
االنباط-عمان

انلل�للسللغلللللت اللل�للسللالللونللات اللل�للسلليللا�للسلليللة خللال 

واللمز  بالهم�س  املا�سية  وااليلللام  االأ�سابيع 

الللدكللتللور  حللكللومللة  كلللانلللت  اذا  ملللا  اأن  حللللول 

الف�ساد  جلللادة يف ملف حمللاربللة  اللللرزاز  عمر 

وا�للللسللللرداد امللللللال اللللعلللام خللا�للسللة ملللع ظللهللور 

الللوزاري  وطاقمه  اللللوزراء  لرئي�س  اأ�سبوعي 

�سحفي   لقاء  اأو  منا�سبه  تللاأتللي  ان  مللا  الللذي 

اال ويللتللم الللتللاأكلليللد مللن خللاللله اأن حمللاربللة 

فيما  خا�سة  الفا�سدين  ظهر  وك�سر  الف�ساد 

يتعلق مبلف التهرب ال�سريبي من اولويات 

احلكومة  .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

تلللرك  ال  املللخللتلل�للسللة  اجلللللهللللات  ان  يلللبلللدو 

وغالبا  ذكلللرى  وتلللرك  اال  علليللدا  او  منا�سبة 

“غري �سعيدة” لدى املواطنني، حيث ت�سري 
حكوميا  تللوجللهللا  هللنللاك  ان  اىل  الللتللقللديللرات 

ايلللام  اول  يف  امللللحلللروقلللات  ا�لللسلللعلللار  رفللللع  اىل 

ال�سدد، قال  املبارك. وبهذا  عيدال اال�سحى 

اخلبري يف ال�ساأن النفطي عامر ال�سوبكي اإن 

�سهر متوز احلايل  نهاية  احلكومة تتجه يف 

الذي ي�سادف اول يوم من اأيام عيد اال�سحى 

امل�ستقات  انواع  املبارك، اىل رفع �سعر جميع 

النفطية بن�سب تراوح بني %4-1.

التفا�صيل �ص »5«

 ولي عهد أبوظبي يثمن مواقف األردن الثابتة
   بدعم القضية الفلسطينية 

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

اخلمي�س   2  ذو اجلحة  1441 هـ  - املوافق    23  متوز  2020 م - العدد  5403  - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

جاللته يبحث مع ولي عهد أبوظبي العالقات األخوية والتطورات اإلقليمية

الشوبكي: رفع أسعار المشتقات النفطية في نهاية الشهر الجاري

الملك: حل الدولتين السبيل 
الوحيد إلنهاء الصراع

الخروج من عنق الزجاجة.. هل يفعلها الرزاز ؟!

»عيدية« المواطن.. رفع اسعار المحروقات!!

االقوى منذ سنوات.. توقعات بموجة حر شديدة األسبوع القادم

االأنباط_جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

اأن  اأوقلللاتلللكلللم، وا�للسللمللحللوا يل  اأ�للسللعللد اهلل 

حول  واملو�سوعية  ال�سراحة  بكل  اأحتللدث 

مفاجئة  وب�سورة  ال�ساحة  على  يجري  ما 

مللللن حللللللراك طلللفلللا علللللللى اللل�للسللطللح يللتللمللثللل 

باجتاهني خمتلفني.

كبري  قللطللاع  عليه  يللقللوم  االأول  احللللراك 

وهلللو حلللراك املعلمني مللع الللعلللللم مل يللاأتللي 

هذا احلراك من فراغ ولي�س وليد اللحظة 

كللون هناك  اأريللد اخلو�س مبخرجاته  وال 

اتللفللاقلليللات وتللفللاهللمللات مللنللذ مت انللتللخللاب 

جمل�س النقابة احلايل.

اأما احلراك الثاين والذي طفا قبل اأياٍم 

العمل  عللن  املتعطلني  حلللراك  وهلللو  قليلة 

الذي له اأ�سبابه ودوافعه خا�سًة بعد و�سع 

�للسلليللا�للسللات حللكللوملليللة تللعللمللل علللللى تخفيف 

الللعللبء مللن عللدد املوظفني والللذيللن تعدت 

واأكلللر  عللاًمللا   ٥٢ ال  الوظيفية  خدمتهم 

والللعللمللل علللللى االإحلللاللللة علللللى الللتللقللاعللد مع 

وا�ستحداث  عمل  فر�س  توفري  من  احلللد 

وظائف جديدة.

وقبل  االأردن  �سهد  لقد  الرئي�س  دوللللة 

ب�سنوات  الللكللورونللا  فللريو�للس  جائحة  اأزملللة 

زادت عن ع�سر �سنوات للمطالبني بتوفري 

اجلامعية  اللل�للسللهللادات  حلملة  عمل  فللر�للس 

الللعللامللة، وقلللد حققت  الللثللانللويللة  ومللللا دون 

باحتواء  الللنللجللاح  مللن  م�ستوى  حكومتكم 

اأزمة املتعطلني عن العمل.

دولللللة الللرئلليلل�للس اللل�للسللوؤال امللللطلللروح؛ ملللاذا 

وكيف عللاد هللذا احللللراك اإىل اللل�للسللارع؟!!! 

اإجابة  اإىل  وراءه؟ وهذا يحتاج  ومن يقف 

هي  ومللا  حكومتكم  مللن  و�سافية  �سريحة 

ال�سيا�سات االإيجابية التي �ستتعاملون من 

خالها يف الو�سول اإىل تايف هذه االأزمة 

وكيفية توفري فر�س عمل علًما باأنه كانت 

اأمام حكومتكم الفر�سة يف توجيه ال�سباب 

والتوجيه  والتاأهيل  التدريب  خللال  مللن 

نحو توفري الوظائف املهارية بغ�س النظر 

عن التخ�س�سات وال�سهادات التي يحملها 

كللان من  اأنلله  العمل مبعنى  املتعطلني عن 

ال�سباب  لللدى  املللهللارات  معرفة  املللفللر�للس 

والعمل على الركيز يف التوجيه ليكونوا 

ال�سباب قادرين على العطاء.

وعلى  كللان  امللك  جالة  الرئي�س،  دولللة 

الللللدوام يللوجلله احلللكللومللات نللحللو االهللتللمللام 

الوطن  بناة  هم  الذين  ال�سبابي  بالقطاع 

العمل  على حكومتكم  لللذا  االأملللة،  وعللمللاد 

امللكية نحو االهتمام  التوجيهات  وبح�سب 

بقطاعني هاّمني اأال وهما قطاعّي الزراعة 

ال�سناعة  قللطللاع  اإىل  اإ�للسللافللة  واللل�للسلليللاحللة، 

اخلفيفة واملتو�سطة �سمن �سيا�سة ت�سمن 

�ساأنها توفري  العمل ومن  اال�ستمرارية يف 

للبحث  ال�سباب  جلللوء  دون  العمل  فر�س 

عن وظائف حكومية..

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

االنباط-عمان

اجمعت كافة تقارير الرا�سدين اجلويني يف 

العربي  اخلليج  ودول  بللاالردن  املحيطة  الللدول 

القادم  اال�سبوع  بداية  �ست�سهد  الللدول  هللذه  ان 

مللوجللة حللر �للسللديللدة وارتللفللاعللا حلللادا يف درجلللات 

احلرارة.

»طق�س  مللوقللع  تللوقللع  عللمللان،  العا�سمة  ففي 

هوائية  بكتلة  بالتاأثر  اململكة  تبداأ  ان  الللعللرب« 

حلللارة جللديللدة اعللتللبللارا مللن يللوم االحلللد الللقللادم، 

وُت�سبح درجات احلرارة اأعلى من معدالتها ملثل 

هذا الوقت من العام ما بني 4-6 درجات مئوية. 

واو�لللسلللح املللوقللع »يللعللود الللطللقلل�للس مللن جديد 

املللنللاطللق،  اأغلللللبلليللة  بللوجللٍه علللام يف  لُي�سبح حللللاراً 

االأغللللوار  مللنللاطللق  احللللللرارة يف  �للسللديللد  وي�ستمر 

�ساعات  ومللع  والللبللاديللة.  والعقبة  والبحرامليت 

الع�سر وامل�ساء ُيتوقع اأن يطراأ ارتفاع ملحوظ 

علللللى نلل�للسللب الللرطللوبللة مملللا يللزيللد بللاالإحلل�للسللا�للس 

باحلرارة ب�سكل وا�سح«. والرياح تكون �سمالية 

غربية ُمعتدلة ال�سرعة، تن�سط بعد الظهر.

�سمالية  اللللريلللاح:  تللكللون  الللعللقللبللة  و يف خللللليللج 

تللنلل�للسللط بعد  اللل�للسللرعللة،  مللعللتللدلللة  اإىل  خللفلليللفللة 

الظهر.  وحالة البحر وارتفاع االأمواج: خفيف 

ارتفاع املوج )01-0٢�سم(. و درجة حرارة �سطح 

مياه البحر: 6٢ درجة مئوية.

اما ليًا فيكون الطق�س دافئاً ورطباً يف اأغلب 

املناطق، مع ظهور ال�سحب املنخف�سة فجراً يف 

غربية  �سمالية  الللريللاح  وتللكللون  اململكة.  �سمال 

خفيفة ال�سرعة.

خال  تندفع  اأن  املتوقع  مللن  فل�سطني،  ويف 

باجتاه  كتلة هوائية حارة جداً  القادم  االأ�سبوع 

فل�سطني واملنطقة ترتفع معها درجات احلرارة 

مناطق  يف  مئوية   04 فللوق  لتقفز  كبري  ب�سكل 

وا�سعة من الباد.

يبداأ  الطروة،  داود  اجلوي  الرا�سد  وبح�سب 

القادم،  االأحللد  من  اعتباراً  احلللر  موجة  تاأثري 

نهايته،  حتى  وت�ستمر  منت�سفه  خللال  لت�ستد 

و�للسللط اأجللللواء �للسللديللدة احلللللرارة يف كللافللة املللدن 

الفل�سطينية.

وي�سيف اأن موجة احلر القادمة هي االأقوى 

اأثللرت على فل�سطني يف  التي  منذ موجة احلللر 

اآب 010٢، حيث �ستكون درجات احلرارة فوق 04 

مئوية يف معظم املناطق اأيام االثنني والثاثاء 

واالأربلللعلللاء واخلللملليلل�للس، لللتللراجللع مللوجللة احلللر 

املبارك، مع بقاء  اأيام عيد االأ�سحى  اأول  قليًا 

االجواء حارة اإىل �سديدة احلرارة بوجه عام.

التفا�صيل �ص »2«
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المعايطة: إجراء االنتخابات بيد الملك ردود فعل غاضبة على شطب »غوغل 
وأبل« فلسطين من خرائطهما

الرزاز: نفخر بانجازات قطاعي
 الصناعة والصحة

»التربية« تقّر التقويم المدرسي 
للعام الدراسي 2021

االنباط-عمان

والربملانية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وزيللر  قللال 

اختتامه  خللال  املعايطة،  مو�سى  املهند�س 

االأربعاء،  ام�س  االأحللزاب  لقاءاته مع  �سل�سلة 

اإجللراء االنتخابات بيد جالة امللك، واأن  اإن 

موعدها  حتللدد  لانتخاب  امل�ستقلة  الهيئة 

وت�سرف عليها وتديرها. 

جالة  بتوجيهات  اأثللبللت  االأردن  اأن  واأكلللد 

امللك اأنه منوذج اقليمي ودويل يف اإدارة اأزمة 

امل�سرك  والعمل  التكاتف  حيث  من  كورونا 

جلللملليللع مللوؤ�للسلل�للسللاتلله املللدنلليللة والللعلل�للسللكللريللة، 

وو�للسللعلله �للسللحللة امللللواطلللن اأوللللويلللة، للللللخللروج 

اإىل وعللي مواطنه  اإ�سافة  االأزملللة،  هللذه  من 

والتزامه.

تللوجلليللهللات جللالللتلله  اأن  املللعللايللطللة  واأكللللللد 

التهرب  مكافحة  يف  القانون  �سيادة  بتطبيق 

والللتللجللنللب اللل�للسللريللبللي ومللكللافللحللة الللفلل�للسللاد 

وا�سحة، حيث اأجريت تعديات على قوانني 

هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد والك�سب غري 

امل�سروع.
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االنباط - وكاالت

االأمللن  ملجل�س  مطالبتها  الللكللويللت،  جلللددت 

عاجلة  بلل�للسللورة  الللدوللليللة  م�سوؤوليته  بتحمل 

لوقف جرائم وانتهاكات اإ�سرائيل �سد ال�سعب 

الفل�سطيني.

مندوب  عن  الكويتية  االأنباء  وكالة  ونقلت 

ال�سفري  املتحدة،  االأمم  لللدى  الدائم  الكويت 

ملجل�س  جل�سة  خللال  قوله  العتيبي،  من�سور 

االأمللللللللن ملللفلللتلللوحلللة اللللنلللقلللا�لللس حللللللول احللللاللللة 

الق�سية  ذلللللك  يف  مبلللا  االأو�للللسللللط  اللل�للسللرق  يف 

الفل�سطينية، اإنه »ال بديل عن حتمل املجل�س 

االأوان  فوات  قبل  عاجلة  وب�سورة  مل�سوؤولياته 

اللل�للسللعللب  الأن االحلللتلللال وا�للسللتللبللاحللة حلللقلللوق 

ال�سيما  خا�سة  ال�سام  ي�سنع  ال  الفل�سطيني 

يف وقت يتف�سى فيه وباء بات يفتك بالب�سرية 

جمعاء«.

و�لللللسلللللدد اللللعلللتللليلللبلللي علللللللى �لللللسلللللرورة اتلللخلللاذ 

اجلرائم  لوقف  حللازم  موقف  االأملللن  جمل�س 

واالعتداءات االإ�سرائيلية، م�سريا اإىل »تكثيف 

خال  جهودها  من  العربية  والللدول  الكويت 

حمللاوالت  ملللواجللهللة  املا�سية  القليلة  االأ�للسللهللر 

مبواجهة  العامل  ان�سغال  ا�ستغال  اإ�سرائيل 

جللائللحللة كللورونللا وجتللاهللل الللتللوجلله االإنلل�للسللاين 

والعاملي لوقف العدوان واحلرب واحل�سار يف 

هذه الظروف االإن�سانية الع�سيبة«.

العربية  الللدول  اأن جمل�س جامعة  واأ�للسللاف 

على امل�ستوى الوزاري.
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االنباط - وكاالت

اأثلللللار قلليللام �للسللركللتللي غللوغللل واأبلللللل ب�سطب 

فعٍل  ردود  خرائطهما،  مللن  فل�سطني  ا�للسللم 

فل�سطينية، غا�سبة ومنددة باخلطوة.

وا�ستنكر ن�سطاء وخمت�سون تلك اخلطوة، 

على  الوا�سح  “التعدي  مبثابة  واعللتللربوهللا 

مللبللا�للسللراً  وانللحلليللازاً  الفل�سطينية،  احلللقللوق 

�سياق  يف  تلللاأتلللي  اأّنلللهلللا  وعلللللّدوا  الإ�سرائيل”. 

االأمللريللكلليللة  االإجللللللللللراءات  ملللع  “التماهي 
واالإ�لللسلللرائللليللللللليلللة اللللتلللي تلل�للسللتللهللدف اللللوجلللود 

الفل�سطيني على االأر�س”.

وطالبوا ال�سركتني بالراجع عن اخلطوة 

اأكلللللدوا علللللى اأّن تلك  واالعلللتلللذار عللنللهللا، كللمللا 

الذاكرة  الللقللرارات، لن متحوا فل�سطني من 

والعقول.
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االنباط - عمان 

رئي�س  تللراأ�للسلله  الللللذي  االجللتللمللاع  خ�س�س 

االأربعاء  الللرزاز ام�س  الدكتور عمر  الللوزراء 

وال�سحي  ال�سناعي  بالقطاعني  للمعنيني 

الللقللطللاعللات  اعللتللمللاد  زيللللادة  �للسللبللل  للبحث يف 

الللل�لللسلللحللليلللة واملللل�لللسلللتللل�لللسلللفللليلللات اخلللللا�للللسللللة يف 

على  الللطللبلليللة  وم�ستهلكاتها  م�ستلزماتها 

ال�سناعة الوطنية والت�سبيك بينها.

و�للللسللللارك يف االجلللتلللملللاع وزيللللللرا اللل�للسللنللاعللة 

واللللتلللجلللارة واللللتلللملللويلللن واللل�للسللحللة ومللديللر 

وزارة  عللام  واأمللني  امللكية  الطبية  اخلللدمللات 

اللل�للسللنللاعللة واللللتلللجلللارة والللتللمللويللن، ورئلليلل�للس 

جمعية امل�ست�سفيات اخلا�سة، ورئي�س غرفة 

�سناعة االأردن، ونقيب اطباء االأ�سنان .

اللقاء  اأهللملليللة  اىل  الللللوزراء  رئي�س  واأ�للسللار 

الذي �سيعقد يف وقت الحق لغايات الت�سبيك 

امل�سانع االردنية وامل�ست�سفيات اخلا�سة  بني 

ذي  اأردين  منتج  بتوفر  الللوعللي  رفللع  بللهللدف 

كفاءة عالية وجودة و�سعر منا�سبني.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط - عمان 

التقومي  والتعليم  الللربلليللة  وزارة  اأقللللّرت 

بعدد   ،0٢0٢/1٢0٢ الدرا�سي  للعام  املدر�سي 

اأيام بلغ 00٢ يوم درا�سة فعلية.

ويبداأ دوام الطلبة للف�سل الدرا�سي االأول 

يوم االأحد االأول من اأيلول 0٢0٢، فيما يبداأ 

دوام الهيئات التدري�سية واالإداريللة، وت�سليم 

الكتب املدر�سية للطلبة، وت�سجيل املنقولني 

منهم، يوم الثاثاء اخلام�س والع�سرين من 

�سهر اآب املقبل.

النهائية  التح�سيلية  االخللتللبللارات  وتللبللداأ 

مللرحلللللة  لللطلللللبللة  االأول  اللللدرا�لللسلللي  للللللفلل�للسللل 

الثانوية  املرحلة  وطلبة  االأ�سا�سي  التعليم 

ح�سب  علل�للسللر(،  )احللللللادي  االأوىل  اللل�للسللنللة   /

والثاثني  احلللادي  اخلمي�س  يللوم  التقومي، 

 ،0٢0٢ اللللعلللام  ملللن  االأول  كلللانلللون  �للسللهللر  ملللن 

وتنتهي يوم ال�سبت ال�ساد�س ع�سر من كانون 

الثاين 1٢0٢.

التفا�صيل �ص »2«

الكويت تطالب مجلس األمن باتخاذ 
موقف حازم لوقف الجرائم اإلسرائيلية  



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اخلمي�س  23 / 7 / 2020 

جاللته يبحث مع ولي عهد أبوظبي العالقات األخوية والتطورات اإلقليمية

ولي عهد أبوظبي يثمن مواقف األردن الثابتة بدعم القضية الفلسطينية 
الملك: حل الدولتين السبيل الوحيد إلنهاء الصراع

المعايطة: إجراء االنتخابات بيد الملك

»التربية« تقّر التقويم المدرسي للعام الدراسي 2021

االقوى منذ سنوات.. توقعات بموجة حر شديدة األسبوع القادم

الملك يهنئ الرئيس المصري 
بذكرى ثورة 23 تموز

وفد من مديرية األمن يزور 
جامعة األميرة سمية

السعودية تقدم 319 طنا من 
التمور لـ»األغذية العالمي« 

�النباط - �أبوظبي 

ب��ح��ث ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين مع 

اأخيه �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ويل ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي، ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى 

العربية  االإم��ارات  دولة  يف  امل�سلحة  للقوات 

بني  االأخ��وي��ة  العاقات  ال�سقيقة،  املتحدة 

البلدين و�سبل دعمها وتنميتها يف املجاالت 

كافة مبا يحقق م�ساحلهما امل�سرتكة.

وا�ستعر�ض جالة امللك و�سمو ويل عهد 

ام�ض  اأبوظبي  مباحثات يف  اأبوظبي، خال 

البلدين،  ب��ني  ال��ت��ع��اون  االأرب��ع��اء، جم��االت 

الق�سايا  من  العديد  يف  التن�سيق  وم�ستوى 

والتنموية. واالقت�سادية  ال�سيا�سية  خا�سة 

الق�سايا  م��ن  ع��ددا  املباحثات  وت��ن��اول��ت 

االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�سرتك، 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال��ق�����س��ي��ة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 

وال��ت��داع��ي��ات اخل��ط��رية خل��ط��وة احل��ك��وم��ة 

ال�سفة  يف  اأرا�ض  ب�سم  املعلنة  االإ�سرائيلية 

الغربية.

وع����ر ج���ال���ة امل���ل���ك و���س��م��و ويل ع��ه��د 

اإج��������راءات  الأي  رف�����س��ه��م��ا  ع����ن  اأب���وظ���ب���ي 

اأح����ادي����ة، واأك�����دا اأن���ه���ا خم��ال��ف��ة ل��ل��ق��رارات 

حتقيق  وم�ساعي  فر�ض  وتقو�ض  الدولية، 

ال�سام يف املنطقة.

واأك�����د ج��ال��ة امل��ل��ك اأن ح���ل ال��دول��ت��ني 

ه����و ال�����س��ب��ي��ل ال���وح���ي���د الإن����ه����اء ال�������س���راع 

ال�سام  وحتقيق  االإ�سرائيلي،  الفل�سطيني 

قيام  اإىل  يف�سي  ومب���ا  وال�����س��ام��ل،  ال��ع��ادل 

���س��ي��ادة  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة م�����س��ت��ق��ل��ة، ذات  دول�����ة 

وق��اب��ل��ة ل��ل��ح��ي��اة، ع��ل��ى خ��ط��وط ال��راب��ع من 

ال��ق��د���ض  1967 وع��ا���س��م��ت��ه��ا  ع���ام  ح���زي���ران 

ال�سرقية.

 واأ�ساد جالة امللك بالتحرك االإماراتي 

ال��دب��ل��وم��ا���س��ي ال��ن�����س��ط يف ع��وا���س��م ال��ق��رار 

ال��ع��امل��ي ل��دع��م امل���وق���ف ال��ع��رب��ي ال��راف�����ض 

لل�سم.

مواقف  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  �سمو  وث��م��ن 

جالة  بقيادة  الثابتة،  التاريخية  االأردن 

على  الفل�سطينية  الق�سية  دع��م  يف  امل��ل��ك، 

ال�سعد كافة، وحماية املقد�سات يف القد�ض، 

هذه  على  الها�سمية  الو�ساية  منطلق  من 

املقد�سات.

كما تناولت املباحثات ما ت�سهده املنطقة 

م��ن اأزم�����ات، وج��ه��ود ال��ت��و���س��ل اإىل ح��ل��ول 

العي�ض  �سعوبها من  لها مبا ميكن  �سيا�سية 

باأمن و�سام وا�ستقرار.

البلدين  جهود  اإىل  املباحثات  وتطرقت 

فريو�ض  انت�سار  مع  التعامل  يف  ال�سقيقني 

بني  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  واآل���ي���ات  “كورونا”، 
موؤ�س�ساتهما ال�سحية يف هذا ال�ساأن، اإ�سافة 

املنطقة  انت�سار اجلائحة يف  اإىل م�ستجدات 

الحتواء  ال���دويل  املجتمع  وج��ه��ود  وال��ع��امل 

واالقت�سادية. االإن�سانية  تداعياتها 

بالت�سامن  التم�سك  اأهمية  �سموه  واأكد 

وال���ت���ع���اون ال��ع��رب��ي وت���ع���زي���زه خ����ال ه��ذه 

ال���ظ���روف احل�����س��ا���س��ة، وح��ج��م ال��ت��ح��دي��ات 

العربي،  العامل  يواجهها  التي  والتدخات 

م�سرياً اإىل اأن وحدة  ال�سف العربي وتعزيز 

االأم������ن ال���ع���رب���ي ه���ي م�����س��ل��ح��ة م�����س��رتك��ة 

التي  واملخاطر  التدخات  طبيعة  ملواجهة 

ت���ه���دد اأم�����ن و����س���ي���ادة ال���ع���دي���د م���ن ال����دول 

العربية.

واأك������د ج���ال���ة امل���ل���ك و���س��م��و ويل ع��ه��د 

اأب���وظ���ب���ي ح��ر���س��ه��م��ا ع��ل��ى اال����س���ت���م���رار يف 

ودولة  االأردن  بني  االأخوية  العاقات  دعم 

االإم�����ارات ل��ل��و���س��ول ب��ه��ا اإىل اآف���اق ج��دي��دة 

يخدم  الذي  امل�سرتك  والعمل  التعاون  من 

ال�سقيقني،  و�سعبيهما  ال��ب��ل��دي��ن  م�����س��ال��ح 

م���ن���وه���ني ب���ت���واف���ق روؤي�������ة ال���ب���ل���دي���ن جت���اه 

والدولية. االإقليمية  الق�سايا 

و����س���ددا ع��ل��ى ح��ر���س��ه��م��ا ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة 

البلدين  ب��ني  االأخ���وي  والت�ساور  التن�سيق 

املختلفة،  املنطقة  واأزم����ات  ق�سايا  ب�����س��اأن 

م���وؤك���دي���ن اأه��م��ي��ة ت��ف��ع��ي��ل ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي 

امل�������س���رتك خ���ا����س���ة خ�����ال ه�����ذه امل���رح���ل���ة 

التحديات  اإزاء  امل��واق��ف  وتوحيد  الدقيقة 

ال���ت���ي ت���ه���دد اأم�����ن امل��ن��ط��ق��ة وا���س��ت��ق��راره��ا 

�سعوبها. ومقدرات 

امل��ل��ك و���س��م��و ويل عهد  واأ����س���ار ج��ال��ة 

اأب��وظ��ب��ي اإىل ����س���رورة ال��دف��ع ب��اخل��ط��وات 

لت�سوية  والدبلوما�سية  ال�سيا�سية  واحللول 

االأزمات التي تع�سف باملنطقة.

امللك  جالة  م�ست�سار  املباحثات  وح�سر 

والتن�سيق. لات�سال 

عبداهلل  بن  احل�سني  االأم��ري  �سمو  وك��ان 

الثاين، ويل العهد، اأدى اليمني الد�ستورية 

نائبا جلالة امللك، بح�سور هيئة الوزارة.

�النباط - عمان 

ق����ال وزي����ر ال�������س���وؤون ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��رمل��ان��ي��ة 

�سل�سلة  اختتامه  املعايطة، خال  املهند�ض مو�سى 

ل��ق��اءات��ه م��ع االأح�����زاب ام�����ض االأرب���ع���اء، اإن اإج���راء 

االنتخابات بيد جالة امللك، واأن الهيئة امل�ستقلة 

لانتخاب حتدد موعدها وت�سرف عليها وتديرها. 

امللك  بتوجيهات جالة  اأثبت  االأردن  اأن  واأك��د 

اأنه منوذج اقليمي ودويل يف اإدارة اأزمة كورونا من 

حيث التكاتف والعمل امل�سرتك جلميع موؤ�س�ساته 

املدنية والع�سكرية، وو�سعه �سحة املواطن اأولوية، 

للخروج من هذه االأزمة، اإ�سافة اإىل وعي مواطنه 

والتزامه.

بتطبيق  جالته  توجيهات  اأن  املعايطة  واأك���د 

ال��ت��ه��رب والتجنب  ال��ق��ان��ون يف م��ك��اف��ح��ة  ���س��ي��ادة 

ال�سريبي ومكافحة الف�ساد وا�سحة، حيث اأجريت 

ال��ن��زاه��ة ومكافحة  ق��وان��ني هيئة  ت��ع��دي��ات على 

املحا�سبة  ودي���وان  امل�سروع  غ��ري  والك�سب  الف�ساد 

ان  منوهاً  ل��ل��روة،  الطبيعي  غ��ري  النمو  ملعاجلة 

عليها  يحا�سب  ف�ساد  جرمية  االنتخابية  الر�سوة 

القانون.

ولفت، خ��ال ح��واره مع االأح���زاب، اىل اأهمية 

احل��ايل  ب�سكله  ل��اأح��زاب  املالية  امل�ساهمة  ن��ظ��ام 

مت�ساوية  فر�سة  ومينح  ال��ع��دال��ة،  يحقق  وال���ذي 

اإىل  وال��و���س��ول  االن��ت��خ��اب��ات،  يف  للم�ساركة  ل��ه��م 

برملان قائم على اأ�سا�ض العمل اجلماعي والتعددية 

احلزبية، كما يحفز م�ساركة ال�سباب و الن�ساء يف 

العملية االنتخابية. واأ�سادت االأحزاب، من جانبها، 

خال  امل��واط��ن  حلماية  امللك  جالة  بتوجيهات 

اأزمة كورونا وكفاءة وقدرة موؤ�س�سات الدولة املدنية 

انت�سارها.  ومنع  اجلائحة  احتواء  يف  والع�سكرية 

كما اأثنت على ال��دور امللكي الثابت جتاه الق�سية 

الفل�سطينية ورف�ض خطة ال�سم اال�سرائيلية.

واأ�سارت االأحزاب اإىل اأن اجلميع يدعم الدولة 

يف مواجهة ا���س��رتداد امل��ال ال��ع��ام واحل��ف��اظ عليه، 

بعدة  املتعلقة  التو�سيات  م��ن  ع���دداً  ق��دم��ت  ك��م��ا  

ق�سايا، مطالبة با�ستمرار جميع اأ�سكال التوا�سل 

مع الوزارة نظراً للدور الفعال واجلهود التي تبذل 

يف اجلوانب كافة. ح�سر اللقاء من ال��وزارة، اأمني 

عام ال��وزارة رئي�ض جلنة �سوؤون االأح��زاب الدكتور 

علي اخل��وال��دة وم��دي��ر مديرية ���س��وؤون االأح���زاب 

يف ال��وزارة عبدالعزيز الزبن ومن االأح��زاب اأمناء 

ع��ام��ون وممثلون ع��ن االأح�����زاب: ال��دك��ت��ور اأحمد 

ال�سناق من الوطني الد�ستوري االأردين والدكتور 

حممد عبيد اخلوالدة من الوطني االردين، عبد 

ول��وؤي   ، االجتماعية  العدالة  م��ن  الن�سور  الفتاح 

ج�����رادات م���ن ال���وف���اء ال��وط��ن��ي، ال��دك��ت��ور �ساح 

�سوان  الدكتور   ، االردين  امل�ستقبل  م��ن  الق�ساة 

ال�سرفات من االن�سار ، املهند�ض يو�سف ال�سرايرة 

من االحت��اد الوطني ، علي ع�سفور من الطبيعة 

الدميقراطي االأردين، �سهيل الزواهرة من االأردن 

بيتنا، وفريد امل�ساروة من التحالف املدين .

�النباط - عمان 

التقومي  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأق�����ّرت 

بعدد   ،2020/2021 ال��درا���س��ي  للعام  امل��در���س��ي 

اأيام بلغ 200 يوم درا�سة فعلية.

ويبداأ دوام الطلبة للف�سل الدرا�سي االأول 

يبداأ  2020، فيما  اأيلول  االأول من  االأح��د  يوم 

وت�سليم  واالإداري����ة،  التدري�سية  الهيئات  دوام 

املنقولني  وت�سجيل  للطلبة،  املدر�سية  الكتب 

من  والع�سرين  اخلام�ض  الثاثاء  يوم  منهم، 

�سهر اآب املقبل.

النهائية  التح�سيلية  االخ��ت��ب��ارات  وت��ب��داأ 

للف�سل الدرا�سي االأول لطلبة مرحلة التعليم 

ال�سنة   / الثانوية  امل��رح��ل��ة  وطلبة  االأ���س��ا���س��ي 

يوم  التقومي،  ح�سب  ع�سر(،  )احل��ادي  االأوىل 

كانون  �سهر  والثاثني من  احل��ادي  اخلمي�ض 

ال�سبت  ي��وم  وتنتهي   ،2020 ال��ع��ام  م��ن  االأول 

ال�ساد�ض ع�سر من كانون الثاين 2021.

ال��درا���س��ي  للف�سل  الطلبة  دوام  ي��ب��داأ  كما 

�سباط  �سهر  م��ن  ال�سابع  االأح���د  ي��وم  ال��ث��اين 

التح�سيلية  االخ���ت���ب���ارات  ت��ب��داأ  ف��ي��م��ا   ،2021

الثاين  ال��درا���س��ي  للف�سل  النهائية  املدر�سية 

ل��ط��ل��ب��ة امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة / ال�����س��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة 

ال�ساد�ض ع�سر من  االأح��د  يوم  )الثاين ع�سر( 

الثاثني  االأح��د  2021 وتنتهي يوم  اأي��ار  �سهر 

من ذات ال�سهر.

النهائية  التح�سيلية  االخ��ت��ب��ارات  وت��ب��داأ 

ل��ل��ف�����س��ل ال���درا����س���ي ال���ث���اين ل��ط��ل��ب��ة م��رح��ل��ة 

الثانوية  امل��رح��ل��ة  وط��ل��ب��ة  االأ���س��ا���س��ي  التعليم 

بح�سب  ع�����س��ر(،  )احل������ادي  االأوىل  ال�����س��ن��ة   /

ال���ت���ق���ومي، ي����وم اخل��م��ي�����ض ال��ث��ال��ث م���ن �سهر 

ح���زي���ران ل��ل��ع��ام امل��ق��ب��ل، وت��ن��ت��ه��ي ي���وم ال�سبت 

التا�سع ع�سر من ذات ال�سهر.

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

ي�سهم يف  التقومي،  ه��ذا  اإ���س��دار  اإن  االأرب��ع��اء، 

القطاع الرتبوي عند و�سع خططه  م�ساعدة 

وبراجمه �سعياً للو�سول اإىل اجلودة ال�ساملة 

يف خمرجات التعليم.

كما ياأتي اإقرار التقومي اإمياناً من الوزارة 

ب�سرورة حتديد االإطار الزمني للعام الدرا�سي 

الفعاليات  تتوقف عليه  والذي  املقبل م�سبقاً، 

حمطات  وف��ق��ه  وتت�سح  التعلمية  التعليمية 

تنفيذ املنهاج وتتحقق فيه النتاجات التعلمية 

يف املدار�ض ب�سكل فاعل وبكفاءة عالية.

ت�ستند  الدرا�سي  العام  بنية  اأن  واأو�سحت 

اإىل ع���دد م���ن امل���رت���ك���زات اأه��م��ه��ا: ع���دد اأي���ام 

ال����درا�����س����ة ال��ف��ع��ل��ي��ة، وامل���ن���ا����س���ب���ات ال��دي��ن��ي��ة 

والوطنية والقومية والعاملية، وموعد امتحان 

�سهادة الدرا�سة الثانوية العامة “التوجيهي”، 

مع  من�سجمة  تاأتي  املرتكزات  ه��ذه  اأن  مبينة 

قانون الرتبية والتعليم من جهة والتوجهات 

العاملية من جهة اأخرى.

�النباط - عمان

اج���م���ع���ت ك���اف���ة ت���ق���اري���ر ال���را����س���دي���ن 

اجلويني يف الدول املحيطة باالردن ودول 

�ست�سهد  ال���دول  ه��ذه  ان  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج 

�سديدة  حر  موجة  القادم  اال�سبوع  بداية 

وارتفاعا حادا يف درجات احلرارة.

ف��ف��ي ال��ع��ا���س��م��ة ع���م���ان، ت���وق���ع م��وق��ع 

بالتاأثر  اململكة  تبداأ  ان  العرب”  “طق�ض 
اع��ت��ب��ارا من  بكتلة ه��وائ��ي��ة ح���ارة ج��دي��دة 

يوم االحد القادم، وُت�سبح درجات احلرارة 

ال��وق��ت من  ه��ذا  اأع��ل��ى م��ن معدالتها ملثل 

العام ما بني 4-6 درجات مئوية. 

من  ال��ط��ق�����ض  “يعود  امل���وق���ع  واو����س���ح 

اأغلبية  يف  عام  بوجٍه  ح��اراً  لُي�سبح  جديد 

امل���ن���اط���ق، وي�����س��ت��م��ر ����س���دي���د احل�������رارة يف 

م��ن��اط��ق االأغ������وار وال��ب��ح��رامل��ي��ت وال��ع��ق��ب��ة 

وال��ب��ادي��ة. وم���ع ���س��اع��ات ال��ع�����س��ر وامل�����س��اء 

ُيتوقع اأن يطراأ ارتفاع ملحوظ على ن�سب 

باحلرارة  باالإح�سا�ض  يزيد  مما  الرطوبة 

�سمالية  ت��ك��ون  وال���ري���اح  وا�سح”.  ب�سكل 

غ��رب��ي��ة ُم��ع��ت��دل��ة ال�����س��رع��ة، ت��ن�����س��ط بعد 

الظهر.

و يف خليج العقبة تكون الرياح: �سمالية 

بعد  تن�سط  ال�سرعة،  معتدلة  اإىل  خفيفة 

االأم��واج:  وارت��ف��اع  البحر  وحالة  الظهر.  

و درجة  املوج )10-20�سم(.  ارتفاع  خفيف 

26 درج���ة  ح������رارة ���س��ط��ح م���ي���اه ال���ب���ح���ر: 

مئوية.

ورطباً  دافئاً  الطق�ض  فيكون  ليًا  ام��ا 

يف اأغ���ل���ب امل���ن���اط���ق، م���ع ظ���ه���ور ال�����س��ح��ب 

وتكون  اململكة.  �سمال  يف  فجراً  املنخف�سة 

ال�سرعة. الرياح �سمالية غربية خفيفة 

تندفع  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  فل�سطني،  ويف 

حارة  هوائية  كتلة  القادم  االأ�سبوع  خال 

ترتفع  وامل��ن��ط��ق��ة  فل�سطني  ب��اجت��اه  ج���داً 

لتقفز  كبري  ب�سكل  احل��رارة  درج��ات  معها 

40 م��ئ��وي��ة يف م��ن��اط��ق وا���س��ع��ة من  ف����وق 

الباد.

وبح�سب الرا�سد اجلوي داود الطروة، 

يبداأ تاأثري موجة احلر اعتباراً من االأحد 

وت�ستمر  منت�سفه  خ��ال  لت�ستد  ال��ق��ادم، 

حتى نهايته، و�سط اأجواء �سديدة احلرارة 

يف كافة املدن الفل�سطينية.

هي  القادمة  احل��ر  موجة  اأن  وي�سيف 

االأق������وى م��ن��ذ م���وج���ة احل����ر ال���ت���ي اأث����رت 

�ستكون  حيث   ،2010 اآب  يف  فل�سطني  على 

40 مئوية يف معظم  درج��ات احل��رارة فوق 

واالأربعاء  والثاثاء  االثنني  اأي��ام  املناطق 

قليًا  احل��ر  موجة  لترتاجع  واخلمي�ض، 

بقاء  مع  امل��ب��ارك،  االأ�سحى  عيد  اأي��ام  اأول 

اإىل �سديدة احل��رارة بوجه  االج��واء ح��ارة 

عام.

وحذر خال موجة احلر من التعر�ض 

امل���ب���ا����س���ر الأ����س���ع���ة ال�����س��م�����ض خ�����ال وق���ت 

ال����ذروة م��ا ب��ني ال�����س��اع��ة احل���ادي���ة ع�سرة 

���س��ب��اح��اً وال��راب��ع��ة ع�����س��راً ت��ف��ادي��اً خلطر 

االإ����س���اب���ة ب�����س��رب��ات ال�����س��م�����ض واالإج���ه���اد 

احلراري، وين�سح باالإكثار من �سرب املياه 

ق�سط  واخذ  القبعات،  وارت��داء  وال�سوائل، 

تقت�سي  ال���ذي���ن  وب��خ��ا���س��ة  ال���راح���ة  م���ن 

ال�سم�ض  اأ�سعة  البقاء حتت  طبيعة عملهم 

امل���ب���ا����س���رة ل����ف����رتات ط���وي���ل���ة، وم���راق���ب���ة 

االأط���ف���ال وع���دم ال�����س��م��اح ل��ه��م ب��ال��ل��ع��ب يف 

االأج������واء احل������ارة، وع����دم ت���رك امل��ع��ق��م��ات 

قابلة  م��واد  على  الحتوائها  املركبة  داخ��ل 

لا�ستعال.

يف  ح���ادا  ارت��ف��اع��ا  ال��ع��راق  ي�سهد  كحما 

درج�����ات احل������رارة، ح�����س��ب��م��ا اأف�����اد امل��ت��ن��ب��ي 

اجلوي العراقي �سادق العطية.

ال���ع���ط���ي���ة، يف ���س��ف��ح��ت��ه ع��ل��ى  وك����ت����ب 

وم��ره��ق��ة  رط���ب���ة  اأج�������واء  “في�سبوك” 
و���س��دي��دة احل�����رارة ت��ع��ي�����س��ه��ا اأغ���ل���ب م��دن 

اجلنوب، و�سديدة احلرارة يف كافة املدن«.

“ا�ستمرار موجة  اإىل  التوقعات  وت�سري 

ال���رط���وب���ة يف االأج��������واء ل��غ��اي��ة م��ن��ت�����س��ف 

اعتبارا  تقدير،  اأق��ل  على  املقبل  االأ�سبوع 

م��ن ي���وم اجل��م��ع��ة ، ارت��ف��اع ح���اد ب��درج��ات 

التوقعات  وثبات   ، امل��دن  كافة  احل��رارة يف 

ت��ت��ج��اوز فيها  مب��وج��ة ���س��دي��دة احل�����رارة 

درجات احلرارة حاجز ال� 50 درجة مئوية 

يف ج��ن��وب وو���س��ط ال��ب��اد واأق���ل قليا يف 

والغربية«. ال�سمال 

مت��وز  �سهر  لنهاية  “ت�ستمر  واأ����س���اف 

واأط���ول  اأق����وى  ق��ل��ي��ل. وه���ي  ث��م تنخف�ض 

ال��ب��اد«. و���س��دد  ل��ه��ا  م��وج��ة ح��ر تتعر�ض 

الازمة  االحتياطات  اتخاذ  �سرورة  على 

ال�سم�سي«. لاأ�سعاع  التعر�ض  لتجنب 
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ب��ع��ث ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ام�����ض 

اإىل رئ��ي�����ض ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر  ت��ه��ن��ئ��ة  ب��رق��ي��ة 

العربية ال�سقيقة عبدالفتاح ال�سي�سي، مبنا�سبة 

احتفاالت باده بذكرى ثورة 23 متوز املجيدة.

ال��رق��ي��ة، ع��ن متنياته  واأع����رب ج��ال��ت��ه، يف 

والعافية،  ال�سحة  مب��وف��ور  ال�سي�سي  للرئي�ض 

التقدم  م��ن  امل��زي��د  ال�سقيق  امل�����س��ري  ولل�سعب 

واالزدهار.
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ب��رئ��ا���س��ة م�����س��اع��د مدير  ام��ن��ي  زار وف���د 

اللوج�ستي،  وال��دع��م  ل���اإدارة  ال��ع��ام  االأم��ن 

�ستال  ابو  معت�سم  الدكتور  الركن  العميد 

ال���ي���وم االرب����ع����اء ج��ام��ع��ة االأم������رية ���س��م��ّي��ة 

للتكنولوجيا.

م�سهور  الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  وق��دم 

اجلامعة  حم��ط��ات  الأب���رز  عر�سا  ال��رف��اع��ي 

وم�����س��رية اإجن���ازات���ه���ا واالع���ت���م���ادات ال��ت��ي 

م�ستعر�سا  كلياتها،  ك��اف��ة  عليها  ح�سلت 

امل�����س��اري��ع ال��ت��ي ت��دي��ره��ا اجل��ام��ع��ة ومت��ي��ز 

طلبتها، وح�سورهم يف امل�سابقات الدولية.

مع  التعاون  اأهمية  على  الرفاعي  و�سّدد 

احل�سول  �سبيل  يف  ال��ع��ام  االم���ن  م��دي��ري��ة 

امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات واالإح�����س��ائ��ي��ات  على 

االإلكرتونية،  اجل��رائ��م  جم��ال  يف  ال��ازم��ة 

ودرا�سات  اأبحاث  واإج��راء  ال�سري،  وح��وادث 

ور�سائل ماج�ستري ودكتوراه عليها.

ت���اأت���ي  ال������زي������ارة  ����س���ت���ال ان  اأب�������و  وب������ني 

وقعت  التي  التفاهم  مذكرة  مع  ان�سجاما 

ب��ني ال��ط��رف��ني،وم��ن اأج��ل مزيد م��ن اأوج��ه 

اإمكانيات  من  واال�ستفادة  اخل��رات،  تبادل 

اجلامعة وخراتها.

واأ�������س������اد ب���ال�������س���راك���ة اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

ال���ه���ن���د����س���ة  م�����ع اجل����ام����ع����ة يف جم��������االت 

اإىل  امل��دي��ري��ة  ت�سعى  حيث  والتكنولوجيا، 

الهند�سة  جم��االت  يف  متينة  �سراكات  بناء 

ال�سيراين. واالأمن  والتحقيقات 

امللك  كليتي  ال��وف��د يف خم��ت��رات  وج��ال 

احل�����س��ني ل��ع��ل��وم احل��و���س��ب��ة وامل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ال���ث���اين ل��ل��ه��ن��د���س��ة، واط���ل���ع ع���ل���ى اأح����دث 

االأج����ه����زة وال���رجم���ي���ات امل�����س��ت��خ��دم��ة يف 

والتدريب. التدري�ض 
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ع���م���ان 22 مت�����وز )ب��������رتا(- ق���دم���ت امل��م��ل��ك��ة 

امللك  مركز  ف��رع  خ��ال  م��ن  ال�سعودية  العربية 

االأردن  يف  االإن�سانية  واالأع��م��ال  لاإغاثة  �سلمان 

العاملي  االأغ��ذي��ة  لرنامج  التمور  من  طناً   319

ج��زء  وه���ي  االأردن،  امل��ت��ح��دة يف  ل����اأمم  ال��ت��اب��ع 

اململكة  م��ن  �سنويا  امل��ق��دم��ة  ال��ت��م��ور  منحة  م��ن 

توزع على  4000 طن  اإىل  والتي ت�سل  للرنامج 

حوايل 14 بلدا.

والت�سليم  اال���س��ت��ام  وث��ائ��ق  ت��وق��ي��ع  وج����رى 

يف م�����س��ت��ودع��ات ب���رن���ام���ج االأغ����ذي����ة ال���ع���امل���ي يف 

البعثة  رئي�ض  نائب  بح�سور  اجل��وي��دة،  منطقة 

وامل��دي��ر  ال�سبيب  ث��ام��ر  ال�����س��ع��ودي��ة  ال�����س��ف��ارة  يف 

القطري واملمثل املقيم لرنامج االأغذية العاملي 

فرع  ومدير  جيب�سون  ج���وردون  �سارة  االأردن  يف 

بن  �سعود  ب���االأردن  لاإغاثة  �سلمان  امللك  مركز 

بيان �سحفي �سدر  بح�سب  عبدالعزيز احلزمي، 

ال��ي��وم االأرب���ع���اء ع��ن ب��رن��ام��ج االغ��ذي��ة ال��ع��امل��ي . 

واأو�سح مدير فرع مركز امللك �سلمان لاإغاثة يف 

االأردن �سعود احلزمي اأن هذه الهدية من التمور 

�ست�سمل الفئات االأكر احتياجا يف مناطق االأردن 

كافة، ي�ستفيد منها حوايل 126األف اأردين و 110 

مرحلتني  وع��ل��ى  االأردن  يف  ���س��وري  الج��ئ  اآالف 

حتى اآخر العام اجلاري ، موؤكداً اأن هذه ال�سحنة 

ال�سعودية  تقدمها  التي  اخل��ري  مل��ب��ادرات  ام��ت��داد 

للمحتاجني يف جميع اأنحاء العامل.

ال�سكر  ����س���ارة ج������وردون ج��ي��ب�����س��ون  وق���دم���ت 

لل�سعودية على جهودها االإن�سانية والدور الكبري 

الذي يقدمه مركز امللك �سلمان يف دعم برنامج 

الغذائية  االح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  ال��ع��امل��ي  االأغ��ذي��ة 

للفئات االأكر �سعفاً يف االأردن.
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فل�صطني التاريخية “دولة الإحتالل اليوم” ي�صكنها اليوم وح�صب اآخر الإح�صاءات 13.5 مليون 

اأ�صحاب الأر���ض والتاريخ واجل��ذور املتاأ�صلة بالأر�ض  ن�صمة، 6.5 مليون ن�صمة هم الفل�صطينيون 

واملن�صجمة مع الواقع ومع الطبيعة والعادات الأ�صيلة و�صبعة ماليني من الغزاة والذين ينتمون 

للدول  واملنتمية  املختلفة  والتاريخ  ال��ع��ادات  واأ�صحاب  املختلفة  ال��ق��ارات  وم��ن  العامل  دول  جلميع 

الآ�صيلة املنتمني لها.

بعد عدوان حزيران 67 واإحتالل ما تبقى من فل�صطني واأرا�ض اأخرى يف م�صر و�صوريا ولبنان 

خرجت قرارات الأمم املتحدة وطلبات املجتمع الدويل باحلل القائم على العودة حلدود الرابع من 

حزيران ولإقامة الدولة الفل�صطينية وعا�صمتها القد�ض ال�صرقية اإىل جانب دولة اإ�صرائيل املحتلة 

اآن��ذاك امللك  لهذه الآرا�صي، يف عام 2002 وخالل القمة العربية يف بريوت اأطلق عاهل ال�صعودية 

عبداهلل بن عبدالعزير رحمه اهلل، مبادرة ال�صالم العربية ووافقت عليها جميع الأطراف العربية 

لت�صبح مبادرة ال�صالم العربية.

تلك املبادرة والتي اأعتقد الزعماء العرب اأنها �صتكون مبادرة مغرية و�صتقبل بها اإ�صرائيل على 

الفور لأن هذه املبادرة كانت مبنية على التطبيع الكامل بني دولة الإحتالل والدول العربية ولحقا” 

الدول الإ�صالمية، قناعة الزعماء العرب اآنذاك اأن الوليات املتحدة والإحتاد الأوروبي كانت �صتدفع 

باإ�صرائيل جتاه قبول هذه املبادرة، اليوم وبعد ع�صرين عاما” من تلك املبادرة يت�صح اأن اإ�صرائيل كانت 

على علم مبا �صتكون عليه حالة العرب م�صتقباُل، منق�صمني على اأنف�صهم وت�صابق على التطبيع معها 

دون اأي ثمن وكان هذا هو دافعها لرف�ض ذلك العر�ض، الآيام اأثبتت اأنها على حق فالدول العربية 

منق�صمة على حالها والدعم الأمريكي الالحمدود لها مهما تغريت الطبقة احلاكمة واأوروبا �صتبقى 

اأبداُ قزماُ �صيا�صياُ متفرقُة بني حكامها ودولها فلماذا عليها دفع اأي ثمن لأمر �صتح�صل وح�صلت 

على قدر كبري منه باملجان!!!!

بالرف�ض بل هي يف الواقع وع��دا عن توقيعها على املعاهدات  دول��ة الإحتالل مل تكتفي طبعاً 

املختلفة مع م�صر والأردن والفل�صطينيني، بل ما توقفت حلظة واح��دة عن تغيري واق��ع الأر���ض 

وللمدينة  للجولن  بال�صم  وق��رارت  القد�ض  واق��ع  وتغيري  الفل�صطينية من م�صتعمرات وتوطني 

املقد�صة وهدم البيوت الفل�صطينية لإجبارهم على الهجرة وف�صل قطاع غزة عن باقي الأرا�صي 

الفل�صطينية واإظهاره وكاأنه م�صكلة ل عالقة لإ�صرائيل به وال�صوؤال الإ�صتفزازي الذي اأطرحه هنا 

هو: األي�ض من الأف�صل اإع��ادة قطاع غزة لإ�صرائيل يف مثل هذه الظروف بدُل من اأن يبقى �صجناً 

ملليوين فل�صطيني واإن كان هناك حل فاحلل واحد يجب اأن يكون مع جميع الأرا�صي الفل�صطينية، 

اأنا اأرى اأنه �صيكون ورقة �صاغطة على اإ�صرائيل اأكرث مما هو عليه احلل الآن.

يف ظل كل ما ورد نعود حلل الدولة الدميقراطية الواحدة والذي مل يطرح فقط من الأم�ض فهو 

حل يتحدث عنه الكثري من الفل�صطيني �صواء يف القيادة الفل�صطينية اأو فل�صطينيوا الداخل هو لي�ض 

طرحاً جديداُ وهو للعلم حل �صبيه باحلل الذي قام به نيل�صون مانديال يف جنوب اأفريقيا والذي راأى 

اأنه ويف حلظة معينة اأنه ل ميكن اأبدا” طرد البي�ض من جنوب اأفريقيا وذلك اأي�صاً نتيجة التغيري 

الذي ح�صل على الأر�ض فاأ�صبحت دولة “الأبارتايد” دولة دميقراطية بجميع منابتها واأ�صولها.

هل هذا احلل ميكن تطبيقه يف فل�صطني التاريخية اليوم؟

بحل  تقبل  ول��ن  الدولتني  بحل  تقبل  كبري، هي ل  م��اأزق  اليوم هي يف  اأ�صرائيل  اأن  باإعتقادي 

 6.5 اأي��ن �صتذهب ب  العقائدية، ولكن  اليهودية  الدولة  الواحدة، هي تريد  الدولة الدميقراطية 

مليون فل�صطيني )وهذا ما اأردته حني قلت لنعيد قطاع غزة لإ�صرائيل(؟ طردهم لن يكون ممكناُ 

اإ�صرائيل و�صيزيد من  اأب��داً، الكالم عن الدولة الدميقراطية الواحدة �صيزيد بالتاأكيد من م��اأزق 

اإحراجهاولي�ض بالتاأكيد يف �صالح اإ�صرائيلل وخا�صة” اإذا اأخذنا باحل�صبان الو�صع العربي الرديء.

م. عدنان السواعير

»إسراطين« الدولة 
الديمقراطية الواحدة

الخروج من عنق الزجاجة.. هل يفعلها الرزاز ؟!

الرزاز: نفخر بانجازات قطاعي الصناعة والصحة

ال اصابات محلية بـ»كورونا « 

ترأس اجتماعا لبحث زيادة اعتماد القطاعات الصحية على الصناعة الوطنية

االنباط- عمان

املا�صية  واليام  الأ�صابيع  خالل  ال�صيا�صية  ال�صالونات  ان�صغلت 

بالهم�ض واللمز حول اأن ما اذا كانت حكومة الدكتور عمر الرزاز 

مع  ال��ع��ام خا�صة  امل���ال  وا���ص��رداد  الف�صاد  ج���ادة يف ملف حم��ارب��ة 

ظهور اأ�صبوعي لرئي�ض الوزراء وطاقمه الوزاري الذي ما ان تاأتي 

اأن حماربة  التاأكيد من خالله  ويتم  ال  لقاء �صحفي   اأو  منا�صبه 

التهرب  مبلف  يتعلق  فيما  خا�صة  الفا�صدين  ظهر  وك�صر  الف�صاد 

ال�صريبي من اولويات احلكومة  .

ا�صتنفار  املا�صية  القليله  الفرات  يف  �صهدت  الأردنية  ال�صاحة 

اأ�صبحت على  اأنها  يتم احلديث  وت�صريبات ل�صماء ثقيله  حكومي 

رمبا  ا�صماء  مع  مالية  ت�صويات  لعمل  حماولت  هناك  وان  املق�ض 

تكون �صادمة للراأي العام الأردين. 

انها لن  اأكدت  الرزاز يف اخر ت�صريحاته  احلكومة وعلى ل�صان 

تراجع عن حماربة الف�صاد وحماية املال العام وهذه بوادر طيبة 

ان  خا�صة  الجت��اه  بهذا  ال�صري  يف  فعال  ج��ادة  احلكومة  كانت  ان 

مهددا  ب��ات  فاجلميع  ك��ب��رية،  مالية  �صائقة  ال��ي��وم  يعي�ض  الردن 

ب��ل��ق��م��ة ال��ع��ي�����ض وه���ن���اك م���ن ف��ق��د وظ��ي��ف��ت��ه واآخ����ر خ�����ص��ر اع��م��ال��ه 

التجارية ب�صكل كامل وتقطعت ابواب رزقه  .

اجلميع  على  القانون  بتطبيق  مطالبة  اليوم  احلكومة  اأن  كما 

لهوؤلء  الفر�ض  اع��ط��اء  وع��دم  ادان��ت��ه  تثبت  فا�صد  ك��ل  وحما�صبة 

�صيولة  ب��ح��اج��ة اىل  الق��ت�����ص��ادي��ة  ف��احل��رك��ة  اوراق���ه���م،  ل��رت��ي��ب 

العام  احل��ق  ل���ص��رداد  وت��ف��اين  بجد  العمل  يتطلب  وه���ذا  ك��ب��رية 

خريات  لنهب  وظائفهم  ا�صتغلوا  ممن  او  �صريبيا  املتهربني  من 

الوطن .

التي  امل��ح��ا���ص��ب��ة  دي����وان  ت��ق��اري��ر  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  ان عليها  ك��م��ا 

املوؤ�ص�صات  من  كبري  عدد  يف  اخللل  من  الكثري  على  يدها  و�صعت 

احلكومية، خا�صة ونحن نقف اليوم على مفرق طرق كبري فاما 

ازم��ة مالية خانقة ع�صفت  امل��وت اجل��م��اع��ي يف ظ��ل  وام��ا  ال��ن��ج��اة 

بالردن جراء جائحة كورونا .

ول ت��ن�����ص��ى احل��ك��وم��ة ان ه��ن��اك اف�����واج م���ن امل��غ��رب��ني ال��ذي��ن 

عليهم  ج��ارت  بعدما  عمل  فر�صة  عن  والبحث  ال��ع��ودة  يتنظرون 

هذه الزمة ال�صحية وقطعت ارزاقهم يف بالد الغراب .

حما�صبته  يجب  ادان��ت��ه  يثبت  وم��ن  نزيه  بق�صاء  يتمع  الردن 

بكل حزم وعلى الدولة ال�صرب بيد  من حديد على كل من ت�صول 

البلد لن الردن للجميع ولي�ض  له نف�صه نهب وا�صتغالل خريات 

ل�صخا�ض وفئات معينة. 

الف�صاد  ان يكون مبحاربة  بد  الزجاجة ل  ان اخلروج من عنق 

وال�صرب بيد من حديد وحما�صبة كل من �صولت له نف�صة التعدي 

فهل  والغذائي،  القت�صادي  باأمنهم  وامل�صا�ض  الردنيني  قوت  على 

يفعلها الرزاز ؟؟؟.

االنباط - عمان 

خ�ص�ض الجتماع الذي تراأ�صه رئي�ض الوزراء 

ال��دك��ت��ور عمر ال����رزاز ام�����ض الأرب���ع���اء للمعنيني 

بالقطاعني ال�صناعي وال�صحي للبحث يف �صبل 

وامل�صت�صفيات  ال�صحية  القطاعات  اعتماد  زي��ادة 

الطبية  وم�صتهلكاتها  م�صتلزماتها  يف  اخلا�صة 

على ال�صناعة الوطنية والت�صبيك بينها.

و�صارك يف الجتماع وزيرا ال�صناعة والتجارة 

الطبية  اخل��دم��ات  وم��دي��ر  وال�صحة  والتموين 

امل��ل��ك��ي��ة واأم����ني ع���ام وزارة ال�����ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

والتموين، ورئي�ض جمعية امل�صت�صفيات اخلا�صة، 

اط��ب��اء  ون��ق��ي��ب  الأردن،  �صناعة  غ��رف��ة  ورئ��ي�����ض 

الأ�صنان .

اأهمية اللقاء الذي  ال��وزراء اىل  واأ�صار رئي�ض 

بني  الت�صبيك  ل��غ��اي��ات  لح���ق  وق���ت  يف  �صيعقد 

بهدف  اخلا�صة  وامل�صت�صفيات  الردن��ي��ة  امل�صانع 

عالية  كفاءة  ذي  اأردين  منتج  بتوفر  الوعي  رفع 

الت�صبيك  ان  م��وؤك��دا  منا�صبني،  و���ص��ع��ر  وج����ودة 

وامل�صتلزمات  الدوائية  ال�صناعات  بني  والتكامل 

جدا  مهمة  خطوة  ال�صناعي  وال��ق��ط��اع  الطبية 

وت�صهم يف دعم ال�صناعة املحلية.

و�صعبا  الردن ح��ك��وم��ة  ان��ن��ا يف  ال����رزاز  واأك����د 

ال�صناعة  التي حققها قطاعا  بالإجنازات  نفخر 

به  ال�صناعي نفخر  “قطاعنا  وال�صحة، م�صيفا 

منذ زمن وجائحة كورونا �صكلت فر�صة لإثبات 

ق���درة ه���ذا ال��ق��ط��اع ع��ل��ى ال���ري���ادة وال��ت��اأق��ل��م مع 

اأ�صعب الظروف، مثلما نفخر بقطاعنا ال�صحي 

بكافة ت�صنيفاته على م�صتوى املنطقة والعامل« .

ال�صناعة  ق��درة  على  مثال  “اأكرب  ان  وت��اب��ع، 

ك���ان الردن  ك���ورون���ا  ان���ه وق��ب��ل ج��ائ��ح��ة  املحلية 

او م��ع��ق��م��ات ط��ب��ي��ة، لكن  ك��م��ام��ات  ب��ال��ك��اد ينتج 

5ر4  ينتج  الردن  ا���ص��ب��ح  وج��ي��زة  ف���رة  وخ���الل 

احتياجاته  جميع  ويغطي  يوميا  كمامة  مليون 

من املعقمات وي�صدر لأكرث من 70 دولة«.

التاأقلم  وال��ق��درة على  التكامل  ه��ذا  ان  واأك��د 

ميكنان الردن من ان يكون ق��ادرا على جمابهة 

التي  احلقيقية  املنعة  وتكوين  التحديات  جميع 

فقط  لي�ض  وتنعك�ض  ل���الأردن  بها  ال��ع��امل  ي�صهد 

اي�صا  ولكن  وال�صناعي  ال�صحي  قطاعيه  على 

على نظرة العامل لهذا لالأردن كبلد م�صتقر واآمن 

واأمنيا،  واجتماعيا  و�صحيا  واقت�صاديا  �صيا�صيا 

الردن يف موقع مهم على م�صتوى  مثلما ي�صع 

توجيهات  “هذه  ان  م�صيفا  ل��الإن��ت��اج،  الق��ل��ي��م 

الغذائي  الت�صنيع  على  بالركيز  امللك  جاللة 

والت�صنيع الدوائي وامل�صتلزمات الطبية«.

ولفت اىل ان امل�صت�صفيات كانت ت�صتورد ن�صبة 

عملة  وت��دف��ع  الطبية  م�صتلزماتها  م��ن  ك��ب��رية 

ال���ي���وم ف��ق��د ا���ص��ب��ح��ت تعتمد على  اأم����ا  ���ص��ع��ب��ة، 

الردنيني  �صبابنا  ت�صغل  التي  املحلية  ال�صناعة 

“وهي ق�صة جناح حقيقية«.
م��ن جهته اأ����ص���ار وزي����ر ال�����ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

وال��ت��م��وي��ن ال��دك��ت��ور ط����ارق احل���م���وري اىل ان��ه 

وعلى اثر التوجيهات امللكية ال�صامية مت التوافق 

على حتديد  اخلا�صة  وامل�صت�صفيات  ال���وزارة  بني 

الطبية  امل�صتلزمات  من  امل�صت�صفيات  احتياجات 

ليتم تاأمينها من خالل ال�صناعات الوطنية عرب 

املوا�صفات  و�صمن  توفريها  يتم  اإن��ت��اج  خطوط 

وال�صروط املطلوبة، موؤكدا ان القطاع ال�صناعي 

يتطلع اىل الت�صبيك مع قطاعات اخرى لتوفري 

احتياجاتها من ال�صناعة املحلية.

ال��دك��ت��ور �صعد ج��اب��ر ان  واك���د وزي���ر ال�صحة 

ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ا�صهمت يف اي��ج��اد ف��ر���ض ام��ام 

ال�����ص��ن��اع��ات ال���دوائ���ي���ة وامل�����ص��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة 

ل���ص��ت��ح��داث خ��ط��وط اإن���ت���اج ج���دي���دة، لف��ت��ا اىل 

اهتمام العديد من امل�صتثمرين باإقامة ا�صتثمارات 

يف هذا القطاع.

واأ�صار اىل ان املوؤ�ص�صة العامة للغذاء والدواء 

ت�صريع  على  تعمل  ادارت��ه��ا  جمل�ض  ي��راأ���ض  التي 

الإجراءات للم�صنعني الردنيني وامل�صتثمرين.

الدكتور  اخلا�صة  امل�صت�صفيات  جمعية  رئي�ض 

ف��وزي احلموري اأك��د ب��دوره ان القطاع ال�صحي 

بال�صناعات  ي��ف��خ��ران  اخل��ا���ص��ة  وامل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 

امل�صتقاة  الدرو�ض  اهم  ان من  اىل  املحلية، لفتا 

من اأزمة كورونا العتماد على ال�صناعة املحلية 

ال��ع��ال��ي��ة وب�����ص��ك��ل ي�����ص��ه��م يف دع��م  ذات اجل������ودة 

ال��ع��م��ل��ة ال�صعبة  ال��وط��ن��ي��ة وت���وف���ري  ال�����ص��ن��اع��ة 

وفر�ض العمل.

املهند�ض  الردن  �صناعة  غرفة  رئي�ض  واك���د 

ب��ال�����ص��ن��اع��ة  “فخورون  اأن���ن���ا  اجل��غ��ب��ري  ف��ت��ح��ي 

امل��واط��ن  بثقة  ا�صبحت حت��ظ��ى  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 

الردين وخمتلف القطاعات النتاجية«.

واث��ن��ى نقيب اط��ب��اء ال���ص��ن��ان ال��دك��ت��ور ع��ازم 

جائحة  خ��الل  احلكومي  الداء  على  ال��ق��دوم��ي 

كورونا حيث ا�صبح الردن امنوذجا بالتعامل مع 

هذه الأزمة، لفتا اىل ان تو�صيع انتاج ال�صناعات 

لهذا  نتيجة  تاأتي  الطبية  وامل�صتهلكات  الوطنية 

النجاح احلكومي يف التعامل مع اجلائحة .

االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�صحة ام�ض الربعاء، ت�صجيل 

7 ح�����الت اإ����ص���اب���ة ج���دي���دة ب���ف���ريو����ض ك���ورون���ا 

امل�صتجّد، جميعها غري حملّية.

وب��ح�����ص��ب الي���ج���از ال�����ص��ح��ف��ي ال�����ص��ادر عن 

ت���وزع���ت  ال�������ص���ح���ة،  ووزارة  ال���������وزراء  رئ���ا����ص���ة 

ال�صابات اجلديدة على النحو الآتي:

- 6 ح�����الت ل���ق���ادم���ني م���ن اخل�������ارج، مم��ن 

و2  �صوريا،  من   3( احلجر.  فنادق  يف  يقيمون 

من ال�صعودّية، و1 من العراق(.

ق����ادم عرب  اأردين  ���ص��اح��ن��ة  ل�����ص��ائ��ق  ح��ال��ة   -

حدود العمري.

وبذلك يرتفع اإجمايل عدد حالت الإ�صابة 

يف اململكة اإىل )1120( حالة، بعد طلب منّظمة 

ال�����ص��ّح��ة ال��ع��امل��ّي��ة ا���ص��ت��ث��ن��اء ح����الت الإ���ص��اب��ة 

مّت  الذين  الأردن��ي��ني،  غري  ال�صاحنات  ل�صائقي 

اإىل  واأعيدوا  احل��دود،  عرب  اإ�صاباتهم  اكت�صاف 

الربوتوكول  بح�صب  التي قدموا منها  البلدان 

املّتبع.

لت اأي�صاً )4( حالت �صفاء لهذا اليوم،  و�ُصجِّ

جميعها يف م�صت�صفى الأمري حمزة.

ومّت اإجراء )7225( فح�صاً خمربّياً، وبذلك 

اأجريت  التي  الفحو�صات  عدد  اإجمايل  ي�صبح 

حتى الآن )534,319( فح�صاً.

اإجراءات اأخرى:

جلميع  العمل  �صاعات  متديد  اليوم  -تقرر 

الثانية  ال�صاعة  ح��ّت��ى  الق��ت�����ص��ادّي��ًة  الأن�����ص��ط��ة 

ع�صرة لياًل، على اأن يبداأ تطبيق حظر التجّول 

ال����واح����دة بعد  ال�����ّص��اع��ة  ل��ل��م��واط��ن��ني يف مت����ام 

الليل. منت�صف 

-يف ����ص���وء ت����زاي����د ع�����دد ح������الت الإ����ص���اب���ة 

ع��امل��ّي��اً، وع����ودة ت��ف�����ّص��ي ال���وب���اء يف ال��ع��دي��د من 

ال�صّحة  وزارة  حت���ّذر  وامل��ن��ط��ق��ة؛  ال��ع��امل  دول 

ال�صالمة  اإج����راءات  تخالف  مم��ار���ص��ات  اأّي  م��ن 

باإقامة  يتعّلق  ما  خ�صو�صاً  وال��وق��اي��ة،  العاّمة 

التجّمعات لأكرث من )20( �صخ�صاً؛ مع �صرورة 

اللتزام بارتداء الكّمامات، والتباعد اجل�صدي، 

تطبيق  وا�صتخدام  الوقاية،  �صبل  جميع  واّتباع 

)اأمان(، وتطبيق )�صحتك(.

اقرار إجراءات تقييم رؤساء 
الجامعات الرسمية

جمعية متقاعدي األمن تفتتح مصنعا 
لصناعة الكاسات الكرتونية

االنباط - عمان 

اأقر جمل�ض التعليم العايل اإجراءات تقييم روؤ�صاء 

على  م�صى  ال��ذي��ن  الر�صمية  الأردن���ي���ة  اجل��ام��ع��ات 

تعيينهم اأكرث من عام، بناًء على معايري وموؤ�صرات 

لالأداء اأقرها املجل�ض لهذا الغر�ض.

العايل  التعليم  وزارة  اأ���ص��درت��ه  ب��ي��ان  وبح�صب 

التقييم  ياأتي هذا  الربعاء،  ام�ض  العلمي،  والبحث 

من  الثالث  ال�صراتيجي  الهدف  تطبيق  اإط��ار  يف 

امل����وارد  ال��وط��ن��ي��ة لتنمية  اأه�����داف ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 

الب�صرية )2016 / 2025 ( يف قطاع التعليم العايل، 

واملتعلق بتعزيز احلاكمية يف التعليم العايل وتقييم 

روؤ�صاء اجلامعات �صنويا.

واأو�صحت ال��وزارة اأن منوذج التقييم يتكون من 

�صقني، الأول يتاألف من �صتة معايري للتقييم، وهي 

التدري�ض،  وال��ع��امل��ي��ة،  اجل���ودة  و�صمان  الع��ت��م��ادي��ة 

البحث العلمي، اإدارة املوارد الب�صرية واملالية، البيئة 

منوذج  اأن  اإىل  م�صرية  املجتمع،  خدمة  اجلامعية، 

التقييم يتطلب من روؤ�صاء اجلامعات تقدمي تقرير 

مف�صل حول هذه املعايري مدعما بالوثائق والأدلة، 

ويتكون الثاين من معيار واحد، وهو احلوكمة الذي 

تقدمي  املعنية  اجلامعة  اأمناء  جمل�ض  من  يتطلب 

اللجوء  ك��ذل��ك  و���ص��ي��ج��ري  ت��ق��ري��ر مف�صل ح��ول��ه، 

للح�صول على تغذية راجعة من الهيئة التدري�صية 

يف اجلامعة.

االنباط - عمان 

اف��ت��ت��ح��ت ج��م��ع��ي��ة م��ت��ق��اع��دي ���ص��ب��اط واأف�����راد 

الأم����ن ال��ع��ام ال��ت��ع��اون��ي��ة، ام�����ض الرب���ع���اء، م�صنعا 

م��ارك��ا  منطقة  يف  ال��ك��رت��ون��ي��ة  ال��ك��ا���ص��ات  ل�صناعة 

والتعاون  التخطيط  وزارة  من  مبنحة  ال�صمالية، 

الدويل ودعم مديرية الأمن العام.

العام  الم��ن  التدريب يف مديرية  وثمن مدير 

العميد ب�صام اأبو زيد، يف كلمة خالل الفتتاح، دور 

مبا  ملنت�صبيها  ال��ع��م��ل  ف��ر���ض  ت��وف��ري  يف  اجلمعية 

اأن  م��وؤك��دا  اأف�����ص��ل،  ح��ي��اة  ولعائالتهم  لهم  يحقق 

متقاعدي  ���ص��وؤون  متابعة  على  حري�صة  امل��دي��ري��ة 

اجلهاز من خالل اإدارة املتقاعدين التي تعمل على 

للت�صحيات  تقديرا  معهم؛  ال��دائ��م  م��ع  التوا�صل 

ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ق��دم��وه��ا يف ���ص��ب��ي��ل رف��ع��ة ال��وط��ن 

وتقدمه.

وقال رئي�ض اجلمعية اأحمد احلبا�صنة اإن افتتاح 

ال�صامية  امللكية  للتوجيهات  ترجمة  ياأتي  امل�صنع 

بالهتمام باملتقاعدين الع�صكريني وتقدمي جميع 

اأن�����واع ال��دع��م ل��ه��م وت��ذل��ي��ل ال�����ص��ع��وب��ات اأم��ام��ه��م 

لدورهم  تقديرا  لهم؛  املنا�صبة  الفر�ض  وت��وف��ري 

الكبري وخدماتهم اجلليلة يف �صبيل الوطن خالل 

�صنوات طويلة من خدمتهم الع�صكرية.

حر�صها  على  للمديرية  ت��ق��دي��ره  ع��ن  واأع����رب 

الدائم  والتوا�صل  املتقاعدين  ل�صوؤون  ومتابعتها 

اإن�صاء  الهدف من  اأن  اإىل  م�صريا  وامل�صتمر معهم، 

م��ن جهاز  املتقاعدين  ���ص��وؤون  رع��اي��ة  ه��و  اجلمعية 

الأم���ن ال��ع��ام وت��وف��ري ف��ر���ض عمل ل��ع��دد منهم يف 

امل�صنع.

االنباط - عمان 

ب��ح��ث رئ��ي�����ض دي�����وان اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة رئ��ي�����ض 

�صامح  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ملعهد  التوجيهية  اللجنة 

النا�صر، ام�ض الربعاء، مع ال�صفري الإيطايل لدى 

اململكة فابيو كا�صي�صي، اآفاق التعاون امل�صرك بني 

البلدين ال�صديقني.

واأكد النا�صر خالل ا�صتقباله ال�صفري يف مبنى 

املعهد  ع��ام  م��دي��ر  بح�صور  العامة  الإدارة  معهد 

املهند�صة رابعة العجارمة وعدد من اأع�صاء اللجنة 

اأن  اإىل  م�صريا  ال��زي��ارة،  ه��ذه  اأهمية  التوجيهية، 

اآفاق التعاون امل�صتقبلي مفتوحة وواعدة بني املعهد 

واملعاهد النظرية واملنظمات املعنية يف اإيطاليا.

الإدارة  معهد  ب��دور  ت��وؤم��ن  احلكومة  اإن  وق��ال 

العامة ب�صفته اجلهة املعنية ببناء قدرات وتطوير 

يعد  املعهد  اأن  اإىل  منوها  العام،  القطاع  موظفي 

اأحد املعاهد املرموقة يف ال�صرق الأو�صط واملنطقة 

العربية منذ انطالقته عام 1968.

للمعهد  جديد  نظام  اإ�صدار  مت  اأن��ه  اإىل  واأ�صار 

ومنحه  دوره  تعزيز  ت�صمن   2019 ع��ام  منت�صف 

عمله  اآل��ي��ات  على  والتطوير  التمكني  م��ن  امل��زي��د 

ومنوذجه الت�صغيلي وحوكمة اإدارته، بالإ�صافة اإىل 

نظام اخلدمة اجلديد الذي �صدر يف �صهر �صباط 

املا�صي.

الب�صرية  امل����وارد  تنمية  اأه��م��ي��ة  النا�صر  واأك���د 

اإع�����داد وت��ط��وي��ر  امل��ع��ه��د يف  وب���ن���اء ق��درات��ه��ا ودور 

الوظيفية  بامل�صارات  املرتبطة  التدريبية  امل�صارات 

ومبا ين�صجم مع الكفايات املرتبطة بكل وظيفة.

وق���دم���ت امل��ه��ن��د���ص��ة ال��ع��ج��ارم��ة، ع��ر���ص��ا ح��ول 

ال�صراتيجية  وتوجهاته  املعهد  وب��رام��ج  خطط 

ونطاق اخلدمات التي يقدمها والدور الذي يقوم 

به املعهد يف رفع كفاءة وفعالية امل��ورد الب�صري يف 

ال��ت��ي ينفذها يف جمال  ال��ع��ام وال��ربام��ج  ال��ق��ط��اع 

اإعداد القيادات وتطويرها.

ي�صهد  امل��ع��ه��د  اأن  اإىل  ال���ع���ج���ارم���ة  واأ������ص�����ارت 

اجلوانب  جميع  على  وتطوير  نوعية  نقلة  حاليا 

والأ�صعدة ت�صمل البنية التحتية واملرافق وتطوير 

ب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة ن��وع��ي��ة ت��ن�����ص��ج��م م���ع ال��ك��ف��اي��ات 

امل��ط��ل��وب ت��وف��ره��ا ل��دى امل��ت��درب��ني ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 

تطوير العمليات والإجراءات والتحول اللكروين 

وتطوير الهوية اجلديدة وتو�صيع نطاق اخلدمات 

وتوفري  وال���ص��ت�����ص��ارات  ال��درا���ص��ات  تفعيل  لت�صمل 

املرافق النوعية واملتطورة وفق اأحدث املوا�صفات.

اأ�صاد ال�صفري كا�صي�صي بدور املعهد  من جانبه، 

التي  ال��ربام��ج  واأهمية  ال�صراتيجية  وتوجهاته 

ي��ق��دم��ه��ا ل��غ��اي��ات ب���ن���اء وت��ط��وي��ر ال���ق���ي���ادات على 

امل�����ص��ت��وي��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة وت��وظ��ي��ف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 

تطوير العملية التدريبية.

اأن هناك جوانب عديدة فيها جمالت  واأو�صح 

مع  والت�صبيك  اخل��ربات  وتبادل  للتعاون  مر�صحة 

والتي ميكن  ايطاليا  املعنية والنظرية يف  اجلهات 

والوفد  ال�صفري  واطلع  امل�صتقبل.  عليها يف  العمل 

يتمتع  التي  والإمكانيات  التجهيزات  على  املرافق 

بها املعهد وامل�صاريع التطويرية التي يتم تنفيذها 

ال�صتيعابية،  وطاقته  املعهد  ق��درات  لرفع  حاليا 

وخطط وبرامج عمل املعهد وتوجهاته امل�صتقبلية.

السفير اإليطالي يزور معهد اإلدارة العامة 
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و�أدع���و من قلبي لكل من  �ش�أبقى على طبعي و�شجّيتي لأ�شكر  ك��ورون���  و�إب����ن وبعد  قبل 

مينحني ح�شن�ته �أو يبدل �شيئ�تي بح�شن�ت، فقلبي و�حلمد هلل مت�ش�مح وحمب و�أبي�ض جد�ً 

حد �أّنى ك�ن، وحيث �أنني ل �أق�شد �أحد�ً بعينه �أقول: ويحّب �خلري للغري ول يحمل �ل�شغينة لأ

1. �أ�شكر من قلبي و�أ�ش�مح �أ�شح�ب �لقلوب �لبي�ش�ء و�ل�شود�ء على �ل�شو�ء و�لذين تنك�شف 

مع�دنهم وكنوزهم �لدفينة يف �أول موقف.

2. �أ�شكر من قلبي و�أ�ش�مح كل من ي�شيء �لظن بي ل بل يتهمني جز�ف�ً لري�شي غرورة �أو 

يظهر مك�منه �أو ي�شقط م� بد�خله.

3. �أ�شكر من قلبي و�أ�ش�مح كل من ي�شتغيبني وي�شيء يل وج�هي�ً �أو ذكر�ً �أو كت�بة �أو نفث�ً 

لل�شموم �أو ‘وز�ً للن�ر حتت �حلطب’.

4. �أ�شكر من قلبي و�أ�ش�مح كل من يخلط بني �شر�حته وحرية تعبريه على �لغ�رب لي�شتغل 

جتم�عي لد�ض �ل�شم ب�لد�شم. م�ش�حة و�شفح�ت �لتو��شل �لإ

ن�نية  5. �أ�شكر من قلبي و�أ�ش�مح كل من يرميني ب�شه�م �لغرية و�حل�شد و�لظلم و�حلقد و�لأ

و�مل�شلحة و�لفتنة وجمتمع �لكر�هية وكل مر�ض �إجتم�عي �أّنى ك�ن.

6. �أ�شكر من قلبي و�أ�ش�مح كل من يجرحني �أو مي�ر�ض ت�شرف�ت جمتمع �لكر�هية جت�هي 

ب�لهمز �أو �للمز �أو �لت�شريح.

ن ذلك  7. �أ�شكر من قلبي كل من يحرتمني �أو/و يحبني �أو/و ين�شفني بغي�بي من قلبه لأ

من طيبة �أ�شله وكرمه ونق�ءه، و�أرجو �هلل خمل�ش�ً �أن �أكون عند ح�شن ظنه.

�أ�شتطيع وعن طيب  ن�ش�نية لوجه �هلل تع�ىل ملن  �أ�شعى من قلبي لتقدمي �خلدمة �لإ  .8

خ�طر -دون جز�ء �أو �شكور�ً من عبد على �ملعمورة- ل ري�ء ول �شوفية ول �إنته�زية ول و�شولية 

ول �إ�شتعر��ش�ً، ودون منة ل بل من قلب خ�ل�ض وحمب للجميع.

9. لو ك�ن كل من فين� يعلم ب�أن �إ�شتغ�بته �أو �إ�ش�ءته �أو جتريحه لغريه مينح ذلك �ل�شخ�ض 

عز على قلبه، لكن ذلك ب�لطبع لي�ض و�قعي�ً ويتن�فى  ح�شن�ت جم�نية ملنحه� لو�لديه وهم� �لأ

حرت�م �لو�لدين. مع طلب رب �لعزة للن��ض لإ

�شتثم�ر وقتن� يف هذه �لدني� �لف�نية ب�ملفيد و�لإنت�ج ل ب�لقيل و�لق�ل �أو غريه!  10. نحت�ج لإ

ويكفين� عظة من ج�ئحة ف�يرو�ض كورون� يف هذ� �ل�شدد. 

ف�ل�شكر  ت��ع���ىل،  �هلل  �ش�ء  �إن  �لطيب�ت  �حل�شن�ت  مينحني  �أع���اه  ذك��ر  م���  ك��ل  ب�شر�حة: 

�ش�مح كل �لن��ض، و�أرجو �هلل خمل�ش�ً  و�لت�ش�مح مو�شول لكل من عرفت وعرفني، و�أمد يدي لأ

نف�شن�  �أن يكون ذلك كله يف ميز�ن ح�شن�تي وي�شلح ح�لن� جميع�ً لنحب لغرين� م� نحبه لأ

ن�نية ونق�شي على جمتمع �لكر�هية �إىل غري رجعة. �آمني. وننبذ �لأ

�شب�ح �ملحبة و�لت�ش�مح

د.محمد طالب عبيدات

 شكرًا من القلب في 
زمن كورونا

اخلمي�س   23/ 7 / 2020 

االنباط- العقبة

ق������ل �ل��رئ��ي�����ض �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة ت��ط��وي��ر 

�لعقبة رئي�ض جمل�ض �د�رة �شركة �لعقبة لل�شكك 

�حل���دي���دي���ة ب�����ش���ر �أب�����و رم������ن �ن ج��م��ي��ع ح��ق��وق 

م�شونة  �ل�����ش��رك��ة  وك�����و�در  م��وظ��ف��ي  ومكت�شب�ت 

لل�شركة  �جلديد  �لب�شرية  �مل���و�رد  نظ�م  مبوجب 

�أخ��������ري�، م����ع �لخ������ذ بجميع  �ق��������ر�ره  �ل������ذي مت 

�لتعديات �لتي �قرته� �للجنة بهذ� �خل�شو�ض.

�أب��و رم���ن خال تروؤ�شه �جتم�ع �ملجل�ض  وبني 

�م�ض �لربع�ء، �ن �حلقوق �ملكت�شبة �لتي حفظه� 

�ل��ن��ظ���م �جل���دي���د ���ش��م��ل��ت �ل����رو�ت����ب �لإج��م���ل��ي��ة 

و�ل���زي����د�ت �ل�شنوية و�لإج������ز�ت م��ع �لأخ���ذ بعني 

بنظ�م �خلدمة  �شو�ء  للموظف  �لف�شل  �لعتب�ر 

�ل�ش�بق �أو ق�نون �لعمل )نظ�م �ل�شركة(.

و�و���ش��ح �ن��ه مت �ل��ت��و�ف��ق على ن��ظ���م للحو�فز 

�شيكون جمزي� للع�ملني �لر�غبني ب�لتق�عد، على 

�شكل حو�فز م�لية تدفع للموظف وتتن��شب مع 

خدم�ته �خل��شعة للتق�عد، بحيث ر�عى �حل�فز 

�مل����دد �مل��ت��ب��ق��ي��ة ل��ك��ل م��وظ��ف ل��ل��و���ش��ول �ىل �شن 

�لتق�عد �ملحدد ب�شتني ع�م�، لفت� �ىل �نه �شيتم 

لطرح  �حلكومية  �ل�شتثم�ر�ت  �شركة  خم�طبة 

�حل�فز للع�ملني، و�ملقر من جمل�ض �لد�رة وبدء 

�لعمل فيه مب��شرة بعد �قر�ره ح�شب �ل�شول .

و�ك����د �ب���و رم�����ن �ن �مل��ج��ل�����ض ���ش��ك��ل جل��ن��ة من 

جمل�ض �لد�رة ل�شي�غة �لتعديات �ملقرتحة على 

جلنة  من  موؤلفة  لل�شركة  �لب�شرية  �مل���و�رد  نظ�م 

ب�لتع�ون  ق���ن��وين،  ب�شكل  فيه�  �لع�ملني  ونق�بة 

�لعقبة  منطقة  ل�شلطة  �ل��ق���ن��وين  �مل�شت�ش�ر  م��ع 

�لقت�ش�دية �خل��شة .

من ج�نبه، �و�شح مدير ع�م �ل�شركة �ملهند�ض 

ي��شر كري�ش�ن �نه مت نقل ملف �ل�شم�ن �لجتم�عي 

�ملوؤ�ش�شة  ف��رع  م��ن  �ل�شركة  يف  �لع�ملني  جلميع 

�لع�مة لل�شم�ن �لجتم�عي يف مع�ن �إىل �لعقبة، 

�ل�شركة  ل�شم�ن  خ��شعني  �لع�ملني  �عتب�ر  ومت 

�عتب�ر� من �لول من �شهر ك�نون �لأول لع�م 2018 

ت�ريخ حتويل �ملوؤ�ش�شة �ىل �شركة حكومية.

و�كد �ع�ش�ء �للجنة �ملت�بعة لإعد�د �لتعديات 

على نظ�م �ملو�رد �لب�شرية �جلديد، �نهم على ثقة 

�ل�شركة  �د�رة  وجمل�ض  �لع�مة  �لد�رة  ب���أن  ت�مة 

�ل��ع���م��ل��ني يف �ل�شركة  ���ش��رت�ع��ي ظ����روف ج��م��ي��ع 

و�لذين �فنو� حي�تهم بخدمته�.

االنباط-برتا 

جنة”،  “�أردنن�  برن�مج  يف  م�ش�ركون  ع��ر���ض 

ل��ل��ت��ج���رب و�مل�������ش����ر�ت �ل�����ش��ي���ح��ي��ة �ل��ت��ي ت�شمنه� 

�لربن�مج يف حم�فظة عجلون وت�شهيات �حلجز 

و�لدفع �لإلكرتوين من خال تطبيق �أردنن� جنة 

Jannah.jo للهو�تف �لذكية و�لتنظيم و�لدقة 
يف مو�عيد �نطاق �لرحات، و�لأ�شع�ر �ملخف�شة 

�لتي ت�شمنه� �لربن�مج.

�أثن�ء مر�فقته� �مل�ش�ركني يف  وخال مق�بات 

زي���رة  يف  �مل�ش�رك  �شليم؛  �شليم�ن  ق���ل  �لربن�مج، 

مق�م �ل�شيدة �لعذر�ء، وموقع “م�ر �إلي��ض �لأثري 

جتربة  توفري  يف  ��شهم  �لربن�مج  �إن  �لديني”، 

�شي�حية مميزة له ولع�ئلته وب�أ�شع�ر من��شبة، ووفر 

له �أي�ش� زي�رة �ملن�طق �لدينية �مل�شيحية و�لتعرف 

عليه�.

وث��م��ن��ت �خ���ا����ض ج��ربي��ل �إح�����دى �مل�����ش���رك���ت 

ب�لرحلة، ل��وز�رة �ل�شي�حة و�لآث���ر �خلدم�ت �لتي 

�ل�شي�حي  و�ل��دل��ي��ل  �مل��ج���ين،  �لنقل  مثل  وفرته� 

�مل���ر�ف���ق �ل����ذي زوده�����م ب���مل��ع��ل��وم���ت ع���ن �ملنطقة 

و�لأم�كن �لأثرية �ملوجودة فيه�.

و�أك��دت �شف�ء فوزي �حدى �مل�ش�رك�ت ب�لرحلة 

�أن �ل��وز�رة �أهتمت ب�شكل كبري ب���إج��ر�ء�ت �ل�شحة 

�ملطبق  �لجتم�عي  و�لتب�عد  �لع�مة  و�ل�شامة 

للم�ش�ركة يف هذه  �ملو�طنني  د�عية  �ل��رح��ات،  يف 

�لتجربة.

“�شيدة �جلبل”  وق���ل �لر�عي يف كني�شة م��ز�ر 

�لأب مرق�ض �شامة، �إن �لربن�مج �أع�د �لروح �إىل 

�ملك�ن بعد �نقط�ع �لوفود �ل�شي�حية لثاثة �أ�شهر 

�أح��د  �مل����ز�ر  �أن  �إىل  لف��ت���  ك��ورون���،  ب�شبب ج�ئحة 

�أم�كن �حلج �مل�شيحي �خلم�شة �ملوجودة يف �ململكة.

قو��شمة،  فتحي  للرحلة  �ملر�فق  �لدليل  وب��ني 

�أن م�ش�ر �لرحلة يت�شمن زي���رة للكني�شة �لكبرية 

موقع  يف  و�مل��ق��ربة  �لزيتون  ومع�شرة  و�ل�شغرية 

منطقة  يف  �جلبل  �شيدة  وكني�شة  �إلي��ض”،  “م�ر 
ع��ن��ج��رة، وت���ن����ول ط��ع���م �ل���غ���د�ء يف �أح����د مط�عم 

عجلون.

�ل��وز�رة وهيئة  �أطلقته  ويوفر �لربن�مج �ل��ذي 

�لع�م  ل��ه��ذ�  �ل��ث���ين  مو�شمه  يف  �ل�شي�حة  تن�شيط 

حتت �شع�ر �أردنن� بخري، جت�رب ورحات �شي�حية 

يف  وخمتلفة  متنوعة  �شي�حية  و�أمن���ط���  ف��ري��دة، 

جميع حم�فظ�ت �ململكة.

ويهدف �لربن�مج �ملدعوم من �ل��وز�رة و�لهيئة 

ب��ن�����ش��ب��ة 40 ب���مل��ئ��ة م���ن ك��ل��ف �ل���ط���ع����م و�ل�������ش���ر�ب 

�ل�شي�حة  تن�شيط  �إىل  �ملج�ين،  و�لنقل  و�لإق���م��ة، 

وت��وف��ري  �مل��ح��ل��ي��ة،  �ملجتمع�ت  �ل��د�خ��ل��ي��ة ومت��ك��ني 

فر�ض عمل لاأردنيني ورحات �شي�حية من��شبة 

للع�ئات.

االنباط-عمان

 ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة م�����وج�����ود�ت ����ش���ن���دوق �حل���ج 

�ل���ي���وم،  ل��غ���ي��ة  دي����ن�����ر،  م��ل��ي��ون   175 �لردين 

للمو�طنني  �دخ�����ر�ت  دي��ن���ر  مليون   160 منه� 

 9 منو  وبن�شبة  �حل��ج،  فري�شة  ب���أد�ء  �لر�غبني 

ب�ملئة من بد�ية �لع�م �حل�يل.

كوري  ف��وؤ�د  �حلج  ع�م �شندوق  وق���ل مدير 

�م�ض �لربع�ء، �إن �إجم�يل �أرب�ح �ل�شندوق للع�م 

و�ن  دي��ن���ر،  م��ل��ي��ون   7،827،246 بلغت  �مل������ش��ي 

�ملدخرين  على  وزع��ت  �لتي  �لربح  �ش�يف  ن�شبة 

 ،2019 ق���درت ب��� 4،3 ب���مل��ئ��ة ع��ن �ل�����ش��ن��ة �مل���ل��ي��ة 

م�شري� �ىل �ن قيمة �لتمويات �مل�شرفية �لتي 

منتهية  و�إج���رة  مر�بحة  من  �ل�شندوق  قدمه� 

27 مليون دين�ر. ب�لتمليك بلغت 

ب�لعديد  ي��ق��وم  �ل�����ش��ن��دوق  �ن  ك���وري  وب���ني 

�لر��شي  وتنمية  و�مل�ش�ريع،  �ل�شتثم�ر�ت  من 

و�ل��ع��ق���ر�ت �ل��وق��ف��ي��ة ومت��وي��ل��ه���، و�ل��ت��ي تتفق 

�إىل ج�نب  �لإ���ش��ام��ي��ة،  �ل�����ش��ري��ع��ة  �أح��ك���م  م��ع 

خال  من  �لعق�ر�ت  و���ش��ر�ء  بيع  يف  �ل�شتثم�ر 

ب�لتمليك  �ملنتهية  و�لإج�رة  �ملر�بحة  متويات 

للمو�طنني، لفت� �إىل �أن �عد�د �ملدخرين لدى 

�شندوق �حلج بلغ 50 �لف مدخر تقريب�.

ح��ل��ول متويلية  ي��ق��دم  �ل�����ش��ن��دوق  �أن  و�ك���د 

متو�فقة مع �حك�م �ل�شريعة �ل�شامية بن�شب 

�أرب�������ح م��ن���ف�����ش��ة ومل����دد م���رن���ة، و�ن����ه مت �ق����ر�ر 

تخفي�ض ن�شبة �ملر�بحة �ملعمول به�، يف �لع��شر 

�لتمويات  جميع  على  �مل������ش��ي،  ح��زي��ر�ن  م��ن 

لنه�ية  وت�شتمر  ب�ملئة،   3،75 �لن�شبة  لت�شبح 

�ملو�طنني  على  للتخفيف  وذلك  �حل���يل،  �لع�م 

يف ظل �أزمة كورون�.

من  ب�شل�شلة  ي��ق��وم  �ل�����ش��ن��دوق  �إن  و�أ���ش���ف 

منه�   ،2021-2020 ع����م���ي  خ����ال  �مل�������ش����ري���ع 

�ل���ت���و����ش���ع يف م���ن���ح �ل���ت���م���وي���ات، ع����رب ج��م��ي��ع 

�ملنتج�ت �ملعمول به� ح�لي�، وطرح منتج جديد 

و�لعاج  �لتعليم  “متويل  �ملن�فع  ب�شر�ء  يتعلق 

�إىل  لل�شندوق،  جديدة  فروع  وفتح  و�ل�شفر”، 

�إىل  ب�لإ�ش�فة  ح�لي�،  �مل��وج��ودة  �ل��ف��روع  ج�نب 

�ل��ع��ق���ري وذل���ك من  رف��ع حمفظة �ل���ش��ت��ث��م���ر 

خال �ل�شعي لمتاك جممع جت�ري جديد يف 

ميتلك  �ل�شندوق  �ن  �ىل  لفت�  �ربد،  حم�فظة 

عم�ن  �لع��شمة  يف   3 منه�  جت�رية  جممع�ت   4

وجممع يف �لزرق�ء.

ميتلك  �ل�������ش���ن���دوق  �ن  �ىل  ك�����وري  و������ش�����ر 

يف  �ل���ت���ج����ري  �ل���ب���ح���ر  “�شوق  م�����ول  م�������ش���روع 

يف  ن��وع��ه  م��ن  �لأول  ي��ع��ت��رب  و�ل����ذي  �لعقبة”، 

مرت   1800 �جم�لية  مب�ش�حة  �ملح�فظة  ه��ذه 

�لعقبة  مدينة  تنمية  يف  وي�شهم  تقريب�،  مربع 

ي�ش�هم يف حل  �ن��ه  ك��م���  و���ش��ي���ح��ي���ً،  �ق��ت�����ش���دي���ً 

م�����ش��ك��ل��ة �ل��ف��ق��ر و�ل��ب��ط���ل��ة وت�����ش��غ��ي��ل �لي����دي 

�ل��ع���م��ل��ة، م��و���ش��ح��� �ن���ه م��ن �مل��ت��وق��ع �ن ي��ك��ون 

تقريب�،  ب�ملئة   18 ن�شبته  م���  �ل�شنوي  �ل��ع���ئ��د 

وذلك بح�شب �لدر��شة �ملعدة للم�شروع.

�ل���ع���دي���د  ل����دي����ه  �ل�������ش���ن���دوق  �أن  و�و������ش�����ح 

م��ن �مل�����ش���ري��ع حت��ت �ل��ت��ن��ف��ي��ذ، م��ن��ه��� �مل�����ش���رك��ة 

�لثنية  مبنطقة  �لكرك  حم�فظة  يف  �ملتن�ق�شة 

56 خم��زن���،  ل��ب��ن���ء جم��م��ع جت������ري، ي��ت�����ش��م��ن 

ومك�تب وق�ع�ت ملن��شب�ت �لفر�ح بتكلفة ت�شل 

مب�ش�حة  �لأوىل،  للمرحلة  دين�ر  �ألف   900 �إىل 

50 ب�ملئة  12000م��رت مربع، ��ش�فة �ىل متويل 

م���ن م�����ش��روع ���ش��ي���ح��ي وجم��م��ع ق����ع����ت بكلفة 

تقدر ب� 750 �ألف دين�ر يف حم�فظة مع�ن. وق�ل 

�مل�ش�ريع  ه���ذه  خ���ال  وم���ن  �حل���ج  ���ش��ن��دوق  �إن 

من  �لتي  �لت�شغيلية،  �لفر�ض  توفري  يف  ي�شهم 

�ع��د�د  وت�شغيل  �لبط�لة  من  �لتخفيف  �ش�أنه� 

كبرية من �ل�شب�ب من �بن�ء تلك �ملن�طق، حيث 

فر�شة   400 ب���  �لت�شغيلية  �لفر�ض  ع��دد  ي��ق��در 

عمل تقريب� وب�شكل مب��شر.

در�����ش����ت  �ج����رى  �ل�����ش��ن��دوق  �أن  �إىل  ول��ف��ت 

لتمويل �إن�ش�ء مبنى وز�رة �لزر�عة بكلفة ت�شل 

“�ل�شت�شن�ع”،  ب�شيغة  دي��ن���ر  مليون   12 �إىل 

�مل�شت�أجرة  �حلكومية  �ملب�ين  متويل  ج�نب  �إىل 

ب�شيغة �لج�رة �ملنتهية ب�لتمليك، بن�شب ع�ئد 

من��شب لت�شبح مملوكة للدولة، كم� مت متويل 

مقد�ره�  بكلفة  �ل��زك���ة  ل�شندوق  مبنى  ���ش��ر�ء 

ح����و�يل 700 �ل���ف دي��ن���ر و�ل����ذي ي��ت��ب��ع ل����وز�رة 

�ملنتهي  �لج�رة  برن�مج متويل  �لوق�ف �شمن 

ت�شديد  ب��ع��د  �مل��ب��ن��ى  ملكية  ل��ت��ع��ود  ب���ل��ت��م��ل��ي��ك، 

�لتمويل �ىل �شندوق �لزك�ة.

و�ف�������د ك�����وري ب�����ن �ل�������ش���ن���دوق م�����ش��ت��م��ر يف 

على  �ل��ن������ض  ت�شجيع  و�أه��م��ه���  �ه��د�ف��ه  حتقيق 

لتغطية  �ل�شغرية  �مل��ب���ل��غ  خ�شو�ش�  �لدخ�����ر، 

�ملو�طنني  لتمكني  �حل��ج  فري�شة  �أد�ء  نفق�ت 

نحو  و�لعمل  مبكر  �شن  يف  �لفري�شة  �د�ء  من 

�ل�شريعة  �أحك�م  �ل�شندوق وفق  �أمو�ل  ��شتثم�ر 

�إ�شه�م�  للمدخرين  �أرب���ح  وحتقيق  �ل�شامية 

�لتنمية �لجتم�عية و�لقت�ش�دية. يف 

و�ل��ت��م��وي��ات،  �ل���ش��ت��ث��م���ر�ت  ج���ن��ب  و�إىل 

ي��ت��وج��ه �ل�����ش��ن��دوق �إىل �ل��ت��ح��ول �لل��ك��رتوين، 

وذلك بربط �نظمته مع نظ�م “�إي فو�تريكم” 

ب���ه���دف ت���ق���دمي �خل����دم�����ت �لل���ك���رتون���ي���ة م��ن 

حلول  وتقدمي  �أق�ش�ط،  و�شد�د  وت�شييل  �دخ�ر 

عن  ف�شا  �مل��و�ط��ن��ني  ع��ل��ى  �لعملية  لت�شهيل 

�ململكة  خ����رج  و�مل��غ��رتب��ني  للمقيمني  �ت���ح��ت��ه��� 

و�حل���������ش����ول ع���ل���ى �خل����دم�����ت �ل���ت���ي ي��ق��دم��ه��� 

�ل�شندوق.

االنباط-عمان

ي��ق��وم �مل��ج��ل�����ض �لع��ل��ى ل��ل�����ش��ك���ن ب��ع��م��ل 3 

�ب��ح���ث، ت��ت��ن���ول ق�����ش���ي��� �ل��ن�����ش���ء و�ل��ف��ت��ي���ت 

�ل��اج��ئ���ت م��ن م��ن��ظ��ور �ل��ن��وع �لج��ت��م���ع��ي، 

و�ل��ت���أث��ري �مل��ت��ز�ي��د ل��ف��ريو���ض ك���ورون���� على 

ح���ي����ت���ه���ّن، ن��ت��ي��ج��ة ل��ن��ق�����ض �مل�������و�رد �مل���ل��ي��ة 

�لح��ت��ي���ج���ت  تغطية  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ّن  وع���دم 

�ل�ش��شية.

وذك����ر �مل��ج��ل�����ض يف ب��ي���ن �م�����ض �لرب���ع����ء، 

�ن �لأم���ي���ن���ة �ل��ع���م��ة ل��ل��م��ج��ل�����ض �ل��دك��ت��ورة 

ع��ب��ل��ة ع���م����وي ���ش���رك��ت �م�����ض �ل���ث���اث����ء، يف 

�ملهّددة:  “�لأرو�ح  بعنو�ن  �فرت��شية  ن��دوة 

�لجتم�عي  و�ل��ن��وع  �له�ش��شة  بني  �لعاقة 

�مل��ج��ل�����ض  ع��ق��ده���  �لع�مل”،  ج��ن��وب  دول  يف 

�ملر�أة يف �لأزم�ت طويلة  ب�لتع�ون مع مركز 

وج�معة  ��شكتلند�  غ��رب  ج���م��ع��ة  يف  �لأم���د 

�ل�شحية  للبحوث  �لع�ملية  و�ل�شبكة  �دن��ربة 

لاجئني.

�ل������ن������دوة، �إىل  ودع��������ت ع�����م������وي خ������ال 

ت�شت�شيف  �ل���ت���ي  �ل���ب���ل���د�ن  م���ع  �ل��ت�����ش���م��ن 

خ��شة  �ل��اج��ئ��ني،  م��ن  قي��شية  م�شتوي�ت 

يف ظ���ل �لأ�����ش����ر�ر �ل��و����ش��ع��ة ب���لق��ت�����ش���د�ت 

�ل��ن���ج��م��ة ع��ن ف��ريو���ض ك��ورون���، �ل��ت��ي تهدد 

حيث  �ملنطقة،  يف  �ل�شتقر�ر  زعزعة  بزي�دة 

متز�يدة  خم�طر  و�لفتي�ت  �لن�ش�ء  ت��و�ج��ه 

ب�����ش��ب��ب �ل���ن���زوح و�ن���ه���ي����ر ه��ي���ك��ل �حل��م���ي��ة 

و�لدعم.

ي�شهد  ح���ل��ي���ً  �ل���ع����مل  �أن  �ىل  و������ش�����رت 

�أُج��رب  حيث  م�شجلة،  ن��زوح  م�شتوي�ت  �أعلى 

�ل��ع���مل  ح���ول  �شخ�ض  م��ل��ي��ون  5ر79  ح���و�يل 

 ،2019 نه�ية ع�م  �لق�شرية مع  �لهجرة  على 

ن�زح  مليون  و7ر45  لج��ئ،  مليون   26 منهم 

ح�شب  جل��وء،  ط�لب  مليون  2ر4  و  د�خ��ل��ي���ً، 

�ح�����ش���ئ��ي���ت �مل��ف��و���ش��ي��ة �ل�����ش���م��ي��ة ل���اأمم 

�ملتحدة ل�شوؤون �لاجئني.

��شت�ش�فة  �لأك���ر  �ل��ب��ل��د�ن  �إن  و����ش���ف��ت 

مليون”،  “6ر3  ت���رك���ي����  ه�����ي  ل���اج���ئ���ني 

وب���ك�����ش��ت���ن  “8ر1مليون”،  وك���ول���وم���ب���ي���� 

مليون”،  “4ر1  و�وغ���ن���د�  “4ر1مليون”، 
�ل���دول  �أك���ر  و�أن  مليون”،  “1ر1  و�أمل���ن��ي��� 

�إف����ر�ز�ً ل��اج��ئ��ني، ه��ي: ���ش��وري���، وف��ن��زوي��ا، 

�ل�شود�ن ومي�من�ر. و�أفغ�ن�شت�ن، وجنوب 

و��شتعر�شت عم�وي خال �لندوة، ت�ريخ 

�ل����دول،  خم��ت��ل��ف  م���ن  �لأردن  �إىل  �ل��ل��ج��وء 

�خل��شة  �لدولية  و�ملو�ثيق  �لقو�نني  و�أب��رز 

ب�لاجئني، وحقوق �لاجئني على �مل�شتوى 

�لاجئني  ح��ق��وق  �أب���رز  �أن  مبينة  �ل����دويل، 

تتمثل يف عدم �إع�دتهم ق�شر�ً �إىل �أي بلد قد 

فيه لا�شطه�د. يتعر�شون 

م����ن ج��ه��ت��ه���، �أ������ش������رت رئ��ي�����ش��ة �ئ���ت���اف 

ملن�ه�شة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  م��ن  �ل��ربمل���ن��ي���ت 

�لعنف �شد �ملر�أة �لن�ئبة وف�ء بني م�شطفى 

ب�لع�مل  �ل��ربمل���ن��ي���ت  م��ن  ب���مل��ئ��ة   44 �أن  �إىل 

وذلك  و�لغت�ش�ب  ب�لقتل  تهديد�ت  تلقنّي 

وفق�ً لحت�د �لربمل�ين �لدويل.

�للو�تي  �لن�ش�ء  �إن  م�شطفى  بني  وق�لت 

بحقوق  �ملتعلقة  �لقو�نني  بتعديل  ُيط�لنّب 

ت�شويه  وحمات  فعل  ردود  يو�جهن  �مل��ر�أة، 

�ل��دول  تقوم  �أن  �شرورة  موؤكدة  ل�شمعتهّن، 

�تف�قي�ت  بو�شع  �ملتحدة  ب����لأمم  �لأع�����ش���ء 

دول�����ي�����ة مل���ك����ف���ح���ة �ل���ع���ن���ف ����ش���د �ل���ن�������ش����ء، 

�مل�ش�ركة  تدعم  �لتي  �مليز�ني�ت  وتخ�شي�ض 

�شندوق  هن�ك  يكون  و�أن  للمر�أة،  �ل�شي��شية 

ح����لت  �ل��ن�����ش���ء يف  مل�����ش���ع��دة  خ��������ض  دويل 

معينة.

و��ش�فت �إن �لئتاف ب�لتع�ون مع �ملعهد 

�ل���دمي���وق���ر�ط���ي �ل��وط��ن��ي، ���ش��ُي��ط��ل��ق خ��ال 

�لفرتة �لق�دمة دليًا حول �لعنف �شد �ملر�أة 

تعريف  يو�شح  و�لذي  �ل�شي��شية،  �حلي�ة  يف 

�ل��ع��ن��ف �ل�����ش��ي������ش��ي وخ�����ش���ئ�����ش��ه و�أ���ش��ك���ل��ه، 

للوق�ية  �لح���رت�زي���ة  و�لإج�����ر�ء�ت  و�آث�����ره، 

�ل�شورية  �لندوة، �لاجئة  منه. و��شت�ش�فت 

لل�شمود  مث�ل  قّدمت  �لتي  �أحمد،  بريف�ن 

�للجوء،  يف  �ل�شخ�شية  لق�شته�  مب�ش�ركته� 

و�ليون�ن  للبن�ن فرتكي�  �شوري�  وتنقّله� من 

�أمل�ني�، ومع�ن�ة �لاجئ�ت نتيجة لفتق�ر  ثم 

�إع�دة  من  لتمكينهّن  �ملعنوي  �لدعم  �شبك�ت 

بن�ء حي�تهّن يف دول �للجوء.

بنغاد�ض  �لندوة ممثلون عن  و�ش�رك يف 

ُيذكر  و�لنم�ش�.  و�ليون�ن  و�إيط�لي�  و�وغند� 

�أن �ملجل�ض ُيعّد ع�شو�ً ن�شط�ً يف �شبكة �أبح�ث 

يف  ت�أ�ش�شت  �ل��ت��ي  �لع�ملية  �ل��اج��ئ��ني  �شحة 

2019 يف ج���م��ع��ة �دن���ربة ب���ل��ت��ع���ون مع  ع���م 

�ل�شبكة  ��شكتلند�، حيث ج�ءت  ج�معة غرب 

��شتج�بة للح�جة ملع�جلة �لعو�قب �ل�شحية 

�أنف�شهم  يجدون  �لذين  للن�زحني  �خلطرية 

وع��دم  �حل����روب  ب�شبب  ك��اج��ئ��ني  يعي�شون 

�ل���ش��ت��ق��ر�ر �ل�����ش��ي������ش��ي و�ن��ت��ه���ك���ت ح��ق��وق 

�لبيئية. و�لعو�مل  �لن�ش�ن 

االنباط-عمان

و�لري�دة  �لرقمي  �لقت�ش�د  وز�رة  وقعت 

م��ذك��رة ت��ف���ه��م م��ع ���ش��رك��ة ����ش��رت�ت��ي��ج��ي���ت 

�ل��ت��ق��ن��ي��ة ل��ل�����ش��رق �لأو�����ش����ط مم��ث��ل ���ش��رك��ة 

�شيتم  ب������لأردن،  وير”  �أين  “�أوتومي�شن 
يف  �لروبوتي  للتميز  مركز  �إن�ش�ء  مبوجبه� 

�ل���وز�ر�ت  وت��دري��ب موظفي  �ل���وز�رة،  مبنى 

و�مل��وؤ���ش�����ش���ت �حل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى ت��ك��ن��ول��وج��ي��� 

من قبل مدربني  روبوتي�ً  �لإجر�ء�ت  �أمتتة 

�ل�شركة. خمت�شني من 

و�و����ش���ح���ت �ل���������وز�رة يف ب���ي����ن ���ش��ح��ف��ي 

�ل��ت��ف���ه��م �لتي  �م�����ض �لأرب���ع����ء، �ن م��ذك��رة 

�لوز�رة  قي�م  تت�شمن  بعد،  عن  توقيعه�  مت 

�حل��شوب  �أج��ه��زة  من  بعدد  �ملركز  بتجهيز 

ل���ت���ق���وم �ل�������ش���رك���ة ب��ت��ن�����ش��ي��ب ن���ظ����م �أمت���ت���ة 

�لإجر�ء�ت روبوتي�ً على �لأجهزة.

�مل��ذك��رة وزي���ر �لق��ت�����ش���د �لرقمي  ووق���ع 

و�ملدير  �لغر�يبة،  مثنى  �ملهند�ض  و�ل��ري���دة 

�لتنفيذي لل�شركة �ملهند�ض فر��ض �شعيف�ن.

�أن ه���ذه �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي���  و�أك����د �ل��غ��ر�ي��ب��ة 

تقوم بتوفري �لوقت و�جلهد على �ملوظفني 

�أع��م���ل م��ت��ك��ررة حتد  ُي��ط��ل��ب منهم  �ل��ذي��ن 

م���ن ت��ط��ور �أد�ئ���ه���م �ل��وظ��ي��ف��ي، م���ن خ��ال 

ل��اإج��ر�ء�ت  ح��شوبية  ب���أمت��ت��ة  ��شتبد�له� 

بحيث تنجز ب�شكل �آيل.

ب��ت��ج��رب��ة  ���ش��ت��ق��وم  �ل�������وز�رة  �إن  و�����ش����ف 

ت��ل��ك �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� �أول م��ن خ���ال �أمت��ت��ة 

ل��ي��ت��م تعميم  �إج���ر�ء�ت���ه���� روب���وت���ي����ً،  �إح����دى 

ت��ل��ك �ل��ت��ج��رب��ة لح��ق���ً ع��ل��ى �ل��ق��ط���ع �ل��ع���م 

لا�شتف�دة �لق�شوى من هذه �لتكنولوجي�، 

م�شري� �ىل وجود توجه و��شح من �ملنظم�ت 

و�مل���وؤ����ش�������ش����ت ح����ول �ل���ع����مل ل��ت��ط��ب��ي��ق ه��ذه 

�لتقني�ت لأمتتة �إجر�ء�ت �لعمل يف دو�ئره� 

�لع�مة.

م���ن ج��ه��ت��ه، ب���ني �مل��ه��ن��د���ض ���ش��ع��ي��ف���ن �أن 

ه��ذ� �مل��رك��ز �ل��ري���دي �لأول م��ن ن��وع��ه على 

م�����ش��ت��وى �مل��ن��ط��ق��ة، ���ش��ي��ك��ون م��ق��ر� ل��ت���أه��ي��ل 

�مله�ر�ت  لكت�ش�ب  �لع�م  �لقط�ع  موؤ�ش�ش�ت 

�لذك�ء �ل�شطن�عي. �ملطلوبة لتوظيف 

م����ن ج����ن���ب���ه، ق������ل �ل���ن����ئ���ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

�لأو���ش��ط  و�ل�����ش��رق  �لهند  ملنطقة  للرئي�ض 

وير”  �أين  “�أوتومي�شن  ل�شركة  و�أف��ري��ق��ي��� 

�شتتيح  �ل�����ش��ر�ك��ة  ه����ذه  �إن  ���ش��ي��ث،  م��ي��ان 

ل���اأمت���ت���ة �ل���رب���وت���ي���ة �ل����و�����ش����ول مل��وظ��ف��ي 

ب�جل�معة  �لتدري�ض  هيئة  و�ع�ش�ء  �لوز�رة، 

و�ل���ط���اب م��� ���ش��ي��و���ش��ع �ن��ت�����ش���ر �لمت��ت��ة يف 

�ملنطقة.

االنباط-عمان 

�لأردن��ي��ة  �لأمل���ن��ي��ة  �جل���م��ع��ة  رئي�شة  بحثت 

�لأ����ش���ت����ذ �ل���دك���ت���ورة م���ن����ر ف���ي��������ض و�مل���دي���رة 

�لأردن  م��رك��ز  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة جل��م��ع��ي��ة �حل�����ش��ني 

�شبل  حن�،  �أب��و  �آين  �ل�ش�مل  و�ل��دم��ج  للتدريب 

كموؤ�ش�شة  �جل���م��ع��ة  ب��ني  و�لت�شبيك  �ل��ت��ع���ون 

غري  كمنظمة  و�جل��م��ع��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة  تعليمية 

حكومية متخ�ش�شة بذوي �لإع�قة.

�أن  �ىل  �ل���ل���ق����ء  خ�����ال  ف���ي��������ض  و�أ������ش������رت 

�جل���م��ع��ة ك��م��وؤ���ش�����ش��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ت���ق���دم ب��ر�م��ج 

ت��دري��ب��ي��ة وت���أه��ي��ل��ي��ه ت��ع��ن��ى ب��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ش��ب���ب 

�ل�شت�ش�ر�ت  مركز  خال  من  �ملجتمع  وخدمة 

و�ل�شحن  �لإد�رة  �ملنوعة يف  ودور�ته  و�لتدريب 

ومكتب   ، وغريه�  و�للغ�ت  �للوج�شتي  و�لدعم 

�مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي وب��رن���م��ج �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل�����ش��وري 

�لأردين  لل�شب�ب  �لفر�شة  يتيح  �ل��ذي  �لأردين 

�لأق�����ل ح��ظ��� ل���ش��ت��ك��م���ل ت��ع��ل��ي��م��ه��م �جل���م��ع��ي 

،�إ���ش���ف��ة �ىل م��رك��ز �ل��ت��دري��ب �ل��ب�����ش��ري �ل��ذي 

ُيعنى ب�لأ�شخ��ض من ذوي �لإع�ق�ت �لب�شرية.

�حل�شني  جمعية  �أن  حن�  �أك���دت  جهته�  م��ن 

و�ل��ت��ي ت��رت�أ���ش��ه��� ���ش��م��و �لأم�����رية م���ج��دة رع��د 

م��ع �جل���م��ع��ة  ف���ع��ل��ة  ���ش��ر�ك��ة  ب��ن���ء  تتطلع �ىل 

�لت�أهيل  و�إع����دة  و�لتدريب  �لدمج  جم���لت  يف 

ل���ذوي �لإع���ق��ة و�إج����ر�ء �ل��در����ش���ت و�لأب��ح���ث 

يف  فع�ل  �شريك  �جلمعية  تعد  حيث  �مل�شرتكة 

خدمة �أبن�ء �ملجتمع من ذوي �لإع�قة ب�لتع�ون 

م���ع �جل���ه����ت �ل��ر���ش��م��ي��ة يف �ل��ق��ط���ع��ني �ل��ع���م 

و�خل��ض. 

 1971 ع�����م  ت���أ���ش�����ش��ت  �جل��م��ع��ي��ة  �أن  ي���ذك���ر 

ع��ن��دم��� ب����د�أت خ��دم���ت��ه��� مل�����ش���ع��دة دور �لأي��ت���م 

�إىل  �حل�جة  �أدرك��ت  ثم  �حلكومة  تديره�  �لتي 

مع�جلة نق�ض �خلدم�ت لأولئك �لذين يع�نون 

م���ن حت���دي����ت ج�����ش��دي��ة م��ث��ل ت���ق���دمي ب��ر�م��ج 

و�إع����دة  و�ل��ت���أه��ي��ل  و�ل��ت��دري��ب  �ل��د�م��ج  �لتعليم 

�لأجهزة  مركز  و�إن�ش�ء  �لإع�قة  لذوي  �لت�أهيل 

�ل��ط��ب��ي��ة و�لأط�������ر�ف �لإ���ش��ط��ن���ع��ي��ة وم�����ش��غ��ل 

�لبيئية. للتعديات 

 العقبة للسكك الحديدية: حقوق 
موظفي الشركة مصونة

 مشاركون ببرنامج أردننا جنة 
يعرضون لتجاربهم في عجلون

 قيمة موجودات صندوق الحج 175 مليون 

األعلى للسكان: 3 أبحاث عن الالجئات من منظور النوع االجتماعي وتأثير كورونا عليهن

 بحث سبل التعاون بين الجامعة األلمانية األردنية وجمعية الحسين

 إنشاء مركز للتميز الروبوتي في وزارة االقتصاد الرقمي 
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خطاباته  من  العديد  يف  وردت  التي  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  وروؤي��ة  لتطلعات  تنفيذاً 

ال�شامية ور�شائله امللكية والأوراق النقا�شية حول البتكار والإبداع والتميز.

الزراعية  للبحوث  الوطني  املركز  اأطلقها  التي  ال��زراع��ي(  البتكار  )حا�شنة  مبادرة  تاأتي 

التنمية  يف  وت�شاهم  الوطني  القت�شاد  تعزز  حقيقية  مل�شاريع  الريادية  الأفكار  حتويل  بهدف 

امل�شتدامة.

اإذ  الزراعية،  واملعرفة  العلم  ن�شر  يف  للمركز  والهام  احليوي  للدور  نتاجاً  احلا�شنة  وُتعد 

عدم  ظل  يف  خا�شًة  متميزة،  جناح  ق�ش�ص  واإيجاد  البتكارية  ال�شباب  اأفكار  رعاية  يف  ت�شاهم 

وجود اأي حا�شنة ابتكار زراعي يف اململكة.

اإيجاد فر�ص عمل جديدة يف القطاع  )حا�شنة البتكار الزراعي( جاءت مل�شاعدة ال�شباب يف 

القت�شاد  وتعزيز  التنمية،  يف  ت�شاهم  حقيقية  مل�شاريع  الريادية  اأفكارهم  وحتويل  ال��زراع��ي، 

الأف��ك��ار  اأ�شحاب  ت�شاعد  اأن��ه��ا  كما  القطاع.  ه��ذا  يف  والب��ت��ك��ار  ال��ري��ادة  ثقافة  ون�شر  الوطني، 

وحتمي  حتفظ  مثلما  �شاملة،  ب�شورة  تقدميها  من  ليتمكنوا  اأفكارهم  بلورة  على  الريادية 

حقوق امللكية الفكرية لهم. لتحقق النتيجة يف توظيف نتائج البحث العلمي والبتكارات على 

�شكل م�شاريع قادرة على التحول اإىل الإنتاج.

وتنمية  ب��ن��اء  ت�شجيع  ع��ر  الق��ت�����ش��ادي،  الن�شيج  تنمية  يف  ب����ارزاً  دوراً  حت��ق��ق  احل��ا���ش��ن��ة 

امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة، وتنمية املجتمع املحلي، ودعم التنمية القت�شادية والزراعية 

واأمنهم  معي�شتهم  ظ��روف  وحت�شني  امل��زارع��ني  م��ه��ارات  تطوير  يف  وت�شاهم   والتكنولوجية. 

الرياديني واملبدعني  تاأهيل  ا�شتملت على  امل�شتهدفة  الغذائي من خالل برامج تدريب للفئات 

الأ�شواق  يف  املناف�شة  على  قادرين  لي�شبحوا  العمل  بيئة  وتوفري  ورعايتهم  اأفكارهم  واإن�شاج 

اىل  بالإ�شافة  الأردين  البتكار  قيم  لتعزيز  ال�شطناعي  الذكاء  مع  الزراعي  البتكار  ربط  و 

وا�شتدامة  املبادرة.  جمال  �شمن  )اإنتاجية/خدمية(  الزراعية  امل�شروعات  اإقامة  يف  امل�شاهمة 

امل�شاريع البتكارية �شمن اخلطة الزمنية للم�شروع.

كما تقدم احلا�شنة حزمة متكاملة من ال�شت�شارات الفنية والدعم اللوج�شتي للم�شروعات 

والتطوير  البحث  برامج  وت�شتفيد من  اإقامتها  التكنولوجية اجلديدة خالل فرتة  البتكارية 

القائمة يف املركز، وت�شاعد احلا�شنة اأي�شاً بع�ص الهيئات العلمية، خا�شة املوؤ�ش�شات احلكومية 

واأهم  اأبحاثهم  وعر�ص  ت�شويق  طريق  عن  وذلك  والإقليمية  املحلية  ال�شتثمارات  اجتذاب  يف 

التطبيقات امل�شتحدثة لديهم مع الرتكيز على القيمة امل�شافة.

مبادرة املركز الوطني للبحوث الزراعية يف اإطالق )حا�شنة البتكار الزراعي( هي ترجمة 

باأن  الإمي��ان  كل  اأوؤم��ن  “اإنني   : قال  عندما  احل�شني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  لر�شالة 

اأ�شمى  ويبلغ  ويتفوق  ينجح  واأن  ويبدع،  يتعلم  اأن  من  التي متكّنه  الفر�شة  ي�شتحق  اأردين  كل 

املراتب، ويطمح دوًما اإىل التميز والإجناز، ويرنو اأبًدا اإىل العلياء.”

نرفع ال�شكر والتقدير اإىل مدير عام املركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد ، 

ومدير وحدة حماية امللكية الفكرية املهند�ص عمار حرت واىل النخبة من اأبناء الوطن اع�شاء 

جلنة التخطيط واملتابعة والتن�شيق يف )حا�شنة البتكار الزراعي ( ، وكافة الن�شامى العاملني 

اهتمام  حمط  املركز  اأ�شبح  حيث  ال��زراع��ي  العلمي  البحث  جم��ال  يف  جهودهم  على  املركز  يف 

العديد من الدول يف خمتلف اأرجاء العامل .

سامر نايف عبد الدايم

 حاضنة االبتكار الزراعي .. 
والرؤية الملكية السامية »عيدية« المواطن.. رفع اسعار المحروقات!!

 مركز الملك عبداهلل العالمي للحوار يشارك في اللقاء التشاوري اإلقليمي ألمريكا الالتينية 

 الجمارك تحبط تهريب سيارة 
محملة باكسسورات اجهزة خلوية

 الشوبكي: رفع أسعار المشتقات النفطية في نهاية الشهر الجاري

االنباط-عمان 

ي���ب���دو ان اجل���ه���ات امل��خ��ت�����ش��ة ل ت��رتك 

او عيدا ال وت��رتك ذك��رى وغالبا  منا�شبة 

“غري �شعيدة” لدى املواطنني، حيث ت�شري 
حكوميا  توجها  هناك  ان  اىل  التقديرات 

اىل رفع ا�شعار املحروقات يف اول ايام عيدل 

ال�شحى املبارك. 

وب��ه��ذا ال�����ش��دد، ق���ال اخل��ب��ري يف ال�����ش��اأن 

النفطي عامر ال�شوبكي اإن احلكومة تتجه 

يف نهاية �شهر متوز احلايل الذي ي�شادف 

اول يوم من اأيام عيد ال�شحى املبارك، اىل 

النفطية  امل�شتقات  ان��واع  جميع  �شعر  رف��ع 

بن�شب ترتاوح بني 1-4%.

وا�شاف اأنه من املتوقع اأن يكون الرتفاع 

والكاز  ال�شولر  مادتي  ن�شيب  من  الك��ر 

بواقع قر�شني لكل لرت، اما البنزين اوكتان 

والبنزين اوكتان 95 ف�شريتفع قر�شا   90
واحدا فقط لكل لرت.

وب���ني ال�����ش��وب��ك��ي اأن الأ�����ش����واق ال��ع��امل��ي��ة 

يف  النفط  بيع  �شعر  على  تذبذبات  �شجلت 

الرتفاع  اأن  اإل  والج��ل��ة،  املبا�شرة  العقود 

�شعر  اأكرث و�شوحاً، فقد و�شل معدل  كان 

خ���ام ب��رن��ت يف ���ش��ه��ر مت���وز احل����ايل وحتى 

للرميل  دولرا   43.3 اىل  )ام�ص(  اليوم 

�شهر  م��ع��دل  ع���ن   8% ب��ن�����ش��ب��ة  م��رت��ف��ع��اً 

40 دولرا للرميل،  حزيران املا�شي عند 

نتيجة عوامل عدة اثرت على الطلب منها 

ب�شكل  العاملي  القت�شاد  على  يظهر  تعايف 

ت��دري��ج��ي، وات��ف��اق اوروب����ي لتخفيز ودع��م 

دول املجموعة الوروبية املت�شررة، والمال 

العاملية املتزايدة بلقاح لفريو�ص كورونا، 

العر�ص  على  اث��رت  ع��وام��ل  اىل  ا�شافة 

القادم  ال�شهر  ب��داي��ة  �شينفذ  ق��رار  اب��رزه��ا 

يف تقلي�ص تخفي�شات النتاج يف جمموعة 

9.6 مليون برميل يومياً اىل  اوب��ك+ من 

دول  عدة  التزام  عدا  برميل،  مليون   7.7
انتاجية ا�شافية  داخل املجموعة بح�ش�ص 

لتعوي�ص ما فاتها من التزام، م�شتدركا، ال 

زال��ت موجودة ومتنع  ما  الكبح  عوامل  ان 

ا���ش��ع��ار ال��ن��ف��ط م��ن الرت���ف���اع ك��امل��خ��زون��ات 

زال����ت ع��ن��د م�شتويات  م���ا  ال��ت��ي  ال��ن��ف��ط��ي��ة 

م��رت��ف��ع��ة وخ��ا���ش��ة يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، 

وع����وام����ل اخ�����رى اه��م��ه��ا ازدي�������اد ان��ت�����ش��ار 

ف���ريو����ص ك����ورون����ا امل�����ش��ت��ج��د يف ال���ولي���ات 

امل��ت��ح��دة ودول اخ���رى وال��ق��ل��ق م��ن موجة 

ثانية قد تدخل العامل يف موجات متتالية 

من الركود القت�شادي.

متوز  ب��داي��ة  يف  احلكومة  اج��رت   وكانت 

امل�شتقات  ا�شعار  الثاين على  الرفع  احلايل 

ال��ن��ف��ط��ي��ة، م��ن��ذ ب���داي���ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا 

وانهيار ا�شعار النفط، وكان الرتفاع بن�شب 

%13-6 ح��ي��ث مت رف��ع  ت����رتاوح م��ا ب��ني 

�شعر البنزين )95( 55فل�ص/لرتلي�شبح 

ال��ب��ن��زي��ن  ���ش��ع��ر  ورف����ع  875فل�ص/لرت، 
)90( 55 فل�ص/لرت لي�شبح 655فل�ص/

لرت، ورفع �شعر الكاز وال�شولر 55فل�ص/

تقرر  ك��م��ا  465فل�ص/لرت،  لي�شبح  ل��رت 

اإب����ق����اء ق��ي��م��ة ف����رق ال����وق����ود ع��ل��ى ف���ات���ورة 

بيع  �شعر  تثبيت  ومت  �شفر،  عند  الكهرباء 
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دنانري لال�شطوانة.

االنباط-عمان

ال�شيا�شات  ال��دي��ن��ي��ة و���ش��ان��ع��و  ال��ق��ي��ادات  ال��ث��الث��اء  اج��ت��م��ع 

واخلراء من اأمريكا الالتينية يف اللقاء الت�شاوري الإقليمي 

ملناق�شة  )اإنرتنت(؛  العاملية  املعلومات  �شبكة  الفرتا�شي عر 

تعزيز  من  الدينية  واملوؤ�ش�شات  القيادات  لأ�شوات  ميكن  كيف 

ردة الفعل الإقليمية جلائحة كورونا)كوفيد19-(، يف اأمريكا 

املنظمة  اجلهات  جتريها  التي  امل�شاورات،  اإط��ار  يف  الالتينية، 

ق��ادة  قمة  عقد  قبيل  تنظيمه  امل��زم��ع  الدينية  القيم  ملنتدى 

جمموعة الع�شرين يف الريا�ص يف اأكتوبر املقبل، وهي: مركز 

املتحدة  الأمم  حت��ال��ف   ،  )KAICIID( ال��ع��امل��ي  احل����وار 

الع�شرين  جمموعة  )UNAOC(؛ومنتدى  للح�شارات 

ل���الأدي���ان وال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ملتابعة م��ب��ادرة خ���ادم احل��رم��ني 

التي تربط  والثقافات،  الأدي��ان  اأتباع  للحوار بني  ال�شريفني  

حول  مب�شاورات  العامل  اأنحاء  جميع  من  الدينية  املجتمعات 

مو�شوعات وق�شايا، ترتاوح من تاأثري اجلائحة اإىل احلوكمة 

والدين، وكذلك التحديات الجتماعية والقت�شادية وحماية 

ال��ب��ي��ئ��ة؛ واق����رتاح ق��ائ��م��ة م��ن ال��ت��و���ش��ي��ات ال��ت��ي �شيتم رفعها 

الع�شرين  جمموعة  قمة  �شيح�شرون  الذين  العامل  لقيادات 

املقرر عقدها يف الريا�ص يف �شهر نوفمر.

الفرتا�شي  الت�شاوري  اللقاء  عقد  �شبب  ع��ن  حديثه  ويف 

العام  الأم��ني  نائب  اأو���ش��ح  الالتينية،  اأمريكا  على  بالرتكيز 

ملركز احلوار العاملي ال�شفري الفارو البا�شيتي، اأن اأزمة كورونا 

تعيد تركيز جهود الأجندة العاملية؛ اإيذاًنا باأنه قد حان وقت 

احلوار حتى يتمكن الأفراد والقيادات واملوؤ�ش�شات الدينية من 

عدم  اأوج��ه  ومعاجلة  اجلائحة،  �شببتها  التي  املعاناة  تخفيف 

امل�شاواة النظامية التي ك�شفت عنها.

اإط���الق ح���وارات  اإىل  ال���دول واحل��ك��وم��ات  البا�شيتي،  ودع���ا 

وذلك  العتبار،  يف  واأخذها  الدينية،  واملوؤ�ش�شات  القيادات  مع 

التعاي�ص  وتعزيز  ال�شالم  لبناء  ال�شيا�شات  �شانعي  مل�شاندة 

والكراهية  العنف  على  التحري�ص  ومكافحة  عليه  واملحافظة 

تاريخ  لديها  الالتينية  اأمريكا  اأن  على  م�شدًدا  العامل،  ح��ول 

ا�شتمرار  م��ن  ب��د  الأدي����ان ول  اأت��ب��اع  ب��ني  التعاي�ص  م��ن  طويل 

و�شانعي  الدينية  املجتمعات  �شعيد  على  وت��ع��زي��زه  احل���وار 

ال�شيا�شات.

وقد اعتمد الجتماع على دعم عدد من املنظمات الدينية 

الأيبريية  العامة  الأم��ان��ة  ذل��ك  يف  مبا  الالتينية،  اأمريكا  يف 

الدينية،  للحرية  الالتينية  اأمريكا  الأمريكية، وكون�شورتيوم 

واأديان ال�شالم يف اأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 

واملجل�شالأرجنتيني  الالتينية،  اأمريكا  يف  اليهودي  واملوؤمتر 

للعدالة  الوطنية  واللجنة   ،)CALIR( الدينية  للحرية 

اجلمعيات  ووف��د  الأرجنتيني  الأ�شقفي  امل��وؤمت��ر  يف  وال�شالم 

...)DAIA( الأرجنتينية الإ�شرائيلية

لالأمانة  ال��ع��ام  الأم���ني  جرين�شان،  ربيكا  ب��دوره��ا  واأك����دت 

الالتينية  اأم��ري��ك��ا  اأن  ع��ل��ى  الأم��ري��ك��ي��ة  الإي���ب���ريي���ة  ال��ع��ام��ة 

منطقة ذات حتديات اجتماعية واقت�شادية هائلة حيث تلعب 

واحلوار  التعاي�ص  حتقيق  يف  اأ�شا�شًيا  دوًرا  الدينية  املجتمعات 

وامل�شاواة الجتماعية، واأن نقل تلك التجربة القيمة والغنية 

اإىل قادة جمموعة الع�شرين اأمر ذات اأهمية كبرية.

الالتينية  لأمريكا  الإقليمي  الت�شاوري  اللقاء  عقد  وياأتي 

يف اأعقاب اجتماعني اإقليميني اآخرين، �شمال اأوروبا واملنطقة 

ال�شيا�شات  و�شانعو  الدينية  القيادات  ناق�ص  حيث  العربية، 

واخل������راء ق�����ش��اي��ا م��ه��م��ة م��ل��ه��م��ة، م��ث��ل: ت��ع��زي��ز ال��ت��م��ا���ش��ك 

الج��ت��م��اع��ي وال��ت��ع��اي�����ص ال�����ش��ل��م��ي، وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة، وت��ع��زي��ز 

املواطنة امل�شرتكة، واأهمية احلوار، وحماية الأقليات ومكافحة 

خطاب الكراهية

االنباط-عمان

�شرح الناطق العالمي لدائرة اجلمارك 

م��دي��ري��ة مكافحة  ال��ع��ام��ل��ة يف  ال���ك���وادر  ان 

�شيارة حمملة  التهريب متكنوا من �شبط 

ب��اك�����ش�����ش��وارات اج���ه���زة خ��ل��وي��ة)���ش��م��اع��ات، 

����ش���واح���ن،ك���ف���رات( يف م��ن��ط��ق��ة امل���وج���ب مت 

“مبادة  حمملة  ك��ان��ت  ح��ي��ث   بها  ال�شتباه 

املهربات  لخفاء  وذل��ك  امللوخية” للتمويه 

واي�شالها لل�شوق املحلي.

واأ�شاف الناطق العالمي انه على الفور 

بامل�شبوطات  ا���ش��ويل  حم�شر  تنظيم  مت 

ا�شتيفاء  ال�����ش��ي��ارة حل���ني  ع��ل��ى  وال��ت��ح��ف��ظ 

ال���ر����ش���وم وال���غ���رام���ات اجل��م��رك��ي��ة وات��خ��اذ 

الجراء القانوين بحق املهرب.

 المياه: ضبط اعتداء جديد على ناقل 
الديسي بالمراقبة الجوية 

 التربية توضح بشأن طلبة البرامج 
الدولية بامتحان التوجيهي

االنباط-عمان

م�����ش��اء  وال��������ري  امل����ي����اه  وزارة  ���ش��ب��ط��ت 

الثالثاء، اعتداء جديدا خالل ال�24 �شاعة 

املا�شية، على ناقل مياه الدي�شي من خالل 

عمليات تكنولوجيا املراقبة اجلوية عن بعد، 

بالتن�شيق مع مركز امللك عبد اهلل للت�شميم 

والتطوير “كادبي”.

وق��ال��ت ال����وزارة يف ب��ي��ان ام�����ص الأرب��ع��اء، 

ا���ش��ت��ه��دف  ب��ال��ن��اق��ل  ال��ع��اب��ث  ال�����ش��خ�����ص  اإن 

امل��وج��ودة على اخل��ط يف منطقة  ال��ه��واي��ات 

نفذت  كما  اجل��ف��ر،  م��ن  بالقرب  �شحراوية 

بالتعاون مع مديرية المن العام من خالل 

ل�شبط  حملة  وال�شيطرة،  العمليات  مركز 

العام  للمدعي  واحالته  املوقع  يف  ال�شخ�ص 

لتخاذ املقت�شى القانوين بحقه.

املراقبة  تكنولوجيا  عمليات  ان  وا�شافت 

اجلوية التي تنفذها الوزارة عن بعد ك�شفت 

م�شاء اأم�ص الثالثاء، توقف �شهريج بالقرب 

م���ن اح����د ال���ه���واي���ات ع��ل��ى اخل�����ط، وخ����روج 

امل��ي��اه بطرق  وف��ت��ح  ب��ال��ه��واي��ة،  �شخ�ص عبث 

غ��ري م��ع��ه��ودة، ح��ي��ث ب���داأ ت�����ش��رب امل��ي��اه اىل 

داخل غرفة املنهل، للبدء بتعبئة ال�شهريج.

وا����ش���ارت اىل ان��ه��ا وق����وة اأم��ن��ي��ة داه��م��ت 

العمر  م��ن  ي��ب��ل��غ  �شخ�ص  و���ش��ب��ط��ت  امل��وق��ع 

45 عاما، وحجزت ال�شهريج واودعتهم اىل 
العام  امل��دع��ي  اىل  لإحالتهم  الم��ن��ي  امل��رك��ز 

لتخاذ الجراءات القانونية باملقت�شى.

وا����ش���ادت ال�����وزارة ب��ال��دع��م ال��ك��ب��ري ال��ذي 

الكوادر  وكافة  العام  الم��ن  مديرية  تقدمه 

ال����درك وال��ب��ادي��ة امللكية  الم��ن��ي��ة يف ق���وات 

على  املعتدين  ل�شبط  ال�شريعة  ومتابعتهم 

هذه املنظومة الوطنية الهامة.

االنباط-عمان

قال مدير ادارة المتحانات والختبارات 

اإن  ح��م��اد،  علي  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف 

طلبة ال���رام���ج الأج��ن��ب��ي��ة ي��ت��ق��دم��ون ع���ادًة 

الأردن،  وتاريخ  الإ�شالمية،  الرتبية  ملباحث 

طلبة  معاملة  وي��ع��ام��ل��ون  ال��ع��رب��ي��ة  وال��ل��غ��ة 

متطلبات  ل���ش��ت��ك��م��ال  اخل��ا���ش��ة  ال���درا����ش���ة 

احل�شول على معادلة �شهاداتهم.

اإدارة  ان  الأرب�����ع�����اء،  ام�������ص  ح���م���اد  وب����ني 

ه��وؤلء  �شتعامل  والخ��ت��ب��ارات  الم��ت��ح��ان��ات 

وذلك  النظاميني،  الطلبة  معاملة  الطلبة 

امتحانية  ف��ق��رات  اأرب���ع  اآخ��ر  احت�شاب  بعدم 

م��ن ام��ت��ح��ان ت��اري��خ الأردن ال���ذي ت��ق��دم له 

الثالثاء، موؤكدا  اأم�ص  التوجيهي يوم  طلبة 

الطلبة  معاملة  معاملتهم  اي�شا  �شيتم  ان��ه 

ال��ن��ظ��ام��ي��ني يف ام���ت���ح���ان م��ب��ح��ث ال��رتب��ي��ة 

الإ�شالمية املنوي عقده يوم غد اخلمي�ص.

واو�شح ان هوؤلء الطلبة اعتروا اأنف�شهم 

ن��ظ��ام��ي��ني، ب��ع��د ان در���ش��وا ه���ذه امل��ب��اح��ث يف 

م��دار���ش��ه��م خ���الل ال��ع��ام ال��درا���ش��ي دون ان 

وزارة  تعامل  ح��ول  قبلها  من  تنبيههم  يتم 

الرتبية والتعليم معهم يف املباحث الثالثة.

االنباط-عمان

يف  ال�شري  والتوفيق  والو�شاطة  الإ�شالح  مديرية  جنحت 

ال�شرعية  املحاكم  مكاتبها يف  خ��الل  الق�شاة من  قا�شي  دائ��رة 

لل�شلح  اأ���ش��رة   2168 باإي�شال  امل��ح��اف��ظ��ات،  بجميع  املنت�شرة 

التام ومل �شملها وا�شقاط جميع الق�شايا املرفوعة بحقها، دون 

اأي اتفاقية او م�شتند �شادر عن مكاتب الإ�شالح،  احلاجة اىل 

وذلك من اأ�شل 18530 حالة نظرتها املكاتب خالل الن�شف 

الأول من العام احلايل، وبن�شبة ت�شل اىل نحو 11 باملئة.

وقال مدير املديرية الدكتور �شالح ال�شويات ام�ص الربعاء، 

اإن عدد اتفاقيات ال�شلح التام التي �شدرت عن مكاتب الإ�شالح 

بلغت 7521 اتفاقية، وبن�شبة 52 باملئة، من اجمايل احلالت 

هذه  واأث��ر  فعالية  على  م�شجعة  ن�شبة  اأنها  اإىل  املنظورة، لفتا 

املكاتب يف تغليب حل النزاعات بالطرق الودية والطرق البديلة 

للتقا�شي و�شول اىل �شون خ�شو�شية ال�شر وتوفريا للجهد 

واملال.

واأ�����ش����ار اإىل ان م��ك��ات��ب الإ�����ش����الح ال����ش���ري ت���ق���دم خ��دم��ة 

ال�شت�شارات ال�شرية لطالبيها، وقد بلغت 1055 ا�شت�شارة، من 

�شمن احل��الت املنظورة، اإىل جانب ا�شتقبالها ل� 2763 حالة 

ذاتية دون مرورها بت�شجيل دعاوى لدى املحاكم.

وبني اأن الهدف املرجو من مكاتب ال�شالح هو خف�ص حالت 

الطالق التي ت��وؤدي اىل التفكك الأ�شري وحماية الأطفال من 

الآثار ال�شلبية للنزاعات الأ�شرية، واإي�شال الأطراف اإىل حلول 

ر�شائية ودية، اإىل جانب انهاء كل النقاط املتعلقة ب�شاأن الأ�شرة 

من كالنفقات واحل�شانات والطالق وما يتبعه من مهر ونفقة.

واو���ش��ح اأن ال��ه��دف الأ���ش��م��ى م��ن م��ك��ات��ب ال���ش��الح ه��و مل 

بالرتا�شي  وذل��ك  بحقها،  الق�شايا  كل  واإ�شقاط  الأ���ش��رة  �شمل 

وبدون اتفاقية مكتوبة للتنفيذ، اأو ال�شلح باتفاقية وهو اإي�شال 

وت�شجيل  ال��ن��زاع  بالرتا�شي على مو�شوع  الأط���راف حلل ودي 

اتفاق خطي موقع من جميع الأطراف ومن رئي�ص املكتب، ويتم 

ت�شديقه من املحكمة.

واكد اأن التفاق اخلطي امل�شجل، ي�شبح �شندا تنفيذيا وحكما 

مكت�شبا للدرجة القطعية، ل يحتاج اإىل ا�شتئناف او حمكمة عليا 

وقابال للتنفيذ مبا�شرة دون املرور باأي اإجراءات ق�شائية اأخرى، 

ويف ذلك توفري للجهد والكلف والأعباء املادية، وتخفيف العبء 

على املحاكم.

اإىل  تعاد  ال��دع��وى  اأن  ال�شويات  ال�شلح، بني  تعذر  ح��ال  ويف 

املحكمة اذا كانت م�شجلة، اأو يوجه الأطراف للجوء اإىل املحكمة 

ا�شتيفاء  يتم  ان��ه ل  اإىل  منها، لف��ت��ا  تكن حم��ول��ة  ح��ال مل  يف 

ر�شوم اإذا كانت الق�شية م�شجلة لأنها مدفوعة م�شبقا، ويف حال 

رغبتهم بت�شجيل اتفاقية ومل حتول من املحكمة يتم ا�شتيفاء 

مل�شلك  ت�شجيعا  وذل���ك  فقط،  املحكمة  يف  امل��ق��رر  الر�شم  ن�شف 

ال��ودي��ة البديلة للتقا�شي. وا���ش��ار اىل وج��ود ح��الت ل  الطرق 

تنتهي بحلول من خالل املكاتب ال�شرية، معلال ذلك بطبيعة 

ت��ع��اون��ه��م، اىل ج��ان��ب رف�ص  الف����راد وم���دى  ل���دى  ال�شتجابة 

البع�ص التعاون مع املكتب، لظنهم انه لن يقدم حال.

رئي�ص  اإ���ش��راف  الق�شايا حتت  يف  النظر  الأع�شاء  ومي��ار���ص 

دائ��رة قا�شي  تتعاقد معهم  اأخ�شائيني  املكتب، وه��م عبارة عن 

الق�شاة حتت بند �شراء اخلدمات بعقود �شنوية من اخت�شا�شات 

ال�شريعة  ت�شمل  الأ����ش���ري،  الإ����ش���الح  ن��ظ��ام  ح��دده��ا  خمتلفة 

النف�ص،  وعلم  الجتماع  وعلم  والقانون،  وال�شريعة  والرتبية، 

وي�شرتط ان يكونوا من اهل اخلرة والذين يتو�شم فيهم القدرة 

على ال�شالح، اإىل جانب الكادر الإداري.

ولفت ال�شويات اإىل اأن عملية ال�شالح، متثل دور الو�شاطة 

والتوفيق والتحكيم بني جميع الأطراف، وتبداأ مبقابلة احلالت 

خمت�شني  لهيئة  اأو  اإليه  لتحويلها  الن�شب  املخت�ص  لتحديد 

العملية  اأن  مبينا  خمت�ص،  من  اك��رث  تتطلب  احلالة  كانت  اإن 

تتم مبرونة ودون التقيد باإجراءات املحاكم، ف�شال عن تقدمي 

اخلدمات باملجان.

وت��ع��ام��ل��ت م��ك��ات��ب ال����ش���الح ال����ش���ري يف ال��ع��ام امل��ا���ش��ي مع 

�شمل  ومل  ال��ت��ام  لل�شلح  حالة   5537 منها  ح��ال��ة،   51872
ال�شرة .

�شهر  مهلة  امل�شلح  يعطي  املكاتب  نظام  اأن  ال�شويات  وب��ني 

لإنهاء اخلالف اح��رتازا من املماطلة اأو ت�شييع احلقوق، فيما 

ميكن ان متدد املهلة يف بع�ص احلالت اخلا�شة اإذا ن�شبت الهيئة 

اأن ه��ن��اك ق�شايا غري  املكتب. واك���د  وب��ق��رار م��ن رئي�ص  ب��ذل��ك 

خا�شعة لالإ�شالح كالق�شايا التي يتعلق بها “حق اهلل” اأي احلق 

العام كاإثبات الطالق والق�شايا التي تخ�ص قا�شرين، حيث اأن 

الويل غري خمول بال�شلح نيابة عن القا�شر، واملحكمة فقط هي 

من تقرر، وما عدا ذلك كل الق�شايا حتول ملكاتب الإ�شالح.

واأ�شار ال�شويات اإىل ان مكاتب ال�شالح لديها مبادئ عامة، 

وامل��رون��ة، واتخاذ  الآم��ن  كال�شرية واخل�شو�شية، وتوفري اجلو 

اأي و�شيلة لتحقيق الهدف وعدم التاأثري على اإجراءات املحاكمة 

فيما لو ف�شلت عملية ال�شالح، بحيث يكون طالب الإ�شالح يف 

حرية تامة واأمان، موؤكدا اأنه مينع على ع�شو الإ�شالح الإدلء 

باأي �شهادة يف املحكمة تخ�ص احلالة التي نظرها.

وح��ول م�شروع تدريب املقبلني على ال���زواج، ال��ذي يعد من 

بتعريف  يقوم  ال��ذي  املكاتب،  تتبعها  التي  الوقائية  الج���راءات 

وتزويدهم  الزوجية  والواجبات  باحلقوق  ال��زواج  على  املقبلني 

باملهارات الجتماعية والنف�شية والرتبوية واقت�شاديات ال�شرة 

وامناط ال�شخ�شية ما ميكنهم من اإدارة ال�شرة يف كافة جوانبها، 

ق��ال اإنها ا�شهمت يف احل��د من ح��الت ال��ط��الق، وت��راج��ع بع�ص 

احلالت عن الزواج لكت�شافهم باأنهم غري منا�شبني.

اأن  ال�شويات  بني  املديرية  تواجهها  التي  التحديات  وح��ول 

هناك قلة يف املوارد املالية، حيث بداأت ميزانية املديرية ب� 500 

األف دينار، مت تخفي�شها اإىل 450 األف دينار.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان 

اأعلن رئي�س جمل�س مفو�سي هيئة تنظيم 

املهند�س غ��ازي  ال��دك��ت��ور  االت�����س��االت  ق��ط��اع 

امل�����س��روع  ال��ه��ي��ئ��ة بتنفيذ  ق��ي��ام  اجل���ب���ور ع���ن 

االت�ساالت  �سبكات  اأم��ن  بفحو�سات  املتعلق 

اخللوية ب��االأردن وذلك خالل الن�سف االول 

م��ن ه���ذا ال��ع��ام م��ن خ���الل اج����راء جمموعة 

اأم��ن  لتقييم  والفحو�سات  االخ��ت��ب��ارات  م��ن 

 Signaling System( سبكة الت�سوير�

7( وب����ي����ان م�����دى ال����ق����درة ع���ل���ى اخ���رتاق���ه���ا 

وامل�����س��ت��خ��دم��ة ل�����دى م�����س��غ��ل��ي االت�������س���االت 

متت  ح��ي��ث  االأردن،  يف  امل��رخ�����س��ة  اخل��ل��وي��ة 

اح��دى  م��ع  التعاقد  خ��الل  م��ن  الفحو�سات 

ال�سركات العاملية املتخ�س�سة باأمن املعلومات 

و�سبكات االت�ساالت وبالتعاون مع الهيئة.

وا�ساف الدكتور اجلبور ان تنفيذ امل�سروع 

ي��اأت��ي ب��ه��دف ال��ت��اأك��د م��ن م��دى اأم���ن �سبكات 

للهجمات  للت�سدي  وم��ق��درت��ه��ا  االت�����س��االت 

واالخ���رتاق���ات م��ن ح��ي��ث؛ م��ن خ��الل القيام 

ع���دة حم����اور وم��رت��ك��زات يف جم��ال  بفح�س 

ام����ن ال�����س��ب��ك��ات اأه���م���ه���ا؛ ال���ت���اأك���د م���ن ع��دم 

اأي  ا�ستخراج  على  القر�سنة  عمليات  مقدرة 

معلومات تتعلق باأمن وخ�سو�سية امل�سرتكني 

مثل الهوية الدولية مل�سرتك الهاتف النقال 

IMSI( واملوقع اجلغرايف للم�سرتك  )رقم 

وامل��ق�����س��م اخل�����ادم، وام��ك��ان��ي��ة ال��ت��ن�����س��ت على 

امل���ك���امل���ات ال�����س��وت��ي��ة وال���ر����س���ائ���ل ال��ق�����س��رية 

وب��ي��ان  م�������س���روع���ة،  غ���ري  ب���ط���رق   )SMS(

اأن  املمكن  ث��غ��رات م��ن  اأو  اأي خم��اط��ر  وج���ود 

ت��وؤث��ر ع��ل��ى ان��ق��ط��اع اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة عرب 

املتعلقة  الثغرات  وكذلك  االت�ساالت،  �سبكات 

الر�سيد  اقتطاع  اأو  امل�سرتك  ر�سيد  ب�سحن 

منه اأو حتويله بطرق غري م�سروعة، وثغرات 

متعلقة بالتوفيق والت�سفري، وثغرات متعلقة 

اجلملة  ر�سائل  ار���س��ال  على  الفنية  باملقدرة 

بطرق غري م�سروعة.  ،

ان������ه مت ت���ق���ي���ي���م ل������الإج������راءات  م���������س����رياً 

�سركات  قبل  م��ن  املتبعة  الفنية  وال��ت��داب��ري 

االت�ساالت اخللوية يف االأردن ل�سمان حماية 

املرتكزة  القر�سنة  عمليات  م��ن  م�سرتكيها 

البنية  يف  امل�ستخدمة  الت�سوير  �سبكة  على 

بعد  اخللوية  االت�����س��االت  ل�سبكات  التحتية 

املعايري  التي مت��ت  وف��ق  الفحو�سات  اج��راء 

امل��ع��ت��م��دة م��ن ال��ه��ي��ئ��ات ال��ع��امل��ي��ة وع��ل��ى وج��ه 

اخل�����س��و���س ت��و���س��ي��ات اجل��م��ع��ي��ة ال��دول��ي��ة 

 ،)GSMA( امل��ح��م��ول   ال��ه��ات��ف  ل�سبكات 

واملعارف املكت�سبة من خربات وتعاون الهيئة 

 )ITU( م��ع االحت����اد ال����دويل ل��الت�����س��االت

وم�����س��ارك��ة م��ه��ن��د���س��ي ال��ه��ي��ئ��ة يف ال��ف��ع��ال��ي��ات 

الدولية ذات العالقة.

ب�سكل  اأظ��ه��رت  النتائج  اأن  اجلبور  وا���س��ار 

ع���ام ت��ط��ب��ي��ق ���س��رك��ات االت�������س���االت اخل��ل��وي��ة 

الأ����س�������س وم���ع���اي���ري ف��ن��ي��ة واأم���ن���ي���ة  حل��م��اي��ة 

���س��ب��ك��ات��ه��ا وب�����س��ك��ل م��ت��واف��ق م���ع امل��م��ار���س��ات 

تلك  ا�ستعرا�س  مت  حيث  الف�سلى،  العاملية 

النتائج من خالل االجتماعات التي عقدتها 

مت  ان��ه  م�سيفاً  املعنية،  ال�سركات  مع  الهيئة 

اعالم ال�سركات مبا تو�سلت اليه الفحو�سات 

الفنية والتو�سيات واملقرتحات الفنية املمكن 

اتخاذها من قبل كل �سركة لتفادي اأي ثغرات 

الت�سوير  �سبكة  على  حتدث  اأن  ممكن  اأمنية 

ول�سمان   )7  Signaling System(

واحلماية  االأم���ان  درج���ات  باأق�سى  حمايتها 

وللحد من اأي خماطر حمتملة على �سبكات 

االت�����س��االت وخ��دم��ات��ه��ا، وت��ط��ب��ي��ق��اً الأف�����س��ل 

امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة يف ه���ذا امل��ج��ال، وق���د مت 

اإع��ط��اء ���س��رك��ات االت�����س��االت اخل��ل��وي��ة مهلة 

على  والعمل  التقارير  درا�سة  اأج��ل  من  �سهر 

االج���راءات  تبني  عمل  بخطة  الهيئة  تزويد 

امل��ن��وي ات��خ��اذه��ا مل��ع��اجل��ة ال��ث��غ��رات االأم��ن��ي��ة 

خ��الل  الهيئة  و�ستعمل  املكت�سفة،  وال��ف��ن��ي��ة 

الفحو�سات  اإع��ادة هذه  القادمة على  الفرتة 

وال���ت���اأك���د م���ن االج��������راءات ال���ت���ي ق���ام���ت بها 

ال�سركات اخللوية.

ان تنفيذ هذه  ال��دك��ت��ور اجل��ب��ور  واأو���س��ح 

الهيئة يف  الفحو�سات جاء انطالقاً من دور 

حماية م�سالح امل�ستفيدين و�سمان حقوقهم 

يف احل���������س����ول ع���ل���ى خ����دم����ات االت���������س����االت 

ومبا  عالية  ب�سوية  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا 

يحقق االداء االمثل للقطاع، ولغايات �سمان 

���س��ب��ك��ات االت�����س��االت والبنية  اأم����ن وح��م��اي��ة 

املقدمة  واخل���دم���ات  ب��ه��ا  اخل��ا���س��ة  التحتية 

من خاللها وعدم القدرة على اخ��رتاق هذه 

ال�سبكات لكون املكاملات الهاتفية واالت�ساالت 

يجوز  ال  التي  ال�سرية  االم���ور  م��ن  اخلا�سة 

انتهاك حرمتها والتي كفلها الد�ستور وقانون 

ل�سنة1995  وتعديالته،   13 االت�ساالت رقم  

للت�سدي  امل�سبقة  الفنية  التدابري  ولتوفري 

اأي ثغرة  ت�ستغل  اأو اخرتاقات  الأي تهديدات 

يف البنية التحتية ل�سبكات االت�ساالت

الهيئة  لتمتع  ونظرا  بانه  القول  واختتم 

الأح��دث  ومتابعتها  العالية  الفنية  باملقدرة 

التو�سيات العاملية؛ �ستعمل على اإجراء املزيد 

باأمن  املتعلقة  والفحو�سات  االختبارات  من 

الرئي�سية  ملهامها  تنفيذا  االت�ساالت  �سبكات 

ول�������س���م���ان خ����دم����ات االت���������س����االت امل��ق��دم��ة 

a.للم�ستفيدين باأن تكون ب�سوية عالية

االنباط- عمان 

اأو�سحت دائرة �سريبة الدخل واملبيعات 

اأنه باإمكان املكلفني االعرتا�س على قرارات 

مديريات  عن  ال�سادرة  ال�سريبي  التدقيق 

با�ستخدام  الدائرة لدى هيئات االعرتا�س 

موقعها  على  املوجودة  االعرتا�سات  من�سة 

مديريات  مراجعة  م��ن  ب��دال  االإل��ك��رتوين، 

�سخ�سيا. الدائرة 

ب���ي���ان �سحفي  ب��ح�����س��ب  امل��ن�����س��ة  وت��ت��ي��ح 

ل������ل������دائ������رة ام�������������س  االرب���������ع���������اء، ت���ق���دمي 

القابلة  القرارات  جميع  على  االعرتا�سات 

ب��ق��رارات  متعلقة  كانت  ���س��واء  ل��الع��رتا���س 

�سريبة دخل اأو قرارات �سريبة مبيعات.

وبينت الدائرة اأن اإجراءات التظلم لدى 

الت�سريعات  اإىل  ت�ستند  االعرتا�س  هيئات 

ال�����س��ري��ب��ي��ة ال��ن��اظ��م��ة ل��ع��م��ل ال���دائ���رة واأن 

ال���ق���ان���ون م��ن��ح امل��ك��ل��ف ح���ق ال��ت��ظ��ل��م ع��ل��ى 

قرارات التدقيق ال�سادرة بحقه من املدقق 

االأويل وذلك مبوجب اأحكام قانون �سريبة 

الدخل.

للمكلف  ي��ح��ق  اأن���ه  اإىل  ك��ذل��ك  واأ����س���ارت 

االع����رتا�����س ع��ل��ى ق����رار امل���وظ���ف امل��ف��و���س 

)امل����وظ����ف امل����ن����اب( اخل����ا�����س ب�����االإق�����رارات 

للمكلف  يحق  كما  عينات،  قبولها  مت  التي 

االع���رتا����س ع��ل��ى ال���ق���رارات ال�����س��ادرة عن 

املدقق االأويل بعدم املوافقة.

وقالت الدائرة اإنه يحق للمكلف يف حال 

�سدور قرار تقدير اإداري بحقه نتيجة عدم 

وبذلك  االعرتا�س،  �سريبي  اإق��رار  تقدمي 

بالنظر  ف���اإن م��دق��ق االع��رتا���س��ات خم���ول 

يف ه����ذه االع����رتا�����س����ات ك��ه��ي��ئ��ة اع���رتا����س 

ال��ق��رار  امل��ف��رو���س ع��ن  اإذا ق��ل املبلغ  ف��ردي��ة 

�سريبة  دي��ن��ار   5000 ع��ن  ع��ل��ي��ه  امل��ع��رت���س 

ذلك  وعك�س  خ�سارة  دينار  األ��ف  اأو50  دخ��ل 

ي��ت��م ال��ن��ظ��ر ب��الئ��ح��ة االع���رتا����س م��ن قبل 

هيئة اعرتا�س ثالثية.

للمكلف  ي��ح��ق  اأن����ه  ال����دائ����رة  واأ����س���اف���ت 

ال��ت��ظ��ل��م ح�����س��ب ق���ان���ون ���س��ري��ب��ة امل��ب��ي��ع��ات 

ال��ق��ان��ون النظر  ن��ظ��م  وت��ع��دي��الت��ه؛ ح��ي��ث 

االعرتا�س  هيئة  وتخت�س  باالعرتا�سات، 

بالقرارات ال�سادرة عن املدقق االأويل �سنداً 

الأحكام مواد القانون.

ول���غ���اي���ات ا���س��ت��ك��م��ال ال��ن��ظ��ر ب��ال��ط��ل��ب��ات 

االإل���ك���رتون���ي���ة م����ن ق���ب���ل ال�����دائ�����رة، ي��ج��ب 

البيانات  وتعبئة  االعرتا�س  من��وذج  تنزيل 

املطلوبة  املرفقات  جميع  واإرف���اق  املطلوبة 

على �سا�سة تقدمي الطلب.

االنباط- عمان 

اك����د مم���ث���ل ق���ط���اع االإن���������س����اءات يف 

ع��ب��د  ج����م����ال  االأردن  جت�������ارة  غ����رف����ة 

ال�سركات واملوؤ�س�سات  ان اعمال  املوىل، 

�سعوبات  تواجه  التجارية  االأن�سائية 

كبرية منذ بداية العام احلايل تعمقت 

كثريا خالل اأزمة فريو�س كورونا.

وبني عبداملوىل يف ت�سريح �سحفي 

االن�سائية  ال�سركات  ن�ساط  ان  ام�س، 

ال��ت��ج��اري��ة ت���راج���ع م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ع��ام 

احل�����ايل ب��ن�����س��ب��ة ك���ب���رية  م��ق��ارن��ة مع 

ال���ف���رتة ن��ف�����س��ه��ا م���ن ال���ع���ام امل��ا���س��ي، 

م�������س���ددا ع���ل���ى �����س����رورة م�����س��اع��دت��ه��ا 

وال���ت���خ���ف���ي���ف م����ن ال�������س���غ���وط  ال��ت��ي 

تواجهها.

ت�����س��غ��ل  ال�������س���رك���ات  واك������د ان ه�����ذه 

مهند�سن  كانوا  �سواء  املوظفني  االآف 

وغالبيتهم  واداري���ني  وع��م��ال  وفنيني 

باتت  ال�سركات  ان  مو�سحا  اردن��ي��ني، 

بالتزاماتها  ال��وف��اء  ع��ل��ى  ق����ادرة  غ��ري 

امل���ال���ي���ة وامل����ح����اف����ظ ع���ل���ى ا����س���ت���دام���ة 

االأعمال.

ه����ذه  ان  ع������ب������دامل������وىل،  واو�������س������ح 

اململكة  ب��ع��م��وم  وامل��ن��ت�����س��رة  ال�����س��رك��ات 

ا�����س����وة  ر�����س����م����ي  دع��������م  اىل   حت�����ت�����اج 

التي  االأخرى  االقت�سادية  بالقطاعات 

ك���ورون���ا، مطالبا  اأزم����ة  م��ن  ت�����س��ررت 

مب��ن��ح��ه��ا ت�����س��ه��ي��الت م���ال���ي���ة ب��ف��وائ��د 

خم��ف�����س��ة مل�������س���اع���دت���ه���ا ع���ل���ى جت����اوز 

ال��ت��ح��دي��ات ومت��ك��ي��ن��ه��ا م���ن امل��ح��اف��ظ��ة 

على موظفيها والعاملني لديها.

تنظيم قطاع االتصاالت تنفذ مشروع فحص أمن شبكات 
االتصاالت الخلوية

الضريبة: للمكلف حق التظلم لدى هيئات االعتراض الضريبي إلكترونيًا

عبدالمولى: الشركات االنشائية التجارية تواجه صعوبات كبيرة 
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االنباط- عمان 

وزارة  يف  ال��ت��ف��ت��ي�����س  ف����رق  ���س��ب��ط��ت 

تقوم  اخل��ا���س��ة،  امل���دار����س  بع�س  ال��ع��م��ل 

توقيع  على  واملعلمات  املعلمني  باإجبار 

ك���م���ب���ي���االت، ب���ه���دف ال�������س���غ���ط ع��ل��ي��ه��م 

ل���ي���ت���ن���ازل���وا ع����ن ح��ق��وق��ه��م واأج����وره����م 

امل�����س��ت��ح��ق��ة وع����دم امل��ط��ال��ب��ة ب��ه��ا، وذل��ك 

خ��الف��ا الأح���ك���ام ق��ان��ون ال��ع��م��ل واأوام����ر 

الدفاع.

وقال الناطق االإعالمي با�سم الوزارة 

حممد ال��زي��ود يف ب��ي��ان ام�����س االأرب��ع��اء، 

اإن ما قامت به هذه املدار�س يعد �سكال 

اأ�سكال العمل اجلربي، وفقا للمادة  من 

اأنها  اإىل  اإ�سافة  العمل،  ق��ان��ون  م��ن   77

خمالفة �سارخة لالتفاقيات الدولية.

التي  الكمبياالت  ع��دد  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

 900 بلغت  امل��دار���س  ه��ذه  ل��دى  �سبطت 

ال��ت��ف��ت��ي�����س  ف����رق  اأن  م���وؤك���دا  ك��م��ب��ي��ال��ة، 

جمعت معلمني من اإحدى املدار�س ومت 

اإدارتها،  بح�سور  كمبياالتهم  ت�سليمهم 

وال���ع���م���ل ج�����ار م����ع امل�����دار������س االأخ������رى 

اأو�ساعها. لت�سويب 

املحررة  االإن����ذارات  مهلة  اأن  وا���س��اف 

موؤكدا  اليوم،  تنتهي  املدار�س  هذه  بحق 

اأن����ه يف ح����ال ع����دم ت�����س��وي��ب اأو���س��اع��ه��ا 

القانونية  االج��راءات  كافة  اتخاذ  �سيتم 

االأخرى بحقها.

باتخاذ  وجه  العمل  وزير  اأن  واأ�ساف 

اأ�سد االإجراءات القانونية بحق املدار�س 

ال��ت��ي ت��ك��رر ه����ذه االأف����ع����ال ال��ت��ي ت�سل 

ترخي�سها  و���س��ح��ب  االإغ�����الق  ح���د  اىل 

اخل��ا���س  ال��ت��ع��ل��ي��م  اإدارة  م��ع  بالتن�سيق 

���س��اح��ب��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف 

للمدار�س  الرتاخي�س  مبنح  ال�سالحية 

اخلا�سة.

وح���ذر ال��زي��ود م��ن ال��ل��ج��وء اإىل مثل 

ه���ذه االأف���ع���ال ال��ت��ي ي��ج��رم��ه��ا ال��ق��ان��ون، 

تعمم  ال  احل����االت  ه���ذه  اأن  اإىل  م�����س��ريا 

على جميع املدار�س اخلا�سة.

وكانت وزارة العمل �سكلت فريق عمل 

املتطلبات  بكافة  االل��ت��زام  م��ن  للتحقق 

امل���دار����س اخلا�سة  ب��رتخ��ي�����س  اخل��ا���س��ة 

واأوام���ر  ال��ع��م��ل  ق��ان��ون  اأح��ك��ام  وتطبيق 

الدفاع ومكافحة اأ�سكال العمل اجلربي، 

ال��ت��ع��ل��ي��م  اإدارة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  وذل�����ك 

وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف  اخل���ا����س 

ووحدة مكافحة االإجتار بالب�سر.

العمل: ضبط مدارس خاصة تجبر معلميها للتوقيع 
على كمبياالت للتنازل عن حقوقهم

المواصفات والمقاييس تصدر 
شهادات المطابقة عبر منّصة 

»سابر« السعودّية

34 مليون يورو منحة ألمانية لتمويل 
إنشاء مدارس حكومية جديدة

اسعار الذهب تزيد 80 قرشا محليا 
لمختلف األوزان

استمرار الدوام ليوم الجمعة في 
االستهالكية المدنية

بورصة عمان تغلق تداوالتها على انخفاض

االنباط- عمان 

واملقايي�س  املوا�سفات  موؤ�س�سة  اأعلنت 

االأردن�����ّي�����ة ا���س��ت��م��راره��ا ب��ت��ق��دمي خ��دم��ة 

اإ����س���دار ���س��ه��ادات امل��ط��اب��ق��ة االإل��ك��رتون��ي��ة 

عرب من�سة “�سابر” ال�سعودية للمنتجات 

ال�سعودية. التي تخ�سع للوائح الفنية 

وق���ال���ت امل��وؤ���س�����س��ة يف ب��ي��ان ل��ه��ا اإن��ه��ا 

ح��ا���س��ل��ة ع��ل��ى االع����رتاف ك��ج��ه��ة تقومي 

م����ط����اب����ق����ة م������ن ال����ه����ي����ئ����ة ال�������س���ع���ودي���ة 

ل��ل��م��وا���س��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����س واجل����ودة منذ 

وذلك   ،2019 املا�سي  العام  من  اآب  �سهر 

وامل�سّنعني. للتجار  خدمة 

واأ����س���اف ال��ب��ي��ان ب���اأن احل�����س��ول على 

اإلكرتونّية  باإجراءات  ميّر  اخلدمة  هذه 

ب�����س��ي��ط��ة ت���ب���داأ ب��ت��ق��دمي ط��ل��ب م��ط��اب��ق��ة 

م��ن��ت��ج ع����رب م��ن�����س��ة ����س���اب���ر م����ن خ���الل 

www.saber. االلتتكتتروين  املتتوقتتع 

م��وؤ���س�����س��ة  امل�������س���ت���ورد  ي���خ���ت���ار  ث����ّم   ،sa
كجهة  االأردن��ي��ة  املقايي�س  و  امل��وا���س��ف��ات 

ت��ق��ومي امل��ط��اب��ق��ة خ��الل م��رح��ل��ة تقدمي 

من  الطلب  ا�ستالم  يتم  بعدها  الطلب، 

ق�سم   - املطابقة  �سهادات  “مديرية  قبل 

م��ت��اح��اً  ي�����س��ب��ح  و  املطابقة”  ����س���ه���ادات 

خالل  من  عليه  املرتتبة  الر�سوم  لدفع 

يف  )ال�سركة/امل�سنع(  امل�ستوردة  اجلهة 

ال�سعودية.

ب��ع�����س  اأن  ع���ل���ى  امل��ه��ن��د���س��ة  واأّك���������دت 

ب���زي���ارة تقييم  ل��ل��ق��ي��ام  امل��ن��ت��ج��ات حت��ت��اج 

عينات  �سحب  و  الك�سف  و/اأو  للم�سنع 

ق�سم  مفت�سي  ق��ب��ل  م��ن  للمنتج  ممثلة 

�سهادات املطابقة اإذا دعت احلاجة وذلك 

ح�����س��ب ا���س��رتاط��ات ال��ل��وائ��ح ال��ف��ن��ي��ة و/

كانت  ح��ال  يف  و  القيا�سية،  املوا�سفة  اأو 

ن��ت��ائ��ج ال��ف��ح�����س م��ط��اب��ق��ة ل��ل��م��وا���س��ف��ة 

املوافقة  يتم  باملنتج  اخلا�سة  القيا�سية 

عليه واإ�سدار �سهادة مطابقة الكرتونية 

متلقي  ي��ق��وم  اأن  ب��ع��د  امل��ن�����س��ة  ع���رب  ل���ه 

اخلدمة بدفع ر�سوم ال�سهادة.

على  للح�سول  التّجار  البيان  ودع��ت 

امل��وا���س��ف��ات  موؤ�س�سة  م��ن  اخل��دم��ة  ه��ذه 

اأن  اإىل  م���ن���ّوه���اً  االأردن����ي����ة،  وامل��ق��اي��ي�����س 

لقاء  املوؤ�س�سة  تتقا�ساها  التي  الر�سوم 

هذه اخلدمة تعترب مناف�سة.

واأ��������س�������درت م���وؤ����س�������س���ة امل���وا����س���ف���ات 

وامل����ق����اي����ي���������س ال����ع����دي����د م�����ن �����س����ه����ادات 

مل��ن��ت��ج��ات خم��ت��ل��ف��ة، يف حني  امل��ط��اب��ق��ة و 

حول  اال�ستف�سار  طالبي  املوؤ�س�سة  دع��ت 

الرقم  بها على  االت�����س��ال  اخل��دم��ة  ه��ذه 

.)065301225(

االنباط- عمان 

واالأملانية  االأردنية  احلكومتان  وقعت 

ي��ورو،  مليون   34 بقيمة  منحة  اتفاقية 

من  والرابعة  الثالثة  املرحلتني  لتمويل 

م�سروع اإن�ساء مدار�س حكومية جديدة.

وال��ت��ع��اون  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  وق��ال��ت 

الدويل يف بيان �سحفي، ام�س  االأربعاء، 

ج��ودة  لتح�سني  ت��ه��دف  امل��ن��ح��ة  ه���ذه  اإن 

خالل  من  االأردن،  يف  االأ�سا�سي  التعليم 

اإن�ساء مدار�س حكومية جديدة وتو�سعة 

االأث��اث  وتوفري  القائمة  امل��دار���س  بع�س 

واملعدات لهذه املدار�س.

وق�����ال وزي�����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���اون 

الدويل الدكتور و�سام الرب�سي، اإن هذه 

املنحة ت��اأت��ي ب��اإط��ار اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف 

وال��ت��ع��ه��دات  االل��ت��زام��ات  تنفيذ  متابعة 

امل���ال���ي���ة ال���ت���ي اأع���ل���ن���ت ع��ن��ه��ا احل��ك��وم��ة 

االأمل���ان���ي���ة خ����الل امل���ح���ادث���ات ال��ر���س��م��ي��ة 

االأردن���ي���ة- االأمل��ان��ي��ة ال��ت��ي ع��ق��دت نهاية 

�سيتم  ان���ه  اىل  م�����س��ريا  امل���ا����س���ي،  ال���ع���ام 

الرتبية  وزارتي  قبل  امل�سروع من  تنفيذ 

العامة واالإ�سكان. والتعليم واالأ�سغال 

وا����س���اف ان مت��وي��ل امل�����س��روع ي��ه��دف 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  بتح�سني  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 

ال�سغط  وتخفيف  اململكة،  يف  التعليمية 

واجل����ودة  االأردين  ال��ت��ع��ل��ي��م  ن��ظ��ام  ع��ل��ى 

واال�ستفادة  التعليمية  التحتية  والبنية 

منها ب�سكل منا�سب، كما �سي�سهم بتعزيز 

واالقت�سادية  ال�سخ�سية  التنمية  اآف��اق 

كاأ�سا�س  وال�سوريني  االأردنيني  لالأطفال 

ل���ال����س���ت���ق���رار وال�������س���الم واالزده����������ار يف 

املنطقة.

���س��ك��ر حكومة  ال��رب�����س��ي ع��ن  واع����رب 

و����س���ع���ب امل��م��ل��ك��ة االردن����ي����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة 

املتوا�سل  لدعمها  االملانية،  للجمهورية 

ل������الأردن ع��ل��ى م����دار ال�����س��ن��ني، ودع��م��ه��ا 

وال�سرف  املياه  مثل،  حيوية  لقطاعات 

ال�������س���ح���ي، وال���ت���ع���ل���ي���م، وغ�����ريه�����ا م��ن 

القطاعات ذات االولوية، واىل احلكومة 

االردن  ج���ان���ب  اىل  ل��وق��وف��ه��ا  االمل���ان���ي���ة 

وتقدميها دعماً ا�سافيا ملواجهة التبعات 

واالث�����ار ال�����س��ل��ب��ي��ة ال��ت��ي راف���ق���ت ن�����س��وب 

ال�سورية. االزمة 

 االنباط- برتا 

املحلية،  بال�سوق  الذهب  ا�سعار  زادت 

80 ق��ر���س��ا  ام���������س  االرب�����ع�����اء، مب����ق����دار 

املواطنني  بني  املتداولة  اوزان��ه  ملختلف 

مقارنة مع ا�سعار ام�س االول ، مدفوعة 

عامليا. النفي�س  امل��ع��دن  اأث��م��ان   ب��ارت��ف��اع 

وب���ل���غ ���س��ع��ر ب���ي���ع غ������رام ال����ذه����ب ع��ي��ار 

امل����واط����ن����ني  م������ن  رغ�����ب�����ة  االأك�����������ر   21

ب����ال���������س����وق امل���ح���ل���ي���ة ال�����ي�����وم االرب�����ع�����اء 

����س���راء  ل����غ����اي����ات  دي�����ن�����ار  60ر37  ع���ن���د 

امل�����واط�����ن�����ني م�����ن حم�������الت ال�������س���اغ���ة، 

ال��ب��ي��ع. جل���ه���ة  دي����ن����ار  20ر36   م���ق���اب���ل 

وح�������س���ب اأم������ني ����س���ر ال���ن���ق���اب���ة ال��ع��ام��ة 

الأ�����س����ح����اب حم�����الت جت������ارة و���س��ي��اغ��ة 

احل��ل��ي وامل��ج��وه��رات رب��ح��ي ع���الن، بلغ 

 24 عياري  الذهب  من  الغرام  بيع  �سعر 

و18 لغايات ال�سراء من حمالت ال�ساغة 

 عند 30ر44 و60ر33 دينار على التوايل.

االنباء  ل�وكالة  ت�سريح  يف  ع��الن  وب��ني 

ال���ذه���ب  ا����س���ع���ار  االردن�����ي�����ة )ب������رتا( ان 

بال�سوق العاملية ما زالت مرتفعة وبلغت 

ح��ت��ى ظ��ه��ر ال��ي��وم االرب���ع���اء ع��ن��د 1865 

ما  تعادل  )االأون�����س��ة  لالأون�سة،  دوالرا 

يقارب 32 غراما(، وهو اأعلى رقم ي�سجله 

 املعدن النفي�س منذ ت�سعة اأعوام ما�سية.

ال���ذه���ب  ع���ل���ى  ال���ط���ل���ب  ان  اىل  وا�����س����ار 

امل��ح��ل��ي��ة م���ا زال ���س��ع��ي��ف��ا وال  ب��ال�����س��وق 

ي��زي��د ع��ل��ى 25 ب��امل��ئ��ة م��ق��ارن��ة ب�����س��ن��وات 

م��ا���س��ي��ة، الرت���ف���اع اال����س���ع���ار وان��ح�����س��ار 

اج��راءات مكافحة  ال��زواج بفعل  حفالت 

 فريو�س كورونا مقابل عر�س متو�سط.

ت��اج��را و�سانع   850 ي��ق��ارب  م��ا  وي��وج��د 

اردين  براأ�سمال  اململكة  عموم  يف  ذه��ب 

دينار  مليارات   5 من  اكر  يبلغ  خال�س 

يف حده االأدنى.

االنباط- عمان 

قرر مدير عام املوؤ�س�سة اال�ستهالكية 

امل���دن���ي���ة ����س���ل���م���ان ال���ق�������س���اة ا����س���ت���م���رار 

ال�سهر   24 املقبل  اجلمعة  ليوم  ال���دوام 

ومراكز  الرئي�سية  اال�سواق  يف  احل��ايل، 

�سباحاً  التا�سعة  ال�ساعة  من  املحافظات 

وحتى ال�ساعة الرابعة ع�سراً.

واأك����د ال��ق�����س��اة ان ا���س��ت��م��رار ال����دوام 

ي����اأت����ي ل��ف��ت��ح امل����ج����ال اأم�������ام امل���واط���ن���ني 

من  وم�ستلزماتهم  احتياجاتهم  ل�سراء 

تخفي�سات  توفري  اىل  م�سرياً  املوؤ�س�سة، 

 200 من  اك��ر  على  ترويجية  وع��رو���س 

�سلعة.

ودع����������ا امل�����واط�����ن�����ني ل�����ل�����رج�����وع اىل 

موقع  على  الر�سمية  املوؤ�س�سة  �سفحة 

ال��ف��ي�����س��ب��وك، مل��ت��اب��ع��ة اأ���س��ع��ار ال��ع��رو���س 

والتخفي�سات.

االنباط- عمان 

اأغلقت بور�سة عمان، ام�س  االربعاء، 

على تداول 9 ماليني �سهم، موزعة على 

اإجمالية  ت���داوالت  بقيمة  �سفقة   3084

9ر7 مليون دينار.  بلغت 

ال���ب���ور����س���ة اإىل  وان���خ���ف�������س م���وؤ����س���ر 

النقطة 1588 بن�سبة 18ر0 باملئة مقارنة 

مع اغالق اجلل�سة ال�سابقة.

39 ���س��رك��ة،  وارت��ف��ع��ت اأ���س��ع��ار اأ���س��ه��م 

�سركة،   34 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما 

34 �سركة اأخرى وا�ستقرت اأ�سعار اأ�سهم 
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دائ���رة  يف  “بلدان  ف��ري��ق  م���ع  ح����وار  يف 

ال��دويل،  النقد  ل�صندوق  التابع  ال�صوء” 

ت��ع��م��ق وزي����ر امل��ال��ي��ة حم��م��د ال��ع�����ص��ع�����س يف 

االق��ت�����ص��ادي��ة جلائحة  االآث����ار  ا���ص��ت��ع��را���س 

ك���وف���ي���د-19 ع��ل��ى امل��م��ل��ك��ة، وال�����ص��ي��ا���ص��ات 

من  للحد  تنفيذها  على  يحر�صون  ال��ت��ي 

ال��ت��داع��ي��ات وح��م��اي��ة ال��ف��ئ��ات ال�����ص��ع��ي��ف��ة، 

يف  ال�صندوق  م��ن  ال�صريع  التمويل  ودور 

ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن وط�����اأة اجل��ائ��ح��ة واإف�����ص��اح 

امل��ج��االت  يف  لال�صتثمار  للحكومة  امل��ج��ال 

احليوية اأثناء االأزمة.

املقابلة: وتاليا ن�س 

ك��ي��ف اأث�����رت ج��ائ��ح��ة ك���وف���ي���د-19 على 

االقت�صاد االأردين؟

اإىل  ال�صندوق  توقعات  ت�صري  الع�صع�س: 

 2020 ع��ام  يف  االأردين  االقت�صاد  انكما�س 

الأول م���رة م��ن��ذ ع��ق��ود. وه���و م��ا يدعو   –
من  ا�صتطعنا  الأن��ن��ا  خا�صة  ب�صفة  للقلق 

 %2 ق��ب��ل اأن ن��ح��ق��ق من���وا مب��ت��و���ص��ط ق���دره 

�صدمات  من  اقت�صادنا  له  تعر�س  ما  رغم 

العقد  م��دار  على  مطولة  ودولية  اإقليمية 

اإج���م���ايل ال��ن��اجت  44% م���ن  امل��ا���ص��ي ب��ل��غ��ت 

ا�صرتاتيجية  تنفيذ  اأث��ن��اء  وح��ت��ى  امل��ح��ل��ي، 

���ص��خ��م��ة ل�����ص��ب��ط اأو����ص���اع امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة. 

وب��ال��ت��ايل ف����اإن ه���ذا االن��ك��م��ا���س ه���و دل��ي��ل 

اجلائحة. اأث��ر  �صخامة  على  متاما   وا�صح 

ومن املتوقع كذلك اأن يكون تباطوؤ الن�صاط 

اال�صتثمار  اأم��ام  عقبة  العاملي  االقت�صادي 

يف  العاملني  وحتويالت  املبا�صر،  االأجنبي 

كانت  حيث  وال�صياحة  والتجارة،  اخل��ارج، 

اإج���م���ايل  10% م���ن  ه����ذه االأخ������رية ت�����ص��ك��ل 

اجلائحة.  قبل  م��ا  ف��رتة  يف  املحلي  ال��ن��اجت 

 250 اأكرث من  لدينا  ذلك،  اإىل  وباالإ�صافة 

األ���ف ع��ام��ل م��ن ع��م��ال املُ��ي��اوم��ة ت�����ص��رروا 

من�صاآت  على  ف�صال  العام،  االإغ��الق  ب�صبب 

 االأع����م����ال ال���ت���ي ت���واج���ه ���ص��ائ��ق��ة ن��ق��دي��ة.

هذه  حت��وي��ل  ا�صتطعنا  اأن��ن��ا  اأع��ت��ق��د  لكنني 

امل��ح��ن��ة اإىل م��ن��ح��ة. ف��ق��د ا���ص��ت��ج��ب��ن��ا ل��ه��ذه 

االأزم�������ة ب���ت���داب���ري ع��اج��ل��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى 

النقدية،  وال�صيا�صة  العامة  املالية  �صيا�صة 

اأ�صا�صياتنا  التدابري بقوة  واإذ اقرتنت هذه 

االق��ت�����ص��ادي��ة مب��ا ف��ي��ه��ا ا���ص��ت��دام��ة ال��ق��درة 

املايل،  النظام  و�صالمة  الدين  حتمل  على 

ال��ث��ق��ة يف االق��ت�����ص��اد.  ن��ع��زز  اأن  ا���ص��ت��ط��ع��ن��ا 

واأدى ذلك اإىل اإ�صدار ثنائي ال�صريحة من 

���ص��ن��دات ال��ي��وروب��ون��د ال��ت��ي جت��اوز االإق��ب��ال 

وباأ�صعار  التوقعات  كل  فيها  امل�صاركة  على 

ل��ل�����ص��ن��دات   %4,95 ب��ل��غ��ت  ت��ن��اف�����ص��ي��ة  ف��ائ��دة 

���ص��ن��وات و%5,85  ا���ص��ت��ح��ق��اق خ��م�����س  ب��اأج��ل 

�صنوات. ع�صر  ا�صتحقاق  ب��اأج��ل   لل�صندات 

ب�صكل  يتكيف  اأن  االقت�صاد  ا�صتطاع  كذلك 

جيد مع االأو�صاع. فعلى �صبيل املثال، ميكن 

اال���ص��ت��ع��ان��ة ب��ال�����ص��رك��ات امل��ب��ت��دئ��ة امل��ت��األ��ق��ة 

الن�صاط  لتي�صري  التكنولوجيا  جم��ال  يف 

على  القيود  و�صط  املنطقة  يف  االقت�صادي 

اإىل ذلك،  ال�صفر عرب احلدود. وباالإ�صافة 

االإم���داد  �صال�صل  يف  حاليا  االأردن  ي��دخ��ل 

ال��ع��امل��ي��ة؛ ف����االأم����ر ال ي��ق��ت�����ص��ر ع��ل��ى اأن��ن��ا 

االأقنعة  اإن��ت��اج  يف  ال��ذات��ي  باالكتفاء  نتمتع 

 ال��وق��ائ��ي��ة، ب���ل ن��ق��وم اأي�����ص��ا ب��ت�����ص��دي��ره��ا.

م������ا االإج�������������������راءات ال�����ت�����ي ات����خ����ذمت����وه����ا 

ل���ل���ج���ائ���ح���ة  ل����ل����ت���������ص����دي  االآن  ح�����ت�����ى 

 وح�����م�����اي�����ة ال�����ف�����ئ�����ات االأك������������رث ����ص���ع���ف���اً؟

ف��ريو���س  االأردن جل��ائ��ح��ة  ا���ص��ت��ج��اب��ة  ت��اأت��ي 

املعتمد،  العام  املبداأ  مع  متما�صية  كورونا 

االإن�����ص��ان.  االأول��وي��ة ل�صالمة  اإع��ط��اء  وه��و 

فبعد ظهور عدد قليل من حاالت االإ�صابة 

البلدان  اأوائ���ل  م��ن  االأردن  ك��ان  ب��ال��ع��دوى، 

ال���ت���ي ط��ب��ق��ت االإغ�������الق ال���ع���ام ال�������ص���ارم. 

وك���ر����ص���ن���ا ج���ه���ودن���ا الإج���������راء اخ���ت���ب���ارات 

ال��ف��ح�����س ب��اأ���ص��ع��ار م��ع��ق��ول��ة وع��ل��ى ن��ط��اق 

وا�����ص����ع، ووزع����ن����ا االأغ����ذي����ة وامل�����ص��ت��ل��زم��ات 

�صريبة  وخف�صنا  االأ���ص��ر،  على  االأ�صا�صية 

امل��ب��ي��ع��ات ع��ل��ى اأه�����م امل����ع����دات ال��وق��ائ��ي��ة. 

ون��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك، اأ���ص��ب��ح ل��دي��ن��ا واح���د من 

اأدن���ى م��ع��دالت االإ���ص��اب��ة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 

اأن  ا�صتطعنا  وب��ال��ت��ايل  ال��ع��امل،  يف  ل��ل��ف��رد 

بالتدريج. االقت�صاد  فتح  اإعادة  على   نعمل 

لتغطية  ���ص��ن��دوق  ب��اإن�����ص��اء  ك��ذل��ك  وعجلنا 

امل�������ص���روف���ات ال��ط��ب��ي��ة ال���ط���ارئ���ة ل�����ص��م��ان 

ال�صحة  ل��وزارة  ال�صرورية  االأم��وال  توافر 

ق��دم��ن��ا  ال�����وق�����ت  ن���ف�������س  ويف  االأردن�������ي�������ة. 

لل�صركات م�صاعدات موؤقتة لتخفيف اأعباء 

بتاأجيل  بال�صماح  وذلك  النقدية  التدفقات 

م���دف���وع���ات ���ص��رائ��ب امل��ب��ي��ع��ات وال��ر���ص��وم 

اجل��م��رك��ي��ة، وت��اأج��ي��ل م��دف��وع��ات خ��دم��ات 

امل���راف���ق، وخ��ف�����ص��ن��ا ا����ص���رتاك���ات ال�����ص��م��ان 

االج��ت��م��اع��ي ب�����ص��ف��ة م��وؤق��ت��ة، ك��م��ا ق��دم��ن��ا 

املُياومة  عمال  م��ن  اله�صة  للفئات  ال��دع��م 

بالتحويالت  املعني  برناجمنا  طريق  عن 

 النقدية، وهو “�صندوق املعونة الوطني”.

ال�صمان  اأم���وال  ا�صتثمار  “�صندوق  وق��ام 

ب��ت�����ص��ري��ع  ك���ذل���ك  االأردين  االجتماعي” 

ال�����ص��ي��ا���ص��ات، �صملت  جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن 

للعاطلني  ال��ع��ي��ن��ي��ة  وامل���زاي���ا  ال��ت��ح��وي��الت 

واأ�����ص����ح����اب امل���ه���ن احل�������رة. وع���ل���ى ج��ان��ب 

املركزي  البنك  �س  خفَّ النقدية،  ال�صيا�صة 

كما  االأ���ص��ا���ص��ي��ة،  ال��ف��ائ��دة  اأ���ص��ع��ار  االأردين 

تخفي�س  ط��ري��ق  ع��ن  ال�صيولة  ب�صخ  ق��ام 

احل�����د االأدن���������ى ل���الح���ت���ي���اط���ي االإل�����زام�����ي 

للودائع حمددة االأجل، وخفف من �صروط 

ال�صغرية  ل��ل��م�����ص��روع��ات  ال��ت��م��وي��ل  ب��رام��ج 

اأعلنت  ذل��ك،  اإىل  وباالإ�صافة  واملتو�صطة. 

امل��ت��اأخ��رات  بتعوي�س  ال��ت��زام��ه��ا  احل��ك��وم��ة 

ما يجري  للقطاع اخلا�س، وهو  امل�صتحقة 

بتنفيذه. التعجيل  حاليا 

مع  اجل��دي��د  االت��ف��اق  �صُي�صتخدم  ك��ي��ف 

اإط��ار  يف  �صنوات  اأرب��ع  يغطي  ال��ذي  االأردن 

بقيمة قدرها  املمدد”  ال�صندوق  “ت�صهيل 
االقت�صاد  لدعم  اأمريكي  دوالر  مليار   1,3

يف فرتة االأزمة احلالية؟

ال��ع�����ص��ع�����س: ال��ربن��ام��ج االق��ت�����ص��ادي يف 

هو  املمدد”  ال�����ص��ن��دوق  “ت�صهيل  اإط�����ار 

ول���ي���د جل���ه���ود ال�������ص���راك���ة ب���ني ال�����ص��ل��ط��ات 

االأردن�����ي�����ة وخ�������رباء ال�������ص���ن���دوق، وي���رك���ز 

االأم��ان  و�صبكات  وال��وظ��ائ��ف،  النمو،  على 

االج��ت��م��اع��ي. و���ص��وف ُت��خ�����ص�����س االأم����وال 

ل���ت���م���وي���ل ب���ن���ود م��ي��زان��ي��ت��ن��ا ال���ع���ام���ة مب��ا 

يف ذل�����ك ال�������ص���ح���ة، وال���ت���ع���ل���ي���م، وال���دع���م 

كوفيد-19  جائحة  اأن  ورغ��م  االجتماعي. 

دف��ع��ت��ن��ا الإع����ادة ت��رت��ي��ب اأول���وي���ات االإن��ف��اق 

م�����ن امل�����ي�����زان�����ي�����ة، ف�����ال ن��������زال م���ل���ت���زم���ني 

الوطني. االقت�صادي  برناجمنا   ب��اأه��داف 

ويف املرحلة املقبلة، �صوف ن�ص�تمر يف متويل 

لتن�صيط  ال�صرورية  الراأ�صمالية  النفقات 

االقت�صاد )واإن كان بدرجة اأقل(، واحلفاظ 

وتعزيز  العام،  القطاع  اأج��ور  م�صتوى  على 

من  واالأه����م  االج��ت��م��اع��ي.  االأم����ان  �صبكات 

ذلك، اأننا ال نزال ملتزمني بتقدمي الدعم 

ن�صت�صيفهم.  ال��ذي��ن  ال�صوريني  لالجئني 

لنا  ي�صمح  ال�صندوق  قر�س  ف��اإن  واأخ���ريا، 

ب��ت��خ��ف��ي�����س ت��ك��ال��ي��ف خ��دم��ة دي���ون���ن���ا، مما 

اإ�صايف  م��ايل  حيز  اإف�صاح  على  �صي�صاعدنا 

 ل��ت��م��وي��ل امل���ج���االت ذات االأول���وي���ة امل��ل��ح��ة.

واف������ق ال�������ص���ن���دوق م�����وؤخ�����را اأي�������ص���ا ع��ل��ى 

دوالر  مليون   396 قدرها  طارئة  م�صاعدة 

 RFI “اأداة التمويل ال�صريع” )  مبوجب 

ت�صتخدمون  فكيف  كوفيد-19.  ملكافحة   )

هذه االأموال، وكيف �صتكفلون ا�صتخدامها 

بال�صفافية وامل�صاءلة؟ على نحو يت�صم 

اإن����ه يف م��ث��ل ه����ذه االأوق�������ات ال��ع�����ص��ي��ب��ة 

احلقيقية،  ال�صراكة  �صمات  تتجلى  العاملية 

وا���ص��ت��ج��اب��ة ال�������ص���ن���دوق ال���ف���وري���ة الأزم����ة 

ك���وف���ي���د-19 ه���ي دل��ي��ل ع��ل��ى ���ص��دق م��ب��داأ 

����ص���ي���ا����ص���ات م�����ن اأج�������ل ال�������ص���ال���ح ال����ع����ام، 

ال�صواء.  على  ال�صاحلة،  املالية  وال�صيا�صة 

نتيجة  املحلية  اإي��رادات��ن��ا  انخف�صت  ف��ق��د 

االإغ������الق ال���ع���ام ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ازدي����اد 

اح���ت���ي���اج���ات االإن����ف����اق ب���ال ه�������وادة. وع��ل��ى 

ال���رغ���م م���ن اأن ق��ط��اع��ن��ا امل�����ص��ريف امل��ح��ل��ي 

و�����ص����ن����دوق ا����ص���ت���ث���م���ار اأم���������وال ال�����ص��م��ان 

اأو�صاعهما  ب�صالمة  يتمتعان  االجتماعي 

ملواجهة  االإق��را���س  على  ال��ق��درة  ولديهما 

احتياجات  ازدادت  فقد  االحتياجات،  هذه 

لالقرتا�س  وامل�صتهلكني  االأعمال  من�صاآت 

نحو مماثل متاما الزدياد متطلباتنا  على 

ل��ل��ح�����ص��ول ع���ل���ى ال����ق����رو�����س. وك������ان م��ن 

ت�����ص��ع��ى  اأن  ال���و����ص���ع  ه�����ذا  يف  ال���������ص����روري 

احلكومة للح�صول على التمويل اخلارجي 

اخلا�س. القطاع  ائتمان  مزاحمة   لتجنب 

وي���ج���ري ح��ال��ي��ا اإن���ف���اق االأم�������وال امل��ت��اح��ة 

ح�صاب  من  ال�صريع  التمويل  اأداة  مبوجب 

اخل����زان����ة ال���وط���ن���ي ع���ل���ى ن���ح���و ي��ت��ف��ق م��ع 

االأموال  اإدارة  يف  املثلى  الدولية  املمار�صات 

لهذا  اأن�صاأنا  لل�صفافية،  وبالن�صبة  العامة. 

ال���غ���ر����س خ��ط��وط��ا حم�����ددة يف امل��ي��زان��ي��ة 

ب��االأزم��ة  امل��رت��ب��ط  االإن��ف��اق  ال��ع��ام��ة لر�صد 

واالإب���������الغ ب���ب���ي���ان���ات���ه، ورب���ط���ن���ا ح�����ص��اب��ات 

اخلزانة  “ح�صاب  �صمن  الطوارئ  �صندوق 

امل��ح��ا���ص��ب��ة  “ديوان  و���ص��ي��ق��وم  املوحد”. 

ال��ت��دق��ي��ق  ب���ع���م���ل���ي���ات  ك����ذل����ك  االأردين” 

والنفقات  الداخلة  التدفقات  لكل  الالحق 

و�صيتم  االأزم�����ة،  ح���دة  تخفيف  الأغ���را����س 

نتائجها. ن�صر 

ل��ل��ت�����ص��دي جلائحة  ج��ه��ودك��م  غ��م��ار  يف 

اأو  االقت�صادية  التحديات  ما  كوفيد-19، 

ال�صحية اأو االجتماعية التي تقلقكم اأكرث 

من �صواها يف املرحلة القادمة؟

لي�س  ���ص��يء،  ك��ل  وق��ب��ل  اأوال  الع�صع�س: 

ه��ن��اك م���ن ه���م اأك����رث ت���اأث���را ب���رتاك���م ه��ذه 

ال�صرق  منطقة  يف  ال�����ص��ب��اب  م��ن  االأزم�����ات 

االأو������ص�����ط و����ص���م���ال اإف���ري���ق���ي���ا – ال���ذي���ن 

ال�صائعة  الفر�س  من  عانى  جيال  ميثلون 

م��ن ح��ي��ث ف��ر���س ال��ع��م��ل وال��ت��ع��ل��ي��م. وم��ن 

�صبابنا  ط��اق��ات  ن�صتقطب  اأن  ال�����ص��روري 

ظل  يف  واالبتكار  التكنولوجية  املعرفة  يف 

احلاجة التي ن�صاأت حديثا للعمل من ُبعد. 

اإىل ذل����ك، ال ب���د م���ن ���ص��رف  وب��االإ���ص��اف��ة 

متييز  بال  االجتماعي  الدعم  خم�ص�صات 

اللقاح  ت��وزي��ع  يف  التمييز  ع��دم  غ��رار  على 

االجتماعية  االآثار  تف�صي  منع  ميكن  حتى 

اإىل م��ع��اجل��ة  ق��ب��ل اال����ص���ط���رار  ال�����ص��ل��ب��ي��ة 

اأع��را���ص��ه��ا. ويف ه��ذا ال�����ص��دد، اأرى اأن��ه من 

الدويل  املجتمع  يدع  اأن  القلق  بواعث  اأهم 

ال���ت���ح���دي���ات ال���ع���امل���ي���ة ك����اأزم����ة ال��الج��ئ��ني 

ال�صوريني يف عداد اهتمامات املا�صي، رغم 

بالن�صبة  يوميا  واق��ع��ا  ت�صكل  ت��زال  ال  اأن��ه��ا 

لنا يف االأردن.

وزير المالية لصندوق النقد الدولي: »حولنا المحنة إلى منحة«

اخلمي�س    23  /  7  / 2020

�سنغافورة -رويرتز

 انخف�صت اأ�صعار النفط  ام�س االأربعاء، 

ف��ي��م��ا اأظ����ه����رت ب���ي���ان���ات ل��ل��ق��ط��اع ارت���ف���اع 

متجاوزة  املتحدة  ال��والي��ات  يف  املخزونات 

التوقعات بينما كبح تزايد حاالت االإ�صابة 

ال��وق��ود يف  الطلب على  ك��ورون��ا  بفريو�س 

اأكرب دولة م�صتهلكة للنفط يف العامل.

التف�صي  ب�صاأن  �صحفي  اإيجاز  اأول  ويف 

منذ �صهور، قال الرئي�س االأمريكي دونالد 

ت��رام��ب اإن ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س ك���ورون���ا قد 

تزداد �صوءا قبل اأن تتح�صن، يف اأول اقرار 

يف االآونة االخرية بتف�صي امل�صكلة.

وي����وم ال��ث��الث��اء، اأظ���ه���رت ب��ي��ان��ات من 

خمزونات  اأن  االأم��ري��ك��ي  ال��ب��رتول  معهد 

برميل  م��ل��ي��ون   7.5 ب���واق���ع  زادت  اخل����ام 

توقعات  ك��ان��ت  بينما  املا�صي  االأ���ص��ب��وع  يف 

 2.1 ق���دره  انخفا�س  اإىل  ت�صري  املحللني 

مليون برميل.

ونزل خام برنت 35 �صنتا ما يعادل 0.8 

بحلول  للربميل  دوالر   43.97 اإىل  باملئة 

ال�صاعة 0541 بتوقيت جرينت�س وفقد خام 

غرب تك�صا�س الو�صيط االأمريكي 39 �صنتا 

ما يوازي 0.9 باملئة اإىل 41.53 دوالر.

يف  دوالر  بنحو  النفط  اأ�صعار  وارتفعت 

م�صتوى  اأعلى  لت�صجل  ال�صابقة  اجلل�صة 

منذ ال�صاد�س من مار�س اآذار.

وقال اإدوارد مويا كبري حمللي ال�صوق 

االجتاه  ”و�صل  نيويورك  اأوان��دا يف  لدى 

ال�����ص��ع��ودي ل��ل��خ��ام ل��ن��ه��اي��ة ال��ط��ري��ق بعد 

ال��ذي  االأم��ري��ك��ي  ال��ب��رتول  معهد  تقرير 

وحتذير  للمخزونات  ح���ادة  زي���ادة  اأظ��ه��ر 

ال��رئ��ي�����س ت���رام���ب م���ن اح���ت���م���ال ت��ف��اق��م 

جائحة كورونا يف الواليات املتحدة“.

على  ال��ط��ل��ب  ت��وق��ع��ات  ”تلقت  وت���اب���ع 

اخل���ام �صربة م��زدوج��ة م��ن م��ا ق��د تكون 

اأي��ار  اأك��رب زي���ادة يف امل��خ��زون��ات منذ مايو 

تقرير  الطاقة  معلومات  اإدارة  اأك��دت  اإذا 

اأم�س وت�صريحات ترامب املت�صائمة ب�صاأن 

الفريو�س“.

أسعار النفط تنخفض مع تنامي المخزونات األمريكية 
والمخاوف حيال الفيروس

عروض ترويجية وتخفيضات في 
االستهالكية المدنية

مرشح السعودية األقوى إلدارة 
التجارة العالمية.. لهذه األسباب

واشنطن تخصص 1.95 مليار دوالر مقابل 
100 مليون لقاح لكورونا قيد التطوير

عزوف عن المخاطرة في أسواق 
العمالت.. فتش عن أميركا والصين

االنباط- عمان 

املدنية  اال�صتهالكية  املوؤ�ص�صة  ت��ق��دم 

تخفي�صات وعرو�صاً ترويجية على اكرث 

200 ���ص��ل��ع��ة غ��ذائ��ي��ة وغ���ري غ��ذائ��ي��ة  م��ن 

بدءاً  باملئة،   33 اىل   5 بن�صبة ترتاوح من 

املقبل. اب   6 وحتى  اخلمي�س  اليوم   من 

الق�صاة  �صلمان  املوؤ�ص�صة  عام  واكد مدير 

وال��ت��خ��ف��ي�����ص��ات  ال����ع����رو�����س  ج���م���ي���ع  ان 

م���ت���وف���رة يف ج��م��ي��ع ا�����ص����واق امل��وؤ���ص�����ص��ة 

امل��ن��ت�����ص��رة مب��ح��اف��ظ��ات وال���وي���ة امل��م��ل��ك��ة 

كبرية  وبكميات  �صوقاً   67 عددها  البالغ 

تلبي حاجة املواطنني.

داع����ي����اً امل���واط���ن���ني ل���ال����ص���ت���ف���ادة م��ن 

وال��رج��وع  والتخفي�صات  العرو�س  ه��ذه 

الفي�س  على  الر�صمية  املوؤ�ص�صة  ل�صفحة 

اال�صناف  تفا�صيل  على  ل��الط��الع  ب��وك 

العرو�س والتخفي�صات. وا�صعار هذه 

وق�����ال ان دف���ع���ة ال��ت��خ��ف��ي�����ص��ات ت��اأت��ي 

بالتخفيف  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ل��ن��ه��ج  ا���ص��ت��م��راراً 

ع����ن ك���اه���ل امل���واط���ن���ني وال����ص���ي���م���ا ذوي 

وحمايتهم  وامل��ت��و���ص��ط  امل��ح��دود  ال��دخ��ل 

وك��ذل��ك مبنا�صبة  اال���ص��ع��ار،  ارت��ف��اع  م��ن 

 ق�����رب ح���ل���ول ع���ي���د اال����ص���ح���ى امل����ب����ارك.

م��ت��و���ص��ط  “ارز  ال��ت��خ��ف��ي�����ص��ات  وت�����ص��م��ل 

���ص��اي م��ي��دال��ي��ات،  ب�����ص��م��ت��ي،  احل���ب���ة، ارز 

جممد  �صمك  جممد،  دج��اج  طعام،  �صكر 

ال���را����س وف��ي��ل��ي��ه، ح��ل��ي��ب �صائل  م��ق��ط��وع 

م���رك���ز، ���ص��م��ي��د، ح��ل��ي��ب ب�����ودرة، ال��زي��وت 

ال��ن��ب��ات��ي��ة، زي����ت زي����ت����ون، ب��ي�����س م��غ��ل��ف 

طبيعي،  ع�صري  ال��ب��ان،  اج��ب��ان،  م��ائ��دة، 

م��رت��دي��ال م��ع��ل��ب��ة، ���ص��و���ص��ج دج����اج، ج��وز 

معلبة،  تونة  و�صعريية،  معكرونة  قلب، 

ف���ول وف��ا���ص��ول��ي��اء وح��م�����س ح��ب وف��ط��ر 

حالوة  زع��رت،  وح��ب��وب،  بقوليات  معلب، 

وطحينية، بطاطا جممدة، بازيال وجزر 

دب�س  جممدة، م�صروبات غازية، طحني، 

التمر، خل �صناعي، ملب�س على ق�صامة، 

م��ل��ب�����س ع���ل���ى ل������وز، ح���ل���ق���وم، م�����ص��ح��وق 

�صيافة،  �صوكوالتة  �صرائح،  جبنة  كاكاو، 

ب�صكويت كوكيز”. ب�صكويت حم�صي، 

ع������رو�������س  ت�������وف�������ر  اىل  ا��������ص�������اف�������ة   

وت������خ������ف������ي�������������ص������ات ع�������ل�������ى امل�����ن�����ظ�����ف�����ات 

 وال�����ص��ام��ب��وه��ات وال�����ص��اب��ون وال��ك��رمي��ات.

امل�����واد  ج��م��ي��ع  ان  اىل  ال���ق�������ص���اة  وا�����ص����ار 

املخربية  الفحو�صات  اج��ت��ازت  املخف�صة 

واال����ص���رتاط���ات ال�����ص��ح��ي��ة ال���الزم���ة قبل 

طرحها لالأ�صواق، م�صدداً على ان املوؤ�ص�صة 

ت��ع��ت��م��د م���ع���ي���ار اجل�������ودة وال���ف���ح���و����ص���ات 

ال�صلع وبيعها. ل�صراء  ا�صا�صاً  املخربية 

لندن - العربية

اخل��ربات  م��ن  جملة  التويجري  ول��دى 

يف جمال التجارة الدولية واملال واالأعمال 

العربية  املنطقة  يف  غ��ريه  ل��دى  تتوافر  ال 

ال���رج���ل مي��ث��ل  اأن  ف�������ص���اًل ع���ن  ب���رم���ت���ه���ا، 

يف  للنفط  منتج  اأك��رب  هي  التي  ال�صعودية 

العامل واأهم العب دويل يف اأ�صواق الطاقة، 

واالأه��م  االأك��رب  االقت�صاد  اأنها  عن  ف�صاًل 

على االإطالق يف منطقة ال�صرق االأو�صط.

االأمريكية  “فورب�س”  جملة  واأف���ردت 

ال��ت��وي��ج��ري اطلعت  م��و���ص��ع��اً ع��ن  ت��ق��ري��راً 

املر�صح  اإن  فيه  “العربية.نت” قالت  عليه 

ك��ب��ارا  ي��واج��ه مر�صحني  ���ص��وف  ال�����ص��ع��ودي 

م��ن ع��دة دول، مب��ا يف ذل��ك وزي��ر التجارة 

فوك�س،  ليام  ال�صابق،  الربيطاين  الدولية 

ك���م���ا ر����ص���ح���ت م�����ص��ر وك��ي��ن��ي��ا ون��ي��ج��ريي��ا 

اجلنوبية  وك���وري���ا  وم��ول��دوف��ا  وامل��ك�����ص��ي��ك 

م���ر����ص���ح���ني الأع����ل����ى م��ن�����ص��ب يف م��ن��ظ��م��ة 

العاملية. التجارة 

“جتربة  اإن  ت���ق���ول  “فورب�س”  ل��ك��ن 

ال��ت��وي��ج��ري ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا، حيث ب��داأ 

حياته املهنية كطيار مقاتل يف �صالح اجلو 

ال�صركات  ع��امل  اإىل  ان�صم  ث��م  ال�صعودي، 

كان  حيث  كبري،  م�صريف  تنفيذي  كمدير 

ال�صرق   )HSBC(��ل التنفيذي  الرئي�س 

“جيه  اأي�صاً يف  االأو�صط، وقبل ذلك، عمل 

ال�صعودي  بي مورغان” ال�صعودية والبنك 

الربيطاين.

يف  م�صت�صاراً  حاليا  التويجري  ويعمل 

ال���دي���وان امل��ل��ك��ي ال�����ص��ع��ودي ب��درج��ة وزي���ر، 

وح��ت��ى وق��ت �صابق م��ن ال��ع��ام احل���ايل كان 

ال�صعودية،  يف  والتخطيط  االقت�صاد  وزير 

ح��ي��ث ك��ان م��ن ب��ني م�����ص��وؤول��ي��ات��ه االأخ���رى 

االإ�����ص����راف ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ روؤي�����ة ال�����ص��ع��ودي��ة 

.2030

وم���������ن ب�������ني اخل�������������ربات وال�����ت�����ج�����ارب 

ال�����ص��اب��ق��ة ل��ل��ت��وي��ج��ري ال��ت��ي ت��ل��ف��ت اإل��ي��ه��ا 

اإدارة  جم��ل�����س  يف  ع�����ص��وي��ت��ه  “فورب�س” 
اال�صرتاتيجية  لل�صراكات  ال�صعودي  املركز 

ل�صوؤون  العليا  اللجنة  وع�صوية  الدولية، 

امل����ح����روق����ات، وع�����ص��و ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة 

وع�صو   ،2018 ع��ام  منذ  الرقمي  للتحول 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة، ورئ��ي�����س 

اململكة يف  االإ�صرافية على م�صاركة  اللجنة 

منا�صب  وجميعها  دبي”،   2020 “اإك�صبو 
دولية مهمة يف املجال االقت�صادي.

“التويجري  اإن  “فورب�س”  وت���ق���ول 

اأح���د ���ص��ان��ع��ي ال�����ص��ي��ا���ص��ات ال��رئ��ي�����ص��ي��ني يف 

اللجان  من  للعديد  كمدير  ويعمل  اململكة 

ال�صعودية  الهيئة  ذل��ك  يف  مب��ا  الرئي�صية 

والهيئة  اال�صطناعي،  وال��ذك��اء  للبيانات 

امللكية  وال��ه��ي��ئ��ة  ال��ري��ا���س  مل��دي��ن��ة  امل��ل��ك��ي��ة 

الوطني  وامل��رك��ز  واملقد�صات،  املكرمة  ملكة 

اجلانب  �صابقاً  ت��راأ���س  كما  للخ�صخ�صة، 

اإ���ص��ب��ان��ي��ا  ال�������ص���ع���ودي يف م���ب���اح���ث���ات م����ع 

وال���ربت���غ���ال وب����رون����اي وال���ي���اب���ان وك���وري���ا 

والنم�صا«. وماليزيا 

االأخ����رى  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  اأدواره  ب��ني  وم���ن 

داخ�������ل ال�������ص���ع���ودي���ة اأن�������ه ع�������ص���و جم��ل�����س 

�صركة  اأك����رب  وه���ي  اأرام���ك���و،  ���ص��رك��ة  اإدارة 

اللجنة  ع�����ص��و  اأن����ه  ك��م��ا  ال���ع���امل،  ن��ف��ط يف 

اال�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة مل����ج����ل���������س ال�����������ص�����وؤون 

واالإمنائية. االقت�صادية 

دبي - العربية

واف����ق����ت احل���ك���وم���ة االأم����ريك����ي����ة ع��ل��ى 

 100 ل��ق��اء  دوالر  م��ل��ي��ار   1,95 تخ�صي�س 

مليون جرعة من لقاح �صد كوفيد-19.

وي���ع���م���ل حت����ال����ف ����ص���رك���ت���ي االأدوي��������ة 

واالأملانية  “فايزر”  العمالقة  االأمريكية 

ملا  وفقا  اللقاح  تطوير  على  “بيونتيك”، 

اأفادت به ال�صركة االأوروبية،.

الواليات  اإن  بيان،  يف  بيونتيك  وقالت 

مليون   500“ �صراء  خيار  لديها  املتحدة 

اإ�صافية«. جرعة 

االأمريكيني  “املواطنني  اأن  واأ�صافت 

�صيح�صلون على اللقاح جماًنا مت�صياً مع 

بتوفري  املتحدة  الواليات  حكومة  التزام 

لقاحات كوفيد-19 جمانا«.

لندن - رويرتز

ت���ب���ددت ���ص��ه��ي��ة امل���خ���اط���رة يف اأ����ص���واق 

العملة يف املعامالت املبكرة يف لندن ام�س 

ال�����دوالر بع�س  االأرب����ع����اء، ح��ي��ث ع��و���س 

قالت  بعدما  اأم�س  تكبدها  التي  خ�صائره 

ال��والي��ات  اإن  ال�صينية،  اخلارجية  وزارة 

21 ي��ول��ي��و  امل��ت��ح��دة ط��ل��ب��ت م���ن ب��ك��ني يف 

متوز اإغالق قن�صليتها يف هيو�صتون.

ال��ي��ورو  ت��راج��ع  فيما  ال���دوالر  و�صعد 

ع��ل��ى  “االإقبال  اجت�������اه  ي���ع���ك�������س  مم�����ا 

�صاعة  والع�صرين  االأرب���ع  يف  املخاطرة” 

ب��ع��دم��ا ق��ال��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة  امل��ا���ص��ي��ة 

 07:30 ال�����ص��اع��ة  ح�����وايل  يف  ال�����ص��ي��ن��ي��ة 

االإخطار  تلقت  اإنها  غرينت�س،  بتوقيت 

التوتر  يف  ت�صعيدا  ي�صكل  الذي  املفاجئ 

بني ال�صني والواليات املتحدة.

ون�����ددت ب��ك��ني ب��ه��ذا ال���ق���رار وه���ددت 

بالرد.

وظ�����ل�����ت االأ����������ص���������واق م����ي����ال����ة ب���ق���وة 

اآم��ال  من  بدعم  الليل  اأثناء  للمخاطرة 

�صجل  االق��ت�����ص��ادي حيث  ال��ت��ع��ايف  ب�����ص��اأن 

���ص��ه��را   18 م�����ص��ت��وى يف  اأع����ل����ى  ال����ي����ورو 

زعماء  اتفق  بعدما  دوالر   1.1547 عند 

االحت�����اد االأوروب�������ي ع��ل��ى خ��ط��ة حتفيز 

�صخمة يف منطقة اليورو.

انقلبت للنقي�س  التحركات  لكن هذه 

ب��ع��د ب��ي��ان ال�����ص��ني وت��راج��ع ال��ي��ورو اإىل 

 0804 ال�����ص��اع��ة  ب��ح��ل��ول  دوالر   1.152

غرينت�س. بتوقيت 

�صجل  ال��ذي  ال��دوالر،  موؤ�صر  وعو�س 

اأدنى م�صتوياته منذ مطلع مار�س م�صاء 

التعايف  ب�صاأن  اآمال  بفعل  الثالثاء  اأم�س 

تراجع  مع  خ�صائره  بع�س  االقت�صادي، 

و�صعد  االأرب��ع��اء.  ام�س  املخاطرة  �صهية 

تداوله  يتم  زال  وم��ا   95.292 اإىل   %0.2

بالقرب من اأقل م�صتوى يف اأربعة اأ�صهر.

امل����ع����ام����الت  يف  ال�������ي�������وان  وت�������راج�������ع 

اخل���ارج���ي���ة وجت������اوز م�����ص��ت��وى ال�����ص��ب��ع��ة 

يوانات مقابل الدوالر بعد جتدد التوتر 

اأح��دث  يف  و�صجل  وب��ك��ني  وا�صنطن  ب��ني 

تداول له 7.0028 يوان مقابل الدوالر.



االعالين
08

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  للمقاولت  البي�ساء  العني  �سركة  ب��اأن 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�س�ؤولية حمدودة/ حتت 

الرقم )40846( بتاريخ )2015/6/18( 

امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/22(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200015155(

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

اجمد ابراهيم فيا�ض ال�ساحب

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة فرج �سبيب و�سريكه

 )3838( الرقم   حتت  ب�سيطة  ت��سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1991/4/6

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/7/22 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/22

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القان�ن  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من الي�م التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف الي�مية

*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 العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200135562(

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

رمزي خليل ابراهيم ال�سامي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حمم�د رحمه و�سريكه

 )17436( الرقم   حتت  ب�سيطة  ت��سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2013/8/18

قام  2020/7/7 وقد  بتاريخ  ال�سركة  من  قد تقدم بطلب لن�سحابه 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/9

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القان�ن  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من الي�م التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف الي�مية

*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 العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200009397(

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 فاطمة �سحاده و�سريكتها  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2000/5/7 بتاريخ   )55971( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/7/22 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  فرا�ض حممد ماجد حمم�د عالن 

واحمد حمادة احمد اب� الهيجاء  م�سفيا لل�سركة .

ت:   – املتنبي   �سارع   – عمان  جبل  امل�سفي  عن�ان  ب��اأن  علما 

0796386621

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قان�ن ال�سركات رقم 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   والعقار   لال�سكان  ال�سه�ه  �سركة   دائني  من  اأرج��� 

وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 9263 ( بتاريخ ) 2004/9/28(

كانت  ���س���اء  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 العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : مام�ن جمعه حمم�د كرمي

عن�ان امل�سفي : عمان – اجلاردنز – عمارة 131 – ط2

�ض.ب ) 2646 ( الرمز الربيدي ) 11958 ( تلف�ن 

) 5532500 (

خل�ي ) 0777100350 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة هنادي اب� حممد 

و�سريكها  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2016/8/11 بتاريخ   )  114225(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

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 عليا �سيف اهلل 

اب� عاق�له و�سركاءها

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت��سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)15686 ( بتاريخ 2010/9/30 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 العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200063070(

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

هاين حممد علي القطي�سات

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة رائد وهاين القطي�سات

بتاريخ   )68068( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2003/8/27

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 2020/7/22

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القان�ن  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من الي�م التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف الي�مية

*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 العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200001505(

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

علي ح�سن م�سطفى عبد القادر

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة علي عبد القادر و�سركاه

بتاريخ   )82392( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2006/8/21

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ وقد قام باإبالغ �سريكه /

�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/22

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القان�ن  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من الي�م التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف الي�مية

*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 العرم�طي

اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ال�شركات  264/اأ ( من قانون   ( املادة  ا�ستنادًا لأحكام 

مراقب  يعلن  وتعديالته،   1997 ل�سنة   )  22  ( رق��م 

عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن الهيئة 

وامل�سجله  الن�سائية  للمقاولت  مارينا  ل�سركة  العامة 

لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت 

قررت  قد   2014/9/15 بتاريخ   )  38105  ( الرقم 

 2020/7/20 بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها 

العدول عن ت�سفية ال�سركة .

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرم�طي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن) اخري (

 )22( رقم  ال�سركات  قان�ن  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتم�ين  والتجارة  ال�سناعة 

ل�سركة �سم�ض 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 ( امل�افقة 

بالجماع على تخفي�ض راأ�سمال ال�سركة من )500،000( دينار 

اردين لي�سبح )50،000( دينار اردين 

تخفي�ض  على  خطيا  العرتا�ض  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  ي�ما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200127107(

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 �سمري فا�سل ر�سيد الطائي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة جمال احل�سن و�سركاه

بتاريخ   )104722( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2012/6/24

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 2020/7/22

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القان�ن  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من الي�م التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف الي�مية

*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 العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200174871(

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 حممد ح�سن علي خليل

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممد ح�سن خليل و�سريكه

بتاريخ   )120223( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2019/11/4

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/7/22 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/22

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القان�ن  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من الي�م التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف الي�مية

*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 العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قان�ن ال�سركات رقم 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات 

ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

ال�سه�ه لال�سكان والعقار وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات 

بتاريخ   )9263( ال��رق��م  حت��ت  حم���دودة  م�س�ؤولية  ذات 

املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  ق��ررت  قد   2004/9/28

ال�سركة  ت�سفية  على  امل�افقة    2020/7/22 بتاريخ  

ت�سفية اختيارية وتعيني ال�سيد ماأم�ن جمعه حمم�د كرمي  

م�سفيا لل�سركة، وان عن�ان امل�سفي ه� :

هاتف   -   2 ط   –  131 ع��م��ارة   – اجل���اردن���ز   – ع��م��ان 

0777100350

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة �سل�ى قالنزي وخ�له عبد 

اللطيف  

 )  118705( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2018/9/5 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

زيزان  القادر  عبد  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

و�سريكته وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت��سية ب�سيطة حتت 

بطلب  تقدمت    2020/3/15 بتاريخ   )20609( الرقم 

لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عبد القادر زيزان و�سريكته

اإىل �سركة : عبد القادر زيزان و�سريكه

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

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  ن�ك�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�س�ؤولية 

 )2018/8/7(

امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/16(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

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

ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة عي�سى اخمي�ض  عن 

و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)92014 ( بتاريخ 2008/8/25 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 العرم�طي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية

يعلن لالطالع ان اللجنة الل�ائية للتنظيم والبنية لل�اء ناع�ر 

قد قررت بقرارها رقم ) 78 ( تاريخ 2020/2/25 امل�افقة على 

9 / 10 ( ح��ض   ( 12 م �سمن القطعتني  �سارع �سعة  ا�ستحداث 

املخططات  ح�سب  وذلك  ما�س�ح  ارا�سي  من  ال��سطي  ما�س�ح   3

املرفقة .

ملدة  لالعرتا�ض  العالن  ليداع  يلزم  ملن  اليعاز  معاليكم  ارج� 

وجريدتني  الر�سمية  باجلريدة  ن�سره  تاريخ  من  اعتبارا  �سهر 

حمليتني .

متصرف لواء ناعور 
رئيس اللجنة اللوائية 
سطام املجالي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قان�ن  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

ال�سند  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  وال�ستثمار     املعل�مات  لتكن�ل�جيا 

ال�سركات م�ساهمة خا�سة حمدودة حتت الرقم )433( بتاريخ 

بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2008/2/6

2020/7/21  امل�افقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

لل�سركة،  املنا�سرة  م�سفيا  ال�سيد عبداهلل حممد رجاء  وتعيني 

وان عن�ان امل�سفي ه� :

اربد – ايدون – حي املا�سية  - هاتف 0797147083

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قان�ن ال�سركات رقم 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته

املعل�مات  لتكن�ل�جيا  ال�سند  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���� 

وال�ستثمار  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات م�ساهمة 

خا�سة حمدودة  حتت الرقم  ) 433 ( بتاريخ

)2008/2/6 ( 

كانت  ���س���اء  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 العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عبداهلل حممد رجاء املنا�سرة

عن�ان امل�سفي : اربد – ايدون – حي املا�سية

خل�ي ) 0797147083 ( 

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

يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  للمخلالت  الن�سر  �سركة  باأن 

الرقم  حتت  حمدودة/  م�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل 

)46096( بتاريخ )2017/1/2( 

امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/21(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200151164(

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

كمال �سعيد م�سطفى ابراهيم

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة وجدي جبعي وكمال ابراهيم

بتاريخ   )112889( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2015/11/24

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/7/22 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/7/22

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القان�ن  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من الي�م التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف الي�مية

*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 العرم�طي

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

املالية  لال�ست�سارات  املعتمدة  ال�سفافية  �سركة  ب��اأن 

وال�سريبيه ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات 

بتاريخ   )46847( الرقم  حتت  حم��دودة/  م�س�ؤولية 

 )2017/3/2(

امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/7/20(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي
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ب�شطب  و�أب����ل  غ��وغ��ل  �شركتي  ق��ي��ام  �أث����ار 

فعٍل  ردود  خ��ر�ئ��ط��ه��م��ا،  م��ن  فل�شطني  ����ش��م 

فل�شطينية، غا�شبة ومنددة باخلطوة.

و�����ش���ت���ن���ك���ر ن�������ش���ط���اء وخم���ت�������ش���ون ت��ل��ك 

“�لتعدي  مب���ث���اب���ة  و�ع����ت����روه����ا  �خل����ط����وة، 

�لو��شح على �حلقوق �لفل�شطينية، و�نحياز�ً 

ت��اأت��ي يف  �أّن��ه��ا  وع����ّدو�  لإ�شر�ئيل”.  م��ب��ا���ش��ر�ً 

�لأمريكية  �لإج����ر�ء�ت  م��ع  “�لتماهي  �شياق 

و�لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة �ل���ت���ي ت�����ش��ت��ه��دف �ل���وج���ود 

�لفل�شطيني على �لأر�ض”.

وطالبو� �ل�شركتني بالرت�جع عن �خلطوة 

و�لع����ت����ذ�ر ع��ن��ه��ا، ك��م��ا �أك�����دو� ع��ل��ى �أّن تلك 

�لذ�كرة  �ل��ق��ر�ر�ت، لن متحو� فل�شطني من 

و�لعقول.

AS-“ موقع  ك�شف  �ملا�شي،  و�خلمي�ض 

ب��الأخ��ب��ار  �خل��ا���ض   ”Source News
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة يف �ل�����ش��رق �لأو�����ش����ط و�أم��ري��ك��ا 

ورو�شيا، عن قيام “غوغل” و”�أبل” ب�شطب 

فل�شطني من خر�ئطهما. ومل ي�شدر تعقيب 

من �ل�شركتني، حتى هذ� �لوقت، للتعليق على 

�خلطوة.

�لتكنولوجي  �ل�����ش��اأن  يف  �ملخت�ض  وي����رى 

و�لإعالم �جلديد، �شائد ح�شونة، �أّن �خلطوة 

ميكن  ول  �ل�����ش��رك��ت��ني،  م���ن  “مق�شودة” 
�لفني،  “�خلطاأ  �شياق  يف  تاأتي  �أّنها  �لعتبار 

ة و�أّنهما ما ز�لتا تلتزمان �ل�شمت جتاه  خا�شّ

�أّي  ي�شدر  ومل  �ل��وق��ت،  ه���ذ�  ح��ّت��ى  �لق�شية 

�لأف�شل  �لقر�ءة  �أّن  ويذكر  تعقيٍب عنهما”. 

و�أبل”،  “غوغل  �أّن  يف  تتلخ�ض  ح�����ش��ل،  مل��ا 

لديهما رغبة يف تقييد �ملحتوى �لفل�شطيني، 

وي�������ش���ي���ع���ان ل��ل��ح��د م����ن و�����ش����ول �ل���ب���ي���ان���ات 

�لإن��رتن��ت  م��و�ق��ع  على  �ملن�شورة  و�ملعلومات 

�لج��ت��م��اع��ي، و�خل��ا���ض  �ل��ت��و����ش��ل  ومن�شات 

بفل�شطني.

ج��ي��د�ً،  تعلمان  �ل�شركتني  �أّن  �إىل  و�أ���ش��ار 

مكان فل�شطني على �خلارطة، وهو ثابت يف 

معظم �ل�شنو�ت �ملا�شية، “وما ح�شل ياأتي يف 

�شياق عملية تهويد وتعد على �حلقوق، تعمل 

ما  لتنفيذ  خمتلفة،  �أمريكية  ج��ه��ات  عليها 

يتعلق ب�شفقة �لقرن”. وتابع: “�لبحث عن 

فل�شطني يف حمركات �لبحث �لأمريكية، �شار 

يحتاج بحثاً عن �لأماكن �ملجاورة، وهذ� �أمر 

خطري، �شي�شاهم كثري�ً يف �حلد من �حلمالت 

�لإلكرتونية �لد�عمة للق�شية �لفل�شطينية”.

�لفل�شطينية  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �جل���ه���ات  ودع�����ا 

ة �لتي تهتم بالإنرتنت، �إىل  و�ل�شركات �خلا�شّ

مر��شلة �ل�شركتني، لال�شتي�شاح منهما حول 

�لأمر، ولبيان �ملوقف �لفل�شطيني من �خلطوة 

“�ملرفو�شة”، و�لتي متثل تعدياً و��شحاً على 
�ل��ت��و�ج��د يف �لف�شاء �لإل��ك��رتوين.  �حل��ق يف 

�ل�شيا�شي  �مل�شتوى  �إىل �شرورة حترك  ولفت 

�لفل�شطيني، �ملتو�جد يف مقر �لأمم �ملتحدة، 

وتقدمي �عرت��ض لديها، ب�شفة �أّن فل�شطني 

�لأمم��ي��ة، ومعرتف بها من  �لهيئة  ع�شو يف 

حو�يل ثلثي �لدول �لأع�شاء.

وبنّي �أّن عدم �لتعامل بجدية مع �لأمر �أو 

�ل�شتخفاف به، �شيفتح �لطريق �أمام خطو�ت 

م�شتقباًل،  �ل�شركتني  بها  تقوم  ق��د  ج��دي��دة 

منبهاً �إىل �أّن �خلطوة “حماولة لتغيري �لر�أي 

�لفل�شطينية  �لوطنية  �لق�شايا  �لعاملي حول 

و�أهمها �لالجئني”.

�مل��رة �لأوىل، �لتي يثار فيها  وه��ذه لي�شت 

�لفل�شطيني  ج���دل ح���ول غ��وغ��ل و�ل��ت��و�ج��د 

على خر�ئطها، ففي عام 2011، �أقدمت على 

ذ�ت �لأمر، ووقتذ�ك ظهرت �لكثري من ردود 

�لفعل �لغا�شبة جتاه �خلطوة.

ويف ذلك �لوقت، �أقرت �ل�شركة على ل�شان 

متحدثة با�شمها، باحلادثة، وقالت: “مل يكن 

خر�ئطنا،  على  فل�شطني  عالمة  قط  هناك 

�ل�شفة  ت�شميات  �أز�ل  خ��ط��اأً  �كت�شفنا  ول��ك��ن 

ب�شرعة  نعمل  ون��ح��ن  غ���زة،  وق��ط��اع  �لغربية 

لت�شحيحه”.

ويف 2016، عادت �ل�شركة مّرة �أخرى، لذ�ت 

فل�شطني عن  ��شم  باإخفاء  وقامت  �خل��ط��وة، 

خر�ئطها، ور�فق ذلك موجة ردود فعل دعت 

“غوغل” لحرت�م �حلقوق �لفل�شطينية.
وي��ل��ف��ت �مل��خ��ت�����ض يف �لإع�������الم �جل���دي���د، 

����ش��ت��م��ر�ر تلك  �أّن  �إىل  غ��و���ض،  �أب����و  حم��م��ود 

�خلطو�ت، على مد�ر �شنو�ت ل ميكن �عتباره 

�لأمريكية  م��ع �خل��ط��و�ت  “متاه  �أّن����ه  ���ش��وى 

كّل  يف  يرت�فق  و�أّن���ه  �شيما  ل  و�لإ�شر�ئيلية، 

م����ّرة م��ع خ��ط��و�ت ع��ل��ى �لأر������ض ل��ه��ا عالقة 

بال�شتيطان”. ويعّقب: “يجب علينا �لتعامل 

م��ع �لأم���ر بكّل ج��دي��ة، وت�شعيد �حلمالت 

�لد�عية ل�شتنكار ذلك، ولتكثيف �لدعو�ت 

�ل���ت���ي ت���دع���و مل��ق��اط��ع��ة غ���وغ���ل و�أب�������ل، لأّن 

�إذ� ما غابت ب�شمت  �لفل�شطينية،  �حلقوق 

�لأم���ر  �شيكون  �لإل���ك���رتوين،  �لف�شاء  ع��ن 

خطري�ً للغاية”.

�أع��رب �ملتحدث با�شم حركة  من جانبه، 

�لإج��ر�ء  �أن يكون  حما�ض، عن خ�شيته من 

ج���زء� م��ن خطة �شفقة �ل��ق��رن �مل��زع��وم��ة. 

وقال �إن �شطب دولة فل�شطني من �خلر�ئط 

�لدولية “�شي�شجع �لحتالل على مو��شلة 

�لدولية”.  و�ل���ق���ر�ر�ت  للقو�نني  �نتهاكه 

للقو�نني  خمالف  �ل�شلوك  “هذ�  و�أردف: 

و�لقر�ر�ت �لدولية و�لإن�شانية”.

بدورها، �أد�نت حركة �جلهاد �لإ�شالمي، 

�لإجر�ء، و�عترته مبثابة “تعٍد على �حلق 

و�لعن�شرية  لالحتالل  و�نحياز  و�لعد�لة 

�ل�شهيونية”. ولفتت �أن “هذ� �لإجر�ء هو 

حماولة يائ�شة لن تغري من �حلقيقة �شيئاً، 

باقية  و�لأمم  �ل�شعوب  وع��ي  يف  ففل�شطني 

متجذرة لن متحى باإجر�ء باطل منافق”.

و�جل����م����ع����ة، �����ش����رح وزي��������ر �خل���ارج���ي���ة 

�لفل�شطيني ريا�ض �ملالكي، باأن بالده تبحث 

�لإج��������ر�ء�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة ل��ل��رد ع��ل��ى خطوة 

“غوغل” و”�أبل”.
ويف ت�����ش��ري��ح��ات ق���ال وزي����ر �لت�����ش��الت 

وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ع��ل��وم��ات �إ���ش��ح��ق ���ش��در، �إن 

حمركات  �عتماد  �إمكانية  تبحث  “�لوز�رة 
بحث بديلة عن غوغل، رد�ً على قر�ر �شطب 

و�أ���ش��اف  �خلر�ئط”.  ع��ن  فل�شطني  دول���ة 

�لأع��م��ى  �لن��ح��ي��از  ع��ل��ى  دل��ي��ل  “�لإجر�ء 
لالحتالل �لإ�شر�ئيلي”. 
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����ش���ادت ح��ال��ة م���ن �حل����ذر �ل�����ش��دي��د �م�ض 

�لأرب������ع������اء، ع��ل��ى ج��ان��ب��ي �خل����ط �حل������دودي 

من  و”��شر�ئيل” �ملمتد  لبنان  بني  �لفا�شل 

حمور “ر�أ�ض �لناقورة” غربا وحتى مرتفعات 

م�����ش��ادر  ب��ح�����ش��ب  ���ش��رق��ا،  �ل�شيخ”  “جبل 
ع�شكرية و�أمنية لبنانية.

و�أ�شارت �مل�شادر، �إىل �أن حالة �حلذر هذه 

تاأتي على خلفية نعي ح��زب �هلل �للبناين يف 

بيان �لثالثاء �أحد عنا�شره ويدعى علي كامل 

حم�����ش��ن، �ل���ذي ع���اود �حل���زب وف���ق �شحيفة 

)�لأخ����ب����ار( �ل��ب��ريوت��ي��ة �ل�����ش��ادرة �م�����ض �إىل 

�لإعالن �أنه “��شت�شهد يف �لغارة �لإ�شر�ئيلية 

على موقع قرب مطار دم�شق” ليل �لثنني-

�لثالثاء �ملا�شي.

�ملنطقة  يف  عيان  و�شهود  �مل�شادر  وذك���رت 

�ل�شر�ئيلي  �لح��ت��الل  �أن جي�ض  �حل��دودي��ة، 

�تخذ �شل�شلة تد�بري وقائية على طول �خلط 

�حلدودي مع لبنان وعمل على تخفيف حركة 

�لأزرق” �لفا�شل بني  “�خلط  دوري��ات��ه عند 

لبنان و”�إ�شر�ئيل”.

ب���������������دوره، ك�����ث�����ف �ل��������ط��������ري�ن �حل�����رب�����ي 

و�ل���ش��ت��ط��الع��ي �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي خ���الل �شاعات 

وفق  �للبنانية،  لالأجو�ء  �م�ض من خروقاته 

�مل�شادر. وحلقت طائر�ت ��شتطالع دون طيار 

يف �أج��و�ء �شرق وغرب �جلنوب �للبناين على 

حتليق  �شجل  كما  �شاعتني  م��ن  �أك���ر  م���دى 

جنوب  مناطق  �أج����و�ء  يف  �حل��رب��ي  للطري�ن 

و�شرق لبنان.

و�أكد مو�طنون لبنانيون من �أهايل �لقرى 

�ملتاخمة للخط �حلدودي �أن �جلي�ض �للبناين 

كثف من حركة دورياته، كما ز�دت قو�ت �لأمم 

)يونيفيل(  لبنان  بجنوب  �لعاملة  �ملتحدة 

م��ن �أع��م��ال �ل��دوري��ة و�مل��ر�ق��ب��ة على “�خلط 

�لأزرق«.

دفاعها  �أن  �شوريا  �أعلنت  �لثنني،  وم�شاء 

�لطري�ن  �أطلقها  ل�شو�ريخ  ت�شدى  �جل��وي 

�لإ�شر�ئيلي باجتاه جنوب دم�شق، ما ت�شبب يف 

�إ�شابة �شبعة جنود بجروح فيما قال �ملر�شد 

�ل�شوري حلقوق �لن�شان، �ن �لق�شف �جلوي 

�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ط���ال م��و�ق��ع ل��ل��ق��و�ت �ل�شورية 

وملي�شيات �ير�نية.

ومنذ �ن��دلع �حل��رب يف �شوريا عام 2011، 

غ��ار�ت على مو�قع  “�إ�شر�ئيل” م���ر�ر�ً  �شنت 

للجي�ض �ل�شوري وما ت�شفه باأهد�ف لإير�ن 

وحزب �هلل يف �شوريا.

وهدد �أمني عام حزب �هلل ح�شن ن�شر �هلل 

يف وقت �شابق من �ل�شيف �ملا�شي، باأن �حلزب 

“�شريد على كل �غتيال يتعر�ض له مقاوم من 
حزب �هلل يف لبنان �أو خارجه«.

ويبلغ ط��ول �خل��ط �حل����دودي ب��ني لبنان 

120 كيلومرت�، وي�شهد  و”��شر�ئيل” حو�يل 

بني فرتة و�أخ��رى حالت من �لتوتر وتبادل 

�ل�شتنفار بني �جلي�شني �للبناين و�ل�شر�ئيلي 

و�ل��ت��ي ت��ع��م��ل ق��ي��ادة ق����و�ت �ل��ي��ون��ي��ف��ي��ل على 

�حتو�ئها و�حلفاظ على �لهدوء يف �ملنطقة.

�لنباط - وكالت

خرج من بيتك وكاأنك على موعد مع 
ُ
“�أ

�ل�شهادة فاإنهم زرع��و� �ملوت يف كل مكان”.. 

كانت هذه �آخر �لعبار�ت �لتي كتبها �ل�شهيد 

حممد ليف، من بلدة �أبو دي�ض �شرق �لقد�ض 

“�لفي�شبوك”،  يف  �شفحته  ع��ل��ى  �مل��ح��ت��ل��ة، 

�لحتالل،  جي�ض  بر�شا�ض  يرتقي  �أن  قبل 

خالل مو�جهات يف بلدته �لتي هبت ن�شرًة 

للم�شجد �لأق�شى.

قبل يوم و�حد فقط من ��شت�شهاد حممد، 

كان قد �شارك يف حفل لتكرمي �لناجحني يف 

�أبو  �لعامة، نظمه نادي  �لثانوية  �متحانات 

دي�ض.

»قبل �لتكرمي توجه حممد �إىل �حلالق 

و������ش����رتى م���الب�������ض ج����دي����دة، �����ش���ت���ع���د�د�ً 

لالحتفال، ولكن كاأنه ي�شتعد لتكرمي �أكر 

من �لثانوية �لعامة، وهي �ل�شهادة”، تقول 

عائلته.

على معدل  و�ل���ده، حممد ح�شل  يقول 

وك��ان  �ل��ع��ام��ة،  �لثانوية  �متحانات  يف   %86

�لع�شكرية،  �لكلية  يف  ت�شجيل  بطلب  تقدم 

�لكلية  �ت�شلت  ��شت�شهاده  �شاعات من  وبعد 

بالعائلة و�أخرتها بقبول طلبه.

وعن �للحظات �لتي �شبقت �شهادته، يقول 

تلك  يف  ت�شهد  �ملحتلة،  �لقد�ض  كانت  ليف: 

للبو�بات  رف�شاً  �لبو�بات”،  “هبة  �لأي����ام، 

�لحتالل فر�شها  ح��اول  �لتي  �لإلكرتونية 

دع��و�ت  هناك  وك��ان  �لأق�شى،  مد�خل  على 

يف �أب���و دي�����ض، مل�����ش��رية ب��ع��د ���ش��الة �جلمعة، 

�شارك  حممد  وي�شيف:  لالأق�شى.  ن�شرة 

يف �مل�شرية ثم يف �ملو�جهات �لتي �ندلعت مع 

قو�ت �لحتالل، و�أ�شابته ر�شا�شة ب�شدره، 

ونقلناه �إىل ر�م �هلل، قبل �أن يرتقي �شهيد�ً، 

�رتقيا يومها يف �لقد�ض  �آخرين  مع �شابني 

دفاعاً عن �لأق�شى.

وي��ت��ذك��ر و�ل����د حم��م��د، ك��ي��ف ك���ان د�ئ��م��اً 

ما ي��ردد �أم��ام �لعائلة، عندما كانت تطالبه 

“�أنا ببحث  �ل��در����ش��ة:  �أك��ر يف  ببذل جهد 

ع��ن �ل�����ش��ه��ادة م�����ض ع��ن ���ش��ه��ادة م��در���ش��ي��ة«. 

ورغ��م ذل��ك ح�شل حممد على معدل عال 

لإكمال  يخطط  وك��ان  �لعامة،  �لثانوية  يف 

در��شته يف �جلامعة، قبل �أن يخطفه ر�شا�ض 

جي�ض �لح��ت��الل، م��ن ح��ب و�ل��دي��ه وحنان 

�لعائلة.

»يف �ملعركة عندما ت�شبح جاهز�ً للموت، 

�أن���ك ق��وة ل ميكن ك�شرها”، ه��ذ� ما  �ع��ل��م 

�أي��ام  قبل  “�لفي�شبوك”،  على  حممد  كتبه 

ف��ق��ط م���ن �ل�����ش��ه��ادة، ويف �مل���و�ج���ه���ات �لتي 

���ش��ه��دت ����ش��ت�����ش��ه��اده، ك���ان ي��ت��ق��دم �ل�شفوف 

ويو�جه جنود �لحتالل بكل �شجاعة وجر�أة، 

كما توؤكد �لعائلة. ويف من�شور�ت �أخرى، كان 

جنب  �مل�شي  �أن  �أولدك�����م  “علمو�  كتب  ق��د 

من  �أن  وعلموهم  �أم���ان،  ولي�ض  ذل  �حليط 

عبد�ً،  ولي�ض  له حمباً  �شرت  علمني حرفاً 

فل�شنا عبيد�ً �إل ملن خلقنا«.

ت����روي �ل��ع��ائ��ل��ة، �أن حم��م��د ت��اأث��ر بكثري 

من �ل�شهد�ء �لذين �شبقوه، بينهم �ل�شهيد 

ويف  بالطة،  خميم  من  �شناكرة”  “�أحمد 

تأتي بسياق التماهي مع اإلجراءات األمريكية واإلسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني 

ردود فعل غاضبة على شطب »غوغل وأبل« فلسطين من خرائطهما

»تل ابيب« تخشى رد فعل حزب اهلل على استشهاد احد عناصره

حذر شديد يخيم على الحدود اللبنانية اإلسرائيلية

محمد الفي.. موعد مع الشهادة دفاعا عن »االقصى«

االنباط - وكاالت

ب���وؤرة  �مل�شتوطنني  م��ن  جمموعة  �أق��ام��ت 

��شتيطانية على جبل عيبال، �ملطل على مدينة 

نابل�ض من �جلهة �ل�شمالية، و�لذي يعّد �أعلى 

جبال �شمايل �ل�شفة �لغربية �ملحتلة.

�ل��ع��ري��ة�أن  “هاآرت�ض”  �شحيفة  وذك����رت 

كرفانات  و�شعو�  �مل�شتوطنني  م��ن  جمموعة 

�ل�شمالية للجبل من جهة بلدة  �أعلى �جلهة 

�أر����ش��ي  ف��وق  ومت��رك��زو�  �ل�شمالية،  ع�شرية 

قريبة من �ملوقع �لع�شكري �ملقام على �شفحه. 

وقالت �إن �مل�شتوطنني متركزو� يف �لبد�ية فوق 

بلدة  �أر��شي تعود ملكيتها لفل�شطينيني من 

ع�شرية ليقومو� بالنتقال لحًقا �إىل “�أر��ٍض 

م�شاع”، كان جي�ض �لحتالل و�شع يده عليها. 

و�أ���ش��ارت �إىل �أن �ل��ب��وؤرة �مل��ذك��ورة مقامة على 

يف  للفل�شطينيني  للت�شليم  “معدة  منطقة 

�إط��ار خطة �لرئي�ض �لأمريكي دونالد ترمب 

ل�شم �مل�شتوطنات«.

وي��ع��د ج��ب��ل ع��ي��ب��ال �أع���ل���ى ج��ب��ال �شمايل 

�ل�شفة، ويرتفع 920 مرًت� عن �شطح �لبحر، 

ويتو�جد عليه موقع ع�شكري مزود مبحطات 

�إن������ذ�ر م���ن �ل�����ش��و�ري��خ، م��ق��ام م��ن��ذ ع�����ش��ر�ت 

�ل�شنني.

االنباط - وكاالت

�لأ�شرى و�ملحررين  �شوؤون  قالت هيئة 

�إن �شلطات �لحتالل تو��شل عزل �لأ�شري 

حممد عمر خرو�ط منذ )130( يوما.

وب��ي��ن��ت �م�����ض، �أّن ���ش��ل��ط��ات �لح��ت��الل 

تو��شل عزل �لأ�شري خرو�ط بعد نقله من 

حيث  �ملن�شرم،  �أذ�ر  نهاية  رمي���ون  �شجن 

نقل وع��زل يف �شجن “�أيلون – �لرملة”، 

ث����م مت ن��ق��ل��ه �ىل ع�����زل ���ش��ج��ن جم��ي��دو 

بظروف �شعبة وقا�شية ومقلقة.

�أن خ������رو�ط م���ن م��دي��ن��ة  و�أو����ش���ح���ت 

�مل��وؤب��د لأرب���ع  �خل��ل��ي��ل، حم��ك��وم بال�ّشجن 

مر�ت، وهو معتقل منذ عام 2002.

�أح��د  �ل��ع��زل تعتر  �شيا�شة  �أن  و�أف����ادت 

�أق�شى �أنو�ع �لعقوبات �لتي متار�شها �إد�رة 

�ملعتقلني  ب��ح��ق  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل�����ش��ج��ون 

�لفل�شطينيني؛ حيث يتم �حتجاز �ملعتقل 

زنز�نة  يف  منفرد،  ب�شكل  طويلة،  لفرت�ت 

معتمة �شيقة قذرة ومت�شخة، تنبعث من 

جدر�نها �لرطوبة و�لعفونة على �لدو�م؛ 

وف��ي��ه��ا ح��م��ام �أر����ش���ي ق����دمي، ت��خ��رج من 

فتحته �جل����رذ�ن و�ل��ق��و�ر���ض؛ م��ا ي�شبب 

على  خطرية  ونف�شية  �شحية  م�شاعفات 

لفرت�ت  �ل��ع��زل  �شيا�شة  وت��ه��دف  �ملعتقل، 

�مل��ع��ت��ق��ل،  �إذلل  حم������اولت  �إىل  ط��وي��ل��ة 

وت�شفيته ج�شدياً ونف�شياً، وخالل �لأعو�م 

�لأخرية �زد�دت هذه �ل�شيا�شة، وباتت نهجاً 

منظماً متار�شه �إد�رة �ل�شجون �لإ�شر�ئيلية 

بحق ع�شر�ت �ملعتقلني.

االنباط - وكاالت

�ت����ه����م����ت رئ���ي�������ش���ة جم���ل�������ض �ل����ن����و�ب 

�أخ��رى  م��رة  بيلو�شي،  نان�شي  �لأم��ري��ك��ي 

�لرئي�ض �لأمريكي دونالد تر�مب، بخلق 

ح��ال��ة �أزم����ة يف �ل���ب���الد، م��ع �ن��ت�����ش��ار وب��اء 

كوفيد-19.

وقالت لقناة “�شي �إن �إن” �لتلفزيونية: 

�لرئي�ض  بها  �أدىل  �لتي  �لتعليقات  “�إن 
�رتكبها،  �لتي  �لأخ��ط��اء  �أدرك  �أن��ه  تظهر 

لقد �رت���دى كمامة و�ع���رتف ب���اأن �لأم��ر 

قبل  �شوء�  �شيزد�د  وب��اء  بل  خدعة،  لي�ض 

و�أ���ش��اف��ت:  تقاع�شه”.  ب�شبب  �لتح�شن، 

“بات و��شحا، �أن هذ� هو فريو�ض تر�مب«.
و�أع��رب��ت ع��ن �ع��ت��ق��اده��ا، ب��اأن��ه ل��و حث 

ت��ر�م��ب �ل��ن��ا���ض ق��ب��ل ب�شعة �أ���ش��ه��ر، على 

على  و�حلفاظ  �لو�قية  �لكمامات  �رت��د�ء 

ك��ث��ريون  �لج��ت��م��اع��ي، ل�شتمع  �ل��ت��ب��اع��د 

لن�شيحته وح��ذو ح��ذوه. و�أ���ش��ارت �إىل �أن 

�آلف �لأمريكيني لقو� حتفهم، ب�شبب رد 

فعل �لرئي�ض �خلاطئ على كوفيد-19.

�أرب��ع��ة ماليني  وق��ال��ت: “نقرتب م��ن 

من  كبري  وع��دد  �لفريو�ض،  بهذ�  م�شاب 

�لوفيات - حو�يل 140 �ألف. �إذ� كان �رتد�ء 

�لأف�شل  م��ن  فكان  �لآن،  مهما  �لكمامة 

�رتد�وؤها يف �شهر مار�ض، بدًل من �لقول، 

�إننا �شنتمكن جميعا مع حلول �أبريل من 

ناأمل  دعونا   )...( �لكنائ�ض.  �إىل  �لذهاب 

�أن �لرئي�ض �ق��رتب من فهم حقيقة هذ� 

�لوباء، �إنه فريو�ض تر�مب«

بؤرة استيطانية جديدة فوق 
أعلى جبل شمالي الضفة

130  يوما على عزل األسير خرواط

بيلوسي: كوفيد- 19 هو 
»فيروس ترامب«
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االنباط - وكاالت

»حما�س«  يف  الييقيييييادييين  جمع  اليييذي  للقاء  تالية  خييطييوة  يف 

علن 
ُ
اأ اأ�سابيع،  و»فتح«، �سالح العاروري وجربيل الرجوب، قبل 

عن اإقامة مهرجان م�سرتك بن احلركتن يف غزة حتت عنوان 

»مواجهة خطة ال�سم الإ�سرائيلية« لل�سفة الغربية املحتلة، لكن 

من دون اإجابة اأي منهما عن م�سري امل�ساحلة التي مل يذكرا 

تفا�سيل عنها، وهو ما يجعلها تبدو غري ذات �سلة، خا�سة اأن 

م�سوؤوليَ متابعة »امل�ساحلة« يف »فتح« و»حما�س«، عزام الأحمد 

ومو�سى اأبو مرزوق، لي�سا من يديرا التوا�سل حالياً. 

»عييدد  هييو  حالياً  عليه  املتفق  بيياأن  فل�سطينية  م�سادر  تقول 

من الفعاليات التي توؤكد وحدة املوقف الفل�سطيني يف مواجهة 

خمطط �سم ال�سفة، واإظهار املوقف الفل�سطيني واحييداً«، من 

دون حديث عن خطوات فعلية لإنهاء النق�سام امل�ستمر منذ اأكرث 

من 13 عاماً.

الفعاليات مهرجان مركزي كبري يف قطاع  راأ�ييس هييذه  على 

غيييزة، اإ�ييسييافيية اإىل مييوؤمتييرات وميي�ييسييريات لحييقيية، وذليييك يف ظل 

تفاهم على الظهور مبوقف موحد هو مطلب الحتاد الأوروبي 

من ال�سلطة، كي ميكن لالحتاد اأخذ موقف »اأكرث �سرامة �سد 

التي حتاول فر�س وقائع  املخططات الأمريكية والإ�سرائيلية 

جديدة على الأر�س«، ت�سيف امل�سادر. 

لذلك، تبع الر�سائل الأوروبية اإىل ال�سلطة تقارب لالأخرية 

مع »حما�س«، فيما قال اأمن ال�سر لي»اللجنة التنفيذية ملنظمة 

لالأمريكين  ميثل  النق�سام  اإن  عريقات،  �سائب  التحرير«، 

والإ�سرائيلين »ثغرة لتنفيذ خمططاتهم«.

يف هذا ال�سياق، ُعقد يف غزة اجتماع ح�سره عن »حما�س« وفد 

قيادي برئا�سة ع�سو املكتب ال�سيا�سي خليل احلية، ووفد اآخر عن 

»فتح« برئا�سة »ع�سو اللجنة املركزية« اأحمد حل�س. ومن املقرر 

اأن يخطب يف »مهرجان غزة« امل�سرتك الرئي�س حممود عبا�س، 

ورئي�س املكتب ال�سيا�سي لي»حما�س« اإ�سماعيل هنية، يف حن اأن 

م�سادر حم�ساوية قالت اإن احلركة ت�سعى اإىل تطوير التفاق مع 

»فتح« ليكون على برنامج �سيا�سي م�سرتك ملواجهة املخططات 

الأمريكية والإ�سرائيلية. 

بييدران،  لي»حما�س« ح�سام  ال�سيا�سي  املكتب  كذلك قال ع�سو 

�سيوؤ�ّس�س ملرحلة وفاق بن احلركتن... منظمة  »املهرجان  اإن 

التحرير ما زالت قادرة على ا�ستيعاب اأحزاب جديدة«.

االنباط - وكاالت

اظهرت �سور قيام ال�سرطة الإ�سرائيلية با�ستخدام الأ�ساليب 

املتظاهرين،  بحق  الأمريكية  ال�سرطة  ت�ستخدمها  التي  ذاتها 

ومنها اجلثو على عنق املتظاهرين؛ وهي الطريقة ذاتها التي 

اأدت اإىل مقتل الأمريكي جورج فلويد.

تظاهر اآلف الإ�سرائيلين، م�ساء الثالثاء، يف القد�س املحتلة 

ف�ساد،  ق�سايا  يف  املتهم  نتنياهو  بنيامن  الييييوزراء  رئي�س  �سد 

مطالبن با�ستقالته.

و�سهدت التظاهرات اأمام مقر رئي�س الوزراء، ومبنى الكني�ست 

مواجهات مع ال�سرطة الإ�سرائيلية، التي ا�ستخدمت العنف يف 

ال�سرطة  اأفييراد  وُن�سرت �سوٌر تظهر و�سع  املتظاهرين،  تفريق 

ذاتها  بالطريقة  املتظاهرين،  اأعناق  على  اأرجلهم  الإ�سرائيلية 

التي ا�ستخدمتها ال�سرطة الأمريكية قبل اأ�سهر وت�سببت مبقتل 

الأمريكي من اأ�سل اأفريقي جورج فلويد.

“الغارديان”  �سحيفة  ن�سرتها  الييتييي  اليي�ييسييور  تظهر  كييمييا 

املتظاهرين  ب�سرب  ال�سرطة  عنا�سر  قيام  اأي�ساً  الربيطانية 

واعتقال بع�سهم، وا�ستخدام خراطيم املياه لتفريقهم.

يثري  نتنياهو  “ف�ساد  عليها  كتب  املتظاهرون لفتات  ورفييع 

“قانون  على  يعرت�سوا  كما  ا�ستقل«.  ا�سمئزازنا” و”نتنياهو، 

العتماد”، وهو قانون مينح احلكومة �سالحية اتخاذ القرارات 

املتعلقة مبكافحة كورونا دون الرجوع اإىل الربملان. 

ومن بن املنظمات امل�ساركة يف املظاهرة: “احتجاج الرايات 

ال�سود، تظاهرة مليونية، كرامي من�سرت ومنظمة املطاعم وجلنة 

العمل يف انتاج الحتفالت واملنا�سبات«.

ن�سرت يف عام  ن�سر مقالة  وكانت منظمة “اأمن�ستي” اأعادت 

بتدريبات  الأمريكية  بالتيمور  �سرطة  قيام  تتحدث عن   2016

ال�سرطة  القوة مع  وا�ستخدام  بال�سيطرة على احل�سود  خا�سة 

يف  العن�سرية  �سد  التظاهرات  مع  تزامناً  وذلييك  الإ�سرائيلية، 

الوليات املتحدة بعد مقتل فلويد.

اأن م�سوؤولن  واأفادت املعلومات التي ن�سرتها “اأمن�ستي” اإىل 

يف بالتيمور اإىل جانب مئات من عنا�سر ال�سرطة من فلوريدا 

وكونيتيكت  واأرييييزونيييا  وكاليفورنيا  وبن�سلفانيا  ونيوجري�سي 

ونيييييييوييييورك ومييا�ييسيياتيي�ييسييو�ييسييتيي�ييس ونييييييورث كييارولييييينييا وجييورجيييييا 

لتلقي  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�ييسييي  اإىل  �سافروا  ووا�سنطن، 

التدريبات على يد ال�سرطة الإ�سرائيلية، واأن اآلفاً اآخرين تلقوا 

تدريبات من م�سوؤولن اإ�سرائيلين يف الوليات املتحدة.

التنسيق الفتحاوي ــ الحمساوي: مصالحة 
مصغرة أم اضطرار المواجهة؟

شرطة االحتالل تقمع المحتجين ضد نتنياهو على طريقة »فلويد«

الكويت تطالب مجلس األمن باتخاذ 
موقف حازم لوقف الجرائم اإلسرائيلية  

استطالع: بايدن يتقدم على 
ترامب بـ8 نقاط

االنباط - وكاالت

جددت الكويت، مطالبتها ملجل�س الأمن 

بتحمل م�سوؤوليته الدولية ب�سورة عاجلة 

لييوقييف جييرائييم وانييتييهيياكييات اإ�ييسييرائيييييل �سد 

ال�سعب الفل�سطيني.

ونييقييلييت وكيييالييية الأنييييبيييياء الييكييويييتييييية عن 

مندوب الكويت الدائم لدى الأمم املتحدة، 

اليي�ييسييفييري ميينيي�ييسييور الييعييتيييييبييي، قييولييه خييالل 

النقا�س  مييفييتييوحيية  الأميييين  ملجل�س  جل�سة 

حول احلالة يف ال�سرق الأو�سط مبا يف ذلك 

عن  بديل  “ل  اإنييه  الفل�سطينية،  الق�سية 

حتمل املجل�س مل�سوؤولياته وب�سورة عاجلة 

قبل فوات الأوان لأن الحتالل وا�ستباحة 

ي�سنع  ل  الييفييليي�ييسييطييييينييي  اليي�ييسييعييب  حيييقيييوق 

ال�سالم خا�سة ل�سيما يف وقت يتف�سى فيه 

وباء بات يفتك بالب�سرية جمعاء«.

و�يييسيييدد الييعييتيييييبييي عييلييى �يييسيييرورة اتييخيياذ 

جمل�س الأمن موقف حازم لوقف اجلرائم 

والعييييتييييداءات الإ�ييسييرائيييييلييييية، ميي�ييسييريا اإىل 

الييعييربييييية من  واليييييدول  الييكييويييت  “تكثيف 
املا�سية  القليلة  الأ�ييسييهيير  خييالل  جييهييودهييا 

ملييواجييهيية حميييييياولت اإ�يييسيييرائيييييييل ا�ييسييتييغييالل 

كورونا  جائحة  مبواجهة  الييعييامل  ان�سغال 

لوقف  والعاملي  الإن�ساين  التوجه  وجتاهل 

اليييييعيييييدوان واحلييييييييرب واحليييي�ييييسييييار يف هيييذه 

الظروف الإن�سانية الع�سيبة«.

الييييدول  اأن جمييليي�ييس جييامييعيية  واأ�ييييسيييياف 

الييعييربييييية عييلييى امليي�ييسييتييوى اليييييييييوزاري، اأكيييد 

حييكييوميية  “اإقدام  اأن  امليييا�يييسيييي،  نييييي�ييسييان  يف 

الحتالل على تنفيذ تلك املخططات ميثل 

ال�سجل  اإىل  ت�ساف  حييرب جديدة  جرمية 

الغا�سمة  بيياجلييرائييم  الإ�ييسييرائيييييلييي احلييافييل 

والنييتييهيياكييات  الفل�سطيني  اليي�ييسييعييب  بييحييق 

املتحدة  الأمم  وقييييرارات  مليثاق  الفا�سحة 

والقانون الدول«.

االنباط - وكاالت

اأن جو  ليييليييراأي  ا�ييسييتييطييالع  اأظيييهييير 

بييييايييييدن املييير�يييسيييح الييييدميييييقييييراطييييي يف 

يتقدم  الأمريكية  الرئا�سة  انتخابات 

بثماين  ترامب  دونالد  الرئي�س  على 

نيييقييياط مييئييوييية يف تييياأييييييييد اليينيياخييبيين 

امل�سجلن.

اأجييرتييه  اليييذي  ال�ستطالع  وك�سف 

نييائييب  بييياييييدن  اأن  روييييرتز/اإبييي�يييسيييو�يييس 

يبدو  فيما  يتمتع  ال�سابق  الرئي�س 

اأييي�ييسييا بييفييارق كييبييري ليييدى اليينيياخييبيين 

الذين مل يح�سموا راأيهم حتى الآن.

اأجييري  الييذي  ال�ستطالع  واأو�ييسييح 

يف الفرتة 15-21 يوليو اأن 46 يف املئة 

اإنهم  قييالييوا  امل�سجلن  الناخبن  ميين 

التي  النتخابات  بايدن يف  �سيوؤيدون 

الييقييادم يف حن  نوفمرب   3 جتييري يف 

اأيد 38 يف املئة ترامب مر�سح احلزب 

اجلمهوري.

ال�ستطالع  امل�ساركن يف  باقي  اأما 

بن  فانق�سموا  املئة  يف   16 ون�سبتهم 

اأو ييينييوي دعييم  مييين مل يييحيي�ييسييم راأيييييه 

مر�سح ثالث اأو من لن يدل ب�سوته.

وتييييركييييز حييمييلييتييا بييييايييييدن وتيييراميييب 

عييلييى  النييييتييييخييييابييييييييية  اليييييدعيييييايييييية  يف 

الثالثة  املجموعة  هذه  مع  التوا�سل 

ترجيح  بو�سعها  اأن  اإذ  ل�ستمالتها 

من  اأي  ل�سالح  النييتييخييابييات  نتيجة 

املر�سحن.

الناخبن  ميين  املييئيية  يف   70 ويييقييول 

تاأييدهم  �سجلوا  الذين  اأو  احلائرين 

اأداء  ييييقيييرون  اإنيييهيييم ل  ثييياليييث  مليير�ييسييح 

وتقول  الرئا�سة،  موقع  ميين  تييرامييب 

البالد  اأن  تعتقد  اإنها  مماثلة  ن�سبة 

ن�سبة  وقالت  خاطئ.  اجتاه  يف  ت�سري 

القت�ساد  اأن  تعتقد  اإنها  املئة  يف   62

الأمريكي ي�سري يف طريق خاطئ.

ت�سعر  املييجييمييوعيية  هيييذه  اأن  ويييبييدو 

فيييريو�يييس  اإزاء  اأيييي�يييسيييا  عييميييييق  بييقييلييق 

اأكرث من  قتل  الذي  امل�ستجد  كورونا 

141 األف اأمريكي، وت�سبب يف ان�سمام 

عن  العاطلن  �سفوف  اإىل  املييالييين 

الييعييمييل. وقييييال ثييمييانييييية تييقييريييبييا من 

كيييل عيي�ييسييرة نيياخييبيين اإنيييهيييم ييي�ييسييعييرون 

الفريو�س. بقلق لنت�سار  �سخ�سيا 

املئة  38 يف  اأن  ال�ستطالع  واأو�سح 

اأ�سلوب  يوؤيدون  امل�ساركن  من  فقط 

بينهم  ميين  الأزميييية  اإدارة  يف  تييرامييب 

راأيهم  يح�سموا  مل  مميين  املئة  يف   20

من  اأنهم  �سجلوا  الذين  الناخبن  اأو 

اأن�سار مر�سح ثالث.

االنباط - وكاالت

نهاية  نابل�س  ما من مدينة  يف منطقة 

اأبو  كمال  للع�سريني  يرق  الت�سعينيات، مل 

من  مل�سايقة  تتعر�س  فتاة  م�ساهدة  وعيير 

اإ�ييسييرائيييييلييي، حيين امييتيي�ييسييق ر�سا�سه  جميينييد 

واأردى املجند قتيال، بعد اأعييوام على عودة 

كمال واأ�سرته من الكويت.

قباطية  بلدة  اأهييل  ُيعيد  الق�سة،  بهذه 

جنوب جنن تداول �سرية ابنهم الأوىل يف 

العمليات الفدائية، ورغم ت�سكيك بع�سهم 

اأنها �سرية ت�ستفيق، يف  اإل  ال�سردية،  بدّقة 

وقٍت يرقد كمال فيه على اأ�سّرة م�ست�سفى 

�سجن الرملة، بو�سٍع �سحي خطري، ُم�ساباً 

بال�سرطان و”كورونا«.

ويف م�سهد مواٍز داخل العزل الإنفرادي 

“اأوهليكدار” ، يخو�س حممد  يف معتقل 

اأبييييو الييييُرب اإ�يييسيييرابييياً مييفييتييوحيياً عيين الطعام 

قبل  قباطية  ذاكييرة  م�سعاًل  لكمال،  ُن�سرًة 

17 عاماً، يف 25 كانون الثاين، حن حو�سر 

الإثييينيييان داخيييل ميينييزل بييالييبييلييدة، اأحاطتهم 

“امل�ستعربن” مبركبات تنادي عرب  قييوات 

ال�سوت، وطائرة ع�سكرية متهلم  مكربات 

دقيقتن لت�سليم نف�سهما قبل الق�سف.

يييتييذّكيير اأبييييو حمييمييد الييتييفييا�ييسيييييل كيياأنييهييا 

دام  م�سّلح  ا�ستباك  بعد  بييالأميي�ييس،  ح�سلت 

ليي�ييسيياعييات نييفييذت خيياللييهييا الييذخييائيير، ينقل 

احلوار الذي دار بن جنله ورفيقه كمال يف 

تلك اللحظة، حن اأخذ كمال ُيقنع حممد 

اأن  اإل  اأن ي�سّلم نف�سه كونه وحيد والديه، 

حممد رف�س ورّد “اإما اأن اأ�ست�سهد معك، اأو 

اأحيا معك، ل حياة بدونك” فرتاجع كمال 

عن قراره، واآثر اخلروج برفقة حممد.

التحقيق،  خييالل  منهم  اأي  يعرتف  مل 

وكييانييا حيين يييدخييال “حماكم” الحييتييالل 

ويطرق “القا�سي ال�سابط” - كما ي�سفه 

– على طيياوليية املحكمة ليقف  اأبييو حممد 

�سخرية  جال�سن  يبقيان  كييانييا  احليي�ييسييور، 

اأ�سهربي   10 بعد  كمال  وحوكم  امل�سهد.  من 

6 موؤبدات و50 عاماً بتهمة قتل جمموعة 

�سباط وم�ستوطنن، يف حن ُحكم حممد 

بيييي 33 عيييامييياً بييتييهييميية اإ�يييسيييابييية الييعييديييد من 

ال�سهاينة.

بييعييد اكييتيي�ييسيياف اإ�ييسييابيية كييمييال ب�سرطان 

احللق العام املا�سي، خ�سع لنحو خم�سن 

جل�سة اأ�سعة يف م�ست�سفى رمبام بحيفا، كان 

وُمثّبت  اليدين  ُمكّبل  وهييو  ينقُل  خاللها 

بنادق  ثييالثيية  وفييوقييه  بال�سرير،  الييقييدميين 

كان  اأ�ييسييعيية.  جل�سة  كييل  بعد  عليه  ُم�سّوبة 

حممد يحرتق على رفيقه يف ذلك الوقت 

ق�سمه  اإىل  بنقله  ال�سجون  اإدارة  ويطالب 

ليقوم برعايته، ولكن دون جدوى.

من عا�سرهما يف الأ�ْسر وخارجه ي�سهد 

لهما ب�سفات م�سرتكة، يقول الأ�سري املحرر 

ثامر �سباعنة - من قباطية - “كانا مثاًل يف 

الأخالق والوحدة وُن�سرة املظلوم دوماً، مل 

يرتكا اأي ِحراك لالأ�سرى اإل وانخرطا فيه، 

متفانيان يف ال�سجاعة والنتماء، وبالرغم 

منهما  لكل  اأن  اإل  امل�سرتكة،  ال�سفات  من 

�سفاته املختلفة عن الآخر، فمحمد الثوري 

اأن  “العوج”؛ ومن ق�س�سه  الييذي ل يقبل 

ُعزل 4 مّرات �سرب فيها �سّجانن اإما ب�سبب 

اأو دفاعاً عن رفاقه،  موقف م�ّسه �سخ�سياً 

وكمال هادئ الطبع واملكابر على اأمله، الذي 

ول  اجلميع  على  م�ساعدته  يعر�س  كيييان 

ُي�سعر اأحداً باأمله ومر�سه.

يف الأ�ييسييهيير الأخيييييرية، حيين فييقييد كمال 

قدرته على الكالم، بات يتوا�سل مع رفاقه 

يف الأ�سر من خالل الكتابة فقط. و�سفت 

واملحررين حالته يف  الأ�سرى  �سوؤون  هيئة 

اليييزييييارات القليلة، اأنييهييا الأخييطيير ميين بن 

10 حييالت م�سابة بال�سرطان، �سمن نحو 

700 اأ�سري مري�س مُتار�س بحقهم �سيا�سة 

الإهمال الطبي.

اعييتيياد كمال خييالل زييياراتييه للوطن مع 

اأن  الييتيي�ييسييعييييينيييييات،  من�سف  ال�سلطة  قيييييام 

مييبييا�ييسييرًة، ويف  ال�سهيد  قييربه جييده  يق�سد 

كييل يييوم ييييزور الييقييرب ويييقييراأ الييفيياحتيية على 

روحه، كان متاأثراً بق�سة جده الذي امت�سق 

بندقية جيياره مع حرب “النكبة” وانطلق 

اليي�ييسييهيييييونييييية يف منقطة  اليييقيييوات  ييييواجيييه 

مقاتاًل،  وا�ست�سهد  جنن،  �سمال  “املزار” 
يروي �سقيقه اأمن، اأنه كان مثله الأعلى.

مييينيييذ عييييييودة كيييميييال ليييليييوطييين ميينييتيي�ييسييف 

الت�سعينيات، زار قرب جده ال�سهيد يف جنن، 

واِلتحق بقوات الي17 مبدينة نابل�س، ميمماً 

الحييتييالل.  ومقاومة  �سطرالوطن  وجهه 

والييتييقييى مبحمد اليييذي كيييان ميييطيييارداً بعد 

قيامه بعملية تفجري عن بعد يف م�ستوطنة 

ل ييييزال ابيين 18 عيياميياً، و  وهييو  “�ساكيد” 
اأ�سحى رفيقه الأزل.

يف هذه الأثناء، يواجه كمال خطر املوت 

بعد اإ�سابته بكورونا ومن قبلها ال�سرطان، 

ويواجه حممد باإ�سرابه عن الطعام خطر 

الفراق، بالوفاء والنتماء.

االسيران كمال ومحمد... الشهادة 
بالسرطان او االضراب المفتوح
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الـريـا�ضي

مدريد – وكاالت

�سدد �ساندرو رو�سيل، الرئي�س ال�سابق 

ل��ر���س��ل��ون��ة، ع��ل��ى ����س���رورة جت��دي��د عقد 

مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني،  الأ�سطورة 

يف  ل��ف�����س��ل��ه��ا  احل���ال���ي���ة  الإدارة  م��ن��ت��ق��دا 

دا  نيمار  الرازيلي،  النجم  على  الإب��ق��اء 

ت�سريحات  خالل  رو�سيل،  وق��ال  �سيلفا. 

ديبورتيفو”  “موندو  �سحيفة  نقلتها 

تاريخي  ف�سل  نيمار  “رحيل  الكتالونية: 

“بر�سلونة  واأ���س��اف:  والنادي”.  لالعب 

كان �سيحقق املزيد من الألقاب يف دوري 

الأب���ط���ال، ل��و ا���س��ت��م��ر ن��ي��م��ار، ال���ذي ك��ان 

اأن ي�سبح  ب��ع��د خ��ط��وة واح����دة م��ن  ع��ل��ى 

كنت  “لو  واأردف:  العامل”.  يف  الأف�سل 

يف ب��ر���س��ل��ون��ة )ح���ال���ًي���ا( لأع�����دت ن��ي��م��ار، 

ل��ك��ن ب��ع��ق��دي��ن ري��ا���س��ي و���س��ل��وك��ي.. اإن���ه 

مي�سي”.  ب��ع��د  ال��ع��امل  يف  لع���ب  اأف�����س��ل 

وع���ن اإم��ك��ان��ي��ة ت���ويل ت�����س��ايف ه��رن��ان��دي��ز 

امل�������س���وؤول���ي���ة ال��ف��ن��ي��ة ل��ل��ب��ل��وج��ران��ا، ق��ال 

ليكون  الأ���س��ا���س  ل��دي��ه  “ت�سايف  رو���س��ي��ل: 

ب�ساأن  راأي���ي  ���س��اأق��دم  لكني  ج��ي��ًدا،  م��درًب��ا 

فريًقا  ي��درب  عندما  لر�سلونة،  قيادته 

ما  وبخ�سو�س  الوقت”.  لبع�س  اأوروبًيا 

واإم��ك��ان��ي��ة  م��ي�����س��ي،  م�ستقبل  ح���ول  اأث���ر 

“يجب  اأج��������اب:  ال���ف���ري���ق،  ع����ن  رح���ي���ل���ه 

حني  ���س��ادق..  �سخ�س  اإن��ه  ل��ه،  التجديد 

�سيقرر  للفريق،  �سيًئا  يقدم  ل  اأن��ه  ي��رى 

للنادي”.  حبه  يف  واث��ق  لكني  امل��غ��ادرة.. 

رو�سيل  داف��ع  ال�سابقة،  النتقادات  ورغ��م 

ع���ن ���س��ج��ل ج��و���س��ي��ب م���اري���ا ب��ارت��وم��ي��و، 

اأعتقد  “عاملًيا،  ق��ائ��اًل:  ال��ب��ار���س��ا،  رئي�س 

اأكرث رئي�س  اأنه جيد.. بالأرقام هو ثاين 

ال��ت��اري��خ،  األ��ق��اًب��ا يف  )ل��ر���س��ل��ون��ة( يحمل 

الثالث”.  لب��ورت��ا  لب��ورت��ا..  لي�س  الأول 

املقبلة،  الن��ت��خ��اب��ات  م��ن  م��وق��ف��ه  وح���ول 

ل��الن��ت��خ��اب��ات  اأت��ر���س��ح  “لن  رو���س��ي��ل:  رد 

جم�������دًدا، ل��ك��ن ب��ال��ط��ب��ع ����س���اأوؤث���ر ع��ل��ي��ه��ا 

كثًرا«.

11

�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكرتوين

 ميسي قد يغادر برشلونة

 مشاركة حكمات الكرة في ورشة دولية

 اختبارات لياقة بدنية لحكام الكرة

 منتخب فلسطين يعتذر عن ودية العراق

االنباط – عمان

اقامها  ال��ت��ي  العمل  ور���س��ة  اختتمت  

الفيديو  تقنية  ع��ر  ال��ق��دم،  ك��رة  احت���اد 

الحت�����اد  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ُبعد”،  “عن 
حكمة.   15 مب�����س��ارك��ة  “فيفا”،  ال���دويل 

واق��ي��م��ت ال��ور���س��ة ب��ا���س��راف امل��ح��ا���س��رة 

ال��دول��ي��ة ه��ب��ة ال��ع��اب��د، وب��ح�����س��ور نائب 

ال��دويل  رئي�س جلنة احل��ك��ام يف الحت��اد 

ه���اين ب����الن، وم�����س��ت�����س��ار دائ�����رة احل��ك��ام 

ي��ورن لر���س��ن، وم�����س��وؤول ال��دائ��رة نا�سر 

دروي���������س، وم��ن�����س��ق ال���ور����س���ة ا���س��م��اع��ي��ل 

احل���ايف، وم���درب احل��ك��م��ات ع��ب��د ال���رزاق 

ال���ل���وزي. وا���س��ت��ع��را���س��ت ال��ع��اب��د خ��الل 

داخل  التحكيمية  احلالت  ابرز  الور�سة، 

الخ��رة  وال��ت��ع��دي��الت  اجل����زاء،  منطقة 

التكتيكية،  اللعبة، الخطاء  على قوانني 

والعمل اجلماعي، بهدف رفع اجلاهزية 

الفنية للم�ساركات قبل انطالق مباريات 

البطولت الن�سوية. و�ساركت يف الور�سة 

احل��ك��م��ات: ا���س��الم ال��ع��ب��ادي، ���س��اب��ري��ن 

البدوي،  الء  مبي�سني،  ا�سراء  العبادي، 

ح��ن��ني خ���ال���د، اي���ن���ا����س ���س��ع��ب��ان، ا����س���راء 

ع��ن��ود حمي�سن،  امل���ج���ايل،  ه��ي��ا  امل���ج���ايل، 

القطاوي، رهف و�سفي،  اآية  رزان غيث، 

فريدة القبطي، زين �سامل، امل �سباح.

االنباط – عمان

تقيم دائ��رة احلكام يف احتاد كرة القدم،  

ي��وم��ي غ���د اجل��م��ع��ة وال�����س��ب��ت امل��ق��ب��ل��ني 24 

بدنية  لياقة  اختبارات  اجل��اري،  مت��وز  و25 

حلكام دوري املحرتفني، على م�سمار �ستاد 

لل�سباب. احل�سني  مبدينة  ال���دويل  ع��م��ان 

وح�����س��ب م�����س��وؤول ال���دائ���رة ن��ا���س��ر دروي�����س، 

التا�سعة  من  اعتباراً  الختبارات  �ستنطلق 

الط��م��ئ��ن��ان على جاهزية  ب��ه��دف  ���س��ب��اح��اً، 

احلكام البدنية قبل انطالق مباريات دوري 

املحرتفني 3 اآب املقبل

رام اهلل – وكاالت

قرر الحتاد الفل�سطيني لكرة القدم، 

العراقي  املنتخب  م��الق��اة  ع��ن  الع��ت��ذار 

املقبل  اأي���ل���ول  ���س��ب��ت��م��ر/   14 ي���وم  ودًي�����ا، 

يف م��دي��ن��ة اأرب���ي���ل. وي�����س��ت��ع��د امل��ن��ت��خ��ب��ان 

ل�ستئناف الت�سفيات الآ�سيوية املزدوجة 

اأكتوبر/ ت�سرين الأول املقبل.  املقررة يف 

وج���اء ق���رار الع���ت���ذار ب��ع��د ال��ت�����س��اور مع 

اجل��ه��از ال��ف��ن��ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب، ال����ذي وج��د 

ال��ت��وق��ي��ت  اإق���ام���ت���ه يف ه����ذا  ���س��ع��وب��ة يف 

كورونا،  جائحة  ا�ستمرار  مع  الع�سيب، 

واإغ���الق احل���دود م��ع ال��ع��امل اخل��ارج��ي. 

الفني  اجل��ه��از  يعلن  مل  اللحظة  وح��ت��ى 

جديد  اأي  ع��ن  الفل�سطيني،  للمنتخب 

املقبلة. املرحلة  بخ�سو�س 

االنباط – عمان

ال��ت��ي تقيمها ف��رق  امل��ب��اري��ات ال��ودي��ة  يف اط���ار 

ال��دوري  مناف�سات  لنطالق  ا�ستعدادا  املحرتفني 

�سيفاً  الرمثا  يحل  ال��ق��ادم  ال�سهر  م��ن  الثالث  يف 

م��ب��اراة  يف  اخلمي�س  ال��ي��وم  م�ساء  الفي�سلي  على 

ودية تاأتي يف اطار حت�سراتهما املكثفة ل�ستئناف 

م�سوارهما يف بطولة دوري املحرتفني بكرة القدم.

ال��ذي  امل��ل��ع��ب  ا���س��م  ال��ن��ادي��ان ع��ن  ومل يف�سح 

احل�سور  ع��دم  �سمان  بهدف  امل��ب��اراة  عليه  �ستقام 

ي�سمان  ال��ف��ري��ق��ني  اأن  وب��خ��ا���س��ة  اجل���م���اه���ري، 

نخبة من جنوم الكرة الأردنية ويحظيان ب�سعبية 

كبرة، وامتثاًل لالإجراءات احلكومية التي متنع 

التجمات للحد من تف�سي فرو�س كورونا. وجاء 

متناف�سني  ف��ري��ق��ني  ب��ني  امل���ب���اراة  اإق���ام���ة  تن�سيق 

يف  تواجها معاً  اأنهما  املحلية، بحكم  الألقاب  على 

بالتعادل  وانتهت  الدوري  الأوىل لبطولة  اجلولة 

قيا�ساً  للفريقني  مفيدة  املباراة  وتعتر  ال�سلبي. 

ملا �ستحفل به من اإثارة وتكافوؤ يف موازين القوى، 

ما �سينعك�س ايجاباً على جاهزية الالعبني الفنية 

التناف�سية  الأج��واء  دخولهم  يف  وي�سرع  والبدنية 

قد  الرمثا  وك��ان  ال���دوري.  بطولة  ا�ستئناف  قبل 

خ��ا���س م��ب��ارات��ني ودي��ت��ني اأم����ام اجل��زي��رة و�سباب 

الأردن، وانتهتا بنتيجة التعادل “1-1«.

يف حني خا�س الفي�سلي ثالث مواجهات ودية، 

اأمامه  خ�سر  “1-0” ث��م  ال�سريح  على  ف��از  حيث 

“1-3”، وجتاوز ال�سلط “4-3”. وي�ستاأنف الرمثا 
 3 ي��وم  ال���دوري بلقاء الأه��ل��ي  م�����س��واره يف بطولة 

احل�سن  �ستاد  على  وت��ق��ام  املقبل  اآب   / اأغ�سط�س 

الفي�سلي  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  يف  ي��واج��ه  فيما  ب���اإرب���د، 

ن��ظ��ره ���س��ب��اب الأردن ع��ل��ى ا���س��ت��اد امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

الثاين بالقوي�سمة.

االنباط – عمان

 يبحث احت���اد األ��ع��اب ال��ق��وى ع��ن امل��واه��ب 

اخل�سبة  املحافظات  اأر����س  يف  اجلن�سني،  م��ن 

بالواعدين والواعدات، وذلك بعدما اأعلن عن 

وح��دد  العمرية،  الفئة  ل��ه��ذه  ب��ط��ولت��ه  خطة 

جدولها الزمني موؤخرا، �سمن خطة ن�ساطاته 

ب�سبب  للمتغرات  وفقا  برجمتها  اع��اد  التي 

اللعبة  احت���اد  �سيعلن  ح��ي��ث  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة 

ال��ي��وم ع��ن ك��ام��ل خ��ط��ت��ه وم��واع��ي��د ب��ط��ولت��ه 

املحلية جلميع الفئات للمو�سم احلايل. ويقول 

الفاعوري:”  اأمي��ن  الإعالمية  اللجنة  رئي�س 

املواهب  لكت�ساف  خطته  اللعبة  احت��اد  اعتمد 

ال��ذك��ور والن�����اث، ع��ر ب��رن��ام��ج زم��ن��ي �سامل 

جل��م��ي��ع امل��ح��اف��ظ��ات، وال��ت��ي وج���ه ال��ي��ه��ا عني 

بعناية،  ل��ر���س��ده��ا  الفنية  وال��ل��ج��ن��ة  امل��درب��ني 

حيث  اجلن�سني،  من  العنا�سر  اأف�سل  واختيار 

مت حتديد بطولة الواعدين ملحافظة اربد يف 

وتباعا  املقبل،  )�سبتمر(  اأيلول  من  اخلام�س 

حم��اف��ظ��ة امل��ف��رق يف ال��ث��اين ع�سر م��ن اأي��ل��ول 

)���س��ب��ت��م��ر( امل��ق��ب��ل، وحم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���س��م��ة يف 

املقبل،  )���س��ب��ت��م��ر(  اأي��ل��ول  م��ن  ال��ت��ا���س��ع ع�سر 

وال���ك���رك يف ال�����س��اد���س وال��ع�����س��ري��ن م��ن اأي��ل��ول 

)���س��ب��ت��م��ر( امل���ق���ب���ل، وحم���اف���ظ���ة ال��ع��ق��ب��ة يف 

املقبل،  )اكتوبر(  الأول  ت�سرين  عمن  الثالث 

اجتماعا  اللعبة  احت��اد  يعقد  اأن  املنتظر  وم��ن 

اللعبة،  احتاد  مقر  يف  اليوم-اخلمي�س-  م�ساء 

ل��ل��م�����س��ادق��ة ع���ل���ى اع�������ادة ب���رجم���ة ب��ط��ولت��ه 

املحلية للرجال وال�سيدات وال�سباب وال�سابات 

مت�سل،  �سعيد  ..على  والنا�سئات  والنا�سئني 

�سعد  املحامي  القوى  األعاب  احت��اد  رئي�س  قال 

حيا�سات:” نوؤمن باأن اأر�س املحافظات خ�سبة 

�سباقات  والواعدات يف  الوعدين  باملواهب من 

األعاب القوى واخرتاق ال�ساحية، ونحن وجهنا 

بو�سلة الهتمام نحو اكت�ساف املواهب، والتي 

اقامتها،  اأم��اك��ن  يف  بطولت  باإقامة  �سن�سلها 

و�ستحظى هذه البطولت بكامل الهتمام من 

الوطنية،  املنتخبات  وم��درب��ي  الفني  اجل��ه��از 

واللجنة الفنية التابعة لحتاد اللعبة، و�سيوفر 

لها اجواء املناف�سات الر�سمية .

لندن – وكاالت

اف��ت��ت��ح ال������دويل امل�������س���ري حم���م���ود ح�سن 

اأ�ستون  فريقه  ل�سالح  الت�سجيل  تريزيجيه، 

اإط���ار اجلولة  اآر���س��ن��ال، يف  اأم���ام �سيفه  ف��ي��ال، 

املمتاز. الإجن��ل��ي��زي  ال����دوري  م��ن عمر   37 ال��� 

27، عندما  وجاء هدف تريزيجيه يف الدقيقة 

الذي  مينجز  تايرون  اإىل  ركنية  ركلة  و�سلت 

امل�سري،  ال��الع��ب  اإىل  لت�سل  ب��راأ���س��ه،  غمزها 

ال�سفلية  ال���زاوي���ة  م��ب��ا���س��رة يف  ���س��دده��ا  ال���ذي 

من  واح���دا  لي�سجل  اآر���س��ن��ال،  مل��رم��ى  ال�سيقة 

اأج���م���ل اأه������داف ال��ب��ط��ول��ة. ووف���ًق���ا مل���ا ذك��رت��ه 

الهدف  ه��ذا  ف��اإن  “اأوبتا”،  اإح�سائيات  �سبكة 

الثالث  مبارياته  يف  لرتيزيجيه  ال��ث��ال��ث  ه��و 

الأخ�����رة ب��ال��رمي��رل��ي��ج، وه���و ال��ع��دد نف�سه 

30 مباراة  اأح���رزه يف اأول  م��ن الأه���داف ال��ذي 

ب�سكل  تريزيجيه  وان��ت��ف�����س  امل�����س��اب��ق��ة.  يف  ل��ه 

مميز يف اجلولت الأخ��رة واحلا�سمة يف عمر 

الدوري الإجنليزي. وجنح الالعب امل�سري يف 

يف  بال�س  كري�ستال  �سباك  يف  هدفني  ت�سجيل 

بثنائية  فيال  اأ�ستون  بفوز  انتهى  ال��ذي  اللقاء 

ال��ف��ري��ق  و���س��اه��م يف حت�����س��ني و���س��ع��ي��ة  نظيفة 

ب���ج���دول ال���رتت���ي���ب. ومت��ك��ن ت��ري��زي��ج��ي��ه من 

للغاية  لفوز مهم  فريقه  وقاد  اإكمال �سحوته 

اجلولة  يف  نظيف  بهدف  اآر�سنال  ح�ساب  على 

الأخ����رة ليبتعد ب��ف��ارق ه���دف ع��ن وات��ف��ورد. 

اجلولة  يف  البقاء  ح�سم  فيال  اأ���س��ت��ون  وي��اأم��ل 

الأخرة بالفوز على و�ست هام يونايتد انتظارا 

يذكر  واتفورد.  �سد  اآر�سنال  مواجهة  لنتيجة 

اأن ال��ظ��ه��ر امل�����س��ري اأح��م��د امل��ح��م��دي، خ��رج 

م���ن امل��ل��ع��ب م�����س��اًب��ا ق��ب��ل حل��ظ��ات م���ن ه��دف 

تريزيجيه.

الفيصلي والرمثا بروفة ودية قبل الدوري

 اتحاد القوى يقيم بطوالت للمحافظات

 تريزيجيه يواصل تألقه في انجلترا
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االنباط-وكاالت

فريو�س  �أن  �إىل  �أ�شهر  ع��دة  منذ  �لعلماء  خل�س 

�ل�شادر عن  �ل��رذ�ذ  �أن يبقى عالقا يف  كورونا ميكن 

�ملر�شى حني يتكلمون ويتنف�شون، من دون �أن يكون 

�جلزيئات  ه��ذه  كانت  �إن  �لآن  حتى  دليل  �أي  هناك 

معدية. �ل�شغرية 

جامعة  يف  علماء  �أج��ر�ه��ا  حديثة  در����ش��ة  �أن  �إل 

�أثبتت  �لأ�شبوع،  هذ�  م�شبق  ب�شكل  ون�شرت  نرب��شكا 

�أخ��ذت  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ج��زي��ئ��ات  �أن  �لأوىل  للمرة 

على  ق��ادرة   ،”19 “كوفيد  غ��رف مر�شى  ه��و�ء  م��ن 

�لتكاثر و�لت�شبب بالتايل بعدوى.

وه����ذ� ي���ع���زز ف��ر���ش��ي��ة �ن��ت��ق��ال �ل���ف���ريو����س لي�س 

�لتحدث  عرب  و�إمن��ا  �لعط�س،  �أو  �ل�شعال  عرب  فقط 

�ملعدية  �جل��زي��ئ��ات  و�أن  و�لتنف�س،  ع��ادي��ة  بطريقة 

من �لفريو�س ميكنها �أن تبقى عالقة ملدة طويلة يف 

�لتي  �ملرتين  تفوق  م�شافة  وتقطع  �لتهوية،  غياب 

يو�شى بها �شمن �إجر�ء�ت �لتباعد �لجتماعي.

بعد  تدر�شها  ومل  �أولية،  تعترب  تز�ل  ل  و�لنتائج 

توؤكد  �أن  �شاأنها  من  علمية  جملة  يف  �ل��ق��ر�ءة  جلنة 

�إىل  للو�شول  �لعلماء  ��شتخدمها  �ل��ت��ي  �لطريقة 

�لنتيجة. هذه 

ون�����ش��رت �ل��ن��ت��ائ��ج �لث���ن���ني �مل��ا���ش��ي ع��ل��ى �مل��وق��ع 

للأو�شاط  “ميدرك�شيف”، حيث ميكن  �لإلكرتوين 

بحرية. �لتعليق  �لعلمية 

لكن �لفريق نف�شه �شبق �أن ن�شر يف مار�س �ملا�شي 

�أن �لفريو�س يبقى موجود� يف هو�ء  �أظهرت  در��شة 

�لدر��شة  و�شتن�شر هذه  �مل�شت�شفى،  �ملر�شى يف  غرف 

يف جملة علمية قريبا بح�شب معدها �لرئي�شي.

�ملركز  يف  �ل��ربوف�����ش��ور  �شانتاربيا،  جو�شو�  وق��ال 

�لطبي يف جامعة نرب��شكا لوكالة “فر�ن�س بر�س”، 

ب��خ�����ش��و���س ط��ري��ق��ة ج��م��ع ج��زي��ئ��ات �ل���ف���ريو����س يف 

لي�س  “هذ�  نقال:  هاتف  بحجم  �آل��ة  بف�شل  �لهو�ء 

�أمر� �شهل«.

���ش��ع��ي��ف��ة،  �جل����زي����ئ����ات  “جتمعات  و�أ��������ش�������اف: 

ميكن  عينة  �أخ��ذ  يف  عموما  �شئيلة  ف��ر���س  ول��دي��ن��ا 

��شتخد�مها«.

 5 غ��رف  �ل��ه��و�ء يف  �لعينات من  �لباحثون  و�أخ��ذ 

مر�شى م�شتلقون على �لأ�شرة على م�شافة 30 �شنتم 

فوق حافة �ل�شرير من جهة �لقدمني.

وك�����ان �مل���ر����ش���ى ي��ت��ح��دث��ون ب�����ش��ك��ل ع�����ادي وك���ان 

ب��ع�����ش��ه��م ي��ع��ط�����ش��ون، ومت���ك���ن �ل��ع��ل��م��اء م���ن ج��م��ع 

جزيئات يقل قطرها عن 5 ميكرون وحتمل فريو�س 

كورونا �أو حتى �أقل من ميكرون.

ثم قامو� بعزل �لفريو�س وو�شعه يف بيئة خا�س 

من �أجل �لتكاثر، وخل�شو� �إىل �أن ثلث من �لعينات 

18 �لتي مت �ختبارها كانت قادرة على �لتكاثر. �ل�

يثبت  �لأمر  هذ�  �أن  �شانتاربيا  �لربوف�شور  ور�أى 

باأن �جلزيئات �ل�شغرية يف �لهو�ء �لقادرة على قطع 

م�شافات �أكرب من �جلزيئات �لكربى، قادرة على �أن 

للأ�شخا�س. �لإ�شابة  ت�شبب 

�خل��لي��ا  زر�ع�����ة  ب��ي��ئ��ة  يف  “تتكاثر  �إن���ه���ا  وق�����ال 

وبالتايل هي معدية«.

و���ش��ب��ق �أن �أق����رت �لأو����ش���اط �ل��ع��ل��م��ي��ة ب��اح��ت��م��ال 

�لهو�ء،  عرب  للفريو�س  �ل�شغرية  �جلزيئات  �نتقال 

مما �أدى �إىل تز�يد �لدعو�ت لو�شع �لكمامات.

االنباط-وكاالت

ك�����ش��ب �مل���ل���ي���اردي���ر �لأم����ريك����ي ج��ي��ف 

 13 ب��ي��زو���س، م��وؤ���ش�����س ���ش��رك��ة �أم�����ازون، 

بعد  و�حد،  يوم  �أمريكي يف  مليار دولر 

بن�شبة  �ل�شركة  يف  �لأ�شهم  �رتفعت  �أن 

باملئة.  8

و���ش��اه��م ف���ريو����س ك���ورون���ا يف �زدي����اد 

ث�����روة �ل����رج����ل، ب�����ش��ب��ب جل����وء �ل��ن��ا���س 

ح���ول �ل��ع��امل ل��ل�����ش��ر�ء ع��رب �لإن���رتن���ت، 

ب�شبب  �ل��ع��ادي��ة  �مل��ت��اج��ر  �إغ���لق  يف ظ��ل 

�لإج���������������ر�ء�ت �لح�������رت�زي�������ة مل���ك���اف���ح���ة 

�جلائحة.

�شركة  وب��د�أ  عاما،   56 بيزو�س  ويبلغ 

منت�شف  يف  م��ن��زل��ه  م����ر�آب  يف  �أم�����ازون 

ت�����ش��ع��ي��ن��ات �ل���ق���رن �مل���ا����ش���ي، وت��و���ش��ع��ت 

�ل�شركة ب�شرعة من بيع �لكتب لتوؤ�ش�س 

متتد  �إلكرتونية  جتارية  �إم��رب�ط��وري��ة 

�لعامل. عرب 

ويعترب بيزو�س �أغنى رجل يف �لعامل، 

دولر،  م���ل���ي���ار   172 ث���روت���ه  وت���ت���ج���اوز 

للملياردير�ت.  بلومبريغ  ملوؤ�شر  وف��ق��ا 

للأعمال  دولر  ملياري  بيزو�س  وق��دم 

2018، وتعهد بتقدمي  �خلريية يف �لعام 

�ملناخ. ملكافحة تغري  10 مليار�ت دولر 

�أمريكي  دولر  مليون   100 ق��دم  كما 

�لطعام يف خ�شم جائحة  مل�شاعدة بنوك 

�أك����ر من  ب��ح��ي��اة  �أودت  �ل��ت��ي  ك���ورون���ا، 

 15 �أكر من  و�أ�شابت  �ألف �شخ�س   620

�آخرين. مليون 

ل��ك��ن م��ن��ت��ق��دي ب��ي��زو���س ي��ق��ول��ون �إن��ه 

للق�شايا  �لدعم  من  باملزيد  يتعهد  مل 

�ل����ع����ام����ة، ك���م���ا ف���ع���ل م���وؤ����ش�������س ���ش��رك��ة 

م��اي��ك��رو���ش��وف��ت، ب��ي��ل غ��ي��ت�����س، �مل��ع��روف 

يقل  و�لذي  �خلريية،  للأعمال  بدعمه 

بيزو�س. ثر�ء عن 

 معدية أم غير معدية؟ علماء 
يحسمون جدل

 »جزيئات كورونا الطائرة«

 ألول مرة منذ 64 عامًا.. إلغاء حفل مؤسس أمازون يكسب 13 مليار دوالر في يوم واحد.. كيف؟
جوائز نوبل 2020 بسبب فيروس كورونا

االنباط-وكاالت

 

�أعلن لر�س هايكن�شتني، مدير موؤ�ش�شة 

�لثلثاء  نوبل،  جو�ئز  متنح  �لتي  نوبل، 

نوبل  “�أ�شبوع  �أن   ،2020 يوليو/متوز   21

ل���ن ي��ك��ون ك��م��ا ه���و ع�����ادًة ب�����ش��ب��ب �ل��وب��اء 

�حلايل، هذ� عام خا�س جد�ً، يحتاج فيه 

مع  و�لتكُيّف  ت�شحيات  لتقدمي  �جلميع 

�لأوىل  �مل���رة  وه��ي  �جلديدة”،  �ل��ظ��روف 

�لتي يتم فيها �إلغاء حفل توزيع �جلو�ئز 

منذ عام 1956.

مدير �ملوؤ�ّش�شة �أكد �أن �لفائزين �شيتم 

ت�شليط �ل�شوء عليهم “بطرق خمتلفة” 

�إىل جانب “�كت�شافاتهم و�أعمالهم”.

يف ب���ي���ان ل���ه���ا ب���ه���ذ� �ل���������ش����اأن، �أك�����دت 

�ملوؤ�ش�شة �أَنّ �لإعلن عن �جلو�ئز )�لطب 

و�ل�����ش��لم  و�لأدب  و�ل��ك��ي��م��ي��اء  و�ل��ف��ي��زي��اء 

�أكتوبر/ 5 و12  �شيتم بني  �لقت�شاد(  ثم 

ت�شرين �لأول، كما كان مقرر�ً �شلفاً.

ك��م��ا ���ش��ُت��ق��ام م��ر����ش��م ت��وزي��ع �جل��و�ئ��ز 

دي�شمرب/  10 يف  و�أو���ش��ل��و،  �شتوكهومل  يف 

كانون �لأول، يف “�أ�شكال جديدة”.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق���ال���ت م��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م 

�آخر  �ألغيت  �إن ماأدبة نوبل  موؤ�ش�شة نوبل 

�ل�شفري  دع���وة  لتجنب   ،1956 ع���ام  م���رة 

�ل�شوفييتي ب�شبب قمع �لثورة �ملجرية.

ك��م��ا مت �إل����غ����اء �مل����اأدب����ة �أي�������ش���اً خ��لل 

�حلربني �لعامليتني، ويف 1907 و1924.

ع���ادة م��ا مُت��ث��ل م��اأدب��ة ن��وب��ل �لفخمة 

ن���ه���اي���ة م����ا ي�����ش��م��ى ب���اأ����ش���ب���وع ن����وب����ل، يف 

دعوة  تتم  عندما  �لأول،  دي�شمرب/كانون 

�شتوكهومل،  �إىل  �لعام  بجائزة  �لفائزين 

لإجر�ء حمادثات وحفل توزيع �جلو�ئز.

�ملالكة  �لعائلة  م��ع  �ل��ف��ائ��زون  يجتمع 

1300 �شيف، يف قاعة  �ل�شويدية وحو�يل 

بع�شاء  م�شتمتعني  �شتوكهومل،  �ملدينة يف 

خا�س وفريد، وبحفل بهيج.

خ���لل ه���ذ� �ل��ع�����ش��اء ي��ق��وم �ل��ف��ائ��زون 

�ل�شلم  جائزة  على  �حلا�شلني  با�شتثناء 

�ل��ذي��ن مت ت��ك��رمي��ه��م يف �أو���ش��ل��و، ب��اإل��ق��اء 

خطاب تقليدي خلل هذ� �لع�شاء.

نوبل  �أن متحف جو�ئز  بالذكر  جدير 

ف��ت��ح �أب���و�ب���ه �أم����ام �ل������زو�ر، يف 3 ي��ول��ي��و/

مت��وز �جل���اري، وذل��ك للمرة �لأوىل منذ 

�مل��ا���ش��ي، ب�شبب  م�����ار������س/�آذ�ر  م��ن��ت�����ش��ف 

كورونا.

�إجماًل، جتاوز عدد م�شابي كورونا يف 

يوليو/  21 �ل��ث��لث��اء  م�شاء  حتى  �ل��ع��امل 

تويّف  �أل��ف��اً،  و977  مليوناً   14  ،2020 مت��وز 

وتعافى  �أل��ف��اً،   616 على  ي��زي��د  م��ا  منهم 

�أل��ف��اً، بح�شب  8 مليني و994  م��ن  �أك��ر 

موقع “ورلدميرت”.

االنباط-وكاالت

ل ي����ز�ل �ل��ع��ل��م��اء ي��ك��ت�����ش��ف��ون ي��وم��ا 

ب��ع��د �آخ���ر ف��و�ئ��د ج��دي��دة ل��ل��ت��و�ب��ل مل 

ت��ك��ن م��ع��روف��ة م���ن ق���ب���ل، وك�����ان �آخ���ر 

مفعول  �إىل  �لتو�شل  �لكت�شافات  هذه 

���ش��ح��ة  ع���ل���ى  ل���ل���ق���رف���ة  “�شحري” 
�لإن�شان.

ف��ق��د �أظ����ه����رت در������ش����ة ج���دي���دة �أن 

ت��ن��اول �ل��ك��ث��ري م��ن �ل��ق��رف��ة مي��ك��ن �أن 

م�شتويات  �رت��ف��اع  يعانون  من  ي�شاعد 

مر�س  م��ن  �ل��وق��اي��ة  يف  ب��ال��دم  �ل�شكر 

�ل�����ش��ك��ري، �ل���ذي ي��ع��اين م��ن��ه مليني 

�لب�شر حول �لعامل.

و�ل���ق���رف���ة م���ن �ل���ت���و�ب���ل �ل��ع��ط��ري��ة 

�مل���اأخ���وذة م���ن حل���اء �أ���ش��ج��ار �ل��ق��رف��ة، 

وحت�������ش���ن �ل��ت��ح��ك��م يف ن�����ش��ب��ة �ل�����ش��ك��ر 

يف �ل���دم يف م��رح��ل��ة م��ا ق��ب��ل �لإ���ش��اب��ة 

تبطئ  �أن  �ل�شكري، كما ميكن  مبر�س 

تاأثري �ملر�س على �جل�شم.

م�شاركا   51 ع��ل��ى  �ل��در����ش��ة  و�أج���ري���ت 

�شخ�شا  و70   20 ب��ني  �أع��م��اره��م  ت���رت�وح 

ممن تظهر لديهم و�حدة من 3 م�شكلت 

حمددة يف �جللوكوز �أثناء �ل�شيام.

�مل�������ش���ارك���ون يف �ل���در�����ش���ة  وخ�������ش���ع 

للمر�قبة ملدة 12 �أ�شبوعا، وقد توزعو� 

“كيونغ  ب��ج��ام��ع��ة  �ل��ط��ب��ي  �مل��رك��ز  ب��ني 

هي” يف �شول بكوريا �جلنوبية، ومركز 

لل�شكري مبدينة بو�شطن يف  جو�شلني 

�لأمريكية. ما�شات�شو�شت�س  ولية 

حتتوي  كب�شولة  �لباحثون  و�أعطى 

500 ملغر�م من مكملت �لقرفة  على 

ملجموعة من �مل�شاركني، يف حني تناول 

3 م��ر�ت  �آخ����رون دو�ء وه��م��ي��ا، وذل���ك 

12 �أ�شبوعا. يوميا ملدة 

م��ك��م��لت  �أن  �ل����ب����اح����ث����ون  ووج�������د 

�جللوكوز  م�شتويات  خف�شت  �لقرفة 

�ل�شيام، وح�شنت  �أثناء  �لطبيعية  غري 

��شتجابة �جل�شم لتناول وجبة حتتوي 

�لكربوهيدر�ت. على 

�أجريت بني  �لتي  �لدر��شة،  وك�شفت 

2017 و2018، �أنه مل تكن هناك  عامي 

وثبت  للقرفة،  �شارة  جانبية  �آث��ار  �أي 

�أن م��ك��م��لت��ه��ا خ��ف�����ش��ت م���ن خ��ط��ورة 

�ل�شكري. �لإ�شابة مبر�س 

وق�����ال م���وؤل���ف �ل���در�����ش���ة �ل��دك��ت��ور 

ج��ول��ي��و روم���ي���و م���ن م��رك��ز ج��و���ش��ل��ني 

“�أظهرت  ب���و����ش���ط���ن:  يف  ل���ل�������ش���ك���ري 

12 �أ���ش��ب��وع��ا  در����ش��ت��ن��ا �ل��ت��ي ����ش��ت��م��رت 

�إىل  �لقرفة  لإ�شافة  مفيدة  ت��اأث��ري�ت 

�ل��ن��ظ��ام �ل��غ��ذ�ئ��ي ع��ل��ى �حل��ف��اظ على 

����ش��ت��ق��ر�ر م�����ش��ت��وي��ات �ل�����ش��ك��ر يف �ل��دم 

�مل�شابني بال�شكري«. �مل�شاركني  لدى 

�آم��ن��ة  ط���رق  “حتديد  �أن  و�أ����ش���اف 

ود�ئ���م���ة وف���ع���ال���ة م���ن ح��ي��ث �ل��ت��ك��ل��ف��ة 

قبل  ما  مرحلة  من  �لتقدم  من  للحد 

مر�س �ل�شكري �إىل مرحلة �ملر�س من 

ويحتاج  �إكلينيكي  هدف  �لثاين،  �لنوع 

�ملزيد من �لدر��شات للتحقق منه«.

تتناول  �أن  “ينبغي  روم��ي��و:  وت��اب��ع 

�ل����در������ش����ات �لأط��������ول و�لأك��������رب �آث�����ار 

�لقرفة على معدل �لتقدم من مرحلة 

م��ا ق��ب��ل م��ر���س �ل�����ش��ك��ري �إىل م��ر���س 

�ل�شكري من �لنوع �لثاين«.

90 م��ل��ي��ون  وي���ع���اين م���ا ي��ق��رب م���ن 

وحدها،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �شخ�س 

�ململكة  م��لي��ني يف   7 ع��ن  يقل  وم��ا ل 

�لذي يحدث  �ل�شكري،  �ملتحدة مر�س 

�لدم  �ل�شكر يف  عندما تكون م�شتويات 

�أعلى من �ملعتاد.
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