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خالل استقباله وزير الخارجية المصري

الملك :اتطلع الى قمة ثالثية
اردنية مصرية عراقية

االنباط-عمان

ا�ستقبل جاللة امللك ع�ب��داهلل ال�ث��اين ،يف
ق�صر احل�سينية ام�س الأحد ،وزير اخلارجية
امل�صري �سامح �شكري ،ال��ذي نقل جلاللته
حت�ي��ات �أخ�ي��ه الرئي�س امل���ص��ري عبدالفتاح
ال�سي�سي.

وح �م��ل ج�ل�ال��ة امل� �ل ��ك ،وزي � ��ر اخل��ارج �ي��ة
امل �� �ص��ري ،حت �ي��ات��ه �إىل ال��رئ �ي ����س امل �� �ص��ري
عبدالفتاح ال�سي�سي ،م ��ؤك��داً جاللته عمق
العالقات الأخوية واال�سرتاتيجية الرا�سخة
بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
وت� �ن ��اول ال �ل �ق��اء �آل� �ي ��ات ت��و��س�ي��ع ال �ت �ع��اون
الثنائي يف املجاالت كافة ،واجلهود امل�شرتكة

ل�ل�ت���ص��دي ل��وب��اء ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا و�آث � ��اره
الإن�سانية واالقت�صادية.
وج ��رى ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى م��وا��ص�ل��ة التن�سيق
والت�شاور بني الأردن وم�صر ،حيال خمتلف
الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك ،ومبا يحقق
م�صاحلهما.
التفا�صيل �ص «»2

جابر ّ
يوضح سبب عدم الغاء حظر التجول الليلي
االنباط-عمان
�أعلنت وزارة ال�صحة ام�س االح��د ت�سجيل 4
حاالت �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجدّ،
جميعها غري حمل ّية.
وب�ح���س��ب اي �ج��از ��ص�ح�ف��ي � �ص��ادر ع��ن وزارة
ال�صحة ورئا�سة ال��وزراء ،جاءت اال�صابات على
النحو الآتي:
 ( )3ح ��االت ل �ق��ادم�ين م��ن اخل � ��ارج ،ممنيقيمون يف فنادق احلجر 2( .من ال�سعود ّية ،و1
من العراق).
 حالة ل�سائق �شاحنة �أردين قادم عرب حدودالعمري.

تغريدة طهبوب «ابي الطبيب»
تثير استياء متابعيها
الأنباط � -أمين ال�سواعري

�أث��ارت النائب دميا طهبوب ا�ستياء بع�ض
امل�ت��اب�ع�ين ل�ه��ا ع�بر ح�سابها ال��ر��س�م��ي على
من�صة “تويرت” ،ام�س الأح��د ،بعد ن�شرها
ت �غ��ري��دة و� �ص �ف �ه��ا ال �ب �ع ����ض ب ��أن �ه��ا ج��ارح��ة
وم �� �س �ي �ئ��ة ،ن �ظ ��راً ل��وق��ت ال �ت �غ��ري��دة ال�غ�ير

منا�سب ح�سب ر�أي املتابعني ،حيث تزامنت
التغريدة مع اجلرمية الب�شعة مقتل الفتاة
الأربعينية �أحالم على يد والدها والتي ه ّزت
املجتمع الأردين .ط�ه�ب��وب ويف تغريدتها
التي ح�صدت تفاع ً
ال كبرياً خالل ال�ساعات
املا�ضية.
التفا�صيل �ص «»3

الجمارك تحبط
االنباط-عمان

مت�ك�ن��ت ال� �ك ��وادر اجل �م��رك �ي��ة ال�ع��ام�ل��ة
يف م��دي��ري��ة م��رك��ز ج �م��رك ال�ع�ق�ب��ة من
�إح �ب��اط تهريب م�سد�سات وب �ن��ادق خرز
وبنادق م��زودة بالليزر مت �ضبطها اثناء
م �ع��اي �ن��ة اح� ��دى احل ��اوي ��ات ال � � ��واردة مت
ال �ت �� �ص��ري��ح ع��ن حم �ت��وي��ات �ه��ا م���س��د��س��ات
اطفال بال�ستيك.
وق � � ��ال ال� �ن ��اط ��ق االع �ل��ام � ��ي ل ��دائ ��رة
اجل � �م� ��ارك ب� ��أن ��ه مت � �ض �ب��ط م ��ا ي �ق��ارب
( )6276م���س��د���س وب�ن��دق�ي��ة خ ��رز اث�ن��اء
امل �ع��اي �ن��ة ال �ف �ع �ل �ي��ة لإح� � ��دى احل ��اوي ��ات
ال � ��واردة ومت ال�ت���ص��ري��ح ع��ن حم�ت��وي��ات
احلاوية م�سد�سات بال�ستيك ،وبعد جرد

اصدقاء االمس اعداء اليوم
االنباط-عمان

ا� �س �ت �ه �ج��ن  85ن��ائ �ب��ا ا� �س �ت �ع �م��ال م�ن�بر
رئا�سة جمل�س النواب لأم��ر �أو �أم��ور خا�صة
برئي�س املجل�س وا�سرته ،والبحث يف ق�ضايا
ل�ي���س��ت م ��وج ��ودة يف امل �ج �ل ����س ،ب��ل م�ن�ظ��ورة
ام��ام ال�ق���ض��اء ،وال ي�سمح ال�ن�ظ��ام الداخلي
للمجل�س بتناولها.
ورف�ض بيان للنواب عقب اجتماع تداعوا
له منذ اول من ام�س يف منزل النائب جمحم
ال�صقور و�صدر ام�س االحد  ،ا�ستخدام منرب
الرئا�سة ،واتهام الدولة با�ستهداف ت�شويه
� �ص��ورة م��ؤ��س���س��ة ال�ب�رمل ��ان ع�ب�ر ا��س�ت�ه��داف
م�برم��ج لرئي�س املجل�س وا� �س��رت��ه ،لأن ��ه ال
يعرب عن ارادة املجل�س.
واو��ض��ح �أن منرب رئا�سة جمل�س ال�ن��واب،
وح�سب الد�ستور والنظام الداخلي ال�صادر
مب��وج�ب��ه ،ي�سمح للرئي�س ان ينطق با�سم
املجل�س ،ول�ك��ن ه��ذه املكنة ال ت�سمح ل��ه �أن
ينطق ب�أمور خارجة عن اخت�صا�ص املجل�س.
وا� �س �ت �غ��رب امل ��وق �ع ��ون ،ذك ��ر ب �ي��ان رئ�ي����س
امل�ج�ل����س ب� ��أن ال �ك��رة يف م�ل�ع��ب ال� ��ر�أي ال�ع��ام
بدل ان يقال �أنها يف حمراب العدالة وامام
اجل �ه��ات ال�ق���ض��ائ�ي��ة امل�خ�ت���ص��ة ال �ت��ي ن��روم
ع��دال �ت �ه��ا امل �� �ش �ه��ود ل �ه��ا م ��ن خ �ل�ال � �س �ي��ادة
القانون التي نادى بها املجل�س ورئي�سه منذ
�سبع ��س�ن��وات ،م��ؤك��دي��ن ان ه��ذا املنطق هو
الذي ميثلنا.
ورح ��ب ب ��الإج ��راءات احل�ك��وم�ي��ة احل��ازم��ة
يف م��واج �ه��ة ال �ت �ه��رب ال �� �ض��ري �ب��ي وب�ع����ض
ق���ض��اي��ا ال �ف �� �س��اد ،وب � ��أي اج� ��راء ي �ه��دف �إىل
حت�صيل امل��ال العام �أو ا� �س�تردادة ،م�شريين

�إىل مطالب نيابية قبل وبعد �إق��رار قانون
�ضريبة الدخل بايجاد �آلية حكومية للحد
من انت�شار ظاهرة التهرب ال�ضريبي ،ف�ضال
عن املطالب النيابية املتكررة ملواجهة قوى
ال �ف �� �س��اد وك���ش�ف��ه يف ك��ل م �ك��ان م��ن �أج �ه��زة
الدولة.
وتابع :وملا مي�س الإجراء من يهمنا امره،
ت �ق��وم ال�ق�ي��ام��ة وال ت�ق�ع��د ،م�ت�ه�م��ة ال��دول��ة
باختيار �شخ�ص او ق�ضية بعينها لأ�سباب
�سيا�سية ،م��ؤك��دي��ن � �ض��رورة ال�شد على يد
ك��ل م�س�ؤول نظيف ي�سهم يف ك�شف الف�ساد
واملف�سدين واحالتهم للق�ضاء �صاحب الكلمة

ال�ف���ص��ل يف ال �ب��راءة او االدان� � ��ة ،ام ��ا ال��ذي
يخ�شى الذهاب للق�ضاء فذلك يعني انفالت
االمور والعودة اىل منطق �شريعة الغاب.
وفيما يلي ن�ص البيان:
“كرث احل��دي��ث يف الآون ��ة االخ�ي�رة ج��راء
الإج ��راءات احلكومية احل��ازم��ة يف مواجهة
التهرب ال�ضريبي وبع�ض ق�ضايا الف�ساد،
واننا نحن النواب املوقعني �أدناه لرنحب ب�أي
�إجراء .
التفا�صيل �ص «»2

الرزاز :كل من يخرج على القانون ستطاله يد العدالة

وبذلك يرتفع �إجمايل عدد حاالت الإ�صابة
يف اململكة �إىل ( )8121حالة.
و�س ِّجلت �أي���ض�اً حالتا �شفاء ل�ه��ذا ال�ي��وم ،يف
ُ
م�ست�شفى الأمري حمزة.
و ّ
مت �إج��راء ( )5176فح�صاً خمرب ّياً ،وبذلك
ي�صبح �إجمايل ع��دد الفحو�صات التي �أجريت
حتى الآن ( )239315فح�صاً.
�إجراءات �أخرى:
ال�صحة �أهم ّية ا�ستخدام تطبيق
 ت�ؤكد وزارةّ
(�أم � ��ان) ال ��ذي ��س��اه��م ب��اك�ت���ش��اف ال �ع��دي��د من
احلاالت ،وقد �أدى ذلك �إىل �سهولة و�صول فرق
التق�صي.
ّ

التفا�صيل �ص «»3

االنباط-عمان
عر�ض رئي�س ال ��وزراء ال��دك�ت��ور عمر ال��رزاز
م��وق��ف احل�ك��وم��ة واج��راءات �ه��ا جت��اه ع��دد من
ال�ق���ض��اي��ا ال���س��اخ�ن��ة امل �ت��داول��ة خ�ل�ال الأي� ��ام
االخ �ي ��رة ،وم �ن �ه��ا ج �ه��ود ح �م��اي��ة امل � ��ال ال �ع��ام
وجرائم ارتكبت اخريا وتطلبت انفاذ القانون،
ومو�ضوع فتح املطارات والباعة املتجولون.
و�أك ��د رئي�س ال ��وزراء يف كلمته اال�سبوعية،
ام�س الأح��د ،على �أن حماربة الف�ساد وحماية
امل��ال العام توجيه ملكي كما هو مطلب �شعبي
ول��ن ن�تراج��ع عنه ،م�ضيفا “ مو�ضوع حماية
امل��ال العام ،فهو ك�شعار ،مطلب للجميع ولكن

ما ان يدخل حيز التنفيذ اال ويواجه معار�ضة
ومقاومة �شديده من البع�ض «.
وق��ال “ من �أه��م االج��راءات التي �ستتخذها
احلكومة هذا اال�سبوع هي توقيع اتفاقية دولية
و�إع��داد م�شروع قانون لتبادل املعلومات حول
ال�ت�ه��رب ال�ضريبي واالزدواج� �ي ��ة ال�ضريبية،
وه��ذا �إج��راء دويل م�شرتك يهدف اىل �ضبط
ال �ت �ه��رب ال �� �ض��ري �ب��ي ،وت �ه��ري��ب الأم � � ��وال اىل
مالذات �آمنة” ،م�ؤكدا �أن هذا التوقيع �سيحد
ب���ش�ك��ل ك�ب�ير م��ن غ���س�ي��ل االم � ��وال وت�ه��ري�ب�ه��ا
للخارج بطريقة غري قانونية .

التفا�صيل �ص «»5

موظفو أورانج األردن يشاركون
خبراتهم عبر منصة «نحن»

االحتالل يسرق حجارة األقصى
االنباط  -وكاالت

يف الوقت ال��ذي تمُ نع فيه دائ��رة الأوق��اف
الإ��س�لام�ي��ة بالقد�س املحتلة م��ن ممار�سة
�صالحياتها احل�صرية و�إجراء �أعمال ترميم
و�صيانة لل�سور اجلنوبي الغربي للم�سجد
الأق �� �ص��ى امل �ب��ارك ،ف� ��إن ��س�ل�ط��ات االح �ت�لال
ت�ستغل كل فر�صة بهدف التخطيط مل�ؤامرة
ريا يُحاك �ضد الأق�صى.
�أو �شي ًئا خط ً
وحتت غطاء وبذريعة الرتميم ،جتري ما
ت�سمى «�سلطة الآث ��ار» الإ�سرائيلية �أعمال

تهريب مسدسات وبنادق خرز
احل ��اوي ��ة مت ��ض�ب��ط امل �� �س��د� �س��ات وب �ن��ادق
اخلرز واجهزة الليزر.
ومت ت�ن�ظ�ي��م حم �� �ض��ر � �ض �ب��ط ا� �ص��ويل
بامل�ضبوطات واحالة الق�ضية �إىل مدعي
ع ��ام اجل� �م ��ارك ال� �س �ت �ك �م��ال االج� � ��راءات
الالزمة بحق املخالفني وح�سب قوانني
وتعليمات اجلمارك النافذة.
وجت� ��در اال�� �ش ��ارة ان دائ � ��رة اجل �م��ارك
تطبق التعليمات ال���ص��ادرة ع��ن ق��رارات
جمل�س ال� ��وزراء رق��م  4251واملت�ضمن
م�ن��ع دخ ��ول م�ث��ل ه��ذه امل ��واد مل��ا ل�ه��ا من
ت� ��أث�ي�ر م �ب��ا� �ش��ر ع �ل��ى � �ص �ح��ة و� �س�لام��ة
االن���س��ان حيث ان ه��ذه امل�سد�سات ت�ؤثر
ب�شكل مبا�شر على االط�ف��ال وق��د ي��ؤدي
ا�ستخدامها �إىل فقدان الب�صر لالطفال.

 85نائبا للطراونة  :ال يجوز استخدام رئاسة المجلس منبرا
للنطق بأمور خارج اختصاصه

حفر �أ�سفل املتحف الإ�سالمي املال�صق لباب
املغاربة وحائط الرباق يف اجلزء الغربي من
الأق�صى ،يف خطوة ت�ستهدف تغيري املعامل
العربية الإ�سالمية ،وفر�ض وقائع جديدة
بالأق�صى.
وب���س�ب��ب احل �ف��ري��ات الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة� ،سقط
يف  32مت��وز  ،8102حجر �صخري كبري من
اجل��دار الغربي للأق�صى ،مما �أث��ار خماوف
الأوقاف من �أن تتبعه انهيارات �أخرى.
التفا�صيل �ص «»9

االنباط-عمان

تطوع جمموعة من موظفي �أوراجن الأردن
ع�ب�ر م�ن���ص��ة “نحنُ ” -امل �ن �� �ص��ة ال��وط�ن�ي��ة
لتطوع وم�شاركة ال�شباب ،بتقدمي جل�سات
تدريبية عرب الإنرتنت لل�شباب يف جماالت
متنوعة ،م�سخرين خرباتهم املهنية لتمكني
امل� �ت ��درب�ي�ن م ��ن اال�� �س� �ت� �ف ��ادة م �ن �ه��ا ،وذل ��ك
ان�ط�لاق�اً م��ن ال�ت��زام�ه��م بقيم �أوراجن التي

تويل اهتماماً كبرياً لدعم قطاعات ال�شباب،
التعليم وال �ت��دري��ب ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل العمل
املجتمعي البناء.
تعد من�صة “نحنُ ” حلقة و�صل لل�شباب
ال�ب��اح�ث�ين ع��ن ف��ر���ص ل�ل�ت�ط��وع وامل���ش��ارك��ة،
وامل��ؤ��س���س��ات احلكومية ومنظمات املجتمع
املدين و�شركات القطاع اخلا�ص يف الأردن.
التفا�صيل �ص «»6

نقابة المعلمين ..الى اين
االنباط -عمان
اظهرت جائحة كورونا التي القت بظاللها على االردن كم ان هذا
البلد ال�صغري بحجمه كبري باجنازاته و�شعبه الذي عانى االمرين
ليخرج الوطن �ساملا معافى اال ان��ه يف خ�ضم ه��ذا التفاعل وهذه
الت�ضحية من كافة اركان هذا الوطن وعلى را�سها القوات امل�سلحة
واالجهزة االمنية وغريها ..تخرج علينا نقابة املعلمني بني فينة
واخ ��رى لتن�سف ه��ذا االجن ��از وت�شق ال�صف م�ستخدمة ابناءنا
الطلبة ذرائع ب�شرية لل�ضغط بها على احلكومة يف ق�ضية توقيف
العالوات التي �سرى تطبيقها على اجلندي والطبيب الذين حملوا
الوطن يف ازمتة ال�صحية قبل املعلم .
كنا يف العام املا�ضي مع املعلم قلبا وقالبا يف حت�صيله حقوقه
و�صفقنا عاليا عندما ا�ستطاع ان ينتزع حقوقه رغم ان هذا كله كان
على ح�ساب الطالب وويل االمر الذي �صرب وعانى لعدم التحاق

ابنائه يف امل��دار���س من اج��ل املعلم الن كرامة الطالب من كرامة
املعلم .
احلكومة ورغم اختالفنا معها اال انها اكدت يف اكرث من منا�سبة
ان مو�ضوع العالوات �سيعود اىل طبيعته مع نهاية العام اال ان نقابة
املعلمني حت��اول اال��س�ت�ق��واء على ال��دول��ة يف ظ��ل ظ��روف ح�سا�سة
تتطلب وقفة رج��ل واح��د وتغليب م�صلحة ال��وط��ن على امل�صالح
ال�شخ�صية فاحلكومة خالل اجلائحة عملت بجهد كبري للعبور من
هذه االزمة .
على نقابة املعلمني ان تعي ان ابناءنا واولياء امورهم لي�سوا ذرائع
ب�شرية لت�ستخدمها النقابة يف معركتها �ضد احلكومة  ..النقابة
�ستخ�سر �شعبيتها وانحياز الطالب واول�ي��اء االم��ور لها خا�صة ان
الطالب واولياء امورهم عا�شوا خالل االزمة ظروف درا�سية غري
اعتيادية اثرت كثريا على منط حياتهم الدرا�سية .
فاليوم النقابة مطالبة بالعودة اىل �صفوف التالحم مع الوطن

وابنائه فاملعلم لي�س ب�أرفع من اجلندي والطبيب واملمر�ض وعامل
الوطن الذين عملوا يف ظ��روف ح�سا�سة وا�ستثنائية عر�ضوا فيها
حياتهم للخطر وتركوا عائالتهم من اجل احلفاظ على حياتنا .
ي��ا ن�ق��اب��ة امل�ع�ل�م�ين مل ننا�صركم يف ازم�ت�ك��م ال�سابقة لتعودي
اىل اال�ستقواء على ابناءنا وتعبثي بحياة ابناءنا وم�ستقبلهم من
اجل م�صالح �شخ�صية ا�صبحت مك�شوفة ام��ام اجلميع فكفى عبثا
مب�ستقبلاجيالنا.

املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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خالل استقباله وزير الخارجية المصري

الملك :اتطلع الى قمة ثالثية اردنية مصرية عراقية

الملك يعزي أمير الكويت بوفاة
الشيخ ناصر الصباح

جاللته يؤكد عمق العالقات األخوية واالستراتيجية الراسخة بين البلدين

االنباط-عمان
ا�ستقبل جاللة امللك ع�ب��داهلل ال�ث��اين ،يف
ق�صر احل�سينية ام�س الأحد ،وزير اخلارجية
امل�صري �سامح �شكري ،ال��ذي نقل جلاللته
حت�ي��ات �أخ �ي��ه ال��رئ�ي����س امل���ص��ري عبدالفتاح

ال�سي�سي.
وح �م��ل ج�ل�ال��ة امل� �ل ��ك ،وزي � ��ر اخل��ارج �ي��ة
امل� ��� �ص ��ري ،حت �ي��ات��ه �إىل ال��رئ �ي ����س امل �� �ص��ري
عبدالفتاح ال�سي�سي ،م ��ؤك��داً جاللته عمق
العالقات الأخوية واال�سرتاتيجية الرا�سخة
بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

وت� �ن ��اول ال �ل �ق��اء �آل� �ي ��ات ت��و��س�ي��ع ال �ت �ع��اون
الثنائي يف املجاالت كافة ،واجلهود امل�شرتكة
ل�ل�ت���ص��دي ل ��وب ��اء ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا و�آث � ��اره
الإن�سانية واالقت�صادية.
وج ��رى ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى م��وا��ص�ل��ة التن�سيق
والت�شاور بني الأردن وم�صر ،حيال خمتلف

الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك ،ومبا يحقق
م�صاحلهما وي�خ��دم ق�ضايا الأم��ة العربية.
ك �م��ا ب �ح��ث ال �ل �ق��اء ال� �ت� �ط ��ورات الإق �ل �ي �م �ي��ة؛
ويف مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية ،حيث
�أ ّك ��د جاللته م��وق��ف الأردن الثابت جتاهها
و� �ض��رورة حتقيق ال���س�لام ال���ش��ام��ل وال �ع��ادل
على �أ�سا�س حل الدولتني الذي ي�ضمن �إقامة
ال��دول��ة الفل�سطينية امل�ستقلة ذات ال�سيادة
وال�ق��اب�ل��ة ل�ل�ح�ي��اة ع�ل��ى خ �ط��وط ال��راب��ع من
ح��زي��ران ع��ام  ،1967وعا�صمتها القد�س
ال�شرقية.
و�شدد جاللته على �أن �أي �إجراء �إ�سرائيلي
�أح � � ��ادي اجل ��ان ��ب ل �� �ض��م �أرا� � � ��ض يف ال���ض�ف��ة
الغربية� ،أم��ر مرفو�ض ،ومن �ش�أنه تقوي�ض
فر�ص حتقيق ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة.
ك�م��ا ت �ط��رق �إىل الأزم � ��ات ال �ت��ي ت�شهدها
املنطقة ،وم�ساعي التو�صل �إىل حلول �سيا�سية
لها .و�أع��رب جاللة امللك عن تطلعه للقمة
الثالثية الأردنية امل�صرية العراقية املقبلة،
ال�ه��ادف��ة �إىل ت�ع��زي��ز ال�ع�لاق��ات االقت�صادية
والتنموية والتجارية يف خمتلف امل�ج��االت،
مبا ينعك�س �إيجاباً على م�صالح الدول الثالث
و��ش�ع��وب�ه��ا .وح���ض��ر ال�ل�ق��اء وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة
و� �ش ��ؤون امل�غ�ترب�ين ،وم�ست�شار ج�لال��ة امللك
لالت�صال والتن�سيق ،وال�سفري امل���ص��ري يف
الأردن ،وال��وف��د امل��راف��ق ل��وزي��ر اخل��ارج�ي��ة
امل�صري.

اعرب عن اعتزازه الكبير بدور وقدرة الجيش العربي على حماية حدود المملكة من أي تهديدات

الملك :تعزيز الدعم اللوجستي لوحدات حرس الحدود
االنباط-عمان
�أع��رب جاللة امللك ع�ب��داهلل ال�ث��اين ،القائد
الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة ،ع��ن اع �ت��زازه الكبري
بدور وقدرة القوات امل�سلحة الأردنية  -اجلي�ش
العربي يف حماية حدود اململكة من �أي تهديدات.
و�أك� ��د ج�لال�ت��ه ،خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه ام ����س الأح ��د،
قادة وحدات حر�س احلدود يف القوات امل�سلحة،
�ضرورة تعزيز الدعم اللوج�ستي لوحدات حر�س
احلدود ،ملوا�صلة �أداء مهامها وتنفيذ الواجبات
املناطة بها.
ولفت جاللة امللك ،خالل اللقاء الذي عقد
يف �إح� ��دى ن �ق��اط ح��ر���س احل� ��دود ع�ل��ى واج�ه��ة
املنطقة الع�سكرية اجلنوبية� ،إىل اجلهود التي
يبذلها الأردن ملواجهة فريو�س ك��ورون��ا ،والتي
مكنته ليكون من �أف�ضل دول العامل يف التعامل
مع هذا الوباء.
وب�ين جاللته �أن��ه ال ت��وج��د دول��ة يف العامل
مل ت�ت��أث��ر اقت�صادياً واجتماعياً ج��راء ال��وب��اء،
الفتاً �إىل �أن الأردن يعمل على احلد من �آث��اره
وتداعياته.
و�أ�شار جاللته �إىل �أن الفرتة املقبلة �ست�شهد
ت��رك�ي��زاً على ق�ط��اع ال��زراع��ة امل�ت�ط��ورة و�أهمية
زيادة �إمكانياته ،يف �ضوء املميزات التي تتمتع بها
مناطق عديدة يف اململكة� ،إ�ضافة �إىل قطاعات
الأدوي� � ��ة وامل���س�ت�ل��زم��ات ال�ط�ب�ي��ة ،وال���ص�ن��اع��ات
الغذائية وال�سياحة العالجية.

االنباط-عمان
ب� �ع ��ث ج�ل�ال ��ة امل� �ل ��ك ع � �ب� ��داهلل ال� �ث ��اين
برقية تعزية �إىل �أخيه �سمو ال�شيخ �صباح
الأحمد اجلابر ال�صباح� ،أمري دولة الكويت
ال�شقيقة ،بوفاة املغفور له ،ب�إذن اهلل ،ال�شيخ
نا�صر احلمود اجلابر ال�صباح.
و�أع � ��رب ج�لال �ت��ه ،يف ال�ب�رق �ي��ة ،با�سمه

وب��ا��س��م �شعب اململكة الأردن �ي ��ة الها�شمية
وح�ك��وم�ت�ه��ا ،ع��ن �أ� �ص��دق م���ش��اع��ر التعزية
وامل��وا��س��اة ب�ه��ذا امل���ص��اب االل �ي��م� ،سائال اهلل
ال�ع�ل��ي ال �ق��دي��ر �أن يتغمد ال�ف�ق�ي��د ب��وا��س��ع
رحمته وغفرانه ،وي�سكنه ف�سيح جنانه ،و�أن
يلهم �أم�ير دول��ة الكويت والأ��س��رة الكرمية
وال�شعب الكويتي ال�شقيق جميل ال�صرب
وح�سن العزاء.

فلسطين النيابية تطالب بطرد السفير
اإلسرائيلي احتجاجا على قرار الضم
االنباط-عمان
ج� � � ��ددت جل� �ن ��ة ف �ل �� �س �ط�ي�ن ال �ن �ي��اب �ي��ة
مطالبتها بطرد ال�سفري الإ�سرائيلي من
عمان و�سحب ال�سفري الأردين من تل �أبيب
احتجاجا على ا�ستمرارية حكومة االحتالل
باتخاذ قرارات �أحادية على ح�ساب ال�شعب
الفل�سطيني والق�ضية املركزية.
وق� ��ال رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب يحيى
ال�سعود �إن ما تقوم به �إ�سرائيل من خطوات
ا�ستفزازية بغطاء ودع��م �أم�يرك��ي مبا�شر
�سي�ؤدي �إىل انفجار املنطقة ،م�شريا �إىل �أن
توجهات �إ�سرائيل ل�ضم غور الأردن واجزاء
م��ن ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة ،م��ا ه��و �إال تر�سيخ
ل�لاح�ت�لال وخم��ال�ف��ة ��ص��ري�ح��ة ل �ق��رارات
ال���ش��رع�ي��ة ال��دول �ي��ة .و�أك� ��د وق� ��وف جلنة
فل�سطني ،ودعمها ملواقف الدولة الأردنية
امل�شرفة بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين
يف رف�ض خطوات �ضم غور الأردن.
ودان ال���س�ع��ود وال�ل�ج�ن��ة النيابية قيام

�سلطات االح �ت�لال الإ��س��رائ�ي�ل��ي باعتقال
حم��اف��ظ ال�ق��د���س ،و�شطب غ��وغ��ل العاملي
ا��س��م فل�سطني ع��ن م��وق�ع��ه ،وا��ص�ف��ا ه��ذه
اخلطوة باالنحياز املطلق ل�صالح �إ�سرائيل
على ح�ساب ال�شعب الفل�سطيني والق�ضية
الفل�سطينية .و�شددت اللجنة على �أن خيار
املقاومة هو خيار ا�سرتاتيجي ،وال ميكن
التخلي ع��ن دع�م��ه ،مثمنا �صمود ال�شعب
الفل�سطيني يف وج��ه املحتل ب��ال��رغ��م من
امل�م��ار��س��ات غ�ير الإن�سانية �أو القانونية،
�إ�ضافة �إىل احل�صار الذي متار�سه ا�سرائيل
�ضد �أب�ن��اء قطاع غ��زة .ولفت ال�سعود �إىل
�أن جلنة فل�سطني �ستدعو جمل�س النواب
حل�ضور اجتماع ا�ستثنائي يف قاعة املرحوم
عاكف الفايز لبحث اخلطوات التي ت�سعى
�إ� �س��رائ �ي��ل �إىل ات �خ��اذه��ا وت�ط�ب�ي�ق�ه��ا على
�أر���ض الواقع مبا فيها قرار ال�ضم .و�أ�شار
�إىل �أن عدد امل�ؤيدين والداعمني ملبادرة “
العودة حقي وقراري” قارب ن�صف مليون
�شخ�ص.

الضمان تفتح باب استقبال الطلبات لالستفادة
من برنامج حماية عن شهر تموز «»7
االنباط-عمان

وبني جاللة امللك �أن الأردن يتمتع باملرونة
التي متيزه عن دول عدّة ،وت�ؤهله ليكون مركزاً
�إقليمياً يف ظل تداعيات �أزمة كورونا.
وتناول اللقاء التطورات يف الإقليم ،حيث �أكد
جاللة امللك على موقف الأردن الثابت والوا�ضح
من الق�ضية الفل�سطينية ،ووق��وف اململكة �إىل
جانب الأ�شقاء الفل�سطينيني يف نيل حقوقهم
العادلة وامل�شروعة.
و�أ� �ش��ار ج�لال��ة امل�ل��ك �إىل ال�ع�لاق��ات املتميزة

التي تربط اململكة م��ع الأ��ش�ق��اء ال�ع��رب ،ودول
املنطقة والعامل.
وا�ستمع جاللته �إىل �إيجاز من قادة الوحدات
ح ��ول � �س�ير الأم� � ��ور ال�ع�م�ل�ي��ات�ي��ة وال �ت��دري �ب �ي��ة
واللوج�ستية واخل �ط��ط امل�ستقبلية للتطوير
وال �ت �ح��دي��ث يف خم�ت�ل��ف امل� �ج ��االت ك�ل�ا �ضمن
منطقة م�س�ؤوليته.
وب �ّي��نّ ق � ��ادة ال� ��وح� ��دات م �� �س �ت��وى ج��اه��زي��ة
وح��دات �ه��م وامل �ع �ن��وي��ات ال �ع��ال �ي��ة ال �ت��ي يتمتع

ب�ه��ا م��رت�ب��ات ح��ر���س احل� ��دود ،ال��ذي��ن يقدمون
�أرواحهم دفاعاً عن الواجب الذي نذروا �أنف�سهم
له ،ومدى جاهزية وحداتهم لتنفيذ الواجبات
املنوطة بهم.
ً
وي��أت��ي ه��ذا اللقاء حر�صا م��ن جاللته على
التوا�صل الدائم مع مرتبات القوات امل�سلحة يف
خمتلف مواقعهم ،وت�أكيداً على �ضرورة ا�ستمرار
ت �ط��وي��ر وحت��دي��ث ال �ق ��وات امل���س�ل�ح��ة مبختلف
�صنوفها ت�أهي ً
ال وت�سليحاً وتدريباً.

�أك � � � ��دت امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �� �ض �م��ان
االج �ت �م��اع��ي يف ب �ي��ان ��ص�ح�ف��ي �� �ص ��ادر عن
م��رك��زه��ا الإع�ل�ام ��ي ع�ل��ى م�ن���ش��آت ال�ق�ط��اع
اخل� ��ا�� ��ص (ق� �ط ��اع ��ي ال �� �س �ي��اح��ة وال �ن �ق ��ل)
والراغبة باال�ستفادة من برنامج حماية عن
�شهر متوز احلايل تقدمي طلبات من خالل
فروعها ،مو�ضح ًة ان املن�ش�آت التي تقدمت
بطلب ومت املوافقة عليه يتوجب على �ضابط
ارتباطها ال��دخ��ول �إىل ح�سابها ع�بر موقع
امل�ؤ�س�سة الإل�ك�تروين وم��ن ثم خدمات �أمر

الدفاع والدخول �إىل خدمة �شمول العاملني
يف برنامج حماية.
وب� � ّي� �ن ��ت امل ��ؤ� �س �� �س��ة �أن امل �ه �ل��ة امل� �ح ��ددة
لال�ستفادة م��ن ه��ذا ال�برن��ام��ج ل�شهر متوز
متاحة لنهاية  ،31/7/2020م�شري ًة �أن
�أ�شهر اال�ستفادة متتد لنهاية العام احلايل،
كما تلتزم املن�ش�أة ب�شكل �شهري تقدمي طلب
�شمول العاملني يف برنامج حماية �إلكرتونياً
وذل ��ك خ�ل�ال ال���ش�ه��ر ال��راغ �ب��ة ف�ي��ه ت��أم�ين
رواتب م�ؤقتة للعاملني امل�شرتكني بال�ضمان
االجتماعي من الأردنيني و�أبناء قطاع غزة
و�أبناء الأردنيات املقيمني يف اململكة.

 85نائبا للطراونة  :ال يجوز استخدام رئاسة المجلس منبرا للنطق بأمور خارج اختصاصه

اصدقاء االمس اعداء اليوم
االنباط-عمان
ا�ستهجن  85ن��ائ�ب��ا ا�ستعمال م�ن�بر رئا�سة
جمل�س ال �ن��واب لأم ��ر �أو �أم ��ور خ��ا��ص��ة برئي�س
امل�ج�ل����س وا� �س��رت��ه ،وال �ب �ح��ث يف ق���ض��اي��ا لي�ست
موجودة يف املجل�س ،بل منظورة امام الق�ضاء ،وال
ي�سمح النظام الداخلي للمجل�س بتناولها.
ورف ����ض ب�ي��ان ل�ل�ن��واب ع�ق��ب اج�ت�م��اع ت��داع��وا
ل��ه منذ اول م��ن ام����س يف م�ن��زل النائب جمحم
ال�صقور و��ص��در ام����س االح��د  ،ا��س�ت�خ��دام منرب
الرئا�سة ،واتهام الدولة با�ستهداف ت�شويه �صورة
م�ؤ�س�سة الربملان عرب ا�ستهداف مربمج لرئي�س
املجل�س وا�سرته ،لأنه ال يعرب عن ارادة املجل�س.
واو�� �ض ��ح �أن م �ن�بر رئ��ا� �س��ة جم�ل����س ال �ن��واب،
وح���س��ب ال��د� �س �ت��ور وال �ن �ظ��ام ال��داخ �ل��ي ال���ص��ادر
مبوجبه ،ي�سمح للرئي�س ان ينطق با�سم املجل�س،
ول�ك��ن ه��ذه املكنة ال ت�سمح ل��ه �أن ينطق ب��أم��ور
خارجة عن اخت�صا�ص املجل�س.
وا�ستغرب املوقعون ،ذكر بيان رئي�س املجل�س
ب ��أن ال�ك��رة يف ملعب ال ��ر�أي ال�ع��ام ب��دل ان يقال
�أنها يف حمراب العدالة وامام اجلهات الق�ضائية
املخت�صة ال�ت��ي ن ��روم ع��دال�ت�ه��ا امل���ش�ه��ود ل�ه��ا من
خ�ل�ال ��س�ي��ادة ال�ق��ان��ون ال�ت��ي ن ��ادى ب�ه��ا املجل�س
ورئي�سه منذ �سبع �سنوات ،م�ؤكدين ان هذا املنطق
هو الذي ميثلنا.
ورح � ��ب ب � ��الإج � ��راءات احل �ك��وم �ي��ة احل��ازم��ة
يف م��واج�ه��ة ال�ت�ه��رب ال�ضريبي وب�ع����ض ق�ضايا
ال�ف���س��اد ،وب� ��أي اج ��راء ي�ه��دف �إىل حت�صيل امل��ال
العام �أو ا�سرتدادة ،م�شريين �إىل مطالب نيابية
قبل وبعد �إق ��رار ق��ان��ون �ضريبة ال��دخ��ل بايجاد

�آلية حكومية للحد من انت�شار ظاهرة التهرب
ال�ضريبي ،ف�ضال عن املطالب النيابية املتكررة
مل��واج�ه��ة ق��وى الف�ساد وك�شفه يف ك��ل م�ك��ان من
�أجهزة الدولة.
وت��اب��ع :ومل��ا مي�س الإج ��راء م��ن يهمنا ام��ره،
تقوم القيامة وال تقعد ،متهمة الدولة باختيار
��ش�خ����ص او ق���ض�ي��ة ب�ع�ي�ن�ه��ا لأ� �س �ب��اب ��س�ي��ا��س�ي��ة،
م�ؤكدين �ضرورة ال�شد على يد كل م�س�ؤول نظيف
ي�سهم يف ك�شف ال�ف���س��اد وامل�ف���س��دي��ن واحالتهم
للق�ضاء �صاحب الكلمة الف�صل يف ال�ب�راءة او
االدانة ،اما الذي يخ�شى الذهاب للق�ضاء فذلك
يعني انفالت االمور والعودة اىل منطق �شريعة
الغاب.
وفيما يلي ن�ص البيان:
“كرث احل��دي��ث يف الآون � ��ة االخ �ي��رة ج��راء
الإج � � � ��راءات احل �ك��وم �ي��ة احل ��ازم ��ة يف م��واج�ه��ة
التهرب ال�ضريبي وبع�ض ق�ضايا الف�ساد ،واننا
نحن ال�ن��واب املوقعني �أدن��اه لرنحب ب��أي �إج��راء
يهدف �إىل حت�صيل امل��ال العام �أو ا��س�ترداد املال
ال�ع��ام ،وك��ان جلنا يطالب احلكومة اث�ن��اء وقبل
وب �ع��د اق� ��رار ق��ان��ون ��ض��ري�ب��ة ال��دخ��ل ب � ��أن جتد
الآلية الالزمة للحد من انت�شار ظاهرة التهرب
ال�ضريبي ،وك��ان كلنا وال تكاد تخلو جل�سة من
جل�سات املجل�س �إال نطالب فيها مبواجهة قوى
الف�ساد وك�شف الف�ساد يف ك��ل مكان م��ن اجهزة
الدولة ،وملا مي�س الإجراء من يهمنا امره ،تقوم
القيامة وال تقعد ،متهمة الدولة باختيار �شخ�ص
�أو ق�ضية بعينها لأ�سباب �سيا�سية.
اننا ن�شد على يد كل م�س�ؤول نظيف ي�ساهم
يف ك�شف الف�ساد واملف�سدين ،واحالتهم للق�ضاء

��ص��اح��ب الكلمة الف�صل يف ال �ب�راءة �أو االدان ��ة،
�أم��ا ال��ذي يخ�شى ال��ذه��اب للق�ضاء فذلك يعني
انفالت االمور والعودة �إىل منطق �شريعة الغاب.
وم��ا لفت نظرنا قيام زميلنا املحرتم عاطف
ال�ط��راون��ة با�ستعمال امل�ن�بر امل�ت��اح ل��ه للبحث يف
ق�ضايا لي�ست موجودة يف املجل�س ،وه��ي ق�ضايا
ق�ضائية منظورة �أمام الق�ضاء ال ي�سمح نظامنا
الداخلي بالتحدث بها ما دام��ت تنظر من قبل
اجلهات الق�ضائية.
�إن م �ن�بر رئ��ا� �س��ة جم �ل ����س ال� �ن ��واب وح���س��ب
ال��د��س�ت��ور وال �ن �ظ��ام ال��داخ �ل��ي ال �� �ص��ادر مبوجبه
والذي يرقى �إىل مرتبة القانون ي�سمح للرئي�س
�أن ي�ن�ط��ق ب��ا��س��م امل�ج�ل����س ،ول �ك��ن ه ��ذه امل�ك�ن��ه ال
ت�سمح له ب�أن ينطق ب�أمور خارجة عن اخت�صا�ص
املجل�س؛ فالأمور التي تناولها �سعادته يف بيانه
املن�سوب له يف موقع عمون
وامل�ن���ش��ور �أي���ض��ا ع�ل��ى م��وق��ع امل�ج�ل����س  ،بيان
يخ�ص ق�ضية ق�ضائية تخ�ص �أح��دا �أو �أكرث من
�أ�سرة الرئي�س ،وهذا ال عالقة للمجل�س �أو النواب
ب��ه اط�لاق��ا ،ول��و ك��ان البيان ��ص��ادرا ع��ن النائب
ع��اط��ف ال�ط��راون��ة لقلنا ه��ذا ��ش��أن خ��ا���ص ب��ه ال
دخ��ل لنا فيه ،ويعرب عن ر�أي��ه ،لكن ان ي�ستعمل
منرب الرئا�سة بهذا ال�شكل ،و ُتتهم الدولة ب�أنها
ت�ستهدف ت�شويه ��ص��ورة م�ؤ�س�سة ال�برمل��ان عرب
ا�ستهداف مربمج لرئي�س املجل�س وا�سرته -كما
ي�ق��ول -ف��إن��ه �أم��ر م��رف��و���ض وال يعرب ع��ن �إرادة
جمل�س النواب.
وم��ا ي�ستغرب اي�ضا ق��ول البيان �أن ال�ك��رة يف
ملعب ال��ر�أي العام بدل �أن يقال �أنها يف حمراب
العدالة وام��ام اجلهات الق�ضائية املخت�صة التي

ن ��روم ع��دال�ت�ه��ا امل���ش�ه��ود ل�ه��ا م��ن خ�ل�ال ��س�ي��ادة
القانون التي نادى بها املجل�س ورئي�سه منذ �سبع
�سنوات ،فهو منطق ال ميثلنا و�سبق ان قلنا انه
ال يجوز ا�ستعمال هذا املنرب لأمر �أو �أمور خا�صة
برئي�س املجل�س وا�سرته ،فاملنرب لعموم املجل�س
وعلى الرئي�س ان ينطق ب��أم��ور املجل�س وطبقا
لإرادة املجل�س ال لإرادته هو .
ال ن ��ري ��د الإط� ��ال� ��ة �أو ال ��دخ ��ول يف ال �ب �ي��ان
ال�شخ�صي املن�سوب للرئي�س الطراونة ويف هذا
القدر كفاية.
حفظ اهلل الوطن وقائد الوطن
من كل �سوء.
والنواب املوقعون ،هم:
 .1جمحم ال�صقور
 .2ن�صار القي�سي
 .3خليل عطية
 .4م�صطفى ياغي
 .5عبد الكرمي الدغمي
 .6مازن القا�ضي
 .7كمال الزغول
 .8ن�ضال الطعاين
 .9و�صفي حداد
 .10حممد الرباي�سة
 .11في�صل االعور
 .12وائل رزوق
 .13حاب�س الفايز
 .14عي�سى خ�شا�شنة
 .15را�شد ال�شوحة
 .16حممد الظهراوي
 .17جودت الدراب�سة

 .18عبد الرحمن العواي�شة
 .19عقله الزبون
 .20انت�صار حجازي
 . 21ريا�ض العزام
 .22رم�ضان احلنيطي
 .23علي احلجاحجة
 .24يحيى ال�سعود
 .25مفلح اخلزاعلة
 .26حما�سن ال�شرعة
 .27ماجد القوي�سم
 .28اندريه حواري
 .29بركات العبادي
 .30علي اخلاليلة
31خالد ابو ح�سان
 .32احمد ال�صفدي
 .33عبد املح�سريي
 .34حممد العتايقة
 .35عبد اهلل عبيدات
 .36حممد عيا�صرة
 37احمد همي�سات
 38ق�صي الدمي�سي
 39حممود الطيطي
 40حممد هديب
 41حمود الزواهرة
 42نواف الزيود
 43عبد القادر ف�شيكات
 44عدنان ابو ركبة
 45هيثم زيادين
 46ح�سن عجارمة
 47ابراهيم البدور
 48رمي ابو دلبوح
 49عبد اهلل القرام�سة
 50ابراهيم القرعان
 51خري ابو �صعيليك

 52رجا ال�صرايرة
� 53صوان ال�شرفات
 54خالد احلياري
 55ح�سني القي�سي
 56زيد ال�شوابكة
 57حاب�س ال�شبيب
 58هيا املفلح
 59حممد الفالحات
 60خالد البكار
 61زينب الزبيد
 62مرام احلي�صة
� 63صالح ابو تايه
 64عزيز العبيدي
 65خالد الفناط�سة
 66معتز ابو رمان
 67ر�سميه الكعابنة
� 68شعيب ال�شديفات
 69رائد اخلزاعلة
 70حممد الرياطي
 71ف�ضيه الديات
� 72شاها العمارين
 73حممد الزعبي
 74عبد املنعم العودات
 75ان�صاف اخلوالدة
 76ابت�سام النوافلة
 77رندا ال�شعار
 78ح�سني ال�شياب
 79نواف النعيمات
 80عمر قراقي�ش
 81حممود العدوان
 82م�صطفى اخل�صاونة
 83ح�سن ال�سعود
� 84صباح ال�شعار
 85ابراهيم بني هاين
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ال اصابات محلية بـ «كورونا»

ّ
يوضح سبب عدم الغاء حظر التجول الليلي
جابر
االنباط-عمان

�أعلنت وزارة ال�صحة ام�س االح��د ت�سجيل 4
ح��االت �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجدّ،
جميعها غري حمليّة.
وبح�سب ايجاز �صحفي �صادر عن وزارة ال�صحة
ورئا�سة الوزراء ،جاءت اال�صابات على النحو الآتي:
 ( )3ح � ��االت ل �ق��ادم�ي�ن م ��ن اخل� � ��ارج ،ممنيقيمون يف فنادق احلجر 2( .من ال�سعوديّة ،و1
من العراق).
 حالة ل�سائق �شاحنة �أردين ق��ادم عرب حدودالعمري.
وبذلك يرتفع �إجمايل عدد حاالت الإ�صابة يف
اململكة �إىل ( )1218حالة.
و���سُ ��جِّ �ل��ت �أي���ض�اً ح��ال�ت��ا ��ش�ف��اء ل�ه��ذا ال �ي��وم ،يف
م�ست�شفى الأمري حمزة.
و ّمت �إج ��راء ( )6715فح�صاً خم�بر ّي�اً ،وبذلك
ي�صبح �إجمايل عدد الفحو�صات التي �أجريت حتى
الآن ( )513932فح�صاً.

�إجراءات �أخرى:
 -ت ��ؤك ��د وزارة ال �� �ص��حّ ��ة �أه �م � ّي��ة ا� �س �ت �خ��دام

تطبيق (�أم ��ان) الظذي �ساهم باكت�شاف العديد
م��ن احل ��االت ،وق��د �أدى ذل��ك �إىل �سهولة و�صول

ف��رق التق�صّ ي الوبائي �إىل جميع خمالطي هذه
احلاالت.
 وت�ؤكد الوزارة �أي�ضاً �أهميّة ا�ستخدام تطبيق(� �ص �ح �ت��ك) ال� ��ذي ي � ��زوّد م���س�ت�خ��دم�ي��ه ب ��أح��دث
املعلومات والأخبار واالكت�شافات املتع ّلقة بفريو�س
ك��ورون��ا يف ال �ع��امل ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل اح�ت��وائ��ه على
�إر�� �ش ��ادات ��ص�ح� ّي��ة وحت��ذي��رات وت�ن�ب�ي�ه��ات تتع ّلق
مب�ستجدّات احلالة الوبائيّة.
م��ن جهته ب��رر وزي��ر ال�صحة ال��دك�ت��ور �سعد
ج��اب��ر ق ��رار احل�ك��وم��ة ع��دم ال �غ��اء ح�ظ��ر التجول
املفرو�ض على الأردنيني بعد منت�صف الليل بقوله
“�سهرية الليل لل�ساعة وحدة وثنتني ما بف�سدوا
على بع�ض».
وق��ال ج��اب��ر يف ت�صريحات إ�ن ال ق��در اهلل اذا
اقيمت �سهرة من �سهرات منت�صف الليل وا�صيب
اح ��د اال� �ش �خ��ا���ص ��س�ي�ك��ون م��ن ال���ص�ع��ب حت��دي��د
املخالطني و�ضبطهم.
وبني �أن حظر التجول الليلي هو وحده يذكر
الأردنيني بالوباء بعد فتح كافة القطاعات

العبدالالت:وحدة حقوق اإلنسان تتابع إنفاذ الخطة الوطنية واالستعراض الدوري الشامل
االنباط-عمان

ق��ال م��دي��ر وح ��دة ح�ق��وق الإن �� �س��ان يف رئا�سة
ال� ��وزراء ال��دك�ت��ور خليل ال�ع�ب��دال�لات� ،إن حقوق
الأ��ش�خ��ا���ص ذوي الإع��اق��ة م ��دار اه�ت�م��ام ال��دول��ة
الأردنية ،وترجمة الإرادة العليا بتنفيذ ال�سيا�سات
والت�شريعات واملمار�سات التي تعزز منظومة حقوق
الإن�سان.
و�� �ص ��رح خ �ل��ال اف �ت �ت��اح��ه لأع � �م� ��ال ال� � ��دورة
التدريبية يف �إقليم اجلنوب حول تطوير قدرات
املنظمات واجلمعيات التي تعمل مع ذوي الإعاقة،
اليوم الأح��د� ،أن احلكومة ممثلة بوحدة حقوق
الإن�سان يف رئا�سة الوزراء تعمل على تنفيذ اخلطة
الوطنية ال�شاملة حلقوق الإن�سان 2025-2016
ب��أدوات عمل وطنية تن�سيقية بني جميع اجلهات
املعنية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين الفاعلة ومتابعة

نتائج تقيم ه��ذه اخل�ط��ة .وق��ال ال�ع�ب��دال�لات �إن
احلكومة تعمل ب�شكل جدي بالتفاعل مع منظومة
حقوق الإن�سان الدولية واللجنة املعنية بحقوق
الأ��ش�خ��ا���ص ذوي الإع��اق��ة ،الف�ت��ا �إىل تقدميهم
تقريرا �أوليا بالتعاون مع كافة اجلهات للو�صول
لأدوات متطورة وجديدة حلماية حقوق الإن�سان
و�ضمان �إ�شاعة هذه الثقافة يف املجتمع الأردين.
و�أو�ضح �أن التفاعل مع جمل�س حقوق الإن�سان
يحدث �ضمن �آلية اال�ستعرا�ض ال��دوري ال�شامل
حلقوق الإن���س��ان� ،إذ مت قبول جميع التو�صيات
ال�ت��ي وج�ه��ت م��ن قبل ال ��دول الأع���ض��اء املتعلقة
بالأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة ،م�شريا �إىل �أن العمل
م�ستمر لإع��داد خطة تنفيذية لهذه التو�صيات.
ي�شار �إىل �أن هذه الدورة التدريبية تنفذ من قبل
«حبق» للتدريب على حقوق الإن�سان بال�شراكة مع
املجل�س الأعلى حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

االنباط-عمان

�أك ��د ��س�ف�ير مم�ل�ك��ة بلجيكا يف ع �م��ان فيليب
ف ��ان ��دن ب ��ول ��ك ،ع �م��ق ال �ع�ل�اق��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة بني
البلدين ال�صديقني يف خمتلف املجاالت ،م�شرياً
�إىل �أن العالقات الوثيقة بني العائلتني امللكيتني
انعك�ست ب�شكل �إيجابي على العالقات بني البلدين
وال�شعبني.
وقال ال�سفري مبنا�سبة العيد الوطني لبالده،
�إن جاللة امللك عبد اهلل الثاين قام بزيارات عديدة
لبلجيكا ،كان �آخرها يف وقت مبكر من هذا العام،
و�أن جاللة امللك فيليب ،ملك بلجيكا زار الأردن،
و�أن هذه الزيارات تفتح �آفاقا كبرية للتعاون.
وا� �ش��ار اىل �أن وك��ال��ة التنمية البلجيكية “
�إنابيل” يف مراحل ت�سجيلها الأخ�يرة يف الأردن،
حيث �ستبد�أ عملياتها قريباً لتنفيذ م�شروع ممول
م��ن بعثة االحت ��اد الأوروب� ��ي م��ن خ�لال �صندوق
“مدد” لدعم الالجئني ال�سوريني واملجتمعات
املحلية امل�ضيفة يف الأردن ،من خ�لال التدريب
املهني وتوفري فر�ص العمل ،بالتعاون مع وكاالت
التنمية الأملانية والإ�سبانية.
و�شدد ال�سفري على �أهمية الدور الإن�ساين الذي
يلعبه الأردن يف ا�ستقبال الالجئني ال�سوريني،
وقبلهم ال�لاج�ئ�ين العراقيني والفل�سطينيني،

د.محمد طالب عبيدات
هنالك جمموعة حول كل م�س�ؤول تتعا�ضد لتحاول �أن ت�ستفيد ،وه�ؤالء ُي ْدعَون �أحياناً بامل�ستفيدين
�أو البطانة �أو املنافقني �أو املتلونيني �أو َع َبدَة الكرا�سي �أو و ّزازي احلطب وغري ذلك ،وج ّلهم يغ ّلبون
امل�صالح اخلا�صة على امل�صالح العامة وم�صالح امل�ؤ�س�سة والوطن:
 .1املتلونون وامل�ستفيدون يج�سّ رون وي�شجّ عون بع�ض امل�س�ؤولني ﻹ�تخاذ ق��رارات لتخدمهم قبل
غريهم وبذلك ي�صوّرون للم�س�ؤول �أهمية القرارات و�صدقيتها؛ وه�ؤالء ال يعرفون �سوى م�صاحلهم
اخلا�صة.
ّ
 .2املتلونون وامل�ستفيدون يُ�شعِرون امل�س�ؤول ب�أنه �أف�ضل من ت�سلم املن�صب وكل من قبله �أو حتى
بعده خم ّربون و�ضعفاء ومل يقدموا �شيء ،ويحاولوا توريطه لقادم الأيام؛ وللأ�سف يرتكونه ويعبدون
الكر�سي حال مغادرته موقع العمل.
 .3املتلونون وامل�ستفيدون يروّجون �ﻷ ي قرار �سي�ستفيدون منه بطرق �إلتوائية كثرية ،والهدف لي�س
امل�صلحة العامة بل م�صاحلهم اخلا�صة.
 .4املتلونون وامل�ستفيدون غالباً ما يكونوا �ش ّلة �أو جمموعة متناغمة �أو حتى �شبكة مت�س ّلقة ال ترقب
يف اهلل �إلاّ وال ذمة؛ وهم ال يتطلعون �سوى لأهدافهم وتنفيعاتهم ومثالهم وما ي�ضعون يف جيوبهم.
 .5املتلونون وامل�ستفيدون يرتكون امل�س�ؤول حال توريطه �أو خط�أه �أو تركه للمن�صب وك�أنهم يت�ش ّفون
فيه �أو يتن�صلون من امل�س�ؤولية؛ رغم �أنهم يكونوا ي�شعرونه ب�أنه الأهم يف حياتهم.
 .6املتلونون وامل�ستفيدون يهجرون ويرجمون �أي م�س�ؤول حال تقاعده �أو تركه للم�س�ؤولية ويبقون
يلتفون حول الكر�سي وامل�س�ؤول اجلديد �أ ّنى كان لتعود دوّامة عزف ا�ﻷ وتار مل�صاحلهم بطرق تتواءم مع
�سيكولوجية امل�س�ؤول اجلديد.
ا�ﻷ
 .7امل�ستفيدون متلوّنون كاحلرباء وفق الزمان واملكان واحلدث و �شخا�ص ودرجة ﻹا��ستفادة وغري
ذلك.
 .8املطلوب من امل�س�ؤول ﻹا�نتباه للم�ستفيدين وع ّزيفة ا�ﻷ وتار واملنافقني واملتلونني وكبح جماحهم
�أول ب�أول ل�ضمان جناح العمل امل�ؤ�س�سي وقراراته.
 .9واملطلوب من �أ�صحاب القرار و�ضع الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب وفق �أ�س�س ومعايري �شفافة
ونزيهة ل�ضمان جودة ونقاء خمرجات القرارات دون مواربة.
ب�صراحة :املتلونون وامل�ستفيدون حتى يف زم��ن جائحة ك��ورون��ا غالباً منافقون وع ّزيفة �أوت��ار
ويطبّلون ويزمّرون ويروّجون �ﻷ ي قرار كان مل�صلحتهم وال ينتظرون غري ذلك من �أي م�س�ؤول �ضعيف،
وامل�س�ؤول القوي من يكت�شفهم وي�ضعهم عند حدهم من �أول الطريق حفاظاً على �صدقيّة قراراته
وامل�ؤ�س�سية و�أمانة امل�س�ؤولية.

تغريدة طهبوب «ابي الطبيب»
تثير استياء متابعيها
الأنباط � -أمين ال�سواعري

السفير البلجيكي :العالقات بين العائلتين الملكيتين انعكست ايجابا على البلدين والشعبين
م��ؤك��داً دع��م بلجيكا لل��أردن من خ�لال �صناديق
الأمم امل�ت�ح��دة الإن���س��ان�ي��ة وم��ن خ�ل�ال االحت��اد
الأوروبي ،وذلك لتمكني الأردن من اال�ستمرار يف
ممار�سة هذا الدور الهام.
و�أع � ��رب ع��ن ت�ق��دي��ر �شعب وح�ك��وم��ة بلجيكا
ملبادرة الأردن يف �إر�سال املواد الطبية وامل�ساعدات
�إىل بلجيكا ملواجهة وب��اء كورونا امل�ستجد ،الفتا
اىل التعاون والتن�سيق القائم بني البلدين على
خم�ت�ل��ف امل���س�ت��وي��ات ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع ه ��ذا ال��وب��اء،
وم�شيدا ب�إدارة الأردن الناجحة مع هذه الأزمة.
وع�ل��ى ال�صعيد ال���س�ي��ا��س��ي ،ق��ال ال���س�ف�ير �إن
ال�ت���ش��اور والتن�سيق م�ستمر ب�ين ال�ب�ل��دي��ن على
خمتلف امل�ستويات فيما يتعلق بالق�ضايا الإقليمية
والق�ضايا ذات االه�ت�م��ام��ات امل���ش�ترك��ة ،معترباً
الأردن دولة مهمة يف املنطقة.
وب�ين ان موقف ب�لاده من نية �إ�سرائيل �ضم
�أجزاء من ال�ضفة الغربية يتفق مع موقف االحتاد
الأوروب� ��ي وامل��وق��ف الأردين ،الأم ��ر ال��ذي يدعو
�إىل �إي�ج��اد �سالم ع��ادل و�شامل على �أ��س��ا���س حل
الدولتني من خالل املفاو�ضات مبا يتما�شى مع
قرارات الأمم املتحدة واملعايري املتفق عليها دوليا.
و�أ�ضاف �أن بلجيكا ،وهي حاليا ع�ضو غري دائم
يف جمل�س الأم ��ن ال�ت��اب��ع لل��أمم امل�ت�ح��دة ،تبذل
ق�صارى جهدها بالتن�سيق مع ال�شركاء لل�ضغط

المستفيدون والمتل ّونون
في زمن كورونا

من �أجل العودة �إىل طاولة املفاو�ضات.
وح��ول ال�ت�ع��اون االق�ت���ص��ادي ،او��ض��ح ال�سفري
�أن �صادرات بلجيكا �إىل الأردن يف عام  2019بلغت
 271,5مليون يورو ،ما يجعل الأردن يف املرتبة 72
من بني ال��دول امل�ستوردة من بلجيكا ،فيما بلغت
واردات بلجيكا من الأردن  46,2مليون ي��ورو ،ما
يجعل الأردن يف املرتبة  105بني ال��دول امل�صدرة
�إىل بلجيكا ،حيث بلغ امل �ي��زان ال�ت�ج��اري 225,3
مليون ي��ورو ،وت�شكل املنتجات الكيميائية اجلزء
الأكرب من الواردات وال�صادرات بني البلدين.
و�أ� � �ض� ��اف �أن � ��ه م �ق��ارن��ة ب ��ال ��دول الأوروب � �ي� ��ة
الرئي�سية ،حتتل بلجيكا املرتبة الرابعة من حيث
ال�صادرات �إىل الأردن بعد فرن�سا و�أملانيا واململكة
امل �ت �ح��دة ،ل�ك��ن امل �ث�ير ل�لاه�ت�م��ام �أن ن�لاح��ظ �أن
بلجيكا كانت على مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية
امل�ستورد الرئي�سي للمنتجات الأردن �ي��ة ،م�شريا
�إىل وج��ود عدد جيد من ال�شركات الأردنية التي
تتعامل مع ال�شركات البلجيكية ومتثلها يف الأردن،
بالإ�ضافة �إىل وجود عدد من ال�شركات البلجيكية
املوجودة يف الأردن.
ول �ف��ت اىل �أن� ��ه وم ��ن �أج� ��ل ت�سهيل ال�ت�ب��ادل
التجاري والثقايف وت�شجيع زي��ادة حجم التجارة
بني البلدين ،قامت ال�سفارة البلجيكية يف الأردن
بت�أ�سي�س “جمعية الأعمال وال�صداقة البلجيكية

الأردنية” يف عام  ،2019حيث يعمل جمل�س �إدارة
اجلمعية حاليًا جلذب �أع�ضاء جدد من جمتمع
الأعمال.
وق��ال �إن��ه بعد ت�شغيل ال��رح�لات املبا�شرة بني
عمان وبروك�سل من قبل خطوط طريان “ريان
�إير” م�ن��ذ ع ��ام  ،2018ت��زاي��د ع ��دد ال�سائحني
البلجيكيني القادمني �إىل الأردن ب�شكل مطرد،
ويف ع��ام  2018و��ص��ل ع��دد ال�سائحني �إىل 9070
�سائحا ،بزيادة بن�سبة  26باملئة ،مقارنة بعام ،2017
كما بلغ عدد البلجيكيني الذين زاروا الأردن العام
املا�ضي � 12963سائحً ا ،بزيادة بلغت حوايل  30باملئة
مقارنة بعام .2018
واكد ال�سفري على التعاون القائم بني الأردن
وبلجيكا يف مكافحة الإره � ��اب ،م���ش�يراً �إىل �أن
البلدين عانا من هجمات �إرهابية و�أنهما ع�ضوان
يف التحالف الدويل ملكافحة داع�ش الإٌرهابية.
وقال �إن بلجيكا تدعم اجتماعات العقبة التي
�أطلقها جاللة امللك عبد اهلل الثاين حل�شد الدعم
وتن�سيق اجلهود ملكافحة الإرهاب.
وا�ستعر�ض �سفري بلجيكا يف عمان ،واملعتمد
ل��دى ال�ع��راق ،التحديات التي ي�شهدها ال�ع��راق،
مب��ا يف ذل ��ك م��واج�ه��ة الإره� � ��اب ،وال��دع��م ال��ذي
تقدمه بلجيكا والأردن له للو�صول �إىل اال�ستقرار
والوحدة والأمن.

�أثارت النائب دميا طهبوب ا�ستياء بع�ض
املتابعني لها ع�بر ح�سابها الر�سمي على
من�صة “تويرت” ،ام�س الأحد ،بعد ن�شرها
ت �غ��ري��دة و��ص�ف�ه��ا ال�ب�ع����ض ب ��أن �ه��ا ج��ارح��ة
وم���س�ي�ئ��ة ،ن �ظ��راً ل��وق��ت ال �ت �غ��ري��دة ال�غ�ير
منا�سب ح�سب ر�أي املتابعني ،حيث تزامنت
التغريدة مع اجلرمية الب�شعة مقتل الفتاة
الأرب�ع�ي�ن�ي��ة �أح�ل�ام على ي��د وال��ده��ا والتي
ه ّزت املجتمع الأردين.
ط�ه�ب��وب ويف ت�غ��ري��دت�ه��ا ال �ت��ي ح���ص��دت
ت �ف��اع� ً
لا ك �بي�راً خ�ل�ال ال �� �س��اع��ات امل��ا��ض�ي��ة
كتبت “فلنن�شر احلب واخلري دون ن�سيان
ح �ق��وق ال �� �ض �ح��اي��ا ف�م�ث�ل�م��ا ه �ن��اك �آب � ��اء ال
ي�ستحقون القابهم وال نعمة االبوة ،هناك
�آباء قدي�سون � ،،أبي الطبيب وقع يل وكالة
عامة ي�ضع فيها كل حياته واموره بني يدي
وانا الوحيدة يف العائلة  ،،وقال للمحامي
ان��ا ب�سلم رقبتي لدمية وان��ا مطمئن هذا
�أبي وغي�ض من في�ض من ثقته وحنانه».
ال �ت �غ��ري��دة مل مت ��ر م� ��رور ال� �ك ��رام؛ �إذ
ان �ه��ال��ت ال� ��ردود ع�ل��ى ال �ن��ائ��ب م��ع توجيه
عتب ول��وم لها ،وو�صف البع�ض التغريدة
ال�صحيح �أن تقدمها
ب�أنها تغريدة من غري ّ
ال �ن��ائ��ب ع�ب�ر ح���س��اب�ه��ا ال��ر� �س �م��ي يف ه��ذا
التوقيت خا�صة ،بينما تهكم البع�ض من
النائب يف تدوينات ممثالة؛ ما دعا النائب
�إىل �أن ت ��ر ّد ع�ل��ى ب�ع����ض ال �ت �غ��ري��دات بعد
تطرقها ل�شخ�صها وب�شكل مبا�شر ،بينما
اعترب البع�ض �أن ما ذكرته النائب طبيعي
جداً ولها �أن تفخر ب�أبيها متى ت�شاء.

وم ��ن ب�ي�ن ب�ع����ض ردود امل �ت��اب �ع�ين على
التغريدة علقت ي��اف��ا اخل��ال��دي “تغريدة
لي�ست ب��وق�ت�ه��ا ا� �س �ت��اذة دمي ��ا !.م�ث��ل اللي
ب��ر���ش ع��امل��وت �سكر  ،،ب�ت�ق��دري ت�ن��زيل �شي
ت�شكري فيه ال��وال��د مبنا�سبة ثانية لكن
م����ش ب�ه�ي��ك وق ��ت اب ��دا امل��و� �ض��وع خمتلف
متاما».
ف �ي �م��ا ذه � ��ب ن �� �ض��ال �-أح � � ��د امل �ت��اب �ع�ين
للنائب� -إىل م��ا ه��و �أب�ع��د م��ن ذل��ك وعلق
“املالحظ �أن درج��ة لزوجة الإ�سالميني
ت � ��زداد يف �أي � ��ام ك �ه��ذه وت ��ردي ��د ا��س�ط��وان��ة
ال �ط �ي��ب ه ��و ال �ك �ث�ير واخل �ب �ي��ث ا��س�ت�ث�ن��اء
واجلرائم �ضد املر�أة جرائم فردية  ....الخ
من ميكانيات التهرب من م�س�ؤوليتهم عن
هذه اجلرائم عرب معار�ضة تعديل قوانني
ح��ري��ة ال�ت�ن�ق��ل وال���س�ك��ن وال�ع�م��ل ل�ل�م��ر�أة.
كائنات لزجة ال ت�ستحق االحرتام».
��س��وزان علقت “�سبحان اهلل _ تويته
ظ ��اه ��ره ��ا ال ��رح� �م ��ه وب��اط �ن �ه��ا ال �ت �ب��اه��ي
والفوقيه �أدجل��ة ق�صتك مع ق�صة احالم
ال وق ��ت ل�ه��ا ك��ل ي ��وم ينك�شف ��س�ت��ار زي��ف
ال�ق��اب�ع�ين ب�ج�ل�ب��اب وه��م ال��وق��ار وامل�ث��ال�ي��ه
امت� �ن ��ى اك� � ��ون م��اظ �ل �م �ت��ك الن� �ن ��ا الن �ع �ل��م
بالنوايا رمبا اخذتك احلميه ب�شكر والدك
يف الوقت الغري املنا�سب».
م � ��ن اجل � ��دي � ��ر ذك � � ��ره �أن ال � �ن ��ائ ��ب يف
الربملان الأردين والناطق الإعالمي با�سم
جبهة ال�ع�م��ل الإ� �س�لام��ي الأردين باللغة
الإجن�ل�ي��زي��ة دمي��ة ط�ه�ب��وب �أن�ظ�م��ت ملوقع
التوا�صل “تويرت” يف �سبتمرب عام 2011م
ولها الآن على من�صتها �أك�ثر من �أربعني
�ألف متابع.

الذكرى التاسعة والستون الستشهاد الملك المؤسس تصادف اليوم
االنباط-عمان

ت �� �ص��ادف ال �ي��وم االث �ن�ي�ن ال ��ذك ��رى ال�ت��ا��س�ع��ة
وال�ستون ال�ست�شهاد م�ؤ�س�س اململكة جاللة املغفور
له ب ��إذن اهلل ،امللك عبداهلل بن احل�سني  -طيب
اهلل ثراه -الذي القى وجه ربه �شهيدا على عتبات
امل�سجد الأق���ص��ى امل �ب��ارك وه��و يهم ب� ��أداء �صالة
اجلمعة يف الع�شرين من �شهر متوز عام .1951
وا�ست�شهد امل�ل��ك امل�ؤ�س�س م�ؤمنا ب��اهلل تعاىل
وحافظا لعهد بني ها�شم الأبرار بعد كفاح طويل
من �أجل �أمة العرب ووحدتها وم�ستقبلها ،حامال
الم��ة ،والتي
راي��ة �أطهر ث��ورة عرفها تاريخ هذه أ
ان�ط�ل�ق��ت م��ن م�ك��ة ع�ل��ى ي��د وال� ��ده ��ش�ي��خ ال �ث��وار
ال�شريف احل�سني بن علي ،طيب اهلل ثراه.
وت�ستذكر الأ�سرة الأردنية الواحدة وهي حتيي
هذه الذكرى بكل مظاهر الفخر واالعتزاز ،ذلك
ال�ق��ائ��د ال ��ذي خ��رج م��ن مكة امل�ك��رم��ة على ر�أ���س
كوكبة من �أحرار العرب الأوائل ،مب�شرا بالنه�ضة
العربية احلديثة ووحدة الأمة ور�سالتها النبيلة،
واحل��ري��ة واالن �ع �ت��اق م��ن االح �ت�ل�ال وال��و��ص��اي��ة
و�إعالن فجر �أمته املاجدة اجلديد.
ويف الوقت الذي ا�ضطلع به امللك امل�ؤ�س�س بدور
قومي رائ��د يف حركة التحرر العربي التي بزغ
فجرها مع بدايات القرن الع�شرين ،وبذل جهدا
مو�صوال لدى ممثلي القيادات الفكرية وال�سيا�سية
التي كانت تتقاطع يف العا�صمة العثمانية ،و�سعى
مل�ستقبل �أكرث ا�شراقا لأمة العرب ،يوا�صل جاللة
امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين ن�ه��ج ال�ه��ا��ش�م�ي�ين واجل��د

امل�ؤ�س�س من �أجل تر�سيخ القوا�سم امل�شرتكة للأمة
العربية التي حتقق لها املنعة وامل�ستقبل الأف�ضل.
ك �م��ا ي��وا� �ص��ل ج�لال��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين
جت��ذي��ر النهج ال��دمي�ق��راط��ي ال��ذي �أر� �س��اه اجلد
منذ عام  1920ف�شجع التعددية ال�سيا�سية والنهج
ال��دمي �ق��راط��ي ال� ��ذي ت �� �ش��ارك يف ��ص�ن�ع��ه جميع
الأطياف ال�سيا�سية على م�ساحة الوطن ،ور�سخ
امل �م��ار� �س��ات ال��رام �ي��ة �إىل احل �ف��اظ ع�ل��ى ح�ق��وق
الإن�سان و�ضمان حرية الفكر والتعبري.
ومتيز الفكر ال�سيا�سي للملك امل�ؤ�س�س ،طيب
اهلل ث��راه ،ب��أن��ه انطلق م��ن ث��واب��ت م�ب��ادئ الثورة
العربية ال�ك�برى و�أه��داف�ه��ا العري�ضة ،واعتمد
يف ت�ن�ف�ي��ذه��ا م�ن�ه�ج�ي��ة ت�ت�ف��ق م��ع ��س�م��ة الع�صر
والتداعيات التي متخ�ضت عن خلخلة موازين
القوى يف �أعقاب احلرب العاملية الثانية ،فجاءت
ات���ص��االت��ه م��ع ق ��ادة ال ��دول ال �ك�برى من�صبة يف
الدرجة الأوىل ،على االعرتاف بامل�شروع القومي
النه�ضوي العربي ،الذي ج�سده ،طيب اهلل ثراه،
�إىل خطة �سيا�سية تنفيذية قائمة على منهج
الإ� �س�لام وال�ع��روب��ة وب�ع��ث �أجم ��اد الأم ��ة و�إح�ي��اء
تراثها وح�ضارتها.
ونتيجة حلر�ص ال�شريف احل�سني ب��ن علي،
طيب اهلل ثراه ،قائد الثورة العربية الكربى على
�إع ��داد �أبنائه الأم ��راء �سيا�سيا وع�سكريا ورج��ال
دولة ،فكان امللك امل�ؤ�س�س �أول وزير للخارجية يف
احلكومة العربية الأوىل التي مت ت�شكيلها بعد
�إعالن الثورة العربية الكربى.
كما ك��ان امللك امل�ؤ�س�س م��ن �أب��رز ق��ادة الثورة

الع�سكريني� ،إذ توىل قيادة اجلي�ش ال�شرقي الذي
حا�صر امل��دي�ن��ة امل �ن��ورة و��ش��ل ق ��درة �أك�ب�ر حامية
ع�سكرية تركية كانت تتمركز هناك وقوامها 14
�أل��ف ج�ن��دي ،وبقيت حت��ت احل���ص��ار حتى نهاية
احل��رب العاملية الأوىل حيث ا�ست�سلمت لقوات
الثورة بقيادة امللك امل�ؤ�س�س عام .1918
وخ��رج امللك امل�ؤ�س�س ،طيب اهلل ث��راه ،يف �أوىل
حت��رك��ات��ه م��ن احل�ج��از متوجها �إىل ال���ش��ام على
ر�أ� ��س كوكبة م��ن جند ال �ث��ورة العربية ال�ك�برى،
وحني بلغ مدينة معان وجه النداء لأحرار العرب
لالن�ضمام �إليه ،بعد �أن �أعلن تطلعاته يف حماية
الأمة العربية واحلفاظ على ا�ستقاللها والدفاع
عن ق�ضاياها العادلة.
وي�سجل التاريخ و�أحرار الأردن والأمة العربية
بكل اع �ت��زاز دور امل�ل��ك امل��ؤ��س����س يف �إن �ق��اذ الأردن
وتخلي�صه من كل املخططات التي كانت ت�ستهدف
عروبته وحريته والتي ا�ستهدفت �أي�ضا الأر���ض
والهوية العربية ،بعد �أن متكن من �إقناع الدول
ال�ك�برى �آن ��ذاك ،ويف مقدمتها بريطانيا بذلك،
مثلما ي�سجل ل��ه التاريخ ب�ح��روف م��ن ن��ور تلك
احلكمة ال�سيا�سية والقدرة الفائقة على التعامل
م��ع ال�غ��رب ،خا�صة بريطانيا التي كانت مت�سك
بزمام الأمور يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
وت��رج �م��ة ل�ف�ك��ر امل �ل��ك امل ��ؤ� �س ����س ال ��وح ��دوي
وانتمائه القومي الأ�صيل ،فقد فتح �أبواب الأردن
�أم��ام �أح��رار العرب لي�صبح يف عهده موئال لهم،
فوفدوا �إليه من �سوريا وفل�سطني ولبنان والعراق
واحلجاز ،وهي�أ لهم فر�ص امل�شاركة يف بناء الأردن

احلديث و�صنع �سيا�سته الداخلية واخلارجية.
وك ��ان ،ط�ي��ب اهلل ث ��راه� ،أول م��ن و��ض��ع لبنة
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،و�أول امل �ن��ادي��ن يف ت�ل��ك املرحلة
ب��ال�ت�ع��ددي��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،ح�ي��ث ��ش�ه��د الأردن يف
ب��داي��ة ح�ك�م��ه ت��أ��س�ي����س �أول ح ��زب ��س�ي��ا��س��ي هو
حزب اال�ستقالل العربي ،فيما حظيت املعار�ضة
ال�سيا�سية يف عهده برعايته ،وك��ان يحر�ص على
جمال�سة الكتاب وال�شعراء واملفكرين يحاورهم
ويناق�شهم يف خمتلف الأمور والق�ضايا التي تهم
الوطن واملواطن والأمة ،ويتقبل الر�أي الآخر بكل
رحابة �صدر.
لقد كان امللك امل�ؤ�س�س طيب اهلل ثراه ،ح�صيفا
ثاقب النظر يف ا�ستقراء ما يتهدد الأمة العربية
وم ��ا ه��ي مقبلة ع�ل�ي��ه م��ن حت��دي��ات ،وك ��ان �أول
الزعماء العرب الذي يطلق �صيحته حمذرا من
�ضياع فل�سطني ،وح�ين هبت اجليو�ش العربية
مل�ساندة الأ� �ش �ق��اء يف فل�سطني و�إن �ق��اذ م��ا ميكن
�إن �ق��اذه ،ك��ان اجلي�ش الأردين البا�سل يف مقدمة
اجل �ي��و���ش ال �ع��رب �ي��ة ،ي �خ��و���ض م �ع ��ارك ال���ش��رف
والبطولة والفداء ،ويحافظ على عروبة القد�س
التي روت �أ�سوارها دم��اء �شهداء اجلي�ش العربي
ال��ذي��ن ق�ضوا نحبهم دف��اع��ا ع��ن ث��رى فل�سطني
والقد�س ال�شريف.
و�إىل ج��ان��ب ال��دع��م ال �ع �� �س �ك��ري ،وف ��ر امل�ل��ك
امل�ؤ�س�س الدعم ال�سيا�سي واملادي لتمكني الأ�شقاء
يف فل�سطني من ال�صمود على �أر�ضهم وموا�صلة
ك�ف��اح�ه��م م��ن �أج ��ل ه��وي�ت�ه��م ال��وط�ن�ي��ة وحتقيق
تطلعاتهمامل�شروعة.
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الفايز يدعو الستراتيجية وطنية عابرة للحكومات
االنباط-عمان
دع��ا رئ�ي����س جم�ل����س الأع �ي��ان في�صل ال�ف��اي��ز
�إىل �إي�ج��اد ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة للدولة
عابرة للحكومات �سيا�سيا واقت�صاديا واجتماعيا
مل �ع��اجل��ة خم �ت �ل��ف ال �ت �ح��دي��ات ب��االع �ت �م��اد على
ال��ذات وااله�ت�م��ام بالت�صنيع ال��زراع��ي و�صناعة
امل�ستلزمات الطبية وال�سياحة العالجية.
جاء ذلك خالل لقاء الفايز ور�ؤ��س��اء اللجان
الدائمة يف جمل�س الأع�ي��ان ام�س الأح��د رئي�س
جماعة عمان حلوارات امل�ستقبل بالل ح�سن التل
حول م�شروع اجلماعة الوطني ال�شامل.
وا��س�ت�م��ع ال �ف��اي��ز �إىل ع��ر���ض ح ��ول امل���ش��روع
الذي يرتكز على املحافظة على الهوية الوطنية
وحت ��دي ��د الأول � ��وي � ��ات امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة يف خمتلف
القطاعات واملرجعيات التنفيذية وح�شد اجلهود
ال��وط�ن�ي��ة املختلفة للنهو�ض ال���ش��ام��ل يف �شتى
املجاالت.
و�أ��ش��ار الفايز �إىل �أن اال�صالحات ال�سيا�سية
واالق�ت���ص��ادي��ة ال ميكن �أن تتحقق �إال �إذا كانت
نابعة من قيمنا وثقافتنا واعرافنا ،معربا عن
تفا�ؤله مب�ستقبل اململكة التي ا�ستطاعت اخلروج
من حتديات ج�سيمة واجهتها من ُذ الت�أ�سي�س.
و�أك ��د رئ�ي����س جمل�س االع �ي��ان �أه�م�ي��ة متتني
اجلبهة الداخلية كركن رئي�س لتخطي خمتلف

التحديات ،داعيا �إىل الوقوف خلف جاللة امللك
عبداهلل الثاين الذي يُعترب �صمان �أمان للوطن
واحل �ف ��اظ ع �ل��ى �أم �ن��ه وا� �س �ت �ق��راره� ،إىل ج��ان��ب
ال�ت���ص��دي ب �ق��وة خل �ط��اب ال �ك��راه �ي��ة وحم ��اوالت
البع�ض العبث بتما�سكنا االج�ت�م��اع��ي وهويتنا
الوطنية اجلامعة.
و�أك��د �أن جن��اح �أي جهود حتتاج �إىل ت�شاركية
حقيقية بني القطاعني العام واخلا�ص وخمتلف
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،فالكل �شركاء يف حتمل
امل�س�ؤولية الوطنية ،و�أن اجلهود املُبعرثة ال ميكن

�أن حتقق حالة النهو�ض ال�شاملة التي ن�سعى �إىل
حتقيقيها والتي يدعو لها جاللة امللك عبداهلل
الثاين با�ستمرار.
وقال التل �إن اجلماعة تدعو �إىل بلورة م�شروع
وط�ن��ي ��ش��ام��ل يح�شد ط��اق��ات ال��وط��ن ويُح�سن
توظيفها خلف جاللة امللك عبداهلل الثاين من
�أجل �إيجاد �آليات م�ؤ�س�سية لرتجمة �أفكار ور�ؤى
جاللة امللك على �أر���ض الواقع ،واملحافظة على
هوية الدولة الأردنية وجمتمعها.
و�أو�� � �ض � ��ح �أن اجل� �م ��اع ��ة ع �ك �ف��ت م �ن ��ذ ع ��دة

�سنوات على درا��س��ة خمتلف ق�ضايا واهتمامات
و�أول ��وي ��ات الأردن والأردن� �ي�ي�ن م��ن خ�ل�ال ف��رق
عمل متخ�ص�صة مبختلف القطاعات ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والقانونية املتعلقة
مبختلف الفئات املجتمعية.
و�أ�شار التل �إىل �أهمية تعزيز الر�ؤية الوطنية
امل ��وح ��دة ع �ل��ى م �� �س �ت��وى م ��ؤ� �س �� �س��ات ال ��وط ��ن يف
القطاعات الر�سمية واخلا�صة والأهلية ،بهدف
حتديد �أولويات وطنية متفق عليها لكل قطاع،
واالحتكام ملرجعيات حمددة.
وب�ي��ن �أن اجل �م��اع��ة ت �� �س �ع��ى ع�ب�ر م �� �ش��وره��ا
ال��وط�ن��ي �إىل �ضبط �إي �ق��اع املجتمع وح���ش��د كل
الإم�ك��ان�ي��ات ح��ول ج�لال��ة امل �ل��ك ،و�إي �ج��اد �آل�ي��ات
م�ؤ�س�سية ل�ترج�م��ة �أف �ك��ار ور�ؤى ج�لال��ة امللك
على �أر�ض الواقع ،واملحافظة على هوية الدولة
الأردن �ي��ة وجمتمعها ،وتعظيم منظومة القيم
والوالء واالنتماء ،وحتديد املرجعيات ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والتعليمية والثقافية
للدولة.
و�أ� �ض��اف �أن م���ش��روع اجل�م��اع��ة ي�سعى �أي��ً��ض��ا
�إىل حت��دي��د �أه� ��داف ال��دول��ة و�أول��وي��ات �ه��ا يف كل
ال �ق �ط��اع��ات وامل� �ج ��االت ��ض�م��ن خ �ط��ة م�ت�ك��ام�ل��ة
ت���ض�م��ن تن�سيق اجل �ه��ود ب�ي�ن خم�ت�ل��ف اجل�ه��ات
واالخ �ت �� �ص��ا� �ص��ات وح���س��ن ت��وظ�ي��ف الإم �ك��ان �ي��ات
الب�شرية واملادية ،وتوفري اجلهد والوقت واملال.

األرز للوكاالت البحرية تستقبل الباخرة «األضخم» بتاريخ
ميناء حاويات العقبة.
االنباط-العقبة
ا�ستقبلت �شركة الأرز للوكاالت البحرية –
الوكيل للخط امل�لاح��ي – CMA CGM
بتاريخ ال�سابع من متوز  2020وبالتعاون مع
�شركة ميناء حاويات العقبة الباخرة الأ�ضخم
يف ت��اري��خ امليناء  ،وذل��ك بح�ضور رئي�س �سلطة
منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة وحمافظ
العقبة وث�ل��ة م��ن رج��االت االع�م��ال واالقت�صاد
يف االردن باال�ضافة اىل االدارات العليا ل�شركة
ميناء احلاويات و �شركة االرز للوكاالت البحرية
وق� ��د ر� �س��ت ب ��اخ ��رةBrazil CMA -
 CGMعلى ر�صيف ميناء ح��اوي��ات العقبة
بعد رحلة ب��د�أت من م��واينء ال�صني �إىل ميناء
ج��دة ال���س�ع��ودي وم� ��روراً مب�ي�ن��اء ع�ين ال�سخنة
امل���ص��ري .تبلغ ال�ط��اق��ة اال�ستيعابية للباخرة
 15072حاوية مكافئة وبطول  366مرتاُ
وعر�ض  51مرتاً  .وتتميز هذه الباخرة ب�أنها
االحدث يف العامل حيث انها دخلت للخدمة هذا
العام  2020وهي من ال�سفن ال�صديقة للبيئة
وتعمل على ال�غ��از الطبيعي امل���س��ال .وق��د بني
ميناء ح��اوي��ات العقبة ب ��أن الباخرة حتتاج �إىل
حوايل � 24ساعة كاملة بدوام متوا�صل لإمتام
ع�م�ل�ي��ات التحميل وال�ت�ن��زي��ل ح�ي��ث ك��ان حجم
املناولة ما بني �صادر ووارد هو  3000حركة .

�أ�� �ش ��ادت م�ن�ظ�م��ة الأمم امل �ت �ح��دة للطفولة
“اليوني�سف” ،ب ��دع ��م احل �ك��وم��ة الأردن � �ي� ��ة
لربنامج التع ّلم يف بيئة �آمنة.
وقالت يف بيان ام�س الأحد� ،إنّ برنامج التعلم
يف بيئة �آمنة يُ�ش ّكل �إط��ا ًرا عامل ًيا رفيع امل�ستوى،
ي�ه��دف �إىل �إن �ه��اء ال�ع�ن��ف ��ض��د الأط �ف��ال داخ��ل
املدار�س وحولها.
ووف ��ق ال �ب �ي��ان ،ك��ان��ت الأردن ث ��اين دول ��ة يف
املنطقة تدعم برنامج التع ّلم يف بيئة �آمنة بعد
لبنان ،حيث قادت وزارة الرتبية والتعليم ،وبدعم
من اليوني�سف ،اجلهود الهادفة لإن�ه��اء العنف
يف امل��دار���س لأك�ثر من عقد ،من خ�لال برنامج
“م ًعا” ال ��ذي ح� ّق��ق م�ن��ذ ب��داي�ت��ه ع��ام 2009
تقدمًا باحل ّد من العنف اللفظي واجل�سدي.

ناديا مصطفى الصمادي
هل �أنت على ا�ستعداد لبدء الأم��ور يف حياتك؟ لتعي�ش �أحالمك وت�شعر بالإلهام؟ �إن
احلياة املثرية والعاطفة يف متناول ي��دك ولكن من �أج��ل فهمها بالكامل  ،هناك بع�ض
الأ�شياء التي حتتاج �إىل معرفتها.
الأفكار التي تعتقدها والكلمات التي ت�ستخدمها لها ت�أثري مبا�شر على النتائج التي
حت�صل عليها .يف الأ�سا�س ما تركز عليه  ،جتذبه .ه��ذا هو التعريف الب�سيط لقانون
اجلذب .ل�سوء احلظ بالن�سبة ملعظم النا�س  ،ف�إنهم يعي�شون ب�شكل افرتا�ضي مت تعيينه
على ال�سلبية.
من �أجل خلق حياة حتبها  ،يجب �أن تكون متعمدًا .يف حني �أن قانون اجلذب يطابق
الطاقة التي تر�سلها ومينحك املزيد من ال�شيء نف�سه  ،عندما تفكر يف ما تريده بالعاطفة
 ،ف�إنك جتذب ب�سرعة �أكرب.
�إذا كانت لديك معتقدات حمدودة حول ما هو ممكن بالن�سبة لك  ،ف�أنت تر�سل طاقة
�أو اهتزازًا �سلب ًيا� .سوف ت�ستمر يف جذب نف�س النتائج ال�سلبية .على اجلانب الآخر  ،عندما
ت�شعر باحلما�س والإلهام واالمتنان ملا لديك بالفعل  ،ف�إنك تر�سل اهتزازًا �إيجاب ًيا �إىل
الكون و�ستخترب النجاح .يدور قانون اخللق املتعمد حول اهتزازك بوعي وعن ق�صد ليكون
متزامنًا مع ما تريد �إظهاره .وهذا يعني اختيار �أفكارك وتغيري م�شاعرك واال�ستجابة
للمواقف بطريقة تتما�شى مع ما تريد جتربته.
�إليك ثالثة �أ�سئلة مهمة تطرحها على نف�سك
 )1ماذا اريد؟
 )2ملاذا �أريد هذا؟
 )3كيف �أريد �أن �أ�شعر؟
عندما حت�صل على �إجاباتك  ،انتقل �إىل ه��ذا ال�شعور وك��ن حقًا هناك .حتى لو كان
ذلك لب�ضع دقائق فقط .ي�ستجيب الكون للم�شاعر التي ت�شعر بها والطاقة التي تعطيها.
جناحا  ،فاهتز مبا ت�شعر
ولديك �سيطرة كاملة على ذلك� .إذا كنت تريد �أن تكون �أكرث
ً
ناجحا .هل تريد �أن تكون �أكرث ثقة؟ ادخل �إىل الطاقة التي �ست�شعر بها الثقة.
به لتكون ً
ا�س�أل وتعطى� .إنه بب�ساطة القانون.
حتدي العمل
فكر يف منطقة يف حياتك قد �أ�سقطتك .اجل�س مع هذا وتعرف على م�شاعرك حول
هذا .اكتب كل امل�شاعر ال�سلبية لإخراجها من نظامك ثم ابد�أ بتحويل �أفكارك لت�صبح
�أكرث �إيجابية.

الصحة تحذر من المضادات الحيوية
وتبحث آليات بيعها
االنباط-عمان

وبهذه املنا�سبة ،عرب ال�سيد �أحمد عرمو�ش
رئ �ي ����س ه �ي �ئ��ة امل ��دي ��ري ��ن مل �ج �م��وع��ة ع��رم��و���ش
اال��س�ت�ث�م��اري��ة ع��ن ��س�ع��ادت��ه ب��و� �ص��ول ال�ب��اخ��رة
ال���ض�خ�م��ة �إىل م�ي�ن��اء ح��اوي��ات ال�ع�ق�ب��ة للمرة
الأوىل ،وقال ”:ت�ف�خ��ر جم �م��وع��ة ع��رم��و���ش
اال��س�ت�ث�م��اري��ة مم�ث�ل��ة ب���ش��رك��ة الأرز ل�ل��وك��االت
البحرية با�ستقبال باخرة CMA CGM-
 Brazilال �ت��ي ت�ع�ت�بر الأ� �ض �خ��م يف ت��اري��خ
ميناء ح��اوي��ات العقبة ،لنثبت ون ��ؤك��د جم��دداً

على ق ��درات �شركاتنا والأي� ��ادي الأردن �ي��ة التي
ت�ق��وم عليها يف ال�ت�ع��ام��ل م��ع م���ش��اري��ع و�أع �م��ال
ت �ف��وق التوقعات ”.و�أ�ضاف ”:م���س�ت�م��رون يف
نهجنا اال�ستثماري التو�سعي ال��ذي يعود على
بلدنا احلبيب بالنفع امل�ب��ا��ش��ر ،وي�ق��ود بو�صلة
امل�ستثمرين من كافة �أنحاء العامل نحو الأردن،
ملا يظهره �أبنا�ؤه من قدرات و�إمكانات عالية».
و�أك� ��د ال���س�ي��د ع��رم��و���ش ان ��ه وب��ال �ت �ع��اون مع
ال���ش��رك��ة االم «� »CMA CGMأك ��د على

ا��س�ت�م��رار دع��م ميناء احل��اوي��ات لي�صبح بوابة
ال �ع��امل اىل ال� ��دول امل� �ج ��اورة وال �� �س��وق املحلي
وذل��ك بزيادة حجم مناولة حاويات الرتانزيت
وخ�صو�صا اىل العراق ال�شقيق .باال�ضافة اىل
دعم ال�شباب االردين املتميز حيث كانت �شركة
 CMA CGMال���س�ب��اق��ه ب��دع��م ال���ش�ب��اب
واحل � ��اق امل �ت �م �ي��زي��ن م �ن �ه��م ع �ل��ى م�ت�ن �سفنها
التي جت��وب ال�ع��امل الك�سابهم اخل�برة العملية
وتهيئتهم للعمل بكفاءة عالية بهذا القطاع.

اليونيسف ُتشيد بدعم األردن لبرنامج التع ّلم في بيئة آمنة
االنباط-عمان

اسأل وأعطي

وق ��ال ��ت مم�ث�ل��ة ي��ون�ي���س��ف يف الأردن ت��ان�ي��ا
��ش��اب��وي���س��ات�“ :إن ال�ع�ن��ف ��ض��د الأط �ف ��ال غري
مقبول �أب�دًا ،ولذلك ،ترحب اليوني�سف بالتزام
احلكومة الأردنية ب�إنهاء العنف �ضد الأطفال يف
املدار�س وحولها”،م�ضيفة “ �سنوا�صل التزامنا
بتمكني م�ق��دم��ي ال��رع��اي��ة وامل �ع �ل �م�ين؛ لإن �ه��اء
العنف �ضد الأطفال حيثما كانوا ليتم ّكنوا من
حتقيق كامل قدراتهم».
ون �ق��ل ال�ب�ي��ان ع��ن وزي ��ر ال�ترب�ي��ة والتعليم
ال��دك �ت��ور تي�سري النعيمي قوله” �إن ال� ��وزارة
تتفانى يف خلق بيئة تعليمية �آم�ن��ة وداع�م��ة يف
جميع م��دار���س اململكة ،كما ت��رح��ب بالتحالف
العاملي لل�شركاء بغر�ض حتقيق بيئة تع ّلم �آمنة
جلميع الأط�ف��ال يف اململكة”.و�أ�شار البيان �إىل
�أن��ه على ال��رغ��م م��ن �أن تقييم برنامج “م ًعا”
ً
ريا يف ن�سبة
يف عام � ،2017أظهر
انخفا�ضا كب ً

ال�ع�ن��ف يف امل ��دار� ��س� ،إال �أن ��ه �أب ��رز احل��اج��ة �إىل
ت�ك��ري����س امل��زي��د م��ن اجل �ه��ود اجل�م��اع�ي��ة لدعم
احلد من العنف ال��ذي ي�ؤثر ب��دوره على تعليم
الأطفال.
و�أو�ضح البيان� ،أن احلكومة الأردنية و�ضعت
ودعمت يف عام  2018خطة عمل وطنية ( ت�ضم
�ست وزارات ،من بينها وزارة الرتبية والتعليم)
متعددة القطاعات مدتها ث�لاث �سنوات تتعلق
بالتغيريات االجتماعية وال�سلوكية ال�لازم��ة
للت�صدي للعنف �ضد الأطفال يف جميع �أنحاء
الأردن.
وتقوم حكومات هولندا ،والرنويج ،والوكالة
الربيطانية للتنمية الدولية ،ومكتب ال�سكان
وال�ل�اج �ئ�ي�ن وال �ه �ج��رة يف ال� ��والي� ��ات امل � ّت �ح��دة
الأم�يرك �ي��ة ب�ت�ق��دمي ال��دع��م ل�ع�م��ل اليوني�سف
ال��ذي يهدف �إىل �إنهاء العنف �ضد الأط�ف��ال يف

املدار�س.
ُي���ش��ار �إىل ان دع��م ال ��دول ل�برن��ام��ج التع ّلم
يف بيئة �آم�ن��ة لإن�ه��اء العنف يف جميع امل��دار���س
ينطوي على الإل�ت��زام بتطوير و�إنفاذ القوانني
وال���س�ي��ا��س��ات ال�ت��ي حت�م��ي الأط �ف��ال م��ن جميع
�أ�شكال العنف داخل املدار�س وحولها ،مبا يف ذلك
عرب الإنرتنت.
ك �م��ا ي �ه��دف اىل ت��وف�ير ب �ي �ئ��ات ت �ع � ّل��م �آم �ن��ة
وم��راع �ي��ة ل �ل �ف��وارق ب�ي�ن الأن � ��واع االج�ت�م��اع�ي��ة
جلميع الأطفال لتعزيز ال�سلوكيات الإيجابية
والتعليم املُرتكز على الطفل� ،إ�ضافة �إىل حماية
وتعزيز �صحة الأطفال البدنية والعقلية،وزيادة
ا�ستخدام وتفعيل اال�ستثمارات الرامية �إىل �إنهاء
العنف يف امل��دار���س ،وت��ول�ي��د وا��س�ت�خ��دام الأدل��ة
حول كيفية �إنهاء العنف يف املدار�س بنحو فاعل،
وغريها من االلتزامات.

ح� ��ذر خم �ت �� �ص��ون يف وزارة ال �� �ص �ح��ة من
ا�ستخدام امل�ضادات احليوية دون و�صفة طبية،
واالق�ت���ص��ار ع�ل��ى ا��س�ت�خ��دام�ه��ا ع�ن��د احل��اج��ة
ف�ق��ط ،مو�ضحني �أن االف� ��راط يف ا�ستخدام
امل �� �ض��ادات احل�ي��وي��ة ي��زي��د م��ن ف��ر���ص ظهور
البكترييا املقاومة التي ت�شكل تهديدا متزايدا
لل�صحة العامة يف الأردن.
م ��دي ��رة ال �� �ص �ي��دل��ة ال �� �س��ري��ري��ة يف وزارة
ال �� �ص �ح��ة ال ��دك� �ت ��ورة زي �ن��ا ه �ل �� �س��ة ،ق��ال��ت �إن
ال��وزارة تعمل على تر�شيد وتنظيم ا�ستخدام
امل���ض��ادات احل�ي��وي��ة م��ن خ�لال ت�شكيل جلنة
وطنية مكونة من خمت�صني بالأوبئة و�أطباء
و� �ص �ي��ادل��ة و�أط� �ب ��اء ب �ي �ط��ري��ن ،م ��ن خمتلف
اجلهات ال�صحية واجلامعية يف الأردن ،لو�ضع
خ�ط��ة ��ش��ام�ل��ة ل�تر��ش�ي��د ا��س�ت�ه�لاك م���ض��ادات
امليكروبات.
و�أ��ض��اف��ت �إن اللجنة و�ضعت ب��رت��وك��والت
و�سيا�سات عالجية خا�صة با�ستخدام و�صرف
امل� ��� �ض ��ادات احل �ي ��وي ��ة ،و� �س �ي �ت��م ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا يف
م�ست�شفيات وزارة ال���ص�ح��ة ،وت�شكيل جل��ان
م���ص�غ��رة ل�ل�تر��ش�ي��د يف ج�م�ي��ع م�ست�شفيات
ال��وزارة ا�ستعدادا لتطبيق هذه الربتوكوالت
وال �� �س �ي��ا� �س��ات ال �ع�ل�اج �ي��ة يف ال �� �ص �ي��دل �ي��ات.
و�أو�� �ض� �ح ��ت ان ع�م�ل�ي��ة ت�ط�ب�ي��ق ال���س�ي��ا��س��ات
وال�بروت��وك��والت من مقدمي اخل��دم��ة ،ب��د�أت
م��ع �أط �ب ��اء و� �ص �ي��ادل��ة م���س�ت���ش�ف�ي��ات الب�شري
والأمري حمزة والكرك احلكومي ،م�شرية اىل
اننا ب�صدد ادخ��ال خم�س م�ست�شفيات �أخ��رى
لتطبيق برامج الرت�شيد وف��ق �أعلى املعايري
ال��دول �ي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة امل�ع�ت�م��دة ب��ال �ت �ع��اون مع
منظمة ال�صحة العاملية والوكالة االمريكية
للتنمية الدولية.
وذك��رت هل�سة ان منظمة ال�صحة العاملية

دقت ناقو�س اخلطر ودعت اىل �ضرورة تر�شيد
ا��س�ت�ه�لاك ه��ذه الأدوي � ��ة حم ��ذرة م��ن ظهور
�أج �ي��ال بكتريية م�ق��اوم��ة ي�صعب ال�سيطرة
عليها بعد �سنوات وذلك ب�سبب اال�ستخدام غري
الر�شيد لهذه الأدوي��ة .وبينت هل�سة ان عمل
جلنة الرت�شيد ب��د�أ يف منت�صف عام ،2019
حيث مت جمع معلومات حول كمية ا�ستهالك
بع�ض امل�ست�شفيات للم�ضادات احليوية ،ورغم
ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ا��س�ت�م��رت امل��دي��ري��ة بالعمل
والتوا�صل مع اجلهات الداعمة فنيا ،وذلك
لأهمية و�أولوية املو�ضوع.
من جهتها اكدت �ضابط ارتباط الربنامج
ال��وط �ن��ي ل �ل �ج��راث �ي��م امل �ق ��اوم ��ة ل �ل �م �� �ض��ادات
احليوية الدكتورة االء بن طريف ،ان االردن
التزم بتنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة
مقاومة م�ضادات امليكروبات وت�شكيل جلنة
وط �ن �ي��ة ب��ال �� �ش��راك��ة م��ع خم�ت�ل��ف ال�ق�ط��اع��ات
املعنية يف املجال ال�صحي ،مبا يف ذلك قطاعات
ال�صحة الب�شرية واحليوانية ،وتركيز اجلهود
الوطنية لتنفيذها �ضمن حماورها اخلم�سة،
وت �� �ش �م��ل :رف ��ع م���س�ت��وى ال��وع��ي للمجتمع،
وت �ع��زي��ز ال��ر� �ص��د ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى ال��وط �ن��ي،
وحت�سني ممار�سات �ضبط العدوى على جميع
م�ستويات الرعاية ال�صحية ،وخدمات تربية
احل �ي��وان��ات وال�ت�روي��ج ل�لا��س�ت�خ��دام الر�شيد
مل�ضادات امليكروبات والبحوث الداعمة التي
�ست�سهل �إع � ��داد ت��دخ�ل�ات م�لائ�م��ة لل�سياق
املحلي يف الأردن.
فيما قالت مقررة جلنة الرت�شيد ،الدكتورة
ملى م�ساعدة �إنه يف الأيام القليلة القادمة �سيتم
تقييم امل�ست�شفيات التي �ستن�ضم للربنامج،
م��ؤك��دة على ان ال��دور الأك�بر يقع على عاتق
املواطن ووعي املجتمع يف تر�شيد اال�ستخدام
ال��ذي يق�ضي ب�ع��دم ا�ستخدام امل���ض��ادات دون
و�صفة طبية وعند احلاجة.

اتفاقية صيانة ( )60موقع حفيرة حصاد مائي بكلفة ( )2مليون دوالر
االنباط – عمان
وق��ع وزي ��را امل�ي��اه وال ��ري املهند�س رائ��د ابو
ال���س�ع��ود ووزي� ��ر ال�ب�ي�ئ��ة وزي ��ر ال ��زراع ��ة امللكف
ال��دك�ت��ور �صالح اخل��راب���ش��ة بح�ضور ام�ين عام
وزارة املياه والري م .علي �صبح وعدد من كبار
م �� �س ��ؤويل وزارة امل �ي��اه وال� ��ري � /سلطة وادي
االردن ووزارة البيئة  /ب��رن��ام��ج اع ��ادة ت�أهيل
االن�ظ�م��ة البيئية ال�بري��ة يف ال�ب��ادي��ة االردن �ي��ة
ات�ف��اق�ي��ة للعمل ع�ل��ى �صيانة وتنظيف ()60
م��وق��ع ل�ل�ح�ف��ائ��ر وال �� �س ��دود ال�ت�راب �ي��ة ب�ه��دف
دميومتها ولتخزين اك�بر كمية ممكنة بكفاءة
يف مناطق البادية وبكلفة ( )2ماليني دوالر
ممولة من التعوي�ضات البيئية .
وزير املياه والري املهند�س رائد ابو ال�سعود
بني ان منظومة ال�سدود واحلفائر تعمل على
تطوير الواقع املعي�شي والبيئي وايجاد فر�ص
عمل من خ�لال تنفيذ م�شاريع ريادية زراعية
والرتبية احليوانية ا�ضافة مل�شاريع اال�ستثمارات

ال�سياحية مم��ا ي�ح��د م��ن ال�ف�ق��ر وال�ب�ط��ال��ة يف
املناطق املجاورة م�ؤكدا ان ح�صاد مياه االمطار
ال���س��اق��ط ع�ل��ى امل�م�ل�ك��ة ي�ق��ع يف اوىل اول��وي��ات
اخلطة اال�سرتاتيجية لوزارة املياه والري .
وا��س�ت�ع��ر���ض ال��وزي��ر اخل�ط��ط ال�ت��ي تنفذها
ال� � ��وزارة يف خم�ت�ل��ف م�ن��اط��ق امل�م�ل�ك��ة لتو�سيع
اف� ��اق ح �� �ص��اد امل �ي��اه يف امل �ن��اط��ق ذات ال�ه�ط��ول
امل�ط��ري ال��ذي ميكن ح�صاده مبينا ان تنفيذ
ال�سدود واحلفائر يف ال��دول يعد م��ن امل�شاريع
الهامة نظرا لكلفتها املالية الكبرية مو�ضحا
ان ال��دول��ة االردن �ي ��ة وم ��ن خ�ل�ال وزارة امل�ي��اه
وال��ري � /سلطة وادي االردن اج�ترح��ت حلوال
خالقة للتعامل مع الواقع املائي وال�ضغوطات
ال�شديدة عليه خا�صة بعد التغيريات املناخية
ال�ت��ي �شهدناها خ�ل�ال ال�ع�ق��ود امل��ا��ض�ي��ة واحل��د
من الت�صحر ومواجهة الظروف التي يواجهها
االردن م��ن ا�ستنزاف ل�ل�م��وارد ب�سبب التفاوت
بني املتاح واملطلوب وا�ضاف ان هذا امل�شروع يف
مناطق البادية الثالث ( ال�شمالية والو�سطى

واجلنوبية ) �ضمن م�شروع اعادة ت�أهيل البادية
بالتعاون م��ع وزارة البيئة يهدف لرفع كفاءة
اال��س�ت�ف��ادة م��ن م�ي��اه االم �ط��ار وت��وف�ير م�صدر
مائي ملربي املا�شية ل�سقاية موا�شيهم ا�ضافة اىل
تغذية املياه اجلوفية وري ال�شجريات الرعوية
واحلد من اجلفاف .
من ناحيته �أثنى وزير البيئة ووزير الزراعة
الدكتور �صالح اخلراب�شة امللكف على التعاون
البناء واملثمر بني وزارت��ي املياه والبيئة مبينا
ان ه��ذه االعمال ل�صيانة احلفائر التي ت�أثرت
باملوا�سم املطرية وتناق�صت �سعاتها �سيكون لها
اكرب االثر يف خلق فر�ص عمل وتنمية املنطقة
واع � ��ادة ت ��أه �ي��ل االرا�� �ض ��ي ال��زراع �ي��ة ال��رع��وي��ة
امل �ج��اورة وان���ش��اء بيئة ج��اذب��ة لرتبية املوا�شي
وكذلك توفري فر�ص عمل الهايل املنطقة مبا
يحقق التنمية املحلية التي تن�شدها احلكومة
وكذلك تطوير واقع املجتمعات املحلية وحت�سني
م�ستوى املعي�شة من خالل توفري املياه ل�سقاية
املا�شية وتطوير امل��راع��ي واال�ستفادة م��ن مياه

احل �ف��ائ��ر ل�ل���ش�ح��ن اجل � ��ويف وت �غ��دي��ة ال�ط�ب�ق��ة
احل��ام �ل��ة يف امل�ن�ط�ق��ة ل �غ��اي��ات ال� ��ري وال �� �ش��رب
ل�ل�م�ن��اط��ق امل �ج ��اورة مم��ا ي��وف��ر م �� �ص��ادر مائية
ج��دي��دة وي �ع��زز امل �� �ص��ادر امل�ت��اح��ة وي�خ�ل��ق واق�ع��ا
بيئيا وينمي مواقع احلياة الطبيعية للحيوانات
الربية يف املنطقة مبا يعود بالنفع والفائدة على
االقت�صاد الوطني .
وا� �ش��ار ال��دك �ت��ور اخل��راب���ش��ة اىل ان تو�سيع
ط��اق��ة ال �ت �خ��زي��ن يف ه ��ذه احل �ف��ائ��ر امل�ن�ت���ش��رة
يف ج�م�ي��ع م�ن��اط��ق ال �ب��ادي��ة �سيقلل م��ن االث ��ار
البيئية ال�ن��اجت��ة ع��ن ح��رك��ة االل �ي��ات وامل��وا��ش��ي
واجراء الدرا�سات الطبوغرافية واجليولوجية
وال �ه �ي��درول��وج �ي��ة وب��ال �ت �� �ش��اور وال�ت�ن���س�ي��ق مع
املجتمعات املحلية ومربي املا�شية حيث �ست�شكل
نقلة نوعية ملناطق البادية ال�شرقية والو�سطى
م �� �ش��اري��ع ري ��ادي ��ة اله� ��ايل امل �ن��اط��ق م��ن خ�لال
تنمية ال�ب�ي�ئ��ة امل�ح�ل�ي��ة واملعي�شية للمواطنني
وتعزيز م�شاركتهم بالتنمية االقت�صادية وتنفيذ
م�شروعات حملية زراعية ورعوية خالقة .

وا� �ض��اف وزي��ر البيئة وزي��ر ال��زراع��ة امللكف
انه مت خالل الفرتة من عام -2020 2011
ان �� �ش��اء ( )112ح �ف�ي�رة و(� � )7س��دود ب�سعة
تخزينية تقارب ( )9,1مليون م 3منها ()39
حفرية و(� )3سدود ب�سعة ( )3,5مليون م 3يف
البادية ال�شمالية و( )16حفرية ب�سعة ()900
ال��ف يف الو�سطى و( )57حفرية و(� )4سدود
ب�سعة ( )4,7م�ل�ي��ون م 3يف اجل�ن��وب�ي��ة وال�ت��ي
ام �تل��أت يف معظمها خ�ل�ال امل��وا� �س��م امل�ط��ري��ة
ال���س��اب�ق��ة ورف � ��دت امل�ج�ت�م�ع��ات امل�ح�ل�ي��ة وامل �ي��اه
اجلوفية بكميات كبرية من املياه .
وزاد الدكتور �صالح اخلراب�شه �أن وزارة البيئة
م��ا��ض�ي��ة بتنفيذ ع ��دد م��ن ال�ب�رام��ج واخل�ط��ط
الهادفة لتطوير واق��ع البيئة يف جميع مناطق
امل �م �ل �ك��ة وك ��ذل ��ك ت �ق��دمي ال ��دع ��م ل�ل�م��ؤ��س���س��ات
واجلهات العاملة يف قطاع البيئة؛ بهدف حت�سني
الواقع البيئي يف الأردن يف خمتلف القطاعات،
وحت��دي��داً يف جم��ال التوعية والتثقيف البيئي
واال�ستثمار بالنفايات و�إعادة تدويرها جنبا اىل

جنب مع دع��م القطاعات التنموية مثل مربي
املوا�شي وتوفري االعالف لهم .و�أ�ضاف ان الوزارة
تركز على دع��م امل�شاريع البيئية التي يلم�سها
امل��واط��ن ،وتنعك�س ب�شكل �إي�ج��اب��ي على البيئة،
وحت��اف��ظ على امل�ق��درات الوطنية ،خا�صة فيما
يتعلق بحل م�شكلة ت��ده��ور االرا��ض��ي الزراعية
وتخفيف الكلف على املزارعني ومربي املوا�شي
من خالل ت�أمينهم باالحتياجات املطلوبة لرفع
انتاجية قطاع الرثوة احليوانية واملحافظة على
البيئة وتنمية احل�ي��اة ال�بري��ة ،م�شددا على ان
ان�شاء وا�ستدامة مثل هذه امل�شاريع �سي�ساهم يف
املحافظة على م�صادر امل�ي��اه وال�ترب��ة والغطاء
النباتي واحلياة الربية وي�ساهم كذلك يف رفع
وان�ت��اج�ي��ة ال �ث�روة احل�ي��وان�ي��ة وال�ت�خ�ف�ي��ف من
نق�ص االعالف املقدمة ملربي املوا�شي يف املناطق
امل�ستهدفة من خ�لال اال�ستفادة من خمرجات
برنامج اع��ادة ت�أهيل النظم البيئية ال�بري��ة يف
البادية ب�شكل م�ستدام من خالل دعم م�شاريع
انتاجية ذات اجلدوى االقت�صادية .
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خالل استعراضه اجراءات الحكومة لحماية المال العام وانفاذ القانون وفتح المطارات

الرزاز :كل من يخرج على القانون ستطاله يد العدالة

محاربة الفساد وحماية المال العام توجيه ملكي
ومطلب شعبي ولن نتراجع عنه
األولوية عند فتح المطارات هي عودة أبنائنا من الخارج بدون
تعريضهم أو أسرهم للخطر
االنباط-عمان
ع��ر���ض رئ�ي����س ال � ��وزراء ال��دك �ت��ور ع�م��ر ال ��رزاز
م��وق��ف احل �ك��وم��ة واج ��راءات� �ه ��ا جت ��اه ع ��دد من
الق�ضايا ال�ساخنة املتداولة خالل الأيام االخرية،
ومنها جهود حماية امل��ال ال�ع��ام وج��رائ��م ارتكبت
اخ�ي�را وت�ط�ل�ب��ت ان �ف��اذ ال �ق��ان��ون ،وم��و� �ض��وع فتح
املطارات والباعة املتجولون.
و�أكد رئي�س الوزراء يف كلمته اال�سبوعية ،ام�س
الأحد ،على �أن حماربة الف�ساد وحماية املال العام
توجيه ملكي كما هو مطلب �شعبي ولن نرتاجع
عنه ،م�ضيفا “ مو�ضوع حماية امل��ال ال�ع��ام ،فهو
ك�شعار ،مطلب للجميع ولكن ما ان يدخل حيز
التنفيذ اال ويواجه معار�ضة ومقاومة �شديده من
البع�ض «.
وق��ال “ م��ن �أه��م االج� ��راءات ال�ت��ي �ستتخذها
احلكومة هذا اال�سبوع هي توقيع اتفاقية دولية
و�إع � ��داد م���ش��روع ق��ان��ون ل�ت�ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات ح��ول
التهرب ال�ضريبي واالزدواج�ي��ة ال�ضريبية ،وهذا

إ�ج ��راء دويل م�شرتك يهدف اىل �ضبط التهرب
ال�ضريبي ،وتهريب الأم��وال اىل م�لاذات �آمنة”،
م ��ؤك��دا �أن ه��ذا التوقيع �سيحد ب�شكل كبري من
غ�سيل االم ��وال وتهريبها للخارج بطريقة غري
قانونية .
ويف م��و� �ض��وع اجل��رائ��م ال �ت��ي ح���ص��دت ثالثة
ارواح قبل �أيام� ،أكد رئي�س الوزراء انه وبالرغم من
تغليظ العقوبات ال ت��زال ه��ذه الظواهر امل�ؤ�سفة
وامل��ؤمل��ة ترافقنا ،وان احلكومة �ستقوم مبراجعة
جميع االج ��راءات واالدوار والتعاون مع املجل�س
الوطني ل�ش�ؤون اال�سرة للحد منها ،م�شددا على ان
كل من يخرق القانون �سيحال اىل ق�ضائنا العادل
والنزيه و�ستطاله يد العدالة دون ا�ستثناء.
وفيما يتعلق بفتح املطارات اكد رئي�س الوزراء
انه �سيكون هناك �إعالن ر�سمي هذا اال�سبوع يجيب
عن جميع اال�ستف�سارات واال�سئلة والتخوفات من
فتح امل �ط��ارات ،م���ش��ددا على ان الأول��وي��ة الأوىل
يف م��و��ض��وع فتح امل �ط��ارات �ستكون ل�ع��ودة �أبنائنا
االردن �ي�ين م��ن اخل ��ارج وان احلكومة تعمل على
زي��ادة الطاقة اال�ستيعابية ال�ستقبال املغرتبني “

ولكن بدون تعري�ضهم و�أ�سرهم للخطر”.وب�شان
م��و��ض��وع ال�ب��اع��ة امل�ت�ج��ول�ين ،اك��د ال ��رزاز ��ض��رورة
م��راع��اة ال�صحة العامة و�سالمة ال�غ��ذاء والت�أكد
�أن العربات ال تقف امام واجهات املحال التجارية
وال تعيق حركة امل�شاة واملرور ،ويف نف�س الوقت يِوف
الظروف االقت�صادية ال�صعبة فواجبنا ان نعمل
على زيادة عدد اال�سواق ال�شعبية وال�سماح بتجوال
الباعة يف مواقع حمددة “ وهذه ممار�سة موجودة
يف كل دول العامل «.
وتاليا ن�ص كلمة رئي�س الوزراء .
�إخ� ��واين و�أخ ��وات ��ي امل��واط�ن�ين ال���س�لام عليكم
ورحمة اهلل وبركاته
ال�ي��وم� ،س�أ�ستكمل احل��دي��ث ع��ن جهود حماية
املال العام ،و�س�أجيب عن العديد من اال�ستف�سارات
والت�سا�ؤالت التي وردت�ن��ا خ�لال الأ�سبوع املا�ضي
ح��ول ه��ذا الأم� ��ر ،ع�بر و��س��ائ��ل االع�ل�ام وم��واق��ع
التوا�صل االجتماعي.
ً
ولكن ا�سمحوا يل ان �أع ��رج �أوال على ق�ضايا
(�ساخنة) متداولة خ�لال الأي��ام الأخ�ي�رة ،ومنها
ج��رائ��م ارت �ك �ب��ت ،ت��دم��ي ال�ق�ل��ب وت�ط�ل�ب��ت ان�ف��اذ

حمالت امنية مكثفة للتعامل مع المجرمين من ذوي القيود واالسبقيات
االنباط-عمان
اع�ل�ن��ت م��دي��ري��ة االم ��ن ال �ع��ام ام ����س ان�ه��ا
اعدت خططاً امنية ت�شرتك بها كافة االدارات
اجلنائية ( البحث اجلنائي  ،االمن الوقائي
 ،مكافحة امل �خ��درات ) وم��دي��ري��ات ال�شرطة
واملراكز االمنية لتنفيذ حمالت امنية مكثفة
على املجرمني من ذوي اال�سبقيات اجلرمية
ممن ما زالوا ميار�سون ن�شاطاتهم اجلرمية
ويهددون املواطنني وال�سلم املجتمعي .
و�أكدت املديرية يف بيانها ان هذه احلمالت
ال �ت��ي ��س�ي�ب��ا��ش��ر ب�ه��ا اع �ت �ب��اراً م��ن ه ��ذا ال�ي��وم
وتهدف ل�ضبط كافة ا�شكال اجلرمية و�ضبط
واي �ق��اف ك��ل م��ن ي�ق��وم ب��ارت�ك��اب اجل��رمي��ة او

التهديد بارتكابها او حماولة فر�ض ات��اوات
على املواطنني حتت التهديد خا�صة من قبل
اال�شخا�ص ذوي اال�سبقيات اجلرمية و�سيتم
ات�خ��اد كافة االج ��راءات القانونية واالداري��ة
بحقهم ومبا ي�ضمن عدم ارتكابهم لأعمالهم
اجل��رم�ي��ة و اع�م��ال البلطجة وال�ت�ع��دي على
الآخرين م�ستقب ً
ال .
و�أك ��دت امل��دي��ري��ة ان��ه وب��ال �ت��وازي م��ع ذلك
�ستنفذ االدارات امل��روري��ة ح �م�لات م��روري��ة
م�ك�ث�ف��ة ل���ض�ب��ط امل �خ��ال �ف��ات اخل �ط��رة وال �ت��ي
ت �ه��دد ��س�لام��ة م���س�ت�خ��دم��ي ال�ط��ري��ق خا�صة
خمالفات الت�شحيط والقيادة بتهور وبطرق
ا�ستعرا�ضية والتي يقوم بها �سائقو املركبات
وال ��دراج ��ات ال �ن��اري��ة وي���ش�ت�ك��ي م�ن�ه��ا االخ��وة

امل��واط �ن��ون ب��ا��س�ت�م��رار وت���س�ب��ب ل�ه��م االزع ��اج
وت �ه��دد ح�ي��ات�ه��م و��س� ُي�ت�خ��ذ ب �ح��ق ال���س��ائ�ق�ين
املخالفني �أ�شد العقوبات القانونية واالدارية
الكفيلة ب�ع��دم ت�ك��راره��م ملثل تلك املخالفات
م�ستقب ً
ال .
و ُتهيب مديرية االمن العام بكافة االخوة
امل��واط �ن�ين ال �ت �ع��اون م�ع�ه��ا اث �ن��اء تنفيذ تلك
احل �م�لات وع ��دم ال�ت�ردد ب��إي���ص��ال �شكاويهم
ومالحظاتهم وك��ل ما من �ش�أنه �ضبط مثل
اولئك اال�شخا�ص على هاتف الطوارئ املوحد
( )٩١١او م��ن خ�لال ال�ت��وا��ص��ل م��ع مديرية
االم��ن ال�ع��ام وادارات �ه��ا ع�بر و�سائل االت�صال
املختلفة  ،و�سيتم التعامل مع تلك املعلومات
بكل �سرية وحزم .

المتقاعدين العسكريين توقع اتفاقية لتوفير خدمات مميزة لتكسي المطار
االنباط-عمان
وق�ع��ت م�ؤ�س�سة املتقاعدين الع�سكريني،
و��ش��رك��ة امل� ��ازور ل�ل�ح�ل��ول االل�ك�ترون�ي��ة ام�س
االح� � ��د ،ات �ف��اق �ي��ة ل �ت��وفي��ر خ ��دم ��ات خ��ا��ص��ة
مبكتب تك�سي املطار.
وا�شارت امل�ؤ�س�سة يف بيان ام�س االحد ،اىل
ان االتفاقية تت�ضمن توفري خدمة االنرتنت
جل �م �ي��ع � �س �ي��ارات ال �ت �ك �� �س��ي ال��داخ �ل��ة �ضمن

االتفاقية والبالغ عددها � 228سيارة ،ونظام
�إدارة وتتبع “جي بي ا�س” ،و�شا�شات �إعالنية.
واو�ضحت امل�ؤ�س�سة ان االتفاقية تن�ص على
�إع��داد وجتهيز مكتب حجز ملركبات التك�سي،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل و��ض��ع �إع�لان��ات خارجية على
�سيارات تك�سي املطار.
ك �م��ا ت�ت���ض�م��ن االت �ف��اق �ي��ة خ ��دم ��ات ط�ل��ب
وحجز تك�سي املطار عن طريق تطبيق ذكي
ي�ت��م ت�ن��زي�ل��ه ع�ل��ى الأج �ه��زة اخل �ل��وي��ة ،بحيث

ي�سمح باحلجز امل�سبق لل�سيارة وموقع احلجز
وال�ت���س�ع�يرة ،م��ع ب�ي��ان � �ص��ورة ال���س��ائ��ق ورق��م
ال�سيارة املراد حجزها .ويتم بح�سب االتفاقية
�إع �ط��اء ب�ط��اق��ات دور للم�سافرين ال�ق��ادم�ين
اىل قاعات الو�صول يف املطار ،بالإ�ضافة اىل
�إر��س��ال ر�سائل ترحيبية ودعائية وحتذيرية
ل�ه��م ،ف��ور و��ص��ول�ه��م اىل م�ط��ار امل�ل�ك��ة علياء
الدويل.

التربية تطلق رابطا لتسجيل الطلبة االردنيين بالخارج في مدارس المملكة

االنباط-عمان
�أطلقت وزارة الرتبية والتعليم ام�س االحد،
خ��دم��ة ل�ت���س�ج�ي��ل ال�ط�ل�ب��ة االردن� �ي�ي�ن خ��ارج
اململكة يف امل��دار���س على ال��راب��ط االلكرتوين

( http://apps.moe.gov.jo/
.)/app/foreignersStudents
وقالت امني عام الوزارة لل�ش�ؤون االدارية
واملالية ال��دك�ت��ورة جن��وى قبيالت ان اط�لاق
ال� ��راب� ��ط ي� ��أت ��ي يف اط � ��ار ح ��زم ��ة اخل ��دم ��ات
االل�ك�ترون�ي��ة ال�ت��ي وف��رت�ه��ا ال ��وزارة لت�سهيل

و�صول املواطنني االردنيني وبخا�صة الطلبة
على خدماتها ومتكينهم من احل�صول عليها.
ومي� � �ك � ��ن ال � � ��راب � � ��ط اجل� � ��دي� � ��د ب �ح �� �س��ب
الدكتورة قبيالت ،الطلبة خ��ارج االردن من
الت�سجيل يف امل��دار���س للعام ال��درا��س��ي املقبل
 ،2021/2020لت�سهيل ال�ت�ح��اق�ه��م بها
عند عودتهم اىل ار�ض الوطن ،ومتكينهم من
اال�ستفادة من منظومة التعليم عن بعد عرب
من�صة الوزارة حلني عودتهم اىل اململكة.
وب �ي �ن��ت ان ه� ��ذه اخل ��دم ��ة ت �ت �ي��ح ل � ��وزارة
ال�ترب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م م �ع��رف��ة �أع � ��داد ال�ط�ل�ب��ة
ال� ��راغ � �ب �ي�ن ب ��االل� �ت� �ح ��اق ب� ��امل� ��دار�� ��س �� �س ��واء
احل �ك ��وم �ي ��ة �أو اخل ��ا�� �ص ��ة ،وك� ��ذل� ��ك ح���ص��ر
احتياجاتها من اللوازم والكتب والقرطا�سية
امل��در��س�ي��ة ال�ل�ازم��ة ،وت��وج�ي��ه ج�ه��ود ال ��وزارة
نحو توفري البيئة املدر�سية الالزمة للطلبة.

القانون ،ومو�ضوع فتح املطارات وتداعياته على
املغرتبني ،ومو�ضوع الباعة املتجولني.
ر�سائل �سريعة:
يف م��و� �ض��وع اجل ��رائ ��م ال �ت��ي ح �� �ص��دت ث�لاث��ة
�أرواح ،وبالرغم من تغليظ العقوبات ال تزال هذه
الظواهر امل�ؤ�سفة وامل�ؤملة ترافقنا.
و�سوف نقوم مبراجعة كافة االجراءات والأدوار
والتعاون مع املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة للحد
منها.
وفيما يتعلق ب�إنفاذ القانون فال بد �أن ن�ؤكد
على ثقتنا بن�شامى رج��ال الأم ��ن ال�ع��ام لعملهم
الد�ؤوب واملخل�ص واحلريف يف القب�ض على كل من
يخرق القانون ليحال لق�ضائنا العادل والنزيه.
ون� ��ؤك ��د م ��رة �أخ � ��رى ان ك��ل م��ن ي �خ��رج على
القانون �ستطاله يد العدالة دون ا�ستثناء.
ن�شكر �أجهزتنا الأمنية العني ال�ساهرة ،على
�سرعة ا�ستجابتها وتعاطيها مع مثل هذه الق�ضايا .
الق�ضية الثانية ،وهي فتح املطارات والأولوية
الأوىل هنا هي لعودة �أبنائنا االردنيني من اخلارج.
وه �ن��ا �أ�ؤك� � ��د ان �ن��ا ن�ع�م��ل ع �ل��ى زي � ��ادة ال�ط��اق��ة
اال�ستيعابية ال�ستقبال امل�غ�ترب�ين ،ول�ك��ن ب��دون
تعري�ض حياتهم و�أ�سرهم للخطر.
و��س�ي�ك��ون ه�ن��اك �إع �ل�ان ر��س�م��ي ه��ذا اال��س�ب��وع
��س�ي�ج�ي��ب ع ��ن ك��اف��ة اال� �س �ت �ف �� �س��ارات واال� �س �ئ �ل��ة
والتخوفات من فتح املطارات.
ال �ق �� �ض �ي��ة ال �ث��ال �ث��ة ،وه� ��ي م ��و� �ض ��وع ال �ب��اع��ة
املتجولني.
�س�أناق�ش اليوم مع جمل�س الوزراء هذه الق�ضية
املهمة.
ً
طبعا علينا ان نراعي ال�صحة العامة و�سالمة
الغذاء .
وطبعاً علينا الت�أكد ان العربات ال تقف �أم��ام
واج�ه��ات امل�ح��ال التجارية وال تعيق حركة امل�شاة
وامل � � ��رور ،ول �ك��ن يف ن�ف����س ال ��وق ��ت يِوف ال �ظ��روف
االقت�صادية ال�صعبة فواجبنا ان نعمل على زيادة
ع��دد اال� �س��واق ال�شعبية ،و�أي�ضا ال�سماح بتجوال
الباعة يف مواقع حمددة.
وهذه ممار�سة موجودة يف كل دول العامل ولكن
عليناتنظيمها.
�أم��ا مو�ضوع حماية امل��ال ال �ع��ام ،فهو ك�شعار،
مطلب للجميع ،ولكن ما ان يدخل حيز التنفيذ
�إال ويواجه معار�ضة ومقاومة �شديدة من البع�ض .
ج��زء م��ن املعار�ضة ق��د ي�ك��ون ب�سبب تظلمات
م�شروعة ،وجزء �آخر قد يكون مقاومة من جهات
تك�سبت من الو�ضع القائم على مدى عقود ،و�أي
تغيري يف هذا الو�ضع �سي�ؤثر على م�صاحلها ،لذا
جتدها تبذل ك��ل م��ا لديها م��ن جهد ملقاومة اي
تغيري قد مي�س مبكت�سباتها! .ويف جميع احلاالت

فان الق�ضاء هو الفي�صل ،واملتهم بريء حتى تثبت
ادان�ت��ه ،وال يجوز ا�ستباق ق��رار الق�ضاء وا��ص��دار
االحكام بحق �أي �شخ�ص مل يبُت الق�ضاء ب�أمره
بعد.
واود ان �أ ؤ�ك��د على �أن حماربة الف�ساد وحماية
املال العام توجيه ملكي كما هو مطلب �شعبي ولن
نرتاجع عنه ابدا .
اخواين واخواتي �سوف يقر جمل�س الوزراء هذا
اال�سبوع جمموعة من م�شاريع القوانني واالنظمة
مل�ن��ح دي ��وان املحا�سبة وه�ي�ئ��ة ال�ن��زاه��ة ومكافحة
الف�ساد مزيداً من اال�ستقاللية يف عملها.
ومن �أهم االج��راءات التي �ستتخذها احلكومة
ه��ذا اال�سبوع ه��ي :توقيع اتفاقية دولية و�إع��داد
م�شروع قانون لتبادل املعلومات مع الدول املوقعة
حول التهرب ال�ضريبي واالزدواج�ي��ة ال�ضريبية،
وه ��ذا �إج � ��راء دويل م���ش�ترك ي �ه��دف اىل �ضبط
التهرب ال�ضريبي وتهريب الأم��وال �إىل مالذات
�آمنة ،ونحن فخورون بهذا التوقيع لأن��ه �سيحد
ب�شكل كبري من غ�سيل الأم��وال وتهريبها للخارج
بطريقة غري قانونية .
ونعمل حاليا على تعديل نظام دائرة اجلمارك
بنظام متطور يخت�صر الوقت الالزم للإفراج عن
الب�ضائع اىل ن�صف الوقت املتطلب حاليا ،وميّكن
الدائرة من تقييم �أف�ضل للب�ضاعة ما �سيزيد من
تناف�سية ميناء العقبة ومراكزنا احلدودية ويعزز
حماية املال العام.
كما و�صلتنا الكثري م��ن اال�سئلة ح��ول و�ضع
املوازنة احل��ايل ،وا�ستف�سارات عدة عن االي��رادات
والنفقات ،وكذلك عن املنح والقرو�ض ،وعن �آليات
و�أوج ��ه ال�صرف وكيفية ال�ت��أك��د م��ن �أن ال�صرف
كان وفقا للأولويات و�ضمن االجراءات القانونية
ال�صحيحة.
واي���ض��ا ا��س�ت�ف���س��ارات ح��ول ط�ل�ب��ات التق�سيط
لل�ضريبة �أو الإع�ف��اء م��ن ال�غ��رام��ات ،وعليه فقد
وج�ه��ت م�ع��ايل وزي ��ر امل��ال�ي��ة لتقدمي تقرير هذا
اال��س�ب��وع ح��ول م�ستجدات ال�ن�ف�ق��ات واالي � ��رادات
والفجوة بينهما لل�ستة �أ�شهر الأوىل من هذا العام
 2020وحتديث التقرير ب�شكل �شهري وعر�ضه
من خالل و�سائل االعالم.
ووجهت معايل وزير املالية �أي�ضا فيما يخ�ص
دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات واجلمارك ،ب�إعادة
النظر يف ك��اف��ة التعليمات ال�ت��ي ت�سبب ُلب�سا او
�ضبابية يف التف�سري ع�ن��د امل��واط�ن�ين واملكلفني،
وحتديد بدائل االعرتا�ض �أو التظلم التي ت�سهّل
حل �أية ملفات عالقة.
وهنا �أ�ؤك��د �أن املواطن �أو ال�شركة التي ترغب
بت�صحيح اقراراتها ال�ضريبية ال�سابقة من تلقاء
نف�سها ت�ستطيع ذلك وبدون ان يرتتب عليها �أية

فوائد وغرامات عن الإقرارات ال�سابقة.
واذك ��ر اي�ضا ان اي م��واط��ن او �شركة ترغب
بتق�سيط ال�ضريبة على دفعات فذلك اي�ضا متوفر
على املوقع الإلكرتوين لل�ضريبة .
و�أ�ؤك��د اي�ضا �أن �أي مواطن او �شركة يعرت�ض
على التقديرات ال�ضريبية والغرامات وي�سعى اىل
ت�سوية ،فب�إمكانه التقدم اىل جلان الت�سوية ،وهي
جل��ان م�ستقلة يرت�أ�سها ق��ا�� ٍ�ض ،وق��د مت البت يف
مئات من امللفات يف اال�شهر القليلة املا�ضية و�سوف
ن�سعى اىل تطوير االج� ��راءات والتعليمات حتى
ن�سهل االلتزام ال�ضريبي .
وهنا ال ي�سعني اال ان ا�شكر الغالبية العظمى
امللتزمة من مواطنينا وقطاعنا اخلا�ص .
واخريا ت�أتينا الكثري من اال�سئلة حول الأوامر
التغيريية يف قطاع االن�شاءات يف م�شاريع البنية
التحتية ويتفاعل املو�ضوع على و�سائل التوا�صل
االجتماعي .
بب�ساطة ،الأوام��ر التغيريية ج��زء من العقد،
ولها ا�سباب ومتطلبات مثل اخ�ط��اء بالت�صميم،
وعدم دقة جدول الكميات و�أمور �أخرى يف امليدان
اثناء التنفيذ ،وهذا �أمر طبيعي وله حمددات على
�أن ال تزيد عن  25باملئة من قيمة العطاء .
ولكن لال�سف تكرار هذه احلالة وحجمها املايل
ال��ذي و�صل يف بع�ض العطاءات اىل زي��ادة 700
باملئة يوجب �ضبط التعليمات واالج��راءات للحد
م��ن ه��ذه االوام ��ر اال حل ��االت ال���ض��رورة وح�سب
�صالحيات حمددة.
وق��د وج�ه��ت م�ع��ايل وزي ��ر اال��ش�غ��ال لتو�ضيح
االج��راءات التي قامت بها احلكومة ل�ضبط هذه
الظاهرة ،واحلمد هلل االوام��ر التغيريية يف نزول
كبري عددا وقيمة.
وهنا فقط اود ان ا�ؤكد على ثقتنا التامة بقطاع
االن�شاءات ب�شقيه (املقاولون واال�ست�شاريون) وعلى
اهمية القطاع وم�ساهمته باالقت�صاد الوطني .
واث �ب ��ت ه ��ذا ال �ق �ط��اع وج � ��وده ع �ل��ى امل���س�ت��وى
االقليمي ب�شكل نعتز به .
ختاماً ن�ؤ ّكدّ � ،أن حماية املال العام هي م�س�ؤول ّية
م�شرتكة ،على احلكومة من جهة ،وعلى املواطنني
من جهة �أخرى،
و�أو ّد �أن �أ�شكر املواطنني على دعمهم ووقوفهم
خلف الإجراءات التي اتخذتها احلكومة والأجهزة
املخت�صة يف هذا املجال.
ّ
وك�م��ا تعهّدنا م��ن ق�ب��ل ،ل��ن ن�ت�ه��اون يف اتخاذ
ما يلزم ل�صون امل��ال ال�ع��ام ،ومنع االع�ت��داء عليه،
و��ض�ب��ط الإن �ف��اق ،وت�ط��وي��ر خمتلف الت�شريعات
التي مت ّكننا من حماية حقوق املواطنني ومقدّرات
الوطن.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

االقت�صادي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «االقت�صادية» يف املوقع االلكرتوين
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موظفو أورانج األردن يشاركون خبراتهم عبر منصة «نحن»

االنباط-عمان

تطوع جمموعة من موظفي �أوراجن
الأردن ع�بر من�صة “نحنُ ” -املن�صة

ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��ط��وع وم�����ش��ارك��ة ال�����ش��ب��اب،
بتقدمي جل�سات تدريبية عرب الإنرتنت
لل�شباب يف جماالت متنوعة ،م�سخرين
خ�ب�رات���ه���م امل��ه��ن��ي��ة ل��ت��م��ك�ين امل��ت��درب�ين

م��ن اال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا ،وذل���ك ان��ط�لاق��اً
م��ن التزامهم بقيم �أوراجن التي تويل
اهتماماً كبرياً لدعم قطاعات ال�شباب،
التعليم والتدريب ،بالإ�ضافة �إىل العمل

املجتمعي البناء.
ت��ع��د م��ن�����ص��ة “نحنُ ” ح��ل��ق��ة و���ص��ل
لل�شباب الباحثني ع��ن ف��ر���ص للتطوع
وامل�������ش���ارك���ة ،وامل����ؤ����س�������س���ات احل��ك��وم��ي��ة
وم��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل�����دين و���ش��رك��ات
ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ص يف الأردن ،ب��ه��دف
ت�شجيع ثقافة العطاء وتبادل اخلربات
وتعزيز مهارات ال�شباب لتمكينهم من
امل�شاركة يف بناء جمتمعاتهم.
ور ّك�����������ز امل�����وظ�����ف�����ون يف اجل���ل�������س���ات
ال��ت��دري��ب��ي��ة ع�ب�ر امل��ن�����ص��ة ع��ل��ى حم���اور
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ،ال���ت�������س���وي���ق ،امل����ه����ارات
ال��ذات��ي��ة ،االق��ت�����ص��اد ،م��ه��ارات التوا�صل
وح����ل امل�����ش��ك�لات ،ك���ل ح�����س��ب خ�ب�رات���ه،
ب��اع��ت��ب��اره��ا م���ق��� ّوم���ات ه���ام���ة ل��ت��ج��ارب
العمل على اختالفها.
وب��ي��ن��ت �أوراجن الأردن �أن م�����ش��ارك��ة
موظفيها يف من�صة “نحن” ال��ه��ادف��ة
يندرج حتت ا�سرتاتيجيتها للم�س�ؤولية
االجتماعية ،الفتة �إىل حر�صها الدائم
ع��ل��ى �أدائ����ه����م دوراً ف���اع ً
�ل�ا يف ال��ت��غ��ي�ير
الإيجابي �سوا ًء داخ��ل �أو خ��ارج ال�شركة
ومبا يعود بالنفع على املجتمع.
و�أك�������دت ال�����ش��رك��ة ���س��ع��ي��ه��ا ل��ت�����س��خ�ير
ال���و����س���ائ���ل ال���رق���م���ي���ة الآم����ن����ة يف دع���م
ال�شباب واالرتقاء مبهاراتهم بالتما�شي
مع الإج���راءات املتبعة ملجابهة فريو�س
ك����ورون����ا ،وخ���ا����ص���ة ع�ب�ر امل��ن�����ص��ة ال��ت��ي
�أطلقتها ن��وى ومنظمة الأمم املتحدة
ل��ل��ط��ف��ول��ة “يوني�سف” ب��ال�����ش��راك��ة مع
م�ؤ�س�سة ويل العهد وبالتعاون مع وزارة
ال�شباب.

«مجموعة كابيتال بنك» تطلق برنامج لتشجيع الشركات األردنية
على توسيع نطاق أعمالها في السوق العراقي
االنباط-عمان

�أعلنت جمموعة كابيتال بنك ام�س عن
�إط�لاق برنامج جديد لتحفيز ال�شركات
الأردن��ي��ة وم�ساعدتها على تو�سيع نطاق
�أعمالها بالدخول �إىل ال�سوق العراقي.
ووف����ق����اً ل���ل�ب�رن���ام���ج اجل����دي����د ���س��ت��ق��وم
ك���اب���ي���ت���ال ل�ل��إ����س���ت���ث���م���ارات وه�����ي ال������ذراع
اال�ستثماري لكابيتال بنك وبالتعاون مع
�شركة  Evershedsالعاملية بت�سهيل
الطريق �أم��ام ال�شركات الأردنية الكبرية
وال�صغرية واملتو�سطة املهتمة بالدخول
اىل ال�سوق العراقي  ،من خالل تزويدهم
باخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة بت�سجيل
ال�شركات ،والت�سجيل ال�ضريبي وال�ضمان
الإج���ت���م���اع���ي ،واال���س��ت�����ش��ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة
واللوج�ستية.
ك��م��ا ���س��ت�����س��ت��ف��ي��د ال�������ش���رك���ات الأردن����ي����ة
ال��راغ��ب��ة باال�ستثمار يف ال�سوق العراقي
م����ن اخل����دم����ات امل��ت��ك��ام��ل��ة امل���ق���دم���ة م��ن
جم���م���وع���ة ك���اب���ي���ت���ال ب���ن���ك وال����ت����ي ت�����ض��م
امل�صرف الأهلي العراقي و�شركة كابيتال
ل�ل�إ���س��ت��ث��م��ارات؛ وذل�����ك م���ن خ��ل�ال فتح
احل�����س��اب البنكي ال�ل�ازم ل��ه��ذه ال�شركات
لدى امل�صرف الأهلي العراقي  ،وتقدمي
خ���دم���ات �إدارة الأم��������وال وال��ت�����س��ه��ي�لات
البنكية ال�لازم��ة لتلبية احتياجاتهم يف

العراق ،بالإ�ضافة اىل ا�ست�شارات متويل
ر�أ�����س امل����ال امل��ق��دم��ة م��ن ���ش��رك��ة ك��اب��ي��ت��ال
ل�ل�إ���س��ت��ث��م��ارات ،وغ�ي�ره���ا م���ن اخل��دم��ات
البنكية واال�ست�شارية واال�ستثمارية التي
ت�����ض��م��ن ل��ه��م �أف�����ض��ل احل���ل���ول امل��ت��ك��ام��ل��ة
ل�شركاتهم.
ً
وي�أتي �إطالق هذا الربنامج �إدراكا من
جمموعة كابيتال بنك لأهمية التكامل
بني االقت�صاد الأردين والعراقي لتحقيق
املنفعة امل��ت��ب��ادل��ة ،حيث �أن كابيتال بنك
ي��ع��د م��ن �أوائ�����ل ال��ب��ن��وك الأج��ن��ب��ي��ة ال��ت��ي
تواجدت يف العراق  ،من خالل ا�ستحواذه
على ح�صة الغالبية يف امل�����ص��رف الأه��ل��ي
العراقي (  %62من ر�أ�س املال).
ويف تعليقه على �إط�لاق هذا الربنامج

اجل���دي���د ،ق���ال رئ��ي�����س ق��ط��اع الأع���م���ال يف
ك��اب��ي��ت��ال ب��ن��ك ي��ا���س��ر ك��ل��ي��ب�“ :أدركنا يف
ك��اب��ي��ت��ال ب��ن��ك �أه��م��ي��ة وج��ودن��ا يف ال�سوق
ال����ع����راق����ي ال��������ذي مي���ت���ل���ك ال���ك���ث�ي�ر م��ن
الإمكانات االقت�صادية ،واليوم بعد مرور
ق���راب���ة  15ع���ام���اً �أث���ب���ت ت��واج��دن��ا يف ه��ذا
ال�سوق احليوي والكبري قيمة م�ضافة لنا
ولعمالئنا من جمموعة كابيتال بنك.« .
و�أ����ض���اف ك��ل��ي��ب“ :من خ�ل�ال طرحنا
ل���ه���ذا ال��ب�رن����ام����ج ���س��ن�����س��اع��د ال�������ش���رك���ات
الأردن���ي���ة ب��ك��اف��ة �أن��واع��ه��ا وتخ�ص�صاتها
ع��ل��ى ت��و���س��ي��ع ن���ط���اق �أع��م��ال��ه��ا ودخ��ول��ه��ا
اىل ال�سوق العراقي بخطى ثابتة ،حيث
�ستقدم جمموعة كابيتال بنك من خالل
امل�صرف الأهلي العراقي و�شركة كابيتال

ل�ل�إ���س��ت��ث��م��ارات ،وب��ال��ت��ع��اون م���ع ���ش��رك��ات
عاملية متخ�ص�صة ،اخلدمات اال�ست�شارية
والقانونية واللوج�ستية ال�لازم��ة لهذه
ال�شركات الراغبة بالدخول �إىل ال�سوق
العراقي».
و�أو�����ض����ح ك��ل��ي��ب �أن امل�������ص���رف الأه���ل���ي
العراقي ن�شط يف متويل التجارة يف جميع
�أنحاء العراق من خالل فتح االعتمادات،
وتقدمي الت�سهيالت الإئتمانية الالزمة
لعمالئه من قطاع ال�شركات ،حيث يقدم
امل�صرف خدمات متويل للم�ستثمرين يف
م�����ش��اري��ع ���ش��م��ال وج��ن��وب ال��ب�لاد� ،إ���ض��اف��ة
�إىل تقدمي امل�شورة للم�ستثمرين الذين
ي�����س��ع��ون ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى اال���س��ت��ث��م��ارات
املربحة.
ولفت �إىل �أن امل�صرف الأهلي العراقي
و�ضمن اتفاقية التمويل التجاري التي
وقعها يف وقت �سابق مع م�ؤ�س�سة التمويل
الدولية ( )IFCي�سهل على عمالئه من
ق��ط��اع ال�����ش��رك��ات ال��و���ص��ول �إىل الأ���س��واق
العاملية ،ومب��ا يعزز م��ن من��و �أع��م��ال هذه
ال�شركات وي�ساعدها على حتقيق الأرباح.
وت������دع������و جم����م����وع����ة ك����اب����ي����ت����ال ب��ن��ك
ال�شركات املهتمة بهذا الربنامج
�إىل التوا�صل على الأرقام التالية:
0798626886
0797880521

نقابة تجار ومنتجي األثاث تعلن عن مبادرة التدريب
المنتهي بالتشغيل

االنباط-عمان

�أع��ل��ن��ت ن��ق��اب��ة جت���ار وم��ن��ت��ج��ي الأث���اث
�إطالق برنامج تنمية املمول من الوكالة
ال��ف��رن�����س��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ،وامل�����دار م��ن م��رك��ز
تطوير الأعمال وبالتعاون مع النقابة.
وقالت النقابة يف بيان �صحفي ،ام�س
الأح��د� ،إن الربنامج يهدف خللق فر�ص
عمل جديدة لل�شباب الأردين وال�سوري،
م��ن خ�ل�ال ت��دري��ب ال��ب��اح��ث�ين ع��ن عمل،
مهنياً وتقنياً ،لإدماجهم يف �سوق العمل،
وت��ع��ي��ي��ن��ه��م ب���ع���د ال���ت���دري���ب يف خم��ت��ل��ف
م�����ص��ان��ع وم�����ش��اغ��ل الأث������اث امل�����ش��ارك��ة يف
ال�ب�رن���ام���ج ،مب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب واالح��ت��ي��اج��ات
الفعلية للقطاع.
ك��م��ا ي���ه���دف ال�ب�رن���ام���ج ،ل��ل��م�����س��اه��م��ة
باحلد من ن�سب الفقر والبطالة وال�سيما
يف املناطق امل�ستهدفة ،وه��ي عمان و�إرب��د
وال����زرق����اء وج���ر����ش وع���ج���ل���ون ،وت��ط��وي��ر
ال�����س��ل��وك وال��ع��ق��ل��ي��ة ال�شبابية لالعتماد
على ال���ذات� ،إ���ض��اف��ة لن�شر ثقافة العمل
املهني.
وت��ت��وزع حم���اور ال��ت��دري��ب ع��ل��ى ثالثة
جوانب هي التوعية والتدريب ،والت�أهيل
لدخول �سوق العمل يف القطاع ال�صناعي
وامل��ه��ن��ي ،والتمكني االق��ت�����ص��ادي وتوفري
فر�ص العمل لل�شباب ،و�إيجاد فر�ص عمل
يف قطاع �صناعة الأثاث.

السماح بفتح غرف القياس
في قطاع األلبسة
االنباط-عمان

ق�������رر وزي��������ر ال�������ص���ن���اع���ة وال����ت����ج����ارة
وال����ت����م����وي����ن ط��������ارق احل������م������وري ام�������س
الأح����د ،ال�����س��م��اح مل��ن�����ش���آت ق��ط��اع الألب�سة
“والنوفوتيه” ب��ف��ت��ح غ����رف ال��ق��ي��ا���س
�ضمن معايري ال�صحة وال�سالمة العامة.
مم��ث��ل ق��ط��اع الأل��ب�����س��ة وامل���ج���وه���رات
وع�ضو جمل�س �إدارة غرفة جتارة الأردن
�أ���س��ع��د ال��ق��وا���س��م��ي� ،أك���د يف ت�صريح �أن��ه
مت��ت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب ال��ق��ط��اع بفتج
غرف القيا�س يف حمال الألب�سة من قبل
وزارة ال�صناعة والتجارة.

وبني القوا�سمي �أن القطاع طالب يف
وقت �سابق بفتح غرف القيا�س؛ لت�سهيل
ع��م��ل حم���ال الأل��ب�����س��ة ،وج���رت امل��واف��ق��ة
على طلب ال��ق��ط��اع ال��ي��وم بكتاب ر�سمي
�صادر عن وزارة ال�صناعة والتجارة.
وكانت احلكومة ،قد ا�ست�أنفت �أعمال
ق��ط��اع الأل��ب�����س��ة والأح����ذي����ة ع���ن ط��ري��ق
ال���ب���ي���ع امل���ب���ا����ش���ر ،ب�������ش���رط م���ن���ع ق��ي��ا���س
امل�لاب�����س داخ��ل ه��ذه امل��ح��ال� ،أو تبديلها
�أو �إرجاعها ،بنهاية �شهر ني�سان�/أبريل
امل���ا����ض���ي ،ب��ع��د �إغ�ل�اق���ه���ا ���ض��م��ن ت��داب�ير
اح�ترازي��ة؛ ملنع انت�شار فريو�س كورونا
امل�ستجد.

«الملكية األردنية» تطمينات حكومية
لدعم نشاطات الشركة في المستقبل

االنباط-عمان
ح�صلت �شركة عالية – اخلطوط اجلوية
امللكية الأردن��ي��ة على كتاب تطمني من وزارة
امل��ال��ي��ة ،ح��ي��ث ت��ن��وي احل��ك��وم��ة دع���م ن�شاطات
ال�����ش��رك��ة يف امل�����س��ت��ق��ب��ل ،وف���ق ال��ق��وائ��م امل��ال��ي��ة
لل�شركة ال��ت��ي ت�ستعر�ض ال���واق���ع امل����ايل عن
الربع الأول من العام احلايل.
وبح�سب القوائم املالية ،ف�إنه جرى ت�شكيل
جلنة ت�ضم وزارتي املالية والنقل� ،إ�ضافة �إىل
ال�ضمان االجتماعي ،والبنك املركزي ،وهيئة
تنظيم ال��ط�يران امل���دين؛ ملراجعة خطة دعم
ال�����ش��رك��ة مت��ا���ش��ي��ا م��ع ت��و���ص��ي��ات احت���اد النقل
اجل����وي ال�����دويل “�إياتا” ل��ل��ح��ك��وم��ات ح��ول

ال��ع��امل لت�سهيل �إج�����راءات ال��دع��م م��ن خالل
ال�ب�رام���ج ال���ت���ي مي��ك��ن �أن ت���وف���ر امل�����س��اع��دات
ال���ف���وري���ة وامل���ت���و����س���ط���ة �إىل ط���وي���ل���ة الأج�����ل
لل�شركات يف قطاع ال��ط�يران وموظفيها عن
ط���ري���ق ال���دع���م امل�����ايل امل��ب��ا���ش��ر ،وق���رو����ض �أو
�ضمانات قرو�ض و�إعفاء من ال�ضرائب.
ك��م��ا ق���رر جم��ل�����س الإدارة امل��واف��ق��ة يف 27
ن��ي�����س��ان  2020ع��ل��ى ق��ر���ض ج��دي��د بقيمة 50
مليون دينار؛ لتمويل التدفقات النقدية ،وفق
امللكية.
و�أو����ض���ح���ت امل��ل��ك��ي��ة الأردن����ي����ة �أن�����ه دخ��ل��ت
مفاو�ضات مع م�ؤجري الطائرات واملقر�ضني
لإع����ادة ج��دول��ة دف��ع��ات الإي���ج���ار وال��ق��رو���ض.
اململكة

 %40نسبة توظيف المرأة في هيئة
تنظيم االتصاالت

االنباط-عمان

ق���ال رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���ض��ي هيئة
ت��ن��ظ��ي��م ق���ط���اع االت���������ص����االت ال���دك���ت���ور
املهند�س غازي اجلبور �إن ن�سبة توظيف
امل�����ر�أة يف ال��ه��ي��ئ��ة ب��ل��غ��ت ،%40ك��م��ا زادت
ن�سبة توليها للوظائف اال���ش��راف��ي��ة 46
 %يف عام  2020باملقارنة مع العام ،2019
حيث زاد عدد الوظائف اال�شرافية التي
تولتها امل����ر�أة م��ن  8م��وظ��ف��ات يف ال��ع��ام
� 2015إىل  19م��وظ��ف��ة يف ال��ع��ام ،2020
وت���ن���وع���ت ه����ذه ال���وظ���ائ���ف الإ����ش���راف���ي���ة
ب�ين خمتلف تخ�ص�صات الهيئة الفنية
التخ�صي�صة منها والإدارية.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال اجلبور يف
م��ب��ن��ى ال��ه��ي��ئ��ة ل�ل�أم��ي��ن��ة ال��ع��ام��ة للجنة
الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة الدكتورة
���س��ل��م��ى ال��ن��م�����س ،ب��ه��دف �إط�لاع��ه��ا على
ج��ه��ود ال��ه��ي��ئ��ة يف جم���ال دع���م ومت��ك�ين
املر�أة واال�ستفادة من جتربتها يف تعزيز
هذا اجلانب من قبل الهيئة.
ك��م��ا �أك����د اجل���ب���ور �أن ال��ه��ي��ئ��ة ق��ام��ت
ب��ت��ن��ف��ي��ذ ال���ع���دي���د م���ن امل����ب����ادرات ل��دع��م
ه��ذا اجلانب ،منها قيام الهيئة م�ؤخراً
ب��ط��رح ع��ط��اءلإن�����ش��اء ح�����ض��ان��ة ل��رع��اي��ة

�أب���ن���اء امل���وظ���ف���ات ال���ع���ام�ل�ات يف ال��ه��ي��ئ��ة
���ض��م��ن م�����ش��اري��ع حت��ف��ي��ز ال��ع��م��ل ل��ل��م��ر�أة
وخدمة املجتمع ،باال�ضافة �إىل تنظيم
ج��ل�����س��ات وب����رام����ج ت���وع���وي���ة ب��ال��ت��ع��اون
م��ع م�ؤ�س�سة احل�����س�ين لل�سرطان ح��ول
�����ض����رورة و�أه���م���ي���ة ال��ك�����ش��ف امل���ب��� ّك���ر ع��ن
�����س����رط����ان ال����ث����دي مل����وظ����ف����ات ال���ه���ي���ئ���ة،
ك��م��ا ق���ام���ت ال��ه��ي��ئ��ة ب�تر���ش��ي��ح ( )7من
م��وظ��ف��ات��ه��ا للم�شاركة يف ب��رن��ام��ج بناء
القدرات القيادية �ضمن م�شروع متكني
امل��ر�أة يف القطاع العام وال��ذي مت عقده
م���ن ق��ب��ل وزارة ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال��ع��ام
بالتعاون مع الوكالة االمريكية للتنمية
الدولية(.)USAID
م���ن ج��ان��ب��ه��ا �أث���ن���ت ال���دك���ت���ور �سلمى
النم�س على كافة اجلهود املبذولة من
قبل �إدارة الهيئة يف جمال متكني املر�أة
و�أك����دت ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ق��ط��اع االت�����ص��االت
وتكنولوجيا املعلومات وم��ا يتيحه من
فر�ص لدعم ومتكني امل��ر�أة ،كما قدمت
النم�س امل�شورة والن�صح ملوظفات الهيئة
و�شجعتهم على موا�صلة العمل وحتقيق
ال���ط���م���وح���ات وق����دم����ت ب��ع�����ض الأف����ك����ار
وامل���ق�ت�رح���ات ال��ت��ي ق���د ت�����س��اه��م يف دع��م
ومتكني املر�أة م�ستقب ً
ال.

بورصة عمان تغلق تداوالتها
على ارتفاع
االنباط-عمان

ودع��ت النقابة �أ���ص��ح��اب ور���ش الإن��ت��اج
وامل�������ص���ان���ع ال���راغ���ب�ي�ن ب���اال����س���ت���ف���ادة م��ن

ال�برن��ام��ج ،للتوا�صل معها ع�بر ال�بري��د
الإل�������ك���ت���روين ،وحت����دي����د ع�����دد ال���ع���م���ال

الذين يرغبون بتدريبهم ،علماً �أن فرتة
التدريب متتد بني �شهر �إىل ثالثة �أ�شهر.

�أغ��ل��ق��ت ب��ور���ص��ة ع��م��ان ام�����س الأح����د ،على
ت���داول 1ر 4مليون �سهم ،م��وزع��ة على 1796
�صفقة بقيمة ت����داوالت �إج��م��ال��ي��ة بلغت 8ر2
مليون دينار.

وارتفع م�ؤ�شر البور�صة �إىل النقطة 1582
بن�سبة 22ر 0باملئة ،مقارنة مع �إغالق اجلل�سة
ال�سابقة.
وارت��ف��ع��ت �أ���س��ع��ار �أ���س��ه��م ��� 42ش��رك��ة ،بينما
انخف�ضت �أ�سعار �أ�سهم � 19شركة ،وا�ستقرت
�أ�سعار �أ�سهم � 36شركة �أخرى.

االثنني

االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200145994( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ا�ستنادا لأحكام املادة (�/277أ) من قانون ال�شركات
رقم ( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب��أن �شركة املعني التجارية ذ.م.م م�سجلة لدينا يف
�سجل ال�شركات ذات م�س�ؤولية حمدودة /حتت الرقم
( )18786بتاريخ ()2009/5/20
قد تقرر �شطبها من �سجل ال�شركات ذات امل�س�ؤولية
املحدودة بتاريخ ()2020/7/16

ا�ستنادا لأحكام املادة (�/28أ) من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة ب�أن �شركة  :ب�أن ال�سيد /ال�سادة
نبيل حموده علي ابو �صيام
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة حممود احمد احمد و�شركاه
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )111131بتاريخ
2015/1/28
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ وقد قام ب�إبالغ �شريكه /
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن رغبته باالن�سحاب
باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2020/7/19
وا�ستنادا لأحكام القانون ف��ان حكم ان�سحابه من ال�شركة ي�سري
اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية

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

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرجو من دائني �شركة مطحنة وادي القطار ذ.م.م وامل�سجلة
لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم (  ) 41126بتاريخ
( )2015/7/27
�ضرورة تقدمي مطالباتهم جتاه ال�شركة �سواء كانت م�ستحقة
الدفع ام ال  ،وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل
اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :ر�سالن حمفوظ ده�ش حوامده
عنوان امل�صفي  :عمان – �ضاحية الر�شيد
تلفون ( ) 06 / 2006464
خلوي ( ) 0798279339
م�صفي ال�شركة

ا�ستنادا لأح��ك��ام امل���ادة ( )13م��ن ق��ان��ون ال�شركات
رقم( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة بان �شركة عي�سى
ابو هديب وبالل بدران و�شريكهما لل�صرافه وامل�سجلة
يف �سجل �شركات تو�صية ب�سيطة حتت الرقم ()16530
ب��ت��اري��خ  2012/2/16تقدمت بطلب لإج����راءات
التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :عي�سى اب��و هديب
وبالل بدران و�شريكهما لل�صرافه
�إىل �شركة  :عي�سى ابو هديب و�شريكه لل�صرافه
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على االرقام 5600260

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200030106( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200166527( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200095840( :

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة معر�ض الرينبو للتجارة وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن
حتت الرقم ( )5706بتاريخ  1977/5/24قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2017/5/24
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة مازن عبد اجلبار طلب ال�سالميه
م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي عمان – اجلبيهة – ت0795600377 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
رمزي نزهه

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة وائل احلوراين و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل �شركات
تو�صية ب�سيطة
حتت الرقم ( )19731بتاريخ  2018/3/1قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/1/29
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة وائل حممد حممود احلوراين
م�صفيا لل�شركة .
علما ب����أن ع��ن��وان امل�����ص��ف��ي ط�برب��ور – ح��ي ال�شهيد – ت:
0790154423
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة نبيل امليناوي و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن
حتت الرقم ( )90780بتاريخ  2008/5/20قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2016/2/29
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة حممد يو�سف حممد ميناوي
وبتاريخ  2019/4/18تعني داود م�صطفى حممد امليناوي بد ًال
عنه م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي عمان – ت0795652256 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لأحكام املادة (/254ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة كانكون للوجبات
ال�سريعة وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�شركات ذات م�س�ؤولية
حم��دودة حتت الرقم ( )50001بتاريخ  2017/12/28قد
ق��ررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 2020/7/15
املوافقة على ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية وتعيني ال�سيد
ب��در حممد �سامي راغ��ب عرفه م�صفيا لل�شركة ،وان عنوان
امل�صفي هو :
ال�شمي�ساين – �شارع عبد املطلب  -هاتف 0798650064

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرج���و م��ن دائ��ن��ي �شركة كانكون للوجبات ال�سريعه ذ.م.م
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم ( ) 50001
بتاريخ ( )2017/12/28
�ضرورة تقدمي مطالباتهم جتاه ال�شركة �سواء كانت م�ستحقة
الدفع ام ال  ،وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل
اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :بدر حممد �سامي راغب
عنوان امل�صفي  :عمان – ال�شمي�ساين – �شارع عبد املطلب
خلوي ( ) 0798650064
م�صفي ال�شركة

مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

اعـــــالن

اعلن بمقتضى احكام المواد (  ) 204 ، 183 ، 181 ، 179من قانون الملكية العقارية رقم (  ) 13لسنة  2019بأن
امانة عمان الكبرى عازمة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في جريدتين محليتين على تقديم
طلب الى مجلس الوزراء الموقر الستصدار قرار استمالك ووضع اليد بطريق الحيازة الفورية على المساحات المبينة في
الجدول ادناه من القطع الواردة فيه والمبين فيه ارقام واسماء احواضها واسماء مالكيها لغايات تمرير الخدمات .
وكما هو مبين بالمخطط رقم (  ) 15 / 3655تاريخ . 2020/7/5
وذلك مشروعا للنفع العام بالمعنى المقصود في قانون الملكية العقارية السالف الذكر .
رقم
القطعة

رقم واسم
الحوض

اسم المالك

المساحة العمومية م2

985
1000

(  ) 8صهاة
شموط

شادي ابراهيم محمد السيد احمد
عماد عثمان ابراهيم السردي

500
504

المساحات المراد استمالكها
حاليا بطريق الحيازة
الفورية م ( 2حق ارتفاق
) لتمرير الخدمات
25.4
25.5

كما ويمكن لذوي العالقة االطالع على االعالن والمخطط اعاله على موقع االمانة االلكتروني
www.ammancity.gov.jo
امين عمان /الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

اعلن بمقتضى احكام المواد (  )205 ، 204 ، 183 ، 182 ، 181 ، 179من قانون الملكية
العقارية رقم (  ) 13لسنة  2019بأن امانة عمان الكبرى عازمة بعد مضي خمسة عشر يوما
من تاريخ نشر هذا االعالن في جريدتين محليتين على تقديم طلب الى مجلس الوزراء الموقر
الستصدار قرار استمالك ووضع اليد بطريق الحيازة الفورية على مساحات مستملكه و استمالك
مساحات بطريق الحيازة الفورية والتخلي عن مساحات تم استمالكها سابقا وكما هو مبين في
الجدول ادناه من القطع الواردة فيه والمبين فيه ارقام واسماء احواضها واسماء مالكيها .
وكما هو مبين بالمخطط رقم (  ) 15/ 3653تاريخ .2020/7/6
وذلك مشروعا للنفع العام بالمعنى المقصود في قانون الملكية العقارية السالف الذكر .
رقم
القطعة

رقم واسم
الحوض

2103

محمد عبد القادر
احمد الدباس
عبد الجبار محسن
ذياب الكبيسي
محمد عبد
احمد الدباس
شركة االصدقاء
للتطوير العقاري
البنك العربي
االسالمي
حوض
()8
يزن حارث محمد
الشميساني حمود وشريكه
شادن حارث
محمد حمود
وشركاه
هند حارث محمد
حمود وشريكها
شركة بسطامي
وصاحب التجارية
عدنان صالح
عبد صالح

1934
1997
1261
1263
1877
1878
1879
1209
1813

اسم المالك

المساحات المراد
التخلي عنها /م2

المساحة
العمومية
م2
2439

المساحات
المستملكة
سابقا  /م2
38

املساحات املراد
استمالكها حاليا بطريق
احليازه الفورية /م2
62.35

----

1912

123

190.63

----

2202

148

----

65.88

993

202

---

113.12

1085

165

----

119.84

2109

117

----

79.26

2143

130

----

50.41

2376

144

----

26.26

968

156

----

16.46

8283

170

----

16.67

كما ويمكن لذوي العالقة االطالع على االعالن والمخطط اعاله على موقع االمانة االلكتروني
www.ammancity.gov.jo
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

مراقب عام ال�شركات
رمزي نزهه

اعـــــالن

اعلن بمقتضى احكام المواد (  ) 204 ، 183 ، 182 ، 181 ، 179من قانون
الملكية العقارية رقم (  ) 13لسنة  2019بأن امانة عمان الكبرى عازمة بعد
مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في جريدتين محليتين
على تقديم طلب الى مجلس ال��وزراء الموقر الستصدار قرار استمالك ما
مساحته ( ) 19.27م 2تقريبا من قطعة االرض رقم (  ) 1489حوض ( ) 12
رجم الخرابشه والعائدة ملكيتها للسيد  /هيثم عبداهلل عبد الحق البكري
وشركاه بطريق الحيازه الفورية لغايات الشارع العام  .وكما هو مبين
بالمخطط رقم (  ) 15 / 3651تاريخ  2020/2/12وذلك مشروعا للنفع العام
بالمعنى المقصود في قانون الملكية العقارية السالف الذكر .
كما ويمكن لذوي العالقة االطالع على االعالن والمخطط اعاله على موقع
االمانة االلكتروني www.ammancity.gov.jo
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

اعلن بمقتضى احكام الماده (  ) 204من قانون الملكية العقارية رقم (  ) 13لسنة  2019بأن امانة عمان الكبرى عازمه
بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في جريدتين محليتين على تقديم طلب الى مجلس الوزراء
الموقر الستصدار قرار لوضع اليد بالحال بطريقة الحيازة الفورية على المساحة المستملكة سابقا من القطع المبينه
في الجدول ادناه والمبين فيه ارقام واسماء احواضها واسماء مالكيها لدمجها مع ما عليها من عوائق ومنشات
في سعة الشارع العام  ،والمنظم بها المخطط رقم (  ) 15 / 3641تاريخ  2020/1/8وذلك مشروعا للنفع العام
بالمعني المقصود في قانون االستمالك السالف الذكر .
رقم
القطعة

رقم واسم
الحوض

اسم المالك

المساحة العمومية م2

91
93
156

(  ) 9المعلقة

خليل راشد محمد خلف
خليل راشد محمد خلف
احمد عبد الرحيم
المهيرات وشركاه

3003
10248
10277

المساحات المستملكة سابقا
والمراد وضع اليد عليها
بطريق الحيازة الفورية  /م 2
93
1440
634

كما يمكن لذوي العالقة االطالع على االعالن والمخطط اعاله على موقع االمانة االلكتروني
www.ammancity.gov.jo
امين عمان  /الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

رقم
القطعة

رقم واسم
الحوض

اسم المالك

المساحة العمومية م2

42

)  ) 7تلعة الذهب

انتصار مصطفى
اسماعيل العسود
خالد سمعان اسكندر
قبعين و شريكه

953

المساحات المراد استمالكها حاليا
بطريق الحيازة الفورية م( 2
حق ارتفاق ) لتمرير الخدمات
104

2461

39

كما ويمكن لذوي العالقة االطالع على االعالن والمخطط اعاله على موقع االمانة االلكتروني
www.ammancity.gov.jo
امين عمان  /الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

رقم
القطعة

رقم واسم
الحوض

اسم المالك

المساحة العمومية م2

المساحات المستملكه
سابقا /م2

285

حوض ( ) 3
قطنة الجنوبي

خلف صالح دغمي
الزبيدات وشركاه
عنود سلمان فريد
اللوزي وشركاؤها
علي كريم دغمي
الزبيدي

948

---

المساحات المراد
استمالكها حاليا بطريق
الحيازة الفورية  /م2
51

972

10

80

1001

30

64

289

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اج��راءات ت�صفية �شركة طارق مرم�ش
وحممود ال�صاحلي
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 95187بتاريخ  2009/7/6اعتبارا من تاريخ ن�شر
هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

اعـــــالن

اعلن بمقتضى احكام الماده (  ) 204من قانون الملكية العقارية رقم ( 13
) لسنة  2019بأن امانة عمان الكبرى عازمه بعد مضي خمسة عشر يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن في جريدتين محليتين على تقديم طلب الى مجلس
الوزراء الموقر الستصدار قرار لوضع اليد بالحال بطريقة الحيازة الفورية على
المساحة المستملكة سابقا من القطعة رقم ( )111حوض (  ) 2الكرسي
العائدة ملكيتها للسيد  /حسين محمد حسين الكسواني والبالغة ( 144
) م 2تقريبا  ،لدمجها مع ما عليها من عوائق ومنشأت في سعة الشارع
العام  ،والمنظم بها المخطط رقم (  ) 15 / 3647تاريخ  2020/2/1وذلك
مشروعا للنفع العام بالمعني المقصود في قانون االستمالك السالف الذكر .
كما ويمكن لذوي العالقة االطالع على االعالن والمخطط اعاله على موقع
االمانة االلكتروني www.ammancity.gov.jo
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

اعلن بمقتضى احكام الماده (  ) 204من قانون الملكية العقارية رقم (
 ) 13لسنة  2019بأن امانة عمان الكبرى عازمه بعد مضي خمسة عشر
يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في جريدتين محليتين على تقديم طلب
الى مجلس الوزراء الموقر الستصدار قرار لوضع اليد بالحال بطريقة الحيازة
الفورية على المساحة المستملكة سابقا من القطعة رقم ( )88حوض ( 49
) المقابلين الشرقي العائدة ملكيتها للسيد  /عبد الحكيم نبيل الشعراوي
وشركاه والبالغه (  ) 204م 2تقريبا  ،لدمجها مع ما عليها من عوائق
ومنشأت في سعة الشارع العام  ،والمنظم بها المخطط رقم ( 15 / 3640
) تاريخ  2020/1/7وذلك مشروعا للنفع العام بالمعني المقصود في قانون
االستمالك السالف الذكر .
كما ويمكن لذوي العالقة االطالع على االعالن والمخطط اعاله على موقع
االمانة االلكتروني www.ammancity.gov.jo
امين عمان
الدكتور يوسف الشواربه

الرقم الوطني للمنشأة )200141571( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة م�صباح نعمان و�شركاه وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن
حتت الرقم ( )190687بتاريخ  2014/5/21قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/6/7
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة م�صباح ابراهيم عي�سى نعمان
م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي الزرقاء  /الزواهره  /قرب مدر�سة
و�شاح – ت0786248521 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

اعلن بمقتضى احكام المواد (  ) 204 ، 183 ، 182 ، 181 ، 179من قانون الملكية العقارية رقم (  ) 13لسنة 2019
بأن امانة عمان الكبرى عازمة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في جريدتين محليتين على
تقديم طلب الى مجلس الوزراء الموقر الستصدار قرار استمالك ووضع اليد بطريق الحيازة الفورية على المساحات
المبينة في الجدول ادناه من القطع الواردة فيه والمبين فيه ارقام واسماء احواضها واسماء مالكيها لغايات الشارع
العام  .وكما هو مبين بالمخطط رقم (  ) 15 / 3650تاريخ . 2020/2/12
وذلك مشروعا للنفع العام بالمعنى المقصود في قانون الملكية العقارية السالف الذكر .

288

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

اعلن بمقتضى احكام المواد (  ) 204 ، 183 ، 182 ، 181 ، 179من قانون الملكية العقارية رقم (  ) 13لسنة 2019
بأن امانة عمان الكبرى عازمة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في جريدتين محليتين على
تقديم طلب الى مجلس الوزراء الموقر الستصدار قرار استمالك ووضع اليد بطريق الحيازة الفورية على المساحات
المبينة في الجدول ادناه من القطع الواردة فيه والمبين فيه ارقام واسماء احواضها واسماء مالكيها لغايات تمرير
الخدمات  .وكما هو مبين بالمخطط رقم (  ) 15 / 3648تاريخ . 2020/2/3
وذلك مشروعا للنفع العام بالمعنى المقصود في قانون الملكية العقارية السالف الذكر .

454

مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

كما ويمكن لذوي العالقة االطالع على االعالن والمخطط اعاله على موقع االمانة االلكتروني
www.ammancity.gov.jo
امين عمان  /الدكتور يوسف الشواربه

الرقم الوطني للمنشأة )200174664( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة ح�سني امل�صري و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل �شركات
تو�صية ب�سيطة
حتت الرقم ( )20401بتاريخ  2019/10/20قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/7/19
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة �شحاده احمد عدنان �شحاده التل
م�صفيا لل�شركة .
علما ب����أن ع��ن��وان امل�صفي ارب���د – ا���س��ك��ان االط��ب��اء – ت:
0795655917
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

الدويل
االثنني

08

2020 / 7 /20

 313عملية هدم بحق المنشآت الفلسطينية بالنصف األول

االنباط  -وكاالت

�أف � � � � � ��ادت ه� �ي� �ئ ��ة م � �ق� ��اوم� ��ة اجل � � ��دار
واال� �س �ت �ي �ط��ان ب � ��أن � �س �ل �ط��ات االح �ت�ل�ال
ن �ف��ذت  313ع�م�ل�ي��ة ه ��دم ب �ح��ق امل�ن���ش��آت
الفل�سطينية خ�لال الن�صف الأول من

 %54 ،2020منها يف حمافظتي القد�س
واخلليل.
و�أو� �ض �ح ��ت ال �ه �ي �ئ��ة يف ت �ق��ري��ر ��ص��در
عنها ،ام�س الأحد ،حول �أبرز االنتهاكات
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة يف الأرا�� ��ض الفل�سطينية
املحتلة خ�لال الن�صف الأول م��ن العام

� ،2020أن جمموع �إخطارات الهدم التي
مت ر� �ص��ده��ا وت��وث�ي�ق�ه��ا يف ال �ف�ترة ال�ت��ي
يغطيها التقرير � ،351شملت (�إخطارات
ه��دم ،وق��ف بناء ،اعطاء فر�صة ا�ضافية
لالعرتا�ض على �أوام��ر ال�ه��دم) ،وتركز
 %60م�ن�ه��ا يف حم��اف�ظ�ت��ي اخل�ل�ي��ل ورام

اهلل.
ور�� �ص ��دت ال �ه �ي �ئ��ة ن �ح��و  419اع �ت��داء
ل�ل�م���س�ت�ع�م��ري��ن خ �ل�ال ال �ن �� �ص��ف الأول
ل �ي �� �ش �ه��د ب ��ذل ��ك ارت� �ف ��اع ��ا م �ل �ح��وظ��ا يف
وترية االعتداءات ،جنم عنها �إ�صابة 78
فل�سطينيا ،كذلك احلاق ال�ضرر بـ 1100
دومن من �أرا�ضي الفل�سطينيني ،وحرق
وقلع ما يزيد عن � 3000شجرة ،و�إحلاق
�أ�ضرار مادية مبركبات املواطنني ،حيث
مت ح �� �ص��ر  78م��رك �ب��ة ت �� �ض��ررت ب���ش�ك��ل
مبا�شر باعتداءات امل�ستعمرين.
وج��اء يف التقرير :لقد �أم�ع�ن��ت دول��ة
االح � �ت �ل��ال و�إب � � � ��ان ت ��وح� �� ��ش الأخ � �ط� ��ار
ال���ص�ح�ي��ة ال �ت��ي ع�صفت ب��ال�ع��امل �أج�م��ع
وبالفل�سطينيني على وجه اخل�صو�ص يف
موا�صلة اعتداءاتها على الفل�سطينيني
بالهدم واال�ستيالء والقتل ،ومل تتوقف
ع �ن ��د ذل� � ��ك ،ب� ��ل ب � � ��د�أت ب �� �ش �ك��ل ر� �س �م��ي
ب��ال �ت �ه��دي��د ج ��دي ��ا ب �ت �ن �ف �ي��ذ خم �ط �ط��ات
م��ا جن��م ع��ن الإع �ل�ان امل �� �ش ��ؤوم ل�ل��إدارة
الأم�يرك �ي��ة يف م��ا ب��ات ي �ع��رف مبخطط
� �ض��م الأغ� � ��وار ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،ويف ه��ذه
اللحظة مل تعد م�س�ألة تطويق انت�شار
ك��ورون��ا امل�ستجد اخل�ط��ر ال��وح�ي��د ال��ذي
ي��واج��ه الأرا� �ض��ي الفل�سطينية ،ب��ل جاء
حت ��دي م��واج �ه��ة خم �ط �ط��ات االح �ت�لال
ال ��ذي ال ي�ق��ل ��ش��أن��ا ع��ن الأول ،يف �سلم
�أول��وي��ات ال�ع�م��ل الفل�سطيني الر�سمي
وال���ش�ع�ب��ي ح�ي��ث �أن ��ه ي�ه��دد وج ��ود �شعب
ب�أكمله ويق�ضي متاما على �أم��ل �إقامة
الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة.

 26يمتلكون نصف ثروة الكوكب و  6يملكون لبنان

االنباط  -وكاالت

�شكا رئي�س ح��زب لبناين من متركز
ال�ث�روة يف �أي ��دي ق�ل��ة قليلة ال يتجاوز
ع��دده��م �أ� �ص��اب��ع ال�ي��دي��ن يف ب�ل��د يعاين
من �أو�ضاع اقت�صادية ومعي�شية �صعبة
ب�سبب الف�ساد دفعت عددا من مواطنيه
لالنتحار.
وغ� � � ��رد رئ� �ي� �� ��س ح� ��رك� ��ة “النهج”
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ال� �ن ��ائ ��ب ال �� �س ��اب ��ق ح���س��ن
يعقوب على “تويرت” قائال“ :ال�سيد

غوتريي�ش (�أم�ي�ن ع��ام الأمم املتحدة)
قال �إن  26ميلكون ن�صف ث��روة العامل،
ويف ل�ب�ن��ان  6ف�ق��ط مي�ل�ك��ون ك��ل لبنان
ومي� �ن� �ع ��ون ال �ت��دق �ي��ق امل � ��ايل ال � ��ذي ل��و
ح�صل �سيك�شف ك��ارث��ة �سرقات �أف�ق��رت
ك��ل ال�شعب وي��ري��دون الآن �أن ي�سرقوا
�أمالك الدولة بالأموال امل�سروقة».
وغ� ��رد يف  17اجل� ��اري م�ن�ت�ق��دا ح��ال
ال �ف �ق��ر ال �ت��ي و� �ص��ل �إل �ي �ه��ا ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون
ب �ف �� �ض��ل م� ��� �س� ��ؤول� �ي� �ه ��م و� �س �ي��ا� �س��ات �ه��م
وف �� �س��اده��م ،ف �ق��ال ”:الواقع املعي�شي

واالن �ه �ي ��ار االق �ت �� �ص��ادي ال� ��ذي �أو� �ص��ل
ال �� �ش �ع��ب �إىل درج� ��ة ال �ك �ف��ر مل ي�ط��رق
ب��اب امل���س��ؤول�ين ب�ع��د ،ك�ن��ت �أمت �ن��ى على
احلريري وفرجنية �أن يقلقوا على بقاء
ل�ب�ن��ان �أن ل��ن يبقى ح��اج��ة للتحالفات
واللدغ».
وك�شف �آالن ب�ي�ف��اين ،ال��ذي ا�ستقال
م��ن من�صب امل��دي��ر ال�ع��ام ل��وزارة املالية
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ق�ب��ل �أ� �س �ب��وع�ين �أن ال�ب�ن��وك
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة “هربت” ن �ح��و  6م �ل �ي��ارات
دوالر منذ �أكتوبر املا�ضي ،رغ��م حجب

ال �ت �ح ��وي�ل�ات �إىل اخل� � ��ارج م ��ع دخ ��ول
البالد يف �أزمة مالية.
وفر�ضت البنوك قيودا �صارمة على
التحويالت منذ �أواخ ��ر  ،2019بعد �أن
�أدى ان�ه�ي��ار م��ايل �إىل �شح يف ال ��دوالر،
ودف� ��ع الأ� �س �ع��ار �إىل االرت� �ف ��اع ،و�أذك� ��ى
اال�ضطرابات يف البالد.
وق��ال �إن “ما ب�ين  5.5م�ل�ي��ار و�ستة
م �ل �ي��ارات دوالر ج ��رى ت�ه��ري�ب�ه��ا خ��ارج
البالد من قبل م�صرفيني ال ي�سمحون
للمودع ب�سحب  100دوالر» .و�أ�ضاف �أن
ه��ذا التقييم م��ن واق��ع فهمه لبيانات
القطاع امل�صريف وم���ش��اورات مع �سلطة
الرقابة امل�صرفية.
وك��ان الأم�ي�ن ال �ع��ام لل��أمم امل�ت�ح��دة،
�أن �ط��ون �ي��و غ��وت�ي�ري ����ش� ،أع� �ل ��ن �أن 26
�شخ�صا ميتلكون �أك�ثر من ن�صف ثروة
كوكب الأر�ض.
وق � ��ال غ ��وت�ي�ر� ��ش خ�ل��ال حم��ا� �ض��رة
خم���ص���ص��ة ل��ذك��رى ن�ي�ل���س��ون م��ان��دي�لا
�إن “�أكرث م��ن  %70م��ن ��س�ك��ان ال�ع��امل
ي �ع �ي �� �ش��ون يف ظ� � ��روف ع � ��دم امل� ��� �س ��اواة
امل �ت��زاي��دة» .و�أ� �ض��اف “يعي�ش �أك�ث�ر من
 %70من �سكان العامل مع تفاوت متزايد
يف الدخل والرثوة ،و�أن � 26شخ�صا حول
العامل ميتلكون �أكرث من ن�صف ثروات
العامل».
و�أ�شار �إىل �أن البلدان النامية ،التي
ت��واج��ه اجل��ائ �ح��ة ،يف و� �ض��ع اق�ت���ص��ادي
�أكرث �ضعفا من ذي قبل .وطالب الأمني
ال �ع��ام ل �ل��أمم امل �ت �ح��دة ب�ت�خ�ف�ي��ف ع��بء
ال��دي��ون ع��ن ه��ذه ال ��دول وال�ع�م��ل على
و�ضع �شروط خا�صة لالقرتا�ض.

تأجيل محاكمة نتنياهو بقضايا
الفساد حتى كانون الثاني 2021
االنباط  -وكاالت

قررت جلنة حماكمة رئي�س الوزراء
الإ�سرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،ت�أجيل
املحاكمة بق�ضايا الف�ساد القابع فيها،
حتى يناير/كانون الثاين .2021
و�أف � � � � � � ��ادت �� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة “يديعوت
�أحرونوت” ،ب�أن ريفكا فيلدمان ،رئي�س
جل�ن��ة ال�ق���ض��اة يف حم��اك�م��ة ن�ت�ن�ي��اه��و،
ق � ��ررت حت ��دي ��د ا� �س �ت �ئ �ن��اف اجل �ل �� �س��ات
ال�ق���ض��ائ�ي��ة يف ي �ن��اي��ر/ك��ان��ون ال �ث��اين
املقبل ،على �أن تعقد  3مرات �أ�سبوعيا
يف �أيام الإثنني والثالثاء والأربعاء.
وذك��رت �أن فريق الدفاع عن رئي�س
ال ��وزراء طلب خ�لال اجلل�سة الثانية

م��ن حم��اك�م�ت��ه ،ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت ام����س،
ت��أج�ي�ل�ه��ا مل ��دة � 6أ� �ش �ه��ر ب���س�ب��ب تف�شي
ف�يرو���س ك��ورون��ا وع ��دم ق ��درة ال��دف��اع
على العمل يف ظ��ل انت�شار الفريو�س
وارتداء القناع.
و�أو� �ض �ح��ت �أن ه��ذه اجل�ل���س��ة ج��رت
�أم� ��ام حم�ك�م��ة ال �ق��د���س امل �ح �ل �ي��ة ،دون
ح �� �ض��ور ن�ت�ن�ي��اه��و ،وح �� �ض��ور متهمني
�آخ��ري��ن ،وك��ان هدفها اط�ل�اع �أط��راف
امل �ت �ه �م�ين ع �ل��ى م� ��دى ال �ت �ق��دم ال ��ذي
�أح� � ��رزوه يف درا�� �س ��ة م� ��واد ال�ت�ح�ق�ي��ق.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن اجلل�سة ان�ت�ه��ت على
حتديد مواعيد نهائية مقررة يف يناير
 ،2021وال�ت��ي ق��د ت�صل �إىل  3جل�سات
ا�ستماع �أ�سبوعيا.

ثالثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
االنباط  -وكاالت

ي��وا� �ص��ل الأ�� �س ��رى :ع ��دي � �ش �ح��ادة،
وف � ��ادي غ �ن �ي �م��ات ،وحم �م��د �أب� ��و ال��رب
“التيع”� ،إ�ضرابهم املفتوح عن الطعام
يف �سجون االحتالل.
وقال نادي الأ�سري ،يف بيان �صحفي
ام ����س الأح � ��د� ،إن الأ� �س�ي�ري��ن ��ش�ح��ادة
وغنيمات ي��وا��ص�لان الإ� �ض��راب رف�ضاً
الع�ت�ق��ال�ه�م��ا الإداري ،الف �ت �اً �إىل �أن
� �ش �ح ��ادة م �� �ض��رب م �ن��ذ ( )27ي ��وم� �اً،
وغنيمات منذ ( )26ي��وم�اً ،ويواجهان
�أو�ضاعاً �صحية �صعبة يف زنازين �سجن
“عوفر” ،م��ع ا� �س �ت �م��رار �إ��ض��راب�ه�م��ا
ومرور املزيد من الوقت.
ووفقاً لعائلة �شحادة ،فقد �أ�صدرت
�سلطات االح�ت�لال ال�ي��وم بحق جنلهم
ال �ب��ال��غ م ��ن ال �ع �م��ر ( 24ع ��ام� �اً) م��ن
خم�ي��م ال��ده�ي���ش��ة� ،أم��ر اع�ت�ق��ال �إداري
جديد ملدة �أربعة �شهور رغم ا�ستمراره
بالإ�ضراب ،ليكون بذلك الأمر الإداري
الثالث الذي ي�صدر بحقه منذ اعتقاله
يف تاريخ  21ت�شرين الثاين .2019
�أم� ��ا الأ�� �س�ي�ر غ�ن�ي�م��ات ( 40ع��ام �اً)

م��ن ب �ل��دة � �ص��وري��ف يف اخل �ل �ي��ل ،وه��و
م�ع�ت�ق��ل م �ن��ذ � 28أي� �ل ��ول  ،2019وه��و
االع �ت �ق ��ال اخل��ام ����س ل� ��ه ،وق� ��د � �ص��در
ب�ح�ق��ه ث�لاث��ة �أوام � ��ر اع �ت �ق��ال �إداري،
وك��ان من املفرت�ض �أن ق��راراً جوهرياً
��ص��در بحقه بعد الأم��ر ال�ث��اين بحيث
يتم الإف��راج عنه عقب انتهائه� ،إال �أن
�سلطات االحتالل �أ��ص��درت بحقه �أمر
اعتقال �إداري جديد ،وهو جنل الأ�سري
�إب��راه �ي��م ع�ب��د اهلل غ�ن�ي�م��ات ،امل�ح�ك��وم
بال�سجن امل�ؤبد املكرر مرتني.
ّ
وم��ن امل�ف�تر���ض �أن ُت�ع�ق��د للأ�سري
غ�ن��يم��ات جل�سة حمكمة يف  21مت��وز
اجلاري.
ويف � �س �ي��اق م �ت �� �ص��ل ،ي��وا� �ص��ل �أب ��و
الرب �إ�ضرابه عن الطعام منذ �أ�سبوع،
�إ�سناداً لرفيقه الأ�سري كمال �أبو وعر،
ال � ��ذي ي ��واج ��ه ال �� �س��رط��ان و�إ� �ص��اب �ت��ه
ب”كورونا».
يذكر �أن الأ�سري �أبو الرب من بلدة
بال�سجن
ق�ب��اط�ي��ة يف ج �ن�ين ،حم �ك��وم ّ
ملدة ( )30عاماً ،وهو معتقل منذ عام
2003م ،وي�ق�ب��ع ال �ي��وم يف ع��زل �سجن
“�أوهليكدار».

هنية يؤكد أهمية إتمام
المصالحة بين فتح وحماس
االنباط  -وكاالت

ق ��ال �إ� �س �م��اع �ي��ل ه �ن �ي��ة رئ �ي ����س امل�ك�ت��ب
ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،إن حركته جاهزة
للجلو�س على ط��اول��ة واح��دة لالتفاق مع
ال �ك��ل ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ع �ل��ى ك�ي�ف�ي��ة مم��ار��س��ة
“ن�ضالنا الوطني لإنهاء االحتالل».
و�أك ��د ه�ن�ي��ة ع�ل��ى �أه�م�ي��ة ت��رت�ي��ب البيت
الفل�سطيني من الداخل و�إمت��ام امل�صاحلة
ب�ين ف�ت��ح وح�م��ا���س .و�أ� �ش��ار �إىل �أن حركته
ت �ع �م��ل م ��ن �أج� � ��ل ب� �ن ��اء خ � �ط ��وات ب ��اجت ��اه
امل�صاحلة الفل�سطينية عرب حوار وطني.
وق��ال “املرحلة ال��راه�ن��ة �أك�ث�ر �إحل��احً ��ا
مل��واج �ه��ة امل �ت �غ�ي�رات الأخ� �ي��رة امل�ت�م�ث�ل��ة يف
�صفقة ال�ق��رن وخ�ط��ة ال�ك�ي��ان الإ�سرائيلي
ل�ضم �أج ��زاء م��ن ال�ضفة الغربية املحتلة

وغور الأردن».
ور�أى� ،أن �إع � ��ادة االع �ت �ب��ار ل�ل�م���ش��روع
ال��وط �ن��ي ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ل ��ه ث�ل�اث��ة �أ� �س ����س
م�ن�ه��ا االت �ف��اق ع�ل��ى �أ��س��ا���س وط �ن��ي ،وث��ان� ًي��ا
االت �ف��اق ع�ل��ى امل��رج�ع�ي��ة ال�ق�ي��ادي��ة لل�شعب
الفل�سطيني ،و”تلك املرجعية يف الداخل
واخل � ��ارج ه��ي م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ح��ري��ر ..ون�ح��ن
ال ن �ط��رح ب��دي�لا ع��ن ت�ل��ك امل�ن�ظ�م��ة ،ول�ك��ن
يجب �إع ��ادة بنائها” ،وث��ال� ًث��ا االت�ف��اق على
اال�سرتاتيجية الن�ضالية �سواء عرب النهج
الدبلوما�سي �أو الع�سكري.
واعتب �أن التطورات وامل�ستجدات التي
مت��ر ب �ه��ا ال�ق���ض�ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة يف ه��ذه
املرحلة هي الأخ�ط��ر ،منذ �أن ب��د�أ ال�صراع
م��ع االح�ت�لال ع��ام  1948وه��و الأم��ر ال��ذي
يتطلب الإ�سراع بالوحدة الوطنية.

تهويده وصل لمرحلة الصفر والحفريات ُتهدد سور األقصى واخترقت أسواره
االنباط  -وكاالت

يف ال� ��وق� ��ت ال� � ��ذي مُت� �ن ��ع ف �ي ��ه دائ � ��رة
الأوق��اف الإ�سالمية بالقد�س املحتلة من
ممار�سة �صالحياتها احل�صرية و�إج��راء
�أع �م��ال ت��رم�ي��م و��ص�ي��ان��ة لل�سور اجلنوبي
ال�غ��رب��ي للم�سجد الأق���ص��ى امل �ب��ارك ،ف��إن
� �س �ل �ط��ات االح� �ت�ل�ال ت���س�ت�غ��ل ك ��ل ف��ر��ص��ة
ريا
بهدف التخطيط مل�ؤامرة �أو �شي ًئا خط ً
يُحاك �ضد الأق�صى.
وحتت غطاء وبذريعة الرتميم ،جتري
م��ا ت�سمى “�سلطة الآثار” الإ�سرائيلية
�أع� �م ��ال ح �ف��ر �أ� �س �ف��ل امل �ت �ح��ف الإ� �س�لام��ي
امل�لا� �ص��ق ل �ب��اب امل �غ��ارب��ة وح��ائ��ط ال�ب�راق
يف اجل � � ��زء ال� �غ ��رب ��ي م� ��ن الأق � �� � �ص� ��ى ،يف
خ�ط��وة ت�ستهدف تغيري امل �ع��امل العربية
الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة ،وف� ��ر�� ��ض وق� ��ائ� ��ع ج ��دي ��دة
بالأق�صى.
وب�سبب احلفريات الإ�سرائيلية� ،سقط
يف  23مت ��وز  ،2018ح�ج��ر ��ص�خ��ري كبري
م��ن اجل ��دار ال�غ��رب��ي ل�ل�أق���ص��ى ،مم��ا �أث��ار
خم��اوف الأوق��اف م��ن �أن تتبعه انهيارات
�أخ� � � ��رى .و� �س �ق��ط احل� �ج ��ر ف � ��وق م�ن���ص��ة
ال���ص�لاة اخل�شبية امل��ؤق�ت��ة املبنية لتكون
م�ك��ا ًن��ا لل�صالة املختلطة للإ�صالحيني،
وامل �ع��روف مبخطط “�شاران�سكي” ،وهو
خم �ط��ط ي���س�ع��ى ل�ت��و��س�ع��ة � �س��اح��ة ال�ب�راق

االحتالل يسرق حجارة األقصى

ب�ب�ن��اء ح �ج��ري دائ ��م ي���ص��ل ح�ت��ى ال��زاوي��ة
اجلنوبية الغربية.
وحينها ،ر�أى خمت�صون ومراقبون �أن
ما جرى لي�س عفو ًيا بل خمطط له ،وقد
يكون عبارة عن جتربة �أو بالون اختبار،
ملعرفة اجت��اه��ات احل�ف��ر و�سماكة ج��دران
الأق�صى ،وبيان اخلطورة الفيزيائية على
ال�سور.
وت�ع��ر���ض اجل ��زء اجل�ن��وب��ي م��ن ال���س��ور
ال �غ ��رب ��ي لل��أق �� �ص��ى �إىل ع �م �ل �ي��ة ت �ع��ري��ة
ت��اري �خ �ي��ة م���س�ت�م��رة� ،إذ ه��دم��ت ��س�ل�ط��ات
االح� �ت�ل�ال ع ��ام  1969م�ب�ن��ى “اخلانقاه
الفخرية” الذي كان قائ ًما �إىل �شمال تلة
املغاربة ،ثم �أزال��ت طبقات ال��ردم املرتاكم
�إىل اجل �ن ��وب م ��ن امل �ب �ن��ى امل� �ه ��دوم بعمق
� 9-6أم �ت��ار ،مم��ا ك���ش��ف ح �ج��ارة الأ��س��ا���س
ال �ع �م�لاق��ة ل�ل���س��ور وق �ل��ل م��ن ت��دع�ي�م�ه��ا.
وم�ن��ذ ع��ام  ،2007عملت ع�ل��ى �إزال ��ة ممر
املغاربة ال�صاعد املعروف بـ “تلة املغاربة”،
و�أزي� � ��ل م �ع �ظ��م ال � ��ردم وت �ب �ق��ت الأق ��وا� ��س
واملن�ش�آت احلجرية التي وجدت حتتها.
ومل ي �ح��ظ ه ��ذا امل �ق �ط��ع م��ن ال �� �س��ور-
بح�سب م�ؤ�س�سة القد�س الدولية-بعمليات
�صيانة وترميم خالل العقدين الأخريين،
كما عززت احل�شائ�ش وال�شجريات النامية
ف �ي��ه ت �ف �� �س��خ ك �ح �ل��ة احل� �ج ��ر وزادت م��ن
ال �ق��راغ��ات فيما ب�ين احل �ج��ارة مم��ا يقلل

من متا�سك ال�سور ،يف ظل منع االحتالل
ط��واق��م الأوق� ��اف الإ��س�لام�ي��ة م��ن �إج ��راء
الرتميمات الالزمة.
وك��ان��ت الأوق � ��اف ح ��ذرت م��ن خ �ط��ورة
احل � �ف� ��ري� ��ات اجل � ��اري � ��ة �أ� � �س � �ف ��ل امل �ت �ح��ف
الإ�سالمي ،م�ؤكد ًة �أنها ا�ستخدمت ت�سرب
املاء لفح�ص وجود احلفريات والت�أكد من
تخلخل البنية يف املنطقة ،و�أن ت�سرب املاء
ب�شكل �سريع ي�ؤكد وجود حفريات.
وي� �ق ��ول امل �خ �ت ����ص يف �� �ش� ��ؤون ال �ق��د���س
ف �خ��ري �أب� ��و دي� ��اب �إن “�سلطة الآثار”
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ب ��د�أت م ��ؤخ � ًرا �أع �م��ال حفر
وت��رم �ي��م ب���ش�ك��ل م�ب��ا��ش��ر ق ��رب ج���س��ر ب��اب
املغاربة ،مبا ي�شمله من تغيري للحجارة،
ورمب��ا و�ضع رم��وز يهودية لتغيري املعامل
ال �ع��رب �ي��ة الإ� �س�لام �ي��ة وت ��زوي ��ر ال �ت��اري��خ.
ويو�ضح �أن �سلطات االحتالل ا�ستخرجت
خ�لال تلك الأع�م��ال ،بع�ض احل�ج��ارة من
الأن�ف��اق ،والتي مت العبث بها ومعاجلتها
وم�سح �أي دالئ��ل عربية �إ��س�لام�ي��ة عنها،
وو� �ض �ع��ت ي��اف �ط��ات ُك �ت��ب ع�ل�ي�ه��ا �أن ه��ذه
احل �ج��ارة م��ن ح�ج��ارة “الهيكل” �أو من
حقبة “الهيكل” ،ح�سب ادعاءاتها.
وي�ه��دف االح�ت�لال م��ن ذل��ك ،للرتويج
لوجود “الهيكل” امل��زع��وم ،وغ�سل �أدمغة
ال �ن��ا���س ،ورمب ��ا ل ل��إق ��دام ع�ل��ى خ �ط��وة ما
جتاه الأق�صى ،واالدعاء ب�أن لهم حق فيه.

ويف 16ي �ن��اي��ر  ،2019ن���ص�ب��ت ��س�ل�ط��ات
االح�ت�لال خم�س “�سقاالت” يف ج��زء من
اجلدار الغربي للأق�صى من جهة املتحف
الإ�سالمي ،ونفذت حفريات عميقة ك�شفت
عن �أ�سا�سات امل�سجد ،مما �أدى �إىل �سقوط
�أح��د حجارته ال��ذي مت �سرقته ونقله �إىل
جهة جمهولة.
وي �� �ش�ي�ر �أن ت ��رم �ي ��م �� �س ��ور الأق �� �ص ��ى
اجلنوبي الغربي من اخت�صا�ص الأوق��اف
الإ�سالمية ،فهي �صاحبة احلق احل�صري
ال ��وح �ي ��د يف �إدارة الأق� ��� �ص ��ى و� �ص �ي��ان �ت��ه
و�إع �م��اره مب��وج��ب ال�ق��ان��ون ال ��دويل ،لكن
�سلطات االح �ت�لال متنعها م��ن ال��و��ص��ول
�إىل املنطقة ،والتحقق مما يجري هناك.
وت �� �س �ت �غ��ل ذري � �ع� ��ة ال�ت�رم� �ي ��م ب �ه��دف
التخطيط مل�ؤامرة خطرية �أو �شي ًئا مري ًبا
يُحاك �ضد الأق�صى لفر�ض وقائع جديدة
فيه ،وهذا ما يخ�شاه املقد�سيون.
ويعترب �سور الأق���ص��ى البالغ ارتفاعه
 20م �ت� ً
را ،وامل �ت �ح��ف الإ� �س�ل�ام��ي ج� ��زءًا ال
يتجز�أ م��ن امل�سجد ،وهنا ي��ؤك��د �أب��و دي��اب
�أن االح �ت�لال يُخفي �أم� � ًرا م��ا يف املنطقة
امل�ستهدفة ب��ادع��اء ال�ترم�ي��م ،حم��ذ ًرا من
خطورة ما يجرى.
م���ض�ي�ف��ا� ،إن ت �ه��وي��د الأق �� �ص��ى و��ص��ل
مل��رح�ل��ة ال���ص�ف��ر ،وب� ��د�أ ي �خ�ترق �أ�� �س ��واره،
وجت� � ��ري � �س �ل �ط��ات االح � �ت�ل��ال ح �ف��ري��ات

باملنطقة ت�صل �إىل  20م ً
رتا حتت الأر�ض
م�ستهدفة �أ�سا�سات امل�سجد.
وه� � ��ذه احل� �ف ��ري ��ات ت �ن �ف��ذه��ا ج�م�ع�ي��ة
“�إلعاد” ب ��إل��زام م��ن “�سلطة الآثار”،
وت� �ه ��دف �إىل و�� �ص ��ل ك �ب��رى احل �ف��ري��ات
اجل �ن��وب �ي��ة امل� �ع ��روف ��ة ب��ا� �س��م “الطريق
الهريودياين” ،وامل � �م � �ت ��دة م� ��ن ب��رك��ة
��س�ل��وان ج�ن��و ًب��ا وح�ت��ى ال��زاوي��ة اجلنوبية
ل�سور الأق�صى الغربي ،وك�برى حفريات
اجل�ه��ة الغربية وامل�ع��روف��ة با�سم “�شبكة

�أن� �ف ��اق احل ��ائ ��ط الغربي” ،ومت �ت��د على
ث�لاث طبقات على كامل ال��رواق الغربي،
وافتتحت عام .1996
وي��ؤك��د �أن االح�ت�لال ي�ستغل الأو��ض��اع
الإقليمية وانت�شار “كورونا” لالنق�ضا�ض
على الأق�صى وفر�ض وقائع جديدة فيه،
وم��ا �سيا�سة تفريغه م��ن الفل�سطينيني،
و�إ��ص��دار حمكمة االح�ت�لال �أم � ًرا ب�إغالق
م�صلى ب��اب ال��رح�م��ة وغ�يره��ا �إال دل�ي� اًًلا
على ذلك.

الدويل
االثنني
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بريطانيا تتحدث عن سلسلة «معارك سرية» ضد «داعش» داخل العراق

االنباط  -وكاالت

حت��دث��ت �صحيفة “الديلي ميل” الربيطانية ع��ن قيام
القوات اخلا�صة الربيطانية بتنفيذ �سل�سلة معارك و�صفتها
بـ “ال�سرية” ا�ستخدمت فيها �أ�سراب من الطائرات امل�سرية
وفرق القنا�صة يف �إحدى الدول العربية.

وبح�سب ال�صحيفة فقد ن�ف��ذت ف��رق القنا�صة التابعني
ل �ل �ق��وات اخل��ا� �ص��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة �سل�سلة م �ع��ارك � �ض��اري��ة يف
الكهوف �شمايل العراق ،يف م�شاهد ت�شبه عمليات البحث عن
�أ�سامة بن الدن يف جبال تورا بورا يف �أفغان�ستان.
و�أك ��دت ال�صحيفة �أن ه��ذه امل �ع��ارك ا�ستهدفت جمموعة
من “اجلهاديني الربيطانيني” بالإ�ضافة �إىل الإرهابيني

بهدف الق�ضاء على تنظيم “داع�ش” الإرهابي وقامت قوات
النخبة الربيطانية وف��رق من القنا�صة بتعقب عنا�صر من
تنظيم “داع�ش” الإرهابي ،مع متطوعني بريطانيني انت�سبوا
للتنظيم �إىل خميماتهم يف املرتفعات اجلبلية �شمال العارق.
وا�ستخدمت القنا�صات واملدفعية بهدف �إخراج املجموعات
املختبئة يف الكهوف بالإ�ضافة �إىل ط��ائ��رات ب��دون طيار مت
ا�ستدعائها من القواعد الربيطانية يف قرب�ص.
وبح�سب امل�صادر الواردة �إىل ال�صحيفة ،فقد نفذت القوات
 10معارك على الأق��ل يف العراق يف الأ�شهر الثالثة املا�ضية،
بالإ�ضافة �إىل املزيد من العمليات ال�سرية يف �سوريا.
و�أ�شارت �إىل وقوع حوايل  100قتيل ،من بينهم جهاديني
بريطانيني ،الذين فروا من ال�سجون ال�صحراوية وعادوا �إىل
التنظيم الإرهابي يف املناطق الوعرة والكهوف �شمال العراق.
وبد�أت املعارك يف  10ني�سان ،عندما �أجربت القوات الربية
الربيطانية ،م�صحوبة بجنود �أك��راد ومدربني بريطانيني،
الإره��اب�ي�ين �إىل اللجوء �إىل �أح��د امل�ب��اين ،لت�ستعني القوات
ب�ط��ائ��رات م���س�يرة ب ��دون ط�ي��ار وت��دم��ره .ومت ال�ت�ع��رف على
اجل�ه��ادي�ين ال�بري�ط��ان�ي�ين م��ن خ�ل�ال حتليل “دي �إن �أي”
وبطاقات الهوية التي عرثت يف املنطقة ومن خالل اعرتا�ض
االت�صاالت التي حدثت بني املجموعات.
ون�شرت ال�صحيفة �سل�سلة معارك وقعت يف الأ�شهر الثالثة
امل��ا� �ض �ي��ة ،ق���ض��ت م��ن خ�لال�ه��ا ع�ل��ى �أع � ��داد م��ن الإره��اب �ي�ين
با�ستخدام “الأ�سلحة الذكية” وب ��دون �إي �ق��اع خ�سائر بني
املدنيني ،على حد قول ال�صحيفة.

االحتالل اعتقل  326طفال منذ بداية السنة
االنباط  -وكاالت

ق��ال املخت�ص ب���ش��ؤون الأ� �س��رى وامل�ح��رري��ن ،عبد النا�صر
فروانة �إن �سلطات االحتالل اعتقلت منذ مطلع العام اجلاري
 326طفال فل�سطينيا ،ثلثيهم من القد�س.
و�أ�ضاف �أن عدد الأطفال املعتقلني منذ بدء �أزمة “كورونا”
يف امل�ن�ط�ق��ة مطلع م��ار���س امل��ا� �ض��ي ،م��ن حم��اف�ظ��ات ال�ضفة
الغربية والقد�س بلغ  164طفال .وه��ؤالء ي�شكلون ما ن�سبته
 %50.3م��ن اج �م��ايل الأط �ف��ال املعتقلني م�ن��ذ مطلع ال�ع��ام
اجلاري.
نّ
وبي فروانة �أن هناك ا�ستهداف ا�سرائيلي وا�ضح للأطفال
امل�ق��د��س�ي�ين ،ح�ي��ث �� ُ�س�ج��ل اع�ت�ق��ل  217م��ن ال�ق��د���س وه� ��ؤالء
ي�شكلون نحو  %66.5م��ن �إج �م��ايل الأط �ف��ال املعتقلني منذ
مطلع العام.
وكانت ن�سبة الأط�ف��ال املعتقلني من القد�س خ�لال �أزم��ة
“كورونا”� ،أع�ل��ى بكثري ،حيث و�صلت �إىل نحو  %72من
اجمايل الأطفال الفل�سطينيني املعتقلني يف كافة املحافظات
الفل�سطينية خالل الفرتة امل�ستعر�ضة.
ي�ستثن
و�أو� �ض��ح ف��روان��ة �أن االح �ت�لال ب�ك��ل م�ك��ون��ات��ه مل
ِ
الأط �ف��ال الفل�سطينيني م��ن قمعه وان�ت�ه��اك��ات��ه وج��رائ�م��ه،
ومل ُي ��را ِع �صغر �سنهم وب ��راءة طفولتهم �أو �ضعف بنيتهم

اجل�سمانية وال�صحية واحتياجاتهم اخلا�صة حتى يف زمن
جائحة “كورونا» .ون��وه �إىل �أن��ه لي�س كل من اعتقل ما زال
يقبع يف ال�سجن ،وامن��ا م��ن امل ��ؤك��د ان ك��ل م��ن م � ّر بتجربة

االعتقال من ه��ؤالء الأطفال كان قد تعر�ض ل�شكل او �أكرث
من ا�شكال التعذيب اجل�سدي او النف�سي ،و�أحيانا ال�ضغط
وامل�ساومة �أو االبتزاز.

أسرى فتح وحماس :تعاوننا مستمر
وسنعمل على استرداد حقوقنا المسلوبة
االنباط  -وكاالت

�أك� ��د ب �ي��ان لأ�� �س ��رى ح��رك �ت��ي فتح
وح� �م ��ا� ��س يف �� �س� �ج ��ون االح � �ت�ل��ال،
ام�س الأح��د ،على ا�ستمرار التعاون
امل�شرتك والذي يتبلور الآن للت�صدي
لل�سجان الإ��س��رائ�ي�ل��ي وا� �س�ترداد ما
اً
م�ستغل
�سلبهم �إي��اه من مكت�سبات،
ظروف كورونا م�ؤخ ًرا.
و�أ�� � �ش � ��ار ال� �ب� �ي ��ان امل� ��� �ش�ت�رك� ،إىل
ال �ت��وا� �ص��ل وال�ت�ن���س�ي��ق ال�ع�م�ي��ق بني
�أ� �س��رى احل��رك�ت�ين خل��دم��ة الأ��س��رى
ريا �إىل �أن هذا
يف كافة ال�سجون ،م�ش ً
التوا�صل والتن�سيق ت��رج��م لأف�ع��ال
بامل�شاركة الفاعلة مع مكونات العمل
ال��وط�ن��ي على ال�ساحة االعتقالية،
وك � � ��ان ه � ��ذا يف �أك� �ث ��ر م� ��ن حم�ط��ة
مف�صلية وحتدي ًدا يف الع�شر �سنوات
الأخرية.
وق��ال ال�ب�ي��ان “تقا�سمنا الأع�ب��اء
والأح � �م� ��ال والأدوار وب� ��أك�ث�ر م��ن
�شكل من �أ�شكال املقاومة والن�ضال
م � � � ��رو ًرا ب � ��إ� � �ض� ��راب ال � �ك� ��رام� ��ة ع ��ام
 2012و� �ص��و ً
ال �إىل م�ع��رك��ة احل��ري��ة
وال �ك��رام��ة يف  2019وال �ت��ي ت��وج��ت
ب��ال �ن �� �ص��ر اال� �س�ترات �ي �ج��ي بتحقيق
اجناز الهاتف العمومي» .و�أ�شار �إىل
�أن الأ�سرى يتابعون باهتمام �شديد
م ��ا ي� �ج ��ري م ��ن ت � �ط� ��ورات وح� ��راك

على �ساحة الوطن املحتل والإقليم
والعامل.
وحمل االحتالل و�إدارة م�صلحة
ال�سجون امل�س�ؤولية الكاملة عن �أي
ت��ده��ور يف �صحة الأ� �س�ير ك�م��ال �أب��و
وع��ر ،ال��ذي �أ��ص�ي��ب ب�ك��ورون��ا ب�سبب
الإهمال والالمباالة املتعمدة.
ووج��ه البيان التحية للمقاومة،
م�ؤك ًدا على ثقة الأ�سرى بها و�أنهم
على ثقة بانتظار حتريرهم جمد ًدا
بعد خطاب الق�سام الأخري.
وب� � � � � � ��ارك خ� � � �ط � � ��وات ال� � �ت� � �ق � ��ارب
وال �ت �ف��اه��م ال� ��ذي ج �م��ع ب�ي�ن ق �ي��ادة
احلركتني يف مواجهة خطة ال�ضم
ال�صهيو�أمريكية ،داع � ًي��ا لتطويره
لي�صبح خطة ا�سرتاتيجية وطنية
تر�سم خارطة طريق وا�ضحة للثورة
ع�ل��ى الأم� ��ر ال��واق��ع احل ��ايل ولي�س
فقط على خطة ال�ضم التي لرمبا
يتم الرتاجع عنها �أو ت�أجيلها ،و�أن
يتم امل�ضي ب�خ�ط��وات عملية متفق
عليها لتغيري الواقع املفرو�ض على
ال�شعب والأر�ض الفل�سطينية.
وق��ال البيان “�إن ا�ستمرار الأمر
ال��واق��ع م�ستحيل وق��د ك�شف العدو
عن نواياه ولن ن�ستجدي منه حقنا
انتزاعا ولن
امل�سلوب بل ننتزعه منه
ً
ننتظر ممن زرع هذا الكيان ال عد ً
ال
وال ان�صا ًفا».

الـريـا�ضي

�سلط عد�سة كامرية
هاتفك على الباركود
لرتى �أخبار «الريا�ضة»
يف املوقع االلكرتوين
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فرصة للفيصلي والجزيرة الستضافة المباريات االسيوية
االنباط – عمان

رغ��م ح�صول ن��ادي الكويت الكويتي على
املوافقات املطلوبة لتحقيق متطلبات االحتاد
الآ� �س �ي��وي ،م��ن �أج ��ل ا��س�ت���ض��اف��ة م�ن��اف���س��ات
جمموعته ب�ك��أ���س االحت ��اد� ،إال �أن طلبه قد
ي�ت��أث��ر �سلبيا ب�سبب �أب �ن��اء ج�ل��دت��ه .وي�سعى
ال �ك��وي��ت ال��س�ت���ض��اف��ة م �ن��اف �� �س��ات امل�ج�م��وع��ة
الثانية لك�أ�س االحتاد الآ�سيوي التي جتمعهم
م ��ع ال��وث �ب��ه ال� ��� �س ��وري ،الأن� ��� �ص ��ار ال�ل�ب�ن��اين
وال�ف�ي���ص�ل��ي الأردين .ل�ك��ن ي��واج��ه ال�ع�م�ي��د
�أزم��ة كبرية يف طلبه ،بعدما تراجع مواطنه
ال�ق��اد��س�ي��ة ال ��ذي ي�ن��اف����س ��ض�م��ن امل�ج�م��وع��ة
الثالثة ،عن طلب ا�ست�ضافة جمموعته والتي
ت�ضم معه الرفاع البحريني ،ظفار العماين
واجل��زي��رة الأردين.و� �س �ي �ت ��أث��ر طلب الكويت
ك �ث�ي ً�را ،يف ظ��ل ت�ف���ض�ي��ل االحت� ��اد الآ� �س �ي��وي
ا�ست�ضافة دولة واحدة لأكرث من جمموعة.
وكان الكويت قد تقدم بطلب اال�ست�ضافة
ب���ش�ك��ل ر� �س �م��ي ،ف�ي�م��ا مل ي �ت �ق��دم ال�ق��اد��س�ي��ة
بطلب ،بعدما �أ�سند املهمة لالحتاد الكويتي
ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى امل��واف �ق��ات يف ال��وق��ت ال��ذي
أ�ك��د فيه االحت��اد �أن النادي منوط به القيام
بالأمر.

عوني فريج

وك �� �ش��ف م �� �ص��در ع ��ن �أن ك �ف��ة ال�ف�ي���ص�ل��ي
واجل��زي��رة املناف�سني باملجموعتني الثانية
والثالثة تعد الأرج��ح ال�ست�ضافة مناف�سات
امل �ج �م ��وع �ت�ي�ن ،ب �ع ��د ت �ل �ب �ي �ت �ه �م��ا م �ت �ط �ل �ب��ات

االحت��اد �إىل ج��ان��ب �ضمان �إق��ام��ة مواجهات
املجموعتني يف دول��ة واح��دة .وتقام املباريات
بنظام التجمع خالل الفرتة من � 27أكتوبر/
ت�شرين �أول وح�ت��ى  4نوفمرب/ت�شرين ثان

املقبلني .وتقام مناف�سات دور الثمانية وقبل
ال �ن �ه��ائ��ي يف �أواخ� � ��ر ن��وف �م�بر/ت �� �ش��ري��ن ث��ان
ومطلع دي�سمرب/كانون �أول ،حيث حتدد يوم
 12من ال�شهر ذاته موعدا للنهائي.

اتحاد كرة السلة يواصل الحوار مع انديته
االنباط – عمان

ع �ل��ى �أث� ��ر �إن� �ف ��راج الأح� � ��وال ال �ت��ي الزم��ت
جائحة كورونا و�أدت �إىل توقف �أن�شطة الإحتاد
ف �ق��د � �ش��رع الإحت� � ��اد يف �إع� � ��ادة ب��رجم��ة ه��ذه
الأن�شطة وم��ن �أج��ل ذل��ك فقد ��س��ارع جمل�س
�إدارة الإحت��اد بالإت�صال مع كافة الأندية من
�أجل البحث يف �أف�ضل ال�سبل الكفيلة يف �إجناح
�أج�ن��دت��ه ملو�سم  ، 2020وق��د ب��ادر الإحت��اد من
�أج��ل التخفيف ع��ن �أن��دي��ة ال��درج�ت�ين االوىل
والثانية من االعباء املالية بطرح فكرة الدمج
بني الدرجتني �إال �أن االن��دي��ة تقدمت بطلب
�إل�غ��اء �إق��ام��ة البطولة ن�ظ��ر�آ للظروف املالية

الوحدات ..صراع
الكراسي

ال�صعبة التي ال متكنهم من تغطية تكاليف
امل �� �ش��ارك��ة� .أم� ��ا ف�ي�م��ا ي�خ����ص ب �ط��ول��ة �أن��دي��ة
ال��درج��ة امل�م�ت��ازة فقد ق��ام الإحت ��اد بالت�شاور
م��ع رو�ؤ� �س��اء وام�ن��اء �سر االن��دي��ة ح��ول النهج
الذي يزعم الإحت��اد �إتباعه يف �سبيل احلفاظ
ع�ل��ى ال �ت��وازن ال�ف�ن��ي ب�ين االن��دي��ة م��ن خ�لال
القائمة امل�ق�ي��دة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ط��رح مقرتح
ب�ق�ي��ام الإحت ��اد ب��الإل �ت��زام م��ع ك��اف��ة الالعبني
امل�شاركني يف كل نادي بالدوري ومبعدل ()10
العبني مبكافاة �شهرية متثل ن�سبة مئوية من
قيمة عقودهم املوثقه لدى الإحتاد عن مو�سم
 2019وقد �أب��دى اجلميع موافقتهم على هذا
النهج .وب��الإت���ص��ال م��ع الالعبني فقد �أب��دوا

جتاوبهم التام مع دع��وة الإحت��اد ومت االتفاق
والتوقيع على االل�ت��زام باللعب مقابل احلد
االدنى الذي التزم به االحتاد .وعلى �أثر ذلك
ق��ام الإحت ��اد ب��دع��وة م�ن��دوب��ي �أن��دي��ة ال��درج��ة
امل�م�ت��ازة ل�ل�إج�ت�م��اع يف مقر الإحت ��اد لالتفاق
على اخلطوات القادمة و ا�شهار التعليمات و
اجلدول و القائمة املقيّدة وقد مت ا�ستعرا�ض
االزم��ة امل��ال�ي��ة اخل��ان�ق��ة ال�ت��ي مت��ر بها معظم
الأن��دي��ة وال�ت��ي حت��ول دون تغطية التكاليف
املالية املرتتبه على م�شاركتهم يف البطولة .،
وق��د تلقى الإحت��اد بعد يومني م��ن االجتماع
ك �ت��اب �اً م��ن ع ��دد م��ن �أن��دي��ة ال��درج��ة امل�م�ت��ازة
يت�ضمن الإع �ت��ذارع��ن امل���ش��ارك��ة يف البطولة

ل�ل�ظ��روف ال�ت��ي �سبق ذك��ره��ا  .و ب�ن��اء على ما
�سبق فقد مت ت�أجيل امل�ؤمتر ال�صحفي املقرر
ام�س م��ع االع�لام�ي�ين يف �سبيل منح االندية
واالحت ��اد و ال�لاع�ب�ين م�ساحة ج��دي��دة اط��ول
للتوا�صل واحل��وار والإج�ت�م��اع و�إع ��ادة هيكلة
ال �ط��روح��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة و�أ� �س ����س ال��دع��م امل��ايل
وحم ��اول ��ة و� �ض ��ع ت �ع �ل �ي �م��ات وا� �ض �ح��ة ب���ش��ان
املتغريات التي �سبق �أن قام الإحت��اد بطرحها
ع �ل��ى الأن ��دي ��ة وامل�ت�ع�ل�ق��ة ب� ��أح ��وال ال���س�لام��ة
ال �ع��ام��ة وم �ن �ه��ا ع �ل��ى وج ��ه اخل �� �ص��و���ص ف�ت��ح
املطارات وع��ودة الالعبني االردنيني املقيمني
ب ��اخل ��ارج وامل �ح�ت�رف�ي�ن الأج ��ان ��ب ل�ل�م���ش��ارك��ة
بالبطولة وتثبيت نافذة ت�صفيات �آ�سيا.

م��ا ح�صل م��ع ن ��ادي ال��وح��دات م ��ؤخ��را ب�ع��د ق ��رار امل�ح�ك�م��ة ب�ق�ب��ول ال�ط�ع��ن بنتائج
انتخابات الهيئة االدارية وابطال فوز االدارة ..يلخ�ص احلالة التي �سادت منذ �سنوات
يف مو�ضوع املناف�سة على كرا�سي ادارة احد اندية املقدمة يف االردن  ..وال�صراع االثري
على كرا�سي جمل�س االدارة الذي ياخذ يف العادة ا�شكاال متعددة من املناف�سة ال�شر�سة
بني ابناء النادي ..يعرفها كل من تعامل مع االنتخابات يف الدورات ال�سابقة ..ويعرف
متاما ان البع�ض من اع�ضاء النادي ي�ضعون ن�صب اعينهم م�صاحلهم ال�شخ�صية
واهمية الفوز ..والتطلع ل�شغل من�صب متقدم يف جمل�س االدارة ..حتى من دون النظر
مل�صلحة النادي التي يجب ان تتقدم على غريها من امل�صالح الذاتية االخرى !!..
واال كيف ميكن تف�سري الو�ضع الذي ح�صل دون التطرق اىل ابعاد تلك امل�شكلة ..فلو
ان الرئي�س ال�سابق تقبل نتائج االنتخابات وما افرزته �صناديق االقرتاع لرمبا �سارت
االمور مبنحاها االعتيادي وملا كنا نعي�ش اليوم ازمة حقيقية ..ال اذكر طوال ال�سنني
املا�ضية ان م��ر بها ن��ادي ال��وح��دات او غ�يره م��ن االن��دي��ة ..ول��و ان بع�ض املتناف�سني
و�ضعوا م�صلحة النادي قبل م�صاحلهم ال�شخ�صية ..مل��ا �سمعنا عن ق�ضايا التزوير
وت�صويت االموات والتجاوزات التي متت وت�سبب بها ا�صحاب القرار يف النادي الذين
اعدوا قوائم الهيئة العامة ..و�صادقوا على �صحة املعلومات املوجودة فيها من حيث
اال�سماء ومن يحق لهم االنتخاب ثم ا�شتكى بع�ضهم على بع�ض !!...
وان كنا ن��رى ان اخل�لاف��ات ب�ين االخ��وة يف ال��وح��دات ا�سهمت بالو�ضع ال��ذي الت
اليه االم��ور حاليا فان اخللل ال��ذي ح�صل يتحمل م�س�ؤوليته االط��راف جميعهم ..
يتقدمهم بالطبع من �صادقوا على ك�شوفات ا�سماء اع�ضاء الهيئة العامة وهم يعلمون
ان هناك ا�سماء ال يحق لهم الت�صويت وال حتى الوجود �ضمن تلك الك�شوف الر�سمية
..اىل جانب ق�سم االندية يف وزارة ال�شباب الذي يفرت�ض ان ال يقت�صر عمل اع�ضائه
امل�صادقة على ما يردهم من االندية من دون التحقق من الو�ضع القانوين ال�سماء
اع�ضاء الهيئات العامة حتى ال يكونوا م�شاركني يف التجاوزات التي حت�صل يف كثري
من االحيان !
و�ضع الوحدات احلايل يثري قلق ع�شاقه بكل ت�أكيد ..ال �سيما وان الفريق الكروي
مقبل على امل�شاركة يف بطولة دوري املحرتفني ولديه طموح املناف�سة ..اىل جانب
ارتباطات الفرق االخ��رى ..وه��و و�ضع قد يحدث االرب��اك واخللل يف م�سرية النادي
يتطلب من اجلميع تقبل االم��ر الواقع وم�ساندة عمل اللجنة امل�ؤقتة القادمة حتى
يعرب الوحدات هذا النفق ال�ضيق ويعود كما كان بعد ان يكون اجلميع قد ا�ستوعبوا
هذا الدر�س القا�سي ..وبعد ان يتعلم بع�ضهم ان الكر�سي لي�س باثمن من م�صلحة
النادي وفرقه وجماهريه !!..

وفاة رئيس اتحاد الكراتية

العربي للصحافة الرياضية يشارك في مؤتمر االمناء العرب
االنباط – عمان

�شارك االمني العام لالحتاد العربي
لل�صحافة الريا�ضية الناطق االعالمي
ال��زم �ي��ل ع ��وين ف��ري��ج يف م ��ؤمت��ر ام�ن��اء
ع�م��وم االحت� ��ادات ال��ري��ا��ض�ي��ة وال�ن��وع�ي��ة
ال�ع��رب�ي��ة ال ��ذي نظمه احت ��اد االحت ��ادات
الريا�ضية العربية عن بعد عرب تطبيق
زووم ال � ��ذي اف �ت �ت �ح��ه � �ص��اح��ب ال���س�م��و
امل �ل �ك��ي االم �ي��ر ط �ل�ال ب ��ن ب� ��در رئ�ي����س
املجل�س ال��ري��ادي ال�ع��رب��ي رئ�ي����س احت��اد
االحت� � ��ادات ال��ري��ا� �ض �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة وع�ق��د
يوم اخلمي�س املا�ضي مب�شاركة  45احتاد
ريا�ضي عربي ناق�ش العديد من النقاط
اخلا�صة بربامج االحت��ادات واملقرتحات
امل� �ق ��دم ��ة م� ��ن االحت � � � ��ادات ال��ري��ا� �ض �ي��ة
ال�ع��رب�ي��ة بح�ضور االم�ي�ن ال �ع��ام الحت��اد
االحت ��ادات ال�سيد �سعود ب��ن علي العبد
ال�ع��زي��ز واالم�ي�ن ال �ع��ام امل���س��اع��د ال�سيد
�سعد ال�سفياين ..وق ��دم ال��زم�ي��ل فريج
خالل امل�ؤمتر مداخلة حث من خاللها
االحت � ��ادات ال�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى م�ن��ح االع�ل�ام
الريا�ضي اهمية يف كل الن�شاطات اللتي
تقيمها االحتادات مثلما قدم ورقة عمل
با�سم االحت��اد حملت ع�ن��وان “ العالقة
م��ا ب�ين االحت� ��ادات ال��ري��ا��ض�ي��ة العربية
واالع�لام الريا�ضي العربي “ وا�شتملت
على املقرتحات التالية  :اهمية تفاعل
االحت��ادات الريا�ضية العربية مع الدور
امل�ه��م ال��ذي ي�ق��وم ب��ه االع�ل�ام الريا�ضي

ب��اب��راز االجن� ��ازات ال��ري��ا��ض�ي��ة املختلفة
� �س��واء ع�ل��ى م���س�ت��وى ري��ا� �ض��ات االل �ع��اب
الفردية او اجلماعية � ..ضرورة اعتبار
االع�ل�ام ال��ري��ا��ض��ي ��ش��ري��ك م�ه��م يف كل
االن�شطة الريا�ضية املهمة التي تنظمها
االحت��ادات الريا�ضية يف الوطن العربي
م��ن خ�ل�ال دع ��وة ال��زم�ل�اء وال��زم �ي�لات
حل���ض��ور ال�ف�ع��ال�ي��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة وال�ق�ي��ام
ب��ال�ت�غ�ط�ي��ة وااله �ت �م��ام ب�ت�ل��ك االح� ��داث
االمر الذي من �ش�أنه ان يوفر االنت�شار
ل�ت�ل��ك ال��ري��ا� �ض��ات وامل �� �س��اه �م��ة يف اب ��راز
االجنازات  ..اال�ستعانة بخرباء االعالم
ال��ري��ا� �ض��ي يف ال��وط��ن ال �ع��رب��ي وال �ع��امل
الل� �ق ��اء حم��ا� �ض��رات م�ت�خ���ص���ص��ة ح��ول
ال��دور الطليعي ال��ذي يقوم ب��ه االع�لام
ال��ري��ا� �ض��ي ب��امل �� �س��اه �م��ة ب �ت �ق��دم وت �ط��ور
الريا�ضة العربية ..واالث ��ر امل�ه��م ال��ذي
يرتكه يف ه��ذا اجل��ان��ب باعتباره �شريكا
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ا يف ك ��ل ح ��دث ري��ا� �ض��ي ..
اه �م �ي��ة ال� �ت� �ع ��اون م ��ع االحت� � ��اد ال �ع��رب��ي
ل �ل �� �ص �ح��اف��ة ال ��ري ��ا�� �ض� �ي ��ة يف ج ��وان ��ب
التوعية والتثقيف للجيل اجلديد من
االعالميني وو�ضعهم يف �صورة االنظمة
والقوانني املتعلقة بااللعاب الريا�ضية
ال �سيما وان االحتاد العربي قام بتنظيم
ال �ع��دي��د م ��ن ال � � ��دورات امل�ت�خ���ص���ص��ة يف
ري ��ا�� �ض ��ات ك� ��رة ال� �ق ��دم وال� �ي ��د وال �� �س �ل��ة
وال �ع��اب ال�ق��وى وغ�يره��ا ..ح��ا��ض��ر فيها
ك�ب��ار اخل�ب�راء وامل��درب�ين واملخت�صني يف
اجلانبني النظري والعملي .

االنباط – عمان

ان�ت�ق��ل اىل رح�م��ة اهلل ي��وم ام����س رئي�س
احت��اد ال�ك��رات�ي��ه ال��دك�ت��ور معني ال�ف��اع��وري
ب�ع��د � �ص��راع م��ع امل��ر���ض مل مي�ه�ل��ه ط��وي�لا
..و� � �ش � �غ� ��ل امل � ��رح � ��وم ال � �ف� ��اع� ��وري رئ��ا� �س��ة
االحت��اد ل ��دورات ع��دي��دة �سابقة اىل جانب
ع�ضويته يف االحت ��ادات ال��دول�ي��ة والعربية
حيث �شهدت اللعبة يف ع�ه��ده ال�ع��دي��د من
االجن��ازات وخطوات التقدم والنجاح ونعت
اللجنة الأوملبية الأردن�ي��ة ممثلة برئي�سها
��س�م��و الأم �ي�ر ف�ي���ص��ل ب��ن احل���س�ين ،رئي�س
االحت ��اد الأردين للكراتيه وع�ضو جمل�س

�إدارة ال�ل�ج�ن��ة الأومل �ب �ي ��ة ،ال��دك �ت��ور معني
ال �ف��اع��وري واع �ت�ب�رت ال�ل�ج�ن��ة الأومل �ب �ي��ة يف
بيان ر�سمي� ،أن الريا�ضة الأردن�ي��ة خ�سرت
� �ش �خ �� �ص �ي��ة جم �ت �ه��دة وحم �ب ��وب ��ة ا� �س �ه �م��ت
ب��ال�ت�ط��ور ال�ك�ب�ير ال ��ذي ��ش�ه��دت��ه ال�ك��رات�ي��ه
الأردن � �ي ��ة ع �ل��ى خم�ت�ل��ف ال �� �ص �ع��د ،ب �ع��د �أن
�أف�ن��ى ال�ف��اع��وري عمره يف خدمة الريا�ضة
الأردنية .ودعت اللجنة املوىل عز وجل� ،أن
يتغمد الفاعوري بوا�سع رحمته و�أن يلهم
ذوي��ه ال�صرب وال�سلوان .ويعترب الفاعوري
م��ن ال�شخ�صيات الريا�ضية امل�ع��روف��ة ،وله
العديد من الأن�شطة الإدارية يف االحتادين
الآ�سيوي والدويل للكراتيه.

انطالق دورة التدريب االسيوية

تواصل اعمال دورة مدربي السباحة
االنباط – عمان

ت �ت��وا� �ص��ل �أع � �م� ��ال ال� � � ��دورة ال��دول �ي��ة
لإعداد وتطوير وت�أهيل مدربي ال�سباحة
ل�ل��أومل �ب �ي ��اد اخل ��ا� ��ص وال� �ت ��ى ت �ق ��ام ع�ل��ى
امل�ن���ص��ة االف�ترا� �ض �ي��ة ب��ا��س�ت�خ��دام تقنية
 ، ZOOMمب�شاركة مدربني ومدربات
م ��ن  25دول� ��ة  ،وال �ت ��ى ت �ق��ام ب��دع��م من
احت� ��اد االحت� � ��ادات ال��ري��ا� �ض��ة ال �ع��رب �ي��ة و
االومل �ب �ي��اد اخل��ا���ص ال ��دوىل و االحت��ادي��ن
ال�ع��رب��ي والإم ��ارات ��ي لل�سباحة وبتنظيم
ام��ارات��ى  ،اعمالها  ،حيث �شهدت ال��دورة
ا�ستعرا�ض كيفية �إدارة امل�سابقات ،قانون

ط��ري��ق ال�سباحة االرب �ع��ة ب��اال��ض��اف��ة اىل
م�سابقات املتنوع و التتابعات� ،إج ��راءات
ال �ت �ح �ك �ي��م االل � �ك �ت�رون� ��ى  ،و ن� �ب ��ذة ع��ن
تنظيم وقانون م�سابقات لل�سباحة باملياه
املفتوحة و التي تتميز بطبيعتها اخلا�صة
حيث تقام امل�سابقات فى �أماكن مفتوحة
م�ث��ل ال�ب�ح��ار او ال�ب�ح�يرات الطبيعية او
ال���ص�ن��اع�ي��ة .وك �� �ش��ف د� � .ش��ري��ف ال �ف��وىل
مدير ع��ام االلعاب وامل�سابقات بالرئا�سة
االقليمية لالوملبياد اخلا�ص خالل كلمته
ف��ى اجلل�سة االفتتاحية  ،ب ��أن ال�سباحة
تعد من �أكرث ريا�ضات الأوملبياد اخلا�ص
�إقباال هى والعاب والقوى.

االنباط – عمان

انطلقت ي��وم ام�س الأح��د فعاليات املرحلة
الثانية ل��دورة التدريب الآ�سيوية للم�ستوى
الأول  ،Aب ��إ� �ش��راف امل�ح��ا��ض��ري��ن الآ��س�ي��وي�ين
�صالح دغ�ش وامل�ساعد دي��ان �صالح .وت�ستمر
امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة ح�ت��ى اخلمي�س  23اجل ��اري،
وحت �ت��وي ع�ل��ى اجل��ان��ب التكتيكي ال��دف��اع��ي،
�إىل ج ��ان ��ب ت �ق ��دمي ال� �ع ��رو� ��ض ال �ف �ن �ي��ة من
ق�ب��ل امل���ش��ارك�ين .وك��ان��ت امل��رح�ل��ة الأوىل من
ال��دورة ا�شتملت على حما�ضرات نظرية ،ركز

املحا�ضرون خاللها على التكتيك الهجومي،
وحت �ل �ي��ل ب�ع����ض م �ب��اري��ات دوري امل�ح�ترف�ين
االردين ،بالإ�ضافة �إىل توزيع الواجبات فيما
يخ�ص ال�شق ال�ع�م�ل��ي .وي���ش��ارك ب��ال��دورة 19
مدرباً ومدربة :بهاء الدين جمال ،با�سم فتحي،
حممد املقدادي ،مي �سويلم ،مرمي خالد ،بالل
ع ��واودة ،املعت�صم ب��اهلل �أب��و جابر ،هناء قا�سم،
�شريف عدنان� ،شفيق عوي�س� ،أكرم عبد القادر،
ترييزا العودات ،رافع الزيود ،ح�سن عبد الفتاح،
مهند امل�ح��ارم��ة ،ع��ون ال �ل��وزي ،حممد نوفل،
عالء الدين العبدالالت ،علي اخلطيب.

الريا�ضي
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بن ناصر يتالق مع الميالن
روما – وكاالت

��س�ج��ل اجل��زائ��ري �إ��س�م��اع�ي��ل ب��ن نا�صر
الع��ب الو�سط هدفه الأول يف الكالت�شيو،
ليقود م�ي�لان للفوز ( )1-5على بولونيا
يف �ستاد �سان �سريو ،ال�سبت� ،ضمن اجلولة
 34م��ن امل�سابقة .وه��ز �ألك�سي�س �سامليكرز
ال�شباك لأول مرة مع ميالن �أي�ضا ،بينما
ج ��اءت ب��اق��ي الأه � ��داف ع��ن ط��ري��ق ه��اك��ان
��ش��ال�ه��ان �أوغ �ل��و و�أن �ت��ي ريبيت�ش وداف�ي��دي
ك��االب��ري��ا ب �ع��د ع��ر���ض رائ � ��ع ،وك� ��ان ميكن
ل�ل�ف��ري��ق �أن ي �ف��وز ب �ف��ارق �أك �ب��ر .و�أ� �ص �ب��ح
ر�صيد ميالن  56نقطة من  34مباراة وعزز
موقعه يف املركز ال�ساد�س ،وهو �آخر املقاعد
امل�ؤهلة للدوري الأوروبي ،ووا�صل ت�سجيل
هدفني �أو �أكرث يف �آخر  8مباريات بالدوري
م�ن��ذ ا�ستئناف امل���س��اب�ق��ة .وظ�ه��ر بولونيا،
�صاحب املركز العا�شر بر�صيد  43نقطة،
ب�شكل متوا�ضع و�صنع القليل من الفر�ص،

ل�ك�ن��ه �أح � ��رز ه��دف��ا ق �ب��ل اال� �س�ت�راح ��ة عن
طريق امل��داف��ع الياباين ال��دويل تاكيهريو
توميا�سو الذي �سجل لأول مرة مع النادي.

وج��اءت النتيجة لت�ؤكد ا�ستمرار التح�سن
للرو�سونيريي مع امل��درب �ستيفانو بيويل
يف الأداء ال�ه�ج��وم��ي م��ع حم��اول��ة ال�ت��أه��ل

لبطولة �أوروبية املو�سم املقبل.
وع�ل��ق اجل��زائ��ري �إ��س�م��اع�ي��ل ب��ن نا�صر،
ع� �ل ��ى ت �� �س �ج �ي��ل ه ��دف ��ه الأول ب�ق�م�ي����ص
الرو�سونريي،
وقال بن نا�صر ،خالل ت�صريحات لقناة
ميالن�“ :سعيد لأنني �ساعدت الفريق ،كما
�أن ت�سجيل هدف �شيء عظيم” .و�أ�ضاف:
“لقد فزنا وهذا يجعلني يف غاية ال�سعادة،
و�أهدي هذا الهدف لزوجتي و�أخي ال�صغري
ال� ��ذي ي �ت��واج��د م �ع��ي يف امل �ن��زل مب�ي�لان��و،
وط �ل ��ب م �ن��ي �أن �أ�� �ش�ي�ر ل ��ه ع �ق��ب �إح � ��راز
هدف” .وت��اب��ع ال�ن�ج��م اجل��زائ��ري“ :لقد
قمنا بعمل رائع لكن هذه املباراة الآن جزء
من املا�ضي ،ويجب �أن ننظر للأمام لأننا
�سنعود للعب بعد � 3أيام” .و�أمت“ :نحن
يف م�سرية م��ن االن�ت���ص��ارات ،لكن ال ي��زال
�أمامنا  4مباريات ،ومل ن�صل �أي �شيء بعد،
لأن كل هذا �سيكون بال فائدة �إذا مل نلعب
ب�شكل جيد يف هذه الفرتة”.

االرسنال يهزم افضل فرق اوروبا
لندن – وكاالت

ن�صح ميكيل �أرت�ي�ت��ا ،امل��دي��ر الفني لآر�سنال،
مهاجمه بيري �إميريك �أوبامياجن ،ب�ضرورة البقاء
داخل قلعة اجلانرز خالل الفرتة املقبلة .وينتهي
عقد �أوبامياجن مع �آر�سنال بنهاية املو�سم املقبل
 ،2022-2021و�سط اهتمام العديد من الأندية
الأوروبية ب�ضمه هذا ال�صيف .وت�ألق �أوبامياجن
مع �آر�سنال ال�سبت� ،أمام مان�ش�سرت �سيتي ،و�سجل
هدفني قاد بهما فريقه للت�أهل �إىل نهائي ك�أ�س
االحت��اد الإجن�ل�ي��زي .وق��ال �أرتيتا يف ت�صريحات
لهيئة الإذاع � ��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة “� :”BBCآم��ل
�أن ي�ساعد الفوز ال��ذي حققناه اليوم �أوبامياجن
على �أن يكون �أكرث اقتناعًا ب�أننا ن�سري يف االجتاه
ال�صحيح”.
وحت��دث عن بيب ج��واردي��وال مديره ال�سابق
يف مان�ش�سرت �سيتي ،ق��ائ�لا“ :لقد التقيت به
بعد نهاية امل �ب��اراة ،ومتنيت ل��ه التوفيق خالل

ال �ف�ترة امل�ق�ب�ل��ة� ،أن ��ا �أح �ب��ه م�ث��ل الأم ����س �أو ه��ذا
ال�صباح بنف�س الطريقة” .و�أ�ضاف�“ :أنا �سعيد
للغاية وفخور بالالعبني ،لكني حزين لأننا ال
ميكننا اال�ستمتاع بهذه اللحظة مع جماهرينا”.
وع��ن ر�أي��ه يف ف��وز فريقه ال�ي��وم ،ق��ال“ :هذا ما
حتتاجه �ضد ه��ذا الفريق (مان�ش�سرت �سيتي)،
عليك �أن ت�ستغل الفر�ص القليلة التي تتاح لك،
�إنهم �أف�ضل فريق يف �أوروب��ا يف طريقة لعبهم”.
ووا�صل“ :هناك تناغم كبري بني العبي �آر�سنال،
هم ي�ؤمنون مبا نحاول القيام به وميكنك ر�ؤية
ذلك” .و�أك�م��ل �أرتيتا“ :كان لدينا �أ�سبوع رائع
للتغلب على �أف�ضل فريقني يف �أوروب ��ا ،وه��ذا ال
يحدث كل يوم” .و�أردف“ :ال �أهتم مبن يلعب
ومن يجل�س بديلاً � ،أثق يف جميع الالعبني ،لقد
قمنا ب�إجراء تغيريات يف الت�شكيلة ،وكان اجلميع
م�ستعداللم�شاركة”.
وختم �أرتيتا“ :عانينا يف بع�ض اللحظات ،لكننا
كنا منظمني و�أغلقنا امل�ساحات”.

عودة سيرينا لمالعب التنس

امريكا – وكاالت

ق ��ال ��ت راب� �ط ��ة ال�ل�اع� �ب ��ات امل �ح�ت�رف��ات
ل�ل�ت�ن����س� ،إن ��س�يري�ن��ا ول �ي��ام��ز ��س�ت�ع��ود �إىل
املالعب للمرة الأوىل منذ تف�شي فريو�س
ك ��ورون ��ا� ،إذ ت �� �ش��ارك يف ال�ن���س�خ��ة الأوىل
ل �ب �ط��ول��ة امل �� �ص �ن �ف��ات الأول � �ي� ��ات يف والي ��ة
ك�ن�ت��اك��ي ،وال �ت��ي تنطلق يف � 10أغ�سط�س/
�آب املقبل .و�ستخو�ض �سريينا� ،أول مباراة
منذ قيادة �أمريكا للفوز على التفيا يف ك�أ�س

االحتاد لفرق ال�سيدات يف وا�شنطن ،خالل
فرباير�/شباط املا�ضي .و�أعلنت الرابطة،
م �� �ش��ارك��ة الأم��ري �ك �ي��ة � �س �ل��ون ��س�ت�ي�ف�ن��ز يف
البطولة �أي��ً��ض��ا.وخ�لال الأ��س�ب��وع املا�ضي،
�أك ��دت ال��راب �ط��ة �إق��ام��ة ب�ط��ول�ت�ين يف ب��راج
بالت�شيك وكنتاكي ،لريتفع عدد البطوالت
ه ��ذا امل��و� �س��م �إىل  .21وق ��ال ��ت ال��راب �ط��ة،
التي �أوق�ف��ت املو�سم يف م��ار���س�/آذار ب�سبب
اجلائحة� ،إن املو�سم �سي�ست�أنف يف بالريمو
ب�إيطاليا يف الثالث من �أغ�سط�س�/آب.

شوماخر يظهر من جديد

خطة مواجهة كورونا في المالعب السعودية

الريا�ض – وكاالت

ق��رر االحت��اد ال�سعودي لكرة القدم ع��زل �أي
الع��ب يتم اال�شتباه ب�إ�صابته بفريو�س كورونا
امل�ستجد قبل بدء �أي مباراة يف دوري ك�أ�س الأمري
حممد بن �سلمان للمحرتفني ال�سعودي .وقال

القاهرة – وكاالت

�إب��راه �ي��م ال�ق��ا��س��م الأم �ي�ن ال �ع��ام الحت ��اد ال�ك��رة
ال�سعودي القا�سم يف الندوة الإر�شادية ال�ستئناف
امل�سابقات ال�ك��روي��ة ال�سعودية “ت�سجيل حالة
ا�شتباه لأي الع��ب قبل ب��دء �أي مباراة �ستقودنا
ل�ع��زل ال�لاع��ب و�إب �ع��اده ع��ن امل�شاركة” .ونقلت
�صحيفة “ال�شرق الأو�سط” عن الأم�ين العام

قوله“ :منذ حلظة �إعالن ا�ستئناف الن�شاط من
وزارة الريا�ضة�ُ ،شكلت غرفة عمليات من مهامها
�ضمان عودة الالعبني الأجانب واملدربني جلميع
الأندية امل�شاركة يف دوري ك�أ�س الأمري حممد بن
�سلمان للمحرتفني ودوري الأم�ي�ر حممد بن
�سلمان لأندية الدرجة الأوىل ،ودوري الدرجة

الثانية”.
و�أك �م��ل“ :بد�أ ال�ت��وا��ص��ل م��ع الأن��دي��ة كافة
والعمل على �إن�شاء �إح�صائية ع��ن مكان وج��ود
ال�لاع �ب�ين ،ومت اع�ت�م��اد تخ�صي�ص  5ط��ائ��رات
خ��ا� �ص��ة ل �ن �ق��ل ال�ل�اع �ب�ي�ن م ��ن م �� �ص��ر وت��ون ����س
والربازيل �إ�ضافة �إىل طائرتني لنقل الالعبني
من بقية الدول ،مبجموع م�ستفيدين و�صل �إىل
ما يقارب � 523شخ�صا”.
ومن جانبه ا�ستعر�ض الدكتور �صالح احلارثي
رئي�س اللجنة الطبية يف االحت��اد ال�سعودي دور
اللجنة الطبية يف جائحة ك��ورون��ا ،والتو�صيات
التي قدمتها بعد ت�شكيل غرفة العمليات والتي
م��ن �أب ��رزه ��ا �إج � ��راء امل���س�ح��ة ال�ط�ب�ي��ة ملن�سوبي
الأندية من العبني و�أجهزة �إدارية وفنية ل�ضمان
�سالمة اجلميع� ،إ�ضافة �إىل الدخول التدريجي
للتدريبات وحتى الو�صول �إىل �إقامة املباريات
ال ��ودي ��ة .وق � �دّم احل��ارث��ي � �ش��رح �اً م�ف���ص�ل ًا عن
الربوتوكول الطبي املعتمد من وزارة الريا�ضة
لعودة املناف�سات الريا�ضية .وقال احلارثي �إنهم
�أر�سلوا تو�صية لكل الأندية بعمل مع�سكر مغلق
قبل ا�ستئناف امل�سابقات ب�أ�سبوع “حتى نحد من
عملية �إ�صابة �أي من الالعبني بكورونا” .و�أ�شار
�إىل �أن احل �ك��ام الأج��ان��ب �سيخ�ضعون لإج ��راء
فح�ص كورونا قبل قدومهم لل�سعودية بـ� 48ساعة
وبعد و�صولهم �سيتم تطبيق العزل املنزيل لهم
حتى الت�أكد من �سالمتهم وهي عملية ت�ستغرق
قرابة الأيام ال�سبعة.

برلني – وكاالت

�أك� ��د ج�ي�ن ت ��ود رئ �ي ����س االحت � ��اد ال ��دويل
ل�سباقات ال���س�ي��ارات (ف �ي��ا)� ،أن��ه زار م��ؤخ��را
الأمل ��اين م��اي�ك��ل ��ش��وم��اخ��ر ،م�ع��رب��ا ع��ن �أم�ل��ه
يف �إمكانية ظهوره �إىل العلن جم��ددا للمرة
الأوىل ،م�ن��ذ تعر�ضه حل��ادث �أث �ن��اء التزلج
ق�ب��ل � 7أع� ��وام .وق ��ال ت��ود ل�صحيفة “ديلي
ميل”  ،ع �ل��ى ه��ام ����ش � �س �ب��اق ج ��ائ ��زة امل�ج��ر
ال�ك�برى� ،أن��ه زار �شوماخر “�صاحب الرقم
القيا�سي يف ال�ف��وز بطولة ال�ع��امل ل�سباقات

� �س �ي��ارات فورموال ،”1الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي.
و�أ�ضاف “�إنه يقاتل� ،أمتنى �أن يتمكن العامل
من ر�ؤيته مرة �أخرى ،هذا ما يعمل عليه هو
وعائلته” .ومل يك�شف تود عن �أي تفا�صيل
طبية تتعلق بحالة �شوماخر ،لأ�سباب تتعلق
باخل�صو�صية .وابتعد �شوماخر ( 51عاما)
عن الظهور يف العلن منذ تعر�ضه لإ�صابات
بالغة يف الر�أ�س نتيجة احلادث الذي وقع له
�أثناء التزلج يف كانون �أول/دي�سمرب ،2013
�إذ يتعافى �شوماخر يف منزله على �ضفاف
بحرية جينيف.

انسحاب رينس من جائزة اسبانيا

صالح يكافح كورونا في مصر

ت�ب�رع حم �م��د � �ص�ل�اح ،جن ��م منتخب
م �� �ص��ر وف ��ري ��ق ل �ي �ف��رب��ول الإجن �ل �ي��زي،
ببع�ض الأدوات ال�صحية وكبائن التعقيم
مل� �ح ��ارب ��ة ف�ي�رو� ��س ك� ��ورون� ��ا امل �� �س �ت �ج��د.
وا�ستقبل الدكتور طارق رحمي ،حمافظ
ال �غ��رب �ي��ة ،وال� ��د حم �م��د � �ص�لاح ب�ج��ان��ب
بع�ض �أً�صدقاء الالعب واملقربني �إليه،
و�أبلغوه بتربع جنم ليفربول بعدد من
ك�ب��ائ��ن التعقيم ال�ت��ي �صنعت خ�صي�صا
مب��وا� �ص �ف��ات خ��ا� �ص��ة ل���ص��ال��ح حم��اف�ظ��ة
ال �غ��رب �ي��ة وم��رك��ز � �ش �ب��اب حم �م��د ��ص�لاح
وم �� �س �ت �� �ش �ف��ى جن ��ري ��ج م �� �س �ق��ط ر�أ�� �س ��ه.
و�أك ��د حم��اف��ظ ال�غ��رب�ي��ة يف ب�ي��ان ر�سمي
�أن � �ص�لاح �أ� �ص �ب��ح رم� ��زاً وق� ��دوة ح�سنة
لل�شباب موجهاً ال�شكر لالعب و�أ�سرته
ع �ل��ى م ��ا ي �ق��دم��ه م ��ن م �� �ش��اري��ع خ�يري��ة
لأهايل بلدته .و�أو�ضح �صالح غايل والد
الالعب يف البيان �أنه لن يت�أخر �أبداً عن
م���س��اع��دة ال��دول��ة امل���ص��ري��ة يف م��واج�ه��ة
ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا م ��ؤك��داً �أن ��ه ت�ب�رع بعدد
من كبائن التعقيم ملركز ب�سيون وجنح
يف توفري �أجهزة الأك�سجني لأبناء قرية
جنريج.

مدريد – وكاالت

ل��ن ي �� �ش��ارك �أل �ي �ك ����س ري �ن ����س ،م�ت���س��اب��ق
�سوزوكي يف �سباق جائزة �إ�سبانيا الكربى
للدراجات النارية ،بعد تعر�ضه لإ�صابة يف
الكتف خ�لال التجارب الت�أهيلية لل�سباق
االف� �ت� �ت ��اح ��ي ل �ل �م��و� �س��م ب �ح �ل �ب��ة خ�يري ����س
الإ� �س �ب��ان �ي��ة ،ال���س�ب��ت .وت �ع��ر���ض الإ� �س �ب��اين
ري �ن ����س ل �ل �ح��ادث يف امل �ن �ع �ط��ف رق ��م  11يف
احللبة ونقل عقب ذلك �إىل املركز الطبي،
حيث ت�أكدت �إ�صابته بخلع وك�سر يف الكتف
قبل نقله للم�ست�شفى .وقال فريق �سوزوكي

يف ب�ي��ان �إن مناف�سه امل���ص��اب خ�ضع ملزيد
م��ن ال�ف�ح��و���ص ،ق�ب��ل �إع�ل�ان ع��دم �أهليته
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف ال �� �س �ب��اق .وق� ��ال ري �ن ����س يف
البيان “من امل�ستحيل امل�شاركة يف ال�سباق
م��ن امل��ؤ��س��ف ج��دا التعر�ض ل�ل�إ��ص��اب��ة لأن
�إح�سا�سي خالل قيادة الدراجة كان جيدا
مت��ام��ا ط ��وال الأي � ��ام املا�ضية” .و�أ� �ض��اف
رين�س “حاليا �أح �ت��اج للتفكري يف التعايف
� �س��ري �ع��ا .الأط� �ب ��اء ��س�ي���س��اع��دون�ن��ي خ�لال
فرتة �إعادة الت�أهيل يف الأ�سبوع املقبل وقد
�أع�ط��وين م�سكنات قوية� .س�أبذل ق�صارى
جهدي للعودة يف الأ�سبوع املقبل”.
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« جاكوار الند روڤر» تحتفل
بمحطة مميزة لمحركات
«إنجينيوم» النظيفة
االنباط-دبي

�أن�ت�ج��ت ج��اك��وار الن��د روڤ��ر  1.5م�ل�ي��ون حم � ّرك
“�إجنينيوم» ( )Ingeniumحتى الآن ،وحتتفل
ال���ش��رك��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة ب ��إجن��از م��رك��زه��ا ال��رائ��د يف
هذا املجال من خالل �إ�ضافة جمموعة نقل حركة
متطورة جديدة.
وي�ن�ت��ج م��رك��ز ت�صنيع امل �ح��رك��ات ( )EMCيف
وولفرهامبتون ،يف اململكة املتحدة ،عائلة جمموعات
نقل احل��رك��ة �شديدة الكفاءة “�إجنينيوم” ،ليوفر
جم �م��وع��ة م��ن امل �ح��رك��ات ال�ن�ظ�ي�ف��ة وال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة
ملختلف �سيارات جاكوار والند روڤر*.
وت �ت �� �ض �م��ن جم �م��وع��ة حم ��رك ��ات “�إجنينيوم”
امل �ت �ط��ورة ع� ��دداً م��ن حم��رك��ات ال��دي��زل وال�ب�ن��زي��ن
وال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ال�ن�ظ�ي�ف��ة وامل�ت�ق�ن��ة وع��ال�ي��ة ال�ك�ف��اءة،
ومت بنا�ؤها لتح�سني الأداء �إىل �أق�صى حد ممكن،
م��ع تخفي�ض الآث��ار ال�سلبية على البيئة وتكاليف
ال�ت���ش�غ�ي��ل ع �ل��ى ال �ع �م�لاء يف ال��وق��ت ن �ف �� �س��ه ،وي�ت��م
ت �ط��وي��ره��ا و��ص�ن��اع�ت�ه��ا داخ� ��ل ال �� �ش��رك��ة يف امل�م�ل�ك��ة
املتحدة .وتتميز حمركات “�إجنينيوم” امل�صنوعة
من الألومنيوم بالكامل بت�صاميم منوذجية ومرنة
و��س�ه�ل��ة ال�ت�ع��دي��ل ،وت���ش�ترك فيما بينها ب�ع��دد من
التقنيات الأ�سا�سية.
وك� ��ان �آخ� ��ر �إ� � �ص� ��دارات حم��رك��ات “�إجنينيوم”
حم��رك ال��دي��زل �سدا�سي الأ��س�ط��وان��ات امل�ستقيمة،
ال��ذي يو ّفر �أدا ًء ور�شاقة وكفاءة �إ�ضافية ل�سيارات
ري � �ن ��ج روڤ � � ��ر وري � �ن� ��ج روڤ � � ��ر � � �س � �ب� ��ورت .وي �ن �� �ض��م

حم��رك “�إجنينيوم” ال��دي��زل امل�ت�ط��ور ه��ذا ،امل��زود
بتكنولوجيا ال�سيارات الكهربائية الهجينة اخلفيفة
(� ،)MHEVإىل جمموعة من حمركات البنزين
�سدا�سية الأ�سطوانات ،وحمركات البنزين والديزل
رباعية الأ��س�ط��وان��ات امل�صنوعة يف معمل “جاكوار
الند روڤر” يف وولفرهامبتون.
وت��دع��م حم��رك��ات “�إجنينيوم” ال �ت��زام ال�شركة
طويل الأمد بالتقليل من االنبعاثات ال�صادرة عن
��س�ي��ارات�ه��ا وزي ��ادة االق�ت���ص��اد يف ا��س�ت�ه�لاك ال��وق��ود،
الأمر الذي ي�شكل جزءاً من ر�ؤية “الوجهة �صفر”،
وم��ن ال �ت��زام بتخفيف االن�ب�ع��اث��ات ال �� �ض��ارة وجعل
البيئة �أقل تلوثاً من خالل االبتكار املتوا�صل.
و� �س �ت��وا� �ص��ل “جاكوار الن � ��د روڤر” ت �ط��وي��ر
تكنولوجيا حمركات “�إجنينيوم”� ،إىل جانب زيادة
اخليارات الكهربائية املتوفرة يف �سياراتها ،وتطوير
مفهوم جمموعة نقل احل��رك��ة املعتمدة على وق��ود
خ�لاي��ا ال�ه�ي��دروج�ين** .كما ي�ت��وىل م��رك��ز ت�صنيع
املحركات مهمة جتميع وحدات القيادة الكهربائية
( ،)EDUليوفر م��رون��ة تامة عند االختيار بني
حم��رك��ات ال�ب�ن��زي��ن وال ��دي ��زل اجل ��دي ��دة ،ووح ��دات
القيادة الكهربائية للعمالء الراغبني باالنتقال من
ال�سيارات التقليدية �إىل ال�سيارات الكهربائية.
كما ت�ضاف �إىل معمل وولفرهامبتون منظومة
�آخ� ��ذة ب��ال�ن�م��و خم�ت���ص��ة ب��ال �� �س �ي��ارات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة،
وحت �ت��وي ع �ل��ى م��رك��ز جت�م�ي��ع ال �ب �ط��اري��ات امل�ب�ت�ك��ر
واملتقدم تكنولوجياً يف منطقة هام�س هول املجاورة،
حيث يتوىل جتميع البطاريات اخلا�صة بال�سيارات

الكهربائية الهجينة القابلة لل�شحن ()PHEV
وال �� �س �ي��ارات ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ال �ت��ي ت�ع�م��ل ب��ال�ب�ط��اري��ة
( ،)BEVوالتي �ستكون م�س�ؤولة عن ت�شغيل اجليل
التايل من �سيارات جاكوار والند روڤر الكهربائية.
وقال كني كلوز ،مدير �إطالق عمليات جمموعات
نقل احلركة يف “جاكوار الند روڤر”“ :ن�شهد حالياً
م�ستويات طلب غري م�سبوقة على ال�سيارات الأقل
تل ّوثاً ،ولذلك �أ�صبح توفري حمركات نظيفة وعالية
الكفاءة �أكرث �أهمية من �أي وقت م�ضى ،دون التنازل
ع��ن الأداء وال �ق��درات الفائقة على ك��ل الت�ضاري�س
التي يتوقعها عمال�ؤنا».

«حمركات ‘�إجنينيوم‘ التي نقدمها هي الأف�ضل
يف ال �ن��اح �ي �ت�ين ،ف �ه��ي حت �ق��ق ت ��وف�ي�راً يف ا��س�ت�ه�لاك
الوقود وتخفي�ضاً يف االنبعاثات ال�ضارة ،وتو ّلد يف
الوقت نف�سه عزم دوران كبرياً من �أجل قيادة �أكرث
ا�ستجابة ومتعة».
ويوفر مركز ت�صنيع املحركات منتجاته ملختلف
عمليات “جاكورا الن��د روڤر” العاملية ،و ُت�ستخدم
م�ع�ظ��م ه ��ذه امل �ح��رك��ات يف م�ن���ش��آت ال���ش��رك��ة داخ��ل
اململكة املتحدة ،مب��ا فيها معمل �سوليهل امل�س�ؤول
عن ت�صنيع �سيارات رينج روڤر ورينج روڤر �سبورت
اجلديدة التي �أعلنت ال�شركة عنها م�ؤخراً.

إصابة ملكة جمال العالم السابقة ونجمة بوليوود بكورونا

ويتم �إنتاج حمرك الديزل �سدا�سي الأ�سطوانات
الأحدث يف ذات املرافق امل�س�ؤولة عن ت�صنيع حمرك
البنزين �سدا�سي الأ��س�ط��وان��ات ،وال��ذي مت �إطالقه
بنجاح العام املا�ضي .وتت�ضمن عملية الإنتاج ت�صنيع
البنية الأ�سا�سية للمحرك ،ور�ؤو���س الأ�سطوانات،
وكتلة الأ��س�ط��وان��ات ،وال�ع�م��ود امل��رف�ق��ي� ،إىل جانب
جتميع واخ�ت�ب��ار امل�ح��رك ك�ك��ل .وي�ت��م ت�شغيل مركز
ت���ص�ن�ي��ع امل �ح��رك��ات ب��ا��س�ت�خ��دام �إم �ك��ان �ي��ات ��ش��دي��دة
التطور للت�صنيع والتجميع واالخ�ت�ب��ار وامل�ع��اي��رة،
كي يقدّم بنجاح واحداً من �أف�ضل حمركات الديزل
النظيفة يف العامل.

«قفزة قياسية» بإصابات كورونا
في العالم ..والوفيات في ارتفاع

االنباط-وكاالت

االنباط-وكاالت

�أف� ��ادت ت�ق��اري��ر �إع�لام �ي��ة ،ب ��أن��ه مت نقل
جن �م��ة ب��ول �ي��وود وم �ل �ك��ة ج �م��ال ال �ع��امل يف
� ،1994أي�شواريا راي بات�شان� ،إىل �إحدى
م�ست�شفيات مومباي ،وذلك عقب اكت�شاف
�إ�صابتها بفريو�س كورونا امل�ستجد.
ون�ق�ل��ت �أي �� �ش��واري��ا �إىل نف�س امل�ست�شفى
ال� ��ذي ي �ع��ال��ج ف �ي��ه ك��ل م��ن زوج �ه��ا امل�م�ث��ل
�أبهي�شيك بات�شان ،ووالدها �أميتاب بات�شان،
جنم ال�سينما الهندية ،اللذين �أ�صيبا �أي�ضا
بكوفيد.-19
ون � �ق � �ل ��ت � �ص �ح �ي �ف ��ة “ذا غارديان”
ال�بري �ط��ان �ي��ة ع��ن ��ص�ح�ي�ف��ة “تاميز �أوف
�إنديا” ،ب�أن �أي�شواريا وابنتها �أرادي��ا ،كانتا
يف احلجر ال�صحي املنزيل منذ يوم الأحد
املا�ضي ،ونقلتا �إىل م�ست�شفى “نانافاتي”
اجل� �م� �ع ��ة ،ب �ع��دم��ا � �ش �ع��وره �م��ا ب �� �ض �ي��ق يف
التنف�س.
وبح�سب ما نقلت وكالة “بري�س تر�ست”
ال�ه�ن��دي��ة ع��ن م���ص��در يف امل���س�ت���ش�ف��ى ،ف ��إن
ح��ال��ة �أي���ش��واري��ا وابنتها م�ستقرة ،يف حني
ال ي ��زال ي�ق�ي��م �أب�ه�ي���ش�ي��ك و�أم �ي �ت��اب بجناح
العزل املخ�ص�ص للحاالت امل�صابة بفريو�س
كورونا امل�ستجد ،وحالتهما جيدة �أي�ضا.
ويف وق� ��ت � �س��اب��ق م ��ن ال �� �ش �ه��ر احل� ��ايل،

�سجلت منظمة ال�صحة العاملية ،زيادة
قيا�سية يف �أع� ��داد الإ� �ص��اب��ات ب�ف�يرو���س
ك ��ورون ��ا ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال� �ع ��امل ،خ�لال
ال�ساعات الأربع والع�شرين املا�ضية بلغت
 259848حالة.
و�أظ �ه��ر ال�ت�ق��ري��ر ال�ي��وم��ي للمنظمة
�أن �أك�ب�ر ال ��زي ��ادات ح��دث��ت يف ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة وال �ب��رازي � ��ل وال �ه �ن��د وج �ن��وب
�أفريقيا.
ك ��ان ��ت امل �ن �ظ �م��ة � �س �ج �ل��ت237743 ، ،
�إ�صابة جديدة ،فيما زادت الوفيات 7360
حالة يف �أك�بر زي��ادة يومية منذ العا�شر
من مايو.
و�أظ �ه��ر ال�ت�ق��ري��ر ال�ي��وم��ي للمنظمة
�أن �أك�ب�ر ال ��زي ��ادات ح��دث��ت يف ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة وال �ب��رازي � ��ل وال �ه �ن��د وج �ن��وب
وتخطت الهند اجلمعة ،ح��اج��ز املليون
�إ��ص��اب��ة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا ،بعد ت�سجيل ما
يقارب � 35أل��ف �إ�صابة جديدة وه��و �أعلى
معدل يومي للإ�صابات يف البالد.
وذك ��رت وزارة ال�صحة ال�ه�ن��دي��ة �إن��ه مت
ت�سجيل � 34956إ� �ص��اب��ة ج��دي��دة خ�لال

�أع � �ل ��ن �أم� �ي� �ت ��اب �أن االخ � �ت � �ب� ��ارات �أث �ب �ت��ت
�إ�صابته بفريو�س كورونا امل�ستجد ،م�ضيفا
“االختبارات �أثبتت �إ�صابتي بكوفيد..-19
ون �ق �ل��ت ل �ل �م �� �س �ت �� �ش �ف��ى ..امل �� �س �ت �� �ش �ف��ى �أب �ل��غ
ال �� �س �ل �ط��ات ..وجت ��رى اخ �ت �ب��ارات ل�ل�أ� �س��رة
واملوظفني ..يف انتظار النتائج».

الـ� � 24س��اع��ة امل��ا� �ض �ي��ة ،ل�ي�رت �ف��ع ال �ع��دد
االج �م��ايل ل�ل�إ� �ص��اب��ات �إىل 1003832
�إ�� �ص ��اب ��ة ،ك �م��ا � �س �ج �ل��ت  687ح��ال��ة وف ��اة
ج��دي��دة ،لي�صبح ع��دد ال��وف�ي��ات االج�م��ايل
 25602حالة وف��اة� ،أم��ا ح��االت التعايف
فقد جتاوزت الـ� 600ألف حالة.

�أفريقيا.
وبلغ متو�سط الوفيات  4800يف اليوم
خ�لال �شهر ي��ول�ي��و ،ب��زي��ادة طفيفة عن
م �ت��و� �س��ط ب �ل �غ  4600وف� ��اة يف ال �ي ��وم يف
يونيو.
وجت� � � ��اوز �إج� � �م � ��ايل ع � ��دد امل �� �ص��اب�ي�ن
ب �ف�ي�رو� ��س ك� ��ورون� ��ا ع��امل �ي��ا  14م �ل �ي��ون،
اجل�م�ع��ة ،وف�ق��ا لإح �� �ص��اءات روي �ت�رز ،يف
ت�ط��ور كبري �آخ��ر يتعلق ب��وت�يرة انت�شار
املر�ض ال��ذي �أودى بحياة ما يقرب من
� 600ألف �شخ�ص يف � 7أ�شهر.
وتعني هذه الزيادة �أنه جرى ت�سجيل
مليون حالة �إ�صابة خالل مدة تقل عن
� 100ساعة.
و� �س �ج �ل��ت م�ن�ظ�م��ة ال �� �ص �ح��ة ال�ع��امل�ي��ة
 71484حالة �إ�صابة جديدة يف الواليات
املتحدة و 45403يف الربازيل و 34884يف
الهند و 13373يف جنوب �أفريقيا.

مالبس «مضادة لكورونا» تضع ماركة
رياضية بعين العاصفة

يحددون  6أنواع من إصابات كورونا
بخطورة متفاوتة ..علماء
ُ
االنباط-وكاالت
قال علماء بريطانيون ،م�ؤخرا� ،إنهم متكنوا
م ��ن ر� �ص��د ��س�ت��ة �أن� � ��واع م ��ن ف�ي�رو� ��س ك��ورون��ا
امل�ستجد ،امل�سبب ل��وب��اء كوفيد  ،19م�شريين
�إىل ت�ف��اوت يف الأع��را���ض التي تظه ُر على من
ي�صابون بالعدوى.
وبح�سب ما نقل موقع “�سكاي نيوز” ،ف�إن
كل نوع على حدة ،له �أعرا�ض مرتبطة به ،وهذا
االكت�شاف الطبي ي�سدي خدمة كبرية للطب،
لأن��ه ي�ساعد على معرفة العالج الأن�سب لكل
مري�ض.
و�أج ��ري ��ت ه ��ذه ال��درا� �س��ة م��ن ق�ب��ل جامعة
كينغز كوليدج ،ويقول الباحثون �إنها �ستفيد
الأطباء كثريا يف حتديد العالج الناجع ،ال�سيما
يف ظل ترقب موجة ثانية من اجلائحة خالل
اخلريف املقبل.
و�أ�ضاف العلماء �أنه من �ش�أن حتديد النوع،
�أن ي�ساعد على �إنقاذ �أرواح امل�صابني ،لأن الأطباء
�سيعرفون املري�ض الأكرث حاجة جلهاز التنف�س
اال�صطناعي ،بنا ًء على ت�شخي�ص نوع العدوى.
و�أكدت الدرا�سة �أن ال�سعال امل�ستمر وارتفاع
احل � ��رارة وف �ق��دان ح��ا��س��ة ال �� �ش��م ،ت���ش�ك��ل �أب ��رز
�أع��را���ض الإ��ص��اب��ة بـفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد
ال ��ذي ظ�ه��ر يف ال���ص�ين ث��م حت��ول �إىل جائحة
عاملية.
ل�ك��ن ب�ع����ض الأ� �ش �خ��ا���ص ق��د ت�ظ�ه��ر عليهم
�أع� ��را�� ��ض �أخ� � ��رى خم�ت�ل�ف��ة ح�ي�ن�م��ا ي���ص��اب��ون

بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد ،ورمب��ا ال ينتبهون
�إىل الأم� ��ر ،وت���ش�م��ل ه��ذه ال �ع�لام��ات ك�لا من
ال �� �ص��داع و�آالم امل�ف��ا��ص��ل وال �ع �ي��اء والإ� �س �ه��ال
وف �ق��دان ال�شهية وع��دم ال �ق��درة على التنف�س
ب�شكل طبيعي.
ويو�ض ُح الباحثون �أن �أول نوع من “كوفيد
 ،”19ي�شبه الإنفلونزا ،لكنه ال يكون م�صحوبا
بارتفاع درجة احل��رارة؛ وت�تراوح �أعرا�ضه بني
ال�صداع وفقدان حا�سة ال�شم و�آالم الع�ضالت
والتهاب احللق و�أمل يف ال�صدر.
�أم��ا النوع الثاين فيكون م�صحوبا بحرارة،
وت���ش�م��ل �أع��را� �ض��ه ك�لا م��ن ال �� �ص��داع وف �ق��دان
حا�سة ال�شم وال�سعال والتهاب احللق واحلرارة
وفقدان ال�شهبية �إ�ضافة �إىل بحة يف ال�صوت.
يف غ �� �ض��ون ذل � ��ك ،ي��رت �ب��ط ال� �ن ��وع ال �ث��ال��ث
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ب��اجل �ه��از ال �ه�� �ض�م��ي ،وي �ح ��دث �أع ��را� �ض ��ا مثل
ال�صداع وفقدان حا�سة ال�سم وفقدان ال�شهية
والإ�سهال و�أمل ال�صدر ،وال يعاين امل�صاب من
ال�سعال.
و�أط� �ل ��ق ال �ع �ل �م��اء ع �ل��ى ال �ن��وع ال ��راب ��ع ا��س��م
“م�ستوى اخلطر الأول” (التعب)؛ وت�شمله
�أعرا�ضه �صداع الر�أ�س وفقدان ال�شم وال�سعال
وبحة ال�صوت و�أمل ال�صدر وال�شعور بالإرهاق.
وال � �ن � ��وع اخل ��ام� �� ��س م� ��ن “كوفيد ”19؛
ه ��و “م�ستوى اخل �ط��ر الثاين” (ت���ش��وي����ش
وا�ضطراب)؛ وت�شمل الأعرا�ض �صداع الر�أ�س
وف� �ق ��دان ح��ا� �س��ة ال �� �ش��م وال �� �ش �ه �ي��ة وال �� �س �ع��ال
واحل ��رارة وبحة ال�صوت والتهاب احللق و�أمل
ال �� �ص��در وال���ش�ع��ور ب��ال�ت�ع��ب وال�ت���ش��وي����ش و�أمل
الع�ضالت.

وحدد العلماء النوع ال�ساد�س والأخري با�سم
“م�ستوى اخلطر الثالث”؛ وه��و ن��و ٌع يجمع
بني ا�ضطرابات يف جهازي التنف�س واله�ضم؛
وي�شمل �أعرا�ض ال�صداع وفقدان ال�سم وال�شهية
وال�سعال واحلرارة والتهاب احللق و�أمل ال�صدر
وال�ت�ع��ب والت�شوي�ش و�أمل الع�ضالت و�ضعف
التنف�س والإ�سهال و�آالم البطن.
و�أو�ضح الباحثون �أن الأعرا�ض تتفاوت من
�شخ�ص �إىل �آخ ��ر؛ �إذ ه�ن��اك م�صابون �شعروا
ب��أع��را���ض خفيفة للغاية ،فيما يتفاقم و�ضع
�آخرين �أو يفقدون حياتهم من جراء املر�ض.
و�أ��ض��اف��ت ال��درا��س��ة �أن بع�ض الأع��را���ض مل
يجر ذكرها كثريا ،خالل الأ�شهر املا�ضية ،مثل
�أمل البطن وال�شعور بت�شوي�ش ،لكنها ارتبطت
ب�أخطر حاالت الإ�صابة بكورونا.
و�أوردت �أن  1.5يف املئة فقط ممن �أ�صيبوا
بفريو�س كورون من النوع الأول الأول احتاجوا
�إىل م�ساعدتهم ع�ل��ى التنف�س يف امل�ست�شفى،
وهذا الأمر ينطبق �أي�ضا على النوعني الثاين
والثالث.
لكن  8.6يف املئة ممن �أ�صيبوا بالنوع الرابع من
“كوفيد  ،”19احتجاجوا �إىل م�ساعدة على التنف�س،
�أما امل�صابون بالنوع ال�ساد�س ،وهو الأخطر ،فيحتاج
ن�صفهم �إىل رعاية داخل امل�ست�شفى.
وك���ش�ف��ت ال��درا� �س��ة �أن امل���ص��اب�ين ب�ف�يرو���س
ك��ورون��ا من الأن ��واع  4و 5و 6يكونون من كبار
ال�سن �أو ذوي اال�ضطرابات ال�صحية ،يف �أغلب
الأحيان.
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االنباط-وكاالت
غرمت ماركة مالب�س ريا�ضية �أ�سرتالية
ل�ت�ل�م�ي�ح�ه��ا �إىل �أن � �س��راوي �ل �ه��ا ال�لا� �ص �ق��ة
وق�م���ص��ان�ه��ا “امل�ضادة للفريو�س” ف�ع��ال��ة
يف م��واج�ه��ة وب ��اء ك��وف �ي��د 19-ع�ل��ى م��ا قالت
ال�سلطات الأ�سرتالية.
و�أو�ضحت الإدارة الأ�سرتالية للمنتجات
العالجية يف بيان �أن ماركة لورنا جاين ،التي
حتظى ب�شعبية يف �أ�سرتاليا واخل��ارج ،غرمت
ح� ��واىل � 40أل� ��ف دوالر �أ�� �س�ت�رايل (� 28أل��ف
دوالر).
وق��ال ج��ون �سكرييت ال�سكرتري امل�ساعد
يف وزارة ال�صحة“ :قد يكون لإعالنات كهذه
عواقب وخيمة على املجتمع الأ��س�ترايل من
خ�ل�ال �إ� �ش��اع��ة ��ش�ع��ور خ��اط��ئ ب ��الأم ��ان وم��ن

خالل دفع النا�س �إىل التخفيف من يقظتهم
يف جمال �إجراءات النظافة ال�صحية والتباعد
االجتماعي».
و�إزاء موجة االنتقادات� ،أكدت ال�شركة �أنها
مل تكن ترمي بتاتا �إىل القول �إن منتجاتها
ق��ادرة على احلماية م��ن ال�ف�يرو���س .وغ�يرت
ا�سم ه��ذه املالب�س من “م�ضادة للفريو�س”
�إىل “م�ضادة للبكترييا».
و�أو� �ض �ح��ت يف ب �ي��ان “�أردنا ف�ق��ط ال�ق��ول
�إنها ت�ضفي حماية �إ�ضافية ( )...ال نحاول
اال�ستفادة ب�أي �شكل من الأ�شكال من اخلوف
الذي يثريه الفريو�س».
يف نهاية �أبريل ،غرم الطاهي الأ�سرتايل
ال�شهري ،بيت �إيفانز ،بالطريقة نف�سها بعدما
روج لآل��ة ميكنها ،بح�سب ر�أي ��ه ،امل�ساعدة يف
عالج فريو�س كورونا امل�ستجد.
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