التي  التخ�ص�ص�ت 

القرار ج�ء  اأن هذا  الزعبي اىل  وا�ص�ر 

بعد اإغلق تخ�ص�س الدبلوم يف ال�صريعة 

الط�لب�ت  قبلت  التي  الق�د�صية  كلية  يف 

اأو  ترخي�س  دون  ال�صريعة  تخ�ص�س  يف 

اع��ت��م���د، داع��ي��� ال��ط���ل��ب���ت ال��ل��وات��ي ي��ردن 

التوجه  ال�صريعة  يف  تخ�ص�صهن  اك��م���ل 

العلوم ال�صلمية والت�صجيل  اإىل ج�معة 

ال�ص�ع�ت  مع�دلة  واج��راء  الفقه  كلية  يف 

والر�صوم.

ال���ر����ص���وم  يف  ف�����رق  اأي  اإن  وا������ص������ف 

وال���������ص�����ع�����ت وامل����������واد ت���ت���ح���م���ل���ه���� ك��ل��ي��ة 

الق�د�صية.

االنباط-عمان

اأجرى فريق علمي م�صرتك من ج�معة البرتا 

وج�معة  الربيط�نية  م�ن�ص�صرت  وج�معة  الأردنية 

بدرا�صة  الإم���رات��ي��ة  والتكنولوجي�  للعلوم  العني 

حول  ومعرفتهم  و�صلوكهم  الأردنيني  وعي  قي��س 

امل�������ص����دات احل��ي��وي��ة وا���ص��ت��خ��دام���ت��ه��� وم��ق���وم��ة 

الع��صمة  ال��درا���ص��ة يف  واأج���ري���ت  ل��ه���،  ال��ب��ك��ت��ريي��� 

عم�ن.

ال��دك��ت��ور �صرار  العلمي  ال��ف��ري��ق  ق���ئ��د  و���ص��رح 

ب��ل��ع���وي اأن ن��ت���ئ��ج ال��درا���ص��ة اأو���ص��ح��ت اأن���ه معظم 

بدون  امل�ص�دات احليوية  ا�صتخدموا  قد  امل�ص�ركني 

و�صفة طبية بن�ء على طلب منهم اأو بتو�صية من 

ال�صيديل خلل الع�م امل��صي.

واأ�ص�ف بلع�وي اأنه من املوؤ�صف اأنه اأكرث من 90% 

%80 من  واأك��رث من  امل�ص�ركني من �صرق عم�ن  من 

امل�ص�ركني من غرب عم�ن يظنون اأن امل�ص�دات احليوية 

ت�صتخدم لعلج ال�صع�ل ونزلت الربد.

ح�زت  امل��صية،  القليلة  ال�صنوات  ويف  اأنه  يذكر 

مق�ومة البكتريي� للم�ص�دات احليوية على اهتم�م 

اأب��ع���د  اأزم����ة ذات  ك��ون��ه���  ال��ع���مل��ي  ال�صحي  ال��و���ص��ط 

اإذ  الكوكب،  ه��ذا  على  الإن�ص�ن  حي�ة  على  خطرية 

من �ص�أنه� اأن جتعل من اجلروح اأو الأمرا�س التي 

ي�صهل علجه� اأمرا�ص�ً فت�كة.

الذي  امل�صتمر  التطور  اإىل  امل�صكلة  اأ�صل  ويعود 

بع�صه�  تكيف  اإىل  وي����وؤدي  ل��ل��م��ي��ك��روب���ت،  ي��ح��دث 

بدرجة كبرية مع العلج الدوائي، في�صبح الدواء 

بل ت�أثرِي على هذه امليكروب�ت.

وف���ة  اإىل  الأول��ي��ة  الع�ملية  ال��ت��ق��دي��رات  وت�صري 

اللته�ب�ت  ب�صبب  �صنوًي�  م� يق�رب مليون �صخ�س 

ال��ب��ك��ت��ريي��ة ال���ت���ي ل مي��ك��ن ع��لج��ه��� ب���مل�����ص���دات 

يت�ص�عف  اأن  العلم�ء  ويتوقع  ال�ص�ئعة،  احليوية 

هذا الرقم يف امل�صتقبل القريب نظراً لقلة امل�ص�دات 

وال���ص��ت��خ��دام  امل�����ص��ن��ع��ة  اأو  امل�صتك�صفة  احل��ي��وي��ة 

الع�صوائي واللم�صوؤول من قبل املجتمع�ت. 

واأ�����ص�����ف ب���ل���ع����وي: اأن�����ه ورغ�����م وج�����ود بع�س 

الخ��ت��لف���ت يف امل��ع��رف��ة وال���وع���ي وال�����ص��ل��وك بني 

غرب عم�ن و�صرقه�، ف�إن هذه الختلف�ت لي�صت 

ب�لكبرية والظ�هر يف نت�ئج الدرا�صة هو انخف��س 

احليوية  امل�����ص���دات  ح��ول  �صك�ن عم�ن  وع��ي عموم 

وخطر ا�صتخدامه� بدون �صبب وجيه.

خمتلفة  لي�صت  النت�ئج  ه��ذه  اإن  بلع�وي  وق���ل 

ع���ن ن��ت���ئ��ج درا����ص����ت اأخ�����رى اأُج���ري���ت يف اي��ط���ل��ي��� 

الوعي  م�صتوى  بتدين  اأف����دت  وبريط�ني�  وتركي� 

ع���ن���د ع����م����وم امل���ج���ت���م���ع ح�����ول خم�����ط����ر م���ق����وم���ة 

بيع  اأن  مو�صًح�  احليوية.  للم�ص�دات  البكتريي� 

ب����دون و���ص��ف��ة ط��ب��ي��ة يف الأردن  امل�����ص���د احل���ي���وي 

بع�س  قبل  من  جت�هل  هن�ك  لكن  ق�نون�ً،  ممنوع 

اللج�ن  قبل  من  �صدة  اأق��ل  مراقبٍة  مع  ال�صي�دلة 

يف  الأدوي���ة  �صرف  �صلمة  عن  امل�صوؤولة  ال�صحية 

ال�صيدلي�ت.

ودع� بلع�وي اإىل تنظيم حملت وطنية لتوعية 

حم�ية  ب�����ص��رورة  الأردن  يف  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 

اأن��ف�����ص��ه��م وجم��ت��م��ع��ه��م م���ن ه����ذا اخل��ط��ر امل��ح��دق 

ج�معة  من  العلمي  الفريق  ع�صو  واأ�ص�فت  بهم، 

اأن  ليت�ص�ت�صن  ال��دك��ت��ورة  الربيط�نية  م�ن�ص�صرت 

الكثري من امل�ص�ركني يف البحث يظنون اأن م�ص�ركة 

بدون  والأ���ص��دق���ء  الع�ئلة  مع  احليوية  امل�ص�دات 

ن�صبة  واأن  جيد.  �صيء  اخت�ص��صيني  من  ا�صت�ص�رة 

امل�ص�دات  اأن  يظنون  عم�ن  �صرق  �صك�ن  من  كبرية 

احليوية فع�لة �صد اللته�ب�ت الفطرية.

العني  العلمي من ج�معة  الفريق  وق���ل ع�صو 

للعلوم والتكنولوجي� الدكتور اأحمد امل�صلم�ين اإنه 

البحث  امل�ص�ركني يف  ف�إن  الإيج�بية  الن�حية  “من 
ب���أن  ك���ن��وا على معرفة  و�صرقه�  ع��م���ن  غ��رب  م��ن 

ال�صتخدام املفرط والع�صوائي للم�ص�دات احليوية 

اأن  مت�بًع�  له�.  البكتريي�  مق�ومة  اإىل  ي���وؤدي  ق��د 

امل�ص�دات  ب�صراء  رغبتهم  اأب���دوا  امل�ص�ركني  معظم 

اأو  الطبيب  زي����رة  ب��دون  ال�صيدلية  م��ن  احليوية 

امل�ص�دات  �صعر  ت�أثري  ن�حية  ومن  طبية.  ا�صت�ص�رة 

ب�أنهم  اأف���دوا  امل�ص�ركني  الكثري من  ف���إن  احليوية، 

ع������دًة م���� ي��ط��ل��ب��ون م���ن ال�����ص��ي��ديل ت��غ��ي��ري امل�����ص���د 

احليوي غ�يل الثمن اإىل اآخر اأقل �صعراً بدون اأخذ 

راأي الطبيب.

وق����د ت��وج��ت ج��ه��ود ال��ف��ري��ق ال��ب��ح��ث��ي ب��ق��ب��ول 

الأولية  “الرع�ية  جملة  يف  الدرا�صة  نت�ئج  بن�صر 

ذات  املجلت  اإح��دى  تعد  املجتمع” والتي  و�صحة 
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االنباط- العقبة

اأخ���م���دت ك����وادر ال���دف����ع امل���دين يف مدينة 

ان���دل���ع يف م�����ص��ت��ودع للكتب  ال��ع��ق��ب��ة ح��ري��ق��� 

مب��دي��ري��ة ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف حم���ف��ظ��ة 

العقبة.

وق�ل حم�فظ العقبة حممد الرف�يعة اإن 

ك���وادر ال��دف���ع امل��دين اخ��م��دت احل��ري��ق ال��ذي 

اإ�ص�ب�ت،  دون وقوع  للكتب  اندلع يف م�صتودع 

جلنة  �صكلت  املعنية  اجل��ه���ت  اأن  اإىل  م�صريا 

حتقيق للوقوف على ا�صب�ب احلريق.

وق���ل��ت م��دي��رة ت��رب��ي��ة ال��ع��ق��ب��ة ال��دك��ت��وره 

راب��ع��ة ال��ع��ي��دي اإن احل��ري��ق ان��دل��ع اث��ن���ء بيع 

م�دية  اأ�صرار  عنه  وجنم  للمراجعني،  الكتب 

اإفراغ  ب�صيطة يف مركز توزيع الكتب، وجرى 

امل��دي��ري��ة م���ن امل��وظ��ف��ني وامل���راج���ع���ني حلني 

ان��ت��ه���ء ع��م��ل��ي���ت ال��ت��ن��ظ��ي��ف واإع��������دة ت��رت��ي��ب 

الكتب.

وق�����ل م��دي��ر دف�����ع م���دين ال��ع��ق��ب��ة امل��ق��دم 

حممد املج�يل اإن فرق الدف�ع املدين �صيطرت 

ع��ل��ى احل���ري���ق، وح���ل��ت دون ان��ت�����ص���ره داخ��ل 

املديرية بوقت قي��صي.

االنباط- ال�سلط

 اأط���ل���ق م���رك���ز ���ص���ب���ت ال�����ص��وان��ي��ة اأول 

اأن�صطة  تت�صمن  اإلكرتونية،  �صب�بية  جملة 

وف���ع����ل���ي����ت ���ص��ب���ب��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة وم��وا���ص��ي��ع 

متنوعة.

وق�����ل امل���رك���ز يف ب��ي���ن ام�����س الح�����د، اإن 

الفر�صة  ���ص��ه��ري���، وت��ت��ي��ح  ���ص��ت�����ص��در  امل��ج��ل��ة 

اإبداع�تهم  واإظه�ر  جت�ربهم  لن�صر  لل�صب�ب 

جهته�،  من  احل��ي���ة.  يف  م�ص�ركتهم  وتعزيز 

اأن  ت���ي��ه،  اأب���و  حم��صن  امل��رك��ز  رئي�صة  بينت 

يعترب  للمركز  �صب�بية  جملة  اأول  اط���لق 

ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ث��ق���ف��ي��ة اج��ت��م���ع��ي��ة وم��ن��ف��ذاً 

اإىل  م�صرية  واقرتاح�تهم،  ال�صب�ب  لأف��ك���ر 

وب��رام��ج  ثق�فية،  اأب����واب  تخ�صي�س  مت  اأن���ه 

وفع�لي�ت �صب�بية ولق�ءات ح�صرية وملف�ت 

املطبخ  زاوي��ة  ا�ص�فة اىل  وري��صية،  �صحية 

وبرامج ترفيهية اخرى.
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ا�صابني نباأ وفاتك بداء اخلر�س 

يا رائحة املا�صي ….

يا �صديق ايامي  يا حناناً وحباً يغذي قلبي و�صرياين 

ابي ام�صكت يدك الكتب ب�صفحة كفك ما ال اود ان يقراأه �صواك.

 رحيلك مزقني وبعرثين اىل اأبعد حدود ال�صياع.

انت ال�صند والظهر واملتكاأ وامللجاأ الذي ا�صتند عليه.

انت االأب وال�صديق واحلبيب واالأمان يف وقت الع�صف.

انت الطُب والطبيب فوجودك نعمة ال تقدر بثمن.

انت االأمان والعمود الفقري وروح احلياة و النبع ال�صايف

وقنديل  الثقة  م�صدر  الأن��ك  اع�صقك  ؛  وف��خ��راً  جهراً  وميدحني  �صراً  يعاتبني  ك��ان  من  ان��ت 

ظالمي ونور اأيامي.

ان تفقد االب معناه اأن تفقد املظلة التي حتميك من ال�صرور؛ و معناه اأن تفقد اأحد اأع�صائك 

ويعني اأن عيناك ال تب�صران جيداً؛ لذلك يبقي االأب اأوفى حبيب البنته ولو اأحبها اأهل االأر�س 

قاطبة.

فقدان االب اإح�صا�س ال يعرفه اال من ذاق طعمه واأكرث االأ�صياء وجعاً هو منزل بال اأب.

اأف��راد  اأح��د  ال��ذي نفقد فيه  امل��وت مو�صوًعا �صعًبا ، ونخ�صى جميًعا يف ذلك اليوم  لطاملا كان 

اال�صرة. 

اأع��ز ما يف  ب��اأن  ١٤/٩/٢٠١١ عندما تلقيت مكاملة تفيد  �صنوات  اليوم منذ ت�صع  ذل��ك   ج��اءين 

الوجود قد مات لقد كنت حمطمة  اأعاين من حزن �صديد. لقد فقدت قلبي ، ومر�صدي. 

ابي اأ�صمك يرافقني يف كل �صجدة يف كل دعوة.

التي ن�صعر بها عندما  الفقد واحل��زن  اأن تخفف من م�صاعر  توجد كلمات قليلة ج��ًدا ميكن 

العميق  احل��زن  م�صاعر  اخل�صارة جتلب  ف��اإن   ، االأح��ب��اء  اأح��د  وف��اة  منا. مع  قريًبا  ا  �صخ�صً نفقد 

والوحدة العميقة القاتلة.

من ال�صعب للغاية اأن ندرك اأن اأالب وال�صند  لن يكون موجوًدا ج�صدًيا يف حياتنا اليومية ، 

ولكن من املهم اأن ندرك اأنه �صيكون معنا دائًما. اإنه يعي�س يف قلوبنا ويف ذاكرتنا ويف تعاليمه  �صواء 

بالقول اأو الفعل. هو قريب جًدا منا يف الروح .

املوت هو االنف�صال ، واحلزن وهو القلق املطلق لالنف�صال.

ااأبي ك�صرت قلبي اإىل اأ�صالء عندما فقدتك.

الذكرى  ت�صتحق  من  هي  ع��ودة  بال  تذهب  حينما  اجلميلة  االأرواح  اأن  علمني  اأب��ي  فرحيلك 

واال�صتياق والدعاء فاأ�صالك اللهم اأن ت�صكنه جنتك فهو اأغلى من فقدت واأ�صالك بكل اأ�صم هو لك 

اأن تنزل عليه �صياء يف قربه وتوؤن�س وح�صته.

فاللهم اأجعل قرب اأبي رو�صة من ريا�س اجلنة واأف�صح له يف قربه مد ب�صره وثبته عند ال�صوؤال 

واأغفر له واأرحمه؛ اللهم اأرحم روحا رحلت عن الدنيا وما زالت حية يف قلبي ؛ رحم اهلل �صيبات 

�صعرك ورائحته و�صحكاتك وكلماتك .

اأبي من اجلنة فهو مل يحرمني �صيء  اأحكيه بدعائي دوما اللهم ال حترم  اأبي حبا   ف�صيظل 

يف الدنيا.

ناديا مصطفى الصمادي

في الذكرى التاسعة
 لوفاة أبي وسندي

المرحلة الحالية حاسمة وعدم التزام 5% كفيل بالتسبب بانتكاسة مؤلمة

الرزاز: نرفض مواجهة كورونا بتطبيق »مناعة القطيع«

 وفاة طالب أردني وإنقاذ آخر تعرضا للغرق بالجزائر

البديل للدراسات ينفذ ورشة نحو تأهيل وتدريب قيادات عمالية 

 االنباط-عمان

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

فريو�س  م��واج��ه��ة  ث��اب��ت  ب�صكل  يرف�س  االأردن 

م�صريا  القطيع،  مناعة  فكرة  بتطبيق  ك��ورون��ا 

اإىل اأن هذا النوع من التفكري ال مكان له يف بلد 

ومن  االإن�صان  لكرامة  باإعالئه  ونه�س  تاأ�ص�س 

مبادئه الرا�صخة »االإن�صان اأغلى ما منلك«، كما 

اأن قيادته الها�صمية الرائدة ت�صل الليل بالنهار 

امل��واط��ن ومتكينه نحو  اأج���ل حت�صني ح��ي��اة  م��ن 

االأف�صل.

اأن  ام�����س  االأ���ص��ب��وع��ي��ة  واأ����ص���ار خ���الل كلمته 

االأردن ت��ع��ام��ل م��ع ب��داي��ة اجل��ائ��ح��ة م��ن خ��الل 

واالأك��رث  االأ�صرع  بني  من  كانت  اإغالقات  تنفيذ 

ب�صبط  منها  املطلوب  وحقق  ال��ع��امل،  يف  حزما 

بهدف  منحنياتها،  وت�صطيح  االإ���ص��اب��ات  اأع���داد 

زيادة قدراتنا ال�صحية واالإجرائية.

ال��ع��الج  ح��ال��ة حت��ت   700 “لدينا  واأ����ص���اف 

ال�صتقبال  اال�صتيعابية  ال��ق��درة  ل��زي��ادة  ون�صعى 

األ����ف فح�س   100 امل��ر���ص��ى، وجن����ري ح����وايل 

للفحو�صات  الرتاكمي  العدد  قارب  اإذ  اأ�صبوعي، 

اإ���ص��اف��ة اإىل زي���ادة ع��دد ف��رق التق�صي  امل��ل��ي��ون، 

الكوادر  وت��دري��ب  و�صريع،  كبري  ب�صكل  الوبائي 

ال�����ص��ح��ي��ة يف  ع��ل��ى ب���روت���وك���والت ال��ت��ع��ام��ل مع 

ال���وب���اء، وت��ن��ظ��ي��م عملية ع����ودة االأردن���ي���ني من 

اخلارج بطريقة حتد من نقل العدوى خارجيا”.

اأ�صلوب  يف  اال�صتمرار  على  ال��ق��درة  اأن  ولفت 

على  اأ���ص��ا���ص��ي  ب�صكل  يعتمد  واالن��ف��ت��اح  التكيف 

كورونا  مواجهة  اأن  اإىل  م�صريا  اجلميع،  التزام 

يف  ب��امل��ئ��ة   95 ال��ت��زام  بن�صبة  يتحقق  ال  ب��ن��ج��اح 

اإجراءات الوقاية، اإذ اأن عدم التزام 5 باملئة كفيل 

بالت�صبب بانتكا�صة موؤملة.

“التزامكم  بالقول  املواطنني  ال��رزاز  ونا�صد 

ك��ورون��ا،  ك��ي��ف �صنتعاطى م��ع  ي��ح��دد  ال���ذي  ه��و 

االلتزام ال�صادق باإجراءات الوقاية �صيمكننا من 

وعدم  واالنفتاح،  التكيف  اأ�صلوب  يف  اال�صتمرار 

وبكل  �صتقودنا  �صحية  انتكا�صة  يعني  االل��ت��زام 

اأ�صف للعودة لالإغالقات”.

الوباء  مواجهة  يف  احلالية  املرحلة  اأن  واأك��د 

حا�صمة، وال جمال فيها للت�صاهل اأو اال�صتهتار، 

وال�صناعة  الداخلية  لوزيري  اأوع��ز  اأن��ه  م�صريا 

وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن وج��م��ي��ع االأج���ه���زة املعنية 

باأوامر  لاللتزام  اجلميع  على  الرقابة  بت�صديد 

الدفاع التي و�صعت حلماية �صحة املواطنني.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���االأم���ن ال��غ��ذائ��ي واالرت���ق���اء 

هيئة  اإجن��از  عن  اأعلن  ال��غ��ذاء،  و�صالمة  بجودة 

رق��اب��ي��ة م���وح���دة حل��م��اي��ة امل�����ص��ت��ه��ل��ك وامل��راق��ب��ة 

ب�صحة  املرتبطة  ال�صلعية  املنتجات  ج��ودة  على 

االإن�صان وغذائه واأي�صا االأ�صعار، م�صريا اإىل دمج 

كامل  الإعطائها  الهيئة  ه��ذه  يف  موؤ�ص�صات  ع��دة 

جودة  �صمان  على  والقدرة  الرقابية  امل�صوؤولية 

الغذاء االأردين حمليا وعامليا وباأعلى املوا�صفات 

الدولية.

وتاليا ن�س كلمة رئي�س الوزراء:

يف  االرت��ف��اع  وت��رق��ب  باهتمام  جميعا  تابعنا 

ح���االت االإ���ص��اب��ة ب��ك��ورون��ا ع��ل��ى م���دار اليومني 

املا�صيني.

ال��ت��ط��ورات  ه���ذه  م��ن  وق��ل��ق  مهتم  وجميعنا 

الآنها مت�س كل فرد، وبيت، ومكان عمل والوطن 

َكُكل.

ي��واج��ه  ال����ذي  ال��وح��ي��د  ال��ب��ل��د  ل��ي�����س  االأردن 

هذه املوجة اجلديدة يف اإ�صابات كورونا، العامل 

باأ�صره منخرط اليوم يف نقا�س �صاخن حول اأي 

ال�صبل هو االأجنع يف مواجهة كورونا: االإغالق 

اأم التعاي�س والتكيف؟

ال���ع���امل واالإق���ل���ي���م تقف  وال��ع��دي��د م���ن دول 

اليوم اأمام حلظة فارقة.. هل ت�صتمر يف اأ�صلوب 

التكيف مع الوباء اأم تعود لفر�س االإغالقات؟

تعاملنا  مرتكزات  نتذكر  اأن  ال�صروري  من 

واملمتدة  امل��ع��ق��دة  وانعكا�صاته  ك��ورون��ا  وب���اء  م��ع 

زمنيا، حتى يكون وا�صح للجميع اال�صرتاتيجية 

التي نعمل على اأ�صا�صها

يف مواجهة كورونا واأي حتد اآخر فاإن االأردن، 

وب�����ص��ك��ل م��ب��دئ��ي ث���اب���ت، ي��رف�����س ف��ك��رة م��ن��اع��ة 

لالأقوى  البقاء  تعني  القطيع  فمناعة  القطيع، 

املجتمعية  القيم  يف  ف��راغ  ظل  يف  نف�صي  واللهم 

والت�صريعات التي ت�صعى حلماية االأ�صعف.

ال��ن��وع م��ن التفكري ال م��ك��ان ل��ه يف بلد  ه��ذا 

االإن�صان.. ومن  لكرامة  باإعالئه  ونه�س  تاأ�ص�س 

منلك”..  ما  اأغلى  “االإن�صان  الرا�صخة  مبادئه 

بالنهار  الليل  ت�صل  الرائدة  الها�صمية  وقيادته 

امل��واط��ن ومتكينه نحو  اأج���ل حت�صني ح��ي��اة  م��ن 

االأف�صل.

ل���ذل���ك، اأخ���ذن���ا يف ك���ل م��رح��ل��ة م���ن م��راح��ل 

ال��ت��ي متكننا من  ال���وب���اء االإج������راءات  م��واج��ه��ة 

�صحة  حماية  التايل:  االأ�صا�صي  الهدف  حتقيق 

املواطن اأواًل.

يف ب����داي����ات ال���ت���ع���ام���ل م����ع ك�����ورون�����ا، ن��ف��ذن��ا 

اإغ��الق��ات كانت من بني االأ���ص��رع واالأك��رث حزما 

اأعداد  املطلوب منها ب�صبط  العامل، وحققت  يف 

االإ�صابات وت�صطيح منحنياتها، الإمهالنا الوقت 

ال�صروري لزيادة قدراتنا ال�صحية واالإجرائية.

وبالفعل اأجنزنا ذلك، فنحن اليوم ن�صتوعب 

700 م�صاب ونعمل لرفع هذه القدرة، وجنري 
اأ�صبوعي، حيث قارب  األف فح�س   100 حوايل 

فح�س،  امل��ل��ي��ون  للفحو�صات  ال��رتاك��م��ي  ال��ع��دد 

وزدنا فرق التق�صي الوبائي ب�صكل كبري و�صريع، 

امل�صت�صفيات  ال�صحية يف خمتلف  الكوادر  ودربنا 

ونظمنا  ال��وب��اء،  مع  التعامل  ب��روت��وك��والت  على 

عملية عودة االأردنيني من اخلارج بطريقة حتد 

من نقل العدوى خارجيا.

لدولة  وت��ق��در  �صك جهود مهمة  ب��دون  ه��ذه 

حم��������دودة االإم�����ك�����ان�����ات ل���ك���ن ال ت����رتاج����ع ع��ن 

م�صوؤولياتها جتاه اأبنائها وبناتها املواطنني.

ال���ي���وم ن�����ص��اه��د ارت���ف���اع���ا م��ق��ل��ق��ا يف اأع�����داد 

ال������دول،  م����ن  ك���غ���ريه  واالأردن،  االإ������ص�����اب�����ات؛ 

العودة  اأو  ال��وب��اء،  التكيف م��ع  اأم��ام��ه م�����ص��اران: 

لالإغالقات واحلظر.

االأوبئة  وخ��رباء  وك��وادره��ا  ال�صحة  وزارة  اإن 

االإ���ص��اب��ات،  ع��دد  يف  الت�صارع  كثب  ع��ن  يراقبون 

واالنت�صار لبوؤر االإ�صابة بكورونا.

ت�صاعف  من  احلالية  بالوترية  واال�صتمرار 

ع����دد االإ����ص���اب���ات ب�����ص��ك��ل ي��وم��ي وم��ت��ت��ال ���ص��وف 

ينقلنا وب�صكل خاطف، من م�صتوى االنت�صار يف 

العدوى  مل�صتوى  عليها،  م�صيطر  معزولة  ب��وؤر 

ال�صيطرة  ي�صعب  تف�س  درج��ة  وه��ي  املجتمعية، 

عليها.

التكيف  اأ���ص��ل��وب  اال���ص��ت��م��رار يف  ق��درت��ن��ا على 

ال��ت��زام  ع��ل��ى  اأ���ص��ا���ص��ي  ب�صكل  يعتمد  واالن��ف��ت��اح 

اجلميع .

فمواجهة وباء كورونا بنجاح ال تتحقق بن�صبة 

ال���ت���زام 95 ب��امل��ئ��ة م��ن امل��واط��ن��ني يف اإج�����راءات 

الوقاية، فعدم التزام 5 باملئة من املجتمع فقط 

كفيل بالت�صبب بانتكا�صة موؤملة.

وم����ن ه���ن���ا، ف���اإن���ن���ي اأت����وج����ه ال���ي���وم ب��ر���ص��ال��ة 

وا�صحة لكل مواطن: التزامكم هو الذي يحدد 

ال�صادق  االل��ت��زام  ك��ورون��ا،  م��ع  �صنتعاطى  كيف 

يف  اال�صتمرار  من  �صيمكننا  الوقاية  ب��اإج��راءات 

يعني  االلتزام  وع��دم  واالنفتاح،  التكيف  اأ�صلوب 

للعودة  اأ���ص��ف  وب��ك��ل  �صتقودنا  �صحية  انتكا�صة 

لالإغالقات.

وتعقيم  ال��ك��م��ام��ة،  بلب�س  ي��رتج��م  االل���ت���زام 

وت��ف��ادي  وبالتباعد  با�صتمرار،  اليدين  وغ�صل 

االزدحام واإقامة التجمعات، وبا�صتخدام تطبيق 

وبامل�صارعة  املخالطة،  ح��االت  من  للتنبيه  اأم��ان 

اأي  ف��ي��ه��ا  ي�صعر  حل��ظ��ة  اأي  يف  ال���ذات���ي  ب��ال��ع��زل 

���ص��خ�����س ب���اأع���را����س امل���ر����س وي�����ص��ك ب��ت��ع��ر���ص��ه 

لالإ�صابة.

ل��ك��ي ال  م��ع��ا  وال��ع��م��ل  االل���ت���زام  علينا جميعا 

م��ا حققناه من  ونخ�صر  ل��ل��وراء  خ��ط��وات  ن��ع��ود 

مكت�صبات.

اإن املرحلة احلالية يف مواجهة الوباء حا�صمة، 

وال جمال فيها للت�صاهل اأو اال�صتهتار.

وال�صناعة  الداخلية  لوزيري  اأوع��زت  لذلك، 

وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن وج��م��ي��ع االأج���ه���زة املعنية 

الدفاع  ب��اأوام��ر  االل��ت��زام  على  الرقابة  بت�صديد 

بالتنفيذ  املواطنني  و�صعت حلماية �صحة  التي 

احلازم.

واأ�صكر ن�صامى ون�صميات االأمن العام وجميع 

املوؤ�ص�صات والكوادر التي تعمل ليل نهار للحفاظ 

على �صالمتنا جميًعا.

اأه��م درو���س مواجهة وب��اء ك��ورون��ا تتمثل  اإن 

يف االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال����ذات وخ�����ص��و���ص��ا يف اأم��ن��ن��ا 

الغذائي.

اإليه جاللة  الذي لطاملا وجهنا  الهدف  وهو 

امللك بحكمته وروؤيته.

على  قدرتنا  على  يقت�صر  ال  الغذائي  واأمننا 

ت��وف��ري ك��م��ي��ات ال���غ���ذاء ال�����ص��روري��ة ف��ق��ط، بل 

نوعيته وجودته اأي�صاً، لتكون �صناعاتنا الغذائية 

متميزة بنوعيتها وحتظى بثقة امل�صتهلك حملياً، 

ن�صبح  اأن  ميكننا  مب��ا  ودول��ي��ا،  اإقليميا  واأي�����ص��اً 

مركزا اإقليمياً رائدا لل�صناعات الغذائية.

جلائحة  الت�صدي  مع  بالتزامن  �صهدنا  وقد 

اأه��م��ي��ة  اإىل  نبهتنا  وح�����وادث  حت��دي��ات  ك���ورون���ا 

و�صالمة  ج��ودة  على  الرقابة  مب�صتوى  االرتقاء 

واحليوانية،  منها  الزراعية  الغذائية  منتجاتنا 

التوزيع  ومن�صاآت  وامل�صالخ  وامل�صانع  امل���زارع  يف 

والتخزين والبيع.

املجتمع  م��وؤ���ص�����ص��ات  ج��م��ي��ع  اأ���ص��ك��ر  اأن  واأود 

الوطنية على جهودها  االإع��الم  وو�صائل  امل��دين 

يف ال��ت��اأ���ص��ري ع��ل��ى م��واط��ن اخل��ل��ل يف ه���ذا امللف 

احليوي، ما نبهنا اإىل اأهمية ت�صريع االإجراءات 

ال�����ص��روري��ة الإ����ص���الح م��ن��ظ��وم��ة ال��رق��اب��ة على 

الغذاء واالرتقاء بها، حر�صا على �صحة املواطن 

االأردين و�صمعة املنتج االأردين.

�صريع  اأويل  ك��اإج��راء  قمنا  ذل���ك،  ول��رتج��م��ة 

ب��ال��رق��اب��ة  امل��ع��ن��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  اأدوار  ب��ت��ح��دي��د 

ع��ل��ى ج����ودة ال���غ���ذاء و���ص��الم��ت��ه ب��و���ص��وح اأك���رب، 

وتطوير   ، املوؤ�ص�صات  ه��ذه  بني  التكامل  وتعزيز 

الأف�صل  وف��ق��اً  وال��رق��اب��ة  الفح�س  ب��روت��وك��والت 

امل��وا���ص��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����س ل��الأغ��ذي��ة، وق���د وجهت 

اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة واب���ت���داء م���ن ال���ي���وم، بتكثيف 

العقوبات  وت�صديد  امليدانية  الرقابية  اجل��والت 

على املخالفني.

و����ص���وف ن���ت���وج ه����ذه اجل���ه���ود ب����اإجن����از هيئة 

رق��اب��ي��ة م���وح���دة حل��م��اي��ة امل�����ص��ت��ه��ل��ك وامل��راق��ب��ة 

ب�صحة  املرتبطة  ال�صلعية  املنتجات  ج��ودة  على 

االإن�صان وغذائه وكذلك االأ�صعار، و�صوف تدمج 

كامل  الإعطائها  الهيئة  ه��ذه  يف  موؤ�ص�صات  ع��دة 

جودة  �صمان  على  والقدرة  الرقابية  امل�صوؤولية 

املوا�صفات  باأعلى  وعامليا  حمليا  االأردين  الغذاء 

الدولية.

يف ك��ل ال��ت��ح��دي��ات ه��ن��اك ف��ر���س، ويف حتدي 

ك����ورون����ا ال�����ص��ع��ب ت����ربز ال��ك��ث��ري م���ن ال��ف��ر���س 

واأهمها: فر�س تر�صيخ ثقافة التكافل وترجمتها 

ت�صريع  وفر�صة  االأث���ر،  ملمو�صة  م��ب��ادرات  اإىل 

التحول الرقمي للعديد من اخلدمات واملرافق، 

الغذائية  ال�صناعة  ل��الأردن يف  وفر�صة الرتويج 

�صحية  مم��ار���ص��ات  لتبني  وف��ر���ص��ة  وال����زراع����ة، 

�صرورية حلماية جمتمعنا من خطر هذا الوباء 

وغريه من االأمرا�س.

ق��درت��ن��ا على اغ��ت��ن��ام ه��ذه ال��ف��ر���س مرهونة 

ب��ق��درت��ن��ا ع��ل��ى ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى ال���وب���اء، وه���و ما 

يتطلب االلتزام منا جميعا ب�صبل الوقاية.

خو�س هذه التجربة املريرة هو قدر الب�صرية 

هذه  ارادة  هو  معها  التعامل  ولكن  وامتحانها، 

اىل الرتكيز  الب�صرية يف احلياة، ولن�صعى دائماً 

ع��ل��ى ال�����ص��ف��اف��ي��ة وامل��ع��ل��وم��ة واالل����ت����زام ال��ك��ام��ل 

وال��ت��ع��ل��م م���ن االأخ���ط���اء وال��ت�����ص��ح��ي��ح، فلنعقل 

ونتوكل برعاية اهلل وتوفيقه.

االنباط-عمان

 قال الناطق الر�صمي با�صم وزارة اخلارجية 

الفايز،  اهلل  �صيف  ال�صفري  املغرتبني  و���ص��وؤون 

ال��وزارة  اأبلغت  اجلزائر  االردنية يف  ال�صفارة  اإن 

م�����ص��اء ال�����ص��ب��ت، ع��ن ت��ع��ر���س ط��ال��ب��ني اأردن��ي��ني 

للغرق يف والية وهران التي تبعد حوايل 600 

ك��ي��ل��وم��رت ع���ن ال��ع��ا���ص��م��ة اجل���زائ���ر، واأن ف��رق 

االنقاذ متكنت من انت�صال الطالبني من البحر 

اأح��ده��م��ا  ت���ويف  ح��ي��ث  امل�صت�صفى،  اإىل  ونقلهما 

ومتكنت فرق االإ�صعاف من اإنقاذ الطالب االآخر 

الذي يرقد حالياً يف امل�صت�صفى وو�صعة ال�صحي 

م�صتقر.

وبني الفايز اأنه مت التوا�صل مع ذوي املتويف 

وابالغهم باحلادث.

واأ�صاف اإن القن�صل االأردين وامللحق الثقايف 

ال��ل��ي��ل اإىل والي�����ة وه�����ران،  ت��وج��ه��ا م��ن��ت�����ص��ف 

ل��الط��الع ع��ل��ى احل��ي��ث��ي��ات واإج�����راء ال��رتت��ي��ب��ات 

ال���الزم���ة ل��ن��ق��ل ج��ث��م��ان ال��ط��ال��ب امل��ت��وف��ى اإىل 

على  واالطمئنان  ذوي��ه  رغبة  على  بناء  اململكة 

وعلى  امل�صت�صفى  يف  يرقد  الذي  الطالب  �صحة 

اأو�صاع الطلبة االأردنيني الذين كانوا برفقتهم 

وتقدمي كافة امل�صاعدات املمكنة.

و�صادق  التعازي  خال�س  عن  الفايز  واع��رب 

امل���وا����ص���اة ل�����ذوي امل���ت���وف���ى، وال�������ص���ف���اء ال��ع��اج��ل 

للطالب امل�صاب كما اأعرب عن ال�صكر والتقدير 

ال��ك��ب��ري ل��ف��رق االإن���ق���اذ وط��اق��م االإ���ص��ع��اف على 

جهودهم.

االنباط-عمان

ن��ف��ذ م��رك��ز ال��ب��دي��ل ل��ل��درا���ص��ات واالأب���ح���اث 

بناء  ب��رن��ام��ج  م��ن  األثانيه  التدريبية  ال��ور���ص��ة 

ال����ق����درات ل��ل��ف��اع��ل��ني يف ال��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال��ي��ة 

واالأح��������زاب ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة يف ال���ت���ي���ار ال��ي�����ص��اري 

مي��ث��ل��ون  و���ص��ب��اب  ���ص��اب��ات  مب�����ص��ارك��ة  االأردين، 

ال���ط���ي���ف ال�����ص��ي��ا���ص��ي ال���ي�������ص���اري م���ن خم��ت��ل��ف 

. املحافظات والقطاعات العمالية 

وخ������الل ال����ور�����ص����ة ال����ت����ي ان���ع���ق���دت ي��وم��ي 

حتدث  احل��ايل  �صبتمرب  م��ن  والعا�صر  التا�صع 

عن  اخلطيب  جمال  امل��رك��ز  مدير  االفتتاح  يف 

اأه��م��ي��ة مت��ك��ني وب��ن��اء ق����درات ال��ع��م��ال القطاع 

م��ن  مت��ك��ي��ن��ه��م  و�����ص����رورة  االأردن  يف  االأك������رب 

ال��و���ص��ول اإىل م��واق��ع ���ص��ن��ع ال���ق���رار ���ص��واء يف 

وان  �صيما  ال��ربمل��ان  او  ال��ن��ق��اب��ات  او  االأح�����زاب 

م�صاركتهم خطوه على طريق التقدم التنموي 

الدميقراطي. والتطور 

واأ�صاد اخلطيب بجهود ودعم موؤ�ص�صة روزا 

وروؤي��ت��ه��ا  اأه��داف��ه��ا  تتقاطع  ال��ت��ي  لوك�صمبورغ 

مع اأهداف وروؤية قوى التقدم والدميقراطية 

يف ال��ع��امل ،واأ����ص���اد اأي�����ص��ا مب�����ص��ارك��ة ع���دد من 

امل��ر���ص��ح��ني ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��ربمل��ان��ي��ة ال��ق��ادم��ة 

ال���ذي���ن ق���دم���وا وج���ه���ات ن��ظ��ره��م يف ت��ط��وي��ر 

العمال. العمالية واحتياجات  النقابات 

يف  نعمان  حممد  النقابي  الدكتور  وحت��دث 

اجلل�صة االأوىل حول التعددية النقابية وحرية 

املكاتب  التن�صيق بني  واأهمية  النقابي  التنظيم 

ال��ع��م��ال��ي��ة يف االأح�����زاب ال��ي�����ص��اري��ة وال��ن��ق��اب��ات 

العمالية ،الأن ذلك على حد قوله يوؤ�ص�س لبناء 

قاعدة عماليه متينة قادرة على قيادة قطاعات 

التطلعات، وحتدث يف اجلل�صة  العمل وحتقيق 

ال�صعب  ال��ع��م��ال��ي��ة يف ح���زب  امل��ك��ات��ب  م�����ص��وؤويل 

والتحالف  ال�صعبية  ال��وح��دة  وح���زب  االأردين 

واحلزب  االأردين  الدميقراطي  والتيار  املدين 

نقابات  من  وكذلك  االجتماعي،  الدميقراطي 

العمال.

اأما يف اجلل�صة الثانية التي تراأ�صها م.�صامر 

ط��واف�����ص��ة حت��دث��ت امل��ح��ام��ي��ة ت��غ��ري��د ال��دغ��م��ي 

مديرة مركز وعي للتدريب يف حقوق االإن�صان 

ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م  ال���ع���الق���ة  ال��ت�����ص��ري��ع��ات ذات  ح����ول 

النقابي ومدى موائمة الت�صريعات مع املعايري 

االأردن  عليها  امل�����ص��ادق  ال��دول��ي��ة  واالت��ف��اق��ي��ات 

واأب������رز ال��ت��ح��دي��ات ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه 

اإ���ص��دار  اىل  احل��اج��ة  وم��دى  النقابي  التنظيم 

قانون ينظم العمل.

باالإ�صافة اىل الدور الكبري الذي يقع على 

املطلبية  التحركات  دع��م  يف  احلقوقيني  عاتق 

ال��ع��م��ال��ي��ة يف ظ��ل ���ص��ع��ف ال��ق��وان��ني ال��ن��اظ��م��ة 

ل��ل�����ص��وؤون ال��ع��م��ال��ي��ة وال���ن���زاع���ات ب���ني ال��ع��م��ال 

واأرباب العمل.

،”مهارات  الثالثة  التدريبية  اجلل�صة  ويف 

حمزة  امل��درب  ق��دم  التاأييد”  وك�صب  املنا�صرة 

اخلزاعلة تعريف عام عن مفهوم ك�صب التاأييد 

املنا�صرة  ج��اءت  اأي��ن  ومن  وعنا�صره  واأه��داف��ه 

وملاذا ن�صتخدمها وما هي اأهدافها.

اإع��داد حمالت  كيفية  للحديث عن  وتطرق 

احل�صد  واأ�صاليب  واأنواعها  واأ�صكالها  املنا�صرة 

والدور  املنا�صرة  ا�صرتاتيجيات  على  والتعرف 

الذي تلعبه املدافعة يف تعريز احل�صد والتاأييد 

فكرة  على  االأ���ص��خ��ا���س  م��ن  جمموعة  ب��اإج��م��اع 

واحدة.

ويف اجلل�صة الرابعة ،تناولت املدربة منى ابو 

يف  واأهميته  املجتمعي  االإع��الم  مو�صوع  حمور 

الي�صارية  واالأح��زاب  العمالية  النقابات  جمال 

التفاو�س  وق���وة  ال��ع��دال��ة  م��ب��داأ  منطلق  وم��ن 

التدريبية لتمكينهم من  الور�صة  اأهمية  جاءت 

الت�صلح مبهارات واأ�صاليب جديدة يف ا�صتخدام 

مبادئهم  ن�صر  يف  االجتماعي  التوا�صل  مواقع 

وروؤية حزبهم او نقابتهم

واأ�صار اأحمد �صوي�س مبداخلته على اأهمية 

م�صادر  اإ�صرتاتيجيات  وا���ص��ت��خ��دام  التفاو�س 

التفاو�صية. القوة 

جل�صة،  ك��ل  ب��ع��د  م�صتفي�س  ح���وار  وج���رى 

اأب��رزه��ا  التو�صيات  م��ن  ع��دد  امل�����ص��ارك��ني  ورف���ع 

ونقابي  ح��زب��ي  ع��م��ايل  تن�صيق  مكتب  تاأ�صي�س 

و  العماليه  النقابات  واق��ع  تطوير  �صاأنه  م��ن 

القرار  �صنع  اإىل  الو�صول  من  العمال  متكني 

.ويف نهاية الور�صة مت تقييم اجلل�صات وتوزيع 

ال�صهادات.

 الخوالدة: المشاركة باالنتخابات واجب وطني

 طلبة األلمانية األردنية يحصدون جميع جوائز 
مسابقة ستارباك للطلبة العرب 2020

 مديرية زراعة الزرقاء تناقش أهمية البندورة التصنيعية

االنباط-عمان

ال�صيا�صية  ال�������ص���وؤون  وزارة  ع����ام  اأم����ني  دع����ا   

وال��ربمل��ان��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي اخل����وال����دة، ال�صباب 

للم�صاركة يف العملية االنتخابية تر�صحا وت�صويتا 

اأ�ص�س  على  بناًء  الربملان  الختيار من ميثلهم يف 

براجمية بعيدة عن اأية اعتبارات اأخرى.

ج��اء ذل��ك خ��الل جل�صات ح��واري��ة عرب تقنية 

ال�صباب  دور  ب��ع��ن��وان:  )زووم(  امل��رئ��ي  االت�����ص��ال 

�صل�صلة  �صمن   ،2020 باالنتخابات  وامل�صاركة 

جل�صات حملة “�صوتك م�صتقبلك” بالتعاون مع 

هيئة �صباب كلنا االأردن.

باالنتخابات  امل�صاركة  اأن  اإىل  اخلوالدة  ولفت 

حق د�صتوري وواجب وطني، واأن املجل�س النيابي 

جزء اأ�صا�صي من نظام احلكم يف االأردن ما يوؤكد 

عمل  وت��راق��ب  ت�صرع  التي  املوؤ�ص�صة  ه��ذه  اأهمية 

احلكومة.

وبني اأن الوزارة م�صتمرة منذ �صنوات بتدريب 

ال�صباب واالأحزاب، ولديها برامج ولقاءات خا�صة 

اإىل  باالإ�صافة  كافة،  اململكة  معهم يف حمافظات 

اأنها �صتطلق �صل�صلة كتيبات توعوية حول الربملان 

اإىل جانب فيديوهات  واأهميته ون�صاأته وغريها، 

التوا�صل  ومواقع  ف�صائية  حمطات  عرب  �صتبث 

بتفعيل  ال�صباب  اخل��وال��دة  وط��ال��ب  االجتماعي. 

م�����ص��ارك��ت��ه��م ب��االن��ت��خ��اب��ات ومم��ار���ص��ة ح��ق��ه��م يف 

الت�صويت وتغيري ال�صلوك االنتخابي بالتحاور مع 

واختيارهم  براجمهم  على  واالط���الع  املر�صحني 

على هذا االأ�صا�س.

االنباط-عمان

ح�صد طلبة اجلامعة االأملانية االأردنية يف كلية 

هند�صة العمارة والبيئة املبنية - ق�صم الت�صميم 

والتوا�صل الب�صري جميع اجلوائز على م�صتوى 

اجلامعات االأردنية يف م�صابقة �صتارباك 2020 

اللبناين  امل��رك��ز  نظمها  وال��ت��ي   ، ال��ع��رب  للطلبة 

املتحدة  االأمم  ومنظمة  باك”  “ليبان  للتغليف 

للتنمية ال�صناعية )يونيدو( .

االأوىل  الثالثة  امل��راك��ز  على  الطلبة  وح�صل 

املرئي  والت�صميم  الهيكلي  الت�صميم  فئتي  ع��ن 

ح�صل  حيث  امل��ج��ذوب،  روان  املهند�صة  ب��اإ���ص��راف 

عن فئة الت�صميم الهيكلي كل من الطالب حمزة 

زعبالوي والطالبة تارا و�صاح على املركز االأول، 

املركز  على  الدهب  اأب��و  حياة  الطالبة  وح�صلت  

الثاين، والطالبة تاال �صرف على املركز الثالث.

اأما عن فئة الت�صميم املرئي  فقد فاز الطالب 

عبد اهلل حافظ باملركز االأول باالإ�صافة حل�صوله 

امل��رئ��ي على  الت�صميم  االأوىل يف  ع��ل��ى  اجل��ائ��زة 

م�صتوى الوطن العربي فيما فازت  باملركز الثاين 

الطالبة دانا �صياب، وكان املركز الثالث من ن�صيب 

اىل  امل�صابقة   وتهدف  القوا�صمي.  ي��ارا  الطالبة 

التغليف وقد  االإب���داع واالبتكار يف جم��ال  تعزيز 

�صمت اأربع فئات: فئة الت�صميم املرئي للتغليف، 

وفئة الت�صميم الهيكلي للتغليف، وفئة التغليف 

يف �صالمة الغذاء، وفئة التغليف الذكي للنفايات، 

باالإ�صافة  دول  ع�صرة  امل�صابقة  يف  ���ص��ارك  حيث 

االأردن، م�صر، تون�س، فل�صطني،  اإىل لبنان وهي 

العربية  االإم���ارات  اليمن،  �صلطنة عمان،  املغرب، 

املتحدة واململكة العربية ال�صعودية.

االنباط- الزرقاء

 ناق�صت مديرية زراع��ة الزرقاء ام�س االحد، 

مع 36 مزارعا من مناطق ال�صليل واحلالبات 

لل�صناعات  ال�����ص��ف��ا  م�����ص��ان��ع  وم���دي���ر  واالأزرق، 

ال���غ���ذائ���ي���ة، اأه���م���ي���ة زراع������ة اأ����ص���ن���اف ال���ب���ن���دورة 

امل�صانع  مع  م�صبقة  تعاقدات  وعمل  الت�صنيعية، 

لت�صويق املنتج.

وق��ال مدير مديرية زراع��ة ال��زرق��اء املهند�س 

كرمي احل�صامي خالل اللقاء الذي مت فيه توزيع 

املزروعة  امل�صاحة  اإن  للمزارعني،  اإر�صادية  ن�صرة 

تبلغ  بالبندورة  ال��زرق��اء  حمافظة  م�صتوى  على 

1746 دومنا، حيث تنتج 5438 طنا �صنوياً.
مبح�صول  امل����زروع����ة  امل�����ص��اح��ة  اإن  واأ�����ص����اف 

األ��ف   122 تبلغ  اململكة  م�صتوى  على  ال��ب��ن��دورة 

دومن، وباإنتاج 690 طنا �صنوياً، فيما تبلغ كمية 

ال�صادرات يف اململكة للعام املا�صي 239 األف طن.

واأ�صار احل�صامي اإىل مميزات زراعة البندورة 

املنتج  ت�صويق  �صمان  يف  تتمثل  التي  الت�صنيعية 

اأو  ونقل  عبوات  كلف  وج��ود  وع��دم  ثابتة  باأ�صعار 

اأنها  اأو ر�صوم لالأمانة، كما  ر�صوم لتاجر اجلملة 

ال حتتاج اإىل خربات جديدة، وتقلل فاقد ما بعد 

احل�صاد، وت�صهم يف احلد من هدر االأغذية.

م����ن ج���ه���ت���ه، ب����ني رئ���ي�������س ق�������ص���م ال��ت�����ص��وي��ق 

واملعلومات يف املديرية املهند�س رامي هباهبة اأن 

ومتاثل  ب�صالبتها  تتميز  الت�صنيعية  ال��ب��ن��دورة 

وال��دي��دان  احل�صرات  اأ���ص��رار  م��ن  وخلوها  لونها 

اأو اأ���ص��رار التجمد واالأع��ف��ان واأي اأ���ص��رار اأخ��رى 

اأع��ل��ى م��ن 10  ال����وزن بحد  ت����وؤدي اإىل نق�س يف 

باملئة للدرجة االأوىل، و20 باملئة من الوزن عند 

الت�صنيع للدرجتني الثانية والثالثة.

وق����ال رئ��ي�����س احت����اد امل����زارع����ني يف حمافظة 

ي��وج��د لدينا  اإن����ه  ال���ق���الب،  ال���زرق���اء �صيف اهلل 

فائ�س يف اإنتاج زراعة البندورة ، ب�صبب انخفا�س 

اإىل  اأدى  م���ا  ل���الأ����ص���واق اخل���ارج���ي���ة،  ال��ت�����ص��دي��ر 

انخفا�س اأ�صعار جميع اأ�صناف اخل�صار والفواكه 

اأي�����ص��اً، م��وؤك��دا اأن احل��ل يكمن يف ال��رتك��ي��ز على 

الت�صنيع الزراعي واإن�صاء م�صانع لرب البندورة.

االثنني  14/ 9 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان 

واملبيعات  الدخل  �سريبة  دائرة  اأعلنت 

انه ا�سبح باإمكان املكلفني الذين يحملون 

ارقيييييييام �ييسييريييبييييية ميييين غييييري امليي�ييسييرتكييني 

بيييييخيييييدميييييات احليييييكيييييومييييية االلييييكييييرتونييييييييية 

احليي�ييسييول عييلييى كييلييميية �ييسيير متييكيينييهييم من 

الدائرة  خدمات  على  واحل�سول  التعامل 

الييدائييرة او اي  الييكييرتونيييييا دون مييراجييعيية 

الييدخييول  خيييال  ميين  وذليييك  ميين مكاتبها 

www. االلكرتوين  الدائرة  اىل موقع 

ايقونة  اختيار  ثم  ومن   istd.gov.jo
اخليييدميييات االلييكييرتونييييية وبييعييد ذليييك يتم 

وباإمكان  جديد  م�ستخدم  عنوان  اختيار 

ميثل  الييذي  امل�ستخدم  ا�سم  ادخييال  املكلف 

اخلطوات  باقي  واكمال  ال�سريبي  الرقم 

متكنهم  الذي  ال�سر  كلمة  على  للح�سول 

مييييين احليييي�ييييسييييول عيييليييى كييييافيييية اخلييييدمييييات 

االليييكيييرتونييييييية اليييتيييي تييقييدمييهييا الييييدائييييرة 

ت�سمن  واآميينيية  حمكمة  اجيييراءات  و�سمن 

التاأكد من �سخ�سية املكلف وحتافظ على 

للمكلفني. املعلومات  �سرية 

بيييان اليييدائيييرة قييد الييزمييت املكلف  عييلييميياً 

الراغب باحل�سول على كلمة ال�سر ادخال 

عيي�ييسيير خيييانيييات حتيييتيييوي ارقييييامييييا وحييييروف 

امتام  للمكلف  ميكن  وال  خا�سة  وحييروف 

عييمييلييييية احليي�ييسييول عييلييى كييلييميية اليي�ييسيير اال 

بييعييد ان يييتييم الييتيياأكييد ميين بيييييانيياتييه املييدونيية 

نظام  على  متوفر  هييو  مييا  مييع  ومقارنتها 

الدائرة.

املكلف  بامكان  انييه  الييدائييرة  واو�سحت 

وذلييك  ال�سري  الييرقييم  على  احل�سول  ميين 

اخللوي  هاتفه  على  حتقق  رمييز  بيياإر�ييسييال 

املييثييبييت يف مييلييف الييييدائييييرة ليييييقييوم املييكييلييف 

اخلييا�ييسيية  اجليييدييييدة  اليي�ييسيير  كييلييميية  بتثبيت 

بييييه عيييليييى نيييظيييام اخليييييدميييييات اليي�ييسييريييبييييية 

االلكرتونية.

وا�سارت الدائرة ان هذا االجراء جاء يف 

�سوء مطالبات املكلفني وللت�سهيل عليهم 

على  وحفاظا  واجلهد  الوقت  يف  وتوفرياً 

�سامة املواطنني يف احل�سول على جميع 

اخلدمات التي يحتاجها املكلف من خال 

موقع الدائرة االلكرتوين.

واو�ييييسييييحييييت دائيييييييرة �يييسيييرييييبييية اليييدخيييل 

ا�سبحت  التالية  اخلييدمييات  ان  واملبيعات 

جميعها تقدم الكرتونياً دون احلاجة اىل 

مراجعة الدائرة :-

الييدخييل  �ييسييريييبيية  اقييييييرارات  • تييقييدمي 
واالأفييراد  املوظفني  اقييرارات  ت�سمل  والتي 

وال�سركات العادية وال�سركات امل�ساهمة .

املبيعات  �ييسييريييبيية  اقيييييرارات  تييقييدمي   •
. امل�ستحقة  ال�سريبة  واحت�ساب 

للم�ستحقات  االليييكيييرتوين  الييدفييع   •
مييراجييعيية  اىل  احلييياجييية  دون  اليي�ييسييريييبييييية 

الدفع  �سند  على  احليي�ييسييول  امكانية  مييع 

. الكرتونياً 

الكرتونياً  ذمة  براءة  على  • احل�سول 
الأول  �سريبي  رقييم  على  احل�سول   •

مرة .

. الذهبية  للقائمة  االن�سمام  • طلب 
. اعرتا�ض  طلب  • تقدمي 

الت�سويات  جليينيية  اىل  طييلييب  تييقييدمي   •
وامل�ساحلة .

املييييعييييلييييومييييات  وتيييييعيييييدييييييل  حتيييييدييييييث   •
مييبييا�ييسييرة بحيث  لييلييمييواطيين  اليي�ييسييخيي�ييسييييية 

ي�ستطيع املكلف من خال املوقع حتديث 

والعنوان  العمل  وعيينييوان  ال�سكن  عيينييوان 

احلالة  وتغيري  العمل  وجييهييات  الييريييدي 

االجتماعية وغريها عند احلاجة لذلك 

بيياليي�ييسيينييوات  بيييييييان  عييلييى  • احلييي�يييسيييول 
واملعرت�ض  وامل�ستاأنفة  املقدرة  ال�سريبية 

عييليييييهييا وميييييقيييييدار االر�يييييسيييييدة امليي�ييسييتييحييقيية 

واملييييدفييييوعيييية وامليييقييي�يييسيييطييية والييييعييييديييييد ميين 

املعلومات ال�سريبية التي تهم املواطن .

بييالييرقييم  �يييسيييهيييادة  عيييليييى  • احلييي�يييسيييول 
. ال�سريبي 

من براءة الذمة . • التحقق 
االقرار  ت�سليم  بعد  • حتميل مرفقات 

. مرة  الأول  �سر  كلمة  • ا�سدار 
. ال�سر  كلمة  ا�سدار  • اعادة 

االنباط- عمان 

يييية زييييييييين ليييييياإبييييييداع  اأقييييييياميييييييت ميييينيييي�ييييسّ

�ييسييركيية  ميييييع  وبييييالييييتييييعيييياون   )ZINC(

دورة  امل�سرّية   ”Cyber Talent“
“االأمن  تييدريييبييييية عيير االإنيييرتنيييت حيييول 

والبنية  البيانات  وحماية  ال�سيراين” 

املعلومات. لتكنولوجيا  التحتّية 

وا�ييسييتييمييّرت الييور�ييسيية الييتييدريييبييييية على 

 100 اأييييييام مييتييتييالييييية، مبيي�ييسيياركيية   6 مييييدار 

ميييتيييدّرب وميييتيييدّربييية، حيييييث تيينيياولييت عيييّدة 

االأميين  يخ�ض  فيما  وجمييياالت  موا�سيع 

امل�ستخدمة  التقنيات  واأهيييم  ال�سيراين 

فيييييه لييلييحييميياييية مييين خييطيير االخيييرتاقيييات، 

اأميين  وحتييديييات   ،CTF اأ�سا�سيات  منها 

الييي�يييسيييبيييكييية، وحتييييديييييات اليييطيييب اليي�ييسييرعييي 

اليييرقيييميييي، وحتييييديييييات حتييليييييل اليييراميييج 

اعتمد  كما  الت�سفري،  وحتديات  ال�سارة، 

 Catch“ طيييرييييقييية  عيييليييى  الييييتييييدريييييب 

 ”the flag cyber security
وهيييييييي اإحييييييييييدى طيييييييرق اليييييتيييييدرييييييب عييلييى 

االأميييييين الييي�يييسيييييييراين اليييتيييي تييعييتييمييد عييلييى 

االميين  متخ�س�سي  بييني  امليينييافيي�ييسيية  مييبييداأ 

واملتدربني. ال�سيراين 

وتييياأتيييي اإقيييامييية هيييذه الييييييدورة يف اإطيييار 

حيير�ييض ميينيي�ييسيية زيييين لييياإبيييداع عييلييى رفييع 

ال�سيراين،  االأمييين  يخ�ض  فيما  الييوعييي 

�ييسييامييليية ومييتيينييوعيية  بييراجمييهييا  تييكييون  واأن 

رياديي  تهم  التي  اجلييوانييب  كافة  تغّطي 

تكنولوجيا  قطاع  يف  والعاملني  االأعمال 

امليييعيييليييوميييات ميييين خميييتيييليييف امليييوؤ�يييسييي�يييسيييات، 

ال�سيراين  االأميين  اأهمية  اإىل  باالإ�سافة 

اأ�سبح �سرورة  والييذي  الوقت احلييايل،  يف 

مييلييّحيية لييرفييع الييوعييي االأمييينيييي واملييخيياطيير 

املييحييتييمييليية اأثيييينيييياء ا�يييسيييتيييخيييدام الييتييقيينيييييات 

بيياأ�ييسييكييالييهييا املييخييتييلييفيية، وحييميياييية الييبيييييانييات 

االأمنية  االأجهزة  تخ�ض  التي  واملعلومات 

من الهجمات الرقمّية

االنباط- عمان 

قالت وزارة االقت�ساد الرقمي والريادة، 

ام�ض االأحد، اإن جمل�ض الوزراء وافق على 

ل�سركات  االإ�سافية  الييرتددات  منح  متديد 

االتيييي�ييييسيييياالت املييحييلييييية ال�ييسييتيييييعيياب حييركيية 

العام  نهاية  حتى  واالإنييرتنييت  االتيي�ييسيياالت 

من�سة  على  الت�سفح  دعم  بهدف  احلييايل، 

»در�سك« للتعلم عن ُبعد.

اليييييييييييييوزارة، يف رّدهيييييييييا عييلييى  واأ�يييييسيييييافيييييت 

لدعم  خطتها  حييول  اململكة”  ا�ستف�سارات 

مدار�ض  حتييّول  مل�ساندة  االتيي�ييسيياالت  نطاق 

جييائييحيية  بيي�ييسييبييب  بعد”  عييين  “التعّلم  اإىل 

اأن جمييليي�ييض  امليي�ييسييتييجييد،  كييييورونييييا  فيييريو�يييض 

املجاين  الت�سفح  “منح  على  وافق  الييوزراء 

العام  نهاية  حتى  للطاب  در�ييسييك  ملن�سة 

احلايل نظرا الأن اجلائحة مل تنتهي بعد«.

»ت�سّفح جماين«

والييتييعييليييييم،  اليييرتبييييييية  وزارة  واأطيييليييقيييت 

عن  لييلييتييعييليييييم  “در�سك”  ميينيي�ييسيية  االأحييييييد، 

اإلييكييرتوين  ومبحتوى  جييديييدة،  بحلة  ُبعد 

وعنا�سر تفاعلية ذات جودة اأعلى.

جمانية  اأردنييييية  من�سة  هييي  »در�سك”، 

املدار�ض من  توفر لطلبة  ُبعد،  للتعّلم عن 

ال�سف االأول وحتى ال�سف الثاين الثانوي 

فيديو  مقاطع  طريق  عن  تعليمية  درو�ًسا 

ُميينييّظييميية وجُميييدولييية وفييًقييا ملنهاج  رة  ميي�ييسييوَّ

متميزة  نخبة  ُيقّدمها  االأرديّن،  التعليم 

من املعلمني واملعلمات لت�سّهل على الطلبة 

ميييوا�يييسيييلييية تييعييّلييمييهييم، وميييتيييابيييعييية ميييوادهيييم 

الدرا�سية.

اليييطييياليييب  اأن  اليييييييييييييوزارة  واأو�يييييسيييييحيييييت 

وقت  اأي  يف  للمواد  الييدخييول  “ي�ستطيع 
يييتييم خيي�ييسييم زميييين ت�سفح  وليييين  ييينييا�ييسييبييه، 

امليييحيييتيييوى االإلييييكييييرتوين مييين ر�ييسيييييد حييزم 

الفرتة  يف  املن�سة  ت�سفح  عند  االإنييرتنييت 

بعد   04:00 وحتى  �سباًحا   06:00 بني  ما 

الظهر«.

طلبت  االتيي�ييسيياالت،  قطاع  تنظيم  هيئة 

يف متيييييوز/ يييوليييييو امليييا�يييسيييي، مييين �ييسييركييات 

االأردن  يف  الييعييامييليية  الييثيياثيية  االتييي�يييسييياالت 

تييييرددات جمانية  ا�ييسييتييخييدام  الييتييوقييف عيين 

ُميينييحييت لييهييا خيييال اأزمييية فييريو�ييض كييورونييا 

امل�ستجد، والعودة للو�سع الذي كانت عليه 

قبل تاريخ 2020/3/19. 

“اململكة” اأنيييه مت  لييي  الييهيييييئيية  واأ�ييسييافييت 

رغبتها  حال  يف  االت�ساالت  �سركات  اإعييام 

التي  الييرتددييية  احليييزم  ميين  اأي  برتخي�ض 

ا�سُتخدمت، فعليها خماطبة الهيئة لل�سري 

باإجراء الرتاخي�ض ح�سب االأ�سول.

طوارئ  خطة  و�سعت  االت�ساالت  هيئة 

ليييقيييطييياع االتيييي�ييييسيييياالت ليييليييتيييعييياميييل مييييع اأي 

جائحة  اأزميية  خييال  تطراأ  قد  م�ستجدات 

جمانية  تييرددات  منح  جرى  حيث  كورونا، 

ليي�ييسييركييات االتييي�يييسييياالت اخلييلييوييية الييثيياثيية 

لييتييقييوييية الييبييث ورفييييع �ييسييرعييات االإنيييرتنيييت 

ومييي�يييسييياعيييفييية اليي�ييسييعيية الييتييخييزييينييييية ليينييحييو 

)6250( موقعا راديويا يف خمتلف مناطق 

ات�ساالت  خييدمييات  توفري  ل�سمان  االأردن 

واإنرتنت اأكرث جودة للمواطنني.

»الضريبة«: تتيح الحصول على الرقم السري للخدمات 
اإللكترونية دون مراجعة

منّصة زين لإلبداع تقيم دورة تدريبية حول األمن السيبراني

موافقة على تمديد منح ترددات إضافية لشركات 
االتصاالت لدعم التعليم عن ُبعد

االثنني   14  /  9  / 2020

االنباط- عمان 

والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  نظمت 

االت�سال  و�سائل  عر  اجتماعا  املا�سي  اخلمي�ض 

املرئي “ تقنية زوم “مع عدد من رجال االأعمال 

ال�سناعة  وزييير  برئا�سة  االأتيييراك  وامل�ستثمرين 

احلييمييوري  الييدكييتييور طييارق  والتموين  والييتييجييارة 

القطاع  امليي�ييسييوؤولييني وممثلي  ميين  عييدد  وحيي�ييسييور 

اأنقرة  يف  االردين  ال�سفري  مع  وبتن�سيق  اخلا�ض 

ا�سماعيل الرفاعي وغرفة �سناعة عمان.

ومت خييييال االجيييتيييمييياع بييحييث �ييسييبييل تييعييزيييز 

العاقات االأردنية -الرتكيةوا�ستعرا�ض فر�ض 

اال�ييسييتييثييمييار اجلييياذبييية بيياملييمييلييكيية وبيييييئيية االعييمييال 

املحفزة. االأردنية 

التي  والت�سهيات  احلييوافييز  عيير�ييض  مت  كما 

قدمتها احلكومة االأردنية يف ال�سنوات االأخرية 

من  امل�ستثمرين  وا�ستقطاب  اال�ستثمار  لدعم 

كافة انحاء العامل   وا�ستعر�ض فر�ض اال�ستثمار 

على  تتوزع  والتي  ال�سناعي  القطاع  يف  املتاحة 

التنموية  مييعييان  كمنطقة  املحافظات  ميين  عييدد 

ياأمل  والتي  وغريها،  والزرقاء  املفرق  ومنطقة 

الإقامة  االتييراك  امل�ستثمرين  ا�ستقطاب  االأردن 

امل�ساريع التي تخدم القطاع ال�سناعي وتوظيف 

العمالة االأردنية يف هذا القطاع. 

والتموين  والييتييجييارة  ال�سناعة  وزيييير  واأكيييد 

الدكتور طارق احلموري، اأهمية العاقات التي 

على  وتركيا  الها�سمية  االأردنييييية  اململكة  جتمع 

ت�سهد  الثنائية  العاقات  وان  اال�سعدة  كافة 

قيادتي  وروؤى  جييهييود  بف�سل  م�ستمرا  تييطييورا 

البلدين.

االأتراك  االأعمال  د. احلموري لرجال  وقال 

بيياهييتييمييام  ييي�ييسييعييى  االردن  اأن  اليييليييقييياء  خيييييال 

لييتييطييوييير الييتييعيياون االقييتيي�ييسييادي ميييع تييركيييييا يف 

االأتيييراك  امل�ستثمرين  داعيييييا  املييجيياالت  خمتلف 

املييتيياحيية يف  واملييجيياالت  الييفيير�ييض  ميين  لا�ستفادة 

اململكة واحلوافز واملزايا اال�ستثمارية وارتباط 

على  التجارة  اتفاقيات  من  كبري  بعدد  االأردن 

امل�ستويني الثنائي ومتعدد االأطراف.

وقال ان القوى الب�سرية االأردنية هي ايدي 

اإجنيياح  يف  كبري  ب�سكل  و�ست�سهم  وكييفييوؤة  عاملة 

ا�ستمراريتها،  و�سمان  اال�ستثمارية  امل�ساريع 

يتمتع  التي  واملييزايييا  احلوافز  جانب  اىل  وذلييك 

�سريبة  ميين  االإعيييفييياء  حيييييث  ميين  امل�ستثمر  بييهييا 

الييييدخييييل عيييين االأربييييييييياح امليييتييياأتييييييية ميييين تيي�ييسييدييير 

وجتييارة  االأردن  خييارج  اإىل  اخلييدمييات  اأو  ال�سلع 

اليييرتانيييزييييت. حيييييث عيير اجلييانييب الييرتكييي عن 

التطلع واالهتمام باال�ستثمار يف االأردن. 

الييتييي  كيييورونيييا  اأزمييييية  اليييوزيييير زوال  ومتييينيييى 

مييير بييهييا الييعييامل اجييمييع لييلييعييودة اىل االأنيي�ييسييطيية 

االقييتيي�ييسييادييية وامييكييانييييية زيييييارة رجيييال االأعييمييال 

االأتيييييييييراك ليييييييياأردن ليييياطيييياع ميييييييدانيييييييا عييلييى 

املتاحة. اال�ستثمارية  الفر�ض 

مييين جييهييتييه قييييال رئييييي�ييض هيييييئيية اال�ييسييتييثييمييار 

الدكتور خالد الوزين ان الهيئة قامت بتاأ�سي�ض 

مييكييتييب خييا�ييض ملييتييابييعيية �يييسيييوؤون امليي�ييسييتييثييمييرييين يف 

االردن، حيث مت تخ�سي�ض موظف خمت�ض يف 

االأتراك.  امل�ستثمرين  �سوؤون  ملتابعة  املكتب  هذا 

موؤ�سر  يف  االأردن  تييرتيييييب  ان  الييييوزين  وا�ييسيياف 

الييتيينييافيي�ييسييييية الييعيياملييي قيييد تييقييدم ثيياثيية مييراكييز، 

حت�سني  يف  احلكومة  جدية  يوؤكد  الييذي  االأميير 

املحلية. اال�ستثمار  بيئة 

بطرح  قييامييت  اال�ييسييتييثييمييار  هيئة  اأن  واأ�ييسيياف 

�ستى  يف  املييمييلييكيية  يف  ا�ييسييتييثييمييارييية  فيير�ييسيية   )80(

الييطيياقيية، حيث  18 منها يف جمييال  الييقييطيياعييات، 

اعييتييمييدت هيييذه الييفيير�ييض عييلييى درا�يييسيييات جييدوى 

الرتكي  اجلانب  من  احل�سور  داعيا  حقيقية، 

ا�ستعداد  موؤكدا  الفر�ض،  هذه  من  لا�ستفادة 

اال�ستثمارية  الفر�ض  بهذه  لتزويدهم  الهيئة 

وت�سهيل اأي اجراءات تعوق ا�ستفادتهم منها. 

اآخيييييير  عيييييين  االأردين  اجلييييييانييييييب  وحتييييييييييدث 

امليي�ييسييتييجييدات يف بيييييئيية االعيييميييال والييتييي كيييان من 

اأبرزها تقدم مرتبة االردن يف التقارير الدولية 

عييير تيي�ييسيينيييييفييه �ييسييميين اأعيييليييى ثيياثيية بيييليييدان يف 

االأعمال  اأداء  �سهولة  ترتيب  يف  حت�سناً  العامل 

قفز  فقد  لاإ�ساحات،  تطبيقاً  عاملياً  والعا�سر 

)29( مركزاً على نحو غري م�سبوق.

كما متت االإ�سارة اىل االإ�ساحات االأ�سا�سية 

احلقوق  االأردن من حيث حت�سني  بها  قام  التي 

طبق  حيث  واملقر�سني،  للمقرت�سني  القانونية 

امل�سمونة،  للمعامات  مييوّحييداً  قانونياً  اإطييياراً 

جغرافياً  موّحد  مركزي  �سمانات  �سجل  واأطلق 

وقائم على االإ�سعار واخراً اإقرار قانون االع�سار.

وعيييميييان  االأردن  �ييسيينيياعيية  غيييرفيييتيييي  رئييييييي�يييض 

التنفيذي  والرئي�ض  اجلغبري  فتحي  املهند�ض 

ليييليييميييدن اليي�ييسيينيياعييييية عيييمييير جيييوييييعيييد ومييفييو�ييض 

العقبة  منطقة  �سلطة  يف  االقت�سادية  ال�سوؤون 

االقت�سادية �سرحبيل ما�سي، وجهوا دعوة اىل 

ال�سهر  خييال  االأردين  لييزيييارة  الييرتكييي  الييوفييد 

اليييقيييادم، ليياطيياع عييلييى امليينيياخ اال�ييسييتييثييميياري يف 

يف  املييتييواجييدة  امل�سانع  ميين  عييدد  وزييييارة  اململكة 

امليييدن اليي�ييسيينيياعييييية وامليينيياطييق الييتيينييمييوييية، وبحث 

اال�ستثمار امل�سرتك مع نظرائهم االأردنيني.

ابييدى رجييال االعييمييال االتييراك  من جانبهم 

الأهييمييييية  وادراكيييهيييم  االأردن،  بييزيييارة  ترحيبهم 

االأردن،  بييهييا  يتمتع  الييتييي  اال�ييسييتييثييمييارييية  املييزايييا 

وخيي�ييسييو�ييسييا املييوقييع اجليييغيييرايف املييتييميييييز، واليييذي 

يجعل الو�سول اىل العديد من ا�سواق املنطقة 

وخ�سو�سا العراق واخلليج �سها

وعيييييني اجلييييانييييبييييان نيييقييياط اتييي�يييسيييال ملييتييابييعيية 

ان  على  االتييفيياق  كما مت  اللقاء  هييذا  خمييرجييات 

يييقييدم اجلييانييب الييرتكييي قائمة بيياأبييرز اجلييوانييب 

والتي  االتراك  امل�ستثمرين  لدى  االهتمام  ذات 

عليها  واملتابعة  مو�سع  ب�سكل  مباحثتها  �سيتم 

فيما بعد. 

ال�سناعة  وزارة  عيييام  اميييني  الييلييقيياء  وحيي�ييسيير 

والتجارة والتموين يو�سف ال�سمايل وامني عام 

والرئي�ض  حييرتييوقيية  فييريييدون  اال�ستثمار  هيئة 

ال�سناعية عمر جويعد  املدن  التنفيذي ل�سركة 

وميييفيييو�يييض الييي�يييسيييوؤون االقيييتييي�يييسييياديييية يف �ييسييلييطيية 

�سرحبيل  اخلا�سة  االقت�سادية  العقبة  منطقة 

ما�سي.

االقتصادي واالجتماعي يشرع بمناقشة 
تقرير حالة البالد الثالث بهذا العام 

بورصة عمان تغلق تداوالتها على ارتفاع

االنباط- عمان 

�ييسييرع املييجييليي�ييض االقييتيي�ييسييادي واالجييتييميياعييي، 

الييبيياد  تييقييرييير حيياليية  اميي�ييض  االأحييييد، مبناق�سة 

الثالث لهذا العام.

�سمن  جل�ستني  على  االأول  اليوم  وا�ستمل 

التعليم  لييقييطيياعييي  الييبيي�ييسييرييية  الييتيينييمييييية  حميييور 

العام والتعليم العايل، مب�ساركة وزير الرتبية 

وخيييراء  النعيمي  تي�سري  الييدكييتييور  والييتييعييليييييم 

ومتخ�س�سني يف القطاعني العام واخلا�ض.

الييدكييتييور م�سطفى  املييجييليي�ييض  رئييييي�ييض  واأكييييد 

يييياأتيييي هيييذا  اليييثييياليييث  اليييتيييقيييريييير  اأن  احليييميييارنييية 

ال�سنوات  يف  املجل�ض  جلييهييود  ا�ييسييتييكييمييااًل  الييعييام 

امليي�ييسيياءليية ومييراقييبيية تنفيذ  لييتييعييزيييز  اليي�ييسييابييقيية 

اال�سرتاتيجيات واخلطط احلكومية.

وقيييييال عييير تييقيينييييية االتييي�يييسيييال املييييرئييييي: اإن 

اإىل  التطرق  يف  �سابقيه  عيين  يختلف  التقرير 

تكيف  ومدى  اململكة،  على  كورونا  جائحة  اأثر 

الييييييوزارات واجليييهيييات اليير�ييسييمييييية مييع اجلييائييحيية، 

م�سريا اإىل اأن التقرير يهدف اأي�ساً اإىل قيا�ض 

اأي تغيري باخلطط اأو املوازنات لدى املوؤ�س�سات 

الر�سمية.

واأكييييييييد انيييفيييتييياح امليييجيييلييي�يييض ال�يييسيييتيييقيييبيييال اأييييية 

ميياحييظييات حيييول الييتييقييارييير الييتييي عيير�ييسييت اأو 

يف  ت�سمينها  اإىل  لي�سار  اأخييرى  تو�سيات  اأييية 

اليييوزارة  مييع  ومناق�ستها  الييعييام  لييهييذا  التقرير 

املعنية.

عييلييى  داأب  املييجييليي�ييض  اإن  احليييميييارنييية  وقييييييال 

الفرعية  تقاريره  من  االأوىل  امل�سودة  مناق�سة 

�ييسييميين تييقييرييير حيييالييية اليييبييياد ميييع امليي�ييسييوؤولييني 

واخلراء يف كل قطاع.

مييين جييهييتييه، اأ�يييسيييار الييدكييتييور اليينييعيييييمييي اإىل 

اهتمامها  اأوليييت  والتعليم  الييرتبييييية  وزارة  اأن 

ملجابهة  خييطييط  و�ييسييع  اإىل  االأول  اليييييوم  ميينييذ 

الييتييي  االإجييييييييراءات  اأن  اإىل  ميينييوهييا  اجليييائيييحييية، 

�سيق  مع  مقارنة  جيدة  كانت  الييوزارة  نفذتها 

املتوفرة. الوقت واالإمكانيات 

يف  وردت  الييتييي  اال�ييسييتيينييتيياجييات  اأن  وا�يييسييياف 

مع  جيدة  كانت  العام  بالتعليم  املتعلق  اجلييزء 

الييورقيية  مييا ورد يف  الييييوزارة مييع معظم  تييوافييق 

الوزارة  ا�ستعداد  موؤكدا  وتو�سيات،  من حتليل 

لتطوير  البحث  وفييريييق  املجل�ض  مييع  للتعاون 

ورد  ما  لتنفيذ  تنفيذية  خطة  وو�سع  الييورقيية 

فيها من تو�سيات.

ال  ُبعد  عيين  التعليم  اأن  على  الييوزييير  و�ييسييدد 

االآن  اليييدور  واأن  املبا�سر،  التعليم  عيين  يعو�ض 

يييجييب اأن يييكييون اأكيييير لييتييوفييري بيييييئيية مييائييميية 

كييان  ُبييعييد  عيين  الييتييعييليييييم  اأن  مييو�ييسييحييا  للتعليم، 

جمانياً على من�سات الوزارة كافة.

اليي�ييسيييييا�ييسييات  ميينيي�ييسييقيية  عيير�ييسييت  ذليييييك،  اإىل 

التعليمية يف املجل�ض الدكتورة خلود احلاحلة 

اأن ورقة  اإىل  الأبرز ما جاء يف االأوراق، م�سرية 

الييتييعييليييييم اليييعيييام ا�ييسييتييمييلييت عييلييى ثيياثيية حمييياور 

اأ�ييسييا�ييسييييية؛ اأهييمييهييا تيياأثيير قييطيياع الييتييعييليييييم الييعييام 

عمل  متابعة  اإىل  باالإ�سافة  كييورونييا،  بجائحة 

قطاع  مييوازنيية  وحتييليييييل  الييعييام،  التعليم  قييطيياع 

وارتباطها  اال�ستجابة  خطة  يف  العام  التعليم 

التو�سيات  اإىل  و�سواًل  الييوزارة،  با�سرتاتيجية 

واملقرتحات.

اأبرز ما جاء يف ورقة  وا�ستمل العر�ض على 

تبحث  اأن  وجيييوب  اأكيييدت  الييتييي  الييعييايل  التعليم 

للتدري�ض  اإلييكييرتونييييية  بييدائييل  عيين  اجلييامييعييات 

والتقييم واالمتحانات واخلروج عن النمطية، 

احلديثة؛  للمفاهيم  وفقاً  التدري�ض  وتطوير 

جميع  وحو�سبة  حمييورهييا،  الطالب  يجعل  مييا 

واأن  واملالية،  واالإدارييية  االأكادميية  االإجييراءات 

وطني  مركز  اإن�ساء  اإجييراءات  الييوزارة  ت�ستكمل 

للتعليم االإلكرتوين وم�سادر التعلم املفتوحة.

مراكز  اجلامعات  تن�سئ  اأن  �سرورة  واكييدت 

الرعاية  نظام  حتديث  على  والعمل  م�سابهة، 

وتعزيزه،  اجلامعية  امل�ست�سفيات  يف  ال�سحية 

�سندوق  لعمل  الناظمة  الت�سريعات  وتعديل 

اليييبيييحيييث اليييعيييليييميييي واالبييييتييييكييييار، بيييحيييييييث يييكييون 

االبتكارية  العلمية  االأبييحيياث  لدعم  �سندوقاً 

للت�سويق،  قابلة  مبنتجات  تنتهي  والتي  فقط، 

اأو ا�ستبدال مراكز بحثية ابتكارية بال�سندوق.

مييين جييهييتييهييم، اأكيييييد املييي�يييسييياركيييون يف جييليي�ييسيية 

املعتمدة  االآلييييية  تطوير  اأهمية  الييعييام  التعليم 

يف الييتييعييليييييم عييين ُبييعييد يف ظيييل جييائييحيية كييورونييا 

تطوير  واأهمية  اأمامه،  العوائق  جميع  لتجاوز 

ا�ستخدام  على  املعلمني  بتدريب  القطاع  هييذا 

احلديثة. التقنيات 

اليييعيييدالييية يف  املييي�يييسييياركيييون اإىل غييييييياب  ونيييبيييه 

املناطق  يف  الييازميية  التقنيات  توفر  عييدم  ظييل 

التعلم  يف  اال�ستثمار  �سرورة  موؤكدين  النائية، 

عن ُبعد، لكن دون اال�ستغناء الكامل عن البيئة 

املييدر�ييسييييية، والييتيي�ييسييديييد عييلييى مييفييهييوم املييواطيينيية 

اإليه. الرقمية واأهمية الو�سول 

امليييخييي�يييسييي�يييسييية حيييول  واكييييييييييدوا يف اجليييلييي�يييسييية 

يف  كييبييرية  فييو�ييسييى  وجيييود  اإىل  الييعييايل  التعليم 

اجلييياميييعيييات لييييدى تييطييبيييييق الييتييعييلييم عييين ُبييعييد، 

الرقمي،  بالتعلم  املتعلقة  الت�سريعات  وتعديل 

وخييي�يييسيييو�يييسييياً يف اليييبييينيييود املييتييعييلييقيية بيياحليي�ييسييور 

والغياب، وتفعيل مبداأ التعليم املدمج.

واقييييييرتح املييي�يييسييياركيييون اإنييي�يييسييياء نيييظيييام وطيينييي 

و�سندوق  احلكومية  اجلامعات  بني  للتن�سيق 

امللك عبداهلل للتميز.

و�يييييسيييييددوا عيييليييى �ييييسييييرورة تيييطيييويييير ميينيي�ييسيية 

االإلييكييرتوين،  للتعلم  اجلامعات  بني  م�سرتكة 

واأال يكون هناك تناف�ض بني اجلامعات الإن�ساء 

من�سات.

وحيييييول اليييو�يييسيييع اليييعيييام لييلييتييعييليييييم اليييعيييايل؛ 

االبتكار  يف  م�سكلة  وجييود  اإىل  امل�ساركون  اأ�سار 

�سبط  �ييسييرورة  اإىل  اإ�ييسييافيية  العلمي،  والييبييحييث 

وتوفري  اجلامعية،  القاعات  يف  االأعييداد  ق�سية 

الييييظييييروف امليينييا�ييسييبيية ليي�ييسييبييط جيييييودة الييتييعييليييييم 

وتعزيز احلاكمية يف اجلامعات.

يف خيييتيييام اجلييليي�ييسييات، اأ�يييسييياد االأمييييييني الييعييام 

احلكومة  بتعاون  النابل�سي  حممد  للمجل�ض 

يكمن  الييعييائييق  اأن  اإىل  ميي�ييسييريا  املييجييليي�ييض،  ميييع 

للظروف  نييظييراً  غيابها  اأو  الييبيييييانييات  تيياأخيير  يف 

احلالية وتبعات اجلائحة.

الييعييايل  الييتييعييليييييم  عيييام وزارة  اأمييييني  واأ�يييسيييار 

ورقيية  هيينيياك  اأن  اإىل  الدبعي  الييدكييتييور حمييمييود 

اعتمدت  االإلييكييرتوين  التعليم  حييول  �سيا�سات 

مييين قيييبيييل جمييليي�ييض الييتييعييليييييم اليييعيييايل الطييياع 

عليها. امل�ساركني 

االأ�سابيع  يف  �سيعقد  املجل�ض  اأن  اىل  ي�سار 

النقا�سية  اجلل�سات  من  �سل�سلة  املقبلة  القليلة 

مبيي�ييسيياركيية نييخييبيية مييين اأهيييييل اليييييييراأي واخلييييرة 

لييتييتيينيياول امليييحييياور والييقييطيياعييات الييتييي وردت يف 

التقرير لهذا العام.

االنباط- عمان 

على  االحييد،  ام�ض   بور�سة عمان،  اأغلقت 

 2774 على  موزعة  �سهم،  مليون  5ر7  تييداول 

9ر3  بلغت  اإجييمييالييييية،  تيييداوالت  بقيمة  عييقييدا 

مليون دينار. 

اليينييقييطيية  اإىل  الييبييور�ييسيية  وارتيييفيييع مييوؤ�ييسيير 

اإغيياق  مع  مقارنة  باملئة  11ر0  بن�سبة   1589

ال�سابقة.  اجلل�سة 

40 �ييسييركيية، بينما  اأ�ييسييهييم  اأ�ييسييعييار  وارتييفييعييت 

وا�ستقرت  �سركة،   34 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست 

اأ�سعار اأ�سهم 30 �سركة اأخرى.

الحموري يدعو المستثمرين األتراك لالستفادة من الفرص والحوافز واالمتيازات المتاحة في المملكة



االعالين
07

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200161578(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

يف  وامل�سجلة  احلرباوي   وماجد  النويهي  م�سطفى  �سركة  ب��اأن  

�سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )116682( بتاريخ 2017/5/16 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/13 

احلرباوي   ماجد  نعيم  ماجد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

 – الفايز  باأن عنوان امل�سفي : �ساحية الر�سيد �ش عاكف  علما 

ت: 0799196650

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الرواحنه  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

واحلنيطي

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2015/12/13 اعتبارا من تاريخ  )112966 ( بتاريخ 

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200150571(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة احل�سان وعي�سى  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت  قد    2015/10/19 بتاريخ   )112700( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/13 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عبد احلميد حممد داود عي�سى  

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – الق�سى  �ساحية   / عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0796770919

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200066711(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( 

ل�سنة 1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة باأن 

�سركة �سماره ودب�ش  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2005/2/9 بتاريخ   )74294( الرقم  حتت 

بتاريخ  اخ��ت��ي��اري��ة  ت�سفية  ال�����س��رك��ة  لت�سفية  بطلب 

 2020/9/13

خرفان   حممد  �سمري  ايه  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان– ت: 0799909655

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة ال�ساد�ش للعيادات 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  احلديثة  التخ�س�سية 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )33452( بتاريخ 2013/7/30 

  2020/9/8 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد 

وتعيني احمد  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  املوافقة على 

نظمي حممد حم�سن م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

جبل الن�سر – حي عدن – خمترب الرونق الطبي- 0795528607 

– �ش.ب 614 جبل الن�سر 
Ahmadmohsen9998@gmail.com

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  ال�ساد�ش للعيادات التخ�س�سية احلديثة  

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 33452 ( بتاريخ ) 2013/7/30(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : احمد نظمي حممد حم�سن

خمترب   – عدن  حي   – الن�سر  جبل   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

الرونق 

�ش.ب )614 ( الرمز الربيدي ) جبل الن�سر (

Ahmadmohsen9998@gmail.com
خلوي ) 0795528607 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200170696(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة النويهي واجلباوي  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2019/1/6 حتت الرقم )119092( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/13 

اجلباوي   عثمان  حممد  لونا  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�سعداء  ���ش  العلي  ت��الع   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0797976040

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200066165(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة اياد �سماره ورائد دب�ش  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2005/1/4 بتاريخ   )73776( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/13 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ايه �سمري حممد خرفان  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان– ت: 0799909655

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة ابراهيم ويو�سف قا�سم وامل�سجلة يف �سجل 

  2011/5/18 بتاريخ   )101510( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ابراهيم ويو�سف قا�سم

اإىل �سركة : ابراهيم ويو�سف قا�سم و�سريكتهم

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

حممود  ���س��رك��ة  ت�سفية  اج�����راءات  ا���س��ت��ك��م��ال  ع��ن 

اخل�ساونة و�سركاوؤه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

تاريخ  من  اعتبارا   2016/10/30 بتاريخ   )  19010(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200014219(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ع�سام ندمي نعمه و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2003/5/20 حتت الرقم )66987( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/13 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  فار�ش ع�سام ندمي نعمه  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – م�سباح  امللكة  �سارع   / عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0795711998

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200167462(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه   زهران  حممد  �سركة  باأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )118227( بتاريخ 2018/4/25 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/13 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  مامون مو�سى علي امللكاوي  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – احل�����س��ني  ج��ب��ل   / ع��م��ان   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0795777465

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سم التجاري

) فندق ال�سفاف ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )243158( با�سم ) جميل 

ابراهيم الطوي�سي  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) �سركة جميل الطوي�سي و�سريكه ( 

وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممد عبد الرحيم 

علي و�سريكه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )93874 ( 

بتاريخ 2009/3/16 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

العرجاين  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

وقطي�ش

الرقم  حت��ت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)72653 ( بتاريخ 2004/9/5 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200150295 (

ل�سنة  رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )37( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن 

�سركة عواد وابو تينه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2015/10/4 بتاريخ   )  112602( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/9/7

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  خالد خ�سر عثمان ابو تينه م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : مادبا  – ت:0772060366

الرقم  على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إشعار بالعودة إىل العمل  
    املوظف :  زياد محمد 

أحمد أبو الجزر.   
الرقم الوطني : 
99110٣4491

ن��ظ��رًا ل��غ��ي��اب��ك  ع��ن ال��ع��م��ل اأك��ر 

عذر  دون  متتالية  اأي��ام  ع�سرة  من 

اإىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

تاريخ  من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك 

ن�سر هذا الإعالن واإح�سار ما يربز 

تعترب  ���س��وف  ف��اإن��ك  وال  غ��ي��اب��ك 

ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد 

)ه�(  الفقرة   )28  ( املادة  لأحكام 

 8 رق��م  الأردين  العمل  ق��ان��ون  م��ن 

ل�سنة 1996 وتعديالته.        

 املنذز : شركة خريات 
الشمال للدواجن واالعالف.

بيع وكالة غاز
عبد  املعطي  عبد  ان��ا  اع��ل��ن 

نيتي  ال�سالم علي �سريتح عن 

املعطي  عبد  غ��از  وكالة  بيع 

حمافظة  يف  الكائنة  �سريتح 

حممد   / ال�سيد  اىل  الزرقاء 

عبد الهادي فوؤاد احل�سني .

فمن لديه اي اعرتا�ش فعليه 

مراجعة كاتب عدل الزرقاء 

تاريخ  من  ايام  ثمانية  خالل 

ن�سر هذا العالن

اعالن بيع صيدلية
ن�سال   / ال�����س��ي��دلين  ان���ا  اع��ل��ن 

القادر ع�سكر عن بيع  حممود عبد 

ابو  �سيدلية  امل�سماه  �سيدليتي 

التجاري  بال�سجل  وامل�سجلة  علندا 

لالفراد حتت الرقم ) 23855 (

وال��ك��ائ��ن��ة   1980/4/6 ت��اري��خ   

ال�سارع   – علندا  اب��و   – عمان  يف 

الرئي�سي – مقابل بنك ال�سكان

ابراهيم  مهند   / ال�سيدلين  اىل 

عي�سى بال�سمه

ف��م��ن ل��ه اي اع��رتا���ش ع��ل��ى ذل��ك 

ال��ع��دل / غرفة  ك��ات��ب  م��راج��ع��ة 

جتارة عمان خالل ثمانية ايام من 

تاريخ ن�سر هذا العالن

اعالن بيع حصص

�سامل  اح��م��د  في�سل   / ان���ا  اع��ل��ن 

يف  ح�س�سي  ب��ي��ع  ع���ن  اخل��الي��ل��ه 

���س��رك��ة ال�����س��داق��ة ل��ل��م��ق��اولت 

الرقم  حتت  وامل�سجله  الن�سائية 

ذات   2010/4/29 تاريخ   21604

يف  والكائنة  حم���دودة  م�سوؤولية 

املنهل  ا���س��ارات   – اجلبيهة  عمان 

خليل  حممد  خليل   -1 ال�سادة  اىل 

الرجوب

2- قي�ش عطية خليل ابو احلاج

ذلك  على  اعرتا�ش  اي  لديه  ومن 

م��راج��ع��ة ك��ات��ب ع���دل م��راق��ب��ة 

ال�����س��ن��اع��ة  وزارة   / ال�����س��رك��ات 

من  اي���ام  ع�سرة  خ��الل  وال��ت��ج��ارة 

تاريخ ن�سر هذا العالن

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

ايهاب عاطف محمد غضية

العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

و مراكز  ال�سناد  امل�سانده خلدمات 

الت�سال بدون �سبب م�سروع اوعذر 

تنذرك  ال�سركة  ف��ان  ل��ذا  ر�سمي 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

رقم  العمل  قانون  من  28/ه�  املادة 

8 ل�سنة 1996

الشركة املساندة لخدمات 
االسناد ومراكز االتصال

فقدان جواز سفر مصري

اع���ل���ن ان�����ا ���س��ع��ي��د ف�����وؤاد 

ف��ق��دان  ع��ن  ه�سيمه  اح��م��د 

ج���واز ���س��ف��ري وي��ح��م��ل رق��م 

ممن  ال��رج��اء   16321978

اق��رب  اىل  ت�سليمه  ي��ج��ده 

مركز امني او الت�سال  على 

رقم 0778597278

وله جزيل الشكر

الثنني  14/ 9 / 2020

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية االمن العام / ادارة املشرتيات عن طرح عطاء شراء مادة االعالف  
. ) Rhodes Grass ، قش (

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�ش ( / ادارة امل�سرتيات / 
امانة �سر جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .
�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .
كتاب تفوي�ش من ال�سركة للمندوب .

ال�سبوع  ايام  2020/9/28م وطيلة  املوافق   ) ) الثنني  ليوم  الر�سمي  الدوام  نهاية  العطاء  ن�سخة  لبيع  اخر موعد 
با�ستثناء يوم الثالثاء .

2020/9/29م ول تقبل بعد هذا  اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 
باأي  املايل ولن ينظر  العر�ش  الفنية ومنف�سل  عن  �سامل كافة المور  ان يتم تقدمي عر�ش فني مف�سل  املوعد على 

عر�ش من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .
ثمن ن�سخة العطاء ) 100 ( دينارًا غري م�سرتدة .

موقع مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات على �سبكة النرتنت ) www.psd.gov.jo  ( / ادارة امل�سرتيات / 
العطاءات املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ش النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء 

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة البنية عن طرح عطاء رقم ) ع ق د / 31 /2020 ( ان�ساء مبنى مفرزة 

العامة  ال�سغال  وزارة  لدى  امل�سنفني  املتعهدين  فعلى   ، الكفرين   / الدرك  قوات  تدريب  مدر�سة  يف  �سيانة 

وال�سكان يف جمال ) البنية ( اخت�سا�ش ) ان�ساء ابنية ( بالدرجة الرابعة فما فوق ،والراغبني بال�سرتاك 

�سهادات  معهم  م�سطحبني  الر�سمي  ال��دوام  �ساعات  خالل  /طارق  البنية  ادارة  مراجعة  العطاء  هذا  يف 

الت�سنيف ال�سلية و�سورة م�سدقة عنها وال�سرية الذاتية ) ك�سف خربات النقابة ( لجنازات ال�سركة يف 

هذا املجال وبنف�ش حجم اعمال العطاء للح�سول على ن�سخة من وثائق العطاء مقابل مبلغ )50 ( 

خم�سون دينار غري م�سرتدة ، علما باأن اخر يوم لبيع الن�سخ هو يوم ) الحد ( املوافق 2020/9/20م ، والذي 

�سيكون اخر يوم لال�ستف�سارات ، وتعاد كافة  املناق�سات ل�سعبة الدرا�سات / ادارة البنية غري متاأخرة عن 

2020/9/28م والذي �سيكون موعد فتح العرو�ش وكل  ال�ساعة العا�سرة من ظهر يوم ) الثنني ( املوافق 

عليه  ير�سو  الذي  املقاول  ويتحمل  بها  ينظر  ول  تهمل  املحددين  والتاريخ  الوقت  هذا  بعد  ترد  مناق�سة 

العطاء تكاليف دفع اجور ن�سر العالن مهما كان عدد مرات العادة ومهما بلغت التكاليف ويحق ل�ساحب 

العمل الغاء العطاء او اعادة طرحه دون ابداء ال�سباب ودون ان يرتتب على هذا الجراء اية مطالبة 

مالية او قانونية .



الدويل
 80 الإثنني  14/ 9 / 2020 

االنباط - وكاالت

 ق���ال م��دي��ر امل��ك��ت��ب امل���رك���زي ل���أب��ح��اث 

اإّن  اخل��ي��ام  احل��ق  عبد  امل��غ��رب  يف  الق�ضائية 

الإ�ض�مية  الدولة  لتنظيم  التابعة  اخللية 

اأخ����راً  ت��ف��ك��ي��ك��ه��ا  ج���رى  وال���ت���ي  “داع�ش” 
���ر ل��ت��ن��ف��ي��ذ اغ���ت���ي���الت ت��ط��ال  ك���ان���ت حت�������ضّ

الأمنية”  ل�أجهزة  و”مقار  “�ضخ�ضيات” 
خطرة  خلية  “كانت  واأو����ض���ح  امل��م��ل��ك��ة.  يف 

قلقه  مبدياً  وقت”،  اأي  يف  للتحرك  جاهزة 

اإقليمي  ���ض��ي��اق  ظ��ل  يف  التنظيم  ن��ف��وذ  اإزاء 

معّقد.

وع��ر  اخلمي�ش  م��غ��ارب��ة  خم�ضة  واأوق����ف 

ع��ل��ى م���ع���ّدات م��ت��ف��ج��رة يف ع����ّدة م���واق���ع، يف 

ط��ن��ج��ة واأم���اك���ن خم��ت��ل��ف��ة ���ض��م��ن ال���رب���اط، 

الق�ضائية  املركزي ل�أبحاث  املكتب  يد  على 

ال��ت��اب��ع ل��ل��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة مل��راق��ب��ة ال���راب 

“مقاومة  ع���ن�������ض���ران  واأب��������دى  ال����وط����ن����ي. 

ب��ال��غ��ة.  اإ���ض��اب��ة  ���ض��رط��ي  �ضر�ضة” واأ���ض��ي��ب 

واأت�����اح�����ت ع���م���ل���ي���ات ال��ت��ف��ت��ي�����ش يف م��ت��اج��ر 

وم�������ض���اك���ن ك�����ان ي�����ض��ت��خ��دم��ه��ا امل���وق���وف���ون 

مكّونات  وعّدة  متفجرة  اأحزمة  على  العثور 

كيميائية تتيح �ضنع متفجرات، بينها ث�ثة 

اإ�ضافة  كيلوغرامات من نيرات الأمونيوم، 

اإىل م���ع���ّدات ال��ك��رون��ي��ة واأق��ن��ع��ة واأ���ض��ل��ح��ة 

بي�ضاء.

ه��ذه  خ�����ض��و���ض��ي��ة  “اإّنها  اخل���ي���ام  وق�����ال 

اخللية: نحن مل نقف على عتاد ي�ضتخدمه 

ال��ذي   ”2003 الإره��اب��ي��ون م��ن��ذ اع���ت���داءات 

ثم  البي�ضاء،  ال��دار  يف  قتيً�   33 ع��ن  اأ�ضفر 

 .2007 يف  ال�ضبكة  “بقايا”  ا���ض��ت��ه��داف  اإث���ر 

وع�����ر امل���ح���ق���ق���ون اخل���م���ي�������ش اأي���������ض����اً ع��ل��ى 

فيما  الإ�ض�مية،  الدولة  لتنظيم  “�ضعار” 
“عنا�ضر  اأّن  الأول���ي���ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  اأك�����دت 

الولء”  اإىل  ي���ت���ط���ل���ع���ون  ك����ان����وا  اخل���ل���ي���ة 

للتنظيم.

وك�����ان ال���زع���ي���م امل����زع����وم ل��ل��خ��ل��ي��ة، وه���و 

يف  دي��ن  ع��ام��اً،   37 يبلغ  متجّول  �ضمك  بائع 

م��ّذاك.  تطّرفه  م�ضار  وب���داأ  بجرمية   2004

ا�ضكندينافيتني  �ضائحتني  قتلة  غرار  وعلى 

بهم  امل�����ض��ت��ب��ه  ف����اإّن   ،2018 الأول  ك���ان���ون  يف 
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اأو  كالزراعة  �ضغرة،  مهناً  ميار�ضون  عاماً، 

النجارة.

ووفق امل�ضوؤول املغربي، ل يبدو اأّن للخلية 

ب��ال��دول��ة الإ���ض���م��ي��ة،  ات�����ض��ال م��ب��ا���ض��ر  اأي 

عامة  “�ضخ�ضيات  ل���ض��ت��ه��داف  ت��ع��ّد  وك��ان��ت 

وع�����ض��ك��ري��ة، وم���ق���ار ل����أج���ه���زة الأم���ن���ي���ة«. 

اأج��ه��زة  ك��ل  اأم���ام  امل��اث��ل  “التحدي  اإّن  وق���ال 

مكافحة الإرهاب يف العامل هو التكنولوجيا، 

اأّن “اخلطاب  الإرهاب ال�ضيرباين”. واأو�ضح 

العنيف، املتطرف رّوج له )منا�ضرو( داع�ش، 

الن�ضواء  ل�أ�ضف  �ضخ�ش  لأي  ميكن  والآن 

دون  م��ن  اليديولوجيا  ه��ذه  حت��ت  مبا�ضرة 

“حتى  واأ�ضاف  املّنظرين«.  وجود ع�قة مع 

لو هِزم داع�ش يف امل�ضرق، يف �ضوريا والعراق، 

اي��دي��ول��وج��ي��ت��ه م��ن��ت�����ض��رة ول حت��ت��اج  ف������اإّن 

اإىل ب��ل��د، مب��ق��دوره��ا ال��ن��م��و ح��ي��ث جت��د لها 

“اخل�يا  ف��اإّن  ذل��ك  اإىل  ون��ظ��راً  موؤيدين”، 

تتحرك يف اخلفاء كخ�يا نائمة، ويف غالبية 

احلالت ل وجود لأي ع�قات يف ما بينها«.

اأّن  يف  يتمثل  اخليام  وفق  الآخ��ر  التحدي 

ت��راج��ع��ه  وب��ع��د  الإ���ض���م��ي��ة  ال���دول���ة  تنظيم 

ال�ضاحل  منطقة  يف  منا  وال��ع��راق،  �ضوريا  يف 

“ويف دول  وال�ضحراء يف ظّل النزاع يف ليبيا 

اأم��ن��ه��ا«.  ع��ل��ى  ت�ضيطر  م���ايل، ل  غ���رار  ع��ل��ى 

والإره������اب  الإره���اب���ي���ة  “اخل�يا  اإّن  وق����ال 

اجلرمية  �ضبكات  وكذلك  املنطقة  يف  ينموان 

امل��ن��ظ��م��ة وت���ه���ري���ب امل�����خ�����درات والأ����ض���ل���ح���ة 

“كل هذا يجعل منطقة  اأّن  والب�ضر”. وتابع 

ال�ضاحل، يف راأيي، قنبلة موقوتة«.

االنباط - وكاالت

ال�ضابق  اللبناين  اخلارجية  وزي��ر  اأعلن 

اللبناين  اهلل”  “حزب  اأن  با�ضيل  ج���ربان 

بداأ يفكر يف العودة من �ضوريا، م�ضددا على 

�ضرورة اأن يدعم اللبنانيون هذا القرار.

“التيار  ورئي�ش  النائب  با�ضيل،  و�ضرح 

“حزب  الأح�������د:  ام�������ش  احلر”،  ال���وط���ن���ي 

وتاأمني  �ضوريا  م��ن  بالعودة  يفكر  ب��داأ  اهلل 

احت�ضان  علينا  كلبنانيني  ونحن  ظروفها، 

ودع��م ه��ك��ذا ق���رار«. واأك���د اأن امل��ب��ادرة التي 

ط��رح��ه��ا ت���ي���اره ع��ل��ى ال��رئ��ي�����ض��ني ال��ل��ب��ن��اين 

ماكرون  اإميانويل  والفرن�ضي  عون  مي�ضال 

ال�ضيا�ضي مو�ضوع حتييد  تت�ضمن يف �ضقها 

لبنان ملناق�ضته على طاولة احلوار.

ال�ضدد  ه��ذا  يف  ال�ضابق  ال��وزي��ر  وت��ط��رق 

امل��ك��ت��ب  ل���رئ���ي�������ش  الأخ��������رة  ال�����زي�����ارة  اإىل 

الفل�ضطينية  “حما�ش”  حلركة  ال�ضيا�ضي 

اأن  على  م�ضددا  لبنان،  اإىل  هنية  اإ�ضماعيل 

اأم���ورا  تتحمل  “ل  ال��ف��رة  ه���ذه  ب����ده يف 

ع��ل��ى م��ث��ال م���ا ج���رى وقيل” خ����ل ه��ذه 

الزيارة. وتابع، هنية بزيارته “يوؤذي لبنان 

عودة  ول  الفل�ضطينية  الق�ضية  يخدم  ول 

بالنتيجة  وهو  لأر�ضهم  ال�جئني  اإخوتنا 

ووحدته  لبنان  �ضيادة  على  املخاطر  يزيد 

ول���ن ن��ق��ب��ل ب���اأن ي��خ��ل��ق اأح���د اأي اأم���ر واق��ع 

للبنان«. مهدد 

و����ض���دد ع��ل��ى رف�����ش ت���ي���اره امل�����ض��ارك��ة يف 

احلكومة اللبنانية اجلديدة، م�ضرا اإىل اأن 

بانفجار  التحقيق  م�ضتمر” يف  “التق�ضر 

مرفاأ بروت ويف اإعادة الإعمار بعد احلادث 

اأن  اللبناين  الق�ضاء  من  وطلب  الكارثي. 

لل�ضعبوية  خا�ضعا  ل  عادل  ويكون  “ي�ضرع 
وللتوا�ضل الجتماعي”، حمذرا من اأنه اإذا 

النا�ش  ح��ق  م��ن  ف�ضي�ضبح  ذل��ك  يحدث  مل 

املطالبة باإجراء حتقيق دويل فيما ح�ضل.

والبلدية  واملحافظ  “احلكومة  وت��اب��ع: 

قبل  امل��ط��ل��وب��ة  بال�ضرعة  يعملوا  اأن  ي��ج��ب 

اأن  ال��ن��ا���ش  م���ن ح���ق  ي�����ض��ب��ح  واإل  ال�����ض��ت��اء 

ي��ط��ال��ب��وا ب��ب��ل��دي��ة ت��ل��ب��ي ح��اج��ات��ه��م«. واأك���د 

ح�ضرا  ي��وؤي��د  احلر”  ال��وط��ن��ي  “التيار  �أن 

انفجار  عقب  املطروحة  الفرن�ضية  املبادرة 

اأنها  اإىل  م�ضرا  م��اك��رون،  قبل  م��ن  امل��رف��اأ 

م��ن��ط��ق��ي��ا وع��م��ل��ي��ا خل������ش  “ح�  ت���وف���ر 

وم��ط��ال��ب��ن��ا«.  ق��ن��اع��ت��ن��ا  و”ميثل  لبنان” 

الفرن�ضية  امل��ب��ادرة  على  “حر�ضنا  وق���ال: 

لعلمنا  اأق����ل  ول  اأك����ر  ل  ع��ل��ي��ه��ا  وخ��وف��ن��ا 

ب���وج���ود ج���ه���ات داخ��ل��ي��ة وخ���ارج���ي���ة ت��ري��د 

اإف�ضالها«.

ولفت اإىل اأن ال�ضق ال�ضيا�ضي من مبادرة 

الغاز  ا�ضتخراج  ملف  ت�ضريع  ي�ضم  ت��ي��اره 

احل��دود  وتر�ضيم  وال��ب��ح��ر  ب��ال��رب  وال��ن��ف��ط 

تر�ضيم  اأن  اإىل  م�ضرا  والبحرية،  الربية 

اأن  مم��ك��ن  “اأمر  اإ����ض���رائ���ي���ل  م���ع  احل������دود 

نتفاهم عليه كلبنانيني من �ضمن احلفاظ 

ع���ل���ى ح��ق��وق��ن��ا وع���ل���ى ���ض��ي��ادت��ن��ا ل��ت��اأم��ني 

م�ضلحة بلدنا من دون مزايدات«.

 االنباط - وكاالت

م�������ّر �����ض����ه����ران ت���ق���ري���ب���ا ع����ل����ى اإح���������ض����ار 

وخزان  مك�ضوف،  �ضغر  ملعر�ش  امل�ضتوطنني 

م���ي���اه، وو���ض��ع��ه��م��ا ع��ل��ى ق��م��ة اأح����د اجل��ب��ال 

امل���را����ض���ة يف خ���رب���ة ال��ف��ار���ض��ي��ة ب����الأغ����وار 

الزراعي. ل��ضتخدام  ال�ضمالية، 

امل�����ض��ت��وط��ن��ون على  زرع  ذات���ه���ا،  الأي�����ام  يف 

ال�ضفح املمتد �ضرقا نحو خيام الفل�ضطينيني، 

من  بريها  وب���داأوا  ال��زي��ت��ون،  اأ�ضتال  ع�ضرات 

ال��ب��وؤرة  ح��دود  تكن  مل  حينها  اخل���زان.  ذاك 

ال��زي��ت��ون  اأ���ض��ت��ال  با�ضتثناء  مت��ام��ا،  وا���ض��ح��ة 

بداأ  التي  نف�ضها  الفرة  يف  ُزرع��ت  التي  تلك 

امل�ضتوطنني فيها. تواجد 

ل��ك��ن الأ���ض��ب��وع امل��ا���ض��ي ب����داأت ب����وادر تلك 

احل������دود ت��ظ��ه��ر ب���ب���طء، ف��ق��ب��ل اأي������ام ب����داأت 

ع���م��ات ب��ج��ان��ب الأ���ض��ت��ال امل���زروع���ة تظهر 

الدعامات  مثل  وهي  للفل�ضطينيني،  بو�ضوح 

حماية  امل��ق��وى  وال��ك��رت��ون  امل���زروع،  للزيتون 

ل��ه��ا م��ن ق��ي��ظ الأغ�����وار. ل��ك��ن ال�����ض��يء ال��ذي 

اأن  الفل�ضطينيني،  الذعر يف نفو�ش  بداأ يثر 

هرمية  حديدية  ع�مة  و�ضعوا  امل�ضتوطنني 

من  مقربة  على  الأر�����ش،  يف  مثبتة  ال�ضكل 

املاأهولة(  )غ��ر  الفل�ضطينيني  بع�ش  خيام 

يف املنطقة. واأمكن روؤية هذه الع�مة ب�ضكل 

وا�ضح.

البوؤر  ب��داأت  ما�ضية،  قليلة  �ضنوات  خ�ل 

الأغوار  اأماكن خمتلفة من  يف  ال�ضتيطانية 

ال�����ض��م��ال��ي��ة، وه����ي ل اأ����ض���م���اء وا���ض��ح��ة ل��ه��ا، 

يف  الآن  يجري  مثلما  ومعر�ضات،  بكرفانات 

“احمر” بالفار�ضية. خربة 

الفل�ضطينيون ت�ضورا  الأيام، ميتلك  هذه 

اجلديد  ال��ت��واج��د  اإل��ي��ه  ���ض��ي��وؤول  عما  م�ضبقا 

اأربعة  يف  حدث  عما  معتمدين  الفار�ضية،  يف 

جت��م��ع��ات ب�����داأت ب���ه���ذا ال�����ض��ك��ل يف الأغ������وار، 

واأ�ضبحت بوؤرا ممتدة.

دراغمة،  ع��ارف  احلقوقي  النا�ضط  يقول 

هكذا  ب��داأت  البوؤر  كل  لنا،  وا�ضحة  “الأمور 
ث����م اأ����ض���ب���ح���ت جت��م��ع��ا ك���ب���را مي���ت���د ���ض��ي��ئ��ا 

التواجد  معامل  امتدت  ال��واق��ع،  يف  ف�ضيئا«. 

قرب  و�ضلت  حتى  الفار�ضية  يف  ال�ضتيطاين 

اخليام.

قال دراغمة: “ل تبعد الع�مة احلديدية 

�ضوى ب�ضعة اأمتار عن اخليام، اإنهم يزحفون 

الفل�ضطينيني«. م�ضاكن  نحو  ب�ضمت 

وح���ت���ى ت��ل��ك اخل���ي���ام مب��ن��اط��ق الأغ������وار، 

ب��ح�����ض��ب م���ا ن�����ض��ر ع��ل��ى امل���وق���ع الل���ك���روين 

الإن�ضان  حلقوق  الإ�ضرائيلي  املعلومات  ملركز 

يف الأرا�����ض����ي امل��ح��ت��ل��ة )ب��ت�����ض��ي��ل��م(، ت��ف��ر���ش 

�ضمن  البقاء  الفل�ضطينيني  على  اإ�ضرائيل 

البناء  ومت��ن��ع  عليهم  �ضاقت  ال��ت��ي  بلداتهم 

“ج«. الفل�ضطيني يف املناطق امل�ضّنفة 

والفار�ضية جتمع يقع �ضمايّل غور الأردن 

تربية  على  حياتهم  نظام  يف  �ضكانه  يعتمد 

امل��ا���ض��ي��ة، وال���زراع���ة، وه��و ق��ائ��م م��ن ق��ب��ل اأن 

 1967 ع��ام  الغربّية  ال�ضّفة  اإ�ضرائيل  حتتّل 

وي��ط��وق   .2010 ع����ام  اإ����ض���رائ���ي���ل  وه��دم��ت��ه��ا 

م�������ض���ارب ال���ت���ج���ّم���ع���ات ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة ع���دة 

ال�ضمال  فمن  ا�ضتيطانّية،  وبوؤر  م�ضتوطنات 

وم��ن  و”حمول”،  �ضيلعيت”  “جيفعات 
ومن  و”رومت”  حمول”،  “�ضدموت  ال�ضرق 

اجلنوب “م�ضكيوت”، وكلها جتمعات باأ�ضماء 

ومعامل وا�ضحة ميكن م�ضاهدتها بالعني.

يف ال���ف���ار����ض���ي���ة ب�������وؤرة ح���دي���ث���ة ال�������ولدة، 

ت�����ض��ل م�����ض��ارف��ه��ا ع��ل��ى ب��ع��د اأم��ت��ار م��ن خيام 

عرب  م�����ض��اه��دة،  اأم��ك��ن  وق���د  الفل�ضطينيني. 

����ض���ور ب��ث��ه��ا م��ه��ت��م��ون ب��ت��وث��ي��ق ان��ت��ه��اك��ات 

الح��ت���ل وامل�����ض��ت��وط��ن��ني ب���الأغ���وار، ع�مة 

ح��دي��دي��ة ق��ري��ب��ة م��ن اخل���ي���ام، خ����زان م��ي��اه، 

وم����ع����ر�����ش �����ض����غ����ر.«ه����ذه م����ق����وم����ات ب������وؤرة 

جديدة”. قال دراغمة.

تعبر  يف  م���واط���ن���ون  ي�����ض��ف  ال���واق���ع،  يف 

خيامنا...  “ي�ضّمون  ي��ج��ري:  عما  جم��ازي 

يقول  ال�ضجيج«.  عن  بعيدا  يتو�ضعون  اإنهم 

من  م��زي��د  لت�ضييج  اإي����ذان  “هذا  دراغ���م���ة: 

الأرا�����ض����ي م�����ض��ت��ق��ب���، ف��ر���ش ت��واج��ده��م يف 

وا�ضحة«.  امل�ضتوطنني  �ضيا�ضة  باتت  امل��ك��ان 

وتابع: “يزحفون ب�ضمت.. كل يوم ي�ضيفون 

تظهر  وفجاأة  الأن��ظ��ار،  يلفتوا  ل  حتى  �ضيئا 

لنا اإ�ضافة جديدة وكاملة على البوؤرة«.

ع��ن��د ق��م��ة اجل��ب��ل، ك���ان امل��ع��ر���ش ال�ضغر 

تواجدهم  ب��داي��ة  امل�ضتوطنون  و�ضعه  ال��ذي 

اإ�ضافة جديدة،  لكن  �ضقف،  دون  املنطقة،  يف 

اأ�ضياء  “ي�ضيفون  ي��ق��ول:  م�ضقوفا.  جعلته 

ب�ضيطة، لكنها ذات معنى كبر«. وتابع: “اإذا 

ظلت الأمور هكذا ف�ضتكون بوؤرة لن ي�ضتطاع 

م�ضتقب�«. اقت�عها 

اأن�ضئت  الع�ضرين  القرن  ت�ضعينيات  منذ 

اأن��ح��اء  يف  ا�ضتيطانّية”  “بوؤرة   100 ن��ح��و 

جم���ال  ���ع  ت���و����ضّ “البوؤر”  وه������ذه  ال�������ض���ّف���ة، 

���ض��ي��ط��رة امل�������ض���ت���وط���ن���ات وت�������ض���اع���ف م�����ّرات 

الفل�ضطينّية  الأرا����ض���ي  م�����ض��اح��ات  وم�����ّرات 

العنف  اأعمال  ترافقه  النهب  وهذا  املنهوبة، 

وال���ت���ه���دي���دات وم���ه���اج���م���ة ال�����ّرع�����اة و���ض��ل��ب 

الفل�ضطينّية. الأرا�ضي 

اإن  قالوا  املنطقة  ي�ضكنون هذه  مواطنون 

يف  قادمة  بكارثة  ي�ضي  يحدث  ال��ذي  التمدد 

خماوفهم  يعزز  ما  ولعل  القريب.  امل�ضتقبل 

امل�����ض��ت��وط��ن��ون يف  اأن خ��ي��م��ة و���ض��ع��ه��ا  ه�����ذه، 

م��ن��ط��ق��ة احل���م���ة، ���ض��م��ال ال��ف��ار���ض��ي��ة مب��ئ��ات 

الأم�����ت�����ار، اأ����ض���ب���ح���ت جت��م��ع��ا ك���ب���را مي��ك��ن 

م���ح��ظ��ة ت��ف��ا���ض��ي��ل��ه ب��و���ض��وح م���ن ال�����ض��ارع 

ال����ع����ام ال����وا�����ض����ل ب����ني ط���وب���ا����ش والأغ��������وار 

بني  وا���ض��ح  تخوف  ي�ضود  فعليا،  ال�ضمالية. 

اجلديدة  ال��ب��وؤرة  تلك  من  الفل�ضطينيني 

يف منطقة الفار�ضية.

العنف  اأع��م��ال  “اإّن  “بت�ضيلم”:  قالت 

ال����ت����ي ي����ق����وم ب���ه���ا امل�������ض���ت���وط���ن���ون ل��ي�����ض��ت 

ن�ضاط  من  جزء  هي  “ا�ضتثناءات” واإمّنا 
ال��دول��ة وت�����ض��ارك  ب��ه  ا���ض��رات��ي��ج��ي ت�ضمح 

ف��ي��ه وت�����ض��ت��ف��ي��د م���ن ت��ب��ع��ات��ه. ال��ّن��ت��ي��ج��ة 

ال��ب��ع��ي��دة امل���دى ه��ي ���ض��ل��ب امل��زي��د وامل��زي��د 

الفل�ضطينّيني  اأي����دي  م��ن  الأرا����ض���ي  م��ن 

الذي  الأم��ر  وهو  ال�ضّفة  اأنحاء  جميع  يف 

ال�ضّفة  ال�ّضيطرة على  الدولة  ي�ضّهل على 

ومواردها«.

على  ي��وم��ي  �ضبه  ب�ضكل  ي�ضمع  راه��ن��ا، 

امل��ن��ط��ق��ة،  ي�����ض��ك��ن��ون  فل�ضطينيني  األ�����ض��ن��ة 

ن�����ض��اط دوؤوب يف  اأح���ادي���ث م��ت��ف��اوت��ة ع���ن 

املوجود،  املعر�ش  املنطقة، مل�ضتوطنني عند 

واأم����ك����ن يف م�����رات م�����ض��اه��دت��ه��م ب��ال��ع��ني 

الفل�ضطينيني. املجردة، من خيام 

ن��ا���ض��ط��ون ح��ق��وق��ي��ون ي���ع���ت���ربون ه��ذا 

الأغ��وار،  مناطق  يف  ال�ضتيطاين  التو�ضع 

بعيدة  �ضم  لعملية  الفعلية  الرجمة  هو 

ال�ضجيج. عن 

تفكيك »خلية إرهابية« في المغرب يلقي الضوء على المخاطر بمنطقة الساحل

باسيل: »حزب اهلل« يفكر بالعودة من سوريا وعلينا دعم هذا القرار

االستيطان يزحف إلى خيام الفلسطينيين 
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املوحدة للمقاومة  الوطنية  القيادة   دعت 

ال�ضعبية، اإىل اعتبار يوم الث�ثاء املقبل “يوم 

رف�ش �ضعبي انتفا�ضي” �ضد تطبيع البحرين 

والإمارات مع اإ�ضرائيل.

بيانها  املوحدة  الوطنية  القيادة  واأ�ضدرت 

فيه  ودع���ت  ال�ضبت،  م�ضاء  الأول  التاأ�ضي�ضّي 

علم  راي����ة  حت��ت  ال�ضعبية  امل��ق��اوم��ة  لتفعيل 

فل�ضطني. كما دعا البيان اإىل اعتبار اجلمعة 

املقبل “يوم حداد ترفع فيه الأع�م ال�ضوداء 

يف ك��ل ال�����ض��اح��ات وامل���ب���اين وال��ب��ي��وت، وت��ق��رع 

اجلمعة  وخطبة  احل����داد،  اأج��را���ش  الكنائ�ش 

رث����اء ل���أن��ظ��م��ة«. واأ����ض���اف ال��ب��ي��ان: “ندعو 

ك��اف��ة ال��ق��وى احل��ي��ة، وامل��وؤ���ض�����ض��ات الأه��ل��ي��ة، 

واجل��م��اه��ري��ة وال��ط���ب��ي��ة وال��ن�����ض��وي��ة على 

اإم��ت��داد وطننا ال��ع��رب��ي احل��ب��ي��ب، ل��رف��ع راي��ة 

العز العربية وعلم فل�ضطني، ا�ضتنكارا ورف�ضا 

لإتفاقية العار يف هذا اليوم الأ�ضود«.

اتفقوا،  للف�ضائل  العامون  الأم��ن��اء  وك��ان 

اأيلول  ب��رام اهلل وب���روت يف 4  خ���ل اجتماع 

ال�ضعبية  “املقاومة  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى  اجل������اري، 

وت��ط��وي��ره��ا، مع  اإ���ض��رائ��ي��ل،  ال�ضاملة” ���ض��د 

ت�ضكيل جلنة لقيادتها واأخ��رى لتقدمي روؤية 

تلك  “القيادة” اأن  واأك���دت  النق�ضام.  لإن��ه��اء 

لرفع  احلا�ضم  رف�ضنا  ع��ن  “تعبر  اخل��ط��وة 

علم الحت�ل والقتل والعن�ضرية على �ضارية 

يف اأبو ظبي واملنامة«.
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ق������ال ال����ن����اط����ق ب���ا����ض���م اخل���ارج���ي���ة 

ت�����ض��ودري،  ح��ف��ي��ظ  زاه���د  الباك�ضتانية 

ب������ده من  م���وق���ف  اإن  الأح������د،  ال���ي���وم 

واأنها  يتغر،  مل  الفل�ضطينية  الق�ضية 

امل�ضروعة  احلقوق  كامل  بدعم  متلزمة 

الفل�ضطيني. لل�ضعب 

واأ����ض���اف ال��ن��اط��ق ب��ا���ض��م اخل��ارج��ي��ة 

الباك�ضتانية، “موقفنا مل يتغر، ونحن 

الفل�ضطيني  ال�ضعب  ينال  اأن  على  ن�ضر 

و�ضدد  ذل��ك«.  يف  وندعمه  الكامل  حقه 

الدولتني  ح��ل  تدعم  باك�ضتان  اأن  على 

مبوجب قرارات الأمم املتحدة ومنظمة 

فل�ضطني،  ح���ول  الإٍ����ض����م���ي  ال��ت��ع��اون 

ح��دود  ع��ل��ى  فل�ضطينية  دول���ة  واإق���ام���ة 

القد�ش، وحتقيق  1967 وعا�ضمتها  عام 

الأمن وال�ضتقرار يف املنطققة.
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 اأك����د ال��ق��ي��ادي يف ح��رك��ة ح��م��ا���ش 

من  اأن��ه  ام�ش  �ضديد،  الرحمن  عبد 

تقدم حقيقي  اأي  املبكر احلديث عن 

املقاومة  الأ�ضرى بني  تبادل  يف ملف 

والحت�ل. الفل�ضطينية 

يف  امل�����وؤك�����د  احل�����دي�����ث  اإن  وق��������ال 

اأع��ل��ن��ه رئي�ش  ه���ذا امل��و���ض��وع ه��و م��ا 

احل���رك���ة اإ���ض��م��اع��ي��ل ه�����ن��ي��ة ع���ن ب��دء 

املقاومة  ب��ني  بو�ضاطة  فعليا  م�ضر 

ل�ضفقة  التو�ضل  بهدف  والح��ت���ل 

املبكر  “من  م�ضيفاً:  اأ���ض��رى،  تبادل 

احلديث عن اأي تقدم حقيقي يف هذا 

املعلومات  �ضحة  ونفى  حالياً«.  امللف 

ال���ت���ي ن�������ض���رت ال�������ض���ب���ت، وت�����ض��م��ن��ت 

املقاومة  مبطالب  متعلقة  معلومات 

الفل�ضطينية.

يف �ضياق اآخر، �ضدد على اأن التوافق 

العمل  اأه��م رواف��ع  اأح��د  ه��و  الوطني 

ال�ضعبي �ضد الحت�ل، ل �ضيما بعد 

له  كان  ال��ذي  النق�ضام  من  عاماً   14

املوقف  اإ�ضعاف  يف  وا�ضح  �ضلبي  دور 

الفل�ضطيني. الوطني 

انتفا�ضة  يف  “جتربتنا  واأ���ض��اف: 

تبني  الأق�����ض��ى  وانتفا�ضة  احل��ج��ارة 

���ض��ع��ب��ي��ة  ان��ت��ف��ا���ض��ة  ل  اأن  ب���و����ض���وح 

ووح��دة  وط��ن��ي  ب��ت��واف��ق  اإل  حقيقية 

ت��ت��ك��ل��ل  اأن  وك����ل  ون����اأم����ل  م���ي���دان���ي���ة، 

اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن ال��ك��ل الوطني 

-والتي توجت ببيان القيادة الوطنية 

يف  امل��اأم��ول  بالنجاح  الأول-  امل��وح��دة 

اإط�ق انتفا�ضة �ضعبية عارمة ت�ضع 

حدا جلرائم الحت�ل”.  

»الموحدة للمقاومة الشعبية«: 
الثالثاء يوم رفض شعبي 

باكستان تؤكد موقفها من 
الفلسطينية القضية 

»حماس«: ال تقدم حقيقي 
بملف تبادل األسرى 
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اأبوابها  احل�ضانة  ودور  املدار�س  فيه  تفتح  الذي  الوقت  يف 

م��ن ج��دي��د، ظ��ه��رت درا����ض���ات م��ق��ل��ق��ة ح���ول دور الأط���ف���ال يف 

انت�ضار وباء كورونا، من �ضاأنها اأن توؤجج اجلدل ال�ضاخن حول 

خماطر العدوى يف املدار�س ودور احل�ضانة.

فقد اكت�ضف اأطباء م�ضت�ضفى الأطفال الوطني يف وا�ضنطن 

اأن الأطفال امل�ضابني حتى لو مل تظهر عليهم اأعرا�س كوفيد 

. ومبا   2 �ضار�س كوف  ين�ضروا فريو�س  اأن  لأ�ضابيع، ميكن   19

اأنه ل تظهر عليهم الأعرا�س اأو اأنها تبقى خفيفة، فباإمكانهم 

بدون اإدراك نقل العدوى ون�ضرها يف حميطهم طوال اأ�ضابيع.

و���ض��م��ن ال���درا����ض���ة ال���ت���ي ُن�������ض���رت ع��ل��ى الن����رن����ت ق��ام��ت 

الطبيبتان روبريتا ديبيازي وميغان ديالين بتقييم بيانات 91 

كوريا  اأنحاء  جميع  يف  م�ضت�ضفى   22 يف  معاينتهم  متت  طفال 

الذين  يبقى  الأم��ري��ك��ي  ال�ضحة  ن��ظ��ام  “بخالف  اجلنوبية. 

 19 اإيجابية يف الإ�ضابة بعدوى كوفيد  تاأتي نتيجة اختبارهم 

واإن  الإ�ضابة  يتجاوزوا  حتى  امل�ضت�ضفى  يف  اجلنوبية  كوريا  يف 

مل تظهر عليهم اأعرا�س” تقول ديبيازي.

الأطفال  من  املائة  يف   22 نحو  يطور  ل  الدرا�ضة،  وح�ضب 

اأعرا�ضا و20 يف املائة كانوا يف البداية بدون اأعرا�س وطوروها 

لحقا و58 يف املائة كانت لديهم اأعرا�س اأثناء الختبار الأول. 

ومدة الأعرا�س كانت خمتلفة � فهي متتد من ثالثة اأيام اإىل 

اأ�ضابيع.  ثالثة 

اأعرا�س  عليهم  تظهر  مل  الذين  املر�ضى  جمموع  وخُم�س 

ال��ذي��ن ظ��ه��رت عليهم الأع��را���س مت  امل��ر���ض��ى  وح���وايل ن�ضف 

اأ�ضابيع،  ثالثة  بعد  لديهم   -2 كوف  �ضار�س  فريو�س  اكت�ضاف 

ما ل يعك�س الإ�ضابة مبا�ضرة. 

من  الكثري  هناك  لت��زال  اأن��ه  الدرا�ضة  �ضاحبتا  واعرفت 

الأ���ض��ئ��ل��ة ال��ت��ي حت��ت��اج ل��الإج��اب��ة وال�����ض��رح ب�����ض��اأن دور الأط��ف��ال 

وال�ضباب يف الوباء واأن نتائج الدرا�ضة �ضتزيد حدة اجلدل.

اأثرا كبريا للفريو�ضات عند  واكت�ضف باحثون من بو�ضتون 

الأطفال، ومت فح�س عينات البلعوم ل� 49 طفال و�ضابا دون ال� 

21 �ضنة. وح�ضب الدرا�ضة مت العثور لدى الكثريين منهم على 

كمية اأكرب من �ضار�س كوف 2 يف البلعوم مقارنة مع اأ�ضخا�س 

العناية  غرفة  داخ��ل   19 كوفيد  ب�ضبب  للعالج  خ�ضعوا  كبار 

املركزة.
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ملف �ضرق الفرات على �ضّكة احلل �ِضلًما بعد زيارة وفد من 

اإىل مو�ضكو وتوقيعه  الإدارة الذاتية الكردية يف �ضرق الفرات 

اتفاق مع حزب الإدارة ال�ضعبية املعار�س برئا�ضة قدري جميل 

امل�ضوؤولني  م��ع  ال��ك��ردي  وال��وف��د  واج��ت��م��اع��ه  رو���ض��ي��ا  يف  املقيم 

الرو�س.

امل�ضيطرة  ال��ذات��ي��ة  الإدارة  ف���اإن  م��ت��ع��ّددة،  م�����ض��ادر  وح�ضب 

اأحمد  اإلهام  ورئي�ضتها  الفرات  نهر  �ضرق  وا�ضعة  مناطق  على 

ما  اأمريكية،  موافقة  على  احل�ضول  بعد  اإل  مو�ضكو  ت��زر  مل 

ا اأمريكيًّا لرتيب الو�ضع �ضرق الفرات مع  يعني تن�ضيقا رو�ضيًّ

املنطقة  من  الأمريكية  القوات  ان�ضحاب  على  موؤ�ضرات  ب��روز 

عطفا على قرار الرئي�س الأمريكي �ضحب اجلنود الأمريكيني 

على مراحل من العراق قبل النتخابات الرئا�ضية الأمريكية 

�ضمال  من  جنودها  ل�ضحب  الإدارة  متّهد  ورمّب��ا  واأفغان�ضتان، 

�ضرق �ضوريا على غرار ما تقوم به يف العراق.

الرو�ضية �ضريغي لفروف حمل  وزير اخلارجية  اأن  املوؤكد 

اإىل  الأمريكية  والرو�ضية  الرو�ضية  الكردية  التفاهمات  ورقة 

الرئي�س ال�ضوري ب�ضار الأ�ضد، وتق�ضي، ح�ضب ما ت�ضّرب، عودة 

و�ضعا خا�ضا  ال�ضورية مع منح  الدولة  كنف  اإىل  املناطق  تلك 

اإدارة تلك  الذاتية �ضالحيات يف  املناطق يعطي لالإدارة  لتلك 

املناطق وفق اآلية ل مركزية يف اإدارة املنطقة.

وم���ا ي���وؤّك���د ان���ط���الق ه���ذا امل�����ض��ار ت�����ض��ري��ح رئ��ي�����س من�ضة 

جميل،  قدري  ال�ضعبية”،  “الإرادة  حزب  واأم��ني  “مو�ضكو” 
اأن “التفاق مع جمل�س �ضوريا الدميقراطية، حلحل العالقة 

الوثيقة  اأّن  وك�ضف  ودم�ضق.  �ضوريا  �ضرق  �ضمال  مناطق  بني 

تتحّدث  مل  ال��ف��رات  �ضرق  يف  الذاتية  الإدارة  مع  وّقعها  التي 

عن فيدرالية ول عن ُحكم ذاتي ول عن ل مركزّية ُمطلقة”، 

اأّي مكان،  م��وج��ودة يف  غ��ري  ج��دي��دة  ُم��ع��ادل��ة  “ناق�ضت  واإّن���ا 

وا�ضعة  ب�ضالحّيات  تتمّتع  ومناطق  ب�ضالحّيات  يتمّتع  مركز 

لإدارة �ضوؤونها.

امل�������ض���ار ودف���ع���ت الإدارة  ���ض��ّه��ل��ت وا����ض���ط���ن ه����ذا  مل�����اذا  ل��ك��ن 

من  باملقابل  تريد  وم��اذا  فيه؟  الذهاب  اإىل  احلليفة  الذاتية 

النفوذ  منطقة  �ضهدت  املا�ضي  ال�ضهر  خالل  مو�ضكو؟  دم�ضق 

ت��غ��ي��ريات ه��اّم��ة متّثلت يف  ���ض��وري��ة  ���ض��رق  الأم��ري��ك��ي يف �ضمال 

“ق�ضد” احل��ل��ي��ف��ة ل��ل��ولي��ات  ان��ت��ف��ا���ض��ة ال��ع�����ض��ائ��ر ���ض��ّد ق���وات 

من  مدعومة  �ضعبية  ُمقاومة  انطالق  ب��وادر  وب��رزت  املتحدة 

الأمريكية  الإدارة  ت��ب��دو  ل  �ضيناريو  وه��و  وم��و���ض��ك��و،  دم�ضق 

الع�ضائر وال�ضتعانة ب�ضباط  ملُواجهته حُماولة تهدئة  جاهزة 

للتوا�ضل  الأمريكية  الأرت��ال  برفقة  املنطقة  اإىل  دخلوا  عرب 

“ق�ضد” وال��وج��ود  ���ض��ّد  ث��ورت��ه��م  ووق���ف  الع�ضائر  ���ض��ي��وخ  م��ع 

الأمريكي يف �ضورية.

يف  الأمريكية  الإدراة  توّجه  اإن  متطابقة،  م�ضادر  وتقول 

الأمريكية  الرئا�ضية  النتخابات  لنطالق  املُتبّقية  الأ�ضهر 

ن��ح��و ع��ق��د ت�����ض��وي��ات م���ع اأط�����راف ال���ن���زاع يف امل��ن��ط��ق��ة ول��ي�����س 

ال��ولي��ات  ي��غ��دو ت�ضهيل  ع��ل��ي��ه  وب���ن���اًء  ال��ع�����ض��ك��ري،  ال��ت�����ض��ع��ي��د 

ال��ك��ردي��ة �ضرق  ال��ذات��ي��ة  الإدارة  ب��ني  ال��ت��ف��اه��م  مل�����ض��ار  امل��ت��ح��دة 

ت�ضوية  اأو  تفاهمات  م��ن  ج��زءا  مو�ضكو  ع��رب  ودم�ضق  ال��ف��رات 

متعّددة  وملّفات  اأخرى  مناطق  ت�ضمل  قد  �ضورية  حول  اأو�ضع 

تخ�س احل���رب يف ���ض��وري��ة. ورب���ط ذل���ك ب��ت��ف��اه��م��ات اأو���ض��ع يف 

ال�ضرق الأو�ضط. ِمنطقة 

تحذيرات من العودة للمدارس.. دراسة: األطفال 
ينقلون كورونا وال تظهر عليهم اعراض

الواليات المتحدة ُتمّهد لسحب قّواتها من سورية على ِغرار الِعراق
عبر موسكو.. واشنطن تسهل التفاهم

 بين اإلدارة الكردّية شرق الفرات وِدمشق 

أوضاع صحية مقلقة لألسيرين 
المضربين األخرس وشعيبات

قوات القمع تقتحم أقسام األسرى 
في معتقل »عوفر«

اكد أهمية التواصل بين البلدين 
بغض النظر عن الخالفات القائمة

مستشار أردوغان يتغزل 
بالجيش المصري 
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واملحررين  الأ�ضرى  �ضوؤون  هيئة  اأفادت 

ب�������اأن الأو�������ض������اع ال�������ض���ح���ي���ة ل���الأ����ض���ريي���ن 

الرحمن  وعبد  الأخ��ر���س  ماهر  امل�ضربني 

���ض��ل��ط��ات  واأن  ل��ل��غ��اي��ة،  م��ق��ل��ق��ة  ���ض��ع��ي��ب��ات 

الح��ت��الل ت��وا���ض��ل اح��ت��ج��ازه��م��ا ب��اأو���ض��اع 

بحقهما  جت����ري  ك��م��ا  ق��ا���ض��ي��ة،  اع��ت��ق��ال��ي��ة 

بهدف  التنكيلية  الإج������راءات  م��ن  ج��م��ل��ة 

ك�����ض��ر اإرادت��ه��م��ا واإ���ض��راب��ه��م��ا امل��ف��ت��وح عن 

الطعام.

الأخ���ر����س  الأ�����ض����ري  اأن  ام�������س،  وب��ي��ن��ت 

)49 ع����اًم����ا( م���ن ب���ل���دة ���ض��ي��ل��ة ال��ظ��ه��ر يف 

 2020/7/27 ت��اري��خ  م��ن��ذ  م�����ض��رب  ج��ن��ني، 

اأن  اإىل  واأ�ضارت  الإداري.  لعتقاله  ا  رف�ضً

“كابالن”  مل�ضت�ضفى  الأخر�س نقل موؤخًرا 

ال�ضحي،  و�ضعه  تدهور  بعد  الإ�ضرائيلي، 

ح��ي��ث ي��ع��اين ح��ال��ًي��ا م���ن اأوج�����اع يف ك��اف��ة 

وامل��ع��دة،  ال��ق��ل��ب  واآلم يف  اأن���ح���اء ج�����ض��م��ه، 

ووج��ع يف ال��راأ���س، ودوخ���ة ���ض��دي��دة، وفقد 

من وزنه ما يزيد على 20 كغم. ولفتت اإىل 

“عوفر” الع�ضكرية  حمكمة  ت�ضمى  ما  اأن 

اأم��ر  ت��ث��ب��ي��ت   2020/8/12 ب��ت��اري��خ  ق����ررت 

اأ�ضهر،  اأربعة  ملدة  بحقه  الإداري  العتقال 

اأن  واأ�ضافت  له.  مدعية وجود ملف �ضري 

الأ���ض��ري الأخ��ر���س ي��واج��ه ظ��روًف��ا �ضحية 

���ض��ع��ب��ة، خ��ا���ض��ة اأن����ه ي�����ض��ت��ك��ي م���ن م��ر���س 

ال�ضغط وميتنع عن اأخذ دوائه واملدعمات 

حتى اإنهاء قرار العتقال الإداري ال�ضادر 

ب��ح��ق��ه. والأ����ض���ري الأخ���ر����س اأ����ض���ري ���ض��اب��ق 

اأم�ضى خم�س �ضنوات يف �ضجون الحتالل، 

وهو اأب ل�ضتة اأبناء.

اأم���ا ع��ن الأ����ض���ري ���ض��ع��ي��ب��ات )31 ع��اًم��ا( 

���ض��اح��ور يف بيت حل��م، فهو  ب��ل��دة بيت  م��ن 

 ،2020/8/29 تاريخ  منذ  اإ�ضرابه  يوا�ضل 

وُيحتجز  الإداري.  اعتقاله  على  احتجاًجا 

“اإي�ضل”، وقد  حالًيا داخل زنازين معتقل 

���ض��ع��د م��ن اإ���ض��راب��ه ب��ال��ت��وق��ف ع��ن ���ض��رب 

املاء، ويعاين حالًيا من �ضعوبة يف احلركة 

والكالم.

االنباط - وكاالت

اق��ت��ح��م��ت ق�����وات ال��ق��م��ع ام�������س الأح����د 

“عوفر” جمدًدا  اأق�ضام الأ�ضرى يف �ضجن 

و�ضرعت بر�س الأ�ضرى بالغاز.

اإن هذا  ن��ادي الأ���ض��ري يف بيان له  وق��ال 

اأ�ضرى  له  يتعر�س  الذي  الثالث  القتحام 

رفيقهم  ا�ضت�ضهاد  م��ن��ذ  “عوفر”  �ضجن 

الثاين  ت��اري��خ  يف  اخلطيب  داوود  الأ���ض��ري 

م���ن اأي���ل���ول/ ���ض��ب��ت��م��رب اجل�����اري، م��ع��ت��رباً 

ب���ال���غ اخل���ط���ورة.  اأن م���ا ي���ج���ري ب��ح��ق��ه��م 

بني  �ُضجلت  الإ�ضابات  ع�ضرات  اأن  واأو�ضح 

���ض��ف��وف الأ����ض���رى، ج����ّراء ر���ض��ه��م ب��ال��غ��از، 

والعتداء عليهم بال�ضرب املربح والكالب 

عدا  القتحام،  عمليات  خالل  البولي�ضية 

اأعلى  وك��ان��ت  والنقل،  ال��ع��زل  عمليات  ع��ن 

و)19(   )20( ق�����ض��م��ي  يف  اإ����ض���اب���ات  ن�����ض��ب��ة 

ا�ضت�ضهاد  ليلة  الأعنف  املواجه  �ضهد  الذي 

الأ�ضري اخلطيب.

املا�ضية  الأي�����ام  خ���الل  الأ����ض���رى  ون��ف��ذ 

اإدارة  ع��ل��ي��ه��ا  ردت  اح��ت��ج��اج��ي��ة،  خ���ط���وات 

والقتحامات،  القمع  من  مبزيد  ال�ضجن 

ونقلت على خلفية ذلك )34( اأ�ضرياً منهم 

الهيئة التنظيمية لالأ�ضرى يف ق�ضم )20(.

اأن  اإىل  الأ�ضري  ن��ادي  اأ�ضار  ال�ضياق  ويف 

ع��دده��م  “عوفر” وي��ب��ل��غ  ���ض��ج��ن  اأ����ض���رى 

ارت���ف���اع  ي���واج���ه���ون  اأ������ض�����رياً،   850 ق���راب���ة 

يف اأع������داد الأ�����ض����رى امل�����ض��اب��ني ب��ف��ريو���س 

عمليات القمع. جانب  “كورونا” اإىل 
يذكر اأن اإدارة �ضجون الحتالل وقواتها 

مطلع  منذ  القتحام  عمليات  من  �ضّعدت 

عمليات  اأعنف  �ضهد  وال��ذي  املا�ضي،  العام 

خالل  ذل��ك  ووا�ضلت  �ضنوات،  منذ  القمع 

العام اجلاري 2020.

االنباط - وكاالت

اأك����د ي��ا���ض��ني اأق���ط���اي م�����ض��ت�����ض��ار رئ��ي�����س 

الرئي�س  الركي  والتنمية  العدالة  ح��زب 

رجب طيب اأردوغان على �ضرورة اأن يكون 

وت��رك��ي��ا، بغ�س  ب��ني م�ضر  ت��وا���ض��ل  ه��ن��اك 

النظر عن اأي خالفات �ضيا�ضية قائمة.

توا�ضل  هناك  يكون  اأن  “لبد  وا�ضاف 

ب��ال��ف��ع��ل ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن اأي خ��الف��ات 

والرئي�س  اأردوغ��ان  الرئي�س  بني  �ضيا�ضية 

امل�ضري عبد الفتاح ال�ضي�ضي، فاحلكومتان 

وال�ضعبان يجب اأن يتقاربا”.

ق��ال:  لليبيا،  ال��رك��ي��ة  ال��روؤي��ة  وح���ول 

اإل  ل��ي�����س  ليبيا  يف  وت��واج��دن��ا  “موقفنا 
لإق��ام��ة الإ���ض��الح وال�����ض��الم، وت���رك ليبيا 

�ضورة،  ب��اأي  احتالل  لي�س  وه��ذا  لليبيني، 

النهج”.  ه����ذا  م�����ض��ر  ت��ت��ب��ن��ى  اأن  ون���اأم���ل 

بليبيا  ال�ضالم  نقيم  اأن  “علينا  واأ���ض��اف: 

وا�ضتقرارها، وهذه  للحفاظ على وحدتها 

ال����روؤي����ة ل جم����ال ل���الع���را����س ع��ل��ي��ه��ا، 

ويجب اأن يتم التوافق على ذلك”. 

)م���ع  ات���ف���ق���ن���ا  “لو  اأن�������ه  اإىل  واأ������ض�����ار 

كل  ف�ضتكون  الأم���ر،  ه��ذا  على  امل�ضريني( 

يجب  بينما  م�ضونة،  امل�ضريني  م�ضالح 

ع��ل��ى املُ��ح��ت��ل��ني ال���ذي���ن ي���ري���دون اح��ت��الل 

اأن ين�ضحبوا منها”. ليبيا 

اأن  امل�ضتحيل  “من  اأن���ه  اأق��ط��اي  واأك����د 

ي��ق��وم اجل��ي�����س امل�����ض��ري ب�����ض��ن ح���رب �ضد 

ول  باملرة،  اأم��ر غري عقالين  فهذا  تركيا، 

مربر”.واأ�ضاف:  اأو  �ضبب  اأي  ل��ه  ي��وج��د 

ون��ح��رم��ه  ع��ظ��ي��م،  امل�������ض���ري  “اجلي�س 
اأ�ضقائنا”. كثريا، لأنه جي�س 

االنباط - وكاالت

خطوة  اأن  على  وحمللون  كتاب  يجمع 

ت�ضكيل القيادة الوطنية املوحدة للمقاومة 

ال�����ض��ع��ب��ي��ة ب��ع��د اج��ت��م��اع الأم���ن���اء ال��ع��ام��ني 

ل��ل��ف�����ض��ائ��ل ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة ���ض��ت��ك��ون راف��ع��ة 

الوطني. للم�ضروع 

�ضت�ضكل  اأن هذه اخلطوة  ه��وؤلء  وي��رى 

مرحلة جديدة للمقاومة ورف�س التطبيع 

مع الحتالل.

ال��ف��ق��ار  ال���ك���ات���ب وامل���ح���ل���ل ذو  وي����ذك����ر 

�ضويرجو اأن هذه اخلطوة “�ضرفع الروح 

و�ضتعزز  الفل�ضطيني،  ال�ضارع  يف  الوطنية 

ال��ك��ث��ري من  �ضابها  ال��ت��ي  ب��ق��ي��ادت��ه  ال�����ض��ارع 

ال����راخ����ي والن�����ح�����دار ن��ت��ي��ج��ة ال�����ض��ل��وك 

اأن  ويعترب  م��رات«.  لعدة  والف�ضل  ال�ضابق 

بني  امل�ضافة  اأن  يعني  اخل��ط��وة  ه��ذه  جن��اح 

القيادة وال�ضعب اأ�ضبحت �ضيقة، لفًتا اإىل 

ت�ضتند  ج��دي��دة  مبرحلة  ال��ب��دء  ميكن  اأن��ه 

بالأ�ضا�س اإىل املواجهة بعيدا عن امل�ضاومة. 

ال��ق��ي��ادة  ب�����اأن  م���وؤ����ض���ًرا  “هناك  وي���و����ض���ح 

الإدارات  ع��ل��ى  امل��راه��ن��ة  اأن  اإىل  خ��ل�����ض��ت 

الأم���ري���ك���ي���ة امل��ت��ع��اق��ب��ة وع���ل���ى الح���ت���الل 

انتهت، واأن املراهنة اجلديدة �ضتكون على 

ال�ضيا�ضية«.  القيادة  على  ولي�ضت  ال�ضارع 

ويرى اأنها خطوة جريئة حتتاجها احلالة 

الر�ضمية  ال��ه��رول��ة  ظ��ل  يف  الفل�ضطينية 

نحو التطبيع مع الحتالل.

“املقاومة  م�ضطلح  مفهوم  وبخ�ضو�س 

املتعارف  اأن  �ضويرجو  اأو���ض��ح  ال�ضعبية”، 

ع��ل��ي��ه وف����ق ال���ق���ان���ون ال������دويل ُي���ب���ي���ح ك��ل 

اأ����ض���ك���ال امل���واج���ه���ة م���ع امل��ح��ت��ل مب���ا ف��ي��ه��ا 

وي�ضيف  اخلفيفة«.  ال��ن��اري��ة  “الأ�ضلحة 
لإر�ضال  بحاجة  الفل�ضطيني  اأن  “اأعتقد 
لأعلى  بعد  فيما  تتدحرج  ح�ضارية  ر�ضالة 

الحتالل”.  مع  وال�ضدام  املقاومة  اأ�ضكال 

�ضتكون  القادمة  ال�ضعبية  “والنتفا�ضة 
اأكرث ان�ضباًطا من �ضابقاتها، واأكرث تكثيًفا 

لإر����ض���ال ر���ض��ائ��ل دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة و���ض��ي��ا���ض��ي��ة 

ل���ل���خ���ارج يف ب����داي����ة الأم������ر ب�����اأن ال���ق���ي���ادة 

للمواجهة،  ب��ربن��ام��ج  م��وح��دان  وال�����ض��ارع 

بحقوق  بالعراف  ال  الراجع  يتم  ولن 

�ضويرجو. بح�ضب  الفل�ضطيني”،  ال�ضعب 

عوكل  طالل  ال�ضيا�ضي  واملحلل  الكاتب 

التفهم  عمق  “تعك�س  اخلطوة  اأن  يو�ضح 

���ض��َت��َت��ع��زز  اأن���ه���ا  اإىل  لف���ًت���ا  وامل�ضوؤولية”، 

ب��ج��م��ل��ة م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ق��ري��ًب��ا. وي��ق��ول: 

ال��ت��ال��ي��ة  اخل���ط���وة  ا���ض��ت��ح��ق��اق  “ننتظر 
وه���ي امت���ام امل�����ض��احل��ة واإن���ه���اء الن��ق�����ض��ام، 

اأ�ضابيع   5 واأم��ام��ن��ا  متوا�ضلة  واحل����وارات 

منظمة  وم��و���ض��وع  العملية،  ه��ذه  لإمت���ام 

التحرير بحاجة لوقت اأطول وهذا موؤ�ضر 

اأننا ن�ضري بالجتاه ال�ضحيح«.

اأن ال��ف�����ض��ائ��ل ت��واف��ق��ت  وي��ع��ت��ق��د ع��وك��ل 

ملا كان  واإل  ال�ضعبية،  املقاومة  على مفهوم 

اإىل  وينبه  الوطنية.  القيادة  هذه  ت�ضكيل 

خمتلفة  ت��ك��ون  ق��د  امل��ق��اوم��ة  “اأ�ضكال  اأن 

غزة  يف  عنه  الغربية  ال�ضفة  من  جغرافًيا 

حتى ولو اتفق اجلميع على �ضكل املقاومة، 

واإدراك  اإرادة  تعك�س  اخل��ط��وة  اأن  واعتقد 

ل�����دى ال����ق����ي����ادات ب���اخ���ت���الف ط��ب��ي��ع��ة ك��ل 

واأدواتها«. منطقة 

وحول دللت وموؤ�ضرات هذه اخلطوة، 

اأنها  املفر�س  م��ن  اأن��ه��ا  اإىل  ع��وك��ل  ي�ضري 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي  “التاآكل  ح���ال���ة  ���ض��ُت��وق��ف 

املعار�ضة،  مالحقة  و�ضتتوقف  الداخلي”، 

الكل  ا�ضتنها�س  �ضي�ضمل  ه��ذا  اأن  م�ضيًفا 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي ���ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات م���وح���دة. 

ولذلك  بال�ضفة  قائم  “اخلطر  وي�ضيف 

ه����ذا ال���ت���واف���ق ل����ه اأب����ع����اد ع���ل���ى ال�����ض��ع��ي��د 

ي��دور  واحل���دي���ث  وال��ع��رب��ي،  الفل�ضطيني 

ل  وه���ذا  ال��ع��رب��ي��ة  احل��ال��ة  ا�ضتنها�س  ع��ن 

ال�ضعبية  احل���ال���ة  ا���ض��ت��ن��ه��ا���س  ب����دون  ي��ت��م 

الفل�ضطينية«.

اأم��ام  “�ضنكون  اأن��ن��ا  اإىل  ع��وك��ل  وي��ل��ف��ت 

انتفا�ضة �ضعبية بغ�س النظر عن طبيعتها، 

اأن  الر�ضمي  العربي  امل��وق��ع  �ضيذكر  وه��ذا 

املنهارة  ال�ضيا�ضات  ه��ذه  ترف�س  �ضعوبهم 

املنطقة،  يف  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ه��ي��م��ن��ة  اأم����ام 

الفل�ضطيني  ال��وع��ي  ���ض��ي��اغ��ة  ع��ن  ف�����ض��ال 

وال���ع���رب���ي ع��ل��ى ح��ق��ائ��ق ال�������ض���راع وم���دى 

العربي  ال�ضعيد  على  ي��ج��ري  م��ا  خ��ط��ورة 

الر�ضمي«.

ففي  ن��ف�����ض��ه،  ي��ع��ي��د  “التاريخ  وي��و���ض��ح 

التحرير  منظمة  ك��ان��ت   1987 ان��ت��ف��ا���ض��ة 

ُت�����ض��ط��ب يف  اأن  اأدن����ى م��ن  اأو  ق���اب ق��و���ض��ني 

املوؤ�ض�ضة العربية اجلاِمعة، وكانت تتعر�س 

ل��ل�����ض��غ��وط، وح��ي��ن��ه��ا غ����ريت الن��ت��ف��ا���ض��ة 

قمة  العرب  عقد  فيما  كلها،  املنطقة  وجه 

العربي  املوقف  واأُج���رب   1988 النتفا�ضة، 

احلقوق  من  نظرته  تغيري  على  الر�ضمي 

الفل�ضطينية«.

وي�����ض��ف ال���ك���ات���ب وامل���ح���ل���ل ال�����ض��ي��ا���ض��ي 

املوحدة  القيادة  انطالق  اأن  �ضامية  ماهر 

ملواجهة  فعاليات  �ضل�ضة  ب”املهمة” �ضمن 

القائم  الر�ضمي  ال��ع��رب��ي  الن��ح��دار  ح��ال��ة 

الفل�ضطينية.  الق�ضية  ا�ضناد  تاريخًيا على 

ال��ق��ي��ادة للفعل  ب����اأن خ����روج ه���ذه  وي���ذك���ر 

وبفعاليات  الكل  جتمع  راي��ة  حت��ت  امل��ق��اوم 

ع���ل���ى ���ض��ع��ي��د اخل������ارج وال����داخ����ل م��وؤ���ض��ر 

املوقف  بتوحيد  امل�ضي  نحو  وف��اع��ل  جيد 

ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي ب���اجت���اه ال���ث���واب���ت. وي��و���ض��ح 

الف�ضائل  بني  كبرية  اتفاق  حالة  “هناك 
مبنعطف،  متر  الفل�ضطينية  الق�ضية  باأن 

وك������ان لب�����د م����ن الت����ف����اق ع���ل���ى ق��وا���ض��م 

ال�ضعبية  املقاومة  مفهوم  ح��ول  م�ضركة 

الأم��ور  تتدحرج  اأن  املمكن  وم��ن  ك��ب��داي��ة، 

ن��ح��و م���ق���اوم���ة خ�����ض��ن��ة ب�������اأدوات ن�����ض��ال��ي��ة 

متغرية«.

محللون: »الموحدة للمقاومة« رافعة للمشروع الوطني وتقرب بين القيادة والشعب
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الـريـا�ضي

االنباط - عمان

التدريب  دورة  فعاليات  ام�س  يوم  انطلقت 

و�سط  الرابع D بالزرقاء،  للم�ستوى  املحلية 

ت��ط��ب��ي��ق ب���روت���وك���ول ���س��ح��ي م�����س��دد ح��ف��اظ��ا 

ع��ل��ى ال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة وي�����س��رف ع��ل��ى ال���دورة 

امل��ح��ا���س��ر اإب��راه��ي��م ح��ل��م��ي وم�����س��اع��ده ���س��ادي 

على  وت�ستمل  احل��ي��اري،  علي  واملن�سق  �سالح، 

ال����دورة  وعملية. وتقام  ن��ظ��ري��ة  حم��ا���س��رات 

الثانية  اأيلول،   14-13 الأوىل  مراحل،   4 على 

نف�سه،   28-27 ال��ث��ال��ث��ة  ال�����س��ه��ر،  ذات   21-20

الدورات  الأول. وت�سهد  ت�سرين   7-6 والأخ��ر 

ال���ت���دري���ب���ي���ة، ت���ط���وي���راً يف امل���ن���اه���ج ال��ن��ظ��ري��ة 

كرة  احت���اد  روؤي���ة  وف��ق  العملية،  والتطبيقات 

ال���ق���دم وامل��ت��ج�����س��دة ب��اإ���س��رات��ي��ج��ي��ة ال���دائ���رة 

باملدرب  والإرتقاء  ل�سقل  تهدف  التي  الفنية، 

وخرباته. وي�سارك  ق��درات��ه  وتعزيز  الوطني، 

ب����ال����دورة 14 م�����س��ارك��ا: اأح���م���د ه�������س���ام، اأن�����س 

تي�سر  يو�سف،  ب��ال  القرعان،  عبود  زي��ادن��ة، 

اجل������اد، م��ه��ن��د احل������اج، خ���ال���د ع��ب��د امل��ج��ي��د، 

اخل�سمان،  اأجمد  الزعبي،  ليث  جمعة،  حممد 

حممد اإبراهيم، نا�سر ع�سكر، اأحمد اأبو �سيف، 

�سعيد. حم�سن 

01

�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكروين

 انطالق دورة التدريب المحلية الكروية

 انطالق منافسات دوري يد السيدات

 العرسان لن يغادر الفيصلي

 برشلونه يحدد موعد كاس جامبر

االنباط - عمان

ا���س��ت��ه��ل ن�����ادي ح���رث���ا م�������س���واره نحو 

لكرة  ال�سيدات  دوري  احلفاظ على لقب 

اليد بفوزه على كفر�سوم بنتيجة 22-33 

ال��ف��ري��ق��ن يف  ال��ت��ي جمعت  امل��واج��ه��ة  يف 

اجلولة  يف  اإرب���د  مبدينة  احل�سن  �سالة 

الأوىل من عمر امل�سابقة 

كما فاز نادي عمان على وادي ال�سر 

التي  الثانية  امل��ب��اراة  يف   1٩-28 بنتيجة 

ج��م��ع��ت ال��ف��ري��ق��ن يف ���س��ال��ة الأم�����رة 

لل�سباب و�ستقام  احل�سن  مبدينة  �سمية 

يوم  امل�سابقة  عمر  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة 

ال�سبت املقبل ، حيث يلتقي وادي ال�سر 

م�ساًء  اخلام�سة  ال�ساعة  عند  حرثا  مع 

يف �سالة الأمرة �سمية مبدينة احل�سن 

لل�سباب ويف ذات التوقيت حتت�سن �سالة 

احل�سن لقاء كفر�سوم وعمان .

االنباط - عمان

ال��ف��ي�����س��ل��ي  بقاء لع��ب��ه  ال���ن���ادي  اك���د 

وان  الفريق  �سفوف  يف  العر�سان  احمد 

ل ���س��ح��ة ل���ان���ب���اء ال���ت���ي حت���دث���ت ع��ن 

م��واف��ق��ة ال���ن���ادي ع��ل��ى اح���راف���ه لح��د 

عرب  الفي�سلي  وا���س��ار  العربية  الن��دي��ة 

���س��ف��ح��ت��ه ال��ر���س��م��ي��ة مب���وق���ع ال��ت��وا���س��ل 

يتم  م���ا  اأن  ب�����وك«،  الجتماعي »في�س 

ت����داول����ه ح�����ول اح�������راف ال���ع���ر����س���ان ل 

املدير  الع�سان،  �سليمان  له. وقال  �سحة 

ملتزم  ال��ع��ر���س��ان  اإن  ل��ل��ف��ري��ق،  الإداري 

الفريق  مع  وم�ستمر  النادي  مع  بعقده 

ول يوجد اأي نية للتفريط بخدماته.

بر�شلونة - وكاالت

مباراته  موعد  بر�سلونة،  ن��ادي  اأعلن 

يف كاأ�س خوان جامرب هذا املو�سم. ووفًقا 

ل��ل��ح�����س��اب ال��ر���س��م��ي ل��رب���س��ل��ون��ة، ع��ل��ى 

“توير”،  الجتماعي  التوا�سل  موقع 

اإلت�سي  �سيواجه  الكتالوين  الفريق  ف��اإن 

ال�سبت  ك��اأ���س ج��ام��رب، م�����س��اء  يف م��ب��اراة 

نو. واأ�سار  ال��ك��ام��ب  ملعب  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل، 

�ستقام  امل��ب��اراة  اأن  اإىل  بر�سلونة  ح�ساب 

املحلي(،  )بالتوقيت  م�ساء  ال�سابعة  يف 

و����س���ت���ك���ون م����ذاع����ة ع���ل���ى ق���ن���اة ال���ن���ادي 

اأن كاأ�س جامرب بطولة  الكتالوين.يذكر 

بداية كل مو�سم  بر�سلونة  ينظمها  ودية 

على �سرف الع�سو املوؤ�س�س للنادي خوان 

على  تغلب  بر�سلونة  جامرب.وكان  هانز 

اآر�سنال بنتيجة 2-1 يف كاأ�س جامرب قبل 

بداية املو�سم املا�سي.

االنباط - عمان

ال�سبوع  مناف�سات  ال��ي��وم  م�ساء  تختتم 

ال�������س���اد����س م���ن ال�������دوري ال����ك����روي لن��دي��ة 

م��ب��ارت��ان يلتقي  ال���ي���وم  وت���ق���ام  امل��ح��رف��ن 

الردن  ����س���ب���اب  م����ع  ال�����وح�����دات  الوىل  يف 

القوي�سمه  يف  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 

يف  يلتقي  فيما  م�ساء  اخلام�سة  ال�ساعة  يف 

على  العقبة  و�سباب  الرمثا  الثانية  املباراة 

ملعب ���س��ت��اد الم���ر حم��م��د يف ال���زرق���اء يف 

ال�����س��اع��ة ال�����س��اب��ع��ة وال��ن�����س��ف م�����س��اء  .. يف 

الأردن  ����س���ب���اب  ي�����س��ت��ق��ب��ل  الوىل  امل����ب����اراة 

ال������وح������دات يف م����واج����ه����ة م���ث���رة  ن����ظ����ره 

تراجع  ال�سباب ا�ستثمار  فيها  ياأمل  وقوية 

ب��ع��دم��ا تلقى  ل���ل���وح���دات،  ال��ف��ن��ي��ة  احل���ال���ة 

اأول خ�����س��ارة ع��ل��ى يد  امل��ا���س��ي��ة،  يف اجل��ول��ة 

ال��رم��ث��ا، وذل����ك م��ن خ���ال حت��ق��ي��ق نتيجة 

الأردن،  ���س��ب��اب  وي��ح��ت��ل  اأم���ام���ه  اإي��ج��اب��ي��ة 

امل��رك��ز ال��ث��ام��ن ب��ر���س��ي��د 5 ن��ق��اط، واأ���س��ب��ح 

ب��ح��اج��ة م��ا���س��ة ل��ت��ع��زي��ز ر���س��ي��ده ال��ن��ق��ط��ي، 

 بعدما وقع يف فخ التعادل يف اآخر مباراتن

وعلى اجلهة املقابلة، فاإن الوحدات �سيبحث 

بعد  امل�����س��ار،  وت�سحيح  الثقة  ا���س��ت��ع��ادة  ع��ن 

ال���ه���زة ال��ت��ي ت��ع��ر���س ل��ه��ا ب��خ�����س��ارت��ه اأم����ام 

الرمثا، وذلك لن يكون اإل بتقدمي اأداء مميز 

يكون مقروًنا بفوز مريح ير�سي من خاله 

جمهوره امل�ستاء من خ�سارة الرمثا الخرة 

ح��ال��ي��ا  ي��ت�����س��در  ال���وح���دات  وان  ���س��ي��م��ا  ..ل 

بامل�ساركة  نقطة   12 بر�سيد  الفرق  ترتيب 

مع ال�سريح، ويدرك اأن اأي تعرث جديد قد 

. ال��ف��رق  ترتيب  �سلم  على  ي��راج��ع   يجعله 

العقبة  �سباب  الثانية  ي�ستقبل  امل��باراة  يف 

ن��ظ��ره ال��رم��ث��ا ع��ل��ى ���س��ت��اد الأم����ر حممد 

على  �سهلة  تكون  لن  مواجهة  يف  بالزرقاء 

ل�سباب  م�سرية  املباراة  وتعترب  الفريقن 

متاحقة،  خل�سائر  تعر�س  ال��ذي  العقبة 

و���س��ع��ت��ه يف امل���رك���ز الخ�����ر ب�����دون ن��ق��اط 

نتيجة  ال��ع��ق��ب��ة يف حت��ق��ي��ق  ���س��ب��اب  وي���اأم���ل 

�سيًئا من  ل��ه  تعيد  ال��رم��ث��ا،  اأم���ام  اإي��ج��اب��ي��ة 

الثقة والأمل يف حت�سن موقعه قبل انتهاء 

م��رح��ل��ة ال���ذه���اب ..ب��������دوره، ف�����اإن ال��رم��ث��ا 

امل��ن��ت�����س��ي ب��ت��ح��ق��ي��ق ال���ف���وز ع��ل��ى امل��ت�����س��در 

�سيتعامل  امل��ا���س��ي��ة،  اجل��ول��ة  يف  ال���وح���دات 

جمال  ل  حيث  وتركيز،  بجدية  املباراة  مع 

للتفريط باأي نقطة، خا�سة واأن طموحاته 

تتمثل هذا املو�سم باملناف�سة على اللقب اىل 

جانب عودة مهاجمه البارع حمزة الدردور 

من ال�سابة ومن املتوقع م�ساركته يف لقاء 

ال��ي��وم ..وي��ح��ت��ل ال��رم��ث��ا امل��رك��ز اخل��ام�����س 

بر�سيد 8 نقاط .

االنباط - عمان

الأول  الأ�����س����ب����وع  م��ن��اف�����س��ات  اخ��ت��ت��م��ت 

م�����ن ال�����������دوري ال����ن���������س����وي ل���ل���م���ح���رف���ات 

2020. وا�����س����ف����رت م���ب���اري���ات اجل���ول���ة ال��ت��ي 

البولو مبدينة احل�سن  اقيمت على ملعب 

اله��ل��ي  ع��ل��ى  ال��ق��اد���س��ي��ة  ف��وز  ع��ن  لل�سباب، 

5-0، و�سباب الردن على الرثوذك�سي 0-6، 

عمان  13-0. وت�سدر  الن�سر  على  وع��م��ان 

اله��داف  وب��ف��ارق  نقاط   3 ب��� الفرق  ترتيب 

فيما  القاد�سية،  الردن،  �سباب  من  كل  عن 

الن�سر،  الرثوذك�سي،  الهلي،  ر�سيد  بقي 

وال���س��ت��ق��ال ال����ذي خ�����س��ع ل��ل��راح��ة، دون 

تقام  ال��ب��ط��ول��ة  م��ب��اري��ات  ان  نقاط. يذكر 

م�����س��دد،  ���س��ح��ي  ب��روت��وك��ول  و���س��ط تطبيق 

ع��ل��ى  ح���ف���اظ���اً  اجل���م���اه���ر،  ح�����س��ور  ودون 

العامة. ال�سامة 

روما ـوكاالت

اأب���دى اأن��دري��ا ب��رل��و، امل��دي��ر الفني 

اأوىل  ع��ن  ر���س��اه  ليوفنتو�س،  اجل��دي��د 

خا�سها  التي  ال��ودي��ة  فريقه  مباريات 

للمو�سم  ا���س��ت��ع��داًدا  ام�س  ن��وف��ارا  اأم���ام 

ك��ب��ًرا  ف�����وًزا  ال���ي���ويف  اجلديد. وحقق 

لقاء  يف   ،)0-5( بنتيجة  ن��وف��ارا،  على 

���س��ه��د ت�����س��ج��ي��ل ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو 

ال����ل����ق����اء. وق����ال  يف  الأول  ل����ل����ه����دف 

ل�سبكة »�سكاي  ت�سريحاته  يف  ب��رل��و 

����س���ب���ورت اإي���ط���ال���ي���ا«: »ن���ح���ن ن���ح���اول 

الع���ت���م���اد ع���ل���ى ح���ل���ول خم���ت���ل���ف���ة، يف 

لعبن  ب��اأرب��ع��ة  لعبنا  الول  ال�����س��وط 

يف  ث���اث���ة  اإىل  ون���ت���ح���ول  ال����دف����اع،  يف 

خمتلفة«. واأ�ساف:  اأخ����رى  م���راح���ل 

اللعب  مع  بقينا  الثاين،  ال�سوط  “يف 
ب����ث����اث����ة يف اخل�����ل�����ف، ون����ح����ن جن��ه��ز 

اأن  “يجب  خمتلفة«. وتابع:  ح��ل��ول 

يعتاد  حيث  باحلما�س،  الفريق  يتمتع 

ال��اع��ب��ون ع��ل��ى ن���وع ال��ع��م��ل اجل��دي��د، 

“اأحتاج  برلو:  وي�ستمتعون«. واأردف 

ل��ل��ت��ع��اق��د م���ع م��ه��اج��م يف اأ����س���رع وق��ت 

و�سي�ستمر  طويل  ال�سوق  لكن  ممكن، 

الأول،  ت�سرين  اأك��ت��وب��ر/  ب��داي��ة  ح��ت��ى 

ع����ودة  للعمل«. وعن  وق�����ت  ول���دي���ن���ا 

يف  “الأمل  امل���ح���ت���م���ل���ة:  اجل����م����اه����ر 

وج��وده��م ي���وم الأح����د ل ي���زال ق��ائ��ًم��ا، 

امل��ل��ع��ب، نحن  على الأق���ل يف ج��زء م��ن 

يف ح���اج���ة اإل���ي���ه���م، وك����ذل����ك ك����ل ك���رة 

والأوروبية«. واختتم  الإيطالية  القدم 

“رونالدو بخر، لقد اأظهر ذلك اليوم 
ومع املنتخب الوطني، اإنه يتحرك بكل 

�سهولة«. 

 الوحدات لمعالجة الجراح امام شباب االردن

 اهداف بالجملة في الدوري الكروي النسوي

 اول فوز لليوفي مع بيرلو

 الشمالية في صدارة دوري طائرة الجيش
االنباط - عمان

امل�سلحة  القوات  ال�سمالية، دوري  الع�سكرية  املنطقة  ت�سدر فريق 

بعد فوزه على فريق �ساح  الطائرة،  لكرة  العربي  الأردنية اجلي�س 

فريق  على  املدفعية  �ساح  فريق  اأي�سا  فاز  3-1. كما  بنتيجة  اجلو 

ال�سمالية  فريق  ورف��ع   ،1-3 بنتيجة  ال�سرقية  الع�سكرية  املنطقة 

٩ ن��ق��اط م��ت�����س��درا ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا الحت���اد  ر���س��ي��ده اإىل 

ال��ري��ا���س��ي ال��ع�����س��ك��ري يف ���س��ال��ة ق�����س��ر ال��ري��ا���س��ة مب��دي��ن��ة احل�سن 

املنطقة  ف��ري��ق  بلقاء  الث��ن��ن،  ال��ي��وم  امل��ب��اري��ات  لل�سباب. وت�ستاأنف 

فيما  �سباحا،  التا�سعة  عند  املدفعية  �ساح  مع  ال�سمالية  الع�سكرية 

الع�سكرية  وامل��ن��ط��ق��ة  ال��و���س��ط��ى  الع�سكرية  امل��ن��ط��ق��ة  ف��ري��ق��ا  يلتقي 

العا�سرة والن�سف �سباحا. اجلنوبية عند 
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 مبابي يفجر المفاجأة ويطالب بالرحيل

 كورونا تفرض حضورها على ابطال اسيا

 كومان مرتاح لبداية برشلونة المثالية

 اوساكا سعيدة بلقب 
للتنس امريكا 

امريكا - وكاالت

�أك����دت �ل��ي��اب��ان��ي��ة ن��ع��وم��ي �أو����س���اك���ا، عقب 

�لثانية  للمرة  �ملفتوحة  �أمريكا  بلقب  فوزها 

�لأوىل  �مل�سنفة  ح�����س��اب  ع��ل��ى  م�سريتها،  يف 

�أز�ري��ن��ك��ا  فيكتوريا  �لبيالرو�سية  �ل�سابقة، 

���س��ع��ب��ة  ك���ان���ت  �ل���ب���ط���ول���ة  �أن  �ل���ن���ه���ائ���ي،  يف 

 6-1 بنتيجة  �لنهائي  يف  فوزها  للغاية.وبعد 

كانت  “بالتاأكيد  �أو�ساكا  قالت  و3-6،  و3-6 

ب��اأن  و�أق���رت  للغاية”،  �سعبة  حلظات  هناك 

بعدما  �سيما  ل  ج���د�،  معقدة  ك��ان��ت  �مل��ب��ار�ة 

قبل   )6-1( �لأوىل  �مل��ج��م��وع��ة  يف  ���س��ق��ط��ت 

�مل��ج��م��وع��ت��ن  وت���ف���وز يف  ت���اأخ���ره���ا  ت��ق��ل��ب  �أن 

جد�  �سعبا  �لأم���ر  “كان  �لتاليتن. وقالت 

على �مل�ستوى �لذهني لأنه كان نهائي جر�ند 

����س���الم، ويف �ل�������س���وط �ل���ث���ال���ث ح���ن ف��ق��دت 

�لو��سح مدى  م��ن  ك��ان  �أن��ه  �أعتقد  �إر���س��ايل، 

ت���وت���ري، ل��ك��ن��ن��ي ���س��ع��ي��دة ب��اأن��ن��ي مت��ك��ن��ت من 

�سبق  �أن��ه��ا  م��ن  �ل��رغ��م  �لأمر«. وعلى  جت��اوز 

ف��ازت  ح��ن   ،2018 يف  �للقب  بنف�س  وت��وج��ت 

ويليامز،  �سريينا  �ملخ�سرمة  �لأمريكية  على 

�ل��ب��ط��ول��ة  ك��ان��ت  �مل����رة  ه���ذه  �أن  �إىل  �أ����س���ارت 

�إ�سارة  �لظروف، يف  بحكم  “خمتلفة كثري�” 
ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ب�سبب  �مل��ف��رو���س��ة  ل��ل��ق��ي��ود 

 �مل�ستجد، وعلى ر�أ�سها عدم ح�سور جماهري.

�لعمر  م��ن  �لبالغة  �ل�سابة  �لالعبة  وق��ال��ت 

�للقب  �إن خططها لالحتفال بهذ�  22 عاما، 

حن  لأنها  ح��دث،  ما  ��ستيعاب  هي  �جلديد 

ف�����ازت ب���األ���ق���اب ج���ر�ن���د ����س���الم �لأخ�������رى يف 

م�����س��ريت��ه��ا - ب��ط��ول��ة �أم���ري���ك���ا �مل��ف��ت��وح��ة يف 

 -2019 يف  �ملفتوحة  �أ�سرت�ليا  وبطولة   2018

ب��ذل��ك. ل��ل��ق��ي��ام  “�لفر�سة”  ل��ه��ا  ت�سنح  مل 

كلما  كربى،  ببطولت  فزت  “كلما  و�أ�سافت 

تعلمت كيف �حتفل بها«.

لندن - وكاالت

�أك����د ت��ق��ري��ر ���س��ح��ف��ي ب��ري��ط��اين 

ك��ي��ل��ي��ان  �ل���ف���رن�������س���ي  �أن  �لأح����������د، 

م������ب������اب������ي، جن�������م ب������اري�������������س �����س����ان 

ج������ريم������ان، ط����ل����ب �ل����رح����ي����ل ع��ن 

»ح�����دي�����ق�����ة �لأم����������ر�ء«. ووف����������ًق����������ا 

 ، نية يطا لرب �  » ميز لتا � « ل�سحيفة 

���س��ان  م���دي���ري  مبابي �سدم  ف�����اإن 

ج����ريم����ان ب���ع���د �إب����الغ����ه����م ب��ط��ل��ب 

�ل���رح���ي���ل ع���ن �ل����ن����ادي يف �ل�����س��ي��ف 

حتدث  مبابي  �أن  �ملقبل.  و�أو�سحت 

مع �ملديرين باأنه يريد لعب مو�سم 

كي مينح  �سان جريمان،  مع  �إ�سايف 

للح�سول  �أخ�����رية  ف��ر���س��ة  �ل���ن���ادي 

ع���ل���ى �أم���������و�ل م����ن ���س��ف��ق��ة ب��ي��ع��ه.

و�أ�����س����ارت �ل�����س��ح��ي��ف��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 

لن��ت��ق��ال  ي��خ��ط��ط  م��ب��اب��ي  �أن  �إىل 

�لإجن��ل��ي��زي  �ل�����دوري  �إىل  م��ف��اج��ئ 

�أن  �ل�سحيفة  �لإ���س��ب��اين.وذك��رت  �أو 

مان�س�سرت  مع  باللعب  مبابي مهتم 

�أعلن �إعجابه  �أن  �سبق  كما  يونايتد، 

كلوب. ي��ورج��ن  وم��درب��ه  بليفربول 

مدريد  ري��ال  �إن  وقالت “�لتاميز” 

يوفر �لأمو�ل يف �ملريكاتو �جلاري، 

�مل��ق��ب��ل على  �ل�����س��ي��ف  لإن��ف��اق��ه��ا يف 

مبابي  عقد  مبابي. وميتد  �سفقة 

م����ع �����س����ان ج����ريم����ان ح���ت���ى ���س��ي��ف 

.2022

الدوحة - وكاالت

و�������س������ط خم������������اوف ف����ر�����س����ت����ه����ا ظ����ه����ور 

ح�����الت �إي���ج���اب���ي���ة ب����ن �ف������ر�د ب��ع��ث��ة ف��ري��ق 

�ل���ه���الل �ل�����س��ع��ودي، ت�����س��ت��اأن��ف �ع���ت���ب���ار�ً من 

�ل���ي���وم �لإث���ن���ن م��ن��اف�����س��ات دور �مل��ج��م��وع��ات 

�آ�����س����ي����ا ب���ع���د ت����وق����ف د�م  �أب�����ط�����ال  ل���������دوري 

 ����س���ت���ة �أ������س�����ه�����ر ب�������س���ب ج����ائ����ح����ة ك������ورون������ا.

وت�����ق�����ام م����ب����اري����ات �جل�����ول�����ة �ل���ث���ال���ث���ة م��ن 

�ل���رب���اع���ي  مب�������س���ارك���ة  �مل����ج����م����وع����ات،  دور 

�ل�����س��ع��ودي �ل���ه���الل و�ل��ن�����س��ر و�أه���ل���ي ج��دة 

و�ل����ت����ع����اون. ورغ����م �ل���ت���اأك���د م����ن �إي��ج��اب��ي��ة 

�حلالت، �إل �أن �لحتاد �لقاري �سدد على �أن 

تاأجيل  يتم  �ستقام يف موعدها ولن  �ملباريات 

على  �لآ���س��ي��وي  �لحت����اد  منها. و��ستقر  �أي 

�حرت�زية  �إجر�ء�ت  و�سط  �مل�سابقة  ��ستئناف 

ك���ورون���ا،  يف  ف��ريو���س  تف�سي  ب�سبب  خ��ا���س��ة 

و�لأدو�ر  �ملجموعات  دور  ��ستكمال  مقدمتها 

�لإق�������س���ائ���ي���ة ل����ف����رق غ������رب �آ�����س����ي����ا ب��ن��ظ��ام 

 �ل��ت��ج��م��ع يف �ل��ع��ا���س��م��ة �ل��ق��ط��ري��ة �ل��دوح��ة.

وي�����س��ع��ى �أه���ل���ي ج���دة ع��ن��د م��و�ج��ه��ة ن��ظ��ريه 

�لدويل  خليفة  �ستاد  على  �لعر�قي  �ل�سرطة 

�لأوىل  �ملجموعة  مناف�سات  �سمن  قطر،  يف 

�إىل �ك��ت�����س��اب م��زي��د م���ن �ل��ث��ق��ة، ب��ع��د ف��رتة 

���س��ع��ب��ة يف خ��ت��ام �ل�����دوري �مل��ح��ل��ي.وي��ت�����س��در 

�لأوىل  �مل���ج���م���وع���ة  ف�����رق  ت���رت���ي���ب  �لأه����ل����ي 

4 ن��ق��اط ، ب��ع��د �ن�����س��ح��اب �ل��وح��دة  ب��ر���س��ي��د 

�لإم�����ار�ت�����ي، وخ��ل��ف��ه �ل���س��ت��ق��الل �لإي�����ر�ين 

و�حدة. على  نقطة  منهما  ولكل  و�ل�سرطة 

�جل���ه���ة �مل��ق��اب��ل��ة ي���دخ���ل �ل�����س��رط��ة �مل���ب���ار�ة 

ب���اآم���ال ك��ب��رية ل��ل��ت��اأه��ل ل��ل��م��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة، 

 خ��ا���س��ة ب��ع��د �ن�����س��ح��اب �ل���وح���دة �لإم���ار�ت���ي.

وع���ك���ر ظ���ه���ور ح�����الت �إي���ج���اب���ي���ة ب��ف��ريو���س 

ك��ورون��ا ب��ن لع��ب��ي �ل��ه��الل، �لأج����و�ء �لتي 

لقب  ��ستعادة  بعد  �لبعثة  على  تخيم  كانت 

�لدوري �ملحلي، حيث يو�جه �لفريق �لأزرق، 

 باختاكور �لأوزبكي على ملعب نادي �لوكرة.

وج�����اءت �ل��ع��ي��ن��ة �إي��ج��اب��ي��ة خل��م�����س��ة لع��ب��ن 

وحممد  �ل��ف��رج  و�سلمان  �ل��و�ك��د  حممد  ه��م 

�ل��ربي��ك و���س��ال��ح �ل�����س��ه��ري وح��م��د �ل��ع��ب��د�ن 

ك��ري��ري. ���س��ع��ود  �ل��ف��ري��ق  �إد�ري  �إىل  �إ���س��اف��ة 

وي�����س��ع��ى �ل��ه��الل �إىل م��و����س��ل��ة م�����س��و�ره يف 

�لبطولة بهدف �حلفاظ على لقبه �لآ�سيوي، 

�لثانية  �ملجموعة  يف  �لفريق  ي�سارك  حيث 

�إىل جو�ر باختاكور و�سباب �أهلي دبي و�ساهر 

خ�����ودرو �لإي���ر�ين.وي���ح���ت���ل �ل��زع��ي��م �مل��رك��ز 

�لأه��د�ف  ب��ف��ارق  نقاط  �ست  بر�سيد  �ل��ث��اين 

نف�س  ميلك  �لذي  �لأوزبكي  �لفريق  ل�سالح 

�لر�سيد ويحتل �ملركز �لأول.

�لثالثاء  ي��وم  �ل�سعودي  �لن�سر  وي��و�ج��ه 

���س��ي��ب��اه��ان �لإي�����ر�ين ع��ل��ى م��ل��ع��ب ج��ا���س��م بن 

حمد بالعا�سمة �لقطرية �لدوحة، يف مبار�ة 

�إخفاق  تعوي�س  يريد  �ل��ذي  للعاملي،  مهمة 

�ملحلي.ويحتل  �ل��دوري  لقب  على  �ملحافظة 

�ل��ن�����س��ر �مل��رك��ز �ل��ث��اين ع��ل��ى لئ��ح��ة ترتيب 

بفارق  ن��ق��اط   4 بر�سيد  �ل��ر�ب��ع��ة  �ملجموعة 

�لأهد�ف خلف �ل�سد. ويف نف�س �ليوم يو�جه 

على  �لإي��ر�ين  بري�سبولي�س  نظريه  �لتعاون 

مناف�سات  �سمن  �لتعليمية،  �مل��دي��ن��ة  ملعب 

�لثالثة. �ملجموعة 

مدريد - وكاالت

�أب�������دى �ل���ه���ول���ن���دي رون����ال����د ك���وم���ان، 

م����درب ب��ر���س��ل��ون��ة، ر���س��اه ع��ن �لن��ت�����س��ار 

خيمنا�ستيكا،  على   )1-3( بنتيجة  ودي���ا 

���س��م��ن �ل��ت��ح�����س��ري�ت ل��ل��م��و���س��م �جل��دي��د.

نقلتها  ت�سريحات  خ��الل  ك��وم��ان،  وق���ال 

“�أف�سل  �لإ���س��ب��ان��ي��ة:  “ماركا”  �سحيفة 

�سيء هو �أن كل لعب متكن من �مل�ساركة 

�إىل  م��ازل��ن��ا نفتقر  دق��ي��ق��ة، لأن��ن��ا   45 مل��دة 

�ل��ل��ي��اق��ة �ل��ب��دن��ي��ة، ور�أي�����ت �أ���س��ي��اء ج��ي��دة 

�لأج��ن��ح��ة  و����س��ت��غ��الل  ه���دف���ن  �أول  م���ع 

�ل�����س��وط  “يف  ل���ل���م�������س���اح���ات«. و�أ����س���اف: 

�ل���ث���اين ك����ان ب��اإم��ك��ان��ن��ا ت�����س��ج��ي��ل �مل��زي��د 

�أن ج��م��ي��ع  ل���ك���ن �لأه������م  م���ن �لأه���������د�ف، 

�ل���الع���ب���ن �أن����ه����و� �مل�����ب�����ار�ة ب�����س��ك��ل ج��ي��د 

�لهولندي:  �مل��درب  �إ���س��اب��ات«.وت��اب��ع  دون 

�لبدين  �جلانب  على  كثرًي�  عملنا  “لقد 
�لآن  وم������ن  �ل���ت���دري���ب���ي���ة،  �ل�����������دور�ت  يف 

باملزيد من �لأمور  �لقيام  ف�ساعًد�، علينا 

م��وه��ب��ة  “بيدري  �لتكتيكية«. و�أردف: 

17 عاًما وهو  �لعمر  يبلغ من  ر�ئعة، فهو 

ولديه  معنا  وت���درب  للم�ستقبل،  �سفقة 

تقدميه«. وعن  ميكنه  ما  و�سرنى  كفاءة، 

�أعجبني متركزه،  “لقد  �أو�سح:  ترينكاو، 

ف��ه��و ي���دخ���ل ل��ل��ع��م��ق و�أح����ي����اًن����ا ي���ك���ون يف 

�أن يتكيف  �خلارج. يتمتع باجلودة ويجب 

�ل���ك���رة، ف��ه��و �سفقة  ���س��رع��ة و�إي���ق���اع  م���ع 

�للعب  ط��ري��ق��ة  ح���ول  ر�ئعة«. وب�سوؤ�له 

 ،)1-3-2-4( �مل��ب��ار�ة  يف  ��ستخدمها  �لتي 

�أقر �ملدرب �لهولندي باأن “طريقة �للعب 

بر�سلونة  بها  لعب  �لتي  عن  تختلف  هذه 

�لآن  منتلك  ولكننا  �لأخ���رية،  �ملو��سم  يف 

وفرة كبرية يف مركز خط �لو�سط، وعلينا 

كومان:  �لأمر«. و�أمت  هذ�  من  �ل�ستفادة 

“مي�سي؟ لقد �أظهر نف�س �لروح �لتي كان 
عليها يف �ليوم �لأول، ويتدرب جيًد�، وهو 

بدنًيا  يتح�سن  �أن  يجب  �أن��ه  مت��اًم��ا  يعلم 

�آخر، وكفاءته تتحدث عن  �أي لعب  مثل 

�أن يخو�س بر�سلونة  �ملُقرر  نف�سها«. ومن 

ث���اين م��و�ج��ه��ات��ه �ل���ودي���ة ���س��د ج��ريون��ا، 

�لأربعاء �ملقبل، ��ستعد�د� ملو�جهة فياريال 

مبار�ة  �أول  يف  �حل��ايل  �ل�سهر  نهاية  قبل 

ر�سمية له ببطولة �لليجا.

مدريد - وكاالت

�لأح��د،  �إ�سباين  �سحفي  تقرير  ك�سف 

ع�����ن ت����ط����ور ج����دي����د ب���������س����اأن �مل����ريك����ات����و 

ت��ق��اري��ر  يوفنتو�س. وكانت  يف  �ل�����س��ي��ف��ي 

مار�سيلو،  �ل��رب�زي��ل��ي  �إن  ق��ال��ت  �إ�سبانية 

ظ���ه���ري ري������ال م�����دري�����د، ق����د ي����رح����ل ع��ن 

�ل�سيف. ووفًقا  ه�����ذ�  �مل���ل���ك���ي  �ل����ن����ادي 

�سنرت�ل« �لإ�سبانية،  ل�سبكة »ديفن�سا 

ف����اإن �ل���ربت���غ���ايل ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو، 

جن��م ي��وف��ن��ت��و���س، ���س��غ��ط ع��ل��ى م�����س��وؤويل 

�ل�����س��ي��دة �ل��ع��ج��وز م���وؤخ���ًر�، ل��ل��ت��ع��اق��د مع 

ر�ئعة  بعالقة  رونالدو  مار�سيلو. ويتمتع 

مع مار�سيلو منذ مز�ملته يف “�سانتياجو 

م��رة  ب��ج��و�ره  �ل��ل��ع��ب  وي��ري��د  برنابيو”، 

�أن��دري��ا  �أن  �إىل  �ل�سبكة  �أخرى. و�أ�سارت 

ا  �أي�سً ي�سغط  يوفنتو�س،  م��درب  ب��ريل��و، 

�سفقة  حل�����س��م  �لإي��ط��ال��ي��ة  �لإد�رة  ع��ل��ى 

�ل�سعب  م���ن  �أن����ه  مار�سيلو. و�أو�سحت 

م���و�ف���ق���ة ف���ل���ورن���ت���ي���ن���و ب�����ريي�����ز، رئ��ي�����س 

ري����ال م���دري���د، ع��ل��ى �أي ع��ر���س ل��رح��ي��ل 

م��ار���س��ي��ل��و، ل��ك��ن ي��وف��ن��ت��و���س ي��ح��اول بكل 

�سنرت�ل« �أن  �لطرق. وذكرت »ديفن�سا 

ي��وف��ن��ت��و���س ���س��ي��ل��ع��ب ع���ل���ى ح���اج���ة ري����ال 

ما  �ل�سيف،  ه��ذ�  �لأم���و�ل،  جلني  مدريد 

�لذي  مار�سيلو  عن  لال�ستغناء  �سيدفعه 

�لفرن�سي  لزميله  م��رك��زه  يف  ب��دي��اًل  ب��ات 

فريلند ميندي.

القاهرة - وكاالت

�أح���م���د م��رت�����س��ى م��ن�����س��ور، ع�سو  �أط���ل���ق 

�إد�رة نادي �لزمالك، مبادرة  مل�ساندة  جمل�س 

�مل�سري يف  �لأهلي  ودعم موؤمن زكريا، جنم 

�سكو�ه  بعد  بها  مي��ر  �ل��ت��ي  �ل�سحية  �ملحنة 

م��ن م��ر���س ن���ادر يف �لأع�����س��اب.وق��ال �أح��م��د 

�أقرب  يف  “�أقرتح  ناديه:  قناة  عرب  مرت�سى 

وقت ممكن �إقامة مبار�ة  ودية بن �لزمالك 

و�لأه���ل���ي ي��خ�����س�����س دخ��ل��ه��ا مل��وؤم��ن زك��ري��ا.. 

و�ساأتو��سل مع �إد�رة �لكرة و�لنادي لتحديد 

“�ملبار�ة  لذلك«. وتابع:  �مل��ن��ا���س��ب  �مل��وع��د 

�ستدعم �لالعب ب�سكل معنوي كبري بخالف 

�لدعم  �ملايل، كما �أننا يف حاجة لها من �أجل 

يد�  كي  نكون  �لتع�سب  ونبذ  �لأجو�ء  تهدئة 

�أحمد  �ملقبلة”.  ووجه  �لفرتة  خالل  و�حدة 

م��رت�����س��ى خ��ال�����س ع������ز�ءه لأ�����س����رة �ل���ر�ح���ل 

�لأ�سبق  �لطائرة  �لكرة  عزمي جماهد، جنم 

�لقلعة  �إد�رة  جمل�س  وع�سو  �لزمالك  بنادي 

�لبي�ساء.

القاهرة - وكاالت

�أبدى جنم ليفربول حمد �سالح �سعادته 

ب������دوره �مل���ه���م يف ف����وز ف��ري��ق��ه ع��ل��ى ���س��ي��ف��ه 

�ل�����س��ب��ت، �سمن  م�����س��اء   3-4 ي��ون��اي��ت��د  ل��ي��دز 

�جل���ول���ة �لف��ت��ت��اح��ي��ة ل���ل���دوري �لإجن��ل��ي��زي 

ث��الث��ي��ة  �مل�������س���ري  �ل��ن��ج��م  �ملمتاز. و�سجل 

لي�سبب  مم��ي��ز�  �أد�ء  وق����دم  �مل����ب����ار�ة،  خ���الل 

����س���د�ع���ا ����س���دي���د� يف ر�أ�������س م���د�ف���ع���ي ل��ي��دز 

�لربميريليج. �إىل  طويل  غياب  بعد   �لعائد 

ل�سبكة »�سكاي  ت�سريحات  يف  �سالح   وقال 

“ليدز  �ل���ل���ق���اء:  �ن���ت���ه���اء  �سبورت�س« عقب 

ردة  وكانت  ر�ئعة  مبار�ة  لعب  �سعب،  فريق 

�سعيد  “�أنا  للغاية«. و�أ�ساف:  ج��ي��دة  فعله 

�لتح�سن،  مو��سلة  علينا  ويجب  بالنتيجة 

�أن نحتفظ برتكيزنا، لعبنا مبار�ة  من �ملهم 

�إىل  �لإ����س���ارة  ين�س  مل  ���س��الح  جيدة«. لكن 

تكلف  �أن  ك����ادت  �ل��ت��ي  �ل��دف��اع��ي��ة  �لأخ���ط���اء 

عدم  نحاول  �أن  “يجب  وقال:  غاليا،  فريقه 

تلقي �أهد�فا عديدة خالل �ملباريات”.

رونالدو يسعى لجلب مارسيلو

 االهلي والزمالك لدعم مؤمن

 صالح يسجل هاتريك ويطالب بالتركيز
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االنباط- وكاالت

اأث�������ارت ح���ادث���ة اغ��ت�����ص��اب ج��م��اع��ي لأم 

ك���ان���ت م�����ص��اف��رة م���ع ط��ف��ل��ي��ه��ا ع��ل��ى ط��ري��ق 

���ص��ري��ع، اح��ت��ج��اج��ات ل��ل��ي��وم ال��ث��اين يف ع��دة 

الذي قالت فيه  الوقت  باك�صتانية، يف  مدن 

ال�صرطة اإنها تبحث عن اجلناة.

وب��ح�����ص��ب ت��ق��اري��ر ال�����ص��رط��ة، ف���اإن امل���راأة 

وه���ي يف ال��ث��اث��ي��ن��ي��ات م���ن ع��م��ره��ا، ك��ان��ت 

م�صاء  من  متاأخرة  �صاعة  يف  �صيارتها  تقود 

اخل���م���ي�������س خ�������ارج م���دي���ن���ة له�������ور ب�����ص��رق 

ال��وق��ود  نفد  عندما  طفليها  م��ع  باك�صتان 

لنجدتها،  بال�صرطة  ات�صلت  ح��ي��ث  م��ن��ه��ا، 

خارج  وطفليها  بجرها  قاما  رجلني  اأن  اإل 

ال�������ص���ي���ارة حت����ت ت���ه���دي���د ال�������ص���اح، وق���ام���ا 

قبل  ال�صريع،  الطريق  ب��ج��وار  باغت�صابها 

و�صول الدعم لها.

املفت�س  ع���ن  “رويرتز”  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 

احل��ادث،  وق��ع  حيث  البنجاب  لإقليم  العام 

اإنعام غني، قوله اإن “ال�صرطة حددت هوية 

احلم�س  حت��ل��ي��ل  خ���ال  م��ن  ب��ه��م��ا  امل�صتبه 

ونعتقلهما  اإل��ي��ه��م��ا  ن�صل  اأن  اآم���ل  ال��ن��ووي 

قريبا جدا”.

ال�صرطة  م�صوؤويل  ت�صريحات  تفلح  ومل 

اإىل  يف تهدئة الأجواء، حيث دعا حمتجون 

بهذه  املكّلف  ال�صرطة  حمققي  كبري  اإقالة 

ال��ق�����ص��ي��ة، ع��م��ر ���ص��ي��خ، وال����ذي اأ���ص��ار م���رارا 

ال�صحية  ارتكبتها  اأخطاء  اأنها  يرى  ما  اإىل 

اأن ت�صلك طريقا  اأنه كان يتعني عليها  مثل 

�صريعا اآخر، وعدم ال�صفر ليا والتاأكد من 

وجود بنزين كاف يف �صيارتها.

والتي  ل�صيخ  الأخرى  الت�صريحات  ومن 

“ا�صتفزازية”،  اأن���ه���ا  حم��ت��ج��ون  اع��ت��ره��ا 

امل��راأة  ع��ن  ال�صرطة  حمققي  كبري  قاله  م��ا 

“كان لديها  باأنه  التي تعر�صت لاغت�صاب 

انطباع على ما يبدو باأن باك�صتان اآمنة مثل 

فرن�صا، البلد الذي تقيم فيه”.

اأب��اد  اإ���ص��ام  املحتجني يف  م��ئ��ات  وجت��م��ع 

وك�����ان ب��ع�����ص��ه��م ي���ل���وح ب��ال��ع��ل��م ال��ف��رن�����ص��ي، 

“اعدموا  عليها  كتب  لفتات  اآخ��رون  ورف��ع 

املغت�صبني”.

من  معظمهم  مئات  اأي�صا  جتمع  كذلك 

الن�صاء يف لهور وكرات�صي وحتى يف مدينة 

بي�صاور املحافظة ب�صمال غرب باك�صتان.

االنباط- وكاالت

اأع���ل���ن���ت ج���ام���ع���ة اأوك���������ص����ف����ورد ا���ص��ت��ئ��ن��اف 

ال��ت��ج��ارب ع��ل��ى ل��ق��اح ف��ريو���س ك���ورون���ا ال��ذي 

اأ����ص���رتا زينيكا  ���ص��رك��ة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  ت��ط��وره 

موؤقًتا  توقفها  اأي��ام من  بعد  وذل��ك  ل��اأدوي��ة، 

ب�����ص��ب��ب الآث������ار اجل��ان��ب��ي��ة ال��ت��ي ظ��ه��رت على 

مري�س يف اململكة املتحدة.

اإنه يف جتارب  لها  بيان  وقالت اجلامعة يف 

كبرية مثل هذه “من املتوقع اأن ي�صبح بع�س 

امل�����ص��ارك��ني ع��ل��ى غ��ري م��ا ي���رام وي��ج��ب تقييم 

ك��ل ح��ال��ة ب��ع��ن��اي��ة ل�����ص��م��ان ال��ت��ق��ي��ي��م ال��دق��ي��ق 

لل�صامة”.

���ص��خ�����س على  ال���ف   18 ن��ح��و  اأن  واأ���ص��اف��ت 

م�صتوى العامل تلقوا اللقاح يف اإطار التجربة.

ول���ن ي��ك�����ص��ف ع���ن م��ع��ل��وم��ات ح���ول م��ر���س 

امل�����ص��ارك��ني،  ب�����ص��ري��ة  تتعلق  لأ���ص��ب��اب  امل��ري�����س 

ب�صامة  “ملتزمة  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  ���ص��ددت  لكنها 

امل�����ص��ارك��ني ل��دي��ن��ا وب��ات��ب��اع اأع��ل��ى امل��ع��اي��ري يف 

عن  ال�صامة  م��راق��ب��ة  و�صنوا�صل  درا���ص��ات��ن��ا 

كثب.”

وم���ن ال�����ص��ائ��ع ح���دوث ت��وق��ف يف ال��ت��ج��ارب 

على الأدوية.

 احتجاجات على حادثة اغتصاب بباكستان..والشرطة
 تستفز المتظاهرين

 أسترازينيكا تستأنف التجارب السريرية على لقاح كورونا

 كاميرا آيفون الجديدة 
»تقلق« سامسونغ

ليست حكرا على كورونا.. تصميم 
كمامة »سماعية« للموسيقى

أزمة منتصف العمر عند الرجال

االنباط-وكاالت

ان���ت�������ص���رت ال�������ص���ائ���ع���ات ح����ول ه��ات��ف 

“اآيفون 12” اجلديد منذ اأ�صهر ، ليثري 
التكهنات ب�صاأن حتديثات كبرية قادمة، 

ق��د ت��ق��ل��ق ه��وات��ف اأن���دروي���د امل��ن��اف�����ص��ة، 

راأ�صها �صركة �صام�صونغ. وعلى 

ل ي���زال ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن الأم���ور 

اجلديد،   ”12 “اآيفون  ب�صاأن  املجهولة 

موؤمتر  يف  تفا�صيله  �صنكت�صف  وال���ذي 

اأبل القادم نهاية ال�صهر، ولكن التقارير 

ك���ام���ريا  يف  ك���ب���ري  ت���غ���ي���ري  اإىل  ت�������ص���ري 

جعلها  يف  ال�صركة  ت�صعى  التي  الهاتف، 

ال��ك��ام��ريا الأف�����ص��ل يف ال�����ص��وق ب��ف��ارق 

وا�صح عن املناف�صني.

واأ�����ص����ار ت���ق���ري���ر ج���دي���د م����ن م��وق��ع 

يف  تركز  اأب��ل  اأن  اإىل  تاميز”  “ديجي 
يف  والفيديو  الت�صوير  على  تطويراتها 

“اآيفون 12”، واأن املناف�صني �صيبتعدون 
بو�صوح عن اأبل يف هذه التكنولوجيا.

 11 “اآيفون  ه��ات��ف  يتميز  وح��ال��ي��ا، 

ف��ائ��ق��ة  ل��ل��ك��ام��ريا   5P ب��ع��د���ص��ة  برو” 

الدقة، وعد�صة 6P لكل من الكامريات 

ال����زاوي����ة  ذات  وال����ك����ام����ريات  امل���ق���رب���ة 

العري�صة.

وحت��ت��وي ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة الأك���ر 

 )5P( ال�����ص��وق ع��ل��ى خ��م�����ص��ة مت��ي��زا يف 

والتي  ب�صرية،  عنا�صر   )6P( �صتة  اأو 

ت��ت��ح��د ل��ت�����ص��ح��ي��ح الن����ح����راف ال��ل��وين، 

وال��ت�����ص��وي��ه، وغ���ريه���ا م���ن اله���ت���زازات 

الب�صرية.

عد�صة  وح��دة  اإىل  التبديل  و�صيمثل 

ت�صمن  ل  وبينما  عنا�صر،  �صبعة   7P
ال��ع��ن��ا���ص��ر الإ����ص���اف���ي���ة وح���ده���ا ج���ودة 

ن��ق��ل��ة  اأن���ه���ا مت��ث��ل  اإل  اأف�������ص���ل،  ����ص���ورة 

نوعية يف ال�صورة، با�صتخدام الرنامج 

لها. املنا�صب 

ويقال اأي�صا اأن “اآيفون 12” يحتوي 

ع��ل��ى م�����ص��ت�����ص��ع��رات ك���ام���ريا ب���دق���ة 12 

مع  ولكن   ،11 اآي��ف��ون  مثل  ميغابك�صل، 

ال�صور  يف  للم�صاعدة  اأكر  م�صت�صعرات 

الإ���ص��اءة  ح���الت  يف  التقاطها  مت  ال��ت��ي 

املنخف�صة، بالإ�صافة اإىل �صبط تلقائي 

لل�صورة.

العد�صة  كانت  ف��اإذا  للموقع،  ووف��ق��ا 

اإ�صافية  م��ك��اف��اأة  مبثابة  اجل��دي��دة   7P
اأي�صا  امل�صتخدمني،  اإىل  اأب���ل  تقدمها 

ت����وق����ع ت����غ����ي����ريات ك����ب����رية اأخ����������رى يف 

للتفوق  للهاتف،  الأخ��رى  التكنولوجيا 

ب�صكل وا�صح على املناف�صني.

االنباط- وكاالت

الأورك���������ص����رتا  ق���ائ���د  راأى  ب���ع���دم���ا 

امل����ج����ري اإي�����ف�����ان ف���ي�������ص���ر ����ص���ي���ا م��ن 

ال��ك��م��ام��ات يف ب��وداب�����ص��ت، واأت��ت��ه فكرة 

ف��ر���ص��ه��ا  ال���ت���ي  الأداة  ت���ل���ك  حت���وي���ل 

و�صيلة  اإىل  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

باملو�صيقى. لا�صتمتاع 

ف�����ق�����د �����ص����م����م ف����ي���������ص����ر ك����م����ام����ة 

م��ن  زائ������دت������ان  ل���ه���ا  “مو�صيقية” 
ال��ب��ا���ص��ت��ي��ك ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة راح����ة ال��ي��د 

ي��ج��ري ت��ث��ب��ي��ت��ه��م��ا ب��اأرب��ط��ة ال��ك��م��ام��ة 

ل������رواد  ي�������ص���م���ح  مم�����ا  الأذن،  خ����ل����ف 

احل����ف����ات امل��و���ص��ي��ق��ي��ة ب��ال���ص��ت��م��ت��اع 

اأف�صل. باملو�صيقى بدرجة 

وق�������ال ف���ي�������ص���ر ق����ائ����د اأورك���������ص����رتا 

ت��دري��ب  خ���ال  في�صتيفال  ب��وداب�����ص��ت 

ع���ل���ى اأحل������ان ل��ل��م��وؤل��ف��ني ب��ي��ت��ه��وف��ني 

اأن  فكرة  “جاءتي  �صرتاو�س  وي��وه��ان 

ن�صع  عندما  لأن��ن��ا  باليد  اأ�صبه  تكون 

الأذن...ن�������ص���م���ع ونفهم  اأي��دي��ن��ا خ��ل��ف 

الآخ���ر ب��درج��ة اأ���ص��ه��ل، وك��ذل��ك ن�صمع 

اأف�صل”. املو�صيقى بدرجة 

رواد  ب��ني  في�صر  كمامة  وا�صتهرت 

بها  ظ��ه��ر  ح��ي��ث  املو�صيقية  احل��ف��ات 

حيث  اجلمعة،  اأقيم  حفل  يف  ع�صرات 

يبلغ �صعرها نحو 27 دولرا.

االنباط- وكاالت

انتقالية  مرحلة  العمر  منت�صف  اأزم���ة 

مير فيها الرجل وامل��راأة عزاباً ومتزوجني. 

مرحلة انتقالية طبيعية متر فيها الغالبية 

ال��ع��ظ��م��ى م���ن ال���ن���ا����س، ن���ظ���راً لرت��ب��اط��ه��ا 

يتعر�س  وه��رم��ون��ي��ة  بيولوجية  ب��ت��غ��ريات 

ع���ادة، كما يقول  وت��ب��داأ  الب�صر جميعاً،  لها 

ال����دك����ت����ور م���دح���ت ع���ب���د ال�����ه�����ادي، خ��ب��ري 

الأرب��ع��ني من  العام  الزوجية، يف  العاقات 

العمر، وقد ت�صتمر ملدة 20 عاماً، وهي جزء 

طبيعي من ن�صج الإن�صان، ل تقت�صر على 

جن�س دون اآخر.

تعتر هذه املرحلة النتقالية حالة من 

عدم ال�صتقرار العاطفي والنف�صي امل�صاحبة 

م��رح��ل��ة منت�صف  ال���ه���رم���وين يف  ل��ل��ت��غ��ري 

ال��ظ��روف  لبع�س  ونتيجة  اأن��ه��ا  اإل  العمر، 

والإ���ص��ب��اع  الج��ت��م��اع��ي��ة  بالبيئة  اخل��ا���ص��ة 

ال��ذات،  ودرج��ة حتقيق  والعاطفي  النف�صي 

اأك��ر  مبكر  عمر  يف  اأ�صخا�س  ل��دى  تظهر 

الأع��را���س؛  �صدة  يف  وبتفاوت  غريهم،  من 

اأ�صرية  حياة  يعي�صون  الذين  فالأ�صخا�س 

مرتفعة  ث��ق��ة  ول��دي��ه��م  ع��اط��ف��ي��اً،  ُم�صبعة 

باأنف�صهم، وعا�صوا حياتهم وفق ما ي�صتهون، 

ويحققون اأحامهم ال�صخ�صية واملهنية، هم 

الأقل عر�صة لأزمة منت�صف العمر.

كما اأن الن�صاء والرجال الذين يعي�صون 

واله��ت��م��ام  ب��احل��ب  ُم�صبعة  ح��ي��اة زوج��ي��ة 

وال���ع���اق���ة ال���زوج���ي���ة ال���داف���ئ���ة ي��ج��ت��ازون 

اأ���ص��رار ممكنة،  باأقل  اأزم��ة منت�صف العمر 

العمر  م��ن  الآخ����ر  الن�صف  اإىل  وي���ع���رون 

بعاقات اأكر متانة وتفاهماً وقرباً.

اأعرا�ض اأزمة منت�صف العمر

ل مي��ك��ن��ن��ا اع��ت��ب��ار ال��ت��غ��ري ال�����ذي مي��ّر 

يف ال��ع��اق��ات م��رت��ب��ط��اً ب��ال�����ص��رورة ب��اأزم��ة 

يرتبط  العمر  ه��ذا  ول��ع��ّل  العمر،  منت�صف 

دينياً ب�صن احلكمة والنبوة. ووفقاً للباحثني 

وامل��م��ار���ص��ني يف جم���ال ع��ل��م ال��ن��ف�����س، ي��ب��داأ 

الرجال والن�صاء، على حّد �صواء، بالتفكري 

ف��ي��م��ا اأجن������زوه، وت��ق��ي��ي��م م��ا ال����ذي اأ���ص��اف��ه 

ُحرموا  ال���ذي  وم��ا  اإىل حياتهم،  الآخ����رون 

ق��راراً  اأح��ده��م��ا،  اأو  الطرفان  فيتخذ  منه، 

عليها،  واحل��ك��م  ح��ي��ات��ه،  وتقييم  بالتوقف 

املتاحة  واملجالت  التغيري،  فر�س  لتحديد 

اجلديدة.

ب��الأزم��ة،  مرتبطاً  التغري  نعتر  وحتى 

�صلوكيات كثرية، حيث  اأن يت�صمن  فا بد 

النفعالت  الأزم��ة جمموعة من  ت�صاحب 

املريحة، ورف�س منط حياة  وامل�صاعر غري 

غري مر�س، و�صعور بامللل من رتابة طريقة 

�صيطرة  على  التمرد  يف  وال��رغ��ب��ة  العي�س، 

ال�صخ�س،  ع��ل��ى ح��ي��اة  اأ���ص��خ��ا���س  اأو  اأف���ك���ار 

وجتريب اأ�صياء جديدة.

املعتاد،  امل���ايل  ال�����ص��رف  من��ط  تغيري  اأو 

واجل��راأة على �صرف اأك��ر، ك��اأن ُيعرف عنه 

والرغبة  اإن��ف��اق��اً،  اأك���ر  لي�صبح  ال��ت��وف��ري؛ 

اللبا�س،  وطريقة  ال�صكل  تغيري  يف  اأحياناً 

ومن��ط حياة اأك��ر حت���رراً، وه��ذا ل يقت�صر 

الُعّزاب  فحتى  املتزوجني،  الأ�صخا�س  على 

من الن�صاء والرجال ميّرون يف هذه املرحلة، 

ب�����ص��ك��ل وا����ص���ح يف عملهم  وت���وؤث���ر اأح���ي���ان���اً 

وقراراتهم ال�صخ�صية وعاقاتهم.

ي�صري اخلراء اإىل اأّن اأكر الأمور املقلقة 

للرجال والن�صاء يف منت�صف العمر تتمثل يف 

اخلوف من التغيريات التي تاأتي مع تقدم 

اأمرا�س  العمر كالإ�صابة باملر�س، ل �صيما 

ال�صغط وال�صكري والقلب، واخلوف من اأن 

ي�صبح الرجل اأو املراأة اأقل جاذبية للجن�س 

الآخ���ر، واخل���وف م��ن امل���وت، وتقلق الن�صاء 

ب�صاأن انقطاع الطمث، واأث��ر ذلك يف  كثرياً 

احلياة اجلن�صية ويف �صكل املراأة.

التعامل مع اأزمة منت�صف العمر

والن�صاء يف  ال��رج��ال  م��ن  الكثري  يخفق 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع اأزم����ة منت�صف ال��ع��م��ر ل��دى 

الآخ��ر  بانتقاد  منهما  ك��ل  فيبداأ  ال�صريك، 

ولومه والت�صكيك فيه، ما ُيفاقم اخلافات 

بني الزوجني ويزيد الفجوة بينهما.

واإذا ك��ان��ت ال��وق��اي��ة اأ���ص��ل��م واأف�����ص��ل من 

ال���ع���اج، ف���ا ب���ّد م���ن احل���ر����س ع��ل��ى ب��ن��اء 

اأفراد اأ�صوياء نف�صياً وم�صبعني عاطفياً منذ 

طفولتهم م��روراً باملراهقة وال�صباب وحتى 

بلوغ احلياة الزوجية، والتي تعتر الفرتة 

الأط��ول والأك��ر �صعوبة يف حياة الإن�صان، 

نظراً لظروف التوا�صل والحتكاك اليومي 

فالأ�صخا�س  والأب��ن��اء.  بال�صريك  لاإن�صان 

واله��ت��م��ام  احل���ب  ع��ل��ى  ال���ذي���ن يح�صلون 

والعاقات الزوجية املُر�صية، تتدنى ب�صدة 

اح��ت��م��ال��ي��ة م��واج��ه��ت��ه��م لأي ���ص��ع��وب��ات يف 

منت�صف العمر.

ال��ت��ي حتت�صن  ه��ي  الذكية  ال��زوج��ة  اإّن 

رغباته  عن  وت�صامح  بحّب  وت�صاأله  زوجها 

واحتياجاته، حني تراه م�صدوداً ملتابعة مواد 

جن�صية بدًل من لومه وانتقاده، ودفعه دفعاً 

اإىل ممار�صة مثل هذه الأفعال ب�صكل �صري.

وال��زوج الذكي هو الذي يحت�صن زوجته 

ويطري على جمالها واأناقتها، حني يراها قد 

ان�صغلت بن�صر �صورها ب�صكل اأ�صبه باملراهقات 

تتبادل  اأو  الجتماعي،  التوا�صل  م��واق��ع  يف 

ع��ب��ارات وح��ك��اي��ات تتحدث فيها ع��ن نف�صها 

واإجنازاتها الب�صيطة ب�صكل مبالغ فيه.

االنباط-عمان

عر رعاة رّنة موؤخرا، على بقايا دب بالغ 

األف عام،   39 تعود لأكر من  واآخر �صغري، 

وذلك يف اأحد الكهوف ب�صيبرييا.

التي  الخ��ت��ب��ارات  ف���اإن  الباحثني،  ووف���ق 

اإىل  اأ���ص��ارت  احليوانني،  عظام  على  اأج��ري��ت 

نوع  وه��و  الكهف”،  ل�”دببة  ت��ع��ودان  اأن��ه��م��ا 

م��ن احل��ي��وان��ات ع��ا���ص��ت يف ع�����ص��ور م��ا قبل 

التاريخ، يف اأورا�صيا، منذ حوايل 15 األف اإىل 

300 األف عام م�صت.

الرخوة  الأن�صجة  فاإن  العلماء،  وبح�صب 

نتيجة  �صليمة،  ك��ان��ت  ال��ب��ال��غ  ال��ك��ه��ف  ل���دب 

للرودة العالية يف املوقع دائم التجمد.

وميثل العثور على عظام “دببة الكهف” 

اإجن�������ازا ع��ل��م��ي��ا م��ه��م��ا ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��ع��ل��م��اء 

اأي�����ص��ا احلم�س  ال���رو����س، ال��ذي��ن ي��در���ص��ون 

حيث  املنقر�س،  ال�صويف  للماموث  النووي 

يتوقع اأن ي�صاعدهم يف فهم اأ�صباب انقرا�س 

احلجري”. الع�صر  “مفرت�صات 
وتعليقا على هذا الك�صف، قالت الدكتورة 

�صرق  �صمال  جامعة  م��ن  غريغوريفا،  لينا 

الكت�صاف  ه��ذا  “يعد  ال��ف��ي��درال��ي��ة:  رو�صيا 

الأول والوحيد من نوعه يف العامل، العثور 

على جثة دب كهف كاملة باأن�صجة رخوة”.

ل���ي���ن���ا يف ح����دي����ث ل�����ص��ح��ي��ف��ة  واأ�������ص������اف 

اأهمية  “لاكت�صاف  تاميز”:  “�صيبرييا 
التي  الأوىل  امل���رة  ه���ذه  ت��ع��د  ك��ب��رية، ح��ي��ث 

ن��ع��ر ف��ي��ه��ا ع��ل��ى دب ك��ه��ف ت��ك��ون اأع�����ص��اوؤه 

ال���داخ���ل���ي���ة يف م��ك��ان��ه��ا. ���ص��ن��دع��و ال��ع��ل��م��اء 

الأج����ان����ب ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف الأب����ح����اث ال��ت��ي 

�صنجريها”.

م�����ن ج���ان���ب���ه ق������ال ال����دك����ت����ور م��ك�����ص��ي��م 

ت�صيرا�صوف، كبري الباحثني وخبري العلوم 

يف  امل��ام��وث  متحف  خمتر  يف  البيولوجية 

حتليل  اإج��راء  ال�صروري  “من  ياكوت�صك: 

ال���ك���رب���ون امل�����ص��ع ل��ت��ح��دي��د ال��ع��م��ر ال��دق��ي��ق 

“ديلي  ���ص��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت  ح�����ص��ب��م��ا  للدب”، 

ميل” الريطانية.

ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ���ص��ي��ب��ريي��ا ���ص��ه��دت يف 

ال�����ص��ن��وات الأخ�����رية ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ح��ي��وان��ات 

واأن�������واع م��ن��ق��ر���ص��ة ع���دي���دة م��ن��ه��ا امل���ام���وث 

ووح���ي���د ال���ق���رن ال�����ص��ويف وغ���ريه���ا، وذل���ك 

بتلك  املناطق  بع�س  يف  اجلليد  ذوب���ان  اإث��ر 

املنطقة �صديدة الرودة.
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