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

الملك:  نمتلك مقومات السياحة العالجية

لليوم الثامن .. ال اصابات محلية بـ »كورونا« موكدا دعم الحكومة لتعزيز استقاللية ديوان المحاسبة

 الرزاز: نسعى إلى مصلحة وطنية عليا 
في حماية المال العام

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

االنباط-وكاالت

الإن�سان،  وحقوق  الأ�سرى  موؤ�س�سات  قالت 

مواطنا   )0332( اعتقلت  الحتالل  قوات  اإن 

و)07(  اأط���ف���ال،   )403( بينهم  فل�سطينيا، 

ام����راة، منذ ب��داي��ة ال��ع��ام اجل���اري وح��ت��ى 03 

حزيران املن�سرم.

واأو������س�����ح�����ت )ه���ي���ئ���ة �������س������وؤون الأ������س�����رى 

الفل�سطيني،  الأ����س���ر  ون�����ادي  وامل���ح���رري���ن، 

وحقوق  الأ�سر  لرعاية  ال�سمر  وموؤ�س�سة 

الإن�����س��ان، وم��رك��ز م��ع��ل��وم��ات وادي ح��ل��وة – 

ام�س  ال�سنوي،  ن�سف  تقريرها  يف  ���س��ل��وان( 

الإثنني، اأن عدد الأ�سرى يف �سجون الحتالل 

اأ�سر،   )0074(  ،0202 حزيران   03 حتى  بلغ 

املعتقلني  ع��دد  بلغ  اأ���س��رة، فيما  منهم )14( 

الأطفال والقا�سرين )061(، وعدد املعتقلني 

الإداريني 563.

ق���وات  اع��ت��ق��ل��ت   ،0202 ح���زي���ران  وخ�����الل 

الحتالل )964( مواطناً، وو�سل عدد اأوامر 

اأمر  ال�سادرة خالله )89(  الإداري  العتقال 

اعتقالت  ن�سبة  اأعلى  وبلغت  اإداري.  اعتقال 

يف �سهر كانون الثاين ب�)694( حالة اعتقال، 

ني�سان،  يف  ���ُس��ج��ل��ت  ق��د  ن�سبة  اأدن����ى  وك��ان��ت 

وبلغت )791( حالة اعتقال.

ب��ني �سفوف  اع��ت��ق��ال  ن�سبة  اأع��ل��ى  وك��ان��ت 

الأطفال والقا�سرين، يف �سباط وبلغت )59( 

حالة اعتقال.

التفا�صيل �ص »8«

خالل ستة اشهر.. االحتالل يعتقل 2330 فلسطينيا بينهم 304 أطفال و70 امرأة

86 مليون مجموع التبرعات
 لـ »همة وطن«

اعتماد التعليم عن بعد للطلبة 
االردنيين بالخارج للعام المقبل

 الفوسفات تنفي عالقاتها 
بإعالن مفبرك لغايات التوظيف

المعايطة: نظام التمويل يحفز 
األحزاب على المشاركة باالنتخابات

االنباط-عمان

اأك��د رئي�س ال��وزراء الدكتور عمر ال��رزاز دعم 

احلكومة الكامل لتعزيز ا�ستقاللية عمل ديوان 

املال  الرقابي يف حماية  ب��دوره  للقيام  املحا�سبة 

العام من اأي جتاوزات اأو �سوء ا�ستخدام .

وق����ال رئ��ي�����س ال�������وزراء، خ���الل زي���ارت���ه ام�����س 

رئي�س  ول��ق��ائ��ه  امل��ح��ا���س��ب��ة  دي�����وان  اإىل  الث���ن���ني 

موظفي  وك��ب��ار  ح��داد  عا�سم  الدكتور  ال��دي��وان 

رئا�سة  ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  بح�سور  ال��دي��وان، 

ال��دول��ة ل�سوؤون  ال���داوود ووزي���ر  ال���وزراء �سامي 

الع�����الم اأجم����د ال��ع�����س��اي��ل��ة، اإن ج��الل��ة امل��ل��ك 

ع����ب����داهلل ال����ث����اين ي���وج���ه ه�����ذه احل���ك���وم���ة ك��م��ا 

احلكومات ال�سابقة لبناء وتعزيز دولة املوؤ�س�سات 

احلكومة  ت��ك��ون  تنفيذيا  جانبا  تت�سمن  ال��ت��ي 

وجانبا  اأدائها  م�سوؤولية  وتتحمل  عنه  م�سوؤولة 

رقابيا مهما.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

غر  ح��الت   4 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

حملية بفرو�س كورونا امل�ستجّد يف الأردن ام�س 

الثنني، لرتفع العدد الإجمايل لالإ�سابات منذ 

ب��دء ال��وب��اء اإىل 3811.وت��وزع��ت احل��الت الأرب��ع 

اجل��دي��دة وف���ق امل��وج��ز الإع���الم���ي ال�����س��ادر عن 

رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة على النحو الآتي: 

3 ح���الت لأردن��ي��ني ق��ادم��ني م��ن اخل����ارج، ممن 

يقيمون يف فنادق احلجر )2 من ال�سعودّية، و 1 

من الوليات املتحدة الأمركّية(، وحالة واحدة 

ل�سائق �ساحنة اأردين، قادم عرب حدود العمري.

تفا�سيلها  ج��اءت  �سفاء  حالة   11 لت  �ُسجِّ كما 

الأم��ر حمزة،  م�ست�سفى  ح��الت يف   5 كالتايل: 

مل�سابي  �سة  املخ�سّ العزل  منطقة  يف  ح��الت  و6 

كورونا مبنطقة البحر املّيت.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

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

مع  الث���ن���ني،  ام�����س  منف�سلني،  اج��ت��م��اع��ني 

اخلارجية  ال�سوؤون  جلنتي  واأع�ساء  رئي�سي 

وال�����دف�����اع يف جم���ل�������س ال���ع���م���وم ب���ال���ربمل���ان 

الربيطاين.

وت��ن��اول الج��ت��م��اع��ان، ال��ل��ذان ع��ق��دا عرب 

تقنية الت�سال املرئي، بح�سور �سمو الأمر 

احل�����س��ني ب���ن ع���ب���داهلل ال���ث���اين ويل ال��ع��ه��د، 

العالقات ال�سرتاتيجية بني الأردن واململكة 

املتحدة، والتطورات الإقليمية ويف مقدمتها 

الق�سية الفل�سطينية.

الثابت  الأردن  موقف  امللك  جاللة  واأك���د 

جت����اه ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، و����س���رورة 

اأ�سا�س  ال�سامل والعادل على  ال�سالم  حتقيق 

ح��ل ال��دول��ت��ني، مب��ا ي�سمن اإق��ام��ة ال��دول��ة 

ال�سيادة والقابلة  امل�ستقلة، ذات  الفل�سطينية 

للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 

7691، وعا�سمتها القد�س ال�سرقية.

واأ�ساد جاللة امللك مبوقف اململكة املتحدة 

وم�����س��اع��ي��ه��ا  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة،  ال��ق�����س��ي��ة  اإزاء 

لتحقيق ال�سالم.

اإج������راء  اأي  اأن  جم������ددا  ج���الل���ت���ه  واأك�������د 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي اأح����ادي اجل��ان��ب ل�سم اأرا�����س يف 

�ساأنه  وم��ن  مرفو�س،  اأم��ر  الغربية،  ال�سفة 

وال�ستقرار  ال�سالم  حتقيق  فر�س  تقوي�س 

يف ال�سرق الأو�سط.

وركز الجتماعان على �سبل تعزيز التعاون 

املجالت، خ�سو�سا  البلدين يف خمتلف  بني 

ف�سال  والأم��ن��ي��ة،  والع�سكرية  القت�سادية 

وباء  واح��ت��واء  ملواجهة  املبذولة  اجلهود  عن 

للت�سدي  التن�سيق  وم��وا���س��ل��ة  "كورونا"، 
لآثاره الإن�سانية والقت�سادية.

املتقدم  امل�ستوى  اإىل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ول��ف��ت 

ل������الأردن يف جم����ال ال��ق��ط��اع ال����دوائ����ي، وم��ا 

تتميز به اململكة من مقومات جتعلها وجهة 

لل�سياحة العالجية، �سمن معاير ال�سالمة 

العامة.

تبذلها  التي  باجلهود  امللك  جاللة  واأ�ساد 

اململكة املتحدة على امل�ستوى الدويل ملواجهة 

من  التخفيف  اأجل  من  "كورونا" والتعاون 
تداعياته، ومن �سمنها عقدها القمة العاملية 

للقاحات، التي نظمتها بالتعاون مع منظمة 

.)IVAG( التحالف العاملي للقاحات

اململكة  لدعم  تقديره  ع��ن  جاللته  وع��رب 

التنمية  ب��رام��ج  م��ن خ��الل  ل���الأردن  املتحدة 

وتقدمي امل�ساعدات لالجئني.

وتطرق الجتماعان اإىل اجلهود الإقليمية 

والدولية امل�ستمرة يف احلرب على الإره��اب، 

وفق نهج �سمويل.

بعالقات  اللجنتني  اأع�ساء  اأ�ساد  بدورهم، 

الأردن بقيادة  التي جتمع  املتميزة  ال�سداقة 

جاللة امللك مع اململكة املتحدة.

روؤية  اإىل  ال�ستماع  على  حر�سهم  واأك��دوا 

ج��الل��ة امل��ل��ك ح��ي��ال م���ا ي��ج��ري يف منطقة 

اأهمية  اإىل  والعامل، لفتني  الأو�سط  ال�سرق 

ال��ل��ق��اء ب��ج��الل��ت��ه ل��ب��ح��ث ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة 

لتعزيز التعاون بني البلدين.

وح�����س��ر الج���ت���م���اع���ني وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة 

امللك  جاللة  وم�ست�سار  املغرتبني،  و���س��وؤون 

لالت�سال والتن�سيق، وم�ست�سار جاللة امللك 

الأرك��ان  هيئة  ورئي�س  والإع���الم،  لل�سيا�سات 

امل�سرتكة، وال�سفر الأردين يف لندن..

االنباط-عمان

خ��م�����س وخ���م�������س���ني ���س��ف��ح��ة ت�����س��م��ن��ت 

اأجابات احلكومة من خالل رئي�س جلنة 

�سندوق همة وطن عبد الكرمي الكباريتي 

ورئي�س جلنة ادارة ح�ساب اخلر رمي اأبو 

د.زي��اد  امل��رك��زي  البنك  ح�سان وحم��اف��ظ 

ف��ري��ز ورئ��ي�����س دي�����وان امل��ح��ا���س��ب��ة عا�سم 

طهبوب  دمي��ة  النائب  ا�سئلة  على  ح���داد 

وال�سناديق  وطن  همة  ب�سندوق  املتعلقة 

التابعة له والتربعات التي تلقاها

و ت�سمنت ال�سئلة البنود التاليه :

اأجهزة  التي نفذتها  املبادرات  1. ما هي 

اململوكة  وال�سركات  احلكومة  وموؤ�س�سات 

ل��ه��ا وامل�����س��اه��م��ة ب��ه��ا م��ن��ذ ���س��دور الإرادة 

امللكية بالعمل بقانون الدفاع، مع بيان كل 

مبادرة واجلهة القائمة على تنفيذها ؟

2. ما هو جمموع املبالغ التي مت جمعها 

 : الثالثة  باأفرعه  يف �سندوق همة وطن 

األف و زي��ادة، ح�ساب وزارة  ح�سابات املائة 

التنمية  ل����وزارة  اخل��ر  ح�ساب  ال�سحة، 

الجتماعية.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

اأكد وزير ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية 

املهند�س مو�سى املعايطة اأن الأردن اأ�سبح 

امنوذجا يحتذى به اإقليميا وعامليا ملا قام 

اإج�����راءات وق��ائ��ي��ة للحفاظ على  ب��ه م��ن 

�سحة املواطن خالل جائحة كورونا.

واأو����س���ح امل��ع��اي��ط��ة خ���الل ل��ق��ائ��ه ام�س 

تيار  ائ��ت��الف  ال�����وزارة،  الث��ن��ني يف مبنى 

التمويل  ن��ظ��ام  اأن  ال��و���س��ط��ي��ة،  الأح�����زاب 

ال�سيا�سية  الأح��زاب  امل��ايل اجلديد يحفز 

ول�سيما  الن��ت��خ��اب��ات  يف  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى 

ال�سباب والن�ساء.

يف  ت��ت��دخ��ل  ل  ال�������وزارة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

اإل  ومتويلها  وبراجمها  الأح��زاب  ن�ساط 

من خالل نظام التمويل املايل لالأحزاب 

اجلديد الذي و�سح باإرادة ملكية ون�سر يف 

اجلريدة الر�سمية.

ق��وة احل��زب هو  ان مقيا�س  اإىل  واأ���س��ار 

مب���ق���دار ال��ق��ب��ول ب���ه ���س��ع��ب��ي��ا، م���ا يعك�سه 

عليها يف  ال��ت��ي يح�سل  الأ����س���وات  ت��ع��داد 

النتخابات.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

غر  ال�سهادات  معادلة  جلنة  اأن  العلمي، 

الأردنية يف الوزارة وافقت لطلبة درجتي 

الدبلوم والبكالوريو�س الذين �سيلتحقون 

غر  تعليمية  م��وؤ���س�����س��ات  يف  ب��ال��درا���س��ة 

اأردن���ي���ة )ال��ط��ل��ب��ة اجُل������دد(، اإ���س��اف��ًة اإىل 

الدرا�سة  مقاعد  على  حالياً  امل��وج��ودي��ن 

على  اأردن��ي��ة  غ��ر  تعليمية  موؤ�س�سات  يف 

التعليم  ل��ن��ظ��ام  ال��درا���س��ة وف��ق��اً  اع��ت��م��اد 

الإلكرتوين عن بعد.

واأو�سحت الوزارة ان ذلك يف حال اأقرت 

غر  »اجل��ام��ع��ات  التعليمية  موؤ�س�ساتهم 

وحيدة  كو�سيلة  الطريقة  الأردن��ي��ة« هذه 

الأول  الدرا�سيني  الف�سلني  يف  للتدري�س 

وال���ث���اين ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي امل��ق��ب��ل 0202 

.1202/

الثنني،  ام�س  بيان  يف  ال����وزارة  وق��ال��ت 

الدبلوم،  درجتي  طلبة  على  يتوجب  اإن��ه 

العلمية،  التخ�س�سات  يف  والبكالوريو�س 

والإن�سانية.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان 

 ، الأردن��ي��ة  الفو�سفات  مناجم  �سركة  نفت 

عالقتها باأي اعالن للرتويج لوظائف �سواء 

لديها او ل��دى �سركات اخ��رى داخ��ل وخ��ارج 

�سحفي  بيان  يف  ال�سركة  وح���ذرت  اململكة.  

ام�������س الث����ن����ني، م���ن ت������داول اي اع���الن���ات 

م���ف���ربك���ة وغ�����ر ���س��ح��ي��ح��ة م��ن�����س��وب��ة ل��ه��ا 

تت�سمن توفر وظائف للباحثني والعاطلني 

عن العمل يف خمتلف التخ�س�سات. 

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان 

رعى �سمو الأمر احل�سني بن عبداهلل 

ق���وات  ق���ي���ادة  ال���ع���ه���د، يف  ال����ث����اين، ويل 

الدرك ام�س الثنني، حفل اإطالق دورة 

يف  الواعدة  امل�ستقبلية  الأمنية  القيادات 

�سمو ويل  ون��ق��ل  ال��ع��ام.  الأم���ن  مديرية 

ال��ع��ه��د، خ���الل احل���ف���ل، حت��ي��ات ج��الل��ة 

مرتبات  جلميع  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

الأم������ن ال����ع����ام، م����وؤك����داً ���س��م��وه ح��ر���س 

ج��الل��ت��ه ع��ل��ى رف���ع م�����س��ت��وى اخل��دم��ات 

الف�سلى  امل��م��ار���س��ات  وت��ط��ب��ي��ق  الأم��ن��ي��ة 

بفاعلية وكفاءة. وا�ستمع �سموه، بح�سور 

الركن ح�سني  اللواء  العام  الأم��ن  مدير 

احلوامتة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان 

ب����ع����ث ج����الل����ة امل����ل����ك ع����ب����داهلل 

الرئي�س  اإىل  تهنئة  برقية  الثاين 

ال���ف���رن�������س���ي اإمي����ان����وي����ل م����اك����رون، 

ل��ب��الده،  ال��وط��ن��ي  ال��ع��ي��د  مبنا�سبة 

موفور  م��اك��رون  للرئي�س  متمنياً 

ال�������س���ح���ة وال����ع����اف����ي����ة، ول��ل�����س��ع��ب 

ال��ت��ق��دم  دوام  ال�����س��دي��ق  ال��ف��رن�����س��ي 

والزدهار..

 موقف األردن ثابت تجاه القضية الفلسطينية
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء  14 / 7 / 2020 

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

موقف األردن ثابت تجاه القضية الفلسطينية
الملك : نمتلك مقومات السياحة العالجية

المعايطة: نظام التمويل يحفز األحزاب على المشاركة باالنتخابات

ولي العهد: الملك حريص على رفع مستوى الخدمات األمنية
 خالل رعايته حفل إطالق دورة القيادات األمنية المستقبلية الواعدة

مواطنون يشكون من خطورة تحويالت طريق البحر الميت

رئيس هيئة األركان يستقبل 
البريطاني السفير 

التربية: توريد كامل اقتطاعات الموظفين 
للضمان متضمنة عالوات الرتب الجديدة  

 اربد: جلسة حوارية لتعزيز التواصل 
بين النواب وقواعدهم االنتخابية

 إطالق مبادرة مسار مثلث الصيد 
السياحي في بادية األزرق

االنباط-عمان

اجتماعني  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  عقد جاللة 

واأع�����س��اء  رئي�سي  م��ع  االث��ن��ني،  ام�����س  منف�سلني، 

ال�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة وال���دف���اع يف جمل�س  جلنتي 

العموم بالربملان الربيطاين.

تقنية  عرب  عقدا  اللذان  االجتماعان،  وتناول 

االت�سال املرئي، بح�سور �سمو االأمري احل�سني بن 

عبداهلل الثاين ويل العهد، العالقات اال�سرتاتيجية 

بني االأردن واململكة املتحدة، والتطورات االإقليمية 

ويف مقدمتها الق�سية الفل�سطينية.

واأك��د جاللة امللك موقف االأردن الثابت جتاه 

ال�سالم  حتقيق  و���س��رورة  الفل�سطينية،  الق�سية 

مبا  الدولتني،  حل  اأ�سا�س  على  وال��ع��ادل  ال�سامل 

ذات  امل�ستقلة،  الفل�سطينية  الدولة  اإقامة  ي�سمن 

ال�سيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من 

حزيران عام 1967، وعا�سمتها القد�س ال�سرقية.

واأ�ساد جاللة امللك مبوقف اململكة املتحدة اإزاء 

الق�سية الفل�سطينية، وم�ساعيها لتحقيق ال�سالم.

اإ�سرائيلي  اإج���راء  اأي  اأن  واأك��د جاللته جم��ددا 

الغربية،  ال�سفة  اأرا����س يف  ل�سم  اأح���ادي اجلانب 

اأمر مرفو�س، ومن �ساأنه تقوي�س فر�س حتقيق 

ال�سالم واال�ستقرار يف ال�سرق االأو�سط.

وركز االجتماعان على �سبل تعزيز التعاون بني 

البلدين يف خمتلف املجاالت، خ�سو�سا االقت�سادية 

والع�سكرية واالأمنية، ف�سال عن اجلهود املبذولة 

ملواجهة واحتواء وباء »كورونا«، وموا�سلة التن�سيق 

للت�سدي الآثاره االإن�سانية واالقت�سادية.

ولفت جاللة امللك اإىل امل�ستوى املتقدم لالأردن 

يف جمال القطاع الدوائي، وما تتميز به اململكة من 

مقومات جتعلها وجهة لل�سياحة العالجية، �سمن 

معايري ال�سالمة العامة.

واأ�ساد جاللة امللك باجلهود التي تبذلها اململكة 

»ك��ورون��ا«  ملواجهة  ال���دويل  امل�ستوى  على  املتحدة 

اأج��ل التخفيف من تداعياته، ومن  والتعاون من 

التي  ل��ل��ق��اح��ات،  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  �سمنها ع��ق��ده��ا 

العاملي  التحالف  منظمة  م��ع  بالتعاون  نظمتها 

.)GAVI( للقاحات

وع����رب ج��الل��ت��ه ع���ن ت���ق���دي���ره ل���دع���م امل��م��ل��ك��ة 

املتحدة لالأردن من خالل برامج التنمية وتقدمي 

امل�ساعدات لالجئني.

االإقليمية  اجل��ه��ود  اإىل  االج��ت��م��اع��ان  وت��ط��رق 

والدولية امل�ستمرة يف احل��رب على االإره���اب، وفق 

نهج �سمويل.

ب��ع��الق��ات  اللجنتني  اأع�����س��اء  اأ����س���اد  ب���دوره���م، 

ال�سداقة املتميزة التي جتمع االأردن بقيادة جاللة 

امللك مع اململكة املتحدة.

واأكدوا حر�سهم على اال�ستماع اإىل روؤية جاللة 

امللك حيال ما يجري يف منطقة ال�سرق االأو�سط 

والعامل، الفتني اإىل اأهمية اللقاء بجاللته لبحث 

الفر�س املتاحة لتعزيز التعاون بني البلدين.

و�سوؤون  اخلارجية  وزي��ر  االجتماعني  وح�سر 

امل��غ��رتب��ني، وم�����س��ت�����س��ار ج��الل��ة امل��ل��ك ل��الت�����س��ال 

لل�سيا�سات  امل��ل��ك  ج��الل��ة  وم�ست�سار  والتن�سيق، 

واالإعالم، ورئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة، وال�سفري 

االأردين يف لندن.

االنباط - عمان 

والربملانية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وزي��ر  اأك��د 

اأ�سبح  االأردن  اأن  املعايطة  مو�سى  املهند�س 

قام  مل��ا  وعامليا  اإقليميا  ب��ه  يحتذى  امن��وذج��ا 

به من اإج��راءات وقائية للحفاظ على �سحة 

املواطن خالل جائحة كورونا.

واأو�سح املعايطة خالل لقائه ام�س االثنني 

يف م��ب��ن��ى ال��������وزارة، ائ���ت���الف ت��ي��ار االأح�����زاب 

اجلديد  امل��ايل  التمويل  نظام  اأن  الو�سطية، 

يف  امل�ساركة  على  ال�سيا�سية  االأح����زاب  يحفز 

االنتخابات وال�سيما ال�سباب والن�ساء.

ولفت اإىل اأن ال��وزارة ال تتدخل يف ن�ساط 

اإال من خالل  االأح��زاب وبراجمها ومتويلها 

نظام التمويل املايل لالأحزاب اجلديد الذي 

و�سح باإرادة ملكية ون�سر يف اجلريدة الر�سمية.

واأ����س���ار اإىل ان م��ق��ي��ا���س ق���وة احل����زب هو 

تعداد  يعك�سه  ما  �سعبيا،  به  القبول  مبقدار 

التي يح�سل عليها يف االنتخابات  االأ���س��وات 

خ����الل م�����س��ارك��ت��ه ف��ي��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق ب��راجم��ه 

ال�سيا�سية واالقت�سادية والثقافية.

وق������ال رئ���ي�������س ائ����ت����الف ت���ي���ار االأح��������زاب 

الو�سطية اأمني عام حزب العدالة واالإ�سالح 

�سروط  حقق  التيار  ه��ذا  اإن  عربيات  نظري 

ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي �سمن م���وازن���ات وق��وان��ني 

الوطنية  امل�سلحة  ت��راع��ي  براجمية  وطنية 

منذ عام 2017.

واأك��د اأن هناك اهتماما وا�سحا من وزارة 

ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية بالعمل احلزبي 

جاءت  التي  ال�سامية  امللكية  للرغبة  حتقيقا 

ب��اأن يكون  النقا�سية اخلام�سة  الورقة  �سمن 

العمل  �سيا�سية حتقق  ت��ي��ارات  ث��الث��ة  ه��ن��اك 

احلزبي، وتتداول ال�سلطة التنفيذية وت�سارك 

يف ال�سلطة الت�سريعية عرب الو�سول للربملان 

وت�سكيل احلكومات الربملانية، م�سريا اإىل ان 

هناك 23 حزبا تبنت هذا الفكر، وانطلقت منه 

لت�سكيل هذا االئتالف واندمج ثالثة اأحزاب 

منها يف حزب العدالة واالإ�سالح.

ب��اأن يكون هذا التيار حتت مظلة  وطالب 

ال��وزارة بعيدا عن ال�سخ�سنة لتحقيق نتائج 

وطنية �سيا�سية ترتجم يف االنتخابات القادمة 

اأداء جتربة نظام  الواقع، وقيا�س  ار���س  على 

ل���الأح���زاب اجل��دي��د خ��الل  امل��ال��ي��ة  امل�ساهمة 

ال�سنة املالية.

واأك���د اأع�����س��اء ائ��ت��الف ال��ت��ي��ار ان االإجن���از 

ال��دول��ة  ي��ع��ك�����س ع��م��ق  االأردن  ال����ذي ح��ق��ق��ه 

واالإدارة  ال�سعب  التام من  وال��وع��ي  االأردن��ي��ة 

الناجحة من احلكومة الأزم��ة كورونا بقيادة 

جاللة امللك احلكيمة يف تبني قرارات �سجاعة 

منذ بداية اجلائحة وباأقل اخل�سائر.

ال��وزارة  دور  االئتالف على  اأع�ساء  واثنى 

وت��وا���س��ل��ه��ا ال���دائ���م وامل�����س��ت��م��ر م��ع االأح����زاب 

خ��ا���س��ة يف ظ���ل ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا. ي��ذك��ر اأن 

ائتالف تيار االأح��زاب الو�سطية، يتكون من 

اأحزاب العدالة واالإ�سالح، الوحدة الوطنية، 

اأح�����رار االأردن،  ال���ن���داء،  احل��ري��ة وامل�������س���اواة، 

الوطني  التجمع  ال��وط��ن��ي،  االجت���اه  ال��ع��ون، 

االأردين “تواد”، الفر�سان، العدالة والتنمية، 

 ،“ �سابقا  االأردين  “الوعد  االأردين  ال�سعلة 

ال�سباب الوطني.

االنباط-عمان

رع���ى �سمو االأم����ري احل�����س��ني ب��ن ع��ب��داهلل 

ال��ث��اين، ويل ال��ع��ه��د، يف ق��ي��ادة ق���وات ال��درك 

القيادات  دورة  اإط���الق  االث��ن��ني، حفل  ام�����س 

االأمنية امل�ستقبلية الواعدة يف مديرية االأمن 

العام.

ون��ق��ل ���س��م��و ويل ال��ع��ه��د، خ���الل احل��ف��ل، 

جلميع  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  حتيات 

�سموه حر�س  ال��ع��ام، م��وؤك��داً  مرتبات االأم���ن 

جاللته على رفع م�ستوى اخلدمات االأمنية 

وتطبيق املمار�سات الف�سلى بفاعلية وكفاءة. 

العام  االأم��ن  مدير  بح�سور  �سموه،  وا�ستمع 

ال��ل��واء ال��رك��ن ح�سني احل��وامت��ة، اإىل اإي��ج��اٍز 

ق��دم��ه م�ساعد م��دي��ر االأم����ن ال��ع��ام ل����الإدارة 

والدعم اللوج�ستي، حول الدورة التي تهدف 

اإىل ت��اأه��ي��ل ال�����س��ب��اط و���س��ب��اط ال�����س��ف يف 

مديرية االأمن العام، �سمن م�سارات وظيفية 

������ّددة ت��ت��ي��ح ل��ه��م االإب�������داع وال��ت��ط��وي��ر يف  محُ

جماالت عملهم.

وب��ح�����س��ب االإي���ج���از، ف����اإن ال�����دورة تحُ�ساهم 

يف جت��ذي��ر اأ���س�����س ال��ع��م��ل امل��وؤ���س�����س��ي املحُ��ت��م��ّي��ز 

وف���ق م��ع��اي��ري اجل�����ودة ال�����س��ام��ل��ة، وتت�سمن 

امل�������س���ارات ال��ع��م��ل��ي��ات��ي ال���ن���وع���ي، وامل�������روري، 

والق�سائي ال�سرطي، واجلنائي اال�ستخباري، 

واالإ�سالحي ال�سلمي، واالإداري اللوج�ستي.

املتميز  بامل�ستوى  اإع��ج��اب��ه  �سموه  واأب����دى 

الذي و�سلت اإليه مديرية االأمن العام، الفتاً 

اإىل اأه��م��ي��ة ال����دورة يف اإع����داد ق��ي��ادات اأمنية 

التحديات  م��واج��ه��ة  على  ق����ادرة  م�ستقبلية 

والظروف االأمنية امل�ستجدة.

وق���ال ال��ل��واء ال��رك��ن احل���وامت���ة، يف كلمة 

خالل احلفل، بح�سور �سمو االأمري را�سد بن 

ال��دورة  اإن  اخلا�سة،  ال�سرطة  قائد  احل�سن؛ 

ال�سامية  امللكية  للتوجيهات  تنفيذاً  ج���اءت 

التي حتث با�ستمرار على االهتمام بالعن�سر 

ال��ب�����س��ري ورف����ع ك��ف��اءت��ه وق���درات���ه لتحقيق 

التقّدم والتطور املن�سود.

ملديرية  امل�ستقبلية  النظرة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

االأم���ن ال��ع��ام ت��ب��داأ م��ن اجليل ال�ساعد، من 

يف  للتخ�س�س  وال��ت��وج��ي��ه  ال��ت��اأه��ي��ل  خ����الل 

العمل، مبا ينعك�س على االأداء املميز واالرتقاء 

واالأم��ن��ي��ة  ال�سرطية  وال��ت��ط��وي��ر يف اخل��دم��ة 

واملجتمعية.

االنباط - برتا

طريق  حتويالت  خطورة  من  مواطنون  �سكا   

دار  العد�سية )ناعور-  ن��زول  امليت منطقة  البحر 

الدواء - تركي- العد�سية(، على حياة م�ستخدمي 

الطريق.

العامة واالإ�سكان التخاذ  ودعوا وزارة اال�سغال 

اإج��راءات �سريعة واإع��ادة الو�سع اإىل ما كان عليه، 

ال�سياحة  على  واإق��ب��اال  ت�سجيعا  هناك  اأن  خا�سة 

الداخلية يف املنطقة الو�سطى، ومنها البحر امليت.

ول��ف��ت امل���واط���ن ع��ب��داهلل ال�����س��وح��ه، وه���و اأح��د 

ت�سكل  التحويالت  اأن هذه  اإىل  الطريق،  مرتادي 

خطرا على �سالمتهم وعائالتهم، مبينا اأن الرحلة 

يف املا�سي قبل حتويل ال�سري على التحويلة كانت 

االآن وقتا  اأق�سر بكثري، ويق�سي  اإىل وقت  حتتاج 

خطورتها  م��وؤك��دا  ب�سببها،  ال��ط��ري��ق  على  اأط���ول 

وانعكا�سها �سلبا على ال�سياحة الداخلية وتاأثريها 

عليها.

وقال معاذ بطو�س اإن حتويلة طريق العد�سية 

“حتول بينه وبني منطقة البحر امليت، والذهاب 
اإل��ي��ه��ا يف ظ���ل خ��ط��ورت��ه��ا وامل����خ����اوف م���ن وق���وع 

احلوادث ما يعني اأن هذه الطريق ت�سر بال�سياحة 

وت��وؤث��ر ع��ل��ي��ه��ا«. وق���ال ع��ب��د احل��م��ي��د القي�سي اإن 

االأهايل يت�ساءلون عن موعد االنتهاء من امل�سروع 

من  ت�سكله  مل���ا  ال��ت��ح��وي��الت  م���ن  خ��وف��ه��م  ب�سبب 

العد�سية  طريق  اأن  مبينا  حياتهم،  على  خطورة 

تنموي ومهم الأنه يربط العا�سمة عمان مبنطقة 

ال��ب��ح��ر امل���ي���ت. وق����ال ال��ن��اط��ق االإع���الم���ي ب����وزارة 

االأ�سغال عمر املحارمة: اإن العمل مب�سروع طريق 

البحر امليت )ان��زالق العد�سية( يجري على مدار 

ال�ساعة ل�سمان اإنهاء امل�سروع باأ�سرع وقت ممكن، 

متوقعا اإعادة فتح اأحد م�سارب الطريق مع نهاية 

هذا ال�سهر.

واأ���س��اف اأن ال���وزارة �سعت حلل ج��ذري ملنطقة 

االنهيار ل�سمان عدم تكراره م�ستقبال، الفتا اإىل 

طبوغرافيا  املنطقة  وطبيعة  االأع��م��ال  حجم  اأن 

وج��رى عمل حفرية  الوقت،  املزيد من  ا�ستدعت 

ب��ط��ول 400 م��رت وع��م��ق 30 م���رتا حت��ت م�ستوى 

املياه ومياه  ال�سارع الإن�ساء قنوات ت�سريف عيون 

االأمطار.

واأو�سح اأن حجم الطمم لهذه احلفرية جتاوز 

170 األف مرت مكعب، واأن االأعمال احلالية تتمثل 

ب��اإع��ادة الطمم وم��ن بعد ذل��ك حتويل امل��ي��اه على 

العبارات وفر�س اخللطة اال�سفلتية.

وف��ي��م��ا يخ�س ال��ط��ري��ق ال��ب��دي��ل ال����ذي ج��رى 

حتويل ال�سري عليه، قال اإن الوزارة على دراية باأنه 

لي�س موؤهال ال�ستقبال حركة ال�سري التي ي�سهدها 

ع��ادة، لكن خ��ي��ارات ال���وزارة م���دودة، م�سريا اإىل 

اأن فرق ال�سيانة موجودة يف املوقع على مدار 24 

يحتاجها  التي  ال�سيانة  بعمليات  وت��ق��وم  �ساعة، 

الطريق، كما جرى تو�سعة بع�س االأجزاء وتعزيز 

املنطقة بعنا�سر ال�سالمة املرورية.

االنباط - عمان 

امل�سرتكة  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  ا�ستقبل 

ال���ل���واء ال���رك���ن ي��و���س��ف اأح���م���د احل��ن��ي��ط��ي، 

االث��ن��ني،  ام�����س  ال��ع��ام��ة  بالقيادة  مكتبه  يف 

ال�سفري الربيطاين اإدوارد اأوكدن.

وب���ح���ث ال����ل����واء ال����رك����ن احل��ن��ي��ط��ي م��ع 

ال�����س��ف��ري اوك��������دن، اآخ������ر ال����ت����ط����ورات ع��ل��ى 

ال�����س��اح��ت��ني االإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة واأوج����ه 

الق�سايا  م��ن  ع���دد  يف  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون 

امل�سلحة  القوات  يف  امل�سرتك  االهتمام  ذات 

ال�سديقني. للبلدين 

االنباط-عمان

اأكدت وزارة الرتبية والتعليم، اأن االقتطاعات 

املرتتبة على رواتب جميع موظفيها للموؤ�س�سة 

العام  بداية  منذ  االجتماعي  لل�سمان  العامة 

للموؤ�س�سة،  ب��ال��ك��ام��ل  ت��وري��ده��ا  مت  احل�����ايل، 

وذلك ح�سب الن�سبة املن�سو�س عليها يف قانون 

ال�سمان االجتماعي والبالغة 5ر18 باملئة.

وق���ال���ت ال��������وزارة يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ام�����س 

ال�سمان  ملوؤ�س�سة  الت�سديد  اإن عملية  االإثنني، 

االج��ت��م��اع��ي، مت��ت م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام احل��ايل 

بواقع 5ر6 باملئة من اإجمايل رواتب املوظفني 

ب��ل��غ 7 م��الي��ني و 458 ال��ف��ا و  اإج��م��ايل  مببلغ 

421 دينارا، و 12 باملئة من الن�سبة املخ�س�سة 

كم�ساهمة منها عن املوظفني وبلغ حجمها 4 

ماليني و 20 الفا و 23 دينارا.

اأن ت�����س��دي��د ا����س���رتاك���ات  واأك�������دت ال��������وزارة 

بح�سب  يتم  االجتماعي،  لل�سمان  املوظفني 

الراتب االجمايل لكل موظف، وال��ذي ي�سمل 

العالوة الفنية املن�سو�س عليها بنظام اخلدمة 

امل��دن��ي��ة وع������الوات ال���رت���ب امل��ن�����س��و���س عليها 

بنظام الرتب والتي مت العمل بها اعتبارا من 

بداية العام احلايل، مبا فيها املبالغ امل�سروفة 

ملوظفي الفئة الثالثة.

ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  ان��ه��ا زودت  واأو����س���ح���ت 

لل�سمان االجتماعي بكل البيانات عن رواتب 

م��وظ��ف��ي��ه��ا اع��ت��ب��ارا م���ن ���س��ه��ر ك���ان���ون ال��ث��اين 

الفعلية  االجمالية  ال��روات��ب  مت�سمنة   ،2020

لكل موظف، وم�سافا اليها العالوات اجلديدة 

مبوجب نظام الرتب.

لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  اأك���دت  ب��دوره��ا، 

االج��ت��م��اع��ي اأن���ه���ا ت�����س��ل��م��ت ج��م��ي��ع ال��ب��ي��ان��ات 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  مب��وظ��ف��ي  اخل��ا���س��ة 

ورواتبهم االجمالية ح�سب رواتب �سهر كانون 

الثاين لعام 2020، اال ان اعتبارات فنية حالت 

دون حتميلها على قاعدة بيانات املوؤ�س�سة.

مع  بالتعاون  تعمل  اإن��ه��ا  املوؤ�س�سة،  وق��ال��ت 

االم��ور  معاجلة  على  والتعليم  الرتبية  وزارة 

ال��ف��ن��ي��ة، و����س���وال اىل حت��م��ي��ل ج��م��ي��ع ب��ي��ان��ات 

موظفي الرتبية بال�سكل ال�سليم.

االنباط-اربد

و  االن�سانية”  “�سفراء  جمعية  نفذت 

جمعية “اأردن العطاء” اخلريية بالتعاون 

مع مركز “نحن ن�سارك” لتنمية املجتمع 

املدين، اليوم االثنني، جل�سة حوارية عرب 

التوا�سل  قنوات  لتعزيز  “زووم”  تطبيق 

ب����ني ال����ن����واب وق����واع����ده����م االن��ت��خ��اب��ي��ة 

احلالية  ال�سباب  تطلعات  ع��ن  واحل��دي��ث 

ودورهم يف تعزيز الرقابة املجتمعية.

ال�سياب، خالل  النائب ح�سني  وحتدث 

اأن�سطة م�سروع  تاأتي �سمن  التي  اجلل�سة 

املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  قدرات  “تعزيز 
من  امل��م��ول  الربملاين”  االأداء  لتح�سني 

ال��وك��ال��ة اال���س��ب��ان��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون االإمن���ائ���ي 

االأوروبي، مع جمموعة  الدويل واالحتاد 

م���ن ال��ن��ا���س��ط��ني ال�����س��ب��اب وال�������س���اب���ات يف 

م���اف���ظ���ة ارب�������د ومم���ث���ل���ي امل���وؤ����س�������س���ات 

ال�����س��ري��ك��ة، ع��ن اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز مم��ار���س��ات 

بني  التوا�سل  وزي��ادة  املجتمعية  امل�ساءلة 

ال��ن��واب وق��واع��ده��م االن��ت��خ��اب��ي��ة؛ بهدف 

الت�سريع  يف  امل��واط��ن��ني  م�����س��ارك��ة  ت��ع��زي��ز 

الربملاين والرقابة الربملانية.

اأن موؤ�س�سات املجتمع املدين  واأ�سار اإىل 

ت�سويب  يف  �سركاء  واالإع��الم  ال�سلة  ذات 

ال��ن��واب ع��ل��ى ممار�سة  مل�����س��اع��دة  امل�����س��ارات 

دوره������م ال����ربمل����اين احل��ق��ي��ق��ي ع��ل��ى نحو 

امل�سالح الوطنية. يحقق جميع 

ي�سار اإىل اأن التحالف املجتمعي ملراقبة 

جمتمع  م��وؤ���س�����س��ة   34 ي�سم  ال��ن��واب  اأداء 

جميع  يف  االنتخابية  ال��دوائ��ر  من  م��دين 

اململكة. مافظات 

االنباط- االأزرق

االأزرق  بلدية   / امل��ع��رف��ة  مطة  اأط��ل��ق��ت 

خطة عمل حول م�ستقبل التطوير ال�سياحي 

مثلث   “ م���ب���ادرة  �سمنها  وم���ن   ، االأزرق  يف 

“ وال���ت���ي ج����اءت �سمن  ال�����س��ي��اح��ي  ال�����س��ي��د 

ال�سياح  اأدالء  جمعية  نظمته  ال��ذي  امللتقى 

االأردنية.

ومت تنظيم امللتقى بالتعاون ما بني مبادرة 

واحتاد  الثقايف،  ياجوز  ومنتدى  الوئام  درب 

املوؤرخني،  واحتاد  االأردنيني  واالأدب��اء  الكتاب 

وموؤ�س�سات  االأردن���ي���ة  اجل��ام��ع��ات  م��ن  وع���دد 

واحتادات وهيئات ثقافية وجمعيات خريية، 

رئي�س  واأك����د  االأزرق.  يف  امل��ح��ل��ي  وامل��ج��ت��م��ع 

جناح  ا�سعيد  م��روان  املهند�س  االأزرق  بلدية 

االأزرق  يف  املطبقة  البيتية  ال�سياحة  جتربة 

ح���ال���ي���اً، واأه���م���ي���ة امل��ن��ت��ج��ات ال�����س��ي��اح��ي��ة يف 

ال��ه��ادف  امللتقى  اأهمية  اىل  م�سرياً  االأزرق، 

 . ال��داخ��ل��ي��ة  ال�سياحة  وت��روي��ج  ت�سجيع  اإىل 

الهباهبة  االأ���س��ب��ق ط��ه  ال���دول���ة  وزي���ر  وب���ني 

اأه���م���ي���ة ال���ت�������س���ارك���ي���ة ل��ت��ن�����س��ي��ط ال�����س��ي��اح��ة 

ال�سياحة  التي ت�ستهدف  الداخلية واملبادرات 

ال�����س��ح��راوي��ة واإف������ادة امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة، 

م�سيدا مببادرات جاللة امللك يف هذا املجال 

الداخلية. ال�سياحة  اقت�ساديات  لتنمية 

وحت����������دث رئ����ي���������س ال����ل����ج����ن����ة ال���ع���ل���م���ي���ة 

اجلامعة  يف  االآث���ار  علم  اأ���س��ت��اذ  التنظيمية، 

الها�سمية الدكتور ممد وهيب عن اخلطة 

االأزرق  ال�سياحي يف  للتطوير  اال�سرتاتيجية 

ال��ت��ي ي��ت��م اإع���داده���ا ، وم���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ما 

واجلهات  االأردنية  ال�سياح  اأدالء  جمعية  بني 

امل�ساركة مع بلدية االأزرق.

ك��م��ا حت����دث ع���ن م���ب���ادرة م��ث��ل��ث ال�����س��ي��د 

عمرة  ق�سري  ع��ل��ى  ت�ستمل  ال��ت��ي  ال�سياحي 

احلجرية  وامل�سائد  ال�����س��وم��ري،  وممية   ،

املنت�سرة يف ربوع البادية االأردنية.

و���س��دد م��م��د ح��م��اد، م��ن ج��م��ع��ي��ة اأدالء 

ال�����س��ي��اح االأردن����ي����ة، ع��ل��ى ����س���رورة االه��ت��م��ام 

تدعمه  �سياحي  كمنتج  وال�سحراء  بالواحة 

جذب  نقطة  اإىل  االأزرق  لتحويل  اجلمعية 

رئي�سية.

ب�������دوره ، ����س���دد م���دي���ر م���ن���ت���دى ي���اج���وز 

ا�ستمرار  اهمية  على  ال�سريدة  فريد  الثقايف 

مكونات  ب��ني  م��ا  للربط  وال��ت��ع��اون  التن�سيق 

وتطويره  االأزرق  منطقة  يف  ال�سياحي  املنتج 

ودميومته وربطه مع مافظة الزرقاء .

ورك�������ز ال���ب���اح���ث ال����دك����ت����ور ف��ي�����س��ل اأب����و 

ال�����س��ن��د���س ع��ل��ى ����س���رورة االه��ت��م��ام ب��امل��ي��زات 

ال��ن�����س��ب��ي��ة ل������الأزرق ، 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�سحراوية. ال�سياحة 

ول��ف��ت ال��ب��اح��ث ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن 

ال�سياحي  امل��ن��ت��ج  رب���ط  اأه��م��ي��ة  اإىل  دع��ي��ب�����س 

االأث��������ري م����ع ب��ق��ي��ة امل���ن���ت���ج���ات ال�����س��ي��اح��ي��ة 

املتواجدة باالأزرق .

االأزرق  قلعة  امللتقى  يف  امل�����س��ارك��ون  وزار 

���س��ج��رة  وم���وق���ع  امل���ائ���ي���ة،  االأزرق  وم��م��ي��ة 

الكرمي  ال��ر���س��ول  ان  ذك��ر  وال��ت��ي  البقيعوية 

ا���س��ت��ظ��ل ب��ه��ا اأث��ن��اء رح��ل��ت��ه ب��ق��اف��ل��ة االإي���الف 

القر�سي اأثناء عبوره اأر�س اململكة.
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االنباط-عمان

امللكية،  الطبية  اخلدمات  مديرية  اأطلقت 

ام�س  الطبية،  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  �شعبة 

الطبية  التحويالت  تن�شيق  خدمة  االث��ن��ن، 

بن امل�شت�شفيات التابعة لها اإلكرتونيا.

وجاء اإطالق اخلدمة ت�شهيال لالإجراءات 

على  حت�شلوا  ال��ذي��ن  امل��راج��ع��ن  م��ع  املتبعة 

اإىل  الطرفية  امل�شت�شفيات  م��ن  طبي  حتويل 

مدينة احل�شن الطبية، لتمكينهم من حجز 

مراجعتهم  قبل  اإل��ك��رتون��ي��ا  امل��راج��ع��ة  م��وع��د 

العامة،  ال�شالمة  لتطبيق  �شمانا  امل�شت�شفى؛ 

حفاظا  االجتماعي  التباعد  ملفهوم  وحتقيقا 

على �شحة و�شالمة املراجعن.

باإمكان  اأ�شبح  اإط��الق هذه اخلدمة،  وبعد 

عرب  املر�شية  التحويالت  اإر���ش��ال  امل��راج��ع��ن 

هواتفهم الذكية، حيث يتم ا�شتقبال التحويل 

املري�س وامل��راج��ع من  وُيَبّلغ  ال��الزم،  واج��راء 

خالل �شفحته اخلا�شة عرب املن�شة، و�شي�شله 

اإ�شعار باأي حتديثات تتعلق بالتحويل اخلا�س 

www. :ب��ه م��ن خ��الل امل��وق��ع االإل��ك��رتوين

.RoyalMedicalServices.com

الخدمات الطبية تطلق خدمة تنسيق 
التحويالت الطبية إلكترونيا

 92 مليون مجموع قرارات االسترداد للمال العام  في 2019 
  مراجعة استيضاحات الديوان وتصويبها تتم بشكل شهري

االنباط-عمان

خ��م�����س وخ��م�����ش��ن ���ش��ف��ح��ة ت�����ش��م��ن��ت اأج���اب���ات 

احل��ك��وم��ة م��ن خ���الل رئي�س جلنة ���ش��ن��دوق همة 

ادارة  جلنة  ورئي�س  الكباريتي  الكرمي  عبد  وط��ن 

ح�����ش��اب اخل���ر رمي اأب���و ح�����ش��ان وحم��اف��ظ البنك 

امل���رك���زي د.زي�����اد ف��ري��ز ورئ��ي�����س دي�����وان املحا�شبة 

ع��ا���ش��م ح���داد ع��ل��ى ا�شئلة ال��ن��ائ��ب دمي���ة طهبوب 

املتعلقة ب�شندوق همة وطن وال�شناديق التابعة له 

والتربعات التي تلقاها

و ت�شمنت اال�شئلة البنود التاليه :

١. م���ا ه���ي امل�����ب�����ادرات ال���ت���ي ن��ف��ذت��ه��ا اأج���ه���زة 

وم��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ة وال�����ش��رك��ات امل��م��ل��وك��ة لها 

بالعمل  امللكية  االإرادة  �شدور  منذ  بها  وامل�شاهمة 

بقانون الدفاع، مع بيان كل مبادرة واجلهة القائمة 

على تنفيذها ؟

٢. م��ا ه��و جم��م��وع امل��ب��ال��غ ال��ت��ي مت جمعها يف 

�شندوق همة وطن باأفرعه الثالثة : ح�شابات املائة 

األ��ف و زي��ادة، ح�شاب وزارة ال�شحة، ح�شاب اخلر 

لوزارة التنمية االجتماعية منذ تاأ�شي�شه حتى االآن، 

ومن هي اجلهات املتربعة وما قيمة تربع كل جهة؟

٢. م��ا جم��م��وع امل��ب��ال��غ ال��ت��ي مت �شرفها و من 

اجلهات التي �شرفت اإليها، مع بيان ما �شرف لكل 

م�شوؤول، وما هي �شروط و�شوابط ال�شرف؟

روات��ب  او  ت�شغيلية  اي م�شاريف  ٣. هل هناك 

ال�شناديق  على  للقائمن  �شرفها  يتم  مكافاأت  او 

والعاملن فيها، وكم تبلغ، مع بيان ذلك بالتف�شيل 

لكامل العاملن، ولكل واحد على حدا ؟

دي���وان  ل��رق��اب��ة  ال�����ش��ن��ادي��ق  �شتخ�شع  ه���ل   .٤

املحا�شبة؟

٥. اىل متى �شي�شتمر عمل ال�شناديق؟

اللجنة  رئ��ي�����س  ب�شفته  ال��ك��ب��اري��ت��ي  دول����ة  وب���ن 

لغاية  لل�شندوق  ال��ت��ربع��ات  ان جم��م��وع  ال�����ش��ن��دوق 

اىل  باال�شافة  دينارا   ٨٦٣٦٩٣٤٦ بلغت   ٣١-٥-٢٠٢٠

التزامات من متربعن بقيمة ٦٩٥٥٢٥١ دينارا، وقدم 

ك�شفا بثماين �شفحات باأ�شماء املتربعن لل�شندوق

وعن املبالغ امل�شروفة اأو�شح دولته انه مت �شرف 

الوطنية لدعم عمال  املعونه  ل�شندوق  ٢٧ مليون 

املياومة والعاملن يف قطاعات العمل غر املنظم،

كما ومت �شرف مبلغ ١ مليون دينار حل�شاب تكية 

ام علي لربنامج الدعم الغذائي امل�شتدام الذي يطعم 

٣٠٠٠٠ اأ�شرة من غر املنتفعن من �شندوق املعونة

ومت �شرف ١ مليون للهيئة اخلرية الها�شمية 

االردنية لدعم االأ�شر العفيفة وعمال املياومة من 

غر املنتفعن من �شندوق املعونة والتكية، ومت من 

الفل�شطينية تغطية  ال�شوؤون  وادارة  الهيئة  خالل 

االأ�شر يف املخيمات الفل�شطينية

االأج���دى  م��ن  يكن  امل  طهبوب  تت�شائل  وه��ن��ا 

ج��م��ع ه���ذه ال��ه��ي��ئ��ات جميعها م���ع ال������وزاره حتت 

لالأ�شر  دقيقة  بيانات  ق��اع��دة  توفر  واح���دة  مظلة 

العفيفة والعمال بحيث ت�شمن و�شول امل�شاعدات 

ازدواج��ي��ه و دون ت�شتيت  او  مل�شتحقيها دون تكرار 

للجهد و املال؟!

واأك��د  الكباريتي ردا على �شوؤال طهبوب انه ال 

يتم ���ش��رف اي م��ك��اف��اآت او روات���ب و ال ت��وج��د اي 

التربعات  ح�شاب  ادارة  للجنة  ت�شغيليه  م�شاريف 

ل�شندوق همة وطن

ح�شابا  لي�س  وه��و  اخل��ر  ح�شاب  وبخ�شو�س 

جديدا كما تبن اأجابت معايل رمي اأبو ح�شان ان 

االجتماعية منذ  التنمية  وزارة  من�شاأ يف  احل�شاب 

ع�����ام٢٠١٠ و م�����ش��ادر متويله ه��ي ت��ربع��ات رئي�س 

ال�����وزراء وا���ش��ح��اب امل��ع��ايل ال�����وزراء واي ت��ربع��ات 

وخم�ش�شاته  التنمية،  وزي��ر  معايل  عليها  يوافق 

البنك  ال���وزاره لدى  اأمانات  املالية مدرجة �شمن 

للح�شاب عن طريق  التربع  يتم  وحاليا  امل��رك��زي، 

االي��داع املبا�شر يف البنك او بالتحويل عن طريق 

احل�شابات البنكية، او من خالل التحويل الدويل 

ع��ن ط��ري��ق IBAN او ال��ت��ربع امل��ب��ا���ش��ر ل����وزارة 

التنمية او من خالل اي فواتركم

تقرر  ان��ه  طهبوب  ال�شئلة  جوابها  يف  وا�شافت 

اال�شتمرار   ٢٠٢٠ ل�شنة   ٤ رق��م  دف��اع  ام��ر  مبوجب 

ب��احل�����ش��اب واع��ت��م��اده ك��اأح��د ح�����ش��اب��ات ه��م��ة وط��ن 

ب��اإدارة  التنمية  و تقوم وزارة  ادارة م�شتقلة  بلجنة 

�شر هذه اللجنة ويعمل عدد من مدراء املديرات يف 

الوزاره ك�شباط ارتباط مع اللجان الفرعية الدارة 

احل�شاب

وتقول طهبوب هنا تتكرر املالحظة عن احلاجة 

ح�شاب  الدارة  ج��دي��دة  ادارة  جل��ان  ا�شتحداث  اىل 

قدمي موجود يف وزارة التنمية منذ ع�شرة �شنن؟! 

امل تكن الوزارة ت�شتطيع ادارته و تفعيله كما كانت 

تفعل ام انها منا�شب و م�شميات واجبة اال�شتحداث 

دون حاجة حقيقية اليها؟

اأما عن قيمة التربعات املقدمة حل�شاب اخلر 

ك���ورون���ا فبلغت بح�شب ج��واب  ازم����ة  ب��داي��ة  م��ن��ذ 

معاليها ٢٣٤٠١٠٥ د مت ا�شتالمها بك�شوفات تربع، 

اما امل�شروفات فبلغت ٧٦٦٦٠٠ د مت �شرفها بقرار 

من جلنة ادارة احل�شاب مت املوافقة عليه من رئا�شة 

الوزراء ب�شرف م�شاعدات نقدية عاجلة مببلغ ٥٠ 

د لكل اأ�شرة فرد من الذكور واالناث عن �شهر اأيار 

امل��وح��د و  ٢٠٢٠ و مت ح�شرها م��ن خ��الل ال�شجل 

بلغت ١٥٣٣٢ اأ�شرة

واأكدت معايل الوزيرة ذات معلومة دولة مدير 

ت�شغيليه  نفقات  اي  �شرف  يتم  مل  ان��ه  ال�شندوق 

او روات��ب من خم�ش�شات احل�شاب وان عمل ادارة 

جلنة احل�شاب تطوعي وال تتقا�شى اي بدل مايل 

عليه

اأما بخ�شو�س املراقبة على ال�شندوق فاأجابت 

قامت  احل�����ش��اب  ادارة  جل��ن��ة  ان  ال���وزي���رة  م��ع��ايل 

با�شتدراج عرو�س من عدة �شركات تدقيق ح�شابات 

معتمدة ووفق ا�ش�س مفا�شلة وا�شحة عينت اللجنة 

ال�����ش��ادة ���ش��رك��ة ك��ي ب��ي ام ج��ي ك��م��دق��ق ح�شابات 

م�شتقل حل�شاب اخلر دون مقابل مايل كما جاء 

يف عر�س ال�شركة

اما جواب معايل مدير البنك املركزي عن �شوؤال 

طهبوب بخ�شو�س املبادرات احلكومية منذ بداية 

ازمة كورونا فتمثلت باالجراءات التاليه:

١. تاأجيل اأق�شاط الت�شهيالت االئتمانيه لعمالء 

القطاعات االقت�شاديه من �شركات و افراد على ان 

يتم العمل باالجراءات حتى نهاية ٢٠٢٠، و قد بينت 

اجابة معاليه ان ٤٠٠ الف مقرت�س ا�شتفادوا من 

ل�شهري  د  التاأجيل مببالغ و�شلت اىل مليار  ه��ذا 

اذار وني�شان

 ٥٥٠ مببلغ  للبنوك  ا�شافية  �شيولة  حترير   .٢

مليون د و ه��ذا مكن البنوك من تخفي�س ا�شعار 

الفائدة التي تتقا�شاها على الت�شهيالت

ال�شركات  ل��دع��م  ب��رن��ام��ج مت��وي��ل��ي  اط����الق   .٣

العاملن  يزيد عدد  التي ال  واملتو�شطة  ال�شغرة 

فيها عن ٢٠٠ موظف بقيمة ٥٠٠ مليون د، وبلغ عدد 

الربنامج  من  لال�شتفادة  تقدمت  التي  املوؤ�ش�شات 

٤٠٨٨، وبلغت قيمة القرو�س املوافق عليها لتغطية 

روات��ب واج��ور العاملن ٥٠٪ من قيمة الطلبات 

املوافق عليها و بقيمة تقارب ١١٦ مليون د

وت�شمل االجراءات االخرى: تخفي�س عموالت 

�شمان القرو�س، وعدم ادراج من ترف�س �شيكاتهم 

ال�شباب مالية �شمن قائمة العمالء املتخلفن عن 

ال�شرف  اجهزة  عمل  ا�شتمرارية  و�شمان  ال��دف��ع، 

االيل ونقاط البيع

يف  فبن  ح���داد  عا�شم  املحا�شبه  دي���وان  رئي�س 

اجابته على �شوؤال طهبوب ان �شندوق همة وطن 

بل  املحا�شبة  دي����وان  وت��دق��ي��ق  ل��رق��اب��ة  يخ�شع  ال 

ملكتب تدقيق ح�شابات خارجي ا�شتنادا لن�س املادة 

ال�شادرة  ال�شندوق  ادارة  تعليمات  من   )٨/١/٧(

باال�شتناد اىل امر الدفاع ٤ ل�شنة ٢٠٢٠ و هذا اأمر 

م�شتغرب وفقا لطهبوب اذ ان املوؤ�ش�شات احلكومية 

كلها تخ�شع لرقابة ديوان املحا�شبة فلماذا ال ي�شري 

االأمر ذاته على �شندوق همة وطن؟!

وب���ن ج����واب رئ��ي�����س ال���دي���وان ان االم����ر ذات���ه 

ين�شحب على ح�شاب دعم وزارة ال�شحه حيث �شيتم 

تعين مدقق ح�شابات خارجي له وقد بلغ اجمايل 

املبالغ املتربع بها حل�شابه ١٦٦٣٧٨٧٩ د لغاية ٢٠-

٥-٢٠٢٠ و بن انه مل يتم ال�شرف من هذا احل�شاب 

حتى تاريخه!

اما بالن�شبة حل�شاب اخلر فقد ت�شاربت اجابة 

ادارة ح�شاب  رئي�شة جلنة  ابو ح�شان  الوزيرة رمي 

اخل���ر م��ع اج��اب��ة رئ��ي�����س دي����وان امل��ح��ا���ش��ب��ة حيث 

قالت االوىل انه جرى احالة عطاء التدقيق على 

مدقق خارجي بينما تبن اجابة االخر ان ديوان 

اخلر  �شندوق  ح�شابات  بتدقيق  يقوم  املحا�شبة 

التنمية  وزارة  ع��ن  ال�����ش��ادرة  ال�شرف  وم�شتندات 

االجتماعية و�شندوق املعونه

االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�شحة ت�شجيل ٤ حاالت غر حملية 

االثنن،  ام�س  االأردن  يف  امل�شتجّد  ك��ورون��ا  بفرو�س 

الوباء  بدء  االإجمايل لالإ�شابات منذ  العدد  لرتفع 

اإىل ١١٨٣.

وت���وزع���ت احل����االت االأرب�����ع اجل���دي���دة وف���ق امل��وج��ز 

ال��وزراء ووزارة ال�شحة  ال�شادر عن رئا�شة  االإعالمي 

على النحو االآت����ي: ٣ ح���االت الأردن���ي���ن ق��ادم��ن من 

اخل�������ارج، مم���ن ي��ق��ي��م��ون يف ف���ن���ادق احل���ج���ر )٢ من 

ال�شعودّية، و ١ من الواليات املتحدة االأمركّية(، وحالة 

واحدة ل�شائق �شاحنة اأردين، قادم عرب حدود العمري.

���ش��ف��اء ج����اءت تفا�شيلها  ١١ ح��ال��ة  ��ل��ت  ���ُش��جِّ ك��م��ا 

ك��ال��ت��ايل: ٥ ح���االت يف م�شت�شفى االأم���ر ح��م��زة، و٦ 

كورونا  مل�شابي  �شة  املخ�شّ العزل  منطقة  يف  ح��االت 

مبنطقة البحر املّيت.

٥٧٤٦ فح�شاً خمربّياً،  اإج���راء  اإىل  املوجز  واأ���ش��ار 

اأجريت منذ  التي  الفحو�شات  اإجمايل عدد  لي�شبح 

بدء اجلائحة وحتى االآن ٤٧١٨٠١ فح�شاً.

ال��وب��اء ما زال موجوداً  اأّن خطر  ال���وزارة  واأك���دت 

اإىل  رغ��م انخفا�س ع��دد االإ���ش��اب��ات، داع��ي��ة اجلميع 

�شرورة التقّيد باإجراءات الوقاية، وارتداء الكّمامات، 

والتباعد اجل�شدي، وا�شتخدام تطبيق "اأمان" للتنبيه 

يف  وامل�شاهمة  م�شابن،  اأ�شخا�س  خمالطة  ح��ال  يف 

الك�شف عن ح��االت االإ�شابة - ال ق��ّدر اهلل - يف وقت 

مبّكر.

"�شحتك"  تطبيق  اأه��م��ّي��ة  اأك�����دت  ال������وزارة  ك��م��ا 

املعلومات واالأخبار  باأحدث  ي��زّود م�شتخدميه  ال��ذي 

ال��ع��امل،  يف  ك��ورون��ا  بفرو�س  املتعّلقة  واالكت�شافات 

ب���االإ����ش���اف���ة اإىل اح���ت���وائ���ه ع��ل��ى اإر������ش�����ادات ���ش��ح��ّي��ة 

احل��ال��ة  مب�����ش��ت��ج��ّدات  تتعّلق  وتنبيهات  وحت���ذي���رات 

الوبائّية.

الوطنية  اللجنة  با�شم  ال��ن��اط��ق  اأك���د  جهته  م��ن 

اج��راء  �شرورة  على  عبيدات  نذير  الدكتور  لالوبئة 

درا���ش��ات معمقة قبل فتح قطاعات ج��دي��دة حتى يف 

حال عدم ت�شجيل ا�شابات كورونا حملية ملدة ١٠ ايام 

متتالية ودخول اململكة مرحلة "اخلطر املنخف�س".

وقال عبيدات يف ت�شريحات �شحفية اإن الو�شول 

الو�شع  اأن  ي��وؤك��د  ا���ش��اب��ات حملية  دون  اي���ام   ١٠ اىل 

اع���ادة  م��ن  ب��د  ال  وحينها  وم�شتقر  م��ري��ح  ال��وب��ائ��ي 

التفكر بفتح قطاعات جديدة واعادة الن�شاط اليها 

بح�شب م�شفوفة الو�شع الوبائي.

ذات��ه هناك بع�س القطاعات  ال��وق��ت  اأن يف  وب��ن 

الوبائي  الو�شع  على  كبرة  خ��ط��ورة  عودتها  ت�شكل 

ولذلك ال بد من درا�شة معمقة، خ�شو�شا يف ظل زيادة 

اعداد اال�شابات يف املنطقة والدول املحيطة.

وحذر عبيدات من دخول ا�شابات من خارج اململكة 

اىل الداخل.

ال��وب��ائ��ي،  ل��ل��و���ش��ع  ال�����ش��ح��ة  وب��ح�����ش��ب م�شفوفة 

املنطقة  االإغ��الق��ات يف  اأو  ا�شكال احلظر  ترفع كافة 

اخل�شراء، ويتم الرتكيز على التعايف امل�شتدام.

ذل��ك،  االأن�����ش��ط��ة مفتوحة مب��ا يف  وت��ك��ون جميع 

واملخيمات  واحل�شانات  االأط��ف��ال  وري��ا���س  امل��دار���س 

الزفاف  وح��ف��الت  والكنائ�س.  وامل�شاجد  ال�شيفية. 

وق����اع����ات االأف����������راح، وال�����ع�����زاء، وت��ن��ظ��ي��م امل���ع���ار����س 

التدريب  ومراكز  والكليات  واجلامعات  واحل��ف��الت. 

وامل����وؤمت����رات  وامل���ع���ار����س  ال�����ش��ي��ن��م��ا.  ودور  امل���ه���ن���ي. 

)االج���ت���م���اع���ات وامل����وؤمت����رات وامل���ع���ار����س ال��ف��ع��ال��ي��ات 

الثقافية واملهرجانات(. واملراكز التدريبية والثقافية. 

واملتاحف  العامة  واحل��دائ��ق  ال�شرقية.  واحل��م��ام��ات 

ومدن االألعاب واأماكن الرتفيه. واالأن�شطة ال�شبابية.

كما ترفع القيود عن الفعاليات االجتماعية، اما 

ال�شفر فيكون وفق معاير وزارة ال�شحة وال�شياحة 

وجلنة االأوبئة، وخلية االأزمة.

وي�شمح لو�شائل النقل العمل بقدرتها الت�شغيلية 

الكاملة.

توؤكد  املنخف�س  املرحلة اخلطر  ويف ح��ال دخ��ول 

امل�����ش��ف��وف��ة ع��ل��ى اإج������راء ف��ح��و���ش��ات PCR ب��زخ��م 

عاٍل وبن�شبة ٧٠٪ من قدرة القطاع ال�شحي، واإبقاء 

اإجراءات تتبع املخالطن بن�شبة ١٠٠٪ من قدرة فرق 

التق�شي الوبائي، ا�شافة اىل اإجراء فحو�شات طبية 

ج��دا، وفحو�شات ع�شوائية يف جميع  الأع���داد كبرة 

اأنحاء اململكة ب�شكل دوري.

اال���ش��ت��م��رار يف تطبيق معاير  ع��ل��ى  ت��وؤك��د  ك��م��ا 

واإجراءات التباعد االجتماعي.

كما ق��ال اإن م��دة احلجر ما زال��ت ١٤ يوماً حيث 

كورونا  اأع��را���س فرو�س  لظهور  م��دة  اأق�شى  تعترب 

امل�شتجد بعد اإ�شابة ال�شخ�س، كما تعترب اأق�شى مدة 

لفرتة ح�شانة الفرو�س.

واأّكد عبيدات يف ت�شريحات �شحفية ، اأنه "ميكن 

)يف  موؤ�ش�شياً  احلجر  م��ن  ج��زء  يكون  اأن  م�شتقباًل 

اآخ��ر  ن��وع  االأم��اك��ن املخ�ش�شة للحجر( وح��ج��ر م��ن 

ب��ا���ش��ت��خ��دام االإ����ش���وارة االإل��ك��رتون��ي��ة، وه���ذا م��ره��ون 

بنجاعة االإ�شوارة االإلكرتونية".

االنباط-عمان

اأكد رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز دعم 

احلكومة الكامل لتعزيز ا�شتقاللية عمل ديوان 

املحا�شبة للقيام بدوره الرقابي يف حماية املال 

العام من اأي جتاوزات اأو �شوء ا�شتخدام .

ال�����وزراء، خ��الل زي��ارت��ه ام�س  وق���ال رئي�س 

امل��ح��ا���ش��ب��ة ول��ق��ائ��ه رئي�س  اإىل دي����وان  االث��ن��ن 

موظفي  وكبار  ح��داد  عا�شم  الدكتور  الديوان 

ال�����دي�����وان، ب��ح�����ش��ور وزي�����ر ال����دول����ة ل�����ش��وؤون 

الدولة  ووزي���ر  ال���داوود  �شامي  ال���وزراء  رئا�شة 

جاللة  اإن  الع�شايلة،  اأجم��د  االع���الم  ل�شوؤون 

امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ي��وج��ه ه���ذه احل��ك��وم��ة 

دول��ة  وت��ع��زي��ز  لبناء  ال�شابقة  احل��ك��وم��ات  كما 

تكون  تنفيذيا  جانبا  تت�شمن  التي  املوؤ�ش�شات 

م�شوؤولية  وتتحمل  ع��ن��ه  م�����ش��وؤول��ة  احل��ك��وم��ة 

املال  حماية  هدفه  مهما  رقابيا  وجانبا  اأدائها 

العام من اأي جتاوزات مهما كانت.

عمل  يف  النوعية  النقلة  اإىل  ال���رزاز  واأ���ش��ار 

ال����دي����وان وت��ط��وي��ر م��ن��ه��ج��ي��ة ال��ع��م��ل يف ب��ن��اء 

وال��دوائ��ر  ال����وزارات  ل��دى  املوؤ�ش�شية  ال��ق��درات 

ا�شتي�شاحات  مع  ب��اأول  اأوال  للتعامل  الر�شمية 

ومعاجلتها  ت�شويبها  على  وال��ع��م��ل  ال��دي��وان 

ال��دي��وان  ت��ق��اري��ر  ك��ان��ت  اأن  بعد  �شهري  ب�شكل 

وبالتايل  �شنة  م��ن  اأك���ر  بعد  احلكومة  ت�شل 

ت�����ش��ب��ح ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����ش��وي��ب مل��خ��ال��ف��ات ق��دمي��ة 

ي�����ش��ع��ب م��ع��ه��ا يف ب��ع�����س االأح����ي����ان م��الح��ق��ة 

االأ�شخا�س املراد م�شاءلتهم .

وقال رئي�س الوزراء اإنه، ومن هذا املنطلق، 

ج��رى ت�شويب ت��ق��اري��ر ال��دي��وان ع��ن االأع���وام 

ال���ث���الث���ة امل��ا���ش��ي��ة وح���ال���ي���ا جت����ري م��راج��ع��ة 

وت�شويبها  ب�شهر  �شهرا  الديوان  ا�شتي�شاحات 

ب�شكل �شهري ويف حال وجود خمالفات اأو �شوء 

الق�شاء،  اأو  النزاهة  اإىل هيئة  ا�شتخدام حتول 

الفتا اإىل اأن جمموع قرارات اال�شرتداد للمال 

 ٢٠١٩ عام  اال�شتي�شاحات يف  نتيجة هذه  العام 

بلغت حوايل ٩٢ مليون وحتويل ٣٣ ملفا لهيئة 

النزاهة و٢٠ ق�شية للق�شاء .

واأث���ن���ى رئ��ي�����س ال�����وزراء ع��ل��ى اجل��ه��ود التي 

امل��ك��ل��ف بت�شويب  ال��ف��ري��ق احل��ك��وم��ي  ي��ب��ذل��ه��ا 

املحا�شبة،  دي��وان  تقارير  يف  ال���واردة  املخالفات 

ال���وزراء  رئا�شة  ل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  برئا�شة 

مل��ت��اب��ع��ة اال���ش��ت��ي�����ش��اح��ات وخم��اط��ب��ة ال�����وزارات 

ب���اأول،  اأوال  لت�شويبها  الر�شمية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

موؤكدا اأن �شرعة اال�شتجابة يف معاجلتها ت�شهم 

يف ت�شويب ق��رارات تكون قد �شدرت ولكن مل 

تنفذ بعد .

املواطن  مع  التوا�شل  �شرورة  ال��رزاز  واأك��د 

واالف�������ش���اح ب�����ش��ك��ل ك��ام��ل ح���ول اآل���ي���ات العمل 

وح���م���اي���ة امل������ال ال����ع����ام ال������ذي ي��ع��ن��ي امل���واط���ن 

ان��ف��اق��ه واإج������راءات  ب��ال��درج��ة االوىل واأوج�����ه 

اأهمية  اأك���د  مثلما  عليه  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال��رق��اب��ة 

توعية املواطن ممن ميتلك معلومة اأو �شكوى 

هيئة  اأو  املحا�شبة  ل��دي��وان  الإي�شالها  اب��الغ  اأو 

اأخ��رى،  جهة  اأي  اأو  الف�شاد  ومكافحة  النزاهة 

تختلف  اأدوارن����ا  اأن  م��درك��ون  “ نحن  م�شيفا 

ولكن ن�شعى جميعا اإىل م�شلحة وطنية عليا يف 

حماية املال العام “ .

تاأكيد دع��م احلكومة  ال���وزراء  وج��دد رئي�س 

ل���دي���وان امل��ح��ا���ش��ب��ة مل���زي���د م���ن اال���ش��ت��ق��الل��ي��ة 

املمار�شات  الأف�شل  وفقا  العمل،  من  ومتكينه 

العاملية .

ال��وزراء  ال��ّدول��ة ل�شوؤون رئا�شة  واأّك���د وزي��ر 

����ش���ام���ي ال���������داوود / رئ���ي�������س ال���ف���ري���ق امل��ك��ّل��ف 

دي��وان  تقارير  يف  ال���واردة  املخالفات  بت�شويب 

امللك  ج��الل��ة  توجيهات  اأّن  امل��ح��ا���ش��ب��ة،ب��دوره، 

عبد اهلل الثاين مبحاربة الف�شاد وحماية العام 

واحل��ف��اظ ع��ل��ى م���ق���ّدرات ال��وط��ن غ��اي��ة يعمل 

اجلميع من اأجلها.

وثّمن الداوود حر�س رئي�س الوزراء الدكتور 

الفريق،  لعمل  احلثيثة  ومتابعته  ال��رّزاز  عمر 

وفقا للنهج اجلديد للتعامل مع تقارير ديوان 

تقارير  ت�شويب  اإىل  اأف�شى  وال��ذي  املحا�شبة، 

للخّطة  وفقا  و٢٠١٩م،  و٢٠١٨   ٢٠١٧ االأع����وام 

واأ�شرف  ال���وزراء  رئي�س  ح��ّدده��ا  التي  الزمنّية 

على تنفيذها �شخ�شّياً، باالإ�شافة اإىل ت�شويب 

انتهى  والتي  �شهرّياً،  ٢٠٢٠م  عام  ا�شتي�شاحات 

اأّي���ار  �شهر  نهاية  حتى  ت�شويبها  م��ن  ال��ف��ري��ق 

املا�شي، وجنم عنها حتويل خمالفات اإىل هيئة 

النزاهة ومكافحة الف�شاد، والق�شاء، و االأموال 

العاّمة ال�شرتداد املبالغ املرتّتبة عليها، اإ�شافة 

اإىل ت�شويب خمالفات ب�شكل كامل.

قبل  املحا�شبة  دي��وان  تقارير  اأّن  اإىل  ولفت 

ال��ربمل��ان  ق��ّب��ة  تناق�س حت��ت  ك��ان��ت  ٢٠١٨م  ع��ام 

فيها  ال���واردة  املخالفات  وك��ان��ت  طويلة،  الأّي���ام 

الأّن��ه��ا مرتاكمة وال يجري  ال��ع��ام  ال���راأي  تثر 

منها  العديد  اأّن  رغم  اإج��راءات حيالها،  اتخاذ 

ل��ك��ن وفقا  ال��ع��ام؛  ال����راأي  اع���ت���داًء ع��ل��ى  ي�شّكل 

ال�شهرّية  املراجعة  على  القائم  اجلديد  للنهج 

ب�شكل  املخالفات  هذه  انخفا�س  اإىل  ذلك  اأّدى 

امل��ال  ا���ش��رتداد  م��ن  وم��ّك��ن احلكومة  ملحوظ، 

العام ب�شكل فوري.

واأ����ش���ار ال�����داوود اإىل وج���ود ع���دد ك��ب��ر من 

امل��وؤ���ّش�����ش��ات وال���دوائ���ر مل ت�����ش��ّج��ل ب��ح��ّق��ه��ا اأّي 

الرقابة  وح��دات  اأدوار  تفعيل  بف�شل  خمالفة 

عمل  اأّن  موؤّكداً  املوؤ�ّش�شات،  جميع  يف  الداخلّية 

ال��ف��ري��ق م�����ش��ت��م��ّر ب��ك��ّل ���ش��ف��اف��ّي��ة وم�����ش��داق��ّي��ة 

وحياد.

واأكد رئي�س ديوان املحا�شبة الدكتور عا�شم 

ح����داد اأن ال��ت��ع��دي��الت االأخ������رة ع��ل��ى ق��ان��ون 

الديوان منحته مزيدا من اال�شتقاللية واملنعة 

للحفاظ على املال العام.

وك�شف اأن عدد املخرجات الرقابية ال�شادرة 

احلايل  العام  بداية  منذ  املحا�شبة،  دي��وان  عن 

وحتى ٣٠ حزيران، بلغ ما جمموعه ٧٤ خمرجا 

رقابيا، مثلما بلغ عدد اجلهات املخالفة والتي 

�شدر بح�شاباتها خمرجات رقابية ٣٩ وزارة اأو 

دائرة .

اأن ال���وف���ر امل�����ايل امل��ت��ح��ق��ق  واأع����ل����ن ح�����داد 

٢ر١٤ مليون  م��ا جمموعه  ال��ف��رتة  ذات  خ��الل 

زي��ادة يف  اأو  للنفقات  دينار متثلت يف تخفي�س 

االي��رادات كما جرى �شدور ٦ قرارات حت�شيل 

اأم��وال عامة �شرفت دون وج��ه حق  وا���ش��رتداد 

لغاية ٣١ اأيار ٢٠٢٠ .

٨ موا�شيع  ج���رى حت��وي��ل  اأن���ه  اإىل  واأ����ش���ار 

وحتويل  الف�شاد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  اإىل 

واح��د  ملف  وحت��وي��ل  الق�شاء  اإىل  مو�شوعن 

واأع�����ش��اء  روؤ����ش���اء  مل�شائلة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اإىل 

املجال�س البلدية .

ل���دي���وان  امل�������ش���روع اجل���دي���د  ان  ول���ف���ت اىل 

اأ�شاليب  وحت��دي��ث  بتطوير  املتمثل  املحا�شبة 

دورها  وتعزيز  الداخلية  الرقابة  وح��دات  عمل 

يف الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية بالتعاون مع 

يف  املوؤ�ش�شي  االأداء  تطوير  واإدارة  املالية  وزارة 

رئا�شة الوزراء، اإ�شافة اإىل تقدمي تقارير دورية 

اأن  ال��وح��دات، موؤكدا  ه��ذه  للحكومة عن عمل 

مبداأ  على  تعتمد  اأ�شبحت  ال��دي��وان  منهجية 

ال��ت��ي ت�شتخدم  ال��دول��ي��ة  ال�����ش��م��ويل  ال��ت��دق��ي��ق 

االأ�شاليب  من  بدال  للتدقيق  الدولية  املعاير 

التقليدية.

كما اأ�شار اإىل اأن الديوان يطور خطة تدقيق 

�شنوي،  ب�شكل  للرقابة  اخلا�شعة  للموؤ�ش�شات 

من خالل الرتكيز على املخاطر واإجناز عملية 

ق��رار  على  مثنيا  اأق���ل،  وع��دد  بكفاءة  التدقيق 

ملتابعة  وزاري����ة  جلنة  بت�شكيل  ال����وزراء  رئي�س 

ا�شتي�شاحات الديوان كل ع�شرة اأيام مما �شاعد 

العام ومعاجلة  املال  زيادة كفاءة حت�شيل  على 

التجاوزات.

86 مليون مجموع التبرعات لـ »همة وطن«
27 منها للمعونة الرواتب وال مصاريف للجنة و ال يخضع لرقابة ديوان المحاسبة

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

موكدا دعم الحكومة لتعزيز استقاللية ديوان المحاسبة

الرزاز: نسعى إلى مصلحة وطنية عليا في حماية المال العام

ان�ه  اإال  وبيئياً،   اقت�شادياً  الها�شمية  االأردن��ي��ة  اململكة  يف  الزراعي  القطاع  اأهمية  من  بالرغم 

الزراعي�ة،  ال�شيا�ش�ات  و  املناخية  الظروف  و  املي�اه  م�وارد  حمدودية  اأهمها  كبرة  حتديات  يواجه 

اإل�ى تفتيت ملكية االأرا�شي الزراعي�ة والتعدي العمراين عليها وارتفاع النمو ال�شكاين. اإ�ش�افة 

يتمتع املركز الوطني للبحث واالإر�شاد الزراعي ب��دور اأ�شا�ش��ي ف��ي تط��وير الزراع��ة م��ن خالل 

والبيئية  االجتماعية  االأبعاد  اأهمي�ة  االعتبار  بعن  اخ�ذاً  الزراعي��ة،  البح��وث  منهجيات  اعتم��اد 

املحلي��ة. واالقت�شادية 

مب��ا  والدولي��ة  واالإقليمية  الوطني��ة  املوؤ�ش�ش��ات  م�ع  العالق��ة  تعزيز  عل��ى  املرك��ز  يعم��ل  كم��ا 

من  النتائج  و  التقنيات  ونقل  امل�شاريع  لتنفيذ  والفنية  التمويلية  االإمكانات  ت��وفر  ف��ي  ي�ش��اهم 

خالل جهاز االإر�شاد الزراعي.

والواجهة  ال��زراع��ة،  ل���وزارة  العلمي  ال���ذراع  ال��زراع��ي  واالإر���ش��اد  للبحث  الوطني  امل��رك��ز  يعترب 

زراعية  اأبحاث  تنفيذ  على  ويعمل  الزراعي،  واالإر�شاد  التطبيقي  العلمي  للبحث  االأب��رز  الوطنية 

 . ال�شلة  ذات  والدولية  واالإقليمية  املحلية  املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  احلديثة  التكنولوجيا  ون�شر 

ينقل نتائجها جهاز اإر�شادي فاعل اىل املزارعن والتي تنه�س بالقطاع الزراعي يف خمتلف مناطق 

اململكة باأ�شاليب حديثة تراعي املحافظة على البيئة.

�شاهم املركز يف تطوير مهارات املزارعن كذلك عملت الربامج االإر�شادية يف املركز على تطوير 

خالل  من  الغذائي  واأمنهم  معي�شتهم  ظ��روف  وحت�شن  الريفيات  الن�شاء  من  املزارعن  مهارات 

ب�شاتن  يف  ال��زراع��ي��ة  املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  على  ا�شتملت  امل�شتهدفة  الفئات  ت��دري��ب  ب��رام��ج 

الفاكهة والزيتون واملحا�شيل احلقلية وتربية النحل والتو�شع يف برامج احلديقة املنزلية و زراعة 

وا�شتزراع  احليوانية  ال��روة  واإدارة  الغذائي  الت�شنيع  يف  تدريبية  برامج  اىل  اإ�شافة  االأ�شطح، 

االأ�شماك.

وحت�شن  اململكة  مناطق  خمتلف  يف  واملزارعن  املركز  يف  العاملن  ق��درات  بناء  بخ�شو�س  اأما 

ال��دورات  من  ع��ددا  بتنفيذ  املركز  قام  كما  ال��دورات.  من  العديد  تنفيذ  مت  فقد  الفنية  مهاراتهم 

التدريبية املتقدمة يف خمتلف املجاالت.

حداد  ن��زار  الدكتور  الزراعية  للبحوث  الوطني  املركز  ع��ام  مدير  اإىل  والتقدير  ال�شكر  نرفع 

اأ�شبح  حيث  الزراعي  العلمي  البحث  جمال  يف  جهودهم  على  املركز  يف  العاملن  الن�شامى  وكافة 

املركز حمط اهتمام العديد من الدول يف خمتلف اأرجاء العامل . 
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االنباط-عمان

واالعتماد  اجل��ودة  ناق�س جمل�س �ضمان 

معايري  العربية،  اجلامعات  الحت��اد  التابع 

برامج  اعتماد  يف  املتبعة  والنوعية  اجل���ودة 

امل��م��ار���ض��ات  اأف�����ض��ل  لتبني  ب��ع��د  ع��ن  التعلم 

العاملية يف هذا املجال.

ج���اء ذل���ك خ���ال اج��ت��م��اع املجل�س ام�س 

االث���ن���ن ع���ر ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��وا���ض��ل ع���ن ب��ع��د، 

برئا�ضة االمن العام لاحتاد الدكتور عمرو 

عزت �ضامة رئي�س جمل�س االدارة، بح�ضور 

االم����ن ال���ع���ام امل�����ض��اع��د ل���احت���اد ال��دك��ت��ور 

خمي�ضي حميدي واع�ضاء املجل�س من االردن 

ولبنان  وال�ضعودية  واالم�����ارات  والبحرين 

وليبيا.

ك��م��ا ن��اق�����س امل��ج��ل�����س خ����ال االج��ت��م��اع، 

ُبعد  التعلم عن  باعتماد  املتعلقة  املقرتحات 

م��ن اجل��ه��ات ال��ر���ض��م��ي��ة، وال��ت��ح��دي��ات التي 

تواجه هذا النمط من التعليم على م�ضتوى 

اأن�ضطة  اإىل  ا���ض��اف��ة  واجل��ام��ع��ات،  االأف�����راد 

واحللقات  ال��ور���ض��ات  بعقد  املتمثلة  املجل�س 

النقا�ضية التي تعزز ثقافة اجلودة.

وقال الدكتور �ضامة، اإن املجل�س يدر�س 

خال  م��ن  العربية  اجلامعات  م��ع  التعاون 

ُبعد  التعلم عن  عقد ور�ضات متخ�ض�ضة يف 

لتاأهيل الكوادر التعليمية املتخ�ض�ضة، م�ضريا 

املجل�س  يبذلها  التي  املتوا�ضلة  اإىل اجلهود 

الإ�ضدار االأدلة اال�ضرت�ضادية ملعايري اجلودة 

ملعظم التخ�ض�ضات اجلامعية، باالإ�ضافة اإىل 

الدليل العام ل�ضمان اجلودة واالعتماد الذي 

مت ا�ضداره �ضابقا.

وب���ن اأن ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ج����ودة ون��وع��ي��ة 

ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن اأه����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 

يف  اجل��ام��ع��ي  التعليم  م��ن  متميز  م�ضتوى 

اجلامعات العربية ملواكبة التطورات املُتتالية 

التي ي�ضهدها العامل يف حقل التعليم العايل 

وال���ق���درة ع��ل��ى ا���ض��ت��ق��ط��اب ال��ط��ل��ب��ة وزي����ادة 

القدرة التناف�ضية.

وق������ال م���دي���ر جم��ل�����س ����ض���م���ان اجل�����ودة 

واالم����ن ال��ع��ام املُ�����ض��اع��د ل��احت��اد ال��دك��ت��ور 

ع��ب��دال��رح��ي��م احل��ن��ي��ط��ي اإن امل��ج��ل�����س اأع���د 

اأخرياً دليًا خا�ضاً بالتعُلم عن ُبعد ت�ضمن 

لعملية  توفريها  التي يجب  املهمة  املعايري 

الظروف  ُبعد، خ�ضو�ضاً يف ظل  التعلم عن 

الدولية التي ي�ضهدها العامل نتيجة جائحة 

انقطاع عن احل�ضور  تبعها من  كورنا، وما 

التدري�س يف  واأع�ضاء هيئة  احل�ضي للطلبة 

اجلامعات.

اأن��ه مت اعتماد الدليل  واأو�ضح احلنيطي 

من قبل اأع�ضاء املجل�س خال االجتماع بعد 

مناق�ضة حمتوياته وابداء االآراء واملاحظات 

م��ن االأ����ض���ات���ذة اأع�����ض��اء امل��ج��ل�����س، و�ضيكون 

متوفراً للمعنين بحيُث تقوم االمانة العامة 

ل��احت��اد ب��اإر���ض��ال الن�ضخ االإل��ك��رتون��ي��ة من 

الدليل للجامعات العربية ووزارات التعليم 

العايل يف الدول العربية حال ا�ضداره.

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

احلوارية بن رئي�س جمل�س االأعيان دولة ال�ضيد في�ضل الفايز مع الهيئات االإ�ضت�ضارية 

واالإداري��ة والعامة جلمعية عون الثقافية؛ والتي ت�ضرفت بامل�ضاركة بها؛ �ضّلطت ال�ضوء 

على التحديات الداخلية املحدقة بالوطن والفر�س التي من املمكن اأن جتعلنا نتخّطى 

واملتداخلن من احل�ضور  دولته  وك��ان حديث  ك��ورون��ا؛  زم��ن جائحة  التحديات يف  ه��ذه 

اأ�ّضرت  كما  جميعاً؛  بها  نعتز  التي  الها�ضمية  لقيادتنا  وداع��م��اً  الوطن  خندق  يف  ي�ضّب 

املداخات اإىل اإجرتار احللول اخلاقة لكثري من امل�ضاكل وال�ضعوبات لغايات امل�ضاهمة 

يف اجلهد الوطني اجلمعي املرتادف خلدمة االأردن وامل�ضي قدماً به �ضوب حتقيق اأهدافه 

التي تاأتي وفق الروؤى امللكية ال�ضامية:

الها�ضمية  القيادة  امل�ضرتك االأعظم للمداخات كان وقوف اجلميع خلف  القا�ضم   .١

بقيادة جالة امللك حفظه اهلل تعاىل ويف خندق الوطن يف اإن�ضحام اإجتماعي لن�ضيج وطني 

اأ�ضا�ضه الوك الوطنية والهوية الوطنية اجلامعة.

فيه  الفعاليات  م��ن  لكثري  م�ضافة  قيمة  ي�ضكل  وه��ذا  وم�ضتقر  اآم��ن  بلد  االأردن   .٢

كاالإ�ضتثمار واالإعتماد على الذات والنمو االإقت�ضادي وتخطي االأزمات واإنفاذ االإ�ضاحات 

قيادتنا  حكمة  ذلك  وم��رّد  واالإجتماعية؛  واالإقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  النواحي  يف  ال�ضاملة 

الها�ضمية واأجهزتنا االأمنية واجلي�س العربي امل�ضطفوي ووعي املواطن االأردين ووقوفهم 

جميعاً يف خندق الوطن.

كنتيجة جلائحة  العامل  بلدان  كما  الوطن  منها  يعاين  التي  االإقت�ضادية  املع�ضلة   .٣

باالإعتماد  التغّلب عليها  الدولية ميكن  امل�ضاعدات واملنح والقرو�س  واإ�ضمحال  كورونا 

االأر�س  واإ�ضتغال  والتعاونيات  الغذائي  والت�ضنيع  الزراعة  �ضوب  والتوّجه  ال��ذات  على 

بالرثوة النباتية واحليوانية وتوزيع االأرا�ضي على ال�ضباب العاطل عن العمل وتخ�ضي�س 

للحاكورة  والعودة  جناحها  ق�ض�س  بعد  لهم  لتوؤول  فيها  لاإ�ضتثمار  لهم  اأرا�ضي  قطع 

املنزلية وال�ضياحة التعليمية وال�ضياحة العاجية والرعاية ال�ضحية ومزيد من االأفكار 

خارج ال�ضندوق.

٤. املحاوالت االإ�ضرائيلية البائ�ضة ل�ضم غور االأردن و�ضمال البحر امليت واأثر ذلك على 

االأردن واإ�ضاعات اخليار االأردين والوطن البديل كلها هراء وخمططات �ضهيونية بائ�ضة 

االأردنين خلف  اإ�ضرائيل فيها من خال وقوف  الفر�ضة على  ميكن لاأردنين تفويت 

وروؤى  تطلعات  لدعم  والت�ضبيك  الداخلية  اجلبهة  ومتتن  وتعزيز  امللك  جالة  قيادة 

جالة امللك من خال املنظومة العربية واالأمنية والدولية واملجال�س والهيئات الدولية 

برمتها  ال�ضام  عملية  �ضتقّو�س  النها  ذلك  على  االإق��دام  من  اإ�ضرائيل  منع  �ضبيل  على 

وجته�س حل الدولتن وتزيد االإرهاب يف اإقليم ال�ضرق االأو�ضط.

الداخلية  الفتنة  وحم���اوالت  االإجتماعي  التوا�ضل  وت��ن��اح��رات  الكراهية  خطاب   .٥

واخلارجية والعزف على اأوتار االإقليمية واملناطقية والطائفية ال�ضيقة كلها خناجر يف 

خا�ضرة الوطن ال تروق الأي �ضريف اأو خمل�س اأو منتمي لرتاب هذا الوطن؛ ومن يعزف 

على هذه االأوتار فهو خائن ل�ضرف املواطنة واالإن�ضانية وحب الوطن وقيادته.

٦. االإ�ضتثمار املحلي والدويل ودعم امل�ضتثمرين وتقدمي احلوافز والبيئة االإ�ضتثمارية 

الازمة لهم وامل�ضاريع التنموية طريقنا الإيجاد فر�س العمل وت�ضغيل ال�ضباب العاطل عن 

العمل وامل�ضاهمة يف التخفيف من بوؤر الفقر والبطالة بن ال�ضباب اجلامعي الذي باتت 

م�ضاألة املواءمة بن خمرجات التعليم ومدخات �ضوق العمل اأهم مع�ضاته وحتدياته؛ 

االإ�ضرتاتيجية  بات �ضرورة وطنية وفق  واملهني  التقني  التعليم  ولوج عامل  فاإن  ولذلك 

الوطنية لتنمية املوارد الب�ضرية.

٧. هنالك �ضرورة الإيجاد م�ضروع وطني اأردين قابل للتطبيق مبني على اإ�ضرتاتيجيات 

قطاعية وخطط تنفيذية وموؤ�ضرات اأداء وفق خريطة الطريق التي ر�ضمها جالة امللك 

من خال خطابات التكليف ال�ضامية للحكومات وخطابات اإفتتاح جمال�س االأمة واالأوراق 

النقا�ضية امللكية؛ هذا امل�ضروع يراعي خ�ضو�ضيات املحافظات واإبداعات �ضبابها والتاأكيد 

على االإنتماء لاأر�س االأردنية والوالء جلالة امللك.

وفق حل  املنطقة  يف  واال�ضتقرار  ال�ضام  اإح��ال  اإىل  ال�ضاعية  امللك  ٨. جهود جالة 

الدولتن مقّدرة، ودفاعه امل�ضتمر عن حقوق ال�ضعب الفل�ضطيني الإقامة دولتهم القابلة 

للحياة ثابت وطني اأردين را�ضخ، والو�ضاية الها�ضمية على املقد�ضات االإ�ضامية وامل�ضيحية 

يف القد�س متم�ضكون بها خدمة لاأردن وفل�ضطن؛ وكلنا اأردنيون يف �ضبيل االأردن وكلنا 

فل�ضطينون يف �ضبيل فل�ضطن.

٩. االإ�ضاح ال�ضيا�ضي احلقيقي يكون على االأر�س من خال متثيل حزبي داخل قبة 

الرملان؛ وعلى االأحزاب اإمتاك م�ضاريع تطويرية وتنموية من خال ح�ضورهم حتت 

ال�ضيا�ضية ومن خال  العملية  امل�ضاركة يف  القبة؛ فاالإ�ضاح احلقيقي يكون من خال 

�ضناديق االإقرتاع..

الداعم  الر�ضمي  املوقف  جلانب  ليقف  امل�ضاند  ال�ضعبي  الدعم  ماأ�ض�ضة  مطلوب   .١٠

اأم��ام عمل ممنهج  الفزعويات غري مثمر وال مقبول  املعزز؛ فعامل  امللك  ملواقف جالة 

وال�ضبابية  الدينية  واملنابر  ال�ضباب  ومراكز  وامل��دار���س  كاجلامعات  موؤ�ض�ضاتنا  به  تقوم 

م�ضانداً  واح���داً  �ضفاً  لتقف  موؤ�ض�ضاتنا  ت�ضّبك  اأن  اإىل  ونتطلع  وغ��ريه��ا؛  واالإع��ام��ي��ة 

للتطلعات امللكية الداعمة للمواطن االأردين وتعزيز رفاهه ومنعته واأمنه واإ�ضتقراره.

ب�ضراحة: نحتاج حلواريات تت�ضع اأفقياً وعمودياً لتاقح االأفكار والتقّرب من بع�ضنا 

لتجاوز االأزمات والتحديات اأّنى كانت؛ فاالأردن امل�ضتقر واالآمن يف ظل قيادتنا الها�ضمية 

احلكيمة م�ضدر فخرنا واإعتزازنا على �ضبيل منعته وحمايته؛ ونتطّلع ملزيد من لقاءات 

احلوار مع رجاالت الوطن كاأمثال دولة ال�ضيد في�ضل الفايز للتناغم على حّب الوطن 

وقيادته الها�ضمية.

د. محمد طالب عبيدات

 حوارية رئيس مجلس 
األعيان في زمن كورونا

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

وزير الداخلية يجري تشكيالت إدارية  

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

االنباط-عمان

االأم��ري مرعد بن رعد  �ضمو  حتت رعاية 

االأ�ضخا�س  حل��ق��وق  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س 

ذوي االإعاقة ، وبح�ضور ال�ضفرية اال�ضبانية 

يف االأردن ال�ضيدة ارانثاثو بانيون دابالو�س ، 

ووزيرال�ضوؤون ال�ضيا�ضية والرملانية املهند�س 

مفو�ضي  جمل�س  وع�ضو  امل��ع��اي��ط��ة،  مو�ضى 

زهري  ال��دك��ت��ور  لانتخاب  امل�ضتقلة  الهيئة 

اإن�ضان حلقوق  ابو فار�س ،اأطلقت جمعية انا 

،ب��ال�����ض��راك��ة مع  االأ���ض��خ��ا���س ذوي االإع���اق���ة 

امل��دين  املجتمع  لتنمية  ن�ضارك  نحن  مركز 

 “ امل�ضاركة  حقي  الأن���ه   “ الوطنية   احلملة 

�ضمن اأن�ضطة م�ضروع تعزيز قدرات موؤ�ض�ضات 

املجتمع املدين لتح�ضن االأداء الرملاين ،التي 

من  االأ���ض��خ��ا���س  م�ضاركة  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف 

ذوي االعاقة يف احلياة ال�ضيا�ضية عن طريق 

بناء قاعدة بيانات لهم على م�ضتوى اململكة 

لاأ�ضخا�س  �ضديقة  اإق��رتاع  مراكز  ،واإيجاد 

ذوي االعاقة يف كافة الدوار االنتخابية .

اأ�����ض����ار رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س االأع����ل����ى حل��ق��وق 

االأ�ضخا�س ذوي االإعاقة �ضمو االأمري مرعد 

بن رع��د اإىل اأهمية ه��ذه احلملة ودوره���ا يف 

ذوي  لاأ�ضخا�س  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  تعزيز 

اأم  ناخبن  ك��ان��وا  ،���ض��واء  االأردن  يف  االإع��اق��ة 

م�ضاركة  ن�ضبة  اأن  �ضموه  ،وق����ال  مر�ضحن 

االن��ت��خ��اب��ات  االع���اق���ة يف  ذوي  اال���ض��خ��ا���س 

خ��ال  ج����داً  قليلة  ك��ان��ت  اأ���ض��ك��ال��ه��ا  بجميع 

ن�ضبة  ت��ك��ون  اأن  ون�ضعى  امل��ا���ض��ي��ة،  ال�����ض��ن��وات 

القادمة  ال�ضنوات  يف  باالنتخابات  امل�ضاركة 

و   ، اأم مر�ضحن  ناخبن  ك��ان��وا  ���ض��واء  اأك���ر 

بالعمل  ع��ال��ي��ا وج��دي��ة  ذل���ك ج��ه��دا  يتطلب 

ويجب على كل اجلهات املعنية التعاون حتى 

نحقق هذا الهدف معاً 

واأكد �ضموه اأنه علينا واجب كبري يف توفري 

االإعاقة  وتقدمي اخلدمات لاأ�ضخا�س ذوي 

بالعملية  بامل�ضاركة  لهم  الفر�ضة  الإت��اح��ة   ،

اال�ضخا�س  م�ضاركة  ن�ضبة  واأن   ، االإنتخابية 

ذوي االعاقة �ضرتتفع يف حال كنا جادين يف 

عملنا من خال هذه احلملة ،التي �ضتمكنهم 

من اخلو�س يف امل�ضاركة ال�ضيا�ضية من خال 

حق االنتخاب .

وا�ضتعر�س �ضموه ق�ضة جناح بر�ضلونة يف 

التعامل مع االأ�ضخا�س ذوي االإعاقة اإذ اأنهم 

يعي�ضون حياة كرمية هناك و�ضوتهم م�ضموع 

احلياة  جوانب  جميع  يف  امل�ضاركة  حق  ولهم 

العامة ،ومتنى اأن ن�ضل قريباً لهذا امل�ضتوى 

من التميز.

وينهاية حديثه اعلن اإطاق مبادرة “الأنه 

حقي امل�ضاركة«.

ال�ضيا�ضية  ال�ضوؤون  من ناحيته قال وزي��ر 

وال��رمل��ان��ي��ة امل��ه��ن��د���س م��و���ض��ى امل��ع��اي��ط��ة: اإن 

احلكومة االأردنية ،ووزارة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية 

وال���رمل���ان���ي���ة م��ع��ن��ي��ة ب��ال��ت��م��ك��ن ال�����ض��ي��ا���ض��ي 

للمجتمع كاما ،وزيادة م�ضاركته يف العملية 

وبتوجيهات  االن��ت��خ��اب��ات  خا�ضة  ال�ضيا�ضية 

ال���وزارة لديها عديد  اأن  اإىل  ، م�ضريا  ملكية 

من الرامج املعنية بتو�ضيع م�ضاركة املجتمع 

يف االنتخابات ،وبالرتكيز على ال�ضباب واملراأة 

وذوي االإعاقة يف خمتلف انحاء اململكة.

واأ�ضاف املعايطة اىل دور الوزارة يف تغيري 

عر  االإع��اق��ة  ذوي  لفئة  النمطية  ال�����ض��ورة 

توعية املجتمع ،باأن هذه الفئة هم جزٌء من 

وعليه  احل��ق��وق  ك��ام��ل  ل��ه  االأردين،  املجتمع 

واج��ب��ات ،وان ك��ان ه��ن��اك م��ا مييزهم يجب 

لدعمهم  اإي���ج���اب���ي  ال��ت��م��ي��ي��ز  ه����ذا  ي��ك��ون  اأن 

وم�ضاندتهم.

واأ���ض��اد ال��وزي��ر ب��دور احلكومة جت��اه ذوي 

االإع���اق���ة ح��ي��ث ن�����س ق��ان��ون رق���م 20 ل�سنة 

الفئة  هذه  اإ�ضراك  يجب  اأن��ه  على   2017
ومبختلف  وال���ل���ق���اءات  االأن�����ض��ط��ة  ك���اف���ة  يف 

املجاالت بال�ضراكة مع املجل�س االأعلى حلقوق 

االأ�ضخا�س ذوي االإعاقة.

ونوه الوزير اأن اخلطة الوطنية ال�ضاملة 

مبحاورها الثاث ،توؤكد على اأهمية امل�ضاركة 

الكاملة لاأ�ضخا�س ذوي االإعاقة ،موؤكدا على 

واالقت�ضادية  وال�ضيا�ضية  املدنية  حقوقهم 

اأن  اإىل  م�����ض��ريا  وال��ث��ق��اف��ي��ة،  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

احلكومة تتابع ما ورد لها من تو�ضيات حول 

تقرير اململكة لا�ضتعرا�س الدوري ال�ضامل 

االإع��اق��ة  ذوي  االأ���ض��خ��ا���س  م�ضاركة  لتعزيز 

،ومنحهم فر�ضة امل�ضاركة بعملية �ضنع القرار 

بتكاتف كافة اجلهود وب�ضراكة حقيقية بن 

احلكومة واملجتمع املدين.

ق��ال ع�ضو جمل�س مفو�ضي  وم��ن جانبه 

الهيئة امل�ضتقلة لانتخاب الدكتور زهري ابو 

فار�س

لتجهيز  ك��ام��ًا  ا�ضتعداد  على  الهيئة  اإن 

اململكة  حمافظات  كافة  يف  االق���رتاع  مراكز 

ت�ضمن  اتفاقية  توقيع  �ضيتم  باأنه  واأ�ضاف   ،

املح�ضلة  يف  ت�ضتهدف  ال��ب��ن��ود  م��ن  ال��ع��دي��د 

ذوي  لاأ�ضخا�س  الرملانية  امل�ضاركة  تعزيز 

االعاقة وتوفري ٢٣ مركزا منوذجيا لهم حيث 

لكل دائرة مركز يتوافر فيه جميع اخلدمات 

للتقليل من التحديات التي تواجههم .

اأك��دت ال�ضفرية االإ�ضبانية يف  ومن جهتها 

ا�ضبانيا  ،اأن  دابالو�س  بانيون  ارانثاثو  االأردن 

ت�ضعى لتعزيز الدميقراطية ،وتتحق باإلتزام 

امل�����دين، ون�����ض��ع��ى لتعزيز  امل��ج��ت��م��ع  وج���ه���ود 

للو�ضول  وال���ق���ان���ون  ال��دمي��ق��راط��ي  احل��ك��م 

وبناء  احلكومة  حددتها  التي  االه���داف  اىل 

جم��ت��م��ع م��ت��ن��ام��ي، م��و���ض��ح��ة ال��رتك��ي��ز على 

قدراتهم  وت��ع��زي��ز  امل���دين  املجتمع  منظمات 

للتاأثري وامل�ضاركة يف احلياة ال�ضيا�ضية وخا�ضة 

 ، االإعاقة  للن�ضاء وال�ضباب واالأ�ضخا�س ذوي 

واأ�ضارت ان اأولوية ال�ضفارة  ب�ضكل اأ�ضا�ضي هو 

ذوي  االأ�ضخا�س  وخ�ضو�ضاً  االإن�ضان  حقوق 

االإعاقة و الرتكيزعلى م�ضاركتهم يف احلياة 

ال�ضيا�ضية ب�ضكل خا�س واحلياة العامة ب�ضكٍل 

عام،واإن هدفهم االأ�ضا�ضي هو تعزيز التما�ضك 

احلكومة  مع  بالتعاون  االأردن  يف  املجتمعي  

االأردنية ، بحيث ي�ضبح املجتمع االأردين اأكرث 

تكيفاً و�ضموداً اأمام التحديات املختلفة .

وحتدثت رئي�ضة جمعية انا اإن�ضان ال�ضيدة 

اأن  ،وخا�ضة  امل�ضروع  اأهمية  عن  ياغي  اآ�ضيا 

ق���درات  ث��ق��ت��ه �ضعيفة يف  ي����زال  امل��ج��ت��م��ع ال 

�ضواء كان االقرتاع  اال�ضخا�س ذوي االعاقة 

او الرت�ضح ، لذلك �ضيت�ضمن امل�ضروع العديد 

من االن�ضطة التي يحتم على اجلميع ا�ضراك 

وادم��اج اال�ضخا�س ذوي االعاقة كونه هناك 

املتطلبات  ت��وف��ري  يف  وحم��ل��ي  دويل  ت��وج��ه 

التي تكفل لنا امل�ضاركة ال�ضيا�ضية على الوجه 

االكمل دون اي نق�س او عدم م�ضاواة .

واأكد املديرالعام ملركز نحن ن�ضارك ال�ضيد 

االعتماد  م��ن خ��ال  اأن���ه  حم��م��ود �ضبيحات 

على قاعدة البيانات الوطنية لذوي االإعاقة 

�ضنتمكن من اإحداث التغيري املن�ضود واإعطاء 

اأك���ر ع���دد مم��ك��ن م��ن ذوي االإع���اق���ة حقهم 

ومتكينهم  ال�ضيا�ضية  احلياة  يف  امل�ضاركة  يف 

واأ���ض��اد   ، يف املجتمع م��ن خ��ال دجمهم فيه 

امللك  جالة  اأحدثها  التي  النوعية  بالنقلة 

االأ�ضخا�س  م��ع  التعامل  واآل��ي��ة  منهجية  يف 

ذوي االإعاقة يف عديد من النواحي ال�ضيا�ضية 

واالقت�ضادية واالجتماعية .

االنباط-عمان

اأج������رى وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ���ض��ام��ة 

ح���م���اد ام�������س االإث����ن����ن ، ع������ددا م��ن 

ال��ت�����ض��ك��ي��ات االإداري���������ة يف ال������وزارة  

مت�ضرفن  وت��ع��ي��ن  ت��رف��ي��ع  ���ض��م��ل��ت 

اأق�ضية. ومدراء 

ع��دد  ت��رف��ي��ع  الت�ضكيات  و�ضملت 

م����ن م�������دراء االق�������ض���ي���ة وت��ع��ي��ي��ن��ه��م 

ام�س  من  اعتبارا  مت�ضرف  بوظيفة 

االث��ن��ن وه��م اك���رم اخل��وال��دة ول��وؤي 

ال��ب��ط��اي��ن��ة وع��ل��ي ال���زي���دان وحم��م��ود 

الرفوع و�ضعد العبدالات.

ك����م����ا ����ض���م���ل���ت ت���ع���ي���ن ع�������دد م��ن 

وزارة  ك��ادر  م��ن  االإداري����ن  املوظفن 

ال���داخ���ل���ي���ة ب��وظ��ي��ف��ة م���دي���ر ق�����ض��اء 

اعتبارا من اليوم الثاثاء ، وهم عناد 

ال��ط��ورة  ال�ضياب ورن��ا  ول��ي��ث  اخل��ن��ان 

اخلوالدة  و�ضالح  بن طريف  واجمد 

و�ضليم احلجايا وخملد خ�ضمان.

االنباط- عمان 

اأع��ل��ن ���ض��ن��دوق االأم����ان مل�ضتقبل االأي��ت��ام، 

للتعليم  ران��ي��ا  امللكة  موؤ�ض�ضة  م��ب��ادرات  اأح��د 

تعاون  اتفاقية  توقيع  عن  والتنمية، موؤخراً 

وتفاهم م�ضرتك مع �ضركة “طلبات”، اأكر 

م��ن�����ض��ة ل��ط��ل��ب ال��ط��ع��ام ع���ر االإن����رتن����ت يف 

�ضندوق  ع��ام  مدير  من  كل  وقعها  املنطقة، 

االأم��ان مل�ضتقبل االأيتام نور احلمود، واملدير 

�ضراج،  ها  االأردن  “طلبات”  ل�ضركة  العام 

باإن�ضاء خدمة  ال�ضركة  حيث تقوم مبوجبها 

ل��دع��م  “طلبات”  م���وق���ع  ع��ل��ى  خم�����ض�����ض��ة 

خمتلف حمات الترع اخلا�ضة بال�ضندوق.

مع  بالتما�ضي  االتفاقية  توقيع  وي��اأت��ي   

ا�ضرتاتيجية �ضندوق االأمان مل�ضتقبل االأيتام 

يف  املجتمع  فئات  كافة  باإ�ضراك  يتعلق  فيما 

امل�ضاهمة بتوفري تعليم عايل امل�ضتوى لل�ضباب 

ال�ضندوق  ب��رام��ج  م��ن  املنتفعن  وال�����ض��اب��ات 

والعملية  ال�ضخ�ضية  ب��امل��ه��ارات  وت�ضليحهم 

واملهنية الازمة لدخول �ضوق العمل و�ضمان 

تاأهيلهم  ج��ان��ب  اإىل  ل��ه��م،  اأف�����ض��ل  م�ضتقبل 

ليكونوا اأفراداً منتجن وقادرين على اإحداث 

اأثر اإيجابي يف جمتمعاتهم. 

 ويف تعليٍق لها على هذه االتفاقية اأ�ضادت 

ال�ضندوق  يجمع  ال���ذي  ب��ال��ت��ع��اون  احل��م��ود 

ب�ضركة “طلبات”، االأمر الذي يعك�س اإميان 

يف  االأم���ان  �ضندوق  ور�ضالة  ب��روؤي��ة  ال�ضركة 

عن  معربًة  لاأيتام،  اأف�ضل  م�ضتقبل  توفري 

املجتمع مبختلف قطاعاته  التفات  اأملها يف 

وذل��ك  االأم������ان،  ���ض��ن��دوق  ملنتفعي  واأف�������راده 

ن���ظ���راً الأه���م���ي���ة دع����م االأي����ت����ام خ����ال ف��رتة 

�ضن  وو�ضولهم  الرعاية  دور  م��ن  تخرجهم 

معرتك  ل��دخ��ول  ا���ض��ت��ع��داداً  ع�ضرة  الثامنة 

احلمود  واأّك��دت  والعملية.  الدرا�ضية  احلياة 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

توفري  �ضبيل  يف  امل��دين  املجتمع  وموؤ�ض�ضات 

الدعم الازم للمنتفعن، عدا عن اال�ضتفادة 

م���ن خ���رات���ه���م الإث�������راء م��ع��رف��ة امل��ن��ت��ف��ع��ن 

امل�ضتقبل  ب��وظ��ائ��ف  يتعلق  فيما  وب��االأخ�����س 

على  للمناف�ضة  اكت�ضابها  ال���ازم  وامل��ه��ارات 

تلك الوظائف.

 وبدورها، عّرت ها �ضراج عن �ضعادتها 

“نحن يف  ق��ائ��ل��ة:  االت��ف��اق��ي��ة،  ه���ذه  بتوقيع 

ال����دوام  ع��ل��ى  “طلبات” م��ل��ت��زم��ون  ���ض��رك��ة 

�ضيا�ضة  م��ن  ان��ط��اق��اً  ملجتمعاتنا  بالعطاء 

امل�ضاركة املجتمعية التي نتبعها، ونحن على 

ا���ض��ت��ع��داد ت���ام ل��ت��ق��دمي ك��ل اأن����واع امل�����ض��اع��دة، 

ال�ضدد،  ه��ذا  ويف  امل��ت��اح��ة.  ال��ط��رق  وبجميع 

واإبداعية  بتزويد حلول مبتكرة  قيامنا  فاإن 

وع��م��ل��ي��ة ل��ارت��ق��اء ب��ك��ف��اءة ع��م��ل��ي��ة ال��ت��رع 

وج��ع��ل��ه��ا اأك����رث ���ض��ا���ض��ة و���ض��ه��ول��ة ي��ع��ّد من 

الإن�����ض��اء  ال��ه��ادف��ة  ا�ضرتاتيجيتنا  اأ���ض��ا���ض��ي��ات 

ال�������ض���راك���ات ال��ن��اج��ح��ة م���ع امل��ن��ظ��م��ات غري 

االإن�ضانية،  امل��ج��االت  يف  العاملة  احلكومية 

وامل�ضتهلكن على حد �ضواء«.

االأيتام  مل�ضتقبل  االأم��ان  �ضندوق  ويعمل   

على دعم ال�ضباب وال�ضابات االأيتام يف جميع 

اأن���ح���اء امل��م��ل��ك��ة م���ن خ���ال ت��وف��ري التعليم 

االأك�����ادمي�����ي وامل���ه���ن���ي وم�������ض���اري���ف امل��ع��ي�����ض��ة 

خدمات  اإىل  باالإ�ضافة  ال�ضحي،  وال��ت��اأم��ن 

االإر����ض���اد وال��ت��وج��ي��ه وت��ط��وي��ر ال����ذات وب��ن��اء 

ال��ق��درات على ام��ت��داد ف��رتة ال��درا���ض��ة، حيث 

اأك���رث من  ال��ي��وم  ب��راجم��ه حتى  ا�ضتفاد م��ن 

ويتيمة. 4،000 يتيماً 

 آل البيت توقع مذكرة تفاهم مع 
جامعة نزوى 

االنباط- املفرق

االأ�ضتاذ  البيت  اآل  جامعة  رئي�س  وقع 

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 ���ض��ل��ط��ن��ة 

بن خلفان  اأحمد  الدكتور  االأ�ضتاذ  عمان 

التعاون  اأوا�ضر  توثيق  بهدف  الرواحي 

ال���ع���ل���م���ي وال����ث����ق����ايف ب�����ن اجل���ام���ع���ت���ن 

البحث  ال��ت��ع��اون يف جم���االت  وت�����ض��ج��ي��ع 

العلمي والتعليم والتبادل االأكادميي .

اعداد  التعاون يف  املذكرة على  وتن�س 

وتنفيذ م�ضاريع بحثية م�ضرتكة وتنظيم 

ال��ن��دوات وال��ور���س وامل��وؤمت��رات امل�ضرتكة 

يف جم����االت ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ون��ت��ائ��ج��ه 

وت����ب����ادل ال���وث���ائ���ق واالأب�����ح�����اث وت���ب���ادل 

بن  والباحثن  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء 

والفنين  الباحثن  وت��دري��ب  الطرفن 

يف املجاالت العلمية ودعوة الباحثن من 

املجاالت  والن�ضر يف  للم�ضاركة  الطرفن 

العلمية.

الثالثاء   14/ 7 / 2020
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االنباط - برتا

للأفراد  م��لزم��اً  قريناً  الكمامة  باتت   

رقم  ال��دف��اع  اأم��ر  تعليمات  فر�ضت  اأن  بعد 

11 ل�ضنة 2020 ارتداء الكمامات للحد من 

انتقال فريو�س كورونا.

ف��ف��ي ال���وق���ت ال�����ذي ي��ع��ت��ر ف��ي��ه ان��ت��اج 

لالقت�ضاد  مهما  راف���دا  حمليا  ال��ك��م��ام��ات 

الكمامات  مع  التعامل  �ضوء  ف��ان  الوطني، 

ال��ع��دوى  انت�ضار  اىل  ي���وؤدي  ق��د  امل�ضتعملة 

ل��ي�����س م��ن ك��وف��ي��د 19 ف��ح�����ض��ب، وامن����ا من 

اي�ضا،  خطرية  تكون  قد  اأخ��رى  فريو�ضات 

بح�ضب خمت�ضني.

يف  كمامة  8ر1مليون  نحو  الأردن  ينتج 

اليوم، وي�ضدر نحو 50 مليون لدول العامل، 

ال�ضناعة  لوزير  �ضابقة  ت�ضريحات  بح�ضب 

والتجارة والتموين طارق احلموري.

اخل���ب���ري الق���ت�������ض���ادي خ���ال���د ال��زب��ي��دي 

ي���ق���ول، اإن و���ض��ائ��ل ال���وق���اي���ة م���ن ك���ورون���ا 

لالقت�ضاد  راف��دا  باتت  الكمامات  ول�ضيما 

م��وازن��ة  لها  ا�ضبح  ان��ه  مو�ضحا  ال��وط��ن��ي، 

وال�ضركات  احل��ك��وم��ة  قبل  م��ن  خم�ض�ضة 

الأ���ض��رة  م�ضتوى  وعلى  وامل���ولت  واملطاعم 

والأفراد بعد اأن كان ارتداوؤها يقت�ضر على 

الكوادر الطبية فقط. 

يف  ���ض��ب��اق��ا  ب����ات  الأردن  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

اثبتت  حيث  وت�ضديرها  الكمامات  �ضناعة 

ال�ضركات املحلية ريادتها يف هذا املجال من 

الكاملة  الإنتاجية  بطاقتها  عملها  خ��الل 

لل�ضوق  الأول��وي��ة  ومنحها  الأزم����ة،  خ��الل 

ما  الثانية  بالدرجة  الت�ضدير  ث��ّم  املحلي 

وف���ر ف��ر���س ع��م��ل وع��م��الت اأج��ن��ب��ي��ة ج��راء 

الت�ضدير من هذا املنتج. 

ال���داوود  ع��وين  القت�ضادي  املحلل  وق��ال 

مهما،  وطنيا  منتجا  ا�ضبحت  الكمامات  اإن 

ال�ضوق  حاجة  تغطية  ا�ضتطعنا  اننا  بدليل 

م��ل��ي��ون كمامة   50 ن��ح��و  وت�����ض��دي��ر  امل��ح��ل��ي 

اإىل اخل���ارج. وا���ض��ار اىل امي��ان جاللة امللك 

وظهر  الوطنية،  بامل�ضانع  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

اثبتت  اذ  زي��ارة جاللته لها،  ذل��ك جليا بعد 

امل�����ض��ان��ع ك��ف��اءة وق����درة ع��ل��ى اي��ج��اد ا���ض��واق 

جديدة للم�ضتلزمات الطبية وتغطية حاجة 

دول متقدمة �ضناعيا من الكمامات ما ا�ضهم 

برفد القت�ضاد الوطني بالعمالت ال�ضعبة. 

اأن ا���ض��ت��خ��دام ال��ك��م��ام��ات اوج���د  ورغ����م 

ف��ر���س ع��م��ل وح���رك م��اك��ن��ة ع��م��ل امل�ضانع 

خمت�ضني  اأن  اإل  الوطني  القت�ضاد  ورف��د 

حذروا من طرح البع�س للكمامات ع�ضوائيا 

ب���ع���ي���دا ع����ن ال�������ض���ل���وك ال�����ض��ح��ي ال�����ض��ل��ي��م 

وحت��ول��ه��ا م��ن دره���م وق��اي��ة م��ن الفريو�س 

اإىل م�ضدر للعدوى يقودنا لقنطار عالج. 

ال��ن��اط��ق الع���الم���ي ب��ا���ض��م ام��ان��ة عمان 

تزويد  ق��ال:« مت  الرحامنة  نا�ضر  الكرى 

ال��ع��م��ال ال���ذي���ن ي��ت��ع��ام��ل��ون م���ع ال��ن��ف��اي��ات 

اأو ال�����ض��رف ال�����ض��ح��ي مب��ع��دات  ال��ب�����ض��ري��ة 

الوقاية ال�ضخ�ضية املنا�ضبة، م�ضيفا انه مت 

تدريبهم على التعامل مع الكمامات املتلفة، 

للماء  املقاومة  القفازات  ارت��داء  من خالل 

والتاأكد من عدم وجود ثقوب بها وتغيريها 

ان ك��ان��ت غ��ري ���ض��احل��ة، ا���ض��اف��ة اىل اإزال���ة 

القفازات بحذر وجتنب مالم�ضتها للجلد، 

اأو منطقة الوجه اأو العينني اأو الأنف. ونوه 

ال���واق���ع ع��ل��ى عاتق  ال��وق��ائ��ي  اإىل اجل��ان��ب 

من  بالتخل�س  ال�ضليم  بالتعامل  امل��واط��ن 

يف  وتخزينها  جمعها  خ��الل  من  الكمامات 

بعيدة عن  وابقائها  الغ��الق،  كي�س حمكم 

ب��احل��اوي��ات  ث��م و�ضعها  م��ت��ن��اول الأط���ف���ال 

املخ�ض�ضة.

ع���ام���ل ال����وط����ن ل�����دى الأم�����ان�����ة ج��م��ع��ة 

ع�ضرات  يوميا  يجمع  ال���ذي  امل��ج��ي��د،  عبد 

الوعي يف  اأن  اأك��د  ال�����ض��وارع،  الكمامات من 

ال��ك��م��ام��ات املتلفة ه��و ال��ذي  ال��ت��ع��ام��ل م��ع 

زم��الءه  منا�ضدا  واأ���ض��رت��ه،  ال��ع��ام��ل  يحمي 

اللتزام بتعليمات الأمانة.

ت��اج��ر اخل����ردة اح��م��د زي����اد م��ن مدينة 

اإرب�����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��ني اأك���وام 

اخل�����ردة وج��م��ع��ه��ا م���ن ج���وان���ب ال��ط��رق��ات 

واحلاويات ورغم علمه بخطورة الكمامات، 

اإل اأنه يوؤكد عدم التزامه بارتداء الكمامة.

وح���ذر م�����ض��وؤول م��ل��ف ك��ورون��ا يف اقليم 

الهياجنة من خطر  الدكتور وائل  ال�ضمال 

الكمامات على جتار اخلردة وعمال الوطن 

على  م�ضددا  معها،  يوميا  يتعاملون  ال��ذي 

����ض���رورة ت��وع��ي��ت��ه��م م���ن خ���الل م��وؤ���ض�����ض��ات 

امل����دين. و���ض��دد ع��ل��ى ���ض��رورة درء  املجتمع 

خ��ط��ر ال��ك��م��ام��ة، وذل����ك ب��ع��دم ال��ق��ائ��ه��ا يف 

دون  با�ضتهتار  معها  ال��ت��ع��ام��ل  او  ال�����ض��ارع 

اأن رم��ي  ���ض��ل��ي��م، لف��ت��ا اإىل  ���ض��ل��وك ���ض��ح��ي 

كبرية  خ��ط��ورة  ي�ضكل  بال�ضارع  الكمامات 

حيث يحتمل ان حتمل الكمامة فريو�ضات 

19، م���ا ي��ع��ر���س امل��واط��ن��ني  غ���ري ك��وف��ي��د 

للخطر.

وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة ���ض��ال��ح اخل��راب�����ض��ة اأ���ض��ار 

ال��وزارة وبالتعاون مع كوادر  ك��وادر  اأن  اإىل 

املحافظات  امل�ضرتكة يف  جمال�س اخلدمات 

وال���ب���ل���دي���ات اط���ل���ق���ت احل���م���ل���ة ال��وط��ن��ي��ة 

بجمع  اخلا�ضة  ال�ضفراء  الأكيا�س  لتوزيع 

جميع  يف  امل�ضتخدمة  والكمامات  القفازات 

يف  اطلقت  احلملة  ان  واو���ض��ح  املحافظات، 

مع  وب��ال��ت��ع��اون  اململكة،  حم��اف��ظ��ات  جميع 

اإىل  لي�ضار  متطوعة  خا�ضة  وطنية  �ضركة 

نقلها ب��و���ض��ائ��ل ن��ق��ل خ��ا���ض��ة، واي��داع��ه��ا يف 

اخلا�س  الطبية  النفايات  معاجلة  م��رك��ز 

بال�ضركة، والتعامل معها بطريقة التقطيع 

للبيئة  �ضديقة  ط��ري��ق��ة  وه���ي  وال��ت��ع��ق��ي��م، 

ودون مل�ضها من قبل العاملني.

ال�ضحة  وزارة  يف  ك��ورون��ا  ملف  م�ضوؤول 

الكمامات  ان  ق��ال  ا�ضحق،  عدنان  الدكتور 

وال��ك��وادر  امل�����ض��اب��ني  ق��ب��ل  م��ن  امل�ضتخدمة 

ال��ط��ب��ي��ة ت��ع��ت��ر م����ن ال���ن���ف���اي���ات ال��ط��ب��ي��ة 

خالل  م��ن  معها  التعامل  وي��ت��م  اخل��ط��رة، 

املتبعة بو�ضعها  امل�ضت�ضفيات وح�ضب اللية 

امل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات،  امل���ت���وف���رة يف  يف احل����ارق����ات 

ال��ن��ف��اي��ات جت��م��ع م��ن كل  ه���ذه  ان  م�ضيفا 

ب��اأك��ي��ا���س خ��ا���ض��ة، وت��ر���ض��ل ب�ضيارة  ال��غ��رف 

ال��ن��ف��اي��ات ال��ط��ب��ي��ة اخل��ا���ض��ة اىل امل��ح��رق��ة 

للتخل�س منها بطريقة �ضحيحة.

املتطوعة نريي�ضا اأبو حنا، قالت اإن خطر 

ال��ك��م��ام��ات امل��ل��ق��اة ع�����ض��وائ��ي��ا ع��ل��ى ج��وان��ب 

الطرقات فر�س علينا اطالق حملة »دي- 

ل����رت« ال���ت���ي ت���ه���دف اىل ج��م��ع ال��ك��م��ام��ات 

اىل  م�ضرية  ال�ضوارع،  يف  امللقاة  والقفازات 

اأنها تفاجاأت من كمية الكمامات والقفازات 

الكبرية امللقاة بال�ضوارع .

علينا  ف��ر���ض��ت  ك���ورون���ا  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 

بقانون  التزاما  بالكمامات،  جديدا  تقيدا 

يف  املتلفة  الكمامات  ال��ق��اء  اأن  اإل  ال��دف��اع، 

ال�ضوارع، يعر�س املواطنني خلطر الإ�ضابة 

بكورونا اأو باأي فريو�س اآخر.

توعية  اىل  التطوعية  امل��ب��ادرة  وه��دف��ت 

النا�س من خالل حتويل الظاهرة ال�ضلبية 

اإىل  الكمامات  ا�ضتخدام  ع��ن  جنمت  التي 

م��ن��ج��ز ت��ط��وع��ي ���ض��م ع�����ددا م���ن ال�����ض��ب��اب 

الكمامات  م��ع  تعاملوا  ال��ذي��ن  املتطوعني 

املتلفة بحرفية �ضمن �ضروط التزم بها كل 

امل��ب��ادرة، من خالل توفري  ا�ضهم بهذه  من 

قفازات، وكمامات، ومالقط، وترك م�ضافة 

املتطّوع والأ�ضخا�س من  اأكرث بني  اأو  مرت 

حوله يف ال�ضارع عند العمل على جمع هذه 

النفايات اخلطرة.

االنباط - عمان 

اإداريا  19 حاكما  انتظم ام�س الثنني 

يف دورة تدريبية نظمتها وزارة الداخلية 

بعنوان »اإدارة التغيري«.

وقال اأمني عام الوزارة الدكتور خالد 

الدورة،  اأعمال  افتتاحه  لدى  حمور  اأبو 

لتمكني  ب��ا���ض��ت��م��رار  ت�����ض��ع��ى  ال�����وزارة  اإن 

قدراتهم  وتطوير  وتاأهيلهم  موظفيها 

امل���ع���رف���ي���ة، مب����ا ي����واك����ب امل�������ض���ت���ج���دات 

الوزارة  عمل  ي�ضهدها  التي  والتطورات 

ب����ه����دف جت����وي����د اخل������دم������ات امل���ق���دم���ة 

ل��ل��م��واط��ن��ني وامل����راج����ع����ني، والرت����ق����اء 

يف  الإداري��ني  احلكام  لتمكني  مب�ضتواها 

الوزارة.

يف  ودوره  التغيري  اأهمية  اإىل  واأ���ض��ار 

والرت��ق��اء  الأع���م���ال  حت�ضني خم��رج��ات 

ب��ن��وع��ي��ة ال���ع���م���ل مب����ا ي�����ض��م��ن حت��ق��ي��ق 

الغايات املرجوة والو�ضول اإىل احلكومة 

الإلكرتونية وزيادة م�ضتوى الإنتاجية.

ت�ضعى  ال�����دورة  اأن  ح��م��ور  اأب����و  وب���ني 

كذلك اإىل اطالع امل�ضاركني على اأحدث 

التطورات يف هذا املجال، واآليات حتقيق 

اأه��داف  لتحقيق  التغيري  اإدارة  معايري 

ال�����وزارة ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة وب��ن��اء ق���درات 

احلكام الإداريني وتطويرها.

وتتناول الدورة التي ت�ضتمر ا�ضبوعا، 

ع���دة م��و���ض��وع��ات ح���ول ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات 

وكيفية  القرارات،  واتخاذ  التغيري  اإدارة 

ن���ق���ل اخل�������رات امل�����وج�����ودة يف ال�������وزارة 

اأول  الإداري��������ني  ل��ل��م��وظ��ف��ني واحل����ك����ام 

باأول.

االنباط - عمان 

اكد وزير البيئة ووزير الزراعة املكلف 

حوايل  توفر  اخلراب�ضة،  �ضالح  الدكتور 

امل�ضتوفية  الأغ���ن���ام  م��ن  راأ�����س  ال���ف   450

ل�ضروط الأ�ضحية للعام احلايل، موزعة 

م�ضريا  وامل�ضتورد،  البلدي  ال�ضنف  بني 

معدلتها  �ضمن  �ضتكون  ال�ضعار  ان  اإىل 

للجميع. ومنا�ضبة  ال�ضنوية 

وقال اخلراب�ضة يف بيان �ضحفي ام�س 

الثنني، اإن الوزارة اخذت بعني العتبار 

امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ال���������رثوة احل���ي���وان���ي���ة 

ودمي��وم��ت��ه��ا، حيث ت��ق��در اأع���داد الأغ��ن��ام 

واملاعز  راأ���س،  ماليني   4 بحوايل  املحلية 

 30 باأكرث من مليون راأ�س تغطي حوايل 

اللحوم  من  اململكة  احتياجات  من  باملئة 

ال���ف���رد  احل�����م�����راء. وا�����ض����اف ان ح�����ض��ة 

بحوايل  تقدر  اللحوم  هذه  من  ال�ضنوية 

9 كيلو 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�����ض��دي��ر ح����وايل 

للعملة  كم�ضدر  �ضنويا،  راأ����س  ال��ف   500

120 مليون  التي تدر اكرث من  ال�ضعبة، 

دينار.

وا���ض��اف ان���ه ي��ت��م ذب���ح ح���وايل مليون 

راأ��������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 

الأغ��ن��ام  م��ن  تكميلية  ك��م��ي��ات  ا���ض��ت��رياد 

احل���ي���ة امل�������ض���ت���وردة، ل��ت��غ��ط��ي��ة ذب��ح��ي��ات 

ال��ل��ح��وم خ���الل امل��وا���ض��م امل��خ��ت��ل��ف��ة، منها 

م�����ض��ادر  ان  الأ����ض���ح���ى، لف���ت���ا اىل  ع��ي��د 

ا�ضرتاليا  ب��ني  ت��ت��وزع  امل�ضتوردة  الأغ��ن��ام 

الوزير  واو�ضح  الأوروب��ي.  ودول الحتاد 

للذبح يف عدد  �ضتكون متاحة  الأغنام  ان 

حمافظة  يف  لها،  املخ�ض�ضة  امل��واق��ع  من 

ال���ع���ا����ض���م���ة، وال������ض�����واق ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة يف 

���ض��رورة  اىل  ودع��ا  الأخ����رى.  املحافظات 

للذبح،  املخ�ض�ضة  املواقع  ذبح الغنام يف 

ملعاينة  ب��ي��ط��ري  ف��ي��ه��ا ط��ب��ي��ب  وي��ت��واج��د 

و�ضالمة  و�ضالحيتها  واللحوم  احليوان 

الج�������راءات ال�����ض��ح��ي��ة، ب���الإ����ض���اف���ة اإىل 

املناطق  البيئي يف  الو�ضع  املحافظة على 

املختلفة.

االنباط - عمان 

وال��ب��ح��ث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأع���ل���ن���ت 

ال�������ض���ه���ادات غري  اأن جل��ن��ة م��ع��ادل��ة  ال��ع��ل��م��ي، 

الأردن����ي����ة يف ال������وزارة واف���ق���ت ل��ط��ل��ب��ة درج��ت��ي 

�ضيلتحقون  ال��ذي��ن  وال��ب��ك��ال��وري��و���س  ال��دب��ل��وم 

اأردن��ي��ة  غ��ري  تعليمية  موؤ�ض�ضات  يف  ب��ال��درا���ض��ة 

)الطلبة اجُلدد(، اإ�ضافًة اإىل املوجودين حالياً 

تعليمية  موؤ�ض�ضات  يف  ال��درا���ض��ة  مقاعد  على 

لنظام  وفقاً  الدرا�ضة  اعتماد  على  اأردنية  غري 

التعليم الإلكرتوين عن بعد.

واأو���ض��ح��ت ال����وزارة ان ذل��ك يف ح��ال اأق��رت 

م��وؤ���ض�����ض��ات��ه��م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة »اجل����ام����ع����ات غ��ري 

الأردن�����ي�����ة« ه����ذه ال��ط��ري��ق��ة ك��و���ض��ي��ل��ة وح��ي��دة 

الأول  ال���درا����ض���ي���ني  ال��ف�����ض��ل��ني  يف  ل��ل��ت��دري�����س 

والثاين للعام اجلامعي املقبل 2020 /2021.

وق���ال���ت ال��������وزارة يف ب���ي���ان ام�������س الث���ن���ني، 

اإن�����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�����ض�����ض��ات ال��ع��ل��م��ي��ة، 

من  وثيقة  اإح�����ض��ار  والهند�ضية  والإن�����ض��ان��ي��ة، 

جامعاتهم تبني اأن املوؤ�ض�ضة التعليمية امللتحق 

هذين  يف  التدري�س  اأن  اأق��رت  قد  الطالب  بها 

�ضيكون  اأعاله  املذكورين  الدرا�ضيني  الف�ضلني 

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�����ض��ري، 

وط��ل��ب��ة ط��ب الأ���ض��ن��ان ن��وه��ت ال�����وزارة اإىل ان��ه 

ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة يف م�����ض��ت��وى ال�����ض��ن��وات 

�ضنوات،   6 الدرا�ضة  كانت  »اإذا  الأوىل  الثالث 

اإح�����ض��ار  الأ���ض��ا���ض��ي��ة«،  ال��ط��ب��ي��ة  العلمية  امل����واد 

امللتحق  التعليمية  امل��وؤ���ض�����ض��ة  اأن  ت��ب��ني  وث��ي��ق��ة 

هذين  يف  التدري�س  اأن  اأق��رت  قد  الطالب  بها 

ال��ف�����ض��ل��ني ال��درا���ض��ي��ني ���ض��ي��ك��ون وف���ق���اً لنظام 

الطب  وطلبة  بعد«،  »عن  الإلكرتوين  التعليم 

اخلام�ضة  اأو  الرابعة  ال�ضنة  وم�ضتوى  الب�ضري 

فاإنه  ال�ضريرية«،  الطبية  »العلوم  ال�ضاد�ضة  اأو 

يتوجب عليهم تطبيق التدريب العملي ح�ضب 

وثيقة  واإح�����ض��ار  التعليمية  موؤ�ض�ضته  ق���رارات 

اعتماده  الذي مت  العملي  التدريب  تبني نظام 

يف موؤ�ض�ضته لهذين الف�ضلني الدرا�ضيني.

اأن��ه يتوجب على طلبة طب  ال��وزارة  وبينت 

الأ�ضنان من م�ضتوى ال�ضنة الرابعة واخلام�ضة 

ت��ط��ب��ي��ق ال���ت���دري���ب ال��ع��م��ل��ي ح�����ض��ب ق������رارات 

موؤ�ض�ضته التعليمية واإح�ضار وثيقة تبني نظام 

التدريب العملي الذي مت اعتماده يف موؤ�ض�ضته 

لهذين الف�ضلني الدرا�ضيني.

ك��م��ا ب��ي��ن��ت اأن����ه ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ط��ل��ب��ة دك��ت��ور 

تطبيق  ال�ضاد�ضة  ال�ضنة  م�ضتوى  يف  ال�ضيدلة 

موؤ�ض�ضته  ق�����رارات  ح�����ض��ب  ال��ع��م��ل��ي  ال��ت��دري��ب 

التعليمية، واإح�ضار وثيقة تبني نظام التدريب 

لهذين  موؤ�ض�ضته  اعتماده يف  ال��ذي مت  العملي 

الطلبة  على  »وي��ط��ب��ق  ال��درا���ض��ي��ني،  الف�ضلني 

ال�����ض��ن��وات م��ن الأوىل وح��ت��ى اخل��ام�����ض��ة ما  يف 

يطبق على التخ�ض�ضات العلمية«، كما اأوجبت 

على طلبة التمري�س تطبيق التدريب العملي 

واإح�ضار  التعليمية  موؤ�ض�ضته  ق���رارات  ح�ضب 

وث��ي��ق��ة ت��ب��ني ن��ظ��ام ال���ت���دري���ب ال��ع��م��ل��ي ال���ذي 

الف�ضلني  ل��ه��ذي��ن  م��وؤ���ض�����ض��ت��ه  يف  اع��ت��م��اده  مت 

الدرا�ضيني.

وا���ض��اف��ت ان ه���ذه ال���ق���رارات ال�����ض��ادرة عن 

جلنة معادلة ال�ضهادات غري الأردنية، تاأتي يف 

الطلبة،  م�ضلحة  حتقيق  على  احل��ر���س  اإط���ار 

وت��خ��ف��ي��ف الآث������ار ال�����ض��ل��ب��ي��ة جل��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

ع��ل��ي��ه��م، واإي����ج����اد اإط������ار ق���ان���وين ي�����ض��م��ح لهم 

باملحافظة على ا�ضتمرار �ضجالتهم الأكادميية، 

الأردنية  غري  اجلامعات  يف  درا�ضتهم  ومتابعة 

الذين  الطلبة  خا�ضًة  فيها  قبولهم  مت  التي 

عادوا اإىل اململكة.

وا�ضارت اىل اأن جلنة معادلة ال�ضهادات غري 

دائ���م ملتابعة جميع  ان��ع��ق��اد  الأردن���ي���ة يف ح��ال��ة 

امل�ضتجدات التي تقع �ضمن �ضالحياتها لتخاذ 

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�ضلحة الطلبة.

دورة للحكام اإلداريين بـ »الداخلية« بعنوان »إدارة التغيير«

وزير الزراعة: توفر450 الف أضحية بأسعار مناسبة

اعتماد التعليم عن بعد للطلبة االردنيين بالخارج للعام المقبل
في حال موافقة جامعاتهم

الثالثاء    14  /  7  / 2020

الكمامات رافد لالقتصاد قد يكلف سوء استخدامه قنطار عالج

املحلي

حتت  الهيدروليكية  لالأنظمة  العمل  �ضوائل  يف  الغازات  وتطور  التجويف  يحدث 

يف  ال�ضلبي  مظهرها  املنخف�س.  ال�ضغط  واأهمها   ، نف�ضها  الأ���ض��ب��اب  م��ن  ع��دد  ت��اأث��ري 

بطبيعتها  الظواهر  هذه  تختلف   ، ذلك  ومع  متاًما.  م�ضابه  الهيدروليكية  الأنظمة 

امل��ت��ب��ادل. يف  ال��ت��اأث��ري  ، ومي��ار���ض��ون  البع�س  بع�ضهم  دائ��ًم��ا  ي��راف��ق��ون   ، امل��ادي��ة. عملًيا 

البع�س.  بع�ضها  ب�ضكل م�ضتقل عن   ، ب�ضكل م�ضتقل متاًما  توجد  اأن  ، ميكن  الطبيعة 

هذا العمل مكر�س لدرا�ضة كفاءة م�ضخات املكب�س املحوري يف ظروف جتويف الغاز.

ال��ك��ايف ل�ضمان  ال�����ض��غ��ط غ��ري  ه��و  ال��ه��واء  واإط����الق  للتجويف  ال��رئ��ي�����ض��ي  ال�����ض��ب��ب 

ميت�س  ال��ذي  املكب�س  بعد  بال�ضائل  الأ���ض��ط��وان��ة  م��لء  عملية  يف  التدفق  ا�ضتمرارية 

مرحلة  ب��داي��ة  اإىل  الأ���ض��ط��وان��ات  ت��اأت��ي   ، والتجويف  ال��ه��واء  لتحرير  نتيجة  ال�ضائل. 

خط  يف  ال�ضغط  نب�س  زي��ادة  ي�ضبب  ما  وهو   ، بال�ضائل  جزئًيا  مملوءة  بغرف  احلقن 

التفريغ. ب�ضكل متكرر ، تتطور ظاهرة التجويف عندما متتلئ الأ�ضطوانة ب�ضائل من 

خط ال�ضغط العايل. بعد عبور املوزع النهائي ، ترتبط الأحجام املغلقة لالأ�ضطوانات 

ب��خ��ط ال�����ض��غ��ط. ه���ذا ي����وؤدي اإىل ال��ت��دف��ق ال��ع��ك�����ض��ي ل��ل�����ض��ائ��ل )م���ن خ��ط احل��ق��ن اإىل 

املكاب�س يف حدوث موجات  الهاربة مع  امل�ضاد للطائرة  الت�ضادم  الأ�ضطوانة(. يت�ضبب 

�ضدمة.

يتم احل�ضول على ال�ضيغ التي مت احل�ضول عليها نظرًيا ذات قيمة عملية كبرية يف 

العمل ، لأن التحديد التجريبي لقيمة هام�س التجويف امل�ضموح به وال�ضغط احلرج 

هناك  لي�ضت   ، واحدة  مل�ضخة  التجويف(  تطوير  لبدء  الأق�ضى  احلد  )وهو  للمدخل 

املماثلة.  التذبذبات  ذات  للم�ضخات  وقًتا  ي�ضتغرق  الذي  العمل  بنف�س  للقيام  حاجة 

ح�ضاب  املمكن  ومن   ، عمودها  و�ضرعة  الهند�ضية  اأبعادها  بع�س  معرفة  يكفي  العقد. 

قيم احتياطيات التجويف امل�ضموح بها و�ضغط املدخل احلرج لأي من هذه امل�ضخات.

خ�ضائ�س  على  احل��رج��ة  ال��ن��ق��اط  قيم  ح�ضاب  عند  ال�ضيغ  ه��ذه  ا���ض��ت��خ��دام  ميكن 

ميكنك  الطريقة  بهذه  اأنه  اأي  اآخ��ر.  اإىل  تردد  من  التبديل  عند  للم�ضخة  التجويف 

احل�ضول على �ضل�ضلة من املنحنيات التي يتوافق كل منها مع قيمة معينة لل�ضرعة.

م.عامر الدرابسه 

 التنفيس في مضخة 
حجمية

تشغيل تجريبي لشبكة المياه
 الجديدة بالزرقاء 

االنباط - وكاالت

 قالت �ضركة مياه الردن »مياهنا« اإنها 

الت�ضغيل  احل��ايل،  ال�ضبوع  اأواخ��ر  �ضتبداأ 

لرفع  اجل��دي��دة؛  املياه  ل�ضبكة  التجريبي 

م�ضتوى التزويد املائي، ملناطق حمددة يف 

الزرقاء. حمافظة 

�ضدر  �ضحايف  بيان  يف  ال�ضركة  وبينت 

�ضتبداأ  اإنها  ام�س،  الإعالمي  مكتبها  عن 

ملناطق  التجريبي  الت�ضغيل  الأربعاء،  غدا 

ال�ضبكة اجلديدة. الها�ضمية على 

امل��ائ��ي  ال���ت���وزي���ع  اأدوار  ان  واأو����ض���ح���ت 

���ض��ت�����ض��ب��ح مل��ن��اط��ق احل����ي ال�������ض���رق���ي، حي 

الفيحاء، حي الن�ضر، وغري�ضا، من �ضباح 

ي���وم الأرب����ع����اء اإىل ���ض��ب��اح ي���وم اجل��م��ع��ة، 

منطقة  ال��غ��رب��ي،  احل���ي  اأدوار  و���ض��ت��ك��ون 

ال�ضوق، الدفاع املدين، ام ال�ضليح، اإ�ضكان 

الكويتية،  حي  امل�ضفاة،  اإ�ضكان  احلرارية، 

من  امل�ضانع،  حي  املنخف�س،  ال��دروز  حي 

�ضباح يوم اجلمعة اىل �ضباح يوم الحد، 

اأم�����ا ح���ي ال������دروز ال���ع���ايل ف�����ض��ي��ك��ون من 

�ضباح يوم اجلمعة اإىل �ضباح يوم ال�ضبت.



االقت�صادي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان 

االأردنية  الفو�سفات  مناجم  �سركة  نفت 

لوظائف  للرتويج  اعللان  بللاأي  عاقتها   ،

داخل  اخللرى  �سركات  لدى  او  لديها  �سواء 

اململكة. وخارج 

  وحذرت ال�سركة يف بيان �سحفي ام�س 

مفربكة  اعانات  اي  تللداول  من  االثنني، 

تت�سمن  لللهللا  مللنلل�للسللوبللة  �للسللحلليللحللة  وغللللري 

عن  والعاطلني  للباحثني  وظائف  توفري 

العمل يف خمتلف التخ�س�سات. 

وكللانللت مللواقللع الللتللوا�للسللل االجللتللمللاعللي 

مناجم  ل�سركة  من�سوبا  اعانا  ن�سرت  قد 

الوظائف  من  عدد  توفر  حول  الفو�سفات 

برواتب  اململكة،  وخلللارج  داخللل  �سركات  يف 

واملللتللليلللازات ممللليلللزة، فلليللمللا دعللللا االعللللان 

اللللراغلللبلللني بللالللعللمللل للللللتلل�للسللجلليللل وتللعللبللئللة 

بلليللانللاتللهللم اللل�للسللخلل�للسلليللة علللرب رابللللط وهللمللي 

وغري �سحيح. 

عار  اليها  ن�سب  ما  ان  ال�سركة  واأكللدت   

تلللداول هذا  عللدم  داعلليللة اىل  ال�سحة،  عللن 

النوع من االعانات، وا�ستقاء اي معلومة 

تخ�س ال�سركة من م�سادرها الر�سمية. 

  وقالت اإنها �ستاحق قانونيا وق�سائياً 

و�للسللعللارهللا  اللل�للسللركللة  ا�للسللم  ي�ستغل  مللن  كللل 

للرتويج الإعانات وهمية وغري �سحيحة، 

وكل من يروج ملثل هذه االعانات امل�سللة 

اهداف ومكا�سب �سخ�سية. لتحقيق 

االنباط- عمان 

ا�ستقطب برنامج “اأردننا جنة” لل�سياحة 

ا�سبوعني  خال  م�ساركا،   13231 الداخلية، 

مللن تللفللعلليللل انللطللاق مللو�للسللملله الللثللاين حتت 

مناطق  مللن  بلللدءا   ، بخري”  “اردننا  �للسللعللار 

لي�سمل  وال�سمال  للو�سط  وتو�سعه  اجلنوب، 

اململكة. جميع حمافظات 

وهيئة  واالآثللللللار  اللل�للسلليللاحللة  وزارة  وبلليللنللت 

بللللليلللللان �للسللحللفللي  اللللل�للللسلللليللللاحللللة يف  تلللنللل�لللسللليلللط 

8 االف  يلللزيلللد علللن  امللل�لللس  االثللللنللللني، ان ملللا 

�للسللخلل�للس �لللسلللاركلللوا يف اللللربنلللاملللج ملللن خللال 

االلللكللرتوين  بالتطبيق  مبا�سرة  الت�سجيل 

بللالللربنللامللج،  اخللللا�لللس   »Jannah.jo  «

احللللافلللات  اقلللللتللهللم  ملل�للسللاركللا   5731 مللنللهللم 

الربنامج،  يوفرها  التي  املجانية  ال�سياحية 

�للسلليللاراتللهللم  ا�لللسلللتلللخلللدملللوا  مللل�لللسلللاركلللا  و2359 

واال�سعار  املميزات  من  م�ستفيدين  اخلا�سة، 

اىل  باال�سافة  الربنامج،  �سمن  الت�سجيعية 

�للسللجلللللوا ملللن خلللال مللكللاتللب  5141 ملل�للسللاركللا 

وال�سفر. ال�سياحة 

 494 ان  اىل  والللهلليللئللة  الللللللوزارة  واأ�للللسللللارت 

حلللافلللللللة �لللسللليلللاحللليلللة، اأقلللللللللللت امللللل�للللسللللاركللللني يف 

الللربنللامللج ملللن نللقللاط االنلللطلللاق املللنللتلل�للسللرة 

الللللوجللللهللللات  اىل  امللللللحلللللافلللللظلللللات،  مبلللخلللتلللللللف 

وامللللل�للللسللللارات والللللتللللجللللارب اللل�للسلليللاحلليللة الللتللي 

تعميمها  جللرى  والتي  الربنامج،  يت�سمنها 

مواقع  على  والهيئة  الللللوزارة  من�سات  على 

االجتماعي. التوا�سل 

 “ برنامج  يف  امل�ساركني  اإن  اللللوزارة،  وقللالللت 

من  ي�ستفيدون  بخري”  اردنللنللا   – جنة  اردنللنللا 

يوفرها  التي  الت�سجيعية  واال�للسللعللار  العرو�س 

الللللربنللللامللللج يف امللللطلللاعلللم والللللفللللنللللادق وامللللاكللللن 

الكرك  كافة:  اململكة  حمافظات  يف  اال�ستجمام 

الذهبي  واملثلث  ومللعللان،  والطفيلة،  وال�سوبك 

اجلمال  وام   ،“ العقبة   ، رم  وادي   ، البرتا   “
الر�سا�س  وام  نيبو،  وجبل  ومللاأدبللا،   ، املفرق  يف 

والبحر امليت وجر�س واربد وعجلون وام قي�س.

الفوسفات تنفي عالقاتها بإعالن مفبرك لغايات التوظيف

السياحة: 13231 مشاركا ببرنامج أردننا جنة خالل اسبوعين

انخفاض مساحة األبنية المرخصة بالمملكة خالل الربع 
االول من العام الحالي

الثالثاء   14  /  7  / 2020

االنباط- عمان 

تللوفللري  �لللسلللنلللدوق  ادارة  جمللللل�للس  قللللرر 

اللللربيلللد تللخللفلليلل�للس نلل�للسللبللة امللللرابلللحلللة على 

متويات ال�سندوق اىل 5 باملئة، بدال من 

10 باملئة.

وجللللاء تللخللفلليلل�للس الللنلل�للسللبللة حللر�للسللا من 

القطاعني  بللني  ال�سراكة  على  ال�سندوق 

الوطني  االقت�ساد  ودعم  واخلا�س،  العام 

من خال ت�سجيع اال�سواق، وخدمة اكرب 

�سريحة من ذوي الدخل املحدود.

�سحفي  بلليللان  يف  اللل�للسللنللدوق  واو�لللسلللح 

عللددا  ال�سندوق وقللع  ان  االثللنللني،  املل�للس  

الللتللعللاون مللع جمموعة من  مللن مللذكللرات 

ال�سندوق  يقوم  حيث  الكربى،  ال�سركات 

مبللوجللبللهللا بللتللمللويللل مللرابللحللات امللل�للسللرتيللن 

االأ�سا�سية  ال�سلع  من  ال�سركاء  خال  من 

وااللكرتونية. الكهربائية  واالجهزة 

الربيد،  توفري  �سندوق  ان  اىل  ي�سار 

مللوؤ�للسلل�للسللة حللكللوملليللة تللقللبللل ودائلللللع تللوفللري 

اللللعلللملللاء ومتلللنلللح اللللتلللملللويلللل بللالللطللريللقللة 

اال�للللسللللاملللليللللة، حللليلللث تلللتلللمللليلللز بللللل�للسللملللللان 

احلكوملة للمباللغ املودعلة لدى ال�سندوق 

عنلد  اأ�للسللحللابللهللللللللا  اإىل  وردهللللللللا  واأربلللاحلللهلللا 

عللن  النللاجمة  االأربللاح  واإعفلللاء  الطللب، 

الدخلل،  �سريبللة  ملن  املدخلرين  ح�سابات 

املودعللة  املباللغ  على  احلجز  جلواز  وعلدم 

اأو  املللودع  حيلاة  يف  �سلواًء  ال�سندوق  للدى 

بعد وفاته.

ويلللقلللوم اللل�للسللنللدوق بللتللطللبللللليللق اأ�للسللللللللوب 

الللعللملللللل الللللذي يللتللفلللللق واأحلللكلللام اللل�للسللريللعللة 

والتمويل،  االدخللار  حيث  من  اال�سامية 

مما ي�سهم يف االداء التنموي واخلدمي يف 

اإطاري التمويل واالدخار.

صندوق توفير البريد يخفض نسبة المرابحة الى %5

ارتفاع طفيف بأسعار المشتقات 
النفطية عالميا باألسبوع الثاني من تموز

اربد: قطاع الصناعات االنشائية يواجه 
صعوبات تتصل بالعمالة

بورصة عمان تغلق بتداول
 5ر2 مليون سهم

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

االنباط- عمان 

�للسللجلللللت اأ�لللسلللعلللار اللللنلللفلللط وامللل�للسللتللقللات 

النفطية عامليا خال االأ�سبوع الثاين من 

�سهر متوز احلايل، ارتفاعا طفيفا مقارنة 

مع معدل اأ�سعارها يف االأ�سبوع االأول من 

اأعلنتها وزارة  ال�سهر، بح�سب بيانات  ذات 

 الطاقة والرثوة املعدنية، ام�س  االثنني.

اأوكللتللان  البنزين  �سجل  للبيانات  ووفللقللا 

للللللطللن،  دوالر  6ر384  بلللللللغ  �لللسلللعلللرا   90

االأ�للللسللللبللللوع  يف  دوالر  1ر377  مللللقللللابللللل 

2بللاملللئللة،  بلللللغللت  ارتللللفللللاع  وبللنلل�للسللبللة  االأول 

كللمللا ارتلللفلللع �للسللعللر الللبللنللزيللن اأوكللللتللللان 95 

8ر407  اىل  للللللطللن  دوالر  6ر400  مللللن 

8ر1بللاملللئللة. بلغت  ارتللفللاع  وبن�سبة   دوالر 

9ر367  من  ارتفع  فقد  الديزل  �سعر  اأمللا 

للطن  دوالر  6ر371  اىل  للللللطللن  دوالر 

ارتفع  كما   ، 1باملئة  بلغت  ارتفاع  وبن�سبة 

اىل  للللللطللن  دوالرا   334 مللن  الللكللاز  �للسللعللر 

بللاملللئللة.  2 ارتلللفلللاع  وبللنلل�للسللبللة  دوالر   8ر340 

اأملللللا �للسللعللر زيللللت اللللوقلللود فللقللد ارتلللفلللع يف 

للطن  دوالر  3ر249  اىل  الثاين  االأ�سبوع 

اال�سبوع  يف  امل�سجل  ال�سعر  مللع  مللقللارنللة 

6ر233  والللبللالللغ  ال�سهر  نف�س  مللن  االأول 

7ر6بللاملللئللة. بلغت  ارتللفللاع  وبن�سبة   دوالر 

مللللن جلللانلللب اآخلللللللر، ا�للسللتللمللر �للسللعللر اللللغلللاز 

اللللللبلللللرتويل املللل�لللسلللال للل�للسللهللر متلللللوز عللنللد 

ملللع  مللللللقللللللارنللللللة  للللللللللطللللن  دوالرا   345

�لللسلللهلللر حلللللزيلللللران  امللللل�للللسللللجللللل يف  �للللسللللعللللره 

دوالر. 2ر335  بلللللللغ  واللللللللللذي   املللللا�للللسللللي 

وكان �سعر خام برنت قد ارتفع يف االأ�سبوع 

الثاين من متوز احلايل لي�سل اىل 2ر43 

ل�سهر  �سعره  مع  مقارنة  للربميل  دوالر 

حزيران والذي بلغ 9ر42 دوالر

االنباط- برتا

لل�سناعات  الللعللامللة  الللنللقللابللة  طللالللبللت 

االن�سائية يف اإربد بحل اإ�سكاليات العمالة 

وت�سكل  بللالللقللطللاع  تللعللمللل  الللتللي  اللللوافلللدة 

ركيزته االأ�سا�سية، واإعادة النظر بقرارات 

وزارة العمل املت�سلة بها.

وقال رئي�س فرع النقابة يف اإربد موفق 

اإن اللل�للسللعللوبللات والللتللحللديللات  بللنللي هلللاين، 

بلللداأت مع  والللتللي  الللقللطللاع  الللتللي يواجهها 

ازدادت  اأنلللهلللا  اإال  كللللورونللللا،  ازملللللة  بلللدايلللة 

ملغادرة  كنتيجة  القطاع  فتح  بعد  �سعوبة 

علللدد كللبللري ملللن الللعللمللالللة اللللوافلللدة الللتللي 

لها  اللل�للسللمللاح  دون  الللقللطللاع  ع�سب  ت�سكل 

بديلة  وافللدة  عمالة  ا�ستقدام  او  بالعودة 

عنها.

وا�للسللار اىل ان الللنللقللابللة خللاطللبللت وزيللر 

الللعللمللل بللهللذا اخللل�للسللو�للس للللللتللبللاحللث مع 

املنا�سبة  احللول  وو�سع  العمل  ا�سحاب 

التي تعيد عجلة العمل لقطاع االن�ساءات 

كلللللاأحلللللد مللللكللللونللللات الللللقللللطللللاع اللل�للسللنللاعللي 

الرئي�سة.

القطاع  بللنللي هللاين ان حتللديللات  واكلللد 

العمالة  مبللغللادرة  اللل�للسللمللاح  بللعللد  تفاقمت 

اأبلللقلللى الللقللطللاع  اللللوافلللدة دون علللللودة، ملللا 

الدنيا  اال يف احلدود  عاجزا عن احلركة 

االعلللبلللاء  وزاد  االنلللتلللاجللليلللة،  طللاقللتلله  ملللن 

املرتاكمة عليه، حيث ال ت�ستطيع معامل 

عمالتها  ا�للسللتللعللادة  واجللللرانللليلللت  احلللجللر 

اللللوافلللدة بللعللد انللقلل�للسللاء ملللدة اجلللازاتلللهلللا، 

خلرباتهم  احلاجة  باأم�س  امل�سانع  وباتت 

الطويلة.

املللحللللليللة  اللللعلللملللاللللة  احللللللال  ان  واأكلللللللد 

بلللدل اللللوافلللدة بللهللذا الللقللطللاع حلللللم يلللراود 

لوقت  يحتاج  االمللر  هللذا  اأن  اإال  اجلميع، 

العمل  �سري  على  يوؤثر  ال  بحيث  وترتيب 

اإىل  بامل�سانع، مو�سحا ان ذلك قد يوؤدي 

العمالة  ت�سريح  وبالتايل  بع�سها  اغاق 

اي�ساً. االردنية 

قطاع  ا�ستعداد  عن  هللاين  بني  وك�سف 

اللل�للسللنللاعللات االنلل�للسللائلليللة الللقلليللام بللتللدريللب 

الكوادر االردنية لت�سبح موؤهلة للعمل يف 

اجلهات  على  متمنيا  االن�سائي،  القطاع 

لدعم  بللرامللج  ت�سميم  تللتللوىل  ان  املعنية 

بهذا  للعمل  االأردنلليللني  العمال  وتللدريللب 

القطاع

االنباط- عمان 

اغلللللللقلللت بللللور�للللسللللة علللللملللللان، امللل�لللس 

�سهم،  مللللليللون  5ر2  بللتللداول  االثللنللني، 

بقيمة  �للسللفللقللة،   1478 علللللى  ملللوزعلللة 

مليون  5ر1  بلغت  اإجمالية  تلللداوالت 

دينار.

وارتلللللفلللللع ملللوؤ�لللسلللر اللللبلللور�لللسلللة اىل 

بللاملللئللة  03ر0  بللنلل�للسللبللة   1588 الللنللقللطللة 

مقارنة مع اإغاق اجلل�سة ال�سابقة.

وللللللدى ملللقلللارنلللة اأ�لللسلللعلللار االإغلللللاق 

اأن  تبني  اأ�سهمها،  املتداولة  لل�سركات 

اأ�سعار  انخفا�سا يف  اأظهرت  �سركة   25

اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت  بينما  اأ�سهمها، 

 32 اأ�سهم  اأ�سعار  وا�ستقرت  �سركة،   24

�سركة اخرى

االنباط- عمان 

انللللخللللفلللل�للللسللللت قلللليللللمللللة اللللللل�للللللسللللللادرات 

الللتللجللارة  مللنللطللقللة  دول  اإىل  الللوطللنلليللة 

الثلث  خللال  الللكللربى  العربية  احللللرة 

3ر8  بن�سبة  احلللللايل  الللعللام  مللن  االول 

بللاملللئللة، حلليللث بلللللغللت561 مللللليللون ديللنللار، 

ملللقلللارنلللة بللنللفلل�للس الللللفللللرتة مللللن اللللعلللام 

612 مللللليللون ديللنللار.  املللا�للسللي والللبللالللغللة 

وبللحلل�للسللب الللتللقللريللر اللل�للسللهللري لللدائللرة 

قيمة  انخف�ست  الللعللامللة،  االحلل�للسللاءات 

التجارة  منطقة  دول  مللن  امللل�للسللتللوردات 

احلللللللرة اللللعلللربللليلللة الللللكللللربى يف الللثلللللث 

7ر21  بن�سبة  احلللايل  الللعللام  مللن  االول 

دينار،  مليار  054ر1  بلغت  حيث  باملئة، 

ملللقلللارنلللة بللنللفلل�للس الللللفللللرتة مللللن اللللعلللام 

دينار. مليار  346ر1  والبالغة   املا�سي 

وانلللخلللفللل�لللس علللجلللز امللللليللللزان اللللتلللجلللاري 

احلللللرة  الللللتللللجللللارة  ملللنلللطلللقلللة  دول  مللللع 

االأول  اللللثلللللللث  يف  الللللكللللربى  اللللعلللربللليلللة 

باملئة  1ر8  بللنلل�للسللبللة  احلللللايل  الللعللام  مللن 

ديللنللار  مللللليللون   560 حلللوايل  اإىل  لي�سل 

الللعللام  اللللفلللرتة ملللن  ملللقلللارنلللة ملللع ذات 

ديللنللار. مللايللني   610 والبالغة   املا�سي 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  وت�سدرت 

دول  اإىل  الللوطللنلليللة  الللل�لللسلللادرات  قلليللمللة 

مللنللطللقللة الللللتللللجللللارة احللللللللرة الللعللربلليللة 

الللعللام  ملللن  االول  الللثلللللث  يف  اللللكلللربى 

فيما  دينار،  مليون   145 لتبلغ  احلللايل 

ال�سعودية  اململكة من  بلغت م�ستوردات 

وبذلك  ديللنللار،  مليون   637 يللقللارب  مللا 

يللللكللللون علللجلللز املللللليلللللزان الللللتللللجللللاري مللع 

يف  بلغ  قد  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

دينار. مليون   492 االول  الثلث   نهاية 

وي�سار اإىل اأن العجز يف امليزان التجاري 

العام  من  االأول  الثلث  خال  انخف�س 

مللقللارنللة  بللاملللئللة،  3ر26  بن�سبة  احلللللايل 

بنف�س الفرتة من العام املا�سي.

االنباط-عمان 

انللخللفلل�للس اإجللللمللللايل ملل�للسللاحللة االبللنلليللة 

الللربللع االول من  املللملللللكللة يف  املللرخلل�للسللة يف 

حيث  بللاملللئللة،  3ر23  بن�سبة  احللللايل  الللعللام 

مربع،  مللرت  الللف  و275  مليون  نحو  بلغت 

مربع  مللرت  الللف  و662  مليون  مللع  مقارنة 

خال نف�س الفرتة من العام املا�سي.

واأ�للسللارت دائلللرة االحلل�للسللاءات الللعللامللة يف 

االثنني،  ام�س  ال�سادر  ال�سهري  تقريرها 

االبنية  رخ�س  عدد  اجمايل  انخفا�س  اىل 

باملئة،  1ر23  بن�سبة  املللملللللكللة  يف  اللل�للسللادرة 

لتبلغ 4137 رخ�سة خال الربع االول من 

5382 رخ�سة يف ذات  هذ العام، مقارنة مع 

الفرتة من العام املا�سي.

م�ساحة  انخف�ست  الللتللقللريللر،  وبح�سب 

ال�سكنية  للللاأغلللرا�لللس  املللرخلل�للسللة  االأبللنلليللة 

احللللايل  اللللعلللام  ملللن  االول  اللللربلللع  خللللال 

بن�سبة 7ر13 باملئة، حيث بلغت نحو مليون 

و94 مرتا مربعا يف هذا العام، مقارنة مع 

نللحللو مللللليللون 267 اللللف مللرت مللربللع خللال 

نف�س الفرتة من العام املا�سي.

وبلللللللغلللت مللل�لللسلللاحلللة االأبللللنلللليللللة املللرخلل�للسللة 

للللاأغلللرا�لللس غلللري اللل�للسللكللنلليللة خلللال الللربللع 

األللف   181 نللحللو  الللعللام احلللللايل،  االأول مللن 

395 األلللف  ملللرت ملللربلللع، مللقللارنللة ملللع نللحللو 

العام  من  الفرتة  نف�س  خللال  مربع  مرت 

2ر54 باملئة. املا�سي، بانخفا�ٍس ن�سبته 

و�للسللكلللللت ملل�للسللاحللة االأبلللنللليلللة املللرخلل�للسللة 

االأول  الللربللع  خللال  ال�سكنية  لللاأغللرا�للس 

باملئة،  8ر85  ن�سبته  مللا  احلللايل  الللعللام  مللن 

مللن اإجللمللايل ملل�للسللاحللة االأبللنلليللة املللرخلل�للسللة، 

املرخ�سة  االأبللنلليللة  م�ساحة  �سكلت  حللني  يف 

لللللاأغللللرا�للللس غللللري اللل�للسللكللنلليللة مللللا نلل�للسللبللتلله 

االأبنية  م�ساحة  اإجللمللايل  من  باملئة،  2ر14 

املرخ�سة.

التقرير،  بني  االقاليم،  م�ستوى  وعلى 

مللا  بلللللللغلللت  الللللو�للللسللللط  اإقللللللللليللللم  ان حللل�لللسلللة 

اإجللمللايل م�ساحة  بللاملللئللة، مللن  نلل�للسللبللتلله1ر67 

بلللللغللت ح�سة  املللرخلل�للسللة، يف حلللني  االأبللنلليللة 

بللاملللئللة  6ر25  نلل�للسللبللتلله  ملللا  اللل�للسللمللال  اإقللللللليلللم 

3ر7 باملئة. واإقليم اجلنوب ما ن�سبته 

و�للسللكلللللت امللل�للسللاحللة املللرخلل�للسللة لللاأبللنلليللة 

القائمة  االأبنية  على  واالإ�سافات  اجلديدة 

ما ن�سبته 5ر56 باملئة، من اإجمايل م�ساحة 

من  االأول  الللربللع  خللال  املرخ�سة  االأبنية 

اللللعلللام احللللللايل، يف حلللني �للسللكلللللت امللل�للسللاحللة 

5ر43  ن�سبته  القائمة ما  املرخ�سة لاأبنية 

باملئة.

 ،2020 لعام  اآذار  �سهر  م�ستوى  على  اأما 

اأن عللللدد رخلل�للس  فللقللد اأظلللهلللرت الللبلليللانللات 

961 رخ�سة، كما بلغت م�ساحة  االأبنية بلغ 

اآالف مللرت مللربللع،   305 املللرخلل�للسللة  االأبللنلليللة 

مللقللارنللة مللع 537 األللللف مللرت مللربللع خللال 

بانخفا�س  املا�سي،  العام  الفرتة من  نف�س 

2ر43 باملئة. ن�سبته 
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إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

الثقايف  ذ.م.م   املحرتفني  �سركة  مركز تدريب  اأرجو من دائني 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 13243 ( 

بتاريخ ) 2006/11/19(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ال   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ان�س عبد الغني اللبدي

عنوان امل�سفي : عمان – املقابلني

خلوي ) 0788483882 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة قرباع 

حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه  

الرقم )113998( بتاريخ 2016/7/4  تقدمت بطلب 

الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : قرباع و�سريكه

اإىل �سركة : جمال املحاميد و�سريكاه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

�سري�س  زي��اد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

وح�سن الريان  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)84362 ( بتاريخ 2007/2/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )215  (  ،  )13( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة  رق���م)22( 

 “ حممود  “ عوده  ورامي  ن�سال  �سركة  باأن  والتجارة  ال�سناعة 

 )  53361  ( الرقم   حتت  ت�سامن    �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1999/7/8  قد تقدمت بطلب لتحويل �سفتها من �سركة 

ت�سامن اىل �سركة تو�سية ب�سيطة وتغري ا�سم ال�سركة اىل ن�سال 

“ عوده حممود “ و�سريكه  .

يرجى ممن له اعرتا�س على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  •لال�ستف�سار 
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة عماد 

�سهيل ابو غزاله و �سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

  2011/2/8 بتاريخ   )100599( الرقم  حتت  ت�شامن 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عماد �سهيل ابو غزاله 

و�سريكته

اإىل �سركة : �سهيل ابو غزاله و�سركاه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

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

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

حممد فالح �سالح

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممد ال�سالح و�سركاه

بتاريخ   )35628( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1994/2/10

قام  2020/7/8 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب الن�سحابه 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/12

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  الأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى االت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز االت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

 ،  2006 ل�سنة  رقم)9(  التجارية  اال�سماء  قانون  من  )8/ج(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

يعلن م�سجل اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن اال�سم التجاري

بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) العار�سه  مثلث  �سيدلية   (

لي�سبح  نقل ملكية  ابراهيم ح�سن قطام�س  ( جرى عليه  با�سم ) طارق   )164755(

من  الغري  على  حجة  امللكية  نقل  عملية  وتعترب   ) الغنانيم  احمد  فالح  روان   ( با�سم 

تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

انذار بالعودة للعمل
انذار للسيدة العاملة املعلمة مها اسامة احمد االعرج

تاريخ  من  متوا�سلة  اي��ام  ع�سرة  عن  تزيد  مل��دة  العمل  عن  لتغيبك  نظرا 

2020/7/1 اىل 2020/7/13 وبدون اذن ر�سمي م�سبق لذا ننذرك ب�سرورة 

فاقدة  تعتربي  ذلك  وبخالف  تاريخه  من  واح��د  يوم  خالل  للعمل  العودة 

لعملك �سندا الحكام املاده 28/ه من قانون العمل 

املنذرة :شركة نادرة القطب وشريكها مؤسسة االمل التعليمية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

 ،  2006 ل�سنة  رقم)9(  التجارية  اال�سماء  قانون  من  )8/ج(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

يعلن م�سجل اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن اال�سم التجاري

) رو�سة منابع النور النموذجية ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم 

�سليمان فرجات  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح  )183417( با�سم ) منى فرج اهلل 

با�سم ) انوار عبد العزيز اجريد الب�سي�س ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 

م�سجل اال�سماء التجارية

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

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

امني عمر عبد الرحمن الطباخي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة عبد العزيز وامني الطباخي

بتاريخ   )80521( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2006/4/12

قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/7/13 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/13

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  الأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى االت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز االت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن) اخري (

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  )68/ب(من  املادة  الحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ل�سركة النظم الفنية امل�سجلة لدينا ك�سركة  ذ.م.م حتت الرقم 

غري  باجتماعها  ق��ررت  قد   )1978/1/11( بتاريخ   )522(

العادي املنعقد بتاريخ )2020/6/23 ( املوافقة باالجماع على 

لي�سبح  اردين  دينار  ال�سركة من )200،000(  راأ�سمال  تخفي�س 

)100،000( دينار اردين 

تخفي�س  على  خطيا  االعرتا�س  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة ن�سال 

العزه ولوؤي الزغل  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )105711( بتاريخ 2012/11/8  تقدمت 

بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

ولوؤي  العزه  ن�سال   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

الزغل

اإىل �سركة : ن�سال العزه و�سريكه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200020793(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عيد حممد علي ابو رمح و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1999/9/15 حتت الرقم )53923( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/9 

ابو رحمم�سفيا  ال�سيد /ال�سيدة  عد حممد علي  وقد مت تعيني 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي دير عال – ت: 0779141532

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وبهجت  عزت  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ال�سريده  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)22765 ( بتاريخ 1990/1/23 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

توفيق  احمد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

عبد الفتاح �سعد و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)72839 ( بتاريخ 2004/9/20 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  الأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة اجنيل 

وادويت اخللي�س واحلوراين وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

  2011/3/6 بتاريخ   )100809( الرقم  حتت  ت�شامن 

تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

وادوي���ت  اجن��ي��ل   : �سركة  م��ن  ال�سركة  ا���س��م  تعديل 

اخللي�س واحلوراين

اإىل �سركة : اجنيل واحلوراين

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على االرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

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

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

متام حممد احمد قدوره

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة �سالح عبداهلل  �سالح و�سريكته

 )19978( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2018/11/26

قام  2020/7/5 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب الن�سحابه 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/13

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  الأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى االت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز االت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

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

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

عائده هالل عبد اللطيف امل�سري

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة هاين امل�سري و�سريكه

بتاريخ   )20842( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1988/10/9

قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/7/12 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/13

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  الأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى االت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز االت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

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

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

عماد عطا فهيد العفي�سات

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة عز الدين املربوك وعماد العفي�سات

بتاريخ   )113569( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2016/3/31

قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ وقد قام باإبالغ �سريكه /

�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب 

باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2019/12/8

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  الأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى االت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز االت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

1- ثامر عمر محمد عبد النبي  
2-هيا خليل مفلح السعودي

نظرا لتغيبكم عن العمل ملدة تزيد 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

و مراكز  اال�سناد  امل�سانده خلدمات 

االت�سال بدون �سبب م�سروع اوعذر 

ننذركم  ال�سركة  ف��ان  ل��ذا  ر�سمي 

بالعودة اىل عملكم فورا و اال �سيتم 

انهاء خدماتكم لديها �سندا الحكام 

رقم  العمل  قانون  من  28/ه�  املادة 

8 ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

الثالثاء   14/ 7 / 2020

مديرية املشرتيات الدفاعية
اعالن اعادة  طرح عطاء

) شراء تنك ماء سعة ) 20 ( مرت مكعب (
تعلن مديرية امل�سرتيات الدفاعية يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية – اجلي�س العربي / جلنة العطاءات املركزية عن 

اعادة طرح العطاء رقم م �س ع 3 / 89 / 8 / 2020 �سراء )تنك ماء �سعة ) 20 ( مرت مكعب ( فعلى املتعهدين الراغبني باال�سرتاك 

بهذا العطاء مراجعة امني �سر جلنة العطاءات املركزية ل�سراء ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 40 ( دينار غري م�سرتدة 

املفعول و�سورة عنهما وكتاب تفوي�س من  �ساريتي   ) للمن�ساأة  الوطني  الرقم   ( و  التجاري  وال�سجل  املهن  م�سطحبني معهم رخ�سة 

ال�سركة ملندوبها.

يتم بيع دعوات العطاء يوميا من ال�ساعة ) 0900 ( التا�سعة �سباحا وي�ستمر بيع دعوة العطاء لغاية ) 1300 ( الواحدة ظهرا حتى 

يوم االثنني املوافق 2020/8/3 ) با�ستثناء يومي االحد واخلمي�س من كل ا�سبوع وايام العطل الر�سمية ( .

تعاد املناق�سات بوا�سطة الظرف املختوم قبل ال�ساعة ) 1300 ( الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2020/8/4 ومرفق بها 

تاأمني مايل م�سدق بقيمة ال تقل عن ) 5 % ( من القيمة االجمالية املعرو�سة ) ح�سب اعلى �سعر معرو�س ( مع العينات وكل مناق�سة 

غري مرفق بها التاأمني املايل او قيمة التاأمني املايل اقل من املطلوب تهمل وال ينظر بها وكل مناق�سة ترد متاأخرة عن موعد االغالق 

اعاله ترف�س ولن يتم ا�ستالمها .

عنوان جلنة العطاءات املركزية :

تلفون ) 5000184 ( ، ) 5000800 فرعي 57531 / 57532 ( - فاك�س ) 5000146 (

موقعنا على االنرتنت : www.jafdop.mil.jo ) لالطالع على املوا�سفات الفنية املطلوبة ( .



الدويل
 80 الثالثاء   14/ 7 / 2020 

االنباط - وكاالت

اأعلن رئي�س االحتاد العام لنقابات العمال 

اأن قيمة  ال��ع��م�����ص��ي،  ���ص��ام��ي  غ���زة  ق��ط��اع  يف 

باملحا�صيل  حل��ق��ت  ال��ت��ي  امل���ادي���ة  االأ����ص���رار 

الزراعية نتيجة تعر�صها للمبيدات ال�صامة، 

ال��ت��ي ق���ام االح���ت���ال ب��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى اأرا����ص���ي 

خال  غ��زة  قطاع  �صرق  الواقعة  امل��زارع��ن، 

وربع  مليون  من  اأك��ر  بلغت  احل��ايل،  العام 

املليون دوالر.

وبننّ العم�صي يف ت�صريح �صحفي ام�س، 

اأحل��ق��ت ���ص��ررا كبريا  اأن ه���ذه االن��ت��ه��اك��ات 

ب��ق��ط��اع ال����زراع����ة وك���ب���دت ع���م���ال ال���زراع���ة 

م�صاحة  جمموع  اأن  واأو�صح  كبرية.  خ�صائر 

االأرا�صي الزراعية التي ت�صررت حما�صيلها 

دومن(،   2000( م���ن  اأك�����ر  ب��ل��غ  ال���زراع���ي���ة 

ال�صعري،  ال��ق��م��ح،  و���ص��م��ل��ت م���زروع���ات م��ث��ل 

الفول، البازياء، امللفوف، الب�صل و الكو�صا، 

باالإ�صافة للمزروعات الورقية مثل ال�صبانخ 

والبقدون�س.

واأ�صار اإىل اأن املبيدات ال�صامة التي ير�صها 

االحتال طالت حوايل �صبعة ماين و620 

األ��ف م��ر مربع م��ن االأرا���ص��ي ال��زراع��ي��ة يف 

اأن  واأك��د كذلك   .2014 ع��ام  غ��زة منذ  قطاع 

االحتال يتعمد ر�س االأر�س نف�صها ع�صرات 

امل������رات ب���ه���دف ق��ت��ل ال���رب���ة وج��ع��ل��ه��ا غري 

�صاحلة للزراعة م�صتقبا.

امل��زارع��ن  خ�صائر  العم�صي  وا�صتعر�س 

ن��ت��ي��ج��ة ف��ت��ح االح���ت���ال ال�����ص��دود وع���ب���ارات 

االأم���ط���ار ���ص��رق��ي ق��ط��اع غ���زة خ���ال يناير، 

م��و���ص��ح��ا اأن��ه��ا ب��ل��غ��ت ن�����ص��ف م��ل��ي��ون دوالر. 

اأن ق��ي��ام االح��ت��ال ك��ذل��ك بفتح  واأ���ص��ار اإىل 

ال�����ص��دود اأحل����ق اأ�����ص����رارا ك��ب��رية مب�����ص��اح��ات 

اأن����واع  ح��ق��ول م��ف��ت��وح��ة م���زروع���ة مبختلف 

قطاعي  يف  خ�صائر  اإىل  اإ�صافة  اخل�صروات، 

الدواجن والنحل.

لغمر  اأدى  ذل���ك  اأن  ال��ع��م�����ص��ي  واأو����ص���ح 

واجنراف للربة يف بع�س املناطق، واإتاف 

ك���ام���ل مل��ح��ا���ص��ي��ل ك��ال��ب��ط��اط�����س وال��ب�����ص��ل، 

املختلفة  احلقلية  للمحا�صيل  ب��االإ���ص��اف��ة 

امل��زروع��ة يف ه��ذه االأرا����ص���ي. وب���ننّ اأن ذلك 

920 دومنا مزروعة باملزروعات  اأدى لت�صرر 

�صندوق   100 وح���وايل  واخل�����ص��ار،  احلقلية 

نحل، وعدد من الدفيئات الزراعية، ومزارع 

دواجن.

االنباط - وكاالت

االإ�صرائيلية  البث  لهيئة  تقرير  ذكر 

االأم��ريك��ي��ة  االإدارة  اأن   )”11  - )“كان 

لثني  العراقيل”  و����ص���ع  يف  “جتتهد 
احل����ك����وم����ة االإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة ع����ن ت��ن��ف��ذ 

خم��ط��ط ال�����ص��م يف ال�����ص��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 

املحتلة خال الفرة القريبة املقبلة.

االإ�صرائيلية  الر�صمية  القناة  ولفتت 

اأم��ريك��ي  “�صرط  اأن���ه  اع��ت��رت  م��ا  اإىل 

ال���رئ���ي�������س  اأدارة  و����ص���ع���ت���ه  جديد” 

االأم�������ريك�������ي دون������ال������د ت������رام������ب، ع��ل��ى 

منحها  مقابل  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

ال�������ص���وء االأخ�������ص���ر ل���ل�������ص���روع ب��ت��ن��ف��ي��ذ 

ال�صم. خمطط 

وب����ح���������ص����ب ال�����ق�����ن�����اة، ف���������اإن االأي���������ام 

امل��ا���ص��ي��ة ���ص��ه��دت ���ص��ل�����ص��ل��ة اج��ت��م��اع��ات 

ج����دي����دة ب����ن م�������ص���وؤول���ن اأم���ريك���ي���ن 

واإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ن ل��ب��ح��ث م�����ص��األ��ة ال�����ص��م. 

ال��ق��ن��اة،  بح�صب  االج��ت��م��اع��ات،  وخ���ال 

ا�صرط البيت االأبي�س توفر حالة من 

اإ�صرائيل  يف  ال�صيا�صي”  “اال�صتقرار 
ل��دع��م ال�����ص��م. واأ����ص���ارت ال��ق��ن��اة اإىل اأن 

من  حالة  بوجود  تطالب  ترامب،  اإدارة 

تنفيذ  ت�����ص��م��ن  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  اال���ص��ت��ق��رار 

ال�صم دون انق�صامات، ولي�س كجزء من 

االأح��زاب  ق��ادة  يقدمها  انتخابية  وع��ود 

داخل  اإجماع  اإىل  باالإ�صافة  لناخبيهم؛ 

الليكود  )ب���ن  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

و”اأزرق اأبي�س”( حول هذه امل�صاألة.

للقناة،  ال�صيا�صية  امل��را���ص��ل��ة  وذك���رت 

االأم��ريك��ي��ة  االإدارة  اأن  ك��وه��ن،  غ��ي��ل��ي 

تطالب اإ�صرائيل بتوفري اآالف الوحدات 

ال�صم،  مقابل  للفل�صطينين  ال�صكنية 

وذل����ك ن��ق��ا ع��ن م�����ص��ادر يف احل��ك��وم��ة 

ع��ن مزيد  ال��ك�����ص��ف  دون  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، 

م���ن ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل. ون��ق��ل��ت ك���وه���ن عن 

م�صوؤولن يف الليكود اأن رئي�س احلكومة 

ذلك  كل  رغم  ي�صر  “نتنياهو،  بنيامن 

ع��ل��ى حت��ري��ك م��ل��ف ال�����ص��م وال���دف���ع به 

خال فرة احلكومة الراهنة«.

ال�����ص��ي��ا���ص��ي  ال���ن���ظ���ام  اأن  اإىل  ي�������ص���ار 

االإ�صرائيلي هو نظام برملاين دميقراطي 

ما  ال�صغرية”،  “االأحزاب  على  يعتمد 

وبالتايل،  م�صتقر،  غ��ري  نظاما  يجعله 

�صرطا  يعتر  االأم��ريك��ي  ال�����ص��رط  ف���اإن 

تعجيزًيا.

االآن  االأمريكية حتى  االإدارة  ومتتنع 

عن اإعطاء �صوء اأخ�صر لنتنياهو للبدء 

خافات  اإث��ر  ال�صم،  تنفيذ  ب��اإج��راءات 

ج��اري��د  ت��رام��ب،  و���ص��ه��ر  م�صت�صار  ب��ن 

“�صفقة  ت��ن��ف��ي��ذ  ي��ري��د  ال����ذي  ك��و���ص��ر، 

ع��رب��ي��ة،  دول  م���ع  ب���االت���ف���اق  القرن” 

ديفيد  اإ�صرائيل،  االأمريكي يف  وال�صفري 

�صريعا  ���ص��م��ا  ي���وؤي���د  ال����ذي  ف���ري���دم���ان، 

واأحادي اجلانب.

االنباط - وكاالت

 21 اإ�صابة  اأمريكيون  م�صوؤولون  اأكد 

منت  على  وحريق  انفجار  بعد  �صخ�صا 

البحرية  ال��ق��اع��دة  يف  ح��رب��ي��ة  �صفينة 

االأم���ري���ك���ي���ة يف ����ص���ان دي��ي��غ��و يف والي���ة 

كاليفورنيا.

بيان،  يف  االأمريكية  البحرية  وقالت 

يعاجلون  م��دن��ي��ن،  و4  ب��ح��ارا   17“ اإن 

م����ن اإ�����ص����اب����ات ال ت����ه����دد ح���ي���ات���ه���م يف 

البحارة  واأ���ص��ي��ب  حملي”،  م�صت�صفى 

ريت�صارد”  “بونهوم  م������نت  ع����ل����ى 

احل��ري��ق،  ج���راء  طفيفة”  ب�”اإ�صابات 

�صوبيك  فيليب  االأدم�����ريال  اأك���د  فيما 

ال��ب��ح��ارة يف  اأن  ل��ل�����ص��ح��ف��ي��ن، االأح�����د، 

م�صتقرة. حالة 

واالأحد، كانت اإدارة اإنقاذ احلرائق يف 

كاليفورنيا  لوالية  التابعة  دييغو  �صان 

وح�����دات  اأن  اأع���ل���ن���ت  ق����د  االأم���ري���ك���ي���ة 

اإخماد احلريق  االإطفاء تقوم مبحاولة 

“بونهوم  الذي ن�صب على ظهر �صفينة 

انفجار  وق��وع  بعد  احلربية  ريت�صارد” 

على متنها، وال يعرف حتى االآن اأ�صباب 

اندالع احلريق اأو االنفجار، فيما ت�صري 

�صخمة  منطقة  يف  بداأ  اأنه  اإىل  تقارير 

البحرية،  امل��ع��دات  لتخزين  مفتوحة 

مع التاأكيد على عدم وجود ذخائر على 

ال�صفينة. منت 

هي  ريت�صارد”  “بونهوم  اأن  ي��ذك��ر 

ما  وبح�صب  برمائية،  هجومية  �صفينة 

كان  فقد  االأمريكية،  البحرية  تقوله 

ب��داأ  ع��ن��دم��ا  ��ا  ���ص��خ�����صً  160 متنها  ع��ل��ى 

التي  ال�صفينة  ك��ان��ت  بينما  احل���ري���ق، 

�صخ�س،  األ��ف  طاقهما  اأف��راد  عدد  يبلغ 

لل�صيانة. تخ�صع 

االنباط - وكاالت

ق���ال���ت م��وؤ���ص�����ص��ات االأ�����ص����رى وح��ق��وق 

اعتقلت  االح���ت���ال  ق����وات  اإن  االإن�������ص���ان، 

ب��ي��ن��ه��م  ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ا،  م���واط���ن���ا   )2330(

م��ن��ذ  ام��������راة،  و)70(  اأط�����ف�����ال،   )304(

30 حزيران  ال��ع��ام اجل��اري وحتى  ب��داي��ة 

املن�صرم.

واأو����ص���ح���ت )ه��ي��ئ��ة ����ص���وؤون االأ����ص���رى 

الفل�صطيني،  االأ�صري  ون��ادي  واملحررين، 

وم��وؤ���ص�����ص��ة ال�����ص��م��ري ل���رع���اي���ة االأ����ص���ري 

وح���ق���وق االإن���������ص����ان، وم���رك���ز م��ع��ل��وم��ات 

ت��ق��ري��ره��ا  يف  ����ص���ل���وان(   – ح���ل���وة  وادي 

عدد  اأن  االإث��ن��ن،  ام�س  ال�صنوي،  ن�صف 

حتى  بلغ  االح��ت��ال  �صجون  يف  االأ���ص��رى 

منهم  اأ�صري،   )4700(  ،2020 حزيران   30

املعتقلن  ع���دد  ب��ل��غ  فيما  اأ����ص���رية،   )41(

وع���دد   ،)160( وال��ق��ا���ص��ري��ن  االأط����ف����ال 

.365 املعتقلن االإدارين 

قوات  اعتقلت   ،2020 حزيران  وخال 

االح��ت��ال )469( م��واط��ن��اً، وو���ص��ل عدد 

ال�صادرة خاله  االإداري  اأوامر االعتقال 

اأعلى  وبلغت  اإداري.  اع��ت��ق��ال  اأم���ر   )98(

ال��ث��اين  ك��ان��ون  �صهر  يف  اع��ت��ق��االت  ن�صبة 

ب�)496( حالة اعتقال، وكانت اأدنى ن�صبة 

قد �ُصجلت يف ني�صان، وبلغت )197( حالة 

اعتقال.

وكانت اأعلى ن�صبة اعتقال بن �صفوف 

وبلغت  �صباط  يف  والقا�صرين،  االأطفال 

ني�صان  واأدن��اه��ا يف  اع��ت��ق��ال،  ح��ال��ة   )95(

ن�صبة  اأع���ل���ى  ك��ان��ت  ف��ي��م��ا   ،)18( وب��ل��غ��ت 

حزيران  يف  الن�صاء  �صفوف  بن  اعتقال 

ني�صان  يف  واأدن���اه���ا  ح��ال��ة،   )28( وب��ل��غ��ت 

حيث �ُصجلت حالة اعتقال واحدة.

واأك����دت م��وؤ���ص�����ص��ات االأ���ص��رى اأن اأع��ل��ى 

ن�����ص��ب��ة اع���ت���ق���االت ���ُص��ج��ل��ت يف ال��ق��د���س 

وبلداتها منذ بداية العام حتى حزيران، 

من  اع��ت��ق��ال،  ح��ال��ة  اإىل1057  وو���ص��ل��ت 

و202  قا�صرتان،  منهن  ام��راة،   57 بينها 

قا�صر، و5 اأطفال.

واأ�صارت اإىل انه يف الوقت الذي ت�صعى 

“كورونا”،  م��واج��ه��ة  اإىل  الب�صرية  فيه 

املئات  ج  زنّ وا�صلت  االحتال  �صلطات  فاإن 

من الفل�صطينين يف �صجونها، مبا فيهم 

واملر�صى  ال�صن  وكبار  والن�صاء  االأطفال 

جلملة  اع���ت���ب���ار  اأدن�����ى  دون  واجل����رح����ى، 

امل����خ����اوف امل��ح��ي��ط��ة مب�����ص��ري االأ�����ص����رى 

الوباء. انت�صار  اء  الفل�صطينين جرنّ

ُت�صكل  االحتال  �صجون  اأن  واأو�صحت 

ب��ي��ئ��ة حم��ف��زة ع��ل��ى ان��ت�����ص��ار االأم���را����س، 

الوقائية  االإج����راءات  ان��ع��دام  م��ع  خا�صة 

اإن  وق��ال��ت،  ال��وب��اء.  تف�صي  ملنع  ال��ازم��ة 

���ص��ل��ط��ات االح���ت���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�����ص��ار ال��وب��اء يف 

اع��ت��ق��ال،  ح��ال��ة   1363 ن��ح��و   ،2020 اآذار 

الوباء  انت�صار  خماطر  م��ن  زادت  وال��ت��ي 

ب�����ن ال���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي���ن، وب������ن ���ص��ف��وف 

امل��ع��ت��ق��ل��ن، ع���ر م��داه��م��ة امل���ن���ازل دون 

ات���خ���اذ االإج��������راءات ال�����ص��ح��ي��ة ال���ازم���ة 

للوقاية من الفريو�س.

وا�صلت  االحتال  اأجهزة  اأن  واأ�صافت 

التحقيق،  اأقبية  داخل  املعتقلن  تعذيب 

وا���ص��ت��خ��دم��ت ال���وب���اء يف ب��ع�����س احل���االت 

ل��ل�����ص��غ��ط ع���ل���ى امل��ع��ت��ق��ل��ن واإره����اب����ه����م، 

ع���دا ع��ن ال��ظ��روف امل��اأ���ص��اوي��ة يف م��راك��ز 

االع��ت��ق��ال واالح��ت��ج��از،  واأ���ص��ارت اإىل ان 

انتهاء عملية  بعد  االأ�صرى  املخاطر على 

تقل،  ال  ال�صجون،  اإىل  ونقلهم  التحقيق 

انت�صار  �صبقت  ال��ت��ي  االأوق�����ات  ويف  ف��ه��م 

اعتقالية  ظ����روف  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال���وب���اء، 

االأدن���ى من  ي��راع��ى فيها احل��د  �صعبة ال 

امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة ل��اح��ت��ج��از واالأ����ص���ر، 

ون�صر  لنقل  �صهولة  ي�صكل  ال��ذي  االأم���ر 

بينهم. الوباء 

�صيا�صة  اأن  االأ�صرى  موؤ�ص�صات  وتعتر 

االحتال  د  �صعنّ الذي  اجلماعي  العقاب 

 ،2018 م���ن ت��ن��ف��ي��ذه��ا، م��ن��ذ ن��ه��اي��ة ع���ام 

ال�صيا�صات  اأب���رز  اجل���اري،  ال��ع��ام  وب��داي��ة 

ويتخذ  لاحتال،  املمنهجة  االنتقامية 

اإىل ج��ان��ب  اأ����ص���ك���ال���ه���ا،  اأح�����د  االع���ت���ق���ال 

املعتقلن،  ع��ائ��ات  م��ن��ازل  ه��دم  �صيا�صة 

والتهديد  امل��ت��ك��رر  لاعتقال  وتعر�صها 

والتنكيل.

مبيدات االحتالل السامة تكّبد مزارعي غزة خسائر كبيرة 

البيت األبيض يضع شرطا جديدا لدعم مخطط الضم 

ارتفاع عدد المصابين بعد حريق السفينة الحربية األمريكية

أجهزة االحتالل تستخدم »كورونا« للضغط على المعتقلين وإرهابهم

خالل ستة اشهر.. االحتالل يعتقل 2330 فلسطينيا بينهم 304 أطفال و70 امرأة

االنباط - وكاالت

اأك������دت امل���رج���ع���ي���ات ال��دي��ن��ي��ة ب��ال��ق��د���س 

امل��ح��ت��ل��ة اأن م�����ص��ل��ى ب���اب ال��رح��م��ة ج���زء ال 

يتجزاأ من امل�صجد االأق�صى املبارك الذي هو 

للم�صلمن وحدهم، وغري قابل للنقا�س وال 

للتفاو�س وال للتنازل عن ذرة تراب منه.

جاء ذلك رًدا على قرار حمكمة االحتال 

وجهت  حيث  الرحمة،  ب��اب  م�صلى  باإغاق 

املا�صي  مديرية �صرطة االحتال اخلمي�س 

كتاًبا موجًها اإىل دائرة االأوقاف االإ�صامية 

بالقد�س، الإباغها بالقرار.

وقالت املرجعيات الدينية، وهي )الهيئة 

االإ����ص���ام���ي���ة ال���ع���ل���ي���ا، جم��ل�����س االأوق��������اف 

وال�����ص��وؤون االإ���ص��ام��ي��ة، دار االإف��ت��اء ودائ���رة 

ق��ا���ص��ي ال��ق�����ص��اة( يف ب��ي��ان م�����ص��رك ام�����س 

ال  االإ�صامية  االأوق���اف  “دائرة  اإن  االثنن 

لي�صت  الأنها  االحتالية،  املحاكم  اإىل  تلجاأ 

ما قررته  واخت�صا�س، وهذا  ذات �صاحية 

الهيئة منذ حزيران 1967«.

اأن  من  اأ�صمى  االأق�صى  اأن  على  و�صددت 

على  املحاكم  ع��ن  ���ص��ادر  ق���رار  الأي  يخ�صع 

واأن  �صيا�صي،  اأي قرار  اأو  اختاف درجاتها، 

امل�����ص��ل��م��ن ال ي���ق���رون وال ي��ع��رف��ون ب��ه��ذه 

ال�����ق�����رارات االح���ت���ال���ي���ة غ���ري ال��ق��ان��ون��ي��ة، 

اأن  ب���ه���ا. واأك��������دت  ي���ل���ت���زم���ون  وب���ال���ت���ايل ال 

حرية  م��ع  تتعار�س  االحتالية  ال��ق��رارات 

العبادة كما تتعار�س مع القوانن واالأعراف 

اال�صرائيلية  احل��ك��وم��ة  حمملة  ال��دول��ي��ة، 

م�سنّ  اأي  ع��ن  الكاملة  امل�صوؤولية  اليمينية 

باالأق�صى.

واملرابطات  املرابطون  “�صيبقى  وقالت 

يف ب��ي��ت امل��ق��د���س واأك���ن���اف ب��ي��ت امل��ق��د���س هم 

ولن  عنه،  وامل��داف��ع��ون  لاأق�صى،  املعمرون 

عن  ال��ظ��امل��ة  التع�صفية  االإب���ع���ادات  تثنيهم 

امل�صجد«.

االنباط - وكاالت

اأع��ل��ن��ت ب��ك��ن ام�����س االث��ن��ن ف��ر���س 

ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ث��اث��ة م��ن ك��ب��ار ال��ن��واب 

ودبلوما�صي،  االأمريكين  اجلمهورين 

البلدين  بن  مت�صاعد  خاف  اإط��ار  يف 

االأوي��غ��ور  اأقلية  مع  بكن  تعامل  ب�صاأن 

يف م��ن��ط��ق��ة ���ص��ي��ن��ج��ي��ان��غ. وا���ص��ت��ه��دف��ت 

اخل����ط����وة ب��ع�����س اأب�������رز ال�����ص��خ�����ص��ي��ات 

املعار�صة لل�صن على غرار ال�صناتوران 

م����ارك����و روب����ي����و وت����ي����د ك�������روز وع�����ص��و 

ال��ك��ون��غ��ر���س ك��ري�����س ���ص��م��ي��ث، اإ���ص��اف��ة 

اإىل ���ص��ف��ري احل���ري���ات ال��دي��ن��ي��ة ب����وزارة 

اخلارجية االأمريكية �صام براونباك.

علن عن “العقوبات املماثلة” التي 
ُ
واأ

ق��رار  على  اأي���ام  بعد  حت��دي��ده��ا  يتم  مل 

الواليات املتحدة حظر منح التاأ�صريات 

ل����ع����دد م�����ن امل���������ص����وؤول����ن ال�����ص��ي��ن��ي��ن 

خلفية  على  لهم  تابعة  اأ�صول  وجتميد 

االن���ت���ه���اك���ات يف م��ن��ط��ق��ة ���ص��ي��ن��ج��ي��ان��غ. 

�صكرتري  االأمريكية  العقوبات  وت�صمل 

�صينجيانغ  ال�صيوعي يف منطقة  احلزب 

كوانغيو. ت�صن 

واأف�������اد امل���ت���ح���دث ب��ا���ص��م اخل��ارج��ي��ة 

باده  خطوة  اإن  �صونينغ  هوا  ال�صينية 

االأمريكية  الت�صرفات  على  “رداً  تاأتي 

ال���والي���ات  “نح�س  وق����ال  اخل���اط���ئ���ة«. 

املتحدة على الراجع فورا عن قرارها 

اخل��اط��ئ وال��ت��وق��ف ع��ن ال��ت�����ص��ري��ح��ات 

�صوؤون  يف  تدخا  تعد  التي  واخلطوات 

ال�����ص��ن ال��داخ��ل��ي��ة وت�����ص��ر ب��امل�����ص��ال��ح 

ال�صن  “�صرد  واأ����ص���اف  ال�����ص��ي��ن��ي��ة«. 

ب�صكل اإ�صايف بناء على تطور الو�صع«.

وت�����ص��ت��ه��دف ع���ق���وب���ات ب��ك��ن ك��ذل��ك 

للكونغر�س  التابعة  التنفيذية  اللجنة 

ب�������ص���اأن ال�������ص���ن وال����ت����ي ت���ت���وىل م��ه��م��ة 

البلد  يف  االإن�صان  حقوق  و�صع  مراقبة 

االآ�صيوي.

االنباط - وكاالت

الطاقة  وزير  �صتاينت�س  يوفال  دعا 

اإىل  ام�������س االث����ن����ن،  االإ����ص���رائ���ي���ل���ي، 

�����ص����رورة ف���ر����س اإغ������اق ك���ام���ل ع��ل��ى 

اأي������ام، من   10 دول����ة االح���ت���ال ومل����دة 

فريو�س  على  ال�صيطرة  حماولة  اأج��ل 

ك����ورون����ا ال�����ذي ان��ت�����ص��ر ب�����ص��ك��ل وا���ص��ع 

خال االأيام واالأ�صابيع املا�صية.

وق�����ال ���ص��ت��اي��ن��ت�����س يف م��ق��اب��ل��ة م��ع 

“اإن مثل  اأح���رون���وت،  ي��دي��ع��وت  م��وق��ع 

ه���ذه اخل���ط���وة ���ص��ت��ق��ل��ل ن��ق��ل ال��ع��دوى 

ا�صتعادة  على  قادرة  اإ�صرائيل  و�صتكون 

ن�����ص��اط��ه��ا االق��ت�����ص��ادي ب�����ص��ك��ل اأف�����ص��ل 

مب��ا يف ذل���ك ال���رح���ات اجل��وي��ة التي 

اقت�صادًيا  اإ�صرائيل  ب�صببها  ت�صررت 

ب��ع�����س  “يف  ب�����ص��ك��ل ك���ب���ري«. واأ�����ص����اف 

جنعل  اأن  االأف�صل  من  يكون  االأحيان 

من  حم����ذًرا  �صعوبة”،  اأك���ر  االأم����ور 

ا�صتمرار الو�صع احلايل وتزايد اأعداد 

االإ�صابات.

واع����رف ال���وزي���ر ال��ل��ي��ك��ودي، ب��اأن��ه 

كان  واأن��ه  مبكر  ب�صكل  القيود  رف��ع  مت 

اخل��ط��وات، م�صرًيا  ه��ذه  ت��اأخ��ري  يجب 

االإ���ص��رائ��ي��ل��ي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  اأن  اإىل 

بنيامن نتنياهو اعرف بهذا اخلطاأ.

اإيخيلوف  م�صت�صفى  مدير  ورف�س 

الروفي�صور روين جامزو، ت�صريحات 

�صبب  يوجد  ال  “اإنه  وق��ال  �صتاينت�س، 

ل��ل��ق��ل��ق واإ����ص���رائ���ي���ل يف اأدن�������ى م��ع��دل 

للوفيات يف العامل ولي�س هناك حاجة 

لفقدان االأع�صاب لاإغاق«.

رًدا على قرار إسرائيلي بإغالقه
مرجعيات دينية: باب الرحمة جزء من »األقصى«

الصين تفرض عقوبات على 
أمريكيين مسؤولين 

شتاينتس يدعو إلغالق دولة االحتالل 
لـ 10 أيام للسيطرة على كورونا
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ام�س االثنني، من  االأ�سرى،  حذر مركز فل�سطني لدرا�سات 

امل���وت ي��ه��دد ح��ي��اة االأ���س��رى املر�سى ب�سكل خ��ا���س يف  اأن خطر 

�سجون االحتالل نتيجة جائحه كورونا، كون مناعتهم �سعيفة 

وال تتحمل اأج�سادهم االإ�سابة بهذا الفريو�س والذى ت�سلل اإىل 

ال�سجون بعد اإ�سابة االأ�سري املري�س كمال اأبو وعر خالل وجوده 

يف امل�ست�سفى.

ا�ستمرار  اإن  امل��رك��ز،  با�سم  امل��ت��ح��دث  االأ���س��ق��ر  ري��ا���س  وق���ال 

االح��ت��الل باال�ستهتار ب��ح��ي��اة االأ����س���رى امل��ر���س��ى وع���دم ات��خ��اذ 

اإجراءات الوقاية وال�سالمة لهم اأو اطالق �سراحهم دون �سرط، 

منهكة من  اأج�����س��اده��م  اأن  ل��ه��م، حيث  متعمد  قتل  عملية  ه��ي 

االأمرا�س املختلفة التي يعانوا منها، وخا�سة امل�سابون باأمرا�س 

خطرية واإ�سابتهم بهذا الفريو�س تعنى حكما باالإعدام عليهم.

واأ����س���اف “اإن اإ���س��اب��ة االأ����س���ري اأب����و وع���ر خ���الل وج�����وده يف 

فيها  ي��ت��خ��ذ  اأن  امل��ف��ر���س  م���ن  ال��ت��ي  االح���ت���الل  م�ست�سفيات 

ك��ل اإج����راءات ال��وق��اي��ة ت��دق ناقو�س اخل��ط��ر، وي��وؤك��د على عدم 

مباالة االحتالل بحياة االأ�سرى، وعدم حر�سه على �سالمتهم 

واحلفاظ عليهم من هذا املر�س اخلطري«. وتابع “اإن ال�سجون 

ت�سم خلف جدرانها املئات من االأ�سرى املر�سى الذين يعانون 

من م�ساكل �سحية بع�سها بالغ اخلطورة كال�سرطان والف�سل 

الكلوي، وان�سداد ال�سرايني، ناهيك عن امل�سابني باأمرا�س �سيق 

وغ��ريه��ا من  وال�سكري  ال��دم  وارت��ف��اع �سغط  والقلب  التنف�س 

االأمرا�س املزمنة، وهوؤالء معر�سون للخطر اأكرث من غريهم 

جراء فريو�س كورونا«.

واأكد املتحدث با�سم مركز فل�سطني لدرا�سات االأ�سرى، وجود 

اأ���س��ري مري�س يف �سجون االح��ت��الل، بينهم   700 م��ا يزيد ع��ن 

نحو )150( اأ�سرًيا يعانون من اأمرا�س خطرية نتيجة ممار�سة 

الفحو�سات  من  وحرمانهم  ل�سنوات  بحقهم  الطبي  االإه��م��ال 

احلقيقية والتحاليل الطبية والعالج املنا�سب اأو اإجراء عمليات 

جراحية عاجلة لبع�سهم بحاجة لها منذ مدة طويلة، كل ذلك 

اأدى اإىل ا�ستفحال االأمرا�س يف اأج�ساد االأ�سرى، وانعدام االأمل 

يف �سفائهم. وطالب االأ�سقر بتدخل دويل عاجل وال�سغط على 

الذين  ال�سن  املر�سى وكبار  االأ���س��رى  �سراح  االحتالل الإط��الق 

يتعر�سون خلطورة حقيقية على حياتهم يف حال انت�سر فريو�س 

ك��ورون��ا ب��ني االأ���س��رى م��ع ع��دم وج���ود اإج�����راءات ج���ادة ملواجهة 

الفريو�س.

االنباط - وكاالت

يف  الطاقة  ملفو�سية  التنفيذي  املدير  دعا 

را�سد عبد اهلل  املهند�س  االأف��ري��ق��ي،  االحت���اد 

علي، اإىل اال�ستعداد للتغيري الذي �سيحدثه 

االأزرق  النيل  ح��ول  احل��ي��اة  يف  النه�سة  �سد 

“علينا  ق���ائ���ال:  م�����س��ر،  ح����دود  اإىل  وال��ن��ي��ل 

جتهيز اأنف�سنا لت�سغيل �سد النه�سة«.

وقال را�سد عبد اهلل، يف ت�سريحات �سحفية 

ام�س، اإن “االتفاق حول النقاط العالقة بني 

ال����دول ال��ث��الث يف م��ف��او���س��ات ���س��د النه�سة 

اأ�سبح قاب قو�سني اأو اأدنى”، م�سيفا: “علينا 

اأن ندير حوارا علميا جمتمعيا لنجهز اأنف�سنا 

نخطط  كيف  ونعرف  النه�سة  �سد  لت�سغيل 

حتتاج  �سخمة  م�ساريع  وهنالك  للم�ستقبل، 

قيادة احلكومة«.

وو�����س����ف ال���ت���غ���ي���ري، ال������ذي ���س��ي��ح��دث يف 

اإيجابي  باأنه  النه�سة  �سد  قيام  ال�سودان من 

يف جممله مع بع�س االآث��ار ال�سالبة، متوقعا 

زيادة يف الطاقة املنتجة من اخلزانات احلالية 

)الرو�سري�س وم��روي( ما بني 30 اإىل 50 % 

دون اأي تغيري يف التوربينات احلالية، اإ�سافة 

ويتطلب  اإثيوبيا  من  الكهرباء  ا�سترياد  اإىل 

الكمية  اتفاق ملعرفة  اإجن��از  العمل على  ه��ذا 

وجتهيز ال�سبكة من خطوط نقل وحمطات 

وامل�ساريع  االإيجابية  االآث���ار  وم��ن  حتويلية، 

التي يجب و�سعها يف احل�سبان اإمكانية تنظيم 

جريان النيل يف ال�سودان من ا�ستغالل نحو 6 

ا�ستغاللها  ميكن  ال  ك��ان  مكعب  م��ر  مليار 

لها وجريانها يف  لعدم وج��ود خزانات كافية 

فرة اخلريف فقط.

مليون   2 نحو  اإ�سافة  اإمكانية  على  واأك��د 

ف���دان ل��الأرا���س��ي ال��زراع��ي��ة امل���روي���ة، منوها 

اإج���راء درا���س��ات مل�ساريع جديدة  اإىل ���س��رورة 

ينخف�س  اأن  وتوقع  الكمية،  ه��ذه  ال�ستغالل 

تكلفة �سخ املياه بالطلمبات على كامل جمرى 

النيل االأزرق ونهر النيل وا�ستفادة املزارعني 

منها، واأعرب عن اأمله يف اإقامه م�سروع �سخم 

بوا�سطة  والب�سائع  ل��الأف��راد  النهري  للنقل 

م�ستثمر اأو �سراكة حكومية.

ال�سودان،  النه�سة على  �سد  �سلبيات  وعن 

قال اإنها “تتمثل يف فقدان 50% من اجلروف 

والتي تقدر ب�50 األف فدان من جملة 100 األف 

اأرا���س��ي كانت تغمر مبياه النيل  ف��دان وه��ي 

وتزرع باخل�سروات يف ال�سيف وفقدان مياه 

كان  ال��ت��ي  الطمي  م��ن  م��ق��درة  لن�سبة  النيل 

يعتمد عليها يف تخ�سيب االأر�س.

�سد  مفاو�سات  اأن  االأح���د،  م�سر،  واأعلنت 

النه�سة االإثيوبي توا�سلت لليوم العا�سر على 

التوايل برعاية االحتاد االأفريقي. وقالت اإن 

حول  اخل��الف��ات  ا�ستمرار  عك�ست  املناق�سات 

الق�سايا الرئي�سية.

وط����رح اجل��ان��ب��ان االإث���ي���وب���ي وال�����س��وداين 

ب��ع�����س ال�����س��ي��اغ��ات ال��ب��دي��ل��ة ل���الأم���ور حمل 

اخلالف، ومت االتفاق يف نهاية االجتماع على 

ا�ستكمال اأعمال اللجان الفنية والقانونية.

االنباط - وكاالت

قال وزير اال�ستخبارات االإ�سرائيلّي، اإيلي 

اأّن  م��ن  واث��ق��ة  العربّية  ال��دول��ة  اإّن  ك��وه��ني، 

اإذ  ق��وًة،  �سيزداد  العربّي  الوطن  تقاربها مع 

االأو���س��ط  ال�سرق  يف  امل��ح��ددة  الق�سية  تظّل 

ه���ي ال��ت��ه��دي��د ال�����ذي ت�����س��ك��ل��ه اجل��م��ه��ورّي��ة 

االإ�سالمّية اإيران.

وا����س���اف ك��وه��ني، اإّن����ه مّم���ا ال ���س��ّك فيه 

ب�سورٍة  تاآكلت  االإ�سرائيلّية  ال���ردع  ق��ّوة  اأّن 

املُقاومة  قيام  اأّن  اإىل  الفًتا  للغاية،  خطريٍة 

�ساروًخا   500 حوايل  باإطالق  الفل�سطينّية 

ب���اجت���اه ج��ن��وب ال���دول���ة ال���ع���ربّي���ة يف زم���ٍن 

اأّن ق����ّوة ردع  اأك����رب دل��ي��ل ع��ل��ى  ق��ي��ا���س��يٍّ ه���و 

االحتالل باتت يف خرب كان،.

وعندما �ُسئل عن احلّل الذي يقرحه من 

اأجل ا�ستعادة قّوة الردع االإ�سرائيلّية ُمقاِبل 

اإّن  املُقاومة الفل�سطينّية يف قطاع غّزة، قال 

اأْو  باغتيال  القيام  هو  لذلك  االأم��ث��ل  احل��ّل 

ت�سفية جميع قادة حركة )حما�س( يف قطاع 

على  فيها  ُيقيمون  التي  املباين  وه��دم  غ��ّزة 

الت�سفية  اأّن عمليات  على  ُم�سّدًدا  روؤو�سهم، 

الراجع  اإىل  حما�س  قادة  �ستدفع  املُمركزة 

واخل�سية من الرّد االإ�سرائيلّي العنيف، على 

حّد تعبريه.

ال��وزي��ر  ان��ت��ب��اه  �سحفية  لفتت  وع��ن��دم��ا 

مليئة  بهدمها  ُيطاِلب  التي  املباين  اأّن  اإىل 

ب���االأط���ف���ال االأب����ري����اء، ا���س��ت��درك ق���ائ���اًل اإّن 

اجل��ي�����س ق����وٌي مب��ا ف��ي��ه ال��ك��ف��اي��ة، وال��دول��ة 

العربّية متلك اأجهزة ُمابرات من االأقوى 

يف ال��ع��امل، وب��اإم��ك��ان دول��ة االح��ت��الل تنفيذ 

عمليات االغتيال جلميع قادة حما�س بدون 

وط��ال��ب  االأب���ري���اء،  اأْو  االأط���ف���ال  ُي�����س��اب  اأْن 

ف��وًرا  ال��ع��ودة  اإىل  ال��وق��ت عينه  احلكومة يف 

متى  مت�سائاًل:  املُ��م��رك��زة،  االغ��ت��ي��االت  اإىل 

نفّذت الدولة العربّية اغتيااًل مُمركًزا؟ لقد 

م�سى وقًتا طوياًل على امتناع تل اأبيب عن 

القيام بهذه االأعمال، التي تعود اإيجاًبا على 

حّد  على  ال��ع��ربّي��ة،  للدولة  القومّي  االأم���ن 

تعبريه.

خطر الموت يهدد األسرى المرضى جراء جائحة كورونا

االتحاد األفريقي: علينا تجهيز أنفسنا لتشغيل »سد النهضة«

وزير إسرائيلّي يدعو لتصفية جميع قادة حماس 

االتفاق حول النقاط العالقة بين الدول الثالث قاب قوسين أو أدنى

القبض على خلية لـ»داعش«
 جنوبي روسيا 

نتنياهو يسعى النتخابات جديدة في اذار

غراهام: سأوافق على طلب الديمقراطّيين 
بمثول مولر أمام »الشيوخ«

االنباط - وكاالت

الرو�سي  الفيدرايل  االأم��ن  جهاز  اأعلن 

“داع�س”  تابعة لتنظيم  عن حتييد خلية 

االإرهابي، كانت تعد لهجمات على �سباط 

ال�����س��رط��ة وت��خ��ط��ط ل��ه��ج��م��ات اإره���اب���ي���ة 

والتعليمية،  الطبية  املوؤ�س�سات  يف  اأخ��رى 

وذلك يف اإقليم رو�ستوف جنوبي رو�سيا.

“ك�سفت  ب��ي��ان ام�����س:  وق���ال االأم���ن يف 

ه���ي���ئ���ة االأم��������ن ال����ف����ي����درايل يف م��ن��ط��ق��ة 

رو�ستوف اأن�سطة خلية من موؤيدي تنظيم 

من  �ستة  �سمت  التي  االإ�سالمية  ال��دول��ة 

اإحدى دول  بينهم مواطنو  املنطقة  �سكان 

الو�سطى ورو�سيا، خططوا لهجمات  اآ�سيا 

ع��ل��ى ���س��ب��اط ال�����س��رط��ة وال��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال 

اإرهابية يف املوؤ�س�سات الطبية والتعليمية«.

االنباط - وكاالت

ه���اج���م م���ق���رب���ون م����ن وزي������ر احل����رب 

االإ�����س����رائ����ي����ل����ي ب���ي���ن���ي غ���ان���ت�������س، رئ��ي�����س 

اتهموه  حيث  نتنياهو،  بنيامني  احلكومة 

يف  ج��دي��دة  ان��ت��خ��اب��ات  لعقد  ي�سعى  ب��اأن��ه 

�سهر اذار- مار�س 2021.

اأو����س���ح  13 ال���ع���ربي���ة،  ووف���ًق���ا ل��ل��ق��ن��اة 

م���ق���رب���و غ��ان��ت�����س ب������اأن 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��الل 

ميزانية  على  امل�سادقة  عدم  على  حر�سه 

ل���ع���ام واح�����د، م��ال��ًف��ا ب���ذل���ك ات��ف��اق��ي��ات 

اأو�سح  كما  احلكومي،  االئ��ت��الف  ت�سكيل 

امل���ق���رب���ون ب�����اأن ن��ت��ن��ي��اه��و ي���دع���م اأح�����زاب 

يف  يعار�سوه  ال  لكي  باالأموال  احلريدمي 

ذلك.

االنباط - وكاالت

اأع���ل���ن رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ق�����س��ائ��ّي��ة يف 

جم��ل�����س ال�����س��ي��وخ االأم����ريك����ي ال�����س��ي��ن��ات��ور 

�سين�سّم  اأّن��ه  غراهام،  ليند�سي  اجلمهوري 

للمحّقق  دعوتهم  يف  الدميقراطّيني  اإىل 

باالنتخابات  الرو�سي  التدّخل  يف  اخل��ا���ّس 

ال��رئ��ا���س��ّي��ة االأم���ريك���ّي���ة روب����رت م��ول��ر اإىل 

االإدالء ب�سهادته، بعد ن�سر مولر مقااًل نادراً 

اأّن  “يبدو  يدافع فيه عن حتقيقه. وق��ال: 

مولر م�ستعّد وميلك القدرة اأي�ساً للدفاع 

ع����ن حت��ق��ي��ق��ه م����ن خ�����الل م���ق���ال راأي يف 

وا�سنطن بو�ست”. 

وعلى الّرغم من اأّن اللجنة التي ُي�سيطر 

اإّن��ه قد اآن  عليها اجلمهورّيون قالت �سابقاً 

اإىل  االلتفات  وع��دم  قدماً  للم�سّي  االأوان 

الوراء، اأّكد غراهام اأّنه �سيوافق على الطلب 

اأم��ام  مولر  مبثول  للدميقراطّيني  املتكّرر 

اللجنة. لكّن دواف��ع غراهام من وراء هذه 

امل��واف��ق��ة مل ت��ُك��ن وا���س��ح��ة. ومل ُي��ع��رف اإن 

كان مولر ال��ذي التزم ال�سمت منذ اإدالئ��ه 

املا�سي،  مت��وز  يف  الكونغر�س  اأم���ام  ب�سهادة 

�سيقبل باملثول اأمام اللجنة.

وغ��راه��ام، ال��ذي ك��ان من اأ���س��ّد منتقدي 

الرئي�س دون��ال��د ت��رام��ب ���س��اب��ق��اً، ب���ات من 

اأب��رز املقّربني من الرئي�س. وم��ا اأث��ار حنق 

ال��دمي��ق��راط��ّي��ني ه��و ال��ق��رار ال���ذي اّت��خ��ذه 

ال�سجن  عقوبة  بتخفيف  اجلمعة،  ترامب 

ب��ح��ّق ���س��دي��ق��ه وح��ل��ي��ف��ه ال�����س��ي��ا���س��ي روج��ر 

�ستون ال��ذي حِكم عليه بال�سجن 40 �سهراً 

بعد اإدانته يف �سبع تهم جنائّية متفّرعة من 

حتقيق مولر.

نان�سي  النواب  جمل�س  رئي�سة  وو�سفت 

“ف�ساد  ب����اأّن����ه  ال��ع��ق��وب��ة  ب��ي��ل��و���س��ي خ��ف�����س 

�ستون،  ق�����س��ّي��ة  ع��ل��ى  تعليق  ويف  �سارخ”. 

بتحقيق مولر  االأب��ي�����س  للبيت  ب��ي��ان  ن���ّدد 

عاّم  م��ّدع  “مالحقة” من جانب  باعتباره 

“متحّم�س” ُيحّقق يف ما و�سفه ترامب باأّنه 
“خدعة«.

ا�ستمّر  ال���ذي  م��ول��ر  حتقيق  ُيثبت  ومل 

اأّي تواطوؤ بني فريق حملة ترامب  عامني 

ورو�سيا، لكّن مولر قال اإنه متّكن من اإثبات 

ت��دّخ��ل رو���س��ي��ا لتعزيز ف��ر���س ف��وز ترامب 

االأخ���رية  اجل��ول��ة  اأّن  وي��ب��دو  باالنتخابات. 

اإىل  دفعت مولر  االأبي�س  البيت  النتقادات 

ك�سر �سمته الطويل. ويف مقال راأي ن�سرته 

“وا�سنطن بو�ست”، دافع مولر عن حتقيقه 
راف�����س��اً  االأهّمية”،  “فائق  ب��اأّن��ه  وو���س��ف��ه 

مزاعم البيت االأبي�س باأّن هدفه النيل من 

“�ستون  واأ���س��اف:  اأو م��ن حلفائه.  ت��رام��ب 

مّتت مقا�ساته الأّنه ارتكب جرائم فدرالّية”، 

ب�ساأن  الكونغر�س  على  الكذب  ذل��ك  يف  مبا 

“اأفراد  وم��ع  “ويكيليك�س”  م��ع  اّت�ساالته 

نعرف اأّنهم �سّباط ا�ستخبارات رو�س«.

االنباط - وكاالت

م��ع��ه��د  ع���ق���د  امل���ا����س���ي  ح�����زي�����ران   30 “يف 
غيث  مع  افرا�سي  �سيا�سي  منتدى  وا�سنطن 

ال��ع��م��ري واإي���ه���ود ي���ع���اري وال��ع��م��ي��د امل��ت��ق��اع��د 

مايكل ه��ريت�����س��وغ، وال��ع��م��ري ه��و زم��ي��ل اأق��دم 

ف��ري��ق مفاو�سات  ���س��اب��ق يف  امل��ع��ه��د وع�����س��و  يف 

“زميل  هو  ويعاري  الفل�سطينية”،  “ال�سلطة 
ل�����س��وؤون  وم��ع��ل��ق  امل��ع��ه��د  الدويل” يف  ل��ي��ف��ر 

التلفزيونية”   12 “قناة  يف  االأو���س��ط  ال�سرق 

“ميلتون  زميل  هو  وهريت�سوغ،  االإ�سرائيلية. 

فاين اإنرنا�سيونال” يف املعهد، و�سغل منا�سب 

رف��ي��ع��ة يف مكتب وزي���ر احل���رب االإ���س��رائ��ي��ل��ي. 

وفيما يلي ملخ�س املقررة ملالحظاتهم«.

الو�سوح  اإىل  االف��ت��ق��ار  »اإن  العمري  يقول 

حممود  ال��رئ��ي�����س  �سيخلف  مب��ن  يتعلق  فيما 

عبا�س اأمر متعّمد. فلطاملا اتبع رئي�س ال�سلطة 

�سيا�سة تهمي�س املناف�سني، مما يعّزز مكانته يف 

اأو�ساط اجلهات الفاعلة الدولية ويجعلها غري 

راغبة يف ممار�سة ال�سغوط عليه ب�سبب القلق 

من اأن يرحل دون اأي خليفة.

ال�سيا�سية،  ال�����س��اح��ة  ع��ب��ا���س  ت���رك  م��ا  واإذا 

ين�س الد�ستور على اأن يتوىل رئي�س “املجل�س 

اأن  اإال  ���س��ه��ري��ن.  مل���دة  ال�����س��ل��ط��ة  الت�سريعي” 

اع���ت���م���اد ه����ذا اخل����ي����ار اأ����س���ب���ح م�����س��ت��ح��ي��ال يف 

“املجل�س” كان  رئي�س  الأن  االأخ��رية  ال�سنوات 

اأق��دم  ل��ذا  »حما�س«،  حركة  يف  امل�سوؤولني  اأح��د 

عبا�س على حّل “املجل�س” عام 2018. ونظريا، 

“املجل�س”،  اأن يتوىل من�سبه رئي�س  بداًل من 

اأع�سائها  اأحد  لفتح  املركزية  اللجنة  �ستختار 

خلالفته، ثم تقر منظمة التحرير اختيار هذا 

على  الد�ستورية  املحكمة  ت�سادق  ثم  الرئي�س، 

القرار.

“فتح”  وي�����س��ي��ف، يف غ�����س��ون ذل����ك، مت���ّر 

عميقة.  ب��اأزم��ات  “ال�سلطة”  و  و”املنظمة” 

واعتادت »فتح« اأن تكون حركة �سيا�سية حيوية، 

تعمل  وال  ب���ريوق���راط���ي���ة  اأ���س��ب��ح��ت  اأن���ه���ا  اإال 

تهمي�س  ومت  متكاملة.  كوحدة  “مركزيتها” 
»امل��ن��ظ��م��ة« ب��ان��ت��ظ��ام م��ن��ذ اإن�����س��اء »ال�����س��ل��ط��ة«، 

وَت�سارع هذا االجتاه يف عهد عبا�س. ومع ذلك، 

فقدت ر�سالة »ال�سلطة« اخلا�سة ب�”اال�ستقالل 

واه��ت��زت  اأي�����س��اً،  زخمها  الدبلوما�سية”  ع��رب 

���س��رع��ي��ت��ه��ا ب�����س��ب��ب ف�����س��ل احل���ك���م، وال��ف�����س��اد، 

واالأزمة االقت�سادية.

وج�����رى ال��ت��ب��اح��ث ح����ول ���س��ي��ن��اري��و ي�����س��ّ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 اإن ه���ذا هو 

اأن ت�سبح اخلالفة  املف�سل، ولكن ما  خيارهم 

واق����ع����اً، ف�����اإن امل��ن�����س��ب االف���را����س���ي ���س��ي��ك��ون 

ل�سخ�س لقيادة املنظمات الثالث.

وب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن م��ع��امل��ه��ا، ���س��ت��ن��ط��وي 

ف��ق��د  ك�����ب�����رية.  م����اط����ر  ع����ل����ى  خ����الف����ة  اأي 

الإح���داث  العملية  ا�ستغالل  »ح��م��ا���س«  حت���اول 

ا�سطرابات يف ال�سفة الغربية.

عبا�س  اأن  »ي��ب��دو  ي��ع��اري  يقول  م��ن جانبه، 

ي��ع��ت��ق��د اأن�����ه ���س��ي��ا���س��ي يف م��ن��ت�����س��ف م�����س��ريت��ه 

غ�سون  ويف  النهاية.  نحو  ي�سري  قائداً  ولي�س 

كامل  اإفال�س  احتمال  »ال�سلطة«  تواجه  ذلك، 

ح��ت��ى ل��و ب����داأت ب��ق��ب��ول حت��وي��الت ال�����س��رائ��ب 

االإ�سرائيلية. وبالنظر اإىل هذه العوامل، يجب 

على الواليات املتحدة التفكري يف و�سع اأهداف 

اأكرث توا�سعاً بني اإ�سرائيل و»ال�سلطة«.

فل�سطينيني  ائتالفني  ت�سكيل  مّت  وحالياً، 

ب�ساأن اخلالفة.  لديهما وجهات نظر متلفة 

اأحدهما يحظى بثقة عبا�س ب�سكل عام؛ ويتوىل 

قيادته رئي�س “جهاز املخابرات العامة” ماجد 

ال�سيخ،  امل��دن��ي��ة ح�سني  ال�����س��وؤون  ووزي����ر  ف���رج 

ال���ل���ذي���ن ي����دي����ران ال���ع���الق���ات م���ع اإ���س��رائ��ي��ل. 

الوقائي”  “االأمن  رئ��ي�����س  ب��ق��ي��ادة  وال���ث���اين 

حالياً  ي�سرف  ال��ذي  الرجوب،  جربيل  ال�سابق 

على االإع��داد الإج��راءات مناه�سة لل�سّم. وهو 

ال�سابق توفيق  العامة  املخابرات  رئي�س  حليف 

الطرياوي، الذي ينتقد عبا�س عموماً ويحظى 

بدعم “التنظيم”. ومر�سحهما خلالفة عبا�س 

�سغل  الذي  القدوة،  نا�سر  �سقيقة عرفات  ابن 

ال  ولكن  املتحدة  االأمم  يف  عليا  منا�سب  ع��دة 

يقيم  كما  االأي���ام.  ه��ذه  كبرية  ب�سعبية  يتمتع 

هذا املع�سكر ات�ساالت مع حممد دحالن، الذي 

يعي�س يف االإمارات.

االئ���ت���الف���ني، تقف  ه��ذي��ن  “بني  وي��و���س��ح 

مّت  ال���ذي  ال��ع��ال��ول،  م��ث��ل حم��م��ود  �سخ�سيات 

تعيينه كثاين م�سوؤول بارز خالل موؤمتر »فتح« 

االأخري. وهو يحاول اأن يظهر على اأنه مر�سح 

القيادة  دوائر  اأن  رغم  املع�سكرين،  ت�سوية بني 

ال ت���راه ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو م��وؤه��اًل ل��ت��ويل رئا�سة 

»ال�سلطة«.

وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ع��م��ل��ي��ة ال�������س���ّم، ف����ال مت��ل��ك 

فتح«” خطة متما�سكة لال�ستجابة  “مركزية 
على  يتفقون  اأع�ساءها  لكن  ال�سيناريو،  لهذا 

الفور  على  »ال�سلطة«  بحل  يقوموا  ل��ن  اأواًل، 

حتّمل  اإ���س��رائ��ي��ل  م��ن  تدريجياً  �سيطلبون  ب��ل 

لن  ث��ان��ي��اً،  ال�����س��ف��ة.  م�����س��وؤول��ي��ات متلفة يف 

يعلنوا عن والدة دولة فل�سطينية على الفور اأو 

ي�سعوا لالعراف بها.

اخل���الف���ة  ان  ه���ريت�������س���وغ،  ي�����رى  ح����ني  يف 

يف  ال��ق��رار  ���س��ن��اع  ب���ال  ت�سغل  ال  الفل�سطينية 

يتابع  امل��ه��ن��ي  امل���ي���دان  اأن  ���س��ح��ي��ح  اإ���س��رائ��ي��ل. 

الق�سية، ولكن لي�س هناك رغبة يف االنخراط 

اأن  اإىل  جزئياً  ذل��ك  وي��رج��ع  ف��ع��ال،  ب�سكل  بها 

عبا�س كان منا�سباً للحكومة االإ�سرائيلية، كما 

يف  كبرية  باأ�سداء  اخلالفة  م�ساألة  حتظى  ال 

اأو�ساط احلكومة االأمريكية اأي�ساً.

وُي���ع���ت���رب ع���ب���ا����س االأخ�������ري ���س��م��ن اجل��ي��ل 

القائد  ف���اإن  ل��ذا  ال��وط��ن��ي��ة،  للحركة  امل��وؤ���س�����س 

الذي �سيخلفه �سيمثل ميداناً جديداً متلفاً. 

ملفات  من  املر�سحني  كافة  اإ�سرائيل  وتعرف 

امل���خ���اب���رات واالج��ت��م��اع��ات وامل���ف���او����س���ات، ويف 

يف  ق�سوها  التي  ال�سنوات  من  احل��االت  بع�س 

�سريث  عبا�س  �سيخلف  ق��ائ��د  واأي  ال�����س��ج��ون. 

تعاين  ف�»ال�سلطة«  بالتحديات.  مليئة  بيئة 

تتخبط  و»فتح«  واقت�سادي،  �سيا�سي  خلل  من 

القائم مع »حما�س«  وال�سدع  اأزمة عميقة،  يف 

ي���ت���ع���م���ق. ع�������الوًة ع���ل���ى ذل������ك، ف������اإن غ��ال��ب��ي��ة 

اأن  يعتقدون  ال  والفل�سطينيني  االإ�سرائيليني 

حل الدولتني ممكن قريبا.

اإ���س��رائ��ي��ل  تعتقد  ال���ظ���روف،  ه���ذه  ويف ظ��ل 

اأنه ال ميكن الأي مر�سح فل�سطيني اأن يتحمل 

القيادة  يجعل  مم��ا  بفعالية،  مب��ف��رده  ال��ع��بء 

اجل��م��اع��ي��ة اأك�����رث اح���ت���م���ااًل. وت���ق���وم ال���روؤي���ة 

حمور  اأن  االإ�سرائيلية  املوؤ�س�سة  يف  ال�سائدة 

ال���رج���وب - ال���ط���رياوي ق��د ي��ع��زز ف��ر���س��ه اإذا 

ت��ع��اون ال��رج��وب م��ع دح���الن يف خ��ط��وة ت�سفر 

رئي�س  مثل  ق��ادر  تنفيذي  م�سوؤول  اختيار  عن 

الوزراء ال�سابق �سالم فيا�س.

ف�ساًل عن ذلك، ترى اإ�سرائيل عدة ماطر 

يف اخلالفة. فقد حتاول »حما�س« ملء الفراغ 

واال�سطالع بدور قيادي. واإذا حاولت احلركة 

ال��ق��ي��ام ب����اأي حت���رك يف ال�����س��ف��ة ف��ق��د تتدخل 

ال�سلطة  على  ال�سباق  يتحول  وق��د  اإ�سرائيل. 

اإىل العنف اأي�ساً، نظراً الأن العنا�سر امليدانية 

�سيتعنّي على  اأي حال،  االأ�سلحة. وعلى  جتمع 

قا�سياً  م��وق��ف��اً  يتخذ  اأن  عبا�س  �سيخلف  م��ن 

اإذا  خا�سة  ال�سلطة،  لتوطيد  اإ���س��رائ��ي��ل  �سد 

ال�سفة.  م��ن  اأج���زاء  على  ال�سيادة  تطبيق  مّت 

االإ�سرائيليني  القرار  �سناع  على  يجب  لذلك 

اليوم الذي  واالأمريكيني البدء يف التفكري يف 

يلي انتقال اخلالفة؛ وي�سمل ذلك بدء احلوار 

مع بع�س املر�سحني بطريقة ال ت�سعف عبا�س.

وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ت��اأث��ري ع��م��ل��ي��ة ال�����س��ّم، ورغ���م 

الفل�سطينيني  ال��ق��ادة  اأن  على  حمللني  ات��ف��اق 

على  احلفاظ  يف  كبرية  ذاتية  م�سلحة  لديهم 

املرجح  غ��ري  وم��ن  �سيا�سي،  ككيان  »ال�سلطة« 

ال��دف��اع  م��وؤ���س�����س��ة  تعتقد  ب��ح��ل��ه��ا،  ي��ق��وم��وا  اأن 

يف  ت�سبح  �سيناريوهات  هناك  اأن  االإ�سرائيلية 

اقت�سادياً،  وتنهار  ع��اج��زة  »ال�سلطة«  اإط��اره��ا 

دفع  اأو  االأم��ن  التحكم يف  ق��ادرة على  تعد  وال 

ال����روات����ب. ويف ه����ذه احل���ال���ة، ق���د ي��ت��م ج��ذب 

ل��ت��ق��دمي اخل��دم��ات  اإ���س��رائ��ي��ل ب�سكل م��ت��زاي��د 

وت�سيري دوريات يف املنطقة.

اأي قيادة فل�سطينية  واأخ��رياً، �سيتعني على 

جديدة اإعادة احت�ساب ا�سراتيجياتها، وتقييم 

امل�سلح،  والن�سال  املفاو�سات،  ت�سمل  خ��ي��ارات 

وحملة  »ح��م��ا���س«،  م��ع  وامل�����س��احل��ة  وال�سعبي، 

على  الإ���س��رائ��ي��ل  مناه�سة  وقانونية  �سيا�سية 

امل�����س��ت��وى ال�����دويل. اأم����ا اإ���س��رائ��ي��ل وال���والي���ات 

يختلف  من���وذج  يف  ال��ن��ظ��ر  فعليهما  امل��ت��ح��دة، 

النهائي  امل�سهد  على  التقليدي  الركيز  ع��ن 

واملفاو�سات املرتبطة به.

كيف ترسم المنافسة على خالفة عباس ومعالم الخيارات الفلسطينية
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الـريـا�ضي

االنباط – عمان

رئي�س  الع�صيمي  م��اج��د  ال�صيد  ا���ص��اد 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة الآ���س��ي��وي��ة ب��ت��ج��رب��ة 

واطمئن  ك��ورون��ا  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  الردن 

الردن��ي��ة  الباراملبية  اللجنة  او���س��اع  على 

وك�����وادره�����ا ولع��ب��ي��ه��ا يف ظ���ل اجل��ائ��ح��ة 

ال����ت����ي األ����ق����ت ب���ظ���ال���ه���ا ال�����س��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى 

ال����ع����امل واأع�������رب ع����ن اع�����ت�����زازه ب��ت��ج��رب��ة 

اجلائحة  مع  التعامل  يف  املتميزة  الردن 

والج���������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��ال 

اللجنة  رئي�س  مع  عقده  ال��ذي  الجتماع 

ال��رز  اأب���و  ح�سني  ا.د  الردن��ي��ة  الباراملبية 

مها  الآن�سه  للجنة  العام  المني  بح�سور 

من  املرئي.  الت�سال  بوا�سطة  الربغوثي 

ج��ان��ب��ه ع��ر���س اأب���و ال���رز خ��ال الج��ت��م��اع 

الج�������������راءات ال����ت����ي ات���خ���ذت���ه���ا ال��ل��ج��ن��ة 

�سحة  �سعيد  ع��ل��ى  الردن���ي���ة  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 

الاعبني ووقايتهم وكذلك تدريباتهم.

�سار �سمن  ان عملنا  ال��رز  اأب��و  واأو���س��ح 

وزارة  بتعليمات  الل��ت��زام  الول  اجتاهني 

ال�����س��ح��ة وال���ل���ج���ن���ة  الومل���ب���ي���ة الردن���ي���ة 

اخل���ا����س���ة ب������الج������راءات ال���وق���ائ���ي���ة م��ن 

بتوا�سل  فيما يخت�س  والثاين  الفريو�س، 

ت����زوي����د  ال����اع����ب����ني ح����ي����ث مت  ت�����دري�����ب 

ومتابعتهم  ال��ت��دري��ب  ب����ادوات  ال��اع��ب��ني 

ع��ن ب��ع��د ب��وا���س��ط��ة م��درب��ي��ه��م م��ن��ذ ب��داي��ة 

التدريب  اجلائحة ثم عودتهم جزئيا اىل 

ال��ت��ي �سمحت  ال��ل��ج��ن��ة ���س��م��ن احل����دود  يف 

ب��ه��ا ت��ع��ل��ي��م��ات ال���وق���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة.وب��ني 

ل�ستثمار  م��ت��اح��ة  ال��ف��ر���س��ة  ان  ال���رز  اب���و 

ب��ع��د لع���داد  ل��ع��ق��د دورات ع��ن  ال���ظ���روف 

وامل�سنفني  امل���درب���ني واحل���ك���ام   وت��رق��ي��ة  

الع�سيمي  واأو���س��ح  الل��ع��اب.  خمتلف  يف 

دورة  ل���س��ت�����س��اف��ة  ت�����س��ت��ع��د  ال��ب��ح��ري��ن  ان 

 2021 ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني  ال���ب���ارامل���ب���ي���ة  الل����ع����اب 

ال��ث��ال��ث��ة، وب��ني  اآ���س��ي��ا  ال��ع��اب غ���رب  ودورة 

ال����دورة  ت�����س��ت��ع��د ل���س��ت�����س��اف��ة  ال�����س��ني  اأن 

الع�سيمي  ال�سيوية،واطماأن  الباراملبية 

هذه  يف  للم�ساركة  الأردن  ا�ستعدادت  على 

باراملبيك  دورة  �ستعقب  ال��ت��ي  الفعاليات 

طوكيو 2021.

01

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

 العصيمي يشيد بتجربتنا في التعامل مع كورونا

مشاركة واسعة في المحاضرة الثانية لالتحاد العربي

تأجيل انتخابات مجالس 
االتحادات الرياضية

 دي يونج يعود لصفوف برشلونة

االنباط – عمان

يطلق الحتاد العربي لل�سحافة الريا�سية 

عند ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء يوم اخلمي�س 

املرئية  امل��ح��ا���س��رة  16 مت���وز يوليو اجل����اري  

الثانية عن بعد وعرب تطبيق زووم بالتعاون 

م��ع الحت����اد ال�����س��ع��ودي ل��اع��ام ال��ري��ا���س��ي 

وع����رب جل��ن��ة ال��������دورات  ..  وي��ح��ا���س��ر فيها 

حتت  الم���ارات  من  ال�سريف  احمد  الدكتور 

عنوان “ ثقافتنا الريا�سية و�سناعة املحتوى 

العامة  الم���ان���ة  تلقت  “..حيث  الع���ام���ي 

لاحتاد عدد كبري من تر�سيحات العديد من 

العامية  واجلمعيات  والروابط  الحت��ادات 

ال��ري��ا���س��ي��ة يف ال���وط���ن ال��ع��رب��ي ال��ت��ي قامت 

الزميات  با�سماء  ال��ع��ام��ة  الم��ان��ة  ب��ت��زوي��د 

والزماء امل�ساركني يف املحا�سرة .. ...وح�سب 

ال��زم��ي��ل ع���وين ف��ري��ج الم���ني ال��ع��ام الناطق 

زال  امل�ساركة ل  ب��اب  ف��ان  العامي لاحتاد 

الفائدة  لن�سر  وذل���ك  ال��راغ��ب��ني  ام���ام  متاحا 

واملعرفة واكت�ساب اخلربة لدى اجليل اجلديد 

من الزميات والزماء ..ل �سيما وان ال�سرية 

التي  العملية  واخل����ربة  للمحا�سر  ال��ذات��ي��ة 

امل�ساركني  تك�سب  ان  �ساأنها  م��ن  بها  يتمتع 

الكثري من اخلربة حيث ي�سغل الدكتور اأحمد 

ال�سريف من�سب نائب رئي�س جمل�س املديرين 

ون���ائ���ب م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة امل��ع��رف��ة والتنمية 

الب�سرية بدبي، وموؤ�س�س ورئي�س جمل�س اإدارة 

العربية  الإم���ارات  الريا�سيني بدولة  جمعية 

اأن�سطة  امل��ت��ح��دة، واك��ادمي��ي��ة بحث وت��ط��وي��ر 

 14 .).. ويف جعبته  درا���س��ا   الريا�سة )  علوم 

موؤلفات  و4  ع��امل��ي��ة،  دوري����ات  يف  علمياً  بحثاً 

متخ�س�سة يف جمال الريا�سة بدولة المارات 

العربية املتحدة، والعديد من اجلوائز ، وهو 

للعديد  والتح�سريية  املنظمة  اللجنة  ع�سو 

من املوؤمترات العلمية وع�سو يف العديد من 

املنظمات الدولية ، وهو نائب رئي�س الحتاد 

ال�سريف  �سغل  للجميع.  للريا�سة  ال����دويل 

الريا�سي  دب��ي  ال��ع��ام ملجل�س  من�سب الم��ني 

والمني العام جلائزة ال�سيخ حممد بن را�سد 

فريق  اىل  ان�سمامه  قبل  الريا�سي  لابداع 

عمل هيئة املعرفة والتنمية الب�سرية بدبي. “. 

الريا�سة بالن�سبة للدكتور اأحمد ال�سريف هي 

مبتداأ وخرب ، ود.ال�سريف حا�سل على درجة 

الريا�سية،  امل��ن��ظ��م��ات  ت��ق��ومي  يف  ال��دك��ت��وراه 

اللجنة  الريا�سية من  املنظمات  اإدارة  ودبلوم 

الومل���ب���ي���ة ال���دول���ي���ة، وب���رن���ام���ج “ ال��ق��ي��ادات 

التنفيذية “ من مركز حممد بن را�سد لإعداد 

القادة، و ميدالية البداع والتميز العلمي من 

املجل�س العلمي الربيطاين ، وهو ع�سو جلنة 

اخلرباء يف املجل�س الريا�سي العربي وع�سو 

اللجنة العلمية وجلنة اخلرباء بجائزة ال�سيخ 

نا�سر بن حمد اآل خليفة للبحث العلمي.

االنباط – عمان

 ���س��وت��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للجنة الأومل��ب��ي��ة 

بن  في�سل  الأم����ري  �سمو  ب��رئ��ا���س��ة   ، الأردن���ي���ة 

احل�سني ، باجتماعها غري العادي والذي عقد 

تاأجيل  على  ب��الإج��م��اع  باملوافقة  ام�����س   �سباح 

انتخابات جمل�س ادارة اللجنة الأوملبية الأردنية 

وجمال�س ادارة الحتادات الريا�سية. وجاء هذا 

القرار لعدة اأ�سباب منها قرار اللجنة الأوملبية 

الدولية بتاأجيل انتخاباتها ملا بعد دورة الألعاب 

الأوملبية �سيف العام القادم وكذلك اتخاذ هذا 

ال���ق���رار م��ن ق��ب��ل م��ع��ظ��م الحت������ادات ال��دول��ي��ة 

وال��ق��اري��ة واحت����اد ال��ل��ج��ان الأومل��ب��ي��ة العربية، 

الأردن��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  ق��ام��ت  فقد  وعليه 

باتخاذ قرار تاأجيل النتخابات. ويف حال قيام 

العام  انتخاباته خال  باجراء  اأي احت��اد دويل 

الحت���اد  م��ع  امل��و���س��وع  �سيتم مناق�سة  احل���ايل 

الهيئة  وواف��ق��ت  ف��ي��ه.  وال��ب��ت  امل��ع��ن��ي  الأردين 

 10 امل���ادة  تعديل  على  الأومل��ب��ي��ة  للجنة  العامة 

الفقرة   )٩( وامل���ادة  الأوملبية  اللجنة  نظام  من 

)اأ( البند رقم ٨ من نظام الحتادات الريا�سية 

النتخابات  اج���راء  مبوعد  واخلا�سة  اجلديد 

بحدف فقرة )�سواء اقيمت ام مل تقم( وتفوي�س 

املكتب التنفيذي با�ستكمال الإجراءات الازمة 

لذلك ح�سب الأ�سول واإع��ام اللجنة الأوملبية 

ال��دول��ي��ة والحت�����ادات ال��دول��ي��ة وال��ق��اري��ة بهذا 

اخل�سو�س. و�سادقت اجلمعية العمومية على 

التقريرين الإداري واملايل لعام 201٩ وامل�سادقة 

عليهما كما مت الط��اع على حم�سر اجتماع 

ال�سابق وامل�سادقة عليه. ومت  العامة  اجلمعية 

ال�سنوي  التقرير  ا�ستعرا�س  الجتماع  خ��ال 

للجنة الأوملبية الأردنية لعام 201٩

مدريد – وكاالت

نباأ  بر�سلونة،  م��درب  �سيتني  كيكي  تلقى 

اأمام  �ساًرا، قبل مباراة الفريق الكتالوين 

يف  املقبل،  اخلمي�س  لها  املقرر  اأو�سا�سونا، 

م��ن عمر   37 ال���  اجل��ول��ة  مناف�سات  اإط���ار 

ال�������دوري الإ����س���ب���اين. وذك������رت ���س��ح��ي��ف��ة 

جنم  ي���وجن  دي  ف��ري��ن��ك��ي  اأن  “�سبورت” 
و�سط بر�سلونة، بات جاهًزا بن�سبة %100، 

املباريات املقبلة بعدما غاب  للم�ساركة يف 

الإ�سابة. بداعي 

ل����اإ�����س����اب����ة يف  ي������وجن  دي  وت����ع����ر�����س 

ال���ع�������س���ل���ة ال���ن���ع���ل���ي���ة ل���رك���ب���ت���ه ال��ي��م��ن��ى 

خ���ال ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي، وغ����اب ع���ن اآخ���ر 

6 م���ب���اري���ات ل��رب���س��ل��ون��ة اأم������ام اأت��ل��ت��ي��ك 

م��دري��د،  اأت��ل��ت��ي��ك��و  ف��ي��ج��و،  �سيلتا  ب��ي��ل��ب��او، 

ف����ي����اري����ال، اإ����س���ب���ان���ي���ول وب���ل���د ال���ول���ي���د. 

�ستتاح  �سيتني  اأن  ال�سحيفة  واأ���س��اف��ت 

ل��ه ال��ف��ر���س��ة اأخ�����رًيا ل��اع��ت��م��اد ع��ل��ى دي 

يوجن، م�سرية اإىل اأنه قد ي�سارك اأ�سا�سًيا 

الفريق  م��درب  وي�سعى  اأو���س��ا���س��ون��ا.  �سد 

اأج��ل  م��ن  لعبيه  جتهيز  اإىل  الكتالوين، 

ال���س��ت��ع��داد مل��ب��اراة ن��اب��ويل يف اإي���اب ثمن 

�ستقام  والتي  اأوروبا،  اأبطال  دوري  نهائي 

يف اأغ�سط�س/اآب املقبل. ويحتل بر�سلونة، 

7٩ نقطة . و�سافة الليجا بر�سيد 

االنباط – عمان  

ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  يلتقي 

م���ع م��ن��ت��خ��ب الم��������ارات يف م����ب����اراة ودي���ة 

�سمن   املقبل،  اأيلول  �سبتمرب/   4 يوم  تقام 

حت�����س��ريات��ه��م��ا ل���س��ت��ك��م��ال م�����س��واره��م��ا يف 

 2022 ال��ت�����س��ف��ي��ات امل��وؤه��ل��ة ل��ك��اأ���س ال��ع��امل 

وك���اأ����س اآ���س��ي��ا 2023.اأع�����ل�����ن ذل����ك الحت����اد 

الم������ارات������ي ام���������س الأح��������د ع����رب م��وق��ع��ه 

الر�سمي، دون اأن يحدد مكان اللقاء. ويبداأ 

�سبتمرب/  خ��ال  الأول  جتمعه  منتخبنا 

اأي���ل���ول امل��ق��ب��ل، ب��ع��دم��ا ت��وق��ف��ت ت��دري��ب��ات��ه 

الن�ساط  ل��ت��وق��ف  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��ه��ور  ط��ي��ل��ة 

ال��ري��ا���س��ي ج���راء ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا.وت�����س��ك��ل 

امل����ب����اراة ف��ر���س��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��ريه 

ل����اإم����ارات ال��ك��ول��وم��ب��ي ل��وي�����س ل��ل��وق��وف 

والبدنية. الفنية  الاعبني  جاهزية  على 

الت�سفيات  يف  م�سواره  الن�سامى  وي�ستاأنف 

 13 ي��وم  الكويتي  م�سيفه  بلقاء  الآ�سيوية 

ويلتقي  امل��ق��ب��ل،  الأول  ت�����س��ري��ن  اك��ت��وب��ر/ 

ال��ت��وايل  ع��ل��ى  واأ���س��رتال��ي��ا  ن��ي��ب��ال  منتخبي 

الثاين  ت�سرين   ن��وف��م��رب/  و17   12 ي��وم��ي 

امل���ق���ب���ل. وي��ل��ع��ب م��ن��ت��خ��ب��ن��ا يف امل��ج��م��وع��ة 

بر�سيد  الثالث  املركز  يحتل  حيث  الثانية 

ب��ف��ارق الأه����داف عن  »10« ن��ق��اط م��ت��اأخ��راً 

ال���ك���وي���ت، وي���ت�������س���در امل���ج���م���وع���ة م��ن��ت��خ��ب 

اأ�سرتاليا بر�سيد »12« نقطة، ويجل نيبال 

واأخ��رياً  نقاط،   3 ب�ر�سيد  الرابع  املركز  يف 

تايوان با نقاط.

ب������دوره اأع���ل���ن م��ن��ت��خ��ب الم��������ارات ع��ن 

خالد  و���س��م��ت:  امل��ق��ب��ل،  للتجميع  قائمته 

ع��ي�����س��ى، ع��ل��ي خ�����س��ي��ف، ع����ادل احل��و���س��ن��ي، 

برغ�س،  �سالح  حممد  ال�سام�سي،  حممد 

را����س���د، خليفة  ���س��امل  ع��ب��دال��ع��زي��ز ه��ي��ك��ل، 

اأح��م��د.  م���رزوق، حممد  احل��م��ادي، حممد 

اإ�سماعيل  ���س��ل��ط��ان،  ���س��امل  ع��ب��ا���س،  وول��ي��د 

خمي�س،  حممود  العطا�س،  حممد  اأح��م��د، 

ي���و����س���ف ج�����اب�����ر، م����اج����د ح�������س���ن، م���اج���د 

اأح��م��د، خمي�س  ن���ادر، ط��ارق  ���س��رور، يحيى 

اإ���س��م��اع��ي��ل، اأح���م���د ب���رم���ان، ع��ل��ي ���س��امل��ني، 

ويتواجد منتخب  فابيو.  رم�سان،  عبداهلل 

التي  ال�سابعة  املجموعة  �سمن  الم����ارات 

ت�سم اإىل جانبه منتخبات فيتنام وماليزيا 

املجموعة  ويت�سدر  واإندوني�سيا.  وتاياند 

ال�سابعة منتخب فيتنام ب� »11« نقطة، يليه 

نقاط«،   ٨« تاياند  ثم  نقاط«   ٩« ماليزيا 

وي�ستقر منتخب المارات يف املركز الرابع 

ب� »6 نقاط«، واأخرياً اإندوني�سيا با نقاط. 

مع�سكر  اإق��ام��ة  اللبناين  الحت���اد  واع��ت��م��د 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  تدريبي يف 

حيث  ال��ق��ادم  اأي��ل��ول   / �سبتمرب  و٨   2 ب��ني 

���س��ت��ق��ام خ��ال��ه م���ب���اراة ودي���ة م��ع منتخب 

الأردن.

االنباط – عمان

اكد رئي�س احتاد األعاب القوى املحامي �سعد 

اع�����س��اء جمل�س  اج������راءات ف�سل  ان  ح��ي��ا���س��ات 

الدارة الربعة التي اتخذها موؤخرا جاءت وفق 

ا�ستند  ال��ت��ي  والتعليمات  الن��ظ��م��ة  مقت�سيات 

لها الحت��اد يف قرار الف�سل دون ان تكون هناك 

ا�سبابا اخرى لهذا القرار م�سريا اىل ان الف�سل 

لي�س عقوبة وانها جاءت وفق الحكام والنظمة 

ووفق ما طالب به الع�ساء انف�سهم حيث متت 

امل�سادقة عليها من قبل الهيئة العامة لاحتاد 

م�سيدا ب��ال��دور ال���ذي ق��ام ب��ه الع�����س��اء الرب��ع��ة 

خال عملهم يف املجل�س م�سريا اىل ان الحتاد 

ق����ام ب��ال��ف��ع��ل ب��ا���س��ت��دع��اء الع�������س���اء الح��ت��ي��اط 

ل��ي��ح��ل��وا م��ك��ان��ه��م ..ج������اء ذل����ك خ����ال امل���وؤمت���ر 

ال�سحفي املو�سع الذي عقده يف املركز العامي 

ام�����س بح�سور  ي���وم  لل�سباب  احل�����س��ني  مب��دي��ن��ة 

الحت��اد  ع�سو  اأبوع�سبة،  اإب��راه��ي��م  ال�سر  ام��ني 

الإعامية  اللجنة  ورئي�س  عبدالقادر حمارمة، 

اأمي��ن الفاعوري   ..وح��ول جلنة التحقيق التي 

حيثيات  على  للوقوف  الوملبية  اللجنة  �سكلتها 

ق����رار الحت�����اد ق���ال ح��ي��ا���س��ات ان الحت�����اد يعد 

�سخ�سية اعتبارية م�ستقلة وان اللجنة الوملبية 

م�سرفة ريا�سيا مبوجب نظام الحت��ادات ولديه 

ال�����س��اح��ي��ات ب��اي��ق��اع ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى اي ع�سو 

غريه  دون  الحت���اد  وان  �سيما  ل  الرئي�س  حتى 

من الحت��ادات الخرى يرتك جل�ساته مفتوحة 

ول يوجد لدينا ما نخفيه و اأن اللجنة الوملبية 

ال��ري��ا���س��ي، وه���ي تنفذ  ال����س���راف  متلك �سلطة 

ال��دول��ي��ة والحت���ادات  اللجنة الومل��ب��ي��ة  مطالب 

ال���دول���ي���ة مب���ا ي��خ�����س ت��ع��ام��ل��ه��ا م���ع الحت�����ادات 

جلانه  اللعبة  احت���اد  ل��دى  م�سيفا   الريا�سية، 

جلنة  حيث  الحت����اد،  ع��ن  املنف�سلة  الق�سائية 

وليد  املحامي  يراأ�سها  والتي  وال�سلوك  النظام 

العدوان، وكذلك جلنة ال�ستئناف، وهي املرجع 

يف  بالنظر  املخولة  وه��ي  بالنزاعات،  الف�سل  يف 

ع�سويتهم،  ا�سقطت  ال��ذي��ن  الأع�����س��اء  �سكوى 

ونحن يف احتاد اللعبة نرحب باإجراءات اللجنة 

الومل��ب��ي��ة، ول��و �سكلت جلنة حتقق ونحن جنزم 

لكن هذه  ذل��ك،  كتبا بخ�سو�س  ي�سلنا  بانه مل 

اللجنة �ستتابع عملها مع الهيئة الق�سائية لدى 

احتاد اللعبة ولي�س جمل�س الدارة .

على  الع�سوية  ا���س��ق��اط  يف  وا�ستندنا  وت��اب��ع 

“فئة  خويلة  د.قا�سم  ا�ستدعاء  مت  النظام حيث 

م��ل��ك��اوي،  د.م��ع��ت�����س��م  م��ك��ان  ل��ي��ح��ل  املدربني”، 

وممثل نادي يرموك البقعة عبدالقادر املحارمة 

عن “فئة الأندية”، وال��ذي حل بدل من ممثل 

نادي القطرانة د.ن�سال الغفري، واتبعنا ال�سول 

اإىل  ال��دع��وى،  اللعبة  احت���اد  بتوجيه  القانونية 

“فئة الاعبني” ليحل  لنتخاب  “عموميته” 
مكان مها حرز اهلل، وانتخاب ع�سو ممثل عن فئة 

الداعمني ب��دل من رفيق حمودة، ام��ا اج��راءات 

ا���س��ق��اط��ن��ا ل��ع�����س��وي��ة 4 اع�������س���اء، ل حت��ت��اج اىل 

امل�سادقة ومتلك �سفة الف�سل احلكمي وامتاك 

جمل�س الدارة القرار والبت فيه وتنفيذه بح�سب 

اللعبة”. ورد حيا�سات  النظام ال�سا�سي لحتاد 

عند �سوؤاله:” ما حقيقة مزاعم الأع�ساء الربعة 

بوجود ع�سو احتاد  ا�سقطت ع�سويتهم،  الذين 

بقيمة   201٩-201٨ لعامي  ا�سرتاكاته  ي�سدد  مل 

2000 دي��ن��ار، ومل يتخذ احت��اد اللعبة بحقه اية 

اج��راءات كما مت معهم؟، قائا:” امتنى ان يتم 

ال��ف�����س��ل ب��ني م��ن مل ي�����س��دد، وب���ني م��ن مل يتم 

ترحيل ا�سمه من قيد الدفع اىل ال�سجل املايل 

اأن ي��ف��رق��وا يف ذلك  ال��ن��ه��ائ��ي، وه��ن��ا ك��ان عليهم 

األعاب القوى  اأن احت��اد  الإدع���اء، واأك��د حيا�سات 

ينظر دائما اإىل الأم��ام، وما يحدث الآن ل يتعد 

وا�ستعر�س  يف ختام  عابرة  �سحابة �سيف  كونه 

ب��ع��د ان مت  ال�سابقة  امل��وؤمت��ر اجن�����ازات الحت����اد 

عر�س فيديو يو�سح امل�ساركات والبطولت التي 

حققها ابطالنا مثلما ا�ستعر�س الن�ساطات التي 

ي��ن��وي الحت�����اد تنظيمها خ���ال ال��ع��ام احل��ايل 

والتي مت فيها ا�ستحداث العديد من البطولت 

املحلية، حيث البطولة التن�سيطية نهاية ال�سهر 

�ستقام  التي  امل��راح��ل  اكت�ساف  وبطولة  احل���ايل، 

يف جميع حمافظات اململكة، وا�ست�سافة بطولة 

بطولة  ا�ست�سافة   و  وال�����س��اب��ات،  لل�سباب  اآ���س��ي��ا 

الثامن من  تقام يف  التي  العامل  األ��رتام��اراث��ون 

كانون الأول املقبل يف العقبة  .

االنباط – اربد

ال�������س���ع���اب وامل�������س���اك���ل امل���ال���ي���ة ال���ت���ي ت���واج���ه 

ال��ع��ن��اوي��ن  ك��ان��ت  تطلعاتها  م��ن  الن��دي��ة وحت���د 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال���ت���ي ا����س���ت���اأث���رت ب���ج���دول اع���م���ال 

الذي  القدم  بكرة  الثانية  الدرجة  اأندية  جل�سة 

ح��واره  �سباب  ن���ادي  مقر  يف  الأح���د  م�ساء  عقد 

بالهيئة  الثانية  الدرجة  اأندية  مندوب  بح�سور 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ب��احت��اد ك���رة ال��ق��دم حم��م��د ���س��م��اره 

�سهابات  ح�سني  بال�سمال  الكرة  اإحت��اد  ومندوب 

. وق���د ���س��ه��د الإج���ت���م���اع ال����ذي ح�����س��ره روؤ����س���اء 

ناديني  بتغيب   16 اأ���س��ل  م��ن  ن���ادي   14 وممثلي 

التي مت�س  الق�سايا  العديد من  فقط. مناق�سة 

واإمكانية  الأندية ويف مقدمتها عقود الاعبني 

الاعب  ت�سجيل  يكون  وان  منها  الأندية  اإعفاء 

ك����ه����اوي ول���ي�������س حم����رتف����ا. واع���ت���م���اد م��اع��ب 

مباريات  وبالذات  الر�سمية  للم�سابقات  الأندية 

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��رتخ��ي�����س ���س��م��ن ���س��روط 

وت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ي اأق���ره���ا اإحت����اد ال���ك���رة. واج��م��ع 

امل��ت��ح��دث��ون م��ن روؤ����س���اء الأن���دي���ة ع��ل��ى �سعوبة 

الأن��دي��ة وتدين  ال��ذي تعاين منه  امل��ايل  الو�سع 

من  امل��ق��دم  ���س��واء  ال�سنوية  ال��دع��م  خم�س�سات 

اإحتاد كرة القدم اأو وزارة ال�سباب وتفاقم الأزمة 

كورونا  تداعيات جائحة  املالية لاندية يف ظل 

اأو ت��اأج��ي��ل ال�����دوري.  وط���ال���ب ال��ب��ع�����س ب��اإل��غ��اء 

امل�سابقات  جلنة  رئي�س  الجتماع  خال  وحتدث 

عو�س �سعيبات ورئي�س جلنة الحرتاف الأمني 

ال��ع��ام امل�����س��اع��د ف��ل��ي��ح ال��دع��ج��ه ح���ول اجل��وان��ب 

احل��ايل  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي  للمو�سم  وامل��ال��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة 

ال�����س��ح��ي  ال���ربوت���وك���ول  ت��ع��ل��ي��م��ات  ����س���رح  . ومت 

الوقاية  اإج����راءات  و  ���س��روط  الأن��دي��ة  وتطبيق 

املباريات  اأو  التدريبات  العامة خال  وال�سامة 

الر�سمية. ويف ختام الإجتماع وقع احل�سور على 

الكرة  اإحت��اد  فيه  طالبوا  الذي  اخلتامي  البيان 

لتكون  ال�سنوي  امل��ايل  الدعم  خم�س�سات  زي��ادة 

�سيتم  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  املخ�س�سات  ن�سف  بحجم 

منحها لأندية الدرجة الأوىل      .

النشامى يلتقي االمارات ولبنان وديا

 العاب القوى يؤكد سالمة اجراءات فصل االعضاء

 اندية الدرجة الثانية تستعرض همومها
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 رونالدو يستهدف صناعة التاريخ

 اشبيلية يقترب من دوري االبطال

 المانيا تلتقي تركيا والتشيك

 كلوب لن يواصل مع ليفربول
برلني – وكاالت

�أول  قاد يورجن كلوب، ليفربول �إىل 

�لإجنليزي  �ل��دوري  بطولة  يف  له  لقب 

م��ن��ذ ث��اث��ن ع��ام��ا، وي��ع��ي�����ش ع��ل��ى �إث��ر 

ذل����ك �مل������درب �لأمل�������اين ف���رح���ة ع��ارم��ة 

ب����ذل����ك. و�أج��������رى �ل���ق�������ض���م �ل���ري���ا����ض���ة 

ح����و�ر�  �لأمل���ان���ي���ة،   SWR مب��وؤ���ض�����ض��ة 

�ضحفيا مع كلوب، حتدث فيه عن �إجناز 

ب�”�لتاريخي”.  �إياه  و��ضفا  �ملو�ضم  هذ� 

�إىل ه��ن��ا مل ي��خ��رج ك��ام ك��ل��وب يف ه��ذ� 

�ضمعناه يف  عّما  �أو  �مل��األ��وف  �حل��و�ر عن 

�ملفاجاأة  لكن  �ملا�ضية،  �لقليلة  �لأ�ضابيع 

�ل�ضوؤ�ل حول  رّده عن  �ملدوية جاءت يف 

بلده  �إىل  ل��ل��ع��ودة  ي��خ��ط��ط  ك���ان  �إذ�  م��ا 

ب��ع��د جت��رب��ت��ه م���ع �ل����ري����دز. ف���اجل���و�ب 

�لأمر  بد�ية  يف  “نعم”..  بب�ضاطة  كان 

�لفريق  م��ع  عقده  �أن  على  كلوب  �ضدد 

 ،2024 غ��اي��ة  �إىل  م�ضتمر  �لإجن��ل��ي��زي 

�إنه وبعد  �لوقت ذ�ته يقول  �أنه يف  غري 

فعل  يريد  رود”  “�آنفيلد  يف  �ضنو�ت   9

�أي �ضيء �آخر«.

ينوي  �أن��ه  كامه  من  يفهم  ل  ولكي 

باأنه  للتو�ضيح  �ضارع  �لع��ت��ز�ل،  حينها 

ي�ضعده” وحت��دي��د�  ���ض��يء  “عمل  ي��ري��د 

ناٍد، �أو منتخب  �أي  �إد�رة  مهمة  “تويل 
�أو رمبا ل �ضيء من كل  �ملنتخبات،  من 

�ضكل  �ضيكون  كيف  “يدري  فمن  هذ�”، 

�جلملة  ه��ذه  �حلن”.  ذل��ك  يف  �لعامل 

ب���ال���ذ�ت �أع�����ادت ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل��ع�����ض��اق ك��رة 

�لقدم �لأملانية، �لأمل يف �أن يتوىل هذ� 

علما  �ملان�ضافت،  ت��دري��ب  قريبا  �مل��درب 

�لأمل��اين  �جلمهور  كان من مطالب  �أن��ه 

ع���ق���ب �خل������روج �مل������ذل م����ن م��ن��اف�����ض��ات 

قامت  وحينها   .2018 رو�ضيا  مونديال 

حول  با�ضتبيان  �آن��ذ�ك  “كيكر”  جملة 

ف��اأع��رب  ل���وف،  ليو�كيم  خليفة  �أف�����ض��ل 

�أن يخلفه  �أملهم يف  60% عن  �أك��ر من 

ك���ل���وب. غ���ري �أن ك��ل��وب ���ض��دم �جل��م��ي��ع 

له  ليفربول لأن  ب���اٍق يف  �أن���ه  �أك���د  ح��ن 

معه خططاً كبرية.

حتققتا،  �لكبريتان  �خلطتان  و�ليوم 

بلقب  �أو  ب��ال��دوري  �ملتعلقة  تلك  ���ض��و�ء 

دوري �لأبطال �ملو�ضم �ملا�ضي، ما يعني 

�أر�د  لو  يلومه  �ضوف  �أح��د  ل  �أن  عمليا 

�ل��ع��ق��د. ومن  �ن��ت��ه��اء  �ل��ع��ودة حتى قبل 

يدري قد حتدث مفاجاآت على م�ضتوى 

�لحت�����اد �لأمل�����اين ل��ك��رة �ل���ق���دم، ون���رى 

�لأملاين  للمنتخب  مدرباً  كلوب  يورجن 

قبل 2024 بكثري.

روما – وكاالت

�ل���رت���غ���ايل  �أن  ����ض���ح���ف���ي،  ت���ق���ري���ر  ذك������ر 

حدد  يوفنتو�ش،  ه��د�ف  رون��ال��دو  كري�ضتيانو 

�ضفوف  ع��ن  �لرحيل  �أو  �لبقاء  ب�ضاأن  موقفه 

وقالت  �ملقبلة.  �لفرتة  خال  �لعجوز  �ل�ضيدة 

يرغب  رون��ال��دو  �إن  �ضبورت”  “توتو  �ضحيفة 

�ضناعة  وي�ضتهدف  يوفنتو�ش،  م��ع  �لبقاء  يف 

�ل��ت��اري��خ م��ع �ل��ف��ري��ق �لإي��ط��ايل. و�أ���ض��اف��ت �أن 

�ل����دون ي�����ض��ت��ه��دف م��ن��اف�����ض��ة ���ض��ريو �إمي��وب��ي��ل��ي 

�لكالت�ضيو،  هد�ف  لقب  على  لت�ضيو،  مهاجم 

جنم  ليفاندوف�ضكي  روب��رت  مناف�ضة  وكذلك 

ب��اي��رن م��ي��ون��خ، ع��ل��ى ج��ائ��زة �حل����ذ�ء �لذهبي 

�لأوروبي.

�أي جم���ال  ه����ن����اك  ل���ي�������ش  ب����اأن����ه  ون����وه����ت   

ل��ل�����ض��ائ��ع��ات ح����ول �ن��ت��ق��ال رون����ال����دو ل��ب��اري�����ش 

���ض��ان ج��ريم��ان �أو �ل��ع��ودة ل��ري��ال م��دري��د، لأن 

�لرتغايل يريد مو��ضلة مغامرته مع  �لنجم 

28 هدًفا حتى  �لبيانكونريي. و�ضجل رونالدو 

خلف  و�ح��د  بهدف  متاأخًر�  بالكالت�ضيو،  �لآن 

�أه���د�ف   6 يف�ضله  بينما  �إمي��وب��ي��ل��ي،  �ملت�ضدر 

على  �ملو�ضم،  ه��ذ�  ليفاندوف�ضكي  رق��م  ملعادلة 

ج��ائ��زة �حل����ذ�ء �ل��ذه��ب��ي ب��ال��دوري��ات �خلم�ش 

مدريد – وكاالت

و��ضل �إ�ضبيلية عزف نغمة �لنت�ضار�ت 

على  �ضعبا  ف��وز�  حقق  بعدما  �لليجا،  يف 

ملعب  يف   ،)0-2( م��اي��ورك��ا  ري���ال  �ضيفه 

)ر�مون �ضان�ضيز بيثخو�ن(، �لأحد، �ضمن 

�لأرجنتيني،  �لنجم  36. وو�ضع  �ل� �جلولة 

يف  �لأندل�ضي  �لفريق  �أوكامبو�ش،  لوكا�ش 

ج��ز�ء.  رك��ل��ة  م��ن   ،41 بالدقيقة  �مل��ق��دم��ة 

�لن�ضريي،  يو�ضف  �ملغربي،  �ملهاجم  و�أَمن 

�لثاين،  بالهدف  �لأر�ش  �أ�ضحاب  �نت�ضار 

�لأ�ضلي.  �لوقت  نهاية  من  دقائق   6 قبل 

هذ�   18 و�ل��� �ل��ت��و�يل،  على  �لر�بع  وبفوزه 

 66 �إىل  ر���ض��ي��ده  �إ�ضبيلية  ي��رف��ع  �مل��و���ض��م، 

ن��ق��ط��ة، يف �مل���رك���ز �ل���ر�ب���ع، وي���ق���رتب من 

�لأب����ط����ال.  دوري  ب���ط���اق���ات  �آخ�����ر  ح�����ض��م 

 9 بفارق  �لأندل�ضي حاليا  �لفريق  ويبتعد 

�أن��ه يف  يذكر  ف��ي��اري��ال،   موؤقتا عن  نقاط 

�لنقاط،  عدد  يف  �لفريقن  ت�ضاوي  حالة 

ليج”  “�لت�ضامبيونز  ب��ط��اق��ة  �ضتتحول 

�ل��ذي  �ل�ضفر�ء”،  “�لغو��ضات  ل��ف��ري��ق 

فاز  حيث  �ملبا�ضرة،  �مل��و�ج��ه��ات  يف  يتفوق 

ت��ع��ادل  بينما   ،)2-1( �إ�ضبيلية  يف  ذه��اب��ا 

على ملعبه يف �لدور �لثاين. على �جلانب 

ظل  بعدما  مايوركا،  موقف  تعقد  �لآخر، 

 19 ر���ض��ي��ده ع��ن��د 32 ن��ق��ط��ة، يف �مل��رك��ز �ل����

نقاط   3 ب��ف��ارق  يبتعد  �إذ  �لأخ����ري،  وق��ب��ل 

�ضاحب  �ألف��ي�����ش،  ديبورتيفو  ع��ن  موؤقتا 

17، م���ع ت��ب��ق��ي ج��ول��ت��ن ع��ل��ى  �مل���رك���ز �ل��������

�لنهاية.

برلني – وكاالت

�أع���ل���ن �لحت�����اد �لأمل�����اين ل��ك��رة �ل��ق��دم، 

م��ب��ار�ت��ن  �ضيخو�ش  �لأول  �مل��ن��ت��خ��ب  �أن 

�أم�����ام منتخبي  �خل���ري���ف  خ���ال  ودي���ت���ن 

مو�جهاته  ج��ان��ب  �إىل  و�ل��ت�����ض��ي��ك،  ت��رك��ي��ا 

�ل�ضت �ملقررة يف دوري �أمم �أوروبا.و�أو�ضح 

يدربه  �لذي  �لأملاين،  �ملنتخب  �أن  �لحتاد 

�مل���دي���ر �ل��ف��ن��ي ي���و�ك���ي���م ل�����وف، ���ض��ي��ل��ت��ق��ي 

ت�ضرين  م��ن  �ل�����ض��اب��ع  �ل��رتك��ي يف  ن��ظ��ريه 

�ملنتخب  يو�جه  ثم  كولن  يف  �أول/�أكتوبر 

ث��ان/ن��وف��م��ر  ت�����ض��ري��ن   11 �ل��ت�����ض��ي��ك��ي يف 

يف لي���ب���زج. وت���اأت���ي �مل���ب���ار�ت���ان �ل��ودي��ت��ان 

للمنتخب  �ل�����ض��ت  �مل���ب���اري���ات  ج��ان��ب  �إىل 

و�أوكر�نيا  و�ضوي�ضر�  �إ�ضبانيا  �أمام  �لأملاين 

�أي��ل��ول/���ض��ب��ت��م��ر  خ���ال  �لأمم  دوري  يف 

وت�����ض��ري��ن �أول/�أك���ت���وب���ر وت�����ض��ري��ن ث���ان/

�ل�ضورة  �لآن  حتى  تت�ضح  ومل  نوفمر. 

ب�����ض��اأن �إم��ك��ان��ي��ة �حل�����ض��ور �جل��م��اه��ريي . 

وقال لوف: “نرغب يف ��ضتغال �ملباريات 

�لتناغم  حتقيق  يف  �خل��ري��ف  يف  �ل��دول��ي��ة 

فنحن  �ملنتخب،  يف  �ل�ضابة  �لعنا�ضر  بن 

�ل��ف��ري��ق مع  ن��ت��ط��ل��ع �إىل ت��ط��ور ع��ن��ا���ض��ر 

�لأمم  لكاأ�ش  ��ضتعد�د�  �لبع�ش،  بع�ضها 

�ملقبل  �لعام  �إىل  تاأجلت  )�لتي  �لأوروبية 

�مل�ضتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش  جائحة  ب�ضبب 

كوفيد19(«.

مدريد – وكاالت

ي��ت��م�����ض��ك �لأمل�����اين م����ارك �أن���دري���ه تري 

باآمال  بر�ضلونة،  مرمى  حار�ش  �ضتيجن، 

فريقه يف �لفوز بالليجا هذ� �ملو�ضم، رغم 

�مل�ضابقة.   نهاية  على  فقط  جولتن  تبقي 

�لليجا  يف  �لثاين  �ملركز  بر�ضلونة  ويحتل 

ب��ف��ارق نقطة وح��ي��دة ع��ن ري���ال م��دري��د، 

�إل �أن �لأخ���ري خ��ا���ش �م�����ش م��ب��ار�ة �أم��ام 

له  ���ض��ورة  �ضتيجن  ت��ري  ون�ضر  غ��رن��اط��ة. 

وكتب عليها:  عر ح�ضابه على “تويرت”، 

وكل  �لليجا،  نهاية  على  و�ح���د  “�أ�ضبوع 
�ضيء ممكن، فورز� بار�ضا”. ويف حالة فوز 

ي�ضهد  فقد  غ��رن��اط��ة،  على  م��دري��د  ري���ال 

ي����وم �خل��م��ي�����ش �مل��ق��ب��ل ت��ت��وي��ج �مل��ريجن��ي 

باللقب، �إذ� تغلب على فياريال.

لندن - وكاالت

�أث�����ن�����ى ع�������دد م�����ن لع����ب����ي �ل���ت���ن�������ش 

ع��ل��ى ق����ر�ر �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل��ب��ط��ول��ة 

 10 بتخ�ضي�ش  �مل��ف��ت��وح��ة،  ومي��ب��ل��دون 

م���اي���ن ج��ن��ي��ه �إ���ض��رتل��ي��ن��ي ل��اع��ب��ن 

ن�ضخة  يف  ���ض��ي�����ض��ارك��ون  ك���ان���و�  �ل���ذي���ن 

ه���ذ� �ل���ع���ام. وي��ت��خ��ط��ى ع���دد �ل��اع��ب��ن 

�إح�������دى  يف  م�������ض���ارك���ت���ه���م  �مل����ف����رت�����ش 

�ل��ب��ط��ولت �لأرب����ع �ل��ك��رى )�جل��ر�ن��د 

مل  �لبطولة  لكن  لع��ب��ا،   600 ���ض��ام(، 

فريو�ش  تف�ضي  ب�ضبب  موعدها  يف  تقم 

�مل�ضتجد. كورونا 

�ل��ت��اأم��ن ���ض��د تف�ضي  ب��ن��د  وب��ف�����ض��ل 

�لبطولة  عقد  يت�ضمنه  �ل��ذي  �لأوب��ئ��ة 

�لتي تقام على �لأر��ضي �لع�ضبية، �ضيتم 

�إعادة جزء من مبلغ �لبطولة لاعبن، 

ي��ت��اأخ��رو� يف �لح��ت��ف��اء بهذ�  �ل��ذي��ن مل 

�لقر�ر. وكتب �لاعب �لأ�ضرت�يل نيك 

�ألف   25 �لذي �ضيح�ضل على  كرييو�ش، 

عر  �لقر�ر،  هذ�  بعد  �إ�ضرتليني  جنيه 

“�ضكر�.  )ت��وي��رت(  �ضبكة  على  ح�ضابه 

د�ئما  �ضتظلن  كبرية.  لفتة  كانت  لقد 

�ل�ضوي�ضرية  �أم���ا  �ملف�ضلة”.  بطولتنا 

 8 �ل� �مل�ضنفة  بن�ضيت�ش،  بيلند�  �ل�ضابة 

“مذهلة”،  �ل��ل��ف��ت��ة  �أن  ف��اأك��دت  ع��امل��ي��ا، 

وت����ع����ن����ي �ل����ك����ث����ري ل����اع����ب����ن �ل����ذي����ن 

يحتاجون لاأمو�ل ب�ضدة.

كيم  �ملخ�ضرمة  �لبلجيكية  وعلقت 

مذهلة.  “�أنباء  �ل��ق��ر�ر  على  كلي�ضرتز 

ب��ه��ذ� �ل�ضكل،  �أف��ع��ال ر�ق��ي��ة  ه��ي د�ئ��م��ا 

ريا�ضتنا.  يف  قائد  وجود  على  وترهن 

�ل��ع��ام  �ضنلتقي  ومي��ب��ل��دون،  �أح�����ض��ن��ت��م. 

�ل��ت�����ض��ن��ي��ف  �إىل  �ملقبل”.وبالرجوع 

ك��ان��و�  224 لع��ب��ا  ���ض��ي��ح�����ض��ل  �حل�����ايل، 

على  �لت�ضفيات  مرحلة  يف  �ضي�ضاركون 

بينما  �إ�ضرتليني.  جنيه  و500  �أل��ف   12

�ضي�ضاركون  كانو�  لعبا   256 �ضيح�ضل 

يف �لأدو�ر �لرئي�ضية على 25 �ألف جنيه 

�إ���ض��رتل��ي��ن��ي، ب��ي��ن��م��ا ���ض��ي��ح�����ض��ل �ل��ذي��ن 

�لزوجي  مناف�ضات  يف  �ضي�ضاركون  كانو� 

على 6 �آلف و250 جنيه �إ�ضرتليني.

لندن – وكاالت

ع��ل��ق م��ان�����ض�����ض��رت ���ض��ي��ت��ي، ع��ل��ى ق���ر�ر 

باإ�ضقاط  �لريا�ضي،  �لتحكيم  حمكمة 

بالإيقاف  �لنادي  على  �ملوقعة  �لعقوبة 

ع���ن �مل�����ض��ارك��ة ب��ال��ب��ط��ولت �لأوروب���ي���ة 

�إ�ضقاط  “كا�ش”  و�أعلنت  عامن.  مل��دة 

�ضيتي  مان�ض�ضرت  على  �ملوقعة  �لعقوبة 

ب���الإي���ق���اف مل����دة ع���ام���ن ع���ن �مل�����ض��ارك��ة 

ب���ال���ب���ط���ولت �لأوروب������ي������ة. ك��م��ا �أم����رت 

على  �ملوقعة  �ملالية  �لغر�مة  بتقلي�ش 

30 مليون يورو،  ب� �ل�ضيتي و�لتي قدرت 

10 ماين فقط.  و�أ�ضدر �ل�ضيتي  �إىل 

فيه:   ق��ال  �لر�ضمي،  موقعه  ع��ر  بياًنا 

مل  �لقانوين  وفريقه  �ضيتي  مان�ض�ضرت 

�أن  �إل  �لكامل للمحكمة،  ير�جع �حلكم 

�لنادي يرحب باآثار قر�ر �ليوم كتحقق 

م��ن م��وق��ف �ل��ن��ادي وجم��م��وع��ة �لأدل���ة 

�أح�ضرها«. �لتي 

ي�����ض��ك��ر  �أن  �ل�����ن�����ادي  “يود  وخ����ت����م 

�جتهادهم  على  �ل��دف��اع  ف��ري��ق  �أع�����ض��اء 

و�لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي �تخذوها«.

الحارس شتيجن يتمسك باالمل

 أخبار مذهلة لنجوم التنس العالميين

 مان سيتي يرحب باسقاط العقوبات
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االنباط- عمان

العاملي  اليوم  باإحياء  اإطار م�شاركتها  يف 

ال�شحية  فاين  جمموعة  قامت  لالجئني، 

يف  ال��رائ��دة  امل��ج��م��وع��ات  اإح���دى  القاب�شة، 

جم���ال ال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة و���ش��ن��اع��ة ال���ورق 

الهيئة اخلريية  م��ع  وبالتعاون  ال�شحي، 

ط����رود  الها�شمية، بتوزيع  الأردن������ي������ة 

بالعتماد  وامل�شنعة  فاين املعقمة  منتجات 

الالجئني  على  برو«،  »�شتريي  تقنية  على 

يف خمتلف  وال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  ال�����ش��وري��ني 

اململكة. اأنحاء 

التنفيذي  الرئي�س  ق��ال  ل��ه،  تعليق  ويف 

القاب�شة، جيم�س  ال�شحية  ملجموعة فاين 

ج��ائ��ح��ة  اأث�����رت  “لقد  لف���ريت���ي:  م��اي��ك��ل 

النا�س  على  كبري  ب�شكل  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

الالجئون  وك��ان  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف 

الأك�����ر ت���اأث���راً ب��ال��ظ��روف ال�����ش��ع��ب��ة ال��ت��ي 

ن��درك��ه��ا مت��ام��اً  وال��ت��ي  اجل��ائ��ح��ة  فر�شتها 

يف ف���اي���ن، ك��م��ا ن�����درك م����دى ال��ت��ح��دي��ات 

اأب��رزه��ا  م��ن  يعد  وال��ت��ي  يواجهونها  ال��ت��ي 

املنتجات  على  احل�شول  على  القدرة  عدم 

ال�شحية التي من �شاأنها الإ�شهام يف احلد 

من املر�س.”

جمموعة  يف  »نوؤمن  لفريتي:  واأ�شاف 

�شليمة  ���ش��ح��ة  ع��ل��ى  ب����اأن احل���ف���اظ  ف��اي��ن 

وم�����ش��ت��دام��ة ه���و ح���ق ل��ل��ج��م��ي��ع، وه����و م��ا 

ك����ان ال�����ش��ب��ب يف اإط���الق���ن���ا ل��ه��ذه امل���ب���ادرة 

الفل�شطينيني  الالجئني  مع  الت�شامنية 

اجل�������ذور  واأن  خ����ا�����ش����ة  وال�����������ش�����وري�����ني، 

لالجئ  ت��ع��ود  ف��اي��ن  ملجموعة  التاأ�شي�شية 

فل�شطيني.«

وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال اأم�����ني ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة 

املفلح:  اأمين  الها�شمية،  الأردنية  اخلريية 

»ت���ه���دف ���ش��راك��ت��ن��ا م���ع ال���ق���ط���اع اخل��ا���س 

خمتلف  يف  املحتاجني  جانب  اإىل  للوقوف 

لالأ�شخا�س  العون  يد  وملد  اململكة،  اأنحاء 

الأكر ت�شرراً. ومن خالل تربع جمموعة 

ال�شوريني  الالجئني  ا�شتهداف  مت  فاين، 

وال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني، الأم���������ر ال��������ذي ج���اء 

العاملي ويف ظل  بالتزامن مع يوم الالجئ 

نعلم  التي  ك��ورون��ا  جائحة  تبعات  توا�شل 

مبدى تاأثريها على هذه الفئة حتديداً«.

وي��ذك��ر ب��اأن ه��ذه امل��ب��ادرة تعترب واح��دة 

من املبادرات التي يتم تنظيمها والإ�شراف 

حتر�س  اإذ  فاين؛  موظفي  قبل  من  عليها 

ال��ه��ادف��ة  الأف���ك���ار  ع��ل��ى تطبيق  امل��ج��م��وع��ة 

والنابعة من طاقاتها الب�شرية. وقد قد 

االنباط-عمان

برناجمها  عرب  الأردن  اأوراجن  عقدت 

امل�������وج�������ه ل����ت���������ش����ري����ع من�������و الأع�������م�������ال 

الإنرتنت  عرب  الريادية“BIG”جل�شة 

�شندوق يف  ال�شتثمار  مدير  فيها  حتّدث 

جريجوار   ،Orange Ventures
ب����ادي����راك، ع���ن ال��ف��ر���س ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا 

حتّديMEA Seedsلل�شركات 

التقنية  التطورات  ت�شخر  التي  النا�شئة 

ال�شرق  منطقة  دول  يف  تقدم  اإح���داث  يف 

واأفريقيا. الأو�شط 

ومت اإط����الع ال��ري��ادي��ني امل�����ش��ارك��ني يف 

التي  الفر�شة  ه��ذه  اأهمية  على  اجلل�شة 

م���ن ���ش��اأن��ه��ا امل�����ش��اه��م��ة يف من���و وت��ع��زي��ز 

م��ن  ���ش��رك��ة  ���ش��ت��ح�����ش��ل  اإذ  م�����ش��اري��ع��ه��م، 

 150 ك��ل دول���ة ع��ل��ى ا���ش��ت��ث��م��ار ي�����ش��ل اىل 

األ�����ف ي�����ورو ك��ا���ش��ت��ث��م��ار م�����ادي م��ب��ا���ش��ر، 

ودع��������م ت�������ش���وي���ق���ي وت����ق����ن����ي واإر�������ش������ادي 

م���دار  ع��ل��ى  اأوراجن  ���ش��رك��ة  م���ن  م��ب��ا���ش��ر 

مقدمة  ف��ر���ش��ة  ع��ن  ك��ام��ل��ة،ف�����ش��اًل  �شنة 

ل�����ش��رك��ة واح������دة ل��الن�����ش��م��ام ل��ربن��ام��ج 

“Seedstars” لالإر�شاد ملدة 3 اأ�شهر. 
ال���ش��ت��ث��م��ار يف �شندوق م��دي��ر  واأج���اب 

Orange Venturesخالل 
اجل���ل�������ش���ة ع���ل���ى اأ����ش���ئ���ل���ة وا����ش���ت���ف�������ش���ارات 

ال���ري���ادي���ني ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ه��ذا ال��ت��ح��دي 

ال���ذي اأط��ل��ق��ه ال�����ش��ن��دوق م��وؤخ��راً وم��دى 

ت����اأث����ريه ع���ل���ى م�����ش��اري��ع��ه��م، ك���م���ا ���ش��ل��ط 

ال�����ش��وء ع��ل��ى اأه���داف���ه امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ت��ع��زي��ز 

والريادة  املبادرة  وروح  التناف�شية  مفهوم 

املنطقة،  يف  الإي��ج��اب��ي  التغيري  اأج��ل  م��ن 

ل��ل�����ش��رك��ات  اأن ال���ش��ت��ث��م��ار م��وج��ه  ح��ي��ث 

ت�����ش��خ��ر  الأول������ي������ة وال�����ت�����ي  امل����رح����ل����ة  يف 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ل��ل��ن��ه��و���س مب��ج��الت مثل 

الت�������ش���ال، ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ال���زراع���ي���ة، 

الطاقة  الإلكرتونية،  التجارة  التوا�شل، 

الإل����ك����رتون����ي����ة، ال��ت��ع��ل��ي��م الإل����ك����رتوين، 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ال���ي���ة، ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 

الإلكرتونية. واحلكومة  ال�شحية 

واأك���������د ال�������ش���ي���د ب����ادي����راك����اأمن����ع����اي����ريا

ل��ت��ق��ي��ي��م�����ش��ت��ع��ت��م��دب�����ش��ك��الأ���ش��ا���ش��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����ت����ج����اوز جم����م����وع ال����ش���ت���ث���م���ار  ي�����ث ل 

يف ال�������ش���رك���ة م���ل���ي���ون ي������ورو، ب���الإ����ش���اف���ة 

ل��ه��ذه  وال���ت���و����ش���ع  الن���ت�������ش���ار  ق��اب��ل��ي��ة  اإىل 

ال�����ش��رك��ةووج��ودال��ف��ري��ق��امل��ن��ا���ش��ب��وال��ق��ي��م��ة 

مبا  اأوراجن  م��ع  لل�شراكة  ال�شرتاتيجية 

يف ذلك ال�شراكة التكنولوجية اأو التوزيع 

املحلي. البيئي  النظام  التاأثري على  اأو 

اأع��ل��ن��ت  الأردن  اأوراجن  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 

ع����ن ف���ت���ح ب�����اب امل�������ش���ارك���ة يف ال���ت���ح���دي 

يف وق����ت ����ش���اب���ق���وال���ذي ���ش��ي�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى 

اجلاريعرب  مت��وز  �شهر  من  ع�شر  التا�شع 

للتحدي  املخ�ش�س  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع 

https://ventures.orange.

ب���ذل���ك  ل���ت���وا����ش���ل   ،/com/mea

ج���ه���وده���ا ل����الرت����ق����اء ب���ق���ط���اع ال����ري����ادة 

�شاهم  ال����ذي   ،  BIGبرنامج واأب���رزه���ا 

منذ  نا�شئة  اأردن��ي��ة  ���ش��رك��ة   37 اإجن���اح  يف 

ان��ط��الق��ه،وم�����ش��اب��ق��ة م�����ش��اري��ع ال��ت��ن��م��ي��ة 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، اإمي���ان���اً ب��اإم��ك��ان��ي��ات ال�����ش��ب��اب 

ك�شريك  دوره���ا  م��ن  وان��ط��الق��اً  الأردين 

امل���م���ل���ك���ة ال����رق����م����ي وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ت���ه���ا 

الجتماعية للم�شوؤولية 

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

برنامج BIG من أورانج يعقد جلسة للتعريف بتحدي
Orange Ventures MEA Seeds

 »مسبار األمل«.. المهام ومراحل اإلطالق

االنباط-وكاالت

ا���ش��ت��ع��ر���س م��دي��ر م�����ش��روع الإم�����ارات 

الأمل”،  “م�شبار  امل���ري���خ  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 

ع��م��ران ���ش��رف، الث��ن��ني، م��راح��ل اإط��الق 

ومهام امل�شبار الإماراتي، الذي ميثل اأول 

مهمة عربية اإىل كوكب املريخ.

وق����ال ع���م���ران ���ش��رف يف م���وؤمت���ر عرب 

الفيديو، قبيل يومني من اإطالق امل�شبار 

اإنه بعد ف�شل املحرك �شيتم  اليابان،  من 

امل�شبار،  ع��ن  ال�شم�شية  ال��ل��وح��ات  ف�شل 

30 دق��ي��ق��ة م��ن ذل��ك،  20 اإىل  وب��ع��د ن��ح��و 

يتوقع احل�شول على اإ�شارة من امل�شبار.

�شري�شل  الأمل”  “م�شبار  اأن  واأ�شاف 

من  يوما   28 بعد  ال��رح��ل��ة،  يف  �شور  اأول 

التقدير  ذل��ك  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ان��ط��الق��ه��ا، 

جاء بعد درا�شات مت اإجراوؤها.

ال�شاعة  عند  الأمل،  م�شبار  و�شينطلق 

ال���ي���اب���ان  ب���ت���وق���ي���ت  ����ش���ب���اح���ا   5:51:27

بتوقيت  الليل  منت�شف  بعد   00:51:27(

الأرب��ع��اء  ي���وم  غ(،  ت   20،51( الإم�����ارات( 

“مركز  م���ن   ،2020 ي��ول��ي��و   15 امل���واف���ق 

اليابان. تانيغا�شيما الف�شائي” يف 

للحكومة  ���ش��ك��ره  ع���ن  ���ش��رف  واأع�����رب 

وكل  تانيغا�شيما،  يف  وامل��ع��ام��ل  اليايانبة 

الذين �شاهموا يف اإجناز امل�شروع.

ك��ان��ت ه��ن��اك بع�س  اأن���ه  اإىل  ن���وه  ك��م��ا 

ال���ت���ح���دي���ات يف ن���ق���ل امل����ع����دات اخل��ا���ش��ة 

التي  احلالية  الظروف  ظل  يف  بامل�شروع، 

ي��ع��ي�����ش��ه��ا ال���ع���امل ب�����ش��ب��ب اأزم�����ة ف��ريو���س 

كورونا.

و���ش��دد ع��ل��ى اأن م��ه��م��ة م�����ش��ب��ار الأم���ل 

ا�شتك�شاف  اإىل  تهدف  علمية  “مهمة  هي 

املحيط  اجلوي  الغالف  درا�شة  وحماولة 

حتدث  التي  اجلوية  والتغريات  باملريخ، 

هناك، ل �شيما الإ�شعاعات«.

�شت�شاعد  امل�شبار،  مهمة  اأن  اإىل  واأ�شار 

يف  والتغيري”  البنية  “فهم  على  الب�شر 

غالف الكوكب الأحمر.

من  الأ����ش���ا����ش���ي  ال���ه���دف  “اإن  وق������ال: 

امل�����ش��ب��ار ه��و حت��ف��ي��ز ال�����ش��ب��اب الإم���ارات���ي 

وال��ع��رب��ي، وامل�����ش��اه��م��ة يف اإح�����داث ت��ق��دم 

حياتنا  يف  ي�شاعدنا  وتكنولوجي  علمي 

اليومية«.

ويتوىل قيادة التجهيزات والختبارات 

امل���ك���ون  الأمل”  “م�شبار  ع���م���ل  ف���ري���ق 

مع  بالتعاون  �شابة،  اإم��ارات��ي��ة  ك��وادر  من 

ال�����ش��رك��اء ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني وال��ع��ل��م��ي��ني 

املريخ. ل�م�شروع الإمارات ل�شتك�شاف 

الأم��ل  م�شبار  ي�شل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 

اإىل مدار كوكب املريخ، يف فرباير املقبل، 

الإم���ارات  دول��ة  اح��ت��ف��الت  م��ع  بالتزامن 

على  عاما   50 وم��رور  الذهبي،  بيوبيلها 

اإعالن الحتاد عام 1971.

�شت�شبح  الأمل”  “م�شبار  وب��اإط��الق 

م�شبارا  ت�شع  عربية  دول��ة  اأول  الإم��ارات 

غري ماأهول يف املدار ل�شتك�شاف الكوكب 

الأح����م����ر، وذل�����ك ب��ع��دم��ا اأر����ش���ل���ت ال��ع��ام 

املا�شي رائد ف�شاء اأم�شى ثمانية اأيام يف 

حمطة الف�شاء الدولية.

االنباط-وكاالت

با�شم  راهنت دول على ما يعرف  بعدما 

ملكافحة  فعالة  القطيع” كو�شيلة  “مناعة 
ه��ذه  اأن  ي��ب��دو  امل�شتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

النظرية العلمية �شتكون غري ذات قيمة مع 

بالذعر  واأ�شابه  العامل  الذي اجتاح  الوباء 

وال�����ش��ل��ل، ب��ل اإن ح��ت��ى ت��ط��وي��ر ل��ق��اح ق��د ل 

يق�شي متاما على اجلائحة.

التي  املناعة  “مقلقة” عن  درا�شة  ففي 

بالفريو�س  اأ�شيب  ما  اإذا  اجل�شم  يكت�شبها 

اأن  اإىل  ال���ب���اح���ث���ون  خ��ل�����س  م���ن���ه،  وجن�����ا 

�شد  مناعتهم  يفقدوا  اأن  ميكن  املتعافني 

اأ���ش��ه��ر، مم���ا يجعلهم  ك���ورون���ا يف غ�����ش��ون 

ب��ه ع��ام��ا بعد ع���ام، مثل  ل��الإ���ش��اب��ة  عر�شة 

نزلت الربد.

ن��وع��ه��ا،  م���ن  م��ط��ول��ة  درا����ش���ة  اأول  ويف 

كوليدج”  “كينغز  جامعة  من  علماء  حلل 

العلمية يف لندن ال�شتجابة املناعية لأكر 

من 100 مري�س وعامل يف جمال الرعاية 

ال�شحية يف بريطانيا.

ال�شادمة،  املفاجاأة  الباحثون  واكت�شف 

امل�����ش��ادة  الأج�������ش���ام  ع��ن��دم��ا ر����ش���دوا ذروة 

اأ�شابيع   3 ح���وايل  بعد  للفريو�س  امل��دم��رة 

تراجعا  �شجلوا  ث��م  الأع��را���س،  ظهور  م��ن 

تدريجيا يف اأعداد هذه الأج�شام بعد ذلك، 

ال�شوء  عليها  �شلطت  ال��ت��ي  للنتائج  وف��ق��ا 

�شحيفة “غارديان” الربيطانية.

وم�����ع م���زي���د م����ن امل���ت���اب���ع���ة ل��ل��م��ر���ش��ى، 

فقط  ب��امل��ئ��ة   17 اأن  اإىل  ال��ع��ل��م��اء  ت��و���ش��ل 

منهم اح��ت��ف��ظ��وا ب��امل��ن��اع��ة ���ش��د ال��ف��ريو���س 

بعد 3 اأ�شهر من اإ�شابتهم به، مما يعني اأن 

اأن  ميكن  املتعافني  م��ن  العظمى  الغالبية 

اأك��ر من  بكورونا جم���ددا، ورمب��ا  ي�شابوا 

مرة اإ�شافية.

الدرا�شة  يف  الرئي�شية  الباحثة  وق��ال��ت 

ي�شتجيبون  امل��ر���ش��ى  اإن  دوري���������س،  ك���ات���ي 

ه��ذه  ل��ك��ن  ل��ل��م��ر���س،  معقول”  “ب�شكل 
على  ت��ت�����ش��اءل  م���ا  “�شرعان  ال���ش��ت��ج��اب��ة 

م���دى زم��ن��ي ق�شري اع��ت��م��ادا ع��ل��ى ال��وق��ت 

ذروة مقاومة  اإىل  فيه اجل�شم  ال��ذي ي�شل 

املر�س«.

الإ���ش��اب��ة حت��دد مدة  “�شدة  اأن  واأك����دت 

بقاء الأج�شام امل�شادة يف اجل�شم”، م�شرية 

اإىل تنا�شب طردي بني املعطيني.

العلماء  الدرا�شة  جترب  اأن  املرجح  ومن 

على اإعادة النظر يف فعالية نظرية “مناعة 

املجال  اإف�شاح  على  تعتمد  التي  القطيع”، 

يكّون  لكي  املجتمع  للفريو�س لالنت�شار يف 

اأفراده الأج�شام امل�شادة الالزمة ملقاومته.

ف�������اإذا ك���ان���ت الأج���������ش����ام امل���������ش����ادة خ��ط 

ك��ورون��ا وغ��ريه من  الرئي�شي �شد  ال��دف��اع 

اأن  ال��ط��ف��ي��ل��ي��ات، ف����اإن ال��ن��ت��ائ��ج ت�����ش��ري اإىل 

اأن  ميكن  التاجي  الفريو�س  من  املتعافني 

ي�شابوا به مرة اأخرى يف موجات مو�شمية.

ب��ل اإن دوري�����س ذه��ب��ت لأب��ع��د م��ن ذل��ك، 

عندما �شككت يف فعالية اللقاحات املحتملة، 

التي “قد ل حتمي الب�شر لفرتة طويلة«.

“متيل  الربيطانية:  الباحثة  واأ�شافت 

�شيناريو  اأف�����ش��ل  اإع��ط��ائ��ك  اإىل  ال���ع���دوى 

ل�شتجابة الأج�شام امل�شادة، لذلك اإذا كانت 

امل�شادة  الأج�����ش��ام  م��ن  م�شتويات  تعطيك 

اأ�شهر،   3 اإىل  �شهرين  غ�شون  يف  تتال�شى 

فمن املحتمل اأن يفعل اللقاح نف�س ال�شيء«.

الأوىل  ه��ي  كوليدج”  “كينغز  ودرا���ش��ة 

امل�شادة  الأج�����ش��ام  م�شتويات  راق��ب��ت  ال��ت��ي 

 3 مل��دة  بامل�شت�شفيات  والعاملني  املر�شى  يف 

اأ�شهر بعد ظهور الأعرا�س.

 دراسة صادمة عن »مناعة كورونا«.. هل يلهث العلماء وراء »وهم«؟


