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خالل اجتماع مع رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في العموم البريطاني

الملك :نمتلك مقومات السياحة العالجية

موقف األردن ثابت تجاه القضية الفلسطينية
االنباط-عمان

ع� �ق ��د ج �ل�ال� ��ة امل � �ل� ��ك ع� � �ب � ��داهلل ال� �ث ��اين
اج�ت�م��اع�ين منف�صلني ،ام����س االث �ن�ي�ن ،مع
رئي�سي و�أع�ضاء جلنتي ال�ش�ؤون اخلارجية
وال � ��دف � ��اع يف جم �ل ����س ال� �ع� �م ��وم ب��ال�ب�رمل��ان
الربيطاين.
وت �ن��اول االج �ت �م��اع��ان ،ال �ل��ذان ع�ق��دا عرب
تقنية االت�صال املرئي ،بح�ضور �سمو الأمري
احل���س�ين ب��ن ع �ب��داهلل ال �ث��اين ويل ال�ع�ه��د،

العالقات اال�سرتاتيجية بني الأردن واململكة
املتحدة ،والتطورات الإقليمية ويف مقدمتها
الق�ضية الفل�سطينية.
و�أك��د جاللة امللك موقف الأردن الثابت
جت� ��اه ال �ق �� �ض �ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،و�� �ض ��رورة
حتقيق ال�سالم ال�شامل والعادل على �أ�سا�س
ح��ل ال��دول �ت�ين ،مب��ا ي�ضمن �إق��ام��ة ال��دول��ة
الفل�سطينية امل�ستقلة ،ذات ال�سيادة والقابلة
للحياة ،على خطوط الرابع من حزيران عام
 ،7691وعا�صمتها القد�س ال�شرقية.

و�أ�شاد جاللة امللك مبوقف اململكة املتحدة
�إزاء ال�ق���ض�ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،وم���س��اع�ي�ه��ا
لتحقيق ال�سالم.
و�أك � � ��د ج�ل�ال �ت��ه جم� � ��ددا �أن �أي �إج� � ��راء
�إ��س��رائ�ي�ل��ي �أح ��ادي اجل��ان��ب ل�ضم �أرا� ��ض يف
ال�ضفة الغربية� ،أم��ر مرفو�ض ،وم��ن �ش�أنه
تقوي�ض فر�ص حتقيق ال�سالم واال�ستقرار
يف ال�شرق الأو�سط.
وركز االجتماعان على �سبل تعزيز التعاون
بني البلدين يف خمتلف املجاالت ،خ�صو�صا

االقت�صادية والع�سكرية والأم�ن�ي��ة ،ف�ضال
عن اجلهود املبذولة ملواجهة واح�ت��واء وباء
"كورونا" ،وم��وا��ص�ل��ة التن�سيق للت�صدي
لآثاره الإن�سانية واالقت�صادية.
ول�ف��ت ج�لال��ة امل�ل��ك �إىل امل�ستوى املتقدم
ل �ل ��أردن يف جم ��ال ال �ق �ط��اع ال ��دوائ ��ي ،وم��ا
تتميز به اململكة من مقومات جتعلها وجهة
لل�سياحة العالجية� ،ضمن معايري ال�سالمة
العامة.
و�أ�شاد جاللة امللك باجلهود التي تبذلها
اململكة املتحدة على امل�ستوى الدويل ملواجهة
"كورونا" والتعاون من �أجل التخفيف من
تداعياته ،ومن �ضمنها عقدها القمة العاملية
للقاحات ،التي نظمتها بالتعاون مع منظمة
التحالف العاملي للقاحات (.)IVAG
وع�بر جاللته ع��ن تقديره لدعم اململكة
املتحدة ل�ل��أردن م��ن خ�لال ب��رام��ج التنمية
وتقدمي امل�ساعدات لالجئني.
وتطرق االجتماعان �إىل اجلهود الإقليمية
والدولية امل�ستمرة يف احلرب على الإره��اب،
وفق نهج �شمويل.
بدورهم� ،أ�شاد �أع�ضاء اللجنتني بعالقات
ال�صداقة املتميزة التي جتمع الأردن بقيادة
جاللة امللك مع اململكة املتحدة.
و�أك��دوا حر�صهم على اال�ستماع �إىل ر�ؤية
ج�لال��ة امل �ل��ك ح �ي��ال م��ا ي �ج��ري يف منطقة
ال�شرق الأو�سط والعامل ،الفتني �إىل �أهمية
ال �ل �ق��اء ب�ج�لال�ت��ه ل�ب�ح��ث ال �ف��ر���ص امل�ت��اح��ة
لتعزيز التعاون بني البلدين.
وح �� �ض��ر االج �ت �م��اع�ي�ن وزي � ��ر اخل��ارج �ي��ة
و��ش��ؤون املغرتبني ،وم�ست�شار جاللة امللك
لالت�صال والتن�سيق ،وم�ست�شار جاللة امللك
لل�سيا�سات والإع�ل�ام ،ورئي�س هيئة الأرك��ان
امل�شرتكة ،وال�سفري الأردين يف لندن..

الملك يهنئ بالعيد الوطني لفرنسا
االنباط-عمان

ب� �ع ��ث ج �ل�ال� ��ة امل � �ل� ��ك ع� �ب ��داهلل
الثاين برقية تهنئة �إىل الرئي�س
ال �ف��رن �� �س��ي �إمي ��ان ��وي ��ل م ��اك ��رون،

مبنا�سبة ال�ع�ي��د ال��وط�ن��ي ل�ب�لاده،
متمنياً للرئي�س م��اك��رون موفور
ال� ��� �ص� �ح ��ة وال � �ع ��اف � �ي ��ة ،ول �ل �� �ش �ع��ب
ال�ف��رن���س��ي ال���ص��دي��ق دوام ال�ت�ق��دم
واالزدهار..

ولي العهد :الملك حريص على
رفع مستوى الخدمات األمنية

االنباط-عمان

رعى �سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل
ال� �ث ��اين ،ويل ال �ع �ه��د ،يف ق� �ي ��ادة ق ��وات
الدرك ام�س االثنني ،حفل �إطالق دورة
القيادات الأمنية امل�ستقبلية الواعدة يف
مديرية الأم ��ن ال�ع��ام .ون�ق��ل �سمو ويل
ال �ع �ه��د ،خ�ل�ال احل �ف��ل ،حت �ي��ات ج�لال��ة

امل�ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين جلميع مرتبات
الأم � ��ن ال� �ع ��ام ،م � ��ؤك� ��داً � �س �م��وه ح��ر���ص
ج�لال�ت��ه ع�ل��ى رف ��ع م���س�ت��وى اخل��دم��ات
الأم �ن �ي��ة وت�ط�ب�ي��ق امل�م��ار��س��ات الف�ضلى
بفاعلية وكفاءة .وا�ستمع �سموه ،بح�ضور
مدير الأم��ن العام اللواء الركن ح�سني
احلوامتة.

التفا�صيل �ص «»2

موكدا دعم الحكومة لتعزيز استقاللية ديوان المحاسبة

لليوم الثامن  ..ال اصابات محلية بـ «كورونا»

الرزاز :نسعى إلى مصلحة وطنية عليا
في حماية المال العام

صفر «كورونا» ..توقعات بعودة الحياة
الى طبيعتها قريبا

االنباط-عمان
�أك��د رئي�س ال��وزراء الدكتور عمر ال��رزاز دعم
احلكومة الكامل لتعزيز ا�ستقاللية عمل ديوان
املحا�سبة للقيام ب��دوره الرقابي يف حماية املال
العام من �أي جتاوزات �أو �سوء ا�ستخدام .

وق ��ال رئ�ي����س ال � � ��وزراء ،خ�ل�ال زي ��ارت ��ه ام����س
االث �ن�ي�ن �إىل دي� ��وان امل�ح��ا��س�ب��ة ول �ق��ائ��ه رئي�س
ال��دي��وان الدكتور عا�صم ح��داد وك�ب��ار موظفي
ال��دي��وان ،بح�ضور وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون رئا�سة
ال ��وزراء �سامي ال ��داوود ووزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
االع �ل��ام �أجم� ��د ال�ع���ض��اي�ل��ة� ،إن ج�لال��ة امل�ل��ك

اعتماد التعليم عن بعد للطلبة
االردنيين بالخارج للعام المقبل
االنباط-عمان

�أع�ل�ن��ت وزارة التعليم ال�ع��ايل والبحث
العلمي� ،أن جلنة معادلة ال�شهادات غري
الأردنية يف الوزارة وافقت لطلبة درجتي
الدبلوم والبكالوريو�س الذين �سيلتحقون
ب��ال��درا� �س��ة يف م��ؤ��س���س��ات تعليمية غري
�أردن �ي ��ة (ال�ط�ل�ب��ة ا ُ
جل � ��دد)� ،إ� �ض��اف � ًة �إىل
امل��وج��ودي��ن حالياً على مقاعد الدرا�سة
يف م�ؤ�س�سات تعليمية غ�ير �أردن �ي��ة على
اع �ت �م��اد ال��درا� �س��ة وف �ق �اً ل�ن�ظ��ام التعليم
الإلكرتوين عن بعد.

و�أو�ضحت الوزارة ان ذلك يف حال �أقرت
م�ؤ�س�ساتهم التعليمية «اجل��ام�ع��ات غري
الأردن�ي��ة» هذه الطريقة كو�سيلة وحيدة
للتدري�س يف الف�صلني الدرا�سيني الأول
وال� �ث ��اين ل �ل �ع��ام اجل��ام �ع��ي امل �ق �ب��ل 0202
.1202/
وق��ال��ت ال ��وزارة يف بيان ام�س االثنني،
�إن��ه يتوجب على طلبة درجتي الدبلوم،
والبكالوريو�س يف التخ�ص�صات العلمية،
والإن�سانية.
التفا�صيل �ص «»5

الفوسفات تنفي عالقاتها
بإعالن مفبرك لغايات التوظيف

ع� �ب ��داهلل ال� �ث ��اين ي ��وج ��ه ه� ��ذه احل �ك ��وم ��ة ك�م��ا
احلكومات ال�سابقة لبناء وتعزيز دولة امل�ؤ�س�سات
ال�ت��ي تت�ضمن جانبا تنفيذيا ت�ك��ون احلكومة
م�س�ؤولة عنه وتتحمل م�س�ؤولية �أدائها وجانبا
رقابيا مهما.

التفا�صيل �ص «»3

االنباط -عمان

نفت �شركة مناجم الفو�سفات الأردن �ي��ة ،
عالقتها ب�أي اعالن للرتويج لوظائف �سواء
لديها او ل��دى �شركات اخ��رى داخ��ل وخ��ارج
اململكة .وح��ذرت ال�شركة يف بيان �صحفي

التفا�صيل �ص «»6

�أعلنت وزارة ال�صحة ت�سجيل  4ح��االت غري
حملية بفريو�س كورونا امل�ستج ّد يف الأردن ام�س
االثنني ،لريتفع العدد الإجمايل للإ�صابات منذ
ب��دء ال��وب��اء �إىل .3811وت��وزع��ت احل��االت الأرب��ع

المعايطة :نظام التمويل يحفز
األحزاب على المشاركة باالنتخابات
االنباط-عمان

�أكد وزير ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية
املهند�س مو�سى املعايطة �أن الأردن �أ�صبح
امنوذجا يحتذى به �إقليميا وعامليا ملا قام
ب��ه م��ن �إج � ��راءات وق��ائ�ي��ة للحفاظ على
�صحة املواطن خالل جائحة كورونا.
و�أو� �ض ��ح امل�ع��اي�ط��ة خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه ام�س
االث�ن�ين يف مبنى ال� ��وزارة ،ائ�ت�لاف تيار
الأح� ��زاب ال��و��س�ط�ي��ة� ،أن ن�ظ��ام التمويل
امل��ايل اجلديد يحفز الأح��زاب ال�سيا�سية
ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة يف االن �ت �خ��اب��ات وال�سيما

ال�شباب والن�ساء.
ول �ف��ت �إىل �أن ال � � ��وزارة ال ت �ت��دخ��ل يف
ن�شاط الأح��زاب وبراجمها ومتويلها �إال
من خالل نظام التمويل املايل للأحزاب
اجلديد الذي و�شح ب�إرادة ملكية ون�شر يف
اجلريدة الر�سمية.
و�أ� �ش��ار �إىل ان مقيا�س ق��وة احل��زب هو
مب �ق��دار ال �ق �ب��ول ب��ه ��ش�ع�ب�ي��ا ،م��ا يعك�سه
ت�ع��داد الأ� �ص��وات ال�ت��ي يح�صل عليها يف
االنتخابات.
التفا�صيل �ص «»2

التفا�صيل �ص «»3

 86مليون مجموع التبرعات
لـ «همة وطن»
االنباط-عمان

خ �م ����س وخ �م �� �س�ي�ن � �ص �ف �ح��ة ت���ض�م�ن��ت
�أجابات احلكومة من خالل رئي�س جلنة
�صندوق همة وطن عبد الكرمي الكباريتي
ورئي�س جلنة ادارة ح�ساب اخلري رمي �أبو
ح�سان وحم��اف��ظ البنك امل��رك��زي د.زي��اد
ف��ري��ز ورئ �ي ����س دي� ��وان امل�ح��ا��س�ب��ة عا�صم
ح��داد على ا�سئلة النائب دمي��ة طهبوب
املتعلقة ب�صندوق همة وطن وال�صناديق
التابعة له والتربعات التي تلقاها
و ت�ضمنت اال�سئلة البنود التاليه :

 .١ما هي املبادرات التي نفذتها �أجهزة
وم�ؤ�س�سات احلكومة وال�شركات اململوكة
ل�ه��ا وامل���س��اه�م��ة ب�ه��ا م�ن��ذ � �ص��دور الإرادة
امللكية بالعمل بقانون الدفاع ،مع بيان كل
مبادرة واجلهة القائمة على تنفيذها ؟
 .٢ما هو جمموع املبالغ التي مت جمعها
يف �صندوق همة وطن ب�أفرعه الثالثة :
ح�سابات املائة �ألف و زي��ادة ،ح�ساب وزارة
ال�صحة ،ح�ساب اخل�ير ل ��وزارة التنمية
االجتماعية.
التفا�صيل �ص «»3

خالل ستة اشهر ..االحتالل يعتقل  2330فلسطينيا بينهم  304أطفال و 70امرأة
االنباط-وكاالت

ام ����س االث� �ن�ي�ن ،م ��ن ت� � ��داول اي اع�ل�ان��ات
م �ف�ب�رك��ة وغ �ي��ر � �ص �ح �ي �ح��ة م �ن �� �س��وب��ة ل�ه��ا
تت�ضمن توفري وظائف للباحثني والعاطلني
عن العمل يف خمتلف التخ�ص�صات.

االنباط-عمان

اجل��دي��دة وف��ق امل��وج��ز الإع�ل�ام��ي ال���ص��ادر عن
رئا�سة الوزراء ووزارة ال�صحة على النحو الآتي:
 3ح��االت لأردن �ي�ين ق��ادم�ين م��ن اخل ��ارج ،ممن
يقيمون يف فنادق احلجر ( 2من ال�سعود ّية ،و 1
من الواليات املتحدة الأمريك ّية) ،وحالة واحدة
ل�سائق �شاحنة �أردين ،قادم عرب حدود العمري.

كما ُ�س ِّجلت  11حالة �شفاء ج��اءت تفا�صيلها
كالتايل 5 :ح��االت يف م�ست�شفى الأم�ير حمزة،
املخ�ص�صة مل�صابي
و 6ح��االت يف منطقة العزل
ّ
كورونا مبنطقة البحر امل ّيت.

قالت م�ؤ�س�سات الأ�سرى وحقوق الإن�سان،
�إن قوات االحتالل اعتقلت ( )0332مواطنا
فل�سطينيا ،بينهم (� )403أط �ف��ال ،و()07
ام ��راة ،منذ ب��داي��ة ال�ع��ام اجل ��اري وح�ت��ى 03
حزيران املن�صرم.
و�أو� � �ض � �ح� ��ت (ه� �ي� �ئ ��ة �� � �ش� � ��ؤون الأ� � �س� ��رى
وامل �ح��رري��ن ،ون� ��ادي الأ� �س�ي�ر الفل�سطيني،
وم�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق
الإن �� �س��ان ،وم��رك��ز م�ع�ل��وم��ات وادي ح�ل��وة –
��س�ل��وان) يف تقريرها ن�صف ال�سنوي ،ام�س
الإثنني� ،أن عدد الأ�سرى يف �سجون االحتالل
بلغ حتى  03حزيران � )0074( ،0202أ�سري،

منهم (� )14أ��س�يرة ،فيما بلغ ع��دد املعتقلني
الأطفال والقا�صرين ( ،)061وعدد املعتقلني
الإداريني .563
وخ�ل��ال ح ��زي ��ران  ،0202اع �ت �ق �ل��ت ق ��وات
االحتالل ( )964مواطناً ،وو�صل عدد �أوامر
االعتقال الإداري ال�صادرة خالله (� )89أمر
اعتقال �إداري .وبلغت �أعلى ن�سبة اعتقاالت
يف �شهر كانون الثاين بـ( )694حالة اعتقال،
وك��ان��ت �أدن� ��ى ن�سبة ق��د �� ُ�س�ج�ل��ت يف ني�سان،
وبلغت ( )791حالة اعتقال.
وك��ان��ت �أع �ل��ى ن�سبة اع�ت�ق��ال ب�ين �صفوف
الأطفال والقا�صرين ،يف �شباط وبلغت ()59
حالة اعتقال.

التفا�صيل �ص «»8

املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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خالل اجتماع مع رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في العموم البريطاني

الملك  :نمتلك مقومات السياحة العالجية

رئيس هيئة األركان يستقبل
السفير البريطاني

موقف األردن ثابت تجاه القضية الفلسطينية

االنباط-عمان

عقد جاللة امللك ع�ب��داهلل ال�ث��اين اجتماعني
منف�صلني ،ام����س االث �ن�ين ،م��ع رئي�سي و�أع���ض��اء
جلنتي ال �� �ش ��ؤون اخل��ارج�ي��ة وال��دف��اع يف جمل�س
العموم بالربملان الربيطاين.
وتناول االجتماعان ،اللذان عقدا عرب تقنية
االت�صال املرئي ،بح�ضور �سمو الأمري احل�سني بن
عبداهلل الثاين ويل العهد ،العالقات اال�سرتاتيجية

بني الأردن واململكة املتحدة ،والتطورات الإقليمية
ويف مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية.
و�أك��د جاللة امللك موقف الأردن الثابت جتاه
الق�ضية الفل�سطينية ،و��ض��رورة حتقيق ال�سالم
ال�شامل وال�ع��ادل على �أ�سا�س حل الدولتني ،مبا
ي�ضمن �إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ،ذات
ال�سيادة والقابلة للحياة ،على خطوط الرابع من
حزيران عام  ،1967وعا�صمتها القد�س ال�شرقية.
و�أ�شاد جاللة امللك مبوقف اململكة املتحدة �إزاء

الق�ضية الفل�سطينية ،وم�ساعيها لتحقيق ال�سالم.
و�أك��د جاللته جم��ددا �أن �أي �إج��راء �إ�سرائيلي
�أح��ادي اجلانب ل�ضم �أرا���ض يف ال�ضفة الغربية،
�أمر مرفو�ض ،ومن �ش�أنه تقوي�ض فر�ص حتقيق
ال�سالم واال�ستقرار يف ال�شرق الأو�سط.
وركز االجتماعان على �سبل تعزيز التعاون بني
البلدين يف خمتلف املجاالت ،خ�صو�صا االقت�صادية
والع�سكرية والأمنية ،ف�ضال عن اجلهود املبذولة
ملواجهة واحتواء وباء «كورونا» ،وموا�صلة التن�سيق

للت�صدي لآثاره الإن�سانية واالقت�صادية.
ولفت جاللة امللك �إىل امل�ستوى املتقدم للأردن
يف جمال القطاع الدوائي ،وما تتميز به اململكة من
مقومات جتعلها وجهة لل�سياحة العالجية� ،ضمن
معايري ال�سالمة العامة.
و�أ�شاد جاللة امللك باجلهود التي تبذلها اململكة
املتحدة على امل�ستوى ال��دويل ملواجهة «ك��ورون��ا»
والتعاون من �أج��ل التخفيف من تداعياته ،ومن
�ضمنها ع�ق��ده��ا ال�ق�م��ة ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�ق��اح��ات ،التي
نظمتها بالتعاون م��ع منظمة التحالف العاملي
للقاحات (.)GAVI
وع �ب�ر ج�لال �ت��ه ع ��ن ت �ق��دي��ره ل��دع��م امل�م�ل�ك��ة
املتحدة للأردن من خالل برامج التنمية وتقدمي
امل�ساعدات لالجئني.
وت�ط��رق االج�ت�م��اع��ان �إىل اجل�ه��ود الإقليمية
والدولية امل�ستمرة يف احل��رب على الإره��اب ،وفق
نهج �شمويل.
ب ��دوره ��م� ،أ� �ش��اد �أع �� �ض��اء اللجنتني ب�ع�لاق��ات
ال�صداقة املتميزة التي جتمع الأردن بقيادة جاللة
امللك مع اململكة املتحدة.
و�أكدوا حر�صهم على اال�ستماع �إىل ر�ؤية جاللة
امللك حيال ما يجري يف منطقة ال�شرق الأو�سط
والعامل ،الفتني �إىل �أهمية اللقاء بجاللته لبحث
الفر�ص املتاحة لتعزيز التعاون بني البلدين.
وح�ضر االجتماعني وزي��ر اخلارجية و�ش�ؤون
امل �غ�ترب�ين ،وم���س�ت���ش��ار ج�لال��ة امل �ل��ك ل�لات���ص��ال
والتن�سيق ،وم�ست�شار ج�لال��ة امل�ل��ك لل�سيا�سات
والإعالم ،ورئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة ،وال�سفري
الأردين يف لندن.

خالل رعايته حفل إطالق دورة القيادات األمنية المستقبلية الواعدة

ولي العهد :الملك حريص على رفع مستوى الخدمات األمنية
االنباط-عمان

رع��ى �سمو الأم �ي�ر احل���س�ين ب��ن ع�ب��داهلل
ال �ث��اين ،ويل ال�ع�ه��د ،يف ق�ي��ادة ق ��وات ال��درك
ام����س االث �ن�ين ،حفل �إط�ل�اق دورة القيادات
الأمنية امل�ستقبلية الواعدة يف مديرية الأمن
العام.
ون �ق��ل ��س�م��و ويل ال �ع �ه��د ،خ�ل�ال احل�ف��ل،
حتيات جاللة امللك عبداهلل الثاين جلميع
مرتبات الأم��ن ال�ع��ام ،م��ؤك��داً �سموه حر�ص
جاللته على رفع م�ستوى اخلدمات الأمنية
وتطبيق املمار�سات الف�ضلى بفاعلية وكفاءة.
وا�ستمع �سموه ،بح�ضور مدير الأم��ن العام
ال�ل��واء ال��رك��ن ح�سني احل��وامت��ة� ،إىل �إي�ج��ا ٍز
ق��دم��ه م�ساعد م��دي��ر الأم ��ن ال �ع��ام ل�ل��إدارة
والدعم اللوج�ستي ،حول الدورة التي تهدف
�إىل ت ��أه �ي��ل ال �� �ض �ب��اط و� �ض �ب��اط ال �� �ص��ف يف

مديرية الأمن العام� ،ضمن م�سارات وظيفية
حُم � � �دّدة ت�ت�ي��ح ل �ه��م الإب � � ��داع وال �ت �ط��وي��ر يف
جماالت عملهم.
وب�ح���س��ب الإي� �ج ��از ،ف� ��إن ال � ��دورة ُت�ساهم
يف جت��ذي��ر �أ��س����س ال�ع�م��ل امل��ؤ��س���س��ي امل ُ�ت�م� ّي��ز

وف ��ق م�ع��اي�ير اجل� ��ودة ال���ش��ام�ل��ة ،وتت�ضمن
امل �� �س ��ارات ال�ع�م�ل�ي��ات��ي ال �ن��وع��ي ،وامل� � ��روري،
والق�ضائي ال�شرطي ،واجلنائي اال�ستخباري،
والإ�صالحي ال�سلمي ،والإداري اللوج�ستي.
و�أب ��دى �سموه �إع�ج��اب��ه بامل�ستوى املتميز

الذي و�صلت �إليه مديرية الأمن العام ،الفتاً
�إىل �أه�م�ي��ة ال ��دورة يف �إع ��داد ق �ي��ادات �أمنية
م�ستقبلية ق ��ادرة على م��واج�ه��ة التحديات
والظروف الأمنية امل�ستجدة.
وق ��ال ال �ل��واء ال��رك��ن احل��وامت��ة ،يف كلمة
خالل احلفل ،بح�ضور �سمو الأمري را�شد بن
احل�سن؛ قائد ال�شرطة اخلا�صة� ،إن ال��دورة
ج��اءت تنفيذاً للتوجيهات امللكية ال�سامية
التي حتث با�ستمرار على االهتمام بالعن�صر
ال�ب���ش��ري ورف ��ع ك �ف��اءت��ه وق ��درات ��ه لتحقيق
التقدّم والتطور املن�شود.
و�أ��ش��ار �إىل �أن النظرة امل�ستقبلية ملديرية
الأم ��ن ال�ع��ام ت�ب��د�أ م��ن اجليل ال�صاعد ،من
خ�ل�ال ال �ت ��أه �ي��ل وال �ت��وج �ي��ه للتخ�ص�ص يف
العمل ،مبا ينعك�س على الأداء املميز واالرتقاء
وال�ت�ط��وي��ر يف اخل��دم��ة ال�شرطية والأم�ن�ي��ة
واملجتمعية.

المعايطة :نظام التمويل يحفز األحزاب على المشاركة باالنتخابات
االنباط  -عمان

�أك��د وزي��ر ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية
املهند�س مو�سى املعايطة �أن الأردن �أ�صبح
امن��وذج��ا يحتذى ب��ه �إقليميا وعامليا مل��ا قام
به من �إج��راءات وقائية للحفاظ على �صحة
املواطن خالل جائحة كورونا.
و�أو�ضح املعايطة خالل لقائه ام�س االثنني
يف م�ب�ن��ى ال � � ��وزارة ،ائ �ت�ل�اف ت �ي��ار الأح � ��زاب
الو�سطية� ،أن نظام التمويل امل��ايل اجلديد
يحفز الأح ��زاب ال�سيا�سية على امل�شاركة يف
االنتخابات وال�سيما ال�شباب والن�ساء.
ولفت �إىل �أن ال��وزارة ال تتدخل يف ن�شاط
الأح��زاب وبراجمها ومتويلها �إال من خالل
نظام التمويل املايل للأحزاب اجلديد الذي
و�شح ب�إرادة ملكية ون�شر يف اجلريدة الر�سمية.
و�أ�� �ش ��ار �إىل ان م�ق�ي��ا���س ق ��وة احل ��زب هو
مبقدار القبول به �شعبيا ،ما يعك�سه تعداد
الأ��ص��وات التي يح�صل عليها يف االنتخابات
خ �ل�ال م �� �ش��ارك �ت��ه ف�ي�ه��ا ل�ت�ح�ق�ي��ق ب��راجم��ه
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية.
وق� � ��ال رئ �ي ����س ائ � �ت �ل�اف ت� �ي ��ار الأح � � ��زاب

الو�سطية �أمني عام حزب العدالة والإ�صالح
نظري عربيات �إن ه��ذا التيار حقق �شروط
ال�ع�م��ل اجل�م��اع��ي �ضمن م��وازن��ات وق��وان�ين
وطنية براجمية ت��راع��ي امل�صلحة الوطنية
منذ عام .2017
و�أك��د �أن هناك اهتماما وا�ضحا من وزارة
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية بالعمل احلزبي
حتقيقا للرغبة امللكية ال�سامية التي جاءت

�ضمن الورقة النقا�شية اخلام�سة ب��أن يكون
ه�ن��اك ث�لاث��ة ت�ي��ارات �سيا�سية حتقق العمل
احلزبي ،وتتداول ال�سلطة التنفيذية وت�شارك
يف ال�سلطة الت�شريعية عرب الو�صول للربملان
وت�شكيل احلكومات الربملانية ،م�شريا �إىل ان
هناك  23حزبا تبنت هذا الفكر ،وانطلقت منه
لت�شكيل هذا االئتالف واندمج ثالثة �أحزاب
منها يف حزب العدالة والإ�صالح.

وطالب ب��أن يكون هذا التيار حتت مظلة
ال��وزارة بعيدا عن ال�شخ�صنة لتحقيق نتائج
وطنية �سيا�سية ترتجم يف االنتخابات القادمة
على ار���ض الواقع ،وقيا�س �أداء جتربة نظام
امل�ساهمة امل��ال�ي��ة لل��أح��زاب اجل��دي��د خ�لال
ال�سنة املالية.
و�أك ��د �أع���ض��اء ائ�ت�لاف ال�ت�ي��ار ان الإجن��از
ال� ��ذي ح�ق�ق��ه الأردن ي�ع�ك����س ع�م��ق ال��دول��ة
الأردن�ي��ة وال��وع��ي التام من ال�شعب والإدارة
الناجحة من احلكومة لأزم��ة كورونا بقيادة
جاللة امللك احلكيمة يف تبني قرارات �شجاعة
منذ بداية اجلائحة وب�أقل اخل�سائر.
واثنى �أع�ضاء االئتالف على دور ال��وزارة
وت��وا��ص�ل�ه��ا ال��دائ��م وامل���س�ت�م��ر م��ع الأح� ��زاب
خ��ا��ص��ة يف ظ��ل ج��ائ�ح��ة ك ��ورون ��ا .ي��ذك��ر �أن
ائتالف تيار الأح��زاب الو�سطية ،يتكون من
�أحزاب العدالة والإ�صالح ،الوحدة الوطنية،
احل��ري��ة وامل �� �س��اواة ،ال �ن��داء� ،أح� ��رار الأردن،
ال �ع��ون ،االجت ��اه ال��وط�ن��ي ،التجمع الوطني
الأردين “تواد” ،الفر�سان ،العدالة والتنمية،
ال�شعلة الأردين “الوعد الأردين �سابقا “،
ال�شباب الوطني.

مواطنون يشكون من خطورة تحويالت طريق البحر الميت
االنباط  -برتا

�شكا مواطنون من خطورة حتويالت طريق
البحر امليت منطقة ن��زول العد�سية (ناعور -دار
الدواء  -تركي -العد�سية) ،على حياة م�ستخدمي
الطريق.
ودعوا وزارة اال�شغال العامة والإ�سكان التخاذ
�إج��راءات �سريعة و�إع��ادة الو�ضع �إىل ما كان عليه،
خا�صة �أن هناك ت�شجيعا و�إق�ب��اال على ال�سياحة
الداخلية يف املنطقة الو�سطى ،ومنها البحر امليت.
ول�ف��ت امل��واط��ن ع �ب��داهلل ال���ش��وح��ه ،وه��و �أح��د
مرتادي الطريق� ،إىل �أن هذه التحويالت ت�شكل
خطرا على �سالمتهم وعائالتهم ،مبينا �أن الرحلة

يف املا�ضي قبل حتويل ال�سري على التحويلة كانت
حتتاج �إىل وقت �أق�صر بكثري ،ويق�ضي الآن وقتا
�أط ��ول على ال�ط��ري��ق ب�سببها ،م ��ؤك��دا خطورتها
وانعكا�سها �سلبا على ال�سياحة الداخلية وت�أثريها
عليها.
وقال معاذ بطو�ش �إن حتويلة طريق العد�سية
“حتول بينه وبني منطقة البحر امليت ،والذهاب
�إل �ي �ه��ا يف ظ ��ل خ �ط��ورت �ه��ا وامل� �خ ��اوف م ��ن وق ��وع
احلوادث ما يعني �أن هذه الطريق ت�ضر بال�سياحة
وت ��ؤث��ر ع�ل�ي�ه��ا» .وق ��ال ع�ب��د احل�م�ي��د القي�سي �إن
الأهايل يت�ساءلون عن موعد االنتهاء من امل�شروع
ب�سبب خ��وف�ه��م م��ن ال�ت�ح��وي�لات مل��ا ت�شكله من
خطورة على حياتهم ،مبينا �أن طريق العد�سية

تنموي ومهم لأنه يربط العا�صمة عمان مبنطقة
ال�ب�ح��ر امل �ي��ت .وق ��ال ال�ن��اط��ق الإع�ل�ام ��ي ب ��وزارة
الأ�شغال عمر املحارمة� :إن العمل مب�شروع طريق
البحر امليت (ان��زالق العد�سية) يجري على مدار
ال�ساعة ل�ضمان �إنهاء امل�شروع ب�أ�سرع وقت ممكن،
متوقعا �إعادة فتح �أحد م�سارب الطريق مع نهاية
هذا ال�شهر.
و�أ��ض��اف �أن ال��وزارة �سعت حلل ج��ذري ملنطقة
االنهيار ل�ضمان عدم تكراره م�ستقبال ،الفتا �إىل
�أن حجم الأع �م��ال وطبيعة املنطقة طبوغرافيا
ا�ستدعت املزيد من الوقت ،وج��رى عمل حفرية
ب�ط��ول  400م�تر وع�م��ق  30م�ت�را حت��ت م�ستوى
ال�شارع لإن�شاء قنوات ت�صريف عيون املياه ومياه

الأمطار.
و�أو�ضح �أن حجم الطمم لهذه احلفرية جتاوز
� 170ألف مرت مكعب ،و�أن الأعمال احلالية تتمثل
ب��إع��ادة الطمم وم��ن بعد ذل��ك حتويل امل�ي��اه على
العبارات وفر�ش اخللطة اال�سفلتية.
وف�ي�م��ا يخ�ص ال�ط��ري��ق ال�ب��دي��ل ال ��ذي ج��رى
حتويل ال�سري عليه ،قال �إن الوزارة على دراية ب�أنه
لي�س م�ؤهال ال�ستقبال حركة ال�سري التي ي�شهدها
ع��ادة ،لكن خ�ي��ارات ال��وزارة حم��دودة ،م�شريا �إىل
�أن فرق ال�صيانة موجودة يف املوقع على مدار 24
�ساعة ،وت�ق��وم بعمليات ال�صيانة التي يحتاجها
الطريق ،كما جرى تو�سعة بع�ض الأجزاء وتعزيز
املنطقة بعنا�صر ال�سالمة املرورية.

االنباط  -عمان

ا�ستقبل رئي�س هيئة الأرك��ان امل�شرتكة
ال �ل ��واء ال��رك��ن ي��و� �س��ف �أح �م��د احل�ن�ي�ط��ي،
يف مكتبه بالقيادة ال�ع��ام��ة ام����س االث�ن�ين،
ال�سفري الربيطاين �إدوارد �أوكدن.

وب �ح ��ث ال � �ل ��واء ال ��رك ��ن احل �ن �ي �ط��ي م��ع
ال �� �س �ف�ير اوك � � ��دن� ،آخ � ��ر ال� �ت� �ط ��ورات ع�ل��ى
ال���س��اح�ت�ين الإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة و�أوج ��ه
ال�ت�ع��اون والتن�سيق يف ع��دد م��ن الق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك يف القوات امل�سلحة
للبلدين ال�صديقني.

التربية :توريد كامل اقتطاعات الموظفين
للضمان متضمنة عالوات الرتب الجديدة
االنباط-عمان

�أكدتوزارةالرتبيةوالتعليم�،أناالقتطاعات
املرتتبة على رواتب جميع موظفيها للم�ؤ�س�سة
العامة لل�ضمان االجتماعي منذ بداية العام
احل� ��ايل ،مت ت��وري��ده��ا ب��ال�ك��ام��ل للم�ؤ�س�سة،
وذلك ح�سب الن�سبة املن�صو�ص عليها يف قانون
ال�ضمان االجتماعي والبالغة 5ر 18باملئة.
وق ��ال ��ت ال� � � ��وزارة يف ب �ي��ان ��ص�ح�ف��ي ام����س
الإثنني� ،إن عملية الت�سديد مل�ؤ�س�سة ال�ضمان
االج�ت�م��اع��ي ،مت��ت م�ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��ام احل��ايل
بواقع 5ر 6باملئة من �إجمايل رواتب املوظفني
مببلغ �إج �م��ايل ب�ل��غ  7م�لاي�ين و  458ال�ف��ا و
 421دينارا ،و  12باملئة من الن�سبة املخ�ص�صة
كم�ساهمة منها عن املوظفني وبلغ حجمها 4
ماليني و  20الفا و  23دينارا.
و�أك� � ��دت ال � � ��وزارة �أن ت���س��دي��د ا� �ش�ت�راك��ات
املوظفني لل�ضمان االجتماعي ،يتم بح�سب
الراتب االجمايل لكل موظف ،وال��ذي ي�شمل
العالوة الفنية املن�صو�ص عليها بنظام اخلدمة

امل��دن �ي��ة وع �ل��اوات ال��رت��ب امل�ن���ص��و���ص عليها
بنظام الرتب والتي مت العمل بها اعتبارا من
بداية العام احلايل ،مبا فيها املبالغ امل�صروفة
ملوظفي الفئة الثالثة.
و�أو� �ض �ح��ت ان �ه��ا زودت امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال�ع��ام��ة
لل�ضمان االجتماعي بكل البيانات عن رواتب
م��وظ�ف�ي�ه��ا اع �ت �ب��ارا م��ن ��ش�ه��ر ك��ان��ون ال�ث��اين
 ،2020مت�ضمنة ال��روات��ب االجمالية الفعلية
لكل موظف ،وم�ضافا اليها العالوات اجلديدة
مبوجب نظام الرتب.
ب��دوره��ا� ،أك ��دت امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان
االج �ت �م��اع��ي �أن �ه��ا ت���س�ل�م��ت ج�م�ي��ع ال�ب�ي��ان��ات
اخل��ا��ص��ة مب��وظ�ف��ي وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم
ورواتبهم االجمالية ح�سب رواتب �شهر كانون
الثاين لعام  ،2020اال ان اعتبارات فنية حالت
دون حتميلها على قاعدة بيانات امل�ؤ�س�سة.
وق��ال��ت امل�ؤ�س�سة� ،إن�ه��ا تعمل بالتعاون مع
وزارة الرتبية والتعليم على معاجلة االم��ور
ال�ف�ن�ي��ة ،و� �ص��وال اىل حت�م�ي��ل ج�م�ي��ع ب�ي��ان��ات
موظفي الرتبية بال�شكل ال�سليم.

اربد :جلسة حوارية لتعزيز التواصل
بين النواب وقواعدهم االنتخابية
االنباط-اربد

نفذت جمعية “�سفراء االن�سانية” و
جمعية “�أردن العطاء” اخلريية بالتعاون
مع مركز “نحن ن�شارك” لتنمية املجتمع
املدين ،اليوم االثنني ،جل�سة حوارية عرب
تطبيق “زووم” لتعزيز قنوات التوا�صل
ب�ي�ن ال � �ن� ��واب وق ��واع ��ده ��م االن �ت �خ��اب �ي��ة
واحل��دي��ث ع��ن تطلعات ال�شباب احلالية
ودورهم يف تعزيز الرقابة املجتمعية.
وحتدث النائب ح�سني ال�شياب ،خالل
اجلل�سة التي ت�أتي �ضمن �أن�شطة م�شروع
“تعزيز قدرات م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
لتح�سني الأداء الربملاين” امل �م��ول من
ال��وك��ال��ة اال� �س �ب��ان �ي��ة ل �ل �ت �ع��اون الإمن��ائ��ي
الدويل واالحتاد الأوروبي ،مع جمموعة

م ��ن ال �ن��ا� �ش �ط�ين ال �� �ش �ب��اب وال �� �ش��اب��ات يف
حم ��اف� �ظ ��ة ارب � � ��د ومم� �ث� �ل ��ي امل ��ؤ� �س �� �س ��ات
ال���ش��ري�ك��ة ،ع��ن �أه�م�ي��ة ت�ع��زي��ز مم��ار��س��ات
امل�ساءلة املجتمعية وزي��ادة التوا�صل بني
ال �ن��واب وق��واع��ده��م االن�ت�خ��اب�ي��ة؛ بهدف
ت�ع��زي��ز م���ش��ارك��ة امل��واط �ن�ين يف الت�شريع
الربملاين والرقابة الربملانية.
و�أ�شار �إىل �أن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
ذات ال�صلة والإع�لام �شركاء يف ت�صويب
امل���س��ارات مل���س��اع��دة ال �ن��واب ع�ل��ى ممار�سة
دوره � ��م ال�ب�رمل ��اين احل �ق �ي �ق��ي ع �ل��ى نحو
يحقق جميع امل�صالح الوطنية.
ي�شار �إىل �أن التحالف املجتمعي ملراقبة
�أداء ال �ن��واب ي�ضم  34م��ؤ��س���س��ة جمتمع
م��دين من ال��دوائ��ر االنتخابية يف جميع
حمافظات اململكة.

إطالق مبادرة مسار مثلث الصيد
السياحي في بادية األزرق
االنباط -الأزرق

�أط�ل�ق��ت حمطة امل�ع��رف��ة  /بلدية الأزرق
خطة عمل حول م�ستقبل التطوير ال�سياحي
يف الأزرق  ،وم��ن �ضمنها م �ب��ادرة “ مثلث
ال���ص�ي��د ال���س�ي��اح��ي “ وال �ت��ي ج ��اءت �ضمن
امللتقى ال��ذي نظمته جمعية �أدالء ال�سياح
الأردنية.
ومت تنظيم امللتقى بالتعاون ما بني مبادرة
درب الوئام ومنتدى ياجوز الثقايف ،واحتاد
الكتاب والأدب��اء الأردنيني واحتاد امل�ؤرخني،
وع��دد م��ن اجل��ام�ع��ات الأردن �ي��ة وم�ؤ�س�سات
واحتادات وهيئات ثقافية وجمعيات خريية،
وامل�ج�ت�م��ع امل�ح�ل��ي يف الأزرق .و�أك� ��د رئي�س
بلدية الأزرق املهند�س م��روان ا�سعيد جناح
جتربة ال�سياحة البيتية املطبقة يف الأزرق
ح ��ال �ي �اً ،و�أه �م �ي ��ة امل �ن �ت �ج��ات ال �� �س �ي��اح �ي��ة يف
الأزرق ،م�شرياً اىل �أهمية امللتقى ال�ه��ادف
�إىل ت�شجيع وت��روي��ج ال�سياحة ال��داخ�ل�ي��ة .
وب�ي�ن وزي ��ر ال��دول��ة الأ� �س �ب��ق ط��ه الهباهبة
�أه �م �ي ��ة ال �ت �� �ش��ارك �ي��ة ل �ت �ن �� �ش �ي��ط ال �� �س �ي��اح��ة
الداخلية واملبادرات التي ت�ستهدف ال�سياحة
ال �� �ص �ح��راوي��ة و�إف� � ��ادة امل�ج�ت�م�ع��ات امل�ح�ل�ي��ة،
م�شيدا مببادرات جاللة امللك يف هذا املجال
لتنمية اقت�صاديات ال�سياحة الداخلية.
وحت � � � ��دث رئ � �ي � ��� ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ع �ل �م �ي��ة
التنظيمية� ،أ��س�ت��اذ علم الآث ��ار يف اجلامعة
الها�شمية الدكتور حممد وهيب عن اخلطة
اال�سرتاتيجية للتطوير ال�سياحي يف الأزرق
ال �ت��ي ي�ت��م �إع ��داده ��ا  ،وم��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ما

بني جمعية �أدالء ال�سياح الأردنية واجلهات
امل�شاركة مع بلدية الأزرق.
ك �م��ا حت ��دث ع��ن م� �ب ��ادرة م�ث�ل��ث ال���ص�ي��د
ال�سياحي ال�ت��ي ت�شتمل ع�ل��ى ق�صري عمرة
 ،وحممية ال���ش��وم��ري ،وامل�صائد احلجرية
املنت�شرة يف ربوع البادية الأردنية.
و� �ش��دد حم�م��د ح �م��اد ،م��ن ج�م�ع�ي��ة �أدالء
ال���س�ي��اح الأردن� �ي ��ة ،ع�ل��ى � �ض��رورة االه�ت�م��ام
بالواحة وال�صحراء كمنتج �سياحي تدعمه
اجلمعية لتحويل الأزرق �إىل نقطة جذب
رئي�سية.
ب � � ��دوره � �� ،ش ��دد م ��دي ��ر م �ن �ت��دى ي��اج��وز
الثقايف فريد ال�شريدة على اهمية ا�ستمرار
التن�سيق وال�ت�ع��اون للربط م��ا ب�ين مكونات
املنتج ال�سياحي يف منطقة الأزرق وتطويره
ودميومته وربطه مع حمافظة الزرقاء .
ورك� � ��ز ال� �ب ��اح ��ث ال ��دك� �ت ��ور ف �ي �� �ص��ل �أب ��و
ال���س�ن��د���س ع�ل��ى � �ض��رورة االه �ت �م��ام ب��امل�ي��زات
ال�ن���س�ب�ي��ة ل �ل ��أزرق  ،ك��ون �ه��ا م�ن�ط�ق��ة رط�ب��ة
ون� ��ادرة وج��اذب��ة ل�ل���س�ي��اح وواع� ��دة يف جم��ال
ال�سياحة ال�صحراوية.
ول �ف��ت ال �ب��اح��ث ال��دك �ت��ور ع�ب��د ال��رح�م��ن
دع�ي�ب����س �إىل �أه�م�ي��ة رب��ط امل�ن�ت��ج ال�سياحي
الأث� � � ��ري م ��ع ب �ق �ي��ة امل �ن �ت �ج��ات ال �� �س �ي��اح �ي��ة
املتواجدة بالأزرق .
وزار امل���ش��ارك��ون يف امللتقى قلعة الأزرق
وحم �م �ي��ة الأزرق امل��ائ �ي��ة ،وم ��وق ��ع ��ش�ج��رة
البقيعوية وال�ت��ي ذك��ر ان ال��ر��س��ول الكرمي
ا��س�ت�ظ��ل ب�ه��ا �أث �ن��اء رح�ل�ت��ه ب�ق��اف�ل��ة الإي�ل�اف
القر�شي �أثناء عبوره �أر�ض اململكة.
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موكدا دعم الحكومة لتعزيز استقاللية ديوان المحاسبة

الرزاز :نسعى إلى مصلحة وطنية عليا في حماية المال العام
االنباط-عمان
�أكد رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز دعم
احلكومة الكامل لتعزيز ا�ستقاللية عمل ديوان
املحا�سبة للقيام بدوره الرقابي يف حماية املال
العام من �أي جتاوزات �أو �سوء ا�ستخدام .
وق��ال رئي�س ال� ��وزراء ،خ�لال زي��ارت��ه ام�س
االث �ن�ين �إىل دي ��وان امل�ح��ا��س�ب��ة ول�ق��ائ��ه رئي�س
الديوان الدكتور عا�صم ح��داد وكبار موظفي
ال� ��دي� ��وان ،ب �ح �� �ض��ور وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �� �ش ��ؤون
رئا�سة ال ��وزراء �سامي ال ��داوود ووزي��ر الدولة
ل�ش�ؤون االع�ل�ام �أجم��د الع�ضايلة� ،إن جاللة
امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين ي��وج��ه ه ��ذه احل�ك��وم��ة
كما احل�ك��وم��ات ال�سابقة لبناء وت�ع��زي��ز دول��ة
امل�ؤ�س�سات التي تت�ضمن جانبا تنفيذيا تكون
احل�ك��وم��ة م���س��ؤول��ة ع�ن��ه وتتحمل م�س�ؤولية
�أدائها وجانبا رقابيا مهما هدفه حماية املال
العام من �أي جتاوزات مهما كانت.
و�أ��ش��ار ال��رزاز �إىل النقلة النوعية يف عمل
ال ��دي ��وان وت �ط��وي��ر م�ن�ه�ج�ي��ة ال �ع �م��ل يف ب�ن��اء
ال �ق��درات امل�ؤ�س�سية ل��دى ال� ��وزارات وال��دوائ��ر
الر�سمية للتعامل �أوال ب��أول مع ا�ستي�ضاحات
ال��دي��وان وال�ع�م��ل على ت�صويبها ومعاجلتها
ب�شكل �شهري بعد �أن ك��ان��ت ت�ق��اري��ر ال��دي��وان
ت�صل احلكومة بعد �أك�ث�ر م��ن �سنة وبالتايل
ت���ص�ب��ح ع�م�ل�ي��ة ال�ت���ص��وي��ب مل �خ��ال �ف��ات ق��دمي��ة
ي���ص�ع��ب م �ع �ه��ا يف ب �ع ����ض الأح � �ي� ��ان م�لاح�ق��ة
الأ�شخا�ص املراد م�ساءلتهم .
وقال رئي�س الوزراء �إنه ،ومن هذا املنطلق،
ج��رى ت�صويب ت�ق��اري��ر ال��دي��وان ع��ن الأع ��وام
ال �ث�ل�اث��ة امل��ا� �ض �ي��ة وح��ال �ي��ا جت� ��ري م��راج �ع��ة
ا�ستي�ضاحات الديوان �شهرا ب�شهر وت�صويبها
ب�شكل �شهري ويف حال وجود خمالفات �أو �سوء
ا�ستخدام حتول �إىل هيئة النزاهة �أو الق�ضاء،
الفتا �إىل �أن جمموع قرارات اال�سرتداد للمال
العام نتيجة هذه اال�ستي�ضاحات يف عام 2019
بلغت حوايل  92مليون وحتويل  33ملفا لهيئة
النزاهة و 20ق�ضية للق�ضاء .
و�أث �ن��ى رئ�ي����س ال � ��وزراء ع�ل��ى اجل �ه��ود التي
ي�ب��ذل�ه��ا ال�ف��ري��ق احل�ك��وم��ي امل�ك�ل��ف بت�صويب
املخالفات ال��واردة يف تقارير دي��وان املحا�سبة،
برئا�سة وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون رئا�سة ال��وزراء
مل�ت��اب�ع��ة اال��س�ت�ي���ض��اح��ات وخم��اط�ب��ة ال� ��وزارات
وامل��ؤ��س���س��ات الر�سمية لت�صويبها �أوال ب ��أول،
م�ؤكدا �أن �سرعة اال�ستجابة يف معاجلتها ت�سهم
يف ت�صويب ق��رارات تكون قد �صدرت ولكن مل
تنفذ بعد .
و�أك��د ال��رزاز �ضرورة التوا�صل مع املواطن
واالف �� �ص��اح ب���ش�ك��ل ك��ام��ل ح ��ول �آل �ي��ات العمل
وح �م��اي��ة امل � ��ال ال� �ع ��ام ال � ��ذي ي �ع �ن��ي امل ��واط ��ن
ب��ال��درج��ة االوىل و�أوج � ��ه ان �ف��اق��ه و�إج � ��راءات

مركز البحوث الزراعية ..
همة فوق القمة
سامر نايف عبد الدايم

 92مليون مجموع قرارات االسترداد للمال العام في 2019
مراجعة استيضاحات الديوان وتصويبها تتم بشكل شهري
ال��رق��اب��ة وامل�ح��اف�ظ��ة عليه مثلما �أك ��د �أهمية
توعية املواطن ممن ميتلك معلومة �أو �شكوى
�أو اب�لاغ لإي�صالها ل��دي��وان املحا�سبة �أو هيئة
النزاهة ومكافحة الف�ساد �أو �أي جهة �أخ��رى،
م�ضيفا “ نحن م��درك��ون �أن �أدوارن� ��ا تختلف
ولكن ن�سعى جميعا �إىل م�صلحة وطنية عليا يف
حماية املال العام “ .
وج��دد رئي�س ال��وزراء ت�أكيد دع��م احلكومة
ل ��دي ��وان امل �ح��ا� �س �ب��ة مل��زي��د م ��ن اال��س�ت�ق�لال�ي��ة
ومتكينه من العمل ،وفقا لأف�ضل املمار�سات
العاملية .
و�أ ّك��د وزي��ر ال�دّول��ة ل�ش�ؤون رئا�سة ال��وزراء
� �س��ام��ي ال� � � ��داوود  /رئ �ي ����س ال �ف��ري��ق امل �ك � ّل��ف
بت�صويب املخالفات ال ��واردة يف تقارير دي��وان
امل�ح��ا��س�ب��ة،ب��دوره� ،أنّ توجيهات ج�لال��ة امللك
عبد اهلل الثاين مبحاربة الف�ساد وحماية العام
واحل �ف��اظ ع�ل��ى م �ق �دّرات ال��وط��ن غ��اي��ة يعمل
اجلميع من �أجلها.
وث ّمن الداوود حر�ص رئي�س الوزراء الدكتور
عمر ال��رزّاز ومتابعته احلثيثة لعمل الفريق،
وفقا للنهج اجلديد للتعامل مع تقارير ديوان
املحا�سبة ،وال��ذي �أف�ضى �إىل ت�صويب تقارير
ّ
للخطة
الأع ��وام  2017و 2018و2019م ،وفقا
الزمن ّية التي ح�دّده��ا رئي�س ال��وزراء و�أ�شرف
على تنفيذها �شخ�ص ّياً ،بالإ�ضافة �إىل ت�صويب
ا�ستي�ضاحات عام 2020م �شهر ّياً ،والتي انتهى
ال�ف��ري��ق م��ن ت�صويبها حتى نهاية �شهر �أ ّي��ار
املا�ضي ،وجنم عنها حتويل خمالفات �إىل هيئة
النزاهة ومكافحة الف�ساد ،والق�ضاء ،و الأموال

العامة ال�سرتداد املبالغ املرتتّبة عليها� ،إ�ضافة
ّ
�إىل ت�صويب خمالفات ب�شكل كامل.
ولفت �إىل �أنّ تقارير دي��وان املحا�سبة قبل
ع��ام 2018م ك��ان��ت تناق�ش حت��ت ق� ّب��ة ال�برمل��ان
لأ ّي ��ام طويلة ،وك��ان��ت املخالفات ال ��واردة فيها
تثري ال ��ر�أي ال�ع��ام لأ ّن�ه��ا مرتاكمة وال يجري
اتخاذ �إج��راءات حيالها ،رغم �أنّ العديد منها
ي�ش ّكل اع �ت��دا ًء ع�ل��ى ال� ��ر�أي ال �ع��ام؛ ل�ك��ن وفقا
للنهج اجلديد القائم على املراجعة ال�شهر ّية
�أدّى ذلك �إىل انخفا�ض هذه املخالفات ب�شكل
ملحوظ ،وم� ّك��ن احلكومة م��ن ا� �س�ترداد امل��ال
العام ب�شكل فوري.
و�أ� �ش��ار ال� ��داوود �إىل وج ��ود ع��دد ك�ب�ير من
امل ��ؤ�� ّ�س �� �س��ات وال ��دوائ ��ر مل ت���س� ّ�ج��ل ب�ح� ّق�ه��ا �أيّ
خمالفة بف�ضل تفعيل �أدوار وح��دات الرقابة
الداخل ّية يف جميع امل� ّؤ�س�سات ،م�ؤ ّكداً �أنّ عمل
ال �ف��ري��ق م���س�ت�م� ّر ب �ك� ّ�ل ��ش�ف��اف� ّي��ة وم���ص��داق� ّي��ة
وحياد.
و�أكد رئي�س ديوان املحا�سبة الدكتور عا�صم
ح� ��داد �أن ال �ت �ع��دي�لات الأخ �ي��رة ع �ل��ى ق��ان��ون
الديوان منحته مزيدا من اال�ستقاللية واملنعة
للحفاظ على املال العام.
وك�شف �أن عدد املخرجات الرقابية ال�صادرة
عن دي��وان املحا�سبة ،منذ بداية العام احلايل
وحتى  30حزيران ،بلغ ما جمموعه  74خمرجا
رقابيا ،مثلما بلغ عدد اجلهات املخالفة والتي
�صدر بح�ساباتها خمرجات رقابية  39وزارة �أو
دائرة .
و�أع� �ل ��ن ح � ��داد �أن ال ��وف ��ر امل � ��ايل امل�ت�ح�ق��ق

خ�لال ذات ال�ف�ترة م��ا جمموعه 2ر 14مليون
دينار متثلت يف تخفي�ض للنفقات �أو زي��ادة يف
االي��رادات كما جرى �صدور  6قرارات حت�صيل
وا��س�ترداد �أم��وال عامة �صرفت دون وج��ه حق
لغاية � 31أيار . 2020
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ��ه ج��رى حت��وي��ل  8موا�ضيع
�إىل هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد وحتويل
مو�ضوعني �إىل الق�ضاء وحت��وي��ل ملف واح��د
�إىل ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا مل�سائلة ر�ؤ� �س��اء و�أع���ض��اء
املجال�س البلدية .
ول �ف��ت اىل ان امل �� �ش��روع اجل��دي��د ل��دي��وان
املحا�سبة املتمثل بتطوير وحت��دي��ث �أ�ساليب
عمل وح��دات الرقابة الداخلية وتعزيز دورها
يف الدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية بالتعاون مع
وزارة املالية و�إدارة تطوير الأداء امل�ؤ�س�سي يف
رئا�سة الوزراء� ،إ�ضافة �إىل تقدمي تقارير دورية
للحكومة عن عمل ه��ذه ال��وح��دات ،م�ؤكدا �أن
منهجية ال��دي��وان �أ�صبحت تعتمد على مبد�أ
ال�ت��دق�ي��ق ال���ش�م��ويل ال��دول �ي��ة ال �ت��ي ت�ستخدم
املعايري الدولية للتدقيق بدال من الأ�ساليب
التقليدية.
كما �أ�شار �إىل �أن الديوان يطور خطة تدقيق
للم�ؤ�س�سات اخلا�ضعة للرقابة ب�شكل �سنوي،
من خالل الرتكيز على املخاطر و�إجناز عملية
التدقيق بكفاءة وع��دد �أق��ل ،مثنيا على ق��رار
رئي�س ال� ��وزراء بت�شكيل جلنة وزاري ��ة ملتابعة
ا�ستي�ضاحات الديوان كل ع�شرة �أيام مما �ساعد
على زيادة كفاءة حت�صيل املال العام ومعاجلة
التجاوزات.

بالرغم من �أهمية القطاع الزراعي يف اململكة الأردن�ي��ة الها�شمية اقت�صادياً وبيئياً� ،إال انـه
يواجه حتديات كبرية �أهمها حمدودية مـوارد امليـاه و الظروف املناخية و ال�سيا�سـات الزراعيـة،
�إ�ضـافة �إلـى تفتيت ملكية الأرا�ضي الزراعيـة والتعدي العمراين عليها وارتفاع النمو ال�سكاين.
يتمتع املركز الوطني للبحث والإر�شاد الزراعي بــدور �أ�سا�ســي فــي تطــوير الزراعــة مــن خالل
اعتمــاد منهجيات البحــوث الزراعيــة ،اخـذاً بعني االعتبار �أهميـة الأبعاد االجتماعية والبيئية
واالقت�صادية املحليــة.
كمــا يعمــل املركــز علــى تعزيز العالقــة مـع امل�ؤ�س�ســات الوطنيــة والإقليمية والدوليــة مبــا
ي�ســاهم فــي تــوفري الإمكانات التمويلية والفنية لتنفيذ امل�شاريع ونقل التقنيات و النتائج من
خالل جهاز الإر�شاد الزراعي.
يعترب امل��رك��ز الوطني للبحث والإر� �ش��اد ال��زراع��ي ال��ذراع العلمي ل��وزارة ال��زراع��ة ،والواجهة
الوطنية الأب��رز للبحث العلمي التطبيقي والإر�شاد الزراعي ،ويعمل على تنفيذ �أبحاث زراعية
ون�شر التكنولوجيا احلديثة بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات املحلية والإقليمية والدولية ذات ال�صلة .
ينقل نتائجها جهاز �إر�شادي فاعل اىل املزارعني والتي تنه�ض بالقطاع الزراعي يف خمتلف مناطق
اململكة ب�أ�ساليب حديثة تراعي املحافظة على البيئة.
�ساهم املركز يف تطوير مهارات املزارعني كذلك عملت الربامج الإر�شادية يف املركز على تطوير
مهارات املزارعني من الن�ساء الريفيات وحت�سني ظ��روف معي�شتهم و�أمنهم الغذائي من خالل
ب��رام��ج ت��دري��ب الفئات امل�ستهدفة ا�شتملت على تطبيق �أف�ضل املمار�سات ال��زراع�ي��ة يف ب�ساتني
الفاكهة والزيتون واملحا�صيل احلقلية وتربية النحل والتو�سع يف برامج احلديقة املنزلية و زراعة
الأ�سطح� ،إ�ضافة اىل برامج تدريبية يف الت�صنيع الغذائي و�إدارة ال�ثروة احليوانية وا�ستزراع
الأ�سماك.
�أما بخ�صو�ص بناء ق��درات العاملني يف املركز واملزارعني يف خمتلف مناطق اململكة وحت�سني
مهاراتهم الفنية فقد مت تنفيذ العديد من ال��دورات .كما قام املركز بتنفيذ ع��ددا من ال��دورات
التدريبية املتقدمة يف خمتلف املجاالت.
نرفع ال�شكر والتقدير �إىل مدير ع��ام املركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور ن��زار حداد
وكافة الن�شامى العاملني يف املركز على جهودهم يف جمال البحث العلمي الزراعي حيث �أ�صبح
املركز حمط اهتمام العديد من الدول يف خمتلف �أرجاء العامل .

الخدمات الطبية تطلق خدمة تنسيق
التحويالت الطبية إلكترونيا
االنباط-عمان
�أطلقت مديرية اخلدمات الطبية امللكية،
�شعبة تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات الطبية ،ام�س
االث�ن�ين ،خدمة تن�سيق التحويالت الطبية
بني امل�ست�شفيات التابعة لها �إلكرتونيا.
وجاء �إطالق اخلدمة ت�سهيال للإجراءات
املتبعة م��ع امل��راج�ع�ين ال��ذي��ن حت�صلوا على
حتويل طبي م��ن امل�ست�شفيات الطرفية �إىل
مدينة احل�سني الطبية ،لتمكينهم من حجز
م��وع��د امل��راج�ع��ة �إل�ك�ترون�ي��ا قبل مراجعتهم

امل�ست�شفى؛ �ضمانا لتطبيق ال�سالمة العامة،
وحتقيقا ملفهوم التباعد االجتماعي حفاظا
على �صحة و�سالمة املراجعني.
وبعد �إط�لاق هذه اخلدمة� ،أ�صبح ب�إمكان
امل��راج�ع�ين �إر� �س��ال التحويالت املر�ضية عرب
هواتفهم الذكية ،حيث يتم ا�ستقبال التحويل
واج��راء ال�لازم ،و ُي َب ّلغ املري�ض وامل��راج��ع من
خالل �صفحته اخلا�صة عرب املن�صة ،و�سي�صله
�إ�شعار ب�أي حتديثات تتعلق بالتحويل اخلا�ص
ب��ه م��ن خ�لال امل��وق��ع الإل �ك�تروينwww. :
.RoyalMedicalServices.com

صفر « كورونا»  ..توقعات بعودة الحياة الى طبيعتها قريبا
االنباط-عمان
�أعلنت وزارة ال�صحة ت�سجيل  4حاالت غري حملية
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستج ّد يف الأردن ام�س االثنني،
لريتفع العدد الإجمايل للإ�صابات منذ بدء الوباء
�إىل .1183
وت��وزع��ت احل ��االت الأرب� ��ع اجل��دي��دة وف��ق امل��وج��ز
الإعالمي ال�صادر عن رئا�سة ال��وزراء ووزارة ال�صحة
على النحو الآت ��ي 3 :ح ��االت لأردن �ي�ي�ن ق��ادم�ين من
اخل� � ��ارج ،مم ��ن ي�ق�ي�م��ون يف ف �ن ��ادق احل �ج��ر ( 2من
ال�سعوديّة ،و  1من الواليات املتحدة الأمريكيّة) ،وحالة
واحدة ل�سائق �شاحنة �أردين ،قادم عرب حدود العمري.
ك�م��ا ���سُ ��جِّ �ل��ت  11ح��ال��ة ��ش�ف��اء ج ��اءت تفا�صيلها
ك��ال�ت��ايل 5 :ح��االت يف م�ست�شفى الأم�ي�ر ح�م��زة ،و6

ح��االت يف منطقة العزل املخ�صّ �صة مل�صابي كورونا
مبنطقة البحر امليّت.
و أ���ش��ار املوجز �إىل �إج��راء  5746فح�صاً خمرب ّياً،
لي�صبح �إجمايل عدد الفحو�صات التي �أجريت منذ
بدء اجلائحة وحتى الآن  471801فح�صاً.
و أ�ك��دت ال ��وزارة �أ ّن خطر ال��وب��اء ما زال موجوداً
رغ��م انخفا�ض ع��دد الإ��ص��اب��ات ،داع�ي��ة اجلميع �إىل
�ضرورة التقيّد ب�إجراءات الوقاية ،وارتداء الكمّامات،
والتباعد اجل�سدي ،وا�ستخدام تطبيق "�أمان" للتنبيه
يف ح��ال خمالطة �أ�شخا�ص م�صابني ،وامل�ساهمة يف
الك�شف عن ح��االت الإ�صابة  -ال ق�دّر اهلل  -يف وقت
مب ّكر.
ك�م��ا ال � ��وزارة �أك� ��دت �أه �م � ّي��ة تطبيق "�صحتك"
ال��ذي ي��زوّد م�ستخدميه ب�أحدث املعلومات والأخبار

واالكت�شافات املتع ّلقة بفريو�س ك��ورون��ا يف ال�ع��امل،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل اح �ت��وائ��ه ع �ل��ى �إر� � �ش� ��ادات ��ص�ح� ّي��ة
وحت��ذي��رات وتنبيهات تتع ّلق مب���س�ت�ج�دّات احل��ال��ة
الوبائيّة.
م��ن جهته �أك ��د ال�ن��اط��ق با�سم اللجنة الوطنية
لالوبئة الدكتور نذير عبيدات على �ضرورة اج��راء
درا��س��ات معمقة قبل فتح قطاعات ج��دي��دة حتى يف
حال عدم ت�سجيل ا�صابات كورونا حملية ملدة  10ايام
متتالية ودخول اململكة مرحلة "اخلطر املنخف�ض".
وقال عبيدات يف ت�صريحات �صحفية �إن الو�صول
اىل  10اي��ام دون ا��ص��اب��ات حملية ي��ؤك��د �أن الو�ضع
ال��وب��ائ��ي م��ري��ح وم�ستقر وحينها ال ب��د م��ن اع��ادة
التفكري بفتح قطاعات جديدة واعادة الن�شاط اليها
بح�سب م�صفوفة الو�ضع الوبائي.

وب�ين �أن يف ال��وق��ت ذات��ه هناك بع�ض القطاعات
ت�شكل عودتها خ�ط��ورة كبرية على الو�ضع الوبائي
ولذلك ال بد من درا�سة معمقة ،خ�صو�صا يف ظل زيادة
اعداد اال�صابات يف املنطقة والدول املحيطة.
وحذر عبيدات من دخول ا�صابات من خارج اململكة
اىل الداخل.
وب�ح���س��ب م�صفوفة ال���ص�ح��ة ل�ل��و��ض��ع ال��وب��ائ��ي،
ترفع كافة ا�شكال احلظر �أو الإغ�لاق��ات يف املنطقة
اخل�ضراء ،ويتم الرتكيز على التعايف امل�ستدام.
وت �ك��ون جميع الأن���ش�ط��ة مفتوحة مب��ا يف ذل��ك،
امل��دار���س وري��ا���ض الأط �ف��ال واحل�ضانات واملخيمات
ال�صيفية .وامل�ساجد والكنائ�س .وح�ف�لات الزفاف
وق ��اع ��ات الأف� � � � ��راح ،وال� � �ع � ��زاء ،وت �ن �ظ �ي��م امل �ع��ار���ض
واحل�ف�لات .واجلامعات والكليات ومراكز التدريب

امل �ه �ن��ي .ودور ال���س�ي�ن�م��ا .وامل� �ع ��ار� ��ض وامل � ��ؤمت� ��رات
(االج �ت �م��اع��ات وامل � ��ؤمت� ��رات وامل �ع��ار���ض ال�ف�ع��ال�ي��ات
الثقافية واملهرجانات) .واملراكز التدريبية والثقافية.
واحل�م��ام��ات ال�شرقية .واحل��دائ��ق العامة واملتاحف
ومدن الألعاب و�أماكن الرتفيه .والأن�شطة ال�شبابية.
كما ترفع القيود عن الفعاليات االجتماعية ،اما
ال�سفر فيكون وفق معايري وزارة ال�صحة وال�سياحة
وجلنة الأوبئة ،وخلية الأزمة.
وي�سمح لو�سائل النقل العمل بقدرتها الت�شغيلية
الكاملة.
ويف ح��ال دخ��ول املرحلة اخلطر املنخف�ض ت�ؤكد
امل���ص�ف��وف��ة ع�ل��ى �إج � ��راء ف�ح��و��ص��ات  PCRب��زخ��م
عالٍ وبن�سبة  ٪70من قدرة القطاع ال�صحي ،و�إبقاء
�إجراءات تتبع املخالطني بن�سبة  %100من قدرة فرق

التق�صي الوبائي ،ا�ضافة اىل �إجراء فحو�صات طبية
لأع��داد كبرية ج��دا ،وفحو�صات ع�شوائية يف جميع
�أنحاء اململكة ب�شكل دوري.
ك�م��ا ت ��ؤك��د ع�ل��ى اال� �س �ت �م��رار يف تطبيق معايري
و�إجراءات التباعد االجتماعي.
ً
كما ق��ال �إن م��دة احلجر ما زال��ت  14يوما حيث
تعترب �أق�صى م��دة لظهور �أع��را���ض فريو�س كورونا
امل�ستجد بعد �إ�صابة ال�شخ�ص ،كما تعترب �أق�صى مدة
لفرتة ح�ضانة الفريو�س.
و�أ ّكد عبيدات يف ت�صريحات �صحفية � ،أنه "ميكن
م�ستقب ًال �أن يكون ج��زء م��ن احلجر م�ؤ�س�سياً (يف
الأم��اك��ن املخ�ص�صة للحجر) وح�ج��ر م��ن ن��وع �آخ��ر
ب��ا��س�ت�خ��دام الإ�� �س ��وارة الإل �ك�ترون �ي��ة ،وه ��ذا م��ره��ون
بنجاعة الإ�سوارة الإلكرتونية".

 27منها للمعونة الرواتب وال مصاريف للجنة و ال يخضع لرقابة ديوان المحاسبة

 86مليون مجموع التبرعات لـ «همة وطن»
االنباط-عمان
خ�م����س وخ�م���س�ين ��ص�ف�ح��ة ت���ض�م�ن��ت �أج��اب��ات
احل�ك��وم��ة م��ن خ�ل�ال رئي�س جلنة ��ص�ن��دوق همة
وط��ن عبد الكرمي الكباريتي ورئي�س جلنة ادارة
ح���س��اب اخل�ي�ر رمي �أب ��و ح���س��ان وحم��اف��ظ البنك
امل��رك��زي د.زي � ��اد ف��ري��ز ورئ�ي����س دي� ��وان املحا�سبة
ع��ا��ص��م ح ��داد ع�ل��ى ا�سئلة ال�ن��ائ��ب دمي��ة طهبوب
املتعلقة ب�صندوق همة وطن وال�صناديق التابعة له
والتربعات التي تلقاها
و ت�ضمنت اال�سئلة البنود التاليه :
 .١م ��ا ه ��ي امل � �ب � ��ادرات ال �ت��ي ن �ف��ذت �ه��ا �أج �ه��زة
وم��ؤ��س���س��ات احل �ك��وم��ة وال �� �ش��رك��ات امل�م�ل��وك��ة لها
وامل�ساهمة بها منذ �صدور الإرادة امللكية بالعمل
بقانون الدفاع ،مع بيان كل مبادرة واجلهة القائمة
على تنفيذها ؟
 .٢م��ا ه��و جم�م��وع امل�ب��ال��غ ال�ت��ي مت جمعها يف
�صندوق همة وطن ب�أفرعه الثالثة  :ح�سابات املائة
�أل��ف و زي��ادة ،ح�ساب وزارة ال�صحة ،ح�ساب اخلري
لوزارة التنمية االجتماعية منذ ت�أ�سي�سه حتى الآن،
ومن هي اجلهات املتربعة وما قيمة تربع كل جهة؟
 .٢م��ا جم�م��وع امل�ب��ال��غ ال�ت��ي مت �صرفها و من
اجلهات التي �صرفت �إليها ،مع بيان ما �صرف لكل
م�س�ؤول ،وما هي �شروط و�ضوابط ال�صرف؟
 .٣هل هناك اي م�صاريف ت�شغيلية او روات��ب

او مكاف�أت يتم �صرفها للقائمني على ال�صناديق
والعاملني فيها ،وكم تبلغ ،مع بيان ذلك بالتف�صيل
لكامل العاملني ،ولكل واحد على حدا ؟
 .٤ه��ل �ستخ�ضع ال���ص�ن��ادي��ق ل��رق��اب��ة دي ��وان
املحا�سبة؟
 .٥اىل متى �سي�ستمر عمل ال�صناديق؟
وب�ي�ن دول ��ة ال�ك�ب��اري�ت��ي ب�صفته رئ�ي����س اللجنة
ال���ص�ن��دوق ان جم�م��وع ال�ت�برع��ات لل�صندوق لغاية
 ٢٠٢٠-٥-٣١بلغت  ٨٦٣٦٩٣٤٦دينارا باال�ضافة اىل
التزامات من متربعني بقيمة  ٦٩٥٥٢٥١دينارا ,وقدم
ك�شفا بثماين �صفحات ب�أ�سماء املتربعني لل�صندوق
وعن املبالغ امل�صروفة �أو�ضح دولته انه مت �صرف
 ٢٧مليون ل�صندوق املعونه الوطنية لدعم عمال
املياومة والعاملني يف قطاعات العمل غري املنظم،
كما ومت �صرف مبلغ  ١مليون دينار حل�ساب تكية
ام علي لربنامج الدعم الغذائي امل�ستدام الذي يطعم
� ٣٠٠٠٠أ�سرة من غري املنتفعني من �صندوق املعونة
ومت �صرف  ١مليون للهيئة اخلريية الها�شمية
االردنية لدعم الأ�سر العفيفة وعمال املياومة من
غري املنتفعني من �صندوق املعونة والتكية ،ومت من
خالل الهيئة وادارة ال�ش�ؤون الفل�سطينية تغطية
الأ�سر يف املخيمات الفل�سطينية
وه�ن��ا تت�سائل طهبوب امل يكن م��ن الأج��دى
ج�م��ع ه ��ذه ال�ه�ي�ئ��ات جميعها م��ع ال� � ��وزاره حتت
مظلة واح��دة توفر ق��اع��دة بيانات دقيقة للأ�سر

العفيفة والعمال بحيث ت�ضمن و�صول امل�ساعدات
مل�ستحقيها دون تكرار او ازدواج�ي��ه و دون ت�شتيت
للجهد و املال؟!
و�أك��د الكباريتي ردا على �س�ؤال طهبوب انه ال
يتم ��ص��رف اي م�ك��اف��آت او روات ��ب و ال ت��وج��د اي
م�صاريف ت�شغيليه للجنة ادارة ح�ساب التربعات
ل�صندوق همة وطن
وبخ�صو�ص ح�ساب اخل�ير وه��و لي�س ح�سابا
جديدا كما تبني �أجابت معايل رمي �أبو ح�سان ان
احل�ساب من�ش�أ يف وزارة التنمية االجتماعية منذ
ع� ��ام ٢٠١٠و م���ص��ادر متويله ه��ي ت�برع��ات رئي�س
ال � ��وزراء وا��ص�ح��اب امل �ع��ايل ال � ��وزراء واي ت�برع��ات
يوافق عليها معايل وزي��ر التنمية ،وخم�ص�صاته
املالية مدرجة �ضمن �أمانات ال��وزاره لدى البنك
امل��رك��زي ،وحاليا يتم التربع للح�ساب عن طريق
االي��داع املبا�شر يف البنك او بالتحويل عن طريق
احل�سابات البنكية ،او من خالل التحويل الدويل
ع��ن ط��ري��ق  IBANاو ال �ت�برع امل�ب��ا��ش��ر ل ��وزارة
التنمية او من خالل اي فواتريكم
وا�ضافت يف جوابها ال�سئلة طهبوب ان��ه تقرر
مبوجب ام��ر دف��اع رق��م  ٤ل�سنة  ٢٠٢٠اال�ستمرار
ب��احل���س��اب واع �ت �م��اده ك ��أح��د ح���س��اب��ات ه�م��ة وط��ن
بلجنة ادارة م�ستقلة و تقوم وزارة التنمية ب��إدارة
�سر هذه اللجنة ويعمل عدد من مدراء املديرات يف
الوزاره ك�ضباط ارتباط مع اللجان الفرعية الدارة

احل�ساب
وتقول طهبوب هنا تتكرر املالحظة عن احلاجة
اىل ا�ستحداث جل��ان ادارة ج��دي��دة الدارة ح�ساب
قدمي موجود يف وزارة التنمية منذ ع�شرة �سنني؟!
امل تكن الوزارة ت�ستطيع ادارته و تفعيله كما كانت
تفعل ام انها منا�صب و م�سميات واجبة اال�ستحداث
دون حاجة حقيقية اليها؟
�أما عن قيمة التربعات املقدمة حل�ساب اخلري
م�ن��ذ ب��داي��ة ازم ��ة ك��ورون��ا فبلغت بح�سب ج��واب
معاليها  ٢٣٤٠١٠٥د مت ا�ستالمها بك�شوفات تربع،
اما امل�صروفات فبلغت  ٧٦٦٦٠٠د مت �صرفها بقرار
من جلنة ادارة احل�ساب مت املوافقة عليه من رئا�سة
الوزراء ب�صرف م�ساعدات نقدية عاجلة مببلغ ٥٠
د لكل �أ�سرة فرد من الذكور واالناث عن �شهر �أيار
 ٢٠٢٠و مت ح�صرها م��ن خ�لال ال�سجل امل��وح��د و
بلغت � ١٥٣٣٢أ�سرة
و�أكدت معايل الوزيرة ذات معلومة دولة مدير
ال�صندوق ان��ه مل يتم �صرف اي نفقات ت�شغيليه
او روات��ب من خم�ص�صات احل�ساب وان عمل ادارة
جلنة احل�ساب تطوعي وال تتقا�ضى اي بدل مايل
عليه
�أما بخ�صو�ص املراقبة على ال�صندوق ف�أجابت
م �ع��ايل ال ��وزي ��رة ان جل�ن��ة ادارة احل �� �س��اب قامت
با�ستدراج عرو�ض من عدة �شركات تدقيق ح�سابات
معتمدة ووفق ا�س�س مفا�ضلة وا�ضحة عينت اللجنة

ال �� �س��ادة ��ش��رك��ة ك��ي ب��ي ام ج��ي ك�م��دق��ق ح�سابات
م�ستقل حل�ساب اخلري دون مقابل مايل كما جاء
يف عر�ض ال�شركة
اما جواب معايل مدير البنك املركزي عن �س�ؤال
طهبوب بخ�صو�ص املبادرات احلكومية منذ بداية
ازمة كورونا فتمثلت باالجراءات التاليه:
 .١ت�أجيل �أق�ساط الت�سهيالت االئتمانيه لعمالء
القطاعات االقت�صاديه من �شركات و افراد على ان
يتم العمل باالجراءات حتى نهاية  ،٢٠٢٠و قد بينت
اجابة معاليه ان  ٤٠٠الف مقرت�ض ا�ستفادوا من
ه��ذا الت�أجيل مببالغ و�صلت اىل مليار د ل�شهري
اذار وني�سان
 .٢حترير �سيولة ا�ضافية للبنوك مببلغ ٥٥٠
مليون د و ه��ذا مكن البنوك من تخفي�ض ا�سعار
الفائدة التي تتقا�ضاها على الت�سهيالت
 .٣اط�ل�اق ب��رن��ام��ج مت��وي�ل��ي ل��دع��م ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة التي ال يزيد عدد العاملني
فيها عن  ٢٠٠موظف بقيمة  ٥٠٠مليون د ،وبلغ عدد
امل�ؤ�س�سات التي تقدمت لال�ستفادة من الربنامج
 ،٤٠٨٨وبلغت قيمة القرو�ض املوافق عليها لتغطية
روات��ب واج��ور العاملني ٪٥٠ من قيمة الطلبات
املوافق عليها و بقيمة تقارب  ١١٦مليون د
وت�شمل االجراءات االخرى :تخفي�ض عموالت
�ضمان القرو�ض ،وعدم ادراج من ترف�ض �شيكاتهم
ال�سباب مالية �ضمن قائمة العمالء املتخلفني عن

ال��دف��ع ،و�ضمان ا�ستمرارية عمل اجهزة ال�صرف
االيل ونقاط البيع
رئي�س دي ��وان املحا�سبه عا�صم ح��داد فبني يف
اجابته على �س�ؤال طهبوب ان �صندوق همة وطن
ال يخ�ضع ل��رق��اب��ة وت��دق�ي��ق دي ��وان املحا�سبة بل
ملكتب تدقيق ح�سابات خارجي ا�ستنادا لن�ص املادة
( )٨/١/٧من تعليمات ادارة ال�صندوق ال�صادرة
باال�ستناد اىل امر الدفاع  ٤ل�سنة  ٢٠٢٠و هذا �أمر
م�ستغرب وفقا لطهبوب اذ ان امل�ؤ�س�سات احلكومية
كلها تخ�ضع لرقابة ديوان املحا�سبة فلماذا ال ي�سري
الأمر ذاته على �صندوق همة وطن؟!
وب�ي�ن ج ��واب رئ�ي����س ال ��دي ��وان ان االم ��ر ذات��ه
ين�سحب على ح�ساب دعم وزارة ال�صحه حيث �سيتم
تعيني مدقق ح�سابات خارجي له وقد بلغ اجمايل
املبالغ املتربع بها حل�سابه  ١٦٦٣٧٨٧٩د لغاية -٢٠
 ٢٠٢٠-٥و بني انه مل يتم ال�صرف من هذا احل�ساب
حتى تاريخه!
اما بالن�سبة حل�ساب اخلري فقد ت�ضاربت اجابة
الوزيرة رمي ابو ح�سان رئي�سة جلنة ادارة ح�ساب
اخل�ي�ر م��ع اج��اب��ة رئ�ي����س دي� ��وان امل�ح��ا��س�ب��ة حيث
قالت االوىل انه جرى احالة عطاء التدقيق على
مدقق خارجي بينما تبني اجابة االخري ان ديوان
املحا�سبة يقوم بتدقيق ح�سابات �صندوق اخلري
وم�ستندات ال�صرف ال���ص��ادرة ع��ن وزارة التنمية
االجتماعية و�صندوق املعونه

املحلي
الثالثاء
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األمير مرعد بن رعد يرعى حفل إطالق الحملة الوطنية « ألنه حقي المشاركة »

االنباط-عمان

حتت رعاية �سمو الأم�ير مرعد بن رعد
رئي�س املجل�س الأع �ل��ى حل�ق��وق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة  ،وبح�ضور ال�سفرية اال�سبانية
يف الأردن ال�سيدة ارانثاثو بانيون دابالو�س ،
ووزيرال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية املهند�س
مو�سى امل�ع��اي�ط��ة ،وع�ضو جمل�س مفو�ضي
الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ال��دك�ت��ور زهري
ابو فار�س �،أطلقت جمعية انا �إن�سان حلقوق
الأ� �ش �خ��ا���ص ذوي الإع ��اق ��ة ،ب��ال �� �ش��راك��ة مع
مركز نحن ن�شارك لتنمية املجتمع امل��دين
احلملة الوطنية “ لأن��ه حقي امل�شاركة “
�ضمن �أن�شطة م�شروع تعزيز قدرات م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين لتح�سني الأداء الربملاين ،التي
ت�ه��دف �إىل تعزيز م�شاركة الأ��ش�خ��ا���ص من
ذوي االعاقة يف احلياة ال�سيا�سية عن طريق
بناء قاعدة بيانات لهم على م�ستوى اململكة
،و�إيجاد مراكز �إق�تراع �صديقة للأ�شخا�ص
ذوي االعاقة يف كافة الدوار االنتخابية .
�أ�� �ش ��ار رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س الأع� �ل ��ى حل�ق��وق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �سمو الأمري مرعد
بن رع��د �إىل �أهمية ه��ذه احلملة ودوره��ا يف
تعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية للأ�شخا�ص ذوي
ا إلع��اق��ة يف الأردن � �،س��واء ك��ان��وا ناخبني �أم
مر�شحني ،وق ��ال �سموه �أن ن�سبة م�شاركة
اال� �ش �خ��ا���ص ذوي االع ��اق ��ة يف االن �ت �خ��اب��ات
بجميع �أ��ش�ك��ال�ه��ا ك��ان��ت قليلة ج ��داً خ�لال
ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة ،ون�سعى �أن ت�ك��ون ن�سبة

امل�شاركة باالنتخابات يف ال�سنوات القادمة
�أك�ب�ر ��س��واء ك��ان��وا ناخبني �أم مر�شحني  ،و
يتطلب ذل��ك ج�ه��دا ع��ال�ي��ا وج��دي��ة بالعمل
ويجب على كل اجلهات املعنية التعاون حتى
نحقق هذا الهدف معاً
و�أكد �سموه �أنه علينا واجب كبري يف توفري
وتقدمي اخلدمات للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
 ،لإت��اح��ة الفر�صة لهم بامل�شاركة بالعملية
الإنتخابية  ،و�أن ن�سبة م�شاركة اال�شخا�ص
ذوي االعاقة �سرتتفع يف حال كنا جادين يف
عملنا من خالل هذه احلملة ،التي �ستمكنهم
من اخلو�ض يف امل�شاركة ال�سيا�سية من خالل
حق االنتخاب .
وا�ستعر�ض �سموه ق�صة جناح بر�شلونة يف
التعامل مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �إذ �أنهم
يعي�شون حياة كرمية هناك و�صوتهم م�سموع
ولهم حق امل�شاركة يف جميع جوانب احلياة
العامة ،ومتنى �أن ن�صل قريباً لهذا امل�ستوى
من التميز.
وينهاية حديثه اعلن �إطالق مبادرة “لأنه
حقي امل�شاركة».
من ناحيته قال وزي��ر ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
وال�برمل��ان�ي��ة امل�ه�ن��د���س م��و��س��ى امل�ع��اي�ط��ة� :إن
احلكومة الأردنية ،ووزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
وال�ب�رمل��ان �ي��ة م�ع�ن�ي��ة ب��ال�ت�م�ك�ين ال���س�ي��ا��س��ي
للمجتمع كامال ،وزيادة م�شاركته يف العملية
ال�سيا�سية خا�صة االن�ت�خ��اب��ات وبتوجيهات
ملكية  ،م�شريا �إىل �أن ال��وزارة لديها عديد
من الربامج املعنية بتو�سيع م�شاركة املجتمع

يف االنتخابات ،وبالرتكيز على ال�شباب واملر�أة
وذوي الإعاقة يف خمتلف انحاء اململكة.
و�أ�ضاف املعايطة اىل دور الوزارة يف تغيري
ال���ص��ورة النمطية لفئة ذوي الإع��اق��ة عرب
توعية املجتمع ،ب�أن هذه الفئة هم جز ٌء من
املجتمع الأردين ،ل��ه ك��ام��ل احل�ق��وق وعليه
واج �ب��ات ،وان ك��ان ه�ن��اك م��ا مييزهم يجب
�أن ي �ك��ون ه ��ذا ال�ت�م�ي�ي��ز �إي �ج��اب��ي لدعمهم
وم�ساندتهم.
و�أ��ش��اد ال��وزي��ر ب��دور احلكومة جت��اه ذوي
الإع��اق��ة ح�ي��ث ن����ص ق��ان��ون رق��م  20ل�سنة
 2017على �أن��ه يجب �إ�شراك هذه الفئة
يف ك��اف��ة الأن �� �ش �ط��ة وال� �ل� �ق ��اءات ومبختلف
املجاالت بال�شراكة مع املجل�س الأعلى حلقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
ونوه الوزير �أن اخلطة الوطنية ال�شاملة
مبحاورها الثالث ،ت�ؤكد على �أهمية امل�شاركة
الكاملة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،م�ؤكدا على
حقوقهم املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية
واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة ،م���ش�يرا �إىل �أن
احلكومة تتابع ما ورد لها من تو�صيات حول
تقرير اململكة لال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل
لتعزيز م�شاركة الأ��ش�خ��ا���ص ذوي الإع��اق��ة
،ومنحهم فر�صة امل�شاركة بعملية �صنع القرار
بتكاتف كافة اجلهود وب�شراكة حقيقية بني
احلكومة واملجتمع املدين.
وم��ن جانبه ق��ال ع�ضو جمل�س مفو�ضي
الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب الدكتور زهري ابو
فار�س

�إن الهيئة على ا�ستعداد ك��ام�ل ً
ا لتجهيز
مراكز االق�ت�راع يف كافة حمافظات اململكة
 ،و�أ�ضاف ب�أنه �سيتم توقيع اتفاقية ت�ضمن
ال�ع��دي��د م��ن ال�ب�ن��ود ت�ستهدف يف املح�صلة
تعزيز امل�شاركة الربملانية للأ�شخا�ص ذوي
االعاقة وتوفري  ٢٣مركزا منوذجيا لهم حيث
لكل دائرة مركز يتوافر فيه جميع اخلدمات
للتقليل من التحديات التي تواجههم .
ومن جهتها �أك��دت ال�سفرية الإ�سبانية يف
الأردن ارانثاثو بانيون دابالو�س �،أن ا�سبانيا
ت�سعى لتعزيز الدميقراطية ،وتتحق ب�إلتزام
وج �ه��ود امل�ج�ت�م��ع امل � ��دين ،ون���س�ع��ى لتعزيز
احل �ك��م ال��دمي �ق��راط��ي وال �ق��ان��ون للو�صول
اىل االه��داف التي حددتها احلكومة وبناء
جم�ت�م��ع م�ت�ن��ام��ي ،م��و��ض�ح��ة ال�ترك�ي��ز على
منظمات املجتمع امل��دين وت�ع��زي��ز قدراتهم
للت�أثري وامل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية وخا�صة
للن�ساء وال�شباب والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،
و�أ�شارت ان �أولوية ال�سفارة ب�شكل �أ�سا�سي هو
حقوق الإن�سان وخ�صو�صاً الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة و الرتكيزعلى م�شاركتهم يف احلياة
ال�سيا�سية ب�شكل خا�ص واحلياة العامة ب�شكلٍ
عام،و�إن هدفهم الأ�سا�سي هو تعزيز التما�سك
املجتمعي يف الأردن بالتعاون مع احلكومة
الأردنية  ،بحيث ي�صبح املجتمع الأردين �أكرث
تكيفاً و�صموداً �أمام التحديات املختلفة .
وحتدثت رئي�سة جمعية انا �إن�سان ال�سيدة
�آ�سيا ياغي عن �أهمية امل�شروع ،وخا�صة �أن
امل�ج�ت�م��ع ال ي ��زال ث�ق�ت��ه �ضعيفة يف ق ��درات
اال�شخا�ص ذوي االعاقة �سواء كان االقرتاع
او الرت�شح  ،لذلك �سيت�ضمن امل�شروع العديد
من االن�شطة التي يحتم على اجلميع ا�شراك
وادم��اج اال�شخا�ص ذوي االعاقة كونه هناك
ت��وج��ه دويل وحم �ل��ي يف ت��وف�ير املتطلبات
التي تكفل لنا امل�شاركة ال�سيا�سية على الوجه
االكمل دون اي نق�ص او عدم م�ساواة .
و�أكد املديرالعام ملركز نحن ن�شارك ال�سيد
حم�م��ود �صبيحات �أن��ه م��ن خ�لال االعتماد
على قاعدة البيانات الوطنية لذوي الإعاقة
�سنتمكن من �إحداث التغيري املن�شود و�إعطاء
�أك�ب�ر ع��دد مم�ك��ن م��ن ذوي الإع��اق��ة حقهم
يف امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ومتكينهم
يف املجتمع م��ن خ�لال دجمهم فيه  ،و�أ��ش��اد
بالنقلة النوعية التي �أحدثها جاللة امللك
يف منهجية و�آل �ي��ة التعامل م��ع الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يف عديد من النواحي ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية .

وزير الداخلية يجري تشكيالت إدارية
االنباط-عمان

�أج � ��رى وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ��س�لام��ة
ح� �م ��اد ام� �� ��س الإث � �ن �ي�ن  ،ع� � ��ددا م��ن
ال �ت �� �ش �ك �ي�لات الإداري � � � ��ة يف ال� � ��وزارة

��ش�م�ل��ت ت��رف �ي��ع وت �ع �ي�ين مت�صرفني
ومدراء �أق�ضية.
و�شملت الت�شكيالت ت��رف�ي��ع ع��دد
م� ��ن م � � ��دراء االق �� �ض �ي��ة وت �ع �ي �ي �ن �ه��م
بوظيفة مت�صرف اعتبارا من ام�س

االث�ن�ين وه��م اك��رم اخل��وال��دة ول ��ؤي
ال�ب�ط��اي�ن��ة وع �ل��ي ال��زي��دان وحم�م��ود
الرفوع و�سعد العبدالالت.
ك � �م� ��ا �� �ش� �م� �ل ��ت ت� �ع� �ي�ي�ن ع � � ��دد م��ن
املوظفني الإداري �ي�ن م��ن ك��ادر وزارة

ال��داخ �ل �ي��ة ب��وظ �ي �ف��ة م ��دي ��ر ق���ض��اء
اعتبارا من اليوم الثالثاء  ،وهم عناد
اخل�ن��ان ول�ي��ث ال�شياب ورن��ا ال�ط��ورة
واجمد بن طريف و�صالح اخلوالدة
و�سليم احلجايا وخملد خ�شمان.

صندوق األمان لمستقبل األيتام يوقع اتفاقية تعاون مع شركة «طلبات»
االنباط -عمان

�أع�ل��ن ��ص�ن��دوق الأم ��ان مل�ستقبل الأي �ت��ام،
�أح��د م�ب��ادرات م�ؤ�س�سة امللكة ران�ي��ا للتعليم
والتنمية ،م�ؤخراً عن توقيع اتفاقية تعاون
وتفاهم م�شرتك مع �شركة “طلبات”� ،أكرب
م�ن���ص��ة ل�ط�ل��ب ال �ط �ع��ام ع�ب�ر الإن�ت�رن ��ت يف
املنطقة ،وقعها كل من مدير ع��ام �صندوق
الأم��ان مل�ستقبل الأيتام نور احلمود ،واملدير
العام ل�شركة “طلبات” الأردن هال �سراج،
حيث تقوم مبوجبها ال�شركة ب�إن�شاء خدمة
خم���ص���ص��ة ع �ل��ى م��وق��ع “طلبات” ل��دع��م
خمتلف حمالت التربع اخلا�صة بال�صندوق.
وي ��أت��ي توقيع االتفاقية بالتما�شي مع
ا�سرتاتيجية �صندوق الأمان مل�ستقبل الأيتام
فيما يتعلق ب�إ�شراك كافة فئات املجتمع يف

امل�ساهمة بتوفري تعليم عايل امل�ستوى لل�شباب
وال���ش��اب��ات املنتفعني م��ن ب��رام��ج ال�صندوق
وت�سليحهم ب��امل�ه��ارات ال�شخ�صية والعملية
واملهنية الالزمة لدخول �سوق العمل و�ضمان
م�ستقبل �أف���ض��ل ل�ه��م� ،إىل ج��ان��ب ت�أهيلهم
ليكونوا �أفراداً منتجني وقادرين على �إحداث
�أثر �إيجابي يف جمتمعاتهم.
ويف تعليقٍ لها على هذه االتفاقية �أ�شادت
احل �م��ود ب��ال�ت�ع��اون ال ��ذي يجمع ال�صندوق
ب�شركة “طلبات” ،الأمر الذي يعك�س �إميان
ال�شركة ب��ر�ؤي��ة ور�سالة �صندوق الأم ��ان يف
توفري م�ستقبل �أف�ضل للأيتام ،معرب ًة عن
�أملها يف التفات املجتمع مبختلف قطاعاته
و�أف� � ��راده ملنتفعي � �ص �ن��دوق الأم � ��ان ،وذل��ك
ن �ظ ��راً لأه �م �ي��ة دع ��م الأي� �ت ��ام خ�ل�ال ف�ترة
تخرجهم م��ن دور الرعاية وو�صولهم �سن

الثامنة ع�شرة ا��س�ت�ع��داداً ل��دخ��ول معرتك
احلياة الدرا�سية والعملية .و أ� ّك��دت احلمود
ع�ل��ى �أه�م�ي��ة ال �ت �ع��اون م��ع ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص
وم�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين يف �سبيل توفري
الدعم الالزم للمنتفعني ،عدا عن اال�ستفادة
م ��ن خ�ب�رات �ه��م لإث � � ��راء م �ع��رف��ة امل�ن�ت�ف�ع�ين
وب��الأخ����ص فيما يتعلق ب��وظ��ائ��ف امل�ستقبل
وامل �ه��ارات ال�ل�ازم اكت�سابها للمناف�سة على
تلك الوظائف.
وبدورها ،عبرّ ت هال �سراج عن �سعادتها
بتوقيع ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة ،ق��ائ�ل��ة“ :نحن يف
� �ش��رك��ة “طلبات” م �ل �ت��زم��ون ع �ل��ى ال� ��دوام
بالعطاء ملجتمعاتنا ان�ط�لاق�اً م��ن �سيا�سة
امل�شاركة املجتمعية التي نتبعها ،ونحن على
ا��س�ت�ع��داد ت��ام ل�ت�ق��دمي ك��ل �أن� ��واع امل���س��اع��دة،
وبجميع ال�ط��رق امل�ت��اح��ة .ويف ه��ذا ال�صدد،

ف�إن قيامنا بتزويد حلول مبتكرة و�إبداعية
وع�م�ل�ي��ة ل�لارت �ق��اء ب �ك �ف��اءة ع�م�ل�ي��ة ال�ت�برع
وج�ع�ل�ه��ا �أك �ث�ر ��س�لا��س��ة و��س�ه��ول��ة ي �ع � ّد من
�أ��س��ا��س�ي��ات ا�سرتاتيجيتنا ال�ه��ادف��ة لإن���ش��اء
ال �� �ش��راك��ات ال �ن��اج �ح��ة م ��ع امل �ن �ظ �م��ات غري
احلكومية العاملة يف امل�ج��االت الإن�سانية،
وامل�ستهلكني على حد �سواء».
ويعمل �صندوق الأم��ان مل�ستقبل الأيتام
على دعم ال�شباب وال�شابات الأيتام يف جميع
�أن �ح ��اء امل�م�ل�ك��ة م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير التعليم
الأك� ��ادمي� ��ي وامل �ه �ن��ي وم �� �ص��اري��ف امل�ع�ي���ش��ة
وال�ت��أم�ين ال�صحي ،بالإ�ضافة �إىل خدمات
الإر�� �ش ��اد وال�ت��وج�ي��ه وت�ط��وي��ر ال� ��ذات وب�ن��اء
ال�ق��درات على ام�ت��داد ف�ترة ال��درا��س��ة ،حيث
ا�ستفاد م��ن ب��راجم��ه حتى ال�ي��وم �أك�ث�ر من
 4,000يتيماً ويتيمة.

حوارية رئيس مجلس
األعيان في زمن كورونا
د .محمد طالب عبيدات
احلوارية بني رئي�س جمل�س الأعيان دولة ال�سيد في�صل الفايز مع الهيئات الإ�ست�شارية
والإداري��ة والعامة جلمعية عون الثقافية؛ والتي ت�شرفت بامل�شاركة بها؛ �س ّلطت ال�ضوء
ّ
نتخطى
على التحديات الداخلية املحدقة بالوطن والفر�ص التي من املمكن �أن جتعلنا
ه��ذه التحديات يف زم��ن جائحة ك��ورون��ا؛ وك��ان حديث دولته واملتداخلني من احل�ضور
ي�صب يف خندق الوطن وداع�م�اً لقيادتنا الها�شمية التي نعتز بها جميعاً؛ كما � ّأ�شرت
ّ
املداخالت �إىل �إجرتار احللول اخلالقة لكثري من امل�شاكل وال�صعوبات لغايات امل�ساهمة
يف اجلهد الوطني اجلمعي املرتادف خلدمة الأردن وامل�ضي قدماً به �صوب حتقيق �أهدافه
التي ت�أتي وفق الر�ؤى امللكية ال�سامية:
 .١القا�سم امل�شرتك الأعظم للمداخالت كان وقوف اجلميع خلف القيادة الها�شمية
بقيادة جاللة امللك حفظه اهلل تعاىل ويف خندق الوطن يف �إن�سحام �إجتماعي لن�سيج وطني
�أ�سا�سه الوك الوطنية والهوية الوطنية اجلامعة.
 .٢الأردن بلد �آم��ن وم�ستقر وه��ذا ي�شكل قيمة م�ضافة لكثري م��ن الفعاليات فيه
كالإ�ستثمار والإعتماد على الذات والنمو الإقت�صادي وتخطي الأزمات و�إنفاذ الإ�صالحات
ال�شاملة يف النواحي ال�سيا�سية والإقت�صادية والإجتماعية؛ وم��ر ّد ذلك حكمة قيادتنا
الها�شمية و�أجهزتنا الأمنية واجلي�ش العربي امل�صطفوي ووعي املواطن الأردين ووقوفهم
جميعاً يف خندق الوطن.
 .٣املع�ضلة الإقت�صادية التي يعاين منها الوطن كما بلدان العامل كنتيجة جلائحة
كورونا و�إ�ضمحالل امل�ساعدات واملنح والقرو�ض الدولية ميكن التغ ّلب عليها بالإعتماد
والتوجه �صوب الزراعة والت�صنيع الغذائي والتعاونيات و�إ�ستغالل الأر�ض
على ال��ذات
ّ
بالرثوة النباتية واحليوانية وتوزيع الأرا�ضي على ال�شباب العاطل عن العمل وتخ�صي�ص
قطع �أرا�ضي لهم للإ�ستثمار فيها لت�ؤول لهم بعد ق�ص�ص جناحها والعودة للحاكورة
املنزلية وال�سياحة التعليمية وال�سياحة العالجية والرعاية ال�صحية ومزيد من الأفكار
خارج ال�صندوق.
 .٤املحاوالت الإ�سرائيلية البائ�سة ل�ضم غور الأردن و�شمال البحر امليت و�أثر ذلك على
الأردن و�إ�شاعات اخليار الأردين والوطن البديل كلها هراء وخمططات �صهيونية بائ�سة
ميكن للأردنيني تفويت الفر�صة على �إ�سرائيل فيها من خالل وقوف الأردنيني خلف
قيادة جاللة امللك وتعزيز ومتتني اجلبهة الداخلية والت�شبيك لدعم تطلعات ور�ؤى
جاللة امللك من خالل املنظومة العربية والأمنية والدولية واملجال�س والهيئات الدولية
على �سبيل منع �إ�سرائيل من الإق��دام على ذلك النها �ستق ّو�ض عملية ال�سالم برمتها
وجته�ض حل الدولتني وتزيد الإرهاب يف �إقليم ال�شرق الأو�سط.
 .٥خطاب الكراهية وت�ن��اح��رات التوا�صل الإجتماعي وحم ��اوالت الفتنة الداخلية
واخلارجية والعزف على �أوتار الإقليمية واملناطقية والطائفية ال�ضيقة كلها خناجر يف
خا�صرة الوطن ال تروق لأي �شريف �أو خمل�ص �أو منتمي لرتاب هذا الوطن؛ ومن يعزف
على هذه الأوتار فهو خائن ل�شرف املواطنة والإن�سانية وحب الوطن وقيادته.
 .٦الإ�ستثمار املحلي والدويل ودعم امل�ستثمرين وتقدمي احلوافز والبيئة الإ�ستثمارية
الالزمة لهم وامل�شاريع التنموية طريقنا لإيجاد فر�ص العمل وت�شغيل ال�شباب العاطل عن
العمل وامل�ساهمة يف التخفيف من ب�ؤر الفقر والبطالة بني ال�شباب اجلامعي الذي باتت
م�س�ألة املواءمة بني خمرجات التعليم ومدخالت �سوق العمل �أهم مع�ضالته وحتدياته؛
ولذلك ف�إن ولوج عامل التعليم التقني واملهني بات �ضرورة وطنية وفق الإ�سرتاتيجية
الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية.
 .٧هنالك �ضرورة لإيجاد م�شروع وطني �أردين قابل للتطبيق مبني على �إ�سرتاتيجيات
قطاعية وخطط تنفيذية وم�ؤ�شرات �أداء وفق خريطة الطريق التي ر�سمها جاللة امللك
من خالل خطابات التكليف ال�سامية للحكومات وخطابات �إفتتاح جمال�س الأمة والأوراق
النقا�شية امللكية؛ هذا امل�شروع يراعي خ�صو�صيات املحافظات و�إبداعات �شبابها والت�أكيد
على الإنتماء للأر�ض الأردنية والوالء جلاللة امللك.
 .٨جهود جاللة امللك ال�ساعية �إىل �إح�لال ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة وفق حل
الدولتني مقدّرة ،ودفاعه امل�ستمر عن حقوق ال�شعب الفل�سطيني لإقامة دولتهم القابلة
للحياة ثابت وطني �أردين را�سخ ،والو�صاية الها�شمية على املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية
يف القد�س متم�سكون بها خدمة للأردن وفل�سطني؛ وكلنا �أردنيون يف �سبيل الأردن وكلنا
فل�سطينون يف �سبيل فل�سطني.
 .٩الإ�صالح ال�سيا�سي احلقيقي يكون على الأر�ض من خالل متثيل حزبي داخل قبة
الربملان؛ وعلى الأحزاب �إمتالك م�شاريع تطويرية وتنموية من خالل ح�ضورهم حتت
القبة؛ فالإ�صالح احلقيقي يكون من خالل امل�شاركة يف العملية ال�سيا�سية ومن خالل
�صناديق الإقرتاع..
 .١٠مطلوب م�أ�س�سة الدعم ال�شعبي امل�ساند ليقف جلانب املوقف الر�سمي الداعم
ملواقف جاللة امللك املعزز؛ فعامل الفزعويات غري مثمر وال مقبول �أم��ام عمل ممنهج
تقوم به م�ؤ�س�ساتنا كاجلامعات وامل��دار���س ومراكز ال�شباب واملنابر الدينية وال�شبابية
والإع�لام�ي��ة وغ�يره��ا؛ ونتطلع �إىل �أن ت�ش ّبك م�ؤ�س�ساتنا لتقف �صفاً واح ��داً م�سانداً
للتطلعات امللكية الداعمة للمواطن الأردين وتعزيز رفاهه ومنعته و�أمنه و�إ�ستقراره.
ب�صراحة :نحتاج حلواريات تت�سع �أفقياً وعمودياً لتالقح الأفكار والتق ّرب من بع�ضنا
لتجاوز الأزمات والتحديات �أ ّنى كانت؛ فالأردن امل�ستقر والآمن يف ظل قيادتنا الها�شمية
احلكيمة م�صدر فخرنا و�إعتزازنا على �سبيل منعته وحمايته؛ ونتط ّلع ملزيد من لقاءات
حب الوطن
احلوار مع رجاالت الوطن ك�أمثال دولة ال�سيد في�صل الفايز للتناغم على ّ
وقيادته الها�شمية.

آل البيت توقع مذكرة تفاهم مع
جامعة نزوى

اتحاد الجامعات العربية يناقش معايير الجودة المتبعة في اعتماد برامج التعليم عن بعد
االنباط-عمان

ناق�ش جمل�س �ضمان اجل��ودة واالعتماد
التابع الحت��اد اجلامعات العربية ،معايري
اجل��ودة والنوعية املتبعة يف اعتماد برامج
التعلم ع��ن ب�ع��د لتبني �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات
العاملية يف هذا املجال.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال اج�ت�م��اع املجل�س ام�س
االث �ن�ي�ن ع�ب�ر ت�ق�ن�ي��ة ال �ت��وا� �ص��ل ع ��ن ب�ع��د،
برئا�سة االمني العام لالحتاد الدكتور عمرو
عزت �سالمة رئي�س جمل�س االدارة ،بح�ضور
االم �ي�ن ال �ع��ام امل���س��اع��د ل�ل�احت��اد ال��دك�ت��ور
خمي�سي حميدي واع�ضاء املجل�س من االردن
والبحرين واالم� ��ارات وال�سعودية ولبنان
وليبيا.
ك �م��ا ن��اق ����ش امل�ج�ل����س خ�ل�ال االج �ت �م��اع،
املقرتحات املتعلقة باعتماد التعلم عن بُعد
م��ن اجل �ه��ات ال��ر��س�م�ي��ة ،وال�ت�ح��دي��ات التي
تواجه هذا النمط من التعليم على م�ستوى
الأف � ��راد واجل��ام �ع��ات ،ا��ض��اف��ة �إىل �أن�شطة
املجل�س املتمثلة بعقد ال��ور��ش��ات واحللقات
النقا�شية التي تعزز ثقافة اجلودة.

وقال الدكتور �سالمة� ،إن املجل�س يدر�س
التعاون م��ع اجلامعات العربية م��ن خالل
عقد ور�شات متخ�ص�صة يف التعلم عن بُعد
لت�أهيل الكوادر التعليمية املتخ�ص�صة ،م�شريا
�إىل اجلهود املتوا�صلة التي يبذلها املجل�س
لإ�صدار الأدلة اال�سرت�شادية ملعايري اجلودة
ملعظم التخ�ص�صات اجلامعية ،بالإ�ضافة �إىل

الدليل العام ل�ضمان اجلودة واالعتماد الذي
مت ا�صداره �سابقا.
وب�ي�ن �أن ال�ترك �ي��ز ع�ل��ى ج ��ودة ون��وع�ي��ة
ال�ت�ع�ل�ي��م م��ن �أه� ��م االول ��وي ��ات ال �ت��ي يعمل
االحت � ��اد ع �ل��ى حت�ق�ي�ق�ه��ا ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة على
م�ستوى متميز م��ن التعليم اجل��ام�ع��ي يف
اجلامعات العربية ملواكبة التطورات املُتتالية

التي ي�شهدها العامل يف حقل التعليم العايل
وال� �ق ��درة ع�ل��ى ا��س�ت�ق�ط��اب ال�ط�ل�ب��ة وزي� ��ادة
القدرة التناف�سية.
وق � ��ال م ��دي ��ر جم �ل ����س � �ض �م��ان اجل� ��ودة
واالم�ي�ن ال �ع��ام امل ُ���س��اع��د ل�لاحت��اد ال��دك�ت��ور
ع �ب��دال��رح �ي��م احل�ن�ي�ط��ي �إن امل�ج�ل����س �أع��د
�أخرياً دلي ً
ال خا�صاً بالتع ُلم عن بُعد ت�ضمن
املعايري املهمة التي يجب توفريها لعملية
التعلم عن بُعد ،خ�صو�صاً يف ظل الظروف
الدولية التي ي�شهدها العامل نتيجة جائحة
كورنا ،وما تبعها من انقطاع عن احل�ضور
احل�سي للطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف
اجلامعات.
و�أو�ضح احلنيطي �أن��ه مت اعتماد الدليل
من قبل �أع�ضاء املجل�س خالل االجتماع بعد
مناق�شة حمتوياته وابداء الآراء واملالحظات
م��ن الأ� �س��ات��ذة �أع �� �ض��اء امل�ج�ل����س ،و�سيكون
متوفراً للمعنيني ُ
بحيث تقوم االمانة العامة
ل�لاحت��اد ب��إر��س��ال الن�سخ الإل�ك�ترون�ي��ة من
الدليل للجامعات العربية ووزارات التعليم
العايل يف الدول العربية حال ا�صداره.

االنباط -املفرق

وقع رئي�س جامعة �آل البيت الأ�ستاذ
ال��دك�ت��ور ع��دن��ان ال�ع�ت��وم م��ذك��رة تفاهم
م ��ع رئ �ي ����س ج��ام �ع��ة ن� ��زوى يف ��س�ل�ط�ن��ة
عمان الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن خلفان
الرواحي بهدف توثيق �أوا�صر التعاون
ال �ع �ل �م ��ي وال � �ث � �ق� ��ايف ب�ي��ن اجل��ام �ع �ت�ي�ن
وت���ش�ج�ي��ع ال �ت �ع��اون يف جم ��االت البحث
العلمي والتعليم والتبادل الأكادميي .

وتن�ص املذكرة على التعاون يف اعداد
وتنفيذ م�شاريع بحثية م�شرتكة وتنظيم
ال�ن��دوات وال��ور���ش وامل��ؤمت��رات امل�شرتكة
يف جم� ��االت ال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي ون�ت��ائ�ج��ه
وت� �ب ��ادل ال ��وث ��ائ ��ق والأب � �ح� ��اث وت �ب ��ادل
�أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني بني
الطرفني وت��دري��ب الباحثني والفنيني
يف املجاالت العلمية ودعوة الباحثني من
الطرفني للم�شاركة والن�شر يف املجاالت
العلمية.

املحلي
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في حال موافقة جامعاتهم

اعتماد التعليم عن بعد للطلبة االردنيين بالخارج للعام المقبل

االنباط  -عمان
�أع �ل �ن��ت وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال� �ع ��ايل وال �ب �ح��ث
ال �ع �ل �م��ي� ،أن جل �ن��ة م �ع��ادل��ة ال �� �ش �ه��ادات غري
الأردن� �ي ��ة يف ال � ��وزارة واف �ق��ت ل�ط�ل�ب��ة درج�ت��ي
ال��دب�ل��وم وال�ب�ك��ال��وري��و���س ال��ذي��ن �سيلتحقون
ب��ال��درا��س��ة يف م�ؤ�س�سات تعليمية غ�ير �أردن�ي��ة
جلدد)� ،إ�ضاف ًة �إىل املوجودين حالياً
(الطلبة ا ُ
على مقاعد ال��درا��س��ة يف م�ؤ�س�سات تعليمية
غري �أردنية على اعتماد الدرا�سة وفقاً لنظام
التعليم الإلكرتوين عن بعد.
و�أو� �ض�ح��ت ال� ��وزارة ان ذل��ك يف ح��ال �أق��رت
م ��ؤ� �س �� �س��ات �ه��م ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة «اجل ��ام� �ع ��ات غ�ير
الأردن � �ي� ��ة» ه ��ذه ال �ط��ري �ق��ة ك��و��س�ي�ل��ة وح �ي��دة

ل �ل �ت��دري ����س يف ال�ف���ص�ل�ين ال��درا� �س �ي�ي�ن الأول
والثاين للعام اجلامعي املقبل .2021/ 2020
وق ��ال ��ت ال � � ��وزارة يف ب �ي��ان ام ����س االث �ن�ي�ن،
�إن � ��ه ي �ت��وج��ب ع �ل��ى ط �ل �ب��ة درج� �ت ��ي ال��دب �ل��وم،
وال �ب �ك��ال��وري��و���س يف ال�ت�خ���ص���ص��ات ال�ع�ل�م�ي��ة،
والإن���س��ان�ي��ة ،والهند�سية �إح���ض��ار وثيقة من
جامعاتهم تبني �أن امل�ؤ�س�سة التعليمية امللتحق
بها الطالب قد �أق��رت �أن التدري�س يف هذين
الف�صلني الدرا�سيني املذكورين �أعاله �سيكون
وفقاً لنظام التعليم الإلكرتوين «عن بعد».
وف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ط �ل �ب��ة ال �ط ��ب ال �ب �� �ش��ري،
وط�ل�ب��ة ط��ب الأ� �س �ن��ان ن��وه��ت ال� ��وزارة �إىل ان��ه
ي�ت��وج��ب ع�ل��ى ال�ط�ل�ب��ة يف م���س�ت��وى ال���س�ن��وات
الثالث الأوىل «�إذا كانت الدرا�سة � 6سنوات،

امل ��واد العلمية ال�ط�ب�ي��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة»� ،إح���ض��ار
وث�ي�ق��ة ت�ب�ين �أن امل��ؤ��س���س��ة التعليمية امللتحق
بها الطالب قد �أق��رت �أن التدري�س يف هذين
ال�ف���ص�ل�ين ال��درا� �س �ي�ين ��س�ي�ك��ون وف �ق �اً لنظام
التعليم الإلكرتوين «عن بعد» ،وطلبة الطب
الب�شري وم�ستوى ال�سنة الرابعة �أو اخلام�سة
�أو ال�ساد�سة «العلوم الطبية ال�سريرية» ،ف�إنه
يتوجب عليهم تطبيق التدريب العملي ح�سب
ق��رارات م�ؤ�س�سته التعليمية و�إح���ض��ار وثيقة
تبني نظام التدريب العملي الذي مت اعتماده
يف م�ؤ�س�سته لهذين الف�صلني الدرا�سيني.
وبينت ال��وزارة �أن��ه يتوجب على طلبة طب
الأ�سنان من م�ستوى ال�سنة الرابعة واخلام�سة
ت �ط �ب �ي��ق ال� �ت ��دري ��ب ال �ع �م �ل��ي ح �� �س��ب ق � ��رارات

م�ؤ�س�سته التعليمية و�إح�ضار وثيقة تبني نظام
التدريب العملي الذي مت اعتماده يف م�ؤ�س�سته
لهذين الف�صلني الدرا�سيني.
ك�م��ا ب�ي�ن��ت �أن ��ه ي�ت��وج��ب ع�ل��ى ط�ل�ب��ة دك�ت��ور
ال�صيدلة يف م�ستوى ال�سنة ال�ساد�سة تطبيق
ال �ت��دري��ب ال�ع�م�ل��ي ح���س��ب ق � ��رارات م�ؤ�س�سته
التعليمية ،و�إح�ضار وثيقة تبني نظام التدريب
العملي ال��ذي مت اعتماده يف م�ؤ�س�سته لهذين
الف�صلني ال��درا��س�ي�ين« ،وي�ط�ب��ق على الطلبة
يف ال���س�ن��وات م��ن الأوىل وح�ت��ى اخل��ام���س��ة ما
يطبق على التخ�ص�صات العلمية» ،كما �أوجبت
على طلبة التمري�ض تطبيق التدريب العملي
ح�سب ق ��رارات م�ؤ�س�سته التعليمية و�إح�ضار
وث �ي �ق��ة ت �ب�ين ن �ظ��ام ال �ت��دري��ب ال�ع�م�ل��ي ال��ذي
مت اع �ت �م��اده يف م��ؤ��س���س�ت��ه ل�ه��ذي��ن الف�صلني
الدرا�سيني.
وا��ض��اف��ت ان ه��ذه ال �ق��رارات ال �� �ص��ادرة عن
جلنة معادلة ال�شهادات غري الأردنية ،ت�أتي يف
�إط��ار احل��ر���ص على حتقيق م�صلحة الطلبة،
وت�خ�ف�ي��ف الآث � ��ار ال���س�ل�ب�ي��ة جل��ائ �ح��ة ك��ورون��ا
ع�ل�ي�ه��م ،و�إي� �ج ��اد �إط � ��ار ق ��ان ��وين ي���س�م��ح لهم
باملحافظة على ا�ستمرار �سجالتهم الأكادميية،
ومتابعة درا�ستهم يف اجلامعات غري الأردنية
التي مت قبولهم فيها خا�ص ًة الطلبة الذين
عادوا �إىل اململكة.
وا�شارت اىل �أن جلنة معادلة ال�شهادات غري
الأردن �ي��ة يف ح��ال��ة ان�ع�ق��اد دائ��م ملتابعة جميع
امل�ستجدات التي تقع �ضمن �صالحياتها التخاذ
الإجراءات الكفيلة ،والقرارات الالزمة ملعاجلة
ج�م�ي��ع ال�ق���ض��اي��ا ال �ت��ي حت�ق��ق وحت��اف��ظ على
م�صلحة الطلبة.

دورة للحكام اإلداريين بـ «الداخلية» بعنوان «إدارة التغيير»
االنباط  -عمان

انتظم ام�س االثنني  19حاكما �إداريا
يف دورة تدريبية نظمتها وزارة الداخلية
بعنوان «�إدارة التغيري».
وقال �أمني عام الوزارة الدكتور خالد
�أبو حمور لدى افتتاحه �أعمال الدورة،
�إن ال � ��وزارة ت���س�ع��ى ب��ا��س�ت�م��رار لتمكني

موظفيها وت�أهيلهم وتطوير قدراتهم
امل� �ع ��رف� �ي ��ة ،مب� ��ا ي� ��واك� ��ب امل �� �س �ت �ج��دات
والتطورات التي ي�شهدها عمل الوزارة
ب � �ه� ��دف جت� ��وي� ��د اخل � ��دم � ��ات امل� �ق ��دم ��ة
ل �ل �م��واط �ن�ين وامل ��راج� �ع�ي�ن ،واالرت� �ق ��اء
مب�ستواها لتمكني احلكام الإداري�ين يف
الوزارة.
و�أ� �ش��ار �إىل �أهمية التغيري ودوره يف

حت�سني خم��رج��ات الأع �م��ال واالرت �ق��اء
ب �ن��وع �ي��ة ال �ع �م��ل مب ��ا ي �� �ض �م��ن حت�ق�ي��ق
الغايات املرجوة والو�صول �إىل احلكومة
الإلكرتونية وزيادة م�ستوى الإنتاجية.
وب�ي�ن �أب� ��و ح �م��ور �أن ال � ��دورة ت�سعى
كذلك �إىل اطالع امل�شاركني على �أحدث
التطورات يف هذا املجال ،و�آليات حتقيق
معايري �إدارة التغيري لتحقيق �أه��داف

التنفيس في مضخة
حجمية
م.عامر الدرابسه
يحدث التجويف وتطور الغازات يف �سوائل العمل للأنظمة الهيدروليكية حتت
ت��أث�ير ع��دد م��ن الأ��س�ب��اب نف�سها  ،و�أهمها ال�ضغط املنخف�ض .مظهرها ال�سلبي يف
الأنظمة الهيدروليكية م�شابه متا ًما .ومع ذلك  ،تختلف هذه الظواهر بطبيعتها
امل��ادي��ة .عمل ًيا  ،ي��راف�ق��ون دائ� ًم��ا بع�ضهم البع�ض  ،ومي��ار��س��ون ال�ت��أث�ير امل�ت�ب��ادل .يف
الطبيعة  ،ميكن �أن توجد ب�شكل م�ستقل متا ًما  ،ب�شكل م�ستقل عن بع�ضها البع�ض.
هذا العمل مكر�س لدرا�سة كفاءة م�ضخات املكب�س املحوري يف ظروف جتويف الغاز.
ال���س�ب��ب ال��رئ�ي���س��ي للتجويف و�إط �ل�اق ال �ه��واء ه��و ال���ض�غ��ط غ�ير ال �ك��ايف ل�ضمان
ا�ستمرارية التدفق يف عملية م��لء الأ��س�ط��وان��ة بال�سائل بعد املكب�س ال��ذي ميت�ص
ال�سائل .نتيجة لتحرير ال�ه��واء والتجويف  ،ت��أت��ي الأ��س�ط��وان��ات �إىل ب��داي��ة مرحلة
احلقن بغرف مملوءة جزئ ًيا بال�سائل  ،وهو ما ي�سبب زي��ادة نب�ض ال�ضغط يف خط
التفريغ .ب�شكل متكرر  ،تتطور ظاهرة التجويف عندما متتلئ الأ�سطوانة ب�سائل من
خط ال�ضغط العايل .بعد عبور املوزع النهائي  ،ترتبط الأحجام املغلقة للأ�سطوانات
ب�خ��ط ال���ض�غ��ط .ه��ذا ي � ��ؤدي �إىل ال �ت��دف��ق ال�ع�ك���س��ي ل�ل���س��ائ��ل (م��ن خ��ط احل �ق��ن �إىل
الأ�سطوانة) .يت�سبب الت�صادم امل�ضاد للطائرة الهاربة مع املكاب�س يف حدوث موجات
�صدمة.
يتم احل�صول على ال�صيغ التي مت احل�صول عليها نظر ًيا ذات قيمة عملية كبرية يف
العمل  ،لأن التحديد التجريبي لقيمة هام�ش التجويف امل�سموح به وال�ضغط احلرج
للمدخل (وهو احلد الأق�صى لبدء تطوير التجويف) مل�ضخة واحدة  ،لي�ست هناك
حاجة للقيام بنف�س العمل الذي ي�ستغرق وقتًا للم�ضخات ذات التذبذبات املماثلة.
العقد .يكفي معرفة بع�ض �أبعادها الهند�سية و�سرعة عمودها  ،ومن املمكن ح�ساب
قيم احتياطيات التجويف امل�سموح بها و�ضغط املدخل احلرج لأي من هذه امل�ضخات.
ميكن ا��س�ت�خ��دام ه��ذه ال�صيغ عند ح�ساب قيم ال�ن�ق��اط احل��رج��ة على خ�صائ�ص
التجويف للم�ضخة عند التبديل من تردد �إىل �آخ��ر� .أي �أنه بهذه الطريقة ميكنك
احل�صول على �سل�سلة من املنحنيات التي يتوافق كل منها مع قيمة معينة لل�سرعة.

تشغيل تجريبي لشبكة المياه
الجديدة بالزرقاء

ال � ��وزارة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة وب �ن��اء ق��درات
احلكام الإداريني وتطويرها.
وتتناول الدورة التي ت�ستمر ا�سبوعا،
ع��دة م��و��ض��وع��ات ح��ول ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات
�إدارة التغيري واتخاذ القرارات ،وكيفية
ن �ق��ل اخل �ب ��رات امل� ��وج� ��ودة يف ال� � ��وزارة
ل �ل �م��وظ �ف�ين واحل� �ك ��ام الإداري � �ي ��ن �أوال
ب�أول.

وزير الزراعة :توفر 450الف أضحية بأسعار مناسبة
االنباط  -عمان

اكد وزير البيئة ووزير الزراعة املكلف
الدكتور �صالح اخلراب�شة ،توفر حوايل
 450ال��ف ر�أ� ��س م��ن الأغ �ن��ام امل�ستوفية
ل�شروط الأ�ضحية للعام احلايل ،موزعة
بني ال�صنف البلدي وامل�ستورد ،م�شريا
�إىل ان اال�سعار �ستكون �ضمن معدالتها
ال�سنوية ومنا�سبة للجميع.
وقال اخلراب�شة يف بيان �صحفي ام�س
االثنني� ،إن الوزارة اخذت بعني االعتبار

امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع� �ل ��ى ال� �ث� ��روة احل �ي ��وان �ي ��ة
ودمي��وم�ت�ه��ا ،حيث ت�ق��در �أع ��داد الأغ�ن��ام
املحلية بحوايل  4ماليني ر�أ���س ،واملاعز
ب�أكرث من مليون ر�أ�س تغطي حوايل 30
باملئة من احتياجات اململكة من اللحوم
احل � �م� ��راء .وا� � �ض� ��اف ان ح �� �ص��ة ال �ف��رد
ال�سنوية من هذه اللحوم تقدر بحوايل
 9كيلو غرامات ،مبينا انه نتيجة لوجود
ط�ل��ب ع�ل��ى الأغ �ن��ام امل�ح�ل�ي��ة م��ن ال��دول
امل � �ج � ��اورة ،ف ��ان ��ه ي �ت��م ت �� �ص��دي��ر ح ��وايل
 500ال��ف ر�أ���س �سنويا ،كم�صدر للعملة

ال�صعبة ،التي تدر اكرث من  120مليون
دينار.
وا� �ض��اف ان��ه ي�ت��م ذب��ح ح ��وايل مليون
ر�أ� � � ��س م ��ن الأغ � �ن� ��ام امل �ح �ل �ي��ة ل�ت�غ�ط�ي��ة
احتياجات اململكة من اللحوم ،ولتخفيف
ال �� �ض �غ��ط ع �ل��ى ال �ق �ط �ي��ع امل� �ح� �ل ��ي ،ي�ت��م
ا� �س �ت�يراد ك�م�ي��ات تكميلية م��ن الأغ �ن��ام
احل� �ي ��ة امل� ��� �س� �ت ��وردة ،ل �ت �غ �ط �ي��ة ذب �ح �ي��ات
ال�ل�ح��وم خ�ل�ال امل��وا��س��م امل�خ�ت�ل�ف��ة ،منها
ع �ي��د الأ� �ض �ح��ى ،الف �ت��ا اىل ان م���ص��ادر
الأغ �ن��ام امل�ستوردة ت�ت��وزع ب�ين ا�سرتاليا

ودول االحتاد الأوروب��ي .واو�ضح الوزير
ان الأغنام �ستكون متاحة للذبح يف عدد
من امل��واق��ع املخ�ص�صة لها ،يف حمافظة
ال �ع��ا� �ص �م��ة ،واال�� � �س � ��واق ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة يف
املحافظات الأخ ��رى .ودع��ا اىل ��ض��رورة
ذبح االغنام يف املواقع املخ�ص�صة للذبح،
وي �ت��واج��د ف�ي�ه��ا ط�ب�ي��ب ب�ي�ط��ري ملعاينة
احليوان واللحوم و�صالحيتها و�سالمة
االج � � ��راءات ال �� �ص �ح �ي��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
املحافظة على الو�ضع البيئي يف املناطق
املختلفة.

االنباط  -وكاالت

قالت �شركة مياه االردن «مياهنا» �إنها
�ستبد�أ �أواخ��ر اال�سبوع احل��ايل ،الت�شغيل
التجريبي ل�شبكة املياه اجل��دي��دة؛ لرفع
م�ستوى التزويد املائي ،ملناطق حمددة يف
حمافظة الزرقاء.
وبينت ال�شركة يف بيان �صحايف �صدر
عن مكتبها الإعالمي ام�س� ،إنها �ستبد�أ
غدا الأربعاء ،الت�شغيل التجريبي ملناطق
الها�شمية على ال�شبكة اجلديدة.

و�أو� �ض �ح��ت ان �أدوار ال �ت��وزي��ع امل��ائ��ي
��س�ت���ص�ب��ح مل �ن��اط��ق احل ��ي ال �� �ش��رق��ي ،حي
الفيحاء ،حي الن�صر ،وغري�سا ،من �صباح
ي ��وم الأرب� �ع ��اء �إىل ��ص�ب��اح ي ��وم اجل�م�ع��ة،
و��س�ت�ك��ون �أدوار احل��ي ال �غ��رب��ي ،منطقة
ال�سوق ،الدفاع املدين ،ام ال�صليح� ،إ�سكان
احلرارية� ،إ�سكان امل�صفاة ،حي الكويتية،
حي ال��دروز املنخف�ض ،حي امل�صانع ،من
�صباح يوم اجلمعة اىل �صباح يوم االحد،
�أم� ��ا ح��ي ال � ��دروز ال �ع��ايل ف���س�ي�ك��ون من
�صباح يوم اجلمعة �إىل �صباح يوم ال�سبت.

الكمامات رافد لالقتصاد قد يكلف سوء استخدامه قنطار عالج
االنباط  -برتا

باتت الكمامة قريناً م�لازم�اً للأفراد
بعد �أن فر�ضت تعليمات �أم��ر ال��دف��اع رقم
 11ل�سنة  2020ارتداء الكمامات للحد من
انتقال فريو�س كورونا.
ف �ف��ي ال ��وق ��ت ال� ��ذي ي�ع�ت�بر ف �ي��ه ان �ت��اج
ال�ك�م��ام��ات حمليا راف ��دا مهما لالقت�صاد
الوطني ،ف��ان �سوء التعامل مع الكمامات
امل�ستعملة ق��د ي� ��ؤدي اىل انت�شار ال�ع��دوى
ل�ي����س م��ن ك��وف�ي��د  19ف�ح���س��ب ،وامن ��ا من
فريو�سات �أخ��رى قد تكون خطرية اي�ضا،
بح�سب خمت�صني.
ينتج الأردن نحو 8ر1مليون كمامة يف
اليوم ،وي�صدر نحو  50مليون لدول العامل،
بح�سب ت�صريحات �سابقة لوزير ال�صناعة
والتجارة والتموين طارق احلموري.
اخل �ب�ي�ر االق �ت �� �ص��ادي خ��ال��د ال��زب �ي��دي
ي �ق��ول� ،إن و� �س��ائ��ل ال��وق��اي��ة م��ن ك��ورون��ا
وال�سيما الكمامات باتت راف��دا لالقت�صاد
ال��وط�ن��ي ،مو�ضحا ان��ه ا�صبح لها م��وازن��ة
خم�ص�صة م��ن قبل احل�ك��وم��ة وال�شركات
واملطاعم وامل��والت وعلى م�ستوى الأ��س��رة
والأفراد بعد �أن كان ارتدا�ؤها يقت�صر على
الكوادر الطبية فقط.
ول �ف��ت �إىل �أن الأردن ب ��ات � �س �ب��اق��ا يف
�صناعة الكمامات وت�صديرها حيث اثبتت
ال�شركات املحلية ريادتها يف هذا املجال من
خ�لال عملها بطاقتها الإنتاجية الكاملة
خ�لال الأزم ��ة ،ومنحها الأول��وي��ة لل�سوق
املحلي ث� ّم الت�صدير بالدرجة الثانية ما
وف��ر ف��ر���ص ع�م��ل وع �م�لات �أج�ن�ب�ي��ة ج��راء
الت�صدير من هذا املنتج.
وق��ال املحلل االقت�صادي ع��وين ال��داوود
�إن الكمامات ا�صبحت منتجا وطنيا مهما،

بدليل اننا ا�ستطعنا تغطية حاجة ال�سوق
امل�ح�ل��ي وت���ص��دي��ر ن�ح��و  50م�ل�ي��ون كمامة
�إىل اخل��ارج .وا��ش��ار اىل امي��ان جاللة امللك
ع�ب��داهلل ال�ث��اين بامل�صانع الوطنية ،وظهر
ذل��ك جليا بعد زي��ارة جاللته لها ،اذ اثبتت
امل���ص��ان��ع ك �ف��اءة وق ��درة ع�ل��ى اي �ج��اد ا� �س��واق
جديدة للم�ستلزمات الطبية وتغطية حاجة
دول متقدمة �صناعيا من الكمامات ما ا�سهم
برفد االقت�صاد الوطني بالعمالت ال�صعبة.
ورغ ��م �أن ا� �س �ت �خ��دام ال �ك �م��ام��ات اوج��د
ف��ر���ص ع�م��ل وح ��رك م��اك�ن��ة ع�م��ل امل�صانع
ورف��د االقت�صاد الوطني �إال �أن خمت�صني

حذروا من طرح البع�ض للكمامات ع�شوائيا
ب �ع �ي��دا ع ��ن ال �� �س �ل��وك ال �� �ص �ح��ي ال���س�ل�ي��م
وحت��ول�ه��ا م��ن دره��م وق��اي��ة م��ن الفريو�س
�إىل م�صدر للعدوى يقودنا لقنطار عالج.
ال�ن��اط��ق االع�ل�ام��ي ب��ا��س��م ام��ان��ة عمان
الكربى نا�صر الرحامنة ق��ال »:مت تزويد
ال �ع �م��ال ال��ذي��ن ي�ت�ع��ام�ل��ون م��ع ال�ن�ف��اي��ات
ال�ب���ش��ري��ة �أو ال �� �ص��رف ال���ص�ح��ي مب�ع��دات
الوقاية ال�شخ�صية املنا�سبة ،م�ضيفا انه مت
تدريبهم على التعامل مع الكمامات املتلفة،
من خالل ارت��داء القفازات املقاومة للماء
والت�أكد من عدم وجود ثقوب بها وتغيريها

ان ك��ان��ت غ�ير ��ص��احل��ة ،ا��ض��اف��ة اىل �إزال ��ة
القفازات بحذر وجتنب مالم�ستها للجلد،
�أو منطقة الوجه �أو العينني �أو الأنف .ونوه
�إىل اجل��ان��ب ال��وق��ائ��ي ال��واق��ع ع�ل��ى عاتق
امل��واط��ن بالتعامل ال�سليم بالتخل�ص من
الكمامات من خ�لال جمعها وتخزينها يف
كي�س حمكم االغ�لاق ،وابقائها بعيدة عن
م�ت�ن��اول الأط �ف��ال ث��م و�ضعها ب��احل��اوي��ات
املخ�ص�صة.
ع ��ام ��ل ال ��وط ��ن ل� ��دى الأم� ��ان� ��ة ج�م�ع��ة
عبد امل�ج�ي��د ،ال��ذي يجمع يوميا ع�شرات
الكمامات من ال���ش��وارع� ،أك��د �أن الوعي يف

ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ك�م��ام��ات املتلفة ه��و ال��ذي
يحمي ال�ع��ام��ل و�أ��س��رت��ه ،منا�شدا زم�لاءه
االلتزام بتعليمات الأمانة.
ت��اج��ر اخل� ��ردة اح �م��د زي ��اد م��ن مدينة
�إرب � ��د ،ق ��ال ان م�ه�ن�ت��ه حت�ت��م ع�ل�ي��ه يوميا
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ك�م��ام��ات امل�ل�ق��اة ب�ين �أك ��وام
اخل� ��ردة وج�م�ع�ه��ا م��ن ج��وان��ب ال�ط��رق��ات
واحلاويات ورغم علمه بخطورة الكمامات،
�إال �أنه ي�ؤكد عدم التزامه بارتداء الكمامة.
وح ��ذر م���س��ؤول م�ل��ف ك��ورون��ا يف اقليم
ال�شمال الدكتور وائل الهياجنة من خطر
الكمامات على جتار اخلردة وعمال الوطن
ال��ذي يتعاملون يوميا معها ،م�شددا على
� �ض��رورة ت��وع�ي�ت�ه��م م��ن خ�ل�ال م��ؤ��س���س��ات
املجتمع امل ��دين .و� �ش��دد ع�ل��ى � �ض��رورة درء
خ�ط��ر ال �ك �م��ام��ة ،وذل ��ك ب �ع��دم ال�ق��ائ�ه��ا يف
ال���ش��ارع او ال�ت�ع��ام��ل معها با�ستهتار دون
��س�ل��وك ��ص�ح��ي ��س�ل�ي��م ،الف �ت��ا �إىل �أن رم��ي
الكمامات بال�شارع ي�شكل خ�ط��ورة كبرية
حيث يحتمل ان حتمل الكمامة فريو�سات
غ�ي�ر ك��وف �ي��د  ،19م ��ا ي �ع��ر���ض امل��واط �ن�ين
للخطر.
وزي� ��ر ال�ب�ي�ئ��ة ��ص��ال��ح اخل��راب �� �ش��ة �أ� �ش��ار
�إىل �أن ك��وادر ال��وزارة وبالتعاون مع كوادر
جمال�س اخلدمات امل�شرتكة يف املحافظات
وال� �ب� �ل ��دي ��ات اط �ل �ق��ت احل �م �ل��ة ال��وط �ن �ي��ة
لتوزيع الأكيا�س ال�صفراء اخلا�صة بجمع
القفازات والكمامات امل�ستخدمة يف جميع
املحافظات ،واو��ض��ح ان احلملة اطلقت يف
جميع حم��اف�ظ��ات اململكة ،وب��ال�ت�ع��اون مع
�شركة وطنية خا�صة متطوعة لي�صار �إىل
نقلها ب��و��س��ائ��ل ن�ق��ل خ��ا��ص��ة ،واي��داع �ه��ا يف
م��رك��ز معاجلة النفايات الطبية اخلا�ص
بال�شركة ،والتعامل معها بطريقة التقطيع
وال�ت�ع�ق�ي��م ،وه��ي ط��ري�ق��ة �صديقة للبيئة

ودون مل�سها من قبل العاملني.
م�س�ؤول ملف ك��ورون��ا يف وزارة ال�صحة
الدكتور عدنان ا�سحق ،ق��ال ان الكمامات
امل�ستخدمة م��ن ق�ب��ل امل���ص��اب�ين وال �ك��وادر
ال �ط �ب �ي��ة ت �ع �ت�بر م ��ن ال �ن �ف��اي��ات ال�ط�ب�ي��ة
اخل �ط��رة ،وي�ت��م التعامل معها م��ن خالل
امل�ست�شفيات وح�سب االلية املتبعة بو�ضعها
يف احل ��ارق ��ات امل �ت��وف��رة يف امل���س�ت���ش�ف�ي��ات،
م�ضيفا ان ه��ذه ال�ن�ف��اي��ات جت�م��ع م��ن كل
ال �غ��رف ب��أك�ي��ا���س خ��ا��ص��ة ،وت��ر��س��ل ب�سيارة
ال�ن�ف��اي��ات ال�ط�ب�ي��ة اخل��ا��ص��ة اىل امل�ح��رق��ة
للتخل�ص منها بطريقة �صحيحة.
املتطوعة نريي�سا �أبو حنا ،قالت �إن خطر
ال�ك�م��ام��ات امل�ل�ق��اة ع���ش��وائ�ي��ا ع�ل��ى ج��وان��ب
الطرقات فر�ض علينا اطالق حملة «دي-
ل �ت�ر» ال �ت��ي ت �ه��دف اىل ج �م��ع ال �ك �م��ام��ات
والقفازات امللقاة يف ال�شوارع ،م�شرية اىل
�أنها تفاج�أت من كمية الكمامات والقفازات
الكبرية امللقاة بال�شوارع .
ول�ف�ت��ت �إىل �أن ك��ورون��ا ف��ر��ض��ت علينا
تقيدا جديدا بالكمامات ،التزاما بقانون
ال��دف��اع� ،إال �أن ال�ق��اء الكمامات املتلفة يف
ال�شوارع ،يعر�ض املواطنني خلطر الإ�صابة
بكورونا �أو ب�أي فريو�س �آخر.
وه��دف��ت امل �ب��ادرة التطوعية اىل توعية
النا�س من خالل حتويل الظاهرة ال�سلبية
التي جنمت ع��ن ا�ستخدام الكمامات �إىل
م�ن�ج��ز ت �ط��وع��ي � �ض��م ع� ��ددا م��ن ال���ش�ب��اب
املتطوعني ال��ذي��ن تعاملوا م��ع الكمامات
املتلفة بحرفية �ضمن �شروط التزم بها كل
من ا�سهم بهذه امل�ب��ادرة ،من خالل توفري
قفازات ،وكمامات ،ومالقط ،وترك م�سافة
مرت �أو �أكرث بني املتط ّوع والأ�شخا�ص من
حوله يف ال�شارع عند العمل على جمع هذه
النفايات اخلطرة.

االقت�صادي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «االقت�صادية» يف املوقع االلكرتوين
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الفوسفات تنفي عالقاتها بإعالن مفبرك لغايات التوظيف
االنباط -عمان

نفت �شركة مناجم الفو�سفات الأردنية
 ،عالقتها ب���أي اع�لان للرتويج لوظائف
�سواء لديها او لدى �شركات اخ��رى داخل
وخارج اململكة.
وحذرت ال�شركة يف بيان �صحفي ام�س
االثنني ،من ت��داول اي اعالنات مفربكة
وغ��ي�ر ���ص��ح��ي��ح��ة م��ن�����س��وب��ة ل��ه��ا تت�ضمن
توفري وظائف للباحثني والعاطلني عن
العمل يف خمتلف التخ�ص�صات.
وك��ان��ت م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي
قد ن�شرت اعالنا من�سوبا ل�شركة مناجم
الفو�سفات حول توفر عدد من الوظائف
يف �شركات داخ��ل وخ���ارج اململكة ،برواتب
وام���ت���ي���ازات مم���ي���زة ،ف��ي��م��ا دع����ا االع��ل�ان
ال���راغ���ب�ي�ن ب��ال��ع��م��ل ل��ل��ت�����س��ج��ي��ل وت��ع��ب��ئ��ة
ب��ي��ان��ات��ه��م ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ع�ب�ر راب����ط وه��م��ي
وغري �صحيح.
و�أك��دت ال�شركة ان ما ن�سب اليها عار
ع��ن ال�صحة ،داع��ي��ة اىل ع��دم ت���داول هذا
النوع من االعالنات ،وا�ستقاء اي معلومة

االنباط -عمان

���س��ج��ل��ت �أ����س���ع���ار ال���ن���ف���ط وامل�����ش��ت��ق��ات
النفطية عامليا خالل الأ�سبوع الثاين من
�شهر متوز احلايل ،ارتفاعا طفيفا مقارنة
مع معدل �أ�سعارها يف الأ�سبوع الأول من
ذات ال�شهر ،بح�سب بيانات �أعلنتها وزارة
الطاقة والرثوة املعدنية ،ام�س االثنني.
ووف��ق��ا للبيانات �سجل البنزين �أوك��ت��ان
���� 90س���ع���را ب���ل���غ 6ر 384دوالر ل��ل��ط��ن،
م����ق����اب����ل 1ر 377دوالر يف الأ�����س����ب����وع
الأول وب��ن�����س��ب��ة ارت����ف����اع ب��ل��غ��ت 2ب��امل��ئ��ة،
ك��م��ا ارت���ف���ع ���س��ع��ر ال��ب��ن��زي��ن �أوك����ت����ان 95
م����ن 6ر 400دوالر ل��ل��ط��ن اىل 8ر407
دوالر وبن�سبة ارت��ف��اع بلغت 8ر1ب��امل��ئ��ة.
�أم��ا �سعر الديزل فقد ارتفع من 9ر367
دوالر ل��ل��ط��ن اىل 6ر 371دوالر للطن
تخ�ص ال�شركة من م�صادرها الر�سمية.
وقالت �إنها �ستالحق قانونيا وق�ضائياً

ك��ل م��ن ي�ستغل ا���س��م ال�����ش��رك��ة و���ش��ع��اره��ا
للرتويج لإعالنات وهمية وغري �صحيحة،

وكل من يروج ملثل هذه االعالنات امل�ضللة
لتحقيق اهداف ومكا�سب �شخ�صية.

السياحة 13231 :مشاركا ببرنامج أردننا جنة خالل اسبوعين

يت�ضمنها الربنامج ،والتي ج��رى تعميمها
على من�صات ال����وزارة والهيئة على مواقع
التوا�صل االجتماعي.
وق��ال��ت ال���وزارة� ،إن امل�شاركني يف برنامج “

اردن��ن��ا جنة – اردن��ن��ا بخري” ي�ستفيدون من
العرو�ض واال���س��ع��ار الت�شجيعية التي يوفرها
ال��ب�رن����ام����ج يف امل���ط���اع���م وال����ف����ن����ادق وام����اك����ن
اال�ستجمام يف حمافظات اململكة كافة :الكرك

وال�شوبك والطفيلة ،وم��ع��ان ،واملثلث الذهبي
“ البرتا  ،وادي رم  ،العقبة “ ،وام اجلمال
يف املفرق  ،وم���أدب��ا ،وجبل نيبو ،وام الر�صا�ص
والبحر امليت وجر�ش واربد وعجلون وام قي�س.

انخفاض مساحة األبنية المرخصة بالمملكة خالل الربع
االول من العام الحالي
االنباط-عمان
ان��خ��ف�����ض �إج����م����ايل م�����س��اح��ة االب��ن��ي��ة
امل��رخ�����ص��ة يف امل��م��ل��ك��ة يف ال��رب��ع االول من
ال��ع��ام احل���ايل بن�سبة 3ر 23ب��امل��ئ��ة ،حيث
بلغت نحو مليون و 275ال��ف م�تر مربع،
مقارنة م��ع مليون و 662ال��ف م�تر مربع
خالل نف�س الفرتة من العام املا�ضي.
و أ����ش��ارت دائ���رة االح�����ص��اءات ال��ع��ام��ة يف
تقريرها ال�شهري ال�صادر ام�س االثنني،
اىل انخفا�ض اجمايل عدد رخ�ص االبنية
ال�����ص��ادرة يف امل��م��ل��ك��ة بن�سبة 1ر 23باملئة،
لتبلغ  4137رخ�صة خالل الربع االول من
هذ العام ،مقارنة مع  5382رخ�صة يف ذات

الفرتة من العام املا�ضي.
وبح�سب ال��ت��ق��ري��ر ،انخف�ضت م�ساحة
الأب��ن��ي��ة امل��رخ�����ص��ة ل�ل��أغ���را����ض ال�سكنية
خ��ل�ال ال���رب���ع االول م���ن ال���ع���ام احل���ايل
بن�سبة 7ر 13باملئة ،حيث بلغت نحو مليون
و 94مرتا مربعا يف هذا العام ،مقارنة مع
ن��ح��و م��ل��ي��ون  267ال���ف م�تر م��رب��ع خ�لال
نف�س الفرتة من العام املا�ضي.
وب���ل���غ���ت م�������س���اح���ة الأب����ن����ي����ة امل��رخ�����ص��ة
ل�ل��أغ���را����ض غ�ي�ر ال�����س��ك��ن��ي��ة خ�ل�ال ال��رب��ع
الأول م��ن ال��ع��ام احل����ايل ،ن��ح��و � 181أل��ف
م�ت�ر م���رب���ع ،م��ق��ارن��ة م���ع ن��ح��و � 395أل���ف
مرت مربع خ�لال نف�س الفرتة من العام
ٍ
بانخفا�ض ن�سبته 2ر 54باملئة.
املا�ضي،

و���ش��ك��ل��ت م�����س��اح��ة الأب���ن���ي���ة امل��رخ�����ص��ة
ل�ل�أغ��را���ض ال�سكنية خ�لال ال��رب��ع الأول
م��ن ال��ع��ام احل��ايل م��ا ن�سبته 8ر 85باملئة،
م��ن �إج��م��ايل م�����س��اح��ة الأب��ن��ي��ة امل��رخ�����ص��ة،
يف ح�ين �شكلت م�ساحة الأب��ن��ي��ة املرخ�صة
ل��ل��أغ����را�����ض غ��ي�ر ال�����س��ك��ن��ي��ة م����ا ن�����س��ب��ت��ه
2ر 14باملئة ،من �إج��م��ايل م�ساحة الأبنية
املرخ�صة.
وعلى م�ستوى االقاليم ،بني التقرير،
ان ح�������ص���ة �إق����ل����ي����م ال����و�����س����ط ب���ل���غ���ت م��ا
ن�����س��ب��ت��ه1ر 67ب��امل��ئ��ة ،م��ن �إج��م��ايل م�ساحة
الأب��ن��ي��ة امل��رخ�����ص��ة ،يف ح�ي�ن ب��ل��غ��ت ح�صة
�إق���ل���ي���م ال�����ش��م��ال م���ا ن�����س��ب��ت��ه 6ر 25ب��امل��ئ��ة
و�إقليم اجلنوب ما ن�سبته 3ر 7باملئة.

و���ش��ك��ل��ت امل�����س��اح��ة امل��رخ�����ص��ة ل�ل�أب��ن��ي��ة
اجلديدة والإ�ضافات على الأبنية القائمة
ما ن�سبته 5ر 56باملئة ،من �إجمايل م�ساحة
الأبنية املرخ�صة خ�لال ال��رب��ع الأول من
ال���ع���ام احل�����ايل ،يف ح�ي�ن ���ش��ك��ل��ت امل�����س��اح��ة
املرخ�صة للأبنية القائمة ما ن�سبته 5ر43
باملئة.
�أما على م�ستوى �شهر �آذار لعام ،2020
ف��ق��د �أظ���ه���رت ال��ب��ي��ان��ات �أن ع����دد رخ�����ص
الأبنية بلغ  961رخ�صة ،كما بلغت م�ساحة
الأب��ن��ي��ة امل��رخ�����ص��ة � 305آالف م�تر م��رب��ع،
م��ق��ارن��ة م��ع � 537أل����ف م�تر م��رب��ع خ�لال
نف�س الفرتة من العام املا�ضي ،بانخفا�ض
ن�سبته 2ر 43باملئة.

وبن�سبة ارتفاع بلغت 1باملئة  ،كما ارتفع
���س��ع��ر ال��ك��از م��ن  334دوالرا ل��ل��ط��ن اىل
8ر 340دوالر وب��ن�����س��ب��ة ارت���ف���اع  2ب��امل��ئ��ة.
�أم�����ا ���س��ع��ر زي����ت ال���وق���ود ف��ق��د ارت���ف���ع يف
الأ�سبوع الثاين اىل 3ر 249دوالر للطن
م��ق��ارن��ة م��ع ال�سعر امل�سجل يف اال�سبوع
الأول م��ن نف�س ال�شهر وال��ب��ال��غ 6ر233
دوالر وبن�سبة ارت��ف��اع بلغت 7ر6ب��امل��ئ��ة.
م����ن ج���ان���ب �آخ�������ر ،ا���س��ت��م��ر ���س��ع��ر ال���غ���از
ال�����ب��ت��رويل امل�������س���ال ل�����ش��ه��ر مت�����وز ع��ن��د
 345دوالرا ل����ل����ط����ن م������ق������ارن������ة م���ع
�����س����ع����ره امل���������س����ج����ل يف ����ش���ه���ر ح�����زي�����ران
امل����ا�����ض����ي وال���������ذي ب���ل���غ 2ر 335دوالر.
وكان �سعر خام برنت قد ارتفع يف الأ�سبوع
الثاين من متوز احلايل لي�صل اىل 2ر43
دوالر للربميل مقارنة مع �سعره ل�شهر
حزيران والذي بلغ 9ر 42دوالر

اربد :قطاع الصناعات االنشائية يواجه
صعوبات تتصل بالعمالة
االنباط -برتا

ط��ال��ب��ت ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة لل�صناعات
االن�شائية يف �إربد بحل �إ�شكاليات العمالة
ال���واف���دة ال��ت��ي ت��ع��م��ل ب��ال��ق��ط��اع وت�شكل
ركيزته الأ�سا�سية ،و�إعادة النظر بقرارات
وزارة العمل املت�صلة بها.
وقال رئي�س فرع النقابة يف �إربد موفق
ب��ن��ي ه���اين� ،إن ال�����ص��ع��وب��ات وال��ت��ح��دي��ات
ال��ت��ي يواجهها ال��ق��ط��اع وال��ت��ي ب���د�أت مع
ب���داي���ة ازم�����ة ك����ورون����ا� ،إال �أن���ه���ا ازدادت
�صعوبة بعد فتح القطاع كنتيجة ملغادرة
ع���دد ك��ب�ير م���ن ال��ع��م��ال��ة ال���واف���دة ال��ت��ي
ت�شكل ع�صب ال��ق��ط��اع دون ال�����س��م��اح لها
بالعودة او ا�ستقدام عمالة واف��دة بديلة
عنها.
وا���ش��ار اىل ان ال��ن��ق��اب��ة خ��اط��ب��ت وزي��ر
ال��ع��م��ل ب��ه��ذا اخل�����ص��و���ص ل��ل��ت��ب��اح��ث مع
ا�صحاب العمل وو�ضع احللول املنا�سبة
التي تعيد عجلة العمل لقطاع االن�شاءات
ك������أح�����د م����ك����ون����ات ال����ق����ط����اع ال�����ص��ن��اع��ي
الرئي�سة.
واك���د ب��ن��ي ه��اين ان حت��دي��ات القطاع

االنباط -عمان

ا�ستقطب برنامج “�أردننا جنة” لل�سياحة
الداخلية 13231 ،م�شاركا ،خالل ا�سبوعني
م��ن ت��ف��ع��ي��ل ان��ط�لاق م��و���س��م��ه ال��ث��اين حتت
���ش��ع��ار “اردننا بخري”  ،ب���دءا م��ن مناطق
اجلنوب ،وتو�سعه للو�سط وال�شمال لي�شمل
جميع حمافظات اململكة.
وب��ي��ن��ت وزارة ال�����س��ي��اح��ة والآث������ار وهيئة
ت���ن�������ش���ي���ط ال���������س����ي����اح����ة يف ب�����ي�����ان ���ص��ح��ف��ي
ام�������س االث����ن��ي�ن ،ان م���ا ي���زي���د ع���ن  8االف
���ش��خ�����ص ����ش���ارك���وا يف ال�ب�رن���ام���ج م���ن خ�لال
الت�سجيل مبا�شرة بالتطبيق االل��ك�تروين
«  »Jannah.joاخل���ا����ص ب��ال�برن��ام��ج،
م��ن��ه��م  5731م�����ش��ارك��ا اق��ل��ت��ه��م احل���اف�ل�ات
ال�سياحية املجانية التي يوفرها الربنامج،
و 2359م�������ش���ارك���ا ا����س���ت���خ���دم���وا ���س��ي��ارات��ه��م
اخلا�صة ،م�ستفيدين من املميزات واال�سعار
الت�شجيعية �ضمن الربنامج ،باال�ضافة اىل
 5141م�����ش��ارك��ا ���س��ج��ل��وا م���ن خ�ل�ال م��ك��ات��ب
ال�سياحة وال�سفر.
و�أ�����ش����ارت ال������وزارة وال��ه��ي��ئ��ة اىل ان 494
ح���اف���ل���ة ����س���ي���اح���ي���ة� ،أق�����ل�����ت امل���������ش����ارك��ي�ن يف
ال�برن��ام��ج م���ن ن��ق��اط االن���ط�ل�اق امل��ن��ت�����ش��رة
مب���خ���ت���ل���ف امل�����ح�����اف�����ظ�����ات ،اىل ال����وج����ه����ات
وامل���������س����ارات وال����ت����ج����ارب ال�����س��ي��اح��ي��ة ال��ت��ي

ارتفاع طفيف بأسعار المشتقات
النفطية عالميا باألسبوع الثاني من تموز

تفاقمت ب��ع��د ال�����س��م��اح مب��غ��ادرة العمالة
ال���واف���دة دون ع�����ودة ،م���ا �أب���ق���ى ال��ق��ط��اع
عاجزا عن احلركة اال يف احلدود الدنيا
م���ن ط��اق��ت��ه االن���ت���اج���ي���ة ،وزاد االع���ب���اء
املرتاكمة عليه ،حيث ال ت�ستطيع معامل
احل��ج��ر واجل���ران���ي���ت ا���س��ت��ع��ادة عمالتها
ال���واف���دة ب��ع��د ان��ق�����ض��اء م���دة اج���ازات���ه���ا،
وباتت امل�صانع ب�أم�س احلاجة خلرباتهم
الطويلة.
و�أك�������د ان اح���ل��ال ال���ع���م���ال���ة امل��ح��ل��ي��ة
ب���دل ال���واف���دة ب��ه��ذا ال��ق��ط��اع ح��ل��م ي���راود
اجلميع� ،إال �أن ه��ذا االم��ر يحتاج لوقت
وترتيب بحيث ال ي�ؤثر على �سري العمل
بامل�صانع ،مو�ضحا ان ذلك قد ي�ؤدي �إىل
اغالق بع�ضها وبالتايل ت�سريح العمالة
االردنية اي�ضاً.
وك�شف بني ه��اين عن ا�ستعداد قطاع
ال�����ص��ن��اع��ات االن�����ش��ائ��ي��ة ال��ق��ي��ام ب��ت��دري��ب
الكوادر االردنية لت�صبح م�ؤهلة للعمل يف
القطاع االن�شائي ،متمنيا على اجلهات
املعنية ان ت��ت��وىل ت�صميم ب��رام��ج لدعم
وت��دري��ب العمال الأردن��ي�ين للعمل بهذا
القطاع

بورصة عمان تغلق بتداول
5ر 2مليون سهم
االنباط -عمان

اغ���ل���ق���ت ب����ور�����ص����ة ع�����م�����ان ،ام�������س
االث��ن�ين ،ب��ت��داول 5ر 2م��ل��ي��ون �سهم،
م���وزع���ة ع��ل��ى ��� 1478ص��ف��ق��ة ،بقيمة
ت���داوالت �إجمالية بلغت 5ر 1مليون
دينار.
وارت�����ف�����ع م����ؤ����ش���ر ال���ب���ور����ص���ة اىل

ال��ن��ق��ط��ة  1588ب��ن�����س��ب��ة 03ر 0ب��امل��ئ��ة
مقارنة مع �إغالق اجلل�سة ال�سابقة.
ول�����دى م���ق���ارن���ة �أ����س���ع���ار الإغ��ل��اق
لل�شركات املتداولة �أ�سهمها ،تبني �أن
� 25شركة �أظهرت انخفا�ضا يف �أ�سعار
�أ�سهمها ،بينما ارتفعت �أ�سعار �أ�سهم
� 24شركة ،وا�ستقرت �أ�سعار �أ�سهم 32
�شركة اخرى

 560مليون دينار عجز الميزان التجاري مع
دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

صندوق توفير البريد يخفض نسبة المرابحة الى %5
االنباط -عمان

ق����رر جم��ل�����س ادارة ����ص���ن���دوق ت��وف�ير
ال�ب�ري���د ت��خ��ف��ي�����ض ن�����س��ب��ة امل���راب���ح���ة على
متويالت ال�صندوق اىل  5باملئة ،بدال من
 10باملئة.
وج����اء ت��خ��ف��ي�����ض ال��ن�����س��ب��ة ح��ر���ص��ا من
ال�صندوق على ال�شراكة ب�ين القطاعني
العام واخلا�ص ،ودعم االقت�صاد الوطني
من خالل ت�شجيع اال�سواق ،وخدمة اكرب
�شريحة من ذوي الدخل املحدود.
واو����ض���ح ال�����ص��ن��دوق يف ب��ي��ان �صحفي
ام�����س االث��ن�ين ،ان ال�صندوق وق��ع ع��ددا
م��ن م��ذك��رات ال��ت��ع��اون م��ع جمموعة من
ال�شركات الكربى ،حيث يقوم ال�صندوق
مب��وج��ب��ه��ا ب��ت��م��وي��ل م��راب��ح��ات امل�����ش�تري��ن
من خالل ال�شركاء من ال�سلع الأ�سا�سية
واالجهزة الكهربائية وااللكرتونية.
ي�شار اىل ان �صندوق توفري الربيد،
م���ؤ���س�����س��ة ح��ك��وم��ي��ة ت��ق��ب��ل ودائ�����ع ت��وف�ير
ال���ع���م�ل�اء ومت���ن���ح ال���ت���م���وي���ل ب��ال��ط��ري��ق��ة
اال�����س��ل�ام����ي����ة ،ح���ي���ث ت���ت���م���ي���ز ب��ـ�����ض��م��ـ��ان

االنباط -عمان

احلكومـة للمبالـغ املودعـة لدى ال�صندوق
و�أرب���اح���ه���ا ورده��ـ��ـ��ا �إىل �أ���ص��ح��اب��ه��ـ��ـ��ا عنـد
الطلـب ،و�إعفـــاء الأربــاح النــاجمة عــن
ح�سابات املدخـرين مـن �ضريبــة الدخـل،

وعـدم جـواز احلجز على املبالـغ املودعــة
لـدى ال�صندوق �سـوا ًء يف حيـاة امل��ودع �أو
بعد وفاته.
وي���ق���وم ال�����ص��ن��دوق ب��ت��ط��ب��ـ��ي��ق �أ���س��ل��ـ��وب

ال��ع��م��ـ��ل ال����ذي ي��ت��ف��ـ��ق و�أح���ك���ام ال�����ش��ري��ع��ة
اال�سالمية من حيث االدخ��ار والتمويل،
مما ي�سهم يف االداء التنموي واخلدمي يف
�إطاري التمويل واالدخار.

ان����خ����ف���������ض����ت ق����ي����م����ة ال�������������ص������ادرات
ال��وط��ن��ي��ة �إىل دول م��ن��ط��ق��ة ال��ت��ج��ارة
احل���رة العربية ال��ك�برى خ�لال الثلث
االول م��ن ال��ع��ام احل����ايل بن�سبة 3ر8
ب��امل��ئ��ة ،ح��ي��ث ب��ل��غ��ت 561م��ل��ي��ون دي��ن��ار،
م���ق���ارن���ة ب��ن��ف�����س ال����ف��ت�رة م����ن ال���ع���ام
امل��ا���ض��ي وال��ب��ال��غ��ة  612م��ل��ي��ون دي��ن��ار.
وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر ال�����ش��ه��ري ل��دائ��رة
االح�����ص��اءات ال��ع��ام��ة ،انخف�ضت قيمة
امل�����س��ت��وردات م��ن دول منطقة التجارة
احل������رة ال���ع���رب���ي���ة ال����ك��ب�رى يف ال��ث��ل��ث
االول م��ن ال��ع��ام احل��ايل بن�سبة 7ر21
باملئة ،حيث بلغت 054ر 1مليار دينار،
م���ق���ارن���ة ب��ن��ف�����س ال����ف��ت�رة م����ن ال���ع���ام
املا�ضي والبالغة 346ر 1مليار دينار.
وان���خ���ف�������ض ع���ج���ز امل����ي����زان ال���ت���ج���اري
م����ع دول م���ن���ط���ق���ة ال����ت����ج����ارة احل����رة

ال���ع���رب���ي���ة ال����ك��ب�رى يف ال���ث���ل���ث الأول
م��ن ال��ع��ام احل����ايل ب��ن�����س��ب��ة 1ر 8باملئة
لي�صل �إىل ح���وايل  560م��ل��ي��ون دي��ن��ار
م���ق���ارن���ة م���ع ذات ال���ف�ت�رة م���ن ال��ع��ام
املا�ضي والبالغة  610م�لاي�ين دي��ن��ار.
وت�صدرت اململكة العربية ال�سعودية،
ق��ي��م��ة ال�������ص���ادرات ال��وط��ن��ي��ة �إىل دول
م��ن��ط��ق��ة ال����ت����ج����ارة احل�������رة ال��ع��رب��ي��ة
ال���ك�ب�رى يف ال��ث��ل��ث االول م���ن ال��ع��ام
احل��ايل لتبلغ  145مليون دينار ،فيما
بلغت م�ستوردات اململكة من ال�سعودية
م��ا ي��ق��ارب  637مليون دي��ن��ار ،وبذلك
ي����ك����ون ع���ج���ز امل�����ي�����زان ال����ت����ج����اري م��ع
اململكة العربية ال�سعودية ،قد بلغ يف
نهاية الثلث االول  492مليون دينار.
وي�شار �إىل �أن العجز يف امليزان التجاري
انخف�ض خالل الثلث الأول من العام
احل����ايل بن�سبة 3ر 26ب��امل��ئ��ة ،م��ق��ارن��ة
بنف�س الفرتة من العام املا�ضي.

الثالثاء

االعالين

07

2020 / 7 /14

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200026485( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200092777( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200070099( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200153435( :

ا�ستنادا لأحكام املادة (�/28أ) من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة ب�أن �شركة  :ب�أن ال�سيد /ال�سادة
امني عمر عبد الرحمن الطباخي
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة عبد العزيز وامني الطباخي
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )80521بتاريخ
2006/4/12
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2020/7/13وقد قام
ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن
رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2020/7/13
وا�ستنادا لأحكام القانون ف��ان حكم ان�سحابه من ال�شركة ي�سري
اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية

ا�ستنادا لأحكام املادة (�/28أ) من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة ب�أن �شركة  :ب�أن ال�سيد /ال�سادة
متام حممد احمد قدوره
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة �صالح عبداهلل �صالح و�شريكته
وامل�سجلة يف �سجل �شركات تو�صية ب�سيطة حتت الرقم ()19978
بتاريخ 2018/11/26
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2020/7/5وقد قام
ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن
رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2020/7/13
وا�ستنادا لأحكام القانون ف��ان حكم ان�سحابه من ال�شركة ي�سري
اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية

ا�ستنادا لأحكام املادة (�/28أ) من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة ب�أن �شركة  :ب�أن ال�سيد /ال�سادة
عائده هالل عبد اللطيف امل�صري
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة هاين امل�صري و�شريكه
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )20842بتاريخ
1988/10/9
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2020/7/12وقد قام
ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن
رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2020/7/13
وا�ستنادا لأحكام القانون ف��ان حكم ان�سحابه من ال�شركة ي�سري
اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية

ا�ستنادا لأحكام املادة (�/28أ) من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة ب�أن �شركة  :ب�أن ال�سيد /ال�سادة
عماد عطا فهيد العفي�شات
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة عز الدين املربوك وعماد العفي�شات
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )113569بتاريخ
2016/3/31
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ وقد قام ب�إبالغ �شريكه /
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن رغبته باالن�سحاب
باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2019/12/8
وا�ستنادا لأحكام القانون ف��ان حكم ان�سحابه من ال�شركة ي�سري
اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

*لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب�أرقام دائرة مراقبة ال�شركات التالية من 5600289 – 5600260
 ،ومركز االت�صال الرقم ( ، )5600270اعتبارا من 2008-2-1

إعالن صادر عن مصفي شركة

*لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب�أرقام دائرة مراقبة ال�شركات التالية من 5600289 – 5600260
 ،ومركز االت�صال الرقم ( ، )5600270اعتبارا من 2008-2-1

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن( اخري )

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرجو من دائني �شركة مركز تدريب املحرتفني الثقايف ذ.م.م
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم ( ) 13243
بتاريخ ( )2006/11/19
�ضرورة تقدمي مطالباتهم جتاه ال�شركة �سواء كانت م�ستحقة
الدفع ام ال  ،وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل
اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :ان�س عبد الغني اللبدي
عنوان امل�صفي  :عمان – املقابلني
خلوي ( ) 0788483882
م�صفي ال�شركة

ا�ستنادا الحكام املادة (/68ب)من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة والتموين ان الهيئة العامة غري العادية
ل�شركة النظم الفنية امل�سجلة لدينا ك�شركة ذ.م.م حتت الرقم
( )522بتاريخ ( )1978/1/11قد ق��ررت باجتماعها غري
العادي املنعقد بتاريخ ( ) 2020/6/23املوافقة باالجماع على
تخفي�ض ر�أ�سمال ال�شركة من ( )200,000دينار اردين لي�صبح
( )100,000دينار اردين
ويحق لكل من دائني ال�شركة االعرتا�ض خطيا على تخفي�ض
ر�أ�سمال ال�شركة لدى املراقب خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر
اخر اعالن .
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

*لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب�أرقام دائرة مراقبة ال�شركات التالية من 5600289 – 5600260
 ،ومركز االت�صال الرقم ( ، )5600270اعتبارا من 2008-2-1

*لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب�أرقام دائرة مراقبة ال�شركات التالية من 5600289 – 5600260
 ،ومركز االت�صال الرقم ( ، )5600270اعتبارا من 2008-2-1

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )215 ( ، )13من قانون ال�شركات
رق���م( )22ل�سنة  1997يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة ب�أن �شركة ن�ضال ورامي “ عوده حممود “
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( ) 53361
بتاريخ  1999/7/8قد تقدمت بطلب لتحويل �صفتها من �شركة
ت�ضامن اىل �شركة تو�صية ب�سيطة وتغري ا�سم ال�شركة اىل ن�ضال
“ عوده حممود “ و�شريكه .

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اج��راءات ت�صفية �شركة عزت وبهجت
ال�شريده
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 22765بتاريخ  1990/1/23اعتبارا من تاريخ ن�شر
هذا االعالن

يرجى ممن له اعرتا�ض على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة
دائرة مراقبة ال�شركات يف وزارة ال�صناعه و التجارة
•لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على
الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأح��ك��ام امل���ادة ( )13م��ن ق��ان��ون ال�شركات
رقم( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة بان �شركة قرباع
و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت
الرقم ( )113998بتاريخ  2016/7/4تقدمت بطلب
لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :قرباع و�شريكه
�إىل �شركة  :جمال املحاميد و�شريكاه
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على االرقام 5600260

ا�ستنادا لأح��ك��ام امل���ادة ( )13م��ن ق��ان��ون ال�شركات
رقم( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة بان �شركة ن�ضال
العزه ول�ؤي الزغل وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )105711بتاريخ  2012/11/8تقدمت
بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :ن�ضال العزه ول�ؤي
الزغل
�إىل �شركة  :ن�ضال العزه و�شريكه
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأح��ك��ام امل���ادة ( )13م��ن ق��ان��ون ال�شركات
رقم( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة بان �شركة عماد
�سهيل ابو غزاله و �شريكته وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن حتت الرقم ( )100599بتاريخ 2011/2/8
تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :عماد �سهيل ابو غزاله
و�شريكته
�إىل �شركة � :سهيل ابو غزاله و�شركاه
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اج��راءات ت�صفية �شركة احمد توفيق
عبد الفتاح �سعد و�شريكه
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 72839بتاريخ  2004/9/20اعتبارا من تاريخ ن�شر
هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200045582( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي
إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اج��راءات ت�صفية �شركة زي��اد �سري�س
وح�سن الريان
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 84362بتاريخ  2007/2/6اعتبارا من تاريخ ن�شر
هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

الرقم الوطني للمنشأة )200020793( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة عيد حممد علي ابو رمح و�شركاه وامل�سجلة يف �سجل
�شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )53923بتاريخ  1999/9/15قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/7/9
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة عد حممد علي ابو رحمم�صفيا
لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي دير عال – ت0779141532 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة (�/28أ) من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة ب�أن �شركة  :ب�أن ال�سيد /ال�سادة
حممد فالح �صالح
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة حممد ال�صالح و�شركاه
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )35628بتاريخ
1994/2/10
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2020/7/8وقد قام
ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن
رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2020/7/12
وا�ستنادا لأحكام القانون ف��ان حكم ان�سحابه من ال�شركة ي�سري
اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية
*لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب�أرقام دائرة مراقبة ال�شركات التالية من 5600289 – 5600260
 ،ومركز االت�صال الرقم ( ، )5600270اعتبارا من 2008-2-1

مديرية املشرتيات الدفاعية
اعالن اعادة طرح عطاء
( شراء تنك ماء سعة (  ) 20مرت مكعب )
تعلن مديرية امل�شرتيات الدفاعية يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية – اجلي�ش العربي  /جلنة العطاءات املركزية عن
اعادة طرح العطاء رقم م �ش ع � 2020 / 8 / 89 / 3شراء (تنك ماء �سعة (  ) 20مرت مكعب ) فعلى املتعهدين الراغبني باال�شرتاك
بهذا العطاء مراجعة امني �سر جلنة العطاءات املركزية ل�شراء ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ (  ) 40دينار غري م�سرتدة
م�صطحبني معهم رخ�صة املهن وال�سجل التجاري و ( الرقم الوطني للمن�ش�أة ) �ساريتي املفعول و�صورة عنهما وكتاب تفوي�ض من
ال�شركة ملندوبها.
يتم بيع دعوات العطاء يوميا من ال�ساعة (  ) 0900التا�سعة �صباحا وي�ستمر بيع دعوة العطاء لغاية (  ) 1300الواحدة ظهرا حتى
يوم االثنني املوافق  ( 2020/8/3با�ستثناء يومي االحد واخلمي�س من كل ا�سبوع وايام العطل الر�سمية ) .
تعاد املناق�صات بوا�سطة الظرف املختوم قبل ال�ساعة (  ) 1300الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق  2020/8/4ومرفق بها
ت�أمني مايل م�صدق بقيمة ال تقل عن (  ) % 5من القيمة االجمالية املعرو�ضة ( ح�سب اعلى �سعر معرو�ض ) مع العينات وكل مناق�صة
غري مرفق بها الت�أمني املايل او قيمة الت�أمني املايل اقل من املطلوب تهمل وال ينظر بها وكل مناق�صة ترد مت�أخرة عن موعد االغالق
اعاله ترف�ض ولن يتم ا�ستالمها .
عنوان جلنة العطاءات املركزية :
تلفون (  5000800 ( ، ) 5000184فرعي  - ) 57532 / 57531فاك�س ( ) 5000146
موقعنا على االنرتنت  ( www.jafdop.mil.jo :لالطالع على املوا�صفات الفنية املطلوبة ) .

انذار بالعودة اىل العمل

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

 -1ثامر عمر محمد عبد النبي

ا�ستنادا لأحكام املادة (/8ج) من قانون اال�سماء التجارية رقم( )9ل�سنة ، 2006
يعلن م�سجل اال�سماء التجارية يف وزارة ال�صناعة والتجارة ب�أن اال�سم التجاري
( �صيدلية مثلث العار�ضه ) وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم
( )164755با�سم ( طارق ابراهيم ح�سن قطام�ش ) جرى عليه نقل ملكية لي�صبح
با�سم ( روان فالح احمد الغنانيم ) وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من
تاريخ ن�شر هذا االعالن .

اىل املوظف
-2هيا خليل مفلح السعودي

نظرا لتغيبكم عن العمل ملدة تزيد
عن ع�شرة ايام متتالية لدى �شركة
امل�سانده خلدمات اال�سناد و مراكز
االت�صال بدون �سبب م�شروع اوعذر
ر�سمي ل��ذا ف��ان ال�شركة ننذركم
بالعودة اىل عملكم فورا و اال �سيتم
انهاء خدماتكم لديها �سندا الحكام
املادة /28هـ من قانون العمل رقم
 8ل�سنة 1996
الشركة املساندة
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة (/8ج) من قانون اال�سماء التجارية رقم( )9ل�سنة ، 2006
يعلن م�سجل اال�سماء التجارية يف وزارة ال�صناعة والتجارة ب�أن اال�سم التجاري
( رو�ضة منابع النور النموذجية ) وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم
( )183417با�سم ( منى فرج اهلل �سليمان فرجات ) جرى عليه نقل ملكية لي�صبح
با�سم ( انوار عبد العزيز اجريد الب�شي�ش ) وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري
من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
م�سجل اال�سماء التجارية

انذار بالعودة للعمل
انذار للسيدة العاملة املعلمة مها اسامة احمد االعرج
نظرا لتغيبك عن العمل مل��دة تزيد عن ع�شرة اي��ام متوا�صلة من تاريخ
 ٢٠٢٠/٧/١اىل  ٢٠٢٠/٧/١٣وبدون اذن ر�سمي م�سبق لذا ننذرك ب�ضرورة
العودة للعمل خالل يوم واح��د من تاريخه وبخالف ذلك تعتربي فاقدة
لعملك �سندا الحكام املاده /٢٨ه من قانون العمل
املنذرة :شركة نادرة القطب وشريكها مؤسسة االمل التعليمية

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأح��ك��ام امل���ادة ( )13م��ن ق��ان��ون ال�شركات
رقم( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة بان �شركة اجنيل
وادويت اخللي�س واحلوراين وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن حتت الرقم ( )100809بتاريخ 2011/3/6
تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا���س��م ال�شركة م��ن �شركة  :اجن��ي��ل وادوي���ت
اخللي�س واحلوراين
�إىل �شركة  :اجنيل واحلوراين
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

الدويل
الثالثاء
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مبيدات االحتالل السامة تك ّبد مزارعي غزة خسائر كبيرة

االنباط  -وكاالت

�أعلن رئي�س االحتاد العام لنقابات العمال
يف ق �ط��اع غ ��زة ��س��ام��ي ال�ع�م���ص��ي� ،أن قيمة
الأ�� �ض ��رار امل��ادي��ة ال �ت��ي حل�ق��ت باملحا�صيل

الزراعية نتيجة تعر�ضها للمبيدات ال�سامة،
ال �ت��ي ق ��ام االح �ت�ل�ال ب��ر��ش�ه��ا ع�ل��ى �أرا� �ض��ي
امل��زارع�ين ،الواقعة �شرق قطاع غ��زة خالل
العام احل��ايل ،بلغت �أك�ثر من مليون وربع
املليون دوالر.

نّ
وبي العم�صي يف ت�صريح �صحفي ام�س،
�أن ه ��ذه االن �ت �ه��اك��ات �أحل �ق��ت � �ض��ررا كبريا
ب �ق �ط��اع ال ��زراع ��ة وك� �ب ��دت ع �م��ال ال ��زراع ��ة
خ�سائر كبرية .و�أو�ضح �أن جمموع م�ساحة
الأرا�ضي الزراعية التي ت�ضررت حما�صيلها

ال ��زراع� �ي ��ة ب �ل��غ �أك�ث��ر م ��ن ( 2000دومن)،
و��ش�م�ل��ت م ��زروع ��ات م�ث��ل ال�ق�م��ح ،ال�شعري،
الفول ،البازيالء ،امللفوف ،الب�صل و الكو�سا،
بالإ�ضافة للمزروعات الورقية مثل ال�سبانخ
والبقدون�س.
و�أ�شار �إىل �أن املبيدات ال�سامة التي ير�شها
االحتالل طالت حوايل �سبعة ماليني و620
�أل��ف م�تر مربع م��ن الأرا� �ض��ي ال��زراع�ي��ة يف
قطاع غ��زة منذ ع��ام  .2014و�أك��د كذلك �أن
االحتالل يتعمد ر�ش الأر�ض نف�سها ع�شرات
امل � ��رات ب �ه��دف ق �ت��ل ال�ت�رب ��ة وج �ع �ل �ه��ا غري
�صاحلة للزراعة م�ستقبال.
وا�ستعر�ض العم�صي خ�سائر امل��زارع�ين
ن�ت�ي�ج��ة ف�ت��ح االح �ت�ل�ال ال �� �س��دود وع �ب��ارات
الأم �ط��ار ��ش��رق��ي ق�ط��اع غ��زة خ�ل�ال يناير،
م��و��ض�ح��ا �أن �ه��ا ب�ل�غ��ت ن���ص��ف م�ل�ي��ون دوالر.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ق�ي��ام االح�ت�لال ك��ذل��ك بفتح
ال �� �س��دود �أحل ��ق �أ�� �ض ��رارا ك �ب�يرة مب���س��اح��ات
ح �ق��ول م�ف�ت��وح��ة م��زروع��ة مبختلف �أن ��واع
اخل�ضروات� ،إ�ضافة �إىل خ�سائر يف قطاعي
الدواجن والنحل.
و�أو�� �ض ��ح ال�ع�م���ص��ي �أن ذل ��ك �أدى لغمر
واجنراف للرتبة يف بع�ض املناطق ،و�إتالف
ك��ام��ل مل�ح��ا��ص�ي��ل ك��ال �ب �ط��اط ����س وال �ب �� �ص��ل،
ب��الإ��ض��اف��ة للمحا�صيل احلقلية املختلفة
امل��زروع��ة يف ه��ذه الأرا� �ض��ي .وب نّ
�ّي  �أن ذلك
�أدى لت�ضرر  920دومنا مزروعة باملزروعات
احلقلية واخل���ض��ار ،وح ��وايل � 100صندوق
نحل ،وعدد من الدفيئات الزراعية ،ومزارع
دواجن.

البيت األبيض يضع شرطا جديدا لدعم مخطط الضم
االنباط  -وكاالت

ذكر تقرير لهيئة البث الإ�سرائيلية
(“كان � )”11 -أن الإدارة الأم�يرك�ي��ة
“جتتهد يف و� �ض��ع العراقيل” لثني
احل� �ك ��وم ��ة الإ�� �س ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ع� ��ن ت�ن�ف��ذ
خم �ط��ط ال �� �ض��م يف ال �� �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة
املحتلة خالل الفرتة القريبة املقبلة.
ولفتت القناة الر�سمية الإ�سرائيلية
�إىل م��ا اع �ت�برت �أن ��ه “�شرط �أم�يرك��ي
جديد” و�� �ض� �ع� �ت ��ه �أدارة ال��رئ �ي ����س
الأم �ي ��رك� � ��ي دون � ��ال � ��د ت � ��رام � ��ب ،ع �ل��ى
احل�ك��وم��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة مقابل منحها
ال� ��� �ض ��وء الأخ� ��� �ض ��ر ل �ل �� �ش��روع ب�ت�ن�ف�ي��ذ
خمطط ال�ضم.
وب� �ح� ��� �س ��ب ال� � �ق� � �ن � ��اة ،ف � � � ��إن الأي � � � ��ام
امل��ا� �ض �ي��ة � �ش �ه��دت ��س�ل���س�ل��ة اج �ت �م��اع��ات
ج� ��دي� ��دة ب �ي�ن م� ��� �س� ��ؤول�ي�ن �أم�ي�رك �ي�ي�ن
و�إ� �س��رائ �ي �ل �ي�ين ل�ب�ح��ث م���س��أل��ة ال���ض��م.
وخ�ل�ال االج �ت �م��اع��ات ،بح�سب ال�ق�ن��اة،
ا�شرتط البيت الأبي�ض توفر حالة من
“اال�ستقرار ال�سيا�سي” يف �إ�سرائيل
ل��دع��م ال���ض��م .و�أ� �ش��ارت ال�ق�ن��اة �إىل �أن
�إدارة ترامب ،تطالب بوجود حالة من
اال� �س �ت �ق��رار ال���س�ي��ا��س��ي ت���ض�م��ن تنفيذ
ال�ضم دون انق�سامات ،ولي�س كجزء من
وع��ود انتخابية يقدمها ق��ادة الأح��زاب
لناخبيهم؛ بالإ�ضافة �إىل �إجماع داخل
احل�ك��وم��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة (ب�ي�ن الليكود
و”�أزرق �أبي�ض”) حول هذه امل�س�ألة.
وذك ��رت امل��را��س�ل��ة ال�سيا�سية للقناة،
غ�ي�ل��ي ك��وه�ين� ،أن الإدارة الأم�يرك �ي��ة

�أكد م�س�ؤولون �أمريكيون �إ�صابة 21
�شخ�صا بعد انفجار وحريق على منت
�سفينة ح��رب�ي��ة يف ال �ق��اع��دة البحرية
الأم��ري �ك �ي��ة يف � �س��ان دي �ي �غ��و يف والي��ة
كاليفورنيا.
وقالت البحرية الأمريكية يف بيان،

مرجعيات دينية :باب الرحمة جزء من «األقصى»

االنباط  -وكاالت

�أك � ��دت امل��رج �ع �ي��ات ال��دي �ن �ي��ة ب��ال�ق��د���س
امل�ح�ت�ل��ة �أن م���ص�ل��ى ب ��اب ال��رح �م��ة ج ��زء ال
يتجز�أ من امل�سجد الأق�صى املبارك الذي هو
للم�سلمني وحدهم ،وغري قابل للنقا�ش وال
للتفاو�ض وال للتنازل عن ذرة تراب منه.
جاء ذلك ردًا على قرار حمكمة االحتالل
ب�إغالق م�صلى ب��اب الرحمة ،حيث وجهت
مديرية �شرطة االحتالل اخلمي�س املا�ضي
كتابًا موجهًا �إىل دائرة الأوقاف الإ�سالمية
بالقد�س ،لإبالغها بالقرار.
وقالت املرجعيات الدينية ،وهي (الهيئة
الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة ال �ع �ل �ي��ا ،جم �ل ����س الأوق � � ��اف
وال���ش��ؤون الإ��س�لام�ي��ة ،دار الإف �ت��اء ودائ��رة
ق��ا��ض��ي ال�ق���ض��اة) يف ب �ي��ان م���ش�ترك ام����س
االثنني �إن “دائرة الأوق��اف الإ�سالمية ال
تلج�أ �إىل املحاكم االحتاللية ،لأنها لي�ست

ذات �صالحية واخت�صا�ص ،وهذا ما قررته
الهيئة منذ حزيران .»1967
و�شددت على �أن الأق�صى �أ�سمى من �أن
يخ�ضع لأي ق��رار ��ص��ادر ع��ن املحاكم على
اختالف درجاتها� ،أو �أي قرار �سيا�سي ،و�أن
امل���س�ل�م�ين ال ي �ق��رون وال ي �ع�ترف��ون ب�ه��ذه
ال � �ق� ��رارات االح �ت�ل�ال �ي��ة غ�ي�ر ال �ق��ان��ون �ي��ة،
وب ��ال �ت ��ايل ال ي �ل �ت��زم��ون ب �ه��ا .و�أك � � ��دت �أن
ال �ق��رارات االحتاللية تتعار�ض م��ع حرية
العبادة كما تتعار�ض مع القوانني والأعراف
ال��دول �ي��ة ،حمملة احل�ك��وم��ة اال�سرائيلية
م�س
اليمينية امل�س�ؤولية الكاملة ع��ن �أي ّ
بالأق�صى.
وقالت “�سيبقى املرابطون واملرابطات
يف ب�ي��ت امل�ق��د���س و�أك �ن��اف ب�ي��ت امل�ق��د���س هم
املعمرون للأق�صى ،وامل��داف�ع��ون عنه ،ولن
تثنيهم الإب �ع ��ادات التع�سفية ال�ظ��امل��ة عن
امل�سجد».

الصين تفرض عقوبات على
مسؤولين أمريكيين
االنباط  -وكاالت

تطالب �إ�سرائيل بتوفري �آالف الوحدات
ال�سكنية للفل�سطينيني مقابل ال�ضم،
وذل ��ك ن�ق�لا ع��ن م �� �ص��ادر يف احل�ك��وم��ة
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ،دون ال�ك���ش��ف ع��ن مزيد
م ��ن ال �ت �ف��ا� �ص �ي��ل .ون �ق �ل��ت ك��وه�ي�ن عن
م�س�ؤولني يف الليكود �أن رئي�س احلكومة
بنيامني “نتنياهو ،ي�صر رغم كل ذلك
ع�ل��ى حت��ري��ك م�ل��ف ال���ض��م وال��دف��ع به

خالل فرتة احلكومة الراهنة».
ي �� �ش��ار �إىل �أن ال� �ن� �ظ ��ام ال �� �س �ي��ا� �س��ي
الإ�سرائيلي هو نظام برملاين دميقراطي
يعتمد على “الأحزاب ال�صغرية” ،ما
يجعله نظاما غ�ير م�ستقر ،وبالتايل،
ف ��إن ال���ش��رط الأم�يرك��ي يعترب �شرطا
تعجيز ًيا.
ومتتنع الإدارة الأمريكية حتى الآن

عن �إعطاء �ضوء �أخ�ضر لنتنياهو للبدء
ب ��إج��راءات تنفيذ ال�ضم� ،إث��ر خالفات
ب�ين م�ست�شار و��ص�ه��ر ت��رام��ب ،ج��اري��د
ك��و� �ش�نر ،ال ��ذي ي��ري��د ت�ن�ف�ي��ذ “�صفقة
القرن” ب ��االت� �ف ��اق م ��ع دول ع��رب �ي��ة،
وال�سفري الأمريكي يف �إ�سرائيل ،ديفيد
ف��ري��دم��ان ،ال ��ذي ي ��ؤي��د ��ض�م��ا �سريعا
و�أحادي اجلانب.

ارتفاع عدد المصابين بعد حريق السفينة الحربية األمريكية
االنباط  -وكاالت

ردا على قرار إسرائيلي بإغالقه
ً

�إن “ 17ب�ح��ارا و 4م��دن�ي�ين ،يعاجلون
م� ��ن �إ� � �ص� ��اب� ��ات ال ت� �ه ��دد ح �ي��ات �ه��م يف
م�ست�شفى حملي” ،و�أ��ص�ي��ب البحارة
ع� �ل ��ى م �ت��ن “بونهوم ريت�شارد”
بـ”�إ�صابات طفيفة” ج ��راء احل��ري��ق،
فيما �أك ��د الأدم�ي��رال فيليب �سوبيك
ل�ل���ص�ح�ف�ي�ين ،الأح � ��د� ،أن ال �ب �ح��ارة يف
حالة م�ستقرة.
والأحد ،كانت �إدارة �إنقاذ احلرائق يف

�سان دييغو التابعة لوالية كاليفورنيا
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ق ��د �أع� �ل� �ن ��ت �أن وح� ��دات
الإطفاء تقوم مبحاولة �إخماد احلريق
الذي ن�شب على ظهر �سفينة “بونهوم
ريت�شارد” احلربية بعد وق��وع انفجار
على متنها ،وال يعرف حتى الآن �أ�سباب
اندالع احلريق �أو االنفجار ،فيما ت�شري
تقارير �إىل �أنه بد�أ يف منطقة �ضخمة
مفتوحة لتخزين امل �ع��دات البحرية،

مع الت�أكيد على عدم وجود ذخائر على
منت ال�سفينة.
ي��ذك��ر �أن “بونهوم ريت�شارد” هي
�سفينة هجومية برمائية ،وبح�سب ما
تقوله البحرية الأمريكية ،فقد كان
ع�ل��ى متنها �� 160ش�خ��ً��ص��ا ع�ن��دم��ا ب��د�أ
احل��ري��ق ،بينما ك��ان��ت ال�سفينة التي
يبلغ عدد �أف��راد طاقهما �أل��ف �شخ�ص،
تخ�ضع لل�صيانة.

�أع �ل �ن��ت ب�ك�ين ام ����س االث �ن�ين ف��ر���ض
ع�ق��وب��ات ع�ل��ى ث�لاث��ة م��ن ك�ب��ار ال�ن��واب
اجلمهوريني الأمريكيني ودبلوما�سي،
يف �إط��ار خالف مت�صاعد بني البلدين
ب�ش�أن تعامل بكني مع �أقلية الأوي�غ��ور
يف م�ن�ط�ق��ة ��ش�ي�ن�ج�ي��ان��غ .وا��س�ت�ه��دف��ت
اخل� �ط ��وة ب �ع ����ض �أب � � ��رز ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات
املعار�ضة لل�صني على غرار ال�سناتوران
م� ��ارك� ��و روب � �ي� ��و وت� �ي ��د ك� � ��روز وع �� �ض��و
ال �ك��ون �غ��ر���س ك��ري ����س � �س �م �ي��ث� ،إ� �ض��اف��ة
�إىل ��س�ف�ير احل��ري��ات ال��دي�ن�ي��ة ب ��وزارة
اخلارجية الأمريكية �سام براونباك.
و�أُعلن عن “العقوبات املماثلة” التي
مل يتم حت��دي��ده��ا بعد �أي ��ام على ق��رار
الواليات املتحدة حظر منح الت�أ�شريات
ل � �ع ��دد م� ��ن امل � �� � �س � ��ؤول �ي�ن ال �� �ص �ي �ن �ي�ين
وجتميد �أ�صول تابعة لهم على خلفية

االن �ت �ه��اك��ات يف م�ن�ط�ق��ة ��ش�ي�ن�ج�ي��ان��غ.
وت�شمل العقوبات الأمريكية �سكرتري
احلزب ال�شيوعي يف منطقة �شينجيانغ
ت�شني كوانغيو.
و�أف� � ��اد امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م اخل��ارج �ي��ة
ال�صينية هوا �شونينغ �إن خطوة بالده
ت�أتي “رداً على الت�صرفات الأمريكية
اخل��اط �ئ��ة» .وق ��ال “نح�ض ال��والي��ات
املتحدة على الرتاجع فورا عن قرارها
اخل��اط��ئ وال �ت��وق��ف ع��ن ال�ت���ص��ري�ح��ات
واخلطوات التي تعد تدخال يف �ش�ؤون
ال �� �ص�ين ال��داخ �ل �ي��ة وت �� �ض��ر ب��امل���ص��ال��ح
ال���ص�ي�ن�ي��ة» .و�أ� �ض ��اف “�سرتد ال�صني
ب�شكل �إ�ضايف بناء على تطور الو�ضع».
وت �� �س �ت �ه��دف ع �ق��وب��ات ب �ك�ين ك��ذل��ك
اللجنة التنفيذية التابعة للكونغر�س
ب �� �ش ��أن ال �� �ص�ي�ن وال� �ت ��ي ت �ت ��وىل م�ه�م��ة
مراقبة و�ضع حقوق الإن�سان يف البلد
الآ�سيوي.

شتاينتس يدعو إلغالق دولة االحتالل
لـ  10أيام للسيطرة على كورونا
االنباط  -وكاالت

دعا يوفال �شتاينت�س وزير الطاقة
الإ�� �س ��رائ� �ي� �ل ��ي ،ام� �� ��س االث � �ن �ي�ن� ،إىل
�� �ض ��رورة ف ��ر� ��ض �إغ� �ل��اق ك ��ام ��ل ع�ل��ى
دول� ��ة االح �ت�ل�ال ومل� ��دة � 10أي � ��ام ،من
�أج��ل حماولة ال�سيطرة على فريو�س
ك ��ورون ��ا ال� ��ذي ان �ت �� �ش��ر ب���ش�ك��ل وا� �س��ع
خالل الأيام والأ�سابيع املا�ضية.
وق � ��ال � �ش �ت��اي �ن �ت ����س يف م �ق��اب �ل��ة م��ع
م��وق��ع ي��دي�ع��وت �أح��رون��وت�“ ،إن مثل
ه ��ذه اخل �ط��وة ��س�ت�ق�ل��ل ن�ق��ل ال �ع��دوى
و�ستكون �إ�سرائيل قادرة على ا�ستعادة
ن���ش��اط�ه��ا االق �ت �� �ص��ادي ب���ش�ك��ل �أف���ض��ل
مب��ا يف ذل��ك ال��رح�ل�ات اجل��وي��ة التي
ت�ضررت ب�سببها �إ�سرائيل اقت�صاد ًيا

ب���ش�ك��ل ك� �ب�ي�ر» .و�أ� � �ض� ��اف “يف ب�ع����ض
الأحيان يكون من الأف�ضل �أن جنعل
الأم� ��ور �أك�ث�ر �صعوبة” ،حم ��ذ ًرا من
ا�ستمرار الو�ضع احلايل وتزايد �أعداد
الإ�صابات.
واع�ت�رف ال��وزي��ر ال �ل �ي �ك��ودي ،ب��أن��ه
مت رف��ع القيود ب�شكل مبكر و�أن��ه كان
ريا
يجب ت��أخ�ير ه��ذه اخل�ط��وات ،م�ش ً
�إىل �أن رئ�ي����س ال � ��وزراء الإ��س��رائ�ي�ل��ي
بنيامني نتنياهو اعرتف بهذا اخلط�أ.
ورف�ض مدير م�ست�شفى �إيخيلوف
الربوفي�سور روين جامزو ،ت�صريحات
�شتاينت�س ،وق��ال “�إنه ال يوجد �سبب
ل �ل �ق �ل��ق و�إ�� �س ��رائ� �ي ��ل يف �أدن� � ��ى م �ع��دل
للوفيات يف العامل ولي�س هناك حاجة
لفقدان الأع�صاب للإغالق».

أجهزة االحتالل تستخدم «كورونا» للضغط على المعتقلين وإرهابهم

خالل ستة اشهر ..االحتالل يعتقل  2330فلسطينيا بينهم  304أطفال و 70امرأة
االنباط  -وكاالت

ق��ال��ت م ��ؤ� �س �� �س��ات الأ�� �س ��رى وح �ق��وق
الإن �� �س��ان� ،إن ق ��وات االح �ت�ل�ال اعتقلت
( )2330م��واط �ن��ا ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ا ،ب�ي�ن�ه��م
(� )304أط � �ف� ��ال ،و( )70ام � � ��راة ،م�ن��ذ
ب��داي��ة ال�ع��ام اجل��اري وحتى  30حزيران
املن�صرم.
و�أو� �ض �ح��ت (ه �ي �ئ��ة �� �ش� ��ؤون الأ� �س��رى
واملحررين ،ون��ادي الأ�سري الفل�سطيني،
وم ��ؤ� �س �� �س��ة ال �� �ض �م�ير ل��رع��اي��ة الأ� �س�ي�ر
وح� �ق ��وق الإن� ��� �س ��ان ،وم ��رك ��ز م�ع�ل��وم��ات
وادي ح �ل��وة – �� �س� �ل ��وان) يف ت �ق��ري��ره��ا
ن�صف ال�سنوي ،ام�س الإث�ن�ين� ،أن عدد

الأ� �س��رى يف �سجون االح�ت�لال بلغ حتى
 30حزيران � )4700( ،2020أ�سري ،منهم
(� )41أ� �س�ي�رة ،فيما ب�ل��غ ع��دد املعتقلني
الأط� �ف ��ال وال �ق��ا� �ص��ري��ن ( ،)160وع��دد
املعتقلني الإداريني .365
وخالل حزيران  ،2020اعتقلت قوات
االح�ت�لال ( )469م��واط�ن�اً ،وو��ص��ل عدد
�أوامر االعتقال الإداري ال�صادرة خالله
(� )98أم��ر اع�ت�ق��ال �إداري .وبلغت �أعلى
ن�سبة اع�ت�ق��االت يف �شهر ك��ان��ون ال�ث��اين
بـ( )496حالة اعتقال ،وكانت �أدنى ن�سبة
قد ُ�سجلت يف ني�سان ،وبلغت ( )197حالة
اعتقال.
وكانت �أعلى ن�سبة اعتقال بني �صفوف

الأطفال والقا�صرين ،يف �شباط وبلغت
( )95ح��ال��ة اع�ت�ق��ال ،و�أدن��اه��ا يف ني�سان
وب�ل�غ��ت ( ،)18ف�ي�م��ا ك��ان��ت �أع �ل��ى ن�سبة
اعتقال بني �صفوف الن�ساء يف حزيران
وب�ل�غ��ت ( )28ح��ال��ة ،و�أدن��اه��ا يف ني�سان
حيث ُ�سجلت حالة اعتقال واحدة.
و�أك ��دت م��ؤ��س���س��ات الأ� �س��رى �أن �أع�ل��ى
ن �� �س �ب��ة اع� �ت� �ق ��االت �� ُ�س �ج �ل��ت يف ال �ق��د���س
وبلداتها منذ بداية العام حتى حزيران،
وو� �ص �ل��ت �إىل 1057ح��ال��ة اع �ت �ق��ال ،من
بينها  57ام��راة ،منهن قا�صرتان ،و202
قا�صر ،و� 5أطفال.
و�أ�شارت �إىل انه يف الوقت الذي ت�سعى
فيه الب�شرية �إىل م��واج�ه��ة “كورونا”،

ف�إن �سلطات االحتالل وا�صلت زّج املئات
من الفل�سطينيني يف �سجونها ،مبا فيهم
الأطفال والن�ساء وكبار ال�سن واملر�ضى
واجل ��رح ��ى ،دون �أدن � ��ى اع �ت �ب��ار جلملة
امل � �خ� ��اوف امل �ح �ي �ط��ة مب �� �ص�ير الأ�� �س ��رى
الفل�سطينيني ج ّراء انت�شار الوباء.
و�أو�ضحت �أن �سجون االحتالل ُت�شكل
ب�ي�ئ��ة حم �ف��زة ع�ل��ى ان�ت���ش��ار الأم ��را� ��ض،
خا�صة م��ع ان�ع��دام الإج ��راءات الوقائية
ال�لازم��ة ملنع تف�شي ال��وب��اء .وق��ال��ت� ،إن
��س�ل�ط��ات االح �ت�ل�ال مل ت��وق��ف ع�م�ل�ي��ات
االع �ت �ق��ال ال�ي��وم�ي��ة ،ف�ق��د ب�ل�غ��ت ح��االت
االع�ت�ق��ال م�ن��ذ ب��داي��ة ان�ت���ش��ار ال��وب��اء يف
�آذار  ،2020ن�ح��و  1363ح��ال��ة اع�ت�ق��ال،

وال�ت��ي زادت م��ن خماطر انت�شار الوباء
ب�ي��ن ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �يي��ن ،وب �ي��ن � �ص �ف��وف
امل �ع �ت �ق �ل�ين ،ع�ب�ر م��داه �م��ة امل� �ن ��ازل دون
ات �خ��اذ الإج � � ��راءات ال���ص�ح�ي��ة ال�ل�ازم��ة
للوقاية من الفريو�س.
و�أ�ضافت �أن �أجهزة االحتالل وا�صلت
تعذيب املعتقلني داخل �أقبية التحقيق،
وا��س�ت�خ��دم��ت ال��وب��اء يف ب�ع����ض احل��االت
ل �ل �� �ض �غ��ط ع �ل��ى امل �ع �ت �ق �ل�ين و�إره ��اب� �ه ��م،
ع��دا ع��ن ال �ظ��روف امل ��أ� �س��اوي��ة يف م��راك��ز
االع�ت�ق��ال واالح �ت �ج��از ،و�أ� �ش��ارت �إىل ان
املخاطر على الأ�سرى بعد انتهاء عملية
التحقيق ونقلهم �إىل ال�سجون ،ال تقل،
ف�ه��م ويف الأوق� ��ات ال �ت��ي �سبقت انت�شار

ال ��وب ��اء ،ي �ع��ان��ون م��ن ظ ��روف اعتقالية
�صعبة ال ي��راع��ى فيها احل��د الأدن��ى من
امل �ع��اي�ير ال��دول �ي��ة ل�لاح�ت�ج��از والأ� �س��ر،
الأم��ر ال��ذي ي�شكل �سهولة لنقل ون�شر
الوباء بينهم.
وتعترب م�ؤ�س�سات الأ�سرى �أن �سيا�سة
العقاب اجلماعي الذي �ص ّعد االحتالل
م��ن ت�ن�ف�ي��ذه��ا ،م �ن��ذ ن �ه��اي��ة ع ��ام ،2018
وب��داي��ة ال�ع��ام اجل ��اري� ،أب��رز ال�سيا�سات
االنتقامية املمنهجة لالحتالل ،ويتخذ
االع �ت �ق��ال �أح � ��د �أ� �ش �ك��ال �ه��ا� ،إىل ج��ان��ب
�سيا�سة ه��دم م�ن��ازل ع��ائ�لات املعتقلني،
وتعر�ضها لالعتقال امل�ت�ك��رر والتهديد
والتنكيل.

الدويل
الثالثاء
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خطر الموت يهدد األسرى المرضى جراء جائحة كورونا

االنباط  -وكاالت

حذر مركز فل�سطني لدرا�سات الأ�سرى ،ام�س االثنني ،من
�أن خطر امل��وت ي�ه��دد ح�ي��اة الأ� �س��رى املر�ضى ب�شكل خ��ا���ص يف
�سجون االحتالل نتيجة جائحه كورونا ،كون مناعتهم �ضعيفة
وال تتحمل �أج�سادهم الإ�صابة بهذا الفريو�س والذى ت�سلل �إىل

ال�سجون بعد �إ�صابة الأ�سري املري�ض كمال �أبو وعر خالل وجوده
يف امل�ست�شفى.
وق ��ال ري��ا���ض الأ��ش�ق��ر امل�ت�ح��دث با�سم امل��رك��ز� ،إن ا�ستمرار
االح �ت�لال باال�ستهتار ب�ح�ي��اة الأ� �س��رى امل��ر��ض��ى وع ��دم ات�خ��اذ
�إجراءات الوقاية وال�سالمة لهم �أو اطالق �سراحهم دون �شرط،
ه��ي عملية قتل متعمد ل�ه��م ،حيث �أن �أج���س��اده��م منهكة من

الأمرا�ض املختلفة التي يعانوا منها ،وخا�صة امل�صابون ب�أمرا�ض
خطرية و�إ�صابتهم بهذا الفريو�س تعنى حكما بالإعدام عليهم.
و�أ�� �ض ��اف “�إن �إ� �ص��اب��ة الأ� �س�ي�ر �أب ��و وع ��ر خ�ل�ال وج� ��وده يف
م�ست�شفيات االح �ت�ل�ال ال �ت��ي م��ن امل �ف�تر���ض �أن ي�ت�خ��ذ فيها
ك��ل �إج� ��راءات ال��وق��اي��ة ت��دق ناقو�س اخل�ط��ر ،وي��ؤك��د على عدم
مباالة االحتالل بحياة الأ�سرى ،وعدم حر�صه على �سالمتهم
واحلفاظ عليهم من هذا املر�ض اخلطري» .وتابع “�إن ال�سجون
ت�ضم خلف جدرانها املئات من الأ�سرى املر�ضى الذين يعانون
من م�شاكل �صحية بع�ضها بالغ اخلطورة كال�سرطان والف�شل
الكلوي ،وان�سداد ال�شرايني ،ناهيك عن امل�صابني ب�أمرا�ض �ضيق
التنف�س والقلب وارت�ف��اع �ضغط ال��دم وال�سكري وغ�يره��ا من
الأمرا�ض املزمنة ،وه�ؤالء معر�ضون للخطر �أكرث من غريهم
جراء فريو�س كورونا».
و�أكد املتحدث با�سم مركز فل�سطني لدرا�سات الأ�سرى ،وجود
م��ا يزيد ع��ن � 700أ��س�ير مري�ض يف �سجون االح �ت�لال ،بينهم
ريا يعانون من �أمرا�ض خطرية نتيجة ممار�سة
نحو (� )150أ�س ً
الإه�م��ال الطبي بحقهم ل�سنوات وحرمانهم من الفحو�صات
احلقيقية والتحاليل الطبية والعالج املنا�سب �أو �إجراء عمليات
جراحية عاجلة لبع�ضهم بحاجة لها منذ مدة طويلة ،كل ذلك
�أدى �إىل ا�ستفحال الأمرا�ض يف �أج�ساد الأ�سرى ،وانعدام الأمل
يف �شفائهم .وطالب الأ�شقر بتدخل دويل عاجل وال�ضغط على
االحتالل لإط�لاق �سراح ا أل��س��رى املر�ضى وكبار ال�سن الذين
يتعر�ضون خلطورة حقيقية على حياتهم يف حال انت�شر فريو�س
ك��ورون��ا ب�ين الأ� �س��رى م��ع ع��دم وج��ود �إج� ��راءات ج��ادة ملواجهة
الفريو�س.

االتفاق حول النقاط العالقة بين الدول الثالث قاب قوسين أو أدنى

االتحاد األفريقي :علينا تجهيز أنفسنا لتشغيل «سد النهضة»
االنباط  -وكاالت

دعا املدير التنفيذي ملفو�ضية الطاقة يف
االحت��اد الأف��ري�ق��ي ،املهند�س را�شد عبد اهلل
علي� ،إىل اال�ستعداد للتغيري الذي �سيحدثه
�سد النه�ضة يف احل�ي��اة ح��ول النيل الأزرق
وال �ن �ي��ل �إىل ح ��دود م���ص��ر ،ق��ائ�ل�ا“ :علينا
جتهيز �أنف�سنا لت�شغيل �سد النه�ضة».
وقال را�شد عبد اهلل ،يف ت�صريحات �صحفية
ام�س� ،إن “االتفاق حول النقاط العالقة بني
ال ��دول ال �ث�لاث يف م�ف��او��ض��ات ��س��د النه�ضة
�أ�صبح قاب قو�سني �أو �أدنى” ،م�ضيفا“ :علينا
�أن ندير حوارا علميا جمتمعيا لنجهز �أنف�سنا
لت�شغيل �سد النه�ضة ونعرف كيف نخطط
للم�ستقبل ،وهنالك م�شاريع �ضخمة حتتاج
قيادة احلكومة».
وو�� �ص ��ف ال �ت �غ �ي�ي�ر ،ال� � ��ذي � �س �ي �ح��دث يف
ال�سودان من قيام �سد النه�ضة ب�أنه �إيجابي
يف جممله مع بع�ض الآث��ار ال�سالبة ،متوقعا
زيادة يف الطاقة املنتجة من اخلزانات احلالية
(الرو�صري�ص وم��روي) ما بني � 30إىل % 50

دون �أي تغيري يف التوربينات احلالية� ،إ�ضافة
�إىل ا�سترياد الكهرباء من �إثيوبيا ويتطلب
ه��ذا العمل على �إجن��از اتفاق ملعرفة الكمية
وجتهيز ال�شبكة من خطوط نقل وحمطات
حتويلية ،وم��ن الآث ��ار الإيجابية وامل�شاريع
التي يجب و�ضعها يف احل�سبان �إمكانية تنظيم
جريان النيل يف ال�سودان من ا�ستغالل نحو 6

مليار م�تر مكعب ك��ان ال ميكن ا�ستغاللها
لعدم وج��ود خزانات كافية لها وجريانها يف
فرتة اخلريف فقط.
و�أك��د على �إمكانية �إ�ضافة نحو  2مليون
ف ��دان ل�ل�أرا� �ض��ي ال��زراع �ي��ة امل��روي��ة ،منوها
�إىل ��ض��رورة �إج��راء درا��س��ات مل�شاريع جديدة
ال�ستغالل ه��ذه الكمية ،وتوقع �أن ينخف�ض

تكلفة �ضخ املياه بالطلمبات على كامل جمرى
النيل الأزرق ونهر النيل وا�ستفادة املزارعني
منها ،و�أعرب عن �أمله يف �إقامه م�شروع �ضخم
للنقل النهري ل�ل�أف��راد والب�ضائع بوا�سطة
م�ستثمر �أو �شراكة حكومية.
وعن �سلبيات �سد النه�ضة على ال�سودان،
قال �إنها “تتمثل يف فقدان  %50من اجلروف
والتي تقدر بـ� 50ألف فدان من جملة � 100ألف
ف��دان وه��ي �أرا��ض��ي كانت تغمر مبياه النيل
وتزرع باخل�ضروات يف ال�صيف وفقدان مياه
النيل لن�سبة م�ق��درة م��ن الطمي ال�ت��ي كان
يعتمد عليها يف تخ�صيب الأر�ض.
و�أعلنت م�صر ،الأح��د� ،أن مفاو�ضات �سد
النه�ضة الإثيوبي توا�صلت لليوم العا�شر على
التوايل برعاية االحتاد الأفريقي .وقالت �إن
املناق�شات عك�ست ا�ستمرار اخل�لاف��ات حول
الق�ضاياالرئي�سية.
وط ��رح اجل��ان �ب��ان الإث �ي��وب��ي وال �� �س��وداين
ب�ع����ض ال���ص�ي��اغ��ات ال�ب��دي�ل��ة ل ل��أم ��ور حمل
اخلالف ،ومت االتفاق يف نهاية االجتماع على
ا�ستكمال �أعمال اللجان الفنية والقانونية.

إسرائيلي يدعو لتصفية جميع قادة حماس
وزير
ّ

االنباط  -وكاالت

إ�سرائيلي� ،إيلي
قال وزير اال�ستخبارات ال
ّ
ك��وه�ين� ،إنّ ال��دول��ة العرب ّية واث�ق��ة م��ن �أنّ
العربي �سيزداد ق��و ًة� ،إذ
تقاربها مع الوطن
ّ
تظ ّل الق�ضية امل�ح��ددة يف ال�شرق الأو��س��ط
ه ��ي ال �ت �ه��دي��د ال� ��ذي ت���ش�ك�ل��ه اجل �م �ه��ور ّي��ة
الإ�سالم ّية �إيران.
مم ��ا ال � �ش� ّ�ك فيه
وا� �ض��اف ك��وه�ين� ،إ ّن� ��ه ّ
�أنّ ق � ّوة ال��ردع الإ�سرائيل ّية ت�آكلت ب�صور ٍة

خطري ٍة للغاية ،الف ًتا �إىل �أنّ قيام املُقاومة
ً
�صاروخا
الفل�سطين ّية ب�إطالق حوايل 500
ب��اجت��اه ج �ن��وب ال ��دول ��ة ال �ع�ب�ر ّي��ة يف زم �نٍ�
ق�ي��ا��س� ٍّ�ي ه��و �أك�ب�ر دل �ي��ل ع�ل��ى �أنّ ق� � ّوة ردع
االحتالل باتت يف خرب كان.،
وعندما ُ�سئل عن احل ّل الذي يقرتحه من
�أجل ا�ستعادة ق ّوة الردع الإ�سرائيل ّية مُقابِل
املُقاومة الفل�سطين ّية يف قطاع غ ّزة ،قال �إنّ
احل � ّل الأم�ث��ل لذلك هو القيام باغتيال �أ ْو
ت�صفية جميع قادة حركة (حما�س) يف قطاع

غ� ّزة وه��دم املباين التي يُقيمون فيها على
ر�ؤو�سهم ،مُ�ش ّددًا على �أنّ عمليات الت�صفية
املُمركزة �ستدفع قادة حما�س �إىل الرتاجع
إ�سرائيلي العنيف ،على
واخل�شية من الر ّد ال
ّ
ح ّد تعبريه.
وع�ن��دم��ا لفتت �صحفية ان�ت�ب��اه ال��وزي��ر
�إىل �أنّ املباين التي يُطالِب بهدمها مليئة
ب��الأط �ف��ال الأب ��ري ��اء ،ا� �س �ت��درك ق��ائ�ل ً�ا �إنّ
اجل�ي����ش ق ��ويٌ مب��ا ف�ي��ه ال�ك�ف��اي��ة ،وال��دول��ة
العرب ّية متلك �أجهزة خُمابرات من الأقوى

يف ال�ع��امل ،وب��إم�ك��ان دول��ة االح�ت�لال تنفيذ
عمليات االغتيال جلميع قادة حما�س بدون
�أنْ ُي���ص��اب الأط �ف��ال �أ ْو الأب ��ري ��اء ،وط��ال��ب
احلكومة يف ال��وق��ت عينه �إىل ال�ع��ودة ف��و ًرا
�إىل االغ�ت�ي��االت امل ُ�م��رك��زة ،مت�سائ ً
ال :متى
نف ّذت الدولة العرب ّية اغتيا ًال ممُ رك ًزا؟ لقد
م�ضى وق ًتا طوي ً
ال على امتناع تل �أبيب عن
القيام بهذه الأعمال ،التي تعود �إيجا ًبا على
القومي للدولة ال�ع�بر ّي��ة ،على ح ّد
الأم��ن
ّ
تعبريه.

القبض على خلية لـ«داعش»
جنوبي روسيا
االنباط  -وكاالت

�أعلن جهاز الأم��ن الفيدرايل الرو�سي
عن حتييد خلية تابعة لتنظيم “داع�ش”
الإرهابي ،كانت تعد لهجمات على �ضباط
ال �� �ش��رط��ة وت �خ �ط��ط ل �ه �ج �م��ات �إره��اب �ي��ة
�أخ��رى يف امل�ؤ�س�سات الطبية والتعليمية،
وذلك يف �إقليم رو�ستوف جنوبي رو�سيا.

وق��ال الأم ��ن يف ب�ي��ان ام����س“ :ك�شفت
ه �ي �ئ��ة الأم � � ��ن ال � �ف � �ي� ��درايل يف م�ن�ط�ق��ة
رو�ستوف �أن�شطة خلية من م�ؤيدي تنظيم
ال��دول��ة الإ�سالمية التي �ضمت �ستة من
�سكان املنطقة بينهم مواطنو �إحدى دول
�آ�سيا الو�سطى ورو�سيا ،خططوا لهجمات
ع�ل��ى ��ض�ب��اط ال���ش��رط��ة وال �ق �ي��ام ب��أع�م��ال
�إرهابية يف امل�ؤ�س�سات الطبية والتعليمية».

نتنياهو يسعى النتخابات جديدة في اذار
االنباط  -وكاالت

ه ��اج ��م م� �ق ��رب ��ون م ��ن وزي � ��ر احل ��رب
الإ�� �س ��رائ� �ي� �ل ��ي ب �ي �ن��ي غ ��ان �ت �� ��س ،رئ �ي ����س
احلكومة بنيامني نتنياهو ،حيث اتهموه
ب ��أن��ه ي�سعى لعقد ان�ت�خ��اب��ات ج��دي��دة يف
�شهر اذار -مار�س .2021
ووف� � ًق ��ا ل �ل �ق �ن��اة  13ال �ع�ب�ري��ة� ،أو� �ض��ح

م �ق��رب��و غ��ان �ت ����س ب� � ��أن ن �ت �ن �ي��اه��و ي���س�ع��ى
ل�ل��ذه��اب الن�ت�خ��اب��ات ج��دي��دة م��ن خ�لال
حر�صه على عدم امل�صادقة على ميزانية
ل �ع��ام واح � ��د ،خم��ال � ًف��ا ب��ذل��ك ات�ف��اق�ي��ات
ت�شكيل االئ�ت�لاف احلكومي ،كما �أو�ضح
امل �ق��رب��ون ب � ��أن ن �ت �ن �ي��اه��و ي��دع��م �أح� ��زاب
احلريدمي بالأموال لكي ال يعار�ضوه يف
ذلك.

غراهام :سأوافق على طلب الديمقراط ّيين
بمثول مولر أمام «الشيوخ»

االنباط  -وكاالت

�أع� �ل ��ن رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة ال �ق �� �ض��ائ � ّي��ة يف
جم�ل����س ال �� �ش �ي��وخ الأم�ي�رك ��ي ال���س�ي�ن��ات��ور
اجلمهوري ليند�سي غراهام� ،أ ّن��ه �سين�ض ّم
�إىل الدميقراط ّيني يف دعوتهم للمحقّق
اخل��ا�� ّ�ص يف التدخّ ل الرو�سي باالنتخابات
ال��رئ��ا��س� ّي��ة الأم�ي�رك � ّي��ة روب� ��رت م��ول��ر �إىل
الإدالء ب�شهادته ،بعد ن�شر مولر مقا ًال نادراً
يدافع فيه عن حتقيقه .وق��ال“ :يبدو �أنّ
مولر م�ستع ّد وميلك القدرة �أي�ضاً للدفاع
ع ��ن حت �ق �ي �ق��ه م ��ن خ�ل��ال م �ق ��ال ر�أي يف
وا�شنطن بو�ست”.
وعلى ال ّرغم من �أنّ اللجنة التي يُ�سيطر
عليها اجلمهور ّيون قالت �سابقاً �إ ّن��ه قد �آن
للم�ضي قدماً وع��دم االلتفات �إىل
الأوان
ّ
الوراء� ،أ ّكد غراهام أ� ّنه �سيوافق على الطلب
املتك ّرر للدميقراط ّيني مبثول مولر �أم��ام
اللجنة .لكنّ دواف��ع غراهام من وراء هذه
امل��واف�ق��ة مل ت� ُك��ن وا��ض�ح��ة .ومل ُي�ع��رف �إن
كان مولر ال��ذي التزم ال�صمت منذ �إدالئ��ه
ب�شهادة �أم��ام الكونغر�س يف مت��وز املا�ضي،
�سيقبل باملثول �أمام اللجنة.
وغ��راه��ام ،ال��ذي ك��ان من �أ��ش� ّد منتقدي
الرئي�س دون��ال��د ت��رام��ب ��س��اب�ق�اً ،ب��ات من
�أب��رز املق ّربني من الرئي�س .وم��ا �أث��ار حنق
ال��دمي�ق��راط� ّي�ين ه��و ال �ق��رار ال ��ذي ا ّت�خ��ذه

ترامب اجلمعة ،بتخفيف عقوبة ال�سجن
ب �ح��قّ ��ص��دي�ق��ه وح�ل�ي�ف��ه ال���س�ي��ا��س��ي روج��ر
�ستون ال��ذي حكِم عليه بال�سجن � 40شهراً
بعد �إدانته يف �سبع تهم جنائ ّية متف ّرعة من
حتقيق مولر.
وو�صفت رئي�سة جمل�س النواب نان�سي
ب�ي�ل��و��س��ي خ�ف����ض ال �ع �ق��وب��ة ب� ��أ ّن ��ه “ف�ساد
�صارخ” .ويف تعليق ع�ل��ى ق���ض� ّي��ة �ستون،
ن �دّد ب�ي��ان للبيت الأب�ي����ض بتحقيق مولر
باعتباره “مالحقة” من جانب م�دّع عا ّم
“متح ّم�س” يُحقّق يف ما و�صفه ترامب ب�أ ّنه
“خدعة».
ومل يُثبت حتقيق م��ول��ر ال��ذي ا�ستم ّر
عامني �أيّ تواط�ؤ بني فريق حملة ترامب
ورو�سيا ،لكنّ مولر قال �إنه مت ّكن من �إثبات
ت��دخّ ��ل رو��س�ي��ا لتعزيز ف��ر���ص ف��وز ترامب
باالنتخابات .وي�ب��دو �أنّ اجل��ول��ة الأخ�ي�رة
النتقادات البيت الأبي�ض دفعت مولر �إىل
ك�سر �صمته الطويل .ويف مقال ر�أي ن�شرته
“وا�شنطن بو�ست” ،دافع مولر عن حتقيقه
وو��ص�ف��ه ب ��أ ّن��ه “فائق الأه ّمية” ،راف���ض�اً
مزاعم البيت الأبي�ض ب�أنّ هدفه النيل من
ت��رام��ب �أو م��ن حلفائه .و�أ� �ض��اف�“ :ستون
ّ
متت مقا�ضاته لأ ّنه ارتكب جرائم فدرال ّية”،
مبا يف ذل��ك الكذب على الكونغر�س ب�ش�أن
ا ّت�صاالته م��ع “ويكيليك�س” وم��ع “�أفراد
نعرف �أ ّنهم �ض ّباط ا�ستخبارات رو�س».

كيف ترسم المنافسة على خالفة عباس ومعالم الخيارات الفلسطينية
االنباط  -وكاالت

“يف  30ح� ��زي� ��ران امل ��ا�� �ض ��ي ع �ق��د م�ع�ه��د
وا�شنطن منتدى �سيا�سي افرتا�ضي مع غيث
ال �ع �م��ري و�إي� �ه ��ود ي �ع��اري وال�ع�م�ي��د امل�ت�ق��اع��د
مايكل ه�يرت���س��وغ ،وال�ع�م��ري ه��و زم�ي��ل �أق��دم
يف امل�ع�ه��د وع���ض��و ��س��اب��ق يف ف��ري��ق مفاو�ضات
“ال�سلطة الفل�سطينية” ،ويعاري هو “زميل
ل �ي �ف��ر الدويل” يف امل �ع �ه��د وم �ع �ل��ق ل �� �ش ��ؤون
ال�شرق الأو� �س��ط يف “قناة  12التلفزيونية”
الإ�سرائيلية .وهريت�سوغ ،هو زميل “ميلتون
فاين �إنرتنا�شيونال” يف املعهد ،و�شغل منا�صب
رف�ي�ع��ة يف مكتب وزي ��ر احل ��رب الإ��س��رائ�ي�ل��ي.
وفيما يلي ملخ�ص املقررة ملالحظاتهم».
يقول العمري «�إن االف�ت�ق��ار �إىل الو�ضوح
فيما يتعلق مب��ن �سيخلف ال��رئ�ي����س حممود
عبا�س �أمر متع ّمد .فلطاملا اتبع رئي�س ال�سلطة
�سيا�سة تهمي�ش املناف�سني ،مما يع ّزز مكانته يف
�أو�ساط اجلهات الفاعلة الدولية ويجعلها غري
راغبة يف ممار�سة ال�ضغوط عليه ب�سبب القلق
من �أن يرحل دون �أي خليفة.
و�إذا م��ا ت��رك ع�ب��ا���س ال���س��اح��ة ال�سيا�سية،
ين�ص الد�ستور على �أن يتوىل رئي�س “املجل�س
الت�شريعي” ال���س�ل�ط��ة مل ��دة ��ش�ه��ري��ن� .إال �أن
اع �ت �م��اد ه� ��ذا اخل� �ي ��ار �أ� �ص �ب��ح م���س�ت�ح�ي�لا يف
ال�سنوات الأخ�يرة لأن رئي�س “املجل�س” كان
�أح��د امل�س�ؤولني يف حركة «حما�س» ،ل��ذا �أق��دم
عبا�س على ح ّل “املجل�س” عام  .2018ونظريا،
بد ًال من �أن يتوىل من�صبه رئي�س “املجل�س”،
�ستختار اللجنة املركزية لفتح �أحد �أع�ضائها
خلالفته ،ثم تقر منظمة التحرير اختيار هذا
الرئي�س ،ثم ت�صادق املحكمة الد�ستورية على

القرار.
وي���ض�ي��ف ،يف غ���ض��ون ذل ��ك ،مت� � ّر “فتح”
و”املنظمة” و “ال�سلطة” ب ��أزم��ات عميقة.
واعتادت «فتح» �أن تكون حركة �سيا�سية حيوية،
�إال �أن �ه��ا �أ� �ص �ب �ح��ت ب�ي�روق��راط �ي��ة وال تعمل
“مركزيتها” كوحدة متكاملة .ومت تهمي�ش
«امل �ن �ظ �م��ة» ب��ان�ت�ظ��ام م�ن��ذ �إن �� �ش��اء «ال���س�ل�ط��ة»،
و َت�سارع هذا االجتاه يف عهد عبا�س .ومع ذلك،
فقدت ر�سالة «ال�سلطة» اخلا�صة بـ”اال�ستقالل
ع�بر الدبلوما�سية” زخمها �أي���ض�اً ،واه�ت��زت
��ش��رع�ي�ت�ه��ا ب���س�ب��ب ف �� �ش��ل احل� �ك ��م ،وال �ف �� �س��اد،
والأزمة االقت�صادية.
وج� ��رى ال �ت �ب��اح��ث ح ��ول � �س �ي �ن��اري��و ي���ض� ّم
ثالثة ،حيث يتقا�سم رئي�س «ال�سلطة » ورئي�س
«امل �ن �ظ �م��ة» وزع �ي��م «ف �ت��ح» ال���س�ل�ط��ة .وي �ق��ول
ال �ط��احم��ون احل��ال �ي��ون ل�ل��رئ��ا��س��ة �إن ه��ذا هو
خيارهم املف�ضل ،ولكن ما �أن ت�صبح اخلالفة
واق � �ع � �اً ،ف � ��إن امل �ن �� �ص��ب االف�ت�را�� �ض ��ي ��س�ي�ك��ون
ل�شخ�ص لقيادة املنظمات الثالث.
وب �غ ����ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن م �ع��امل �ه��ا�� ،س�ت�ن�ط��وي
�أي خ �ل�اف� ��ة ع� �ل ��ى خم� ��اط� ��ر ك� � �ب �ي��رة .ف �ق��د
حت��اول «ح�م��ا���س» ا�ستغالل العملية لإح��داث
ا�ضطرابات يف ال�ضفة الغربية.
م��ن جانبه ،يقول ي�ع��اري «ي�ب��دو �أن عبا�س
ي�ع�ت�ق��د �أن � ��ه ��س�ي��ا��س��ي يف م�ن�ت���ص��ف م���س�يرت��ه
ولي�س قائداً ي�سري نحو النهاية .ويف غ�ضون
ذلك ،تواجه «ال�سلطة» احتمال �إفال�س كامل
ح�ت��ى ل��و ب� ��د�أت ب�ق�ب��ول حت��وي�لات ال���ض��رائ��ب
الإ�سرائيلية .وبالنظر �إىل هذه العوامل ،يجب
على الواليات املتحدة التفكري يف و�ضع �أهداف
�أكرث توا�ضعاً بني �إ�سرائيل و«ال�سلطة».

وحالياًّ ،
مت ت�شكيل ائتالفني فل�سطينيني
لديهما وجهات نظر خمتلفة ب�ش�أن اخلالفة.
�أحدهما يحظى بثقة عبا�س ب�شكل عام؛ ويتوىل
قيادته رئي�س “جهاز املخابرات العامة” ماجد
ف��رج ووزي ��ر ال �� �ش ��ؤون امل��دن�ي��ة ح�سني ال�شيخ،
ال �ل��ذي��ن ي ��دي ��ران ال �ع�ل�اق��ات م ��ع �إ� �س��رائ �ي��ل.
وال �ث ��اين ب �ق �ي��ادة رئ �ي ����س “الأمن الوقائي”
ال�سابق جربيل الرجوب ،ال��ذي ي�شرف حالياً
على الإع��داد لإج��راءات مناه�ضة لل�ض ّم .وهو
حليف رئي�س املخابرات العامة ال�سابق توفيق
الطرياوي ،الذي ينتقد عبا�س عموماً ويحظى
بدعم “التنظيم” .ومر�شحهما خلالفة عبا�س
ابن �شقيقة عرفات نا�صر القدوة ،الذي �شغل
ع��دة منا�صب عليا يف الأمم املتحدة ولكن ال
يتمتع ب�شعبية كبرية ه��ذه الأي ��ام .كما يقيم
هذا املع�سكر ات�صاالت مع حممد دحالن ،الذي
يعي�ش يف الإمارات.
وي��و� �ض��ح “بني ه��ذي��ن االئ �ت�ل�اف�ي�ن ،تقف
�شخ�صيات م�ث��ل حم�م��ود ال �ع��ال��ول ،ال ��ذي ّ
مت
تعيينه كثاين م�س�ؤول بارز خالل م�ؤمتر «فتح»
الأخري .وهو يحاول �أن يظهر على �أنه مر�شح
ت�سوية بني املع�سكرين ،رغم �أن دوائر القيادة
ال ت ��راه ع�ل��ى م��ا ي�ب��دو م ��ؤه� ً
لا ل�ت��ويل رئا�سة
«ال�سلطة».
وب��ال �ن �� �س �ب��ة ل �ع �م �ل �ي��ة ال� ��� �ض� � ّم ،ف�ل�ا مت�ل��ك
“مركزية فتح»” خطة متما�سكة لال�ستجابة
لهذا ال�سيناريو ،لكن �أع�ضاءها يتفقون على
�أو ًال ،ل��ن يقوموا بحل «ال�سلطة» على الفور
ب��ل �سيطلبون تدريجياً م��ن �إ��س��رائ�ي��ل حت ّمل
م���س��ؤول�ي��ات خمتلفة يف ال���ض�ف��ة .ث��ان �ي �اً ،لن
يعلنوا عن والدة دولة فل�سطينية على الفور �أو

ي�سعوا لالعرتاف بها.
يف ح�ي�ن ي � ��رى ه�ي�رت �� �س ��وغ ،ان اخل�ل�اف��ة
الفل�سطينية ال ت�شغل ب��ال ��ص�ن��اع ال �ق��رار يف
�إ� �س��رائ �ي��ل�� .ص�ح�ي��ح �أن امل �ي��دان امل�ه�ن��ي يتابع
الق�ضية ،ولكن لي�س هناك رغبة يف االنخراط
بها ب�شكل ف�ع��ال ،وي��رج��ع ذل��ك جزئياً �إىل �أن
عبا�س كان منا�سباً للحكومة الإ�سرائيلية ،كما
ال حتظى م�س�ألة اخلالفة ب�أ�صداء كبرية يف
�أو�ساط احلكومة الأمريكية �أي�ضاً.
و ُي� �ع� �ت�ب�ر ع �ب��ا���س الأخ� �ي ��ر � �ض �م��ن اجل �ي��ل
امل��ؤ��س����س للحركة ال��وط�ن�ي��ة ،ل��ذا ف ��إن القائد
الذي �سيخلفه �سيمثل ميداناً جديداً خمتلفاً.
وتعرف �إ�سرائيل كافة املر�شحني من ملفات
امل �خ��اب��رات واالج �ت �م��اع��ات وامل �ف��او� �ض��ات ،ويف
بع�ض احل��االت من ال�سنوات التي ق�ضوها يف
ال���س�ج��ون .و�أي ق��ائ��د �سيخلف عبا�س �سريث
بيئة مليئة بالتحديات .فـ«ال�سلطة» تعاين
من خلل �سيا�سي واقت�صادي ،و«فتح» تتخبط
يف �أزمة عميقة ،وال�صدع القائم مع «حما�س»
ي �ت �ع �م��ق .ع� �ل ��او ًة ع �ل��ى ذل� � ��ك ،ف � � ��إن غ��ال�ب�ي��ة
الإ�سرائيليني والفل�سطينيني ال يعتقدون �أن
حل الدولتني ممكن قريبا.
ويف ظ��ل ه��ذه ال �ظ��روف ،تعتقد �إ��س��رائ�ي��ل
�أنه ال ميكن لأي مر�شح فل�سطيني �أن يتحمل
ال�ع��بء مب�ف��رده بفعالية ،مم��ا يجعل القيادة
اجل �م��اع �ي��ة �أك�ث��ر اح �ت �م ��ا ًال .وت �ق ��وم ال ��ر�ؤي ��ة
ال�سائدة يف امل�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية �أن حمور
ال��رج��وب  -ال �ط�ي�راوي ق��د ي �ع��زز ف��ر��ص��ه �إذا
ت�ع��اون ال��رج��وب م��ع دح�ل�ان يف خ�ط��وة ت�سفر
عن اختيار م�س�ؤول تنفيذي ق��ادر مثل رئي�س
الوزراء ال�سابق �سالم فيا�ض.

ف�ض ً
ال عن ذلك ،ترى �إ�سرائيل عدة خماطر
يف اخلالفة .فقد حتاول «حما�س» ملء الفراغ
واال�ضطالع بدور قيادي .و�إذا حاولت احلركة
ال �ق �ي��ام ب� ��أي حت ��رك يف ال���ض�ف��ة ف�ق��د تتدخل
�إ�سرائيل .وق��د يتحول ال�سباق على ال�سلطة
�إىل العنف �أي�ضاً ،نظراً لأن العنا�صر امليدانية
جتمع الأ�سلحة .وعلى �أي حال� ،سيتعينّ على
م��ن �سيخلف عبا�س �أن يتخذ م��وق�ف�اً قا�سياً
�ضد �إ��س��رائ�ي��ل لتوطيد ال�سلطة ،خا�صة �إذا
ّ
مت تطبيق ال�سيادة على �أج ��زاء م��ن ال�ضفة.
لذلك يجب على �صناع القرار الإ�سرائيليني
والأمريكيني البدء يف التفكري يف اليوم الذي
يلي انتقال اخلالفة؛ وي�شمل ذلك بدء احلوار
مع بع�ض املر�شحني بطريقة ال ت�ضعف عبا�س.
وب��ال�ن���س�ب��ة ل �ت ��أث�ير ع�م�ل�ي��ة ال �� �ض � ّم ،ورغ��م
ات�ف��اق حمللني على �أن ال�ق��ادة الفل�سطينيني
لديهم م�صلحة ذاتية كبرية يف احلفاظ على

«ال�سلطة» ككيان �سيا�سي ،وم��ن غ�ير املرجح
�أن ي�ق��وم��وا ب�ح�ل�ه��ا ،تعتقد م��ؤ��س���س��ة ال��دف��اع
الإ�سرائيلية �أن هناك �سيناريوهات ت�صبح يف
�إط��اره��ا «ال�سلطة» ع��اج��زة وتنهار اقت�صادياً،
وال تعد ق��ادرة على التحكم يف الأم��ن �أو دفع
ال ��روات ��ب .ويف ه ��ذه احل ��ال ��ة ،ق��د ي �ت��م ج��ذب
�إ� �س��رائ �ي��ل ب�شكل م�ت��زاي��د ل�ت�ق��دمي اخل��دم��ات
وت�سيري دوريات يف املنطقة.
و�أخ�يراً� ،سيتعني على �أي قيادة فل�سطينية
جديدة �إعادة احت�ساب ا�سرتاتيجياتها ،وتقييم
خ�ي��ارات ت�شمل املفاو�ضات ،والن�ضال امل�سلح،
وال�شعبي ،وامل���ص��احل��ة م��ع «ح�م��ا���س» ،وحملة
�سيا�سية وقانونية مناه�ضة لإ��س��رائ�ي��ل على
امل���س�ت��وى ال� ��دويل� .أم ��ا �إ� �س��رائ �ي��ل وال��والي��ات
امل �ت �ح��دة ،فعليهما ال�ن�ظ��ر يف من ��وذج يختلف
ع��ن الرتكيز التقليدي على امل�شهد النهائي
واملفاو�ضات املرتبطة به.

الـريـا�ضي

�سلط عد�سة كامرية
هاتفك على الباركود
لرتى �أخبار «الريا�ضة»
يف املوقع االلكرتوين
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النشامى يلتقي االمارات ولبنان وديا
االنباط – عمان

يلتقي منتخبنا ال��وط�ن��ي ل�ك��رة ال�ق��دم
م ��ع م�ن�ت�خ��ب االم � � ��ارات يف م� �ب ��اراة ودي ��ة
تقام يوم � 4سبتمرب� /أيلول املقبل� ،ضمن
حت���ض�يرات�ه�م��ا ال��س�ت�ك�م��ال م���ش��واره�م��ا يف
ال�ت���ص�ف�ي��ات امل ��ؤه �ل��ة ل �ك ��أ���س ال �ع��امل 2022
وك� ��أ� ��س �آ� �س �ي��ا �.2023أع � �ل� ��ن ذل ��ك االحت ��اد
االم � ��ارات � ��ي ام� �� ��س الأح � � ��د ع �ب�ر م��وق �ع��ه
الر�سمي ،دون �أن يحدد مكان اللقاء .ويبد�أ
منتخبنا جتمعه الأول خ�لال �سبتمرب/
�أي �ل��ول امل �ق �ب��ل ،ب�ع��دم��ا ت��وق�ف��ت ت��دري�ب��ات��ه
ط�ي�ل��ة ال���ش�ه��ور امل��ا��ض�ي��ة ل�ت��وق��ف الن�شاط
ال��ري��ا��ض��ي ج��راء ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا.وت���ش�ك��ل
امل � �ب� ��اراة ف��ر� �ص��ة م �ه �م��ة مل � ��درب م�ن�ت�خ�ب�ن��ا
ال �ب �ل �ج �ي �ك��ي ف �ي �ت��ال ب��ورك �ل �م��ان��ز ون �ظ�يره
ل�ل��إم ��ارات ال �ك��ول��وم �ب��ي ل��وي ����س ل�ل��وق��وف
على جاهزية الالعبني الفنية والبدنية.
وي�ست�أنف الن�شامى م�شواره يف الت�صفيات
الآ�سيوية بلقاء م�ضيفه الكويتي ي��وم 13
اك �ت��وب��ر /ت���ش��ري��ن الأول امل �ق �ب��ل ،ويلتقي

منتخبي ن�ي�ب��ال و�أ��س�ترال�ي��ا ع�ل��ى ال�ت��وايل
ي��وم��ي  12و 17ن��وف�م�بر /ت�شرين الثاين
امل �ق �ب��ل .وي �ل �ع��ب م�ن�ت�خ�ب�ن��ا يف امل �ج �م��وع��ة
الثانية حيث يحتل املركز الثالث بر�صيد
« »10ن�ق��اط م�ت��أخ��راً ب�ف��ارق الأه ��داف عن
ال �ك ��وي ��ت ،وي �ت �� �ص��در امل �ج �م��وع��ة م�ن�ت�خ��ب

�أ�سرتاليا بر�صيد « »12نقطة ،ويجل نيبال
يف املركز الرابع بـر�صيد  3نقاط ،و�أخ�يراً
تايوان بال نقاط.
ب � ��دوره �أع� �ل ��ن م�ن �ت �خ��ب االم � � ��ارات ع��ن
قائمته للتجميع امل�ق�ب��ل ،و��ض�م��ت :خالد
ع�ي���س��ى ،ع�ل��ي خ���ص�ي��ف ،ع ��ادل احل��و��س�ن��ي،

حممد ال�شام�سي ،حممد �صالح برغ�ش،
ع�ب��دال�ع��زي��ز ه�ي�ك��ل� � ،س��امل را� �ش��د ،خليفة
احل �م��ادي ،حممد م ��رزوق ،حممد �أح�م��د.
وول �ي��د ع�ب��ا���س�� ،س��امل ��س�ل�ط��ان� ،إ�سماعيل
�أح�م��د ،حممد العطا�س ،حممود خمي�س،
ي ��و�� �س ��ف ج� ��اب� ��ر ،م� ��اج� ��د ح� ��� �س ��ن ،م��اج��د
��س��رور ،يحيى ن��ادر ،ط��ارق �أح�م��د ،خمي�س
�إ� �س �م��اع �ي��ل� ،أح �م��د ب ��رم ��ان ،ع �ل��ي ��س��امل�ين،
عبداهلل رم�ضان ،فابيو .ويتواجد منتخب
االم ��ارات �ضمن املجموعة ال�سابعة التي
ت�ضم �إىل جانبه منتخبات فيتنام وماليزيا
وتايالند و�إندوني�سيا .ويت�صدر املجموعة
ال�سابعة منتخب فيتنام بـ « »11نقطة ،يليه
ماليزيا « 9نقاط» ثم تايالند « 8نقاط»،
وي�ستقر منتخب االمارات يف املركز الرابع
بـ « 6نقاط» ،و�أخرياً �إندوني�سيا بال نقاط.
واع�ت�م��د االحت ��اد اللبناين �إق��ام��ة مع�سكر
تدريبي يف دولة الإمارات العربية املتحدة
ب�ين  2و� 8سبتمرب � /أي �ل��ول ال �ق��ادم حيث
��س�ت�ق��ام خ�لال��ه م �ب��اراة ودي ��ة م��ع منتخب
الأردن.

تأجيل انتخابات مجالس
االتحادات الرياضية
االنباط – عمان

��ص��وت��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للجنة الأومل�ب�ي��ة
الأردن �ي ��ة  ،ب��رئ��ا��س��ة �سمو الأم �ي�ر في�صل بن
احل�سني  ،باجتماعها غري العادي والذي عقد
�صباح ام����س باملوافقة ب��الإج�م��اع على ت�أجيل
انتخابات جمل�س ادارة اللجنة الأوملبية الأردنية
وجمال�س ادارة االحتادات الريا�ضية .وجاء هذا
القرار لعدة �أ�سباب منها قرار اللجنة الأوملبية
الدولية بت�أجيل انتخاباتها ملا بعد دورة الألعاب
الأوملبية �صيف العام القادم وكذلك اتخاذ هذا
ال �ق��رار م��ن ق�ب��ل م�ع�ظ��م االحت � ��ادات ال��دول�ي��ة
وال �ق��اري��ة واحت ��اد ال�ل�ج��ان الأومل �ب �ي��ة العربية،
وعليه فقد ق��ام��ت اللجنة الأومل�ب�ي��ة الأردن �ي��ة
باتخاذ قرار ت�أجيل االنتخابات .ويف حال قيام
�أي احت��اد دويل باجراء انتخاباته خالل العام

احل ��ايل �سيتم مناق�شة امل��و��ض��وع م��ع االحت��اد
الأردين امل�ع�ن��ي وال �ب��ت ف�ي��ه .وواف �ق��ت الهيئة
العامة للجنة الأومل�ب�ي��ة على تعديل امل��ادة ١٠
من نظام اللجنة الأوملبية وامل��ادة ( )٩الفقرة
(�أ) البند رقم  ٨من نظام االحتادات الريا�ضية
اجلديد واخلا�صة مبوعد اج��راء االنتخابات
بحدف فقرة (�سواء اقيمت ام مل تقم) وتفوي�ض
املكتب التنفيذي با�ستكمال الإجراءات الالزمة
لذلك ح�سب الأ�صول و�إع�لام اللجنة الأوملبية
ال��دول�ي��ة واالحت� ��ادات ال��دول�ي��ة وال�ق��اري��ة بهذا
اخل�صو�ص .و�صادقت اجلمعية العمومية على
التقريرين الإداري واملايل لعام  ٢٠١٩وامل�صادقة
عليهما كما مت االط�لاع على حم�ضر اجتماع
اجلمعية العامة ال�سابق وامل�صادقة عليه .ومت
خ�لال االجتماع ا�ستعرا�ض التقرير ال�سنوي
للجنة الأوملبية الأردنية لعام ٢٠١٩

مشاركة واسعة في المحاضرة الثانية لالتحاد العربي

العاب القوى يؤكد سالمة اجراءات فصل االعضاء
االنباط – عمان

اكد رئي�س احتاد �ألعاب القوى املحامي �سعد
ح�ي��ا��ص��ات ان اج � ��راءات ف�صل اع���ض��اء جمل�س
االدارة االربعة التي اتخذها م�ؤخرا جاءت وفق
مقت�ضيات االن�ظ�م��ة والتعليمات ال�ت��ي ا�ستند
لها االحت��اد يف قرار الف�صل دون ان تكون هناك
ا�سبابا اخرى لهذا القرار م�شريا اىل ان الف�صل
لي�س عقوبة وانها جاءت وفق االحكام واالنظمة
ووفق ما طالب به االع�ضاء انف�سهم حيث متت
امل�صادقة عليها من قبل الهيئة العامة لالحتاد
م�شيدا ب��ال��دور ال��ذي ق��ام ب��ه االع���ض��اء االرب�ع��ة
خالل عملهم يف املجل�س م�شريا اىل ان االحتاد
ق ��ام ب��ال�ف�ع��ل ب��ا��س�ت��دع��اء االع �� �ض��اء االح�ت�ي��اط
ل�ي�ح�ل��وا م�ك��ان�ه��م ..ج � ��اء ذل ��ك خ�ل�ال امل ��ؤمت��ر
ال�صحفي املو�سع الذي عقده يف املركز االعالمي
مب��دي�ن��ة احل���س�ين لل�شباب ي��وم ام����س بح�ضور
ام�ين ال�سر �إب��راه�ي��م �أبوع�صبة ،ع�ضو االحت��اد
عبدالقادر حمارمة ،ورئي�س اللجنة الإعالمية
�أمي��ن الفاعوري ..وح��ول جلنة التحقيق التي
�شكلتها اللجنة االوملبية للوقوف على حيثيات
ق ��رار االحت� ��اد ق ��ال ح�ي��ا��ص��ات ان االحت� ��اد يعد
�شخ�صية اعتبارية م�ستقلة وان اللجنة االوملبية
م�شرفة ريا�ضيا مبوجب نظام االحت��ادات ولديه
ال���ص�لاح�ي��ات ب��اي�ق��اع ال�ع�ق��وب��ات ع�ل��ى اي ع�ضو
حتى الرئي�س ال �سيما وان االحت��اد دون غريه

من االحت��ادات االخرى يرتك جل�ساته مفتوحة
وال يوجد لدينا ما نخفيه و �أن اللجنة االوملبية
متلك �سلطة اال� �ش��راف ال��ري��ا��ض��ي ،وه��ي تنفذ
مطالب اللجنة االومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة واالحت ��ادات
ال��دول �ي��ة مب��ا ي�خ����ص ت�ع��ام�ل�ه��ا م��ع االحت � ��ادات
الريا�ضية ،م�ضيفا ل��دى احت��اد اللعبة جلانه
الق�ضائية املنف�صلة ع��ن االحت� ��اد ،حيث جلنة
النظام وال�سلوك والتي ير�أ�سها املحامي وليد
العدوان ،وكذلك جلنة اال�ستئناف ،وهي املرجع
يف الف�صل بالنزاعات ،وه��ي املخولة بالنظر يف
�شكوى الأع �� �ض��اء ال��ذي��ن ا�سقطت ع�ضويتهم،
ونحن يف احتاد اللعبة نرحب ب�إجراءات اللجنة
االومل�ب�ي��ة ،ول��و �شكلت جلنة حتقق ونحن جنزم

بانه مل ي�صلنا كتبا بخ�صو�ص ذل��ك ،لكن هذه
اللجنة �ستتابع عملها مع الهيئة الق�ضائية لدى
احتاد اللعبة ولي�س جمل�س االدارة .
وت��اب��ع وا�ستندنا يف ا��س�ق��اط الع�ضوية على
النظام حيث مت ا�ستدعاء د.قا�سم خويلة “فئة
املدربني” ،ل�ي�ح��ل م �ك��ان د.م�ع�ت���ص��م م�ل�ك��اوي،
وممثل نادي يرموك البقعة عبدالقادر املحارمة
عن “فئة الأندية” ،وال��ذي حل بدال من ممثل
نادي القطرانة د.ن�ضال الغفري ،واتبعنا اال�صول
القانونية بتوجيه احت��اد اللعبة ال��دع��وى� ،إىل
“عموميته” النتخاب “فئة الالعبني” ليحل
مكان مها حرز اهلل ،وانتخاب ع�ضو ممثل عن فئة
الداعمني ب��دال من رفيق حمودة ،ام��ا اج��راءات

ا��س�ق��اط�ن��ا ل�ع���ض��وي��ة  4اع �� �ض��اء ،ال حت �ت��اج اىل
امل�صادقة ومتلك �صفة الف�صل احلكمي وامتالك
جمل�س االدارة القرار والبت فيه وتنفيذه بح�سب
النظام اال�سا�سي الحتاد اللعبة” .ورد حيا�صات
عند �س�ؤاله ”:ما حقيقة مزاعم الأع�ضاء االربعة
الذين ا�سقطت ع�ضويتهم ،بوجود ع�ضو احتاد
مل ي�سدد ا�شرتاكاته لعامي  2019-2018بقيمة
 2000دي�ن��ار ،ومل يتخذ احت��اد اللعبة بحقه اية
اج��راءات كما مت معهم؟ ،قائال ”:امتنى ان يتم
ال�ف���ص��ل ب�ين م��ن مل ي���س��دد ،وب�ي�ن م��ن مل يتم
ترحيل ا�سمه من قيد الدفع اىل ال�سجل املايل
ال�ن�ه��ائ��ي ،وه�ن��ا ك��ان عليهم �أن ي�ف��رق��وا يف ذلك
الإدع ��اء ،و أ�ك��د حيا�صات �أن احت��اد �ألعاب القوى
ينظر دائما �إىل الأم��ام ،وما يحدث الآن ال يتعد
كونه �سحابة �صيف عابرة وا�ستعر�ض يف ختام
امل ��ؤمت��ر اجن� ��ازات االحت ��اد ال�سابقة ب�ع��د ان مت
عر�ض فيديو يو�ضح امل�شاركات والبطوالت التي
حققها ابطالنا مثلما ا�ستعر�ض الن�شاطات التي
ي �ن��وي االحت� ��اد تنظيمها خ�ل�ال ال �ع��ام احل��ايل
والتي مت فيها ا�ستحداث العديد من البطوالت
املحلية ،حيث البطولة التن�شيطية نهاية ال�شهر
احل��ايل ،وبطولة اكت�شاف امل��راح��ل التي �ستقام
يف جميع حمافظات اململكة ،وا�ست�ضافة بطولة
�آ��س�ي��ا لل�شباب وال���ش��اب��ات ،و ا�ست�ضافة بطولة
�أل�ترام��اراث��ون العامل التي تقام يف الثامن من
كانون الأول املقبل يف العقبة .

اندية الدرجة الثانية تستعرض همومها
االنباط – اربد

ال �� �ص �ع��اب وامل �� �ش��اك��ل امل��ال �ي��ة ال �ت ��ي ت��واج��ه
االن��دي��ة وحت��د م��ن تطلعاتها ك��ان��ت ال�ع�ن��اوي��ن
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ال �ت��ي ا� �س �ت ��أث��رت ب� �ج ��دول اع �م��ال
جل�سة �أندية الدرجة الثانية بكرة القدم الذي
عقد م�ساء الأح ��د يف مقر ن��ادي �شباب ح��واره
بح�ضور مندوب �أندية الدرجة الثانية بالهيئة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ب��احت��اد ك��رة ال �ق��دم حم�م��د ��س�م��اره
ومندوب �إحت��اد الكرة بال�شمال ح�سني �شهابات
 .وق ��د ��ش�ه��د الإج �ت �م��اع ال ��ذي ح���ض��ره ر�ؤ� �س��اء
وممثلي  ١٤ن��ادي م��ن �أ��ص��ل  ١٦بتغيب ناديني
فقط .مناق�شة العديد من الق�ضايا التي مت�س
الأندية ويف مقدمتها عقود الالعبني و�إمكانية
�إعفاء الأندية منها وان يكون ت�سجيل الالعب
ك� �ه ��اوي ول �ي ����س حم�ت�رف ��ا .واع �ت �م ��اد م�لاع��ب

الأندية للم�سابقات الر�سمية وبالذات مباريات
دوري ال�ف�ئ��ات ال�ع�م��ري��ة وم���س��اع��دة الأن��دي��ة يف
ا��س�ت�ك�م��ال ع�م�ل�ي��ة ال�ترخ �ي ����ص ��ض�م��ن � �ش��روط

وت�ع�ل�ي�م��ات ال �ت��ي �أق��ره��ا �إحت ��اد ال �ك��رة .واج�م��ع
امل�ت�ح��دث��ون م��ن ر�ؤ� �س��اء الأن��دي��ة ع�ل��ى �صعوبة
الو�ضع امل��ايل ال��ذي تعاين منه الأن��دي��ة وتدين

خم�ص�صات ال��دع��م ال�سنوية ��س��واء امل�ق��دم من
�إحتاد كرة القدم �أو وزارة ال�شباب وتفاقم الأزمة
املالية لالندية يف ظل تداعيات جائحة كورونا
وط��ال��ب ال�ب�ع����ض ب ��إل �غ��اء �أو ت ��أج �ي��ل ال� ��دوري.
وحتدث خالل االجتماع رئي�س جلنة امل�سابقات
عو�ض �شعيبات ورئي�س جلنة االحرتاف الأمني
ال �ع��ام امل���س��اع��د ف�ل�ي��ح ال��دع�ج��ه ح��ول اجل��وان��ب
ال�ف�ن�ي��ة وامل��ال�ي��ة للمو�سم اال��س�ت�ث�ن��ائ��ي احل��ايل
 .ومت � �ش��رح ت�ع�ل�ي�م��ات ال�ب�روت ��وك ��ول ال���ص�ح��ي
وتطبيق الأن��دي��ة ��ش��روط و �إج ��راءات الوقاية
وال�سالمة العامة خالل التدريبات �أو املباريات
الر�سمية .ويف ختام الإجتماع وقع احل�ضور على
البيان اخلتامي الذي طالبوا فيه �إحت��اد الكرة
زي��ادة خم�ص�صات الدعم امل��ايل ال�سنوي لتكون
بحجم ن�صف املخ�ص�صات امل��ال�ي��ة ال�ت��ي �سيتم
منحها لأندية الدرجة الأوىل .

االنباط – عمان

يطلق االحتاد العربي لل�صحافة الريا�ضية
عند ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء يوم اخلمي�س
 16مت��وز يوليو اجل ��اري امل�ح��ا��ض��رة املرئية
الثانية عن بعد وعرب تطبيق زووم بالتعاون
م��ع االحت� ��اد ال���س�ع��ودي ل�لاع�لام ال��ري��ا��ض��ي
وع�ب�ر جل�ن��ة ال � � ��دورات  ..وي�ح��ا��ض��ر فيها
الدكتور احمد ال�شريف من االم ��ارات حتت
عنوان “ ثقافتنا الريا�ضية و�صناعة املحتوى
االع�ل�ام��ي “..حيث تلقت االم��ان��ة العامة
لالحتاد عدد كبري من تر�شيحات العديد من
االحت��ادات والروابط واجلمعيات االعالمية
ال��ري��ا��ض�ي��ة يف ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ال �ت��ي قامت
ب�ت��زوي��د االم��ان��ة ال�ع��ام��ة با�سماء الزميالت
والزمالء امل�شاركني يف املحا�ضرة ... ..وح�سب
ال��زم�ي��ل ع��وين ف��ري��ج االم�ي�ن ال �ع��ام الناطق
االعالمي لالحتاد ف��ان ب��اب امل�شاركة ال زال
متاحا ام��ام ال��راغ�ب�ين وذل��ك لن�شر الفائدة
واملعرفة واكت�ساب اخلربة لدى اجليل اجلديد
من الزميالت والزمالء ..ال �سيما وان ال�سرية
ال��ذات�ي��ة للمحا�ضر واخل�ب�رة العملية التي
يتمتع بها م��ن �ش�أنها ان تك�سب امل�شاركني
الكثري من اخلربة حيث ي�شغل الدكتور �أحمد
ال�شريف من�صب نائب رئي�س جمل�س املديرين
ون��ائ��ب م��دي��ر ع ��ام ه�ي�ئ��ة امل�ع��رف��ة والتنمية

الب�شرية بدبي ،وم�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س �إدارة
جمعية الريا�ضيني بدولة الإم��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ،واك��ادمي�ي��ة بحث وت�ط��وي��ر �أن�شطة
علوم الريا�ضة ( درا��س��ا  ..(.ويف جعبته 14
بحثاً علمياً يف دوري ��ات ع��امل�ي��ة ،و 4م�ؤلفات
متخ�ص�صة يف جمال الريا�ضة بدولة االمارات
العربية املتحدة ،والعديد من اجلوائز  ،وهو
ع�ضو اللجنة املنظمة والتح�ضريية للعديد
من امل�ؤمترات العلمية وع�ضو يف العديد من
املنظمات الدولية  ،وهو نائب رئي�س االحتاد
ال ��دويل للريا�ضة للجميع� .شغل ال�شريف
من�صب االم�ين ال�ع��ام ملجل�س دب��ي الريا�ضي
واالمني العام جلائزة ال�شيخ حممد بن را�شد
لالبداع الريا�ضي قبل ان�ضمامه اىل فريق
عمل هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية بدبي.“ .
الريا�ضة بالن�سبة للدكتور �أحمد ال�شريف هي
مبتد أ� وخرب  ،ود.ال�شريف حا�صل على درجة
ال��دك �ت��وراه يف ت�ق��ومي امل�ن�ظ�م��ات الريا�ضية،
ودبلوم �إدارة املنظمات الريا�ضية من اللجنة
االومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة ،وب��رن��ام��ج “ ال �ق �ي��ادات
التنفيذية “ من مركز حممد بن را�شد لإعداد
القادة ،و ميدالية االبداع والتميز العلمي من
املجل�س العلمي الربيطاين  ،وهو ع�ضو جلنة
اخلرباء يف املجل�س الريا�ضي العربي وع�ضو
اللجنة العلمية وجلنة اخلرباء بجائزة ال�شيخ
نا�صر بن حمد �آل خليفة للبحث العلمي.

دي يونج يعود لصفوف برشلونة

العصيمي يشيد بتجربتنا في التعامل مع كورونا
االنباط – عمان

ا��ش��اد ال�سيد م��اج��د الع�صيمي رئي�س
ال�ل�ج�ن��ة ال �ب��ارامل �ب �ي��ة الآ� �س �ي��وي��ة ب�ت�ج��رب��ة
االردن يف ال�ت�ع��ام��ل م��ع ك��ورون��ا واطمئن
على او��ض��اع اللجنة الباراملبية االردن�ي��ة
وك� ��وادره� ��ا والع �ب �ي �ه��ا يف ظ ��ل اجل��ائ �ح��ة
ال� �ت ��ي �أل � �ق� ��ت ب �ظ�ل�ال �ه��ا ال �� �س �ل �ب �ي��ة ع�ل��ى
ال� �ع ��امل و�أع � � ��رب ع ��ن اع � �ت� ��زازه ب�ت�ج��رب��ة
االردن املتميزة يف التعامل مع اجلائحة
واالج� � � ��راءات ال��وق��ائ �ي��ة ال �ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا
احل �ك��وم��ة مل��واج �ه �ت �ه��ا .ج� ��اء ذل ��ك خ�لال
االجتماع ال��ذي عقده مع رئي�س اللجنة
الباراملبية االردن �ي��ة ا.د ح�سني �أب��و ال��رز
بح�ضور االمني العام للجنة الآن�سه مها
الربغوثي بوا�سطة االت�صال املرئي .من
ج��ان�ب��ه ع��ر���ض �أب��و ال��رز خ�لال االج�ت�م��اع

االج� � � � � ��راءات ال � �ت ��ي ات� �خ ��ذت� �ه ��ا ال �ل �ج �ن��ة
ال�ب��ارامل�ب�ي��ة االردن �ي��ة ع�ل��ى �صعيد �صحة
الالعبني ووقايتهم وكذلك تدريباتهم.
و�أو��ض��ح �أب��و ال��رز ان عملنا �سار �ضمن
اجتاهني االول االل�ت��زام بتعليمات وزارة
ال �� �ص �ح��ة وال �ل �ج �ن��ة االومل �ب �ي��ة االردن� �ي ��ة
اخل ��ا�� �ص ��ة ب� � ��االج� � ��راءات ال ��وق ��ائ� �ي ��ة م��ن
الفريو�س ،والثاين فيما يخت�ص بتوا�صل
ت � ��دري � ��ب ال �ل�اع � �ب �ي�ن ح� �ي ��ث مت ت ��زوي ��د
ال�لاع�ب�ين ب� ��ادوات ال �ت��دري��ب ومتابعتهم
ع��ن ب�ع��د ب��وا��س�ط��ة م��درب�ي�ه��م م�ن��ذ ب��داي��ة
اجلائحة ثم عودتهم جزئيا اىل التدريب
يف ال�ل�ج�ن��ة ��ض�م��ن احل ��دود ال�ت��ي �سمحت
ب �ه��ا ت�ع�ل�ي�م��ات ال��وق��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة.وب�ين
اب��و ال ��رز ان ال�ف��ر��ص��ة م�ت��اح��ة ال�ستثمار
ال �ظ��روف ل�ع�ق��د دورات ع��ن ب�ع��د الع ��داد

مدريد – وكاالت

وت��رق �ي��ة امل��درب�ي�ن واحل �ك��ام وامل�صنفني
يف خمتلف االل �ع��اب .و�أو� �ض��ح الع�صيمي
ان ال �ب �ح��ري��ن ت���س�ت�ع��د ال��س�ت���ض��اف��ة دورة
االل � �ع ��اب ال �ب��ارامل �ب �ي��ة ل �ل �ن��ا� �ش �ئ�ين 2021
ودورة ال �ع��اب غ��رب �آ��س�ي��ا ال�ث��ال�ث��ة ،وب�ين

�أن ال���ص�ين ت���س�ت�ع��د ال��س�ت���ض��اف��ة ال ��دورة
الباراملبية اال�سيوية،واطم�أن الع�صيمي
على ا�ستعدادت الأردن للم�شاركة يف هذه
الفعاليات ال�ت��ي �ستعقب دورة باراملبيك
طوكيو .2021

تلقى كيكي �سيتني م��درب بر�شلونة ،نب�أ
�سا ًرا ،قبل مباراة الفريق الكتالوين �أمام
�أو�سا�سونا ،املقرر لها اخلمي�س املقبل ،يف
�إط��ار مناف�سات اجل��ول��ة ال �ـ  37م��ن عمر
ال� � ��دوري الإ�� �س� �ب ��اين .وذك � ��رت ��ص�ح�ي�ف��ة
“�سبورت” �أن ف��ري�ن�ك��ي دي ي��وجن جنم
و�سط بر�شلونة ،بات جاه ًزا بن�سبة ،%100
للم�شاركة يف املباريات املقبلة بعدما غاب
بداعي الإ�صابة.
وت� �ع ��ر� ��ض دي ي � ��وجن ل�ل��إ�� �ص ��اب ��ة يف
ال �ع �� �ض �ل��ة ال �ن �ع �ل �ي��ة ل ��رك �ب �ت ��ه ال �ي �م �ن��ى

خ�ل�ال ال���ش�ه��ر امل��ا� �ض��ي ،وغ ��اب ع��ن �آخ��ر
 6م �ب ��اري ��ات ل�بر� �ش �ل��ون��ة �أم� � ��ام �أت �ل �ت �ي��ك
ب�ي�ل�ب��او� ،سيلتا ف�ي�ج��و� ،أت�ل�ت�ي�ك��و م��دري��د،
ف� �ي ��اري ��ال� ،إ� �س �ب ��ان �ي ��ول وب� �ل ��د ال��ول �ي��د.
و�أ� �ض��اف��ت ال�صحيفة �أن �سيتني �ستتاح
ل��ه ال�ف��ر��ص��ة �أخ�ي� ً�را ل�لاع�ت�م��اد ع�ل��ى دي
يوجن ،م�شرية �إىل �أنه قد ي�شارك �أ�سا�س ًيا
�ضد �أو��س��ا��س��ون��ا .وي�سعى م��درب الفريق
الكتالوين� ،إىل جتهيز العبيه م��ن �أج��ل
اال��س�ت�ع��داد مل �ب��اراة ن��اب��ويل يف �إي ��اب ثمن
نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،والتي �ستقام
يف �أغ�سط�س�/آب املقبل .ويحتل بر�شلونة،
و�صافة الليجا بر�صيد  79نقطة .

الريا�ضي
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اشبيلية يقترب من دوري االبطال
مدريد – وكاالت

ح �� �س��م �آخ � ��ر ب �ط��اق��ات دوري الأب� �ط ��ال.
ويبتعد الفريق الأندل�سي حاليا بفارق 9
نقاط م�ؤقتا عن ف�ي��اري��ال ،يذكر �أن��ه يف
حالة ت�ساوي الفريقني يف عدد النقاط،
�ستتحول ب�ط��اق��ة “الت�شامبيونز ليج”
ل�ف��ري��ق “الغوا�صات ال�صفراء” ،ال��ذي
يتفوق يف امل��واج�ه��ات املبا�شرة ،حيث فاز
ذه��اب��ا يف �إ�شبيلية ( ،)2-1بينما ت�ع��ادل
على ملعبه يف الدور الثاين .على اجلانب
الآخر ،تعقد موقف مايوركا ،بعدما ظل
ر��ص�ي��ده ع�ن��د  32ن�ق�ط��ة ،يف امل��رك��ز ال �ـ19
وق�ب��ل الأخ�ي�ر� ،إذ يبتعد ب�ف��ارق  3نقاط
م�ؤقتا ع��ن ديبورتيفو �أالف�ي����س� ،صاحب
امل ��رك ��ز ال � � �ـ ،17م ��ع ت �ب �ق��ي ج��ول �ت�ين ع�ل��ى
النهاية.

وا�صل �إ�شبيلية عزف نغمة االنت�صارات
يف الليجا ،بعدما حقق ف��وزا �صعبا على
�ضيفه ري ��ال م��اي��ورك��ا ( ،)0-2يف ملعب
(رامون �سان�شيز بيثخوان) ،الأحد� ،ضمن
اجلولة الـ .36وو�ضع النجم الأرجنتيني،
لوكا�س �أوكامبو�س ،الفريق الأندل�سي يف
امل�ق��دم��ة بالدقيقة  ،41م��ن رك�ل��ة ج��زاء.
و�أ َمن املهاجم املغربي ،يو�سف الن�صريي،
انت�صار �أ�صحاب الأر�ض بالهدف الثاين،
قبل  6دقائق من نهاية الوقت الأ�صلي.
وبفوزه الرابع على ال�ت��وايل ،وال �ـ 18هذا
امل��و��س��م ،ي��رف��ع �إ�شبيلية ر��ص�ي��ده �إىل 66
ن�ق�ط��ة ،يف امل��رك��ز ال ��راب ��ع ،وي �ق�ت�رب من

المانيا تلتقي تركيا والتشيك
برلني – وكاالت

مدريد – وكاالت

ي�ت�م���س��ك الأمل � ��اين م ��ارك �أن ��دري ��ه تري
�شتيجن ،حار�س مرمى بر�شلونة ،ب�آمال
فريقه يف الفوز بالليجا هذا املو�سم ،رغم
تبقي جولتني فقط على نهاية امل�سابقة.
ويحتل بر�شلونة املركز الثاين يف الليجا
ب �ف��ارق نقطة وح �ي��دة ع��ن ري ��ال م��دري��د،

�إال �أن الأخ�ي�ر خ��ا���ض ام����س م �ب��اراة �أم��ام
غ��رن��اط��ة .ون�شر ت�ير �شتيجن ��ص��ورة له
عرب ح�سابه على “تويرت” ،وكتب عليها:
“�أ�سبوع واح��د على نهاية الليجا ،وكل
�شيء ممكن ،فورزا بار�سا” .ويف حالة فوز
ري��ال م��دري��د على غ��رن��اط��ة ،فقد ي�شهد
ي ��وم اخل �م �ي ����س امل �ق �ب��ل ت �ت��وي��ج امل�يرجن��ي
باللقب� ،إذا تغلب على فياريال.

أخبار مذهلة لنجوم التنس العالميين

�أع �ل��ن االحت� ��اد الأمل � ��اين ل �ك��رة ال �ق��دم،
�أن امل�ن�ت�خ��ب الأول �سيخو�ض م�ب��ارات�ين
ودي �ت�ي�ن خ�ل�ال اخل��ري��ف �أم� ��ام منتخبي
ت��رك�ي��ا وال�ت���ش�ي��ك� ،إىل ج��ان��ب مواجهاته
ال�ست املقررة يف دوري �أمم �أوروبا.و�أو�ضح
االحتاد �أن املنتخب الأملاين ،الذي يدربه
امل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي ي��واك �ي��م ل � ��وف�� ،س�ي�ل�ت�ق��ي
ن�ظ�يره ال�ترك��ي يف ال���س��اب��ع م��ن ت�شرين
�أول�/أكتوبر يف كولن ثم يواجه املنتخب
ال�ت���ش�ي�ك��ي يف  11ت���ش��ري��ن ث��ان/ن��وف �م�بر
يف الي �ب��زج .وت ��أت��ي امل �ب��ارات��ان ال��ودي �ت��ان
�إىل ج��ان��ب امل �ب��اري��ات ال �� �س��ت للمنتخب
الأملاين �أمام �إ�سبانيا و�سوي�سرا و�أوكرانيا
يف دوري الأمم خ�ل�ال �أي�ل��ول��/س�ب�ت�م�بر
وت���ش��ري��ن �أول�/أك� �ت ��وب ��ر وت���ش��ري��ن ث��ان/
نوفمرب .ومل تت�ضح حتى الآن ال�صورة
ب���ش��أن �إم�ك��ان�ي��ة احل���ض��ور اجل�م��اه�يري .
وقال لوف“ :نرغب يف ا�ستغالل املباريات
ال��دول�ي��ة يف اخل��ري��ف يف حتقيق التناغم
بني العنا�صر ال�شابة يف املنتخب ،فنحن
ن�ت�ط�ل��ع �إىل ت �ط��ور ع�ن��ا��ص��ر ال �ف��ري��ق مع
بع�ضها البع�ض ،ا�ستعدادا لك�أ�س الأمم
الأوروبية (التي ت�أجلت �إىل العام املقبل
ب�سبب جائحة ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد
كوفيد.»)19

كلوب لن يواصل مع ليفربول
برلني – وكاالت

قاد يورجن كلوب ،ليفربول �إىل �أول
لقب له يف بطولة ال��دوري الإجنليزي
م�ن��ذ ث�لاث�ين ع��ام��ا ،وي�ع�ي����ش ع�ل��ى �إث��ر
ذل� ��ك امل� � ��درب الأمل � � ��اين ف ��رح ��ة ع��ارم��ة
ب ��ذل ��ك .و�أج� � � ��رى ال �ق �� �س��م ال��ري��ا� �ض��ة
مب ��ؤ� �س �� �س��ة  SWRالأمل ��ان� �ي ��ة ،ح ��وارا
�صحفيا مع كلوب ،حتدث فيه عن �إجناز
هذا املو�سم وا�صفا �إياه بـ”التاريخي”.
�إىل ه�ن��ا مل ي�خ��رج ك�لام ك�ل��وب يف ه��ذا
احل��وار عن امل��أل��وف �أو ع ّما �سمعناه يف
الأ�سابيع القليلة املا�ضية ،لكن املفاج�أة
املدوية جاءت يف ر ّده عن ال�س�ؤال حول
م��ا �إذا ك��ان ي�خ�ط��ط ل�ل�ع��ودة �إىل بلده
ب �ع��د جت��رب �ت��ه م ��ع ال ��ري ��دز .ف��اجل��واب
كان بب�ساطة “نعم” ..يف بداية الأمر
�شدد كلوب على �أن عقده م��ع الفريق
الإجن �ل �ي��زي م�ستمر �إىل غ��اي��ة ،2024
غري �أنه يف الوقت ذاته يقول �إنه وبعد
� 9سنوات يف “�آنفيلد رود” يريد فعل

الحارس شتيجن يتمسك باالمل

�أي �شيء �آخر».
ولكي ال يفهم من كالمه �أن��ه ينوي
حينها االع�ت��زال� ،سارع للتو�ضيح ب�أنه
ي��ري��د “عمل ��ش��يء ي�سعده” وحت��دي��دا

“تويل مهمة �إدارة �أي نادٍ� ،أو منتخب
من املنتخبات� ،أو رمبا ال �شيء من كل
هذا” ،فمن “يدري كيف �سيكون �شكل
العامل يف ذل��ك احلني” .ه��ذه اجلملة

ب��ال��ذات �أع� ��ادت ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ع���ش��اق ك��رة
القدم الأملانية ،الأمل يف �أن يتوىل هذا
امل��درب قريبا ت��دري��ب املان�شافت ،علما
�أن��ه كان من مطالب اجلمهور الأمل��اين
ع �ق��ب اخل� � ��روج امل � ��ذل م ��ن م �ن��اف �� �س��ات
مونديال رو�سيا  .2018وحينها قامت
جملة “كيكر” �آن��ذاك با�ستبيان حول
�أف���ض��ل خليفة ليواكيم ل��وف ،ف��أع��رب
�أك�ثر من  %60عن �أملهم يف �أن يخلفه
ك �ل��وب .غ�ي�ر �أن ك �ل��وب � �ص��دم اجل�م�ي��ع
ح�ين �أك��د �أن��ه ب��اقٍ يف ليفربول لأن له
معه خططاً كبرية.
واليوم اخلطتان الكبريتان حتققتا،
��س��واء تلك املتعلقة ب��ال��دوري �أو بلقب
دوري الأبطال املو�سم املا�ضي ،ما يعني
عمليا �أن ال �أح��د �سوف يلومه لو �أراد
ال�ع��ودة حتى قبل ان�ت�ه��اء ال�ع�ق��د .ومن
يدري قد حتدث مفاج�آت على م�ستوى
االحت� ��اد الأمل � ��اين ل �ك��رة ال �ق ��دم ،ون��رى
يورجن كلوب مدرباً للمنتخب الأملاين
قبل  2024بكثري.

لندن  -وكاالت

�أث� � �ن � ��ى ع� � ��دد م � ��ن الع � �ب� ��ي ال �ت �ن ����س
ع �ل��ى ق� ��رار ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة ل�ب�ط��ول��ة
ومي �ب �ل��دون امل�ف�ت��وح��ة ،بتخ�صي�ص 10
م�ل�اي�ي�ن ج �ن �ي��ه �إ� �س�ترل �ي �ن��ي ل�لاع�ب�ين
ال ��ذي ��ن ك ��ان ��وا � �س �ي �� �ش��ارك��ون يف ن�سخة
ه��ذا ال �ع��ام .وي�ت�خ�ط��ى ع��دد ال�لاع�ب�ين
امل � �ف �ت�ر�� ��ض م� ��� �ش ��ارك� �ت� �ه ��م يف �إح� � ��دى
ال �ب �ط��والت الأرب� ��ع ال �ك�برى (اجل��ران��د
� �س�لام) 600 ،الع�ب��ا ،لكن البطولة مل
تقم يف موعدها ب�سبب تف�شي فريو�س
كورونا امل�ستجد.
وب�ف���ض��ل ب �ن��د ال �ت ��أم�ين � �ض��د تف�شي
الأوب�ئ��ة ال��ذي يت�ضمنه عقد البطولة
التي تقام على الأرا�ضي الع�شبية� ،سيتم
�إعادة جزء من مبلغ البطولة لالعبني،
ال��ذي��ن مل ي�ت��أخ��روا يف االح�ت�ف��اء بهذا
القرار .وكتب الالعب الأ�سرتايل نيك
كرييو�س ،الذي �سيح�صل على � 25ألف
جنيه �إ�سرتليني بعد هذا القرار ،عرب

ح�سابه على �شبكة (ت��وي�تر) “�شكرا.
لقد كانت لفتة كبرية� .ستظلني دائما
بطولتنا املف�ضلة”� .أم��ا ال�سوي�سرية
ال�شابة بيلندا بن�شيت�ش ،امل�صنفة الـ8
ع��امل�ي��ا ،ف ��أك��دت �أن ال�ل�ف�ت��ة “مذهلة”،
وت � �ع � �ن� ��ي ال � �ك � �ث �ي�ر ل �ل�اع � �ب �ي�ن ال� ��ذي� ��ن
يحتاجون للأموال ب�شدة.
وعلقت البلجيكية املخ�ضرمة كيم
كلي�سرتز على ال�ق��رار “�أنباء مذهلة.
ه��ي دائ �م��ا �أف �ع��ال راق �ي��ة ب�ه��ذا ال�شكل،
وتربهن على وجود قائد يف ريا�ضتنا.
�أح���س�ن�ت��م .ومي �ب �ل��دون� ،سنلتقي ال�ع��ام
املقبل”.وبالرجوع �إىل ال�ت���ص�ن�ي��ف
احل � ��ايل�� ،س�ي�ح���ص��ل  224الع �ب��ا ك��ان��وا
�سي�شاركون يف مرحلة الت�صفيات على
� 12أل��ف و 500جنيه �إ�سرتليني .بينما
�سيح�صل  256العبا كانوا �سي�شاركون
يف الأدوار الرئي�سية على � 25ألف جنيه
�إ� �س�ترل �ي �ن��ي ،ب�ي�ن�م��ا ��س�ي�ح���ص��ل ال��ذي��ن
كانوا �سي�شاركون يف مناف�سات الزوجي
على � 6آالف و 250جنيه �إ�سرتليني.

مان سيتي يرحب باسقاط العقوبات

رونالدو يستهدف صناعة التاريخ
روما – وكاالت

ذك � ��ر ت� �ق ��ري ��ر � �ص �ح �ف��ي� ،أن ال�ب�رت� �غ ��ايل
كري�ستيانو رون��ال��دو ه��داف يوفنتو�س ،حدد
موقفه ب�ش�أن البقاء �أو الرحيل ع��ن �صفوف
ال�سيدة العجوز خالل الفرتة املقبلة .وقالت
�صحيفة “توتو �سبورت” �إن رون��ال��دو يرغب
يف البقاء م��ع يوفنتو�س ،وي�ستهدف �صناعة
ال�ت��اري��خ م��ع ال�ف��ري��ق الإي �ط��ايل .و�أ��ض��اف��ت �أن
ال ��دون ي���س�ت�ه��دف م�ن��اف���س��ة � �ش�يرو �إمي��وب�ي�ل��ي
مهاجم الت�سيو ،على لقب هداف الكالت�شيو،
وكذلك مناف�سة روب��رت ليفاندوف�سكي جنم
ب��اي��رن م�ي��ون��خ ،ع�ل��ى ج��ائ��زة احل ��ذاء الذهبي
الأوروبي.
ون ��وه ��ت ب � ��أن ��ه ل �ي ����س ه� �ن ��اك �أي جم��ال
ل�ل���ش��ائ�ع��ات ح ��ول ان �ت �ق��ال رون ��ال ��دو ل�ب��اري����س
��س��ان ج�يرم��ان �أو ال�ع��ودة ل��ري��ال م��دري��د ،لأن
النجم الربتغايل يريد موا�صلة مغامرته مع
البيانكونريي .و�سجل رونالدو  28هد ًفا حتى
الآن بالكالت�شيو ،مت�أخ ًرا بهدف واح��د خلف
املت�صدر �إمي��وب�ي�ل��ي ،بينما يف�صله � 6أه��داف
ملعادلة رق��م ليفاندوف�سكي ه��ذا املو�سم ،على
ج��ائ��زة احل ��ذاء ال��ذه�ب��ي ب��ال��دوري��ات اخلم�س

لندن – وكاالت

ع�ل��ق م��ان���ش���س�تر ��س�ي�ت��ي ،ع�ل��ى ق��رار
حمكمة التحكيم الريا�ضي ،ب�إ�سقاط
العقوبة املوقعة على النادي بالإيقاف
ع��ن امل �� �ش��ارك��ة ب��ال �ب �ط��والت الأوروب� �ي ��ة
مل��دة عامني .و�أعلنت “كا�س” �إ�سقاط
العقوبة املوقعة على مان�ش�سرت �سيتي
ب��الإي �ق��اف مل ��دة ع��ام�ي�ن ع��ن امل �� �ش��ارك��ة
ب��ال �ب �ط��والت الأوروب� � �ي � ��ة .ك �م��ا �أم� ��رت
بتقلي�ص الغرامة املالية املوقعة على

ال�سيتي والتي قدرت بـ 30مليون يورو،
�إىل  10ماليني فقط .و�أ�صدر ال�سيتي
بيانًا ع�بر موقعه الر�سمي ،ق��ال فيه:
مان�ش�سرت �سيتي وفريقه القانوين مل
يراجع احلكم الكامل للمحكمة� ،إال �أن
النادي يرحب ب�آثار قرار اليوم كتحقق
م��ن م��وق��ف ال �ن��ادي وجم�م��وع��ة الأدل��ة
التي �أح�ضرها».
وخ � �ت ��م “يود ال� � �ن � ��ادي �أن ي �� �ش �ك��ر
�أع���ض��اء ف��ري��ق ال��دف��اع على اجتهادهم
والإجراءات القانونية التي اتخذوها».

12
الثالثاء

2020 / 7 / 14

مجموعة فاين الصحية القابضة توزع طرود المنتجات الصحية تضامنًا مع الالجئين في يومهم

االنباط -عمان

يف �إطار م�شاركتها ب�إحياء اليوم العاملي
لالجئني ،قامت جمموعة فاين ال�صحية
القاب�ضة� ،إح��دى امل�ج�م��وع��ات ال��رائ��دة يف
جم ��ال ال���ص�ح��ة ال �ع��ام��ة و��ص�ن��اع��ة ال ��ورق
ال�صحي ،وبالتعاون م��ع الهيئة اخلريية
الأردن � � �ي � ��ة الها�شمية ،بتوزيع ط� ��رود

يف جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل ،وك��ان الالجئون
الأك�ث��ر ت� ��أث ��راً ب��ال �ظ��روف ال���ص�ع�ب��ة ال�ت��ي
فر�ضتها اجل��ائ�ح��ة وال�ت��ي ن��درك�ه��ا مت��ام�اً
يف ف ��اي ��ن ،ك �م��ا ن � ��درك م� ��دى ال �ت �ح��دي��ات
ال�ت��ي يواجهونها وال�ت��ي يعد م��ن �أب��رزه��ا
عدم القدرة على احل�صول على املنتجات
ال�صحية التي من �ش�أنها الإ�سهام يف احلد
من املر�ض”.

منتجات فاين املعقمة وامل�صنعة باالعتماد
على تقنية «�ستريي برو» ،على الالجئني
ال �� �س��وري�ين وال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين يف خمتلف
�أنحاء اململكة.
ويف تعليق ل��ه ،ق��ال الرئي�س التنفيذي
ملجموعة فاين ال�صحية القاب�ضة ،جيم�س
م��اي �ك��ل الف�ي�رت ��ي“ :لقد �أث � ��رت ج��ائ�ح��ة
ف�يرو���س ك��ورون��ا ب�شكل كبري على النا�س

و�أ�ضاف الفريتي« :ن�ؤمن يف جمموعة
ف��اي��ن ب � ��أن احل �ف��اظ ع �ل��ى ��ص�ح��ة �سليمة
وم �� �س �ت��دام��ة ه ��و ح ��ق ل �ل �ج �م �ي��ع ،وه ��و م��ا
ك ��ان ال���س�ب��ب يف �إط�ل�اق �ن��ا ل �ه��ذه امل �ب��ادرة
الت�ضامنية مع الالجئني الفل�سطينيني
وال � �� � �س � ��وري �ي��ن ،خ ��ا�� �ص ��ة و�أن اجل � � ��ذور
الت�أ�سي�سية ملجموعة ف��اي��ن ت�ع��ود لالجئ
فل�سطيني».

برنامج  BIGمن أورانج يعقد جلسة للتعريف بتحدي
Orange Ventures MEA Seeds

وم� ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال �أم �ي��ن ع� ��ام ال�ه�ي�ئ��ة
اخلريية الأردنية الها�شمية� ،أمين املفلح:
«ت �ه ��دف � �ش��راك �ت �ن��ا م ��ع ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص
للوقوف �إىل جانب املحتاجني يف خمتلف
�أنحاء اململكة ،وملد يد العون للأ�شخا�ص
الأكرث ت�ضرراً .ومن خالل تربع جمموعة
فاين ،مت ا�ستهداف الالجئني ال�سوريني
وال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن ،الأم � � � ��ر ال � � ��ذي ج ��اء

بالتزامن مع يوم الالجئ العاملي ويف ظل
توا�صل تبعات جائحة ك��ورون��ا التي نعلم
مبدى ت�أثريها على هذه الفئة حتديداً».
وي��ذك��ر ب ��أن ه��ذه امل�ب��ادرة تعترب واح��دة
من املبادرات التي يتم تنظيمها والإ�شراف
عليها من قبل موظفي فاين؛ �إذ حتر�ص
امل�ج�م��وع��ة ع�ل��ى تطبيق الأف �ك��ار ال�ه��ادف��ة
والنابعة من طاقاتها الب�شرية .وقد قد

«مسبار األمل» ..المهام ومراحل اإلطالق

االنباط-عمان

عقدت �أوراجن الأردن عرب برناجمها
امل � � ��وج � � ��ه ل � �ت � �� � �س� ��ري� ��ع من � � ��و الأع� � � �م � � ��ال
الريادية“”BIGجل�سة عرب الإنرتنت
حت ّدث فيها مدير اال�ستثمار يف �صندوق
 ،Orange Venturesجريجوار
ب ��ادي ��راك ،ع��ن ال �ف��ر���ص ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا
MEAلل�شركات
حت ّديSeeds
النا�شئة التي ت�سخر التطورات التقنية
يف �إح��داث تقدم يف دول منطقة ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا.
ومت �إط�ل�اع ال��ري��ادي�ين امل���ش��ارك�ين يف
اجلل�سة على �أهمية ه��ذه الفر�صة التي
م ��ن � �ش ��أن �ه��ا امل �� �س��اه �م��ة يف من ��و وت �ع��زي��ز
م �� �ش��اري �ع �ه��م� ،إذ ��س�ت�ح���ص��ل � �ش��رك��ة م��ن
ك��ل دول ��ة ع�ل��ى ا��س�ت�ث�م��ار ي���ص��ل اىل 150
�أل � ��ف ي � ��ورو ك��ا� �س �ت �ث �م��ار م � ��ادي م �ب��ا� �ش��ر،
ودع � � ��م ت �� �س ��وي �ق ��ي وت� �ق� �ن ��ي و�إر� � � �ش� � ��ادي
م�ب��ا��ش��ر م��ن � �ش��رك��ة �أوراجن ع �ل��ى م��دار
�سنة ك��ام�ل��ة،ف���ض� ً
لا ع��ن ف��ر��ص��ة مقدمة
ل �� �ش��رك��ة واح� � ��دة ل�لان �� �ض �م��ام ل�برن��ام��ج
“ ”Seedstarsللإر�شاد ملدة � 3أ�شهر.
و�أج ��اب م��دي��ر اال��س�ت�ث�م��ار يف �صندوق
Orangeخالل
Ventures
اجل �ل �� �س��ة ع �ل��ى �أ� �س �ئ �ل��ة وا� �س �ت �ف �� �س��ارات
ال��ري��ادي�ي�ن ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ه��ذا ال�ت�ح��دي
ال��ذي �أط�ل�ق��ه ال���ص�ن��دوق م ��ؤخ��راً وم��دى
ت � ��أث �ي�ره ع �ل��ى م �� �ش��اري �ع �ه��م ،ك �م��ا ��س�ل��ط
ال �� �ض��وء ع �ل��ى �أه ��داف ��ه امل�ت�م�ث�ل��ة ب�ت�ع��زي��ز
مفهوم التناف�سية وروح املبادرة والريادة
م��ن �أج��ل التغيري الإي�ج��اب��ي يف املنطقة،
ح �ي��ث �أن اال� �س �ت �ث �م��ار م��وج��ه ل�ل���ش��رك��ات
يف امل ��رح� �ل ��ة الأول � � �ي� � ��ة وال � �ت� ��ي ت �� �س �خ��ر
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ل�ل�ن�ه��و���ض مب �ج��االت مثل
االت� ��� �ص ��ال ،ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ات ال��زراع �ي��ة،
التوا�صل ،التجارة الإلكرتونية ،الطاقة
الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة ،ال �ت �ع �ل �ي��م الإل � �ك �ت�روين،
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل��ال �ي��ة ،ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات
ال�صحية واحلكومة الإلكرتونية.
و�أك� � � ��د ال �� �س �ي ��د ب ��ادي ��راك� ��أمن� �ع ��اي�ي�را

االنباط-وكاالت

�أو الت�أثري على النظام البيئي املحلي.
ي���ش��ار �إىل �أن �أوراجن الأردن �أع�ل�ن��ت
ع� ��ن ف �ت ��ح ب � ��اب امل� ��� �ش ��ارك ��ة يف ال �ت �ح��دي
يف وق� ��ت � �س��اب �ق��وال��ذي ��س�ي���س�ت�م��ر ح�ت��ى
التا�سع ع�شر من �شهر مت��وز اجلاريعرب
امل��وق��ع الإل �ك�ت�روين املخ�ص�ص للتحدي
https://ventures.orange.
 ،/com/meaل� �ت ��وا�� �ص ��ل ب��ذل��ك

ل �ت �ق �ي �ي �م �� �س �ت �ع �ت �م��دب �� �ش �ك�ل�أ� �س��ا� �س �ي �ع �ل��ىال
ق �ي �م��ةال �ف �ع �ل �ي��ةل �ل �� �ش��رك��ةال �ن��ا� �ش �ئ��ة،ب��ح
ي� ��ث ال ي� �ت� �ج ��اوز جم � �م� ��وع اال� �س �ت �ث �م��ار
يف ال �� �ش��رك��ة م �ل �ي��ون ي� � ��ورو ،ب��الإ� �ض��اف��ة
�إىل ق��اب �ل �ي��ة االن �ت �� �ش��ار وال �ت��و� �س��ع ل�ه��ذه
ال���ش��رك��ةووج��ودال�ف��ري�ق��امل�ن��ا��س�ب��وال�ق�ي�م��ة
اال�سرتاتيجية لل�شراكة م��ع �أوراجن مبا
يف ذلك ال�شراكة التكنولوجية �أو التوزيع

ج� �ه ��وده ��ا ل�ل�ارت� �ق ��اء ب �ق �ط ��اع ال� ��ري� ��ادة
و�أب ��رزه ��ا برنامج ، BIGال ��ذي �ساهم
يف �إجن ��اح �� 37ش��رك��ة �أردن �ي��ة نا�شئة منذ
ان �ط�لاق��ه،وم �� �س��اب �ق��ة م �� �ش��اري��ع ال�ت�ن�م�ي��ة
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة� ،إمي��ان �اً ب��إم�ك��ان�ي��ات ال���ش�ب��اب
الأردين وان �ط�لاق �اً م��ن دوره ��ا ك�شريك
امل� �م� �ل� �ك ��ة ال ��رق � �م ��ي وا� �س�ت�رات �ي �ج �ي �ت �ه��ا
للم�س�ؤولية االجتماعية

ا��س�ت�ع��ر���ض م��دي��ر م �� �ش��روع الإم � ��ارات
ال��س�ت�ك���ش��اف امل��ري��خ “م�سبار الأمل”،
ع�م��ران ��ش��رف ،االث�ن�ين ،م��راح��ل �إط�لاق
ومهام امل�سبار الإماراتي ،الذي ميثل �أول
مهمة عربية �إىل كوكب املريخ.
وق ��ال ع �م��ران � �ش��رف يف م ��ؤمت��ر عرب
الفيديو ،قبيل يومني من �إطالق امل�سبار
من اليابان� ،إنه بعد ف�صل املحرك �سيتم
ف�صل ال�ل��وح��ات ال�شم�سية ع��ن امل�سبار،
وب�ع��د ن�ح��و � 20إىل  30دق�ي�ق��ة م��ن ذل��ك،
يتوقع احل�صول على �إ�شارة من امل�سبار.
و�أ�ضاف �أن “م�سبار الأمل” �سري�سل
�أول �صور يف ال��رح�ل��ة ،بعد  28يوما من
ان�ط�لاق�ه��ا ،الف�ت��ا �إىل �أن ذل��ك التقدير
جاء بعد درا�سات مت �إجرا�ؤها.
و�سينطلق م�سبار الأمل ،عند ال�ساعة
� � 5:51:27ص �ب��اح��ا ب �ت��وق �ي��ت ال �ي��اب��ان
( 00:51:27بعد منت�صف الليل بتوقيت
الإم � ��ارات) ( 20,51ت غ) ،ي��وم الأرب �ع��اء
امل ��واف ��ق  15ي��ول �ي��و  ،2020م��ن “مركز
تانيغا�شيما الف�ضائي” يف اليابان.
و�أع � ��رب � �ش��رف ع��ن ��ش�ك��ره للحكومة
اليايانبة وامل�ع��ام��ل يف تانيغا�شيما ،وكل
الذين �ساهموا يف �إجناز امل�شروع.
ك�م��ا ن��وه �إىل �أن ��ه ك��ان��ت ه �ن��اك بع�ض
ال �ت �ح��دي��ات يف ن �ق��ل امل � �ع� ��دات اخل��ا� �ص��ة
بامل�شروع ،يف ظل الظروف احلالية التي
ي�ع�ي���ش�ه��ا ال �ع��امل ب���س�ب��ب �أزم � ��ة ف�يرو���س

كورونا.
و� �ش��دد ع�ل��ى �أن م�ه�م��ة م���س�ب��ار الأم��ل
هي “مهمة علمية تهدف �إىل ا�ستك�شاف
وحماولة درا�سة الغالف اجلوي املحيط
باملريخ ،والتغريات اجلوية التي حتدث
هناك ،ال �سيما الإ�شعاعات».
و�أ�شار �إىل �أن مهمة امل�سبار� ،ست�ساعد
الب�شر على “فهم البنية والتغيري” يف
غالف الكوكب الأحمر.
وق � ��ال�“ :إن ال �ه ��دف الأ� �س��ا� �س��ي من
امل���س�ب��ار ه��و حت�ف�ي��ز ال���ش�ب��اب الإم ��ارات ��ي
وال �ع��رب��ي ،وامل���س��اه�م��ة يف �إح� ��داث ت�ق��دم
علمي وتكنولوجي ي�ساعدنا يف حياتنا
اليومية».
ويتوىل قيادة التجهيزات واالختبارات
ف��ري��ق ع �م��ل “م�سبار الأمل” امل �ك��ون
من ك��وادر �إم��ارات�ي��ة �شابة ،بالتعاون مع
ال �� �ش��رك��اء اال� �س�ترات �ي �ج �ي�ين وال�ع�ل�م�ي�ين
لـم�شروع الإمارات ال�ستك�شاف املريخ.
وم��ن امل�ت��وق��ع �أن ي�صل م�سبار الأم��ل
�إىل مدار كوكب املريخ ،يف فرباير املقبل،
بالتزامن م��ع اح�ت�ف��االت دول��ة الإم ��ارات
بيوبيلها الذهبي ،وم��رور  50عاما على
�إعالن االحتاد عام .1971
وب ��إط�لاق “م�سبار الأمل” �ست�صبح
الإم��ارات �أول دول��ة عربية ت�ضع م�سبارا
غري م�أهول يف املدار ال�ستك�شاف الكوكب
الأح � �م ��ر ،وذل� ��ك ب �ع��دم��ا �أر� �س �ل��ت ال �ع��ام
املا�ضي رائد ف�ضاء �أم�ضى ثمانية �أيام يف
حمطة الف�ضاء الدولية.

دراسة صادمة عن «مناعة كورونا» ..هل يلهث العلماء وراء «وهم»؟
االنباط-وكاالت
بعدما راهنت دول على ما يعرف با�سم
“مناعة القطيع” كو�سيلة فعالة ملكافحة
ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد ،ي�ب��دو �أن ه��ذه
النظرية العلمية �ستكون غري ذات قيمة مع
الوباء الذي اجتاح العامل و�أ�صابه بالذعر
وال���ش�ل��ل ،ب��ل �إن ح�ت��ى ت�ط��وي��ر ل�ق��اح ق��د ال
يق�ضي متاما على اجلائحة.
ففي درا�سة “مقلقة” عن املناعة التي
يكت�سبها اجل�سم �إذا ما �أ�صيب بالفريو�س
وجن � ��ا م� �ن ��ه ،خ �ل ����ص ال� �ب ��اح� �ث ��ون �إىل �أن
املتعافني ميكن �أن يفقدوا مناعتهم �ضد
ك��ورون��ا يف غ���ض��ون �أ� �ش �ه��ر ،مم��ا يجعلهم
عر�ضة ل�ل�إ��ص��اب��ة ب��ه ع��ام��ا بعد ع��ام ،مثل

نزالت الربد.
ويف �أول درا�� �س ��ة م �ط��ول��ة م��ن ن��وع�ه��ا،
حلل علماء من جامعة “كينغز كوليدج”
العلمية يف لندن اال�ستجابة املناعية لأكرث
من  100مري�ض وعامل يف جمال الرعاية
ال�صحية يف بريطانيا.
واكت�شف الباحثون املفاج�أة ال�صادمة،
ع �ن��دم��ا ر�� �ص ��دوا ذروة الأج �� �س��ام امل �� �ض��ادة
امل��دم��رة للفريو�س بعد ح��وايل � 3أ�سابيع
م��ن ظهور الأع��را���ض ،ث��م �سجلوا تراجعا
تدريجيا يف �أعداد هذه الأج�سام بعد ذلك،
وف�ق��ا للنتائج ال�ت��ي �سلطت عليها ال�ضوء
�صحيفة “غارديان” الربيطانية.
وم� ��ع م ��زي ��د م ��ن امل �ت��اب �ع��ة ل �ل �م��ر� �ض��ى،
ت��و� �ص��ل ال �ع �ل �م��اء �إىل �أن  17ب��امل �ئ��ة فقط

تصدر عن شركة
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منهم اح�ت�ف�ظ��وا ب��امل�ن��اع��ة ��ض��د ال�ف�يرو���س
بعد � 3أ�شهر من �إ�صابتهم به ،مما يعني �أن
الغالبية العظمى م��ن املتعافني ميكن �أن
ي�صابوا بكورونا جم��ددا ،ورمب��ا �أك�ثر من
مرة �إ�ضافية.
وق��ال��ت الباحثة الرئي�سية يف الدرا�سة
ك��ات��ي دوري� �� ��س� ،إن امل��ر� �ض��ى ي�ستجيبون
“ب�شكل معقول” ل �ل �م��ر���ض ،ل �ك��ن ه��ذه
اال� �س �ت �ج��اب��ة “�سرعان م��ا ت �ت �� �ض��اءل على
م��دى زم�ن��ي ق�صري اع �ت �م��ادا ع�ل��ى ال��وق��ت
ال��ذي ي�صل فيه اجل�سم �إىل ذروة مقاومة
املر�ض».
و�أك ��دت �أن “�شدة الإ��ص��اب��ة حت��دد مدة
بقاء الأج�سام امل�ضادة يف اجل�سم” ،م�شرية
�إىل تنا�سب طردي بني املعطيني.

ومن املرجح �أن جترب الدرا�سة العلماء
على �إعادة النظر يف فعالية نظرية “مناعة
القطيع” ،التي تعتمد على �إف�ساح املجال
للفريو�س لالنت�شار يف املجتمع لكي يك ّون
�أفراده الأج�سام امل�ضادة الالزمة ملقاومته.
ف� � � ��إذا ك ��ان ��ت الأج� ��� �س ��ام امل� ��� �ض ��ادة خ��ط
ال��دف��اع الرئي�سي �ضد ك��ورون��ا وغ�يره من
ال�ط�ف�ي�ل�ي��ات ،ف� ��إن ال�ن�ت��ائ��ج ت���ش�ير �إىل �أن
املتعافني من الفريو�س التاجي ميكن �أن
ي�صابوا به مرة �أخرى يف موجات مو�سمية.
ب��ل �إن دوري ����س ذه�ب��ت لأب�ع��د م��ن ذل��ك،
عندما �شككت يف فعالية اللقاحات املحتملة،
التي “قد ال حتمي الب�شر لفرتة طويلة».
و�أ�ضافت الباحثة الربيطانية“ :متيل
ال �ع��دوى �إىل �إع �ط��ائ��ك �أف �� �ض��ل �سيناريو

الناشر

المدير العام ورئيس هيئة التحرير

رئيس التحرير المسؤول

الدكتور رياض الحروب

حسين الجغبير

فارس شرعان

ال�ستجابة الأج�سام امل�ضادة ،لذلك �إذا كانت
تعطيك م�ستويات م��ن الأج���س��ام امل�ضادة
تتال�شى يف غ�ضون �شهرين �إىل � 3أ�شهر،
فمن املحتمل �أن يفعل اللقاح نف�س ال�شيء».

ودرا� �س��ة “كينغز كوليدج” ه��ي الأوىل
ال�ت��ي راق�ب��ت م�ستويات الأج���س��ام امل�ضادة
يف املر�ضى والعاملني بامل�ست�شفيات مل��دة 3
�أ�شهر بعد ظهور الأعرا�ض.
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