
االنباط-عمان

اأجمع ر�ؤ�صاء حترير �صحيفة الراأي راكان 

الطراونة  مكرم  الغد  وو�صحيفة  ال�صعايدة 

الأنباط  �صحيفة  يف  التحرير  هيئة  ومدير 

ح�صني اجلغبري، اأن ل جميب من احلكومة 

ع��ل��ى ا���ص��ت��غ��اث��ات ال�����ص��ح��ف ال��ي��وم��ي��ة ال��ت��ي 

ال�صحفيون  ورف�ض  خانقة.   اأزم��ة  تواجهة 

ال��ث��اث��ة، خ���ال ن����دوة يف م��ن��ت��دى ���ص��وم��ان 

ب��ع��ن��وان »ال�����ص��ح��ف، م��ق��رح��ات ت��ط��رح حتت 

ال����ورق����ي����ة.. حم���اول���ة ل��ل��ن��ه��و���ض« م����ررات 

ال��ه��ي��ك��ل��ة، داع����ني اإىل ال��ن��ظ��ر ل��ت��ج��ارب دول 

معاناتها  ال��ورق��ي��ة  ال�صحف  دع��م��ت  ك���رى 

اقت�صادية لكورونا.  وا�صتغرب  من تداعيات 

ال��ق��ط��اع��ات  دون  ال�����ص��ح��اف��ة  اأن  ال�����ص��ع��اي��دة 

دع��م �صندوق همة  م��ن  ت�صتفد  الأخ���رى مل 

وطن.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

  قال وزير الدولة ل�صوؤون الإع��ام اأجمد 

ع����ودة ال��ع�����ص��اي��ل��ة اإن جم��ل�����ض ال������وزراء ق��رر 

رئي�ض  برئا�صة  ع��ق��دت  ال��ت��ي  جل�صته  خ��ال 

الوزراء الدكتور عمر الرزاز ام�ض، تخفي�ض 

جميع  يف  الإدارة  جم��ال�����ض  اأع�������ص���اء  ع����دد 

 9 من  للحكومة  بالكامل  اململوكة  ال�صركات 

اإىل 5 اأع�صاء.

�صحفي  موؤمتر  خ��ال  الع�صايلة  واأو���ص��ح 

م�����ص��رك، اأن ه���ذا ال���ق���رار ي��اأت��ي ا���ص��ت��م��راراً 

لتنفيذ  امل���ت���خ���ذة  احل��ك��وم��ّي��ة  ل�����اإج�����راءات 

م�����ص��روع ه��ي��ك��ل��ة م��وؤ���ّص�����ص��ات ال��ق��ط��اع ال��ع��ام، 

بهدف �صبط الإنفاق، ووقف الهدر، وتر�صيق 

الأداء. وبني اأن عدد اأع�صاء جمال�ض الإدارة 

 22 ميثلون  ع�صواً   142 بلغ  التخفي�ض  قبل 

)منها  ب��ال��ك��ام��ل  للحكومة  مم��ل��وك��ة  ���ص��رك��ة 

�صركة دون جمل�ض اإدارة اأ�صًا(، و�صينخف�ض 

العدد بعد هذا القرار اإىل 100، اأي اأّن ن�صبة 

التخفي�ض تقارب الثلث.

ولفت الع�صايلة اإىل اأن الأردن اأوقف حركة 

 17 بتاريخ  للم�صافرين  التجاري  ال��ط��ريان 

اآذار.
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 وجه الحكومة لتوفير مصادر مائية للمزارعين وفرص
    لتسويق منتجات سيدات المجتمع المحلي 

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الأربعاء   1  ذو اجلحة  1441 هـ  - املوافق    22  متوز  2020 م - العدد  5402  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

خالل ندوة بعنوان »الصحف، مقترحات تطرح تحت الورقية.. محاولة للنهوض« شّدد خالل زيارته للواء الشوبك على ضرورة تنويع المنتج السياحي 

العضايلة: تخفيض عدد أعضاء مجالس اإلدارة بالشركات المملوكة للحكومة 

الملك يؤكد أهمّية االستفادة 
من الفرص السياحية والزراعية 

والتصنيع بالشوبك

الجغبير: نهاية الصحف الورقية بعهد 
حكومة الرزاز  

السعايدة: صحيفة لم يقبل أي بنك 
منحها سلفة

فتح المطارات تدريجيا بالنصف
 االول من آب

أي حديث آخر غير حل الدولتين لن يؤدي لسالم شامل

الرزاز: موقفنا ثابت تجاه إجراءات الضم 

 االنباط - وكاالت

ل ي���زال ث��اث��ة اأ���ص��رى ي��خ��و���ص��ون “معركة 

�صد  ن�����ص��ال��ه��م  اإط�����ار  يف  اخلاوية”،  الأم����ع����اء 

ال�����ص��ج��ان، م���ن اأج����ل ن��ي��ل ح��ق��وق��ه��م واإط����اق 

�صراحهم واإنهاء اعتقالهم الداري، رغم تراجع 

و�صعهم ال�صحي مع ط��ول اأي��ام الإ���ص��راب عن 

ال��ط��ع��ام، يف وق���ت و���ص��ع ف��ي��ه الأ���ص��ري املري�ض 

ن�صال اأبو عاهور حتت املراقبة الطبية يف اأحد 

الحتال  اأطلق  اأن  بعد  الفل�صطينية،  امل�صايف 

ن��ادي  وق���ال  ال�صحي.  و�صعه  لتدهور  �صراحه 

الأ����ص���ري اإن الأ����ص���ريع���دي ���ص��ح��ادة م��ن خميم 

التوايل،  على   92 ال���  لليوم  وامل�صرب  الدهي�صة 

وف��ادي غنيمات من بلدة �صوريف امل�صرب عن 

الطعام منذ 82 يوما، يواجهان اأو�صاعاً �صحية 

�صعبة يف زنازين �صجن “عوفر”، مع ا�صتمرار 

اإ�صرابهما . ووفقاً لعائلة �صحادة، فقد اأ�صدرت 

�صلطات الحتال بحق جنلهم البالغ من العمر 

)42 عاماً(، اأمر اعتقال اإداري جديد ملدة اأربعة 

�صهور رغم ا�صتمراره بالإ�صراب، ليكون بذلك 

الأم��ر الإداري الثالث ال��ذي ي�صدر بحقه منذ 

اعتقاله يف 12 ت�صرين الثاين 2019.

التفا�صيل �ص »8«

ثالثة أسرى يواصلون معركة »األمعاء الخاوية«

وضع األسير المريض أبو عاهور تحت المراقبة بعد أن أطلقه االحتالل لتدهور صحته

االنباط-عمان

اأن  ال���رزاز،  ال���وزراء الدكتور عمر  اأك��د رئي�ض 

م��وق��ف الأردن ث��اب��ت ول ي���زال جت��اه اإج����راءات 

ال�صفة  م��ن  اأرا�����ض  �صم  يف  و�صعيها  اإ���ص��رائ��ي��ل 

مع  م��ن�����ص��ج��م  وه����و  الأردن،  وغ�����ور  ال��غ��رب��ي��ة 

اأن  على  م�صددا  الدولية،  وال�صرعية  ال��ق��رارات 

احلل الوحيد الذي يف�صي اإىل �صام يف املنطقة 

فل�صطينية  دول����ة  ب��اإق��ام��ة  ال��دول��ت��ني  ح���ل  ه���و 

عا�صمتها القد�ض ال�صرقية.

وا�صار الرزاز خال ت�صريحات لو�صائل اإعام 

عربية ودولية يف رئا�صة الوزراء ام�ض الثاثاء، 

اآخ��ر غري حل الدولتني، لن  اأي حديث  اأن  اإىل 

ي���وؤدي اإىل ���ص��ام ���ص��ام��ل، لف��ت��ا اإىل ان م��ا يتم 

�صتقود  اإ�صرائيلية  اأحادية  خطوات  من  اتخاذه 

الكلمة،  معنى  بكل  عن�صري  ف�صل  دول���ة  اإىل 

ل�صيما اأن مو�صوع ال�صم يوؤ�ص�ض ملنطق �صريعة 

ال��ع��امل��ي، م�صددا  ل��اأم��ن  ال��غ��اب وي�صكل حت��دي��ا 

على اأن الأردن لي�ض لوحده يف هذا املو�صوع.

وق��ال يف ه��ذا ال�����ص��دد: »احت���دى اأي م�صوؤول 

اإ���ص��رائ��ي��ل��ي اأن ي���اأت���ي ب��ب��دي��ل اأف�����ص��ل م���ن حل 

واأن يخرنا عن ماذا يتحدث، وهل  الدولتني، 

عن  اأم  دميقراطية،  واح���دة  دول��ة  ع��ن  يتحدث 

ال�صتقرار  ع��دم  �صتجلب  عن�صري  ف�صل  دول��ة 

لي�ض فقط للمنطقة بل للعامل اأجمع كما دولة 

الف�صل العن�صري يف جنوب اأفريقيا«.

ال��وزراء  رئي�ض  اأك��د  بالقت�صاد،  يتعلق  وفيما 

جميع  على  انعك�ض  �صحيا  الأردن  ا�صتقرار  اأن 

ل��اأردن،  ال�صتثمار  جلب  يف  و�صاهم  امل��ج��الت، 

م�����ص��ريا اإىل ا���ص��ت��ث��م��ار احل���ك���وم���ة ال���ن���اج���ح يف 

���ص��ن��دات ال���ي���وروب���ون���د ال��ت��ي اأ���ص��درت��ه��ا خ��ال 

ال���ف���رة الأخ��������رية، وال���ت���ي ���ص��ه��دت اك��ت��ت��اب��ات 

�صيا�صي  ا�صتقرار  على  يوؤ�صر  مما  فيها،  عالية 

و�صحي واقت�صادي واجتماعي ي�صاعد يف جلب 

ال�صتثمارات من اخلارج للمملكة.

وح���ول حماية امل���ال ال��ع��ام، اأ���ص��ار ال����رزاز اإىل 

و9102   8102 عامي  خ��ال  عدلت  احلكومة  اأن 

القوانني املتعلقة يف حماية املال العام وحماربة 

الف�صاد.

التفا�صيل �ص »3«
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وزير الخارجية يثمن جهود األمم 
المتحدة لمنع تنفيذ قرار الضم

الحواتمة : لن نسمح بقتل النفس 
البشرية تحت اي ذريعة 

»كورونا«.. تسجيل 46 إصابة غير 
محلية و3 حاالت شفاء 

مندوبًا عن الملك.. الحنيطي يتابع 
تمرين )الرد السريع( التعبوي

االنباط-عمان

املغربني  و���ص��وؤون  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  بحث 

للعملية  الأمم���ي  وامل��ب��ع��وث  ال�صفدي  اأمي���ن 

ال�����ص��ل��م��ي��ة ن���ي���ك���ولي م���ي���ادي���ن���وف، ام�����ض 

الثاثاء، املواقف الدولية اإزاء قرار اإ�صرائيل 

ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، وال�����ذي ترف�صه  اأرا�������ض  ���ص��م 

اململكة باعتباره خطراً غري م�صبوق على كل 

ال��ع��ادل  ال�صام  حتقيق  امل�صتهدفة  اجل��ه��ود 

وتعمل على ترجمة املوقف الدويل الراف�ض 

له حتركاً موؤثراً يحول دون تنفيذه. 

وا���ص��ت��ع��ر���ض ال�����ص��ف��دي وم��ي��ادي��ن��وف يف 

تنفيذ  ملنع  املبذولة  اجلهود  هاتفي،  ات�صال 

قرار ال�صم واإعادة اطاق مفاو�صات �صلمية 

ح��ق��ي��ق��ي��ة حل���ل ال�������ص���راع ع��ل��ى اأ����ص���ا����ض حل 

الدولتني. 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط - عمان 

ا�صتي�صاحات  مبراجعة  املكّلف  الفريق  عقد 

ديوان املحا�صبة اجتماعاً الثنني برئا�صة وزير 

الداوود  �صامي  الوزراء  رئا�صة  ل�صوؤون  الّدولة 

ح��زي��ران  ل�صهر  امل��وّث��ق��ة  امل��خ��ال��ف��ات  ملناق�صة 

املا�صي وت�صويبها.

خمالفة   24 ت�صجيل  ع��ن  ال����داوود  وك�صف 

يتّم  ع��دد  اأع��ل��ى  املا�صي، وه��و  ل�صهر ح��زي��ران 

ت�صجيله من املخالفات منذ بدء نهج املراجعة 

ال�صهرّية بدءاً من العام.

عمر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�ض  اأّن  اإىل  ولفت 

الرّزاز وافق على تن�صيب الفريق باإحالة اربع 

اإىل  وخمالفتني  العام  النائب  اإىل  خمالفات 

وت�صويب  ال��ف�����ص��اد  وم��ك��اف��ح��ة  ال��ن��زاه��ة  هيئة 

بقّية املخالفات وفق اإجراءات اإدارّية ومالّية.

التي  الأرب���ع  املخالفات  اأّن  ال���داوود  واأو���ص��ح 

اإحداها  تتّعلق  العام  النائب  اإىل  حتويلها  مّت 

باختاف تفا�صيل البيانات اجلمركّية ملركبة 

عن املوا�صفات احلقيقّية لها، من حيث نوعها 

احت�صاب  وقيمة  اجلمركّية  وقيمتها  و�صنفها 

قام  ال��ف��ري��ق  اأّن  اإىل  م�����ص��رياً  عليها،  ال��ر���ص��وم 

باتخاذ  ��ة  امل��خ��ت�����صّ اجل��ه��ات  مبخاطبة  اأي�����ص��اً 

واإحالتها  امل�صابهة  احل���الت  حل�صر  يلزم  م��ا 

اأحيلت  التي  الثانية  اأّن  وتابع   . الق�صاء  اإىل 

املبلغ  بوجود فرق يف  تتعّلق  العام  النائب  اإىل 

املقبو�ض لدى املحا�صبني يف اأحد امل�صت�صفيات 

احلكومّية .
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االنباط-عمان

وج����ه م��دي��ر الم����ن ال���ع���ام ال���ل���واء ال��رك��ن 

ع��اج��ل اىل  وب�صكل  ال��ي��وم  احل��وامت��ة  ح�صني 

ال�صرة  حماية  ادارة  هيكلة  باعادة  املبا�صرة 

وتو�صيعها  اخت�صا�صاتها  يف  النظر  واع���ادة 

املتعلقة  ال���ص��ري��ة  اجل���وان���ب  ك��اف��ة  لت�صمل 

بحماية املراأة والطفل .

النف�ض  ان حماية  احل��وامت��ة  ال��ل��واء  واك���د 

وتعري�صها  عليها  ال��ت��ع��دي  وم��ن��ع  الب�صرية 

للقتل او الي���ذاء حت��ت اي ذري��ع��ة ك��ان��ت هو 

ال�صا�ض الذي �صيتم اعادة هيكلة الدارة بناًء 

 ، واخت�صا�صاتها  �صاحياتها  وتو�صيع  عليه 

القوانني  كافة  النظر يف  اع��ادة  والعمل على 

والنظمة والتعليمات املرتبطة بها وتعديلها 

مبا يحقق الغاية املن�صودة  .

التفا�صيل �ص »4«

االنباط - عمان 

جابر،  �صعد  الدكتور  ال�صحة  وزي��ر  اأعلن 

عن ت�صجيل 64 اإ�صابة غري حملية بفريو�ض 

ال��راك��م��ي 3111  امل��ج��م��وع  لي�صبح  ك��ورون��ا، 

تتلقى  حالة  و68  �صفاء،  ح��الت  و3  اإ���ص��اب��ة، 

العاج.

وقال وزير ال�صحة خال موؤمتر �صحفي 

يف دار رئ��ا���ص��ة ال�����وزراء، ام�����ض ال��ث��اث��اء، اإن 

احل���الت ت��وزع��ت على 44 ح��ال��ة ق��ادم��ة من 

�صوريا، وهم اأردنيون، بالإ�صافة اإىل حالتني 

م���ن ف���ن���ادق احل���ج���ر ب��ع��م��ان ق���ادم���ت���ني من 

الرق��ام  زي���ادة  متوقعا  وال�صعودية،  ال��ع��راق 

النتائج  لأن  �صوريا،  من  للقادمني  بالن�صبة 

ال�صحي  احلجر  يف  وجميعهم  تباعا،  ت��اأت��ي 

بالبحر امليت.

خم��ري��ا  ف��ح�����ص��ا   69 اأن  ج���اب���ر  وا�����ص����اف 

اأجري لي�صبح جمموع الفحو�صات 490725 

فح�صا، ما ينقل الأردن اإىل الدول املتقدمة 

يف عدد الفحو�صات.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط - عمان 

الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  عن  مندوباً 

رئي�ض  تابع  امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 

هيئة الأركان امل�صركة اللواء الركن يو�صف 

جمريات  الثاثاء،  ام�ض  احلنيطي،  اأحمد 

ال��ذي  ال�����ص��ري��ع«  »ال����ردع  التعبوي  التمرين 

اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  �صمو  ل��واء  نفذه 

نهيان/ التدخل ال�صريع.

وا�صتمع اللواء الركن احلنيطي اإىل اإيجاز 

ُبني  ال��ذي  التمرين  ال��ل��واء عن  قائد  قدمه 

الأمنية  ال��ت��ح��دي��ات  حت��اك��ي  فر�صيات  على 

على  ال��ق��ادة  لتدريب  والإق��ل��ي��م،  املنطقة  يف 

التخطيط واآلية التنفيذ لتحقيق الأهداف، 

القتالية  ال���ق���درات  ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر  و���ص��ب��ل 

ل��ل��م�����ص��ارك��ني خ����ال ال��ع��م��ل يف م��ث��ل ه��ذه 

الظروف العملياتية.
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4 استيضاحات للنائب العام و2 
لمكافحة الفساد بحزيران 



املحلي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأربعاء  22 / 7 / 2020 

مندوبًا عن الملك.. الحنيطي يتابع تمرين )الرد السريع( التعبوي

»كورونا«.. تسجيل 46 إصابة غير محلية و3 حاالت شفاء

الصفدي يبحث مع ميالدينوف ومسؤولة بلغارية التطورات االقليمية 

وزير الخارجية يثمن جهود األمم المتحدة لمنع تنفيذ قرار الضم

»عين على القدس« يسلط الضوء على مصادرة أراض بالعيساوية

القوات المسلحة تسير قافلة 
مساعدات للشعب العراقي

تعطيل الوزارات والمؤسسات بمناسبة »األضحى« 

الدكتور الدبعي أمينا عاما للتعليم العالي

هبوط اضطراري إلحدى طائرات سالح الجو 

االنباط - عمان 

م����ن����دوب����اً ع����ن ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل 

امل�سلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  ال��ث��اين، 

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

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

ال���ث���اث���اء، جم���ري���ات ال��ت��م��ري��ن ال��ت��ع��ب��وي 

�سمو  ل��واء  نفذه  ال��ذي  ال�سريع”  “الردع 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان/ التدخل 

ال�سريع.

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

التمرين  ال���ل���واء ع��ن  ق��ائ��د  ق��دم��ه  اإي���ج���از 

الذي ُبني على فر�سيات حتاكي التحديات 

االأم��ن��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة واالإق���ل���ي���م، ل��ت��دري��ب 

التنفيذ  واآل���ي���ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ع��ل��ى  ال���ق���ادة 

وتطوير  تعزيز  و�سبل  االأه��داف،  لتحقيق 

ال����ق����درات ال��ق��ت��ال��ي��ة ل��ل��م�����س��ارك��ن خ��ال 

العمل يف مثل هذه الظروف العملياتية.

وا����س���ت���م���ل ال���ت���م���ري���ن ع���ل���ى ع��م��ل��ي��ات 

بوا�سطة  واقتحام جوي  وتزويد  ا�ستطاع 

بوا�سطة  برية  وعمليات  مقاتلة،  طائرات 

اآل���ي���ات م�����س��ف��ح��ة، ب��اإ���س��ن��اد م��ن ال��ط��ائ��رات 

امل�سادة  واالأ���س��ل��ح��ة  واملدفعية  ال��ع��ام��ودي��ة 

ل���ل���دروع وال��ر���س��ا���س��ات امل��ت��و���س��ط��ة و���س��اح 

االإخاء  عمليات  اإىل  باالإ�سافة  الهند�سة، 

واالإن���ق���اذ واإن�����زال ط���رود ت��زوي��د مبظات 

خا�سة.

واأظ�����ه�����ر امل���������س����ارك����ون ك����ف����اءة ق��ت��ال��ي��ة 

واحرتافية عالية ودقًة يف اإ�سابة االأهداف، 

اجلوي  االقتحام  عمليات  على  والتدريب 

والتعامل مع االأهداف املختلفة.

ال��ق��درات  اإظ��ه��ار  اإىل  التمرين  وي��ه��دف 

ال��ق��ت��ال��ي��ة وق���اب���ل���ي���ة احل����رك����ة ل���ل���وح���دات 

مدى  واختبار  باالأيدي،  والقتال  امل�ساركة 

القتالية  ال��ع��م��ل��ي��ات  يف  وال��ك��ف��اءة  ال��ق��درة 

وعمليات حفظ النظام وعمليات التزويد.

وج������ال ال�����ل�����واء ال����رك����ن احل���ن���ي���ط���ي يف 

القوات  تخدم عمل  التي  االإداري��ة  املنطقة 

الواجبات  على  انفتاحها  حال  يف  امل�ساركة 

امل��ن��اط��ة ب��ه��ا، وال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى العديد 

نهاية  ويف  املختلفة.  واملهمات  املعدات  من 

احلنيطي  الركن  ال��ل��واء  التقى  التمرين، 

جالة  حتيات  لهم  ونقل  ال��ل��واء،  مرتبات 

امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين ال���ق���ائ���د االأع���ل���ى 

ل���ل���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة، م���ع���رب���اً ع���ن اع���ت���زازه 

بامل�ستوى املتميز والكفاءة واالحرتافية يف 

التي  العالية  واملعنويات  الواجبات  تنفيذ 

بها. تتمتع 

الذي ح�سره عدد  التمرين  هذا  وياأتي 

�سمن  امل�سلحة،  ال��ق��وات  �سباط  كبار  م��ن 

تنفذها  التي  ال�سنوية  التدريبية  الربامج 

اأع���ل���ى  اإىل  ل���ل���و����س���ول  امل�����س��ل��ح��ة  ال����ق����وات 

القتايل  واال���س��ت��ع��داد  ال��ك��ف��اءة  م�����س��ت��وي��ات 

منت�سبيها. لدى 
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اأع��ل��ن وزي��ر ال�سحة الدكتور �سعد ج��اب��ر، عن 

اإ�سابة غري حملية بفريو�س كورونا،   46 ت�سجيل 

لي�سبح املجموع الرتاكمي 1113 اإ�سابة، و3 حاالت 

�سفاء، و86 حالة تتلقى العاج.

وقال وزير ال�سحة خال موؤمتر �سحفي يف دار 

رئا�سة الوزراء، ام�س الثاثاء، اإن احلاالت توزعت 

على 44 حالة ق��ادم��ة م��ن ���س��وري��ا، وه��م اأردن��ي��ون، 

بعمان  احلجر  فنادق  من  حالتن  اإىل  باالإ�سافة 

زي��ادة  متوقعا  وال�سعودية،  ال��ع��راق  م��ن  قادمتن 

االرقام بالن�سبة للقادمن من �سوريا، الأن النتائج 

تاأتي تباعا، وجميعهم يف احلجر ال�سحي بالبحر 

امليت.

اأن 7096 فح�سا خمربيا اأجري  وا�ساف جابر 

فح�سا،   527094 ال��ف��ح��و���س��ات  جم��م��وع  لي�سبح 

ع��دد  يف  امل��ت��ق��دم��ة  ال�����دول  اإىل  االأردن  ي��ن��ق��ل  م���ا 

اأ�سد  ا�ستخدم  االردن  اأن  اإىل  الفتا  الفحو�سات، 

باململكة.  الوبائي  الو�سع  على  للحفاظ  املعايري 

انخف�س  اململكة  يف  ال��رتاك��م��ي  املجموع  اأن  واك���د 

احت�ساب  بعدم  العاملية  ال�سحة  منظمة  من  طلبا 

امل�سابن الذين جرت اإعادتهم اإىل بلدانهم كي ال 

يحت�سبوا اأكرث من مرة يف تعداد االإ�سابات والذين 

بلغ عددهم نحو 200 م�ساب.

وحول االإجراءات يف عيد اال�سحى، اأكد الوزير 

اأن االأماكن املخ�س�سة لاأ�ساحي م�سموح بها وفقا 

ل�سروط واجراءات ال�سامة العامة.

وفيما يتعلق باملعابر احلدودية، قال »اإن جميع 

خمترب  معرب  ك��ل  ففي  مبختربات،  زودت  املعابر 

 100 ب��ق��درة  ج��ه��ازا   19 و����س���راء  للفح�س،  خ��ا���س 

فح�س كل ن�س �ساعة، وهناك قاعات لانتظار يف 

جميع املعابر.
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ب��ح��ث وزي����ر اخل��ارج��ي��ة و����س���وؤون امل��غ��رتب��ن 

للعملية  االأمم���ي  وامل��ب��ع��وث  ال�سفدي  اأمي���ن 

ال�����س��ل��م��ي��ة ن���ي���ك���والي م���ي���ادي���ن���وف، ام�����س 

الثاثاء، املواقف الدولية اإزاء قرار اإ�سرائيل 

���س��م اأرا�������س ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وال�����ذي ت��رف�����س��ه 

اململكة باعتباره خطراً غري م�سبوق على كل 

ال��ع��ادل  ال�����س��ام  حتقيق  امل�ستهدفة  اجل��ه��ود 

وتعمل على ترجمة املوقف الدويل الراف�س 

له حتركاً موؤثراً يحول دون تنفيذه. 

وا���س��ت��ع��ر���س ال�����س��ف��دي وم��ي��ادي��ن��وف يف 

تنفيذ  ملنع  املبذولة  اجلهود  هاتفي،  ات�سال 

قرار ال�سم واإعادة اطاق مفاو�سات �سلمية 

ح��ق��ي��ق��ي��ة حل���ل ال�������س���راع ع��ل��ى اأ����س���ا����س ح��ل 

الدولتن. 

واأكد ال�سفدي اأن ال بديل حلل الدولتن 

مب���ا ي�����س��م��ن ق���ي���ام ال����دول����ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

امل�ستقلة والقابلة للحياة وعا�سمتها القد�س 

املحتلة على خطوط 4 حزيران 1967 لتعي�س 

اإ����س���رائ���ي���ل وف��ق  اإىل ج���ان���ب  ب���اأم���ن و����س���ام 

ال�����س��ام العربية  ال���دويل وم��ب��ادرة  ال��ق��ان��ون 

�سبيًا لتحقيق ال�سام العادل والدائم.

ال�����س��م  ق������رار  ت��ن��ف��ي��ذ  اأن  ع���ل���ى  و�����س����دد 

�سيقو�س حل الدولتن الذي جتمع غالبية 

فر�س  ك��ل  وين�سف  عليه  ال���دويل  املجتمع 

حتقيق ال�سام العادل الذي تقبله ال�سعوب 

ال�����س��راع.  ن��ح��و م��زي��د م��ن  املنطقة  وي��دف��ع 

ب���ه���ا االأمم  ت����ق����وم  ال����ت����ي  وث����م����ن اجل����ه����ود 

وموقفها  ال�����س��م  ق���رار  تنفيذ  مل��ن��ع  امل��ت��ح��دة 

ال��دويل  والقانون  الدولتن  بحل  املتم�سك 

�سلمية  عملية  اإح��ي��اء  اإع���ادة  على  وال��ع��ام��ل 

ميادينوف  واأك���د  وفقهما.  ال�����س��راع  حل��ل 

للقانون  خ��رق��اً  ي�سكل  ال���ذي  ال�سم  رف�����س 

ال�����دويل، و����س���رورة ع���دم ت��ن��ف��ي��ذه واإط����اق 

اأ�سا�س  على  ال�سراع  حلل  ج��ادة  مفاو�سات 

حل الدولتن.

اأجرى ال�سفدي ونائبة رئي�س  اىل ذلك، 

الوزراء لاإ�ساح الق�سائي وزيرة خارجية 

ب��ل��غ��اري��ا اإي��ك��ات��ريي��ن��ا زاخ��اري��ي��ف��ا، حم��ادث��ات 

ت��ن��اول��ت ال��ت��ط��ورات االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��اق��ات 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة واأك������دت ال��ت�����س��ام��ن يف م��واج��ه��ة 

جائحة كورونا وتبعاتها.

ات�سال  يف  وزاخارييفا  ال�سفدي  وبحث 

ال�سم،  ق��رار  اإزاء  الدولية  املواقف  هاتفي، 

م�سبوق  اأنه خطر غري  ال�سفدي  اأكد  الذي 

وخ��رق  ال��ع��ادل  ال�سام  حتقيق  ف��ر���س  على 

اأهمية  واأك��د  منعه.  يجب  ال��دويل  للقانون 

ال��وا���س��ح لرف�س  ال����دويل  امل��وق��ف  ت��رج��م��ة 

ويعمل  دون���ه  ي��ح��ول  ب��ت��ح��رك عملي  ال�����س��م 

ال�سراع  فاعلة حلل  اإطاق مفاو�سات  على 

ع��ل��ى اأ���س��ا���س ح��ل ال��دول��ت��ن وف���ق ال��ق��ان��ون 

ال����دويل وم���ب���ادرة ال�����س��ام ال��ع��رب��ي��ة ال���ذي 

مي��ث��ل ال�����س��ب��ي��ل ال��وح��ي��د ل��ت��ح��ق��ي��ق ال�����س��ام 

وال�سامل. العادل 

االأوروب���ي  ال���دور  اأهمية  ال�سفدي  وب��ن 

بلغاريا  ال�سراع وثمن موقف  يف جهود حل 

الدولتن.  وحل  الدويل  بالقانون  املتم�سك 

واأك�������د ال�������س���ف���دي وزاخ����اري����ي����ف����ا احل���ر����س 

الثنائية  ال��ع��اق��ات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  امل�����س��رتك 

وت��ف��ع��ي��ل ال��ت��ع��اون االق��ت�����س��ادي وال��ت��ج��اري 

البلدين. والتعليمي بن  وال�سياحي 
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بثه  ال��ذي  القد�س  على  برنامج عن  �سلط   

عزم  على  ال�سوء  االثنن،  االأردين،  التلفزيون 

اأرا�����س يف  �سلطات االح��ت��ال اال���س��ت��ي��اء ع��ل��ى 

منطقة العي�ساوية وهدم عدد من البيوت فيها 

العام. بحجة م�سادرتها لل�سالح 

وع���ر����س ال���ربن���ام���ج ت���ق���ري���را م�������س���ورا من 

ب���ل���دة ال���ع���ي�������س���اوي���ة ال���واق���ع���ة ����س���م���ال ���س��رق��ي 

ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة ا���س��ت�����س��اف ف��ي��ه احل����اج علي 

اأوام��ر  ا�ستلموا  ال��ذي  املقد�سين  اأح��د  عليان، 

االحتال  �سلطات  قبل  من  الأرا�سيهم  اإخ��اء 

تهجري  عملية  يف  قدما  للم�سي  �سعيه  �سمن 

وارا�سيهم. بيوتهم  الفل�سطينين من 

اج��������دادي  ار���������س  “هذه  ع����ل����ي����ان:  وق��������ال 

ا�سرائيل  تاأتي  ان  قبل  فيها  م��زروع  والزيتون 

على هذه الباد«.

هذه  م�سادرة  ق�سة  ان  اىل  التقرير  واأ�سار 

االرا�سي بداأت منذ عام 1968، وتبلغ م�ساحتها 

نحو 250 دومنا، وهي ملك لعدد من العائات 

امل���ق���د����س���ي���ة، ومت����ت����د ع���ل���ى امل�����داخ�����ل ال���غ���رب���ي 

العي�ساوية، ويقوم  وال�سمايل لقرية  واجلنوبي 

م�ست�سفى  ل�����س��ال��ح  ع��ل��ي��ه��ا  ب��ال��ب��ن��اء  االح���ت���ال 

هدا�سا اال�سرائيلي بهدف تو�سعته.

وحت������دث ع�����س��و جل���ن���ة امل���ت���اب���ع���ة يف ق��ري��ة 

ال���ع���ي�������س���وي���ة، حم���م���د اأب�������و احل���م�������س، خ���ال 

التقرير، قائا “ هناك اأبنية مقامة على هذه 

1948 متت م�سادرتها ومنع  االرا�سي قبل عام 

اإليها«. اأ�سحابها من الدخول 

وب���ن ال��ت��ق��ري��ر اأن ق��ري��ة ال��ع��ي�����س��وي��ة ال��ت��ي 

تعاين  للقد�س  ال�سرقي  اجلبل  �سفح  على  تقع 

على  املجحفة  االح��ت��ال  اج���راءات  من  الكثري 

االحتال  حلق  يف  �سوكة  وت�سكل  ال��ع��ام،  م��دار 

اأهلها. اال�سرائيلي ب�سبب �سمود 

والتقى الربنامج خال ات�سال فيديو عرب 

للدفاع  االهلية  اللجنة  ع�سو  ال�سناعي  القمر 

ع���ن اأرا����س���ي ال��ع��ي�����س��اوي��ة، ه���اين ال��ع��ي�����س��اوي، 

الدومنات  مئات  ت�سمل  امل�سادرة  ان  اأك��د  ال��ذي 

250 دومن����ا، م�����س��ريا اىل ان���ه مت  ول��ي�����س ف��ق��ط 

بناء م�ستوطنة التلة الفرن�سية على جزء منها 

غرب العي�ساوية وارا�سي �سعفاط.

واأ���س��ار اىل ان��ه مت��ت م�����س��ادرة ارا����س داخ��ل 

البلدة يوجد عليها مبان مقامة قبل عام 1948 

واجلامعة  ه��دا���س��ا  م�ست�سفى  تو�سعة  ب��ه��دف   ،

ال��ع��ربي��ة ع��ل��ى ج���زء م��ن��ه��ا، ومت و���س��ع الف��ت��ات 

ا���س��رائ��ي��ل  ل���دول���ة  “ملك  ب��ان��ه��ا  ت��ف��ي��د  ع��ل��ي��ه��ا 

اإليها«. ومينع الدخول 

ال  العي�ساوية  اأه��ايل  اإن  العي�ساوي  وا�ساف 

ي�ستطيعون البناء والتو�سع دون احل�سول على 

ب��ل��دي��ة االح��ت��ال،  ق��ب��ل  ت��راخ��ي�����س للبناء م��ن 

بالهدم بحجة  البيوت �ستبقى مهددة  الن هذه 

ال��ق��رى  ل��ه��ذه  ع���دم وج���ود خم��ط��ط��ات هيكلية 

اه��ايل ه��ذه القرى  ام��ام  واالح��ي��اء، ومل يبقى 

�سوى املطالبة ب� “ خمططات هيكلية« .

ل���ب���ل���دة  اجل������غ������رايف  امل�����وق�����ع  ان  واأو��������س�������ح 

اذ  م�ساعفة،  معاناة  عليها  فر�س  العي�ساوية 

ت��ق��ع ع��ل��ى ال�����س��ف��وح ال�����س��رق��ي��ة جل��ب��ل امل�����س��ارف 

بن  ربطه  املنوي  اال�ستيطاين  اخلط  يف  وتقع 

والقد�س،  ادوميم  معاليه  م�ستوطنات  جممع 

“اي ون”  ب��وج��ه خم��ط��ط  ل��وق��وع��ه��ا  ا���س��اف��ة 

ي��ع��ت��زم االح��ت��ال اقامته  ال���ذي  اال���س��ت��ي��ط��اين 

وال��ب��ن��اء ف��ي��ه خ���ال اأي�����ام، وي���ه���دف اإىل رب��ط 

اال�سرائيلية  واالأح���ي���اء  امل���دن  يف  امل�ستوطنات 

للقد�س. املجاورة 

وق�����ال ان����ه مت يف االآون�������ة االخ������رية ف��ر���س 

م�سروعات مثل احلديقة التوراتية بن الطور 

وال��ع��ي�����س��اوي��ة م��ا مي��ن��ع ال��ت��م��دد ال��ع��م��راين من 

ل�سالح  خالية  املنطقة  ه��ذه  على  االبقاء  اج��ل 

خم���ط���ط ال����رب����ط م����ع امل�������س���ت���وط���ن���ات. وا����س���ار 

ارا���س��ي  م��ن  االك��رب  الق�سم  ان  اىل  العي�ساوي 

 10500 ال��ب��ال��غ م�����س��اح��ت��ه��ا  ال��ع��ي�����س��اوي��ة  ب���ل���دة 

املنطقة )ج( اي �سمن حدود  دومن تقع �سمن 

حاليا  القائم  التقييم  ح�سب  الغربية  ال�سفة 

اق���رتح بع�س  ال��ت��ي  ت��ق��ع �سمن االح��ي��اء  وه���ي 

القد�س  عن  �سلخها  اال�سرائيلين  امل�سوؤولن 

ل��ت��خ��ف��ي��ف ال��ك��ث��اف��ة ال�����س��ك��ان��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة فيها 

اجلانب  ل�سالح  الدميوغرايف  التوازن  خلدمة 

اال�سرائيلي.

االنباط - عمان 

تنفيذا لتوجيهات جالة امللك عبداهلل الثاين 

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، اأوع��ز رئي�س هيئه 

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

اإىل  طبية  م�����س��اع��دات  قافلة  ب��اإر���س��ال  احلنيطي، 

جمهورية العراق ال�سقيقة ملجابهة جائحة كورونا.

وق���ال م��دي��ر امل�����س��رتي��ات ال��دف��اع��ي��ة يف ال��ق��وات 

ال��ع��رب��ي، العميد  امل�����س��ل��ح��ة االأردن����ي����ة - اجل��ي�����س 

اإن قافلة امل�ساعدات تتاألف  املهند�س ح�سام ح��داد، 

من خم�س �ساحنات حتتوي على جميع امل�ستلزمات 

الطبية امل�سنعة يف امل�سانع االأردن��ي��ة، حيث �سيتم 

مل�ساعدتهم يف  ال��ع��راق  يف  االأ���س��ق��اء  اإىل  اإر���س��ال��ه��ا 

مواجهة جائحة كورونا.

من جهته ثمن ال�سفري العراقي حيدر العذاري 

الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  جالة  بقيادة  االأردن  دع��م 

للعراق بتقدمي مثل هذه امل�ساعدات ل�سعبه الذي 

يعاين من اأو�ساع �سعبة.

االنباط - عمان 

اأ���س��در رئ��ي�����س ال��دك��ت��ور ع��م��ر ال����رزاز باغا 

وال���دوائ���ر  ال������وزارات  بتعطيل  يق�سي  ر���س��م��ي��ا، 

اأعمالها  العامة  والهيئات  واملوؤ�س�سات  الر�سمية 

مب��ن��ا���س��ب��ة ع��ي��د االأ���س��ح��ى امل���ب���ارك اع��ت��ب��ارا من 

للثاثن من متوز  املوافق  �سباح يوم اخلمي�س 

احلايل وحتى م�ساء يوم االثنن املوافق للثالث 

من اآب لعام 2020 .

وا�ستثنى الباغ الوزارات والدوائر الر�سمية 

خاف  عملها  طبيعة  تقت�سي  التي  واملوؤ�س�سات 

ذلك.

االنباط - عمان 

ق��ّرر جمل�س ال��وزراء يف جل�سته التي عقدها 

ام�س برئا�سة رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرّزاز 

تعين الدكتور ماأمون الدبعي اأميناً عاّماً لوزارة 

ح�سوله  بعد  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 

يف  املرت�ّسحن  جميع  بن  العامات  اأعلى  على 

امل�سابقة التي اأجريت مبوجب نظام التعين على 

الوظائف القيادّية.

وي��ح��م��ل ال��دب��ع��ي ال���دك���ت���وراه يف امل��ح��ا���س��ب��ة 

اململكة  يف  مان�س�سرت  ج��ام��ع��ة  م���ن  وال��ت��م��وي��ل 

امل����ّت����ح����دة، وامل���اج�������س���ت���ري يف ال���ع���ل���وم االإداري��������ة 

)MBA( / واملحا�سبة من اجلامعة االأردنّية، 

من  اأع��م��ال  واإدارة  املحا�سبة  يف  والبكالوريو�س 

اجلامعة االأردنية.

عمان  جامعة  لرئي�س  نائباً  الدبعي  وع��م��ل 

االأهلية، وعميداً لكلية العلوم االإدارية باجلامعة، 

لل�سوؤون  االأردن��ّي��ة  اجلامعة  لرئي�س  وم�ساعداً 

ل��رئ��ي�����س دي����وان املحا�سبة  امل��ال��ّي��ة، وم�����س��ت�����س��اراً 

جمل�س  يف  وع�سواً  واال�ستثمار،  املالّية  لل�سوؤون 

التعليم العايل؛ باالإ�سافة اإىل العديد من املواقع 

االإدارّي��ة واالأكادميّية يف جمل�س التعليم العايل 

وعدد من اجلامعات االأردنّية.

على �سعيد اآخر، قّرر جمل�س الوزراء املوافقة 

اإدارة  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ا�ستقالة  على 

امل�ساهمات احلكومّية مهّند �سحادة.

االنباط - عمان 

القي�ادة  ف�ي  م�س�وؤول  ع�س�كري  م�س�در  �سرح 

العام�ة للق�وات امل�س�لحة االأردنية - اجل�ي�س العرب�ي 

ن�وع  م�ن  امللك�ي  اجل�و  �س�اح  ط�ائرات  اإح�����دى  اأن 

باك هوك تعر�ست ام�س الثاثاء اإىل عطل فني 

اإىل  اأدى  ما  تعب�وي  ع�سكري  مت�رين  تنفيذ  اأثناء 

هبوطها ا�س���طرارياً ف���ي اأح���د مي���ادين الت���دريب 

املخ�س�سة.

ت�سري  االأول��ي��ة  التحقيقات  اأن  امل�سدر  واأو���س��ح 

اإىل اأن العطل الفني مرتبط بانعدام الروؤية ب�سبب 

الغبار الكثيف، ول�م ين�تج ع�ن احل�ادث اأية اإ�س�ابات 

ب�ن امل�س�اركن ف�ي التم�رين، واقت�س�ر احل�ادث عل�ى 

اأ�سرار مادية بالطائرة فقط.
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الملك يؤكد أهمّية االستفادة من الفرص السياحية والزراعية والتصنيع بالشوبك
شّدد خالل زيارته للواء الشوبك على ضرورة تنويع المنتج السياحي 

وجه الحكومة لتوفير مصادر مائية للمزارعين وفرص لتسويق منتجات سيدات المجتمع المحلي

فتح المطارات تدريجيا بالنصف االول من اب
العضايلة: تخفيض عدد أعضاء مجالس اإلدارة بالشركات المملوكة للحكومة من 9 إلى 5

االنباط - ال�شوبك 

�أّك������د ج���ال���ة �مل���ل���ك ع���ب���د�هلل �ل���ث���اين �أه��م��ي��ة 

اال���س��ت��ف��ادة م���ن ال��ف��ر���ص ال�����س��ي��اح��ي��ة وال��زراع��ي��ة 

�ل�شوبك،  ل��و�ء  بها  يتمتع  �لتي  �ملحلي  و�لت�شنيع 

مبا ي�شهم يف تنمية �ملجتمع �ملحلي وتوفري فر�ص 

عمل.

و�شّدد جالته، خال زيارته �إىل لو�ء �ل�شوبك 

�م�ص �لثاثاء، ولقائه ممثلني عن �ملجتمع �ملحلي، 

على �شرورة تنويع �ملنتج �ل�شياحي خا�شة ما ُيعرف 

�ملثلث  م��ع  �ل��ل��و�ء  ورب���ط  �ملغامر�ت”،  ب�”�شياحة 

�لذهبي )�لعقبة وو�دي رم و�لبرت�(، لإثر�ء جتربة 

�ل�شائح وخدمة �ملجتمع �ملحلي.

ووجه جالته �ملعنيني �إىل و�شع خطة تنفيذية 

و��شحة �ملعامل للم�شاريع �ل�شياحية يف �للو�ء، مبيناً 

�أهمّية تطوير �لبنية �لتحتية ل�شتقطاب �ل�شياحة 

�خلارجية.

بالرتويج  �ل��ق��ي��ام  �أه��م��ي��ة  �إىل  جالته  و�أ����ش���ار 

للو�ء د�خلياً وخارجياً، كونه يتمتع مبيز�ت جاذبة 

م��ت��ن��وع��ة ك��ب��اق��ي �مل��ن��اط��ق �ل�����ش��ي��اح��ي��ة، د�ع���ي���اً �إىل 

�ل�شتفادة من �لربنامج �لوطني للت�شغيل �لذ�تي 

“�نه�ص” لإقامة م�شاريع �شغرية تخدم �ل�شياحة 
وتطيل مدد �إقامة �ل�شياح.

ولفت �إىل �أهمية ترجمة �لأفكار �لتي يطرحها 

�أر���ص  على  ��شتثمار�ت  �إىل  �ملحلي  �ملجتمع  �أب��ن��اء 

�لأول��وي��ات  �ملتابعة وحتديد  �أهمية  �ل��و�ق��ع، مبيناً 

لتحقيق �لهدف �ملن�شود، قائًا �إن �شر �لنجاح يكمن 

يف �ملتابعة.

م�شادر  توفري  �إىل  �حلكومة  جالته،  ووج���ه 

�أهمية  �إىل  و�أ���ش��ار  �ملنطقة.  يف  للمز�رعني  مائية 

ت��ط��وي��ر �ل������روة �ل���زر�ع���ي���ة و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى زي����ادة 

�لعتماد على �ملياه �مل�شتخرجة من �لآبار �ملنت�شرة 

يف �ملنطقة، موؤكد�ً �شرورة دعم �ل�شناعات �خلفيفة 

�لتي ت�شاهم يف م�شاعدة �ملجتمع.

وخال �للقاء، قدمت وزي��رة �ل�شياحة و�لآث��ار 

جم��د ���ش��وي��ك��ة، ع��ر���ش��ا �أو���ش��ح��ت ف��ي��ه �أن �ل����وز�رة 

تعمل على �أن يكون �للو�ء مركز� �إقليميا ل�شياحة 

�مل�شار�ت و�ملغامر�ت، بتاأهيل �لبنية �لتحتية وتنويع 

�ملنتج �ل�شياحي وتدريب �ملجتمعات �ملحلية، �إ�شافة 

�أنه يوجد برنامج  �إىل �لت�شويق و�لرتويج، مبينة 

تنفيذي و��شح بهذ� �خل�شو�ص.

وق����دم م��دي��ر ���ش��ن��دوق �مل��ل��ك ع���ب���د�هلل �ل��ث��اين 

�ل�شركة  �إيجاز� حول دور  للتنمية �شائب �حل�شن 

�لأردنية لإحياء �لرت�ث، �لتي تعد �إحدى مبادر�ت 

�ل�شندوق، يف تطوير �ملنتج �ل�شياحي يف �ململكة من 

�إث��ر�ء جتربة �ل�شياح، عرب تنظيم عرو�ص  خ��ال 

جت�شيد  و�إع����ادة  �ل�شياحية،  �ملناطق  يف  وفعاليات 

يف  �لأردن  على  تعاقبت  �ل��ت��ي  �لتاريخية  �حل��ق��ب 

مناطق �لبرت� وو�دي رم و�أم قي�ص و�ل�شوبك.

ولفت �إىل �أن �ل�شركة ت�شاهم يف حتقيق �لتنمية 

وخلق  �ملحافظات،  يف  و�لقت�شادية  �لجتماعية 

�لع�شكريني  للمتقاعدين  م�شتد�مة  عمل  فر�ص 

وبناء  و�لتدريب  �مل�شتهدفة،  �ل�شياحية  �ملناطق  يف 

�لقدر�ت برفد �لكادر باملهار�ت �ل�شرورية وتنظيم 

دور�ت متخ�ش�شة يف مهار�ت �لتو��شل و�أ�شا�شيات 

و�ل�شر�كة  و�لت�شبيك  وغريها،  �لإجنليزية  �للغة 

مع �لقطاعني �لعام و�خلا�ص و�ملجتمعات �ملحلية.

�أن �ل�شركة  �أو���ش��ح  �ل�����ش��وب��ك،  وح���ول م�����ش��روع 

�ملغامر�ت  ل�شياحة  �أوليا  ط��ورت خمططا �شموليا 

يف �ل�شوبك، بالتعاون مع وز�رة �ل�شياحة و�لآث��ار، 

فعاليات  وتوفري  �لز�ئر  �إقامة  مدة  �إطالة  بهدف 

متنوعة وربط �للو�ء باملو�قع �ل�شياحية �ملحيطة، 

�مل�شار�ت  �شياحة  �ملنتج �شريكز على  �أن  �إىل جانب 

و�لكهوف  �جلوية  و�لريا�شات  و�ملغامر�ت  �لبيئية 

و�لأنفاق.

و�أعرب ممثلو �ملجتمع �ملحلي، خال �للقاء، عن 

تقديرهم جلالة �مللك على نهجه �لتو��شلي مع 

�أبناء وبنات �لأردن، وحر�شه على �ل�شتماع �إليهم 

و�لوقوف على �حتياجاتهم. و�أ�شادو� بالتوجيهات 

كورونا،  �لت�شدي لنت�شار  �شاأنها  �لتي من  �مللكية 

و�حلد من تد�عياته، ف�شا عن �لتعاون و�لتن�شيق 

ب��ني خم��ت��ل��ف م��وؤ���ش�����ش��ات �ل���دول���ة خ���ال �لأزم�����ة، 

�أهمية �ل�شتفادة من �لتجربة بهدف  �إىل  لفتني 

�لتنمية يف خمتلف �ملجالت.

ودعو� �إىل �شرورة جذب �ملزيد من �ل�شتثمار�ت 

�ملتعلقة  وتلك  و�ل�شناعية،  و�ل�شياحية  �لزر�عية 

ن�شبة  ع��م��ل وتخفيف  ف��ر���ص  ل��ت��وف��ري  ب��ال��ط��اق��ة، 

ذلك  �أن  موؤكدين  �لإن���اث،  بني  �لبطالة خ�شو�شاً 

يعاين  �ل��ت��ي  �ل�شكان  ه��ج��رة  عملية  م��ن  �شيخفف 

منها �للو�ء.

للقو�ت  �لتنموي  �ل���دور  تعزيز  �أهمية  و�أك���دو� 

لتطوير  �ل��ع��رب��ي  – �جل��ي�����ص  �لأردن���ي���ة  �مل�شلحة 

�أهمية و�شع  �إىل  و�أ���ش��ارو�  �للو�ء.  �ل�شتثمار�ت يف 

من  به  يتمتع  ملا  �ل�شياحية،  �خلارطة  على  �للو�ء 

ميز�ت جاذبة، مطالبني باإن�شاء م�شار بطول 100 

كيلو مرت، لربط حممية �شانا مبحمية �لبرت� عرب 

جبال و�أودية �ل�شوبك، و�إقامة متنزهات وم�شار�ت 

بيئية، و�شرورة ترميم قرية �أبو خمطوب لت�شبح 

معلماً يق�شده �ل�شياح.

للمناطق  �لتحتية  �لبنية  تعزيز  �أن  و�أ���ش��اف��و� 

�لعمد  و�أم  �لغربي  �ملطل  منطقتي  يف  �ل�شياحية 

ب�شيار�ت  وت��زوي��ده  �ل�شوبك  زو�ر  مركز  وتطوير 

�لر�مية  �جل��ه��ود  وت��دع��م  �أول��وي��ة،  تعترب  كهرباء، 

�إىل  �إقامتهم. كما دعو�  �ل�شياح ومدد  لزيادة عدد 

تطوير كلية �ل�شوبك �جلامعية، وفتح تخ�ش�شات 

تقنية فيها، لتوفري فر�ص عمل لل�شباب.

كما �أعربو� عن تقديرهم ملو�قف جالة �مللك 

وحماية  �لفل�شطينية،  �لق�شية  ع��ن  �ل���دف���اع  يف 

�مل��ق��د���ش��ات �لإ���ش��ام��ي��ة و�مل�����ش��ي��ح��ي��ة يف �ل��ق��د���ص، 

وم�����ش��اع��ي��ه �ل����دوؤوب����ة م���ن �أج����ل خ��دم��ة �لق�شايا 

�لأردن  م��وق��ف  مثمنني  و�لإ���ش��ام��ي��ة،  �ل��ع��رب��ي��ة 

�لر�ف�ص لأي �إجر�ء �إ�شر�ئيلي �أحادي �جلانب ل�شم 

�أر��ص يف �ل�شفة �لغربية.

و��شتملت زيارة جالة �مللك �إىل لو�ء �ل�شوبك، 

ع��ل��ى ج��ول��ة يف رك���ن ل��ع��ر���ص �مل��ن��ت��ج��ات �ل��ي��دوي��ة 

ل�شيد�ت �ملجتمع �ملحلي يف فندق مونرتيال �لتابع 

لحتاد جمعيات قرى �ل�شوبك �ل�شياحية.

و��شتمع جالة �مللك �إىل �يجاز قدمته �شيد�ت 

�شمن  �ملنتجات  ه��ذه  ت�شنيع  على  �لقائمات  م��ن 

�مل��رخ�����ش��ة، و�ل��ت��ي ت�شمنت حرفا  �مل��ن��زل��ي��ة  �مل��ه��ن 

يدوية، و�شناعة �ل�شماغ، ومنتجات غذ�ئية، حيث 

ثمن جالته دوره��ن وجهودهن يف دع��م وترويج 

�ملنطقة �شياحياً.

ووجه جالة �مللك �حلكومة �إىل متكني �شيد�ت 

�ملجتمع �ملحلي يف �للو�ء، من خال توفري فر�ص 

لت�شويق منتجاتهن.

وتفقد جالة �مللك، خال �لزيارة، مركز زو�ر 

�إيجاز  �إىل  جالته  ��شتمع  حيث  �ل�شوبك،  قلعة 

قدمه مدير عام د�ئ��رة �لآث��ار يزيد عليان، �أو�شح 

فيه �أن د�ئ��رة �لآث��ار و�شعت خطة خم�شية لإع��ادة 

�إىل  �إ���ش��اف��ة  بتاريخها،  يليق  مب��ا  �لقلعة،  ترميم 

وجود خطط لتو�شعة مركز �لزو�ر، حتى ي�شتطيع 

تاأهيل  على  ع��اوة  �لكهربائية،  �ل�شيار�ت  توفري 

�لطرق �ملوؤدية �إىل �لقلعة.

�إىل وج���ود ع��دة م�شاريع لإع����ادة كتابة  و�أ���ش��ار 

ورب��ط ذلك  �إر���ش��ادي��ة،  �ملكان وو�شع لوحات  ق�شة 

بامل�شار�ت �لبيئية وم�شار�ت �لتحدي، ملا يتمتع به 

لو�ء �ل�شوبك من طبيعة خابة.

ور�ف��ق جالة �مللك يف �لزيارة، رئي�ص �لديو�ن 

�مللكي �لها�شمي، وم�شت�شار جالة �مللك لات�شال 

لل�شيا�شات  �مل��ل��ك  ج��ال��ة  وم�شت�شار  و�لتن�شيق، 

و�لإعام، وحمافظ معان.

االنباط - عمان 

ق��ال وزي��ر �ل��دول��ة ل�شوؤون �لإع���ام �أجم��د عودة 

جل�شته  خ��ال  ق��رر  �ل����وزر�ء  جمل�ص  �إن  �لع�شايلة 

عمر  �لدكتور  �ل����وزر�ء  رئي�ص  برئا�شة  عقدت  �لتي 

�لرز�ز �م�ص، تخفي�ص عدد �أع�شاء جمال�ص �لإد�رة 

يف جميع �ل�شركات �ململوكة بالكامل للحكومة من 9 

�إىل 5 �أع�شاء.

و�أو�����ش����ح �ل��ع�����ش��اي��ل��ة خ����ال م���وؤمت���ر �شحفي 

م�شرتك، �أن هذ� �لقر�ر ياأتي ��شتمر�ر�ً لاإجر�ء�ت 

�حلكومّية �ملتخذة لتنفيذ م�شروع هيكلة موؤ�ّش�شات 

�لهدر،  �لإنفاق، ووقف  �لعام، بهدف �شبط  �لقطاع 

وتر�شيق �لأد�ء. وبني �أن عدد �أع�شاء جمال�ص �لإد�رة 

�شركة   22 ميثلون  ع�شو�ً   142 بلغ  �لتخفي�ص  قبل 

مملوكة للحكومة بالكامل )منها �شركة دون جمل�ص 

�إد�رة �أ�شًا(، و�شينخف�ص �لعدد بعد هذ� �لقر�ر �إىل 

100، �أي �أّن ن�شبة �لتخفي�ص تقارب �لثلث.

حركة  �أوق����ف  �لأردن  �أن  �إىل  �لع�شايلة  ول��ف��ت 

�آذ�ر   17 ب��ت��اري��خ  للم�شافرين  �ل��ت��ج��اري  �ل���ط���ري�ن 

كاإجر�ء حلماية �ملو�طنني و�حلد من �نتقال �لعدوى 

�خل��ارج��ي��ة، م��وؤك��د� �أن ه��ذ� �لإج����ر�ء �أث��ب��ت فعاليته 

حلماية  �ل�شريعة  و�ل�شتجابة  �لتحرك  مرحلة  يف 

�ملو�طنني و�ل�شحة �لعامة و�شبط �لعدوى، بدليل 

�أرقام �لإ�شابات بكورونا �مل�شجلة يف �ململكة.

و�����ش���ار �إىل �أن����ه ورغ����م ت��وق��ف �ل���ط���ري�ن، على 

وتنفيذ�  �حلكومة  حر�شت  �ملا�شية،  �لأ�شهر  م��د�ر 

لتوجيهات جالة �مللك عبد�هلل �لثاين على �شرعة 

�إط���اق و�إد�م����ة �آل��ي��ة ل��ع��ودة �لأردن��ي��ني م��ن �خل��ارج، 

باإجر�ء�ت ووترية ت�شمن �لوقاية و�شبط �لعدوى، 

خال  م��ن  �ل�شحية،  �ملنظومة  �إم��ك��ان��ات  وت��ر�ع��ي 

�ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى �أع�����د�د جم��م��وع��ات �ل��ع��ائ��دي��ن من 

�ملو�طنني و�لإ�شابات �ملتوقعة �شمنهم.

كما ��شار �لع�شايلة �إىل �أن فتح �ملطار�ت و�ل�شماح 

ب��ح��رك��ة �ل�شفر و�ل���ط���ري�ن وف���ق ���ش��و�ب��ط ه��و من 

لها  �مل�شار  �خلطورة”  “معتدلة  مرحلة  �إج����ر�ء�ت 

وم�شفوفة  �لقطاعات  فتح  خطة  يف  �لأزرق  باللون 

�أعلنتها �حلكومة  �لتي  �لتعامل مع كورونا  مر�حل 

يف 4 حزير�ن �ملا�شي، و�لتي ت�شري �إىل �أن ��شتئناف 

�ل�شفر يتم وفق معايري ت�شعها وز�رة �ل�شحة، وجلنة 

�لأوبئة وخلية �لأزمة.

ولفت �إىل �أن �لتو�شل لفتح �ملطار�ت جاء نتيجة 

�حلكومية  �جل��ه��ات  م��ن  �لعديد  بها  قامت  جلهود 

و�ل�شياحة  و�ل��ن��ق��ل،  �ل�شحة،  ووز�ر�ت  و�لر�شمية، 

و�خل��ارج��ي��ة، وجل��ن��ة �لأوب���ئ���ة وخ��ل��ي��ة �لأزم�����ة �لتي 

�ملعنية  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات  ت�شم ممثلني عن جميع 

�أن  �إىل  �لع�شايلة  و�أ���ش��ار  وتبعاتها.  ك��ورون��ا  ب��اأزم��ة 

عملية �لفتح �لتدريجي للمطار�ت وحركة �لطري�ن 

ت�شتند ملحورين: �لأول يتمثل بتحديد �لدول �لتي 

ميكن �ل�شفر منها و�إليها يف هذه �ملرحلة وفق نظام 

�أن هذ�  م��وؤك��د�  ل��ل��دول،  �لوبائية  �حل��ال��ة  لت�شنيف 

�لنظام يعد نقطة �لنطاق يف منظومة �لعمل.

�لأوب��ئ��ة  وجل��ن��ة  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 

ل��ل��دول،  �لوبائية  �حل��ال��ة  لت�شنيف  نظاماً  و�شعتا 

و�أفرزتا قو�ئم للدول بح�شب �حلالة �لوبائية فيها: 

وب��ائ��ي��ة جيدة  �ل��ت��ي تتمتع بحالة  �خل�����ش��ر�ء وه���ي 

م�شابهة لاأردن �أو �أف�شل، ويكون �ل�شفر منها و�إليها 

�أ�شهل من حيث متطلبات �حلجر، و�ل�شفر�ء �لتي 

�لإج���ر�ء�ت  من  �ملزيد  و�إليها  منها  �ل�شفر  يتطلب 

�لوقائية، و�حلمر�ء �لتي يخ�شع �ل�شفر منها و�إليها 

ملتطلبات �شحية ووقائية �إ�شافية.

يت�شمن جمموعة  �ل��ث��اين  �مل��ح��ور  �ن  و����ش��اف، 

�مل��ت��ط��ل��ب��ات و�لإج�������������ر�ء�ت �ل�����ش��ح��ي��ة و�ل���وق���ائ���ي���ة 

و�لتنظيمية �لتي حتكم �مل�شافر و�لز�ئر، من حلظة 

ل����اأردن  �ل��و���ش��ول  وح��ت��ى  لل�شفر  �لتح�شري  ب���دء 

وذل����ك حل��م��اي��ة �شحته، و�شحة  �مل���ط���ار،  وم���غ���ادرة 

�ملتعاملني م��ع��ه، و�حل���د م��ن و���ش��ول �ل��ع��دوى من 

�خلارج لاأردن. و�أكد �أن فتح �ملطار�ت وحركة �ل�شفر 

تعد خطوة �أوىل و�شرورية ت�شمح لنا �لبدء بتن�شيق 

ثنائي مع دول �لقائمة �خل�شر�ء لت�شيري �لرحات 

تعمل  �حل��ك��وم��ة  �أن  �إىل  م�شري�  �لأردن،  و�إىل  م��ن 

�آب  على ت�شيري �لرحات خال �لن�شف �لأول من 

�لقادم، �إذ� ما متكنت من ��شتكمال �لتن�شيق �لثنائي 

�لإج���ر�ء�ت  �ل��دول وتاأكيد مو�فقتها على  مع ه��ذه 

�ملتبعة، و�لتفاق على �لتعامل باملثل من حيث هذه 

فتح  ��شتمر�ر  �ن  �إىل  �لع�شايلة  ون��وه  �لإج�����ر�ء�ت. 

�ملطار�ت وحركة �لطري�ن �شيخ�شع لتقييم م�شتمر 

وت��ق��دي��ر خل��ط��ورة �حل��ال��ة �ل��وب��ائ��ي��ة، وي��ت��م تعديله 

�حل��ال��ة  م�����ش��ت��ج��د�ت  بح�شب  ت�شييقاً  �أو  تو�شيعا 

�لوبائية د�خلياً يف �لأردن، و�أي�شاً يف �لدول �مل�شموح 

�ل�شفر منها و�إليها.

وج���دد وزي���ر �ل��دول��ة ل�����ش��وؤون �لإع����ام �لتاأكيد 

�أولوية �حلكومة  �أن عودة �لأردنيني هي د�ئماً  على 

�لأوىل، م�شري� �إىل �أن �إعان �ليوم �شيتيح لاأردنيني 

�ل��ع��ودة  �ل��ق��ائ��م��ة �خل�������ش���ر�ء  �مل��ت��و�ج��دي��ن يف دول 

�خل�شر�ء  �ل���دول  وحت��دي��د�ً  �أك���رب،  بي�شر  للمملكة 

�لتي بينها وبني �لأردن رحات مبا�شرة، �إ�شافة �إىل 

�لأردنيني من  �ل�شتمر�ر بزيادة عدد رحات عودة 

دول �أخرى خارج �لقائمة �خل�شر�ء، وفق متطلبات 

�حلجر و�لوقاية �ل�شحية �ملعمول بها.

�إذ�  ح��ول  �ل�شحفيني  �أح���د  ���ش��وؤ�ل  على  رده  ويف 

كان هناك تغيري على �ملوقف �لردين من �لق�شية 

�لفل�شطينية، �أكد �لع�شايلة �أن رئي�ص �لوزر�ء �أو�شح 

�لربيطانية  �لغارديان  مقابلته مع �شحيفة  خال 

�أن خيار �لأردن هو حل �لدولتني، دولة فل�شطينية 

م�شتقلة عا�شمتها �لقد�ص �ل�شرقية. وحتدى رئي�ص 

�إ�شر�ئيل  ك��ان��ت  �إذ�  �لع�شايلة-  بح�شب   - �ل����وزر�ء 

تقبل ب��دول��ة و�ح���دة دمي��ق��ر�ط��ي��ة، بعيد� ع��ن خيار 

�أخذ عناوين  �أن �لبع�ص  �إىل  حل �لدولتني، م�شري� 

�أن  �ل�شحيح، وم�شدد� على  �شياقها  �ملقابلة يف غري 

ق��ر�ر�ت  ومن�شجم مع  وو����ش��ح  ثابت  �لأردن  موقف 

�ل�شرعية �لدولية.

خالل ندوة بعنوان »الصحف، مقترحات 
تطرح تحت الورقية.. محاولة للنهوض« 

السعايدة: صحيفة لم يقبل أي بنك منحها 
سلفة والطراونة للمسؤولين: خففوا تغريداتكم

الجغبير: نهاية الصحف الورقية 
بعهد حكومة الرزاز  

4 استيضاحات للنائب العام و2 
لمكافحة الفساد بحزيران 

سيف: 450 مليون حجم االيرادات 
المفقودة بقطاع الطيران محليا
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�أج��م��ع روؤ���ش��اء حت��ري��ر �شحيفة �ل����ر�أي ر�ك��ان 

�ل�����ش��ع��اي��دة وو���ش��ح��ي��ف��ة �ل��غ��د م��ك��رم �ل��ط��ر�ون��ة 

وم���دي���ر ه��ي��ئ��ة �ل��ت��ح��ري��ر يف ���ش��ح��ي��ف��ة �لأن���ب���اط 

ح�شني �جلغبري، �أن ل جميب من �حلكومة على 

�أزم��ة  تو�جهة  �لتي  �ليومية  �ل�شحف  ��شتغاثات 

خانقة.  

ن��دوة يف  �لثاثة، خ��ال  �ل�شحفيون  ورف�����ص 

مقرتحات  “�ل�شحف،  ب��ع��ن��و�ن  ���ش��وم��ان  منتدى 

للنهو�ص”  حم���اول���ة  �ل����ورق����ي����ة..  حت���ت  ت���ط���رح 

�إىل �لنظر لتجارب دول  م��ربر�ت �لهيكلة، د�عني 

ك���ربى دع��م��ت �ل�����ش��ح��ف �ل��ورق��ي��ة م��ع��ان��ات��ه��ا من 

تد�عيات �قت�شادية لكورونا.  

دون  �ل�����ش��ح��اف��ة  �أن  �ل�����ش��ع��اي��دة  و�����ش���ت���غ���رب 

ت�شتفد من دعم �شندوق  �لأخ��رى مل  �لقطاعات 

همة وطن، بل �أن �شحيفة مل ي�شمها مل يقبل �أي 

�ل�شهرين  رو�ت��ب  لدفع  بنكية  �شلفة  بنك منحها 

�ملا�شيني للعاملني فيها.  

بدوره، طالب �لطر�ونة، �مل�شوؤولني �حلكوميني 

بالتخفيف من �ندفاعاتهم جتاه �لتغريد�ت على 

ن�شر  �لج��ت��م��اع��ي على ح�شاب  �ل��ت��و����ش��ل  م��و�ق��ع 

�خبار متكاملة حتد من فر�ص �لتاأويل و�لتحريف 

ملعلومة يتم �ختز�لها بتغريدة.  

�ملتحدثني  بني  ت�شاوؤماً  �لأك��ر  ك��ان  �جلغبري 

�لورقية يف عهد  �ل�شحف  نهاية  تكون  �أن  وتوقع 

حد  �أمل” على  ب��ارق��ة  “فا  �حل��ال��ي��ة،  �حلكومة 

تعبريه.
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��شتي�شاحات  مبر�جعة  �ملكّلف  �لفريق  عقد 

وزي��ر  برئا�شة  �لث��ن��ني  �جتماعاً  �ملحا�شبة  دي���و�ن 

�ل��ّدول��ة ل�����ش��وؤون رئ��ا���ش��ة �ل����وزر�ء �شامي �ل���د�وود 

�ملا�شي  حزير�ن  ل�شهر  �ملوّثقة  �ملخالفات  ملناق�شة 

وت�شويبها.

وك�شف �لد�وود عن ت�شجيل 24 خمالفة ل�شهر 

حزير�ن �ملا�شي، وهو �أعلى عدد يتّم ت�شجيله من 

ب��دء�ً  �ل�شهرّية  �ملر�جعة  نهج  ب��دء  منذ  �ملخالفات 

من �لعام.

�ل��دك��ت��ور عمر  �ل�����وزر�ء  �أّن رئ��ي�����ص  �إىل  ول��ف��ت 

�ل����رّز�ز و�ف���ق على تن�شيب �ل��ف��ري��ق ب��اإح��ال��ة �رب��ع 

�إىل  �ل���ع���ام وخم��ال��ف��ت��ني  �ل��ن��ائ��ب  �إىل  خم��ال��ف��ات 

بقّية  وت�شويب  �لف�شاد  ومكافحة  �لنز�هة  هيئة 

�ملخالفات وفق �إجر�ء�ت �إد�رّية ومالّية.

�لتي مّت  �أّن �ملخالفات �لأرب��ع  �ل��د�وود  و�أو�شح 

حتويلها �إىل �لنائب �لعام تتّعلق �إحد�ها باختاف 

تفا�شيل �لبيانات �جلمركّية ملركبة عن �ملو��شفات 

�حلقيقّية لها، من حيث نوعها و�شنفها وقيمتها 

�جلمركّية وقيمة �حت�شاب �لر�شوم عليها، م�شري�ً 

�أي�����ش��اً مب��خ��اط��ب��ة �جل��ه��ات  ق���ام  �ل��ف��ري��ق  �أّن  �إىل 

ة باتخاذ ما يلزم حل�شر �حلالت �مل�شابهة  �ملخت�شّ

و�إحالتها �إىل �لق�شاء .

�لنائب  �إىل  �أح��ي��ل��ت  �ل��ت��ي  �ل��ث��ان��ي��ة  �أّن  وت��اب��ع 

لدى  �ملقبو�ص  �ملبلغ  يف  فرق  بوجود  تتعّلق  �لعام 

عن  �حل��ك��وم��ّي��ة  �مل�شت�شفيات  �أح���د  يف  �ملحا�شبني 

�ملوّثق يف �ل�شجّات �لر�شمّية، و�لثالثة مبخالفات 

م��ال��ّي��ة و���ش��ب��ه��ات ب�����ش��رف م��ب��ال��غ و�إت�����اف ل���و�زم 

و�أثاث يف �إحدى �ملد�ر�ص �حلكومّية خافاً لأحكام 

�لأنظمة و�لتعليمات، فيما تتعّلق �لر�بعة ب�شبهات 

يف تنفيذ �أ�شغال يف �إحدى �لبلدّيات ب�شكل خمالف 

لاأنظمة و�لتعليمات.

�إحالتهما  �للتني مّتت  �ملخالفتني  وبخ�شو�ص 

�إىل هيئة �لنز�هة ومكافحة �لف�شاد، ك�شف �لد�وود 

زي��ادة  تعوي�شات  مبالغ  ب�شرف  تتعّلق  �لأوىل  �أّن 

لتّجار يف �إحدى بلدّيات �ململكة عن �لن�شبة �ملقّررة 

ومّت حتويلها �إىل �لهيئة بتن�شيب من وزير �لإد�رة 

�شبهات يف جتديد  فتت�شّمن  �لثانية  �أّم��ا  �ملحلّية، 

�لزيتون  و�أ�شجار  حقول  تاأجري  ت�شمني  �تفاقّية 

من �أر��شي �خلربة �ل�شمر�.

�أّن ب��ق��ّي��ة �مل��خ��ال��ف��ات ت��ت�����ش��ّم��ن ���ش��رف  وب����نّي 

م��ك��اف��اآت و�إن���ف���اق م��ب��ال��غ م��ال��ّي��ة دون وج���ه ح���ّق، 

بالإ�شافة �إىل خمالفات �إد�رّي��ة مّت �تخاذ ما يلزم 

وفقاً  عليها  �ملرتّتبة  �ملبالغ  و����ش��رتد�د  لت�شويبها 

لاأنظمة و�لتعليمات.
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ت��وق��ع وزي���ر �ل��ن��ق��ل، �ل��دك��ت��ور خ��ال��د �شيف، 

و����ش���ول ح��ج��م �لإي��������ر�د�ت �مل��ف��ق��ودة يف ق��ط��اع 

�لطري�ن حمليا �إىل 450 مليون دينار مع نهاية 

�ل��ع��ام �حل���ايل وف���ق �مل��وؤ���ش��ر�ت و�لإح�����ش��ائ��ي��ات 

�ملعنية، وبلوغ خ�شائر �شركات �لطري�ن �ملحلية 

زهاء 150 مليونا، موؤكد� �أن �لأرقام و�خل�شائر 

حتى  �ل��ط��ري�ن  ح��رك��ة  على  باعتمادها  تتغري 

نهاية �لعام �حلايل.

�شيف، يف موؤمتر �شحفي م�شرتك يف  وقال 

�لدولة  وزي��ر  جانب  �إىل  �م�ص  �ل���وزر�ء  رئا�شة 

ل�������ش���وؤون �لإع�������ام ووزي������ر �ل�����ش��ح��ة، وم��دي��ر 

جمل�ص  ورئ��ي�����ص  �ل�شياحة  تن�شيط  هيئة  ع��ام 

م���ف���و����ش���ي ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م �ل����ط����ري�ن �مل�����دين، 

وع��ق��د ل���اإع���ان ع��ن �آل��ي��ة �ل��ف��ت��ح �ل��ت��دري��ج��ي 

ل��ل��م��ط��ار�ت و����ش��ت��ئ��ن��اف ح��رك��ة �ل���ط���ري�ن، �إن 

تتو��شل  �مل��غ��رتب��ني  و���ش��وؤون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 

�لتو�فق و�لتفاق  لغايات  �لدول �خل�شر�ء  مع 

�لطرفني،  ك��ا  م��ن  �ل��ط��ائ��ر�ت  ��شتقبال  على 

م�����ش��ي��ف��ا �أن ق����ر�ر ف��ت��ح �مل���ط���ار�ت و����ش��ت��ئ��ن��اف 

�حلركة �جلوية ل يعتمد على �لو�شع �لوبائي 

حالة  ع��ل��ى  �أي�����ش��ا  يعتمد  ب��ل  ف��ق��ط  �ململكة  يف 

�لدول �لأخرى.

و�أكد �أن فتح �ملطار�ت �شيكون ب�شكل متدرج 

قابلة  وه���ي  ب��ان��ت��ظ��ام  �لعملية  تقييم  و���ش��ي��ت��م 

ل��ل��ت��غ��ي��ري، م���وؤك���د� �أن �لأول����وي����ة ه���ي ���ش��ام��ة 

خمتلفة  �شتكون  �مل�شافر  رحلة  و�أن  �لأردن��ي��ني 

ن�شعى لأن  �إجر�ء�ت جديدة. وقال  و�شيتخللها 

�لأ�شبوع  يف  �خل�شر�ء  �ل��دول  مع  �ملطار  ُيفتح 

�مل��ط��ار  ف��ت��ح  ق����ر�ر  �أن  م���وؤك���د�  �آب،  م���ن  �لأول 

يعتمد على جاهزية �لدول �لأخرى.

و�أك����د ���ش��ي��ف �أن �ل��ن��ق��ل �جل���وي ه��و حم��رك 

�أن  هو  �لأه��م  لكن  و�لقت�شاد،  للنمو  �أ�شا�شي 

�أن  �إىل  لفتا  �لوباء،  على  �ل�شيطرة  يف  ن�شتمر 

ب�شكل  به  �لعمل  عودة  تعني  ل  �لطري�ن  عودة 

طبيعي كما عهدناه.

قبل  �تباعها  �ل��و�ج��ب  �لإج����ر�ء�ت  و�أو���ش��ح 

ال�سفر.

�ل��ت��ذ�ك��ر ل��ن تكون  �أ���ش��ع��ار  �إن  ���ش��ي��ف  وق���ال 

لكن  �شابقا  عرفناها  �لتي  �لأ�شعار  عن  بعيدة 

يف  دور�  يلعبان  قد  و�لطلب  �لعر�ص  عن�شري 

�لأ�شعار. حتديد 

هيئة  مفو�شي  جمل�ص  رئي�ص  �أك��د  ب���دوره، 

م�شتو،  هيثم  �لكابنت  �ملدين،  �لطري�ن  تنظيم 

بع�ص  يف  للرحات  �لدولية  �حلركة  ع��ودة  �أن 

�إن ه��ن��اك  ت���اأت���ي م���ن ف�����ر�غ. وق�����ال  �ل�����دول ل 

�ملتطلبات  تكون مت�شقة مع  �أن  �إج��ر�ء�ت يجب 

�ملحلية و�لدولية، �إذ يجب �أن نكون على در�ية 

ت���ام���ة مب��اه��ي��ة �مل��ت��ط��ل��ب��ات ل��ن��ك��ون م��ق��ب��ول��ني 

بالتفتي�ص  تقوم  �لهيئة  �أن  و�أ���ش��اف  خارجيا. 

و�ل��ت��دق��ي��ق ع��ل��ى ك��اف��ة م��ك��ون��ات �ل���ط���ري�ن يف 

�ملطار�ت �لأردنية، �إ�شافة �إىل �شركات �لطري�ن 

يجري  �ملكونات  ه��ذه  من  مكون  وك��ل  �ملحلية، 

�ل��ت��دق��ي��ق ع��ل��ي��ه و�ل���ت���اأك���د م���ن م���دى �ل��ت��ز�م��ه 

بالأدلة �لإر�شادية �ملطلوبة.

االنباط - عمان 

�أن  �ل���رز�ز،  �ل���وزر�ء �لدكتور عمر  �أك��د رئي�ص 

�إج�����ر�ء�ت  ي����ز�ل جت���اه  ث��اب��ت ول  م��وق��ف �لأردن 

�ل�شفة  م��ن  �أر�������ص  ���ش��م  يف  و�شعيها  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 

�لغربية وغور �لأردن، وهو من�شجم مع �لقر�ر�ت 

و�ل�����ش��رع��ي��ة �ل���دول���ي���ة، م�����ش��دد� ع��ل��ى �أن �حل��ل 

هو  �ملنطقة  يف  �شام  �إىل  يف�شي  �ل��ذي  �لوحيد 

حل �لدولتني باإقامة دولة فل�شطينية عا�شمتها 

�لقد�ص �ل�شرقية.

و��شار �لرز�ز خال ت�شريحات لو�شائل �إعام 

�ل��وزر�ء �م�ص �لثاثاء،  عربية ودولية يف رئا�شة 

�إىل �أن �أي حديث �آخ��ر غ��ري ح��ل �ل��دول��ت��ني، لن 

�إىل �ن م��ا يتم  ���ش��ام��ل، لف��ت��ا  ���ش��ام  �إىل  ي����وؤدي 

�تخاذه من خطو�ت �أحادية �إ�شر�ئيلية �شتقود �إىل 

�لكلمة، ل�شيما  دول��ة ف�شل عن�شري بكل معنى 

�لغاب  �شريعة  ملنطق  يوؤ�ش�ص  �ل�شم  مو�شوع  �أن 

�أن  على  م�شدد�  �ل��ع��امل��ي،  ل��اأم��ن  حتديا  وي�شكل 

�لأردن لي�ص لوحده يف هذ� �ملو�شوع.

م�شوؤول  �أي  “�حتدى  �ل�شدد:  ه��ذ�  يف  وق��ال 

�إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي �أن ي���اأت���ي ب��ب��دي��ل �أف�������ش���ل م���ن حل 

وهل  يتحدث،  م��اذ�  عن  يخربنا  و�أن  �لدولتني، 

يتحدث عن دولة و�حدة دميقر�طية، �أم عن دولة 

لي�ص  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  ع��دم  �شتجلب  عن�شري  ف�شل 

فقط للمنطقة بل للعامل �أجمع كما دولة �لف�شل 

�لعن�شري يف جنوب �أفريقيا”.

�ل��وزر�ء  رئي�ص  �أك��د  بالقت�شاد،  يتعلق  وفيما 

جميع  على  �نعك�ص  �شحيا  �لأردن  ��شتقر�ر  �أن 

ل���اأردن،  �ل�شتثمار  جلب  يف  و���ش��اه��م  �مل��ج��الت، 

م�شري� �إىل ��شتثمار �حلكومة �لناجح يف �شند�ت 

�ليوروبوند �لتي �أ�شدرتها خال �لفرتة �لأخرية، 

و�لتي �شهدت �كتتابات عالية فيها، مما يوؤ�شر على 

و�جتماعي  و�قت�شادي  و�شحي  �شيا�شي  ��شتقر�ر 

ي�شاعد يف جلب �ل�شتثمار�ت من �خلارج للمملكة.

وح���ول حماية �مل���ال �ل��ع��ام، �أ���ش��ار �ل����رز�ز �إىل 

و2019   2018 ع��ام��ي  خ��ال  ع��دل��ت  �حلكومة  �أن 

�لعام وحماربة  �ملال  �ملتعلقة يف حماية  �لقو�نني 

�لف�شاد، مبينا �أن هذه �لإجر�ء�ت ز�دت يف �إير�د�تنا 

مبا  �ل�شريبي،  �لتهرب  ماحقات  ع��ن  �لناجتة 

ين�شجم مع دولة �لقانون ودول��ة �ملوؤ�ش�شات �لتي 

مقبول،  غ��ري  �ل�شريبي  �لتهرب  �أن  على  ت�شدد 

“و�إل �شن�شطر لزيادة �ل�شريبة على �مللتزمني«.
ك��م��ا �أك�����د �أه��م��ي��ة ت�����ش��ه��ي��ل �لإج���������ر�ء�ت على 

يف  ���ش��و�ء  �ل�شر�ئب  دف��ع  يف  �مللتزمني  �ملو�طنني 

د�ئرة �جلمارك �أو د�ئرة �شريبة �لدخل و�ملبيعات 

ودفع �لإقر�ر�ت �ل�شريبية �لإلكرتونية، لفتا �إىل 

�أن ن�شبة �للتز�م يف هذ� �ملجال بلغت 90 باملئة.

و��شح  باجتاه  ت�شري  �حلكومة  �أن  �إىل  ولفت 

جد� يف ت�شهيل �لإج��ر�ء�ت على �لقطاع �خلا�ص، 

و�ملو�طنني، مع تغليظ �لعقوبات يف �لوقت ذ�ته 

على �لتهرب �ل�شريبي و�لتهريب �جلمركي وكل 

�أ�شكال �لف�شاد.

الرزاز: موقفنا ثابت تجاه إجراءات الضم 
أي حديث آخر غير حل الدولتين لن يؤدي لسالم شامل
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حديث دولة الدكتور عبد الروؤوف الروابده اكرث من مره قراأت لقاء دولة الدكتور 

عبد الروؤوف الروابده مع هال وي�ستطيع القارىء واملتابع قراءتها بتمعن ليجد نف�سه 

اأمام �سخ�سيه غري عاديه يف احلديث عن م�سلحة الوطن والت�سخي�ص الدقيق للواقع 

وطرح احللول للق�سايا املطروحه بجراأته املعهوده الوطنيه واالخال�ص املطلق للوطن 

اأمور تهم  االأ�سبق يف  الوزراء  رئي�ص  دولة  به  التاريخيه وما حتدث  الها�سميه  وقيادتنا 

الوطن يف ال�سيا�سه واالإدارة واالجتماع واالقت�ساد ب�سكل وا�سح ومبا�سر ومن خربه يف 

االإقليم وتراجع االداره و ما حتدث به دولة  التي كانت منوذجا يف  ت�سخي�سه لالداره 

املعنيني  يجعل  الروابده  كالدكتور  موؤثر  �سخ�ص  ومن  االداره  عن  الروابده  الدكتور 

جاللة  توجيهات  وقاعدتها  ركيزتها  ج��ذري  اإداري  الإ���س��الح  ودق��ه  ب�سرعه  يتحركون 

�سيدنا امللك عبد اهلل الثاين املعظم والتي وردت يف الورقة النقا�سية ال�ساد�سه التي متثل 

كاأ�سا�ص  واعتمادها  الكفاءة  اختيار  يف  اجلذري  والتغيري  للتطوير  �ساميه  ملكيه  روؤيا 

الناجحه  ف���االدارات  القانون  و�سيادة  وال��ع��دال��ة  واالإجن���از  اجل��ذري  االإداري  اال���س��الح 

الروابده  ال��روؤوف  عبد  كالدكتور  واإخال�ص  واجن��از  وعمل  ومتابعه  خربه  متلك  التي 

عبد  امللك  جاللة  وو�سفه  حكومه  كرئي�ص  جنح  ولكنه  )�سيدله(  فتخ�س�سه  منوذجا 

اأمانة العا�سمة وجنح يف  اهلل الثاين يف البلدوزر وقد جنح يف وزارة االأ�سغال وجنح يف 

التي  املواقع  االأعيان ويف كل  املوا�سالت وجنح يف الربملان وجنح كرئي�ص ملجل�ص  وزارة 

اأ�سندت اليه فاالداره هي االأ�سا�ص والتي جتعل من املوقع ق�سة جناح يف العمل واالإجناز 

واملتابعه والتنفيذ وال�سبط وال�سيطره واالخال�ص والقدرة على اتخاذ القرار ب�سرعه 

والفنت  واحل�سد  للحقد  ويتعر�ص  يحارب  ان  الناجح  االإداري  يف  الطبيعي  ومن  ودقه 

هو  الناجح  االإداري  يحارب  من  كل  على  ال��رد  ولكن  ال�سخ�سية  واغتيال  واال���س��اع��ات 

عبد  والدكتور  والعدالة  القانون  وتطبيق  واالخال�ص  واالإجن��ازات  العمل  من  مبزيد 

الروؤوؤف الروابده املثقف والقارئ واملحلل والع�سامي و�سريع البديهه �سخ�سيه اردنيه 

لوطنه  ق��دم  ومب��ا  احلقيقه  عن  تبحث  الأجيال  ومنوذجا  جن��اح  ق�سة  ومتثل  بها  نعتز 

االإداري اجل��ذري �سروري يف مواجهة  ب��اأن اال�سالح  راأي��ي  اأجن��ز ويف  له وما  وما عمل 

التحديات ويف مقدمتها التحدي االقت�سادي الذي يتطلب االإ�سراع يف التغيري اجلذري 

واعتماد الكفاءة واالإجناز وحماربة اي نوع من الف�ساد املايل واالإداري والف�ساد االإداري 

ت�سلل  الذي  البع�ص  االأر���ص مبا ميار�سه  دوله فوق  اي  الذي يهدد  املرعب  هو اخلطر 

اإىل موقع من �سلليه ومناطقيه وجهويه ومبا فيه من ف�ساد اإداري يف التو�سط وتقدمي 

تخلي�ص  ول��ذل��ك  ل��الخ��ري��ن  اإح��ب��اط��ا  ي�سكل  مب��ا  اآخ���ر  ان�����س��ان  ع��ل��ى  ومنطقته  اأق��ارب��ه 

عبد  الدكتور  مع  البع�ص  يختلف  قد  ولذلك  وطني  واجب  ه��وؤالء  مثل  من  املوؤ�س�سات 

وت�ستمع  منه  تقرتب  عندما  ولكن  قرب  عن  يعرفه  ال  البع�ص  الن  الروابده  ال��روؤوؤف 

اهلل  حمى  ومثقف  مفكر  وطني  رج��ل  ال��رواب��ده  ال���روؤوؤف  عبد  الدكتور  ب��اأن  جتد  اليه 

الوطن وال�سعب يف ظل قائدنا جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم

 د. مصطفى محمد عيروط

كلنا في خندق الوطن 7
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االنباط-الكرك

االثنني،  م�ساء  الكرك  ثقافة  مديرية  نظمت 

“جائحة  بعنوان  بعد،  ثقافية عن  جل�سة حوارية 

كورونا التحديات والتغريات الثقافية امل�ساحبة”، 

واالجتماعية  والثقافية  االقت�سادية  االث��ار  لبيان 

وال�سيا�سية التي ادخلتها اأزمة كورونا بحياة االفراد 

واملجتمع والدول.

وقال الدكتور خالد املواجدة من جامعة موؤتة 

خالل اجلل�سة، اإن الوباء الزال م�ستمرا وموجودا، 

ومكافحته حمليا ودوليا التزال متوا�سلة، م�سريا 

اىل اأن الوباء اأزمة عاملية تتداخل بها ال�سيا�سة مع 

علم االقت�ساد واالجتماع واالعالم، ولها انعكا�سات 

على ال�سيا�سات العاملية وال�سراع بني مراكز القوى 

يف العامل.

من جهتها، بينت مديرة تربية الكرك ال�سابقة 

ال���دك���ت���ورة م��ن��ت��ه��ى ال���ط���راون���ة ان����ه ك����ان جلائحة 

كورونا تداعيات كبرية على الفعل الثقايف لالأ�سر 

اال�سر  اكت�ساف  باإعادة  ا�سهمت  حيث  واملجتمعات، 

لذاتها وافرادها والتوا�سل فيما بينهم عن قرب، 

ان  اىل  م�سرية  واحتياجاتهم،  م�ساكلهم  ومعرفة 

امل�سطلحات اجلديدة مل تكن  الكثري من  هنالك 

اأدخلت على جمتمعنا بعد  معروفة او مغيبة، قد 

وتن�سيط  املهجورة  للكتب  ال��ع��ودة  مثل  اجلائحة، 

واالهتمام  الريا�سة  وممار�سة  والكتابة  ال��ق��راءة 

امل�سوؤوليات  وتقا�سم  واحل��دائ��ق،  واالر����ص  باملنازل 

وادخ������ال ث��ق��اف��ة االق��ت�����س��اد امل���ن���زيل وال��رت���س��ي��د، 

باال�سافة اىل اختفاء الفوارق االجتماعية. واو�سح 

موؤتة  جامعة  يف  االجتماعية  العلوم  كلية  عميد 

االردين  املجتمع  ان  امل��ح��ادي��ن،  ح�سني  ال��دك��ت��ور 

ال�����س��اب بغالبيته مل ي��ك��ن ي��ع��رف ق��ب��ل اجل��ائ��ح��ة، 

الدفاع، وتعرف  القوانني اال�ستثنائية مثل قانون 

عليها خالل اأزمة كورونا لت�سكل اأمامه حالة من 

التحدي.

االنباط-عمان

قال نقيب املحامني مازن ار�سيدات اإن جمل�ص 

النقابة جاهز الإجراء االنتخابات فور اإلغاء اأمري 

الدفاع )1 و 2( وال�سماح باالجتماعات العامة.

اإن  ال��ث��الث��اء  ب��ي��ان �سحفي ام�����ص  وا����س���اف يف 

النقابات خرجت من االجتماع مع احلكومة بجواب 

وا�سح “اأنه ال ميكن اإج��راء انتخابات للنقابات يف 

ال��ق��رار يف الوقت  ات��خ��اذ  ال��وق��ت احل����ايل، و�سيتم 

املنا�سب على �سوء تطور و�سع جائحة كورونا”. 

النقابية  االأو�ساط  يف  يتداول  انه  ار�سيدات  وا�سار 

ب�سكل عام، ويف اأو�ساط نقابة املحامني ب�سكل خا�ص، 

اأن النقابات ت�ستطيع اإج��راء االنتخابات النقابية، 

واأن املجال�ص القائمة ترف�ص اأو ال تريد اإجراء هذه 

اال�ستحقاقات القانونية. واو�سح ان مو�سوع اإجراء 

االنتخابات ومن قبلها اجتماعات الهيئات العامة 

وبالتحديد  الدفاع  بقانون  منوط  اأم��ر  للنقابات، 

اأمري الدفاع )1 و 2(، اللذان مينعان اأي جتمعات اأو 

اجتماعات. ولفت ار�سيدات اىل ان بع�ص النقابات 

كانت قد خاطبت احلكومة ووزير ال�سحة وجلنة 

االأوبئة لل�سماح لها بعقد اجتماعات هيئاتها العامة 

واإجراء االنتخابات، اإاّل اأنها مل تتلق اأي اإجابة على 

خماطباتها، لذلك قرر جمل�ص النقباء اأن يجتمع 

ج��دول  م��ن  االأول  البند  يكون  واأن  احلكومة  م��ع 

اأعمال االجتماع، االنتخابات النقابية، خا�سة بعد 

ب��اأن  االأوب��ئ��ة  االإع��الم��ي للجنة  الناطق  ���س��رح  اأن 

النقابات التي تريد اإجراء انتخابات عليها خماطبة 

وزير ال�سحة.

االنباط-عمان

والتكنولوجيا،  للعلوم  االأع��ل��ى  املجل�ص  وق��ع 

ام�ص الثالثاء، مذكرة تفاهم مع احتاد موؤ�س�سة 

ال��ب��ح��وث ال��زراع��ي��ة يف ال�����س��رق االأدن�����ى و�سمال 

التدريبية  ال��ربام��ج  لتنظيم  )اأرينينا(  اإفريقيا 

ول��ب��ن��اء وت��ط��وي��ر ق�����درات وم����ه����ارات ال��ع��ام��ل��ني 

واملهتمني يف القطاع الزراعي.

ووق����ع االت��ف��اق��ي��ة ع��ن امل��ج��ل�����ص اأم��ي��ن��ه ال��ع��ام 

الدكتور �سياء الدين عرفة، وعن االحتاد اأمينه 

التنفيذي الدكتور ر�سا اخلوالدة.

املعلومات  ت��ب��ادل  ت��ع��زي��ز  امل���ذك���رة  وت�سمنت 

واخلربات يف جماالت البحث والتدريب، وت�سهيل 

املتاحة  املختلفة  واالأدوات  االأج��ه��زة  وا�ستخدام 

وت��ق��دمي  امل�����س��رتك  ال��ع��م��ل  لتنفيذ  ل����الأط����راف 

الزراعي  الن�ساط  وتوجيه  واخل��ربات  اخلدمات 

�سمن االأولويات واالهداف الوطنية.

ايجابياً  ينعك�ص  التعاون  اإن هذا  وق��ال عرفة 

على م�ساعي االأمانة العامة للمجل�ص يف جمال 

مهارات  تطوير  يف  ت�سهم  برامج  وتنفيذ  اإع���داد 

يعزز  مب��ا  ال��زراع��ي  بالقطاع  العاملني  وق����درات 

احتياجات �سوق العمل وبيوت اخلربة، اإ�سافة اإىل 

اإعداد وتطوير برامج تدريبية متخ�س�سة حت�سن 

االأداء، واال�ستفادة من اخلربات العلمية والعملية 

ال��ت��دري��ب  ال��ط��رف��ني يف جم���ال  ل���دى  للعاملني 

والبحث واال�ست�سارات.

على  حري�سة  )ارينينا(  اإن  اخل��وال��دة  وق���ال 

االهتمام  ذات  املوؤ�س�سات  مع  والتعاون  التوا�سل 

والريفية  ال��زراع��ي��ة  التنمية  لتعزيز  امل�����س��رتك 

الزراعية داخل  والتكنولوجيا  وتطوير االبحاث 

التنموية  بالعملية  ل��الرت��ق��اء  املنطقة  وخ����ارج 

والنهو�ص بقطاع الزراعة.

االنباط-عمان

وال���ت���ع���ل���ي���م  ال����رتب����ي����ة  وزارة  ب����ا�����س����رت 

للموؤ�س�سات  الرتخي�ص  اإل��غ��اء  كتب  اإ���س��دار 

امل��خ��ال��ف��ة، ح�����س��ب م��دي��ر ادارة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

التعليم اخلا�ص يف الوزارة فايز املعاريف.

وق����ال امل���ع���اري���ف يف ت�����س��ري��ح��ات ، ام�����ص 

ال��ث��الث��اء، اإن ه���ذا االج����راء ي��اأت��ي يف اط��ار 

االه���ت���م���ام ال���ك���ب���ري ال�����ذي ت���ول���ي���ه ال������وزارة 

“قم  وح��م��ل��ة  ال��ع��م��ل  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

بحقوق  املتعلقة  الق�سايا  لكل  املعلم”،  مع 

املوؤ�س�سات  يف  العاملني  واملعلمات  املعلمني 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اخل����ا�����س����ة، واي�����ج�����اد احل���ل���ول 

لها. املنا�سبة 

وا����س���اف ان ال��غ��اء ت��رخ��ي�����ص امل��وؤ���س�����س��ات 

الوزارة  ر�سد  بعد  جاء  اخلا�سة،  التعليمية 

جم��م��وع��ة م���ن امل���خ���ال���ف���ات يف ب��ع�����ص ه��ذه 

امل��وؤ���س�����س��ات م���ن خ���الل ال�����س��ك��اوى امل��ق��دم��ة 

املواقع  خ��الل  م��ن  اأو  العمل  ل���وزارة  اأو  لها 

امل��خ�����س�����س��ة ل��ت��ل��ق��ى ال�������س���ك���اوى، م��ب��ي��ن��ا ان 

روات��ب  دف��ع  ع��دم  يف  تتمثل  املخالفات  ه��ذه 

التزامها  االأ�سهر، وعدم  بع�ص  املعلمني عن 

املحفظة  اأو  البنوك  اإىل  رواتبهم  بتحويل 

اإن��ه��اء عقود  ب��االإ���س��اف��ة اىل  االإل��ك��رتون��ي��ة، 

بع�ص املعلمني خالفا الأمر الدفاع رقم )6( 

والتعاميم ال�سادرة مبوجبه .

ت��ع��م��ل  ال���������وزارة  امل���ع���اري���ف ان  واو�����س����ح 

لل�سمان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  م��ع  بالتن�سيق 

االج���ت���م���اع���ي، ع���ل���ى ����س���م���ان ع�����دم اإي���ق���اف 

اإدارة  م���ن  ب��ك��ت��اب  اإال  م��ع��ل��م  اأي  ا����س���رتاك 

ال��رتب��ي��ة  او م���دي���ري���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م اخل����ا�����ص 

وال��ت��ع��ل��ي��م امل��ع��ن��ي��ة، وت��ل��زم ك��ذل��ك امل��وؤ���س�����س��ة 

اإذا  ا�سرتاكاته  بت�سديد  اخلا�سة  التعليمية 

القوانني  يخالف  ب�سكل  خدماته  اإن��ه��اء  مت 

ال�سادر  الدفاع  واأمر  والتعليمات  واالأنظمة 

بهذا اخل�سو�ص.

توا�سل  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  واكد 

امل�����س��رتك��ة م���ع وزارة  ال��ل��ج��ن��ة  م���ن خ����الل 

و�سمن  اليومية  التفتي�سية  جوالتها  العمل 

التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  على  حم��دد  ب��رن��ام��ج 

امل��خ��ال��ف��ة، وت��ت��خ��ذ االإج������راءات وال��ع��ق��وب��ات 

املعلمني  ع��ل��ى ح��ق��وق  ب��امل��ح��اف��ظ��ة  ال��ك��ف��ي��ل��ة 

وال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا، وال���ذي���ن ب���ذل���وا ج��ه��ودا 

جائحة  خالل  والتقدير  االح��رتام  ت�ستحق 

كورونا.

وج����دد امل���ع���اري���ف، ت��اأك��ي��د ال�������وزارة على 

للموؤ�س�سات  ال�سنوية  الرخ�ص  جتديد  عدم 

التعليمية املخالفة وحتديدا املوؤ�س�سات غري 

للبنوك  املعلمني  روات���ب  بتحويل  امللتزمة 

ومب���ا ي��ت��ف��ق م��ع ن��ظ��ام ت��اأ���س��ي�����ص وت��رخ��ي�����ص 

واالجنبية. اخلا�سة  التعليمية  املوؤ�س�سات 

القليلة  االأي����ام  خ��الل  ال����وزارة  و�ستعلن 

خا�ص  راب���ط  ع��ن  امل��ع��اري��ف،  ح�سب  املقبلة 

لتمكني املعلمني من االطالع على املوؤ�س�سات 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل���رخ�������س���ة ل���ل���ع���ام ال���درا����س���ي 

الرتخي�ص  ح��ال��ة  وحت��دي��ث   ،2020/2019

لغايات   2021/2020 املقبل  الدرا�سي  للعام 

ت���ع���اق���د امل���ع���ل���م���ني م����ع ه�����ذه امل���وؤ����س�������س���ات، 

اأولياء االأمور من اختيار املوؤ�س�سة  ولتمكني 

الأبنائهم. املنا�سبة  التعليمية 

وح����دة  م����ع  ت���ع���م���ل  ال����������وزارة  اإن  وق�������ال 

ال���وزراء  رئا�سة  يف  املوؤ�س�سي  االأداء  تطوير 

وج��م��ي��ع ال�������س���رك���اء ع��ل��ى م�������س���روع ت��ط��وي��ر 

الرتبية  وزارة  يف  ال��ق��ط��اع��ي��ة  ال��رخ�����ص 

وريا�ص  املدار�ص  ت�سمل  التي  والتعليم 

االطفال واملراكز الثقافية، و�سوال اىل 

التعليمية  للموؤ�س�سات  متكامل  ن��ظ��ام 

اخل��ا���س��ة ي��ع��ال��ج ك��ل االخ���ت���الالت التي 

الزمنية  امل���دد  وت�����س��وي��ب  ر���س��ده��ا،  مت 

ال��الزم��ة ل��غ��اي��ات جت��دي��د ال��رتاخ��ي�����ص 

ال�سنوية، ومبا يخدم امل�سلحة العامة.

ال��رتب��ي��ة  ت��ق��دي��ر وزارة  ع��ن  واع����رب 

وال���ت���ع���ل���ي���م ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امل����ل����ت����زم����ة ب�����ال�����ق�����وان�����ني واالأن�����ظ�����م�����ة 

وال��ت��ع��ل��ي��م��ات، وال���ت���ي اأوف������ت ب��ح��ق��وق 

معلميها وتقدير جهودهم، موؤكدا انها 

التعليمية  املوؤ�س�سات  بحق  تت�ساهل  لن 

املخالفة.

باتخاذ  ب��داأت  ال���وزارة  اأن  اإىل  وا���س��ار 

املوؤ�س�سات  بحق  القانونية  االإج����راءات 

ل��ل��م��ادة )39/اأ( من  ا���س��ت��ن��ادا  امل��خ��ال��ف��ة 

اإىل  باالإ�سافة  والتعليم  الرتبية  قانون 

االإج�����راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم بها 

وزارة العمل يف هذا اخل�سو�ص.

االنباط-عمان

ق��ال وزي���ر االأوق����اف وال�����س��وؤون وامل��ق��د���س��ات 

االإ�سالمية الدكتور حممد اخلاليلة اإن عمارة 

عالمات  م��ن  عالمة  ال�سعائر  ورف��ع  امل�ساجد 

اإ����س���الح االإن�����س��ان  االمي������ان، واأم�����ر دال ع��ل��ى 

اإقامة  اأو  البناء  حيث  من  العمارة  كانت  �سواء 

ال�سالة فيه.

واأ����س���اف، خ���الل اف��ت��ت��اح��ه ام�����ص ال��ث��الث��اء 

البا�سا  ع��ني  ل���واء  يف  واالإح�����س��ان  ال��رب  م�سجد 

ب��ح�����س��ور م��ت�����س��رف ال����ل����واء ح���اك���م اخل��ري�����س��ا 

وع���دد من  ال��ف��اع��وري  البلدية ج��م��ال  ورئ��ي�����ص 

امل���وؤم���ن���ني م��ن  اأن  امل��ن��ط��ق��ة،  ���س��ي��وخ ووج����ه����اء 

اال���س��الم،  فجر  منذ  امل�ساجد  ب��ن��اء  عالماتهم 

لرتبية  ومكانا  والعبادة،  للطاعة  وجدت  حيث 

االأجيال، ومن هنا اأردنا دائما اأن تكون امل�ساجد 

اإغ��الق  ق��رار  اأن  اإىل  واأ���س��ار  للطماأنينة.  مكانا 

حتقيق  غايته  ك��ورون��ا  جائحة  خ��الل  امل�ساجد 

النا�ص  اأرواح  واملحافظة على  ال�سريعة  مقا�سد 

واملحافظة  امل�ساجد  ب��ن��اء  م��ع  ين�سجم  وه���ذا   ،

ع��ل��ي��ه��ا، م��و���س��ح��ا ب����اأن ه��ن��اك ن��وع��ا اآخ�����را من 

بحيث  املعنوية  ال��ع��م��ارة  وه��ي  امل�ساجد  ع��م��ارة 

ت���ك���ون ع���ام���رة ب���ال�������س���الة وال���ط���اع���ة وال���ذك���ر 

وحت��ق��ي��ق االأل��ف��ة وامل��ح��ب��ة ون��ب��ذ ال��ب��غ�����س��اء بني 

بطبيعته  االأردن  اأن  اخل��الي��ل��ة  وب���ني  ال��ن��ا���ص. 

ق���ائ���م ع��ل��ى ب���ن���اء ورع���اي���ة امل�����س��اج��د وه����ذا هو 

مديرية  مدير  واأ�سار  الها�سمية.  قيادته  ديدن 

اأوقاف البلقاء الدكتور اأحمد اخلراب�سة اإىل اأن 

وخطباء  ووع��اظ  اأئمة  من  بامل�ساجد  العاملني 

م�ستوى  على  ك��ان��وا  امل�ساجد  ورواد  وم��وؤذن��ني 

عال من حتمل امل�سوؤولية وااللتزام بالتعليمات 

ال�سادرة عن وزارة االأوقاف واجلهات املخت�سة 

امل�ساجد  تكون  الأن  داعيا  ك��ورون��ا،  اأزم��ة  خ��الل 

م��ن��ط��ل��ق��ات ل��ف��ك��ر ن����ري وم���ك���ان���ا ل��ل�����س��ل��وك��ي��ات 

ال�سليمة امللتزمة لتكون قدوة لالآخرين.

جانبه،  من  النوباين،  اأ�سامه  املح�سن  وقال 

اإن ب��ن��اء م�����س��ج��د ال���رب واالإح�������س���ان ج���رى على 

يف  م��رب��ع،  م��رت   1000 م�ساحتها  اأر����ص  قطعة 

وي�ستمل   ، 650م��رتا  البناء  م�ساحة  بلغت  حني 

ومتو�ساأ،  للن�ساء،  واآخ��ر  للرجال  م�سلى  على 

و���س��ك��ن ل���الإم���ام، وق���اع���ة م��ت��ع��ددة االأغ���را����ص، 

اإ�سافة اإىل تزويده بنظام الطاقة ال�سم�سية.

االنباط-عمان

وج���ه م��دي��ر االم����ن ال��ع��ام ال���ل���واء ال��رك��ن 

اىل  ع��اج��ل  وب�سكل  ال��ي��وم  احل��وامت��ة  ح�سني 

اال�سرة  حماية  ادارة  هيكلة  باعادة  املبا�سرة 

وتو�سيعها  اخت�سا�ساتها  يف  النظر  واع���ادة 

املتعلقة  اال���س��ري��ة  اجل���وان���ب  ك��اف��ة  ل��ت�����س��م��ل 

بحماية املراأة والطفل .

النف�ص  حماية  ان  احلوامتة  اللواء  واك��د 

وتعري�سها  عليها  ال��ت��ع��دي  وم��ن��ع  الب�سرية 

ك��ان��ت هو  او االي���ذاء حت��ت اي ذري��ع��ة  للقتل 

اال�سا�ص الذي �سيتم اعادة هيكلة االدارة بناًء 

 ، واخت�سا�ساتها  �سالحياتها  وتو�سيع  عليه 

القوانني  كافة  يف  النظر  اع��ادة  على  والعمل 

واالنظمة والتعليمات املرتبطة بها وتعديلها 

مبا يحقق الغاية املن�سودة  .

ك��اف��ة  م���راج���ع���ة  ������س�����رورة  اىل  م�������س���رياً 

االجراءات املتبعة لدى االدارة حلماية املراأة 

والطفل ، واالبتعاد عن اال�ساليب التقليدية 

املهددة  او  املعنفات  الن�ساء  حلماية  القدمية 

واج��راءات جديدة  ا�س�ص  وو�سع   ، حلياتهن  

ت���وف���ر احل��م��اي��ة االك���ي���دة ل��ه��ن م���ن ال��ع��ن��ف 

ودون  �سروري  هو  ما  كل  واتخاذ  واالعتداء 

تردد عند التعامل مع مثل تلك احلاالت .

وطلب مدير االمن العام من كافة رجال 

مع  التعامل  عند  ك��ان��وا  اينما  ال��ع��ام  االم���ن 

مثل تلك احلاالت املرتبطة بالعنف اال�سري 

او ال��ت��ه��دي��د ب��ه ع���دم ال��ت��ه��اون او ال���رتدد يف 

اتخاذ ما هو �سروري وحازم حلماية الن�ساء 

ه���ذا اجل��ان��ب  ت��ق�����س��ري يف  ، واي  واالط���ف���ال 

دون  القانونية  وامل�����س��اءل��ة  املحا�سبة  ي��وج��ب 

تهاون .

ان��ه على اجلميع  ال��ل��واء احل��وامت��ة  واك��د 

اخلطوات  ك��ل  يف  وم�ساندتنا  معنا  ال��وق��وف 

جلرائم  ح��د  لو�سع  بها  ال��ق��ي��ام  �سيتم  ال��ت��ي 

ال��ق��ت��ل او ال��ع��ن��ف ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���ص االب���ري���اء 

ل��ه��ا  ، وك��ل �سمن ن��ط��اق��ات وجم���االت عمله 

لنحقق �سوياً ما ن�سبو اليه يف حماية الن�ساء 

بكافة  ال��ع��ن��ف  م��ن  جمتمعنا  يف  واالط���ف���ال 

ا�سكاله .

االنباط-عمان

حمافظة  يف  االأمنية  اللجنة  ك��وادر  اأغلقت 

ال�����زرق�����اء ب���ال���ت���ع���اون م����ع امل���وؤ����س�������س���ة ال��ع��ام��ة 

 122 واأتلفت  مطاعم  ثالثة  وال���دواء،  للغذاء 

الفا�سدة وغري  الغذائية  املواد  كيلوغراما من 

الب�سري. لال�ستهالك  ال�ساحلة 

ان  ال��زرق��اء حجازي ع�ساف  وب��ني حمافظ 

العامة  املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  املحافظة  كوادر 

الرقابية  اجل���والت  واأث���ن���اء  وال�����دواء،  ل��ل��غ��ذاء 

وحم��ال  امل��ط��اع��م  ع��ل��ى  ال��ي��وم��ي��ة  والتفتي�سية 

كميات  �سبطت  ال��غ��ذائ��ي��ة،  وامل���واد  احل��ل��وي��ات 

ال�ساحلة  وغري  الفا�سدة  الغذائية  امل��واد  من 

يف ثالثة مطاعم، حيث كانت املطاعم خمالفة 

ل��ق��ان��ون  وف��ق��اً  ال�����واردة  ال�����س��ح��ي��ة  للتعليمات 

ال�سحة العامة، ما ا�ستدعى اإغالقها فورا.

اجلهات  اإب��الغ  اإىل  املواطنني  ع�ساف  ودع��ا 

م��دي��ري��ة �سحة  اأو  امل��ح��اف��ظ��ة  ���س��واء  امل��ع��ن��ي��ة، 

وال���دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  اأو  ال��زرق��اء 

ليكون  يعاينوها،  �سحية  خم��ال��ف��ات  اأي���ة  ع��ن 

اأي��ة  ل�سبط  املعنية  للجهات  ردي��ف��اً  امل��واط��ن 

خمالفات توؤثر على �سحة و�سالمة غذائه .

ل���ه نف�سه  ت�����س��ول  ال��ب��ع�����ص مم���ن  ان  واأك�����د 

ال��ت��ك�����س��ب غ���ري امل�������س���روع، ي��ل��ج��اأ خ����الل ه��ذه 

غذائية  م��واد  لت�سويق  حم��اوالت  اإىل  ال��ف��رتة 

ال���وج���ب���ات  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  اأو  ����س���احل���ة،  غ����ري 

ال��غ��ذائ��ي��ة امل��ب��اع��ة ل��ل��م��واط��ن��ني ب���ط���رق غري 

����س���ح���ي���ة، يف حم����اول����ة ال����س���ت���غ���الل ان�����س��غ��ال 

امل���واط���ن���ني ب��ال��ت�����س��وق م���ع ق����رب ح���ل���ول عيد 

املبارك. االأ�سحى 

اأو  غ�ص  اأو  تالعب  عمليات  اأي  م��ن  وح��ذر 

ح��ف��ظ االأط��ع��م��ة ب��ط��رق غ���ري ���س��ح��ي��ة ي���وؤدي 

امل��ح��اف��ظ��ة واجل��ه��ات  ان  ف�����س��اده��ا، ح��ي��ث  اإىل 

املعنية االأخرى �ستكثف من جوالتها الرقابية 

وال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة ع��ل��ى امل���ح���ال واالأ�����س����واق خ��الل 

م��واد  اأي���ة  �سالحية  م��ن  للتاأكد  ال��ف��رتة  ه��ذه 

ي��ت��م ب��ي��ع��ه��ا، و���س��ت�����س��رب ب��ي��د م��ن ح��دي��د على 

ويت�ساهل  املواطنني  بقوت  يتالعب  تاجر  كل 

االأطعمة  حلفظ  ال��الزم��ة  ال�سحية  بالطرق 

واملواد الغذائية .

االنباط-عمان

مت يف م�ست�سفى االأردن وبالتن�سيق مع مديرية 

التربع باالع�ساء بوزارة ال�سحة نقل اأع�ساء �ساب 

م��ت��ويف، ت��ربع��ت عائلته ب��ه��م؛ الإن���ق���اذ م��ن ميكن 

انقاذه.

وقال مدير م�ست�سفى االأردن الدكتور عبداهلل 

الب�سري اإن امل�ست�سفى ا�ستقبل ال�ساب )يزن( الذي 

ت��ويف ج��راء ح��ادث �سري؛ للعمل على نقل اأع�ساء 

ال�ساب  ت��ربع م��ن وال���دي  ال��داخ��ل��ي��ة، بعد  ج�سمه 

املتويف. 

وا�ساف الدكتور الب�سري اأن عملية اأخذ االع�ساء 

متت داخل م�ست�سفى االأردن وباإ�سراف فريق طبي 

الطبية  اخلدمات  من  االأع�ساء  بنقل  متخ�س�ص 

وزارة  م��ع  وبالتعاون   ، االردن  وم�ست�سفى  امللكية 

ال�سحة، وم�ست�سفى اجلامعة االأردنية.

املتويف  ال�سب  عائلة  اأن  الب�سري  الدكتور  وب��ني 

ابنهم  وق��رن��ي��ت��ي  وكليتي  وك��ب��د  ب�”قلب  ت��ربع��ت 

بعد تعر�سه حلادث  ت��ويف دماغياً  ال��ذي  ال�ساب”، 

�سري. 

واأكد الدكتور الب�سري اأن بهذا التربع مت انقاذ 6 

اأفراد واعادة لهم االأمل والب�سر، بداًل من اأن تنتهي 

هذه االأع�ساء حتت الرتاب.

اأن���ه مت بالفعل زراع��ة  الب�سري  ال��دك��ت��ور  واأك���د 

ف�ساًل  تعاين  مري�سة  فتاة  ج�سد  يف  ال�ساب  كلية 

ومتت  االأردن  م�ست�سفى  يف  �سنوات،   5 منذ  كلوياً 

عملية زراعة االع�ساء االخرى يف مدينة احل�سني 

الطبية، ويف م�ست�سفى الب�سري وم�ست�سفى اجلامعة 

العمليات  لكافة  حليف  النجاح  وك���ان   ، االردن��ي��ة 

“بحمد هلل وف�سله«.

 الكرك: حوارية بعنوان »كورونا 
والتغيرات الثقافية«

ارشيدات: مستعدون إلجراء انتخابات 
النقابة فور إلغاء أمري الدفاع 1و2

 مذكرة تفاهم بين المجلس األعلى 
واتحاد مؤسسات البحوث الزراعية

التربية تبدأ اصدار كتب الغاء الترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة

وزير األوقاف يفتتح مسجد البر واالحسان بعين الباشا

 الزرقاء: إغالق 3 مطاعم وإتالف مواد غذائية فاسدة

مستشفى األردن يشرف على نقل أعضاء شاب متوفي تبرعت عائلته بهم 

اجراءات جديدة لحماية المرأة والطفل ولن نتهاون مع اي تقصير بحمايتهم من العنف 

الحواتمة : لن نسمح بقتل النفس البشرية تحت اي ذريعة 



50

االنباط-عمان

ب��وا���س��ط��ة  وال����ري  امل��ي��اه  وزارة  مت��ك��ن��ت 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��راق��ب��ة اجل���وي���ة ع���ن ب��ع��د، 

وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع م���رك���ز امل���ل���ك ع��ب��د اهلل 

�سبط  م��ن  ك��ادب��ي،  وال��ت��ط��وي��ر  للت�سميم 

اعتداء على منظومة مياه الدي�سي.

الثالثاء،  ام�س  بيان  ال��وزارة يف  وقالت 

ال��ع��ب��ث  ب���وا����س���ط���ة  ان االع�����ت�����داء ح�����س��ل 

ب��اإح��دى ال��ه��واي��ات امل���وج���ودة ع��ل��ى اخل��ط 

ح���ت���ى ت���ت�������س���رب امل�����ي�����اه، وي����ت����م ال��ت��ع��ب��ئ��ة 

���س��ق��اي��ة االغ���ن���ام وتعبئة  م��ن��ه��ا الأغ���را����س 

ح��ي��ث مت  اجل��ف��ر،  ال�����س��ه��اري��ج يف منطقة 

التن�سيق العاجل مع مديرية االمن العام 

وال�سيطرة،  العمليات  م��رك��ز  خ��الل  م��ن 

و����س���ب���ط ال�����س��خ�����س يف امل����وق����ع ب���اجل���رم 

لك�سف  ج��اري��ا  م���ازال  والتحقيق  امل�سهود 

الق�سية. مالب�سات 

واأ�سافت ان تكنولوجيا املراقبة اجلوية 

بالبث  االع���ت���داء  عملية  اأك����دت  ب��ع��د،  ع��ن 

احل���ي يف م��ن��ط��ق��ة ���س��ح��راوي��ة يف اجل��ف��ر، 

���س��ي��ارة الن��د  ي��خ��رج م��ن  و���س��وه��د �سخ�س 

اح��دى  م��ن  بالقرب  توقفت  تويوتا  ك��روز 

ال�سغوط  لتخفيف  املخ�س�سة  ال��ه��واي��ات 

على امتداد اخلط الناقل ملياه الدي�سي.

تبني  باملتابعة  ان��ه  اىل  ال���وزارة  ولفتت 

ق��ي��ام احل���دث ال���ذي ي��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 16 

ب��ط��ري��ق��ة مبتكرة،  ال��ه��واي��ة  ب��ف��ت��ح  ع��ام��ا، 

اىل  ك��ب��رة  بكميات  تت�سرب  امل��ي��اه  وب���داأت 

التن�سيق  فتم  االغ��ن��ام،  ل�سقاية  املنطقة 

ب�����س��ك��ل ف����وري م���ع االج���ه���زة امل��خ��ت�����س��ة يف 

م��دي��ري��ة االم�����ن ال���ع���ام وداه���م���ت امل��وق��ع 

ب�����س��ك��ل ���س��ري��ع ف����رق ام��ن��ي��ة م���ن ���س��رط��ة 

اجلفر،  بادية  امن  مركز  امللكية/  البادية 

و����س���ب���ط���ت احل������دث وال�������س���ي���ارة ب��امل��وق��ع 

امل��رك��ز  امل�����س��ه��ود وت���ودي���ع���ه اىل  ب���اجل���رم 

االمني، وحتويله اىل املدعي العام التخاذ 

القانونية. االجراءات 

تت�سرب من  ك��ان��ت  امل��ي��اه  ان  واأو���س��ح��ت 

اخلط بكميات كبرة بهدف �سقاية املا�سية 

يف املنطقة وان�سيابها اىل االودية املجاورة، 

ا�سهم  ب�سكل �سريع  ان �سبط االمر  مبينة 

لعدد  املخ�س�سة  املياه  ح�سة  خف�س  بعدم 

من  اخ��رى  مناطق  وح��رم��ان  املناطق  م��ن 

مل  لو  ال�سرب  مياه  من  الكافية  ح�س�سها 

يتم ا�سالحها ب�سكل عاجل.

الفاعلة  باال�ستجابة  ال���وزارة  وا���س��ادت 

املخت�سة  االمنية  اجلهات  من  والفورية 

ال�سكر  ع��ن  م��ع��رب��ة  اع���ت���داء،  اي  ل�����س��ب��ط 

وال��ت��ق��دي��ر ع��ل��ى اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم بها 

املخالفني.  بحق 

االنباط-عمان

الإغ���اث���ة  امل���ت���ح���دة  االأمم  وك���ال���ة  ���س��ت��ق��وم 

ال�سرق  الفل�سطينيني يف  الالجئني  وت�سغيل 

مالية  م�ساعدة  بتوزيع  “اونروا”،  االأدن���ى 

ط��ارئ��ة مل��رة واح���دة ل��دع��م الج��ئ��ي فل�سطني 

وذل��ك  االأردن  امل��ق��ي��م��ني يف  غ���زة  اأب���ن���اء  م��ن 

االقت�سادية  االأع��ب��اء  م��ن  التخفيف  ب��ه��دف 

وذل��ك خالل  ك��ورون��ا،  ف��رو���س  التي خلفها 

29 ت�سرين  املقبل ولغاية  اب   23 الفرتة من 

االول املقبل.

“االونروا” يف بيان �سحفي ام�س  وقالت 

النقدية  امل�ساعدة  توزيع  �سيتم  اإنه  الثالثاء، 

لكل  اأردين  دي���ن���ار   100 ب��ق��ي��م��ة  واح����دة  مل���رة 

يكون  اأن  وه��ي  حم��ددة  معاير  �سمن  عائلة 

اأب��ن��اء ق��ط��اع غ��زة امل�سجلني  رب اال���س��رة م��ن 

ل���دى االون������روا، وت��ك��ون ال��ع��ائ��ل��ة م��ق��ي��م��ة يف 

اأف��راد  اأح��د  اأو  العائلة  رب  يكون  واأن  االأردن، 

العائلة لديه بطاقة االقامة املوؤقتة اخلا�سة 

باأبناء قطاع غزة، وكذلك الزوجات من اأبناء 

وامل��ت��زوج��ات  االأردن  يف  املقيمات  غ��زة  ق��ط��اع 

من غر اأردنيني، واأن ال يكون رب العائلة اأو 

اأف��راده��ا موظفاً لدى االون��روا، واأن ال  اأح��د 

�سهرياً  العائلة موظفا لديه دخاًل  يكون رب 

م�سجاًل  ال��ع��ائ��ل��ة  رب  ي��ك��ون  ال  واأن  ث��اب��ت��اً، 

االج��ت��م��اع��ي،  االم����ان  �سبكة  ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن 

الفئات  �سمن  م��ن  العائلة  رب  يكون  ال  واأن 

الطوارئ  برنامج  من  دائم  ب�سكل  امل�ستفيدة 

من  ال��ق��ادم��ني  فل�سطني  ب��الج��ئ��ي  اخل��ا���س 

�سوريا، واأن ال تكون العائلة قد ا�ستفادت من 

موؤخراً  تقدميها  مت  التي  النقدية  امل�ساعدة 

خ���الل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا م���ن ق��ب��ل االون�����روا 

ل�سكان خميم جر�س )خميم غزة(.

ودع�������ت ال����وك����ال����ة اال�����س����خ����ا�����س ال���ذي���ن 

ي��ع��ت��ق��دون اأن���ه���م م��وؤه��ل��ون ل��ل��ح�����س��ول على 

امل���������س����اع����دة، ت����ق����دمي ط���ل���ب ع���ل���ى ال����راب����ط 

https://gfoportal.unrwa.

لغاية   org/rssp/jordan.aspx
امل��ت��ق��دم��ون  �سيح�سل  ح��ي��ث  امل��ق��ب��ل،  اب   15

ع��ل��ى ر����س���ال���ة ن�����س��ي��ة ق�������س���رة، ت�����س��ر اإىل 

ا���س��ت��ح��ق��اق��ه��م ل��ه��ذه امل�����س��اع��دة م���ن ع��دم��ه، 

ال���ذي  وامل���ك���ان  ال���ت���اري���خ  ادراج  اىل  ا���س��اف��ة 

ميكنهم ا�ستالم امل�ساعدة من خالله.

وا����س���اف���ت ان����ه ق���د ي��ت��ل��ق��ى ال���ع���دي���د م��ن 

م��ق��دم��ي ال��ط��ل��ب��ات م��ن ال��الج��ئ��ني، اإ���س��ع��اًرا 

باأنه غر م�سجل اأو م�ستحق لهذه امل�ساعدة، 

ويف ه����ذه احل���ال���ة، ي��ج��وز ل��ل��ذي ي��رغ��ب يف 

اال���س��ت��ئ��ن��اف ت���ق���دمي م��ع��ل��وم��ات��ه وحت��م��ي��ل 

الن�سط  ال��راب��ط  ع��ل��ى  ال��داع��م��ة  م�ستنداته 

الذي �سيتم اإظهاره يف االإخطار.

ازم���ة  وخ�����الل  االأون���������روا،  ان  اىل  ي�����س��ار 

ك����ورون����ا، ق���ام���ت ب���ت���وزي���ع م�����س��اع��دة م��ال��ي��ة 

القاطنني يف  مل��رة واح���دة الأب��ن��اء قطاع غ��زة 

ا�ستجابة للتحديات واالو�ساع  خميم جر�س 

امل��ع��ي�����س��ي��ة واالق���ت�������س���ادي���ة ال�����س��ع��ب��ة ال��ت��ي 

ب�سكل  املجتمعات  ع��ل��ى  اجل��ائ��ح��ة  فر�ستها 

ب�سكل  فل�سطني  الجئي  جمتمع  وعلى  ع��ام 

خا�س.

االنباط-عمان

�����س����ب����ق ع��ب��د  دع�����ا رئ���ي�������س ال���������وزراء االأ

االأردين  ال�����س��ب��اب  ال����رواب����دة،  ال�������روؤوف 

وت�سكيل  ال�سيا�سية  باحلياة  لالنخراط 

اأح�������زاب ق������ادرة ع���ل���ى ت��ل��ب��ي��ة رغ���ب���ات���ه���م، 

اأداة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  امل�����س��ارك��ة  ب��اع��ت��ب��ار 

ال�سيا�سي. لالإ�سالح  وحيدة 

ك����د خ���الل ن���دوة يف م��ع��ه��د االإع���الم  واأ

ال��راه��ن��ة  “الق�سايا  ب���ع���ن���وان  االث���ن���ني، 

وامل�������س���ارك���ة ال�������س���ي���ا����س���ي���ة: االن���ت���خ���اب���ات 

ال���وك���ال���ة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون  واالإعالم” 

اأن  االإع������الم������ي،  ل���ل���ت���ع���اون  ال���ف���رن�������س���ي���ة 

ال���دمي���ق���راط���ي���ة ع���ن�������س���ر ق�����وة ل����ل����دول، 

���س��ل��وب ح��ك��م ال اي��دول��وج��ي��ا وت��رت���س��خ  واأ

احلركة  اأن  اإىل  م�سراً  الوقت،  مرور  مع 

ال�سيا�سية،  امل�ساركة  اأ�سا�س  هي  احلزبية 

الربملانية  واحلكومات  الدميقراطية  واأن 

ودورية  االأح��زاب  اأكتاف  على  اإال  تقوم  ال 

االأردن  اأن  ع���ل���ى  و�����س����دد  االن���ت���خ���اب���ات. 

ب��ح��اج��ة الأح�����زاب ���س��ي��ا���س��ي��ة دمي��ق��راط��ي��ة 

طرح  على  وقادرة  االآخر  تقبل  ديناميكية 

املجتمع. خلدمة  اأفكارها 

الدولة  ن�سوء  الروابدة الأ�س�س  وعر�س 

وعنا�سر  ال��وط��ن��ي��ة،  وال��ه��وي��ة  االأردن  يف 

خالل  واجهتها  التي  والتحديات  ال��ق��وة 

ال��ف��ك��ر  ع���ل���ى  م��ب��ن��ي��ة  ع�����ام   100 م�������س���رة 

ال����ع����روب����ي وت���ر����س���ي���خ ن���ه���ج ال���و����س���ط���ي���ة 

العامة. ال�سيا�سات  يف  واالعتدال 

م��ع طلبة  ح���واره  ال���رواب���دة، يف  وق���ال 

“كان  ال�سحفيني،  من  وجمموعة  املعهد 

اأن ينحت هوية خا�سة  االأردن  لزاماً على 

اجلغرافية  املنطقة  حتديات  ليتجاوز  به 

الثورة  مبادئ  على  مرتكزاً  والتاريخية، 

متثلها  ال��ت��ي  وال��ق��ي��م  ال��ك��ربى  ال��ع��رب��ي��ة 

اأ�سا�س  �سكل  ما  العربية  باالأمة  للنهو�س 

والقومية«. العروبية  االأردنية  الهوية 

ن������ه رغ�����م وج������ود ع�������س���رات  واأ������س�����اف اأ

ن��ه��ا  اأ اإال  االأردن  يف  امل�����س��ج��ل��ة  االأح������زاب 

���س�����س  غ��ر ف��اع��ل��ة، م��ا ي��ف�����س��ح امل��ج��ال ل��الأ

والقبلية  والنفعية  واجلهوية  العقائدية 

ل��ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة، 

ه��ي  احل��ق��ي��ق��ي��ة  االأح�������زاب  اأن  م��و���س��ح��ا 

ال�����ق�����ادرة ع���ل���ى ط�����رح ب����رام����ج ���س��ي��ا���س��ي��ة 

وخ�����ط�����ط ل���ل���ت���ن���م���ي���ة واإ�������س������ع������اف امل������ال 

على  رده  يف  ال��رواب��دة  ���س��ار  واأ ال�سيا�سي. 

اختيار  م�سوؤولية  اأن  اإىل  الطلبة،  اأ�سئلة 

ال���ن���واب ت��ت��ح��م��ل��ه��ا ق���واع���ده���م ال�����س��ع��ب��ي��ة 

اأ�س�س  على  بناء  تختارهم  اأن  يجب  التي 

واأال  للتنمية،  وخطط  وا�سحة  براجمية 

اإىل جم��ل�����س  ب���ال���و����س���ول  ل��ه��م  ي�����س��م��ح��وا 

ي���ق���وم���وا  مل  اإذا  اأخ�������رى  م�����رة  ال�����ن�����واب 

ال���ن���ا����س،  ت��ل��ب��ي��ة ط���م���وح���ات  ب����دوره����م يف 

اأن دور االإعالم تزويد النا�س  اإىل  م�سراً 

وم���دى  ال���ن���واب  اأداء  ح����ول  ب��امل��ع��ل��وم��ات 

به. وعدوا  ما  بتنفيذ  التزامهم 

الفل�سطينية،  االأردنية  العالقة  وحول 

امل�����س��رتك��ة  ال��ع��الق��ة  اأن  ال���رواب���دة  اأو���س��ح 

ع��الق��ة،  اأي  ت�����س��ب��ه��ه��ا  ال  ال�����س��ع��ب��ني  ب���ني 

ب��ني  ال��ع��رب��ي��ة  ال���وح���دة  اأن  م�����س��دداً ع��ل��ى 

واأن  ���س��ع��ب��ي��ة،  دمي���ق���راط���ي���ة  ال�����س��ف��ت��ني 

زال��ت  وم��ا  ك��ان��ت  الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة 

ق���ي���ادة  االأردن  ل�����دى  االأوىل  ال��ق�����س��ي��ة 

. �سعباً و

االنباط-عمان

ح���ذر رئ��ي�����س ال�����وزراء ع��م��ر ال�����رزاز من 

اأجزاء  ل�سم  االإ�سرائيلية  احلكومة  خطط 

من ال�سفة الغربية، والتي ميكن اأن ت�سعل 

م��وج��ة ج��دي��دة م��ن ال��ع��ن��ف وال��ت��ط��رف يف 

ال�سرق االأو�سط .

�سحيفة  مع  مقابلة  يف  ال���رزاز  واأ���س��اف 

ال�سم  �سيا�سة  اأن  الربيطانية  ال��غ��اردي��ان 

االإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  يتبناها  التي 

ب���ي���ن���ي���ام���ني ن���ت���ن���ي���اه���و ����س���ت���ك���ون ����س���ب���ب���اً يف 

جديدة”  عن�سري  ف�سل  دول��ة  “تاأ�سي�س 
من  وتزيد  راديكالية  قوة  ت�سبح  اأن  ميكن 

زعزعة اال�ستقرار يف املنطقة والعامل.

نرى،  ما  “بح�سب  ال��وزراء  رئي�س  وق��ال 

ال���دول���ت���ني  اأخ������ر غ����ر ح����ل  اأي ح����ل  ف������اإن 

���س��ي��دف��ع، امل��ن��ط��ق��ة وال��ع��امل اإىل ح��ال��ة من 

الفو�سى«.

اخل���ط���وات  ���س��د  “نحن  ال�������رزاز  وق�����ال 

�سد  اإننا  كما  ال�سم.  و�سد خطة  االأحادية 

�ساملة  خ��ط��ة  ���س��م��ن  ل��ي�����س��ت  خ���ط���وات  اأي 

تقود اإىل حل الدولتني.

وقال رئي�س الوزراء: اإن االأردن يتحدى 

“حل  اأن يوافق على  اأي م�سوؤول ا�سرائيلي 

كحل  الدميقراطي”  ال����واح����دة  ال���دول���ة 

اإ�سارة  يف  الفل�سطيني.  االإ�سرائيلي  للنزاع 

م��رف��و���س  ال���واح���دة  ال���دول���ة  ح���ل  اأّن  اإىل 

االإ�سرائيليني. لدى  اأ�سا�ساً 

اإ���س��رائ��ي��ل  واأو����س���ح ال����رزاز “ال اأح���د يف 

يتحدث عن ذلك،. 

م��ن يتحدث ع��ن ح��ل ال��دول��ة ال��واح��دة 

اإن���ه���م  اإ�����س����رائ����ي����ل؟  ال����دمي����وق����راط����ي����ة يف 

ما  بكل  العن�سري  الف�سل  ع��ن  يتحدثون 

حتمل الكلمة من معنى.«

ترحيل  االأردن  يقبل  “لن  ال��رزاز  وق��ال 

وطًنا  االأردن  ي�سبح  ول��ن  الفل�سطينيني، 

الو�ساية  ع��ن  االأردن  يتخلى  ول��ن  ب��دي��ال، 

ع���ل���ى االأم������اك������ن امل���ق���د����س���ة االإ����س���الم���ي���ة 

وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف ال���ق���د����س. ه�����ذه ال��ن��ق��اط 

بالن�سبة لنا«. الثالثة وا�سحة 

ال�سم  ت��ك��ر���س خ��ط��ة  اأن  ال����رزاز  وت��وق��ع 

على غرار جنوب  العن�سري،  الف�سل  نظام 

بالفعل  ميار�س  الذي  االأمر  وهو  اإفريقيا، 

ويف  اإ���س��رائ��ي��ل  داخ����ل  الفل�سطينيني  ���س��د 

املحتلة. االأرا�سي 

اأفريقيا  تكن جنوب  “مل  ال��رزاز:  وق��ال 

بل  فح�سب،  اجلوار  لدول  بالن�سبة  م�سكلة 

ا�ستمرت  واإذا  باأ�سره.  العامل  م�سكلة  كانت 

م�سكلة  ف�ستكون   ، امل�سار  ه��ذا  يف  اإ�سرائيل 

للعامل اجمع«.

لمرة واحدة.. األونروا تقدم مساعدات مالية طارئة للغزيين باالردن

 الروابدة: األحزاب في االردن غير فاعلة

أي حل أخر غير حل الدولتين سيدفع المنطقة والعالم إلى حالة من الفوضى 

الرزاز: أتحدى أن يوافق أي مسؤول إسرائيلي على حل الدولة الواحدة 

الأربعاء    22  /  7  / 2020

 المياه: ضبط اعتداء على ناقل الديسي بالمراقبة الجوية 

املحلي

االإجتماع الذي عقده عطوفة االأخ الدكتور ظافر ال�سرايرة رئي�س هيئة اإعتماد موؤ�س�سات التعليم 

العايل و�سمان جودتها مع روؤ�ساء اجلامعات اخلا�سة وت�سّرفت بامل�ساركة به كرئي�س جلامعة جدارا 

مع  وعالقتها  للهيئة  ع�سرية  وتطلعات  روؤي��ة  حوى  اخلا�سة؛  اجلامعات  روؤ�ساء  زمالئي  جانب  اإىل 

اجلامعات والتي اأ�سا�سها الت�ساركية والتحفيز والتجويد واملاأ�س�سة والثقة املتبادلة وال�سفافية واالإنفتاح 

وغرها من النقاط التي متثل اجلزء املليء ال الفارغ من الكاأ�س على �سبيل اإعادة �سياغة الت�سريعات 

الناظمة للم�سي ُقدماً يف تطوير خمرجات التعليم العايل الذي ُيعّد اإحدى النقاط امل�سيئة يف وطننا 

احلبيب وليكون اأولوية وطنية ي�سار لها بالبنان يف ظل ت�ساركية موؤ�س�سية من كل االأطراف �سواء من 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اأو الهيئة اأو اجلامعات الر�سمية واخلا�سة:

1. نهج التوافقية والت�ساركية والت�ساور للهيئة مع اجلامعات ُي�سّجل على �سبيل اإ�سدار ت�سريعات 

ناظمة مدرو�سة دون خلل من كل اأطراف املعادلة يف التعليم العايل �سعياً لتجويد الربامج واملخرجات 

وفكرية  تعليمية  منارات  االأردن��ي��ة  اجلامعات  لتكون  العاملية  االإعتمادات  على  واحل�سول  التعليمية 

ج لل�سياحة التعليمية على م�ستوى املنطقة. وحمحِ

يكون  اأن  وندعو اهلل خمل�سني  خ��راً  وبه  بها  ن�ستب�سر  وال��ذي  الهيئة اجلديد  رئي�س  تطلعات   .2

جل��ودة  و�سمانها  الهيئة  رفعة  �سبيل  يف  اإجن���ازه  مت  م��ا  على  تراكمياً  ويبني  �سلف  خل��ر  خلف  خ��ر 

خمرجات التعليم؛ تطلعاته تلخ�ست يف و�سع خطط حتفيزية للجامعات امللتزمة يف معاير االإعتماد 

واإدخال حمكمني خارجيني لتجويد املنتج التعليمي واآلية جديدة الإمتحان الكفاءة وجتويد الربامج 

�سمان  �سهادات  نوعية يف  نقله  وعمل  الربامج  وت�سنيف  القرارات  و�سفافية  واإ�ستحداثها  واإعتمادها 

اجلودة واإعادة تراتيبية رفع الطاقات االإ�ستيعابية واالإعالم االإيجابي ال ال�سلبي عن االإجنازات واإعادة 

درا�سة ن�سب املوؤهالت العلمية للربامج وغرها من التطلعات االإيجابية.

لغايات  الهيئة  وتطلعات  روؤي��ة  مع  تتوافق  كانت  باملقابل  اخلا�سة  اجلامعات  روؤ�ساء  3. مداخالت 

الناظمة؛  الت�سريعات  بع�س  لتغير  اإنطالق  نقطة  لتكون  جميعاً  باإ�سمهم  ُتقّدم  عمل  ورقة  �سياغة 

واأ�سا�سها اإيجاد م�سفوفة ودليل للخطط التحفيزية ومعايرها وموؤ�سراتها؛ ون�سب الوافدين ون�سب 

واآليات  االإ�ستيعابية  الطاقة  ورفع  اجلامعية  الكفاءة  اإمتحان  وطبيعة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ورتب 

عمل اللجان والر�سوم لالإعتمادات و�سنوات عقود الرتب االأكادميية لكل الربامج وم�ستوياتها واأوقات 

اإعتماد الربامج واأمتتة البيانات واإطالع الهيئة عليها والرقمنة وغرها من النقاط املهمة.

الهيئة كي ال تكون على �سكل جلان تفتي�س بل تقارير  ٤. مت طرح ت�سورات جديدة الآليات عمل 

غ��رار  على  اجلامعات  ك��ل  ب��ني  ع��ادل  ونهج  متبادلة  وبثقة  نف�سها  اجلامعات  م��ن  ت��ق��ّدم  ذات��ي  تقييم 

وتعمل  ال�سعف  ونقاط  القوة  لنقاط  للجامعات  التوجيه  يتم  بحيث  العاملية  واجل��ودة  االإعتماديات 

اجلامعات على الت�سويب الإهتمامها باملخرجات والكفايات التعليمية وبذلك �ستوؤمن اجلامعات حتماً 

بر�سالة الهيئة وتدعمها على �سبيل ال�سمو بالعملية التعليمية وخمرجاتها.

5. طروحات اإمتحان الكفاءة تباينت بني االإمتحان العام من الهيئة وحتمية النجاح به وربطه مع 

ديوان اخلدمة املدنية ك�سرط للوظيفة واإ�سهار املراكز الثالثة االأوىل للجامعات املتميزة؛ واآراء اأخرى 

الطلبة مع �سرورة حتقيق احلد  قبل  النجاح من  اإ�سرتاط  دون  اأنف�سها  اجلامعات  اإدارت��ه من  ليتم 

االأدنى من خمرجات التعليم.

 Clusters 6. ويفحِ م�ساألة ت�سنيف اجلامعات كان الراأي ين�سب على ت�سنيف اجلامعات ملجموعات

الأن عدد اجلامعات االأردنية قليل ن�سبياً حت�سباً من الفهم اخلاطىء عند البع�س للت�سنيف والذي رمبا 

يعطي فكرة �سلبية عن بع�سها؛ ولذلك هنالك اجماع على ت�سنيف الربامج املوحدة ولي�س اجلامعات.

٧. �سدقية البيانات وثبوتها من النقاط املهمة التي يحتاجها اجلميع والتي تعزز البيئة والعالقة 

الت�ساركية وال�سعي كفريق واحد ل�سبط خمرجات التعليم؛ ويف ذلك هنالك تطلعات ل�سفافية البيانات 

للجامعات  االأكادميية  البيانات  على  املبا�سر  لالإطالع  للهيئة  بذلك  خا�سة  من�سة  اأو  نافذة  واإيجاد 

كافة.

٨. هنالك اإهتمام من قبل اجلامعات ب�سرورة ت�سهيل قبوالت الطلبة الوافدين ون�سبهم لتعظيم 

ملرونة  نحتاج  ورمب��ا  ال�ساأن؛  هذا  يف  وال�سديقة  ال�سقيقة  ال��دول  مع  والت�سبيك  التعليمية  ال�سياحة 

ومعاير ف�سفا�سة الإ�ستقطاب املزيد من الطلبة الوافدين.

هيئة  بني  واإ�ستدامتها  والتوافقي  الت�ساوري  والنهج  الت�ساركية  على  البناء  مطلوب  ب�سراحة: 

اجلميع يف خندق  ليكون  الهيئة  لعمل  الناظمة  الت�سريعات  تطوير  �سبيل  على  واجلامعات  االإعتماد 

املوؤ�س�سات التعليمية الوطنية وامل�سي ُقدماً يف تطوير خمرجاتها وتعظيم اجلزء املليء من الكاأ�س فيها 

وخ�سو�ساً يف زمن ما بعد كورونا.

د.محمد طالب عبيدات

 هيئة اإلعتماد 
والجامعات في زمن 

كورونا

 أموال األيتام وإي فواتيركم توقعان 
اتفاقية لتمكين الدفع إلكترونيا

االنباط-عمان

وق����ع����ت م���وؤ����س�������س���ة ت���ن���م���ي���ة اأم��������وال 

للدفع  مدفوعاتكم  �سركة  م��ع  االأي��ت��ام 

“ اإي  خ����دم����ة  م�������س���غ���ل  االإل�������ك�������رتوين 

اتفاقية  ال��ث��الث��اء،  ام�����س  فواتركم” 

ت����ع����اون ل��ت��م��ك��ني امل���واط���ن���ني م����ن دف���ع 

اإلكرتونيا. التزاماتهم  وت�سديد 

وت����ه����دف االت���ف���اق���ي���ة ال����ت����ي وق��ع��ه��ا 

قا�سي  املوؤ�س�سة/  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

احلافظ  عبد  ال�سيخ  �سماحة  الق�ساة 

�سركة  اإدارة  جمل�س  ورئ��ي�����س  ال��رب��ط��ة، 

اإىل  نا�سر �سالح،  املهند�س  مدفوعاتكم 

فواتركم  اإي  نظام  على  املوؤ�س�سة  ربط 

امل��واط��ن��ني  لتمكني  كمفوتر  واإدراج���ه���ا 

املوؤ�س�سة  جتاه  التزاماتهم  ت�سديد  من 

اإل��ك��رتون��ي��ا وب���دون ع��م��والت ل��ق��اء ه��ذه 

اخلدمة.

�سيكون  االتفاقية  اإن  الربطة  وق��ال 

على  االأعباء  تخفيف  يف  وا�سح  اأثر  لها 

املواطنني وحتقيق التحول االإلكرتوين 

اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  واأمت����ت����ة اخل�����دم�����ات، 

حت��ق��ي��ق اأه�������داف امل��وؤ���س�����س��ة يف ت��وف��ر 

اخل���دم���ة ال��ف�����س��ل��ى وت���ق���دمي خ��دم��ات 

م��ال��ي��ة ع�����س��ري��ة ت��ت��واف��ق وال���ت���ط���ورات 

ال��ت��ي ���س��ه��ده��ا ال��ع��امل خ���الل ال�����س��ن��وات 

االأخرة.

وق������ال م���دي���ر ع�����ام امل���وؤ����س�������س���ة ع��ب��د 

االتفاقية  ه��ذه  اإن  ال��ه��زامي��ة،  ال��رح��ي��م 

مثل  اخل���دم���ات؛  م��ن  ال��ع��دي��د  تت�سمن 

���س��داد اأق�����س��اط امل��راب��ح��ات، ودف��ع ر�سوم 

وال�سداد  املقدمة،  والدفعات  املعامالت، 

امل��ب��ك��ر، وق��ب�����س اإي����ج����ارات وم��ع��ام��الت 

ت�سديد حاالت الوفاة، واإيداعات نقدية 

املقبو�سات  جانب  اإىل  الق�سر  حل�ساب 

املتنوعة وغرها من اخلدمات.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان 

ن�سمت هيئة االإ�ستثمار االأردنية وبالتعاون 

اإقت�سادي  لقاء  العراقي  االأعمال  جمل�س  مع 

اأردين عراقي وبح�سور نخبة من رجال املال 

واالأعمال العراقيني واملهتمني باالإ�ستثمار  يف 

عن  املرئي  االإت�سال  تقنية  خالل  من  االأردن 

االأردنية  االإقت�سادية  )العالقات  بعنوان  بعد، 

ال��ع��راق��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ة االإ���س��ت��ث��م��اري��ة وال��ف��ر���س 

املتاحة بني البلدين(.

االإ�ستثمار  هيئة  رئي�س  اللقاء  يف  و���س��ارك 

و���س��ف��ري جمهورية  ال�����وزين،  ال��دك��ت��ور خ��ال��د 

ال���ع���راق ل����دى امل��م��ل��ك��ة االأردن����ي����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة 

ح��ي��در ال����ع����ذاري، و���س��ف��ري امل��م��ل��ك��ة االأردن���ي���ة 

الدكتور  ال��ع��راق  جمهورية  ل��دى  الها�سمية 

النافذة  دائ���رة  ع��ام  وم��دي��ر  العقله،  منت�سر 

الهيئة  ل��دى  امل�ستثمرين  وخ��دم��ات  ال��واح��دة 

ال���وط���ن���ي���ة ل���الإ����س���ت���ث���م���ار يف ال����ع����راق ج��م��ي��ل 

االأعمال  جمل�س  ورئي�س  واأع�ساء  العي�سوي، 

ورئي�س  ال�ساعدي،  ماجد  ال��دك��ت��ور  ال��ع��راق��ي 

فتحي  املهند�س  وعمان  االأردن  �سناعة  غرفة 

اجلغبري واأمني عام هيئة االإ�ستثمار  فريدون 

حرتوقه.

���س��ف��ري ج��م��ه��وري��ة ال����ع����راق ل����دى امل��م��ل��ك��ة 

االأردن���ي���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ح��ي��در ال���ع���ذاري، اأ���س��اد 

بالعالقات االأخوية التاريخية التي تربط بني 

االأردن��ي��ة  ال��دول��ة  �ساكراً  ال�سقيقني،  البلدين 

�سامية  وبتوجيهات  ب���ادرت  وال��ت��ي  الها�سمية 

ال��ث��اين حفظه اهلل  امللك ع��ب��داهلل  م��ن جاللة 

اإىل جمهورية  باإر�سال قافلة م�ساعدات طبية 

تعاين  التي  ك��ورون��ا  جائحة  ملجابهة  العراق  

منها جميع دول العامل.

اأن رج����ال االأع����م����ال ال��ع��راق��ي��ني  واأ�����س����اف 

الإ�ستثماراتهم  كحا�سنة  االأردن  اإىل  ينظرون 

االأردن م��ن تقدم وت��ط��ور يف  مل��ا ي�سهده  ن��ظ��راً 

هيئة  جهود  على  مثنياً  االإ�ستثمارية،  البيئة 

االإ�ستثمار وال�سفارة االأردنية لدى العراق على 

اجلهود املبذولة يف دعم االإ�ستثمارات العراقية 

داخل االأردن. 

���س��ف��ري امل��م��ل��ك��ة االأردن���ي���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ل��دى 

العقله  منت�سر  ال��دك��ت��ور  ال��ع��راق  ج��م��ه��وري��ة 

اأن اجلهود امللكية ال�سامية جلاللة امللك  قال 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين ب��ن احل�����س��ني امل��ع��ظ��م وعمله 

ال����دوؤوب وامل��ت��وا���س��ل ك��ان ل��ه االأث���ر االأك���ر يف 

ال�سمعة  الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة  اإك�����س��اب 

ما  واإن  اجل������وار،  ودول  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ط��ي��ب��ة 

يتمتع به االأردن من نقاط قوة كبرية جاذبة 

من  واع��دة  اإ�ستثمارية  وفر�س  لالإ�ستثمارات 

�ساأنها خدمة ال�سوق العراقي �ساهمت يف خلق  

وجهة  اململكة  من  وجعلت  جاذبة  اأعمال  بيئة 

ا�ستثمارية يف املنطقة.

االأردن��ي��ة يف جمهورية  ال�سفارة  اأن  م��وؤك��داً 

االإ�ستثمار   ه��ي��ئ��ة  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون  ال����ع����راق 

كافة  لتقدمي  االإ���س��ت��ع��داد  امت  على  االأردن���ي���ة 

الدعم والت�سهيالت للم�ستثمر العراقي.

رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االإ���س��ت��ث��م��ار ال��دك��ت��ور خ��ال��د 

الوزين قال ان امل�ستثمر العراقي ي�سكل ذخراً 

لالقت�ساد االردين وعامل جذب لال�ستثمارات 

العراقي  امل�ستثمر  وان  واالج��ن��ب��ي��ة،  العربية 

ي��ع��ت��ر م���ث���ااًل ي��ح��ت��ذى ب���ه ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ر غري 

خمتلف  ظل  يف  حققه  ال��ذي  للنجاح  االردين 

التحديات والظروف. 

ال��ع��رب��ي  بامل�ستثمر  االه��ت��م��ام  ان  م���وؤك���داً 

تف�سيها  ال���ت���ي  االول�����وي�����ات  م���ن  واالج���ن���ب���ي 

يحظى  العراقي  امل�ستثمر  وان  الدولة،  قيادة 

يف  الإ���س��ه��ام��ات��ه  ن��ظ��را  ت��اري��خ��ي��ة  بخ�سو�سية 

مبيناً  واخل��ارج��ي��ة،  الداخلية  التجارة  تعزيز 

امل�ستثمر ومظلة  بيت  االإ�ستثمار هي  اأن هيئة 

االإ�ستدامة والتمكني.

االأردن  ان  االإ�ستثمار  هيئة  رئي�س  واأ�ساف 

اأث��ر كبري  ورغ��م جائحة كورونا التي كان لها 

اأن��ه  اإىل  ال��ع��امل،  اإقت�سادات  م��ن  العديد  على 

اإ���س��ت��ث��م��اري جديد  52 م�����س��روع  ت��رخ��ي�����س  مت 

تو�سعة  ب��اأع��م��ال  ق��ام  م�سروع   853 وترخي�س 

 ،2020 ع��ام  من  الثاين  الربع  خ��الل  وتطوير 

ع��ل��ى ج��ذب  االأردن  ق�����درة  ع��ل��ى  ي����دل  وه�����ذا 

الظروف  رغم  االإ�ستثمارات  ومتكني  وتطوير 

التي مر بها العامل.

خمتلف  م��ن  املبذوله  اجل��ه��ود  اىل  م�سرياً 

اجل����ه����ات ال��ر���س��م��ي��ة ال���ت���ي ت���ب���ذل ل��ت��ح�����س��ني 

املناخ  وتهيئة  اململكة،  يف  اال�ستثماري  الواقع 

اجلاذب واملنا�سب لال�ستثمار، واأن هناك عمل 

تواجه  التي  للتحديات  م�ستمر الإيجاد حلول 

امل�ستثمرين.

وا���س��ت��ع��ر���س ال����وزين خ���الل ال��ل��ق��اء اآل��ي��ات 

حت�سني وتطوير وجذب اال�ستثمار اإ�سافة اإىل 

واجلاذبة  الواعدة  االإ�ستثمارية  الفر�س  اأه��م 

للم�ستثمر العراقي ويف العديد من القطاعات 

االإ�ستثمارية.

الدكتور  العراقي  االأع��م��ال  جمل�س  رئي�س 

ماجد ال�ساعدي �سكر احلكومة االردنية على 

جهودها يف تقدمي كافة الت�سهيالت للم�ستثمر 

موا�سلة  يف  اال�ستثمار  هيئة  وجهود  العراقي 

ال��ب��ح��ث ع���ن ح��ل��ول ل��ل��م��ع��وق��ات وال��ت��ح��دي��ات 

ال��ذي  ال��ع��راق��ي��ني  امل�ستثمرين  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

تتنوع  �سركة   3700 ح��وايل  اىل  عددهم  ي�سل 

ن�ساطاتها ما بني قطاعات ال�سحة وال�سياحة 

التجارة، وح�سب  وال�سناعة ف�سال عن قطاع 

يف  العراقي  االإ�ستثمار  حجم  ي�سل  ال�ساعدي 

االأردن اإىل اأكرث من 16 مليار دوالر اأمريكي.

وث��م��ن رئ��ي�����س جم��ل�����س االأع���م���ال ال��ع��راق��ي 

االإ���س��ت��ث��م��ار،  ال���ق���رارات احل��ك��وم��ي��ة يف حتفيز 

امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود لتذليل  ب���ذل  اإىل  داع���ي���اً 

االإ�ستثمارات  ت��دف��ق  م��ن  حت��د  ال��ت��ي  العقبات 

مبزايا  ي��زخ��ر  االأردن  اأن  خا�سة  وتو�سعتها، 

اإ���س��ت��ث��م��اري��ة ي��ج��ب ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإ���س��ت��غ��الل��ه��ا 

اإ�ستثماراتهم  لتوجيه  امل�ستثمرين  لت�سجيع 

اإىل االأردن.

مدير عام دائرة النافذة الواحدة وخدمات 

الوطنية لالإ�ستثمار  الهيئة  امل�ستثمرين لدى 

يف ال����ع����راق ال�����س��ي��د ج��م��ي��ل ال��ع��ي�����س��وي، اأك���د 

ع��ل��ى ال��ع��الق��ة ال��ت�����س��ارك��ي��ة وال��ت��ع��اون��ي��ة بني 

الوطنية  والهيئة  االأردن��ي��ة  االإ�ستثمار  هيئة 

لالإ�ستثمار يف العراق، مبيناً اأن هناك اإتفاقية 

ت�ساعد  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  االإ���س��ت��ث��م��ار  لت�سجيع 

ع��ل��ى ح��م��اي��ة االإ���س��ت��ث��م��ارات وال�������س���ادرات بني 

العالقات  توحيد  اإىل  نطمح  وق��ال  البلدين، 

ال��ت�����س��ارك��ي��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن خ��ا���س��ة يف جم��ال 

الت�سارك  زيادة  و�سرورة  االإ�ستثماري  التبادل 

كون  والعراقي،  االأردين  اخلا�س  القطاع  بني 

العراق يزخر بفر�س اإ�ستثمارية واعدة لرجال 

االأعمال االأردنيني.

وع���م���ان  االأردن  ���س��ن��اع��ة  غ���رف���ة  رئ���ي�������س 

اللقاءات  على  اأثنى  اجلغبري  فتحي  املهند�س 

من  االأعمال  رج��ال  بني  والت�ساركية  الثنائية 

داع��ي��اً  وال��ع��راق��ي،  االأردين  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود لت�سهيل دخ��ول  ب��ذل  اإىل 

ال�����س��ن��اع��ات االأردن����ي����ة اإىل ال�����س��وق ال��ع��راق��ي 

خا�سًة اأن ال�سناعة االأردنية اأثبتت مناف�ستها 

يف العديد من االأ�سواق العربية والعاملية.

االنباط- عمان 

ا���س��ت�����س��اف امل��ج��م��ع ال�����دويل ال��ع��رب��ي 

مع  بال�سراكة  القانونيني  للمحا�سبني 

امل��ع��ريف اخلبري  اأب��وغ��زال��ه  ملتقى ط��الل 

االأ�سبق  الوزراء  رئي�س  نائب  االقت�سادي 

م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ج���واد ال��ع��ن��اين يف ن��دوة 

ح���واري���ة رق��م��ي��ة م��ب��ا���س��رة حت���ت ع��ن��وان 

Sub-S “
.”Zero Economics

وت����اأت����ي ال����ن����دوة ���س��م��ن ���س��ل�����س��ل��ة م��ن 

ال�����ن�����دوات امل���ه���ن���ي���ة امل��ت��خ�����س�����س��ة ال��ت��ي 

اأط����ل����ق����ه����ا امل����ج����م����ع وامل����ل����ت����ق����ى ب���ع���ن���وان 

العاملي” وذلك عر  االقت�ساد  “حتدّيات 
بهدف  ب���وك،  ال��ف��ي�����س  ع��ل��ى  �سفحتيهما 

ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء ع��ل��ى اأب����رز ال��ت��ح��دّي��ات 

االق����ت���������س����ادي����ة ال����ع����امل����ي����ة، وال���ت���ب���اح���ث 

وال���ت���ح���اور م���ع خ����راء م��ت��خ�����س�����س��ني يف 

حوارات رقمية مبا�سرة وتفاعلية.

اإن���ه وبح�سب  ال��ع��ن��اين  وق���ال ال��دك��ت��ور 

ال��ت��ق��دي��رات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي اأج��ري��ت على 

ال��ع��رب��ي��ة واآخ����ر درا����س���ة قدمها  امل��ن��ط��ق��ة 

النقد الدويل، وعززتها قراءات  �سندوق 

ال��ب��ن��ك ال������دويل ف�����اإن م���ع���دل ال���رتاج���ع 

االأردين  لالقت�ساد  املتوقع  االقت�سادي 

 4.3 اإىل حوايل  2020 �سي�سل  خالل عام 

،% وي���اأت���ي ه���ذا ال���رتاج���ع م��ق��اب��ل ت��وق��ع 

اأورده  2.2% وذلك بح�سب ما  بنمو قدره 

املوازنة  مل�سروع  تقدميه  يف  املالية  وزي��ر 

2020 خالل �سهر ت�سرين اأول العام  لعام 

املا�سي يف جمل�س النواب.

النمو يف  م��ع��دل  اأن  ال��ع��ن��اين  واأ���س��اف 

�سيكون  االأرق���ام  ه��ذه  �سّحت  اإذا  االأردن 

اأع���م���ق م���ن ال����رتاج����ع يف م���ع���دل ال��ن��م��و 

اأوردت���ه  م��ا  اإىل  م�سريا  العربية،  ل��ل��دول 

كمنظمة  قلياًل،  تختلف  اأخ��رى  ق���راءات 

ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة وال���ت���ي ج���اء ف��ي��ه��ا اأن 

م���ع���دل ال���ن���م���و وال����رتاج����ع ب��االق��ت�����س��اد 

مقارنة  ،%وب��ال��ت��ايل   6 ل��� �سي�سل  ال��ع��امل��ي 

اأقل  االأردن  االأرق���ام يف  اأن  ذل��ك جند  مع 

تراجعاً مما يقدره �سندوق النقد.

وتطرق العناين اإىل مفهوم االقت�ساد 

ال��ع��امل �سهد  اأن  وب���ني  ال�����س��ف��ري،  حت��ت 

ب��ط��رق و���س��ي��غ خمتلفة،  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه 

اندالع  منذ  زخما  اكت�سبت  اأنها  مو�سحا 

»اإن االق��ت�����س��اد  ال���ك���ورون���ا. وق����ال:  اأزم����ة 

العر�س  ط��ريف  اأن  يعني  ال�سفري  حت��ت 

ذات  خدمات  اأو  �سلعاً  يتبادالن  والطلب 

وه��و  ال�����س��ف��ر.  دون  ���س��ال��ب  ب�سعر  ق��ي��م��ة 

ت��خ��ل��ق ظ�����روف داخ���ل  اأن  اأم�����ر ع��ج��ي��ب 

الطلب  منحنى  ل��ق��اء  ع��ن  تنتج  ال�����س��وق 

وال���ع���ر����س حت����ت حم�����ور ال�������س���ي���ن���ات، اأو 

اإىل  ب��ك��ام��ل��ه  ينتقل  ال��ط��ل��ب  منحنى  اأن 

منحنى  وي��ق��اط��ع  ال�سينات  حم��ور  حت��ت 

العر�س هناك. ولهذا فاإن الطلب ي�سبح 

على  اإم��ا  �سريع  ب�سكل  متقلباً  متطايراً 

ب�سبب  املنحنى  بانتقال  اأو  املنحنى،  نف�س 

الرئي�سّية«. املعطيات  تغري 

وب�����نّي ال���ع���ن���اين اأن�����ه ع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث 

ال�سفري،  االق��ت�����س��اد حت��ت  ظ��اه��رة  ع��ن 

وتراجع العوائد، اأو الت�سحية باالأر�سدة 

�سالب،  �سعر  م��ق��اب��ل  ل��الآخ��ري��ن  القيمة 

اأن  ي���ج���ب  اأم������ر  ف���ه���و  ����س���ال���ب،  ع���ائ���د  اأو 

ي���اأخ���ذه امل��ح��ا���س��ب��ني ب��ع��ني االع��ت��ب��ار عند 

عند  اأو  وامل��ط��ل��وب��ات،  امل���وج���ودات  تقييم 

التدفقات  قيا�س  عند  اأو  االأرب��اح،  تقدير 

معدالت  احت�ساب  عند  حتى  اأو  النقدية، 

اأو  ال��ث��اب��ت��ة  االأر������س�����دة  اال����س���ت���ه���الك يف 

النقدية.

ودعا املحا�سبني القانونيني اإىل التنبه 

للموجودات  ال��ع��ادل��ة  القيم  قيا�س  عند 

دخولها  نتيجة  موؤ�س�سة  اأو  �سركة  الأي 

يف ع��امل االق��ت�����س��اد حت��ت ال�����س��ف��ري ول��و 

قد  القيا�سات  تلك  ب��اأن  ق�سرية،  لفرتة 

تكون افرتا�سيه اأكرث منها حقيقية.

العربي  ال���دويل  املجمع  اأن  اإىل  ي�سار 

ل��ل��م��ح��ا���س��ب��ني ال��ق��ان��ون��ي��ني ي���ه���دف اإىل 

االرت�����ق�����اء ب��ع��ل��م امل��ح��ا���س��ب��ة وال��ت��دق��ي��ق 

ال��ع��الق��ة على  االأخ����رى ذات  وامل��وا���س��ي��ع 

امل�ستوى الدويل، باالإ�سافة اإىل املحافظة 

للمحا�سبني  املهنية  اال�ستقاللية  ع��ل��ى 

معايري  وتطبيق  لهم  احلماية  و�سمان 

االإ�سراف املهني عليهم كو�سيلة لالرتقاء 

والتدقيق. املحا�سبة  مبهنتي 

رجال األعمال العراقيين ينظرون إلى األردن كحاضنة إلستثماراتهم

العناني : معدل التراجع االقتصادي المتوقع لالقتصاد األردني خالل 
عام 2020 سيصل إلى حوالي 4.3 ،%

الأربعاء   22  /  7  / 2020

 االنباط-عمان

اأك�������د وزي�������ر ال���ع���م���ل ن�������س���ال ف��ي�����س��ل 

ال�������س���ادر   8 رق����م  ال����ب����الغ  اأن  ال��ب��ط��اي��ن��ة 

6 ي��ع��ت��ر اأي  مب��وج��ب اأم����ر ال���دف���اع رق���م 

على  وال��ع��ام��ل  العمل  �ساحب  ب��ني  ات��ف��اق 

القطاعات  يف  باطاًل  لالأجر  تخفي�س  اأي 

غ����ري ت���ل���ك االأك�������رث ت�������س���رراً �����س����واء ك���ان 

ال��ع��ام��ل م��ط��ل��وب��اً ل��ل��ع��م��ل ب�����س��ك��ل ك��ل��ي يف 

م��وق��ع ال��ع��م��ل اأو ع���ن ُب���ع���د، و����س���واء ك��ان 

بعمل. القيام  منه  مطلوب  غ��ري   العامل 

ت�����س��ري��ح��ات �سحفية  ال��ب��ط��اي��ن��ة يف  وب���ني 

ب���ط���الن  ����س���ب���ب  اأن  ال�����ث�����الث�����اء  ام�����������س  

ه������ذا االت�����ف�����اق يف ه������ذه احل�����ال�����ة ي���ع���ود 

للعمل  ع�����ادت  ال���ق���ط���اع���ات  ه����ذه  اأن  اإىل 

ال���ع���ام���ل. م����ن  داع�������ي الق���ت���ط���اع���ات   وال 

ا�ستقبلت  كانت قد  العمل  وزارة  باأن  ونوه 

ال���ك���ث���ري م����ن احل�������االت ال���ت���ي ي���ت���م ف��ي��ه��ا 

واالإ���س��رار  العمل  ب��رتك��ه  العامل  تخيري 

وق��ال  ات��ف��اق،  على  التوقيع  اأو  مب�ساحله 

نتحدث  التي  احلرة  االإرادة  لي�ست  “هذه 
اأن  اإىل  ذات����ه  ال���وق���ت  يف  م�����س��ريا  عنها”، 

ه��ن��اك ع����ددا ك��ب��ريا م��ن ا���س��ح��اب العمل 

خ�سم  ع���دم  واآث����روا  عامليهم  احت�سنوا 

اأي ج��زء م��ن االأج���ر ب��ال��رغ��م م��ن اأن اأم��ر 

الدفاع يتيح لهم ذلك.

اجلديد  ال��ب��الغ  وبح�سب  اأن���ه  واأو���س��ح 

رقم 8 يف القطاعات االأكرث ت�سررا، يجوز 

على  والعامل  العمل  �ساحب  بني  االتفاق 

اأجر العامل الذي  20% من  اأق�ساه  خ�سم 

ُي��ط��ل��ب م��ن��ه ال��ع��م��ل ب�سكل ك��ل��ي ���س��واء يف 

اأجر  من  و%50  بعد،  عن  اأو  العمل  موقع 

ال��ع��ام��ل غ��ري امل��ط��ل��وب م��ن��ه ال��ق��ي��ام بعمل 

وال يجوز باي حال من االأحوال اأن ي�سل 

ل��الأج��ور. االأدن�����ى  احل���د  اإىل   التخفي�س 

اجلميع  “تفهم  على  العمل  وزي��ر  و���س��دد 

ب����اأن ال��ع��ام��ل ق��د و���س��ل اق��ت��ط��اع��ه خ��الل 

اأج��ره  م��ن   %60 اإىل  املا�سيني  ال�سهرين 

وه��ذه ت�سحية كبرية من  دي��ن��اراً،   150 اأو 

العمل  ���س��اح��ب  ت�سحية  ت����وازي  ال��ع��ام��ل 

ال�سعبة«. ظروفه  رغم  به  احتفظ   الذي 

 8 ال���ب���الغ رق����م  اأن  ال��ب��ط��اي��ن��ة  واأ�����س����اف 

انتهى  امل��دة  حم��دد  عقد  اأي  اأن  على  ن�س 

جتديده  و�سبق  بعده  وما  متوز   1 بتاريخ 

3 م������رات ف�����اأك�����رث، ي���ج���ب جت����دي����ده مل���دة 

اأو حل��ني  االأخ�������ري  ال���ع���ق���د  مل�����دة  مم���اث���ل���ة 

املدتني  اأي  ال��دف��اع  بقانون  العمل  انتهاء 

اأن ن�سو�س  اإىل  االأخ��رى، الفتا  تاأتي بعد 

واح��ك��ام اأم��ر ال��دف��اع رق��م 6 وال��ب��الغ رقم 

ت����زال ���س��اري��ة اذا  7 ال�����س��ادر مب��وج��ب��ه ال 

.8  ك���ان���ت ال ت��ت��ع��ار���س م���ع ال���ب���الغ رق����م 

ال���ق���ط���اع���ات  ق����ائ����م����ة  اأن  اإىل  واأ��������س�������ار 

االأك����������رث ت���������س����ررا ����س���ت���ت���م م���راج���ع���ت���ه���ا 

ال�������������ق�������������ادم. اآب  ��������س�������ه�������ر   خ�����������������الل 

االن�سحاب  هو  الهدف  اأن  البطاينة  واأك��د 

العمل  ب�سوق  التدخل  م��ن  )ال��ت��دري��ج��ي( 

م�����ن خ������الل ام������ر ال������دف������اع وب����الغ����ات����ه، 

�����س����روري  ال����ت����دري����ج  اأن  ع���ل���ى  م���������س����ددا 

االإن��ت��اج  ب���اأط���راف عملية  اال����س���رار  ل��ع��دم 

 ق������در االم�����ك�����ان مب���ث���ل ه������ذه ال����ظ����روف.

قامت  الذي  الكبري  الوطني  الدور  وثمن 

كموؤ�س�سات  االإع����الم  و���س��ائ��ل  خمتلف  ب��ه 

عالية،  م�����س��وؤول��ة  مبهنية  عملت  وط��ن��ي��ة 

وقال: “االإعالم كان معنا خطوة بخطوة 

وو�سعنا  جهة،  من  البالغات  تو�سيح  يف 

اأخ��رى  جهة  م��ن  عليها  جت���اوزات  ب�سورة 

ال�����راأي  ع���ل���ى  اط���الع���ن���ا  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 

والراأي االآخر«.

البطاينة: سياستنا هي االنسحاب التدريجي من التدخل بسوق العمل

منصة زين لإلبداع تدعم 21 شركة ناشئة 
أردنّية جديدة بقيمة 129 ألف دينار

وزيرة السياحة توضح آلية تصنيف الوضع 
الوبائي للدول تمهيدًا لفتح المطارات

بورصة عمان تغلق تداوالتها على ارتفاع

الملكية: تشغيل رحالت جوية 
منتظمة أسبوعيًا بين عمان والعقبة 

اعتبارًا من الخميس المقبل 

االنباط- عمان 

خالل  ومن  االأردن  زين  �سركة  وّقعت 

اتفاقيات   ،)ZINC( لالإبداع  تها  من�سّ

21 �سركة نا�سئة  تعاون لتقدمي الدعم ل� 

اأردن����ّي����ة ج���دي���دة، وال���ف���ائ���زة يف ب��رن��ام��ج 

حيث  الرابعة،  بن�سخته  املبادرة”  “زين 
���س��ت��ق��ّدم مب��وج��ب��ه��ا ال���دع���م ال�����الزم لها 

وم�ساعدتها  وت��ط��ّوره��ا،  منّوها  لت�سريع 

على التو�ّسع يف اأعمالها، وبالتايل �سمان 

وا�ستمرارها. دميومتها 

ومت توقيع اتفاقيات التعاون يف الفرع 

يف  الكائن  لالإبداع  زين  ة  ملن�سّ الرئي�سي 

جم��م��ع امل��ل��ك احل�����س��ني ل��الأع��م��ال، حيث 

ال�سباب  وزير  التوقيع  من  جانب  ح�سر 

ال��دك��ت��ور ف��ار���س ال��ري��زات، ووّق��ع��ه��ا عن 

���س��رك��ة زي����ن رئ��ي�����س��ه��ا ال��ت��ن��ف��ي��ذي ف��ه��د 

ممثل  النا�سئة  ال�سركات  وع��ن  اجلا�سم، 

كل �سركة منها.

و��������س�������ّم�������ت ق������ائ������م������ة ال�������������س������رك������ات 

ال������ن������ا�������س������ئ������ة اجل������������دي������������دة ك����������ل م����ن 

 ، ”W A R A G A M I “
 ،”Gradsgate“ و��������س�������رك�������ة 

 ،”Himisto“ و�����������س����������رك����������ة 

و����س���رك���ة   ،”Sadeed“ و������س�����رك�����ة 

 Tyrain“ و�سركة   ،”Sawwa7“
م�����س��اق  ����س���م���ن  ف������ازت  ال����ت����ي   ،”Art
 The“ ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة، و���س��رك��ات

 ”Sadeq“ و   ”Good Socks
ال��ف��ائ��زة   ،”Connect to fit“ و 

و�سركة  املجتمعية،  الريادة  م�ساق  �سمن 

 ”Drawit“ و   ”Fee Back“
و   ،”Leefy“ و  “ق�سطة”  و 

و   ”Mudarrib“ و   ”Canzi“
“Taleb pro” و  “Martha” و 
 ،”Aounak“ “Green cut” و 
 ”Biodiesel“ و   ”Chazit“ و 

�سمن م�ساق االأفكار الريادية.

وب����ه����ذه اخل����ط����وة، ي���ك���ون ق����د و���س��ل 

التي  النا�سئة  وامل�ساريع  ال�سركات  ع��دد 

 )ZINC( ل��الإب��داع زي��ن  ة  من�سّ ت��ق��ّدم 

 2015 ع���ام  تاأ�سي�سها  -م��ن��ذ  ل��ه��ا  ال��دع��م 

183 �سركًة وم�سروعاً،  اإىل  اليوم-  وحتى 

وذلك انطالقاً من دورها الكبري يف دعم 

اململكة،  يف  االأعمال  ري��ادة  بيئة  وتطوير 

املبادرة” اأح��د  “زين  ب��رن��ام��ج  ُي��ع��د  ك��م��ا 

زين  �سركة  تطلقها  ال��ت��ي  ال��رام��ج  اأه��م 

 ،)ZINC( تها لالإبداع من خالل من�سّ

لدعم ال�سباب االأردين واأفكارهم واإتاحة 

اإىل  وحتويلها  بها  للنهو�س  لهم  املجال 

ككل  املجتمع  وعلى  عليهم  تعود  م�ساريع 

م�ساهمتها  حيث  م��ن  وال��ف��ائ��دة،  بالنفع 

يف ت��وف��ري ف��ر���س ع��م��ل ل��ه��م م���ن خ��الل 

ت��ط��وي��ر م�����س��اري��ع��ه��م اخل��ا���س��ة ب���داًل من 

البحث عن وظيفة.

وقد بلغت قيمة اجلوائز التي قّدمتها 

الفائزة  وامل�ساريع  ال�سركات  لهذه  زي��ن 

 129  ”4 امل���ب���ادرة  “زين  ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن 

ال��دع��م  اإىل  اإ���س��اف��ًة  اأردين،  دي��ن��ار  األ���ف 

اللوجي�ستي.

االنباط- عمان  

واالآث��ار جمد  ال�سياحة  وزيرة  عر�ست 

من  جمموعة  ا�ستقبالها  خ��الل  �سويكة 

واوروب��ي��ة،  وا�سيوية  عربية  دول  �سفراء 

الو�سع  ت�سنيف  واآلية  املتبعة  االجراءات 

ت�سنف  جلعلها  وال�سعي  للدول،  الوبائي 

االردن دولة خ�سراء يف تعاملها مع وباء 

متهيدا  وذل��ك  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  جائحة 

 ل��ف��ت��ح االج�����واء وامل����ط����ارات ب���ني ال����دول.

ال�سفراء  لقائها  خ��الل  �سويكة  واأ���س��ارت 

ال��ت��ق��ي��ي��م  م���ع���اي���ري  اىل   ، االول   اأم���������س 

ال�����س��ح��ي ال�����س��ب��ع��ة امل���ع���ت���م���دة م����ن ق��ب��ل 

ت�����س��ن��ي��ف  يف  االردن�����ي�����ة  ال�����س��ح��ة  وزارة 

ال��و���س��ع ال��وب��ائ��ي ل���ل���دول، وال��ت��ي ج��اءت 

م��ن��خ��ف�����س  “خ�سراء  اأ������س�����ا������س،  ع���ل���ى 

اخلطورة  متو�سط  و�سفراء   ، اخل��ط��ورة 

التي  الدول  وقائمة  ، وحمراء خطرة”، 

ت���اأت���ي ال���ي���وم ���س��م��ن اخل���ان���ة اخل�����س��راء 

يف ال��ت�����س��ن��ي��ف ال��������دوري ال������ذي ي��ج��ري 

14 ي��وم��ا، وذل���ك وف���ق بيان  حت��دي��ث��ه ك��ل 

 �����س����ادر ع����ن ال���������وزارة ال����ي����وم ال���ث���الث���اء.

اردنيا،  املعتمدة  املعايري  ال��وزي��رة  وبينت 

 14 اآخ��������ر  وه������ي جم����م����وع احل���������االت يف 

احل��االت  ون�سبة  ال��وف��ي��ات،  ون�سبة  ي��وم��ا، 

الفحو�سات،  وع��دد  واحل��رج��ة،  الن�سطة 

ال�����وب�����ائ�����ي،  امل����ن����ح����ن����ى  يف  وال����ت���������س����ط����ح 

ن�سمة. م��ل��ي��ون  ل��ك��ل  االإ����س���اب���ات   ون�����س��ب��ة 

وت��ه��دف ال��ل��ق��اءات ال��ت��ي ع��ق��دت��ه��ا وزي���رة 

ال���وزارة،  مقر  يف  ال�سفراء  م��ع  ال�سياحة 

ال��ت��ي  ال������دول  ت�����س��ن��ي��ف  اآل���ي���ة  ����س���رح  اإىل 

املباحثات  لبدء  والتمهيد  االردن،  يتبعها 

االجواء  لفتح  الدبلوما�سية  واملفاو�سات 

ب����ني ال�������دول، وال���ت���ع���رف م����ن ال�����س��ف��راء 

ك���ي���ف مي���ك���ن ل���ل�������س���ل���ط���ات امل���خ���ت�������س���ة يف 

خ�����س��راء. دول���ة  االردن  ت�سنيف   دول��ه��م 

ال��ت��ي ج���رت، بح�سور  ال��ل��ق��اءات  وخ���الل 

مدير عام �سلطة الطريان املدين الكابنت 

تن�سيط  هيئة  ع��ام  وم��دي��ر  م�ستو،  هيثم 

عربيات،  ع��ب��دال��رزاق  ال��دك��ت��ور  ال�سياحة 

وعدد من كبار موظفي وزارة اخلارجية، 

ج����رى االج���اب���ة ع���ن ب��ع�����س ال��ت�����س��اوؤالت 

والذين  ال�سفراء،  من  عدد  طرحها  التي 

ق���ام���وا ب���دوره���م ب��ت��ق��دمي م��الح��ظ��ات��ه��م 

املعتمدة  املعايري  و�سرحوا  ومقرتحاتهم، 

يف بلدانهم

االنباط- عمان 

الثالثاء،  ام�س  عمان  بور�سة  اأغلقت 

6ر5 م��ل��ي��ون ���س��ه��م، م��وزع��ة  ع��ل��ى ت����داول 

ت�������داوالت  ب��ق��ي��م��ة  ���س��ف��ق��ة   2495 ع���ل���ى 

دي���ن���ار.  م���ل���ي���ون  4ر5   اإجمالية، بلغت 

النقطة  اإىل  ال��ب��ور���س��ة  م��وؤ���س��ر  وارت���ف���ع 

م���ق���ارن���ة  ب����امل����ئ����ة  19ر0  1591ب����ن���������س����ب����ة 

 م������ع اإغ������������الق اجل����ل���������س����ة ال���������س����اب����ق����ة. 

بينما  �سركة،   42 اأ�سهم  اأ�سعار  وارتفعت 

���س��رك��ة،   34 اأ����س���ه���م  اأ����س���ع���ار  ان��خ��ف�����س��ت 

33 �سركة اأخرى.  وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 

االنباط- عمان 

ت���ب���داأ ���س��رك��ة اخل���ط���وط اجل���وي���ة امل��ل��ك��ي��ة 

رح�����الت ج���وي���ة منتظمة  ت�����س��غ��ي��ل  االأردن����ي����ة 

يوم  من  اعتباراً  والعقبة  عمان  بني  اأ�سبوعياً 

�سهر  من  والع�سرين  الثالث  املقبل  اخلمي�س 

متوز اجلاري.

العقبة  مدينة  االأردن��ي��ة  امللكية  و�ستخدم 

اأي��ام اخلمي�س  اأ�سبوعياً؛  بواقع ثالث رحالت 

من  ال��ط��ائ��رة  تقلع  بحيث  واالأح����د،  وال�سبت 

احل��ادي��ة  ال�ساعة  ال���دويل  علياء  امللكة  م��ط��ار 

ع�سرة والن�سف �سباحاً لت�سل اىل مطار امللك 

الثانية  ال�ساعة  العقبة  يف  ال���دويل  احل�سني 

ع�سرة وخم�س وع�سرين دقيقة ظهراً، وتعاود 

االقالع من العقبة ال�ساعة الثانية بعد الظهر 

وخم�س  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����س��اع��ة  ع��م��ان  اإىل  لت�سل 

وخم�سني دقيقةبعد الظهر.

للملكية  التنفيذي  الرئي�س   / العام  املدير 

االأردن����ي����ة ���س��ت��ي��ف��ان ب��ي�����س��ل��ر ع���ر ع���ن ���س��ع��ادة 

ال�سياحة  وزارة  مع  بالتعاون  االأردن��ي��ة  امللكية 

الرحالت  ال�ستئناف  ال�سياحة  تن�سيط  وهيئة 

اجلوية اإىل العقبة وتعزيز ال�سياحة الداخلية 

من  باال�ستفادة  الراغبني  املواطنني  وخدمة 

اأ�سعار التذاكر الت�سجيعية، مرحبا مب�سافري 

الراغبني  وداعيا  العقبة  اىل  االأردن��ي��ة  امللكية 

و���س��ائ��ل  ال��ت��ذاك��رع��ر  و����س���راء  منهمللحجز 

اأو  لل�سركة  التابعة  املختلفة  البيع  وق��ن��وات 

وكالء ال�سياحة وال�سفر املعتمدين.



االعالين
07

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

العالجيه   التجميلية  للخدمات  اليقونه  �سركة  ب��اأن 

ذات  ال�����س��رك��ات  ���س��ج��ل  يف  ل��دي��ن��ا  م�سجلة  ذ.م.م 

بتاريخ   )56208( الرقم  حتت  حم��دودة/  م�سوؤولية 

 )2019/12/29(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/20(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة رم للتجارة وال�ستثمار ذ.م.م م�سجلة لدينا 

يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة/ حتت الرقم 

)20347( بتاريخ )2009/12/13( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/20(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة  نعيم 

ابو مايله و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية 

  2016/2/17 بتاريخ   )18679( الرقم  حتت  ب�سيطة 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : نعيم ابو مايله و�سريكه

اإىل �سركة : �سيف ابو مايله و�سريكه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

رمي  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  و�سريكهاوامل�سجلة  الطر�ش 

2007/1/18  تقدمت  بتاريخ  الرقم )84077(  حتت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : رمي الطر�ش و�سريكها

اإىل �سركة : رمي الطر�ش و�سركاها

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة رائد الرحماين 

و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)24268 ( بتاريخ 1990/10/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200176549(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته   ع��زام  نبيه  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )120652( بتاريخ 2020/2/25 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/21 

وقد مت تعيني ال�سيد /دانا مناويل اليا�ش عزام  م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�سداقة  ���س��ارع  �سويفية  امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0796793220

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200009383(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته   القرم  حممد  احمد  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2007/1/8 بتاريخ   )83857( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/20 

القرم   حممود  حممد  احمد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�سمايل  احل��ي   – ال��رم��ث��ا  امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0796768352

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ال�شركات  قانون  من  )264/ب(  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  حورية ال�سام لال�سكان  ذ.م.م  

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم 

 ) 33865 ( بتاريخ ) 2013/9/9(

كانت  ���س��واء  ال�سركة  جت��اه  مطالباتهم  ت��ق��دمي  ���س��رورة 

تاريخه  من  �سهرين  خ��الل  وذل��ك   ، ل   ام  الدفع  م�ستحقة 

للدائنني داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ماهر حممد خليل عطيه

عنوان امل�سفي : عمان – تالع العلي – مقابل م�ست�سفى 

اجلامعة الردنية – بناية رقم ) 199 (

خلوي ) 0777215884 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

م�سجلة  ذ.م.م  وال�سفر   لل�سياحة  مرحبا  �سركة  باأن 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة/ حتت 

الرقم )52641( بتاريخ )2018/10/9( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/19(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

لال�سكان  الوثاق  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  العقاري     والتطوير 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )22673( بتاريخ 2010/8/31 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/7/13  

املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني املحامي 

ب�سار مروان الدبا�ش  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

 – ط2   – الرب  جممع   – نا�سفني  �سارع   – ال�سمي�ساين   – عمان 

مكتب ) 108 ( - هاتف 0799111229

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وال�����س��راب  ال��ط��ع��ام  ل��ت��ق��دمي  نوك�سفيل  ���س��رك��ة  ب���اأن 

ذات  ال�����س��رك��ات  ���س��ج��ل  يف  ل��دي��ن��ا  م�سجلة  ذ.م.م 

بتاريخ   )52143( الرقم  حتت  حم��دودة/  م�سوؤولية 

 )2018/8/7(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/16(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

وامل��ع��دات  الدوات  لتجارة  ال�سهام  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

ال�سناعية  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت 

الرقم  ) 25883 ( بتاريخ ) 2011/8/23(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عبد الروؤوف حممد الغاليني

عنوان امل�سفي : عمان – جبل عمان – جممع الربكة التجاري – 

ط2  - مكتب 203 – �سارع المري حممد

�ش.ب ) 730907 ( الرمز الربيدي ) 11183 (

فاك�ش ) 06/4619309 ( خلوي ) 0788828880 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

غايل  اب��و  �سركة  ت�سفية  اج����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

والطوره  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2014/10/13 اعتبارا من تاريخ  )110549 ( بتاريخ 

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200145283(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكتيه   الدين  فخر  �سركة  باأن  

ت�سامن 

تقدمت  قد   2014/12/15 بتاريخ   )110919( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/21 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممود طارق حممد فخر الدين  

م�سفيا لل�سركة .

حديقة  من  بالقرب  اليا�سمني  �ساحية  امل�سفي  عنوان  باأن  علما 

ا�سكان التلفزيون – ت: 0795854566

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200014647(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة طارق جاداهلل و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2002/6/10 حتت الرقم )63857( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/21 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  احمد عبدالكرمي ح�سن جاداهلل  

م�سفيا لل�سركة .

ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي ع��م��ان – ج��ب��ل احل�����س��ني – ت: 

0796745415

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن) ثاني (

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ل�سركة �سم�ش خلدمات املطاعم واحلدائق امل�سجلة لدينا ك�سركة  

ذ.م.م حتت الرقم )11052( بتاريخ )2005/11/16( قد قررت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ )2020/7/13 ( املوافقة 

بالجماع على تخفي�ش راأ�سمال ال�سركة من )500،000( دينار 

اردين لي�سبح )50،000( دينار اردين 

تخفي�ش  على  خطيا  العرتا�ش  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200110118(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته   القرم  حممد  احمد  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2010/3/29 حتت الرقم )97877( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/20 

القرم   حممود  حممد  احمد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�سمايل  احل��ي   – ال��رم��ث��ا  امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0796768352

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة يو�سف 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  الب�سايره  و�سمري  عبداهلل 

  2013/8/20 ت�سامن حتت الرقم )107704( بتاريخ 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : يو�سف عبداهلل و�سمري 

الب�سايره

اإىل �سركة : يو�سف عبداهلل وجعفر الطباخي

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة ياء وراء التجارية ذ.م.م م�سجلة لدينا يف 

الرقم  حتت  حمدودة/  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل 

)41818( بتاريخ )2015/10/5( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/21(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  الوثاق لال�سكان والتطوير العقاري  

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 22673 ( بتاريخ ) 2010/8/31(

كانت  ���س��واء  ال�سركة  جت��اه  مطالباتهم  تقدمي  ���س��رورة 

تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذل��ك   ، ل   ام  الدفع  م�ستحقة 

للدائنني داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي ب�سار مروان الدبا�ش

 – نا�سفني  �سارع   – ال�سمي�ساين   – عمان   : امل�سفي  عنوان 

جممع الرب – ط 2 – مكتب ) 108 (

خلوي ) 0799111229 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200100664(

ل�سنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

يزيد يعقوب داود ال�سل�ش

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة و�سام اللحام ويزيد ال�سل�ش

بتاريخ   )93266( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2009/1/26

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/7/21 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/21

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  التجارية  مزيانه  �سركة  باأن 

الرقم  حتت  حمدودة/  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل 

)21987( بتاريخ )2010/6/8( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/20(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

فقدان وظيفة
املوظف : قيس 

بسمان احمد محمد

ن���ظ���رًا ل��ت��غ��ي��ب��ك ع���ن م��رك��ز 

الزرقاء  حمطة  ل��دى  عملك 

تاريخ  من  اعتبارًا  ال�سمايل 

ت��اري��خ  اىل   2020/7/1

2020/7/17 وملدة تزيد عن 

باأنك  لعالمك  اي��ام   )  10  (

من  اعتبارا  لوظيفتك  فاقد 

وذلك   2020/7/17 تاريخ 

ح�سب قانون العمل والعمال .

املدير الفني
السيد خالد علي

الربعاء   22/ 7 / 2020

اعالن صادر عن
سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

يعلن للعموم مبقت�سى احكام الفقرة ) اأ ( من املادة ) 43 ( من قانون منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة رقم ) 32 ( 

ل�سنة 2000 وتعديالته ان جمل�ش مفو�سي �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة قد وافق مبوجب قراره رقم 

) 415 ( يف جل�سته رقم ) 2020/33 ( املنعقدة بتاريخ ) 2020/6/9 ( على و�سع قراره ال�سابق رقم ) 116 ( املتخذ 

باجلل�سة رقم ) 2020/6 ( بتاريخ ) 2020/2/2 ( املت�سمن املوافقة على املخطط التعديلي ملنطقة حي قدير �سمن 

قرية احلميمة وو�سعه مو�سع التنفيذ .

بعد رد العرتا�ش املقدم كونه بغري وجه حق ولن ارا�سي املنطقة تعود ملكيتها للخزينه .

م. نايف احمد البخيت 
رئيس مجلس املفوضني
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ال يز�ل ثالثة �أ�ضرى يخو�ضون “معركة 

�ضد  ن�ضالهم  �إط��ار  يف  �خلاوية”،  �الأم��ع��اء 

و�إط��الق  حقوقهم  نيل  �أج��ل  من  �ل�ضجان، 

رغم  �الد�ري،  �عتقالهم  و�إن��ه��اء  �ضر�حهم 

ت��ر�ج��ع و���ض��ع��ه��م �ل�����ض��ح��ي م��ع ط���ول �أي���ام 

�الإ������ض�����ر�ب ع����ن �ل���ط���ع���ام، يف وق����ت و���ض��ع 

ف��ي��ه �الأ����ض���ر �مل��ري�����ض ن�����ض��ال �أب����و ع��اه��ور 

حت���ت �مل���ر�ق���ب���ة �ل��ط��ب��ي��ة يف �أح�����د �مل�����ض��ايف 

�أط���ل���ق �الح��ت��الل  �أن  ب��ع��د  �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ة، 

�ضر�حه لتدهور و�ضعه �ل�ضحي.

�الأ����ض���رع���دي  �إن  �الأ����ض���ر  ن����ادي  وق����ال 

���ض��ح��ادة م���ن خم��ي��م �ل��ده��ي�����ض��ة و�مل�����ض��رب 

غنيمات  وف��ادي  �لتو�يل،  على   29 �ل�  لليوم 

من بلدة �ضوريف �مل�ضرب عن �لطعام منذ 

�ضعبة  �ضحية  �أو�ضاعاً  يو�جهان  يوما،   28

��ضتمر�ر  م��ع  “عوفر”،  �ضجن  زن��ازي��ن  يف 

�إ�ضر�بهما .

ووف���ق���اً ل��ع��ائ��ل��ة ���ض��ح��ادة، ف��ق��د �أ����ض���درت 

من  �لبالغ  جنلهم  بحق  �الحتالل  �ضلطات 

�لعمر )24 عاماً(، �أمر �عتقال �إد�ري جديد 

ملدة �أربعة �ضهور رغم ��ضتمر�ره باالإ�ضر�ب، 

�لذي  �لثالث  �الإد�ري  �الأم��ر  بذلك  ليكون 

ت�ضرين   21 يف  �عتقاله  منذ  بحقه  ي�ضدر 

�لثاين 2019.

فهو  ع��ام��اً(،   40( غنيمات  �الأ���ض��ر  �أم���ا 

وه���و   ،2019 ���ض��ب��ت��م��ر   28 م���ن���ذ  م��ع��ت��ق��ل 

�العتقال �خلام�ض له، و�ضدر بحقه ثالثة 

�ملفرت�ض  وك��ان من  �إد�ري���ة،  �عتقال  �أو�م��ر 

�الأم��ر  بعد  بحقه  �ضدر  جوهرياً  ق��ر�ر�ً  �أن 

�ل���ث���اين ب��ح��ي��ث ي���ت���م �الإف��������ر�ج ع���ن���ه ع��ق��ب 

�أ�ضدرت  �الحتالل  �ضلطات  �أن  �إال  �نتهائه، 

بحقه �أمر �عتقال �إد�ري جديد.

وي���و�����ض���ل �الأ����ض���ر �أب����و �ل����رب �إ���ض��ر�ب��ه 

�إ�ضناد�ً  �أ�ضبوع،  من  �أك��ر  منذ  �لطعام  عن 

ل��رف��ي��ق��ه �الأ����ض���ر ك���م���ال �أب�����و وع�����ر، �ل���ذي 

يو�جه �ل�ضرطان وفرو�ض “كورونا”.

تف�ضي  م���ن  �مل���خ���اوف  �أن  ذك�����ره  ج���دي���ر 

ب��ع��د  �زد�دت،  �الأ�����ض����رى  ب���ن  “كورونا” 
�لك�ضف عن �إ�ضابة �أ�ضر جديد بالفرو�ض، 

وق��ال��ت هيئة ���ض��وؤون �الأ���ض��رى و�مل��ح��رري��ن، 

عبد  �الأ���ض��ر  �أبلغت  �الح��ت��الل  �ضلطات  �إن 

باإ�ضابته  �جل��ل��زون  خميم  م��ن  �ضر�كة  �هلل 

م��ن  ي���وم���ن  ب���ع���د  “كورونا”،  ب���ف���رو����ض 

�عتقاله.

�أب����و ع��اه��ور  �إىل ذل���ك ال ي����ز�ل �الأ����ض���ر 

ي��ت��ل��ق��ى �ل���ع���الج يف �أح����د �مل�������ض���ايف، ب��ع��د �أن 

�أف���رج���ت ���ض��ل��ط��ات �الح���ت���الل ل��ي��ل �الث��ن��ن 

ع���ن���ه، ب�����ض��ب��ب م���ع���ان���ات���ه م���ن ف�����ض��ل ك��ل��وي 

و�ضرطان.

عبد  ح�ضن  �لهيئة  با�ضم  �ملتحدث  وقال 

�أبو عاهور من  ربه، �إن �الحتالل �أفرج عن 

حمكمة  ق����ررت  �أن  ب��ع��د  “عوفر”،  ���ض��ج��ن 

�إ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي��ة يف وق���ت ���ض��اب��ق �الإف������ر�ج عنه 

�إثر تدهور حالته �ل�ضحية. بكفالة مالية 

23 يونيو  ب��ت��اري��خ  ع��اه��ور  �أب���و  و�ع��ت��ق��ل 

�مل��ا���ض��ي م��ن م��ن��زل��ه يف ب��ي��ت حل��م، وع��ق��دت 

يف  للنظر  �أ�ضبوع  خ��الل  جل�ضات  ث��الث  ل��ه 

�الإفر�ج عنه نظر� حلالته �ل�ضحية.

�أ���ض��ر م��ري�����ض يف   700 �أن ه��ن��اك  ي��ذك��ر 

���ض��ج��ون �الح����ت����الل، ب��ع�����ض��ه��م ي���ع���اين من 

�أ�ضيبو�  وقد  كال�ضرطان،  خطرة  �أمر��ض 

ب��ت��ل��ك �الأم���ر�����ض خ���الل ف���رتة �ع��ت��ق��ال��ه��م، 

�لتي  �لطبي”  “�الإهمال  �ضيا�ضة  ونتيجة 

و�لتي  بحقهم،  �الح��ت��الل  �ضلطات  تتبعها 

�أدت �إىل ��ضت�ضهاد �لع�ضر�ت منهم.

وك����ان �ل��دك��ت��ور ���ض��ائ��ب ع��ري��ق��ات �أم��ن 

�لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �ضر 

للقيام  �ل���دويل  �ملجتمع  موؤ�ض�ضات  ط��ال��ب 

وم�ضاءلتها  �إ�ضر�ئيل  ل��ردع  مب�ضوؤولياتها 

و�إلز�مها بو�جباتها ك�ضلطة ُمعتِقلة، ودعا، 

ل��ل�����ض��غ��ط ع��ل��ى ����ض��ر�ئ��ي��ل الإط�����الق ���ض��ر�ح 

�الأ���ض��ر �مل��ري�����ض �أب��و وع��ر ف���ور�، و�الإف���ر�ج 

�ل�ضن  وك��ب��ار  �مل��ر���ض��ى  �الأ���ض��رى  ع��ن جميع 

و�الأطفال و�لن�ضاء و�الإد�رين ومن �ضارفت 

حم��ك��وم��ي��ت��ه��م ع��ل��ى �الن���ت���ه���اء، ق��ب��ل ف���و�ت 

�الأو�ن.

االنباط - وكاالت

ط�����امل�����ا �دع����������ت ح�����رك�����ة �ل����ه����اغ����ان����اه 

�ل�����ض��ه��ي��ون��ي��ة )ن�����و�ة ج��ي�����ض �الإح���ت���الل( 

�أن����ه����ا ع���ار����ض���ت �ل���ع���م���ل���ي���ات �الإره����اب����ي����ة 

“�اليت�ضيل”  م��ن��ظ��م��ت��ا  �رت��ك��ب��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 

وثيقة  ل��ك��ّن  �لنكبة،  قبيل  و”�لليحي” 

تاريخية جديدة تن�ضف مز�عمها، وتظهر 

جمدد� �أنه ال فرق بن تلك �حلركات.

�الإ�ضر�ئيلي  �ل�ضحايف  �مل���وؤرخ  وك�ضف 

“هاآرت�ض”  ���ض��ح��ي��ف��ة  يف  �دي�����رت  ع���وف���ر 

ع���ن م�����ض��ت��ن��د م���ن �الأر����ض���ي���ف ع���ن ع��الق��ة 

يف  د�وود  �مللك  فندق  بتفجر  �لهاغاناه 

تقرير  ع��ن  ويك�ضف   .1946 ع��ام  �ل��ق��د���ض 

مل���خ���اب���ر�ت �ل��ه��اغ��ان��اة مت ت��وزي��ع��ه د�خ���ل 

�لتفجر  م��ن  �ضهور  ثالثة  بعد  �ملنظمة 

 74 ق��ب��ل  �ل��ع�����ض��ر�ت  ب��ق��ت��ل  ت�ضببب  �ل���ذي 

 70 �أن �ل��ه��اغ��ان��اة دف��ع��ت  ع���ام���ا، وي��ظ��ه��ر 

تفجر  مقابل  ل“�اليت�ضيل”  لرة  �أل��ف 

�لفندق.

�أف��ي��ح��اي  ي���دع���ى  �أن ط��ال��ب��ا  وي���و����ض���ح 

�أفرهام، يدر�ض يف جامعة بار �إيالن عر 

“�لهاغاناه”  �أر�ضيف  د�خل  �لوثيقة  على 

�لعملية  بتمويل  قامت  �أنها  تبّن  و�لتي 

�الإرهابية.

قائد  ه��و  بيغن  م��ن��اح��م  �أن  وي�ضتذكر 

“�اليت�ضيل” وقتها والحقا �نتخب رئي�ضا 
وب��ذل��ك   ،1977 ع���ام  حل��ك��وم��ة �الح���ت���الل 

عن  “�لعمل”  �الأوىل بحزب  �أطاح للمرة 

�ضدة �حلكم.

وي����ع����ّق����ب �ل����ط����ال����ب �جل����ام����ع����ي ع��ل��ى 

�ملثر  باالكت�ضاف  �إي��اه��ا  بنعته  �لوثيقة 

�أم���ور خفية من  ي��دل��ل على وج��ود  �ل��ذي 

�أن  �لوثيقة  م��ن  وي�ضتدل  �ل��ف��رتة.  تلك 

�الت�����ض��االت ب��ن �ل��ه��اغ��ان��اه و�الإي��ت�����ض��ي��ل 

ب��االن��ت��ق��ام  �الأوىل  رغ���ب���ت  ب��ع��دم��ا  ب�����د�أت 

م��ن �الن���ت���د�ب �ل��ري��ط��اين ب��ع��د ح���و�دث 

 ،29.06.1946 يف  �الأ�ضود”  “�ل�ضبت 
�لريطانية  �ل�ضلطات  ق��ام��ت  وخ��الل��ه��ا 

يف  �ل�ضهيوين  �ال�ضتيطان  �ضد  بعمليات 

فل�ضطن وحماولة جلمه.

ل��ك��ن رج���ال �ل��ه��اغ��ان��اه رف�����ض��و� تنفيذ 

�ل��ع��م��ل��ي��ة ل���ع���دم ت��درب��ه��م م���ن ق��ب��ل على 

م��ث��ل ه����ذه �ل��ع��م��ل��ي��ات، م��ع��ت��ق��دي��ن �أن��ه��ا 

قيادة  دفع  مما  كوماندو�ض،  لقوة  حتتاج 

.“ ل�”�الإيت�ضيل  �لهاغاناه للتوجه 

 1946 مت���وز   8 “يف  �لوثيقة”  ت��ت��اب��ع 

مت ن��ق��ل ب��ع�����ض رج����االت �ل��ه��اغ��ان��اه وه��م 

مع�ضوبو �لعيون �إىل لقاء مع بيغن �لذي 

�أل��ف   100 بدفع  �لعملية  تنفيذ  ����ض��رتط 

�لتو�فق  مت  وب��ال��ت��ايل  فل�ضطيني،  جنيه 

�أال  �ضريطة  جنيه،  �أل���ف   70 على  بينهم 

ه��ذ�  م��ث��ل  ويف  ل�ضحايا.  �لعملية  ت���وؤدي 

 )1946 مت���وز   22( ع��ام��ا   74 ق��ب��ل  �ل���ي���وم 

�ل��ف��ن��دق  ب��ت��ف��ج��ر  “�الإيت�ضيل”  ق��ام��ت 

وه���و �أح����د رم����وز �حل��ك��م �ل��ري��ط��اين يف 

�ل���ب���الد، وف���ي���ه �أق�����ام م��وظ��ف��ون ك���ب���ار يف 

بعدما  �لعملية  ومتت  �النتد�ب.  حكومة 

وهم  للفندق  “�اليت�ضيل”  عنا�ضر  ت�ضلل 

وبحوزتهم  للمطبخ  فدخلو�  متنكرون، 

350 ك���ي���ل���وغ���ر�م  ط����ن����اج����ر حم���������ض����وة ب����������

دي��ن��ام��ي��ت جم���ه���زة ل��ل��ت��ف��ج��ر ب��و����ض��ط��ة 

�ضاعق ذ�تي. وبعدما �أودعوها هربو� من 

�ملكان، ومل يتم �إخالء �لفندق رغم تلقيه 

مكاملة حتذير، ويف �النفجار �نهار �لق�ضم 

�ل�ضبعة،  بطو�بقه  �لفندق  من  �جلنوبي 

ب��ري��ط��ان��ي��ون  م��ن��ه��م   90 ل��ق��ت��ل  �أدى  مم���ا 

وعرب ويهود”.

ويو�ضح �أديرت، �أن عدد �لقتلى �لكبر 

ت�����ض��ب��ب ب��ن�����ض��وب خ����الف ب���ن �الي��ت�����ض��ي��ل 

�ملبلغ  ت�ضديد  رف�����ض��ت  �ل��ت��ي  و�ل��ه��اغ��ان��اه 

�مل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه، ف��ه��ددت �الي��ت�����ض��ي��ل بف�ضح 

�أنه  ويبّن  ت�ضديده.  مت  وعندئذ  �التفاق 

رغ��م ع��دم وج��ود دع��م ل��ه��ذ� �ل��رو�ي��ة من 

ن��و�ة   ت�ضتبطن  ل��ك��ن��ه��ا  �آخ����ر،  م�����ض��در  �أي 

�ل���ف���ن���دق ودور  �حل��ق��ي��ق��ة ح����ول ت��ف��ج��ر 

فيه. �لهاغاناة 

�أي�����ض��ا �أن م���ن �أ���ض��در  �أدي�����رت �أو����ض���ح 

�الإره��اب��ي��ة،  �لعملية  لتنفيذ  �لتعليمات 

ك���ان م��و���ض��ي��ه ���ض��ن��ي��ه، �ل��ق��ائ��د �ل��ع�����ض��ك��ري 

قال  لبيغن  ر�ضالة  كتب  �ل��ذي  للهاغاناه 

بال�ضرعة  �لعملية  تنفيذ  “عليكم  فيها: 

�مللك  فندق  )لقب  ملونت�ضيك  يف  �ملمكنة 

د�ود(”.

�ل�ضحايا  ع��دد  تبن  “بعدما  ويتابع: 

تن�ضلت  �الإره��اب��ي��ة،  �لعملية  يف  �ل��ك��ب��ر 

�ل��ه��اغ��ان��اه م��ن��ه��ا، ب��ل ب����ادرت الإد�ن��ت��ه��ا يف 

ب��ي��ان ع���رت ف��ي��ه ع���ن م�����ض��اع��ر �ل��غ�����ض��ب 

و�ال�ضمئز�ز من هذه �لعملية �لتي نفذها 

جمرمون”.

ع��ام��ا،  ” ف��ان��ت��ظ��رت  �الي��ت�����ض��ي��ل  �أما” 

وكذب”  ل�”نفاق  �إد�ن��ت��ه��ا  ع���ن   وع����ّرت 

�لهاغاناه. 

�إ�ضر�ئيليون  م��وؤرخ��ون  ي�ضكك  وفيما 

فندق  بتفجر  �ل��ه��اغ��ان��اه  ت��ورط  ب��ادع��اء 

�ل��ذي  �أف��ر�ه��ام  �لطالب  ف��اإن  د�ود،  �مللك 

ي���ع���د ر����ض���ال���ة م��اج�����ض��ت��ر ع����ن �ل��ن�����ض��اط 

�ل�������ض���ه���ي���وين يف ف���رتة  �ال����ض���ت���خ���ب���ار�ت���ي 

�الن��ت��د�ب ي��رج��ح �أن �ل��وث��ي��ق��ة �ل��ت��ي عر 

عليها يف �الأر�ضيف �ضحيحة وم�ضدقة
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يف �للحظة �الأخرة، توقفت �آلة �لهدم 

�إك��م��ال تغولها  �ل��ت��اب��ع��ة ل��الح��ت��الل، ع��ن 

“قر�وة  ببلدة  �لفل�ضطينين  منازل  على 

�ضمال  �ضلفيت،  بني ح�ضان” �ضمال غرب 

�ملحتلة. �لغربية  �ل�ضفة 

�ضاعات  �آليات �الحتالل منذ  و�أقدمت 

منزل  ه��دم  على  �م�����ض،  �ل��ب��اك��ر  �ل�ضباح 

يعود لر��ضي توفيق مرعي، باملكان، قبل 

�لهدم  ب��وق��ف  �ح��رت�زًي��ا  �أم���ًر�  ي�ضدر  �أن 

لعدة منازل �أخرى بالبلدة.

بني  ق���ر�وة  بلدية  ذك��رت  جهتها،  م��ن 

عن  تر�جعت  �الحتالل  قو�ت  �أن  ح�ضان، 

ه���دم �أرب���ع���ة م��ن��ازل �أخ�����رى، ب��ع��د �ن��ت��ز�ع 

�لقانونية  ل��ل��م�����ض��اع��د�ت  �ل��ق��د���ض  م��رك��ز 

ق���ر�ًر� �ح��رت�زًي��ا م��ن حمكمة �الح��ت��الل 

بوقف عملية �لهدم، �لتي بد�أتها �ضباًحا.

وق���ال رئ��ي�����ض �ل��ب��ل��دي��ة د. ت��ام��ر ري��ان، 

�الأه��ايل  جتميع  على  عكفت  �لبلدية  �إن 

�ل���ذي���ن ق��دم��ت �إل��ي��ه��م �إخ����ط����ار�ت ب��ه��دم 

التخاذ  �ل��ب��ل��دة،  يف  ومن�ضاآتهم  منازلهم 

خطو�ت حماية ت�ضمن وقف �لهدم.

وت��ت��م��ث��ل �خل����ط����و�ت �ل���ت���ي �ت��خ��ذت��ه��ا 

�ل��ب��ل��دي��ة مب�����ض��ارك��ة �الأه��������ايل، ب���اإع���د�د 

على  و�لعمل  من�ضاأة  لكل  خا�ضة  ملفات 

�إج����ر�ء�ت  �ضمن  وترخي�ضها  ت�ضجيلها 

مز�عمه  �الح��ت��الل  على  تقطع  قانونية 

مبا يتعلق بالهدم.

تلقو�  ب��ال��ب��ل��دة  م��ن��زاًل   45 �أن  و�أو���ض��ح 

�إخطار�ت بالهدم من �ضلطات �الحتالل، 

توعية  ع��ر  حلمايتها،  خ��ط��و�ت  ف��ب��د�أت 

�ضمان  يف  ت�ضاعد  �أور�ق  باإعد�د  �الأه��ايل 

�لتو��ضل مع مركز  كما جرى  حقوقهم، 

�لقد�ض للم�ضاعدة �لقانونية، �إ�ضافة �إىل 

هيئة مقاومة �جلد�ر و�ال�ضتيطان.

�مل�����ض��رتك،  بالتن�ضيق  �أن���ه  �إىل  و�أ����ض���ار 

ووع�����ي �الأه�������ايل ومت�����ض��ك��ه��م مب��ن��ازل��ه��م 

و�أر����ض���ه���م، ب�����د�أت �خل���ط���و�ت ب��ال��ت��ز�م��ن 

�إ�ضافة  �لهيئة  من  �لبلدية  طلبت  حيث 

يف  �ل��ق��ط��ع  و�إد�رج  �إ���ض��اف��ي��ة  م�����ض��اح��ات 

على  �ل��ع��م��ل  �إىل  �إ����ض���اف���ة  �مل���خ���ط���ط���ات، 

ترخي�ضها.

�أثمرت عن حماية  �أن �خلطو�ت  و�أكد 

40 م��ن��زاًل م��ن �ل��ه��دم، بف�ضل  �أك���ر م��ن 

�الأه��ايل  ��ضتعد�د  �أهمها  و����ض��ع��ة،  ج��ه��ود 

لتقدمي �مل�ضاعدة و�لدعم �ملادي و�ملعنوي 

للفل�ضطيني مرعي �لذي هدم منزله، يف 

�ضورة تكاتف قوية، تكفل حماية �لبيوت 

جميعها.

م���ن ج��ان��ب��ه، �أو����ض���ح رئ��ي�����ض �ل��وح��دة 

كر�جة،  ب�ضام  �لقد�ض،  مبركز  �لقانونية 

�إن �ل��ق��ري��ة ت��ع��اين م���ن ���ض��ي��ق �مل�����ض��اح��ة 

�ملنطقة  يف  وت�ضنف  للبناء،  �ملخ�ض�ضة 

�الحتالل  توجه لدى  “ج” ولي�ض هناك 
�ضكانها  يزد�د عدد  �لتي  �ملنطقة  بتو�ضعة 

ي��ن��ذر ب�ضبه  ب�����ض��ك��ل م��ت��و����ض��ل، وه���و م���ا 

و�أن  خ��ا���ض��ة  ف��ي��ه��ا،  �ضكاين”  “�نفجار 
م��ل��ف �ل��ب��ن��اء ف��ي��ه��ا، ي��ق��ع حت���ت ���ض��ي��ط��رة 

�الحتالل.

�ملنازل  م��ن  �لكثر  هناك  �أن  و�أ���ض��اف 

بالبلدة و�جهت �إخطاًر� وتهديًد� بالهدم، 

�أغ��ل��ب��ه��ا ك����ان خ����الل �ل�����ض��ه��ور �مل��ا���ض��ي��ة، 

كورونا،  وب��اء  �نت�ضار  مع  تز�منت  و�لتي 

�لقانوين  ا وقًفا للعمل  �أي�ضً و�لذي �ضهد 

وطلبات �لرتخي�ض و�ضند�ت ملكية، وهو 

م���ا م��ن��ع �الأه������ايل وح��ت��ى �مل��ح��ام��ن من 

�أحدث  مما  �لطلبات،  وتقدمي  �ملر�جعات 

بامللف. تاأخًر� 

�أن �الح��ت��الل ح��ت��ى �ول من  و�أو���ض��ح 

وقف  �أم��ر  با�ضت�ضد�ر  ي�ضمح  مل  �أم�����ض، 

�ل�ضيئة  �لنية  “��ضت�ضعرنا  م�ضيًفا  هدم، 

تق�ضيم  �إىل  �لوحدة  فلجاأت  لالحتالل، 

نحل  كخلية  بالعمل  �ملحامن  �أف��ر�ده��ا 

م���ه���م���ت���ه، يف حم����اول����ة حل��م��اي��ة  ك�����ٍل يف 

حممد  �ملحامي  �أن  �إىل  و�أ���ض��ار  �مل��ن��ازل«. 

�ل��ع��ب��ا���ض��ي م���ن م��ك��ت��ب �ل���ق���د����ض، ع��ك��ف 

ع��ل��ى �إع����د�د م��ل��ف خ��ا���ض مل��ن��ازل �ل��ب��ل��دة، 

حم��اول��ة  يف  �مل��دن��ي��ة،  ل����الإد�رة  وت�ضليمه 

�ل��ت��ح��رك ب���اجت���اه ح��م��اي��ت��ه��ا �ل��ق��ان��ون��ي��ة 

�ضند�ت  ال�ضت�ضد�ر  �ل���دوؤوب  �لعمل  بعد 

�ضلطات  ل��دى  وت��ر�خ��ي�����ض و�الع��رت����ض 

�الحتالل.

بعد �ضدور قر�ر �ملحكمة �لعليا جرى 

ت��ب��ل��ي��غ �الح���ت���الل ب���ال���ق���ر�ر و�إج�������ر�ء�ت 

�ل��ق��ر�ر، ج��رى حماية بقية  �ل��ت��اأك��د م��ن 

�ملنازل من �لهدم، و�ن�ضحاب �الآليات من 

يف  �جل��ل�����ض��ات  ت�ضتكمل  �أن  ع��ل��ى  �ل��ب��ل��دة، 

نهائي  ق��ر�ر  ال�ضت�ضد�ر  �ملقبلة،  �لفرتة 

مينع �لهدم ملنازل �لبلدة.

وضع األسير المريض أبو عاهور تحت المراقبة بعد أن أطلقه االحتالل لتدهور صحته

ثالثة أسرى يواصلون معركة »األمعاء الخاوية«

مؤرخ إسرائيلي يكشف كيف مّولت »الهاغاناه« تفجير فندق الملك داود قبل 74 عاما

»قراوة بني حسان« تحمي منازلها من آلة هدم االحتالل
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ُع��ق��د يف ق��ط��اع غ���زة ، �م�����ض �ل��ث��الث��اء، 

�ج����ت����م����اع ق�����ي�����ادي ب�����ن ح���رك���ت���ي ف��ت��ح 

وح���م���ا����ض، ح�������ض���ره ع���ن ح���م���ا����ض وف���د 

ق���ي���ادي ب��رئ��ا���ض��ة خ��ل��ي��ل �حل���ي���ة ع�����ض��و 

فتح  وع���ن  ل��ل��ح��رك��ة،  �ل�ضيا�ضي  �مل��ك��ت��ب 

ع�ضو  حل�ض  �أحمد  برئا�ضة  قيادي  وفد 

�للجنة �ملركزية حلركة فتح.

وقالت حركة حما�ض يف بيان لها �ن 

وتنظيم  عقد  �آليات  ناق�ضو�  �ملجتمعون 

�ل�ضم  م�ضروع  �ضد  �لوطني  �ملهرجان 

�ضخ�ضيات  مب�����ض��ارك��ة  �ل��ق��رن  و���ض��ف��ق��ة 

�إط�����������ار �جل����ه����ود  دول�������ي�������ة، وذل���������ك يف 

�الحتالل  ملو�جهة  �مل�ضرتكة  �لوطنية 

وخمططاته.
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زعم جهاز �الأمن �لعام �الإ�ضر�ئيلي 

�أن���ه  �ل���ث���الث���اء،  �م�����ض  “�ل�ضاباك”، 
�ل�ضعبية  للجبهة  تتبع  خلية  �عتقل 

ل�ضل�ضلة  خططت  فل�ضطن،  لتحرير 

ه��ج��م��ات يف �ل�����ض��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة ب��دع��م 

ومت�����وي�����ل م�����ن �إي�����������ر�ن وح��������زب �هلل 

�للبناين.

وبح�ضب بيان لل�ضاباك، فاإن عملية 

�ع��ت��ق��ال �خل��ل��ي��ة مت��ت خ��الل �الأ���ض��ه��ر 

�أبو  �عتقال يزن  بعد  وذل��ك  �الأخ��رة، 

بلدة عر�بة يف  عاًما( من  �ضالح )23 

ني�ضان   20 يف  �ع��ت��ق��ل  و�ل����ذي  ج��ن��ن، 

لتنفيذ  ت��خ��ط��ي��ط��ه  خ����الل  �مل���ا����ض���ي، 

هجوم.

�أب����و ���ض��الح  �أن  �ل�����ض��اب��اك،  و�دع�����ى 

وجتنيده  �أ�ضلحة  �ضر�ئه  بعد  �عتقل 

جنن  ق��رب  عمليات  لتنفيذ  ن�ضطاء 

�أن  �إىل  م�����ض��ًر�  �هلل،  ور�م  ون��اب��ل�����ض 

8 ن�������ض���ط���اء مت  �خل���ل���ي���ة م���ك���ون���ة م����ن 

جميًعا. �عتقالهم 

ووف����ًق����ا ل��ل��م��ز�ع��م �الإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، 

جندي  خلطف  خططت  �خللية  ف��اإن 

عملية  تنفيذ  جانب  �إىل  �إ�ضر�ئيلي، 

تلك  غر�ر  على  نا�ضفة  عبوة  بتفجر 

�لتي جرت قرب م�ضتوطنة “دوليف«.

�الإ�ضر�ئيلية،  �الإدع����اء�ت  وبح�ضب 

ف������اإن �أب������و �����ض����الح وب���ع�������ض �أع�������ض���اء 

�ت�ضال مع منظمة  �خللية كانو� على 

�لتو��ضل  جانب  �إىل  �ضورية،  قومية 

ب��اإي��ر�ن  �رت��ب��اط��ات  لهم  �أ�ضخا�ض  م��ع 

وح����زب �هلل، وع���ر����ض ع��ل��ي��ه �ل��ذه��اب 

و�إنتاج  �لع�ضكري  للتدريب  لبنان  �إىل 

�لعبو�ت وغرها.

�لتحقيقات مع حممد  ويظهر من 

�أب���و ���ض��الح �ب���ن ع��م ي���زن، �أن��ه��م على 

ب�  �مللقب  �لعاملي  �أ���ض��ع��د  م��ع  �ت�����ض��ال 

�ل�ضعبية  ق��ي��اد�ت  م��ن  �لفقار”  “ذو 
و�ل����ذي ين�ضق  ل��ب��ن��ان  ت��ع��م��ل يف  �ل��ت��ي 

�ل���ع���الق���ات م���ع �إي�������ر�ن وح�����زب �هلل. 

�الإ�ضر�ئيلية. �ملز�عم  بح�ضب 
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ت���ب���ق���ت �م�������ام �الئ�����ت�����الف �حل���ك���وم���ي 

�حل���ايل يف �إ���ض��ر�ئ��ي��ل م���دة ���ض��ه��ر من 

�مليز�نية  مع�ضلة  على  للتغلب  �لوقت 

�لتي تعتر حمور خالف �أ�ضا�ضي بن 

“�أزرق �بي�ض«. �لليكود وحليفه 

ووف���ق���ا مل���ا ي��ن�����ض ع��ل��ي��ه �ل���ق���ان���ون 

�الإ�����ض����ر�ئ����ي����ل����ي، ف��������اإن �آخ��������ر م���وع���د 

للم�ضادقة على �مليز�نية �جلديدة هو  

مائة  �أ�ضابيع،  خم�ضة  بعد  �أي  �آب،   25

يوم من عمر �حلكومة �جلديدة، ويف 

ح��ال ت��ع��ذر �ل��ت��و���ض��ل �ىل ت��ف��اه��م بن 

�ق���ط���اب �الئ���ت���الف وط����رح �مل��ي��ز�ن��ي��ة 

ف��اأن  �لكني�ضت،  يف  عليها  للم�ضادقة 

ذل���ك ي��ع��ن��ي، �ل��ت��وج��ه �ىل �ن��ت��خ��اب��ات 

برملانية جديدة.

يف �الأث���ن���اء، ال ي���ز�ل �خل���الف بن 

رئ��ي�����ض �ل��������وزر�ء ن��ت��ن��ي��اه��و، ورئ��ي�����ض 

�حل���ك���وم���ة �ل���ب���دي���ل، ب��ي��ن��ي غ��ان��ت�����ض، 

م�����ض��ت��م��ر� ح���ول ���ض��ك��ل �مل��ي��ز�ن��ي��ة �لتي 

نتنياهو  ي�ضر  وفيما  �إقر�رها،  ينبغي 

�مل�����ض��ادق��ة ع��ل��ى م��ي��ز�ن��ي��ة ل�ضنة  ع��ل��ى 

ع��ل��ى  غ���ان���ت�������ض  ي�����ض��ر   ،2021 ل���ل���ع���ام 

�مل�ضادقة على ميز�نية ل�ضنتن، 2020 

.2021 –
عن  “هاآرت�ض”  �ضحيفة  ون��ق��ل��ت 

ب���وز�رة  �مل��ي��ز�ن��ي��ات  �ضعبة  يف  م�����ض��ادر 

جاريا  �لعمل  ك��ان  �إن���ه  قولها  �مل��ال��ي��ة 

ب�����ض��ك��ل م��ك��ث��ف ع��ل��ى �مل��ي��ز�ن��ي��ة، حتى 

“فقد  منذئذ  ولكن  �ملا�ضي،  �لثالثاء 

بتمرير  �هتمامه  �ل�ضيا�ضي  �مل�ضتوى 

�مليز�نية«.

نتنياهو  ف����اإن  ل��ل�����ض��ح��ي��ف��ة،  ووف��ق��ا 

تكون  لكي  ل��ع��ام،  ميز�نية  على  ي�ضر 

�نتخابات  �إىل  �لتوجه  �إمكانية  لديه 

�مل��ق��ب��ل يف ح��ال  م��ب��ك��رة يف ح����زي����ر�ن 

ع���دم �مل�����ض��ادق��ة ع��ل��ى م��ي��ز�ن��ي��ة �ل��ع��ام 

حكومة  كرئي�ض  والي��ت��ه  �أث��ن��اء  �ملقبل 

وق���ب���ل ت����ويل غ��ان��ت�����ض �مل��ن�����ض��ب. ويف 

رئي�ضا  نتنياهو  ي��ب��ق��ى  �حل��ال��ة،  ه���ذه 

مبوجب  �الن��ت��خ��اب،  ح��ت��ى  للحكومة 

�التفاق �الئتاليف.

�حل���ك���وم���ة  ت���ب���ح���ث  �أن  وي����ت����وق����ع 

�الأ�ضبوعي،  �جتماعها  خالل  �مليز�نية 

فاإنه  �إقر�رها،  �ملقبل، ويف حال  �الأحد 

�ضيتم نقل �ملو�ضوع �إىل �لكني�ضت.

وق���ال���ت م�����ض��ادر يف �ل��ل��ي��ك��ود، �إن���ه 

ب��االإم��ك��ان  ف���اإن���ه  �حل���اج���ة،  دع����ت  �إذ� 

���ض��ن ق���ان���ون ي���رج���ئ �مل���وع���د �الأخ����ر 

رئي�ض  لكن  �مليز�نية،  على  للم�ضادقة 

يعار�ض  �لكني�ضت،  يف  �ملالية  �للجنة 

ذل������ك. ك����ذل����ك ف����اإن����ه ك���ل���م���ا ت���اأج���ل���ت 

�مل�ضادقة على �مليز�نية، ال يعود هناك 

لعام  ميز�نية  على  للم�ضادقة  م��رر� 

و�حد فقط.

فتح وحماس تجتمعان بغزة 
لمناقشة عقد المهرجان الوطني

»الشاباك« يزعم اعتقال خلية 
خططت لهجمات بالضفة

»إسرائيل«: 5 اسابيع.. المصادقة 
على الميزانية او انتخابات جديدة
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على  االثنني،  امل�صري،  الربملان  موافقة  بعد  ع��دة  ت�صا�ؤالت 

ال��د�ل��ة امل�صرية،  اإر���ص��ال اجلي�ش يف مهام قتالية خ��ارج ح��د�د 

اال�صرتاتيجي  االجت��اه  يف  امل�صري  القومي  االأم��ن  عن  للدفاع 

الغربي.

اأبرز هذه الت�صا�ؤالت حول ما اإذا كانت القوات امل�صرية تبا�صر 

مهمتها بالتقدم نحو االأرا�صي الليبية بعد املوافقة، اأم اأن القرار 

يتعلق باتخاذ اخلطوة حال �جود ال�صر�رة لذلك.

�ق���ال ال��ل��واء ت��ام��ر ال�����ص��ه��ا�ي ع�صو جل��ن��ة ال��دف��اع �االأم���ن 

القومي بالربملان امل�صري، اإن موافقة الربملان تعني اأنه للرئي�ش 

اتخاذ القرار يف الوقت الذي ي�صتوجب ذلك.

�حول ت�صا�ؤل ب�صاأن ما اإن كانت القوات تر�صل مبا�صرة عقب 

القرار اأم ال؟، اأ��صح ال�صها�ي اأن اجلوانب الد�صتورية ا�صتوفت 

بهذا التفوي�ش، اإال اأن ذلك لي�ش معناه اإر�صال القوات مبا�صرة 

اإىل ليبيا، �اأن هذا القرار ميكن اأن يتخذه الرئي�ش يف اأي �قت 

ما اإن اقت�صت ال�صر�رة التدخل املبا�صر �التواجد على االأر�ش. 

يف االإط���ار ذات��ه، ق��ال اللواء ح��امت با�صات ع�صو ال��ربمل��ان، اإن 

امل�صلحة  ال��ق��وات  تدخل  اإن  ق��ال  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  الرئي�ش 

امل�صرية يف ليبيا اإذا تطلب االأمر ذلك. �اأ�صاف اأنهم اأكد�ا على 

ما قاله الرئي�ش ال�صي�صي ب�صاأن حال تطلب االأمر ذلك للحفاظ 

على االأمن القومي امل�صري. ��صدد على اأن م�صر لي�ش لها اأي 

اأطماع يف ليبيا، بل اأن مهمة القوات تكون احلفاظ على االأمن 

القومي امل�صري.

الرئي�ش  �تفوي�ش  ال��ربمل��ان  موافقة  اأن  على  با�صات  �اتفق 

ال�صي�صي باتخاذ هذا القرار يعني ا�صتيفاء االإجراءات الد�صتورية، 

حتى اإذا تطلبت ال�صر�رة التدخل العاجل ينفذ د�ن انتظار اأي 

اإجراءات اأخرى.

النائبة داليا يو�صف ع�صو جلنة ال�صوؤ�ن اخلارجية بالربملان 

االأعلى  �املجل�ش  ال�صي�صي  الرئي�ش  فو�ش  ال��ربمل��ان  اأن  اأك���دت 

لالأمن القومي باتخاذ كافة االإجراءات الالزمة حلماية االأمن 

القومي.

�اأ��صحت اأن ذلك ال يعني اإر�صال القوات ب�صكل مبا�صر اإىل 

االأم��ن  �جمل�ش  الرئي�ش  لتقديرات  يخ�صع  االأم���ر  �اأن  ليبيا، 

القومي، �اأنهم يتخذ�ن كافة االإجراءات يف �صبيل احلفاظ على 

االأمن القومي امل�صري، �صواء كان ذلك بالدفاع داخل احلد�د ا� 

خارج احلد�د.

�م�صاء االثنني، اأعلن جمل�ش النواب امل�صري موافقته باإجماع 

اآراء النواب احلا�صرين على اإر�صال عنا�صر من القوات امل�صلحة 

للدفاع  امل�صرية،  الد�لة  امل�صرية يف مهام قتالية خ��ارج ح��د�د 

الغربي  اال�صرتاتيجي  امل�صري يف االجت��اه  القومي  االأم��ن  عن 

االإرهابية  �العنا�صر  امل�صلحة  االإجرامية  امليل�صيات  اأعمال  �صد 

االأجنبية اإىل حني انتهاء مهمة القوات.

�صرية لنظر  املجل�ش جل�صة  “عقد  بيان للمجل�ش،  �بح�صب 

املوافقة على اإر�صال بع�ش عنا�صر من القوات امل�صلحة امل�صرية 

“عماًل  اأن ه��ذه  البيان،  ال��ب��الد«. �ت��اب��ع  يف مهام قتالية خ��ارج 

بحكم املادة 152 من الد�صتور �املادة 130 من الالئحة الداخلية 

للمجل�ش«. �اأ�صار اإىل اأن “الدكتور علي عبد العال رئي�ش املجل�ش 

دعا اأع�صاء املجل�ش لالنعقاد يف جل�صة �صرية ح�صرها 510 من 

اع�صاء املجل�ش، للنظر يف املوافقة على اإر�صال عنا�صر من القوات 

للدفاع  ال��د�ل��ة  خ��ارج ح��د�د  قتالية  امل�صرية يف مهام  امل�صلحة 

الغربي  اال�صرتاتيجي  امل�صري يف االجت��اه  القومي  االأم��ن  عن 

االإرهابية  �العنا�صر  امل�صلحة  االإجرامية  امليل�صيات  اأعمال  �صد 

االأجنبية اإىل حني انتهاء مهمة القوات«.

االنباط - وكاالت

توؤكد  من�صورات  تطالعك  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  على 

“غري  “موؤامرة امريكية”، �اأن كوفيد-19  اأن فري��ش كور�نا 

ال�صيف  ف�صل  �اأن  ال��ث��وم،  با�صتخدام  معاجلته  ميكن  قاتل” 

نا�صطون  يعمل  ال��ت��ي  االأخ���ب���ار  م��ن  ع��ل��ي��ه... �غ��ريه��ا  يق�صي 

ال�صرق االأ����ص��ط على دح�صها. �ي��ب��ذل ه��وؤالء  �اإع��الم��ي��ون يف 

جهوداً كبرية ملكافحة “�باء املعلومات” الذي يعترب�نها خطريا 

كالعد�ى بالفري��ش.

�يقول النا�صط بحر جا�صم من جمموعة “تيك فور بي�ش” 

اأجل ال�صالم( التي حّولت حملتها امل�صتمرة منذ  )التقنية من 

اإىل  املزيفة  �االقت�صادية  ال�صيا�صية  االأخ��ب��ار  �صد  �صنوات  اأرب��ع 

على  �احلفاظ  االأخبار  ت�صحيح  “نحا�ل  الوباء،  اأخبار  تفنيد 

اأر�اح النا�ش«.

�تن�صر ح�صابات املجموعة على ��صائل التوا�صل �صورا الأخبار 

�فيات  اأ�  جديدة  عالجات  كاكت�صاف  الفري��ش،  عن  مفربكة 

م�صاهري ب�صبب الوباء، اأ� احلديث عن اأعداد �صفاء مطمئنة.

�ميّيز النا�صطون تلك ال�صور بختم اأحمر �كتابة “من�صور 

دق��ة،  اأك����ر  مل��ع��ل��وم��ات  �ر�اب�����ط  بت�صحيح  مزّيف” م�����ص��ح��وب��اً 

�صاهدها اأكر من مليون متابع.

“ال نقوم بدح�ش اخلرب الكاذب فقط، �اإمنا  �يقول جا�صم 

اأي�صاً نن�صر الوعي حول كور�نا، عن الوقاية ال�صحيحة اأ� تدا�ل 

ا�صتخدام العالج اخلاطئ«.

�ات�صعت احلملة مع ت�صجيل ال�صرق االأ��صط ارتفاعاً كبرياً يف 

عدد امل�صابني بكوفيد-19.

امل�صللة  امل��ع��ل��وم��ات  ب��ال��ل��وم على  ال��ع��راق  االأط��ب��اء يف  �يلقي 

الفري��ش  اأن  اإذ ي�صر مر�صاهم على  االإن��رتن��ت،  املنت�صرة على 

موؤامرة اأمريكية، اأ� اأن النا�ش ميوتون فعلياً جراء هجوم بغاز 

ال�صارين، اأ� اأن درجات احلرارة املرتفعة يف العراق �صتوقف انت�صار 

الفري��ش.

من  تقّلل  قد  امل�صّللة  املعلومات  تلك  اإن  ممر�صون  �يقول 

احتمال ��صع الكمامات يف االأماكن العامة، اأ� التقيد بالتباعد 

االجتماعي اأ� غ�صل اأيديهم بانتظام.

�ي�صري نا�صطون اأن املعلومات املغلوطة حيال اجلائحة تنت�صر 

بلغات خمتلفة منذ االأي��ام االأ�ىل للوباء، لكن انت�صارها باللغة 

العربية خطري، خ�صو�صاً ب�صبب نق�ش التقارير ذات امل�صداقية.

من  ت�������ص���دداً  حد�د”  ب���ال  “مرا�صلون  م��ن��ظ��م��ة  �الح���ظ���ت 

ال�صلطات على ��صائل االإع��الم يف ال�صرق االأ��صط خالل العام 

2020، خ�صو�صاً ب�صاأن املعلومات املتعلقة بكوفيد-19.

�نتيجة لذلك، يقول نا�صطون، اإن متلّقي االأخبار ي�صككون يف 

املعلومات التي يجد�نها على املن�صات التقليدية، �هم اأكر مياًل 

لتغذية نظريات املوؤامرة.

في�صل  املتحدة  الواليات  يف  املقيم  العراقي  النا�صط  �يقول 

“الثقافة  احلد�د”،  خلف  “اأفكار  جمموعة  موؤ�ص�ش  امل��ط��ر، 

االإعالمية غري موجودة. ميكن للعراقيني الذهاب اإىل في�صبوك 

لر�ؤية 50 م�صدراً خمتلفاً  �تويرت، �لكنهم غري موؤهلني حقاً 

�التمييز بني احلقيقة �اخليال«.

�دخلت تلك املجموعة يف �صراكة مع “�يكيبيديا” لرتجمة 

اأكر من 250 �صفحة غنية بالتفا�صيل حول اأ�صول كوفيد-19 

�ن�صرها بالعربية.

�يقول املرتجم املتطوع ع�صام فواز املقيم يف مدينة طرابل�ش 

اللكنات  اإىل  بالنظر  �صهلة  مهمة  لي�صت  اإنها  لبنان،  �صمال  يف 

املتنوعة للعربية.

يف  العلمية  “امل�صطلحات  اأن  اإىل  ع��ام��اً(   33( ف���واز  �ي�صري 

العربية لي�صت موحدة. جتد امل�صطلح نف�صه امل�صتخدم مثال يف 

�صوريا �لبنان �االأردن خمتلفا متاماً عن امل�صتخدم يف م�صر اأ� 

يف د�ل املغرب”، بينما بع�ش امل�صطلحات االإنكليزية لي�صت لها 

مرادفات بالعربية.

جعل  عمله،  خ��الل  م��ن  املجتمع  يف  بالتاأثري  االق��ت��ن��اع  لكن 

فواز ي�صتمر، قائاًل “املو�صوع بالن�صبة يل �صخ�صي. اأنا كنت من 

الذين ي�صدقون تلك اخلرافات، لكنني كنت حمظوظاً بوجود 

�ي�صيف  عقلك+«.  +�صّغل  يل  �يقولون  يدعمونني  اأ�صخا�ش 

“ميكن ل�صخ�ش مقتنع اأن املو�صوع خرافة اأ� ي�صدق خرباً كاذباً، 
اأن يت�صّبب مب�صيبة يف املجتمع«.

�منذ بدء تف�صي كور�نا، ن�صرت �صفحة “يف ميزان فران�ش 

بر�ش” ال��ت��ي ت�صكل ج���زءا م��ن م��د�ن��ة ال��وك��ال��ة االإل��ك��رت�ن��ي��ة 

ع�صرات  ع���دة،  بلغات  االإع��الم��ي  الت�صليل  مبكافحة  اخلا�صة 

باالإثباتات.  �تدح�صها  ك��اذب��ة  اأخ��ب��ار  يف  ت��دّق��ق  التي  التقارير 

االأ����ص��ط  بال�صرق  االأخ��ب��ار  ي �صحة  تق�صّ اأث��ب��ت فريق  �ه��ك��ذا، 

“مل تقفل ملف كور�نا”، �اأنها ال  العاملية  اأن منظمة ال�صحة 

ت�صارك يف اختبار لت�صخي�ش الفري��ش على االإنرتنت، �اأن ��صع 

الكمامات ال يت�صّبب بنق�ش االأك�صجني يف اجل�صم، �غريها من 

االأخبار املركبة �ال�صائعات.

“فتبّينوا”  االإع��الم يف من�صة  الظاهر، مدير  �يقول معتز 

الكاذبة،  االأخ��ب��ار  لتفنيد   2014 ال��ع��ام  االأردن  يف  تاأ�ص�صت  التي 

“اخلرب الكاذب ينت�صر اأ�صرع من اخلرب ال�صحيح. كمية االأخبار 
الكاذبة على تطبيق �ات�صاب كبرية جداً«.

�يقول هناك اإجراءات قليلة متخذة ملكافحة االأخبار امل�صللة 

على �ات�صاب، الأن الر�صائل م�صفرة �ال ميكن للتطبيق اعتبارها 

ل��ذا،  �”تويرت«.  “في�صبوك”  على  احل���ال  ه��ي  كما  م�صبوهة 

اأن�صاأت “فتبّينوا” قناتها اخلا�صة الإر�صال تقارير عن كوفيد-19 

م�صتندة اإىل حقائق، اىل االآالف من م�صتخدمي “�ات�صاب” يف 

“االإ�صاعة فري��ش  �صعاراً حلملتها  املن�صة  �ترفع  �اح��د.  �قت 

اأي�صا!«.

برلمانيون: تدخل الجيش المصري بليبيا يخضع 
لتقديرات الرئيس ومجلس األمن القومي

في زمن كورونا.. صائدو الشائعات بالشرق األوسط يحاربون »وباء التضليل«

»نشاط حيادي« ألمريكا في الشرق األوسط

محكمة إسرائيلية تقضي بسجن 
فتى فلسطيني مدى الحياة

دعوات للتغريد لمطالبة »جوجل« 
بوضع فلسطين على خرائطها
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بو�صت”،  “�ا�صنطن  �صحيفة  اأ���ص��ارت 

اخلارجية  �زارة  يف  م�صدر  اإىل  باال�صتناد 

تعترب  االأمريكية  االإدارة  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة، 

م�صكلة  االأ�ل  امل��ق��ام  يف  ال��ل��ي��ب��ي  ال�����ص��راع 

ب�”احلياد  اأ�ر�بية، �ا�صفة م�صاركتها فيه 

الن�صط«.

�ق������ال امل�������ص���در م��ع��ل��ق��ا ع���ل���ى ال��و���ص��ع 

ه��ذه  ����ص���يء  ك���ل  �ق���ب���ل  “اأ�ال  ل��ي��ب��ي��ا:  يف 

للدبلوما�صي،  ��ف��ق��ا  اأ�ر�بية.”  م�صكلة 

اإن ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ت���واظ���ب ج��ه��وده��ا 

الكوالي�ش،  �راء  م��ن  معظمها  الن�صطة، 

�صيا�صة  اإطار  ال�صيا�صية يف  الت�صوية  لدعم 

���صف  الن�صط”،  “احلياد  ب���  ي�صفونها 

الو�صع يف ليبيا باأنه “�صعب للغاية«.

املتحدة،  “الواليات  امل�����ص��در:  �اأ���ص��اف 

�ب�����ص��ك��ل اأ���ص��ا���ص��ي، خ����ارج )ه�����ذه( ال��ل��ع��ب��ة. 

فيه  لهم  ُي�صمح  ��صع  يف  لي�صوا  الليبيون 

باتخاذ قراراتهم باأنف�صهم، فهم يعتمد�ن 

ب�صكل كامل على كيانات اأجنبية«.

اأن  املرجح  غري  من  لل�صحيفة،  ��فقا 

د�ن��ال��د  االأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����ش  اإدارة  ت��ف��ع��ل 

لتطلعات  نظراً  ليبيا،  يف  ن�صاطها  ترامب 

ت����رام����ب ل��ل��ح��د م����ن م�������ص���ارك���ة ب������الده يف 

ال�����ص��راع��ات اخل��ارج��ي��ة. �يف ال��وق��ت ذات��ه، 

ال����والي����ات  خ���ط���وة  اأن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  ت�����رى 

“منربا  توفر  اأن  �صاأنها  من  ه��ذه  املتحدة 

لر��صيا لتو�صيع نفوذها يف البحر االأبي�ش 

املتو�صط«.
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اإ�صرائيلية،  ع�صكرية  حمكمة  ق�صت 

فل�صطيني،  فتى  ب�صجن  الثالثاء،  ام�ش 

مدى احلياة، بعد اتهامه بقتل م�صتوطن 

.2018 اإ�صرائيلي طعنا ب�صكني، عام 

�ق��ال��ت ه��ي��ئ��ة ال��ب��ث االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة اإن 

ق�صت  ال��ع�����ص��ك��ري��ة،  “عوفر”  حم��ك��م��ة 

ب�صجن الفتى خليل جبارين )17 عاما(، 

مدى احلياة �دفع غرامة مالية.

جبارين،  االإ�صرائيلية  النيابة  �تتهم 

احلا�صل  االإ�صرائيلي،  امل�صتوطن  بقتل 

اأي�����ص��ا ع��ل��ى اجل��ن�����ص��ي��ة االأم��ري��ك��ي��ة، اآري 

فولد، طعنا ب�صكني يف م�صتوطنة “غو�ش 

�ك��ان��ت  ال�����ص��ف��ة.  ج��ن��وب��ي  عت�صيون” يف 

بالقتل  جبارين  اأدانت  قد  ذاتها  املحكمة 

العمد، يف �قت �صابق من هذا العام.

�ك���ان ف��ل��ود ق��د اأط��ل��ق ال��ن��ار �اأ���ص��اب 

ال���ف���ت���ى ج���ب���اري���ن ق���ب���ل �ف����ات����ه م���ت���اأث���را 

بطعنه، فيما مت اعتقال الفتى منذ ذلك 

احلني.

نحو  اإن  فل�صطينية  ه��ي��ئ��ات  �ت���ق���ول 

ال�صجون  يف  معتقلون  فل�صطيني   4700

االإ�����ص����رائ����ي����ل����ي����ة، ب���ي���ن���ه���م ع�������دة م���ئ���ات 

اأ�  قتل  بتهمة  احل��ي��اة  م��دى  م�صجونني 

اإ�صرائيليني. حما�لة قتل 

االنباط - وكاالت

دعا االئتالف االأهلي للحقوق الرقمّية 

اليوم  ت��وي��رت  ع��رب  للتغريد  الفل�صطينية 

االأرب����ع����اء، مل��ط��ال��ب��ة ���ص��رك��ة ج��وج��ل بو�صع 

فل�صطني على خرائط ال�صركة.

��ف���������ق االئ�������ت�������الف، ����ص���ت���ن���ف���ذ ح��م��ل��ة 

ال���ت���غ���ري���د االأرب������ع������اء ال�������ص���اع���ة ال��ث��ام��ن��ة 

ب����ت����وق����ي����ت ف����ل���������ص����ط����ني، حت�������ت ه�������ص���ت���اغ 

 GoogleMapsPalestine#
�ذل���ك  #فل�صطني_على_اخلارطة، 
�صاندر  جلوجل،  التنفيذي  املدير  ملطالبة 

بيت�صاي، ��صع “فل�صطني” على اخلريطة.

�راأى االئتالف اأنه ي�صتمر جتاهل جوجل 

�غريها من ال�صركات، ��صع ا�صم فل�صطني 

على خرائطها، ف�صاًل عن التحيز للر�اية 

تقييدات  ك��ل  تتجاهل  حيث  االإ�صرائيلية، 

الفل�صطينّيني  ع��ل��ى  امل��ف��ر����ص��ة  احل���رك���ة 

التي  املحظورة  �ال�صوارع  التفتي�ش  كنقاط 

الفل�صطينّيني احل��ّرة مما قد  تعيق حركة 

ال�صديد  للخطر  الفل�صطينّيني  ي��ع��ّر���ش 

الطرق  توجيه  خ��دم��ة  ا�صتخدامهم  عند 

التابعة خلرائط “جوجل”، �ُتدِرج الطرق 

اأغلب  يف  �امل��ت��اح��ة  املقرتحة  االف��رتا���ص��ّي��ة 

هذا  �يعد  فقط،  لالإ�صرائيلّيني  االأح��ي��ان 

االإن�صان،  ال��د�يل �حقوق  للقانون  خمالفا 

االإ�صرائيلية  امل�صتوطنات  كما تدرج جوجل 

غ���ري ال�����ص��رع��ي��ة ع���رب خ��رائ��ط��ه��ا �ت��خ��ف��ي 

املهم�صة  الفل�صطينية  �التجمعات  القرى 

حتت العديد من الطبقات يف خرائطها.

االنباط - وكاالت

اإن��ه كان  ق��ال  اإ�صابته،  اأي���ام من  قبل ع�صرة 

ُمتعًبا، توّقعنا باأن يكون ال�صرطان هو ال�صبب، 

لكن �صيًئا كان يداهم ج�صده ب�صكل خفّي، حتى 

�صيب بكور�نا”.
ُ
�ردنا اّت�صال مفاجئ “كمال اأ

ط��ي��ل��ة ال�������ص���ن���وات امل���ا����ص���ي���ة، �امل���وؤ����ص�������ص���ات 

احل��ق��وق��ي��ة �ال���ت���ي ُت��ع��ن��ى ب���االأ����ص���رى ُت��ط��ال��ب 

باالإفراج عن املر�صى منهم يف �صجون االحتالل 

)700 اأ�صري مري�ش(، �ا�صتمّرت يف جتديد تلك 

املطالب بعد تف�صي فري��ش كور�نا.

ق���ل���ٌق ����ص���ا�ر اأه������ايل االأ�����ص����رى �امل��ع��ت��ق��ل��ني 

االح��ت��الل  اإع����الم  ب����داأ  ب��ع��دم��ا  الفل�صطينيني 

االإع���������الن ع����ن اإ����ص���اب���ة ع�����دد م����ن امل��ح��ق��ق��ني 

�ال�صجانني �اجلنود �غريهم ممن يتعاملون 

مع االأ�صرى ب�صكل م�صتمر، ذاك القلق ما زال 

يف  تتفنن  ال�صجون  اإدارة  اأن  ط��امل��ا  م��ت��وا���ص��اًل 

اأدن��ى  ت��وف��ري  �ع���دم  االأ���ص��رى  تعذيب  اأ�صاليب 

عن  ناهيك  ل��ه��م،  االإن�صانية  احل��ي��اة  مقومات 

اأ����ص��اع��ه��م  ال��ذي��ن تتفاقم  امل��ر���ص��ى  االأ����ص���رى 

ال�صحية ب�صبب االإهمال الطبي.

اأب��و �ع��ر يبلغ من العمر 46  االأ���ص��ري كمال 

ع���اًم���ا، ق�����ص��ى 17 م��ن��ه��ا يف ���ص��ج��ون االح��ت��الل 

�ثالثة �صبقتها كان خاللها ُمطارًدا من قبل 

ل���6 م��رات، �50 عاماً  اجلي�ش، ثم ُحكم باملوؤبد 

مقا�مته  خلفية  على   2003 ع��ام  اعتقاله  بعد 

لالحتالل. 

االأ�صري،”  �صقيقة  �ع��ر،  اأب��و  ن�صرين  تقول 

�كل  منا�صبة  ك��ل  يف  ك��م��ال  تفتقد  العائلة  اإن 

دائ��ًم��ا ما يتذّكر�ن كمال يف  �اأب���ي  اأم��ي  مكان، 

بال�صرطان،  اإ�صابته  نباأ  ب�صّدة  �اآملهم  كّل حني، 

ثم نباأ اإ�صابته بكور�نا”. �ُت�صيف اأن �صقيقها 

اأك��م��ل ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة �ع��م��ل يف ق���وات ال����17 

2003، �حرمه من  اعتقله عام  لكّن االحتالل 

احلرية بعدما حكم عليه بال�صجن املوؤبد املكرر.

ك��ان��ت  االأخ�������رية  ال����زي����ارة  اأن  اإىل  �ُت�����ص��ري 

�ك��ان  ك��ور�ن��ا،  م��ا قبل  اأي  املا�صي،  اآذار  خ��الل 

يتحّدث  ال  كعادته  لكنه  ال�صيء،  بع�ش  ُمتعًبا 

عن �جعه، بل يرتك ما يوؤذيه جانًبا �ُيبادلنا 

اأط������راف احل���دي���ث، م��ع��ن��وي��ات��ه دائ���ًم���ا ع��ال��ي��ة، 

�ابت�صامته ال تفارقه.

ع�صرة  قبل  حّدثهم  كمال  اأن  ن�صرين  تبنّي 

اآخ��ر  ك��ان  �ذاك  بالفري��ش،  اإ�صابته  م��ن  اأي���ام 

�اعتقد�ا  اإن��ه متعب،  ق��ال  بهم، حينها  ات�صال 

باأن ال�صرطان هو ال�صبب، فهو ُم�صاب ب�صرطان 

يف احلنجرة منذ عام 2019، �منذ ذلك الوقت 

���صعه ال�صحي يف تدهور.

هيئة  اأب��ل��غ��ت  بكور�نا”..  ُم�����ص��اب  “كمال 
�صوؤ�ن االأ�صرى �املحررين العائلة باإ�صابته يف 

12 متوز اجل��اري، فكان اخلرب مبثابة �صدمة 

ال�صرطان  يتحّمل �جع  اأن  لكمال  فكيف  لهم، 

�الكور�نا �قهر ال�صجون يف الوقت ذات��ه. بعد 

خ�صع  كمال  ب���اأن  العائلة  تبّلغت  اإ�صابته،  نباأ 

يف  ل��ه  تنف�ش  اأن��ب��وب  لو�صع  ج��راح��ي��ة  لعملية 

املعلومات  زال��ت  “اأ�صاف هر�فيه” �ما  م�صفى 

غري �ا�صحة حول ��صعه ال�صحي.

يق�صي  كيف  ُيحّدثنا  “كان  ن�صرين:  تقول 

املطالعة،  الريا�صة،  ب��ني  م��ا  ال�صجن  يف  يومه 

قيام الليل �قراءة القراآن، �يا ليته يق�صي معنا 

اأيامه القادمة، فاالأمل باهلل �ح��ده، �صفاء من 

االأمرا�ش �حرية قريبة”.

ن�����ص��ط��اء ع���رب م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل م���ا زال����وا 

#اأنقذ�ا_االأ�صري_ ها�صتاغ   ع��رب  ي��غ��ّرد�ن 

save_prisoner_#� اأب������و�ع������ر  

املري�ش،  االأ�صري  مع  ت�صامًنا   abuwaar
�للمطالبة ب�صر�رة االإفراج الفوري عنه.

األسير أبو وعر .. وجع السرطان وكورونا وقهر السجون 

االربعاء   22/ 7 / 2020



إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  ال�سركات يف  يعلن مراقب عام   ، 1997 وتعديالته  ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان �سركة طبيب وتادر�س وامل�سجلة يف �سجل 

  2016/5/17 �سركات ت�سامن حتت الرقم )113824( بتاريخ 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : طبيب وتادر�س

اإىل �سركة : �سبحي عثمان طبيب و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200098110(

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ،  1997 ل�سنة 

والتجارة باأن  �سركة عي�سى اخمي�س و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )92014( بتاريخ 2008/8/25 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/4 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عبد الفتاح خالد عي�سى اخمي�س  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي اجليزه الطالبيه – ت: 0787719998

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  ال�سركات يف  يعلن مراقب عام   ، 1997 وتعديالته  ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ال�سركة الذكية خلدمات 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  ال��ب��ح��ري     ال�سحن 

 2016/3/7 م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )43345( بتاريخ 

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/7/16  

املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد 

عنوان  وان  لل�سركة،  م�سفيا  �سواعي    حممد  �سايل  ح�سام   /

امل�سفي هو :

عمان – ال�سمي�ساين – �سارع عبد احلميد �سرف – بناية 91 – 

طابق 2 – مكتب 123 – �سندوق بريد840581 – رمز بريدي 
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مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الجرافيكي  للت�سميم  كو�ست  غ��ول��د  �سركة  ب���اأن 

ذات  ال�����س��رك��ات  ���س��ج��ل  يف  ل��دي��ن��ا  م�سجلة  ذ.م.م 

بتاريخ   )52344( الرقم  حتت  حم��دودة/  م�سوؤولية 

 )2018/9/4(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/20(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
الشركة  الذكية لخدمات الشحن البحري  

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

البحري   ال�سحن  خلدمات  الذكية  ال�سركة   دائني  من  اأرج��و 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 43345 ( بتاريخ ) 2016/3/7(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  �سرورة تقدمي مطالباتهم جتاه 

للدائنني داخل  تاريخه  �سهرين من  ، وذلك خالل  ام ل   الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ح�سام �سايل حممد �سواعي

عنوان امل�سفي : عمان – ال�سمي�ساين – �سارع عبد احلميد �سرف 

– بناية رقم ) 91 ( – ط 2 – مكتب 123 
�س.ب ) 840581 ( الرمز الربيدي ) 11181( 

هاتف ) 5607676 ( فاك�س ) 5607675 ( خلوي 

 ) 0796623542 (

م�سفي ال�سركة

ح�سام �سايل حممد �سواعي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات رقم)22(  قانون  املادة )1/40( من  ا�ستنادا لأحكام 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة �سالح ح�سني احلميدات  عن 

و�سريكه  

 )  119036( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2018/12/16 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

“ احلاج  .زياد  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

احمد “ وعبدالرحمن قباجا  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2002/6/16 بتاريخ   )  63909(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن
بقرارها  قررت  جر�س  ق�سبة  للواء  والأبنية  تنظيم  اللوائية  اللجنة  باأن  العموم  لطالع  يعلن 

رقم )6(بند )6( تاريخ 2020/03/10م املوفقة على قرار اللجنة املحلية لبلدية املعر�س رقم 

 154-155-561 التنظيم  �سفة  تغري  على  املوافقة  واملت�سمن  م   2020/02/08 تاريخ   )3/6(

اأية  يتقا�سو  مل  القطع  اأ�سحاب  اإن  علما  �سكن د  تنظيم  �سفة  �ساكب          اأرا�سي  حو�س 3البلد 

تعوي�س من قبل البلدية مقابل �سفة تنظيم احلدائق بعد الرجوع ايل ال�سجالت وفر�س عوائد 

التابعة  ال�سوارع  على  احلا�سلة  العتداءات  اإزالة  �سريطة  الواحد  م2  40قر�س  بقيمة  تنظيم 

لالإ�سغال العامة وح�سب الرت�سيم  املعد من قبل البنية

وجريدتني  الر�سمية  اجلريدة  ن�شر  تاريخ  من  اعتبار  �سهر(   ( ملدة  لالعرتا�س  اإعالنه  واإي��داع 

مكاتب  لدي  لالعرتا�س  القانونية  املدة  خالل  اعرت�سهم  تقدمي  العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني 

اللجنة اللوائية والبلدية املعر�س اإذا كان ما يوجب العرتا�س على اإن تكون مرفقة باملخططات 

والوثائق وذلك خالل الدوم الر�سمي

حمد عقايل  الكرازنه
نائب محافظة جرش

متصرف لواء القصبة 
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم 

10
االعالين

الربعاء   22/ 7 / 2020



الأربعاء   22/ 7 /  2020

الـريـا�ضي

رام اهلل - خا�ص

اأوق���د ال��ل��واء ج��ري��ل ال��رج��وب، رئي�س 

الأ�سبوع  افتتاح  �سعلة  الأومل��ب��ي��ة،  اللجنة 

الأكادميية  مقر  يف  الفل�سطيني  الأومل��ب��ي 

ال��ري��ا���س��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة »ج���وزي���ف ب��ات��ر«، 

ا�ستثنائياً  حدثاً  العام  ه��ذا  ي�سهد  وال��ذي 

ب��ت��د���س��ن ث��اث��ة م��ق��رات ت��ع��ن��ى ب��احل��رك��ة 

الأكادميية  وهي  الفل�سطينية،  الريا�سية 

الريا�سية  امل��ح��ك��م��ة  ال��وط��ن��ي��ة،  الأومل��ب��ي��ة 

وقال  الأومل��ب��ي.  الريا�سي  الطبي  واملركز 

ال���رج���وب: ���س��ك��ل��ت ال��ري��ا���س��ة ع��ل��ى م���دار 

ال�������س���ن���وات امل��ا���س��ي��ة رك���ي���زة اأ���س��ا���س��ي��ة يف 

وكانت  الريا�سية  وحدتنا  على  احل��ف��اظ 

ال���س��ت��ث��ن��اء يف ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي، وال��ت��ي ما 

�سيا�سية  اإرادة  وج��ود  دون  لت�ستمر  كانت 

الفل�سطيني،  ال�سعب  اأط��ي��اف  ك��اف��ة  عند 

قوة  اأعطتها  التي  حيادتها  على  باحلفاظ 

ل��ا���س��ت��م��رار وت����وايل الجن�����ازات و���س��وًل 

تد�سن  ع��ن  فيه  نعلن  ال���ذي  ال��ي��وم  ل��ه��ذا 

ث����اث م��وؤ���س�����س��ات ك��ا���س��ت��ح��ق��اق وت��ت��وي��ج 

جل��ه��د ال��ك��ادر ال��ري��ا���س��ي وب��دع��م وا���س��ن��اد 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وك��اف��ة ع�����س��اق وحم��ب��ي 

هذا  جاء  واأ�ساف:  الفل�سطيني.  الريا�سة 

ال�ستحقاق بن�سج واإدراك عاٍل وبدٍم وماٍل 

املوؤ�س�سات  وهذه  فل�سطينية،  واإرادٍة  وحلٍم 

غري مدينة لأحد اإل للفل�سطينين، وهي 

تتويج لعمل طويل، 

11

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

 ايموبيلي يدخل تاريخ الدوري
روما - وكاالت

�سباك  يف  ه��دف  ت�سجيل  يف  لت�سيو،  مهاجم  اإميوبيلي  �سريو  جن��ح 

مناف�سات  اإطار  يف  الإثنن،  م�ساء  الفريقن،  يوفنتو�س، خال مواجهة 

34 م���ن ال��ك��ال��ت�����س��ي��و. و���س��ج��ل اإمي��وب��ي��ل��ي ال���ه���دف م���ن رك��ل��ة  اجل���ول���ة ال�����

هذا  الكالت�سيو  يف  هدفا   30 اإىل  ر�سيده  لريفع   ،83 الدقيقة  يف  ج��زاء 

اأ�سبح  اإميوبيلي  ف��اإن  لاإح�سائيات،  “اأوبتا”  �سبكة  وبح�سب  املو�سم. 

الكالت�سيو،  يف  واح��د  مو�سم  يف  هدًفا   30 ُي�سجل  اإيطايل  لع��ب  خام�س 

 ،)1934-1933( ب��وري��ل  وفيلي�س   ،)1930-1929( مياتزا  جوزيبي  بعد 

واأنطونيو اأجنيليلو )1958-1959(، ولوكا توين )2006-2005(.

 افتتاح االسبوع االولمبي الفلسطيني

 تدريبات مكثفة لمنتخبات التنس

 بن ناصر على رادار الريال

 وفد اللجنة البارالمبية يزور نادي أجيال الغد

االنباط – عمان

للتن�س  الوطنية  منتخباتنا  تخو�س 

الأر����س���ي ت��دري��ب��ات ُم��ك��ث��ف��ة ب��ع��د ع��ودة 

ا�ستعادة  ع��ن  ب��ح��ث��اً  ال��ري��ا���س��ي  ال��ق��ط��اع 

امل����ه����ارات ال��ف��ن��ي��ة وال���ل���ي���اق���ة ال��ب��دن��ي��ة 

امل�������س���ارك���ة  اإىل  ل���ل���ع���ودة  وا�����س����ت����ع����داداً 

وت����ت����درب  امل���خ���ت���ل���ف���ة.  ال����ب����ط����ولت  يف 

م��ن��ت��خ��ب��ات��ن��ا ال���وط���ن���ي���ة ب�����س��ك��ٍل ي��وم��ي 

على  �سباحاً  الثامنة  ال�ساعة  من  ب��دًءا 

م����اع����ب الحت��������اد مب���دي���ن���ة احل�����س��ن 

لل�سباب وبا�سراف اجلهاز الفني والذي 

ي��ت��ك��ون م���ن امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ال��ت��ون�����س��ي ، 

اأحمد حديد  وامل��درب   ، بو�ساكة  رفيق 

وم�����درب ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة ه��ي��ث��م اأب���و 

ال���رب. واأ���س��ار رئ��ي�����س الحت���اد الأردين 

عد�س  ح���ازم  ال�سيد   ، الأر���س��ي  للتن�س 

ت��وا���س��ل  ع��ل��ى  ك����ان  الحت������اد  اأن  اإىل   ،

دائ�����م م���ع اجل���ه���از ال��ف��ن��ي وال��اع��ب��ن 

والاعبات خال فرتة احلظر وتوقف 

الذي  بالدور  ُم�سيداً  الريا�سي  القطاع 

على  املحافظة  يف  الفني  اجل��ه��از  لعبه 

ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة ل��اع��ب��ن م��ن خ��ال 

و�سع برنامج خا�س للتدريبات البدنية 

ومتابعتهم عر تقنية الت�سال املرئي. 

الأوملبية  اللجنة  ملوقع  “عد�س”  وق��ال 

ُبذلت  التي  اجلهود  :” ُنقدر  الأردن��ي��ة 

م��ن م��درب��ي��ن��ا ولع��ب��ي��ن��ا خ���ال ال��ف��رتة 

جميع  على  �سعبة  كانت  والتي  املا�سية 

ع���ادت  الآن   . الأردن����ي����ن  ال��ري��ا���س��ي��ن 

واتخذنا  عالية  وامل��ع��ن��وي��ات  تدريباتنا 

ك��اف��ة اج�����راءات ال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة من 

واأدوات  للماعب  �سامل  تعقيم  خ��ال 

ب��ال��ب��ط��ولت  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا  اللعب”. 

اأن  اإىل  “عد�س”  اأ�����س����ار  اخل���ارج���ي���ة 

الحت�����ادي�����ن ال�������دويل والآ�����س����ي����وي مل 

ال��ف��رتة  ب��ط��ول��ة خ����ال  اأي  ي��ع��ت��م��دان 

امل��ق��ب��ل��ة مب��ا ف��ي��ه��ا ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ديفيز 

اأن ي�سارك فيها  امل��ق��رر  ك��ان م��ن  وال��ت��ي 

الثالث. امل�ستوى  منتخبنا �سمن 

مدريد – وكاالت

ن���ادي ري���ال م��دري��د الإ���س��ب��اين،  با�سر 

يف  ج��دي��دة  �سفقات  ع��ن  ال��ب��ح��ث  عملية 

الو�سط،  خط  لتدعيم  النتقالت،  �سوق 

مت��ه��ي��ًدا ل��رح��ي��ل ب��ع�����س ال��اع��ب��ن مع 

موقع  ذك��ره  ما  وبح�سب  املو�سم.  انتهاء 

يرغب  ري��ال  ف��اإن  �سنرتال”،  “ديفن�سا 
يف ال��ت��ع��اق��د م��ع م��ت��و���س��ط م��ي��دان ���س��اب، 

مل���راف���ق���ة ك��ا���س��ي��م��ريو يف امل���ح���ور ط���وال 

خيارات   4 امللكي  النادي  وو�سع  املو�سم. 

ع���ل���ى ط����اول����ت����ه، م����ن ب���ي���ن���ه���ا، ج���ول���ي���ان 

ف��ي��ج��ل لع���ب ب��ن��ف��ي��ك��ا، واأن����دري����ه زام��ب��و 

اأجن���وي�������س���ا م���ن ف���ول���ه���ام، وم������ارك روك���ا 

اإ�سماعيل  واجل��زائ��ري  اإ�سبانيول،  لعب 

ب���ن ن���ا����س���ر، م��ت��و���س��ط م���ي���دان م��ي��ان. 

اأن ري��ال مدريد  واأك���د امل��وق��ع الإ���س��ب��اين 

اإب����رام �سفقة حم��وري��ة، رغ��م  ي��رغ��ب يف 

وب��اء  ع��ن  الناجمة  الق��ت�����س��ادي��ة  الأزم���ة 

اأن النجم  كورونا امل�ستجد.وك�سف املوقع 

ريال  اهتمام  اأثار  نا�سر،  بن  اجلزائري، 

مدريد يف الأ�سهر الأخرية، بعد اأن جنح 

اأ�سا�سي  م��ك��ان  وح��ج��ز  امل��ف��اج��اأة  �سنع  يف 

ميان. بت�سكيلة 

االنباط – عمان

  يف اإطار التوا�سل مع اأندية ريا�سة 

خمتلف  يف  الع���اق���ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���س 

حمافظات اململكة ، قام وفد من اللجنة 

ال��ب��ارامل��ب��ي��ة الأردن����ي����ة ي�����س��م ك���ا من 

الأم����ن ال��ع��ام م��ه��ا ال��رغ��وث��ي وم��دي��ر 

ال��ن�����س��اط ال���ري���ا����س���ي ج��ا���س��ر ن���وي���ران 

وامل���ع���ال���ج احل���ك���م���ي اأح����م����د ح��ي��ا���س��ات 

ب���زي���ارة ل���ن���ادي اأج���ي���ال ال���غ���د مب��دي��ن��ة 

وتخللت  اأو�ساعه.  على  للوقوف  املفرق 

ال��ن��ادي  مل��راف��ق  ال��زي��ارة ج��ول��ة تفقدية 

بح�سور  الداري��ة،  الهيئة  مع  واجتماع 

امل�����س��ت�����س��ار حم��م��د اب���و ع��ل��ي��م ال��رئ��ي�����س 

ال���ف���خ���ري ل���ل���ن���ادي ورئ���ي�������س ال��ه��ي��ئ��ة 

الداري���������ة ال�������س���ي���د حم���م���د اخل���زاع���ل���ة 

الجتماع  خ��ال  ومت  الهيئة.  واأع�ساء 

ع���ر����س ال�����رام�����ج و الن�������س���ط���ة ال��ت��ي 

والجن��ازات  وم�سريته  النادي  يقدمها 

اىل  ا�سافة  النادي  اأبطال  حققها  التي 

بحث  ومت  امل�ستقبلية  امل�ساريع  مناق�سة 

اأوج����ه ال��ت��ع��اون ب���ن ال��ل��ج��ن��ة وال���ن���ادي 

و�سبل التغلب على بع�س العقبات التي 

اأجيال  ن��ادي  ان  يذكر  امل�سرية.  ت��واج��ه 

ال�سخا�س  لريا�سة  الوحيد  ه��و  الغد 

املفرق و متكن  ذوي العاقة مبحافظة 

ع���ر ال�������س���ن���وات امل��ا���س��ي��ة م���ن ت��ن��ظ��ي��م 

ب��ط��ولت دول��ي��ة وي�سم ع���ددا من  ع��دة 

ال���اع���ب���ن ال���دول���ي���ن ومت����ار�����س ف��ي��ه 

الع��اق��ة  ذوي  لاأ�سخا�س  ال��ع��اب  ع��دة 

ب��ا���س��راف ع��دد م��ن ال��ك��وادر الداري����ة و 

الفنية من ذوي اخلرة يف هذا املجال.

االنباط - عمان

دوري  مل����ب����اري����ات  ا����س���ت���ع���دادات���ه  اط�������ار  يف 

املحرتفن  تغلب فريق الوحدات على نظريه 

امل��ب��اراة  يف  رد،  دون  اأه�����داف  بخم�سة  الأه���ل���ي 

ال��ودي��ة ال��ت��ي ج��رت على ملعب ج���اوا،يف اإط��ار 

الر�سمية  للمناف�سات  الفريقن  ا���س��ت��ع��دادات 

القدم  لكرة  املحرتفن  دوري  واأهمها  املقبلة 

ال�سهر  3 م���ن  ي����وم الث���ن���ن  ي�����س��ت��ك��م��ل  ال����ذي 

املقبل. و�سجل خما�سية الوحدات التي توزعت 

على مدار �سوطي اللقاء يزن ثلجي )هدفن( 

وه����دف ل��ك��ل م��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ن����داي وه�����س��ام 

ال�����س��ي��ف��ي و���س��اه��ر ���س��ل��ب��اي��ة. و���س��ه��دت امل��ب��اراة 

م�ساركة اأغلب لعبي الفريق الأول كما جرت 

العادة، خا�سة اأن �سيا�سة اجلهاز الفني تعتمد 

ع��ل��ى م��ن��ح ال��اع��ب��ن ك��اف��ة ف��ر���س امل�����س��ارك��ة 

�ستمثل  التي  الأ�سا�سية  الت�سكيلة  اختيار  قبل 

الفريق يف دوري املحرتفن وحتديدا يف املباراة 

املهمة اأمام ال�سلط. على �سعيد مت�سل يوا�سل 

ي�ستقبل  حيث  ال��ودي��ة،  مبارياته  الكرة  فريق 

عند  الأردن  �سباب  ن��ظ��ريه  اخلمي�س  غ��د  ي��وم 

ملعب  على  م�ساء  والن�سف  اخلام�سة  ال�ساعة 

جاوا .

االنباط – عمان

عن  ال�سيارات  لريا�سة  الأردن��ي��ة  اأعلنت 

ق��ائ��م��ة امل�����س��ارك��ن يف ���س��ب��اق ال��درف��ت الأول 

ال�سيانة  ي��وم اجلمعة يف حلبة  ي��ق��ام   ال��ذي 

���س��وف��ك�����س، م���ن دون ج��م��ه��ور، و���س��ي��ت��م نقل 

امل���ن���اف�������س���ات م���ب���ا����س���رة ع����ر ق���ن���اة امل��م��ل��ك��ة 

ال��رق��م��ي��ة م��ن خ���ال ف��ي�����س��ب��وك وي��وت��ي��وب. 

تقام   لل�سباق،  التكميلية  التعليمات  ووف���ق 

ي���وم غ��د اخلمي�س ب��ال��ف��رتة م��ن ال�����س��اع��ة 5 

الإداري  التدقيق  7 م�ساء، عملية  اإىل  م�ساء 

اأرقام الت�سابق وخمطط امل�سار على  وتوزيع 

الفني يف حلبة  املت�سابقن وعملية الفح�س 

ذات  م�ساء   8 ال�ساعة  عند  و�سيتم  �سوفك�س، 

امل�سرح  امل�ساركن  الإعان عن قائمة  اليوم 

لهم بالنطاق، ا�سافة اإىل دخول ال�سيارات 

من  ال�سباق  ويتكون  ال�سيانة،  موقف  اإىل 

13 نتيجة  جولتن و ثالثة لأف�سل لأف�سل 

على  والثانية.وي�سرف  الأوىل  اجلولتن  يف 

ال�سباق جلنة احلكام املكونة من اأن�س بي�ستو 

)رئ��ي�����س��ا( والأع�������س���اء اأمي����ن ال��ن��ج��ار وليث 

ال�سريف وعمر زعرور ويدير ال�سباق مو�سى 

ال�سباق  يف  امل�ساركن  ا�سماء  وتاليا  حزينة. 

: حم��م��د ال��ف��ق��ه��اء )ب���ي ام دب��ل��ي��و اي���ه 30(، 

 ،)13 ا���س  �سيلفيا  )ني�سان  اجل��ب��ايل  اأح��م��د 

ع�سام اجلمل )بي ام دبليو ايه 30(، جماهد 

البيتموين )بي ام دبليو ايه 36(، اأن�س احللو 

ام  )ب��ي  يا�سر احللو   ،)46 اي��ه  دبليو  ام  )ب��ي 

دبليو  ام  )ب��ي  لطفي  راك���ان   ،)30 دب��ل��ي��واي��ه 

 ،)30 ايه  ام دبليو  اأحمد )بي  30(، با�سم  ايه 

ايه  دبليو  ام  )ب��ي  اجل��ب��ايل  حم��م��ود مو�سى 

 ،)30 اي��ه  دبليو  ام  )ب��ي  ���س��رار  ف��ار���س   ،)30

30(، خمي�س  ايه  دبليو  ام  )بي  تفاحة  قي�س 

�سرور )تويوتا جي تي 86(، وفا بطة ) بي ام 

ايه 36 ام 3(، نهار املزاودة )بي ام دبليو 318(، 

فرا�س هنية )اأوبل اأ�سكونا(، موؤيد يو�سف ) 

ني�سان األتيما(.

الدوحة – خا�ص

اأ����س���اد ج��م��ال ب��ل��م��ا���س��ي، م����درب املنتخب   

اجل����زائ����ري ال���ف���ائ���ز ب��ب��ط��ول��ة ك���اأ����س الأمم 

قطر  دول�����ة  ب��ج��اه��زي��ة   ،2019 الأف���ري���ق���ي���ة 

عالية  ب��اح��رتاف��ي��ة  رائ���ع  م��ون��دي��ال  لتنظيم 

عندما حتت�سن بطولة كاأ�س العامل يف العام 

الإع��ان  عقب  بلما�سي  ت�سريح  ج��اء   .2022

بطولة  مباريات  ج��دول  عن  املا�سي  الأ�سبوع 

���س��ت�����س��ه��د خ����ال م��رح��ل��ة  ال���ت���ي   2022 ق��ط��ر 

املجموعات اأربع مباريات يومياً، ما �سي�سمن 

وذلك  نوعها،  للم�سجعن جتربة فريدة من 

ب��ف�����س��ل ت���ق���ارب امل�������س���اف���ات يف ق���ط���ر، ل��ت��ت��اح 

من  اأك��ر  حل�سور  امل�سجعن  اأم���ام  الفر�سة 

مباراة يف يوم واحد للمرة الأوىل يف التاريخ 

احلديث لبطولة كاأ�س العامل. وقال بلما�سي، 

ال�سابق تدريب منتخب قطر  ت��وىلىّ يف  ال��ذي 

الوطني: “اأعرف قطر جيداً، واأنا على يقن 

من اأنها �ستنظم ن�سخة رائعة وغري م�سبوقة 

ل�ست�سافة  ف��ال���س��ت��ع��دادات  امل��ون��دي��ال،  م��ن 

ومتقدمة  و���س��اق،  ق��دم  على  جارية  البطولة 

اأن قطر  املقررة، كما  الزمنية  على اجل��داول 

البطولت  تنظيم  يف  ح��اف��ًا  تاريخاً  متتلك 

 ،2011 اآ���س��ي��ا  ك��اأ���س  مثل  ال��ك��رى  الريا�سية 

وبطولت عديدة يف ريا�سات اأخرى مثل كرة 

امل�سرب واجلولف وغريهما.” واأ�سار مدرب 

الطبيعة متقاربة  اأن  اإىل  املنتخب اجلزائري 

امل�سافات ملونديال قطر 2022 �ستعود بالفائدة 

�سيمكنها  وال��ت��ي  امل�����س��ارك��ة،  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ع��ل��ى 

الأداء  وحت�سن  التدريب  على  اأكر  الرتكيز 

كما  ال�سفر،  ي�سببه  ال���ذي  الإره����اق  ��ب  وجت��نىّ

كان احلال يف العديد من الن�سخ ال�سابقة من 

ا�ستادين  بن  م�سافة  اأط��ول  اأن  اإذ  البطولة، 

م��ن ا���س��ت��ادات امل��ون��دي��ال ل ت��ت��ج��اوز 75 ك��م. 

ن��ادي  ال�سابق  يف  درىّب  ال��ذي  بلما�سي،  وق��ال 

�سهد  اإن��ه  حالياً(،  )الدحيل  القطري  خلويا 

خ����ال ت���واج���ده يف ق��ط��ر م���راف���ق ال��ت��دري��ب 

جانباً  ل  �ست�سكىّ اأن��ه��ا  م��وؤك��داً  امل�ستوى،  عاملية 

اأ�سا�سياً يف البنية التحتية الريا�سية الازمة 

املنتخب  اأن  اإىل  ي�سار  املونديال.  ل�ست�سافة 

اأق��ام  اجل��زائ��ري ب��ق��ي��ادة ج��م��ال بلما�سي ق��د 

م��ع�����س��ك��ره ال���ت���دري���ب���ي يف ال����دوح����ة ال�����س��ي��ف 

املا�سي، قبيل توجهه اإىل القاهرة للم�ساركة 

الأف��ري��ق��ي��ة، وال��ت��ي  ك���اأ����س الأمم  ب��ط��ول��ة  يف 

جنح اجلزائر يف الفوز بلقبها لأول مرة منذ 

تتويجه باللقب يف العام 1990.

 الوحدات يواصل مبارياته الودية

 اعالن قائمة المشاركين في سباق الدرفت

 بلماضي يشيد بجاهزية قطر الستضافة المونديال
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االنباط- عمان

وق���ع���ت ���ش��رك��ة ط��ق�����س ال���ع���رب ات��ف��اق��ي��ة ���ش��راك��ة 

ا�شرتاتيجية مع كل من �شركة املهنية لال�شتثمارات 

ببور�صة  املدرجة   ،)PROF( والإ�شكان  العقارية 

ان و �شركة ال�شعودي للتطوير العقاري يف �شراكة  عمَّ

القطاع  بني  ما  اململكة  يف  نوعها  من  الأوىل  ُتعترب 

العقاري و القطاع الريادي.

ع�شرية  مقرات  بتوفري  ال�شراكة  هذه  تتمحور  و 

العاملية  املعايري  اأحدث  وفق  العرب  لطق�س  ُمتطورة 

“امل�شروع  امل��ه��ن��ي��ة  ب���رج  م��ن  ِب�����دءاً  ال��ع��م��ل  مل�����ش��اح��ات 

الأحدث ل�شركتي املهنية و ال�شعودي” بالإ�شافة اإىل 

ال�شعودي  و  املهنية  ل�شركتي  ُتتيح  ال�شراكة  هذه  اأن 

التي  املتطورة  التكنولوجيا  من  املُبا�شرة  ال�شتفادة 

ال�����ش��خ��م��ة  ال��ب��ي��ان��ات  و  العرب”  “طق�س  مي��ل��ك��ه��ا 

ال���ن���اجت���ة ع��ن��ه��ا يف ت�����ش��وي��ق ال���ع���ق���ارات و امل�����ش��اري��ع 

اإع��الن��ي��ة ترويجية  الإ���ش��ك��ان��ي��ة م��ن خ���الل ح��م��الت 

مبنية على ال�شتهداف الدقيق والفعال مبا ي�شمن 

تن�شيط هذا ال�شوق و القطاع يف اململكة.

الرتويج  الطرفني  بني  ال�شراكة  ه��ذه  وتت�شمن 

ل��ل��م�����ش��اري��ع ال��ع��ق��اري��ة و ال���ش��ك��ان��ي��ة ع���رب م��ن�����ش��ات 

ع���دد  ي��ب��ل��غ  ال���ت���ي  و  املُ��خ��ت��ل��ف��ة  العرب”  “طق�س 
�شهرياً،  الأردن  7 مليون م�شتخدم من  م�صتخدميها 

اجلغرايف  الإعالين  ال�شتهداف  تقنيتي  ا�شتخدام  و 

متتازان  واللتان  اجلوية،  بالأحوال  اخلا�س  وكذلك 

و  خ��الق��ة  اإع��الن��ي��ة  ح��ل��ول  لتوفري  الفائقة  ب��ال��دق��ة 

تفاعلية، كما تت�شمن ذات ال�شراكة اإىل خلق امنوذج 

يف ت��وف��ري م�����ش��اح��ات ع��م��ل م��ت��ن��ا���ش��ب��ة م���ع امل�����ش��اري��ع 

الريادية.

ووق�����ع الت��ف��اق��ي��ة املُ�����ش��رتك��ة املُ��ه��ن��د���س ���ش��ح��ادة 

امل��ه��ن��ي��ة و  ���ش��رك��ة  اإدارة  اأب����و ه��دي��ب ع�����ش��و جم��ل�����س 

املُ��ه��ن��د���س حم��م��ود ال�����ش��ع��ودي رئ��ي�����س جم��ل�����س اإدارة 

ال�شاكر  وحممد  العقاري  للتطوير  ال�شعودي  �شركة 

ب��رج  يف  وذل���ك  ال��ع��رب،  لطق�س  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 

امل��ه��ن��ي��ة اأح����د اأح�����دث م�����ش��اري��ع ال�����ش��رك��ت��ني و ال���ذي 

�شيحت�شن مقر “طق�س العرب” اجلديد.

�شمارة  اأح��م��د  املُ��ه��ن��د���س  املُ��ه��ن��د���ش��ني  نقيب  وق���ال 

 “ اإدارة ال�����ش��رك��ة امل��ه��ن��ي��ة:  ال��زع��ب��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س 

ن��ت�����ش��رف ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���ش��رك��ة ري���ادي���ة م��ث��ل �شركة 

املجتمع  تخدم  وطنية  موؤ�ش�شة  كونها  العرب  طق�س 

املحلي و مُتثل اإمنوذجاً لل�شباب و امل�شاريع الريادية 

�شمن  تاأتي  ال�شراكة  هذه  اأن  اإىل  ُم�شرًيا  اململكة  يف 

الأعمال  و  امل�شاريع  النقابة يف دعم  و توجهات  روؤية 

يف  باأهميتها  منها  اإمياناً  املجالت  �شتى  يف  الريادية 

علق  جهته  من  الأردين”.  القت�شاد  عجلة  حتريك 

اجلديدة  ال�شراكة  “هذه  ب��اأن  ال�شعودي،  املُهند�س 

و ال��ه��ام��ة م���ع ط��ق�����س ال���ع���رب ت���اأت���ي ���ش��م��ن اخل��ط��ة 

العقاري  القطاع  يف  ال�شعودي  �شركة  تنتهجها  التي 

ال��ت��ج��اري م���وؤخ���راً و ال��ت��ي خ��ل��ق��ت م��ف��ه��وم��اً ج��دي��داً 

للعقارات التجارية بتوفري ُمنتجات و م�شاحات عمل 

يف  �شُي�شاهم  التعاون  هذا  اأن  و  خمتلفة  طبيعة  ذات 

ا�شتقطاب امل�شاريع الريادية و النا�شئة كما و �شُيتيح 

خا�شة  عقارية  ُمنتجات  توفري  يف  ال�شعودي  ل�شركة 

القطاع«. بهذا 

و قال املُهند�س ا�شماعيل ال�شعودي نائب الرئي�س 

ه��ذه  “باأن  ال�����ش��ع��ودي  ���ش��رك��ة  يف  العمليات  م��دي��ر  و 

عرب  املُ�شتخدمني  اإىل  الو�شول  لنا  �شُتتيح  ال�شراكة 

بيانات  بقواعد  مت�شلة  وترويجية  اإعالنية  حمالت 

ي�شمن  ب�شكل  ال��ع��رب  طق�س  متتلكها  التي  �شخمة 

جديدة  طريقة  هي  و  والفعال  الدقيق  ال�شتهداف 

بداأتها  قد  و  اململكة  يف  العقارية  امل�شاريع  لت�شويق 

ال�شعودي ُموؤخراً«. �شركة 

ال�شركتني  كلتا  �شتقوم  ال�شراكة،  هذه  على  وبناء 

موؤخراً  العرب”  “طق�س  ط��ّورت��ه  قد  ما  با�شتخدام 

البيانات  ق��اع��دة  ع��ل��ى  مبنية  اإع��الن��ي��ة  تقنية  وه��ي 

�شُتمكن  وال��ت��ي  امل��ح��ل��ي��ة  ال��دق��ة  ف��ائ��ق��ة  اجل��غ��راف��ي��ة 

ال�شركتني من ال�شتهداف الإعالين واملعريف ملناطق 

التقنية  هذه  با�شتخدام  ال�شركتني  و�شتقوم  بعينها، 

العقارية  امل�شاريع  اأماكن  على  املُ�شتخدمني  لتعريف 

“طق�س  اإليهم بناء على مناطق ُم�شتخدمي  الأقرب 

العرب«.

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع���ل���ى ه����ذه اخل����ط����وة، ق����ال ال�����ش��اك��ر، 

يف  ب��ارزة  جهات  مع  �شراكات  لعقد  دائماً  “ن�شعى 
من  له  ملا  واملهنية،  ال�شعودي  ك�شركتي  قطاعاتها، 

مثل  اإن  الأط�����راف.  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  م�����ش��رتك��ة  منفعة 

ه���ذه ال�����ش��راك��ة ���ش��ت��ف��ت��ح ب��ال��ت��اأك��ي��د امل���ج���ال اأم��ام��ن��ا 

الذي  و  اأعمالنا  بنطاق  اململكة  يف  للتو�شع جغرافياً 

الوعي  برفع  املُتمثلة  و  مهمتنا  حتقيق  يف  ين�شب 

اجلوية” واأ�شاف:  والأح��وال  الطق�س  اأهمية  حول 

وف��ق  �شيكون  اجل��دي��د  ال��ع��رب  طق�س  م��ق��ر  “باأن 
العمل  و م�شاحات  لبيئات  العاملية  املمار�شات  اأحدث 

اأف�شل  توفري  ُتبنى على  التي  و  الريادية  لل�شركات 

يف  للموظفني  الراحة  و  النتاجية  لزيادة  البيئات 

العمل«. اأماكن 

االنباط-وكاالت

م��ن  ف���ري���ق���ا   140 م����ن  اأك�������ر  ي���ت�������ش���اب���ق 

اآم��ن  لقاح  لتطوير  ال��ع��امل  ح��ول  الباحثني 

وف��ع��ال ل��ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��د، ال��ذي 

واأ�شاب  �شخ�شا   613 من  اأكر  بحياة  اأودى 

يف  م��رة  لأول  ظهوره  منذ  مليونا،   15 نحو 

ال�شني اأواخر العام املا�شي.

تطوير  العاملية  ال�شحة  منظمة  وتتابع 

ع�������ش���رات ال���ل���ق���اح���ات امل���ح���ت���م���ل���ة امل�������ش���ادة 

يتف�شى يف  ي��زال  ل  ال��ذي  كورونا،  لفريو�س 

كثري من البلدان اإىل يومنا هذا.

وت��ت��ط��ل��ب ال��ل��ق��اح��ات ع����ادة ���ش��ن��وات من 

اإ�شافيا لالإنتاج على نطاق  الختبار، ووقتا 

وا����ش���ع، ل��ك��ن ال��ع��ل��م��اء ي���اأم���ل���ون يف ت��ط��وي��ر 

بدء  �شهرا، منذ   18 اإىل   12 لقاح يف غ�شون 

اأ�شهر قليلة. التجارب قبل 

وحت���اك���ي ال��ل��ق��اح��ات ع��م��ل ال��ف��ريو���ش��ات 

اإذ حت��ف��ز اجل���ه���از امل��ن��اع��ي  داخ����ل اجل�����ش��م، 

ل���ت���ط���وي���ر الأج���������ش����ام امل���������ش����ادة، ل���ك���ن ه���ذا 

ي��ت��ط��ل��ب ال��ع��م��ل وف���ق م��ع��اي��ري اأم�����ان اأع��ل��ى 

اللقاح يعطى ملاليني  بالأدوية، لأن  مقارنة 

الأ���ش��خ��ا���س مم���ا ي��ح��ت��اج اإىل وق���ت ط��وي��ل 

للتاأكد من �شالمته.

املرحلة �صفر

ال�شريرية  ال��ت��ج��ارب  قبل  م��ا  مرحلة  يف 

اللقاح  الباحثون  يعطي  اللقاح،  اختبار  من 

اأول للحيوانات، ملعرفة ما اإذا كان يوؤدي اإىل 

ا�شتجابة مناعية لديها اأم ل.

املرحلة الأوىل

الخ����ت����ب����ارات  م����ن  الأوىل  امل���رح���ل���ة  يف 

ال��ل��ق��اح ملجموعة  اإع���ط���اء  ي��ت��م  ال�����ش��ري��ري��ة، 

اإذا كان  الأ�شخا�س لتحديد ما  �شغرية من 

املناعية  املزيد عن ال�شتجابة  اآمنا، وملعرفة 

التي يثريها لديهم.

الثانية املرحلة 

ويف ه���ذه امل��رح��ل��ة، ي��ت��م اإع���ط���اء ال��ل��ق��اح 

مل��ئ��ات الأ���ش��خ��ا���س ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن ال��ع��ل��م��اء 

واجلرعة  �شالمته  عن  املزيد  معرفة  من 

املطلوبة. ال�شحيحة 

الثالثة املرحلة 

لآلف  ال����ل����ق����اح  اإع������ط������اء  ي����ت����م  وف����ي����ه����ا 

الآثار  ودرا�شة  �شالمته،  لتاأكيد  الأ�شخا�س 

اجل��ان��ب��ي��ة امل��ت��وق��ع��ة ل���ه وم�����دى ف��ع��ال��ي��ت��ه، 

�شابطة  جمموعة  التجارب  هذه  وتت�شمن 

يتم اإعطاوؤها الدواء الوهمي.

قيد  لقاحا   140 ب��ني  م��ن  اأن���ه  اإىل  ي�شار 

الأوىل،  املرحلة   19 دخلت  حاليا،  التطوير 

الثالثة،  املرحلة  الثانية، و3 يف  املرحلة  و11 

فيما مل يعتمد اأي لقاح بعد لكورونا.

اللقاحات اأبرز 

تطوير  ع��ل��ى  ع���دة  و���ش��رك��ات  دول  تعكف 

لقاحات ملكافحة فريو�س كورونا، ن�شتعر�س 

هنا 5 من اللقاحات التي ل تزال يف املرحلة 

ال��ث��ان��ي��ة م���ن الخ����ت����ب����ارات ال�����ش��ري��ري��ة اأو 

الثالثة. للمرحلة  تخطتها 

�صينوفاك لقاح 

ال�����ش��ي��ن��ي��ة  “�شينوفاك”  ���ش��رك��ة  ت���ق���وم 

ب��ت��ط��وي��ر ل��ق��اح ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ج��زي��ئ��ات �شبه 

م��ي��ت��ة م���ن ال���ف���ريو����س، وق����د اأظ���ه���ر ن��ت��ائ��ج 

الأوىل  املراحل  يف  ال�شالمة  بخو�س  واعدة 

الثالثة  باملرحلة  الآن  ومي��ر  الختبار،  من 

من التجارب يف الربازيل.

اأك�صفورد لقاح 

ي�����ش��ت��ن��د ل���ق���اح ج���ام���ع���ة اأك�������ش���ف���ورد اإىل 

“ناقل  ُي�شمى  ال��ذي  ال�شمبانزي،  ف��ريو���س 

ال�����ش��ف��رة  ع��ل��ى  ال��ن��اق��ل  وي��ح��ت��وي  اللقاح”، 

ال���وراث���ي���ة ل���ط���ف���رات ال����ربوت����ني امل���وج���ودة 

ا�شتجابة  اإىل  وي��وؤدي  كورونا،  فريو�س  على 

مناعية قوية يف ج�شم الإن�شان.

وي��خ�����ش��ع ال���ل���ق���اح ح���ال���ي���ا ل���ل���ت���ج���ارب يف 

بريطانيا،  يف  وال��ث��ال��ث��ة  ال��ث��ان��ي��ة  مرحلتيه 

وق���د خ��ا���س م���وؤخ���را امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة من 

التجارب يف جنوب اإفريقيا والربازيل.

اأظهر اللقاح الذي طورته �شركة �شينية 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ع��ه��د ب��ك��ني ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

املرحلة  اخ��ت��ب��ار  يف  واع���دة  نتائج  احل��ي��وي��ة، 

بيانات  ن�شر  ع��دم  من  الرغم  على  الثانية، 

التجربة. مف�شلة عن 

لقاح موديرنا

للتكنولوجيا  الأم��ريك��ي��ة  ���ش��رك��ة  ت��ع��م��ل 

احل���ي���وي���ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ل���ق���اح ب��ا���ش��ت��خ��دام 

بروتينات  لإن��ت��اج  اجل�شم  خل���داع  حم��ف��زات 

فريو�س  يف  امل��وج��ودة  تلك  ت�شبه  فريو�شية 

كورونا.

الثانية  للمرحلة  موديرنا  لقاح  ويخ�شع 

مل  ال�شركة  لكن  ال�شريرية،  التجارب  م��ن 

ت��ق��دم ب��ع��د م��ن��ت��ج��ه��ا اإىل ال�������ش���وق. وي��ق��ول 

م���وؤي���دوه اإن���ه ق��د ي��ك��ون م��ن الأ���ش��ه��ل اإن��ت��اج 

كميات كبرية منه.

لقاح جامعة ملبورن

لالأطفال  م���ردوخ  اأب��ح��اث  معهد  ي��ج��ري 

مرحلتها  اإىل  و�شلت  جت��رب��ة  اأ���ش��رتال��ي��ا  يف 

لقاح  اإىل  ا�شتنادا  جديد  لقاح  على  الثالثة 

م��ر���س ال�����ش��ل ال����ذي ي��ب��ل��غ ع��م��ره 100 ع��ام 

تقريبا.

ي��ح��م��ي  ال���ل���ق���اح  اأن  ُي��ع��ت��ق��د  ل  وب��ي��ن��م��ا 

ف��اإن��ه   ،”19 “كوفيد  م��ر���س  م��ن  م��ب��ا���ش��رة 

النوعية  غري  املناعية  ال�شتجابة  يعزز  قد 

للج�شم.

»طقس العرب« يوقع اتفاقية 
مع »المهنية لإلستثمارات« 

و »السعودي للتطوير العقاري«

 دواء بريطاني يمنع إصابات كورونا  باألرقام.. هذا ما أنجزه العالم على طريق »لقاحات كورونا«
الحادة و »يحيي« قدرة الرئتين

االنباط-وكاالت

اأظ����ه����رت ن���ت���ائ���ج اأول����ي����ة لخ���ت���ب���ارات 

اأجريت على دواء “اإ�س اإن جي 001” اأنه 

اتخاذ  اإمكان  املئة من  79 يف  بن�شبة  يحد 

الإ�شابة بفريو�س كورونا �شكاًل حاداً.

ويقوم هذا الدواء، الذي ت�شنعه �شركة 

“�شينايرجن” الربيطانية، على بروتني 
ال��ذي  ال��ط��ب��ي��ع��ي،  بيتا”  “اإنتريفريون 

ي�شارك يف مقاومة اجل�شم للفريو�س.

جامعة  اأجرتها  التي  الدرا�شة،  وبينت 

ومري�س،  مري�س   100 على  �شاوثمبتون، 

هذا  بوا�شطة  ع��وجل��وا  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  اأن 

معر�شون  بالتن�شق،  ي��وؤخ��ذ  ال��ذي  ال���دواء 

بن�صبة 79 يف املئة اأقل من الآخرين الذين 

حادة  لأ�شكال  وهمي،  ع��الج  على  ح�شلوا 

من املر�س، اأي تلك املميتة اأو التي ت�شتلزم 

تركيب جهاز تنف�س ا�شطناعي للمري�س.

كذلك تبني اأن املر�شى الذين عوجلوا 

001” لديهم فر�س  اإن جي  “اإ�س  ب��دواء 

ال��ذي��ن ح�شلوا  اأك���رب مب��رت��ني م��ن  �شفاء 

على عالج وهمي.

وتويف 3 من املر�شى )6 يف املنة( الذي 

ح�����ش��ل��وا ع��ل��ى ع����الج وه���م���ي، ب��ي��ن��م��ا مل 

ت�شجل اأي حالة وفاة بني الذين عوجلوا 

بدواء  “اإ�س اإن اإن جي 001«.

واع������ت������رب امل������دي������ر ال������ع������ام ل�������ش���رك���ة 

مار�شدن اأن هذه  “�شينايرجن” ريت�شارد 
النتائج ميكن اأن ت�شكل “تقدماً مهماً«.

 وق���د ت��ك��ون ه���ذه اخل��ال���ش��ات ت��ق��دم��اً 

ك��ب��رياً يف طريقة ع��الج ف��ريو���س ك��ورون��ا، 

عينة  ع��ل��ى  اأج����ري����ت  ال���درا����ش���ة  اأن  رغ����م 

حمدودة ن�شبياً، ومل تتول تقوميها جلنة 

تدقيق، بح�شب ما اأوردت “فران�س بر�س«.

اأم������ا م���دي���ر ه�����ذه ال����درا�����ش����ة، اأ����ش���ت���اذ 

�شاوثمبتون  جامعة  يف  التنف�شي  الطب 

ت���وم وي��ل��ك��ي��ن�����ش��ون، ف��ق��ال يف ب��ي��ان “هذه 

اإمكانات  ثمة  ب��اأن  اقتناعنا  توؤكد  النتائج 

ك���ام���ن���ة ك���ب���رية ل����ربوت����ني اإن�����رتف�����ريون 

امل��ق��اوم��ة  لإح���ي���اء  بالتن�شق  ك��ع��الج  ب��ي��ت��ا 

امل��ن��اع��ي��ة ل��ل��رئ��ت��ني، م���ن خ����الل حت�شني 

تاأثريات  التعايف و�شد  احلماية، وت�شريع 

الفريو�س«.

اأم������ا ال�������ش���ري���ك امل���وؤ����ش�������س ل��ل�����ش��رك��ة، 

ال��ربوف�����ش��ور ���ش��ت��ي��ف��ن ه��ول��غ��ي��ت، ف�����ش��دد 

اإح��ي��اء ق��درة  “يعيد  اأن ه��ذا ال��ع��الج  على 

الرئتني على اإبطال مفعول الفريو�س اأو 

كل حتول فيه، اأو اأي التهاب ي�شرتك فيه 

وفريو�س  كالإنفلونزا  اآخ��ر،  فريو�س  اأي 

+يف اآر اإ�س+ كما ميكن اأن يحّدث يف ال�شتاء 

يف حال عاود كوفيد-19 الظهور«.

اأث��ب��ت  واح�����د  دواء  ث��م��ة  الآن،  واإىل 

كوفيد-19  مر�شى  اإن��ق��اذ  على  ق���ادر  اأن���ه 

وك��ذل��ك  “ديك�شاميتازون”،  دواء  ه���و 

ث��م��ة ع���الج اآخ���ر م�����ش��اد ل��ل��ف��ريو���ش��ات هو 

ف��رتة  ت��ق��ل��ي�����س  ي��ت��ي��ح  “رمدي�شيفري” 
من  ي��ح��د  ل  لكنه  امل�شت�شفى،  يف  ال��ب��ق��اء 

الوفيات.

االنباط-وكاالت

ع��دد  ي���رتاج���ع  اأن  ب���اح���ث���ون  ت���وق���ع 

ال��ث��اين من  الن�شف  ال��ع��امل يف  ���ش��ك��ان 

ال��ق��رن احل����ادي وال��ع�����ش��ري��ن اجل���اري، 

وفق ما ن�شرت جملة “لن�شيت«.

وق����ام ال��ب��اح��ث��ون ب���اإج���راء ت��وق��ع��ات 

ودرا�������ش������ات ب�������ش���اأن م���ع���دل ال���وف���ي���ات 

دول���ة   195 يف  وال���ه���ج���رة  واخل�����ش��وب��ة 

حول العامل.

وب����ن����اء ع���ل���ي���ه، ف���ق���د وج�����د ب��اح��ث��و 

جامعة وا�شنطن اأن عدد �شكان العامل 

عام  يف  ن�شمة  مليار   9.7 اإىل  �شي�شل 

2064، قبل اأن ينخف�س اإىل 8.8 مليار 

ن�شمة بحلول نهاية القرن.

ويبلغ عدد �شكان العامل حاليا نحو 

7.8 مليار ن�شمة.

وت��ت��ع��ار���س ال���درا����ش���ة م���ع ت��وق��ع��ات 

العامل  �شكان  ع��دد  ب��اأن  املتحدة  الأمم 

 11 اإىل ذروت�����ه ع��ن��د ح����وايل  ���ش��ي�����ش��ل 

مليار ن�شمة يف عام 2100.

م���ع���دل  اأن  ال����ب����ح����ث  ك�������ش���ف  ك����م����ا 

اخل�������ش���وب���ة ����ش���ي���رتاج���ع يف ع�����دد م��ن 

املتحدة  ال���ولي���ات  ف��ف��ي  ال��ع��امل.  دول 

معدل  �شينخف�س  امل��ث��ال،  �شبيل  على 

 1.5 اإىل   2017 يف   1.8 م��ن  اخل�شوبة 

يف 2100.

ويف البلدان ذات اخل�شوبة العالية، 

ل ���ش��ي��م��ا ت��ل��ك امل���وج���ودة يف اأف��ري��ق��ي��ا، 

ينتظر اأن تتقل�س املعدلت من 4.6 يف 

عام 2017 اإىل 1.7 بحلول عام 2100.

وي��ق��در ال��ب��اح��ث��ون اأن���ه ب��ح��ل��ول ع��ام 

من  دول����ة   183 ل���دى  ���ش��ي��ك��ون   ،2100

اإجمالية  خ�شوبة  معدلت   195 اأ�شل 

يعني  “هذا  ام���راأة.  لكل   2.1 اأق��ل من 

ال���ب���ل���دان  ه�����ذه  يف  ال�������ش���ك���ان  ع�����دد  اأن 

ت��ع��وي�����س  ي���ت���م  ���ش��ي��ن��خ��ف�����س م�����ا مل 

بالهجرة”،  اخل�������ش���وب���ة  ان���خ���ف���ا����س 

ح�شبما جاء يف املجلة.

 خبراء يتوقعون »تراجع« عدد سكان العالم


