
االنباط-عمان

تراأّ�س رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرّزاز، 

الفريق  اجتماع  م��ن  جانباً  ال��ث��اث��اء،  ام�س 

املكّلف بت�صويب املخالفات الواردة يف تقارير 

دي�����وان امل��ح��ا���ص��ب��ة، ب��ح�����ص��ور وزي����ر ال���ّدول���ة 

ل�������ص���وؤون رئ��ا���ص��ة ال�������وزراء ���ص��ام��ي ال������داوود، 

ورئي�س ديوان املحا�صبة عا�صم حّداد.

واأّكد رئي�س الوزراء اأّن احلكومة تعمل وفقاً 

جميع  باتخاذ  ال�صامية  امللكية  للتوجيهات 

وب��ذل ق�صارى اجل��ه��ود حلماية  الإج����راءات 

املال العام، ومنع اأّي �صوء ا�صتخدام له؛ لفتاً 

لإي�صاح  املواطنني  مع  التوا�صل  اأهمّية  اإىل 

اأوج���ه الإن��ف��اق يف امل��ال ال��ع��ام والإف�����ص��اح عن 

املالّية  وزارة  عن  ال�صادرة  ال�صهرّية  الأرق��ام 

وديوان املحا�صبة.

ك��م��ا اأّك������د ال��������رّزاز اأه���م���ّي���ة رف����ع ال��ث��ق��اف��ة 

ال���وزارات  جميع  ل��دى  والرقابّية  املوؤ�ص�صّية 

الرقابة  وح��دات  جهود  وتعزيز  واملوؤ�ّص�صات، 

منع  يف  ا�صتباقي  دور  م��ن  لها  مل��ا  ال��داخ��ل��ّي��ة 

يف  خلل  اأّي  ح��دوث  واكت�صاف  جت���اوزات،  اأّي 

مراحله الأوىل مبا ي�صّهل التعامل معه.

واأ�صاد رئي�س الوزراء بجهود الفريق املكّلف 

ب��ت�����ص��وي��ب امل��خ��ال��ف��ات ال����ذي ي�����ص��ّم ممثلني 

املحا�صبة ووزارة  ال��وزراء ودي��وان  عن رئا�صة 

امل���ال���ّي���ة، وي���ق���وم ب�����دور م��ه��م ���ص��م��ن الأط����ر 

الد�صتورية يف الرقابة.

التفا�صيل �ص »2«

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 رئيس هيئة األركان يزور مديرية 
التربية والتعليم والثقافة العسكرية

 15 إصابة بـ »كورونا« 
واحدة منها محلية 

الأربعاء   24  ذو القعدة  1441 هـ  - املوافق    15  متوز  2020 م - العدد  5395  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 خالل ترأّسه اجتماعًا للفريق المكّلف بتصويب استيضاحات الديوان 

الرزاز : ديوان المحاسبة يتمّتع 
باستقاللّية أكثر من أّي وقت مضى

طلبة العلمي يشتكون دقة األسئلة 
وقلتها ولغط حول السؤال السادس

 بخيت يفتتح فعاليات معرض قرية المرسى الوظيفي في أيلة

 االنباط - رام اهلل 

 اأفادت هيئة �صوؤون الأ�صرى واملحررين، باأن 24 اأ�صرية يقبعن يف �صجون 

الحتال يعانني من ظروف نف�صية واعتقالية �صعبة وم�صاعفة، يف ظل 

خماوف من انت�صار فريو�س »كورونا« امل�صتجد بينهن.

حيث  ال��دام��ون  �صجن  يف  يتوزعن  الأ���ص��ريات  اأن  ام�س،  الهيئة  وبينت 

تقبع فيه حاليا 43 اأ�صرية، ومعبار »ه�صارون« وفيه ثاث اأ�صريات وهن: 

اإيلياء اأبو حجلة، وربى العا�صي، وهدى يا�صني، فيما تقبع ثاثة يف مركز 

امل�صكوبية وهن: حنني ن�صار، واإمي��ان فطافطة، وابت�صام �صرف،  حتقيق 

يف  حمادة  وف��دوى  ح�صيمة،  جيهان  ع��زل  يوا�صل  الحتال  اأن  م�صيفة 

عزل اجللمة.

التفا�صيل �ص »9«

42  أسيرة بسجون االحتالل يعشن ظروفا اعتقالية صعبة

المستقلة لالنتخاب تعرض تحضيراتها 
لالنتخابات بظل أزمة كورونا

السديري  يلتقي رئيس بعثة  االتحاد 
الدولي لجمعيات  الصليب األحمر 

والهالل األحمر

شركة gig-Jordan تطور البرنامج 
الطبي ألعضاء تجارة عمان

البوتاس والبنك العربي األكثر تبرعا 
للمجتمع المحلي ل2019

االأنباط - فرح �صلباية

»التوجيهي«،  العامة  الثانوية  طلبة  ا�صتكى 

الثاثاء،  اأم�س  العلمي،  الفرع  طلبة  وحتديدا 

من دقة اأ�صئلة امتحان مبحث العلوم احلياتية 

خا�صة  اأح��ادي��ث  يف  الطلبة  وقلتها.وا�صتهجن 

المتحان  يف  ال�صئلة  ع��دد  قلة  »الن��ب��اط«  م��ع 

حيث  وزخامتها،  امل��ادة  حجم  كرب  من  بالرغم 

اأي بواقع ٦،٦  احتوى المتحان على ٠3 �صوؤال 

عامة على ال�صوؤال الواحد.

وت��اب��ع��وا ال��ق��ول ب���اأن اأي خ��ط��اأ يف الج��اب��ة اأو 

على  ال�صحيحة  الإج���اب���ة  ن��ق��ل  ح��ت��ى  اأو  احل���ل 

كثرية،  ع��ام��ات  �صيخ�صرهم  ال�صوئي  املا�صح 

مت�صائلني يف ذات الوقت عن �صبب قيام وا�صعي 

ال�صئلة باختيار ٠3 �صوؤال فقط ليمثل م�صتوى 

فهم ودرا�صة الطالب.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-العقبة

رعى رئي�س �صلطة منطقة العقبة القت�صادية 

اخل��ا���ص��ة امل��ه��ن��د���س ن��اي��ف اح��م��د ب��خ��ي��ت ام�����س 

افتتاح فعاليات معر�س »قرية املر�صى« الوظيفي 

الذي تنظمه اأيلة بالتعاون مع عدد من من�صاآت 

التجزئة  جت����ارة  مبنطقة  امل��ت��واج��دة  الأع���م���ال 

اأج��ل  امل��ر���ص��ى، وم��وؤ���ص�����ص��ة التعليم م��ن  يف ق��ري��ة 

التوظيف.

والتدريب  الب�صرية  امل��وارد  ادارة  مدير  وق��ّدم 

ا�صعد  رام��ي  ال�صيد  للتطوير  اأيلة  واح��ة  ل�صركة 

التابعة  مكارم«  »اأكادميية  اأن�صطة  ح��ول  عر�صاً 

لأي��ل��ة وب��راجم��ه��ا ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ت��اأه��ي��ل��ة التي 

اأبناء املجتمع  ت�صتهدف تطوير مهارات وقدرات 

املحلي، بالإ�صافة اإىل مرافق الأكادميية وقاعات 

ال��ت��دري��ب ومن�����اذج حم���اك���اة ال���غ���رف ال��ف��ن��دق��ي��ة 

املتطورة. 

وخ���ال ج��ول��ت��ه يف امل��ع��ر���س ال��وظ��ي��ف��ي اطلع 

بخيت ع��ل��ى ف��ر���س ال��ع��م��ل امل��ط��ل��وب��ة م��ن جت��ار 

اأن  اأهمية  اإىل  التجزئة يف قرية املر�صى، م�صرياً 

عموم  ويف  اأيلة  يف  التنموية  الن�صاطات  تنعك�س 

م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة الق��ت�����ص��ادي��ة اخل���ا����ص���ة، على 

املجتمع. 

يومي  م���دار  على  املعر�س  فعاليات  وت�صتمر 

الثاثاء والأربعاء من التا�صعة والن�صف �صباحا 

وح��ت��ى ال����واح����دة م�����ص��اء، لإت���اح���ة امل���ج���ال اأم����ام 

جميع الراغبني، بالتقدم لل�صواغر املتاحة التي 

توفرها من�صاآت اأعمال ريادية اأردنية متخ�ص�صة 

يف ال�صيافة وجتارة التجزئة تويل جّل عنايتها 

ب���ال���ك���وادر الأردن����ي����ة وت���وف���ري ال��ف��ر���س اأم��ام��ه��ا 

للتطور الوظيفي يف هذه القطاعات ذات القيمة 

امل�صافة.وقال املدير التنفيذي ل�صركة واحة اأيلة 

للتطوير املهند�س �صهل دودين: »نحن فخورون 

بهذه اجلهود اجلماعية التي ت�صافرت يف خدمة 

يف  جديدة  عمل  فر�س  وتوفري  املحلي  املجتمع 

ه���ذه ال��ظ��روف اخل��ا���ص��ة اأث��ن��اء م��رح��ل��ة التعايف 

م��ن ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، ون��ح��ن ال��ي��وم ن��ت��ع��اون مع 

العامات التجارية الأردنية.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

ع��ر���ص��ت ال��ه��ي��ئ��ة امل�����ص��ت��ق��ل��ة ل��ان��ت��خ��اب 

لإج��راء  وا�صتعداداتها  حت�صرياتها  اآخ��ر 

النتخابات النيابية اأمام املنظمة العربية 

من  ع��دد  بح�صور  النتخابية،  ل���اإدارات 

الإدارات النتخابية الأع�صاء يف املنظمة، 

الذي  املرئي،  التوا�صل  تقنية  وذلك عرب 

امل�صتقلة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  ع�����ص��و  ادارت������ه 

لانتخابات يف تون�س ح�صناء بن �صليمان.

النتخابية  العمليات  مدير  وا�صتعر�س 

حت�صريات  احلبا�صنة  نا�صر  الهيئة،  يف 

النتخابية  للعملية  وا�صتعداداتها  الهيئة 

الناظمة  التنفيذية  التعليمات  ومواءمة 

الو�صع  لإج�����راءات  النتخابية  للعملية 

ال���وب���ائ���ي م����ن ح���ي���ث ت����وزي����ع ال��ن��اخ��ب��ني 

العملية النتخابية  العاملني يف  وتدريب 

واإجراءات الرت�صح يف الدوائر النتخابية 

التنفيذية  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  امل���ق���رات  وف��ت��ح 

ل��ل��دع��اي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة واإج����������راءات ي��وم 

القرتاع.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

ت�������ص���در ك����ل م����ن ال���ب���وت���ا����س وال���ب���ن���ك 

العامة  امل�صاهمة  ال�صركات  العربي قوائم 

وف��ق  امل��ح��ل��ي  املجتمع  ب��دع��م  مب�صاركتها 

ما جاء يف تقرير مركز موؤ�صر الأداء عن 

امل�صاهمة  لل�صركات  املجتمعية  امل�صوؤولية 

العامة عن العام 91٠2 .

العربي  البنك  ت�صدر  اأظ��ه��ر  التقرير 

املحلي  للمجتمع  بتربعه  البنوك  قطاع 

منها  ك����ان  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   37.٦1 مب��ب��ل��غ 

عبداحلميد  ملوؤ�ص�صة  كتربع  مليون   1.31

باملركز  ح��ل  فقد  البوتا�س  ام��ا  ���ص��وم��ان. 

الول بقيم التربعات واملنح يف القطاعات 

العامة  امل�صاهمة  لل�صركات  بنكية  الغري 

مليون   3.11 ال���  جت���اوز  مببلغ  امل��ح��دودة 

التنفيذي  الرئي�س  نائب  دينار.و�صرحت 

ملركز  الع��م��ال  وتطوير  البتكار  ل�صوؤون 

ه��ذا  ب�����اأن  ب���اق���ي،  ح���ن���ان  الأداء،  م���وؤ����ص���ر 

ال��ت��ق��ري��ر ج����اء لإب������راز دور وم�����ص��وؤول��ي��ة 

بتنمية  امل�صاهمة  يف  الوطنية  ال�صركات 

املجتمعات املحلية.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان

حالة   51 ت�صجيل  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 

ج����دي����دة ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا امل�����ص��ت��ج��ّد يف 

اململكة ام�س الثاثاء، واحدة منها حملّية، 

ل��اإ���ص��اب��ات منذ  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  لريتفع 

بدء الوباء اإىل 8911.

وتوزعت احلالت اخلم�س ع�صرة اجلديدة 

ب��ح�����ص��ب امل���وج���ز الإع����ام����ي ال�������ص���ادر ع��ن 

النحو  على  ال�صحة  ووزارة  ال��وزراء  رئا�صة 

يف  امل�صابني  لأح���د  خمالطة  ح��ال��ة  الآت���ي: 

للحجر  تخ�صع  كانت  العا�صمة،  حمافظة 

وكانت  اأ���ص��ب��وع  قبل  فح�صها  ومّت  ال��ذات��ي، 

فح�صها  واأع��ي��د  �صلبّية؛  الفح�س  نتيجة 

ال���ي���وم وظ���ه���رت ن��ت��ي��ج��ت��ه��ا اإي���ج���اب���ّي���ة، وق��د 

جبل  يف  بها  تقطن  التي  البناية  حجر  مّت 

فيها،  ال��ق��اط��ن��ني  جميع  وف��ح�����س  ال��ن��زه��ة، 

قادمني  لأردن��ي��ني  حالة   41 اإىل  بالإ�صافة 

من اخلارج، ممن يقيمون يف فنادق احلجر 

)31 من ال�صعودّية، و 1 من تركيا(.

ح���الت   5 ت�����ص��ج��ي��ل  اإىل  امل���وج���ز  واأ�����ص����ار 

اإ�صافة  ح��م��زة،  الأم���ري  م�صت�صفى  يف  �صفاء 

لي�صبح  خم��ربّي��اً،  فح�صاً   74٦5 اإج��راء  اإىل 

اإجمايل عدد الفحو�صات التي اأجريت منذ 

بدء اجلائحة حتى الآن 844774 فح�صاً.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

امل�����ص��رتك��ة  الأرك�������ان  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  زار 

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

والتعليم  الرتبية  مديرية  الثاثاء،  ام�س 

ا�صتقباله  يف  وك���ان  الع�صكرية،  وال��ث��ق��اف��ة 

م�����ص��اع��د رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الأرك�����ان امل�����ص��رتك��ة 

الرتبية  ومدير  الب�صرية  والقوى  لاإدارة 

بح�صور  الع�صكرية،  وال��ث��ق��اف��ة  والتعليم 

امل�صلحة. القوات  �صباط  كبار  من  عدد 

اإىل  احلنيطي  ال��رك��ن  ال��ل��واء  وا���ص��ت��م��ع 

اإي���ج���از ق���دم���ه م���دي���ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

التعليمي  الواقع  عن  الع�صكرية  والثقافة 

ال��رتب��وي��ة، وخطط  والأك���ادمي���ي والأم����ور 

وامل�صتقبلية  احلالية  وال��ت��دري��ب  التاأهيل 

يف امل��دي��ري��ة. واأك����د رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الأرك����ان 

كافة معايري  اتخاذ  امل�صرتكة على �صرورة 

ال��ع��دال��ة وال�����ص��ف��اف��ي��ة يف ج��م��ي��ع اج����راءات 

امل��ك��رم��ة امل��ل��ك��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���درا����ص���ة اأب��ن��اء 

من  الع�صكريني.   والعاملني  املتقاعدين 

ال���ق���وات امل�����ص��ل��ح��ة والأج����ه����زة الأم��ن��ي��ة يف 

احلكومية. واجلامعات  الكليات 

التفا�صيل �ص »2«
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املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء  15 / 7 / 2020 

 خالل ترأّسه اجتماعًا للفريق المكّلف بتصويب استيضاحات الديوان 

الرزاز : ديوان المحاسبة يتمّتع باستقاللّية أكثر من أّي وقت مضى

 المياه والوكالة االلمانية يضعان حجر األساس لمركز تدريب إقليمي

 رئيس هيئة األركان يزور مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية

 العواملة : تجمع مجاري الصرف الصحي يهدد بتلوث مياه الشرب بالسلط

 الملك يهنئ الرئيس البولندي 
انتخابه بإعادة 

 العمل تعلن عن 1402 فرصة 
عمل في القطاع الخاص

 الطباع يدعو النشاء مركز عربي 
للبحوث الطبية والوبائية

بهدف نقل التجربة االيطالية
اتفاقية تعاون تقني بين البلقاء 
التطبيقية وجامعة ميالنو التقنية

االنباط-عمان

ت��راأّ���س رئي�س ال����وزراء ال��دك��ت��ور عمر ال���رّزاز، 

ام�س الثالثاء، جانباً من اجتماع الفريق املكّلف 

ت��ق��اري��ر دي���وان  ال�����واردة يف  امل��خ��ال��ف��ات  بت�سويب 

رئا�سة  ل�سوؤون  ال��ّدول��ة  وزي��ر  بح�سور  املحا�سبة، 

ال���وزراء �سامي ال���داوود، ورئي�س دي��وان املحا�سبة 

عا�سم حّداد.

تعمل  احل��ك��وم��ة  اأّن  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  واأّك�������د 

جميع  باتخاذ  ال�سامية  امللكية  للتوجيهات  وفقاً 

املال  وب��ذل ق�سارى اجلهود حلماية  االإج����راءات 

العام، ومنع اأّي �سوء ا�ستخدام له؛ الفتاً اإىل اأهمّية 

التوا�سل مع املواطنني الإي�ساح اأوجه االإنفاق يف 

املال العام واالإف�ساح عن االأرقام ال�سهرّية ال�سادرة 

عن وزارة املالّية وديوان املحا�سبة.

كما اأّك��د ال��رّزاز اأهمّية رفع الثقافة املوؤ�س�سّية 

وال��رق��اب��ّي��ة ل���دى جميع ال������وزارات وامل��وؤ���ّس�����س��ات، 

لها  ملا  الداخلّية  الرقابة  وح���دات  جهود  وتعزيز 

من دور ا�ستباقي يف منع اأّي جت��اوزات، واكت�ساف 

ي�سّهل  مب��ا  االأوىل  م��راح��ل��ه  يف  خلل  اأّي  ح���دوث 

التعامل معه.

املكّلف  الفريق  بجهود  ال���وزراء  رئي�س  واأ���س��اد 

عن  ممثلني  ي�����س��ّم  ال����ذي  امل��خ��ال��ف��ات  بت�سويب 

املالّية،  ووزارة  املحا�سبة  ودي���وان  ال���وزراء  رئا�سة 

يف  الد�ستورية  االأط���ر  �سمن  مهم  ب���دور  وي��ق��وم 

اأو  اال�ستي�ساحات  ت�سويب  والتاأّكد من  الرقابة، 

�سواء  ة،  املخت�سّ اجلهات  اإىل  وحتويله  املخالفات 

اأو  الق�ساء  اأو  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  لهيئة 

االأموال العاّمة.

ي�سمح  ال�سهرّية  املراجعة  نهج  اأّن  اإىل  ولفت 

ت�سبح  اأن  وق��ب��ل  ب�����اأول،  اأّواًل  االأم�����ور  مب��ع��اجل��ة 

املوؤ�ّس�سات  اأو  ال���وزارات  اأّي من  ممار�سة عامة يف 

متتلك  ال��ت��ي  ال�سركات  اأو  امل�ستقلة  الهيئات  اأو 

احلكومة اأكرث من 50 باملئة من اأ�سهمها.

با�ستقاللّية  يتمّتع  املحا�سبة  دي��وان  اأّن  واأّك���د 

التي  التعديالت  واأّن  م�سى،  وق��ت  اأّي  م��ن  اأك��رث 

ج����رت ع��ل��ى ق���ان���ون امل��ح��ا���س��ب��ة ون���ظ���ام اخل��دم��ة 

املدنّية واأي تعديالت م�ستقبلّية على الت�سريعات 

�ستمنحها املزيد من اال�ستقاللّية والقّوة وامتالك 

الق�سايا  م��ع جميع  للتعامل  ال��الزم��ة  اخل���رات 

ال�سائكة املتعّلقة باملال العام.

بدوره، اأّكد وزير الّدولة ل�سوؤون رئا�سة الوزراء 

بت�سويب  املكّلف  ال��ف��رق  رئي�س  ال����داوود/  �سامي 

اأّن  املحا�سبة  دي��وان  تقارير  يف  ال���واردة  املخالفات 

النهج اجلديد الذي وّجه رئي�س الوزراء لتطبيقه 

اأ�سهم يف  املحا�سبة  دي��وان  تقارير  التعامل مع  يف 

اإىل  ب�سكل ملحوظ، الفتاً  املخالفات  خف�س عدد 

بني  حالّياً  ي���رتاوح  ال�سهرّية  املخالفات  ع��دد  اأّن 

التقرير  ك��ان  اأن  بعد  فقط،  خمالفات   10 اإىل   8

ال���داوود  واأّك���د  املخالفات.  مئات  يحوي  ال�سنوي 

اأّن املخالفات التي يتّم ر�سدها ت�سّوب ف��وراً، ويف 

ال��ن��زاه��ة  هيئة  اإىل  بع�سها  حت��وي��ل  ي��ت��ّم  ح����االت 

االأم���وال  واإىل  الق�ساء،  واإىل  الف�ساد،  ومكافحة 

العاّمة ال�سرتداد املبالغ املرتّتبة عليها، باالإ�سافة 

اإىل ت�سويب خمالفات اإدارّي��ة وفنّية ب�سكل كامل 

وفوري.

ال���وزراء ومتابعته احلثيثة  رئي�س  دع��م  وثّمن 

الوطني  اجلهد  ه��ذا  اأّن  م��وؤّك��داً  الفريق،  جلهود 

الذي ين�سجم مع توجيهات جاللة امللك عبداهلل 

الثاين بك�سر ظهر الف�ساد ما كان ليتم لوال الدعم 

ال��ت��ي يوليها رئي�س  امل�����س��ت��م��ّرة  ال��ك��ب��ري وامل��ت��اب��ع��ة 

الوزراء لهذا امللّف، كجزء مهّم واأ�سا�سي من جهود 

احلكومة يف حماية املال العام.

بت�سويب  م�ستمّر  الفريق  اأّن عمل  اإىل  واأ�سار 

اإىل  الفتاً  ب���اأّول،  اأّواًل  واال�ستي�ساحات  املخالفات 

اأّن الفريق �سيعقد اجتماعاً االأ�سبوع املقبل للنظر 

يف اال�ستي�ساحات املوّثقة ل�سهر حزيران املا�سي، 

وت�سويبها فوراً.

وبنّي رئي�س ديوان املحا�سبة عا�سم حّداد اأهمّية 

اجلهد امل�سرتك بني احلكومة والديوان لت�سويب 

املخالفات واال�ستي�ساحات التي يتّم توثيقها ب�سكل 

دوري، موؤّكداً اأّن هذا اجلهد ينعك�س اإيجابيا على 

الديوان،  ال�سادرة عن  الرقابّية  املخرجات  حجم 

والتي بلغت حتى نهاية �سهر حزيران املا�سي 74 

خمرجاً رقابّياً ل�39 جهة حكومّية.

اإي��ج��اب��اً على  اأّن ه��ذا اجل��ه��د انعك�س  واأو���س��ح 

الوفر املايل املتحّقق والذي بلغ خالل ذات الفرتة 

ما جمموعه 2ر14 مليون دينار نتيجة تخفي�س 

النفقات وزيادة االإي��رادات، وحت�سيل اأموال عاّمة 

اإنفاقها دون وج��ه ح��ق، م�سريا  مّت  ع��اّم��ة  اأم����وال 

اأ�ساليب عمل وح��دات الرقابة  اإىل اأهمّية تطوير 

الداخلّية يف الدوائر واملوؤ�س�سات احلكومّية الذي 

اإي��ج��اب��ي يف �سبط املخالفات واحل��ّد  اأث���ر  ك��ان ل��ه 

منها.

االنباط-عمان

و�سع وزي��ر امل��ي��اه وال���ري املهند�س رائ��د اأب��و 

االملانية  للوكالة  االقليمية  وامل��دي��رة  ال�سعود 

ل��ل��ت��ع��اون ال������دويل ال���ي���زاب���ي���ث ق���ريب���اخ ،ام�����س 

مركز  تاأهيل  الإع���ادة  اال�سا�س  حجر  ال��ث��الث��اء، 

التدريب التابع للوزارة، بالتعاون مع احلكومة 

االأملانية ممثلة يف الوكالة االملانية �سمن م�سروع 

التعليم والتدريب التقني واملهني يف قطاع املياه.

�سيكون  ال�����س��رح  ه���ذا  اإن  ال�سعود  اأب���و  وق���ال 

مركزا لتدريب اخلرات على امل�ستويني املحلي 

والعربي  املحلي  امل��ي��اه  قطاع  ورف��د  واالقليمي 

واالق���ل���ي���م���ي ب����اخل����رات ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة 

احلديثة، وفقا الأف�سل امل�ستويات العاملية.

و���س��ع  ���س��ي�����س��اه��م يف  امل���رك���ز  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

اخلطط اال�سرتاتيجية لقطاع املياه كافة، مبا 

وال���ري،  امل��ي��اه  ل����وزارة  اململوكة  ال�سركات  فيها 

مو�سحا اأن من اأح��د اأه��م اأه��داف املركز تعزيز 

روح التناف�سية ورف��ع معايري اجل��ودة والتقييم 

للعاملني يف القطاع.

واأع�����رب اأب����و ال�����س��ع��ود ع��ن ���س��ك��ره للحكومة 

للتعاون  االحت���ادي���ة  ب���ال���وزارة  االأمل��ان��ي��ة ممثلة 

االقت�سادي والتنمية االأملانية، والوكالة الدولية 

للتعاون ال��دويل، لدعمهم هذا امل�سروع، موؤكدا 

اأن التعاون االأردين االملاين يف تعزيز اال�ستفادة 

للتعاون  امن��وذج��ا  يعد  العاملية  اخل����رات  م��ن 

الفاعل خا�سة يف مواجهة التحديات املائية.

واأ�سارت قريباخ، من ناحيتها، اإىل اأن الوكالة 

لقطاع  امل��ت��وا���س��ل  بدعمها  م�ستمرة  االمل��ان��ي��ة 

بالتزاماته  الوفاء  لتمكينه من  االردن  املياه يف 

ومواجهة حتدياته وتطوير قدراته لنقلها اإىل 

دول اجلوار.

االنباط-عمان

اللواء  امل�سرتكة  االأرك��ان  هيئة  رئي�س  زار 

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

الثالثاء، مديرية الرتبية والتعليم والثقافة 

رئي�س  م�ساعد  ا�ستقباله  يف  وكان  الع�سكرية، 

ه��ي��ئ��ة االأرك������ان امل�����س��رتك��ة ل������الإدارة وال��ق��وى 

والثقافة  والتعليم  الرتبية  ومدير  الب�سرية 

�سباط  ك��ب��ار  م��ن  ع��دد  بح�سور  الع�سكرية، 

امل�سلحة. القوات 

وا�ستمع اللواء الركن احلنيطي اإىل اإيجاز 

ق��دم��ه م��دي��ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ث��ق��اف��ة 

واالأكادميي  التعليمي  الواقع  عن  الع�سكرية 

واالأم�����������ور ال�����رتب�����وي�����ة، وخ����ط����ط ال���ت���اأه���ي���ل 

والتدريب احلالية وامل�ستقبلية يف املديرية.

واأك������د رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االأرك��������ان امل�����س��رتك��ة 

ع��ل��ى ���س��رورة ات��خ��اذ ك��اف��ة م��ع��اي��ري ال��ع��دال��ة 

امللكية  املكرمة  وال�سفافية يف جميع اجراءات 

والعاملني  املتقاعدين  اأبناء  بدرا�سة  املتعلقة 

واالأج��ه��زة  امل�سلحة  ال��ق��وات  م��ن  الع�سكريني 

االأمنية يف الكليات واجلامعات احلكومية.

يف  امل�سرتكة  االأرك����ان  هيئة  رئي�س  وج���ال 

اأق�����س��ام امل��دي��ري��ة واط��ل��ع ع��ل��ى اآخ���ر امل��ن��ج��زات 

وم���ن���ه���ا اإط�������الق م���وق���ع اإل�����ك�����رتوين خ��ا���س 

طلبات  ا�ستقبال  خ��الل��ه  م��ن  يتم  ب��امل��دي��ري��ة 

ال�سامية  امللكية  املكرمة  بعثة  من  اال�ستفادة 

الع�سكريني  وامل��ت��ق��اع��دي��ن  ال��ع��ام��ل��ني  الأب��ن��اء 

م���ن ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة واالأج����ه����زة االأم��ن��ي��ة، 

وذل����ك م���ن خ���الل ال���دف���ع االإل���ك���رتوين عر 

اأولياء  على  ت�سهياًل  فواتريكم(،  )اإي  خدمة 

املكرمة  م��ن  لال�ستفادة  واملتقدمني  االأم���ور 

اإ�سافًة  م�سبقاً،  به  املعمول  النظام  من  ب��داًل 

اآخ���ر و�سفحة  اإل��ك��رتوين  اإط���الق م��وق��ع  اإىل 

الن�ساطات  باملديرية لن�سر  في�س بوك خا�سة 

املجتمع  مع  التوا�سل  وت�سهيل  واالإع��الن��ات 

امل�ستهدفة لتقدمي اخلدمات  والفئات  املحلي 

ل��ه��م. ووج����ه ال���ل���واء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي اإىل 

ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  ال��ت��ام ال�ستقبال  اال���س��ت��ع��داد 

اجل��دي��د يف ظ��ل ا���س��ت��م��رار ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، 

التعليم  بنظام  اأو  مبا�سرا  التعليم  كان  �سواء 

عن بعد، وجتهيز مدار�س الثقافة الع�سكرية 

واللوج�ستية  التعليمية  احتياجاتها  بكافة 

و�سواًل اإىل بيئة درا�سية اآمنة وتفاعلية.

ويف ن��ه��اي��ة ال����زي����ارة ن��ق��ل ال���ل���واء ال��رك��ن 

احل��ن��ي��ط��ي مل��رت��ب��ات امل��دي��ري��ة حت��ي��ات جاللة 

للقوات  االأعلى  القائد  الثاين  عبداهلل  امللك 

امل�����س��ل��ح��ة، م�����س��ي��داً ب����ال����دور ال��ك��ب��ري امل��ن��اط 

و�سلت  ال���ذي  املتميز  وب��امل�����س��ت��وى  ب��امل��دي��ري��ة 

اإل���ي���ه وب����دوره����ا ال���ف���اع���ل يف ال���ت���وا����س���ل م��ع 

املحلي. املجتمع 

االلنباط-عمان

البلقاء مو�سى  رئي�س جمل�س حمافظة  حذر 

ال�سلط،  مدينة  �سرب  مياه  تلوث  م��ن  العواملة 

القادمة  ال�سحي  ال�سرف  مياه  اختالط  ب�سبب 

املرتفعة(  )املنطقة  العامرية  �سفا  منطقة  م��ن 

التي  املنخف�سة(  )املنطقة  االأزرق  مع مياه عني 

تغذي حمطة مياه ال�سريعة والتي تعد م�سدرا 

ملياه ال�سرب.

وق��ال العواملة خالل جولة رافقه فيها عدد 

اإن ت�سكل جتمع  الثالثاء،  ال�سحفيني ام�س  من 

مياه املجاري القادمة من �سبكة ال�سرف ال�سحي 

منطقة  يف  ت�سب  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ري��ة  �سفا  ملنطقة 

ال�سلط  بني مدينتي  تقع  والتي  االزرق،  ال���وادي 

يف  ت��ت��واج��د  حيث  بيئية  ك��ارث��ة  تعد  والفحي�س 

املنطقة اآبار جوفية تغذي مناطق عديدة باملياه، 

بعد  يوما  يت�ساعد  بيئي  لتلوث  تتعر�س  والتي 

يوم.

اجن��زت  ال�سحي  ال�����س��رف  �سبكة  ان  وا���س��اف 

بالكامل و�سوال اإىل حمطة تنقية وادي �سعيب، 

ح��ي��ث ك����ان م���ن امل��ف��رت���س ان�����س��اء حم��ط��ة رف��ع 

ال�سرف  م��ي��اه  ل��رف��ع  االزرق  ال����وادي  منطقة  يف 

ال�سحي اإىل حمطة وادي �سعيب ، نظرا لطبيعة 

املنطقة اجلغرافية ، ولكن مل يتم حتى االآن تنفيذ 

هذه املحطة من قبل وزارة املياه.

وقال العواملة اأن اأعدادا كبرية من املواطنني 

ال�سرف  �سبكة  التي تخدمها  املناطق  �سكان  من 

عليها  منازلهم  بربط  قاموا  اجل��دي��دة  ال�سحي 

ب��ط��ري��ق��ة غ���ري م�����س��روع��ة وق���ب���ل االإع�������الن عن 

جهوزية ال�سبكة للعمل، واأ�سبحت ت�ستقبل كميات 

كبرية من مياه املجاري وينتهي بها اإىل التجمع 

يف الوادي االزرق.

وبني العواملة اأن هذه امل�سكلة اخلطرية نتجت 

حمطة  بتنفيذ  املعني  امل��ق��اول  ان�سحاب  ب�سبب 

الرفع ملياه ال�سرف ال�سحي باملنطقة، والتي تاأتي 

ا�ستكماال مل�سروع �سبكة ال�سرف ال�سحي ملنطقة 

�سفا العامرية وربطها مبحطة تنقية وادي �سعيب 

من خالل حمطة الرفع بالوادي االزرق.

املوقع  املقاول �سحب معداته من  اأن  واأ���س��اف 

بعد اأن قام باحلفر اال�سا�سي للمحطة مما �ساهم 

مياه  وتلويثها  ب���ال���وادي  امل��ج��اري  م��ي��اه  بتجمع 

ال�سيل فيه.

وق��ال مدير ال�سرف ال�سحي يف �سلطة مياه 

ال�سلط جمدي الغراغري ان ال�سلطة ان�ساأت �سدة 

حلجز مياه املجاري فيها ومن ثم رفعها بوا�سطة 

املياه كحل  م�سخة، وتنك تابع لل�سلطة ل�سحب 

م��وؤق��ت اىل ح��ني ان�����س��اء حمطة رف��ع يف منطقة 

وادي االزرق، م�سريا اىل انه مت طرح مناق�ستني 

ملقاولني قيمة كل واحدة 5 اآالف دينار. .

ان�����س��اء حمطة يف وادي  وا���س��ار اىل ان ع��ط��اء 

املقاولني  اح��د  على  �سابقا  احيل  قد  ك��ان  االزرق 

اال ان���ه ح��دث��ت ب��ع�����س اال���س��ك��ال��ي��ات ح��ال��ت دون 

تنفيذه بعد ان�سحاب املقاول الفتا اىل ان الوزارة 

املحطة.  تلك  الإن�ساء  احالة عطاء جديد  ب�سدد 

مدير البيئة يف حمافظة البلقاء املهند�س عماد 

احلياري، اكد اأن الو�سع احلايل يف منطقة الوادي 

، وه��و تهديد خطري  نهائيا  االزرق غري مقبول 

للبيئة خا�سة مع اأن ال��وادي يعتر حو�سا مائيا 

ويوجد فيه حمطة ال�سريعة التي تغذي مدينة 

ال�سلط باملياه.

واأ�ساف اأن ك��وادر املديرية ك�سفت على املوقع 

، وقامت وزارة املياه بعمل حل موؤقت من خالل 

خ�����زان جت��م��ي��ع��ي خ��ل��ف دائ������رة ال��رتخ��ي�����س يتم 

لي�س  ه��ذا  ولكن  ال�سهاريج،  خ��الل  م��ن  ن�سحه 

حال للم�سكلة واإمنا يجب ا�ستكمال ان�ساء حمطة 

الرفع، بحيث حتل امل�سكلة ب�سكل جذري ونهائي.

االنباط-عمان

برقية  الثاين  امللك عبداهلل  بعث جاللة 

دودا  اأندريه  البولندي  الرئي�س  اإىل  تهنئة 

انتخابه. اإعادة  مبنا�سبة 

واأك�����د ج��الل��ت��ه، يف ال���رق���ي���ة، احل��ر���س 

االأردن  بني  ال�سداقة  عالقات  تعزيز  على 

دودا  للرئي�س  متنياته  عن  معربا  وبولندا، 

التقدم  من  املزيد  بالده  ول�سعب  بالتوفيق 

واالزدهار.

االنباط-عمان

اأعلنت وزارة العمل ، ام�س الثالثاء، عن توفر 

1402 فر�سة عمل لالردنيني يف القطاع اخلا�س .

وح�����س��ب ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ل�����ل�����وزارة، ف����ان ه��ذه 

الفر�س تتوفر يف قطاعات االت�ساالت، والتعليم، 

وت��خ�����س�����س��ات اإداري����������ة وم���ال���ي���ة، وم���ه���ن ف��ن��ي��ة، 

ودعت  الوظائف.  وم��والت وغريها من  ومطاعم 

ت��ت��واف��ر لديهم  ال��راغ��ب��ني بالعمل مم��ن  ال�����وزارة 

ال�������س���روط امل����ذك����ورة ل��ل��وظ��ائ��ف ال��ت�����س��ج��ي��ل على 

“�سّجل”  للوزارة عر من�سة  االإل��ك��رتوين  املوقع 

م��راج��ع��ة  اأو   )www.sajjil.gov.jo(

مديريات واأق�سام الت�سغيل التابعة لها واملنت�سرة يف 

حمافظات اململكة كافة.

االنباط-وكاالت

دعا رئي�س احتاد رجال االأعمال العرب حمدي 

الطبية  للبحوث  عربي  مركز  اإن�ساء  اإىل  الطباع 

اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات  من  بتمويل  والوبائية 

العربي.

واقرتح الطباع خالل م�ساركته م�ساء االأثنني، 

العليا  التن�سيق  للجنة   )49( ال����دورة  اج��ت��م��اع  يف 

ل��ل��ع��م��ل ال��ع��رب��ي امل�������س���رتك، ع��ق��د م���وؤمت���ر ع��رب��ي 

اق��ت�����س��ادي ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ات��ف وتوحيد 

لوباء  االقت�سادية  للتداعيات  للت�سدي  اجل��ه��ود 

فريو�س كورونا.

لالحتاد  الثالثاء  اليوم  �سحايف  بيان  وح�سب 

الذي يتخذ من عمان مقرا له، اكد الطباع خالل 

االجتماع ال��ذي عقد ع��ن بعد وت��راأ���س��ه اأم��ني عام 

اجلامعة العربية احمد ابو الغيط، على اأهمية قيام 

قطرية  ا�سرتاتيجيات  بو�سع  العربية  احلكومات 

�ساملة  حتفيزية  وح���زم  اقت�سادي  ان��ق��اذ  وب��رام��ج 

للقطاع اخلا�س.

واأ�سار اإىل اأن االحتاد اأعد ورقة بحثية ت�سمنت 

مناق�سة االآثار االقت�سادية املحتملة للجائحة على 

الوطن العربي واالقت�ساديات واملجتمعات العربية 

وجاءت حتت عنوان “الو�سع االقت�سادي يف الدول 

العربية ما بعد جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد”.

ولفت اىل اأن االحتاد حري�س على بذل اجلهود 

احلثيثة لتعزيز التكامل االقت�سادي العربي، وذلك 

يف �سبيل اإنعا�س اقت�سادات الدول العربية وتعزيز 

ال�سراكة العاملية والعربية معا.

واأكد الطباع �سرورة تبني الرتكيز على اإعادة 

العربية  العربية ودع��م االقت�سادات  ال��دول  اعمار 

لها  تعر�ست  التي  االأ���س��رار  وتخفيف  وحتفيزها 

خالل فرتة مكافحة الوباء وما بعده.

العربية  ال��ت��ج��ارة  حتفيز  ���س��رورة  اىل  وا���س��ار 

االأنظمة  تطبيق  يف  التو�سع  ج��ان��ب  اإىل  البينية 

بعد،  ع��ن  العمل  لت�سهيل  وال��ذك��ي��ة  االإل��ك��رتون��ي��ة 

للتكنولوجيا  املكثف  اال���س��ت��خ��دام  نحو  وال��ت��وج��ه 

وال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي واالأ�����س����واق االف��رتا���س��ي��ة 

مبجاالت االأعمال املختلفة.

و�سدد الطباع على اأهمية التوجه نحو تطبيق 

والتو�سع  االإن��ت��اج  ال���ذات يف  على  االعتماد  �سيا�سة 

مع  عامودية  تكاملية  �سناعات  بناء  يف  احلقيقي 

اال�ستهالك  �سيا�سات حتفيز  التوجه نحو تطبيق 

امل���ح���ل���ي م����ن خ�����الل حت�����س��ني ال����ق����وة ال�����س��رائ��ي��ة 

للم�ستهلك و�سخ ال�سيولة الالزمة يف االقت�ساد.

وق��ررت اللجنة العليا للعمل العربي امل�سرتك 

عقد الدورة )50( يف االأردن خالل العام املقبل.

االنباط-عمان

وقعت يف جامعة البلقاء التطبيقية اتفاقية 

ت��ع��اون اأك��ادمي��ي تقني م��ع اك��ر واع���رق جامعة 

التي  التقنية  ميالن  جامعة  ايطاليا  يف  تقنية 

البلقاء  جامعة  ع��ن  وقعها   1863 ع��ام  تاأ�س�ست 

عبداهلل  ال��دك��ت��ور  االأ���س��ت��اذ  رئي�سها  التطبيقية 

���س��رور ال��زع��ب��ي وع���ن ج��ام��ع��ة م��ي��الن��و التقنية 

الدكتور  االأ�ستاذ  رئي�سها  ميالنو(  )بولتكنيك 

ف��ري��دري��ك��و ري�����س��ت��ا، ومت ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة عن 

وتهدف  احل��دي��ث��ة.  االت�����س��ال  تقنيات  ع��ر  بعد 

االأك��ادمي��ي  التعاون  توثيق  اإىل  االتفاقية  ه��ذه 

وخ���ا����س���ة يف امل���ج���ال ال��ت��ق��ن��ي ب���ني اجل��ام��ع��ت��ني 

التدري�سية  الهيئة  واأع�����س��اء  الطلبة  وت���ب���ادل 

التقنية  الهند�سية  التخ�س�سات  م��ن  ع���دد  يف 

والت�سميم  لدرجة ال�سهادة اجلامعية املتو�سطة 

الدبلوم. وقال الدكتور الزعبي ان اجلامعة تقوم 

بالتوا�سل مع اعرق اجلامعات التقنية يف العامل 

لتوثيق عرى التعاون مع هذه املوؤ�س�سات املرموقة 

ونقل التجارب العاملية التي يحتاجها �سوق العمل 

م��ن اأك���رث ال���دول خ��رة فيه ه��ذه امل��ج��االت مع 

توطني هذه التخ�س�سات واخلطط الدرا�سية يف 

عدد من كليات اجلامعة ومبا يتنا�سب مع ال�سوق 

املحلي واالإقليمي.

ميالنو  جامعة  ان  الزعبي  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار 

اإي��ط��ال��ي��ا،  يف  تقنية  ج��ام��ع��ة  اأك����ر  ه��ي  التقنية 

وت��ت��م��ي��ز ب��ت��خ�����س�����س��ات ال��ه��ن��د���س��ة وال��ه��ن��د���س��ة 

ال�ساد�سة  املرتبة  واحتلت  والت�سميم،  املعمارية 

املدنية  للهند�سة  وال�سابع  الت�سميم  يف  عاملًيا 

واالإن�سائية والهند�سة امليكانيكية واحلادية ع�سرة 

وح�سل  ال��ع��امل��ي��ة.  الت�سنيفات  ح�سب  ل��ل��ع��م��ارة 

عدد من اأ�ساتذتها وخريجها على جائزة نوبل. 

البلقاء  تاألق جامعة  ان  الزعبي  الدكتور  واأ�سار 

التطبيقية يف الت�سنيفات العاملية ومتيزها على 

امل�ستوى املحلي واالأ�سيوي ودخولها نادي اف�سل 

األف جامعة عاملية  كان له الدور االأكر يف توطيد 

العالقات مع املوؤ�س�سات التعليمية العاملية م�سريا 

يف الوقت نف�سه اإىل التعاون الكبري بني حكومة 

له  ك��ان  االيطالية  واحلكومة  االأردن��ي��ة  اململكة 

االثر الكبري يف ح�سول اجلامعة على دعم من 

ع�سر  خم�سة   15.5 بقيمة  االيطالية   احلكومه 

ون�سف مليون دينار الإعادة هيكلة كلية عجلون 

اجلامعية واإن�ساء معهد متيز لل�سياحه وترميم  

االثار والتخ�س�سات التقنية يف حمافظة جر�س 

تخدم ابناء املنطقة وحتافظ على املواقع االأثرية 

يف االأردن واالقليم والتي حتتاج اىل عناية من 

النادرة  التحف  ه��ذه  للتعامل مع  املوؤهلني  قبل 

من االإرث االن�ساين التاريخي يف املنطقة.
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الدكتور �شالح اخلراب�شه م�شروع  املكلف  الزراعة  البيئة ووزي��ر  اأطلق وزير  اأي��ام  قبل 

التحريج الوطني الذي تنفذه وزارة البيئة بال�شراكة مع وزارة الزراعة وعدد كبري من 

اجلهات الداعمة... لزراعة ع�شرة ماليني �شجرة حرجية موزعة على م�شاحات جغرافية 

جديدة  غ��اب��ات  واإن�����ش��اء  فيها  النباتي  الغطاء  كثافة  ل��زي��ادة  اململكة  يف  للتحريج  قابلة 

وت�شجري جوانب الطرق خالل فرتة قد متتد لنحو ع�شرة �شنوات قادمة....

م�شروع التحريج الوطني �شيفتح املجال لإعادة التوازن للنظام البيئي من خالل العمل 

�شلبا وب�شكل ملحوظ لأ�شباب قد تعود لالعتداء  تاأثر  الذي  النباتي  الغطاء  زيادة  على 

اجلائر على الرثوة احلرجية او التدهور الطبيعي ل�شالمة الغابات ب�شبب تقدم الأ�شجار 

بالعمر او تغري العوامل اجلوية واأهمها تغري النمط املطري او بفعل بع�ض الآفات...

ال�شلبي  ال�شلوك  وتعديل  املجتمعي  الوعى  برفع  والزراعة  البيئة  وزارة  نطالب  وهنا 

الغابات ومعاجلتها من  البع�ض لالعتداء على  تدفع  التي  الأ�شباب  اأهم  والوقوف على 

البيئية  ال�شتعانة باجلمعيات   اإعالمية توعوية عامة وموجهة، وميكن  خالل حمالت 

املنت�شرة مبختلف حمافظات اململكة ، فهي ال�شريك ال�شرتاتيجي لوزارة البيئة .

يف مثل هذه الربامج وامل�شاريع ل يجب تهمي�ض دور اجلمعيات البيئية ، وهنا اأ�شع هذه 

املالحظة اأمام وزير البيئة وهي الهتمام باجلمعيات البيئية يف املحافظات الأقل حًظاً ، 

البيئة  �شندوق حماية  دعم  البيئية من خالل  امل�شاريع  وت�شجيع   ، لهم  الدعم  وتقدمي 

التابع للوزارة ،واإدارة التعوي�شات البيئية  التي ل نعلم ملاذا توقفت عن اأداء دورها يف دعم 

امل�شاريع البيئية ؟؟ واأين هي خم�ش�شات دعم م�شاريع اجلمعيات البيئية ؟؟

ل نريد اأن تنح�شر التنمية البيئية والدعم يف عمان فقط .. واأكرر دعوتي امل�شتمرة 

اإىل وزارة البيئة نحتاج اإىل خطة وطنية ي�شارك بها اجلميع وهو مطلب وطني وان�شاين 

الغايل  اردننا  لبيئة  بالنتماء  اإل  يتم  ول��ن  ذل��ك  يكون  ول��ن  البيئة  على  احلفاظ  هدفه 

البيئة  تتعر�ض   “ ق��ال:   عندما  الثاين  عبداهلل  املعظم  امللك  جاللة  لر�شالة  وحتقيقاً 

الت�شريعات  تفعيل  ت�شمن  خا�شة  عناية  اإىل  بحاجة  ،وه��ي  والعتداء  للجور  الإن�شانية 

وتفعيل  اجل��اد،  امليداين  العمل  على  القادرة  املتخ�ش�شة  الكفاءات  وتوفري   ، وتطويرها 

م�شاركة جميع  املوؤ�ش�شات والهيئات الر�شمية والأهلية بهدف حماية الرتبة واملاء والهواء 

من التلوث وحماية الأر�ض الزراعية من العتداء ومكافحة الت�شحر واجنراف الرتبة 

و�شيانة املحميات الطبيعية، والقيام بجهد وطني �شامل للتحريج وتطوير الغابات “ .

وهذه ترتجم اللقاءات امللكية  امل�شتمرة مع �شباب الوطن يف منا�شبات عديدة واأخذت 

ر�شائل عنوانها العري�ض “ متكني ال�شباب الأردين” جاللته يوؤّكد دائماً على اأهمّية دور 

ال�شباب يف احلياة العاّمة و�شرورة دجمهم يف العمل العام، وت�شعيدها للمواقع القيادّية.

سامر نايف عبد الدايم

 التحريج الوطني... وتهميش 
الجمعيات البيئية

طلبة العلمي يشتكون دقة األسئلة وقلتها ولغط حول السؤال السادس

 15 إصابة بـ »كورونا« واحدة منها محلية 

المستقلة لالنتخاب تعرض تحضيراتها لالنتخابات بظل أزمة كورونا

مذكرة تفاهم بين »مديرية األمن« و»الوطني للثقافة والفنون«

الأنباط - فرح �شلباية

ا�����ش����ت����ك����ى ط����ل����ب����ة ال�����ث�����ان�����وي�����ة ال����ع����ام����ة 

“التوجيهي”، وحتديدا طلبة الفرع العلمي، 
اأم�ض الثالثاء، من دقة اأ�شئلة امتحان مبحث 

العلوم احلياتية وقلتها.

اأحاديث خا�شة مع  الطلبة يف  وا�شتهجن 

المتحان  يف  ال�شئلة  ع��دد  قلة  “النباط” 
بالرغم من كرب حجم املادة وزخامتها، حيث 

احتوى المتحان على ٣٠ �شوؤال اأي بواقع ٦،٦ 

عالمة على ال�شوؤال الواحد.

وت��اب��ع��وا ال��ق��ول ب���اأن اأي خ��ط��اأ يف الج��اب��ة 

ال�شحيحة  الإج���اب���ة  نقل  حتى  اأو  احل���ل  اأو 

عالمات  �شيخ�شرهم  ال�شوئي  املا�شح  على 

�شبب  ع��ن  ال��وق��ت  ذات  ك��ث��رية، مت�شائلني يف 

قيام وا�شعي ال�شئلة باختيار ٣٠ �شوؤال فقط 

على  الطالب  ودرا���ش��ة  فهم  م�شتوى  ليمثل 

مدى عام كامل.

قالت  رم�شان  ت��ال  العلمي  الفرع  طالبة 

:”اأكرب ظلم قامت به وزارة الرتبية والتعليم 

 ٢٠٠ وزن���ه���ا  مل����ادة  ����ش���وؤال   ٣٠ تخ�شي�ض  ه���و 

عالمة، م�شيفة اأنها متكنت من ختم املنهاج 

اأكرث من مرة بالإ�شافة حللها اأ�شئلة �شنوات 

�شابقة اإل اأن اإمتحان هذه الدورة دقيق جدا 

والغلط يف اأي �شوؤال يخ�شر الطالب عالمات 

كثرية.

اأكد  ال�شتاذ ح�شام، مدر�ض مادة الأحياء، 

اأن  ح��ي��ث  قليلة،  الم��ت��ح��ان  اأ���ش��ئ��ل��ة  ع���دد  اأن 

الجابة الواحدة اخلطاأ تخ�شر الطالب 0،7 

اإذا  ال��ط��ال��ب  اأن  امل��ع��دل تقريبا يف ح��ني  م��ن 

فقد دائرتني يخ�شر قرابة ال 1،5 من املعدل 

العام. وق��ال: “كان الأج��در على ال���وزارة اأن 

ت�شاوي على الأقل يف عدد فقرات المتحان 

حزمة  يف  كونهم  والأح��ي��اء  الكيمياء  مابني 

علمية واحدة، حيث اأن امتحان الكيمياء كان 

عبارة عن ٤٠ فقرة مت�شائال عن �شبب ح�شر 

امتحان الأحياء يف ٣٠ فقرة فقط.«

على  العلمي  طلبة  اأك���د  ال�شياق  ذات  ويف 

ح�����دوث ل��غ��ط ح����ول ال�������ش���وؤال ال�����ش��اد���ض يف 

القاعات  بع�ض  اأن  مبينني  الأول،  ال��ن��م��وذج 

اأخ��رى  اأن  حني  يف  للطلبة  ال�شوؤال  و�شحت 

اأن  جت��اوزت الأم��ر، فيما ق��ال الأ�شتاذ ح�شام 

اأن يحل لكنه ترك لب�ض  ال�شوؤال من املمكن 

عند الطلبة.

فقد  الأدب����ي،  ال��ف��رع  لطلبة  بالن�شبة  اأم���ا 

تراوحت الآراء حول م�شتوى الأ�شئلة ما بني 

على  اأجمعوا  اأنهم  اإل  ال�شهل،  اإىل  املتو�شط 

اأن الوقت كان منا�شبا بال�شافة اإىل اأن عدد 

اأ�شئلة المتحان كانت ٤٠.

اأن����ه ت��ق��دم ل��الم��ت��ح��ان يف مباحث  ي��ذك��ر 

والنظم  احل��ا���ش��وب  وع��ل��وم  احلياتية  العلوم 

الإ���ش��الم��ي��ة وف��ق��ه ال��دع��وة وف��ق��ه املعامالت 

وال���ر����ش���م ال�����ش��ن��اع��ي وال�����ش��ي��اح��ة وال�����ش��ف��ر 

الإداري���ة، يف جل�شته الأوىل  املعلومات  ونظم 

ك��اف��ة  م���ن  وم�����ش��رتك��ة  م�����ش��رتك��اً   123.532

الفروع الأكادميية واملهنية .

 1٤.8٤9 ال��ث��ان��ي��ة  للجل�شة  ت��ق��دم  فيما     

م�����ش��رتك��اً وم�������ش���رتك���ة، م���ن ك���اف���ة ال���ف���روع 

اجلفرافيا  مباحث  يف  واملهنية  الأك��ادمي��ي��ة 

وعلوم  ال�شحية  والثقافة  الإدارة  واأ�شا�شيات 

حياتية / كليات.

من جهته، تفقد اأمني عام وزارة الرتبية 

نواف  الدكتور  التعليمية  لل�شوؤون  والتعليم 

قاعات  من  ع��دداً  الثالثاء،  ،اأم�ض  العجارمة 

ال��ع��ام��ة التابعة  ال��ث��ان��وي��ة  ���ش��ه��ادة  ام��ت��ح��ان 

ملديرية الرتبية والتعليم ملحافظة الطفيلة. 

مدير  خاللها  رافقته  التي  اجلولة  و�شملت 

احلجاج،  لبنى  ال��دك��ت��ورة  والتعليم  الرتبية 

م�����دار������ض احل��������ارث ب����ن ع���م���ري الأ����ش���ا����ش���ي���ة 

املختلطة، والعي�ض الثانوية للبنني، ومدر�شة 

امللك عبداهلل الثانية للتميز.

وتابع العجارمة �شري اإجراءات المتحان، 

بتطبيق  الل�����ت�����زام  �����ش����رورة  ع��ل��ى  م�����وؤك�����داً 

ا�شرتاطات الربوتوكول ال�شحي حفاظاً على 

للم�شتوى  ارتياحه  مبدياً  اجلميع،  �شالمة 

والإج����راءات  بالتعليمات  التقيد  يف  الكبري 

الناظمة لالمتحان من قبل الطلبة وروؤ�شاء 

القاعات واملراقبني واللجان امل�شرفة عليه.

اإدام��ة توفري متطلبات البيئة  واأك��د على 

ال����وزارة  هياأتها  ال��ت��ي  امل��الئ��م��ة  المتحانية 

املياه  بتوفري  يتعلق  فيما  ل�شيما  لطلبتها، 

وال��ت��ه��وي��ة اجل��ي��دة ل��ل��ق��اع��ات. ك��م��ا اأك���د ثقة 

ال�������وزارة ال��ع��ال��ي��ة ب���ك���وادره���ا ال��ق��ائ��م��ة على 

المتحان، وبجميع كوادر املوؤ�ش�شات الوطنية 

التي ت�شاند الوزارة يف عقد المتحان.

تفقدت  ميدانية؛  جولة  ويف  جانبها  من 

الأم�����ني ال���ع���ام ل��ل�����ش��وؤون الإداري��������ة وامل��ال��ي��ة 

المتحان  قاعات  قبيالت،  جنوى  الدكتورة 

يف مدر�شة الق�شر الثانوية للبنات، والق�شر 

ال��وه��اب  الأ���ش��ا���ش��ي��ة للبنني، وم��در���ش��ة ع��ب��د 

للواء  والتعليم  الرتبية  مديرية  يف  املجايل 

ال��ق�����ش��ر، وق��اع��ات م��در���ش��ة احل�����ش��ني املهنية 

التابعة ملديرية تربية ق�شبة الكرك، وقاعات 

مدر�شة ذيبان الثانوية التابعة ملديرية تربية 

ذيبان.

يف  �شل�شاً  �شرياً  �شار  المتحان  اأن  واأك��دت 

يومه اخلام�ض، ووفق الإجراءات والتعليمات 

جميع  ج��ه��ود  على  مثنيًة  ل��ع��ق��ده،  الناظمة 

القائمني عليه.

النباط-عمان

حالة   15 ت�شجيل  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

ج���دي���دة ب���ف���ريو����ض ك����ورون����ا امل�����ش��ت��ج��ّد يف 

اململكة ام�ض الثالثاء، واحدة منها حملّية، 

منذ  لالإ�شابات  الإج��م��ايل  العدد  لريتفع 

بدء الوباء اإىل 1198.

وت�����وزع�����ت احل��������الت اخل���م�������ض ع�����ش��رة 

اجلديدة بح�شب املوجز الإعالمي ال�شادر 

على  ال�شحة  ووزارة  ال����وزراء  رئ��ا���ش��ة  ع��ن 

ال���ن���ح���و الآت���������ي: ح���ال���ة خم���ال���ط���ة لأح����د 

امل�����ش��اب��ني يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���ش��م��ة، ك��ان��ت 

فح�شها  ومّت  ال����ذات����ي،  ل��ل��ح��ج��ر  ت��خ�����ش��ع 

ق���ب���ل اأ�����ش����ب����وع وك����ان����ت ن��ت��ي��ج��ة ال��ف��ح�����ض 

وظ��ه��رت  ال��ي��وم  فح�شها  واأع���ي���د  ���ش��ل��ب��ّي��ة؛ 

البناية  حجر  مّت  وق��د  اإيجابّية،  نتيجتها 

وفح�ض  النزهة،  جبل  يف  بها  تقطن  التي 

ج��م��ي��ع ال��ق��اط��ن��ني ف��ي��ه��ا، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 

1٤ ح��ال��ة لأردن���ي���ني ق��ادم��ني م��ن اخل���ارج، 

)1٣ من  احل��ج��ر  ف��ن��ادق  يف  يقيمون  مم��ن 

ال�شعودّية، و 1 من تركيا(.

5 ح���الت  ت�����ش��ج��ي��ل  اإىل  امل���وج���ز  واأ����ش���ار 

اإ�شافة  حمزة،  الأم��ري  م�شت�شفى  يف  �شفاء 

لي�شبح  خمربّياً،  فح�شاً   5٦47 اإج��راء  اإىل 

اإج��م��ايل ع���دد ال��ف��ح��و���ش��ات ال��ت��ي اأج��ري��ت 

 477448 الآن  ح��ت��ى  اجل��ائ��ح��ة  ب����دء  م��ن��ذ 

. فح�شاً

الو�شع  ا���ش��ت��م��رار  اإىل  ال����وزارة  ون��وه��ت 

ال����وب����ائ����ي احل�������ايل مب�������ش���ت���وى )م���ع���ت���دل 

حملّية  اإ���ش��اب��ة  ت�شجيل  ب��ع��د  اخل���ط���ورة( 

واحدة اليوم، وبالتايل ل يتّم النتقال اإىل 

حال  يف  اإّل  اخل��ط��ورة  منخف�ض  م�شتوى 

ت�شجيل  دون  متتالية  اأّي����ام  ع�����ش��رة  م���رور 

اإ�شابات حملّية.

كما جددت التاأكيد على �شرورة التقّيد 

ب���اإج���راءات ال��وق��اي��ة، وارت����داء ال��ك��ّم��ام��ات، 

وا���ش��ت��خ��دام تطبيق  وال��ت��ب��اع��د اجل�����ش��دي، 

“اأمان” للتنبيه يف حال خمالطة اأ�شخا�ض 
م�شابني، وامل�شاهمة يف الك�شف عن حالت 

الإ�شابة - ل قّدر اهلل - يف وقت مبّكر.

النباط - عمان 

اآخ��ر  لالنتخاب  امل�شتقلة  الهيئة  عر�شت 

حت�شرياتها وا�شتعداداتها لإجراء النتخابات 

ال��ن��ي��اب��ي��ة اأم�����ام امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ل������الإدارات 

الإدارات  م���ن  ع����دد  ب��ح�����ش��ور  الن��ت��خ��اب��ي��ة، 

عرب  وذل��ك  املنظمة،  يف  الأع�شاء  النتخابية 

ع�شو  ادارت����ه  ال���ذي  امل��رئ��ي،  التوا�شل  تقنية 

تون�ض  امل�شتقلة لالنتخابات يف  العليا  الهيئة 

ح�شناء بن �شليمان.

النتخابية يف  العمليات  وا�شتعر�ض مدير 

الهيئة  حت�شريات  احلبا�شنة  نا�شر  الهيئة، 

ومواءمة  النتخابية  للعملية  وا�شتعداداتها 

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

ال��وب��ائ��ي من  ال��و���ش��ع  النتخابية لإج�����راءات 

يف  العاملني  وت��دري��ب  الناخبني  توزيع  حيث 

يف  ال��رت���ش��ح  واإج������راءات  النتخابية  العملية 

الدوائر النتخابية وفتح املقرات والتعليمات 

التنفيذية للدعاية النتخابية واإجراءات يوم 

القرتاع.

وبني احلبا�شنة اآلية توزيع الناخبني والتي 

م�شح  اإج�����راء  مت  وق���د  م��رك��ز   2500 �شت�شمل 

ميداين يف كل مناطق اململكة لتحديد املراكز 

اجلديدة و�شيتم اجراء توزيع اأويل للناخبني 

ل��ت��ف��ادي  ن���اخ���ب يف ك���ل م���رك���ز  مب���ع���دل 500 

الكتظاظ يف مراكز القرتاع والفرز، كما اأن 

عدد العاملني يف العملية النتخابية يتجاوز 

6٠ األف �شخ�ض مت تق�شيمهم اإىل فئات ح�شب 

مواد  حت�شري  مت  حيث  النتخابية؛  امل��راح��ل 

عليها  لالطالع  كاأفالم  وت�شويرها  تدريبية 

)اأون لين( من قبل العاملني.

ك��ل م�شتلزمات  �شيتم توفري  اأن��ه  واأو���ش��ح 

دخ��ول  وتنظيم  وامل��راق��ب��ني  للجان  ال�شالمة 

ال��ن��اخ��ب��ني و���ش��ي��م��ن��ع دخ�����ول م���ن ل ي��رت��دي 

ال��ك��م��ام��ة و���ش��ت��ع��ط��ى الأول����وي����ة ل��ك��ب��ار ال�شن 

واحلوامل وذوي الإعاقة، كما �شيتم ا�شتخدام 

تقنية باركود لالإ�شراع يف عملية التحقق من 

هوية الناخبني وتزويد كل ناخب بقلم خا�ض 

فيه و�شيتم ر�ض اإ�شبع الناخبني باحلرب عو�شا 

عن غم�شه.

والتوعية،  والت�شال  الع��الم  وبني مدير 

�شرف الدين اأبو رمان، اأن الهيئة عقدت 1٠٤ 

وتعريفيا  تدريبيا  وب��رن��اجم��ا  ون�شاطا  ل��ق��اء 

ا�شتهدفت ال�شباب وامل��راأة واملعلمني والإعالم 

وامل���ح���ام���ني وم���راق���ب���ني حم��ل��ي��ني وم��وظ��ف��ي 

الهيئة وذلك عرب تقنية التوا�شل املرئي.

ووف���ق اأب���و رم����ان، ف���اإن الهيئة ب����داأت قبل 

ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا ب����ت����دري����ب الإع����الم����ي����ني 

حمافظات  خمتلف  يف  ميدانيا  وال�شحفيني 

النتخابية  العملية  اإج������راءات  ع��ل��ى  اململكة 

وامل�����ش��ط��ل��ح��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��دق��ي��ق��ة وح��ق��وق 

الهيئة  وا���ش��ت��ك��م��ل��ت  ال�����ش��ح��ف��ي��ني  وواج����ب����ات 

ب��رام��ج ال��ت��وع��ي��ة يف زم���ن ك��ورون��ا م��ن خ��الل 

و����ش���ائ���ل الإع�������الم ب��ح�����ش��ور رئ��ي�����ض جمل�ض 

عرب  ل��الن��ت��خ��اب  امل�شتقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ف��و���ش��ي 

تقنية التوا�شل املرئي لنقل املعرفة اإىل كافة 

العاملني يف و�شائل الإعالم.

املوقع  بتحديث  قامت  الهيئة  اأن  واأ���ش��اف 

الإل���ك���رتوين ون�����ش��رت ك��اف��ة امل����واد التوعوية 

الفلمية واملن�شورات اخلا�شة بها على املوقع، 

من  مبجموعة  الإع��الم��ي��ني  ا�شتهدفت  كما 

املواد التوعوية من خالل اإطالق رابط خا�ض 

العملية  م��راح��ل  تفا�شيل  ك��اف��ة  ل�شرح  بهم 

النتخابية.

وت�شجيال  فيديو   72 الهيئة  انتجت  كما 

وامل�شموع،  املرئي  الإع��الم  و�شائل  اإذاعيا عرب 

���ش��ام��ل��ة  اإع����الم����ي����ة  خ���ط���ة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

و�شائل  مع  بالتن�شيق  الإع���الم  عرب  للتوعية 

ب��اإط��الق خدمة  الهيئة  ق��ام��ت  الإع����الم، كما 

ال���ش��ت��ع��الم ع��ن م��رك��ز الق�����رتاع م��ن خ��الل 

الهيئة  اأن  املجانية، م�شريا  الن�شية  الر�شائل 

املحليني  املراقبني  م��ع  م�شتمر  توا�شل  على 

والدوليني والإعالميني عرب تقنية التوا�شل 

املرئي )زووم(.

النباط - عمان 

وقعت مديرية الأمن العام واملركز الوطني 

للثقافة والفنون، ام�ض الثالثاء، مذكرة تفاهم 

جت�شيداً للخطط وال�شرتاتيجيات الأمنية يف 

التعاون وتبادل اخلربات مع جميع القطاعات 

من جهة والتن�شيق يف جانب التوعية والتثقيف 

بها  ينه�ض  التي  املتطرف  الفكر  مكافحة  يف 

ال��وق��ائ��ي  الأم�����ن  املجتمعي يف  ال�����ش��ل��م  م��رك��ز 

التفاهم  م��ذك��رة  وا�شتملت  اأخ����رى.  م��ن جهة 

ع��ل��ى ت���ب���ادل اخل�����ربات والإم���ك���ان���ات امل��ت��وف��رة 

م�شاريع  لت�شميم  وتوظيفها  الطرفني  ل��دى 

ون�����ش��اط��ات م�����ش��رتك��ة حل��م��اي��ة امل��ج��ت��م��ع من 

انت�شار الأفكار املتطرفة ون�شر مفاهيم احلوار 

الآخ��ر ومواجهة  والت�شامح والعتدال وقبول 

كل ما يوؤثر يف الأمن املجتمعي فكريا و�شلوكيا، 

تفاعلية  م�����ش��رح��ي��ات  تنفيذ  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

ومتثيلية وحما�شرات توعوية واإقامة الندوات 

وامل��وؤمت��رات يف جم��ال مكافحة التطرف التي 

ت�شتهدف املجتمع املحلي واملدار�ض واجلامعات 

لتح�شني اجلميع ومبا يخدم الر�شالة النبيلة 

التي يقدمها الفريقان.

وق���ال م�شاعد مدير الأم���ن ال��ع��ام ل���الإدارة 

الدكتور  ال��رك��ن  العميد  اللوج�شتي  وال��دع��م 

العام  الأم���ن  مديرية  اإن  �شتال،  اأب���و  معت�شم 

اإدراك���ا منها لأهمية توحيد اجلهود يف �شبيل 

ن�شئت وحدة 
ُ
مكافحة الفكر املتطرف باأ�شكاله، اأ

متخ�ش�شة لتحقيق ال�شلم املجتمعي وتن�شيق 

الفكر  والر�شمي يف مكافحة  ال�شرطي  اجلهد 

املتطرف، وال�شعي لبناء �شراكات تخدم هدفها 

التطرف  ملكافحة  الوطنية  الوثيقة  تنفيذ  يف 

وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة الأم����ن ال��ع��ام يف ه���ذا اجل��ان��ب 

، الأم����ر ال���ذي يتطلب امل�����ش��ان��دة م��ن مكونات 

ال��ع��ام كجهة  املجتمع كافة ك��ي يتمكن الأم���ن 

الظواهر  جلميع  الت�شدي  من  للقانون  اإنفاذ 

املجتمعية ال�شلبية مبا فيها العنف والتطرف 

ال��ف��ك��ري وب���ن���اء اأج���ي���ال حم�شنة ق�����ادرة على 

التطوير والبناء .

من  الهادفة  ور�شالته  الفن  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

وتطور  احل�شارات  بناء  يف  الرئي�شة  الأع��م��دة 

الأمم واأن��ن��ا يف ج��ه��از الأم���ن ال��ع��ام ن��ويل هذا 

اجلانب اهتماماً لإي�شال الر�شالة الأمنية اإىل 

جميع فئات املجتمع وحتقيق اأهدافها الرامية 

لتحقيق الأم����ن ال��وط��ن��ي ال�����ش��ام��ل . واأو���ش��ح 

ج��اءت  التفاهم  م��ذك��رة  اأن  �شتال  اب��و  العميد 

املركز  امل�شرتك مع  التعاون والعمل  اأج��ل  من 

الوطني للثقافة والفنون لإر�شاء قواعد الأمن 

اإبداعية  فنية  من���اذج  ع��رب  املجتمعي  وال�شلم 

مبتكرة لتعزيز مفهوم التما�شك املجتمعي، من 

خالل تبادل اخل��ربات بني الطرفني واإ�شراك 

العاملني من اجلهتني يف الدورات والن�شاطات 

ومبا يحقق الأهداف املوؤ�ش�شية لكال الفريقني .

وق���ال���ت امل���دي���رة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��رك��ز ال��وط��ن��ي 

ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون ل��ي��ن��ا ال��ت��ل اإن ال�����ش��راك��ات 

الأم��ن  وح���دات  املركز وخمتلف  امل�شتمرة بني 

لتح�شني  بناء  قواعد  توفري  يف  تنعك�ض  العام 

الهادفة  الفنية  ال��رع��اي��ة  م�شتويات  وتطوير 

لتح�شني العديد من الفئات املجتمعية يف عدة 

مركز  مع  التعاون  اأن  مهمة،موؤكدة  جم��الت 

الفر�شة  اإت��اح��ة  يف  �شيثمر  املجتمعي  ال�شلم 

ملقدمي الر�شالة الفنية باأ�شكالها كافة لتقدمي 

بجانب  والوقوف  والفنية  التوعوية  ر�شائلهم 

لتحقيق  املجتمعي  ال�شلم  مركز  يف  العاملني 

الغاية الأهم وهي حت�شني املجتمعات من الفكر 

املتطرف والإرهاب .

اعضاء اللجان المتخصصة للنظر 
بالشكاوى الصحية يؤدون القسم  

توقيع اتفاقيتي تعاون لتنمية 
وتطوير فكر الشباب

النباط - عمان 

اللجان  اأع�����ش��اء  الأط���ب���اء  م��ن  ع���دد  اأدى 

ال�����ش��ك��اوى  يف  للنظر  املتخ�ش�شة  ال��ف��رع��ي��ة 

ال�شحية الق�شم القانوين امام وزير ال�شحة 

اللجنة  رئي�ض  بح�شور  جابر  �شعد  الدكتور 

الفنية العليا الدكتور عبد الهادي بريزات.

ب���ي���ان �شحفي  وق�����ال ال���دك���ت���ور ج���اب���ر يف 

يف  بعملها  ت��ق��وم  الفرعية  ال��ل��ج��ان  اإن  ام�����ض 

اإط��ار القانون من خ��الل اب��داء ال��راأي الفني 

حُتيلها  التي  الطلبات  يف  وحيادية  ب�شفافية 

اإليها اللجنة الفنية العليا، ُموؤكداً الدور الهام 

الذي تقوم به اللجنة الفنية العليا وم�شاعدة 

ال��ل��ج��ان ال��ف��ن��ي��ة ال��ف��رع��ي��ة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 

امل�شاهمة ب�شرعة البت بالدعاوى التي تتعلق 

تطبيق  و�شمن  عليها  املعرو�شة  بال�شكاوي 

قانون امل�شوؤولية الطبية وال�شحية لتحديد 

درجة امل�شوؤولية ان وجدت �شواء على مقدمي 

اخلدمة او متلقيها. 

وقدم رئي�ض اللجنة الفنية العليا الدكتور 

الهادي بريزات �شرحا حول �شالحيات  عبد 

ومهام اللجنة الفنية العليا واللجان الفرعية 

املتخ�ش�شة كاإعداد تقرير اخلربة الفنية يف 

الق�شايا وال�شكاوى بكل حياد وجترد، ل�شيما 

القانونية  واملرجعيات  الطبية  وان خرباتهم 

كفيلة باإعطاء احلقوق اىل ا�شحابها.

الرفيع  املهني  بامل�شتوى  ب��ري��زات  واأ���ش��اد 

الذي يتمتع به اأع�شاء هذه اللجان يف اعداد 

الق�شايا  بخ�شو�ض  الفنية  اخل��ربة  تقارير 

العليا  الفنية  اللجنة  قبل  من  اليها  املحالة 

بناء على طلب من وزير ال�شحة و النقابات 

ال�شحية والق�شاء.

يف  نظرت  العليا  الفنية  اللجنة  اأن  وب��ني 

م��ق��دم��ة من  ���ش��ك��وى وط��ل��ب خ����ربة   )1٢8(

اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة و امل��ح��ول��ة ال��ي��ه��ا مب��وج��ب 

قانون امل�شوؤولية الطبية وال�شحية، بالإ�شافة 

خمتلف  م��ن  153خ���ب���ريا  واع��ت��م��اد  لت�شمية 

من  ال�شحية  واملهن  الطبية  الخت�شا�شات 

الفنية  اللجنة  ورف��ع��ت  القطاعات.  خمتلف 

ت��اري��خ��ه اىل اجل���ه���ات املعنية  ل��غ��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا 

قراراتها يف )47( تقرير خربة ا�شتلمتها من 

ا�شتكمال  بعد  املتخ�ش�شة  الفرعية  اللجان 

ال�شكاوي  املتعلقة مبلفات  الج���راءات  جميع 

مت العرتا�ض على )7( منها.

  النباط - عمان 

وقعت وزارة ال�شباب ومركز العامل العربي 

الإن�����ش��ان،  وح���ق���وق  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  للتنمية 

ام�ض الثالثاء، اتفاقية تعاون لتعزيز وتنمية 

م��ف��اه��ي��م ال��دمي��ق��راط��ي��ة وح���ق���وق الإن�����ش��ان 

والتنمية امل�شتدامة لدى ال�شباب.

عام  اأم���ني  وقعها  ال��ت��ي  التفاقية  ون�شت 

الوزارة الدكتور ح�شني اجلبور، ومديرة املركز 

الدكتورة اأمرية م�شطفى، على اإقامة ور�شات 

القانون  �شيادة  ح��ول  وحم��ا���ش��رات  تدريبية 

وال��دمي��ق��راط��ي��ة وح��ق��وق الإن�����ش��ان يف امل��راك��ز 

ال�شبابية التابعة للوزارة.

وق���ال اجل��ب��ور، خ���الل ح��ف��ل ال��ت��وق��ي��ع، اإن 

اإط��ار تعزيز ال�شراكات مع  التفاقية تاأتي يف 

م�شاركة  تعزيز  لت�شهم يف  املوؤ�ش�شات  خمتلف 

يف  ومتكينهم  ال�شيا�شية  بالعملية  ال�شباب 

م��ف��اه��ي��م ال��دمي��ق��راط��ي��ة وح���ق���وق الإن�����ش��ان 

واحلقوق القت�شادية والجتماعية.

ك��م��ا وق��ع��ت ال������وزارة وج��م��ع��ي��ة “احلق يف 

اللعب” اليوم، اتفاقية تعاون م�شرتك لبحث 

���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات يف جم����ال ال��ربام��ج 

الأق���ل  ال�شباب  وت��ط��وي��ر  لتنمية  الريا�شية 

حظاً.

ون�����ش��ت الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر وتنمية 

جيل من ال�شباب القادة الذين تتوفر لديهم 

املهارات الكافية لإحداث تغيري يف املجتمع من 

خالل الريا�شة، والرتويج لها لدعم وتطوير 

فكرة ال�شالم وال�شحة يف املجتمع من خالل 

دورات تدريبية واأن�شطة وجل�شات توعوية.

ك���م���ا ن�����ش��ت ع���ل���ى ت����دري����ب 1٠٠ م��ت��ط��وع 

وم��ت��ط��وع��ة م���ن ف��ئ��ة ال�����ش��ب��اب ع��ل��ى امل���ه���ارات 

لعبة  توظيفها يف  وكيفية  املختلفة  احلياتية 

كرة القدم، واإقامة اأيام فرح لأطفال املجتمع 

املحلي، وجل�شات توعوية حول اأهمية ممار�شة 

الريا�شة.

االربعاء   15/ 7 / 2020



املحلي
40

كل  يف  لآخ��ر  �شخ�ص  من  يختلف  ع�شوائي  ُمتغيرّ  فيه  �شيء  وك��ل  بطبيعته  الإن�شان   

لكل  الطبيعي  ال��ت��وزي��ع  ي�شبطها  ع�شوائية  متغيات  اإح�شائياً  ذل��ك  ��ل  ومي��ثرّ ال�شفات، 

ال�شفات الإن�شانية وفق العينة الإح�شائية؛ ويفيِ زمان

جائحة كورونا كانت التباين يف التوزيع  الطبيعي كبي ن�شبياً:

عن  تتكلرّم  ومتو�شطة  الأف��ك��ار،  يف  تتكلرّم  عظيمة  عقول  ثالثة:  الب�شر  بني  عقول   .1

الأحداث، و�شغية تتكلرّم عن النا�ص والأ�شخا�ص وت�شتغل بهم، وكثيون مع الأ�شف من 

النوع الأخي ويالحظ ذلك بكرثة من على و�شائل التوا�شل الإجتماعي.

تاأخذ  وطبيعية  الأ���ش��ب��اب،  لأتفه  حت��زن  عاطفية  قلوب  ثالثة:  الب�شر  بني  وقلوب   .2

بالأ�شباب، وقا�شية ل توؤمن بالأ�شباب.

3. وبطون بني الب�شر ثالثة: بطون كبية تاأكل الأخ�شر والياب�ص باحلالل واحلرام، 

وبطون متو�شطة تاأخذ حاجتها، وبطون �شغية متالأها نظرة العيون.

4. ونف�شيات بني الب�شر ثالثة: نف�شيات راقية حترتم نف�شها، ونف�شيات متو�شطة الرقي 

وجتامل يف م�شاحلها، ونف�شيات تطلب من الآخر معاملة �شلبية باملثل.

ى ب�شع ع�شرات من ال�شنتيمرتات، بيد  5. والفرق الفيزيائي بني العقل والقلب ل يتعدرّ

اأنه �شترّان باملقاربة املو�شوعية بني لغتيهما، فالأوىل واقعية والثانية عاطفية ومتيل مع 

الريح، لكن املطلوب يف معظم الأحيان تغليب لغة العقل.

الأ���ش��ف-،  -م��ع  وامل�شالح اخلا�شة  اجل��ي��وب  لغة  ُتغليِرّب  الأي���ام  ه��ذه  ��ا���ص  ال��َنرّ 6. ومعظم 

وامل�شالح العامة ل يهتم بها �شوى النذر الي�شي من النا�ص!

ز على  7. والَنرّا�ص بالطبع ل ت�شتخدم اأكرث من ع�شرة باملائة من عقولها لأنها رمبا تركرّ

العقلي  والتحليل  والناقد  الإبداعي  التفكي  اأنها ل تقوم مبمار�شة  اأو  اأكرث  القلوب  لغة 

وغيها من الفعاليات العقلية كثياً.

لم واملنطق والتحليل والأخذ بالأ�شباب  8. مطلوب الإنحياز للغة العقول اأكرث لأن العيِ

يحكمها دومنا اللجوء للفزعوية وردرّات الفعل، واأجزم باأن املمار�شة احلالية للغة العاطفة 

هو ال�شبب الرئي�ص يف حالة هوان الأمة!

وفق  تتباين  ونف�شياتهم  وبطونهم  وقلوبهم  وعقولهم  اأج��ن��ا���ص  ال��ن��ا���ص  ب�����ش��راح��ة: 

متغيات ع�شوائية من ال�شعب �شبطها اإح�شائياً، واملطلوب اأف�شلها باإ�شتخدام لغة العقل 

والنف�شية الراقية دومنا كراهية؛ ول�شبط ال�شلوكيات خالل كورونا.

�شباح العقول العظيمة والنف�شيات الراقية

د.محمد طالب عبيدات

عقول وقلوب وبطون 
في زمن كورونا

الأربعاء    15  /  7  / 2020

اطلع على برامج »أيلة« التدريبية والتأهيلية ألبناء المجتمع المحلي 
بخيت يفتتح فعاليات معرض قرية المرسى الوظيفي في أيلة

 العدل: تنفيذ 4 آالف محاكمة عن ُبعد خالل 13 شهًرا 

وزير الثقافة: الكاريكاتير يعبر عن الوجدان 
الشعبي ويثري منصات الحوار والنقد

االنباط-العقبة

رع�������ى رئ����ي���������ص ����ش���ل���ط���ة م���ن���ط���ق���ة ال���ع���ق���ب���ة 

الق��ت�����ش��ادي��ة اخل��ا���ش��ة امل��ه��ن��د���ص ن��اي��ف اح��م��د 

ب��خ��ي��ت ام�����ص اف��ت��ت��اح ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���ص »ق��ري��ة 

بالتعاون  اأيلة  تنظمه  ال��ذي  الوظيفي  املر�شى« 

مع عدد من من�شاآت الأعمال املتواجدة مبنطقة 

جت����ارة ال��ت��ج��زئ��ة يف ق��ري��ة امل��ر���ش��ى، وم��وؤ���ش�����ش��ة 

التوظيف. اأجل  من  التعليم 

والتدريب  الب�شرية  املوارد  ادارة  مدير  م  وقدرّ

ا�شعد  رامي  ال�شيد  للتطوير  اأيلة  واحة  ل�شركة 

التابعة  مكارم«  »اأكادميية  اأن�شطة  حول  عر�شاً 

لأي��ل��ة وب��راجم��ه��ا ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ت��اأه��ي��ل��ة ال��ت��ي 

املجتمع  اأبناء  وقدرات  مهارات  تطوير  ت�شتهدف 

الأك���ادمي���ي���ة  م���راف���ق  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  امل���ح���ل���ي، 

وق����اع����ات ال���ت���دري���ب ومن������اذج حم����اك����اة ال���غ���رف 

املتطورة.  الفندقية 

امل��ع��ر���ص ال��وظ��ي��ف��ي اطلع  وخ���الل ج��ول��ت��ه يف 

ب��خ��ي��ت ع��ل��ى ف��ر���ص ال��ع��م��ل امل��ط��ل��وب��ة م��ن جت��ار 

اأن  اأهمية  اإىل  م�شياً  املر�شى،  قرية  التجزئة يف 

عموم  ويف  اأيلة  يف  التنموية  الن�شاطات  تنعك�ص 

ال��ع��ق��ب��ة الق��ت�����ش��ادي��ة اخل���ا����ش���ة، على  م��ن��ط��ق��ة 

املجتمع. 

يومي  م��دار  على  املعر�ص  فعاليات  وت�شتمر 

ال���ث���الث���اء والأرب�����ع�����اء م���ن ال��ت��ا���ش��ع��ة وال��ن�����ش��ف 

املجال  لإت��اح��ة  م�����ش��اء،  ال��واح��دة  وح��ت��ى  �شباحا 

املتاحة  لل�شواغر  بالتقدم  الراغبني،  اأمام جميع 

ال��ت��ي ت��وف��ره��ا م��ن�����ش��اآت اأع���م���ال ري���ادي���ة اأردن��ي��ة 

تويل  التجزئة  وجت��ارة  ال�شيافة  يف  متخ�ش�شة 

الفر�ص  وتوفي  الأردنية  بالكوادر  عنايتها  جلرّ 

اأم��ام��ه��ا ل��ل��ت��ط��ور ال��وظ��ي��ف��ي يف ه��ذه ال��ق��ط��اع��ات 

امل�شافة. القيمة  ذات 

وق���ال امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة واح���ة اأي��ل��ة 

املهند�ص �شهل دودين: »نحن فخورون  للتطوير 

بهذه اجلهود اجلماعية التي ت�شافرت يف خدمة 

يف  جديدة  عمل  فر�ص  وتوفي  املحلي  املجتمع 

ه��ذه ال��ظ��روف اخل��ا���ش��ة اأث��ن��اء م��رح��ل��ة ال��ت��ع��ايف 

م��ن ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، ون��ح��ن ال��ي��وم ن��ت��ع��اون مع 

قرية  يف  املتواجدة  الأردنية  التجارية  العالمات 

�شبابنا  اأم����ام  وظ��ي��ف��ي��ة  ف��ر���ص  ل��ت��وف��ي  امل��ر���ش��ى 

جتاه  التزامنا  من  جزء  ذلك  باعتبار  و�شاباتنا 

ل�شرتاتيجية  وت��رج��م��ة  امل��ح��ل��ي،  املجتمع  اأب��ن��اء 

الجتماعية«. للم�شوؤولية  اأيلة 

ما  باأق�شى  ن�شعى  اأيلة  »يف  دودي��ن:  واأ���ش��اف 

متكامل،  وبنهج  ال�شباب،  فئة  م�شاعدة  ن�شتطيع 

ح��ي��ث ت��ق��وم اأك��ادمي��ي��ة م��ك��ارم ب��ت��وف��ي ال��ت��دري��ب 

فيما  العمل،  ل�شوق  للتاأهيل  الالزمة  وامل�شاقات 

وال�شواغر  الفر�ص  عن  متوا�شل  ب�شكل  نعر�ص 

من  العديد  اأيلة  نظمت  اأن  �شبق  حيث  املتاحة، 

امل�شتاأجرين  م��ع  بالتعاون  الوظيفية  امل��ع��ار���ص 

املا�شي«. اذار/مار�ص  منت�شف  اآخرها  كان 

35 فر�شة وظيفية  الوظيفي  املعر�ص  ويوفر 

حيث  وال�شيافة،  اخلدمة  قطاعات  يف  متنوعة 

ق��ام��ت م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن اأج����ل ال��ت��وظ��ي��ف 

وم���دي���ري���ة ال��ع��م��ل يف ���ش��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة 

اخل��ا���ش��ة وم��دي��ري��ة ال��ت�����ش��غ��ي��ل ال��ت��اب��ع��ة ل���وزارة 

ال��ع��م��ل، ب��دع��وة ع�����ش��رات اخل��ري��ج��ني م��ن برامج 

اأك���ادمي���ي���ة م���ك���ارم وال����رام����ج الخ�����رى امل��ن��ف��ذة 

والتقدم  الوظيفي  املعر�ص  حل�شور  قبلها  من 

املتوفرة. لل�شواغر 

ال���ي���وم  امل�������ش���ارك���ة يف  امل���وؤ����ش�������ش���ات  ���ش��ت��ع��ق��د 

للمرت�شحني  ت��اأه��ي��ل��ي��ة  ع��م��ل  ور���ش��ة  ال��وظ��ي��ف��ي 

يف  وت��ع��ر���ص  امل��ت��وف��رة،  ال��ف��ر���ص  ع��ل��ى  للح�شول 

ه����ذه ال���ور����ش���ة ع����دة م���ه���ارات ع��م��ل��ي��ة وح��ي��ات��ي��ه 

ح��ول  بالتوعية  متعلقة  اأخ���رى  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

.»19-COVID« كورونا  جائحة 

جم��م��وع��ة  ت�����ش��ت��ق��ط��ب  اأي����ل����ة  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 

م��ت��ن��ام��ي��ة م���ن امل�����ش��ت��اأج��ري��ن يف ق���ري���ة امل��ر���ش��ى 

فر�ص  ت��وف��ر  مم��ي��زة،  م�شاندة  خ��دم��ات  لتوفي 

قطاعات  يف  وال��ت��اأه��ي��ل  للتدريب  واأخ���رى  ع��م��ل، 

املبا�شر  الإي��ج��اب��ي  الأث���ر  ي��ع��زز م��ن  ح��ي��وي��ة، م��ا 

وغ���ي امل��ب��ا���ش��ر ل��ل��م��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وال��ق��ط��اع��ات 

العقبة.   يف  القت�شادية 

االنباط-عمان

اآلف   4 نحو  بعد  عن  املحاكمة  م�شروع  نفذ 

متوز  نهاية  يف  ب��داأت  �شهرا   13 خ��الل  حماكمة 

م��ن ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، وم��ن امل��ت��وق��ع الن��ت��ه��اء من 

.2021 تنفيذه خالل 

وم�����ع اق��������رتاب دخ������ول امل���������ش����روع م��رح��ل��ت��ه 

ومل  واجلهد  الوقت  تطبيقه  وفرَّ  فقد  الثَّالثة، 

كافة. املعنية  لالأطراف  املناق�شة  حق  مي�صَّ 

وي���ه���دف امل�����ش��روع ال����ذي ج���اء ���ش��م��ن ج��ه��ود 

ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ه��ي��ئ��ة  اإىل  ال���ع���دل  وزارة 

والأط��ر  يا�شات  ال�شِّ ور���ش��م  املنا�شبة،  والإداري���ة 

�����ش��ري��ع��ي��ة، ل��ل��ن��ه��و���ص ب��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ق��ا���ش��ي،  ال��تَّ

وامل�����ش��ان��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��ك��ف��اءة، ل�����ش��م��ان رع��اي��ة 

وتي�شي  وح��م��اي��ت��ه��ا  احل��ري��ات  و���ش��ون  احل��ق��وق 

للعدالة. الو�شول  �ُشبل 

واأجريت اأول جل�شة حماكمة عن ُبعد، والتي 

اعترت نقلة نوعية يف نظام العدالة اجلزائية، 

 24 ي����وم  الأردن،  يف  ال���ق���ان���ون  ���ش��ي��ادة  وت��ع��زي��ز 

مت����وز م���ن ال���ع���ام امل���ا����ش���ي، م���ن خ����الل ت��رك��ي��ب 

املحاكمات،  ق��اع��ات  يف  و�شا�شات  ات�شال  اأج��ه��زة 

وم���راك���ز الإ�����ش����الح وال���ت���اأه���ي���ل، و���ش��ي��غ��ط��ي يف 

كافة،  اململكة  يف  البداية  حماكم  مراحل  ثالث 

بحيث  والتاأهيل  ال���ش��الح  م��راك��ز  م��ع  وربطها 

 10 والثَّانية  الأوىل  امل�شروع يف مرحلتيه  ي�شمل 

املرحلة  و�شتنتهي  اإ���ش��الح،  مركز  و11  حماكم 

ال��ث��ال��ث��ة م��ن��ه يف ال���ع���ام امل��ق��ب��ل، ل��ي�����ش��م��ل ك��اف��ة 

وربطها  حمكمة   18 وع��دده��ا  ال��ب��داي��ة  حم��اك��م 

اإ�شالح. 18 مركز  مع 

ام التَّلهوين قال ، اإنَّ  وزير العدل الدكتور ب�شَّ

الوزارة  ا�شرتاتيجية  اإطار  ياأتي يف  امل�شروع  هذا 

حيث  العدالة،  قطاع  ا�شرتاتيجية  عن  املنبثقة 

تعزيز  اىل  الهادفة  امل�شاريع  من  العديد  نفذت 

���ش��ي��ادة ال��ق��ان��ون، وحت��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة م��ن خ��الل 

القطاع. هذا  يف  �شركائها  مع  ت�شاركية  عالقة 

����ش���وًط���ا ط��وي��اًل  ق��ط��ع��ت  ال�������وزارة  اأنَّ  وب����ني 

ال���ت���ح���ول  ال����ع����دي����د م����ن م�������ش���اري���ع  ت���ن���ف���ي���ذ  يف 

الل������ك������رتوين، وت���ب���ن���ت ا����ش���ت���خ���دام اخل����دم����ات 

املواطنني  على  اخت�شرت  وال��ت��ي  الإل��ك��رتون��ي��ة 

ك���ث���ًيا م���ن اجل���ه���د وال����وق����ت، وم��ن��ه��ا ت��ط��ب��ي��ق 

الإطار. ُبعد، والتي ت�شب يف هذا  املحاكمة عن 

ُي��ع��ن��ى  امل�������ش���روع  اأنَّ  اإىل  ال���ت���ل���ه���وين  ول���ف���ت 

ب���ال���رب���ط الإل�����ك�����رتوين ب���ني امل���ح���اك���م وم���راك���ز 

اأن  ُب��ع��د دون  الإ����ش���الح؛ مل��ح��اك��م��ة ال��ن��زلء ع��ن 

ي��ت��م ت��ودي��ع��ه��م اإىل امل��ح��اك��م امل��خ��ت�����ش��ة، وي��ه��دف 

النفقات  وت��وف��ي  واجل��ه��د  ال��وق��ت  اخت�شار  اىل 

املحاكم  على  والتخفيف  املجتمع  اأم��ن  وحماية 

الإ�شالح. ومركز  املحكمة  النزلء بني  ونقل 

ا���ش��ت��ن��اداً  ي���اأت���ي  امل�������ش���روع  ه����ذا  اأنرّ  وا����ش���اف 

158 من قانون ا�شول  املادة  الثانية من  للفقرة 

9 ل�شنة  وت��ع��دي��الت��ه رق��م  امل��ح��اك��م��ات اجل��زائ��ي��ة 

ل��ل��م��دع��ي  ي���ج���وز  اأن����ه  ع��ل��ى  ت��ن�����ص  ال���ت���ي   ،1961

احلديثة  التقنيات  ا�شتخدام  املحكمة  اأو  العام 

امل�����ش��ا���ص  ال��ت��ح��ق��ي��ق وامل��ح��اك��م��ة دون  لإج�����راءات 

النزيل عن  املناق�شة، مبا يف ذلك حماكمة  بحق 

به. املُودع  والتاأهيل  الإ�شالح  ُبعد من مركز 

تنفيذه  يتم  امل�����ش��روع  اأنَّ  ال��ع��دل  وزي��ر  واأك���د 

بالتعاون مع اإدارة مراكز الإ�شالح والتاأهيل يف 

الق�شائي. واملجل�ص  العام  الأمن  مديرية 

اأرب���ع  الوىل،  م��رح��ل��ت��ه  امل�����ش��روع يف  و���ش��م��ل 

��ان واإرب����د، واجل��ن��اي��ات  حم��اك��م ه���ي: ب��داي��ة ع��مرّ

ال���ك���رى، وال���ك���رك ورب��ط��ه��ا اإل��ك��رتون��ي��ا م���ع 4 

م���راك���ز اإ����ش���الح وت���اأه���ي���ل اجل����وي����دة، وال���ك���رك 

امل��ح��اك��م��ات عن  ع��دد  بلغ  فيما  وم��ارك��ا،  واإرب���د، 

اآلف و349 حماكمة.  3 بعد �شمن هذه املرحلة 

 2020 وخالل املرحلة الثَّانية التي بداأت عام 

6 حماكم بداية هي:  بداأت املحاكمة عن ُبعد يف 

ال�����ش��ل��ط وامل���ف���رق وال���زرق���اء وا���ش��ت��ئ��ن��اف ع��م��ان 

 7 وب���داي���ة ج��ن��وب و����ش���رق ع���م���ان، اإ����ش���اف���ة اىل 

اإ�شالح يف كل من الزرقاء، و�شواقة، واأم  مراكز 

�شجن  واحد  واملوقر  وقفقفا،  والبلقاء،  اللولو، 

الن�شاء.

وق���ام���ت ال������وزارة ب���زي���ادة ع����دد ال���ق���اع���ات يف 

قاعات   3 مبعدل  الوىل  املرحلة  �شمن  امل��راك��ز 

ماركا،  وتاأهيل  ا�شالح  مركز  يف  واحدة  جديدة 

ا�شالح اجلويدة. وقاعتني يف مركز 

���ال���ث���ة والأخ��������ية م��ن  وت���دخ���ل امل���رح���ل���ة ال���ثَّ

 8 وت�شمل  املقبل،  ال��ع��ام  التَّنفيذ  حيز  امل�����ش��روع 

حم��اك��م و7 م��راك��ز ا���ش��الح، وب��ذل��ك ت��ك��ون قد 

اململكة. يف  كافة  البداية  حماكم  ا�شتكملت 

االنباط-عمان

ق���ال وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة ال��دك��ت��ور ب��ا���ش��م ال��ط��وي�����ش��ي، خ���الل ل��ق��ائ��ه 

الكاريكاتي  ف��ن  اإن  الأردن��ي��ني،  الكاريكاتي  ر�شامي  جمعية  وف��د 

عاملية،  لغة  ومي��ث��ل  ال�شعبي،  ال��وج��دان  ع��ن  التعبي  يف  اهمية  ل��ه 

والنقد. احلوار  اإثراء من�شات  وي�شاهم يف 

واأعرب الطوي�شي بح�شب بيان �شادر عن الوزارة ام�ص الثالثاء 

الدولة  احتفالية  اأع�شائها يف  دعم اجلمعية، مقرتحا م�شاركة  عن 

للم�شاركة  الفن، ودعا اجلمعية  مبئويتها مبا يرثي براجمها بهذا 

وف��ن��ون  م���ه���ارات  ع���ن  درو������ص  ت���ق���دمي  “�شغفي” ع���ر  م��ن�����ش��ة  يف 

الكاريكاتي.

ك��م��ا دع���ا ال��وزي��ر اجل��م��ع��ي��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة ���ش��م��ن ب��رام��ج ال��رتب��ي��ة 

الت�شليل من  وك�شف  ال�شدق  قيم  ن�شر  اإىل  تهدف  التي  الإعالمية 

الكاريكاتي. فن  خالل 

واأك����د ال��ط��وي�����ش��ي خ���الل ال��ل��ق��اء ال���ذي ح�����ش��ره م��دي��ر ال��ه��ي��ئ��ات 

لطباعة  ال���وزارة  دع��م  طن�ص،  غ�شان  ال��دك��ت��ور  ب��ال��وزارة  الثقافية 

ي�شتمل  “الكرتونوجية” ال��ذي  ب��ع��ن��وان  ك��ت��اب  م��ن  ال��ث��اين  اجل��زء 

الجتماعية  لل�شورة  توؤرخ  التي  اجلمعية  اأع�شاء  اأعمال  اأهم  على 

املجتمع. الذي يحبه  الفن  النوع من  من خالل هذا 

م��ن ج��ه��ت��ه، اأث��ن��ى رئ��ي�����ص اجل��م��ع��ي��ة ال��ف��ن��ان ع��م��اد ح��ج��اج على 

اأن فن  اإىل  ل��ن�����ش��اط��ات اجل��م��ع��ي��ة وم��ع��ار���ش��ه��ا، لف��ت��ا  ال����وزارة  دع��م 

الهادفة. وال�شخرية  باحلوار  معني  الكاريكاتي 

ب�شرية  بلغة  ح�شاريا  خطابا  ميثل  الكاريكاتي  فن  اأن  وا�شاف 

الآخر. املجتمع واحلوار مع  ت�شامح  راقية تعر عن قيم 

تاأ�ش�شت  الأردن��ي��ني  ال��ك��اري��ك��ات��ي  ر���ش��ام��ي  راب��ط��ة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 

واأ���ش��درت  اجلماعية،  املعار�ص  م��ن  جمموعة  واأق��ام��ت   ،2007 ع��ام 

“الكرتونوجية”. بعنوان  الأول  اجلزء   / كتابها  اجلمعية 

20 ر���ش��ام��ا ���ش��اخ��را،  وت�����ش��م اجل��م��ع��ي��ة يف ع�����ش��وي��ت��ه��ا اك���رث م��ن 

وت��ع��ن��ى ب��رع��اي��ة ف���ن ال��ك��اري��ك��ات��ي وك���ل امل�����ش��ت��غ��ل��ني ف��ي��ه و���ش��ج��ل��ت 

لفتا. عربيا  ح�شورا 

االنباط-عمان

ناق�شت جل�شة حوارية عقدت، ام�ص الثالثاء، 

ب���ال���ت���ع���اون م����ا ب����ني امل��ك��ت��ب��ة ال���وط���ن���ي���ة واحت�����اد 

النا�شرين الأردنيني، “امللكية الفكرية يف الألفية 

الن�شر  قطاع  تواجه  التي  والتحديات  الثالثة”، 

يف اململكة.

اأق��ي��م��ت يف املكتبة  ال��ت��ي  وخ��ل�����ش��ت اجل��ل�����ش��ة، 

الوطنية  املكتبة  ع��ام  مدير  مب�شاركة  الوطنية، 

ال���دك���ت���ور ن�����ش��ال ال���ع���ي���ا����ش���رة، ورئ���ي�������ص احت���اد 

الإب��الغ  �شرورة  اإىل  فار�ص،  ابو  جر  النا�شرين 

الفكري،  الإنتاج  تقع على  التي  الع��ت��داءات  عن 

مواقع  اإىل  للو�شول  الوطنية  املكتبة  وم�شاعدة 

ذات  الت�شريعات  تعديل  على  والعمل  القر�شنة، 

الوطنية  املكتبة  م��ن  جل��ن��ة  وت�شكيل  ال��ع��الق��ة، 

وهيئة الإعالم ودائرة اجلمارك واحتاد النا�شرين 

اآلية  لو�شع  ال��ع��الق��ة  ذات  واجل��ه��ات  الأردن���ي���ني 

منع دخول الكتب املقر�شنة اإىل الأردن، وحجب 

واإل����زام   ، ك��ت��ب��ا مقر�شنة  ت��ع��ر���ص  ال��ت��ي  امل���واق���ع 

متاجر بيع الكتب بوا�شطة الإنرتنت باحل�شول 

على الرتاخي�ص الالزمة كما هو حا�شل مع دور 

الن�شر والتوزيع واملكتبات.

ال��ت��ط��ورات  اإن  ال��ع��ي��ا���ش��رة  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 

التكنولوجية �شهلت عمليات القر�شنة والتزوير 

اأن  الن�شر، مبينا  التي تربك �شناعة  والتحريف 

ق�شم  قبل  م��ن  حتويلها  مت  التي  الق�شايا  ع��دد 

املعنية و�شلت خالل  اإىل اجلهات  املوؤلف  حماية 

الأعوام الأخية اإىل 6500 ق�شية.

وب����ني اأب����و ف���ار����ص اأن اأ����ش���ك���ال ال��ق��ر���ش��ن��ة يف 

على  كلفة  واأق��ل  اأ�شهل  اأ�شبحت  الثالثة  الألفية 

ال��ق��را���ش��ن��ة، وحت��ق��ق ل��ه��م اأرب���اح���ا خ��ي��ال��ي��ة، من 

ب�شهولة  املقر�شنة  الكتب  تعر�ص  مواقع  خالل 

 ،)pdf( �شيغة  اأهمها  من  متعددة  اأ�شكال  على 

على  القانونية  غي  الكتب  بيع  متاجر  وانت�شار 

�شبكة الإنرتنت.

واأ����ش���اف ان احت����اد ال��ن��ا���ش��ري��ن، وم���ن خ��الل 

ع�����ش��وي��ت��ه يف احت����اد ال��ن��ا���ش��ري��ن ال��ع��رب واحت���اد 

ويتلقى  امل��ع��ل��وم��ات  ي��ت��ب��ادل  ال����دويل،  النا�شرين 

ال�شكاوى، وبح�شب ما ي�شل لالحتاد فاإن ال�شوق 

املقر�شنة،  للكتب  �شوقا خ�شبة  اأ�شبحت  املحلية 

عن  للدفاع  كبية  الحت��اد  م�شوؤولية  يجعل  ما 

�شورة الأردن احل�شارية.

ال�شابق،  النا�شرين  احت��اد  رئي�ص  اأك��د  ب��دوره، 

فتحي الب�ص، �شرورة اإعادة النظر يف الت�شريعات 

وتغليظ العقوبة على كل من ميار�ص كافة اأ�شكال 

“تعجيزية”  �شروطا  هناك  اأن  مبينا  القر�شنة، 

تفر�شها اجلهات املعنية لرتخي�ص دار الن�شر يف 

�شبكة  على  للكتب  متاجر  اإن�شاء  �شهولة  املقابل 

الإنرتنت وبدون احل�شول على ترخي�ص من اأي 

جهة كانت.

ال��ي��ازوري، عن متيز  اأحمد  النا�شر،  وحت��دث 

النا�شر الأردين حمليا وعربيا من خالل الكتاب 

الأكادميي، داعيا اإىل الت�شاركية مع اجلهات ذات 

العالقة للحد من هذه الظاهرة.

جلسة حوارية تناقش الملكية الفكرية وتحديات قطاع النشر في المملكة

 النائب الوحش يبحث مع السفير 
التركي آخر التطورات اإلقليمية

 الصداقة البرلمانية االردنية االوروبية 
تثمن مواقف االتحاد االوروبي

االنباط-عمان

ب��ح��ث ال��ن��ائ��ب م��و���ش��ى ال��وح�����ص خ��الل 

الثالثاء،  ام�ص  النواب  بدار جمل�ص  لقائه 

ال�شفي الرتكي يف عمان اإ�شماعيل اأراماز، 

واآخر  تعزيزها،  و�شبل  الثنائية  العالقات 

الق�شية  ا  خ�شو�شً الإقليمية  ال��ت��ط��ورات 

الفل�شطينية.

واك���د ال��وح�����ص يف ال��ل��ق��اء ���ش��رورة دع��م 

امل�������ش���اع���ي ال����ت����ي ي���ق���وده���ا ج����الل����ة امل��ل��ك 

الق�شية  ع��ن  ال���دف���اع  يف  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

الفل�شطينية، ورف�ص خمططات الحتالل 

الإ�شرائيلي ل�شم اأرا�ص يف ال�شفة الغربية 

وغور الأردن.

وقال اإن عمان واأنقرة جتمعهما عالقات 

ت��اري��خ��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة ودي��ن��ي��ة م�����ش��رتك��ة، ما 

والت�شاور  التن�شيق  وزيادة  اإدامتها  يتطلب 

الهتمام  ذات  الق�شايا  اإزاء  البلدين  بني 

امل�شرتك، داعًيا يف الوقت نف�شه اإىل تعزيز 

التعاون بني اجلانبني يف املجالت كافة.

ب������دوره، اأك����د ال�����ش��ف��ي ال���رتك���ي رف�����ص 

القا�شية  الحتالل  حكومة  خلطط  بالده 

ب�����ش��م اأرا�������صٍ يف ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وغ���ور 

ل��ل��دور  ب����الده  دع���م  ع��ل��ى  م�����ش��دًدا  الأردن، 

الإج����������راءات  ل���ت���ل���ك  ال����راف���������ص  الأردين 

الأحادية.

واأك���د اأرام����از ح��ر���ص ب��الده على اإدام��ة 

جم���دًدا  الأردن،  م��ع  وال��ت��ع��اون  ال��ت��ن�����ش��ي��ق 

على  الها�شمية  للو�شاية  ب��الده  م�شاندة 

امل���ق���د����ش���ات الإ����ش���الم���ي���ة وامل�����ش��ي��ح��ي��ة يف 

القد�ص.

يف  الأردين  ال�����دور  اأه��م��ي��ة  اإىل  ول��ف��ت 

دعمه  يجب  ال��ذي  الأم��ر  املقد�شات  حماية 

وم�شاندته.

االنباط-عمان

ث��م��ن��ت ج��م��ع��ي��ة ال�����ش��داق��ة ال��رمل��ان��ي��ة 

الأردن�����ي�����ة الأوروب������ي������ة، م���وق���ف الحت�����اد 

الأوروبي الداعم لالأردن حيال امل�شتجدات 

الأخية حول الق�شية الفل�شطينية.

املهند�ص  النائب  اجلمعية  رئي�ص  وق��ال 

هيثم الزيادين يف بيان ام�ص الثالثاء، ان 

املوقف الأوروب��ي الأخ��ي امل�شاند ل��الأردن، 

بها  ق��ام  التي  العظيمة  اجل��ه��ود  نتاج  ج��اء 

جاللة امللك عبداهلل الثاين يف العديد من 

والدولية  الإقليمية  املحافل  يف  ل��ق��اءات��ه 

وال��ت��ي اع���ادت ال��زخ��م جت��اه الق�شية التي 

اأ�شبحت بجهوده بو�شلة الهتمام العاملي.

واأك����د ال��ن��ائ��ب ال��زي��ادي��ن يف ال��ب��ي��ان ان 

وال�شارمة،  امللك احلازمة  مواقف جاللة 

جت���اه اخل���ط���وات الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة الأخ����ية 

ال�شفة  من  كبية  اأج���زاء  ب�شم  القا�شية 

ت��ق��دي��ر  حم���ط  الأردن،  وغ�����ور  ال��غ��رب��ي��ة 

واح����رتام، حيث ع��رت ع��ن امل��وق��ف العام 

لالأمتني العربية والإ�شالمية.

من  النابعة  جاللته  جهود  ان  وا�شاف 

على  ح��اف��ظ��ت  ال��را���ش��خ��ة،  الأردن  ث��واب��ت 

الق�شية  ال�����دويل جت���اه  اله��ت��م��ام  م�����ش��ار 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ويف ال���دف���اع ع���ن ال��ق��د���ص 

ومقد�شاتها الإ�شالمية وامل�شيحية وحماية 

الو�شع القانوين والتاريخي القائم فيها، 

وع����ر ال��ت�����ش��ب��ي��ك ال���ف���اع���ل م���ع امل��ج��ت��م��ع 

ال����دويل يف احل��ف��اظ ع��ل��ى ح��ق��وق ال�شعب 

الفل�شطيني. وجدد البيان الوقوف املطلق 

ال�شعب  اإ�شناد  يف  الها�شمية  القيادة  خلف 

ال��دول��ة  اإق���ام���ة  يف  ال�شقيق  الفل�شطيني 

الفل�شطينية امل�شتقلة ذات ال�شيادة الكاملة 

ال��ق��د���ص، م���وؤك���دة ان موقف  وع��ا���ش��م��ت��ه��ا 

جاللته جتاه اخلطوات الإ�شرائيلية عطل 

على  ج���اءت  ال��ت��ي  املخططات  م��ن  الكثي 

ح�شاب حق ال�شعب الفل�شطيني.

البناء  يف  ا�شتمرارها  اجلمعية  واك��دت 

الإي���ج���اب���ي م���ع دول الحت������اد الأوروب�������ي 

الهتمام  ذات  الق�شايا  من  العديد  حيال 

ت�شورات  اإي��ج��اد  يف  ي�شاهم  مب��ا  امل�����ش��رتك 

امل��ت��ب��ادل  ب��ال��ن��ف��ع  ت��ع��ود  م�����ش��رتك��ة  وروؤى 

يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ي��ادي��ن وامل��ج��الت وعلى 

خمتلف الأ�شعدة.
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االنباط-عمان

امل�ستقبل،  حل���وارات  ع��م��ان  جماعة  دع��ت    

اإىل بلورة م�سروع وطني �سامل يح�سد طاقات 

الوطن وُيح�سن توظيفه مل�ساندة جاللة امللك 

باعتباره قائد الوطن ورمزه الأول،  جاء ذلك 

يف موؤمتر �سحفي عقدته اجلماعة يف مقرها 

رئي�س اجلماعة  فيه  تلى  الثالثاء  اليوم  ظهر 

اأن  فيه:  ج��اء  �سحفياً  بياناً  التل  ح�سن  ب��الل 

درا���س��ات واأب��ح��اث اجل��م��اع��ة وامل�����س��اورات التي 

جت��ري��ه��ا م��ع خمتلف اجل��ه��ات اأك���دت احل��اج��ة 

امللحة لبلورة م�سروع وطني �سامل. 

  وح���ول م���ررات ب��ن��اء ه��ذا امل�����س��روع قالت 

ال����روؤي����ة   ت���ع���زي���ز  اإىل  ي���ه���دف  اأن������ه  اجل���م���اع���ة 

الوطنية املوحدة ت�سدر عنها اجلهود املبذولة 

القطاعات  يف  الوطن  موؤ�س�سات  م�ستوى  على 

على  للعمل  والأه��ل��ي��ة،   واخل��ا���س��ة  الر�سمية 

ت��رج��م��ة الأول�����وي�����ات ال��وط��ن��ي��ة  ل��ك��ل ق��ط��اع، 

والحتكام اإىل مرجعيات حمددة نحتكم اإليها 

مدى  ملعرفة  الأح��ك��ام  واإ���س��دار  التقييم  عند 

ال��ن��ج��اح وال��ف�����س��ل واخل���ط���اأ وال�������س���واب، حتى 

لتكون م�سريتنا الوطنية اأ�سرية لالإجتهادات 

املوؤ�س�سي فيفقد  الطابع  الفردية مما يفقدها 

وط��ن��ن��ا ت��راك��م��ي��ة الإجن�����از وه���و الأم����ر ال���ذي 

ي�����س��ب��ب ال��ك��ث��ري م���ن ال���ه���در يف اجل��ه��د وامل���ال 

والوقت .

ك�سفت  كورونا  جائحة  اأن  البيان  يف  وج��اء 

الأردين،  املجتمع  يف  والإنفالت  التفلت  حجم 

ال���ذي كانت  الإن��ت��م��اء  اإىل ���س��ع��ف  ب��الإ���س��اف��ة 

املقدمة  الترعات  حجم  تدين  �سورة،  اأو�سح 

الأزم��ة،  ملواجهة  اإن�سائها  مت  التي  لل�سناديق، 

ال���ت���ي ���س��ك��ل��ت خ���ط���راً ح��ق��ي��ق��ي��اً ع��ل��ى ���س��الم��ة 

ح��م��ل��ة  اإىل  ال����وط����ن  ت���ع���ر����س  اجل���م���ي���ع،ك���م���ا 

اإىل  بالإ�سافة  عليها،  يقوى  ل  مالية  اب��ت��زاز 

ال��دول��ة  اأداء  يف  الت�سكيك،  ح��م��الت  ا�ستمرار 

طيلة  عاملة  ظلت  الإ�ساعات  مكنات  اأن  حيث 

اأن يكون هناك جهد منظم  الأزم��ة، دون  اأي��ام 

الوطن  ع��ن  دف��اع��اً  احل��م��الت  ل��ه��ذه  للت�سدي 

وقيادته.

    وق���ال���ت اجل��م��اع��ة يف ب��ي��ان��ه��ا اأن����ه رغ��م 

�ساحة  امل��ط��روح��ة على  امل��ب��ادرات  الزدح���ام يف 

ك��ل  امل�����ج�����الت وم������ن  ال�����وط�����ن ويف خم���ت���ل���ف 

الأنواع، والتي تهدف كما كان يقول اأ�سحابها 

ن��ه�����س��ة  يف  امل�����س��اه��م��ة  اإىل  ل���ه���ا  وال���داع���م���ن 

امل��واط��ن،  معي�سة  م�ستوى  وحت�سن  ال��وط��ن، 

لهذه  املطلوب  الأث���ر  يلم�س  مل  امل��واط��ن  ف��اإن 

ي�سكل  مل  م��ع��ظ��م��ه��ا  واأن  خ��ا���س��ة  امل����ب����ادرات، 

بل  ال��وط��ن،  مل�����س��رية  ن��وع��ي��ة حقيقية  اإ���س��اف��ة 

فقاعة  جم��رد  اإىل  الأح��ي��ان  معظم  يف  حت��ول 

الأحوال فائدة حمدودة  اأح�سن  اإعالمية، ويف 

اأن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ذاك،  اأو  ال�����س��خ�����س  ل��ه��ذا 

خالل  بلدنا  يف  طرحت  التي  امل��ب��ادرات  معظم 

ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، ك��ان��ت ذات ب��ع��د حم���دود 

م�ساعدات خريية حمدودة،  بتقدمي  حم�سور 

اأو اأن بع�سها كان �سخ�سي الطابع.

    واأ�ساف بيان اجلماعة اأن معظم املبادرات 

بلدنا كانت مت�سابهة ومكررة  التي طرحت يف 

منطقة  على  بع�سها  اقت�سر  كما  وجم��ت��زئ��ة، 

غذى  مم��ا  معينة،  اجتماعية  فئة  اأو  معينة، 

الهويات الفرعية على ح�ساب الهوية الوطنية 

اجلامعة، لذلك كان من نتائج هذه املبادرات، 

فيما  التن�سيق  وعدم  مرجعيتها،  وحدة  وعدم 

بينها، مل ت�ساهم هذه املبادرات يف بلورة هويه 

لتعزيزها  ال�سعي  ك��ان  ال��ت��ي  ج��ام��ع��ة،  وطنية 

�سبه غائب عن املبادرات املطروحة على �ساحة 

الوطن.

امل�ستقبل  حل����وارات  ع��م��ان  ج��م��اع��ة  وع���زت 

اإخفاق اجلهود التي بذلت يف املبادرات الكثرية 

يعود  الأخ���رية،  ال�سنوات  خ��الل  طرحت  التي 

اإن��ط��ل��ق��ت من  امل���ب���ادرات  اأن غ��ال��ب��ي��ة ه���ذه  اإىل 

�سخ�سية،  ول��غ��اي��ات  ف��ردي��ة  اج��ت��ه��ادات  خ��الل 

لت�سب  �ساملة  وطنية  نظرة  من  تنطلق  ومل 

يف م�سروع وطني �سامل متكامل ي�سنع �سورة 

مع  واملن�سجمة  ب��ن��ائ��ه��ا،   ن��ري��د  ال��ت��ي  ال��دول��ة 

ط���روح���ات ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين بن 

احل�سن، وروؤى جاللته، و�سبل واآليات حتقيق 

ذلك كله.

امل�ستقبل      ودعت جماعة عمان حل��وارات 

اإىل جهد وطني متكامل لبناء امل�سروع الوطني 

املجتمع  اإي��ق��اع  �سبط  يحقق  ال���ذي  امل��ط��ل��وب 

وح�����س��د ك��ل الإم��ك��ان��ي��ات ح���ول ج��الل��ة امل��ل��ك، 

وروؤى  اأفكار  لرتجمة  موؤ�س�سية  اآليات  اإيجاد 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ل��ى اأر�����س ال���واق���ع، امل��ح��اف��ظ��ة 

ع��ل��ى ه���وي���ة ال����دول����ة الأردن����ي����ة وجم��ت��م��ع��ه��ا، 

املجتمع على �سوء م�سامن هوية  بناء  اإعادة 

ال����دول����ة، ت��ع��ظ��ي��م م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ي��م وال�����ولء 

والن���ت���م���اء،حت���دي���د امل���رج���ع���ي���ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

والإق���ت�������س���ادي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

وال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ل��دول��ة وامل��ج��ت��م��ع الأردن����ي����ن... 

واأولوياتها يف كل  الدولة  اأهداف  األخ، حتديد 

للتكامل  خ��ط��ة  وال��ق��ط��اع��ات،���س��م��ن  امل��ج��الت 

اإطار تن�سيق  بن القطاعات املكونة للدولة يف 

الب�سرية  الإمكانيات  توظيف  وح�سن  اجلهود 

واملادية.

ب��ن��اء ه��ذا  اأن  ب��ي��ان اجل��م��اع��ة     واأ�����س����اف 

كل  اآل��ي��ات حتقيق  �ساأنه حت��دي��د  م��ن  امل�����س��روع 

ه��دف م��ن الأه����داف ال��وط��ن��ي��ة واآل��ي��ة متابعة 

حت��ق��ي��ق��ه والإم����ك����ان����ي����ات امل���ط���ل���وب���ة ل���ذل���ك. 

واآل���ي���ة ال��ت��ق��ي��م ث���م حم��ا���س��ب��ة ك���ل م��ق�����س��ر اأو 

املرجعيات  يحدد  اأن  بعد  مهمل  اأو  متقاع�س 

احل���اك���م���ة وم���ع���اي���ري احل����ك����م ع���ل���ى امل����واق����ف 

اإىل ح�����س��د اجل��ه��ود  ب���الإ����س���اف���ة  والأع�����م�����ال. 

والإم���ك���ان���ي���ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ب�����س��ري��ة وامل���ادي���ة 

وت��ن�����س��ي��ق ع��م��ل��ه��ا،ت��وف��ري يف اجل��ه��د وال��وق��ت 

وامل���ال،ت���وح���ي���د ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات وال���رام���ج 

وخ���ط���ط ال���ع���م���ل، و����س���م���ان ل���س��ت��م��راري��ت��ه��ا 

للحكومات،  ع��اب��رة  وطنية  خطط  باعتبارها 

والجتهادات  الأمزجة  لتقلبات  خا�سعة  غري 

الفردية، التي عانينا منها طوياًل يف ال�سنوات 

وت��راك��م  املوؤ�س�سية  م��زاي��ا  واأف��ق��دت��ن��ا  الأخ���رية 

والأف��راد  املوؤ�س�سات  جهود  الإجنازات،تن�سيق 

وتر�سدها،  والأهلية  الر�سمية  القطاعات  يف 

ول  مت�ساربة،  غري  متكاملة  جهوداً  ويجعلها 

الوطني  الإن�سهار  بينهما،حتقيق  ازدواج��ي��ة 

وب���ل���ورة ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة اجل��ام��ع��ة، ب��ع��د اأن 

الفرعية  النتماءات  اأ�سكال  بلدنا  يف  تكاثرت 

اجل��ه��وي��ة وال��ع��رق��ي��ة، وب��ن��اء ال����روح امل��ع��ن��وي��ة 

ال��وط��ن��ي،وت��ع��زي��ز  ع�سبهم  و���س��د  ل��الأردن��ي��ن 

مما  لقيادتهم،  وولئ��ه��م  لوطنهم  انتمائهم 

ي��ع��ن��ي خ����روج ���س��رائ��ح ك��ث��رية م���ن الأردن���ي���ن 

م��ن ح��ال��ة الإح��ب��اط وح��ال��ة ال��الم��ب��الة التي 

�سيطرت عليهم يف ال�سنوات الأخرية،اإىل حالة 

احليوية والإنتاج كما نريد جميعاً.

االنباط-عمان

ا����س���ت���ق���ب���ل ����س���ف���ري خ�������ادم احل���رم���ن 

بندر  بن  نايف  الأردن  لدى  ال�سريفن 

ال��ي��وم،  بال�سفارة  مكتبه  يف  ال�����س��دي��ري 

جلمعيات  ال��دويل  الحت��اد  بعثة  رئي�س 

 - الأح��م��ر  وال��ه��الل  الأح��م��ر  ال�سليب 

مكتب الأردن الدكتور مفتاح الطويلب.

وج���رى خ��الل ال��ل��ق��اء، ال��ت��اأك��ي��د على 

لل�سليب  الدولية  احل��رك��ة  دور  اأهمية 

الأح�����م�����ر وال�����ه�����الل الأح�����م�����ر يف رف���ع 

بالإ�سافة  للمجتمعات،  ال�سحي  الوعي 

ب��امل��ع��ل��وم��ات  اإمل�����ام الأف������راد  اأه��م��ي��ة  اإىل 

اإح�سا�سهم  واأي�ساً  ال�سحية،  واحلقائق 

ب���امل�������س���وؤول���ي���ة ن���ح���و ���س��ح��ت��ه��م و���س��ح��ة 

غريهم.

اأب��رز  الطويلب  الدكتور  وا�ستعر�س 

الأن�����س��ط��ة وال���رام���ج الإن�����س��ان��ي��ة التي 

ت�����س��ط��ل��ع ب��ه��ا ال��ب��ع��ث��ة جت����اه امل��ج��ت��م��ع 

املحلي والالجئن ال�سورين يف الأردن.

االنباط-عمان

لل�سرطان  احل�����س��ن  موؤ�س�سة  وق��ع��ت 

مذكرة تفاهم جتدد �سراكتها مع �سركة 

للو�ساطة  ال�ستثماري  امل��ايل  الع��ت��م��اد 

امل��ال��ي��ة، ت��ه��دف مب��وج��ب��ه��ا ت��ق��دمي ت��رع 

ل���دع���م ع����الج م��ر���س��ى ال�����س��رط��ان غري 

املقتدرين يف مركز احل�سن لل�سرطان. 

ووق����ع امل���ذك���رة م��دي��ر ع���ام م��وؤ���س�����س��ة 

قطام�س،  ن�سرين  لل�سرطان،  احل�سن 

وم����دي����ر ع�����ام ����س���رك���ة الع���ت���م���اد امل����ايل 

ال���س��ت��ث��م��اري ل��ل��و���س��اط��ة امل���ال���ي���ة، ل���وؤي 

عازر. 

مبوجب املذكرة، تقوم �سركة العتماد 

امل����ايل ال���س��ت��ث��م��اري ل��ل��و���س��اط��ة امل��ال��ي��ة 

بت�سجيع عمالئها على الترع مببلغ 10 

تداول  عملية  كل  على  اختيارياً  �سنتات 

يف الأ�سواق الأجنبية، ومن جهتها تقوم 

باملبلغ نف�سه.   بالترع  ال�سركة 

دور  قطام�س  ثمنت  املنا�سبة،  ب��ه��ذه 

ملر�س  الت�سدي  ق�سية  دعم  يف  ال�سركة 

�سركة  تعاون  وقالت:”نقّدر  ال�سرطان، 

للو�ساطة  ال�ستثماري  امل��ايل  الع��ت��م��اد 

امل��ال��ي��ة، ون�����س��ك��ر دوره�����ا يف ت��ع��زي��ز روح 

ال���ع���ط���اء ع���ر ت�����س��ج��ي��ع ع��م��الئ��ه��ا على 

ال����ت����رع، وال�������ذي م����ن ����س���اأن���ه ال���ت���اأث���ري 

اإي���ج���اب���ي���ا ع���ل���ى رح���ل���ة ع�����الج م��ر���س��ان��ا 

وتقدمي اأف�سل عالج �سمويل لهم«. 

االنباط-الزرقاء

خالل  الزرقاء  بيئة  مديرية  اأغلقت 

ج������ولت رق����اب����ي����ة وت���ف���ت���ي�������س���ي���ة، ث���الث 

م��ن�����س��اآت ���س��ن��اع��ي��ة مل��خ��ال��ف��ت��ه��ا امل��ع��اي��ري 

ال���ب���ي���ئ���ي���ة امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ال���ت���خ���ل�������س م��ن 

املا�سي. ال�سهر  ال�سناعية  النفايات 

وب��ن م��دي��ر ال��ب��ي��ئ��ة امل��ه��ن��د���س ح��ي��در 

امل��ن�����س��اآت  ت��ل��ك  اأ����س���ح���اب  اأن  ال���رب���اب���ع���ة 

امل��ح��ك��م��ة لت��خ��اذ  اإىل  ج���رى حت��وي��ل��ه��م 

بحقهم،  الرادعة  القانونية  الإجراءات 

اإل  اأخ���رى  م��رة  فتحها  اإع���ادة  يتم  ول��ن 

ب���ع���د ت��ط��ب��ي��ق ال�����س����رتاط����ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

الالزمة.

خ��الل  ن���ف���ذت  امل���دي���ري���ة  اأن  واأردف 

ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة  ج����ول����ة   12 ذات����ه����ا  ال����ف����رتة 

�سكوى   22 م��ع  فيها  تعاملت  ورق��اب��ي��ة، 

ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��ع��ام��ل امل���واط���ن���ن واأ����س���ح���اب 

وال�سائلة  ال�سلبة  النفايات  مع  املن�ساآت 

م���ن�������س���اأة   24 وت���رخ���ي�������س  وال�����غ�����ازي�����ة، 

جديدة.

ف�������اد ب�����اأن ع���م���ل امل���دي���ري���ة ي��رتك��ز  واأ

ع����ل����ى م����ت����اب����ع����ة ال���������س����ك����اوى ال����������واردة 

ل��ي��ه��ا واخل��ا���س��ة ب��امل�����س��ان��ع وامل�����س��اغ��ل  اإ

وال��ت��ف��ت��ي�����س على  وامل��ن��ظ��ف��ات  ال��غ��ذائ��ي��ة 

من  وال��ت��اأك��د  احليوانية  ال��روة  م��زارع 

البيئة. معايري  تطبيقها 

واأ�سحاب  املواطنن  الربابعة،  ودع��ا 

لالهتمام  وامل�ساغل  ال�سناعية  املن�ساآت 

اأو  ال���ن���ف���اي���ات  ل����ق����اء  اإ ب��ال��ب��ي��ئ��ة، وع�����دم 

امل��خ�����س�����س��ة  الأم�����اك�����ن  يف  اإل  ال���ط���م���م 

لذلك.

االنباط-عمان

اأج����رى وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ���س��الم��ة ح��م��اد 

ام�������س ال���ث���الث���اء، ع�����ددا م���ن ال��ت�����س��ك��ي��الت 

الإدارية يف الوزارة، وذلك اعتبارا من اليوم 

الربعاء.

و�سملت الت�سكيالت نقل كل من م�ساعد 

م���دي���ر م���دي���ري���ة ح���ق���وق الن�������س���ان ط����ارق 

املتابعة  مديرية  ملدير  م�ساعداً  الطراونة 

وال��ت��ف��ت��ي�����س/ م���رك���ز ال���������وزارة، وم�����س��اع��د 

م���دي���ر م���دي���ري���ة ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة خ��ريو 

وم�ساعد  الزرقاء،  ملحافظ  م�ساعداً  البقور 

م�ساعداً  العتوم  في�سل  الطفيلة  حمافظ 

ملحافظ الزرق����اء، وم�ساعد حمافظ الكرك 

ب��ك��ر اخل��ن��ان م��ت�����س��رف��اً ل��ل��واء ال��و���س��ط��ي��ة / 

الزرقاء  حمافظ  وم�ساعد  ارب��د،  حمافظة 

ع���ب���دال���رح���م���ن رب���اب���ع���ة م���ت�������س���رف���اً ل���ل���واء 

ال���ق���وي���رة/ حم��اف��ظ��ة ال��ع��ق��ب��ة، وم�����س��اع��د 

م�ساعداً  اخلري�سا  ف���واز  البلقاء  حم��اف��ظ 

التنمية. ل�سوؤون  العا�سمة  ملحافظ 

ك��م��ا ���س��م��ل��ت ت��ع��ي��ن ك���ل م���ن امل��ت�����س��رف 

اك����رم اخل���وال���دة م�����س��اع��داً مل��ح��اف��ظ م��اأدب��ا 

ملدير  م�ساعداً  البطاينة  ل��وؤي  واملت�سرف 

م��دي��ري��ة ح��ق��وق الن�����س��ان / م��رك��ز ال���وزارة 

ملحافظ  م�ساعداً  الزيدان  علي  واملت�سرف 

ال��ط��ف��ي��ل��ة وامل���ت�������س���رف حم���م���ود ال���رف���وع 

مل��ح��اف��ظ م��ع��ان وامل��ت�����س��رف �سعد  م�����س��اع��داً 

عبدالالت م�ساعداً ملحافظ مع�ان.

مت�سرف  م�ساعد  م��ن  ك��ل  نقل  و�سملت 

احمد  الق�ساء  مدير  عجلون  ق�سبة  ل��واء 

حمافظة   / �سخرة  لق�ساء  مديراً  اجلبور 

ع��ج��ل��ون، وم�����س��اع��د م��دي��ر م��دي��ري��ة حقوق 

الن�������س���ان م���دي���ر ال��ق�����س��اء رائ����د امل��ع��اي��ط��ة 

حمافظة  ن��اع��ور/  ل���واء  ملت�سرف  م�����س��اع��داً 

ق�سبة  ل��واء  مت�سرف  وم�ساعد  العا�سمة، 

ع��م��ان م��دي��ر ال��ق�����س��اء ن��ا���س��ر ال���روا����س���دة 

اجلنوبية/  ال�سونة  لواء  ملت�سرف  م�ساعداً 

العري�س  ق�ساء  ومدير  البلقاء،  حمافظة 

حم��م��د ال��رف��اي��ع��ة م�����س��اع��داً مل��ت�����س��رف ل��واء 

ال������ب������رتاء/ حم���اف���ظ���ة م�����ع�����ان، وم�������س���اع���د 

م��ت�����س��رف ل����واء ال��ط��ي��ب��ة حم��م��د ال��رف��اع��ي 

ال�سمالية/  البادية  لواء  ملت�سرف  م�ساعداً 

ل��واء  مت�سرف  وم�ساعد  امل��ف��رق،  حمافظة 

مو�سى  الق�ساء  م��دي��ر  ال�سمالية  ال��ب��ادي��ة 

الو�سطية  لواء  ملت�سرف  احلنيطي م�ساعداً 

/ حمافظة اربد.

الق�ساء  م��دي��ر  م��ن  ك��ل  تعين  و�سملت 

ال�����وزارة/ مديرية  ع��ن��اد اخل��ن��ان يف م��رك��ز 

ليث  الق�ساء  وم��دي��ر  والتفتي���س  املتابعة 

 / الطيبة  ل��واء  ملت�سرف  م�ساعداً  ال�سياب 

الطوره  رنا  الق�ساء  ومدير  اربد  حمافظة 

الن�سان  ال��وزارة/ مديرية حقوق  يف مركز 

وم��دي��ر ال��ق�����س��اء ���س��ال��ح اخل���وال���ده م��دي��راً 

ومدير  ماأدبا  حمافظة  العري�س/  لق�ساء 

ملت�سرف  م�ساعداً  احلجايا  �سليم  الق�ساء 

ل����واء ق�����س��ب��ة ع��م��ان/ حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���س��م��ة 

وم���دي���ر ال��ق�����س��اء خم��ل��د خ�����س��م��ان م���دي���راً 

لق�ساء ارحاب / حمافظة املفرق.

السديري  يلتقي رئيس بعثة االتحاد الدولي لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر

 »الحسين للسرطان« تجدد شراكتها مع »االعتماد المالي االستثماري« 

 الزرقاء: إغالق ثالث منشآت لمخالفتها المعايير البيئية

 وزير الداخلية يجري عددا من التشكيالت اإلدارية 

الأربعاء    15  /  7  / 2020

للحفاظ على هوية الدولة والمجتمع وبلورة هوية وطنية جامعة

عمان لحوارات المستقبل تدعو إلى بناء مشروع وطني شامل 

املحلي

�سكل النداء الذي وجهه جمال ال�سرايرة نائب رئي�س �سندوق هّمة وطن عر ف�سائية اململكة قبل 

اأيام دعوة مبا�سرة اإىل تفهم اأعباء كبرية راكمها انت�سار وباء فريو�س كورونا على قطاعات خمتلفة، 

�سحيح اأننا يف مواجهة ح�سمت طبيا بف�سل اهلل وحنكة القيادة وال�سرتاتيجية  التي اتبعتها احلكومة 

لكن  والع�سكرية،  الأمنية  ك��وادرن��ا  و  الأزم���ات  واإدارة  لالأمن  الوطني  واملركز  ال�سحة  ب��وزارة  ممثلة 

احلقيقة الوا�سحة اأن القت�ساد الوطني الذي كان يعاين قبل انت�سار الفريو�س بات الآن اأكر معاناة 

ما يجعل قطاعات بعينها تعي�س حالة غري م�سبوقة .

ال�سرايرة وعر كلماته املنتقاة بدقة ك�سف عن حجم احلاجة اإىل مزيد من التكاتف والدعم املايل، 

باأف�سل  لي�س  اخلا�س  والقطاع   ، جديدة  مالية  مناقالت  باإجراء  ي�سمح  و�سع  يف  لي�ست  فاحلكومة 

حال مبا يعانيه من تعر واع�سار يف ظل توقف عجلة الإنتاج والت�سدير يف قطاعات كثرية با�ستثناء 

قطاعات الت�سنيع الغذائي والزراعي والأدوية والكيماويات، لذا فاإن حجم الكارثة يف قطاعات اأخرى 

فنية لوج�ستية اأخرى زاد ال�سغط على ال�سمان الجتماعي و �سندوقي هّمة وطن واملعونة الوطنية 

وهي التي باتت يف مواجهة مبا�سرة مع تداعيات الأزمة وفق موجودات حمددة وقابلة للنفاذ، با�ستثناء 

ال�سمان الذي يقدم الدعم مقننا ووفق �سروط يف ظل زيادة اأعداد املتعرين واملتعطلن عن العمل .

اخلري  حب  ر�سخت  نبيلة  اإن�سانية  بقيم  تتمثل  م��وروث��ة  اإن�سانية  بثقافة  نتمتع  الأردن��ي��ون  نحن 

وامل�ساعدة لالآخرين يف حياتنا اليومية، وما هو مطلوب من املواطن العادي خمتلف متاماً عن املطلوب 

من رجال املال والأعمال وهم الفئة التي حباها اهلل ال�سعة يف الرزق واملال، وعليها توظيف جزء من 

هذه الروة لتاأمن عبور اآمن لهذه الأزمة التي تفر�س حماذير اجتماعية واقت�سادية كثرية.

نحن اليوم اأحوج ما نكون اإىل اإ�سناد جهود الذوات الذين ترعوا بوقتهم وجهدهم جماناً لإدارة 

�سندوق هّمة وطن الذي يتوىل مهمة وطنية نبيلة بهدف توجيه الدعم واإدارة املرحلة احلرجة مبا 

يحمي املجتمع ويعزز اأوا�سر التكافل، لذا فاإن كل منا مدعو اليوم اإىل التفكري يف اأثر اجلائحة، فرغم 

ي�ستدعي  ما  اقت�سادياً،  الكبري  الأث��ر  زلنا مواجهة  ل  لكننا  وال�سحي  الطبي  التعايف  بلوغنا مرحلة 

وطاأتها  والتخفيف من  املرحلة  اإدارة  اإدام��ة  لغايات  الدعم  للح�سول على مزيد من  الدعوة  جتديد 

واحلد من ارتفاع ن�سب البطالة والفقر التي تعمقت بعد اجلائحة.

كانت موجوداته يف  ال��ذي  ال�سندوق  باتوا مطالبن مببادرة جديدة لدعم  والأعمال  امل��ال  رج��ال 

الأ�سا�س تعبريا عن هذه الروح العظيمة وهي مرحلة تكميلية من اأجل متابعة املهمة على النحو الذي 

يكفل حتقيق اأهدافه.

الحباشنة خلدون 

 دعوة متجددة لدعم 
صندوق همة وطن 

 ضبط شخص سلب مبلغًا من 
صيدلية وآخر بسرقة مركبة

االنباط-عمان

اجلنائي  البحث  اإدارة  يف  ال��ع��ام��ل��ون  األ��ق��ى 

من  م��ال��ي��اً  مبلغاً  �سلب  �سخ�س  على  القب�س 

�سيدلية حتت التهديد.

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

�سعبة  يف  للعاملن  ورد  بالغاً  اإن  العام  الأم��ن 

�سخ�س  بدخول  اأم�س  العا�سمة  جنائي  بحث 

جبل  منطقة  يف  ال�سيدليات  لإح��دى  جمهول 

داخلها  من  دي��ن��اراً   150 مبلغ  و�سلب  احل�سن، 

حتت التهديد باأداة حادة والفرار من املكان.

ا�ستطاع املحققون  وا�ساف، يف زمن قيا�سي 

حتديد  ومتابعتها  املعلومات  جمع  خ��الل  من 

ه��وي��ة امل�����س��ت��ب��ه ب���ه، ف��ج��رت م��داه��م��ت��ه وال��ق��اء 

معه  التحقيق  خ��الل  واع��رتف  عليه،  القب�س 

بارتكاب اجلرمية، و�سيتم اإحالته للق�ساء بعد 

اإنهاء التحقيقات كافة.

امل��واط��ن��ن  اح���د  ت��ق��دم  اأخ�����رى،  ويف ق�سية 

ب�سكوى عن تعر�سه ل�سرقة مبلغ 14 الف دينار 

اأثناء قيامه ب�سيانة الإطار  من داخل مركبته 

يف اأحد ال�سوارع بالعا�سمة.

وتوىل فريق خا�س من �سعبة بحث جنائي 

خالل  وم��ن  الق�سية،  يف  التحقيق  العا�سمة 

ال�سرقة،  مرتكب  هوية  ح��دد  املعلومات  جمع 

واأل���ق���ي ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه، واع�����رتف ب��ج��رمي��ت��ه، 

بط كامل املبلغ امل�سروق بدللته. و�سُ



االقت�صادي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

والبنك  البوتا�س  من  كل  ت�سدر 

امل�ساهمة  ال�سركات  ق��وائ��م  العربي 

املجتمع  ب��دع��م  مب�ساركتها  ال��ع��ام��ة 

ت��ق��ري��ر  امل���ح���ل���ي وف�����ق م����ا ج�����اء يف 

امل�سوؤولية  ع��ن  االأداء  موؤ�سر  مركز 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل���ل�������س���رك���ات امل�����س��اه��م��ة 

.  2019 العام  عن  العامة 

ال��ت��ق��ري��ر اأظ���ه���ر ت�����س��در ال��ب��ن��ك 

ال���ع���رب���ي ق���ط���اع ال���ب���ن���وك ب��ت��رع��ه 

 16.73 مب��ب��ل��غ  امل���ح���ل���ي  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 

 13.1 م���ن���ه���ا  ك������ان  دي�����ن�����ار  م���ل���ي���ون 

عبداحلميد  ملوؤ�س�سة  كترع  مليون 

�سومان.

ام���ا ال��ب��وت��ا���س ف��ق��د ح���ل ب��امل��رك��ز 

يف  وامل���ن���ح  ال���ت���رع���ات  ب��ق��ي��م  االول 

لل�سركات  بنكية  ال��غ��ري  ال��ق��ط��اع��ات 

مببلغ  امل��ح��دودة  ال��ع��ام��ة  امل�����س��اه��م��ة 

دينار. مليون   11.3 ال�  جتاوز 

و�������س������رح������ت ن������ائ������ب ال����رئ����ي���������س 

وتطوير  االبتكار  ل�سوؤون  التنفيذي 

حنان  االأداء،  موؤ�سر  ملركز  االعمال 

الإبراز  جاء  التقرير  هذا  باأن  باقي، 

الوطنية  ال�سركات  وم�سوؤولية  دور 

امل��ج��ت��م��ع��ات  ب��ت��ن��م��ي��ة  امل�����س��اه��م��ة  يف 

امل��ح��ل��ي��ة ، واك����دت ع��ل��ى ����س���رورة ان 

ت���ك���ون م�����س��اه��م��ة ال���ق���ط���اع اخل��ا���س 

ف���ع���ال���ي���ة خ�����س��و���س��ا يف ���س��ل  ك������ر  اأ

على  واأث��ره��ا  ك��ورون��ا  جائحة  وج��ود 

. ملجتمع ا

االنباط- عمان 

)مر�سد  تقرير  يف  ال���دويل  البنك  ت��وق��ع 

ان��ك��م��ا���س   ،)2020 رب��ي��ع  االأردين  االق��ت�����س��اد 

ال��ع��ام  ب��ن��ه��اي��ة  االأردين  االق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و 

اإىل  يعود  اأن  مرجحا   ،%3.5 بن�سبة  احل��ايل 

2%، و%2.2  الن�سبة  اإىل  املقبل  العام  النمو يف 

يف العام 2020،.

وت����وق����ع ال���ت���ق���ري���ر، ال�������ذي �����س����در ام�����س 

العام  الدين  ن�سبة  ترتفع  اأن  اأي�سا  الثالثاء، 

ل�����الأردن م���ن ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل اإىل 

يف  و%112  احل����ايل،  ال���ع���ام  ب��ن��ه��اي��ة   %110.8

العامني املقبلني، بعد اأن بلغت ن�سبته %98.9 

يف عام 2019.

املحلية  االإي������رادات  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���اف 

االأربعة  االأ�سهر  يف   %22.5 بن�سبة  انخف�ست 

االأوىل من العام احلايل.

ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزي���ر  ق���ال 

تقرير  اإن  ال��ث��الث��اء،  ام�����س  ال��رب�����س��ي  و���س��ام 

ال���ب���ن���ك ال�������دويل ح�����ول م���ر����س���د االق��ت�����س��اد 

االق��ت�����س��اد  اأن  ي��ظ��ه��ر   ،2020 رب��ي��ع  االأردين 

ال���ف���رتة  خ����الل  ج����ي����داً  اأداًء  ق�����ّدم  االأردين 

جمال  يف  ثابتة  خطى  على  وحافظ  املا�سية، 

اإ�سالح املالية العامة.

واأ������س�����اف، يف ف��ع��ال��ي��ة م�����س��رتك��ة ل��ل��ب��ن��ك 

الدويل مع منتدى اال�سرتاتيجيات االأردين، 

اأن االأردن تاأثر  يف ال�سنوات االأخرية بالعديد 

امل�سري،  ال��غ��از  انقطاع  مثل  التحديات  م��ن 

وت��دف��ق ال��الج��ئ��ني ال�����س��وري��ني، ال��ت��ي حملت 

االقت�ساد  على  اجلوهرية  االآثار  من  العديد 

االأردين  االقت�ساد  متكن  ذلك  ومع  االأردين، 

من حتقيق النمو، واحلفاظ على منعته.

على  تعمل  احلكومة  اأن  الرب�سي  واأو�سح 

القطاعني  بني  لل�سراكة  ناظم  اإط��ار  تطوير 

املحلي  اال�ستثمار  لت�سجيع  واخلا�س؛  العام 

واالأجنبي.

اجل���ان���ب  اح�����ت�����واء  م����ن  االأردن  »مت����ك����ن 

نتيجة  كوفيد-19  جائحة  اأزمة  من  ال�سحي 

لالإجراءات ال�سارمة التي اتخذها مع بداية 

االأزمة” اأ�ساف الرب�سي.

مواكبة  ا�ستطاعت  “احلكومة  اأن  وت��اب��ع 

ت��ط��ورات ف��ريو���س ك��ورون��ا م��ن خ��الل اإط��الق 

ب���رام���ج ال��ت�����س��ه��ي��ل االق���ت�������س���ادي م���ن خ��الل 

ال��ب��ن��ك امل���رك���زي، وب���رام���ج ال��ت��ع��ل��م ع���ن ُب��ع��د 

االأكر  للفئات  املعونة  تقدمي  اإىل  باالإ�سافة 

ت�سرراً من االأزمة«.

البوتاس والبنك العربي األكثر تبرعا للمجتمع المحلي لـ 2019

توقع وصول دين الناتج المحلي األردني إلى %112
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االنباط-عمان

للتاأمني  اخلليج  حر�ست جمموعة 

ال��رن��ام��ج  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  االأردن   –
باأع�ساء غرفة جتارة  الطبي اخلا�س 

عمان �سمن االتفاقية املرمة ما بني 

ال��ط��رف��ني، ح��ي��ث مت اإ���س��اف��ة ت��اأم��ني 

االأ����س���ن���ان ك��م��ن��ف��ع��ة اإ���س��اف��ي��ة م��ق��اب��ل 

ق�����س��ط اإ�����س����ايف وب���اأ����س���ع���ار م��ن��اف�����س��ة، 

ت��غ��ط��ي��ات طبية  ي���ق���دم ع����دة  وال������ذي 

باالأ�سنان. خمتلفة خا�سة 

اخلا�س  الطبي  التاأمني  اأن  يذكر 

ب��اأع�����س��اء غ��رف��ة جت����ارة ع��م��ان ي��ق��دم 

وخ��ارج  داخ���ل  �ساملة  طبية  تغطيات 

امل�ست�سفى  داخل  اإقامة  من  امل�ست�سفى 

فحو�سات،عمليات،  من  يرافقه  وم��ا 

الطبقي  والت�سوير  احلثيثة  العناية 

امل���غ���ن���اط���ي�������س���ي، اأم�������را��������س ال���ق���ل���ب 

وال�سرايني والدماغ، الوالده، وحاالت 

اخل�����داج ل��ل��م��وال��ي��د اجل�����دد، واأي�����س��ا 

واملراكز  للعيادت  اخلارجية  الزيارات 

العقد  اأحكام  �سمن  ذلك  كل  الطبية، 

املرم بني الطرفني.

م��ن  ع���م���ل  ف���ري���ق  اأن  اإىل  وي�������س���ار 

داخ���ل  ي���ت���واج���د   gig-Jordan
واإ���س��دار  خلدمة  عمان  جت��ارة  غرفة 

ال��ع��ق��ود م��ب��ا���س��رة ل��ل��ت��ج��ار ال��راغ��ب��ني 

يف احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ت��اأم��ني واإ���س��دار 

التاأمني مبا�سرة داخل الغرفة  وثيقة 

توفريا للوقت واجلهد.

مل�����زي�����د م������ن امل�����ع�����ل�����وم�����ات ي���رج���ى 

ل�سركة  االت�سال  االت�سال على مركز 

 5609888  -  06  gig-Jordan
 06 وغ��رف��ة جت���ارة ع��م��ان على ال��رق��م 

5666151 فرعي 1409.

شركة gig-Jordan تطور البرنامج الطبي ألعضاء تجارة عمان

»الضريبة«: ال صحة إلعادة فرض ضريبة 
المبيعات على المعقمات والكمامات

األردن يشتري 60 ألف طن قمحا
 في مناقصة

انخفاض عجز الميزان التجاري مع دول 
االتحاد االوروبي بنسبة 21,8 %

بورصة عمان تغلق تعامالتها 
على انخفاض

مؤتمر حول االستثمار في المناطق 
الحرة الخميس المقبل

االنباط-عمان

واملبيعات  ال��دخ��ل  �سريبة  دائ���رة  نفت 

حول  املحلية  القنوات  اإح��دى  ن�سرته  ما 

املبيعات  �سريبة  فر�س  احلكومة  اإع���ادة 

موؤكدة  والكمامات،  املعقمات  على  العامة 

املبيعات  ���س��ري��ب��ة  خف�ست  احل��ك��وم��ة  اأن 

على تلك املنتجات منذ �سهر اآذار املا�سي.

وق����ال����ت دائ��������رة ال�������س���ري���ب���ة يف ب��ي��ان 

احلقيقة  اظ��ه��ار  “وبهدف  اإن���ه  �سحفي، 

وال����واق����ع ال����ذي مت ف����ان دائ�����رة ���س��ري��ب��ة 

يتم  ان��ه مل  على  ت��وؤك��د  واملبيعات  ال��دخ��ل 

فر�س اية �سرائب جديدة واإن ما مت من 

تخفي�س  اآذار  �سهر  خالل  احلكومة  قبل 

املعقمات  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة  امل��ب��ي��ع��ات  �سريبة 

واأن   )%1( اىل   )%16( م��ن  وال��ك��م��ام��ات 

من  ب�����داًل   )%1( ن�����س��ب��ة  اىل  اإخ�����س��اع��ه��ا 

القطاع  من  طلب  على  بناء  كان  االعفاء 

ال�سناعي”.

ق��رار  اأن   ، ال�سريبة  دائ��رة  واأو���س��ح��ت 

عن  املبيعات  �سريبة  بتخفي�س  احلكومة 

الكمامات واملعقمات يهدف اىل تخفي�س 

ك���ل���ف���ة م�����دخ�����الت االإن������ت������اج ل��ل��ك��م��ام��ات 

ال�سناعي  القطاع  ب�سكل ميكن  واملعقمات 

كلفة  وتخفي�س  امل��ن��اف�����س��ة  م��ن  ال��وط��ن��ي 

هذه املواد على امل�ستهلك االأردين.

هامبورج -رويرتز

امل�������س���رتي  اإن  م���ت���ع���ام���ل���ون  ق�������ال   

ا�سرتى  االأردن  يف  للحبوب  احلكومي 

األف طن من قمح الطحني ال�سلد   60

ل���ل���ت���وري���د م���ن م��ن��ا���س��ئ اخ���ت���ي���اري���ة يف 

غلقت ام�س الثالثاء.
ُ
اأ مناق�سة 

�سركة  من  باأكملها  الكمية  �سراء  مت 

ب�سعر  ال�����س��ل��ع  ل��ت��ج��ارة  ���س��ي.ات�����س.ا���س 

تكاليف  �سامال  للطن  دوالر   244.50

ال�����س��ح��ن ال�����ذي ���س��ي��ك��ون يف ال��ن�����س��ف 

الثاين من دي�سمر كانون االأول.

اأخريان  �سركتان جتاريتان  و�ساركت 

جلينكور  ع��ر���س��ت  ح��ي��ث  امل��ن��اق�����س��ة  يف 

ت��ك��ال��ي��ف  ���س��ام��ال  ل��ل��ط��ن  دوالرا   247

ال�سحن فيما عر�ست �سرييالكوم دولج 

تكاليف  �سامال  للطن  دوالر   247.99

ال�سحن.

االنباط- عمان 

ان��خ��ف�����س ع��ج��ز امل���ي���زان ال��ت��ج��اري 

للمملكة مع دول االحتاد االوروبي يف 

الثلث االأول من العام احلايل، بن�سبة 

 666 ن��ح��و  اإىل  ل��ي�����س��ل  ب��امل��ئ��ة  8ر21 

مليون دينار، مقارنة مع ذات الفرتة 

من العام املا�سي والبالغة 852 مليون 

دينار، بح�سب تقرير �سادر عن دائرة 

العامة. االح�ساءات 

ق��ي��م��ة  ان  اىل  ال���ت���ق���ري���ر  وا������س�����ار 

االحتاد  دول  اإىل  الوطنية  ال�سادرات 

االول  الثلث  يف  انخف�ست  االأوروب����ي 

باملئة،  ر9   9 بن�سبة  احل��ايل  العام  من 

دينار،  مليون   44 ح��وايل  بلغت  حيث 

م���ق���ارن���ة ب��ن��ف�����س ال���ف���رتة م���ن ال��ع��ام 

49 مليون  ح���وايل  وال��ب��ال��غ��ة  امل��ا���س��ي 

دينار.

امل�����س��ت��وردات  قيمة  انخف�ست  ك��م��ا 

م��ن دول االحت���اد االوروب���ي يف الثلث 

2ر21  االول من العام احلايل، بن�سبة 

710 ماليني دينار،  باملئة، حيث بلغت 

م���ق���ارن���ة ب���ال���ف���رتة ذات���ه���ا م���ن ال��ع��ام 

901 مليون دينار. املا�سي والبالغة 

يذكر اأن العجز يف امليزان التجاري 

انخف�س خالل الثلث االأول من العام 

مقارنة  ب��امل��ئ��ة،  3ر26  بن�سبة  احل���ايل 

بنف�س الفرتة من العام املا�سي.

 االنباط- عمان 

اأغ����ل����ق����ت ب����ور�����س����ة ع�����م�����ان، ام�������س  

ال���ث���الث���اء، ب���ت���داول 3 م���الي���ني ���س��ه��م، 

ب��ق��ي��م��ة  ���س��ف��ق��ة،   1802 ع���ل���ى  م���وزع���ة 

مليون  9ر2  ب��ل��غ��ت  اإج��م��ال��ي��ة  ت����داوالت 

دينار.

وان��خ��ف�����س م���وؤ����س���ر ال���ب���ور����س���ة اىل 

ب��امل��ئ��ة  19ر0  ب��ن�����س��ب��ة   1584 ال��ن��ق��ط��ة 

مقارنة مع اإغالق اجلل�سة ال�سابقة.

ول������دى م���ق���ارن���ة اأ����س���ع���ار االإغ������الق 

اأن  تبني  اأ�سهمها،  امل��ت��داول��ة  لل�سركات 

اأ�سعار  يف  انخفا�سا  اأظ��ه��رت  �سركة   26

اأ�سهم  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��ع��ت  بينما  اأ�سهمها، 

 38 اأ�سهم  اأ�سعار  وا�ستقرت  �سركة،   30

�سركة اخرى.

 االنباط-عمان

للمناطق  االأردن��ي��ة  املجموعة  تعقد 

احل���������رة وامل�����ن�����اط�����ق ال����ت����ن����م����وي����ة غ��د 

اخل��م��ي�����س؛ م���وؤمت���را ا���س��ت��ث��م��اري��ا عر 

ت��ق��ن��ي��ة ال���ف���ي���دي���و خم�����س�����س��ا ل��ق��ط��اع 

وقطاع  الطبية  وامل�ستلزمات  االأدوي���ة 

االأغ���ذي���ة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع ن��ق��اب��ة جت��ارة 

االأردين  واالحت�������اد  ال���غ���ذائ���ي���ة  امل������واد 

الطبية. االأدوية وامل�ستلزمات  ملنتجي 

وقال رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة، 

اإن عقد  ال��ه��م��ي�����س��ات،  خ��ل��ف  ال��دك��ت��ور 

ت��ك��ث��ي��ف اجل��ه��ود  اإىل  ي��ه��دف  امل���وؤمت���ر 

حتت  ال��ق��ط��اع��ات  ه��ذه  يف  باال�ستثمار 

يف  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  “الفر�س  ع���ن���وان 

املناطق احلرة االأردنية«.

وي��ت��خ��ل��ل ال���ل���ق���اء ع���ر����س ل��ت��ج��ارب 

احل��رة  امل��ن��اط��ق  يف  م�ستثمرين  جن���اح 

رجال  من  نخبة  بح�سور  بالقطاعني 

االأعمال االأردنيني والعرب.

ال���رتك���ي���ز  اإىل  امل�����وؤمت�����ر  وي�����ه�����دف 

امللكة  امل��ن��ط��ق��ة احل����رة يف م��ط��ار  ع��ل��ى 

ع��ل��ي��اء ال����دويل ال��ت��ي اف��ت��ت��ح��ت اأخ���ريا 

به  تتمتع  ومل��ا  �سامية،  ملكية  برعاية 

مبا�سرة  ك��ب��واب��ة  تناف�سية  م��ي��زة  م��ن 

ل��الأ���س��واق ال��ع��امل��ي��ة ب��وق��وع��ه��ا يف ح��رم 

القطاعني  تعريف  اإىل  اإ�سافة  املطار، 

التي  اال�ستثمارية  وامل��زاي��ا  ب��احل��واف��ز 

املناطق  القائمة يف  امل�ساريع  تتمتع بها 

احلرة.



االقت�صادي
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االنباط- عمان 

اع����ل����ن رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة م�����س��ت��ث��م��ري 

عن  الب�ستنجي  حممد  احل��رة  املناطق 

التخلي�س  مت  التي  املركبات  ن�سبة  منو 

الزرقاء خالل  املنطقة احلرة  عليها يف 

�سهر حزيران اىل ال�سعف، عالوة على 

ت�سديرها  امل��ع��ادة  امل��رك��ب��ات  ن�����س��ب��ة  ان 

اأي�سا خالل حزيران مقارنة  ت�ساعفت 

املا�سي. العام  الفرتة من  نف�س  مع 

ال��ذي  ال��ب��ي��ان  يف  الب�ستنجي  واأ���س��ار 

التخلي�س  ح��ج��م  ان   ، ام�����س  اأ����س���دره 

واإع��������ادة ال���ت�������س���دي���ر امل���رك���ب���ات خ���الل 

الن�سف الأول من العام اجلاري �ساوى 

عام  من  الفرتة  نف�س  من  الكمية  ذات 

م��رك��ب��ة،  ال���ف   50 ب��واق��ع ح���وايل   2019

بالرغم من توقف عمل املنطقة احلرة 

اجلاري  العام  خالل  متتالني  ل�سهرين 

فر�سته  التي  املوؤ�س�سات  تعطيل  ب�سبب 

احل��ك��وم��ة مل��واج��ه��ة ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة 

كورونا.

مت  التي  املركبات  عدد  ان  اىل  ولفت 

احل��رة  امل��ن��ط��ق��ة  م��ن  عليها  التخلي�س 

�سهر  املحلي خالل  ال�سوق  اىل  الزرقاء 

مقارنة  م��رك��ب��ة،   4511 بلغت  ح��زي��ران 

م��ن  ال�����س��ه��ر  ل����ذات  م��رك��ب��ة   2213 م���ع 

املا�سي. العام 

ق��ال  امل��رك��ب��ات،  لت�سدير  وبالن�سبة 

مت  ال��ت��ي  امل��رك��ب��ات  ع��دد  ان  الب�ستنجي 

اإع����ادة ت�����س��دي��ره��ا م��ن امل��ن��ط��ق��ة احل��رة 

العام  �سهر حزيران من  الزرقاء خالل 

8025 م��رك��ب��ة، م��ق��ارن��ة  ب��ل��غ��ت  اجل���اري 

م��ن  ال�����س��ه��ر  ل����ذات  م��رك��ب��ة   3826 م���ع 

.2019

بيع  حركة  يف  التح�سن  ان  اىل  ون��وه 

نتيجة  ياأتي  املنطقة احلرة  املركبات يف 

احل�����واف�����ز ال����ت����ي م��ن��ح��ت��ه��ا احل���ك���وم���ة 

.2019 للقطاع يف ت�سرين اول من 

 االنباط-برتا

اأجنزت دائرة الأرا�سي وامل�ساحة القيمة 

الإدارية )ال�سعر الإداري( لعملية التقدير 

واجل��ه��ات  اخل��ا���س  القطاع  م��ع  بال�سراكة 

اأرا���س��ي  ت�سجيل  مديريات  يف  التنظيمية 

عمان وغرب و�سرق عمان واإربد والعقبة.

القيمة  تقدير  هو  الداري”  و”ال�سعر 

الإدارية لكل قطعة اأر�س يف اململكة بح�سب 

م��وق��ع��ه��ا اجل���غ���رايف، م��ن ح��ي��ث امل��ح��اف��ظ��ة 

املحافظة،  داخ��ل  له  تتبع  ال��ذي  واحلو�س 

وما اإذا كان مقام عليها بناء اأم ل، وعوامل 

ويجري  التقدير،  قيمة  يف  تدخل  اأخ��رى 

�سنوات  الأقل مرة كل ثالث  تعديلها على 

تبعا حلركة �سوق العقار �سعودا اأو نزول.

وق������ال ال���ن���اط���ق الإع�����الم�����ي ل���ل���دائ���رة 

اإن  )برتا(،  لوكالة  الزبن،  طالل  الدكتور 

انطالقا من  ياأتي  الإداري��ة  القيمة  اإجن��از 

و�سمان  امل��واط��ن  بخدمة  ال��دائ��رة  ال��ت��زام 

ح�����س��ول��ه ع���ل���ى اأف�������س���ل اخل����دم����ات وف���ق 

ب�سهولة  اإجناز معامالته  تراعي  اإجراءات 

اخلدمة  على  بح�سوله  ي�سعر  واأن  وي�سر، 

املطلوبة. بال�سرعة والكفاءة  املثلى 

الإداري������ة  ال��ق��ي��م��ة  اأن جل����ان  واأ�����س����اف 

�سمت كال من مقدري ت�سجيل اأرا�س من 

مديرية ت�سجيل الأرا�سي املعنية ومندوب 

ومندوب  العقارية  املكاتب  اأ�سحاب  نقابة 

جمعية املقدرين العقاريني ومقدر عقاري 

م��ع��ت��م��د ح�����س��ب ن���ظ���ام ت�����س��ج��ي��ل واع��ت��م��اد 

امل��ق��دري��ن ال��ع��ق��اري��ني، وم���ن���دوب اجل��ه��ات 

امل��ح��ل��ي��ة  الإدارة  وزارة  م���ن  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

واأمانة عمان الكربى.

الإداري  ال�����س��ع��ر  اإق����رار  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ت��ق��دي��ر  ال���ب�������س���ري يف  ي���ن���ه���ي الع����ت����ب����ار 

وامل�ستثمرين  للمواطنني  ويتيح  الأرا�سي، 

منزله  من  م�سبقا  القانونية  الر�سوم  دفع 

اأي���ن���م���ا وج����د ق��ب��ل احل�������س���ور ل��ل��دائ��رة  اأو 

م���ن خ���الل امل���وق���ع الإل����ك����رتوين ل��ل��دائ��رة 

الوقت  يوفر  ما   www.dls.gov.jo
املواطنني  على  النفقات  ويخفف  واجلهد 

وامل�ستثمرين يف القطاع العقاري.

يعلن  الإداري  ال�سعر  اأن  ال��زب��ن  واأك���د 

ل��ل��ع��م��وم مل���دة 30 ي��وم��ا مب��ق��ت�����س��ى اأح��ك��ام 

م��ن نظام جلان   3 امل���ادة  م��ن  الفقرة )ه���( 

ت��ق��دي��ر ق��ي��م الأم�����وال غ��ر امل��ن��ق��ول��ة رق��م 

ر�سوم  ق��ان��ون  م��ن   4 وامل���ادة   2019 ل�سنة   4

ت�سجيل الأرا�سي وتعديالته رقم 26 ل�سنة 

1958 من خالل املوقع الإلكرتوين ويحق 

وامل�ستثمرين العرتا�س لدى  للمواطنني 

�سمن  العقار  يقع  ال��ذي  الت�سجيل  مدير 

اخت�سا�سة. منطقة 

وبني اأنه �سيتم اإعالن بقية مديريات

األراضي والمساحة تعلن القيمة اإلدارية لعدد
 من مديرياتها

البستنجي: التخليص وتصدير المركبات تضاعف 
في »الحرة الزرقاء« خالل حزيران

الأربعاء    15  /  7  / 2020

االنباط- عمان 

البطاينة،  ن�سال  العمل  وزي��ر  ق��رر 

ال�������س���م���اح ل���ل���ع���م���ال غ����ر الأردن�����ي�����ني 

ت�ساريح  ع��ل��ى  واحل��ا���س��ل��ني  ال��ع��ام��ل��ني 

من  الن��ت��ق��ال  ال��زراع��ي  بالقطاع  عمل 

�ساحب عمل اإىل اآخر داخل القطاع.

وق����ال وزي����ر ال��ع��م��ل يف ت�����س��ري��ح��ات 

انتقال  اإن  ال��ث��الث��اء،  ام�����س  �سحفية، 

العامل م�سروط بح�سوله على وثيقة 

ال�سابق،  العمل  براءة ذمة من �ساحب 

واأن يكون ت�سريحه منتهياً.

ل��ل��ع��م��ال غر  ال�����س��م��اح  اإىل  واأ�����س����ار 

امل��ل��غ��اة ت�����س��اري��ح��ه��م قبل  الأردن����ي����ني 

ت��اري��خ ه��ذا ال��ق��رار ب��الن��ت��ق��ال اإىل اأي 

����س���اح���ب ع���م���ل اآخ������ر داخ������ل ال��ق��ط��اع 

الزراعي،

اإىل  ي�ساف  ال��ق��رار  ه��ذا  اأن  م��وؤك��دا 

ج��م��ل��ة م���ن ال����ق����رارات ال�����س��اب��ق��ة ال��ت��ي 

القطاع  على  للت�سهيل  الوزارة  اأعلنتها 

ال����زراع����ي وت���وف���ر الأي�������دي ال��ع��ام��ل��ة 

ا�ستمراريته. ل�سمان 

السماح للعمالة الوافدة االنتقال من صاحب عمل
 إلى آخر بالقطاع الزراعي 

غازبروم الروسية تتكبد 1.64 مليار 
دوالر خسائر في الربع األول

تراجع معظم بورصات الشرق األوسط 
بعد توقعات متشائمة لصندوق النقد

بنك JPMorgan يجنب 10.5 مليار 
دوالر لخسائر القروض

مو�سكو - رويرتز

حت��ول��ت ���س��رك��ة غ���ازب���روم ال��رو���س��ي��ة 

اإىل تكبد خ�سارة فادحة يف الربع الأول 

النفط  اأ�سعار  تراجع  بفعل  ال��ع��ام،  من 

على  �سلبا  اأثرا  اللذين  الروبل  و�سعف 

اأ�سهمها ظلت تتلقى دعما  الأرباح، لكن 

العمالقة  ال��ط��اق��ة  �سركة  تعهد  بفعل 

اأرباح. بتوزيع 

رئي�س  نائب  �ساديجوف  فاميل  لكن 

“على  غازبروم قال اإن خ�سائر ال�سركة 

رئي�سي  ب�سكل  وت��رج��ع  ف��ق��ط  الورق” 

ال��روب��ل يف  قيمة  ح��اد يف  انخفا�س  اإىل 

اأ�سعار النفط العاملية. اأعقاب تراجع 

 116 خ�سارة  �سايف  ال�سركة  وتكبدت 

 1.64( الأول  ال���رب���ع  يف  روب����ل  م��ل��ي��ار 

م��ل��ي��ار دولر(، م��ق��ارن��ة م��ع ���س��ايف رب��ح 

536 مليار روبل يف الفرتة نف�سها العام 

املا�سي.

اأوروبا  اإىل  الغاز  وانخف�ست مبيعات 

مرت  مليار   52 اإىل  باملئة   17 وال�����س��ني 

 36 مكعب، فيما تراجع متو�سط ال�سعر 

دولرا(   152( روب��ل   10800 اإىل  باملئة 

لكل األف مرت مكعب مما دفع، اإيرادات 

غ���ازب���روم ل��الن��خ��ف��ا���س مب��ق��دار ال��رب��ع 

اإىل 1.7 تريليون روبل.

وق������ال ����س���ادي���ج���وف اإن������ه ب��ا���س��ت��ب��ع��اد 

�سايف  غازبروم  حققت  العملة،  تقلبات 

م�سيفا  روب��ل،  مليار   288 مبقدار  رب��ح 

التقدير  ه��ذا  �ست�ستخدم  ال�����س��رك��ة  اأن 

ب��دل م��ن ���س��ايف اخل�����س��ارة ع��ن��د ح�ساب 

توزيعات الأرباح على نتائج هذا العام.

رويرتز- الريا�ض

 ت���راج���ع���ت م��ع��ظ��م ب���ور����س���ات ال�����س��رق 

بعدما  الثالثاء  ام�س  الرئي�سية  الأو�سط 

توقعاته  ال���دويل  النقد  �سندوق  خف�س 

انخفا�س  نتيجة  للمنطقة  القت�سادية 

اأ�سعار النفط واأزمة فرو�س كورونا.

بقطاعات  كوفيد-19  جائحة  واأ�سرت 

�سغطت  والتجارة           بينما  ال�سياحة  مثل 

اإنتاج  وتقلي�س  املنخف�سة  النفط  اأ�سعار 

اخل������ام ع���ل���ى الأو������س�����اع امل���ال���ي���ة ال��ع��ام��ة 

مل�������س���دري ال��ن��ف��ط يف امل��ن��ط��ق��ة واأ����س���رت 

بالتحويالت.

 0.4 الرئي�سي  ال�سعودي  املوؤ�سر  ون��زل 

باملئة، وفقد �سهم البنك الأهلي التجاري 

م�����س��رف  ����س���ه���م  وت�����راج�����ع  ب���امل���ئ���ة   2.6

0.7 باملئة. الراجحي 

باملئة   4.7 ال�سعودية  زي��ن  �سهم  ون��زل 

اأعلنت �سركة الت�سالت عن ربح  اأن  بعد 

مليون   15.73( ري���ال  م��ل��ي��ون   59 ���س��اف 

دولر( يف الربع الثاين انخفا�سا من 130 

مليونا قبل عام.

1.9 باملئة مع  ويف الكويت، نزل املوؤ�سر 

ل��ه وفقد  امل��ك��ون��ة  الأ���س��ه��م  ه��ب��وط جميع 

1.7 باملئة. �سهم بنك الكويت الوطني 

اإلغاء  الكويتي  ال��وزراء  جمل�س  واأعلن 

لتوليد  ال��دب��دب��ة  حمطة  اإن�����س��اء  م�سروع 

الكهرباء من الطاقة ال�سم�سية، التي كان 

اإنتاجها �سيوفر 15 يف املئة من احتياجات 

الكهربائية،  الطاقة  النفطي من  القطاع 

ب�سبب جائحة كورونا.

ووا�����س����ل����ت اأ����س���ه���م الم�����������ارات، ح��ي��ث 

ال�سياحة  مثل  رئي�سية  قطاعات  ت�سررت 

وال���ن���ق���ل ب�����س��دة م���ن ال��ت��ف�����س��ي، خ�����س��ائ��ر 

ال�سابقة. تكبدتها يف اجلل�سة 

0.7 باملئة  دب��ي  ب��ور���س��ة  ون���زل م��وؤ���س��ر 

مدفوعا بهبوط �سهم بنك الإمارات دبي 

اإعمار  �سهم  وخ�سائر  باملئة   1.6 الوطني 

1.5 باملئة. العقارية القيادي البالغة 

وانخف�س املوؤ�سر يف اأبوظبي 0.5 باملئة 

اأك��رب  اأب��وظ��ب��ي الأول،  ب��ن��ك  ���س��ه��م  وف��ق��د 

بنوك البالد، 1.3 باملئة.

الرئي�سي  امل�����س��ري  امل��وؤ���س��ر  وانخف�س 

للدخان  ال�سرقية  �سهم  وفقد  باملئة،   1.2

4.7 باملئة.

املوؤ�سر  وارتفع  وخالفت قطر الجتاه، 

���س��ه��م ق��ط��ر  ب��ف�����س��ل ���س��ع��ود  ب��امل��ئ��ة   0.2

9.9 باملئة. ل�سناعة الأملنيوم الذي قفز 

موؤ�سرات  اإغالق  م�ستويات  يلي  وفيما 

اأ�سواق الأ�سهم العربية يوم الثالثاء:

العربية-دبي

كو  اآن��د  ت�سيز  مورجان  جيه.بي  جّنب 

 10.5 بحوايل  احتياطيات  الثالثاء  ام�س 

التعرث  م��ن  موجة  لتغطية  دولر  مليار 

امل��ح��ت��م��ل ل��ل��ق��رو���س يف اأع���ق���اب ج��ائ��ح��ة 

اأمركي  بنك  اأك��رب  اأع��ل��ن  اإذ  ك��وف��ي��د-19، 

ع��ن ان��خ��ف��ا���س الأرب�����اح يف ال��رب��ع ال��ث��اين 

51 %، وه���و م��ا ج���اء اأق���ل وط���اأة مم��ا ك��ان 

متوقعا.

 4.69 اإىل  ال��ب��ن��ك  رب���ح  ���س��ايف  وه��ب��ط 

دولر   1.38 ي���ع���ادل  مب���ا  دولر،  م��ل��ي��ار 

 30 امل��ن��ت��ه��ي يف  ال�����س��ن��ة  ل��ل�����س��ه��م، يف رب����ع 

ي���ون���ي���و/ح���زي���ران، ل��ك��ن��ه ف����اق ت��ق��دي��رات 

دولر   1.04 ع��ن��د  ل��ل��م��ح��ل��ل��ني  خم��ف�����س��ة 

يف   ،%4 للزيادة  اأ�سهمه  دف��ع  مما  لل�سهم، 

تعامالت ما قبل فتح ال�سوق.

وقال الرئي�س التنفيذي جيمي دميون 

الإيجابية  البيانات  بع�س  من  “بالرغم 
الآون���ة  ال��ك��ل��ي يف  الق��ت�����س��اد  ع��ل��ى �سعيد 

الكبر  وال��ت�����س��رف احل��ك��وم��ي  الأخ�����رة، 

واحل���ا����س���م، ل ن����زال ن���واج���ه ال��ك��ث��ر من 

امل�ستقبلي  بامل�سار  يتعلق  فيما  ال�سبابية 

لالقت�ساد«.

وقال دميون اأي�سا اإن البنك �سيوا�سل 

“يتدهور  مل  اإذا  اأرب������اح  ت���وزي���ع���ات  دف����ع 

ال����و�����س����ع الق�����ت�����������س�����ادي ب�������س���ك���ل ك��ب��ر 

وملحوظ«.



االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

بينغول  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

ال�سركات  املنزيل    وامل�سجلة لدينا يف �سجل  التو�سيل  خلدمات 

بتاريخ   )49822( ال��رق��م  حت��ت  حم����دودة  م�����س��وؤول��ي��ة  ذات 

2017/12/10 قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة    2020/7/5

لل�سركة،  ال�سيد عبداهلل حممد عبداهلل حامد  م�سفيا  وتعيني 

وان عنوان امل�سفي هو :

الردن – عمان – طريق املطار – بجانب جامعة البرتاء - هاتف 

0785001919

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200139542(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة زهري وحممد عنرت  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )109008( بتاريخ 2014/2/24 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/3/11 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد زهري فوزي عنرت  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – ح�سن  المري  �ساحية   – عمان  امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

0798730072

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200034224(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

حممد فيا�ض يو�سف اللوزي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممد اللوزي وخلدون العوامله

بتاريخ   )27180( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1991/10/2

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ وقد قام باإبالغ �سريكه /

�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/14

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ابو  ابراهيم  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ر�سوان و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2016/9/25 بتاريخ   )  114779(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إنذار بالعودة اىل العمل
من شركة املختار االقليمية لألسواق التجارية

إىل املوظف / محمد علي حسن ابو شيخه
 

 اإ�ستنادا اإىل ن�ض املادة )28/ه�( من قانون العمل الأردين رقم )8( ل�سنة 1996

ونظرَا لتغيبك عن العمل اإعتبارَا من  تاريخ 2020/07/01 و بدون �سبب م�سروع

لذا فاإن اإدارة ال�سركة تنذركم بالعودة لعملكم خالل مدة ل تتجاوز ثالثة اأيام من تاريخ �سدور 

العالن

وبخالف ذلك فاإنها �ستقوم باإنهاء خدماتكم بف�سلكم من عملكم دون اإ�سعار ودون اأدنى م�سوؤولية 

على عاتق ال�سركة

والرجوع عليكم ومطالبتكم باحلقوق املرتتبة لها جتاهكم مبا يتفق والقانون .

شركة املختار اإلقليمية لألسواق التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن ال�سم التجاري

) موؤ�س�سة الخر�ض للمواد العمرانيه ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )1286( 

با�سم ) ماهر يو�سف ا�سماعيل الخر�ض  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) نبيل يو�سف ا�سماعيل 

الخر�ض ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200120350(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته   قدوم  يون�ض  �سركة  باأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )102195( بتاريخ 2011/8/11 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/7 

حممد   ابراهيم  علي  ابراهيم  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي عمان – دير الغبار – ت: 0796503069

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  بينغول خلدمات التو�سيل املنزيل  ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 49822 ( 

بتاريخ ) 2017/12/10(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عبداهلل حممد عبداهلل حامد

عنوان امل�سفي : عمان – طريق املطار – بجانب جامعة البرتاء

خلوي ) 0785001919 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عيد حممد علي 

ابو رمح و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)53923 ( بتاريخ 1999/9/15 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200017862(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

ابراهيم جميل يو�سف برهومه

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة يو�سف جميل برهومه و�سركاه

 )6823( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1996/6/27

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ وقد قام باإبالغ �سريكه /

�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/14

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن

  يعلن لطالع العموم باأن اللجنة اللوائية للتنظيم يف بلدية الزرقاء قد قررت بقرارها رقم 

) 135/16( تاريخ 2019/11/11 املوافقة على خمطط تغري �سفة ا�ستعمال للقطعة رقم 

) 1359 ( �سمن حو�ض ) 13 ( وادي احلجر لوحة ) 42 ( من ارا�سي الزرقاء �سمن اللوحة 

التنظيمية اخلا�سة مب�سروع جبل طارق وذلك من �سفة ا�ستعمال �سكن باحكام خا�سة اىل 

�سفة جتاري حملي �سريطة ا�ستفاء عوائد تنظيم مبقدار ) 15 دينار / م 2 ( من م�ساحة 

القطعة املحولة اىل جتاري وح�سب املخطط املرفق .

وجريدتني  الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سره  تاريخ  من   ) �سهر   ( ملدة  لالعرتا�ض  ذلك  واعالن 

حمليتني ويجوز لذوي العالقة تقدمي اعرتا�ساتهم خالل الفرتة القانونية لالعرتا�ض لدى 

مكاتب اللجنة املحلية يف بلدية الزرقاء ومدعمه باملخططات والوثائق الالزمة .

رئي�ض اللجنة اللوائية يف بلدية الزرقاء 

املهند�ض عماد املومني

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   1/  40 امل��اده  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  تعديالته  و   1997 ل�سنة   22 رقم 

ا�ستكمال  عن  والتجاره  ال�سناعه  وزاره  يف  ال�سركات 

اإجراءات لت�سفية �سركة عبد الكرمي فريج الحيوات 

و �سريكه و امل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة 

حتت الرقم 18500 بتاريخ 7/ 9/ 2015 اعتبارا من 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200063676(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة زياد الزيتاوي و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2004/1/12 حتت الرقم )69415( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/14 

الدمي�سي   حممود  خليل  احمد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي �ساحية احلاج ح�سن – �ض.�سيف الدين 

اخلطيب – ت: 0795347818

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200014691(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  امللكاوي   وجمدي  امين  �سركة  باأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2004/7/19 حتت الرقم )72063( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/14 

امللكاوي   حممود  احمد  امي��ن  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي جبل عمان – ت: 0795552357

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

للتجارة ذ.م.م م�سجلة  باأن �سركة �سركة لهور واحد 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة/ حتت 

الرقم )43960( بتاريخ )2016/5/3( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/14(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل

املوظف / طارق عشري 

فراج سيد

) مصري الجنسية (
عملك  م��رك��ز  ع��ن  لتغيبك  ن��ظ��را 

ايام  ملدة تزيد عن اكرث من ع�سرة 

متوا�سلة بدون اذن او عذر م�سروع 

عملك  مركز  اىل  بالعودة  ننذرك 

ن�سر  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  خ��الل 

تعترب  لذلك  وخالفا  الع��الن  هذا 

لحكام  ا�ستنادا  لوظيفتك  فاقد 

املادة ) 28 ( فقره ) ه� ( من قانون 

العمل الردين رقم ) 8 ( ل�سنة 

. ) 1996 (

شركة السندباد للغطس

الربعاء   15/ 7 / 2020

تمديد اغالق عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن متديد اغالق العطاء 

رقم �ض 500 / 2020 / 7 �سراء جهاز 

)  UL TRASONIC SURGICAL ASPIRATOR/DRILL  عدد )1 ( ( .

لي�سبح ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الربعاء املوافق 2020/7/22 .

على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات الطبية 

امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول على ن�سخة من 

دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 20 ( ع�سرون دينار اردين غري م�سرتدة.

املوافق  الربعاء  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�ساعة  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ض  ت��ودع 

5 % ( من العر�ض ول تقبل على الطالق اي  2020/7/22 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 

مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

 www.jrms.mil.jo لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات الطبية امللكية



الدويل
 90 االربعاء  15/ 7 / 2020 

فر�صة  لتهبهن  والطموح،  الهيبة  ث��وب  للأردنيات  بيديها  حاكت  التوا�صع  برفق   

يف  ف��اع��لت  م�صاِهمات  لُي�صبحن  اختياراتهن،  يف  الثقة  وميلكن  اأنف�صهن  يف  التعمق 

�صرورة  العبداهلل  رانيا  امللكة  جللة  اأكدت  ذلك،  على  علوة  الآم��ن.  وِح�صنه  املجتمع 

ونظام  ثقافتنا  من  م�صتمدة  حلول  اإيجاد  ميكننا  كما  التقليدية،  الثقافة  يف  التم�صك 

القيم اخلا�ص بنا الذي هو جزء ليتجزء من هويتنا الأردنية العربية الأ�صلمية. 

القاعدة  اإىل  الر�صالة  ه��ذه  اإي�صال  دائ��م��اً  ال�صهل  من  لي�ص  اأن��ه  ت��درك  فجللتها،   

عديدة  لأج��ي��ال  املجتمع  يف  حقيقي  ب�صوت  امل���راأة  تتمتع  ل  عندما  خا�صة  ال�صعبية، 

يكون فيها النظام الأبوي �صائد. فجللتها دائماً ما تردد “اأنا ِنتاج هذا املجتمع الذي 

اآمالهن  واأ�صاركهن  بجانبهن  اأك��ون  اأن  اإل  َي�صعني  ل  كبرية،  �صريحة  فيه  امل��راأة  متثل 

وتطلعاتهن، والتحديات التي يواجهنها يف �صتى �صروف احلياة«.

دخلت  التي  الأوىل  اللحظات  فمنُذ  اأك��ر،  فكانت  العاملي  امل�صرح  على  جهودها  اأم��ا   

ال�صور اخلاطئة  تبديد  العبدهلل” يف  رانيا  “امللكة  العامة، جنحت جللة  فيها احلياة 

يف  �صائدة  ت��زال  ل  التي  العموم،  بوجه  والعربية  اخل�صو�ص  بوجه  الأردن��ي��ة  امل��راأة  عن 

بع�ص مناطق العامل، واإعادت تعريف ما ميكن اأن ت�صبحه املراأة العربية كاأن�صانة، رائدة 

وا�صعة  جمموعة  يف  راأيها  عن  التعبري  يف  اأب��داً  ترتدد  مل  فجللتها  امل�صتقبل.  نظم  يف 

املراأة  من املوا�صيع بكل حما�ص وذكاء حد�صي، فهي �صريحة غري مهادنة ب�صاأن حقوق 

والأطفال، ُم�صت�صهدًة بالإ�صلم كاإطار رئي�صي لتحرير املراأة.

العقل.  اإي��ق��اظ  على  ال��ق��ادر  الف�صول  �ُصعلة  لأن��ه  التعليم  باأهمية  جللتها  ت��وؤم��ن   

“هو ِعظام اجل�صد ول ميكننا العي�ص بدونه  ت عن ذلك بخاطرة �صغرية قائلًة:  وَعررّ

الب�صري الذي  املال  راأ�ص  ا�صتثمار يف  اإىل قوة”، فالتعليم  عف  ال�صَرّ املفتاح لتحويل  وهو 

مينحنا املزيد من الفر�ص واجلوهر الأ�صا�صي يف منو املجتمع احلديث وتقدمه. ولدى 

امللكة” العديد من املبادرات لتعزيز املنظومة التعليمية يف الأردن.  “جللة 
جزء  فهم  اخلدمة،  اأق��دام  على  لهم  واقفة  كانت  لطاملا،  الأط��ف��ال،  �صعيد  على  اأم��ا 

اأر�صيف حياتها ق�ص�ْص ملهمة  اليومية، حتى جعلت من  حقيقي وملمو�ص من حياتها 

لهم.

املنزلة. فما كل  وُعُلو  وال�صمو  بالرفعة  لتتفردي  ال�صامخ  الأثيل  املجد  َلِك مولتي   

باأن�صانيتك  اجلميع  قلوب  ملكتي  فاأنِت  وجمد  �صرٌف  ذو  متعاظم  كل  ول  جند  مرتفع 

وطيبتك الطاهرة. يف نهاية املطاف، ل يطغى اإل مقولة وددُت ذكرها: “عندما يتعلق 

الأمر باإجناز املهمة، يف اأغلب الأحيان، يتطلب الأمر امراأة«.

ر يف ال�صوؤون التاريخية والدولية. *كاتب وُما�صِ

خالد رافع الفضلي

رانيا العبداهلل: ملكة 
القلوب 

االنباط - وكاالت

“اإ�صرائيل”  يف  ال��ت��خ��وف  م���ن  ح��ال��ة  ت�����ص��ود 

ح���ي���ال اح���ت���م���ال اأن ت�����ص��در امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة 

الدولية يف لهاي، خلل الأ�صبوع اجلاري، قرارا 

بن�صودا،  املحكمة فاتو  العامة يف  ي�صمح للمدعية 

“اإ�صرائيل”  ارتكبتها  حرب  جرائم  يف  بالتحقيق 

يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة.

اأحرونوت”،  “يديعوت  ���ص��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 

�أنها  “اإ�صرائيل”  يف  العتقاد  اإن  الثلثاء،  ام�ص 

اأو اثنني،  اإن��ذارا ق�صريا، قبل يوم واحد  �صتتلقى 

ق��رار املحكمة، كون الخ��رية �صتخرج  من �صدور 

اإىل عطلة نهاية الأ�صبوع احل��ايل، ويف حال عدم 

اإ�صدارها القرار حتى اجلمعة املقبل، فاإنه �صرُيجاأ 

اإىل ما بعد العطلة.

وب��ح�����ص��ب ال�����ص��ح��ي��ف��ة، ف�����اإن ال���ت���ق���دي���رات يف 

�صرتجئ  امل��ح��ك��م��ة  اأن  اإىل  ت�����ص��ري  “اإ�صرائيل” 
قرارها اإىل ما بعد انتخابات الرئا�صة الأمريكية، 

يف ت�صرين الثاين املقبل، وبعد اأن يتبني ما اإذا كان 

الرئي�ص ترمب، �صينتخب لولية ثانية اأم ل.

اأمرا يق�صي  املا�صي،  ال�صهر  وكان ترمب وقع 

يف  رفيعة  جهات  على  اقت�صادية  عقوبات  بفر�ص 

“اجلنائية الدولية” �صالعة يف ماولة التحقيق 
ارتكبوا جرائم حرب  اأمريكيني  وماكمة جنود 

ومن  املتحدة،  للوليات  حلفاء  اأو  اأفغان�صتان،  يف 

مب�صادرة  الأم��ر  ويق�صي  “اإ�صرائيل”،  �صمنهم 

ومنع  ال��دول��ي��ة  الق�صائية  اجل��ه��ات  تلك  اأم���لك 

دخولهم هم وعائلتهم اإىل الوليات املتحدة.

“املحكمة  اإج�������راءات  “اإ�صرائيل”  وت��ق��اط��ع 

�لدولية” �صدها، وامتنعت عن تقدمي ردها ب�صاأن 

التحقيق يف جرائم احلرب التي ارتكبتها، معترة 

اأنها بذلك ل متنح �صرعية للمحكمة.

احل���دود  بتحديد  املحكمة  ب��ن�����ص��ودا  وت��ط��ال��ب 

اإط��اره��ا  يف  التحقيق  �صيجري  ال��ت��ي  الإق��ل��ي��م��ي��ة 

املدعية  اأن  علما  الإ�صرائيلية،  احل���رب  بجرائم 

توؤكد اأن التحقيق ي�صمل ال�صفة الغربية والقد�ص 

ال�صرقية وقطاع غزة.

تبني  ح����ال  يف  اأن�����ه  “اإ�صرائيل”  وت���ت���خ���وف 

املحكمة مل��وق��ف ب��ن�����ص��ودا، ف��اإن��ه��ا ت��ك��ون ب��ذل��ك قد 

قررت حدود الدولة الفل�صطينية امل�صتقبلية. كما 

“اإ�صرائيل” اأنه يف حال قررت اجلنائية  تتخوف 

يف  حتقيق  ب���دء  �صلحية  لبن�صودا  اأن  ال��دول��ي��ة 

ج���رائ���م ح����رب، ف����اإن م�����ص��وؤول��ني اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني - 

ال��ذي��ن  وك��ذل��ك  خمتلفة  مب�صتويات  ع�صكريني 

�صيا�صيون  وبينهم  ا�صتيطانية،  لأن�صطة  يدفعون 

– �صيواجهون اإجراءات جنائية �صدهم، وخا�صة 
م��ذك��رات  اأو  بحقهم  اع��ت��ق��ال  م���ذك���رات  اإ����ص���دار 

للمثول اأمام املحكمة.

وع���ق���د رئ��ي�����ص ح��ك��وم��ة الح����ت����لل ب��ن��ي��ام��ني 

م���داولت  ع��دة  الأخ����رية،  الأ���ص��اب��ي��ع  نتنياهو، يف 

فيها  و���ص��ارك  الدولية،  املحكمة  لقرار  ا�صتعدادا 

“ق�صية  اإن  اإ�صرائيليون  م�صوؤولون  وق��ال  وزراء. 

لنا  و�صت�صبب  ط��وي��ل��ة  ل��ف��رتة  �صرتافقنا  له���اي 

عاجزة  لي�صت  “اإ�صرائيل|  لكن  ك��ب��ريا،  ���ص��داع��ا 

وثمة ما ميكن اأن نفعله يف هذا ال�صدد«.

 االنباط - رام اهلل 

واملحررين،  الأ���ص��رى  ���ص��وؤون  اأف���ادت هيئة   

الح��ت��لل  ���ص��ج��ون  يقبعن يف  اأ���ص��رية   42 ب���اأن 

�صعبة  واعتقالية  نف�صية  ظروف  من  يعانني 

وم�������ص���اع���ف���ة، يف ظ����ل خم�����اوف م����ن ان��ت�����ص��ار 

“كورونا” امل�صتجد بينهن. فريو�ص 

وبينت الهيئة ام�ص، اأن الأ�صريات يتوزعن 

يف ���ص��ج��ن ال���دام���ون ح��ي��ث ت��ق��ب��ع ف��ي��ه ح��ال��ي��ا 

ثلث  وفيه  “ه�صارون”  ومعبار  اأ���ص��رية،   34

اأ�����ص����ريات وه�����ن: اإي���ل���ي���اء اأب�����و ح��ج��ل��ة، ورب���ى 

تقبع ثلثة يف  فيما  يا�صني،  العا�صي، وهدى 

ن�صار،  حنني  وه��ن:  امل�صكوبية  حتقيق  مركز 

م�صيفة  ���ص��رف،  واب��ت�����ص��ام  فطافطة،  واإمي���ان 

ح�صيمة،  جيهان  ع��زل  يوا�صل  الح��ت��لل  اأن 

وفدوى حمادة يف عزل اجللمة.

يع�صن  الأم��ه��ات  الأ���ص��ريات  اأن  واأو���ص��ح��ت 

ن��ف�����ص��ي��ة ���ص��ع��ب��ة، وق��ل��ق وت���وت���ر نتيجة  ح��ال��ة 

ال��ت��ف��ك��ري ب��اأب��ن��ائ��ه��ن، خ��ا���ص��ة اأن ب��ع�����ص��ه��م ل 

يزال �صغري ال�صن، اىل جانب ويلت ال�صجن 

ال�صجانني. ووح�صية 

وتابعت اإن اإدارة �صجون الحتلل، اتخذت 

ق�������رارات ج���دي���دة ب�������ص���اأن ق�����ص��ي��ة ال����زي����ارات 

لواحد،  الزائرين  ع��دد  وتقلي�ص  للأ�صريات 

للمقد�صيات،  بال�صهر  واح��دة  م��رة  تكون  واأن 

ال�صفة  م��ن  الأ���ص��ريات  زي���ارات  �صتكون  فيما 

املوقوفات  زي��ارات  و�صتكون  �صهرين،  كل  مرة 

مرة يف الأ�صبوع.

االنباط - وكاالت

ث����م����ن����ت ح����رك����ت����ا ح����م����ا�����ص واجل�����ه�����اد 

ال��ث��لث��اء،  ام�����ص  فل�صطني،  يف  الإ���ص��لم��ي 

م����وق����ف امل���رج���ع���ي���ات ال���دي���ن���ي���ة مب��دي��ن��ة 

باإغلق  اإ�صرائيل  لقرار  الراف�ص  القد�ص، 

“باب الرحمة«. م�صلى 

وحذرت احلركتان يف بيانني منف�صلني، 

يف  ال��واق��ع  بامل�صلى  امل�صا�ص  من  اإ�صرائيل 

الناحية ال�صرقية من امل�صجد الأق�صى.

“موقف  ت��ث��م��ن  اإن���ه���ا  وق���ال���ت ح��م��ا���ص، 

الأق�������ص���ى  الإ�����ص����لم����ي����ة يف  امل���رج���ع���ي���ات 

ال�صهيونية  للمحاكم  ال��ل��ج��وء  ورف�صها 

ل��ل��ب��ت يف ق�����ص��ي��ة اإغ�����لق امل�����ص��ل��ى«. ودع���ا 

الإ���ص��لم��ي  ال���ت���ع���اون  “منظمة  ال���ب���ي���ان، 

ال��ت��ح��رك  ال��ع��رب��ي��ة اإىل  ال�����دول  وج��ام��ع��ة 

له  يتعر�ص  ال��ذي  اخلطر  لوقف  ال�صريع 

امل�صجد«.

ب����دوره����ا، اأف������ادت اجل���ه���اد الإ����ص���لم���ي، 

ب���اأن “ ق���رار اإع����ادة اإغ���لق ب���اب ال��رح��م��ة، 

وال��ع��دوان  التهويد  م�صل�صل  �صمن  ي��اأت��ي 

البيان،  واأ�صاف  الأق�صى«.  بحق  امل�صتمر 

اأن “القرار الإ�صرائيلي يعد عدوانا يندرج 

يف ���ص��ي��اق احل�����رب امل��ع��ل��ن��ة ع��ل��ى ال��ق��د���ص 

من  حا�صمة  وق��ف��ة  وي�صتوجب  و�صكانها، 

والإ�صلمية حلماية  العربية  اأمتنا  اأحرار 

الأق�صى«.

وق���ب���ل ع�����دة اأي��������ام، اأ������ص�����درت م��ك��م��ة 

م�صلى  ب��اإغ��لق  يق�صي  ق��رارا  اإ�صرائيلية 

اأع��ل��ن��ت املرجعيات  ال��رح��م��ة، وه��و م��ا  ب��اب 

الدينية بالقد�ص رف�صه، يف بيان الإثنني.

وامل��رج��ع��ي��ات ال��دي��ن��ي��ة ب��ال��ق��د���ص ه��ي: 

ال��ه��ي��ئ��ة الإ����ص���لم���ي���ة ال���ع���ل���ي���ا، وجم��ل�����ص 

الإ����ص���لم���ي���ة، ودار  وال�������ص���وؤون  الأوق�������اف 

الإفتاء، ودائرة قا�صي الق�صاة بالقد�ص.

�أع������ادت   ،2019 ف���راي���ر/����ص���ب���اط  ويف 

فتح  بالقد�ص  الإ�صلمية  الأوق���اف  دائ��رة 

ب��اب ال��رح��م��ة اأم���ام امل�����ص��ل��ني، ب��ع��د اإغ��لق 

10 ���ص��ن��وات.  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي ق�����ص��ري ا���ص��ت��م��ر 

ال�صرطة  امل�صلى، تلحق  فتح  اإعادة  ومنذ 

امل�صجد  وح���را����ص  امل�����ص��ل��ني  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

الأق�����ص��ى ف��ي��ه، ح��ي��ث اأ����ص���درت ال�����ص��رط��ة 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ع�������ص���رات الأوام�������ر لإب���ع���اد 

امل�صلني عنه.

االنباط- وكاالت

حت�����ول ����ص���م���ود وث����ب����ات احل������اج م��م��د 

“الأ�صقر”  وكنيته  ع��ام��ا(   90( العبا�صي 

اأيقونة حي واد الربابة يف بلدة �صلوان  اإىل 

بالقد�ص املحتلة، كاأكر معمر يف البلدة.

ي��ج��ل�����ص امل��ق��د���ص��ي ال��ع��ب��ا���ص��ي ي��وم��ًي��ا يف 

اأر����ص���ه، ال��ت��ي اأ���ص��ب��ح��ت ج����زًءا اأ���ص��ي��ًل من 

���د ك��ر���ص��ي��ه ب�����ص��ل���ص��ل  ح���ي���ات���ه، ح���ي���ث ي���ق���يرّ

اأكرث  عمرها  يبلغ  زيتون  ب�صجرة  حديدية 

م��ن 200 ع��ام. ي��اأت��ي اإىل اأر���ص��ه ���ص��رًيا على 

الأق�������دام م���ن ح���ي وادي ح���ل���وة رغ����م كر 

اأر�صه يوميا  اإىل  اأن �صريه  اإىل  �صنه ويلفت 

الن�صاط الدائم. مينحه 

الأر�ص  داوود:” تعتر  اأبو  امل�صن  يقول 

فراقها،  اأ�صتطيع  ل  التي  ال��روح��ي  ال��ت��واأم 

ف���ق���د ع�����ص��ق��ت ح��ب��ه��ا م����ن وال�������دي خ���لل 

�صابا  فيها  وك���رت  زراع��ت��ه��ا  يف  م�صاعدته 

رغم  وزراعتها  حراثتها  يف  وعملت  ورج��ل 

كلل  دون  دومن��ات   5 البالغة  م�صاحتها  كر 

اأو ملل«.

وت��ع��ر���ص ال��ع��ب��ا���ص��ي خ���لل دف���اع���ه عن 

اأر�صه اإىل ر�صه بغاز الفلفل املدمع من قبل 

الح��ت��لل  ببلدية  الطبيعة  �صلطة  ع��م��ال 

خلل منعهم من التواجد يف اأر�صه.

العبا�صي  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  داوود  م��م��د 

ورث الأر��������ص ع����ن وال������ده م���ن���ذ ع�����ص��رات 

ال�صنني، فهو الوريث الوحيد لها بعد وفاة 

13 عاما، وتويف  كافة اأ�صقائه، تزوج وعمره 

داوود  اأك��ره��م  اأب��ن��ائ��ه، وبقي ثلثة  م��ن   3

وعمره 65 عاما واأ�صغرهم 49 عاما، ولديه 

من الأحفاد 60.

اأخ�����رى يف  اأرا�����ص����ي  ل���دي���ه  اأن  وي���و����ص���ح 

الدومنات  ع�صرات  م�صاحتها  تبلغ  �صلوان 

وب��ي��وت، ول��ك��ن��ه ي��رف�����ص ب��ي��ع اأي ���ص��ر من 

ال��ت��ي ورثها  الأم��ان��ة  لأن��ه��ا مبثابة  اأر���ص��ه، 

عن والده، ول يفرط فيها.

اأر����ص���ك...؟  مل���اذا ل تبيع  ���ص��وؤال��ه  وع��ن��د 

�صحك وهز راأ�صه قائل:” لو ي�صيلو راأ�صي 

غالية  اأر�صي  اأر�صي،  من  �صنتمرتا  اأبيع  ل 

علي جدا، احلمد هلل اجلميع يعرف مدى 

باأر�صي«. مت�صكي 

وي�����ص��ي��ف :” الأر�����ص وال��ع��ر���ص واح���د، 

�صاأبقى  خ��ائ��ن،  اأر���ص��ه  ع��ن  يتخلى  وال���ذي 

يوم يف عمري متجذر فيها، وجودي  لآخر 

لأولدي  القدوة  مبثابة  اأر�صي  يف  وثباتي 

واأهايل �صلوان«. ويتابع:” هذه اأر�ص اآبائنا 

منها  نبيع  ل  بالنقود  ملوؤها  لو  واأجدادنا، 

�صنتمرا واحدا، و�صنبقى نعي�ص فيها وناأكل 

اأفديها  حياتنا،  ط���وال  زيتونها  ث��م��ار  م��ن 

بروحي وحياتي واأولدي«.

اإل  اأر���ص��ي،  م�صاحة  ك��ر  ويقول:”رغم 

اأين كنت اأحرثها باأدوات احلراثة القدمية 

وال���ب���غ���ل، واأزرع����ه����ا ب��ال�����ص��ع��ري وال��ك��ر���ص��ن��ة 

وب��ع�����ص اخل�����ص��ار و���ص��ج��ر ال���زي���ت���ون، فل 

زراع��ة وفلحة  �صوى  اآخ��ر  يوجد يل عمل 

الأر�ص«.

�صلطة  ع���م���ال  اأن  داوود  اأب�����و  وي��و���ص��ح 

منذ  يعتدون  الحتلل  بلدية  يف  الطبيعة 

بتجريفها  ي��وم��ي��ا  اأر���ص��ه  ع��ل��ى  ���ص��ه��ر  ن��ح��و 

ب���الآل���ي���ات وب���ن���اء ���ص��ل���ص��ل ح��ج��ري��ة حتت 

حت�صني  بحجة  الح��ت��لل  ���ص��رط��ة  ح��م��اي��ة 

ملمها.

مرات  ع��دة  للمحاكم  داوود  اأب��و  وتوجه 

لإيقاف العتداء على اأر�صه، التي ميتلكها 

وق��دم  ال��ر���ص��م��ي��ة،  والأوراق  ال��ط��اب��و  وف���ق 

العمل،  ع��ن  لإي��ق��اف��ه��م  اإ�صتئنافا  ماميه 

الطبيعة  �صلطة  رد  ينتظر  الق�صاء  ولكن 

ال�صتئناف. على 

واجللو�ص  اأر�صه  اإىل  الذهاب  ويوا�صل 

�صلطة  عمال  ملراقبة  الزيتون  �صجرة  حتت 

ومنعهم  اأر�صه،  يف  عملهم  خلل  الطبيعة 

وي�صري  عليها.  الع��ت��داء  يف  ال��ت��م��ادي  م��ن 

���ص��ج��رة   20 ن��ح��و  ب���اأر����ص���ه  ي��وج��د  اأن����ه  اإىل 

زيتون، ويقطف الزيتون كل عام، وي�صتفيد 

من ثماره وزيته واأولده.

ت��ع��ت��دي  فقال:”  ���ص��ل��ي��م��ا  جن���ل���ه  اأم������ا 

اأر���ص  على  خمتلفة  اإ�صرائيلية  موؤ�ص�صات 

والآث���ار،  والطبيعة  الب�صتنة  منها  وال���دي 

بقوة  يعملون  واح��د  جل�صم  اأذرع  وجميعها 

الحتلل،  وجنود  �صرطة  بحماية  ال�صلح 

ويحمل  م�صلحا  ي��اأت��ي  م��ن��ه��م  ع��ام��ل  وك���ل 

اأن�����ب�����وب ����ص���غ���ري ل����غ����از ال���ف���ل���ف���ل و����ص���ك���ني، 

جرت  اأن��ه  وي�صيف  م�صلحني«.  وبرفقتهم 

بني والده واأفراد العائلة والعمال م�صادات 

الفلفل،  غاز  عليهم  العمال  ور�ص  كلمية، 

باإبعاد  ق���رارا  الح��ت��لل  �صرطة  واأ���ص��درت 

العائلة  ووقعت  الأر����ص،  عن  �صقيقه  جنل 

ع��ل��ى ت��ع��ه��د مي��ن��ع��ه��م م���ن احل���دي���ث معهم 

خلل تواجدهم بالأر�ص. وي�صري اإىل اأنهم 

وافقوا على التوقيع على التعهد خوفا من 

ا���ص��دار ق���رار ب��اب��ع��اده��م ع��ن اأر���ص��ه��م، وم��ا 

زالوا ينتظرون قرار مكمة الحتلل.

تخوف في »إسرائيل« حيال اتخاذ »الجنائية الدولية« قرارا بالتحقيق بجرائم حرب

42  أسيرة بسجون االحتالل يعشن ظروفا اعتقالية صعبة

حماس والجهاد تثمنان رفض إغالق باب الرحمة بالقدس

أكبر معمر بالبلدة ويقّيد كرسيه بسالسل بزيتونة عمرها 200 عام

»األشقر«.. مقدسي متجّذر في أرض سلوان

االنباط - وكاالت

ا�صتبعد رئي�ص الكني�صت الإ�صرائيلي 

مغلقة  اأح��ادي��ث  يف  ليفني”  “يريف 
اإق������دام احل��ك��وم��ة الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة على 

القريبة  ال��ف��رتة  خ��لل  ال�صم  خ��ط��وة 

ال��ق��ادم��ة، ع��ل��ى ���ص��وء حت��ول اله��ت��م��ام 

الأمريكي مل�صاكل داخلية معقدة.

عن  الح��ت��لل  جي�ص  اإذاع���ة  ونقلت 

غريوا  الأمريكان  اإن  قوله  “ليفني” 
م��ن ���ص��ل��م اأول��وي��ات��ه��م ول��ي�����ص��وا ب��ذل��ك 

لتطبيق  ب��ال�����ص��ع��ي  ال�����ص��اب��ق  اله��ت��م��ام 

امل�صاكل  ال�صم، وذلك على �صوء  خطة 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا ال��رئ��ي�����ص 

دونالد ترامب مع اقرتاب النتخابات 

اأ���ص��ه��م��ه. كما  ال��رئ��ا���ص��ي��ة وان��خ��ف��ا���ص 

يف  ح��ال��ي��اً  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  تن�صغل 

اأرقاماً  التي حت�صد  اجلائحة  مواجهة 

قيا�صية.

رئ��ي�����ص  ب������ان  “ليفني”  واأ�������ص������اف 

نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني  الح��ت��لل  ح��ك��وم��ة 

غري معني بالذهاب نحو خطوة ال�صم 

دون التن�صيق مع الأمريكان. وُنقل عن 

“اإفرات”  م�صتوطنة  جمل�ص  رئ��ي�����ص 

ج��ن��وب��ي ب��ي��ت حل���م ب����اأن اخل���لف���ات يف 

�صفوف قادة امل�صتوطنني فوتت فر�صة 

ت��اري��خ��ي��ة ل�����ص��م��ه��ا وب�����ص��ط ال�����ص��ي��ادة 

عليها.

رئيس »الكنيست«: واشنطن غير 
مهتمة بضم المستوطنات حاليًا
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الرحمة”  “باب  انت�صار معركة  ُيكمل  مل 

ع���ام���ه ال����ث����اين ال������ذي ح��ق��ق��ه امل��ق��د���ص��ي��ون 

الإنت�صار  ان��ت��زاع   من  متكنوا  انهم  وخا�صة 

 2019 “�صباط” ل��ع��ام  الــــ22 م��ن ف��راي��ر  يف 

، ل��ي��خ��رج الح���ت���ال م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ص��ب��وع 

اجلاري بقرار من حماكمه ال�صورية باإغاق 

الأق�صى  امل�صجد  داخ��ل  الرحمة  باب  م�صلى 

املحك جمدداً  على  املنطقة  لي�صع   ، املبارك 

يف ظل اإ�صرار الحتال على ال�صيطرة على 

الق�صى.

ال�����ص��ف��ع��ة ال��ت��ي ت��ل��ق��اه��ا الح���ت���ال بفتح 

الرحمة بعد معركة نوعية بني  باب  م�صلى 

اأق��ل من عامني  املقد�صيني والح��ت��ال قبل 

ب��ال��وح��دة وال��رب��اط لتطور الح���داث  جتلت 

وخ��ا���ص��ة ب��ع��د و���ص��ع الح���ت���ال ق��ف��ًا اأم���ام 

ال����درج امل����وؤدي اىل امل��ب��ن��ى واإ����ص���رار امل�صلني 

ع��ل��ى اق��ت��اع��ه وف��ت��ح م�صلى ب���اب ال��رح��م��ة 

ب�صكل كامل، حتى يكون لهم ما اأردوا وتتوج 

جم��ه��ودات��ه��م ب��ف��ت��ح ب����اب ال��رح��م��ة ودخ����ول 

�صاة  واأداء  امل��ب��ن��ى  اإىل  ال��ق��د���س  ج��م��اه��ر 

اجلمعة فيه يوم 22/2/2019، لأّول مرة منذ 

اأغلقته �صرطة الحتال عام 2003. 

رئي�س  ���ص��ري،  ع��ك��رم��ة  د.  ال�صيخ  واأك����د 

امل�صجد  وخطيب  العليا  الإ�صامية  الهيئة 

الأق�صى، ان قرارات الحتال بخ�صو�س باب 

الرحمة متوقعة وقد تكررت يف ال�صابق ومل 

باب  لأن  بها  نلتزم  ومل  اهمية  اي  لها  نعط 

الرحمة قد فتح ولن ُيغلق. واعتر ان قرار 

الحتال الأخر ميثل �صغط على الأوقاف 

لا�صتجابة ملطالب اليهود املتطرفني ونحن 

لن نتنازل عن حقنا يف الق�صى وهذه قرارات 

باطلة  لن نعرتف بها و�صيبقى باب الرحمة 

مفتوحاً .

ا�صتغال  يحاول  الحتال  ان  اىل  واأ�صار 

مرعبة،  خمططات  لتنفيذ  ك��ورون��ا  جائحة 

منها ما �صدر عنه من قرار باإغاق م�صلى 

مبنى ب��اب الرحمة ال��ذي هو ج��زء ل يتجزاأ 

م��ن امل�صجد الأق�����ص��ى. و���ص��دد ���ص��ري على 

اأول���وي���ة مقد�صية،  ال��دف��اع ع��ن الأق�����ص��ى  ان 

والرباط و�صد الرحال للم�صجد اأ�صبح اأكرث 

امل�صتوطنني  ا�صتفزاز  ت�صاعد  ظل  يف  اأهمية 

والأمنية،  ال�صيا�صية  الإ�صرائيلية  واملوؤ�ص�صة 

اإ�صامي خال�س،  الرحمة معلم  باب  فمبنى 

ول عاقة ملحاكم الحتال به.

وا���ص��ار اىل ان اإ���ص��رار الح��ت��ال لإغ��اق 

كني�س،  اإىل  امل��ب��ن��ى  ل��ت��ح��وي��ل  ال��رح��م��ة  ب���اب 

تلبية لأطماع امل�صتوطنني “جماعات الهيكل 

املزعوم”، التي تنوي اإقامة كني�س يهودي يف 

ال�صرقية، وتخ�صي�س مبنى م�صلى  املنطقة 

الرحمة كنواة له.

وك����ان����ت ال���ه���ي���ئ���ات ال���دي���ن���ي���ة يف ال��ق��د���س 

باب  م�صلى  اأن  خاله  اأك���دت  بياناً  اأ���ص��درت 

الرحمة، جزء ل يتجزاأ من الأق�صى املبارك، 

ت��ن��ازل ع��ن ذرة  ه��و للم�صلمني وح��ده��م، ول 

ت��راب منه، رداً على ق��رار حمكمة الحتال 

ب�����اإغ�����اق م�����ص��ل��ى ب�����اب ال����رح����م����ة. وق���ال���ت 

قا�صي  “دائرة  يف  املتمثلة  الدينية  الهيئات 

الق�صاة، والهيئة الإ�صامية العليا، وجمل�س 

الإفتاء  ودار  الإ�صامية،  وال�صوؤون  الأوق��اف 

الإ�صامية  الأوق���اف  “دائرة  القد�س”اإن  يف 

بالقد�س ل تلجاأ اإىل املحاكم الحتالية لأن 

ولي�صت  �صاحية  ذات  لي�صت  املحاكم  ه��ذه 

الهيئة منذ  ذات اخت�صا�س، وهذا ما قررته 

�صهر حزيران/ يونيو عام 1967م«. واو�صحت 

اأن يخ�صع لأي قرار  اأ�صمى من  الأق�صى  ان 

�صادر عن املحاكم على اختاف درجاتها، اأو 

اأي قرار �صيا�صي، وان امل�صلمني ل يقرون ول 

غر  الحتالية  ال��ق��رارات  بهذه  يعرتفون 

القانونية، وبالتايل ل يلتزمون بها.

ال��ق��رارات الحتالية  اأن ه��ذه  واع��ت��رت 

تتعار�س مع حرية العبادة كما تتعار�س مع 

القوانني والأعراف الدولية، حمملة حكومة 

اأي م�ّس  امل�����ص��وؤول��ي��ة ك��ام��ل��ة ع���ن  الح���ت���ال 

بالأق�صى.

وحول الأ�صباب حماولة الحتال املتكررة 

ال�صيطرة على باب الرحمة، قال جمال عمرو 

ملا له من اهمية  القد�س،  املخت�س يف �صوؤون 

كبرة كونة يقع يف قلب الق�صى وهو الباب 

الوحيد املر�صح باأن يفتح بوابتيه الكبرتني 

ال��دخ��ول  للم�صلني  ميكن  حيث  املغلقتني، 

بالبلدة  امل���رور  دون  مبا�صرة  منه  واخل����روج 

القدمية يف القد�س ب�صوارعها ال�صيقة .وبني 

امل��ت��ط��رف��ون ي����رون يف ب����اب ال���رح���م���ة، ط��وق 

املزعوم” واخلطوة  “الهيكل  مل�صروع  النجاة 

الأوىل نحو حتقيق ذلك، فهو الباب الأقرب 

لقبة ال�صخرة . وا�صار اىل ان وجود ما يقارب 

ال��ق��د���س،  يف  م��ت��ط��رف��ة  ي��ه��ودي��ة  منظمة   26

�صاغطة يف اجتاه ال�صيطرة على باب الرحمة 

والذي يعد قلب الق�صى ومقدمة لل�صيطرة 

على الق�صى.

االنباط - وكاالت

الأقمار  التقطتها  اأظهرت �صور جديدة، 

اإثيوبيا  ب��داأ  ال��ث��اث��اء،  ام�س  ال�صطناعية 

عدم  رغ��م  باملياه،  النه�صة  �صد  خ��زان  م��لء 

ال��ت��و���ص��ل اإىل الت����ف����اق م���ع م�����ص��ر، ح��ت��ى 

بر�س”  “ا�صو�صيتد  وكالة  ح�صب  اللحظة، 

اأن  تظهر  ال�صور  ان  واأو�صحت  المريكية. 

�صد النه�صة بداأ بالمتاء.

ومل تتو�صل حتى الآن، دول النيل )م�صر 

حول  �صامل  اتفاق  اإىل  واثيوبيا(  وال�صودان 

اإط��اق  رغ��م  وت�صغيله،  النه�صة،  �صد  م��لء 

املفاو�صات ب�صاأن ذلك.

“رويرتز”، ن�صرت �صوًرا بوا�صطة  وكالة 

يف  النيل  ونهر  لل�صد  ال�صطناعية  الأقمار 

اإثيوبيا.

املفاو�صات  جولة  ف��اإن  م��راق��ب��ون،  ووف��ق 

 11 ب��اءت بالف�صل بعد  ال��ث��اث،  ال��دول  ب��ني 

ي��وًم��ا م��ن امل��ب��اح��ث��ات ال��ت��ي رع��اه��ا الحت���اد 

الفريقي، فيما مل يتم التو�صل اإىل اتفاق.

ويف اإثيوبيا، تنظر ال�صلطات اإىل اأنه حال 

بدء ت�صغيل �صد النه�صة بكامل طاقته، فقد 

65 مليون  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ط��اق��ة  ي���ويف م��ن 

اإثيوبي

واأع�����ل�����ن وزي������ر ال������ري وامل����������وارد امل��ائ��ي��ة 

جولة  اأحدث  انتهاء  عبا�س  يا�صر  بال�صودان 

النه�صة بالتوافق  املفاو�صات ب�صاأن �صد  من 

الأفريقى  لاحتاد  نهائى  تقرير  رف��ع  على 

اأف��ري��ق��ي��ة م�����ص��غ��رة فى  مت��ه��ي��دا لعقد ق��م��ة 

غ�صون اأ�صبوع.

وق�����ال “مت ال���ت���واف���ق ف���ى ن��ه��اي��ة ج��ول��ة 

امل���ف���او����ص���ات ع��ل��ى رف����ع ال��ت��ق��ري��ر ال��ن��ه��ائ��ي 

لرئا�صة الحتاد الأفريقى متهيدا لعقد قمة 

اأف��ري��ق��ي��ة م�����ص��غ��رة«. واأو���ص��ح اأن اخل��رط��وم 

ق��دم��ت م��ق��رتح��ات ت��واف��ق��ي��ة ب�����ص��اأن ن��ق��اط 

اخلاف القانونية والفنية يف مباحثات �صد 

النه�صة بني ال�صودان وم�صر واإثيوبيا.

ال�صوداين  من جانبه، قال وزير الإعام 

ب��دي��ا عن  “ل ح��ل  ���ص��ال��ح  في�صل حم��م��د 

 “ واأ���ص��اف  بال�صد.  يتعلق  فيما  التفاو�س 

البو�صلة  ه��ي  العليا  ال�����ص��ودان  م�صلحة  اأن 

التفاو�صية لنا يف مباحثات النه�صة«.

يوليو اجل��ارى مفاو�صات   3 وب��داأت منذ 

وم�صر  ال�صودان  بني  الفيديو،  تقنية  عر 

برعاية  ال�صد  وت�صغيل  ملء  ب�صاأن  واإثيوبيا 

لاحتاد،  احل��ايل  الرئي�س  اأفريقيا،  جنوب 

وب��ح�����ص��ور مم��ث��ل��ي دول جم��ل�����س الحت����اد 

وم��راق��ب��ني م��ن ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا وال��ولي��ات 

امل���ت���ح���دة والحت�������اد الأوروب���������ي ب��الإ���ص��اف��ة 

لفريق خراء الحتاد، ويت�صبب م�صروع �صد 

ال�����ص��ودان وم�صر  ب��ني  خ��اف��ات  النه�صة يف 

واإثيوبيا.

وتقول اإثيوبيا اإن امل�صروع حيوي لنموها 

القت�صادي، حيث ت�صعي اإىل اأن ت�صبح اأكر 

م�����ص��در ل��ل��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف اإف��ري��ق��ي��ا، 

باأكرث من 6 اآلف ميغاوات.
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ع���ّل���ق���ت ����ص���ل���ط���ات الح�����ت�����ال، ام�������س، 

ع�������ص���رات  ع���ل���ى  “اإخاء”  اإخ�������ط�������ارات 

القد�س  يف  العي�صوية  بلدة  يف  ال��دومن��ات 

“لدولة  م���ل���ك���ي���ت���ه���ا  ب���ح���ج���ة  امل����ح����ت����ل����ة، 

اإ�صرائيل«.

املتابعة  جلنة  وع�صو  النا�صط  واأو�صح 

يف العي�صوية حممد اأبو احلم�س اأن قوات 

“دائرة  م���ن  ط���واق���م  ب��رف��ق��ة  الح���ت���ال 

العي�صوية  اق��ت��ح��م��وا  ا�صرائيل”  اأرا���ص��ي 

الأ�صوار  اإخاء” على  “اخطارات  وعلقوا 

واجل������دارن يف ال���ب���ل���دة، ت��ط��ال��ب ب��اإخ��اء 

الأرا�صي وهدم واإزالة ما عليها من البناء 

“كما  طبيعتها  اإىل  واإع��ادت��ه��ا  والأ���ص��ج��ار 

.1967 كانت”، بحجة ملكيتها منذ عام 

بالخاء  املهددة  الأرا�صي  اأن  واأ�صاف 

ع���ل���ي���ه���ا م����ن���������ص����اآت ����ص���ك���ن���ي���ة، وجت�����اري�����ة، 

وم�صاحات وا�صعة مزروعة بالأ�صجار قبل 

تعود  الأرا�صي  اأن  لفتا  القد�س،  احتال 

ملكيتها لعدة عائات يف البلدة.

ه��ي  الخ������ط������ارات  ه�����ذه  ان  وقال:” 

العي�صوية.«  و�صكان  اأه��ايل  على  لل�صغط 

العمل  ي��ت��م  الأوق����ات  ه��ذه  واأ�صاف:” يف 

واحل������دي������ث ع������ن خ������ارط������ة ه���ي���ك���ل���ي���ة يف 

البناء، لتو�صيع م�صاحة  العي�صوية، 

املهددة  الرا���ص��ي  ب�صم  يطالبون  كما   

اأن ه��ن��اك  ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة، خ��ا���ص��ة  ل��ل��خ��ارط��ة 

وه��ي  ع���ام���ا،   40-30 م��ن��ذ  ق��ائ��م��ة  اأب��ن��ي��ة 

من  اله��ايل  ويحرم  البلدة  لأه��ايل  ملك 

ا�صتخدامها«

اأن  احلم�س  اأب���و  لفت  ثانية  جهة  م��ن 

اخاء”  “اخطار  علقت  الحتال  بلدية 

متهيدا  العي�صوية،  يف  �صكنية  بناية  على 

لهدمها بحجة البناء دون ترخي�س، رغم 

مالكيها لرتخي�صها. حماولت 

»باب الرحمة «.. قرار االحتالل بإغالقه قد ُيشعل المنطقة مجددًا

صور جديدة تظهر بدء ملء خزان سد النهضة بالمياه

االحتالل يعلق »اخطارات اخالء« على عشرات الدونمات بالعيسوية

 الفرقاء يتوافقون على رفع تقرير نهائى لالتحاد االفريقى

حقل ألغام يفاجئ مسلحين أطلقتهم 
قاعدة أمريكية في سوريا 

االنباط - وكاالت

التابعني  امل�صلحني  م��ن  ع���دد  اع���رتف 

الإره���اب���ي،  الثورة”  “مغاوير  ل��ف�����ص��ي��ل 

ال�����ص��وري القب�س  األ��ق��ى اجل��ي�����س  ال��ذي��ن 

بيانات  جمع  كانت  مهمتهم  ب��اأن  عليهم، 

ع��ن م��واق��ع رو�صية واإي��ران��ي��ة و���ص��وري��ة يف 

ال�صرق ال�صوري.

وك�����ص��ف الإره����اب����ي����ون امل���ح���ت���ج���زون يف 

���ص��وري��ا اأن��ه��م ج��م��ع��وا ب��ي��ان��ات ع��ن م��واق��ع 

التق�صي  جمموعة  تاألفت  حيث  رو�صية، 

من ثمانية كانوا متورطني يف التهريب. 

وق�����ال امل��ق��ات��ل��ون وه����م م���ن جم��م��وع��ة 

م���رك���زه���ا  ال����ت����ي  الثورة”  “مغاوير 
ال��ت��ن��ف،  منطقة  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��اع��دة 

األغام  بحقل  وقوعهم  بعد  اعتقالهم  ومت 

وم��ق��ت��ل ع���دد م��ن��ه��م ومت��ك��ن��ت وح����دة من 

ونقلهم  اعتقالهم  م��ن  ال�����ص��وري  اجلي�س 

معلومات  جمعوا  اإنهم  تدمر  مدينة  اإىل 

عن مواقع رو�صية.

املعتقلني  الثاثة  امل�صلحني  اأحد  وقال 

�صبعة  ثمانية:  من  تتكون  “جمموعتنا 
م��ق��ات��ل��ني وم��ر���ص��د واح����د ي��ه��رب وي��ن��ق��ل 

اأن  اإىل  ا  اأي�صً واأ�صار  وامل��خ��درات«.  الأف��راد 

امل��ج��م��وع��ة رك��ب��ت دراج����ات ن��اري��ة لإك��م��ال 

املهمة ولكنها وقعت يف حقل األغام.

قتلوا  اأ�صخا�س  عدة  اأن  الإرهابي  واأكد 

ال��ط��ري��ق  �صللنا  “لقد  ل��غ��م:  ان��ف��ج��ار  يف 

اأ�صرنا،  اأين نذهب. ثم مت  اإىل  ومل نعرف 

واأخذتنا القوات ال�صورية اإىل هنا«

من املعروف اأن العمل ال�صينمائي املتميز، يحتاج اإىل كاتب �صيناريو متمر�س وذو خيال 

وا�صع وطاقم متثيلي يوؤدي الدور بحرفية �صمن الن�س املكتوب »املقد�س« ول يخرج عنه اإل 

يف احلالت الإبداعية، وملخرج له باع طويل يف العمل ال�صينمائي ي�صتطيع اأن يجذب اجلمهور 

اإىل اأحداث قد ل تكون موؤثرة يف العمل، اإل اأن الهدف منها هو ت�صتيت املتابع بطريقة ذكية 

عن املحور الرئي�س للعمل. 

وكل هذا الفريق ل يكتمل اإل بوجود »كومبار�س« غر معروف، وقد ل يظهر اإل مب�صهد 

واحد مهمته اإ�صافة مل�صات فنية للعمل قد يرف�صه ممثلون كبار ملا حققوه من �صهرة وا�صعة .

ما نعي�صه اليوم يف »الهلولولو« ما هو اإل عمل �صينمائي على اأعلى م�صتوى من احلرفية 

»الهولولويل«،  ال���وزراء  جمل�س  يخطه  ال��ذي  املتقن  ال�صيناريو  كتابة  بداية من  وال��دق��ة، 

مرورا بالتمثيل احلريف الذي ميار�س حتت قبة الرملان »الهلولويل« من قبل نوابه، اإنتهاء 

ي�صتحقان  اللذان  النيابي  واملجل�س  الوزراء«الهلولويل«  امل�صرتك ملجل�س  املتمر  بالإخراج 

عليه دون اأدنى �صك وبا اأية مناف�صة جائزة الأو�صكار لإف�صل اإخراج. 

هذا العمل ال�صينمائي والتي تدور اأحداثه حول �صعب اأقنعوه باأنه با موارد اقت�صادية 

�صواء كانت نفطية، مائية، جيولوجية وغرها الكثر،  بدوره يقوم هذا ال�صعب بالعمل نهارا 

وليا كادحا مقاوما ظروفه املعي�صية ال�صعبة من اأجل لقمة العي�س الكرمية وطمحاً باأن 

حتميه من �صر الفقر املقيت وتبعاته.  اإل اأنه يف النهاية اأكت�صف اأن �صقاءه يف الدنيا وتردي 

احلال، مل يكن اإل ب�صبب وباء لأخطاء اقت�صادية مدرو�صة كانت اأو غر مدرو�صة اقرتفتها 

حكومته »الهلولولية« ومل جتد خرا من جيبه لدفع فاتورة هذا النهج امل�صتمر يف خطط 

احلكومات »الهلولولية« املتعاقبة، وكما يقول املثل ال�صعبي »من مثلك يا ابن عمي تروح 

والطبق فا�صية وترجع والطبق مملي »

 احلكومة«الهلولولية« التي و�صعت خطط اقت�صادية ل مثيل لها بهدف حتفيز القت�صاد 

الوطني، اأدت كنتيجة حتمية لتحرير ال�صلع واإىل غاء الأ�صعار ب�صكل خيايل، مما اأدى اإىل 

توجيه �صهام جديدة للطبقة الو�صطى التي تتا�صى روي��دا روي��دا وت��ردي و�صع الطبقة 

الفقرة وزيادة ن�صبها .

املواطن »الهولويل« ل يجد وظيفة تتنا�صب مع معي�صته وتوؤمن له قوت عياله، ومل يعد 

قادرا على التمتع بكرامته التي لطاملا تغنى بها  ولول اأنه يجل وطنه ويدافع عن ثراه بدمه 

والعهد الذي قطعه على نف�صه باأن يقدم الغايل والنفي�س من اأجل رفعة وطنه لكان جمرى 

الأمور هنا اأتخذت منحنى اأخر قد ل يتوقعه الكثر. 

يا حكومة »الهلولولو« ماذا قدمت لرعاياِك غر التعب والهم و�صياع امل�صتقبل وماذا قدم 

لك ال�صعب �صوى ال�صر وال�صر وال�صر ¡¡ 

ل�صان حاله �صابرون ول ن�صكو حالنا اإل قليا ومهما جترعنا من مرار يف وطننا تبقى 

وطنيتنا �صاخمة كاجلبال، مت�صائا يف �صوؤال مل ينبثق من بطون كتب الإقت�صاد للجهات 

املخت�صة، ول من تو�صيات مراكز القت�صاد العاملية  �صوؤال يرتدد يف كل بيت »هولويل«، ويلهج 

به ال�صغر قبل الكبر اإىل متى تظن احلكومة »الهلولولية« اأن ال�صعب �صي�صر¡¡¡

عمرالكعابنة

األوسكار االقتصادي 
»الهلولولي«

االنباط - وكاالت

وج�����ه الأ������ص�����رى يف ����ص���ج���ون الح�����ت�����ال، ام�����س 

ال���ث���اث���اء، ر���ص��ال��ة خ��ا���ص��ة ع���ن الأ����ص���ر ك��م��ال اأب���و 

ال���ذي ي��واج��ه ال�ّصجان وال�����ص��رط��ان وف��رو���س  وع��ر 

“كورونا«.
وط��ال��ب��وا اأح�����رار ال���ع���امل وامل��وؤ���ص�����ص��ات ال��دول��ي��ة 

واحلقوقية بال�صغط على حكومة الحتال لإنقاذ 

حياة ااأبو وعر، وتاليا اهم ما جاء يف الر�صالة:

الأ�صر كمال اأبو  حياة  اأنقذوا  العامل،،،  “اأحرار 
وعر

ع����امل  يف  وال����ع���������ص����ري����ن،  ال������واح������د  ال�����ق�����رن  يف 

الدميقراطية وحقوق الإن�صان... ميوت الأ�صر اأبو 

اأعني  عن  بعيداً  �صديد،  وب��طء  وع��ر، ب�صمت رهيب 

ي�صمع  اأحد  الحتال، حيث ل  �صجون  الكامرا يف 

الأنفا�س،  و�صيق  ال�صوت  ح�صرجة  اأو  امل��وت،  �صهقة 

عقاب،  دون  اجل��رمي��ة  �صتمر  م���رة،  ك��ل  يف  كما  اإذن 

وكاأن �صيئاً مل يكن..!

اأبو وعر الأ�صر الإن�صان لي�س جمرد رقم يح�صبه 

اجل����اد، ه��ا ه��و ب��اأن��ف��ا���ص��ه الأخ�����رة ي��ق��رع ج���دران 

ال�����ص��م��ر ال��ع��امل��ي، ي�����ص��ارع امل����وت وح���ي���داً، ج�صده 

حما�صر بخايا ال�صرطان القاتلة، مثلما يفتك به 

كورونا اأي�صاً، ... يتاأمل... ي�صرخ عالياً ل ترتكوين 

وح��ي��داً يف زن��ازي��ن امل���وت وال��رط��وب��ة...ف��ا ي�صمع 

لاأ�صف، �صوى �صدى الوجع والأمل.. يحت�صر، دون 

العاج  يف  احل��ق  اأقلها  احلقوق،  باأب�صط  يحظى  اأن 

فهو  اأ�صر،  وهو  امل�صتحيل  ي�صارع  وحيداً  املنا�صب، 

ال�صاهد وهو ال�صهيد على جرمية الحتال، مثلما 

يدفعه  ال��ذي  الثمن  فظاعة  على  اأي�صاً،  كذلك  هو 

الأ�صرى، جّراء الإهمال الطبي املتعمد.

اأبو وعر، الآن يرقد مقيداً على فرا�س املر�س..

يتلّوى اأملاً بني احلياة واملوت، وهو اإىل الأخر اأقرب، 

اأن���ه م�صاب  ال�����ّص��ج��ان واأغ���ال���ه، م��ع  م��ق��ي��داً بحقد 

بال�صرطان وبفرو�س كورونا يف اآن معاً، يتاأمل ب�صدة، 

نعم.. لكنه ي�صت�صرخ العامل احلر، فما زال يراهن 

على قيم احلرية والعدالة وحقوق الإن�صان..

 ويبحث عن �صمر الإن�صانية احلي، يف التطور 

ال��ق��ي��م��ي واحل���������ص����اري والإن���������ص����اين ل���ك���ل ���ص��ع��وب 

اآن  اأم��ا  مت�صائًا:  العامل  اأح��رار  ينادي  الأر�����س،... 

الأوان، لتحريري من قيودي اخلم�صة دفعة واحدة 

املتوا�صل  العتقال  قيد  الأول:  الأوان..  فوات  قبل 

منذ 18 عاماً. الثاين: قيد الإ�صابة بال�صرطان منذ 

ب�صعة اأعوام يف زنازين املوت. الثالث: قيد الإ�صابة 

ال�صجان.  اأي��دي  على  اأي��ام  ب�صعة  ب”كورونا” منذ 

الفتاك،  املر�س  النحيل جّراء  قيد ج�صدي  الرابع: 

املتتالية.  الكيماوي  جرع  جراء  الأ�صعف  ومناعتي 

اخل��ام�����س: ق��ي��د خ���ويف امل��ت��زاي��د ح���د ال��ي��ق��ني، من 

منذ  ا�صت�صهدوا  اأ���ص��رى  بثمانية  القريب  التحاقي 

الإهمال  جراء  الحتال،  �صجون  يف  املن�صرم  العام 

الطبي املتعمد.

اأح������رار ال����ع����امل...ل ت���رتك���وا الأ����ص���ر اأب����و وع��ر 

وحيداً مع قيوده اخلم�صة، لأن يف ا�صتمرارها موته 

العامل،  ي�صمت  اأن  العار  من  األي�س  اإذن،  املحقق... 

النهار؟! وعليه،  على جرمية قتل متعمد يف و�صح 

الحتال،  حكومة  على  ن�صغط  كي  معاً،  لنتحرك 

لإنقاذ حياته، فالعامل احلر اأمام امتحان حقيقي... 

الأ�صيلة،  الإن�����ص��ان  وح��ق��وق  لقيمة  ينت�صر  اأن  اإم��ا 

اأبو وعر، فري�صة للمر�س والإهمال  اأن يرتك  واإما 

وال��ن�����ص��ي��ان.. اأب�����و وع����ر ي���ن���ادي���ك���م... ي���راه���ن على 

قيمكم... ي�صت�صرخ اإن�صانيتكم.. فهل من جميب؟!

األسرى يطالبون العالم بإنقاذه..ال تتركوا أبو وعر وحيدًا مع قيوده الخمسة
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 انطالقه رحلة الجليل لمنافسات الدرجه االولى

 انطالق وديات فريق الوحدات

 منتخبات المبارزة تواصل تدريباتها

 زيدان يريد الفوز باللقب
مدريد – وكاالت

اأب������دى ال��ف��رن�����س��ي زي����ن ال���دي���ن زي����دان 

امل����دي����ر ال���ف���ن���ي ل����ري����ال م����دري����د، ���س��ع��ادت��ه 

���س��م��ن  غ���رن���اط���ة،  ع��ل��ى   ،1-2 ب��االن��ت�����س��ار 

م���ب���اري���ات اجل���ول���ة 36 م���ن ال��ل��ي��ج��ا. وق���ال 

�سحيفة  نقلتها  ت�سريحات  خ��ال  زي��دان، 

جيد  ب�سكل  لعبنا  “لقد  الإ�سبانية:  ماركا 

مثرية  وب��ط��ري��ق��ة  الأول،  ال�����س��وط  يف  ج���ًدا 

لكن  ال��ك��رة،  على  ال�ستحواذ  يف  لاإعجاب 

ال�����س��وط ال���ث���اين ك���ان اأ����س���واأ ل��ك��ن اخل�����س��م 

هذا  يف  اأ���س��ي��اء  “لتحقيق  واأردف:  لعب”. 

وت�ستمر  ق��ل��ي��ا  ت��ع��اين  اأن  ي��ج��ب  ال�����دوري 

بهذا  فخورين  نكون  اأن  وعلينا  كمجموعة، 

“ال�سرخة بعد �سافرة  الفريق”. واأ�ساف: 

ولأن  �سعيًدا،  كنت  لأنني  �سرخت  النهاية؟ 

كرة القدم معاناة، ومن الطبيعي اأن اأ�سرخ 

لأنها كانت 3 نقاط مهمة للغاية، و�سرخت 

لأخ�����ر ال���اع���ب���ن ب���اأن���ه���م ق���دم���وا م���ب���اراة 

“هازارد؟  وتابع:  �سعيد بهم”.  واأنا  رائعة، 

على  ويجب  بالفريق،  تتعلق  اأ�سياء  هناك 

ليلعب،  مت��ام��ا  ج���اه���ًزا  ي��ك��ون  اأن  ال��اع��ب 

 ،%100 ب��ن�����س��ب��ة  ج���اه���ًزا  ي��ك��ن  وه�������ازارد مل 

واأمره ُمعقد بع�ض ال�سيء، لكنني اأمتنى اأن 

الفريق”.  مل�ساعدة  اخلمي�ض  جاهًزا  يكون 

وه��ذه هي  بعد،  باللقب  نفز  “مل  ووا���س��ل: 

احلقيقة، ونحن �ُسعداء للغاية، لكن يتبقى 

يف  بالليجا  “التتويج  واختتم:  نقاط”.   6

املو�سم،  ن��ب��داأ  عندما  �ستيفانو؟  دي  ملعب 

نريد الفوز باللقب، لكننا مل نحققه بعد«.

االنباط – اربد

ال��ك��روي بخطوات  اجلليل  ف��ري��ق  ي��ب��دا   

واث��ق��ة ل���س��ت��ع��ادة ب��ري��ق ال����س���واء وي�����س��ده 

احلنن للعودة �سريعا اىل دوري املحرتفن 

املو�سم  اي يف  م��وا���س��م   7 ق��ب��ل  ال���ذي ودع���ه 

2011 يف ظ��ل دع���م واه��ت��م��ام من  ال���ك���روي 

ا����س���ب���اب  ك���اف���ة  ل���ت���وف���ري  الدارة  جم���ل�������ض 

بو�سلته  يوجه  الذي  الفريق  ملهمة  النجاح 

ال�سعب  “املظاليم”  ق��ي��د  م��ن  للتخل�ض 

وامل����و�����س����ح ب���ال���ف���رق ال���ق���وي���ة وال���ط���احم���ة 

امل��ح��رتف��ن  دوري  م�����س��اف  اىل  ل��ل��و���س��ول 

لكرة القدم يف املو�سم املقبل بح�سب ما اكده 

ح�سان.  اب��و  با�سل  القدم  ك��رة  جلنة  رئي�ض 

ال��ذي  الفني  اجل��ه��از  اف��ك��ار  ووف���ق  اجلليل 

وي�ساعده  ال��ع��اون��ة  ح�سن  امل���درب  ي��ق��وده 

يا�سر العمري ومدرب حرا�ض عمر دويكات 

واملعالج  خروب  ابو  حممد  الفريق  واداري 

ال�ستعداد  قريبا  يبا�سر  منا�سره.  ع��ن��ان 

ب��ت��دري��ب��ات  “املظاليم”  دوري  مل��ن��اف�����س��ات 

ال��ف��ن��ي ر���س��اه  اب���دى اجل��ه��از  مكثفة ح��ي��ث 

النادي  ادارة  لدى  وال�سرار  احلما�ض  عن 

وال��اع��ب��ن ل���س��ت��ع��ادة م��ك��ان��ة ال��ف��ري��ق بن 

الداره  �سعي  على  اأك��د  ح�سان  اب��و  ال��ك��ب��ار. 

لل�سعود  اجل����اد  ل��ل��ع��م��ل  ال��ف��ري��ق  وحم��ب��ي 

الثالثه  للمره  املحرتفن  لدوري  بالفريق 

اىل  م�������س���ريا  و2011   1995 ع����ام����ي  ب���ع���د 

بالتعاون  ال��ق��دم  ك��رة  وجلنة  الداره  �سعي 

وال��ت��ن�����س��ي��ق ال��ت��ام م��ع اجل��ه��از ال��ف��ن��ي على 

اأ�سحاب  العديد من الاعبن  التعاقد مع 

وخطف  ال��ف��ري��ق  ق���درات  لتعزيز  اخل���رات 

اأح���د ب��ط��اق��ت��ي ال�����س��ع��ود ل����دوري ال���س��واء 

املهاجره  الطيور  با�ستعادة  اجلليل  وجن��ح 

وم�سطفى  علي  عامر  امثال  النادي  اأبناء 

اب���و ع��ق��ل و�سهيب  اب���و م�����س��ام��ح وحم��م��ود 

ال��اع��ب��ن  م��ع  للتوقيع  ا���س��اف��ة  ال��وه��ي��ب��ي 

من  الفريق  �سعود  يف  دور  لهم  كان  الذين 

الدرجه الثانيه لاوىل املو�سم املا�سي مثل 

حممد �ساحن وحممد الطوالبه وحممد 

اب���و ع��ي��د ا���س��اف��ة اىل ال��اع��ب��ن اأ���س��ح��اب 

ال�سقري  م��ث��ل حم��م��د  ال��ك��ب��ريه  اخل����رات 

وها�سم  ال�سديفات  واإياد  �سعده  ابو  واحمد 

ال���دي���ك وع���م���ار خ��را���س��ق��ه ول���ي���ث م��ق��اب��ل��ه 

وفار�ض  جنيدات  وحممد  ارميات  وق�سي 

دوج�����ان. و���س��دد اب���و ح�����س��ان ع��ل��ى ���س��رورة 

حقيقيه  فر�سه  ال�سباب  الاعبن  اعطاء 

لك���ت�������س���اب اخل������رات وال����ت����ج����ارب ال��ف��ن��ي��ه 

م�سريا لوجود عدد من الاعبن املوهوبن 

يحي  ام��ث��ال  العمرية  ال��ف��ئ��ات  ف��رق  �سمن 

جميل  اب��و  ويو�سف  الوهيبي  وعمر  بخيت 

وعمار  كوامله  وا�سامه  ابوها  �ست  واحمد 

وعلي  اجلاعوين  الرحمن  وعبد  احل�سري 

اب���و زري����ق وع���م���رو خ��ال��د وع���ام���ر ���س��دي��ده 

�سعوبه  اىل  ح�����س��ان  اب���و  ون����وه  وغ���ريه���م. 

ال��و���س��ع امل����ايل ل��ان��دي��ه وخ�����س��و���س��ا بعد 

تعمل  النادي  ادارة  ان  موؤكا  كرونا  جائحه 

ب��ج��دي��ة اك����ر ل��ت��ذل��ي��ل ك���اف���ة ال�����س��ع��وب��ات 

الفريق  م�سرية  تواجه  قد  التي  والعقبات 

لنطاقه  الفريق  معدات  تامن  مت  حيث 

ال�ستعدادات مطلع �سهر اب �سمن برنامج 

اقامة  يتخلله  الفني  اجلهاز  و�سعه  مكثف 

مع�سكر تدريبي داخلي وخو�ض العديد من 

نقاط  وو�سع  لا�ستفاده  الوديه  املباريات 

ان  وب��ن  ال�سعف.  ن��ق��اط  ومعاجلة  ال��ق��وه 

النادي خاطب مهاجم على �سويه عاليه يف 

حمرتفن  م��ع  بالتعاقد  ال�سماح  مت  حالة 

مهاجم  م��ع  الت��ف��اق  �سيتم  ي�سمح  مل  واذا 

حم��ل��ي ���س��اح��ب خ���رات ك��ب��ريه. ويف ختام 

دعم  ���س��رورة  على  ح�سان  اب��و  اك��د  حديثه 

ال�سركات واملوؤو�س�سات لانديه وان�سطتتها 

الأمر الذي مينح هذه النديه القدرة على 

م�سريتها. موا�سلة 

االنباط – عمان

انطلقت م�ساء ام�ض الول مرحلة العداد 

ملباريات  ا�ستعدادا  ال��وح��دات  لفريق  الثانية 

ال�����دوري ع���ر امل���ب���اري���ات ال���ودي���ة م���ع ال��ف��رق 

احل�سن  م��ع  ال��وح��دات  ت��ع��ادل  ح��ي��ث  املحلية 

1-1 يف امل���ب���اراة ال���ودي���ة ال��ت��ي  ب��ن��ت��ي��ج��ة  اإرب����د 

املواجهات  اأوىل  البرتاء، يف  جرت على ملعب 

مناف�سات  ل�ستكمال  ا�ستعدادا  التح�سريية 

يلعب  ح��ي��ث  ال���ق���دم،  ل��ك��رة  امل��ح��رتف��ن  دوري 

ال�سهر   3 الث��ن��ن  ي��وم  ال�سلط  م��ع  الأخ�����س��ر 

اإربد  احل�سن  وتقدم  �ستاد عمان.  على  املقبل 

اأن يدرك  ال��داوود قبل  ب��ال  اول عن طريق 

يزن العرب التعادل للوحدات.و�سهدت املباراة 

�سلباية  زياد  القدم  كرة  ن�ساط  مدير  ح�سور 

اأبو حميد، ولعبت  وع�سو جمل�ض الإدارة زيد 

املباراة على 3 اأ�سواط مدة كل منها 30 دقيقة.

وبداأ الوحدات الذي كان الطرف الف�سل، 

املناف�ض  ال��ف��ري��ق  م��ع حم����اولت ج��ري��ئ��ة م��ن 

ال��ف��اخ��وري  ع��ب��داهلل  م��ن  ك��ل  �سمت  بت�سكيلة 

اإىل جانب طارق خطاب ودانيال عفانة و�سليم 

ول��ع��ب��ت يف منطقة  ���س��ل��ب��اي��ة،  وف���را����ض  ع��ب��ي��د 

ال��و���س��ط رج��ائ��ي ع��اي��د وف����ادي ع��و���ض وي��زن 

ثلجي و�سالح راتب اإىل جانب ثنائي الهجوم 

هذه  ولعبت  �سلباية.  و�ساهر  ال�سيفي  ه�سام 

وم��ن��ت�����س��ف  الأول  ال�����س��وط  خ����ال  الأ����س���م���اء 

10 لع��ب��ن  ي��دخ��ل  اأن  ال��ث��اين ق��ب��ل  ال�����س��وط 

دفعة واحدة يتقدمهم احلار�ض فرا�ض �سالح 

دي��ارا، حممد  العرب، عبداهلل  يزن  وكل من: 

ال���دم���ريي، م��ع��اذ ال���ع���م���وري، اح��م��د ط��ن��و���ض 

العزيز  عبد  اجلوابرة،  اإبراهيم  يو�سف،  ،فهد 

نداي، اأحمد �سمري.

االنباط – عمان

ت���وا����س���ل م��ن��ت��خ��ب��ات��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��ب��ارزة 

داخل مقر الحتاد مبدينة احل�سن  تدريباتها 

لل�سباب بعد عودة الن�ساط الريا�سي وا�ستعداداً 

ل���س��ت��ك��م��ال ال���ب���ط���ولت امل��خ��ت��ل��ف��ة. وت���ت���درب 

والأعمار  الأ�سلحة  جلميع  الوطنية  املنتخبات 

واملكون  الفني  قيادة اجلهاز  يومي حتت  ب�سكٍل 

م��ن امل��درب��ن ، ع��ودة ال��ف��اع��وري واأن�����ض الكايد 

فرج  وحممد  عا�سي  اأب��و  وب�سار  القنة  وح�سان 

البدنية حممد  اللياقة  زمع ومدرب  اأبو  وعلي 

تعوي�ض  اإىل  الفني  ي�سعى اجلهاز  جوهر حيث 

ف����رتة ت���وق���ف ال���ت���دري���ب���ات اجل��م��اع��ي��ة ب�����س��ب��ب 

للياقة  الكاملة  ال���س��ت��ع��ادة  ج��ان��ب  اإىل  احل��ظ��ر 

ال��اع��ب��ن وه��و م��ا اأك���ده حكم اخل��ال��دي اأم��ن 

حديثه  خ��ال  ل��ل��م��ب��ارزة  الأردين  الحت���اد  �سر 

اخلالدي  حكم  وقال  الأردنية.  الأوملبية  للجنة 

:” خال فرتة احلظر كانت تدريباتنا تتم من 

الأجهزة  وكانت  املرئي  الإت�سال  تقنية  خ��ال 

والاعبات  الاعبن  ُتتابع  لدينا  التدريبية 

ُينا�سب  ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج  ب��ا���س��ت��م��رار وو���س��ع��ت 

على  املحافظة  اإىل  وي��ه��دف  املا�سية  ال��ظ��روف 

واأ���س��اف  لاعبن”.  وال��ف��ن��ي  ال��ب��دين  الأداء 

اأك��ر  ب��ع��د  ال��ري��ا���س��ي  ال��ق��ط��اع  ع����ودة  “ ب��ع��د 
م���ن ���س��ه��ري��ن م���ن ال��ت��وق��ف ع����ادت ت��دري��ب��ات��ن��ا 

بالكامل  تعقيمه  مت  وال����ذي  الحت����اد  م��ق��ر  يف 

ال��وق��ائ��ي��ة  ب��ك��اف��ة الإج����������راءات  ومت الل����ت����زام 

ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة وق���ررن���ا يف 

�سكل  على  التدريبات  ُتقام  اأن  امل��ب��ارزة  احت��اد 

الاعبن”.  من  معينة  وب��اأع��داد  جمموعات 

واأ�سار اخلالدي اإىل اأن الحتاد بداأ يف تعديل 

تاأجلت  التي  البطولت  واإعادة جدولة  خطته 

ب�سبب فريو�ض كورونا

االنباط – عمان

ع��ق��د احت����اد ك���رة ال���ق���دم ور����س���ة عمل 

ملراقبي املباريات واملن�سقن الإعامين، 

ل�������س���رح اآل�����ي�����ة ال���ع���م���ل خ������ال ال���ف���رتة 

ال���ق���ادم���ة، ق��ب��ي��ل ا���س��ت��ئ��ن��اف م��ن��اف�����س��ات 

2020.وتخلل اللقاء الذي اأ�سرف  املو�سم 

عليه نائب مدير دائرة امل�سابقات حممد 

م��ن��ك��و، ���س��رح��ا ت��ف�����س��ي��ل��ي��ا ل��ل��روت��وك��ول 

املناف�سات،  خال  �سيتبع  ال��ذي  ال�سحي 

اإىل ج��ان��ب ا���س��ت��ع��را���ض ك��اف��ة اإج�����راءات 

امل��ب��اري��ات.  تنظيم  يف  ال��ع��ام��ة  ال�����س��ام��ة 

2020 عر  ال���ك���روي  امل��و���س��م  وي�����س��ت��اأن��ف 

ال�سهر  من  الثالث  يف  املحرتفن،  دوري 

خمتلف  بدء  ذلك  يعقب  ان  على  املقبل، 

ب�سكل تدريجي. البطولت 

االنباط – عمان

عمان  ج��زاء  �سلح  حمكمة  حكمت 

زه��ران(  )ع��دي  عليه  امل�ستكى  ب��اإدان��ة 

بجرم  الفي�سلي  ال��ن��ادي  يف  ال��اع��ب 

واحلكم  للحياء  م��ن��اف  بفعل  ال��ق��ي��ام 

ع���ل���ي���ه ب���احل���ب�������ض ����س���ه���ر و ال���ر����س���وم 

وال��ر���س��وم،  دي��ن��ار   )200( وال��غ��رام��ة 

ون���ظ���را لإ���س��ق��اط امل�����س��ت��ك��ي )ي��و���س��ف 

ال�سقور( ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته 

رئي�ض نادي الوحدات الريا�سي حقه 

بحقه  العقوبة  تخفي�ض  ال�سخ�سي 

ل��ت�����س��ب��ح احل��ب�����ض ا���س��ب��وع وال��ر���س��وم 

وقد  والر�سوم  دينار   )50( والغرامة 

ثبت  ب��ع��دم��ا  ه��ذا  املحكمة  ح��ك��م  ج��اء 

لها قيام امل�ستكى عليه )عدي زهران( 

عورته  وك�سف  واإنزاله  �سرواله  بخلع 

اأم����ام ج��م��ه��ور ف��ري��ق ال���وح���دات وق��د 

املاحقة  وج��رت  ال�سبط  تنظيم  مت 

يذكر اأن الفقرة )1( من املادة )320( 

ما  تن�ض على  ال��ع��ق��وب��ات  ق��ان��ون  م��ن 

تزيد  ل  مدة  باحلب�ض  )يعاقب  يلي: 

مائتا  م��ق��داره��ا  وب��غ��رام��ة  �سنة  ع��ل��ى 

دي����ن����ار ك����ل م����ن ف���ع���ل ف���ع���ا م��ن��اف��ي��ا 

للحياء او اأبدى اإ�سارة منافية للحياء 

او  ع���ام  اأو يف جم��ت��م��ع  ع���ام  م��ك��ان  يف 

مكان  يف  كان  ملن  معها  ميكن  ب�سورة 

عام ان يراه(

االنباط – عمان

ال����رز رئ��ي�����ض  اأب����و  اأ.د ح�����س��ن  ت���اب���ع   

ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة الأردن����ي����ة ب��رف��ق��ة 

الأم����ن ال��ع��ام الن�����س��ة م��ه��ا ال��رغ��وث��ي 

ت���دري���ب���ات م��ن��ت��خ��ب ال���ن���ا����س���ئ���ن ب��ك��رة 

ال���ط���اول���ة م�������س���اء الإث����ن����ن يف جم��م��ع 

املعوقن.  الأمري رعد بن زيد لريا�سة 

وث���م���ن اأب������و ال������رز ج���دي���ة ال���ت���دري���ب���ات 

واحل���ر����ض ع��ل��ى ا���س��ت��م��راري��ت��ه��ا يف ظل 

ال���ظ���روف ال�����س��ع��ب��ة ال��ت��ي ت��ع��اين منها 

ال���ري���ا����س���ة وال���ري���ا����س���ي���ن ب���وج���ه ع���ام 

منتخب  وك��ان  ك��ورون��ا.  جائحة  ب�سبب 

املدرب  با�سر تدريباته بقيادة  النا�سئن 

اأبو  حممد  وم�ساعده  ال�سلتوين  هارون 

ف��رح��ة م��ط��ل��ع ال�����س��ه��ر احل����ايل وي�����س��م 

املنتظر  ال���واع���دة  ال��ع��ن��ا���س��ر  ع���ددا م��ن 

الباراملبية  الأل��ع��اب  دورة  يف  م�ساركتها 

�ست�ست�سيفها  التي  للنا�سئن  ال�سيوية 

مملكة البحرين العام القادم.

 ورشة عمل لكوادر اتحاد الكرة

 الحبس لالعب الفيصلي زهران

تدريبات طاولة الناشئين البارالمبي تتواصل
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االنباط- عمان 

وب��ل��دي��ة  الأردن  زي����ن  ���ش��رك��ة  اأب����رم����ت 

ال���زرق���اء ال���ك���رى ال���ي���وم ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون 

للمنازل  ال�شوئية  الألياف  �شبكة  لتمديد 

ال��زرق��اء  بلدية  مناطق  وت��زوي��د  )ف��اي��ر( 

والإنرتنت  الت�شالت  تكنولوجيا  باأحدث 

املناطق  ن��ط��اق  ولتو�شيع  ال�����ش��رع��ة،  ع���ايل 

امل���غ���ط���اة ب���خ���دم���ة زي�����ن ف����اي����ر ل��ت�����ش��م��ل 

حمافظات ومناطق جديدة.

�شركة  مقر  يف  التفاقية  توقيع  وجرى 

الكرى  ال��زرق��اء  بلدية  عن  ووقّعها  زي��ن، 

رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة امل��ه��ن��د���س ع��م��اد امل��وم��ن��ي، 

فهد  التنفيذي  رئي�شها  زي��ن  �شركة  وع��ن 

اأع�شاء جمل�س  اجلا�شم، بح�شور عدد من 

البلدية ومدراء زين التنفيذيني.

ومب����وج����ب الت���ف���اق���ي���ة، ����ش���ت���ق���وم زي���ن 

ال��زرق��اء  بلدية  ���ش��وارع  اأع��م��دة يف  برتكيب 

ل��غ��اي��ات ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف ت��ق��دمي خ��دم��ات 

الت���������ش����الت ومت����دي����د ���ش��ب��ك��ة الأل����ي����اف 

ال�����ش��وئ��ي��ة ل��ل��م��ن��ازل )ف���اي���ر( يف امل��ن��اط��ق 

للبلدية. التابعة 

اأ�شافت  قد  زي��ن  تكون  اخلطوة  وبهذه 

�شُتغطى  جديدة  كمنطقة  ال��زرق��اء  بلدية 

ب���خ���دم���ة الأل�����ي�����اف ال�������ش���وئ���ي���ة ل��ل��م��ن��ازل 

ال��ر���ش��ي��ف��ة،  ب��ل��دي��ة  اإىل ج���ان���ب  )ف���اي���ر( 

داخ���ل  امل���غ���ط���اة  امل���ن���اط���ق  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

اإىل  ع��دده��ا  و���ش��ل  وال��ت��ي  ع��م��ان  العا�شمة 

ت�����ش��م��ل: اخل����ال����دي����ن، ودي����ر  44 م��ن��ط��ق��ة 

والنخيل،  را���ش��د،  الأم���ر  و�شاحية  غ��ب��ار، 

وعبدون  ال�شمايل،  وعبدون  وال�شويفية، 

اجلنوبي، والكر�شي، وتالع العلي ال�شمايل، 

وت������الع ال���ع���ل���ي ال�������ش���رق���ي، وال�������ش���احل���ني، 

والر�شوان،  وداب���وق،  وخ��ل��دا،  واليا�شمني، 

وحي ال�شهل، واأم ال�شماق، والروابي، وحي 

ال�����ش��ح��اب��ة، وح���ي ال�����ش��الم، واجل��ن��دوي��ل، 

ال��غ��رب��ي،  اأذي��ن��ة  واأم  ال�����ش��رق��ي،  اأذي��ن��ة  واأم 

)ال��و���ش��ط(،  احل��م��ام  وم��رج  وال�شمي�شاين، 

وم���رج احل��م��ام اجل��ن��وب��ي، واإ���ش��ك��ان عالية، 

والأم����ر احل�����ش��ني ب��ن ع��ب��دهلل، واخل��زن��ة، 

ال�شمايل،  وال�شهيد  اجل��ن��وب��ي،  وال�شهيد 

واأب�����و ع��ل��ي��ا، وط����رب����ور، ال���رك���ة ال��غ��اب��ة، 

والر�شيد،   الكندم،  واأم  واملحبة،  والفي�شل، 

والريان،  وال�شعادة،  والب�شالة،  والأم��ان��ة، 

واأم زويتينة، والفاروق.

وت���ه���دف ���ش��رك��ة زي����ن م���ن خ����الل ه��ذه 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة 

ي���دع���م  امل����م����ل����ك����ة، مب�����ا  ل����الت���������ش����الت يف 

وتطوير  الرقمي  التحول  ا�شرتاتيجيات 

خ���دم���ات خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات م���ن خ��الل 

تطبيق اأحدث حلول الت�شالت.

االنباط-وكاالت

ف��رو���س  مل��ك��اف��ح��ة  ج��اه��دا  ال��ع��امل  ي�شعى 

ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��د وذل����ك ب��ت��ك��ث��ي��ف اجل��ه��ود 

املزيد من  واإجراء  له،  لقاح  الرامية لإيجاد 

البحوث الهادفة ملعرفة املزيد من املعلومات 

تف�شيه. واآليات  واأعرا�شه  عن طبيعته 

وم�����ن ب����ني ال����درا�����ش����ات احل���دي���ث���ة ال��ت��ي 

عن  اإح��داه��ا  ك�شفت  “كوفيد-19”،  تناولت 

ال��ت��ه��اب  مل��ت��الزم��ة  خ��ط��رة  ح���الت  ت�شجيل 

الأج���ه���زة امل��ت��ع��ددة ل���دى الأط���ف���ال، ظ��ه��رت 

اأ�شيبوا بفرو�س  الأطفال ممن  لدى بع�س 

كورونا.

وت���ه���اج���م م���ت���الزم���ة ال���ت���ه���اب الأج����ه����زة 

وتعمل  اجل�شم،  اأع�شاء  من  العديد  املتعددة 

وال�شرايني. القلب  اإ�شعاف وظائف  على 

وي��ع��اين الأط��ف��ال ال��ذي��ن ي�����ش��اب��ون بهذا 

البداية من احلمى وطفح جلدي  املر�س يف 

وال���ت���ه���اب يف امل��ل��ت��ح��م��ة، وت�����ورم ب���الأط���راف 

وال�����ش��اق��ني  ال���ذراع���ني  يف  واآلم  ال�����ش��ف��ل��ي��ة، 

والأمعاء. واملعدة 

ه��ذه  ف���اإن  “رويرتز”،  ذك���رت  م��ا  ووف���ق 

ب��ال��ظ��ه��ور ع��ن��د الكبار  ب���داأت  الأع���را����س ق��د 

نيويورك،  بجامعة  اأطباء  اأعلن  حيث  اأي�شا، 

نتائجه يف جملة  ن�شرت  ال�شبت، عر تقرير 

اإ�شابة  ت�شجيل  ع��ن  الطبية،  “لن�شيت” 
45 ع��ام��ا ب��اأع��را���س  رج���ل ي��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 

متالزمة  مل��ر���س  امل�����ش��اح��ب��ة  لتلك  م�شابهة 

املتعددة. الأجهزة  التهاب 

م����رك����ز  الأط���������ب���������اء يف  �����ش����ج����ل  ك������ذل������ك 

ال�شهر  ب��روك��ل��ني  الطبي”  “ميمونيدز 
 36 العمر  م��ن  تبلغ  ام���راأة  اإ���ش��اب��ة  امل��ا���ش��ي، 

باملركز  العاملون  وث��ق  وق��د  ب��امل��ر���س،  ع��ام��ا 

الأم���رك���ي���ة لطب  ال����دوري����ة  الأع����را�����س يف 

الطوارئ.

اأي نتائج  ويحذر العلماء من ا�شتخال�س 

اأن  اإىل  م�����ش��ري��ن  احل���ال���ت���ني،  ه���ات���ني  م���ن 

بال�شعي  يتمثل  عنها  الإع���الن  م��ن  ال��ه��دف 

املتالزمة  ظهور  اإمكانية  حول  الوعي  لرفع 

اأي�شا. اليافعني  عند 

وم������ن ب����ني امل����الح����ظ����ات ال����ت����ي ���ش��ج��ل��ه��ا 

“كوفيد-19”،  وباء  تف�شي  زمن  يف  العلماء 

حيث  امل��ي��ت��ة،  الأج��ن��ة  ولدات  ن�شبة  ارت��ف��اع 

الزيادة،  اإىل مثل هذه  اأ�شار م�شت�شفى لندن 

انت�شار  �شبقت  ال��ت��ي  الأرب��ع��ة  ال�شهور  ففي 

امل��ع��دل يف ح���دود حالتي ولدة  ك��ان  ك��ورون��ا 

األف ولدة مثال مب�شت�شفى  لكل  جنني ميت 

جامعة �شانت جورج، بينما و�شل هذا املعدل 

امل��م��ت��دة م���ن ف��راي��ر  ال���ف���رتة  9 خ���الل  اإىل 

يونيو. منت�شف  وحتى 

ويف بحث ن�شرت نتائجه مبجلة اجلمعية 

مل  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  ق��ال  الأم��رك��ي��ة،  الطبية 

الالتي  الن�شاء  اأي من  اإ�شابة  ت�شخي�س  يتم 

امل�شتجد  كورونا  بفرو�س  ميتة  اأجنة  ولدن 

اأ���ش��اروا  العلماء  اأن  اإل  ال��وب��اء،  ف��رتة  خ��الل 

تقريبا  امل��ئ��ة  يف   90 ن�شبته  ت�شل  م��ا  اأن  اإىل 

م���ن احل����وام����ل امل�������ش���اب���ات ب���ك���وف���ي���د-19 مل 

باملر�س. الإ�شابة  اأعرا�س  عليهّن  تظهر 

واأرج�����ع ال��ع��ل��م��اء ارت���ف���اع ن�����ش��ب��ة الأج��ن��ة 

امل��ي��ت��ة مل���ا و����ش���ف���وه ب����الآث����ار غ���ر امل��ب��ا���ش��رة 

زيارة  للوباء، حيث جتنبت غالبية احلوامل 

احلمل،  ف��رتة  خ��الل  امل�شت�شفى  اأو  الطبيب 

خوفا من التقاط العدوى، وبالتايل جتاهل 

اأو  موؤ�شرات خطرة كرتاجع حركة اجلنني 

الدم. ارتفاع �شغط 

زين ُتبرم اتفاقية تعاون مع بلدّية الزرقاء 
الكبرى لتمديد شبكة األلياف الضوئية 

للمنازل »فايبر«

 فيروس كورونا..متالزمة خطيرة تصيب الكبار 
وتسجيل ظاهرة »غريبة«

 علماء يرصدون »جدارا هائال« بمواصفات 
مميزة بين المجرات

 موجة كورونا الثانية »ترعب« بريطانيا.. 
وتوقعات قاتمة للوفيات

االنباط-وكاالت

و�شفوه  م��ا  م��وؤخ��را  الفلك  علماء  اكت�شف 

الكون، وهو عبارة  املعروفة يف  الهياكل  باأكر 

امل��ج��رات، ي�شل طوله  ب��ني  ع��ن ج���دار فا�شل 

ل�1.4 مليار �شنة �شوئية.

علماء  م��ن  دويل  فريق  ن�شره  بحث  ووف��ق 

ف���اإن  الفلكية”،  “الفيزياء  مب��ج��ل��ة  ال��ف��ل��ك 

اجلدار الذي اأطلق عليه ا�شم “جدار القطب 

التي  “ال�شتارة”  ي�شبه  ما  ميثل  اجلنوبي”، 

مت��ت��د ع���ر احل�����دود اجل��ن��وب��ي��ة ل��ل��ك��ون )م��ن 

امل��ج��رات، هذا  اآلف  وي�شم  الأر����س(،  منظور 

والغبار  الغازات  من  هائلة  كميات  جانب  اإىل 

الكوين.

وبح�شب الفريق الذي اكت�شف اجلدار وهم 

علماء من جامعتي باري�س �شاكالي الفرن�شية 

وهاواي الأمركية، فاإنه ميكن مقارنة اجلدار 

امل�شتك�شف بال�شور العظيم “�شلووان”، والذي 

اأك��ر جتمع للمجرات روؤي حتى الآن يف  يعد 

ال�شماء.

ورغ����م ت��و���ش��ل ع��ل��م��اء ال��ف��ل��ك يف ال�����ش��اب��ق 

لك��ت�����ش��اف ه��ي��اك��ل ع��م��الق��ة يف ال��ف�����ش��اء مثل 

القطبي”  ك��ورون��ا  “هرقل-  وج���دار  ���ش��ل��ووان 

ال��ق��ط��ب  “جدار  مي���ي���ز  م����ا  ف������اإن  ال���ع���ظ���ي���م، 

يبعد  اإذ ل  الأر����س،  اجلنوبي”، هو قربه من 

خلف  ويقع  �شوئية،  �شنة  مليار  ن�شف  �شوى 

جم���رة درب ال��ت��ب��ان��ة، ح��ي��ث ي��ح��ج��ب ال�����ش��وء 

ال�شاطع للمجرة الكتل الأخرى عن الأنظار. 

 وحول كيفية اكت�شاف اجلدار، بنّي العلماء 

“النزياح  ق��ي��ا���س  ع���ر  ع��ل��ي��ه  ع�����روا  اأن���ه���م 

امل��وج��ة  زي����ادة ط���ول  الأحمر”، وه���ي ظ��اه��رة 

اأح��د  م��ن  اإلينا  ال��ق��ادم��ة  الكهرومغناطي�شية 

عنا  ابتعاده  �شرعة  نتيجة  ال�شماوية  الأج��رام 

وتو�شع الكون.

املجرات مع بع�شها  تفاعل  العلماء  ودر���س 

“النزياح  قيا�س  عر  اجلاذبية  ومع  البع�س 

ال��ك��ون،  يف  خفية  ك��ت��ل  اأي  لك�شف  الأحمر”، 

املكت�شف حديثا  اأن اجل��دار  اإىل  حيث تو�شلوا 

ي���وؤث���ر ع��ل��ى ����ش���رع���ات حت����رك امل����ج����رات ح��ول 

لأر�س، اإذ تتحرك بع�شها ب�شكل �شريع للغاية 

مقارنة بغرها.

“جدار  اكت�شاف  ي�شاعد  اأن  العلماء  وياأمل 

القطب اجلنوبي” وغره من اجل��دران التي 

يف  الكونية”،  “ال�شبكة  ا�شم  عليها  يطلقون 

ن�شاأته  وكيفية  وم��ك��ون��ات��ه  ال��ك��ون  بنية  ف��ه��م 

وتطوره عر الزمن.

االنباط-وكاالت

قال خراء يف جمال ال�شحة اإن بريطانيا 

ثانية من  القادم موجة  ال�شتاء  يف  تواجه  قد 

م��ر���س ك���وف���ي���د-19 ���ش��ت��ك��ون اأ����ش���د ف��ت��ك��ا وق��د 

�شخ�س  األ��ف   120 اإىل  ي�شل  ما  اأرواح  حت�شد 

على مدى 9 اأ�شهر يف اأ�شواأ الت�شورات.

ج����اء ذل����ك يف ت��ق��ري��ر لأك���ادمي���ي���ة ال��ع��ل��وم 

�شتيفن  وق�����ال  ن�����ش��ر،  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 

اإع��داد  يف  �شارك  جامعي  اأ�شتاذ  وه��و  هولغيت 

التقرير اإنه مع احتمال انت�شار كوفيد-19 يف 

ال�شتاء، حيث يق�شي النا�س وقتا اأطول معا يف 

ثانية من اجلائحة  فاإن موجة  اأماكن مغلقة 

ت��ك��ون اأ����ش���د خ���ط���ورة م���ن امل���وج���ة ال��ت��ي  “قد 
ن�شهدها حاليا”.

احتمال..  لكنه  تنبوؤا  لي�س  “هذا  واأ�شاف 

ال��وف��ي��ات ق���د ت��ك��ون اأع���ل���ى م���ع ظ��ه��ور م��وج��ة 

ج��دي��دة م��ن ك��وف��ي��د-19 ه���ذا ال�����ش��ت��اء ولكن 

ميكن احلد من خطر حدوث ذلك اإذا اتخذنا 

اإجراء على الفور”.

وب���ل���غ ال����ع����دد احل������ايل ل���ل���وف���ي���ات مب��ر���س 

كوفيد-19 يف اململكة املتحدة نحو 45 األفا وهو 

الأعلى يف اأوروبا.

م�شادر  على  بناء  ل��روي��رتز  اإح�شاء  واأف���اد 

ر�شمية للبيانات اأن اأكر من 55 األف �شخ�س 

يف املجمل توفوا وي�شمل ذلك احلالت امل�شتبه 

يف اإ�شابتها باملر�س.

هناك  اإن  الطبية  العلوم  اأكادميية  وقالت 

ب�����ش��اأن  اليقني”  ع����دم  م���ن  ك���ب���رة  “درجة 
كوفيد-19،  وب��اء  بها  �شيتطور  التي  الكيفية، 

العقالين”،  الأ���ش��واأ  “الت�شور  ح��ددت  لكنها 

اإعادة  اأو  الإ�شابات  تكاثر  عدد  �شرتفع  حيث 

اإن���ت���اج ال��ف��رو���س وال����ذي ي��رم��ز ل��ه ب��احل��رف 

 2020 �شبتمر  من   1.7 اإىل  )اآر(  الإجنليزي 

ف�شاعدا.

ع��دد  م��ت��و���ش��ط  اإىل  )اآر(  احل����رف  وي�����ش��ر 

من  العدوى  لهم  �شتنتقل  الذين  الأ�شخا�س 

ب��ال��ف��رو���س وي���رتاوح  �شخ�س واح���د م�����ش��اب 

امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  يف  و0.9   0.7 ب���ني  ح��ال��ي��ا 

وت��ت��ن��اق�����س الأع��������داد ال��ي��وم��ي��ة ل��الإ���ش��اب��ات 

والوفيات.

اآر هو م�شطلح ي�شتخدم يف علم  واحل��رف 

الأوبئة يف اإ�شارة اإىل تكاثر الفرو�س وانتقاله 

لتقييم  اأ���ش��خ��ا���س ج���دد ومي��ث��ل ط��ري��ق��ة  اإىل 

قدرة املر�س على النت�شار.

اأن  ت���ق���ري���ره���ا  يف  الأك����ادمي����ي����ة  واأف����������ادت 

اإىل  ت�شر  النماذج  امل�شتمدة من  “التقديرات 
امل�شت�شفيات  �شيموتون يف  �شخ�س   119900 اأن 

اأكر  2021” وهو  ويونيو   2020 �شبتمر  بني 

م��ن ���ش��ع��ف ال��ع��دد ال����ذي ت���ويف خ���الل امل��وج��ة 

الأوىل للفرو�س.

وقالت اآن جون�شون نائبة رئي�س الأكادميية 

جانب  اإىل  ال�شتاء  لإنفلونزا  �شيئا  مو�شما  اإن 

يعانون  الذين  املر�شى  من  كبر  ع��دد  تراكم 

من اأمرا�س اأخرى وحالت مزمنة �شيزيد من 

مما  ال�شحية  اخلدمات  على  الكبر  ال�شغط 

يوؤكد احلاجة اإىل ال�شتعداد الآن.

واأ�شافت اأن “كوفيد-19 مل يذهب.. نحن 

بحاجة اإىل بذل كل ما يف و�شعنا لنظل اأ�شحاء 

هذا ال�شتاء”.

االنباط-وكاالت

الإم��ارات للف�شاء ومركز  اأعلنت وكالة 

حم���م���د ب����ن را�����ش����د ل��ل��ف�����ش��اء ب��ال��ت��ع��اون 

وال����ت���������ش����اور م����ع ����ش���رك���ة م��ي��ت�����ش��وب��ي�����ش��ي 

�شاروخ  عن  امل�شوؤولة  الثقيلة  لل�شناعات 

الإط������الق ت��اأج��ي��ل م��وع��د اإط�����الق مهمة 

“م�شبار  امل���ري���خ  ل���ش��ت��ك�����ش��اف  الإم��������ارات 

الظروف اجلوية يف موقع  الأمل” ب�شبب 

الف�شائي  تانيغا�شيما  مركز  يف  الإط���الق 

يف اليابان.

ويف وقت لحق، اأعلنت وكالة الإم��ارات 

للف�شاء  را�شد  للف�شاء ومركز حممد بن 

بالتعاون والت�شاور مع �شركة ميت�شوبي�شي 

�شاروخ  عن  امل�شوؤولة  الثقيلة،  لل�شناعات 

الأمل”،  “م�شبار  يحمل  ال��ذي  الإط���الق 

عن  املريخ،  ل�شتك�شاف  عربية  مهمة  اأول 

املوعد اجلديد لإطالق املهمة نحو املريخ.

وح�����دد امل���وع���د اجل���دي���د ي����وم اجل��م��ع��ة 

2020، يف مت��ام  ي��ول��ي��و   17 امل��واف��ق  امل��ق��ب��ل 

ال�شاعة 12:43 بعد منت�شف الليل بتوقيت 

دولة الإم��ارات، )16 يوليو 2020، يف متام 

غرينت�س(،  بتوقيت  م�شاء   08:43 ال�شاعة 

وذلك من مركز تانيغا�شيما الف�شائي.

وك����ان����ت الإم�����������ارات ت�����ش��ت��ع��د لإط�����الق 

عربي  م�شبار  اأول  وهو  الأمل”،  “م�شبار 

ه��ذه  منت�شف  ب��ع��د  امل���ري���خ،  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 

الليلة.

غ��ر اأن ال��ظ��روف اجل��وي��ة ال��ت��ي تخيم 

دفعت  اليابانية،  تانيغا�شيما  جزيرة  فوق 

اإىل ت��اأج��ي��ل اإط����الق امل�����ش��ب��ار، ال���ذي ي��اأت��ي 

الإم�������ارات  “م�شروع  اإط������ار  يف  اإط����الق����ه 

اأف����ادت  م��ا  بح�شب  املريخ”،  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 

وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

 ي�شار اإىل اأنه باإطالق “م�شبار الأمل” 

دول��ة عربية ت�شع  اأول  الإم���ارات  �شت�شبح 

ل�شتك�شاف  امل��دار  يف  ماأهول  غر  م�شبارا 

الكوكب الأحمر، وذلك بعدما اأر�شلت العام 

املا�شي رائد ف�شاء اأم�شى 8 اأيام يف حمطة 

الف�شاء الدولية.

ووفقا لوام، فاإن خمطط اإطالق م�شبار 

م��ق��ررا  ك���ان  امل��ري��خ  اإىل  الأم����ل يف مهمته 

بتوقيت  �شباحا   5:51:27 ال�����ش��اع��ة  ع��ن��د 

بعد   00:51:27 ال�����ش��اع��ة  يف  اأي  ال��ي��اب��ان، 

ي��وم  الإم�������ارات،  ب��ت��وق��ي��ت  ال��ل��ي��ل  منت�شف 

الأربعاء املوافق 15 يوليو 2020 من مركز 

تانيغا�شيما الف�شائي.
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