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جاللته يبحث مع ولي عهد أبوظبي العالقات األخوية والتطورات اإلقليمية

الملك :حل الدولتين السبيل
الوحيد إلنهاء الصراع

الخروج من عنق الزجاجة ..هل يفعلها الرزاز ؟!
االنباط-عمان

ان�����ش��غ��ل��ت ال�����ص��ال��ون��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة خ�لال
الأ�سابيع واالي���ام املا�ضية بالهم�س واللمز
ح����ول �أن م���ا اذا ك���ان���ت ح��ك��وم��ة ال��دك��ت��ور
عمر ال���رزاز ج���ادة يف ملف حم��ارب��ة الف�ساد
وا�����س��ت�رداد امل�����ال ال���ع���ام خ��ا���ص��ة م���ع ظ��ه��ور
�أ�سبوعي لرئي�س ال���وزراء وطاقمه ال��وزاري
ال��ذي م��ا ان ت���أت��ي منا�سبه �أو لقاء �صحفي
اال وي��ت��م ال��ت���أك��ي��د م��ن خ�لال��ه �أن حم��ارب��ة
الف�ساد وك�سر ظهر الفا�سدين خا�صة فيما
يتعلق مبلف التهرب ال�ضريبي من اولويات
احلكومة .
التفا�صيل �ص «»3

الشوبكي :رفع أسعار المشتقات النفطية في نهاية الشهر الجاري

«عيدية» المواطن ..رفع اسعار المحروقات!!
االنباط-عمان

ولي عهد أبوظبي يثمن مواقف األردن الثابتة
بدعم القضية الفلسطينية
«التربية» تق ّر التقويم المدرسي
للعام الدراسي 2021
االنباط  -عمان

�أق���� ّرت وزارة ال�ترب��ي��ة والتعليم التقومي
املدر�سي للعام الدرا�سي  ،0202/1202بعدد
�أيام بلغ  002يوم درا�سة فعلية.
ويبد�أ دوام الطلبة للف�صل الدرا�سي الأول
يوم الأحد الأول من �أيلول  ،0202فيما يبد�أ
دوام الهيئات التدري�سية والإداري��ة ،وت�سليم
الكتب املدر�سية للطلبة ،وت�سجيل املنقولني
منهم ،يوم الثالثاء اخلام�س والع�شرين من

�شهر �آب املقبل.
وت��ب��د�أ االخ��ت��ب��ارات التح�صيلية النهائية
ل��ل��ف�����ص��ل ال���درا����س���ي الأول ل��ط��ل��ب��ة م��رح��ل��ة
التعليم الأ�سا�سي وطلبة املرحلة الثانوية
 /ال�����س��ن��ة الأوىل (احل�����ادي ع�����ش��ر) ،ح�سب
التقومي ،ي��وم اخلمي�س احل��ادي والثالثني
م���ن ���ش��ه��ر ك���ان���ون الأول م���ن ال���ع���ام ،0202
وتنتهي يوم ال�سبت ال�ساد�س ع�شر من كانون
الثاين .1202
التفا�صيل �ص «»2

الرزاز :نفخر بانجازات قطاعي
الصناعة والصحة
االنباط  -عمان

خ�ص�ص االج��ت��م��اع ال����ذي ت��ر�أ���س��ه رئي�س
ال��وزراء الدكتور عمر ال��رزاز ام�س الأربعاء
للمعنيني بالقطاعني ال�صناعي وال�صحي
للبحث يف ���س��ب��ل زي����ادة اع��ت��م��اد ال��ق��ط��اع��ات
ال�������ص���ح���ي���ة وامل�������س���ت�������ش���ف���ي���ات اخل����ا�����ص����ة يف
م�ستلزماتها وم�ستهلكاتها ال��ط��ب��ي��ة على
ال�صناعة الوطنية والت�شبيك بينها.
و�����ش����ارك يف االج���ت���م���اع وزي������را ال�����ص��ن��اع��ة
وال���ت���ج���ارة وال���ت���م���وي���ن وال�����ص��ح��ة وم��دي��ر

اخل��دم��ات الطبية امللكية و�أم�ين ع��ام وزارة
ال�����ص��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن ،ورئ��ي�����س
جمعية امل�ست�شفيات اخلا�صة ،ورئي�س غرفة
�صناعة الأردن ،ونقيب اطباء الأ�سنان .
و�أ���ش��ار رئي�س ال����وزراء اىل �أه��م��ي��ة اللقاء
الذي �سيعقد يف وقت الحق لغايات الت�شبيك
بني امل�صانع االردنية وامل�ست�شفيات اخلا�صة
ب��ه��دف رف��ع ال��وع��ي بتوفر منتج �أردين ذي
كفاءة عالية وجودة و�سعر منا�سبني.
التفا�صيل �ص «»3

الكويت تطالب مجلس األمن باتخاذ

2

االنباط  -وكاالت
ج���ددت ال��ك��وي��ت ،مطالبتها ملجل�س الأم��ن
بتحمل م�س�ؤوليته ال��دول��ي��ة ب�����ص��ورة عاجلة
لوقف جرائم وانتهاكات �إ�سرائيل �ضد ال�شعب
الفل�سطيني.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مندوب
الكويت الدائم ل��دى الأمم املتحدة ،ال�سفري
من�صور العتيبي ،قوله خ�لال جل�سة ملجل�س
الأم��������ن م���ف���ت���وح���ة ال���ن���ق���ا����ش ح������ول احل���ال���ة
يف ال�����ش��رق الأو�����س����ط مب���ا يف ذل����ك الق�ضية
الفل�سطينية� ،إنه «ال بديل عن حتمل املجل�س
مل�س�ؤولياته وب�صورة عاجلة قبل فوات الأوان
لأن االح���ت�ل�ال وا���س��ت��ب��اح��ة ح���ق���وق ال�����ش��ع��ب
الفل�سطيني ال ي�صنع ال�سالم خا�صة ال�سيما

التفا�صيل �ص «»10

التفا�صيل �ص «»5

االقوى منذ سنوات ..توقعات بموجة حر شديدة األسبوع القادم
االنباط-عمان
اجمعت كافة تقارير الرا�صدين اجلويني يف
ال��دول املحيطة ب��االردن ودول اخلليج العربي
ان ه��ذه ال��دول �ست�شهد بداية اال�سبوع القادم
م��وج��ة ح��ر ���ش��دي��دة وارت��ف��اع��ا ح���ادا يف درج���ات
احلرارة.
ففي العا�صمة ع��م��ان ،ت��وق��ع م��وق��ع «طق�س
ال��ع��رب» ان تبد�أ اململكة بالت�أثر بكتلة هوائية
ح���ارة ج��دي��دة اع��ت��ب��ارا م��ن ي��وم االح���د ال��ق��ادم،
و ُت�صبح درجات احلرارة �أعلى من معدالتها ملثل
هذا الوقت من العام ما بني  6-4درجات مئوية.

واو����ض���ح امل��وق��ع «ي��ع��ود ال��ط��ق�����س م��ن جديد
ل ُي�صبح ح����اراً ب��وج�� ٍه ع���ام يف �أغ��ل��ب��ي��ة امل��ن��اط��ق،
وي�ستمر ���ش��دي��د احل�����رارة يف م��ن��اط��ق الأغ����وار
والبحرامليت والعقبة وال��ب��ادي��ة .وم��ع �ساعات
الع�صر وامل�ساء يُتوقع �أن يطر�أ ارتفاع ملحوظ
ع��ل��ى ن�����س��ب ال��رط��وب��ة مم���ا ي��زي��د ب��الإح�����س��ا���س
باحلرارة ب�شكل وا�ضح» .والرياح تكون �شمالية
غربية مُعتدلة ال�سرعة ،تن�شط بعد الظهر.
و يف خ��ل��ي��ج ال��ع��ق��ب��ة ت��ك��ون ال���ري���اح� :شمالية
خ��ف��ي��ف��ة �إىل م��ع��ت��دل��ة ال�����س��رع��ة ،ت��ن�����ش��ط بعد
الظهر .وحالة البحر وارتفاع الأمواج :خفيف
ارتفاع املوج (�02-01سم) .و درجة حرارة �سطح

ردود فعل غاضبة على شطب «غوغل
وأبل» فلسطين من خرائطهما
االنباط  -وكاالت

�أث�����ار ق��ي��ام ���ش��رك��ت��ي غ��وغ��ل و�أب�����ل ب�شطب
ا���س��م فل�سطني م��ن خرائطهما ،ردود فعلٍ
فل�سطينية ،غا�ضبة ومنددة باخلطوة.
وا�ستنكر ن�شطاء وخمت�صون تلك اخلطوة،
واع��ت�بروه��ا مبثابة “التعدي الوا�ضح على
احل��ق��وق الفل�سطينية ،وان��ح��ي��ازاً م��ب��ا���ش��راً
لإ�سرائيل” .وع�����دّوا �أ ّن���ه���ا ت����أت���ي يف �سياق

موقف حازم لوقف الجرائم اإلسرائيلية
يف وقت يتف�شى فيه وباء بات يفتك بالب�شرية
جمعاء».
و������ش�����دد ال���ع���ت���ي���ب���ي ع���ل���ى ������ض�����رورة ات���خ���اذ
جمل�س الأم���ن موقف ح��ازم لوقف اجلرائم
واالعتداءات الإ�سرائيلية ،م�شريا �إىل «تكثيف
الكويت وال��دول العربية من جهودها خالل
الأ���ش��ه��ر القليلة املا�ضية مل��واج��ه��ة حم��اوالت
�إ�سرائيل ا�ستغالل ان�شغال العامل مبواجهة
ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا وجت��اه��ل ال��ت��وج��ه الإن�����س��اين
والعاملي لوقف العدوان واحلرب واحل�صار يف
هذه الظروف الإن�سانية الع�صيبة».
و�أ���ض��اف �أن جمل�س جامعة ال��دول العربية
على امل�ستوى الوزاري.

ي���ب���دو ان اجل����ه����ات امل��خ��ت�����ص��ة ال ت�ت�رك
منا�سبة او ع��ي��دا اال وت�ت�رك ذك���رى وغالبا
“غري �سعيدة” لدى املواطنني ،حيث ت�شري
ال��ت��ق��دي��رات اىل ان ه��ن��اك ت��وج��ه��ا حكوميا
اىل رف����ع ا����س���ع���ار امل���ح���روق���ات يف اول اي���ام
عيدال اال�ضحى املبارك .وبهذا ال�صدد ،قال
اخلبري يف ال�ش�أن النفطي عامر ال�شوبكي �إن
احلكومة تتجه يف نهاية �شهر متوز احلايل
الذي ي�صادف اول يوم من �أيام عيد اال�ضحى
املبارك ،اىل رفع �سعر جميع انواع امل�شتقات
النفطية بن�سب ترتاوح بني .%4-1

“التماهي م���ع الإج����������راءات الأم��ري��ك��ي��ة
والإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ال���ت���ي ت�����س��ت��ه��دف ال���وج���ود
الفل�سطيني على الأر�ض”.
وطالبوا ال�شركتني بالرتاجع عن اخلطوة
واالع���ت���ذار ع��ن��ه��ا ،ك��م��ا �أك�����دوا ع��ل��ى �أنّ تلك
ال��ق��رارات ،لن متحوا فل�سطني من الذاكرة
والعقول.
التفا�صيل �ص «»9

مياه البحر 62 :درجة مئوية.
اما لي ً
ال فيكون الطق�س دافئاً ورطباً يف �أغلب
املناطق ،مع ظهور ال�سحب املنخف�ضة فجراً يف
�شمال اململكة .وت��ك��ون ال��ري��اح �شمالية غربية
خفيفة ال�سرعة.
ويف فل�سطني ،م��ن املتوقع �أن تندفع خالل
الأ�سبوع القادم كتلة هوائية حارة جداً باجتاه
فل�سطني واملنطقة ترتفع معها درجات احلرارة
ب�شكل كبري لتقفز ف��وق  04مئوية يف مناطق
وا�سعة من البالد.
وبح�سب الرا�صد اجلوي داود الطروة ،يبد�أ
ت�أثري موجة احل��ر اعتباراً من الأح��د القادم،

لت�شتد خ�لال منت�صفه وت�ستمر حتى نهايته،
و���س��ط �أج����واء ���ش��دي��دة احل����رارة يف ك��اف��ة امل��دن
الفل�سطينية.
وي�ضيف �أن موجة احلر القادمة هي الأقوى
منذ موجة احل��ر التي �أث��رت على فل�سطني يف
�آب  ،0102حيث �ستكون درجات احلرارة فوق 04
مئوية يف معظم املناطق �أيام االثنني والثالثاء
والأرب���ع���اء واخل��م��ي�����س ،ل��ت�تراج��ع م��وج��ة احل��ر
قلي ً
ال �أول �أيام عيد الأ�ضحى املبارك ،مع بقاء
االجواء حارة �إىل �شديدة احلرارة بوجه عام.

التفا�صيل �ص «»2

المعايطة :إجراء االنتخابات بيد الملك
االنباط-عمان

ق��ال وزي��ر ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية
املهند�س مو�سى املعايطة ،خ�لال اختتامه
�سل�سلة لقاءاته مع الأح��زاب ام�س الأربعاء،
�إن �إج��راء االنتخابات بيد جاللة امللك ،و�أن
الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب حت��دد موعدها
وت�شرف عليها وتديرها.
و�أك���د �أن الأردن �أث��ب��ت بتوجيهات جاللة
امللك �أنه منوذج اقليمي ودويل يف �إدارة �أزمة
كورونا من حيث التكاتف والعمل امل�شرتك

جل��م��ي��ع م���ؤ���س�����س��ات��ه امل��دن��ي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة،
وو���ض��ع��ه ���ص��ح��ة امل���واط���ن �أول���وي���ة ،ل��ل��خ��روج
من ه��ذه الأزم���ة� ،إ�ضافة �إىل وع��ي مواطنه
والتزامه.
و�أك������د امل��ع��اي��ط��ة �أن ت��وج��ي��ه��ات ج�لال��ت��ه
بتطبيق �سيادة القانون يف مكافحة التهرب
وال��ت��ج��ن��ب ال�����ض��ري��ب��ي وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد
وا�ضحة ،حيث �أجريت تعديالت على قوانني
هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد والك�سب غري
امل�شروع.
التفا�صيل �ص «»2

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس
الأنباط_جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س
�أ���س��ع��د اهلل �أوق���ات���ك���م ،وا���س��م��ح��وا يل �أن
�أحت��دث بكل ال�صراحة واملو�ضوعية حول
ما يجري على ال�ساحة وب�صورة مفاجئة
م����ن ح������راك ط���ف���ا ع���ل���ى ال�����س��ط��ح ي��ت��م��ث��ل
باجتاهني خمتلفني.
احل���راك الأول ي��ق��وم عليه ق��ط��اع كبري
وه���و ح���راك املعلمني م��ع ال��ع��ل��م مل ي���أت��ي
هذا احلراك من فراغ ولي�س وليد اللحظة
وال �أري��د اخلو�ض مبخرجاته ك��ون هناك
ات��ف��اق��ي��ات وت��ف��اه��م��ات م��ن��ذ مت ان��ت��خ��اب
جمل�س النقابة احلايل.

�أما احلراك الثاين والذي طفا قبل �أيا ٍم
قليلة وه���و ح���راك املتعطلني ع��ن العمل
الذي له �أ�سبابه ودوافعه خا�ص ًة بعد و�ضع
���س��ي��ا���س��ات ح��ك��وم��ي��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى تخفيف
ال��ع��بء م��ن ع��دد املوظفني وال��ذي��ن تعدت
خدمتهم الوظيفية ال  ٥٢ع��ا ًم��ا و�أك�ث�ر
وال��ع��م��ل ع��ل��ى الإح���ال���ة ع��ل��ى ال��ت��ق��اع��د مع
احل��د من توفري فر�ص عمل وا�ستحداث
وظائف جديدة.
دول���ة الرئي�س لقد �شهد الأردن وقبل
�أزم���ة جائحة ف�يرو���س ال��ك��ورون��ا ب�سنوات
زادت عن ع�شر �سنوات للمطالبني بتوفري
ف��ر���ص عمل حلملة ال�����ش��ه��ادات اجلامعية
ومل���ا دون ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة ،وق���د حققت

حكومتكم م�ستوى م��ن ال��ن��ج��اح باحتواء
�أزمة املتعطلني عن العمل.
دول����ة ال��رئ��ي�����س ال�����س���ؤال امل���ط���روح؛ مل��اذا
وكيف ع��اد ه��ذا احل���راك �إىل ال�����ش��ارع؟!!!
ومن يقف وراءه؟ وهذا يحتاج �إىل �إجابة
�صريحة و�شافية م��ن حكومتكم وم��ا هي
ال�سيا�سات الإيجابية التي �ستتعاملون من
خاللها يف الو�صول �إىل تاليف هذه الأزمة
وكيفية توفري فر�ص عمل عل ًما ب�أنه كانت
�أمام حكومتكم الفر�صة يف توجيه ال�شباب
م��ن خ�لال التدريب والت�أهيل والتوجيه
نحو توفري الوظائف املهارية بغ�ض النظر
عن التخ�ص�صات وال�شهادات التي يحملها
املتعطلني عن العمل مبعنى �أن��ه ك��ان من

امل��ف�تر���ض معرفة امل��ه��ارات ل��دى ال�شباب
والعمل على الرتكيز يف التوجيه ليكونوا
ال�شباب قادرين على العطاء.
دول��ة الرئي�س ،جاللة امللك ك��ان وعلى
ال����دوام ي��وج��ه احل��ك��وم��ات ن��ح��و االه��ت��م��ام
بالقطاع ال�شبابي الذين هم بناة الوطن
وع��م��اد الأم���ة ،ل��ذا على حكومتكم العمل
وبح�سب التوجيهات امللكية نحو االهتمام
قطاعي الزراعة
هامني �أال وهما
بقطاعني ّ
ّ
وال�����س��ي��اح��ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل ق��ط��اع ال�صناعة
اخلفيفة واملتو�سطة �ضمن �سيا�سة ت�ضمن
اال�ستمرارية يف العمل ومن �ش�أنها توفري
فر�ص العمل دون جل��وء ال�شباب للبحث
عن وظائف حكومية..

املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين

02

اخلمي�س 2020 / 7 / 23

جاللته يبحث مع ولي عهد أبوظبي العالقات األخوية والتطورات اإلقليمية

الملك :حل الدولتين السبيل الوحيد إلنهاء الصراع

الملك يهنئ الرئيس المصري
بذكرى ثورة  23تموز

ولي عهد أبوظبي يثمن مواقف األردن الثابتة بدعم القضية الفلسطينية
االنباط � -أبوظبي

ب�ح��ث ج�لال��ة امل�ل��ك ع�ب��داهلل ال�ث��اين مع
�أخيه �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ،ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأع�ل��ى
للقوات امل�سلحة يف دولة الإم��ارات العربية
املتحدة ال�شقيقة ،العالقات الأخ��وي��ة بني
البلدين و�سبل دعمها وتنميتها يف املجاالت
كافة مبا يحقق م�صاحلهما امل�شرتكة.
وا�ستعر�ض جاللة امللك و�سمو ويل عهد
�أبوظبي ،خالل مباحثات يف �أبوظبي ام�س
الأرب �ع��اء ،جم��االت ال�ت�ع��اون ب�ين البلدين،
وم�ستوى التن�سيق يف العديد من الق�ضايا
خا�صة ال�سيا�سية واالقت�صادية والتنموية.
وت�ن��اول��ت املباحثات ع��ددا م��ن الق�ضايا
الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك،
ويف م �ق��دم �ت �ه��ا ال �ق �� �ض �ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة
وال �ت��داع �ي��ات اخل �ط�يرة خل�ط��وة احل�ك��وم��ة
الإ�سرائيلية املعلنة ب�ضم �أرا�ض يف ال�ضفة
الغربية.
وع �ب�ر ج�ل�ال��ة امل �ل��ك و� �س �م��و ويل ع�ه��د
�أب ��وظ� �ب ��ي ع ��ن رف �� �ض �ه �م��ا لأي �إج � � ��راءات
�أح ��ادي ��ة ،و�أك � ��دا �أن �ه��ا خم��ال �ف��ة ل �ل �ق��رارات
الدولية ،وتقو�ض فر�ص وم�ساعي حتقيق
ال�سالم يف املنطقة.
و�أك� ��د ج�لال��ة امل �ل��ك �أن ح��ل ال��دول �ت�ين
ه ��و ال �� �س �ب �ي��ل ال ��وح� �ي ��د لإن � �ه� ��اء ال �� �ص��راع
الفل�سطيني الإ�سرائيلي ،وحتقيق ال�سالم
ال �ع��ادل وال���ش��ام��ل ،ومب��ا يف�ضي �إىل قيام

دول� ��ة ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة م���س�ت�ق�ل��ة ،ذات ��س�ي��ادة
وق��اب�ل��ة ل�ل�ح�ي��اة ،ع�ل��ى خ�ط��وط ال��راب��ع من
ح��زي��ران ع ��ام  1967وع��ا��ص�م�ت�ه��ا ال�ق��د���س
ال�شرقية.
و�أ�شاد جاللة امللك بالتحرك الإماراتي
ال��دب�ل��وم��ا��س��ي ال�ن���ش��ط يف ع��وا��ص��م ال�ق��رار
ال �ع��امل��ي ل��دع��م امل��وق��ف ال �ع��رب��ي ال��راف ����ض
لل�ضم.
وث�م��ن �سمو ويل عهد �أب��وظ�ب��ي مواقف
الأردن التاريخية الثابتة ،بقيادة جاللة
امل�ل��ك ،يف دع��م الق�ضية الفل�سطينية على
ال�صعد كافة ،وحماية املقد�سات يف القد�س،
من منطلق الو�صاية الها�شمية على هذه
املقد�سات.
كما تناولت املباحثات ما ت�شهده املنطقة

م��ن �أزم � ��ات ،وج �ه��ود ال�ت��و��ص��ل �إىل ح�ل��ول
�سيا�سية لها مبا ميكن �شعوبها من العي�ش
ب�أمن و�سالم وا�ستقرار.
وتطرقت املباحثات �إىل جهود البلدين
ال�شقيقني يف التعامل مع انت�شار فريو�س
“كورونا” ،و�آل �ي��ات ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون بني
م�ؤ�س�ساتهما ال�صحية يف هذا ال�ش�أن� ،إ�ضافة
�إىل م�ستجدات انت�شار اجلائحة يف املنطقة
وال�ع��امل وج�ه��ود املجتمع ال��دويل الحتواء
تداعياتها الإن�سانية واالقت�صادية.
و�أكد �سموه �أهمية التم�سك بالت�ضامن
وال �ت �ع��اون ال �ع��رب��ي وت �ع��زي��زه خ�ل�ال ه��ذه
ال �ظ ��روف احل �� �س��ا� �س��ة ،وح �ج��م ال�ت�ح��دي��ات
والتدخالت التي يواجهها العامل العربي،
م�شرياً �إىل �أن وحدةال�صف العربي وتعزيز

الأم� � ��ن ال �ع��رب��ي ه ��ي م���ص�ل�ح��ة م���ش�ترك��ة
ملواجهة طبيعة التدخالت واملخاطر التي
ت �ه��دد �أم� ��ن و� �س �ي��ادة ال �ع��دي��د م ��ن ال ��دول
العربية.
و�أك � ��د ج�ل�ال��ة امل �ل��ك و� �س �م��و ويل ع�ه��د
�أب��وظ �ب��ي ح��ر��ص�ه�م��ا ع �ل��ى اال� �س �ت �م��رار يف
دعم العالقات الأخوية بني الأردن ودولة
الإم� ��ارات ل�ل��و��ص��ول ب�ه��ا �إىل �آف ��اق ج��دي��دة
من التعاون والعمل امل�شرتك الذي يخدم
م���ص��ال��ح ال�ب�ل��دي��ن و�شعبيهما ال�شقيقني،
م �ن��وه�ي�ن ب �ت��واف��ق ر�ؤي� � ��ة ال �ب �ل��دي��ن جت��اه
الق�ضايا الإقليمية والدولية.
و� �ش��ددا ع�ل��ى ح��ر��ص�ه�م��ا ع�ل��ى م��وا��ص�ل��ة
التن�سيق والت�شاور الأخ��وي ب�ين البلدين
ب���ش��أن ق�ضايا و�أزم� ��ات املنطقة املختلفة،
م ��ؤك��دي��ن �أه �م �ي��ة ت�ف�ع�ي��ل ال �ع �م��ل ال�ع��رب��ي
امل� ��� �ش�ت�رك خ ��ا� �ص ��ة خ �ل��ال ه � ��ذه امل��رح �ل��ة
الدقيقة وتوحيد امل��واق��ف �إزاء التحديات
ال �ت��ي ت �ه��دد �أم � ��ن امل �ن �ط �ق��ة وا� �س �ت �ق��راره��ا
ومقدرات �شعوبها.
و�أ�� �ش ��ار ج�لال��ة امل �ل��ك و� �س �م��و ويل عهد
�أب��وظ �ب��ي �إىل � �ض��رورة ال��دف��ع ب��اخل�ط��وات
واحللول ال�سيا�سية والدبلوما�سية لت�سوية
الأزمات التي تع�صف باملنطقة.
وح�ضر املباحثات م�ست�شار جاللة امللك
لالت�صال والتن�سيق.
وك��ان �سمو الأم�ير احل�سني بن عبداهلل
الثاين ،ويل العهد� ،أدى اليمني الد�ستورية
نائبا جلاللة امللك ،بح�ضور هيئة الوزارة.

«التربية» تق ّر التقويم المدرسي للعام الدراسي 2021
االنباط  -عمان

�أق � � ّرت وزارة ال�ترب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م التقومي
امل��در��س��ي للعام ال��درا��س��ي  ،2020/2021بعدد
�أيام بلغ  200يوم درا�سة فعلية.
ويبد�أ دوام الطلبة للف�صل الدرا�سي الأول
يوم الأح��د الأول من �أيلول  ،2020فيما يبد�أ
دوام الهيئات التدري�سية والإداري ��ة ،وت�سليم
الكتب املدر�سية للطلبة ،وت�سجيل املنقولني
منهم ،يوم الثالثاء اخلام�س والع�شرين من
�شهر �آب املقبل.
وت �ب��د�أ االخ �ت �ب��ارات التح�صيلية النهائية
للف�صل الدرا�سي الأول لطلبة مرحلة التعليم

الأ��س��ا��س��ي وطلبة امل��رح�ل��ة الثانوية  /ال�سنة
الأوىل (احل��ادي ع�شر) ،ح�سب التقومي ،يوم
اخلمي�س احل��ادي والثالثني من �شهر كانون
الأول م��ن ال�ع��ام  ،2020وتنتهي ي��وم ال�سبت
ال�ساد�س ع�شر من كانون الثاين .2021
كما ي�ب��د�أ دوام الطلبة للف�صل ال��درا��س��ي
ال�ث��اين ي��وم الأح ��د ال�سابع م��ن �شهر �شباط
 ،2021ف�ي�م��ا ت �ب��د�أ االخ �ت �ب��ارات التح�صيلية
املدر�سية النهائية للف�صل ال��درا��س��ي الثاين
ل�ط�ل�ب��ة امل��رح �ل��ة ال �ث��ان��وي��ة  /ال���س�ن��ة ال�ث��ان�ي��ة
(الثاين ع�شر) يوم الأح��د ال�ساد�س ع�شر من
�شهر �أي��ار  2021وتنتهي يوم الأح��د الثالثني
من ذات ال�شهر.

وت �ب��د�أ االخ �ت �ب��ارات التح�صيلية النهائية
ل�ل�ف���ص��ل ال ��درا� �س ��ي ال �ث ��اين ل�ط�ل�ب��ة م��رح�ل��ة
التعليم الأ��س��ا��س��ي وط�ل�ب��ة امل��رح�ل��ة الثانوية
 /ال���س�ن��ة الأوىل (احل � ��ادي ع �� �ش��ر) ،بح�سب
ال �ت �ق��ومي ،ي ��وم اخل�م�ي����س ال �ث��ال��ث م��ن �شهر
ح��زي��ران ل�ل�ع��ام امل�ق�ب��ل ،وت�ن�ت�ه��ي ي��وم ال�سبت
التا�سع ع�شر من ذات ال�شهر.
وق��ال��ت ال � � ��وزارة ،يف ب �ي��ان ��ص�ح�ف��ي ام����س
الأرب �ع��اء� ،إن �إ��ص��دار ه��ذا التقومي ،ي�سهم يف
م�ساعدة القطاع الرتبوي عند و�ضع خططه
وبراجمه �سعياً للو�صول �إىل اجلودة ال�شاملة
يف خمرجات التعليم.
كما ي�أتي �إقرار التقومي �إمياناً من الوزارة

ب�ضرورة حتديد الإطار الزمني للعام الدرا�سي
املقبل م�سبقاً ،والذي تتوقف عليه الفعاليات
التعليمية التعلمية وتت�ضح وف�ق��ه حمطات
تنفيذ املنهاج وتتحقق فيه النتاجات التعلمية
يف املدار�س ب�شكل فاعل وبكفاءة عالية.
و�أو�ضحت �أن بنية العام الدرا�سي ت�ستند
�إىل ع ��دد م��ن امل��رت �ك��زات �أه �م �ه��ا :ع ��دد �أي ��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
�شهادة الدرا�سة الثانوية العامة “التوجيهي”،
مبينة �أن ه��ذه املرتكزات ت�أتي من�سجمة مع
قانون الرتبية والتعليم من جهة والتوجهات
العاملية من جهة �أخرى.

المعايطة :إجراء االنتخابات بيد الملك
االنباط  -عمان

ق ��ال وزي� ��ر ال �� �ش ��ؤون ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال�برمل��ان�ي��ة
املهند�س مو�سى املعايطة ،خالل اختتامه �سل�سلة
ل�ق��اءات��ه م��ع الأح� ��زاب ام����س الأرب �ع��اء� ،إن �إج��راء
االنتخابات بيد جاللة امللك ،و�أن الهيئة امل�ستقلة
لالنتخاب حتدد موعدها وت�شرف عليها وتديرها.
و�أك��د �أن الأردن �أثبت بتوجيهات جاللة امللك
�أنه منوذج اقليمي ودويل يف �إدارة �أزمة كورونا من
حيث التكاتف والعمل امل�شرتك جلميع م�ؤ�س�ساته
املدنية والع�سكرية ،وو�ضعه �صحة املواطن �أولوية،
للخروج من هذه الأزمة� ،إ�ضافة �إىل وعي مواطنه
والتزامه.
و�أك��د املعايطة �أن توجيهات جاللته بتطبيق
��س�ي��ادة ال �ق��ان��ون يف م�ك��اف�ح��ة ال�ت�ه��رب والتجنب
ال�ضريبي ومكافحة الف�ساد وا�ضحة ،حيث �أجريت
ت�ع��دي�لات على ق��وان�ين هيئة ال�ن��زاه��ة ومكافحة
الف�ساد والك�سب غ�ير امل�شروع ودي ��وان املحا�سبة
ملعاجلة النمو غ�ير الطبيعي ل�ل�ثروة ،منوهاً ان
الر�شوة االنتخابية جرمية ف�ساد يحا�سب عليها

القانون.
ولفت ،خ�لال ح��واره مع الأح ��زاب ،اىل �أهمية
ن�ظ��ام امل�ساهمة املالية ل�ل�أح��زاب ب�شكله احل��ايل
وال ��ذي يحقق ال�ع��دال��ة ،ومينح فر�صة مت�ساوية
ل�ه��م للم�شاركة يف االن �ت �خ��اب��ات ،وال��و� �ص��ول �إىل
برملان قائم على �أ�سا�س العمل اجلماعي والتعددية
احلزبية ،كما يحفز م�شاركة ال�شباب و الن�ساء يف
العملية االنتخابية .و�أ�شادت الأحزاب ،من جانبها،
بتوجيهات جاللة امللك حلماية امل��واط��ن خالل
�أزمة كورونا وكفاءة وقدرة م�ؤ�س�سات الدولة املدنية
والع�سكرية يف احتواء اجلائحة ومنع انت�شارها.
كما �أثنت على ال��دور امللكي الثابت جتاه الق�ضية
الفل�سطينية ورف�ض خطة ال�ضم اال�سرائيلية.
و�أ�شارت الأحزاب �إىل �أن اجلميع يدعم الدولة
يف مواجهة ا��س�ترداد امل��ال ال�ع��ام واحل�ف��اظ عليه،
ك�م��ا ق��دم��ت ع ��دداً م��ن التو�صيات املتعلقة بعدة
ق�ضايا ،مطالبة با�ستمرار جميع �أ�شكال التوا�صل
مع الوزارة نظراً للدور الفعال واجلهود التي تبذل
يف اجلوانب كافة .ح�ضر اللقاء من ال��وزارة� ،أمني
عام ال��وزارة رئي�س جلنة �ش�ؤون الأح��زاب الدكتور

االنباط  -عمان

ب �ع��ث ج�ل�ال��ة امل �ل��ك ع �ب ��داهلل ال �ث ��اين ام����س
ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة �إىل رئ �ي ����س ج �م �ه��وري��ة م���ص��ر
العربية ال�شقيقة عبدالفتاح ال�سي�سي ،مبنا�سبة

وفد من مديرية األمن يزور
جامعة األميرة سمية
االنباط  -عمان

زار وف��د ام�ن��ي ب��رئ��ا��س��ة م���س��اع��د مدير
الأم��ن ال�ع��ام لل��إدارة وال��دع��م اللوج�ستي،
العميد الركن الدكتور معت�صم ابو �شتال
ال �ي ��وم االرب� �ع ��اء ج��ام �ع��ة الأم� �ي��رة ��س�م� ّي��ة
للتكنولوجيا.
وق��دم رئي�س اجلامعة الدكتور م�شهور
ال��رف��اع��ي عر�ضا لأب��رز حم�ط��ات اجلامعة
وم �� �س�يرة �إجن ��ازات� �ه ��ا واالع� �ت� �م ��ادات ال�ت��ي
ح�صلت عليها ك��اف��ة كلياتها ،م�ستعر�ضا
امل �� �ش��اري��ع ال �ت��ي ت��دي��ره��ا اجل��ام �ع��ة ومت�ي��ز
طلبتها ،وح�ضورهم يف امل�سابقات الدولية.
و�شدّد الرفاعي على �أهمية التعاون مع
م��دي��ري��ة االم��ن ال �ع��ام يف �سبيل احل�صول
على امل�ع�ل��وم��ات وال�ب�ي��ان��ات والإح���ص��ائ�ي��ات
ال�لازم��ة يف جم��ال اجل��رائ��م الإلكرتونية،

علي اخل��وال��دة وم��دي��ر مديرية ��ش��ؤون الأح��زاب
يف ال��وزارة عبدالعزيز الزبن ومن الأح��زاب �أمناء
ع��ام��ون وممثلون ع��ن الأح� ��زاب :ال��دك�ت��ور �أحمد
ال�شناق من الوطني الد�ستوري الأردين والدكتور
حممد عبيد اخلوالدة من الوطني االردين ،عبد
الفتاح الن�سور م��ن العدالة االجتماعية  ،ول��ؤي

وح��وادث ال�سري ،و�إج��راء �أبحاث ودرا�سات
ور�سائل ماج�ستري ودكتوراه عليها.
وب �ي��ن �أب� � ��و � �ش �ت ��ال ان ال � ��زي � ��ارة ت ��أت ��ي
ان�سجاما مع مذكرة التفاهم التي وقعت
ب�ين ال�ط��رف�ين،وم��ن �أج��ل مزيد م��ن �أوج��ه
تبادل اخل�برات ،واال�ستفادة من �إمكانيات
اجلامعة وخرباتها.
و�أ�� � �ش � ��اد ب ��ال� ��� �ش ��راك ��ة اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة
م � ��ع اجل� ��ام � �ع� ��ة يف جم� � � ��االت ال �ه �ن��د� �س��ة
والتكنولوجيا ،حيث ت�سعى امل��دي��ري��ة �إىل
بناء �شراكات متينة يف جم��االت الهند�سة
والتحقيقات والأمن ال�سيرباين.
وج��ال ال��وف��د يف خم�ت�برات كليتي امللك
احل���س�ين 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 �أح� ��دث
الأج � �ه� ��زة وال�ب�رجم� �ي ��ات امل �� �س �ت �خ��دم��ة يف
التدري�س والتدريب.

السعودية تقدم  319طنا من
التمور لـ«األغذية العالمي»
االنباط  -عمان

ج � ��رادات م��ن ال��وف��اء ال��وط �ن��ي ،ال��دك �ت��ور �صالح
الق�ضاة م��ن امل�ستقبل االردين  ،الدكتور �صوان
ال�شرفات من االن�صار  ،املهند�س يو�سف ال�صرايرة
من االحت��اد الوطني  ،علي ع�صفور من الطبيعة
الدميقراطي الأردين� ،سهيل الزواهرة من الأردن
بيتنا ،وفريد امل�صاروة من التحالف املدين .

احتفاالت بالده بذكرى ثورة  23متوز املجيدة.
و�أع ��رب ج�لال�ت��ه ،يف ال�برق�ي��ة ،ع��ن متنياته
للرئي�س ال�سي�سي مب��وف��ور ال�صحة والعافية،
ولل�شعب امل���ص��ري ال�شقيق امل��زي��د م��ن التقدم
واالزدهار.

ع �م ��ان  22مت� ��وز (ب� �ت ��را) -ق ��دم ��ت امل�م�ل�ك��ة
العربية ال�سعودية م��ن خ�لال ف��رع مركز امللك
�سلمان للإغاثة والأع�م��ال الإن�سانية يف الأردن
 319طناً من التمور لربنامج الأغ��ذي��ة العاملي
ال �ت��اب��ع ل �ل��أمم امل �ت �ح��دة يف الأردن ،وه ��ي ج��زء
م��ن منحة ال�ت�م��ور امل�ق��دم��ة �سنويا م��ن اململكة
للربنامج والتي ت�صل �إىل  4000طن توزع على
حوايل  14بلدا.
وج ��رى ت��وق�ي��ع وث��ائ��ق اال� �س �ت�لام والت�سليم
يف م �� �س �ت��ودع��ات ب��رن��ام��ج الأغ ��ذي ��ة ال �ع��امل��ي يف
منطقة اجل��وي��دة ،بح�ضور نائب رئي�س البعثة
يف ال���س�ف��ارة ال���س�ع��ودي��ة ث��ام��ر ال�شبيب وامل��دي��ر
القطري واملمثل املقيم لربنامج الأغذية العاملي
يف الأردن �سارة ج��وردون جيب�سون ومدير فرع

مركز امللك �سلمان للإغاثة ب��الأردن �سعود بن
عبدالعزيز احلزمي ،بح�سب بيان �صحفي �صدر
ال�ي��وم الأرب �ع��اء ع��ن ب��رن��ام��ج االغ��ذي��ة ال�ع��امل��ي .
و�أو�ضح مدير فرع مركز امللك �سلمان للإغاثة يف
الأردن �سعود احلزمي �أن هذه الهدية من التمور
�ست�شمل الفئات الأكرث احتياجا يف مناطق الأردن
كافة ،ي�ستفيد منها حوايل �126ألف �أردين و 110
�آالف الج��ئ ��س��وري يف الأردن وع�ل��ى مرحلتني
حتى �آخر العام اجلاري  ،م�ؤكداً �أن هذه ال�شحنة
ام�ت��داد مل�ب��ادرات اخل�ير التي تقدمها ال�سعودية
للمحتاجني يف جميع �أنحاء العامل.
وق��دم��ت � �س��ارة ج � ��وردون ج�ي�ب���س��ون ال�شكر
لل�سعودية على جهودها الإن�سانية والدور الكبري
الذي يقدمه مركز امللك �سلمان يف دعم برنامج
الأغ��ذي��ة ال�ع��امل��ي لتلبية االح�ت�ي��اج��ات الغذائية
للفئات الأكرث �ضعفاً يف الأردن.

االقوى منذ سنوات ..توقعات بموجة حر شديدة األسبوع القادم
االنباط  -عمان

اج �م �ع��ت ك ��اف ��ة ت� �ق ��اري ��ر ال��را� �ص��دي��ن
اجلويني يف الدول املحيطة باالردن ودول
اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي ان ه��ذه ال ��دول �ست�شهد
بداية اال�سبوع القادم موجة حر �شديدة
وارتفاعا حادا يف درجات احلرارة.
ف �ف��ي ال �ع��ا� �ص �م��ة ع �م ��ان ،ت��وق��ع م��وق��ع
“طق�س العرب” ان تبد�أ اململكة بالت�أثر
بكتلة ه��وائ�ي��ة ح��ارة ج��دي��دة اع�ت�ب��ارا من
يوم االحد القادم ،و ُت�صبح درجات احلرارة
�أع�ل��ى م��ن معدالتها ملثل ه��ذا ال��وق��ت من
العام ما بني  6-4درجات مئوية.
واو�� �ض ��ح امل��وق��ع “يعود ال�ط�ق����س من
جديد ل ُي�صبح ح��اراً بوج ٍه عام يف �أغلبية
امل �ن ��اط ��ق ،وي �� �س �ت �م��ر � �ش��دي��د احل � � ��رارة يف
م�ن��اط��ق الأغ � ��وار وال �ب �ح��رامل �ي��ت وال�ع�ق�ب��ة
وال �ب��ادي��ة .وم��ع ��س��اع��ات ال�ع���ص��ر وامل���س��اء
يُتوقع �أن يطر�أ ارتفاع ملحوظ على ن�سب
الرطوبة مما يزيد بالإح�سا�س باحلرارة

ب�شكل وا�ضح” .وال��ري��اح ت�ك��ون �شمالية
غ��رب �ي��ة ُم �ع �ت��دل��ة ال �� �س��رع��ة ،ت�ن���ش��ط بعد
الظهر.
و يف خليج العقبة تكون الرياح� :شمالية

خفيفة �إىل معتدلة ال�سرعة ،تن�شط بعد
الظهر .وحالة البحر وارت�ف��اع الأم��واج:
خفيف ارتفاع املوج (�20-10سم) .و درجة
ح � ��رارة � �س �ط��ح م �ي��اه ال �ب �ح��ر 26 :درج ��ة

مئوية.
ال فيكون الطق�س دافئاً ورطباً
ام��ا لي ً
يف �أغ �ل ��ب امل �ن��اط��ق ،م ��ع ظ �ه��ور ال���س�ح��ب
املنخف�ضة فجراً يف �شمال اململكة .وتكون
الرياح �شمالية غربية خفيفة ال�سرعة.
ويف فل�سطني ،م��ن امل�ت��وق��ع �أن تندفع
خالل الأ�سبوع القادم كتلة هوائية حارة
ج ��داً ب��اجت��اه فل�سطني وامل�ن�ط�ق��ة ترتفع
معها درج��ات احل��رارة ب�شكل كبري لتقفز
ف ��وق  40م �ئ��وي��ة يف م �ن��اط��ق وا� �س �ع��ة من
البالد.
وبح�سب الرا�صد اجلوي داود الطروة،
يبد�أ ت�أثري موجة احلر اعتباراً من الأحد
ال�ق��ادم ،لت�شتد خ�لال منت�صفه وت�ستمر
حتى نهايته ،و�سط �أجواء �شديدة احلرارة
يف كافة املدن الفل�سطينية.
وي�ضيف �أن موجة احل��ر القادمة هي
الأق� � ��وى م �ن��ذ م��وج��ة احل ��ر ال �ت��ي �أث ��رت
على فل�سطني يف �آب  ،2010حيث �ستكون
درج��ات احل��رارة فوق  40مئوية يف معظم

املناطق أ�ي��ام االثنني والثالثاء والأربعاء
واخلمي�س ،لترتاجع موجة احل��ر قلي ً
ال
�أول �أي��ام عيد الأ�ضحى امل�ب��ارك ،مع بقاء
االج��واء ح��ارة �إىل �شديدة احل��رارة بوجه
عام.
وحذر خالل موجة احلر من التعر�ض
امل �ب��ا� �ش��ر لأ� �ش �ع ��ة ال �� �ش �م ����س خ�ل��ال وق��ت
ال� ��ذروة م��ا ب�ين ال���س��اع��ة احل��ادي��ة ع�شرة
��ص�ب��اح�اً وال��راب �ع��ة ع���ص��راً ت �ف��ادي �اً خلطر
الإ� �ص��اب��ة ب �� �ض��رب��ات ال���ش�م����س والإج� �ه ��اد
احلراري ،وين�صح بالإكثار من �شرب املياه
وال�سوائل ،وارت��داء القبعات ،واخذ ق�سط
م��ن ال ��راح ��ة وب �خ��ا� �ص��ة ال��ذي��ن تقت�ضي
طبيعة عملهم البقاء حتت �أ�شعة ال�شم�س
امل� �ب ��ا�� �ش ��رة ل � �ف �ت�رات ط ��وي� �ل ��ة ،وم��راق �ب��ة
الأط �ف��ال وع ��دم ال���س�م��اح ل�ه��م ب��ال�ل�ع��ب يف
الأج� � ��واء احل � ��ارة ،وع� ��دم ت ��رك امل�ع�ق�م��ات
داخ��ل املركبة الحتوائها على م��واد قابلة
لال�شتعال.
كحما ي�شهد ال �ع��راق ارت�ف��اع��ا ح��ادا يف

درج� ��ات احل� � ��رارة ،ح���س�ب�م��ا �أف� ��اد امل�ت�ن�ب��ي
اجلوي العراقي �صادق العطية.
وك� �ت ��ب ال� �ع� �ط� �ي ��ة ،يف � �ص �ف �ح �ت��ه ع�ل��ى
“في�سبوك” �أج � � ��واء رط �ب ��ة وم��ره �ق��ة
و� �ش��دي��دة احل � ��رارة ت�ع�ي���ش�ه��ا �أغ �ل��ب م��دن
اجلنوب ،و�شديدة احلرارة يف كافة املدن».
وت�شري التوقعات �إىل “ا�ستمرار موجة
ال��رط��وب��ة يف الأج � � ��واء ل �غ��اي��ة م�ن�ت���ص��ف
الأ�سبوع املقبل على �أق��ل تقدير ،اعتبارا
م��ن ي��وم اجل�م�ع��ة  ،ارت �ف��اع ح��اد ب��درج��ات
احل��رارة يف كافة امل��دن  ،وثبات التوقعات
مب��وج��ة � �ش��دي��دة احل � ��رارة ت �ت �ج��اوز فيها
درجات احلرارة حاجز الـ  50درجة مئوية
يف ج�ن��وب وو� �س��ط ال �ب�لاد و�أق ��ل قليال يف
ال�شمال والغربية».
و�أ� �ض��اف “ت�ستمر لنهاية �شهر مت��وز
ث��م تنخف�ض ق�ل�ي��ل .وه��ي �أق ��وى و�أط ��ول
م��وج��ة ح��ر تتعر�ض ل�ه��ا ال �ب�لاد» .و��ش��دد
على �ضرورة اتخاذ االحتياطات الالزمة
لتجنب التعر�ض للأ�شعاع ال�شم�سي».

املحلي
اخلمي�س
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الخروج من عنق الزجاجة ..هل يفعلها الرزاز ؟!

االنباط -عمان
ان�شغلت ال�صالونات ال�سيا�سية خالل الأ�سابيع وااليام املا�ضية
بالهم�س واللمز حول �أن ما اذا كانت حكومة الدكتور عمر الرزاز
ج��ادة يف ملف حم��ارب��ة الف�ساد وا� �س�ترداد امل��ال ال�ع��ام خا�صة مع
ظهور �أ�سبوعي لرئي�س الوزراء وطاقمه الوزاري الذي ما ان ت�أتي
منا�سبه �أو لقاء �صحفي اال ويتم الت�أكيد من خالله �أن حماربة

الف�ساد وك�سر ظهر الفا�سدين خا�صة فيما يتعلق مبلف التهرب
ال�ضريبي من اولويات احلكومة .
ال�ساحة الأردنية �شهدت يف الفرتات القليله املا�ضية ا�ستنفار
حكومي وت�سريبات ال�سماء ثقيله يتم احلديث �أنها �أ�صبحت على
املق�ص وان هناك حماوالت لعمل ت�سويات مالية مع ا�سماء رمبا
تكون �صادمة للر�أي العام الأردين.
احلكومة وعلى ل�سان الرزاز يف اخر ت�صريحاته �أكدت انها لن

«إسراطين» الدولة
الديمقراطية الواحدة

ترتاجع عن حماربة الف�ساد وحماية املال العام وهذه بوادر طيبة
ان كانت احلكومة ج��ادة فعال يف ال�سري بهذا االجت��اه خا�صة ان
االردن يعي�ش ال�ي��وم �ضائقة مالية ك�ب�يرة ،فاجلميع ب��ات مهددا
ب�ل�ق�م��ة ال�ع�ي����ش وه �ن��اك م��ن ف�ق��د وظ�ي�ف�ت��ه و�آخ� ��ر خ���س��ر اع�م��ال��ه
التجارية ب�شكل كامل وتقطعت ابواب رزقه .
كما �أن احلكومة اليوم مطالبة بتطبيق القانون على اجلميع
وحما�سبة ك��ل فا�سد تثبت ادان�ت��ه وع��دم اع�ط��اء الفر�ص له�ؤالء
ل�ترت�ي��ب اوراق� �ه ��م ،ف��احل��رك��ة االق�ت���ص��ادي��ة ب�ح��اج��ة اىل �سيولة
ك�ب�يرة وه��ذا يتطلب العمل بجد وت�ف��اين ال� �س�ترداد احل��ق العام
من املتهربني �ضريبيا او ممن ا�ستغلوا وظائفهم لنهب خريات
الوطن .
ك�م��ا ان عليها اال��س�ت�ف��ادة م��ن ت�ق��اري��ر دي ��وان امل�ح��ا��س�ب��ة التي
و�ضعت يدها على الكثري من اخللل يف عدد كبري من امل�ؤ�س�سات
احلكومية ،خا�صة ونحن نقف اليوم على مفرتق طرق كبري فاما
ال�ن�ج��اة وام��ا امل��وت اجل�م��اع��ي يف ظ��ل ازم��ة مالية خانقة ع�صفت
باالردن جراء جائحة كورونا .
وال ت�ن���س��ى احل �ك��وم��ة ان ه �ن��اك اف� ��واج م��ن امل �غ�ترب�ين ال��ذي��ن
يتنظرون ال�ع��ودة والبحث عن فر�صة عمل بعدما ج��ارت عليهم
هذه االزمة ال�صحية وقطعت ارزاقهم يف بالد االغرتاب .
االردن يتمع بق�ضاء نزيه وم��ن يثبت ادان�ت��ه يجب حما�سبته
بكل حزم وعلى الدولة ال�ضرب بيد من حديد على كل من ت�سول
له نف�سه نهب وا�ستغالل خريات البلد الن االردن للجميع ولي�س
ال�شخا�ص وفئات معينة.
ان اخلروج من عنق الزجاجة ال بد ان يكون مبحاربة الف�ساد
وال�ضرب بيد من حديد وحما�سبة كل من �سولت له نف�سة التعدي
على قوت االردنيني وامل�سا�س ب�أمنهم االقت�صادي والغذائي ،فهل
يفعلها الرزاز ؟؟؟.

م .عدنان السواعير
فل�سطني التاريخية “دولة الإحتالل اليوم” ي�سكنها اليوم وح�سب �آخر الإح�صاءات  13.5مليون
ن�سمة 6.5 ،مليون ن�سمة هم الفل�سطينيون �أ�صحاب الأر���ض والتاريخ واجل��ذور املت�أ�صلة بالأر�ض
واملن�سجمة مع الواقع ومع الطبيعة والعادات الأ�صيلة و�سبعة ماليني من الغزاة والذين ينتمون
جلميع دول العامل وم��ن ال�ق��ارات املختلفة و�أ�صحاب ال�ع��ادات والتاريخ املختلفة واملنتمية للدول
الآ�صيلة املنتمني لها.
بعد عدوان حزيران  67و�إحتالل ما تبقى من فل�سطني و�أرا�ض �أخرى يف م�صر و�سوريا ولبنان
خرجت قرارات الأمم املتحدة وطلبات املجتمع الدويل باحلل القائم على العودة حلدود الرابع من
حزيران ولإقامة الدولة الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س ال�شرقية �إىل جانب دولة �إ�سرائيل املحتلة
لهذه الآرا�ضي ،يف عام  2002وخالل القمة العربية يف بريوت �أطلق عاهل ال�سعودية �آن��ذاك امللك
عبداهلل بن عبدالعزير رحمه اهلل ،مبادرة ال�سالم العربية ووافقت عليها جميع الأطراف العربية
لت�صبح مبادرة ال�سالم العربية.
تلك املبادرة والتي �أعتقد الزعماء العرب �أنها �ستكون مبادرة مغرية و�ستقبل بها �إ�سرائيل على
الفور لأن هذه املبادرة كانت مبنية على التطبيع الكامل بني دولة الإحتالل والدول العربية والحقا”
الدول الإ�سالمية ،قناعة الزعماء العرب �آنذاك �أن الواليات املتحدة والإحتاد الأوروبي كانت �ستدفع
ب�إ�سرائيل جتاه قبول هذه املبادرة ،اليوم وبعد ع�شرين عاما” من تلك املبادرة يت�ضح �أن �إ�سرائيل كانت
على علم مبا �ستكون عليه حالة العرب م�ستقب ُ
ال ،منق�سمني على �أنف�سهم وت�سابق على التطبيع معها
دون �أي ثمن وكان هذا هو دافعها لرف�ض ذلك العر�ض ،الآيام �أثبتت �أنها على حق فالدول العربية
منق�سمة على حالها والدعم الأمريكي الالحمدود لها مهما تغريت الطبقة احلاكمة و�أوروبا �ستبقى
�أبداُ قزماُ �سيا�سياُ متفرق ُة بني حكامها ودولها فلماذا عليها دفع �أي ثمن لأمر �ستح�صل وح�صلت
على قدر كبري منه باملجان!!!!
دول��ة الإحتالل مل تكتفي طبعاً بالرف�ض بل هي يف الواقع وع��دا عن توقيعها على املعاهدات
املختلفة مع م�صر والأردن والفل�سطينيني ،بل ما توقفت حلظة واح��دة عن تغيري واق��ع الأر���ض
الفل�سطينية من م�ستعمرات وتوطني وتغيري واق��ع القد�س وق��رارت بال�ضم للجوالن وللمدينة
املقد�سة وهدم البيوت الفل�سطينية لإجبارهم على الهجرة وف�صل قطاع غزة عن باقي الأرا�ضي
الفل�سطينية و�إظهاره وك�أنه م�شكلة ال عالقة لإ�سرائيل به وال�س�ؤال الإ�ستفزازي الذي �أطرحه هنا
هو� :ألي�س من الأف�ضل �إع��ادة قطاع غزة لإ�سرائيل يف مثل هذه الظروف بد ُال من �أن يبقى �سجناً
ملليوين فل�سطيني و�إن كان هناك حل فاحلل واحد يجب �أن يكون مع جميع الأرا�ضي الفل�سطينية،
�أنا �أرى �أنه �سيكون ورقة �ضاغطة على �إ�سرائيل �أكرث مما هو عليه احلل الآن.
يف ظل كل ما ورد نعود حلل الدولة الدميقراطية الواحدة والذي مل يطرح فقط من الأم�س فهو
حل يتحدث عنه الكثري من الفل�سطيني �سواء يف القيادة الفل�سطينية �أو فل�سطينيوا الداخل هو لي�س
طرحاً جديداُ وهو للعلم حل �شبيه باحلل الذي قام به نيل�سون مانديال يف جنوب �أفريقيا والذي ر�أى
�أنه ويف حلظة معينة �أنه ال ميكن �أبدا” طرد البي�ض من جنوب �أفريقيا وذلك �أي�ضاً نتيجة التغيري
الذي ح�صل على الأر�ض ف�أ�صبحت دولة “الأبارتايد” دولة دميقراطية بجميع منابتها و�أ�صولها.
هل هذا احلل ميكن تطبيقه يف فل�سطني التاريخية اليوم؟
ب�إعتقادي �أن �أ�سرائيل اليوم هي يف م ��أزق كبري ،هي ال تقبل بحل الدولتني ول��ن تقبل بحل
الدولة الدميقراطية الواحدة ،هي تريد الدولة اليهودية العقائدية ،ولكن �أي��ن �ستذهب ب 6.5
مليون فل�سطيني (وهذا ما �أردته حني قلت لنعيد قطاع غزة لإ�سرائيل)؟ طردهم لن يكون ممكناُ
�أب��داً ،الكالم عن الدولة الدميقراطية الواحدة �سيزيد بالت�أكيد من م��أزق �إ�سرائيل و�سيزيد من
�إحراجهاولي�س بالت�أكيد يف �صالح �إ�سرائيلل وخا�صة” �إذا �أخذنا باحل�سبان الو�ضع العربي الرديء.

ترأس اجتماعا لبحث زيادة اعتماد القطاعات الصحية على الصناعة الوطنية

الرزاز :نفخر بانجازات قطاعي الصناعة والصحة
االنباط  -عمان
خ�ص�ص االجتماع الذي تر�أ�سه رئي�س الوزراء
ال��دك�ت��ور عمر ال ��رزاز ام����س الأرب �ع��اء للمعنيني
بالقطاعني ال�صناعي وال�صحي للبحث يف �سبل
زي��ادة اعتماد القطاعات ال�صحية وامل�ست�شفيات
اخلا�صة يف م�ستلزماتها وم�ستهلكاتها الطبية
على ال�صناعة الوطنية والت�شبيك بينها.
و�شارك يف االجتماع وزيرا ال�صناعة والتجارة
والتموين وال�صحة وم��دي��ر اخل��دم��ات الطبية
امل�ل�ك�ي��ة و�أم �ي�ن ع ��ام وزارة ال���ص�ن��اع��ة وال�ت�ج��ارة
والتموين ،ورئي�س جمعية امل�ست�شفيات اخلا�صة،
ورئ�ي����س غ��رف��ة �صناعة الأردن ،ون�ق�ي��ب اط�ب��اء
الأ�سنان .
و�أ�شار رئي�س ال��وزراء اىل �أهمية اللقاء الذي
�سيعقد يف وق ��ت الح ��ق ل �غ��اي��ات الت�شبيك بني
امل�صانع االردن�ي��ة وامل�ست�شفيات اخلا�صة بهدف
رفع الوعي بتوفر منتج �أردين ذي كفاءة عالية
وج ��ودة و��س�ع��ر منا�سبني ،م ��ؤك��دا ان الت�شبيك
والتكامل بني ال�صناعات الدوائية وامل�ستلزمات
الطبية وال�ق�ط��اع ال�صناعي خطوة مهمة جدا
وت�سهم يف دعم ال�صناعة املحلية.
و�أك ��د ال� ��رزاز ان�ن��ا يف االردن ح�ك��وم��ة و�شعبا
نفخر بالإجنازات التي حققها قطاعا ال�صناعة
وال�صحة ،م�ضيفا “قطاعنا ال�صناعي نفخر به
منذ زمن وجائحة كورونا �شكلت فر�صة لإثبات
ق ��درة ه��ذا ال�ق�ط��اع ع�ل��ى ال��ري��ادة وال�ت��أق�ل��م مع
�أ�صعب الظروف ،مثلما نفخر بقطاعنا ال�صحي
بكافة ت�صنيفاته على م�ستوى املنطقة والعامل» .

وت��اب��ع ،ان “�أكرب مثال على ق��درة ال�صناعة
املحلية ان��ه وق�ب��ل ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ك��ان االردن
ب��ال�ك��اد ينتج ك�م��ام��ات او م�ع�ق�م��ات ط�ب�ي��ة ،لكن
وخ�ل�ال ف�ت�رة وج �ي��زة ا��ص�ب��ح االردن ينتج 5ر4
مليون كمامة يوميا ويغطي جميع احتياجاته
من املعقمات وي�صدر لأكرث من  70دولة».
و�أك��د ان ه��ذا التكامل وال�ق��درة على الت�أقلم
ميكنان االردن من ان يكون ق��ادرا على جمابهة
جميع التحديات وتكوين املنعة احلقيقية التي
ي�شهد ال�ع��امل بها ل�ل��أردن وتنعك�س لي�س فقط
على قطاعيه ال�صحي وال�صناعي ولكن اي�ضا
على نظرة العامل لهذا للأردن كبلد م�ستقر و�آمن
�سيا�سيا واقت�صاديا و�صحيا واجتماعيا و�أمنيا،
مثلما ي�ضع االردن يف موقع مهم على م�ستوى
االق�ل�ي��م ل�ل�إن�ت��اج ،م�ضيفا ان “هذه توجيهات

جاللة امللك بالرتكيز على الت�صنيع الغذائي
والت�صنيع الدوائي وامل�ستلزمات الطبية».
ولفت اىل ان امل�ست�شفيات كانت ت�ستورد ن�سبة
ك�ب�يرة م��ن م�ستلزماتها الطبية وت��دف��ع عملة
��ص�ع�ب��ة� ،أم ��ا ال �ي��وم ف�ق��د ا��ص�ب�ح��ت تعتمد على
ال�صناعة املحلية التي ت�شغل �شبابنا االردنيني
“وهي ق�صة جناح حقيقية».
م��ن جهته �أ� �ش��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�سامية مت التوافق
بني ال��وزارة وامل�ست�شفيات اخلا�صة على حتديد
احتياجات امل�ست�شفيات من امل�ستلزمات الطبية
ليتم ت�أمينها من خالل ال�صناعات الوطنية عرب
خطوط �إن�ت��اج يتم توفريها و�ضمن املوا�صفات
وال�شروط املطلوبة ،م�ؤكدا ان القطاع ال�صناعي

يتطلع اىل الت�شبيك مع قطاعات اخرى لتوفري
احتياجاتها من ال�صناعة املحلية.
واك��د وزي��ر ال�صحة ال��دك�ت��ور �سعد ج��اب��ر ان
ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ا�سهمت يف اي �ج��اد ف��ر���ص ام��ام
ال �� �ص �ن��اع��ات ال ��دوائ �ي ��ة وامل �� �س �ت �ل��زم��ات ال�ط�ب�ي��ة
ال��س�ت�ح��داث خ�ط��وط �إن �ت��اج ج��دي��دة ،الف�ت��ا اىل
اهتمام العديد من امل�ستثمرين ب�إقامة ا�ستثمارات
يف هذا القطاع.
و�أ�شار اىل ان امل�ؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء
التي ي��ر�أ���س جمل�س ادارت�ه��ا تعمل على ت�سريع
الإجراءات للم�صنعني االردنيني وامل�ستثمرين.
رئي�س جمعية امل�ست�شفيات اخلا�صة الدكتور
ف��وزي احلموري أ�ك��د ب��دوره ان القطاع ال�صحي
وامل���س�ت���ش�ف�ي��ات اخل��ا� �ص��ة ي �ف �خ��ران بال�صناعات
املحلية ،الفتا اىل ان من اهم الدرو�س امل�ستقاة
من �أزمة كورونا االعتماد على ال�صناعة املحلية
ذات اجل � ��ودة ال �ع��ال �ي��ة وب���ش�ك��ل ي���س�ه��م يف دع��م
ال���ص�ن��اع��ة ال��وط�ن�ي��ة وت��وف�ي�ر ال�ع�م�ل��ة ال�صعبة
وفر�ص العمل.
واك��د رئي�س غرفة �صناعة االردن املهند�س
ف�ت�ح��ي اجل �غ �ب�ير �أن �ن ��ا “فخورون ب��ال���ص�ن��اع��ة
ال��وط�ن�ي��ة ال�ت��ي ا�صبحت حت�ظ��ى بثقة امل��واط��ن
االردين وخمتلف القطاعات االنتاجية».
واث�ن��ى نقيب اط�ب��اء اال��س�ن��ان ال��دك�ت��ور ع��ازم
ال�ق��دوم��ي على االداء احلكومي خ�لال جائحة
كورونا حيث ا�صبح االردن امنوذجا بالتعامل مع
هذه الأزمة ،الفتا اىل ان تو�سيع انتاج ال�صناعات
الوطنية وامل�ستهلكات الطبية ت�أتي نتيجة لهذا
النجاح احلكومي يف التعامل مع اجلائحة .

اقرار إجراءات تقييم رؤساء
الجامعات الرسمية
االنباط  -عمان

�أقر جمل�س التعليم العايل �إجراءات تقييم ر�ؤ�ساء
اجل��ام�ع��ات الأردن �ي��ة الر�سمية ال��ذي��ن م�ضى على
تعيينهم �أكرث من عام ،بنا ًء على معايري وم�ؤ�شرات
للأداء �أقرها املجل�س لهذا الغر�ض.
وبح�سب ب�ي��ان �أ��ص��درت��ه وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي ،ام�س االربعاء ،ي�أتي هذا التقييم
يف �إط��ار تطبيق الهدف اال�سرتاتيجي الثالث من
�أه � ��داف اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة لتنمية امل ��وارد
الب�شرية ( ) 2025 / 2016يف قطاع التعليم العايل،
واملتعلق بتعزيز احلاكمية يف التعليم العايل وتقييم
ر�ؤ�ساء اجلامعات �سنويا.

ال اصابات محلية بـ«كورونا »
االنباط-عمان
�أعلنت وزارة ال�صحة ام�س االربعاء ،ت�سجيل
 7ح� ��االت �إ� �ص��اب��ة ج ��دي ��دة ب �ف�ي�رو���س ك��ورون��ا
امل�ستجدّ ،جميعها غري حمل ّية.
وب�ح���س��ب االي �ج��از ال���ص�ح�ف��ي ال �� �ص��ادر عن
رئ ��ا� �س ��ة ال� � � ��وزراء ووزارة ال �� �ص �ح��ة ،ت��وزع��ت
اال�صابات اجلديدة على النحو الآتي:
  6ح � ��االت ل �ق��ادم�ي�ن م ��ن اخل � � ��ارج ،مم��نيقيمون يف فنادق احلجر 3( .من �سوريا ،و2
من ال�سعود ّية ،و 1من العراق).
 ح��ال��ة ل���س��ائ��ق ��ش��اح�ن��ة �أردين ق ��ادم عربحدود العمري.
وبذلك يرتفع �إجمايل عدد حاالت الإ�صابة
يف اململكة �إىل ( )1120حالة ،بعد طلب ّ
منظمة
ال �� �ص� ّ�ح��ة ال �ع��امل � ّي��ة ا��س�ت�ث�ن��اء ح� ��االت الإ� �ص��اب��ة
ل�سائقي ال�شاحنات غري الأردن�ي�ين ،الذين ّ
مت

اكت�شاف �إ�صاباتهم عرب احل��دود ،و�أعيدوا �إىل
البلدان التي قدموا منها بح�سب الربوتوكول
امل ّتبع.
و�س ِّجلت �أي�ضاً ( )4حاالت �شفاء لهذا اليوم،
ُ
جميعها يف م�ست�شفى الأمري حمزة.
و ّ
مت �إجراء ( )7225فح�صاً خمرب ّياً ،وبذلك
ي�صبح �إجمايل عدد الفحو�صات التي �أجريت
حتى الآن ( )534,319فح�صاً.
�إجراءات �أخرى:
تقرر اليوم متديد �ساعات العمل جلميعالأن���ش�ط��ة االق�ت���ص��اد ّي� ًة ح� ّت��ى ال�ساعة الثانية
ع�شرة لي ً
ال ،على �أن يبد�أ تطبيق حظر التجوّل
ل�ل�م��واط�ن�ين يف مت ��ام ال ��� ّ�س��اع��ة ال ��واح ��دة بعد
منت�صف الليل.
يف � �ض ��وء ت ��زاي ��د ع� ��دد ح � ��االت الإ� �ص��اب��ةع��امل � ّي �اً ،وع� ��ودة ت�ف��� ّ�ش��ي ال��وب��اء يف ال �ع��دي��د من
ال�صحة
دول ال �ع��امل وامل�ن�ط�ق��ة؛ حت� � ّذر وزارة
ّ

جمعية متقاعدي األمن تفتتح مصنعا
لصناعة الكاسات الكرتونية
االنباط  -عمان

م��ن �أيّ مم��ار��س��ات تخالف �إج ��راءات ال�سالمة
العا ّمة وال��وق��اي��ة ،خ�صو�صاً ما يتع ّلق ب�إقامة
التج ّمعات لأكرث من (� )20شخ�صاً؛ مع �ضرورة

االلتزام بارتداء الك ّمامات ،والتباعد اجل�سدي،
وا ّتباع جميع �سبل الوقاية ،وا�ستخدام تطبيق
(�أمان) ،وتطبيق (�صحتك).

اف�ت�ت�ح��ت ج�م�ع�ي��ة م�ت�ق��اع��دي ��ض�ب��اط و�أف� ��راد
الأم ��ن ال�ع��ام ال�ت�ع��اون�ي��ة ،ام����س االرب �ع��اء ،م�صنعا
ل�صناعة ال�ك��ا��س��ات ال�ك��رت��ون�ي��ة يف منطقة م��ارك��ا
ال�شمالية ،مبنحة من وزارة التخطيط والتعاون
الدويل ودعم مديرية الأمن العام.
وثمن مدير التدريب يف مديرية االم��ن العام
العميد ب�سام �أبو زيد ،يف كلمة خالل االفتتاح ،دور
اجلمعية يف ت��وف�ير ف��ر���ص ال�ع�م��ل ملنت�سبيها مبا
يحقق لهم ولعائالتهم ح�ي��اة �أف���ض��ل ،م��ؤك��دا �أن
امل��دي��ري��ة حري�صة على متابعة ��ش��ؤون متقاعدي
اجلهاز من خالل �إدارة املتقاعدين التي تعمل على
التوا�صل م��ع ال��دائ��م معهم؛ تقديرا للت�ضحيات
ال �ك �ب�يرة ال �ت��ي ق��دم��وه��ا يف ��س�ب�ي��ل رف �ع��ة ال��وط��ن

السفير اإليطالي يزور معهد اإلدارة العامة
االنباط  -عمان
ب �ح��ث رئ �ي ����س دي � ��وان اخل��دم��ة امل��دن �ي��ة رئ�ي����س
اللجنة التوجيهية ملعهد الإدارة ال�ع��ام��ة �سامح
النا�صر ،ام�س االربعاء ،مع ال�سفري الإيطايل لدى
اململكة فابيو كا�سي�سي� ،آفاق التعاون امل�شرتك بني
البلدين ال�صديقني.
و�أكد النا�صر خالل ا�ستقباله ال�سفري يف مبنى
معهد الإدارة العامة بح�ضور م��دي��ر ع��ام املعهد
املهند�سة رابعة العجارمة وعدد من �أع�ضاء اللجنة
التوجيهية� ،أهمية ه��ذه ال��زي��ارة ،م�شريا �إىل �أن
�آفاق التعاون امل�ستقبلي مفتوحة وواعدة بني املعهد
واملعاهد النظرية واملنظمات املعنية يف �إيطاليا.
وق��ال �إن احلكومة ت��ؤم��ن ب��دور معهد الإدارة

العامة ب�صفته اجلهة املعنية ببناء قدرات وتطوير
موظفي القطاع العام ،منوها �إىل �أن املعهد يعد
�أحد املعاهد املرموقة يف ال�شرق الأو�سط واملنطقة
العربية منذ انطالقته عام .1968
و�أ�شار �إىل �أن��ه مت �إ�صدار نظام جديد للمعهد
منت�صف ع��ام  2019ت�ضمن تعزيز دوره ومنحه
امل��زي��د م��ن التمكني والتطوير على �آل �ي��ات عمله
ومنوذجه الت�شغيلي وحوكمة �إدارته ،بالإ�ضافة �إىل
نظام اخلدمة اجلديد الذي �صدر يف �شهر �شباط
املا�ضي.
و�أك ��د النا�صر �أه�م�ي��ة تنمية امل ��وارد الب�شرية
وب �ن��اء ق��درات �ه��ا ودور امل�ع�ه��د يف �إع � ��داد وت�ط��وي��ر
امل�سارات التدريبية املرتبطة بامل�سارات الوظيفية
ومبا ين�سجم مع الكفايات املرتبطة بكل وظيفة.

وق��دم��ت امل�ه�ن��د��س��ة ال �ع �ج��ارم��ة ،ع��ر��ض��ا ح��ول
خطط وب��رام��ج املعهد وتوجهاته اال�سرتاتيجية
ونطاق اخلدمات التي يقدمها والدور الذي يقوم
به املعهد يف رفع كفاءة وفعالية امل��ورد الب�شري يف
ال�ق�ط��اع ال�ع��ام وال�برام��ج ال�ت��ي ينفذها يف جمال
�إعداد القيادات وتطويرها.
و�أ� � �ش� ��ارت ال �ع �ج��ارم��ة �إىل �أن امل �ع �ه��د ي�شهد
حاليا نقلة نوعية وتطوير على جميع اجلوانب
والأ�صعدة ت�شمل البنية التحتية واملرافق وتطوير
ب��رام��ج ت��دري �ب �ي��ة ن��وع �ي��ة ت�ن���س�ج��م م��ع ال�ك�ف��اي��ات
امل�ط�ل��وب ت��وف��ره��ا ل��دى امل�ت��درب�ين ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
تطوير العمليات والإجراءات والتحول االلكرتوين
وتطوير الهوية اجلديدة وتو�سيع نطاق اخلدمات
لت�شمل تفعيل ال��درا��س��ات واال��س�ت���ش��ارات وتوفري

و�أو�ضحت ال��وزارة �أن منوذج التقييم يتكون من
�شقني ،الأول يت�ألف من �ستة معايري للتقييم ،وهي
االع�ت�م��ادي��ة و�ضمان اجل ��ودة وال�ع��امل�ي��ة ،التدري�س،
البحث العلمي� ،إدارة املوارد الب�شرية واملالية ،البيئة
اجلامعية ،خدمة املجتمع ،م�شرية �إىل �أن منوذج
التقييم يتطلب من ر�ؤ�ساء اجلامعات تقدمي تقرير
مف�صل حول هذه املعايري مدعما بالوثائق والأدلة،
ويتكون الثاين من معيار واحد ،وهو احلوكمة الذي
يتطلب من جمل�س �أمناء اجلامعة املعنية تقدمي
ت�ق��ري��ر مف�صل ح��ول��ه ،و��س�ي�ج��ري ك��ذل��ك اللجوء
للح�صول على تغذية راجعة من الهيئة التدري�سية
يف اجلامعة.

املرافق النوعية واملتطورة وفق �أحدث املوا�صفات.
من جانبه� ،أ�شاد ال�سفري كا�سي�سي بدور املعهد
وتوجهاته اال�سرتاتيجية و�أهمية ال�برام��ج التي
ي�ق��دم�ه��ا ل �غ��اي��ات ب �ن��اء وت �ط��وي��ر ال �ق �ي��ادات على
امل���س�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.
و�أو�ضح �أن هناك جوانب عديدة فيها جماالت
مر�شحة للتعاون وتبادل اخل�برات والت�شبيك مع
اجلهات املعنية والنظرية يف ايطاليا والتي ميكن
العمل عليها يف امل�ستقبل .واطلع ال�سفري والوفد
املرافق على التجهيزات والإمكانيات التي يتمتع
بها املعهد وامل�شاريع التطويرية التي يتم تنفيذها
حاليا لرفع ق��درات املعهد وطاقته اال�ستيعابية،
وخطط وبرامج عمل املعهد وتوجهاته امل�ستقبلية.

وتقدمه.
وقال رئي�س اجلمعية �أحمد احلبا�شنة �إن افتتاح
امل�صنع ي�أتي ترجمة للتوجيهات امللكية ال�سامية
باالهتمام باملتقاعدين الع�سكريني وتقدمي جميع
�أن� ��واع ال��دع��م ل�ه��م وت��ذل�ي��ل ال���ص�ع��وب��ات �أم��ام�ه��م
وت��وف�ير الفر�ص املنا�سبة لهم؛ تقديرا لدورهم
الكبري وخدماتهم اجلليلة يف �سبيل الوطن خالل
�سنوات طويلة من خدمتهم الع�سكرية.
و�أع ��رب ع��ن ت�ق��دي��ره للمديرية على حر�صها
ومتابعتها ل�ش�ؤون املتقاعدين والتوا�صل الدائم
وامل�ستمر معهم ،م�شريا �إىل �أن الهدف من �إن�شاء
اجلمعية ه��و رع��اي��ة ��ش��ؤون املتقاعدين م��ن جهاز
الأم ��ن ال�ع��ام وت��وف�ير ف��ر���ص عمل ل�ع��دد منهم يف
امل�صنع.

املحلي
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إنشاء مركز للتميز الروبوتي في وزارة االقتصاد الرقمي
االنباط-عمان

وقعت وزارة االقت�صاد الرقمي والريادة
م��ذك��رة ت�ف��اه��م م��ع ��ش��رك��ة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات
ال�ت�ق�ن�ي��ة ل �ل �� �ش��رق الأو�� �س ��ط مم �ث��ل ��ش��رك��ة
“�أوتومي�شن �أين وير” ب � ��الأردن� ،سيتم
مبوجبها �إن�شاء مركز للتميز الروبوتي يف
مبنى ال ��وزارة ،وت��دري��ب موظفي ال��وزارات
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات احل�ك��وم�ي��ة ع�ل��ى ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
�أمتتة الإجراءات روبوتياً من قبل مدربني
خمت�صني من ال�شركة.
واو�� �ض� �ح ��ت ال� � � ��وزارة يف ب �ي ��ان ��ص�ح�ف��ي
ام����س الأرب� �ع ��اء ،ان م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م التي
مت توقيعها عن بعد ،تت�ضمن قيام الوزارة
بتجهيز املركز بعدد من �أج�ه��زة احلا�سوب
ل �ت �ق��وم ال �� �ش��رك��ة ب�ت�ن���ص�ي��ب ن �ظ ��ام �أمت �ت��ة
الإجراءات روبوتياً على الأجهزة.
ووق��ع امل��ذك��رة وزي��ر االق�ت���ص��اد الرقمي
وال��ري��ادة املهند�س مثنى الغرايبة ،واملدير

التنفيذي لل�شركة املهند�س فرا�س �سعيفان.
و�أك� ��د ال �غ��راي �ب��ة �أن ه ��ذه ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
تقوم بتوفري الوقت واجلهد على املوظفني
ال��ذي��ن ُي�ط�ل��ب منهم �أع �م��ال م�ت�ك��ررة حتد
م��ن ت �ط��ور �أدائ� �ه ��م ال��وظ �ي �ف��ي ،م��ن خ�لال

ا�ستبدالها ب��أمت�ت��ة حا�سوبية ل�ل�إج��راءات
بحيث تنجز ب�شكل �آيل.
وا�� �ض ��اف �إن ال � � ��وزارة � �س �ت �ق��وم ب�ت�ج��رب��ة
ت�ل��ك ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا �أوال م��ن خ�ل�ال �أمت�ت��ة
�إح ��دى �إج��راءات �ه��ا روب��وت �ي �اً ،ل�ي�ت��م تعميم

ت�ل��ك ال�ت�ج��رب��ة الح �ق �اً ع�ل��ى ال �ق �ط��اع ال�ع��ام
لال�ستفادة الق�صوى من هذه التكنولوجيا،
م�شريا اىل وجود توجه وا�ضح من املنظمات
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات ح ��ول ال �ع ��امل ل�ت�ط�ب�ي��ق ه��ذه
التقنيات لأمتتة �إجراءات العمل يف دوائرها
العامة.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ب�ي�ن امل�ه�ن��د���س ��س�ع�ي�ف��ان �أن
ه��ذا امل��رك��ز ال��ري��ادي الأول م��ن ن��وع��ه على
م���س�ت��وى امل�ن�ط�ق��ة�� ،س�ي�ك��ون م �ق��را ل�ت��أه�ي��ل
م�ؤ�س�سات القطاع العام الكت�ساب املهارات
املطلوبة لتوظيف الذكاء اال�صطناعي.
م ��ن ج ��ان �ب ��ه ،ق� ��ال ال �ن ��ائ ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذي
للرئي�س ملنطقة الهند وال���ش��رق الأو��س��ط
و�أف��ري�ق�ي��ا ل�شركة “�أوتومي�شن �أين وير”
م �ي�لان � �ش �ي��ث� ،إن ه ��ذه ال �� �ش��راك��ة �ستتيح
ل�ل��أمت� �ت ��ة ال ��رب ��وت� �ي ��ة ال ��و�� �ص ��ول مل��وظ �ف��ي
الوزارة ،واع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة
وال �ط�ل�اب م��ا ��س�ي��و��س��ع ان�ت���ش��ار االمت �ت��ة يف
املنطقة.

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

ي�ق��وم امل�ج�ل����س االع �ل��ى ل�ل���س�ك��ان ب�ع�م��ل 3
اب �ح��اث ،ت�ت�ن��اول ق���ض��اي��ا ال�ن���س��اء وال�ف�ت�ي��ات
ال�لاج�ئ��ات م��ن م�ن�ظ��ور ال�ن��وع االج�ت�م��اع��ي،
وال �ت ��أث�ير امل �ت��زاي��د ل �ف�يرو���س ك��ورون��ا على
ح �ي��ات �ه��نّ  ،ن�ت�ي�ج��ة ل�ن�ق����ص امل� � ��وارد امل��ال �ي��ة
وع ��دم ق��درت �ه��نّ ع�ل��ى تغطية االح�ت�ي��اج��ات
اال�سا�سية.
وذك ��ر امل�ج�ل����س يف ب �ي��ان ام ����س االرب �ع��اء،
ان الأم �ي �ن��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ج�ل����س ال��دك �ت��ورة
ع�ب�ل��ة ع �م��اوي � �ش��ارك��ت ام ����س ال �ث�ل�اث��اء ،يف
ن��دوة افرتا�ضية بعنوان “الأرواح املهدّدة:
العالقة بني اله�شا�شة وال�ن��وع االجتماعي
يف دول ج �ن��وب العامل” ،ع �ق��ده��ا امل�ج�ل����س
بالتعاون مع مركز املر�أة يف الأزمات طويلة
الأم ��د يف ج��ام�ع��ة غ��رب ا�سكتلندا وجامعة
ادن�برة وال�شبكة العاملية للبحوث ال�صحية
لالجئني.
ودع � � ��ت ع � �م� ��اوي خ �ل��ال ال � � �ن � ��دوة� ،إىل
ال �ت �� �ض��ام��ن م��ع ال �ب �ل��دان ال �ت��ي ت�ست�ضيف
م�ستويات قيا�سية م��ن ال�لاج�ئ�ين ،خا�صة
يف ظ��ل الأ�� �ض ��رار ال��وا� �س �ع��ة ب��االق�ت���ص��ادات
ال�ن��اج�م��ة ع��ن ف�يرو���س ك��ورون��ا ،ال�ت��ي تهدد
بزيادة زعزعة اال�ستقرار يف املنطقة ،حيث
ت��واج��ه الن�ساء والفتيات خماطر متزايدة
ب���س�ب��ب ال� �ن ��زوح وان �ه �ي��ار ه �ي��اك��ل احل�م��اي��ة
والدعم.
وا�� �ش ��ارت اىل �أن ال �ع��امل ح��ال �ي �اً ي�شهد

�أعلى م�ستويات ن��زوح م�سجلة ،حيث �أجُ �بر
ح��وايل 5ر 79م�ل�ي��ون �شخ�ص ح��ول ال�ع��امل
على الهجرة الق�سرية مع نهاية عام ،2019
منهم  26مليون الج��ئ ،و7ر 45مليون نازح
داخ�ل�ي�اً ،و 2ر 4مليون طالب جل��وء ،ح�سب
اح �� �ص��ائ �ي��ات امل �ف��و� �ض �ي��ة ال �� �س��ام �ي��ة ل�ل��أمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني.
وا��ض��اف��ت �إن ال�ب�ل��دان الأك�ث�ر ا�ست�ضافة
ل�ل�اج� �ئ�ي�ن ه� ��ي ت ��رك� �ي ��ا “6ر 3مليون”،
وك��ول��وم �ب �ي��ا “8ر1مليون” ،وب��اك �� �س �ت��ان
“4ر1مليون” ،واوغ �ن��دا “4ر 1مليون”،
و�أمل��ان �ي��ا “1ر 1مليون” ،و�أن �أك�ث�ر ال��دول
�إف ��رازاً ل�لاج�ئ�ين ،ه��ي�� :س��وري��ا ،وف�ن��زوي�لا،
و�أفغان�ستان ،وجنوب ال�سودان وميامنار.
وا�ستعر�ضت عماوي خالل الندوة ،تاريخ
ال �ل �ج��وء �إىل الأردن م��ن خم�ت�ل��ف ال ��دول،

و�أب��رز القوانني واملواثيق الدولية اخلا�صة
بالالجئني ،وحقوق الالجئني على امل�ستوى
ال ��دويل ،مبينة �أن �أب ��رز ح�ق��وق الالجئني
تتمثل يف عدم �إعادتهم ق�سراً �إىل �أي بلد قد
يتعر�ضون فيه لال�ضطهاد.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا� ،أ� � �ش� ��ارت رئ �ي �� �س��ة ائ �ت�ل�اف
ال�برمل��ان�ي��ات م��ن ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ملناه�ضة
العنف �ضد املر�أة النائبة وفاء بني م�صطفى
�إىل �أن  44ب��امل�ئ��ة م��ن ال�برمل��ان�ي��ات بالعامل
تلق ّ
ني تهديدات بالقتل واالغت�صاب وذلك
وفقاً الحتاد الربملاين الدويل.
وقالت بني م�صطفى �إن الن�ساء اللواتي
يُطال ّ
نب بتعديل القوانني املتعلقة بحقوق
امل��ر�أة ،يواجهن ردود فعل وحمالت ت�شويه
ل�سمعتهنّ  ،م�ؤكدة �ضرورة �أن تقوم ال��دول
الأع���ض��اء ب��الأمم املتحدة بو�ضع اتفاقيات

دول � �ي� ��ة مل �ك��اف �ح��ة ال� �ع� �ن ��ف �� �ض ��د ال �ن �� �س��اء،
وتخ�صي�ص امليزانيات التي تدعم امل�شاركة
ال�سيا�سية للمر�أة ،و�أن يكون هناك �صندوق
دويل خ��ا���ص مل �� �س��اع��دة ال �ن �� �س��اء يف ح ��االت
معينة.
وا�ضافت �إن االئتالف بالتعاون مع املعهد
ال��دمي��وق��راط��ي ال��وط �ن��ي�� ،س� ُي�ط�ل��ق خ�لال
الفرتة القادمة دلي ً
ال حول العنف �ضد املر�أة
يف احلياة ال�سيا�سية ،والذي يو�ضح تعريف
ال�ع�ن��ف ال���س�ي��ا��س��ي وخ���ص��ائ���ص��ه و�أ� �ش �ك��ال��ه،
و�آث� ��اره ،والإج � ��راءات االح�ت�رازي��ة للوقاية
منه .وا�ست�ضافت الندوة ،الالجئة ال�سورية
بريفان �أحمد ،التي قدّمت مثاال لل�صمود
مب�شاركتها لق�صتها ال�شخ�صية يف اللجوء،
وتنق ّلها من �سوريا للبنان فرتكيا واليونان
ثم �أملانيا ،ومعاناة الالجئات نتيجة الفتقار
�شبكات الدعم املعنوي لتمكينهنّ من �إعادة
بناء حياتهنّ يف دول اللجوء.
و�شارك يف الندوة ممثلون عن بنغالد�ش
واوغندا و�إيطاليا واليونان والنم�سا .يُذكر
�أن املجل�س يُع ّد ع�ضواً ن�شطاً يف �شبكة �أبحاث
�صحة ال�لاج�ئ�ين العاملية ال�ت��ي ت�أ�س�ست يف
ع��ام  2019يف ج��ام�ع��ة ادن�ب�رة ب��ال�ت�ع��اون مع
جامعة غرب ا�سكتلندا ،حيث جاءت ال�شبكة
ا�ستجابة للحاجة ملعاجلة العواقب ال�صحية
اخلطرية للنازحني الذين يجدون �أنف�سهم
يعي�شون ك�لاج�ئ�ين ب�سبب احل ��روب وع��دم
اال� �س �ت �ق��رار ال���س�ي��ا��س��ي وان �ت �ه��اك��ات ح�ق��وق
االن�سان والعوامل البيئية.

بحث سبل التعاون بين الجامعة األلمانية األردنية وجمعية الحسين
االنباط-عمان

بحثت رئي�سة اجل��ام�ع��ة الأمل��ان�ي��ة الأردن �ي��ة
الأ�� �س� �ت ��اذ ال ��دك� �ت ��ورة م �ن��ار ف �ي��ا���ض وامل ��دي ��رة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة جل�م�ع�ي��ة احل���س�ين م��رك��ز الأردن
للتدريب وال��دم��ج ال�شامل �آين �أب��و حنا� ،سبل
ال�ت�ع��اون والت�شبيك ب�ين اجل��ام�ع��ة كم�ؤ�س�سة
تعليمية ح�ك��وم�ي��ة واجل�م�ع�ي��ة كمنظمة غري
حكومية متخ�ص�صة بذوي الإعاقة.
و�أ�� � �ش � ��ارت ف �ي��ا���ض خ�ل��ال ال �ل �ق ��اء اىل �أن
اجل��ام �ع��ة ك�م��ؤ��س���س��ة ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ت �ق��دم ب��رام��ج
ت��دري �ب �ي��ة وت ��أه �ي �ل �ي��ه ت�ع�ن��ى ب�ت�ن�م�ي��ة ال���ش�ب��اب
وخدمة املجتمع من خالل مركز اال�ست�شارات
والتدريب ودوراته املنوعة يف الإدارة وال�شحن
والدعم اللوج�ستي واللغات وغريها  ،ومكتب
امل�ج�ت�م��ع امل�ح�ل��ي وب��رن��ام��ج ال�ت�ع�ل�ي��م ال���س��وري

الأردين ال��ذي يتيح الفر�صة لل�شباب الأردين
الأق � ��ل ح �ظ��ا ال��س�ت�ك�م��ال ت�ع�ل�ي�م�ه��م اجل��ام�ع��ي
�،إ��ض��اف��ة اىل م��رك��ز ال�ت��دري��ب ال�ب���ص��ري ال��ذي

يُعنى بالأ�شخا�ص من ذوي الإعاقات الب�صرية.
م��ن جهتها �أك��دت حنا �أن جمعية احل�سني
وال �ت��ي ت�تر�أ��س�ه��ا ��س�م��و الأم�ي��رة م��اج��دة رع��د

تتطلع اىل ب�ن��اء ��ش��راك��ة ف��اع�ل��ة م��ع اجل��ام�ع��ة
يف جم��االت الدمج والتدريب و�إع��ادة الت�أهيل
ل��ذوي الإع��اق��ة و�إج ��راء ال��درا��س��ات والأب�ح��اث
امل�شرتكة حيث تعد اجلمعية �شريك فعال يف
خدمة �أبناء املجتمع من ذوي الإعاقة بالتعاون
م��ع اجل �ه��ات ال��ر� �س �م �ي��ة يف ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام
واخلا�ص.
ي��ذك��ر �أن اجل �م �ع �ي��ة ت ��أ� �س �� �س��ت ع ��ام 1971
ع�ن��دم��ا ب ��د�أت خ��دم��ات�ه��ا مل���س��اع��دة دور الأي �ت��ام
التي تديرها احلكومة ثم �أدرك��ت احلاجة �إىل
معاجلة نق�ص اخلدمات لأولئك الذين يعانون
م ��ن حت ��دي ��ات ج �� �س��دي��ة م �ث��ل ت �ق��دمي ب��رام��ج
التعليم ال��دام��ج وال�ت��دري��ب وال�ت��أه�ي��ل و�إع��ادة
الت�أهيل لذوي الإعاقة و�إن�شاء مركز الأجهزة
ال�ط�ب�ي��ة والأط � � ��راف الإ� �ص �ط �ن��اع �ي��ة وم���ش�غ��ل
للتعديالت البيئية.

شكرًا من القلب في
زمن كورونا
د.محمد طالب عبيدات
قبل و�إب��ان وبعد ك��ورون��ا �س�أبقى على طبعي و�سج ّيتي لأ�شكر و�أدع��و من قلبي لكل من
مينحني ح�سناته �أو يبدل �سيئاتي بح�سنات ،فقلبي واحلمد هلل مت�سامح وحمب و�أبي�ض جداً
ويحب اخلري للغري وال يحمل ال�ضغينة �ﻷ حد �أ ّنى كان ،وحيث �أنني ال �أق�صد �أحداً بعينه �أقول:
ّ
� .1أ�شكر من قلبي و�أ�سامح �أ�صحاب القلوب البي�ضاء وال�سوداء على ال�سواء والذين تنك�شف
معادنهم وكنوزهم الدفينة يف �أول موقف.
� .2أ�شكر من قلبي و�أ�سامح كل من ي�سيء الظن بي ال بل يتهمني جزافاً لري�ضي غرورة �أو
يظهر مكامنه �أو ي�سقط ما بداخله.
� .3أ�شكر من قلبي و�أ�سامح كل من ي�ستغيبني وي�سيء يل وجاهياً �أو ذكراً �أو كتابة �أو نفثاً
لل�سموم �أو ‘وزاً للنار حتت احلطب’.
� .4أ�شكر من قلبي و�أ�سامح كل من يخلط بني �صراحته وحرية تعبريه على الغارب لي�ستغل
م�ساحة و�صفحات التوا�صل ا�ﻹ جتماعي لد�س ال�سم بالد�سم.
� .5أ�شكر من قلبي و�أ�سامح كل من يرميني ب�سهام الغرية واحل�سد والظلم واحلقد وا�ﻷ نانية
وامل�صلحة والفتنة وجمتمع الكراهية وكل مر�ض �إجتماعي �أ ّنى كان.
� .6أ�شكر من قلبي و�أ�سامح كل من يجرحني �أو ميار�س ت�صرفات جمتمع الكراهية جتاهي
بالهمز �أو اللمز �أو الت�صريح.
� .7أ�شكر من قلبي كل من يحرتمني �أو/و يحبني �أو/و ين�صفني بغيابي من قلبه �ﻷ ن ذلك
من طيبة �أ�صله وكرمه ونقاءه ،و�أرجو اهلل خمل�صاً �أن �أكون عند ح�سن ظنه.
� .8أ�سعى من قلبي لتقدمي اخلدمة ا�ﻹ ن�سانية لوجه اهلل تعاىل ملن �أ�ستطيع وعن طيب
خاطر -دون جزاء �أو �شكوراً من عبد على املعمورة -ال رياء وال �شوفية وال �إنتهازية وال و�صولية
وال �إ�ستعرا�ضاً ،ودون منة ال بل من قلب خال�ص وحمب للجميع.
 .9لو كان كل من فينا يعلم ب�أن �إ�ستغابته �أو �إ�ساءته �أو جتريحه لغريه مينح ذلك ال�شخ�ص
ح�سنات جمانية ملنحها لوالديه وهما ا�ﻷ عز على قلبه ،لكن ذلك بالطبع لي�س واقعياً ويتنافى
مع طلب رب العزة للنا�س �ﻹ حرتام الوالدين.
 .10نحتاج �ﻹ �ستثمار وقتنا يف هذه الدنيا الفانية باملفيد والإنتاج ال بالقيل والقال �أو غريه!
ويكفينا عظة من جائحة فايرو�س كورونا يف هذا ال�صدد.
ب�صراحة :ك��ل م��ا ذك��ر �أع�ل�اه مينحني احل�سنات الطيبات �إن �شاء اهلل ت�ع��اىل ،فال�شكر
والت�سامح مو�صول لكل من عرفت وعرفني ،و�أمد يدي �ﻷ �سامح كل النا�س ،و�أرجو اهلل خمل�صاً
�أن يكون ذلك كله يف ميزان ح�سناتي وي�صلح حالنا جميعاً لنحب لغرينا ما نحبه �ﻷ نف�سنا
وننبذ ا�ﻷ نانية ونق�ضي على جمتمع الكراهية �إىل غري رجعة� .آمني.
�صباح املحبة والت�سامح

العقبة للسكك الحديدية :حقوق
موظفي الشركة مصونة
االنباط -العقبة

ق� ��ال ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �� �ش��رك��ة ت�ط��وي��ر
العقبة رئي�س جمل�س ادارة �شركة العقبة لل�سكك
احل��دي��دي��ة ب �� �ش��ار �أب � ��و رم � ��ان ان ج�م�ي��ع ح�ق��وق
ومكت�سبات م��وظ�ف��ي وك � ��وادر ال���ش��رك��ة م�صونة
مبوجب نظام امل��وارد الب�شرية اجلديد لل�شركة
ال � ��ذي مت اق � � ��راره �أخ� �ي ��را ،م ��ع االخ � ��ذ بجميع
التعديالت التي اقرتها اللجنة بهذا اخل�صو�ص.
وبني �أب��و رم��ان خالل تر�ؤ�سه اجتماع املجل�س
ام�س االربعاء ،ان احلقوق املكت�سبة التي حفظها
ال �ن �ظ��ام اجل��دي��د ��ش�م�ل��ت ال ��روات ��ب الإج �م��ال �ي��ة
وال��زي��ادات ال�سنوية والإج� ��ازات م��ع الأخ��ذ بعني
االعتبار االف�ضل للموظف �سواء بنظام اخلدمة
ال�سابق �أو قانون العمل (نظام ال�شركة).
واو� �ض��ح ان��ه مت ال�ت��واف��ق على ن�ظ��ام للحوافز
�سيكون جمزيا للعاملني الراغبني بالتقاعد ،على
�شكل حوافز مالية تدفع للموظف وتتنا�سب مع
خدماته اخلا�ضعة للتقاعد ،بحيث راعى احلافز
امل� ��دد امل�ت�ب�ق�ي��ة ل�ك��ل م��وظ��ف ل�ل��و��ص��ول اىل �سن
التقاعد املحدد ب�ستني عاما ،الفتا اىل انه �سيتم

خماطبة �شركة اال�ستثمارات احلكومية لطرح
احلافز للعاملني ،واملقر من جمل�س االدارة وبدء
العمل فيه مبا�شرة بعد اقراره ح�سب اال�صول .
واك ��د اب ��و رم ��ان ان امل�ج�ل����س ��ش�ك��ل جل�ن��ة من
جمل�س االدارة ل�صياغة التعديالت املقرتحة على
نظام امل��وارد الب�شرية لل�شركة م�ؤلفة من جلنة
ونقابة العاملني فيها ب�شكل ق��ان��وين ،بالتعاون
م��ع امل�ست�شار ال�ق��ان��وين ل�سلطة منطقة العقبة
االقت�صادية اخلا�صة .
من جانبه ،او�ضح مدير عام ال�شركة املهند�س
يا�سر كري�شان انه مت نقل ملف ال�ضمان االجتماعي
جلميع العاملني يف ال�شركة م��ن ف��رع امل�ؤ�س�سة
العامة لل�ضمان االجتماعي يف معان �إىل العقبة،
ومت اعتبار العاملني خا�ضعني ل�ضمان ال�شركة
اعتبارا من االول من �شهر كانون الأول لعام 2018
تاريخ حتويل امل�ؤ�س�سة اىل �شركة حكومية.
واكد اع�ضاء اللجنة املتابعة لإعداد التعديالت
على نظام املوارد الب�شرية اجلديد ،انهم على ثقة
تامة ب ��أن االدارة العامة وجمل�س ادارة ال�شركة
��س�تراع��ي ظ ��روف ج�م�ي��ع ال�ع��ام�ل�ين يف ال�شركة
والذين افنوا حياتهم بخدمتها.

مشاركون ببرنامج أردننا جنة
يعرضون لتجاربهم في عجلون

قيمة موجودات صندوق الحج  175مليون
االنباط-عمان

ب �ل �غ��ت ق �ي �م��ة م� ��وج� ��ودات � �ص �ن��دوق احل��ج
االردين  175م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ،ل �غ��اي��ة ال �ي��وم،
منها  160مليون دي�ن��ار ادخ ��ارات للمواطنني
الراغبني ب ��أداء فري�ضة احل��ج ،وبن�سبة منو 9
باملئة من بداية العام احلايل.
وق��ال مدير عام �صندوق احلج ف��ؤاد كوري
ام�س االربعاء� ،إن �إجمايل �أرباح ال�صندوق للعام
امل��ا��ض��ي بلغت  7,827,246م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،وان
ن�سبة �صايف الربح التي وزع��ت على املدخرين
ق ��درت ب �ـ  4,3ب��امل�ئ��ة ع��ن ال���س�ن��ة امل��ال�ي��ة ،2019
م�شريا اىل ان قيمة التمويالت امل�صرفية التي
قدمها ال�صندوق من مرابحة و�إج��ارة منتهية
بالتمليك بلغت  27مليون دينار.
وب�ي�ن ك ��وري ان ال���ص�ن��دوق ي�ق��وم بالعديد
من اال�ستثمارات وامل�شاريع ،وتنمية االرا�ضي
وال �ع �ق��ارات ال��وق�ف�ي��ة ومت��وي�ل�ه��ا ،وال �ت��ي تتفق
م��ع �أح �ك��ام ال���ش��ري�ع��ة الإ� �س�لام �ي��ة� ،إىل جانب
اال�ستثمار يف بيع و��ش��راء العقارات من خالل
متويالت املرابحة والإجارة املنتهية بالتمليك
للمواطنني ،الفتا �إىل �أن اعداد املدخرين لدى
�صندوق احلج بلغ  50الف مدخر تقريبا.
واك��د �أن ال���ص�ن��دوق ي�ق��دم ح�ل��وال متويلية

متوافقة مع احكام ال�شريعة اال�سالمية بن�سب
�أرب � ��اح م�ن��اف���س��ة ومل ��دد م��رن��ة ،وان ��ه مت اق ��رار
تخفي�ض ن�سبة املرابحة املعمول بها ،يف العا�شر
م��ن ح��زي��ران امل��ا��ض��ي ،على جميع التمويالت
لت�صبح الن�سبة  3,75باملئة ،وت�ستمر لنهاية
العام احل��ايل ،وذلك للتخفيف على املواطنني
يف ظل �أزمة كورونا.
و�أ� �ض��اف �إن ال���ص�ن��دوق ي�ق��وم ب�سل�سلة من
امل �� �ش��اري��ع خ�ل�ال ع��ام��ي  ،2021-2020منها
ال �ت��و� �س��ع يف م �ن��ح ال �ت �م ��وي�ل�ات ،ع�ب�ر ج�م�ي��ع
املنتجات املعمول بها حاليا ،وطرح منتج جديد
يتعلق ب�شراء املنافع “متويل التعليم والعالج
وال�سفر” ،وفتح فروع جديدة لل�صندوق� ،إىل
جانب ال�ف��روع امل��وج��ودة حاليا ،بالإ�ضافة �إىل
رف��ع حمفظة اال��س�ت�ث�م��ار ال�ع�ق��اري وذل��ك من
خالل ال�سعي المتالك جممع جتاري جديد يف
حمافظة اربد ،الفتا اىل ان ال�صندوق ميتلك
 4جممعات جتارية منها  3يف العا�صمة عمان
وجممع يف الزرقاء.
وا�� �ش ��ار ك� ��وري اىل ان ال �� �ص �ن��دوق ميتلك
م �� �ش��روع م� ��ول “�سوق ال �ب �ح��ر ال �ت �ج ��اري يف
العقبة” ،وال ��ذي ي�ع�ت�بر الأول م��ن ن��وع��ه يف
ه��ذه املحافظة مب�ساحة اجمالية  1800مرت
مربع تقريبا ،وي�سهم يف تنمية مدينة العقبة

اق�ت���ص��ادي�اً و��س�ي��اح�ي�اً ،ك�م��ا ان��ه ي�ساهم يف حل
م���ش�ك�ل��ة ال �ف �ق��ر وال �ب �ط��ال��ة وت���ش�غ�ي��ل االي ��دي
ال�ع��ام�ل��ة ،م��و��ض�ح��ا ان��ه م��ن امل�ت��وق��ع ان ي�ك��ون
ال�ع��ائ��د ال�سنوي م��ا ن�سبته  18باملئة تقريبا،
وذلك بح�سب الدرا�سة املعدة للم�شروع.
واو� � �ض� ��ح �أن ال� ��� �ص� �ن ��دوق ل ��دي ��ه ال �ع��دي��د
م��ن امل���ش��اري��ع حت��ت ال�ت�ن�ف�ي��ذ ،م�ن�ه��ا امل���ش��ارك��ة
املتناق�صة يف حمافظة الكرك مبنطقة الثنية
ل �ب �ن��اء جم �م��ع جت � ��اري ،ي�ت���ض�م��ن  56خم��زن��ا،
ومكاتب وقاعات ملنا�سبات االفراح بتكلفة ت�صل
�إىل � 900ألف دينار للمرحلة الأوىل ،مب�ساحة
12000م�تر مربع ،ا�ضافة اىل متويل  50باملئة
م��ن م �� �ش��روع ��س�ي��اح��ي وجم �م��ع ق��اع��ات بكلفة
تقدر بـ � 750ألف دينار يف حمافظة معان .وقال
�إن ��ص�ن��دوق احل��ج وم��ن خ�ل�ال ه��ذه امل�شاريع
ي�سهم يف توفري الفر�ص الت�شغيلية ،التي من
�ش�أنها التخفيف من البطالة وت�شغيل اع��داد
كبرية من ال�شباب من ابناء تلك املناطق ،حيث
ي�ق��در ع��دد الفر�ص الت�شغيلية ب�ـ  400فر�صة
عمل تقريبا وب�شكل مبا�شر.
ول �ف��ت �إىل �أن ال �� �ص �ن��دوق اج ��رى درا� �س��ات
لتمويل �إن�شاء مبنى وزارة الزراعة بكلفة ت�صل
�إىل  12مليون دي�ن��ار ب�صيغة “اال�ست�صناع”،
�إىل جانب متويل املباين احلكومية امل�ست�أجرة

ب�صيغة االجارة املنتهية بالتمليك ،بن�سب عائد
منا�سب لت�صبح مملوكة للدولة ،كما مت متويل
��ش��راء مبنى ل�صندوق ال��زك��اة بكلفة مقدارها
ح ��وايل  700ال��ف دي �ن��ار وال ��ذي ي�ت�ب��ع ل ��وزارة
االوقاف �ضمن برنامج متويل االجارة املنتهي
ب��ال�ت�م�ل�ي��ك ،ل�ت�ع��ود ملكية امل�ب�ن��ى ب�ع��د ت�سديد
التمويل اىل �صندوق الزكاة.
واف � ��اد ك� ��وري ب ��ان ال �� �ص �ن��دوق م���س�ت�م��ر يف
حتقيق اه��داف��ه و�أه�م�ه��ا ت�شجيع ال�ن��ا���س على
االدخ ��ار ،خ�صو�صا امل�ب��ال��غ ال�صغرية لتغطية
نفقات �أداء فري�ضة احل��ج لتمكني املواطنني
من اداء الفري�ضة يف �سن مبكر والعمل نحو
ا�ستثمار �أموال ال�صندوق وفق �أحكام ال�شريعة
اال�سالمية وحتقيق �أرب��اح للمدخرين �إ�سهاما
يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية.
و�إىل ج��ان��ب اال� �س �ت �ث �م��ارات وال �ت �م��وي�لات،
ي�ت��وج��ه ال���ص�ن��دوق �إىل ال�ت�ح��ول االل �ك�تروين،
وذلك بربط انظمته مع نظام “�إي فواتريكم”
ب �ه��دف ت �ق��دمي اخل ��دم ��ات االل �ك�ت�رون �ي��ة م��ن
ادخار وت�سييل و�سداد �أق�ساط ،وتقدمي حلول
لت�سهيل العملية ع�ل��ى امل��واط�ن�ين ف�ضال عن
ات��اح�ت�ه��ا للمقيمني وامل�غ�ترب�ين خ��ارج اململكة
واحل� ��� �ص ��ول ع �ل��ى اخل� ��دم� ��ات ال� �ت ��ي ي�ق��دم�ه��ا
ال�صندوق.

االنباط-برتا

ع��ر���ض م�شاركون يف برنامج “�أردننا جنة”،
ل�ل�ت�ج��ارب وامل �� �س��ارات ال���س�ي��اح�ي��ة ال �ت��ي ت�ضمنها
الربنامج يف حمافظة عجلون وت�سهيالت احلجز
والدفع الإلكرتوين من خالل تطبيق �أردننا جنة
 Jannah.joللهواتف الذكية والتنظيم والدقة
يف مواعيد انطالق الرحالت ،والأ�سعار املخف�ضة
التي ت�ضمنها الربنامج.
وخالل مقابالت �أثناء مرافقتها امل�شاركني يف
الربنامج ،ق��ال �سليمان �سليم؛ امل�شارك يف زي��ارة
مقام ال�سيدة العذراء ،وموقع “مار �إليا�س الأثري
الديني”� ،إن الربنامج ا�سهم يف توفري جتربة
�سياحية مميزة له ولعائلته وب�أ�سعار منا�سبة ،ووفر
له �أي�ضا زيارة املناطق الدينية امل�سيحية والتعرف
عليها.
وث�م�ن��ت اخ�ل�ا���ص ج�بري��ل �إح� ��دى امل���ش��ارك��ات
بالرحلة ،ل��وزارة ال�سياحة والآث��ار اخلدمات التي
وفرتها مثل النقل امل�ج��اين ،وال��دل�ي��ل ال�سياحي
امل ��راف ��ق ال ��ذي زوده � ��م ب��امل�ع�ل��وم��ات ع��ن املنطقة
والأماكن الأثرية املوجودة فيها.
و�أك��دت �صفاء فوزي احدى امل�شاركات بالرحلة
�أن ال��وزارة �أهتمت ب�شكل كبري ب��إج��راءات ال�صحة
وال�سالمة العامة والتباعد االجتماعي املطبق

يف ال��رح�لات ،داعية املواطنني للم�شاركة يف هذه
التجربة.
وق��ال الراعي يف كني�سة م��زار “�سيدة اجلبل”
الأب مرق�س �سالمة� ،إن الربنامج �أعاد الروح �إىل
املكان بعد انقطاع الوفود ال�سياحية لثالثة �أ�شهر
ب�سبب جائحة ك��ورون��ا ،الف�ت��ا �إىل �أن امل ��زار �أح��د
�أماكن احلج امل�سيحي اخلم�سة املوجودة يف اململكة.
وب�ين الدليل املرافق للرحلة فتحي قوا�سمة،
�أن م�سار الرحلة يت�ضمن زي��ارة للكني�سة الكبرية
وال�صغرية ومع�صرة الزيتون وامل�ق�برة يف موقع
“مار �إليا�س” ،وكني�سة �سيدة اجلبل يف منطقة
ع�ن�ج��رة ،وت �ن��اول ط�ع��ام ال �غ��داء يف �أح ��د مطاعم
عجلون.
ويوفر الربنامج ال��ذي �أطلقته ال��وزارة وهيئة
تن�شيط ال�سياحة يف مو�سمه ال�ث��اين ل�ه��ذا العام
حتت �شعار �أردننا بخري ،جتارب ورحالت �سياحية
ف��ري��دة ،و�أمن��اط��ا �سياحية متنوعة وخمتلفة يف
جميع حمافظات اململكة.
ويهدف الربنامج املدعوم من ال��وزارة والهيئة
ب�ن���س�ب��ة  40ب��امل �ئ��ة م ��ن ك �ل��ف ال �ط �ع��ام وال �� �ش��راب
والإق��ام��ة ،والنقل املجاين� ،إىل تن�شيط ال�سياحة
ال��داخ�ل�ي��ة ومت�ك�ين املجتمعات امل�ح�ل�ي��ة ،وت��وف�ير
فر�ص عمل للأردنيني ورحالت �سياحية منا�سبة
للعائالت.

املحلي
اخلمي�س
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الشوبكي :رفع أسعار المشتقات النفطية في نهاية الشهر الجاري

«عيدية» المواطن ..رفع اسعار المحروقات!!

االنباط-عمان

ي �ب��دو ان اجل �ه��ات امل�خ�ت���ص��ة ال ت�ترك
منا�سبة او عيدا اال وت�ترك ذك��رى وغالبا
“غري �سعيدة” لدى املواطنني ،حيث ت�شري
التقديرات اىل ان هناك توجها حكوميا
اىل رفع ا�سعار املحروقات يف اول ايام عيدال
اال�ضحى املبارك.
وب �ه��ذا ال���ص��دد ،ق��ال اخل�ب�ير يف ال���ش��أن
النفطي عامر ال�شوبكي �إن احلكومة تتجه
يف نهاية �شهر متوز احلايل الذي ي�صادف
اول يوم من �أيام عيد اال�ضحى املبارك ،اىل

رف��ع �سعر جميع ان��واع امل�شتقات النفطية
بن�سب ترتاوح بني .1-4%
وا�ضاف �أنه من املتوقع �أن يكون االرتفاع
االك�بر من ن�صيب مادتي ال�سوالر والكاز
بواقع قر�شني لكل لرت ،اما البنزين اوكتان
 90والبنزين اوكتان  95ف�سريتفع قر�شا
واحدا فقط لكل لرت.
وب�ي�ن ال���ش��وب�ك��ي �أن الأ�� �س ��واق ال�ع��امل�ي��ة
�سجلت تذبذبات على �سعر بيع النفط يف
العقود املبا�شرة واالج�ل��ة� ،إال �أن االرتفاع
كان �أكرث و�ضوحاً ،فقد و�صل معدل �سعر

خ ��ام ب��رن��ت يف ��ش�ه��ر مت ��وز احل ��ايل وحتى
اليوم (ام�س) اىل  43.3دوالرا للربميل
م��رت �ف �ع �اً ب�ن���س�ب��ة  8%ع��ن م �ع��دل �شهر
حزيران املا�ضي عند  40دوالرا للربميل،
نتيجة عوامل عدة اثرت على الطلب منها
تعايف يظهر على االقت�صاد العاملي ب�شكل
ت��دري�ج��ي ،وات �ف��اق اوروب ��ي لتخفيز ودع��م
دول املجموعة االوروبية املت�ضررة ،واالمال
العاملية املتزايدة بلقاح لفريو�س كورونا،
ا�ضافة اىل ع��وام��ل اث��رت على العر�ض
اب��رزه��ا ق��رار �سينفذ ب��داي��ة ال�شهر القادم

يف تقلي�ص تخفي�ضات االنتاج يف جمموعة
اوب��ك +من  9.6مليون برميل يومياً اىل
 7.7مليون برميل ،عدا التزام عدة دول
داخل املجموعة بح�ص�ص انتاجية ا�ضافية
لتعوي�ض ما فاتها من التزام ،م�ستدركا ،اال
ان عوامل الكبح ما زال��ت موجودة ومتنع
ا��س�ع��ار ال�ن�ف��ط م��ن االرت �ف��اع ك��امل�خ��زون��ات
ال�ن�ف�ط�ي��ة ال �ت��ي م��ا زال ��ت ع�ن��د م�ستويات
م��رت�ف�ع��ة وخ��ا� �ص��ة يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة،
وع ��وام ��ل اخ � ��رى اه �م �ه��ا ازدي � � ��اد ان�ت���ش��ار
ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا امل���س�ت�ج��د يف ال ��والي ��ات
امل�ت�ح��دة ودول اخ ��رى وال�ق�ل��ق م��ن موجة
ثانية قد تدخل العامل يف موجات متتالية
من الركود االقت�صادي.
وكانت اج��رت احلكومة يف ب��داي��ة متوز
احلايل الرفع الثاين على ا�سعار امل�شتقات
ال �ن �ف �ط �ي��ة ،م �ن��ذ ب ��داي ��ة ج��ائ �ح��ة ك��ورون��ا
وانهيار ا�سعار النفط ،وكان االرتفاع بن�سب
ت �ت�راوح م��ا ب�ين  6-13%ح�ي��ث مت رف��ع
�سعر البنزين (55 )95فل�س/لرتلي�صبح
875فل�س/لرت ،ورف� ��ع ��س�ع��ر ال�ب�ن��زي��ن
( 55 )90فل�س/لرت لي�صبح 655فل�س/
لرت ،ورفع �سعر الكاز وال�سوالر 55فل�س/
ل�تر لي�صبح 465فل�س/لرت ،ك�م��ا تقرر
�إب� �ق ��اء ق �ي �م��ة ف� ��رق ال ��وق ��ود ع �ل��ى ف��ات��ورة
الكهرباء عند �صفر ،ومت تثبيت �سعر بيع
ا� �س �ط��وان��ة ال �غ��از امل �ن��زيل ك��امل�ع�ت��اد ع�ن��د 7
دنانري لال�سطوانة.

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

اج�ت�م��ع ال�ث�لاث��اء ال �ق �ي��ادات ال��دي�ن�ي��ة و��ص��ان�ع��و ال�سيا�سات
واخلرباء من �أمريكا الالتينية يف اللقاء الت�شاوري الإقليمي
االفرتا�ضي عرب �شبكة املعلومات العاملية (�إنرتنت)؛ ملناق�شة
كيف ميكن لأ�صوات القيادات وامل�ؤ�س�سات الدينية من تعزيز
ردة الفعل الإقليمية جلائحة كورونا(كوفيد ،)-19يف �أمريكا
الالتينية ،يف �إط��ار امل�شاورات ،التي جتريها اجلهات املنظمة
ملنتدى القيم الدينية امل��زم��ع تنظيمه قبيل عقد قمة ق��ادة
جمموعة الع�شرين يف الريا�ض يف �أكتوبر املقبل ،وهي :مركز
احل ��وار ال�ع��امل��ي ( ، )KAICIIDحت��ال��ف الأمم املتحدة
للح�ضارات ()UNAOC؛ومنتدى جمموعة الع�شرين
لل��أدي��ان وال�ل�ج�ن��ة ال��وط�ن�ي��ة ملتابعة م �ب��ادرة خ ��ادم احل��رم�ين
ال�شريفني للحوار بني �أتباع الأدي��ان والثقافات ،التي تربط
املجتمعات الدينية من جميع �أنحاء العامل مب�شاورات حول
مو�ضوعات وق�ضايا ،ترتاوح من ت�أثري اجلائحة �إىل احلوكمة
والدين ،وكذلك التحديات االجتماعية واالقت�صادية وحماية
ال�ب�ي�ئ��ة؛ واق �ت�راح ق��ائ�م��ة م��ن ال�ت��و��ص�ي��ات ال�ت��ي �سيتم رفعها
لقيادات العامل الذين �سيح�ضرون قمة جمموعة الع�شرين
املقرر عقدها يف الريا�ض يف �شهر نوفمرب.
ويف حديثه ع��ن �سبب عقد اللقاء الت�شاوري االفرتا�ضي
بالرتكيز على �أمريكا الالتينية� ،أو��ض��ح نائب الأم�ين العام
ملركز احلوار العاملي ال�سفري الفارو البا�سيتي� ،أن �أزمة كورونا
تعيد تركيز جهود الأجندة العاملية؛ �إيذا ًنا ب�أنه قد حان وقت
احلوار حتى يتمكن الأفراد والقيادات وامل�ؤ�س�سات الدينية من
تخفيف املعاناة التي �سببتها اجلائحة ،ومعاجلة �أوج��ه عدم
امل�ساواة النظامية التي ك�شفت عنها.
ودع��ا البا�سيتي ،ال��دول واحل�ك��وم��ات �إىل �إط�ل�اق ح��وارات
مع القيادات وامل�ؤ�س�سات الدينية ،و�أخذها يف االعتبار ،وذلك
مل�ساندة �صانعي ال�سيا�سات لبناء ال�سالم وتعزيز التعاي�ش
واملحافظة عليه ومكافحة التحري�ض على العنف والكراهية
ح��ول العامل ،م�شددًا على �أن �أمريكا الالتينية لديها تاريخ

�صرح الناطق االعالمي لدائرة اجلمارك
ان ال �ك��وادر ال�ع��ام�ل��ة يف م��دي��ري��ة مكافحة
التهريب متكنوا من �ضبط �سيارة حمملة
ب��اك �� �س �� �س��وارات اج �ه��زة خ�ل��وي��ة(��س�م��اع��ات،
� �ش��واح��ن،ك �ف��رات) يف م�ن�ط�ق��ة امل��وج��ب مت
اال�شتباه بها ح�ي��ث ك��ان��ت حمملة “مبادة

سامر نايف عبد الدايم
تنفيذاً لتطلعات ور�ؤي��ة جاللة امللك عبد اهلل الثاين التي وردت يف العديد من خطاباته
ال�سامية ور�سائله امللكية والأوراق النقا�شية حول االبتكار والإبداع والتميز.
ت�أتي مبادرة (حا�ضنة االبتكار ال��زراع��ي) التي �أطلقها املركز الوطني للبحوث الزراعية
بهدف حتويل الأفكار الريادية مل�شاريع حقيقية تعزز االقت�صاد الوطني وت�ساهم يف التنمية
امل�ستدامة.
و ُتعد احلا�ضنة نتاجاً للدور احليوي والهام للمركز يف ن�شر العلم واملعرفة الزراعية� ،إذ
ت�ساهم يف رعاية �أفكار ال�شباب االبتكارية و�إيجاد ق�ص�ص جناح متميزة ،خا�ص ًة يف ظل عدم
وجود �أي حا�ضنة ابتكار زراعي يف اململكة.
(حا�ضنة االبتكار الزراعي) جاءت مل�ساعدة ال�شباب يف �إيجاد فر�ص عمل جديدة يف القطاع
ال��زراع��ي ،وحتويل �أفكارهم الريادية مل�شاريع حقيقية ت�ساهم يف التنمية ،وتعزيز االقت�صاد
الوطني ،ون�شر ثقافة ال��ري��ادة واالب�ت�ك��ار يف ه��ذا القطاع .كما �أن�ه��ا ت�ساعد �أ�صحاب الأف�ك��ار
الريادية على بلورة �أفكارهم ليتمكنوا من تقدميها ب�صورة �شاملة ،مثلما حتفظ وحتمي
حقوق امللكية الفكرية لهم .لتحقق النتيجة يف توظيف نتائج البحث العلمي واالبتكارات على
�شكل م�شاريع قادرة على التحول �إىل الإنتاج.
احل��ا��ض�ن��ة حت�ق��ق دوراً ب� ��ارزاً يف تنمية الن�سيج االق �ت �� �ص��ادي ،ع�بر ت�شجيع ب�ن��اء وتنمية
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ،وتنمية املجتمع املحلي ،ودعم التنمية االقت�صادية والزراعية
والتكنولوجية .وت�ساهم يف تطوير م�ه��ارات امل��زارع�ين وحت�سني ظ��روف معي�شتهم و�أمنهم
الغذائي من خالل برامج تدريب للفئات امل�ستهدفة ا�شتملت على ت�أهيل الرياديني واملبدعني
و�إن�ضاج �أفكارهم ورعايتهم وتوفري بيئة العمل لي�صبحوا قادرين على املناف�سة يف الأ�سواق
و ربط االبتكار الزراعي مع الذكاء اال�صطناعي لتعزيز قيم االبتكار الأردين بالإ�ضافة اىل
امل�ساهمة يف �إقامة امل�شروعات الزراعية (�إنتاجية/خدمية) �ضمن جمال املبادرة .وا�ستدامة
امل�شاريع االبتكارية �ضمن اخلطة الزمنية للم�شروع.
كما تقدم احلا�ضنة حزمة متكاملة من اال�ست�شارات الفنية والدعم اللوج�ستي للم�شروعات
االبتكارية التكنولوجية اجلديدة خالل فرتة �إقامتها وت�ستفيد من برامج البحث والتطوير
القائمة يف املركز ،وت�ساعد احلا�ضنة �أي�ضاً بع�ض الهيئات العلمية ،خا�صة امل�ؤ�س�سات احلكومية
يف اجتذاب اال�ستثمارات املحلية والإقليمية وذلك عن طريق ت�سويق وعر�ض �أبحاثهم و�أهم
التطبيقات امل�ستحدثة لديهم مع الرتكيز على القيمة امل�ضافة.
مبادرة املركز الوطني للبحوث الزراعية يف �إطالق (حا�ضنة االبتكار الزراعي) هي ترجمة
لر�سالة جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني عندما قال �“ :إنني �أ�ؤم��ن كل الإمي��ان ب�أن
كل �أردين ي�ستحق الفر�صة التي متكنّه من �أن يتعلم ويبدع ،و�أن ينجح ويتفوق ويبلغ �أ�سمى
املراتب ،ويطمح دومًا �إىل التميز والإجناز ،ويرنو �أبدًا �إىل العلياء”.
نرفع ال�شكر والتقدير �إىل مدير عام املركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد ،
ومدير وحدة حماية امللكية الفكرية املهند�س عمار حرت واىل النخبة من �أبناء الوطن اع�ضاء
جلنة التخطيط واملتابعة والتن�سيق يف (حا�ضنة االبتكار الزراعي )  ،وكافة الن�شامى العاملني
يف املركز على جهودهم يف جم��ال البحث العلمي ال��زراع��ي حيث �أ�صبح املركز حمط اهتمام
العديد من الدول يف خمتلف �أرجاء العامل .

المياه :ضبط اعتداء جديد على ناقل
الديسي بالمراقبة الجوية
االنباط-عمان

طويل م��ن التعاي�ش ب�ين �أت�ب��اع الأدي ��ان وال ب��د م��ن ا�ستمرار
احل ��وار وت�ع��زي��زه على �صعيد املجتمعات الدينية و�صانعي
ال�سيا�سات.
وقد اعتمد االجتماع على دعم عدد من املنظمات الدينية
يف �أمريكا الالتينية ،مبا يف ذل��ك الأم��ان��ة العامة الأيبريية
الأمريكية ،وكون�سورتيوم �أمريكا الالتينية للحرية الدينية،
و�أديان ال�سالم يف �أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،
وامل�ؤمتر اليهودي يف �أمريكا الالتينية ،واملجل�سالأرجنتيني
للحرية الدينية ( ،)CALIRواللجنة الوطنية للعدالة
وال�سالم يف امل��ؤمت��ر الأ�سقفي الأرجنتيني ووف��د اجلمعيات
الأرجنتينية الإ�سرائيلية (...)DAIA
و�أك ��دت ب��دوره��ا ربيكا جرين�سان ،الأم�ي�ن ال�ع��ام للأمانة

ال �ع��ام��ة الإي �ب�ي�ري��ة الأم��ري �ك �ي��ة ع�ل��ى �أن �أم��ري �ك��ا الالتينية
منطقة ذات حتديات اجتماعية واقت�صادية هائلة حيث تلعب
املجتمعات الدينية دو ًرا �أ�سا�س ًيا يف حتقيق التعاي�ش واحلوار
وامل�ساواة االجتماعية ،و�أن نقل تلك التجربة القيمة والغنية
�إىل قادة جمموعة الع�شرين �أمر ذات �أهمية كبرية.
وي�أتي عقد اللقاء الت�شاوري الإقليمي لأمريكا الالتينية
يف �أعقاب اجتماعني �إقليميني �آخرين� ،شمال �أوروبا واملنطقة
العربية ،حيث ناق�ش القيادات الدينية و�صانعو ال�سيا�سات
واخل �ب��راء ق���ض��اي��ا م�ه�م��ة م�ل�ه�م��ة ،م �ث��ل :ت �ع��زي��ز ال�ت�م��ا��س��ك
االج�ت�م��اع��ي وال�ت�ع��اي����ش ال���س�ل�م��ي ،وح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة ،وت�ع��زي��ز
املواطنة امل�شرتكة ،و�أهمية احلوار ،وحماية الأقليات ومكافحة
خطاب الكراهية

الجمارك تحبط تهريب سيارة
محملة باكسسورات اجهزة خلوية
االنباط-عمان

حاضنة االبتكار الزراعي ..
والرؤية الملكية السامية

� �ض �ب �ط��ت وزارة امل � �ي� ��اه وال � � ��ري م �� �س��اء
الثالثاء ،اعتداء جديدا خالل الـ� 24ساعة
املا�ضية ،على ناقل مياه الدي�سي من خالل
عمليات تكنولوجيا املراقبة اجلوية عن بعد،
بالتن�سيق مع مركز امللك عبد اهلل للت�صميم
والتطوير “كادبي”.
وق��ال��ت ال� ��وزارة يف ب�ي��ان ام����س الأرب �ع��اء،
�إن ال���ش�خ����ص ال �ع��اب��ث ب��ال �ن��اق��ل ا��س�ت�ه��دف
ال�ه��واي��ات امل��وج��ودة على اخل��ط يف منطقة
�صحراوية بالقرب م��ن اجل�ف��ر ،كما نفذت
بالتعاون مع مديرية االمن العام من خالل
مركز العمليات وال�سيطرة ،حملة ل�ضبط
ال�شخ�ص يف املوقع واحالته للمدعي العام
التخاذ املقت�ضى القانوين بحقه.
وا�ضافت ان عمليات تكنولوجيا املراقبة

التربية توضح بشأن طلبة البرامج
الدولية بامتحان التوجيهي
االنباط-عمان

قال مدير ادارة االمتحانات واالختبارات
يف وزارة الرتبية والتعليم علي ح�م��اد� ،إن
طلبة ال�ب�رام��ج الأج�ن�ب�ي��ة ي�ت�ق��دم��ون ع��اد ًة
ملباحث الرتبية الإ�سالمية ،وتاريخ الأردن،
وال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة وي�ع��ام�ل��ون معاملة طلبة
ال��درا� �س��ة اخل��ا� �ص��ة ال��س�ت�ك�م��ال متطلبات
احل�صول على معادلة �شهاداتهم.
وب�ي�ن ح �م��اد ام ����س الأرب � �ع� ��اء ،ان �إدارة
االم�ت�ح��ان��ات واالخ �ت �ب��ارات �ستعامل ه ��ؤالء
الطلبة معاملة الطلبة النظاميني ،وذلك

امللوخية” للتمويه وذل��ك الخفاء املهربات
واي�صالها لل�سوق املحلي.
و�أ�ضاف الناطق االعالمي انه على الفور
مت تنظيم حم�ضر ا� �ص��ويل بامل�ضبوطات
وال�ت�ح�ف��ظ ع�ل��ى ال �� �س �ي��ارة حل�ي�ن ا�ستيفاء
ال��ر� �س��وم وال� �غ ��رام ��ات اجل �م��رك �ي��ة وات �خ��اذ
االجراء القانوين بحق املهرب.

اجلوية التي تنفذها الوزارة عن بعد ك�شفت
م�ساء �أم�س الثالثاء ،توقف �صهريج بالقرب
م ��ن اح ��د ال �ه ��واي ��ات ع �ل��ى اخل� ��ط ،وخ ��روج
�شخ�ص عبث ب��ال�ه��واي��ة ،وف�ت��ح امل�ي��اه بطرق
غ�ير م �ع �ه��ودة ،ح�ي��ث ب ��د�أ ت���س��رب امل �ي��اه اىل
داخل غرفة املنهل ،للبدء بتعبئة ال�صهريج.
وا�� �ش ��ارت اىل ان �ه��ا وق ��وة �أم �ن �ي��ة داه�م��ت
امل��وق��ع و��ض�ب�ط��ت �شخ�ص ي�ب�ل��غ م��ن العمر
 45عاما ،وحجزت ال�صهريج واودعتهم اىل
امل��رك��ز االم�ن��ي لإحالتهم اىل امل��دع��ي العام
التخاذ االجراءات القانونية باملقت�ضى.
وا� �ش��ادت ال � ��وزارة ب��ال��دع��م ال�ك�ب�ير ال��ذي
تقدمه مديرية االم��ن العام وكافة الكوادر
االم�ن�ي��ة يف ق ��وات ال ��درك وال �ب��ادي��ة امللكية
ومتابعتهم ال�سريعة ل�ضبط املعتدين على
هذه املنظومة الوطنية الهامة.

بعدم احت�ساب �آخ��ر �أرب��ع ف�ق��رات امتحانية
م��ن ام�ت�ح��ان ت��اري��خ الأردن ال��ذي ت�ق��دم له
طلبة التوجيهي يوم �أم�س الثالثاء ،م�ؤكدا
ان��ه �سيتم اي�ضا معاملتهم معاملة الطلبة
ال �ن �ظ��ام �ي�ين يف ام �ت �ح��ان م�ب�ح��ث ال�ترب�ي��ة
الإ�سالمية املنوي عقده يوم غد اخلمي�س.
واو�ضح ان ه�ؤالء الطلبة اعتربوا �أنف�سهم
ن�ظ��ام�ي�ين ،ب�ع��د ان در� �س��وا ه��ذه امل�ب��اح��ث يف
م��دار��س�ه��م خ�ل�ال ال �ع��ام ال��درا� �س��ي دون ان
يتم تنبيههم من قبلها ح��ول تعامل وزارة
الرتبية والتعليم معهم يف املباحث الثالثة.

 2168اسرة تصل للصلح بجهود مكاتب االصالح بدائرة قاضي القضاة
االنباط-عمان

جنحت مديرية الإ�صالح والو�ساطة والتوفيق اال�سري يف
دائ��رة قا�ضي الق�ضاة من خ�لال مكاتبها يف املحاكم ال�شرعية
املنت�شرة بجميع امل�ح��اف�ظ��ات ،ب�إي�صال � 2168أ� �س��رة لل�صلح
التام ومل �شملها وا�سقاط جميع الق�ضايا املرفوعة بحقها ،دون
احلاجة اىل �أي اتفاقية او م�ستند �صادر عن مكاتب الإ�صالح،
وذلك من �أ�صل  18530حالة نظرتها املكاتب خالل الن�صف
الأول من العام احلايل ،وبن�سبة ت�صل اىل نحو  11باملئة.
وقال مدير املديرية الدكتور �صالح ال�شويات ام�س االربعاء،
�إن عدد اتفاقيات ال�صلح التام التي �صدرت عن مكاتب الإ�صالح
بلغت  7521اتفاقية ،وبن�سبة  52باملئة ،من اجمايل احلاالت
املنظورة ،الفتا �إىل �أنها ن�سبة م�شجعة على فعالية و�أث��ر هذه
املكاتب يف تغليب حل النزاعات بالطرق الودية والطرق البديلة
للتقا�ضي و�صوال اىل �صون خ�صو�صية اال�سر وتوفريا للجهد
واملال.
و�أ�� �ش ��ار �إىل ان م �ك��ات��ب الإ�� �ص�ل�اح اال�� �س ��ري ت �ق��دم خ��دم��ة
اال�ست�شارات اال�سرية لطالبيها ،وقد بلغت  1055ا�ست�شارة ،من

�ضمن احل��االت املنظورة� ،إىل جانب ا�ستقبالها لـ  2763حالة
ذاتية دون مرورها بت�سجيل دعاوى لدى املحاكم.
وبني �أن الهدف املرجو من مكاتب اال�صالح هو خف�ض حاالت
الطالق التي ت��ؤدي اىل التفكك الأ�سري وحماية الأطفال من
الآثار ال�سلبية للنزاعات الأ�سرية ،و�إي�صال الأطراف �إىل حلول
ر�ضائية ودية� ،إىل جانب انهاء كل النقاط املتعلقة ب�ش�أن الأ�سرة
من كالنفقات واحل�ضانات والطالق وما يتبعه من مهر ونفقة.
واو� �ض��ح �أن ال �ه��دف الأ��س�م��ى م��ن م�ك��ات��ب اال� �ص�لاح ه��و مل
�شمل الأ��س��رة و�إ�سقاط كل الق�ضايا بحقها ،وذل��ك بالرتا�ضي
وبدون اتفاقية مكتوبة للتنفيذ� ،أو ال�صلح باتفاقية وهو �إي�صال
الأط ��راف حلل ودي بالرتا�ضي على مو�ضوع ال�ن��زاع وت�سجيل
اتفاق خطي موقع من جميع الأطراف ومن رئي�س املكتب ،ويتم
ت�صديقه من املحكمة.
واكد �أن االتفاق اخلطي امل�سجل ،ي�صبح �سندا تنفيذيا وحكما
مكت�سبا للدرجة القطعية ،ال يحتاج �إىل ا�ستئناف او حمكمة عليا
وقابال للتنفيذ مبا�شرة دون املرور ب�أي �إجراءات ق�ضائية �أخرى،
ويف ذلك توفري للجهد والكلف والأعباء املادية ،وتخفيف العبء

على املحاكم.
ويف ح��ال تعذر ال�صلح ،بني ال�شويات �أن ال��دع��وى تعاد �إىل
املحكمة اذا كانت م�سجلة� ،أو يوجه الأطراف للجوء �إىل املحكمة
يف ح��ال مل تكن حم��ول��ة منها ،الف�ت��ا �إىل ان��ه ال يتم ا�ستيفاء
ر�سوم �إذا كانت الق�ضية م�سجلة لأنها مدفوعة م�سبقا ،ويف حال
رغبتهم بت�سجيل اتفاقية ومل حتول من املحكمة يتم ا�ستيفاء
ن�صف الر�سم امل�ق��رر يف املحكمة فقط ،وذل��ك ت�شجيعا مل�سلك
الطرق ال��ودي��ة البديلة للتقا�ضي .وا��ش��ار اىل وج��ود ح��االت ال
تنتهي بحلول من خالل املكاتب اال�سرية ،معلال ذلك بطبيعة
اال�ستجابة ل��دى االف� ��راد وم ��دى ت�ع��اون�ه��م ،اىل ج��ان��ب رف�ض
البع�ض التعاون مع املكتب ،لظنهم انه لن يقدم حال.
ومي��ار���س الأع�ضاء النظر يف الق�ضايا حتت �إ��ش��راف رئي�س
املكتب ،وه��م عبارة عن �أخ�صائيني تتعاقد معهم دائ��رة قا�ضي
الق�ضاة حتت بند �شراء اخلدمات بعقود �سنوية من اخت�صا�صات
خمتلفة ح��دده��ا ن �ظ��ام الإ� �ص�ل�اح الأ�� �س ��ري ،ت�شمل ال�شريعة
والرتبية ،وال�شريعة والقانون ،وعلم االجتماع وعلم النف�س،
وي�شرتط ان يكونوا من اهل اخلربة والذين يتو�سم فيهم القدرة

على اال�صالح� ،إىل جانب الكادر الإداري.
ولفت ال�شويات �إىل �أن عملية اال�صالح ،متثل دور الو�ساطة
والتوفيق والتحكيم بني جميع الأطراف ،وتبد�أ مبقابلة احلاالت
لتحديد املخت�ص االن�سب لتحويلها �إليه �أو لهيئة خمت�صني
�إن كانت احلالة تتطلب اك�ثر من خمت�ص ،مبينا �أن العملية
تتم مبرونة ودون التقيد ب�إجراءات املحاكم ،ف�ضال عن تقدمي
اخلدمات باملجان.
وت�ع��ام�ل��ت م�ك��ات��ب اال� �ص�ل�اح اال� �س��ري يف ال �ع��ام امل��ا��ض��ي مع
 51872ح��ال��ة ،منها  5537حالة لل�صلح ال�ت��ام ومل �شمل
اال�سرة .
وب�ين ال�شويات �أن نظام املكاتب يعطي امل�صلح مهلة �شهر
لإنهاء اخلالف اح�ترازا من املماطلة �أو ت�ضييع احلقوق ،فيما
ميكن ان متدد املهلة يف بع�ض احلاالت اخلا�صة �إذا ن�سبت الهيئة
ب��ذل��ك وب�ق��رار م��ن رئي�س املكتب .واك��د �أن ه�ن��اك ق�ضايا غري
خا�ضعة للإ�صالح كالق�ضايا التي يتعلق بها “حق اهلل” �أي احلق
العام ك�إثبات الطالق والق�ضايا التي تخ�ص قا�صرين ،حيث �أن
الويل غري خمول بال�صلح نيابة عن القا�صر ،واملحكمة فقط هي

من تقرر ،وما عدا ذلك كل الق�ضايا حتول ملكاتب الإ�صالح.
و�أ�شار ال�شويات �إىل ان مكاتب اال�صالح لديها مبادئ عامة،
كال�سرية واخل�صو�صية ،وتوفري اجلو الآم��ن وامل��رون��ة ،واتخاذ
�أي و�سيلة لتحقيق الهدف وعدم الت�أثري على �إجراءات املحاكمة
فيما لو ف�شلت عملية اال�صالح ،بحيث يكون طالب الإ�صالح يف
حرية تامة و�أمان ،م�ؤكدا �أنه مينع على ع�ضو الإ�صالح الإدالء
ب�أي �شهادة يف املحكمة تخ�ص احلالة التي نظرها.
وح��ول م�شروع تدريب املقبلني على ال��زواج ،ال��ذي يعد من
االج ��راءات الوقائية التي تتبعها املكاتب ،ال��ذي يقوم بتعريف
املقبلني على ال��زواج باحلقوق والواجبات الزوجية وتزويدهم
باملهارات االجتماعية والنف�سية والرتبوية واقت�صاديات اال�سرة
وامناط ال�شخ�صية ما ميكنهم من �إدارة اال�سرة يف كافة جوانبها،
ق��ال �إنها ا�سهمت يف احل��د من ح��االت ال�ط�لاق ،وت��راج��ع بع�ض
احلاالت عن الزواج الكت�شافهم ب�أنهم غري منا�سبني.
وح��ول التحديات التي تواجهها املديرية بني ال�شويات �أن
هناك قلة يف املوارد املالية ،حيث بد�أت ميزانية املديرية بـ 500
�ألف دينار ،مت تخفي�ضها �إىل � 450ألف دينار.

االقت�صادي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «االقت�صادية» يف املوقع االلكرتوين
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تنظيم قطاع االتصاالت تنفذ مشروع فحص أمن شبكات
االتصاالت الخلوية
االنباط -عمان
�أعلن رئي�س جمل�س مفو�ضي هيئة تنظيم
ق�ط��اع االت �� �ص��االت ال��دك�ت��ور املهند�س غ��ازي
اجل �ب��ور ع��ن ق �ي��ام ال�ه�ي�ئ��ة بتنفيذ امل���ش��روع
املتعلق بفحو�صات �أم��ن �شبكات االت�صاالت
اخللوية ب��الأردن وذلك خالل الن�صف االول
م��ن ه��ذا ال �ع��ام م��ن خ�ل�ال اج ��راء جمموعة
م��ن االخ�ت�ب��ارات والفحو�صات لتقييم �أم��ن
�شبكة الت�شوير (Signaling System
 )7وب� �ي ��ان م� ��دى ال � �ق� ��درة ع �ل��ى اخ�ت�راق �ه��ا
وامل �� �س �ت �خ��دم��ة ل� ��دى م �� �ش �غ �ل��ي االت �� �ص��االت
اخل �ل��وي��ة امل��رخ �� �ص��ة يف الأردن ،ح �ي��ث متت
الفحو�صات م��ن خ�لال التعاقد م��ع اح��دى
ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة ب�أمن املعلومات
و�شبكات االت�صاالت وبالتعاون مع الهيئة.
وا�ضاف الدكتور اجلبور ان تنفيذ امل�شروع
ي��أت��ي ب�ه��دف ال�ت��أك��د م��ن م��دى �أم��ن �شبكات
االت���ص��االت وم�ق��درت�ه��ا للت�صدي للهجمات
واالخ�ت�راق��ات م��ن ح�ي��ث؛ م��ن خ�لال القيام
بفح�ص ع��دة حم ��اور وم��رت �ك��زات يف جم��ال
ام� ��ن ال �� �ش �ب �ك��ات �أه �م �ه��ا؛ ال �ت ��أك��د م ��ن ع��دم
مقدرة عمليات القر�صنة على ا�ستخراج �أي
معلومات تتعلق ب�أمن وخ�صو�صية امل�شرتكني
مثل الهوية الدولية مل�شرتك الهاتف النقال
(رقم  )IMSIواملوقع اجلغرايف للم�شرتك
وامل�ق���س��م اخل � ��ادم ،وام �ك��ان �ي��ة ال�ت�ن���ص��ت على
امل �ك��امل��ات ال �� �ص��وت �ي��ة وال��ر� �س��ائ��ل ال�ق���ص�يرة
( )SMSب �ط��رق غ�ي�ر م �� �ش��روع��ة ،وب �ي��ان
وج��ود �أي خم��اط��ر �أو ث�غ��رات م��ن املمكن �أن
ت ��ؤث��ر ع�ل��ى ان�ق�ط��اع اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة عرب
�شبكات االت�صاالت ،وكذلك الثغرات املتعلقة
ب�شحن ر�صيد امل�شرتك �أو اقتطاع الر�صيد
منه �أو حتويله بطرق غري م�شروعة ،وثغرات

متعلقة بالتوفيق والت�شفري ،وثغرات متعلقة
باملقدرة الفنية على ار��س��ال ر�سائل اجلملة
بطرق غري م�شروعة، .
م� ��� �ش�ي�راً ان� � ��ه مت ت �ق �ي �ي��م ل� �ل ��إج� � ��راءات
وال�ت��داب�ير الفنية املتبعة م��ن قبل �شركات
االت�صاالت اخللوية يف الأردن ل�ضمان حماية
م�شرتكيها م��ن عمليات القر�صنة املرتكزة
على �شبكة الت�شوير امل�ستخدمة يف البنية
التحتية ل�شبكات االت���ص��االت اخللوية بعد
اج��راء الفحو�صات التي مت��ت وف��ق املعايري
امل�ع�ت�م��دة م��ن ال�ه�ي�ئ��ات ال�ع��امل�ي��ة وع �ل��ى وج��ه
اخل �� �ص��و���ص ت��و� �ص �ي��ات اجل �م �ع �ي��ة ال��دول �ي��ة
ل�شبكات ال�ه��ات��ف امل �ح �م��ول (،)GSMA
واملعارف املكت�سبة من خربات وتعاون الهيئة
م��ع االحت ��اد ال ��دويل ل�لات���ص��االت ()ITU

وم���ش��ارك��ة م�ه�ن��د��س��ي ال�ه�ي�ئ��ة يف ال�ف�ع��ال�ي��ات
الدولية ذات العالقة.
وا��ش��ار اجلبور �أن النتائج �أظ�ه��رت ب�شكل
ع ��ام ت�ط�ب�ي��ق � �ش��رك��ات االت �� �ص��االت اخل�ل��وي��ة
لأ� �س ����س وم �ع��اي�ي�ر ف �ن �ي��ة و�أم� �ن� �ي ��ة حل�م��اي��ة
��ش�ب�ك��ات�ه��ا وب���ش�ك��ل م �ت��واف��ق م��ع امل �م��ار� �س��ات
العاملية الف�ضلى ،حيث مت ا�ستعرا�ض تلك
النتائج من خالل االجتماعات التي عقدتها
الهيئة مع ال�شركات املعنية ،م�ضيفاً ان��ه مت
اعالم ال�شركات مبا تو�صلت اليه الفحو�صات
الفنية والتو�صيات واملقرتحات الفنية املمكن
اتخاذها من قبل كل �شركة لتفادي �أي ثغرات
�أمنية ممكن �أن حتدث على �شبكة الت�شوير
( )7 Signaling Systemول�ضمان
حمايتها ب�أق�صى درج��ات الأم ��ان واحلماية

وللحد من �أي خماطر حمتملة على �شبكات
االت �� �ص��االت وخ��دم��ات �ه��ا ،وت�ط�ب�ي�ق�اً لأف���ض��ل
امل�م��ار��س��ات ال�ع��امل�ي��ة يف ه��ذا امل �ج��ال ،وق��د مت
�إع �ط��اء ��ش��رك��ات االت �� �ص��االت اخل�ل��وي��ة مهلة
�شهر من �أج��ل درا�سة التقارير والعمل على
تزويد الهيئة بخطة عمل تبني االج��راءات
امل �ن��وي ات �خ��اذه��ا مل�ع��اجل��ة ال �ث �غ��رات الأم�ن�ي��ة
وال�ف�ن�ي��ة املكت�شفة ،و�ستعمل الهيئة خ�لال
الفرتة القادمة على �إع��ادة هذه الفحو�صات
وال �ت ��أك��د م��ن االج � � ��راءات ال �ت��ي ق��ام��ت بها
ال�شركات اخللوية.
و�أو� �ض��ح ال��دك�ت��ور اجل�ب��ور ان تنفيذ هذه
الفحو�صات جاء انطالقاً من دور الهيئة يف
حماية م�صالح امل�ستفيدين و�ضمان حقوقهم
يف احل� ��� �ص ��ول ع� �ل ��ى خ� ��دم� ��ات االت� ��� �ص ��االت
وتكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات ب�سوية عالية ومبا
يحقق االداء االمثل للقطاع ،ولغايات �ضمان
�أم ��ن وح�م��اي��ة ��ش�ب�ك��ات االت �� �ص��االت والبنية
التحتية اخل��ا��ص��ة ب�ه��ا واخل��دم��ات املقدمة
من خاللها وعدم القدرة على اخ�تراق هذه
ال�شبكات لكون املكاملات الهاتفية واالت�صاالت
اخلا�صة م��ن االم��ور ال�سرية التي ال يجوز
انتهاك حرمتها والتي كفلها الد�ستور وقانون
االت�صاالت رقم  13ل�سنة 1995وتعديالته،
ولتوفري التدابري الفنية امل�سبقة للت�صدي
لأي تهديدات �أو اخرتاقات ت�ستغل �أي ثغرة
يف البنية التحتية ل�شبكات االت�صاالت
واختتم القول بانه ونظرا لتمتع الهيئة
باملقدرة الفنية العالية ومتابعتها لأح��دث
التو�صيات العاملية؛ �ستعمل على �إجراء املزيد
من االختبارات والفحو�صات املتعلقة ب�أمن
�شبكات االت�صاالت تنفيذا ملهامها الرئي�سية
ول �� �ض �م��ان خ ��دم ��ات االت � �� � �ص ��االت امل �ق��دم��ة
للم�ستفيدين ب�أن تكون ب�سوية عاليةa.

الضريبة :للمكلف حق التظلم لدى هيئات االعتراض الضريبي إلكترونيًا
االنباط -عمان

�أو�ضحت دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات
�أنه ب�إمكان املكلفني االعرتا�ض على قرارات
التدقيق ال�ضريبي ال�صادرة عن مديريات
الدائرة لدى هيئات االعرتا�ض با�ستخدام
من�صة االعرتا�ضات املوجودة على موقعها
الإل �ك�تروين ،ب��دال م��ن مراجعة مديريات
الدائرة �شخ�صيا.
وت �ت �ي��ح امل �ن �� �ص��ة ب�ح���س��ب ب �ي��ان �صحفي
ل� � �ل � ��دائ � ��رة ام � � ��� � ��س االرب � � � �ع � � � ��اء ،ت� �ق ��دمي
االعرتا�ضات على جميع القرارات القابلة
ل�لاع�ترا���ض ��س��واء كانت متعلقة ب�ق��رارات
�ضريبة دخل �أو قرارات �ضريبة مبيعات.
وبينت الدائرة �أن �إجراءات التظلم لدى
هيئات االعرتا�ض ت�ستند �إىل الت�شريعات
ال���ض��ري�ب�ي��ة ال�ن��اظ�م��ة ل�ع�م��ل ال��دائ��رة و�أن
ال �ق��ان��ون م �ن��ح امل �ك �ل��ف ح ��ق ال �ت �ظ �ل��م ع�ل��ى
قرارات التدقيق ال�صادرة بحقه من املدقق
الأويل وذلك مبوجب �أحكام قانون �ضريبة

الدخل.
و�أ� �ش��ارت ك��ذل��ك �إىل �أن ��ه ي�ح��ق للمكلف
االع�ت�را� ��ض ع �ل��ى ق� ��رار امل��وظ��ف امل�ف��و���ض
(امل ��وظ ��ف امل � �ن ��اب) اخل ��ا� ��ص ب� ��الإق� ��رارات

التي مت قبولها عينات ،كما يحق للمكلف
االع�ت�را���ض ع�ل��ى ال �ق ��رارات ال �� �ص��ادرة عن
املدقق الأويل بعدم املوافقة.
وقالت الدائرة �إنه يحق للمكلف يف حال

�صدور قرار تقدير �إداري بحقه نتيجة عدم
تقدمي �إق��رار �ضريبي االعرتا�ض ،وبذلك
ف� ��إن م��دق��ق االع�ترا� �ض��ات خم��ول بالنظر
يف ه� ��ذه االع�ت�را�� �ض ��ات ك �ه �ي �ئ��ة اع�ت�را���ض
ف��ردي��ة �إذا ق��ل املبلغ امل�ف��رو���ض ع��ن ال�ق��رار
امل�ع�تر���ض ع�ل�ي��ه ع��ن  5000دي �ن��ار �ضريبة
دخ��ل �أو� 50أل��ف دينار خ�سارة وعك�س ذلك
ي�ت��م ال�ن�ظ��ر ب�لائ�ح��ة االع�ت�را���ض م��ن قبل
هيئة اعرتا�ض ثالثية.
و�أ� �ض��اف��ت ال ��دائ ��رة �أن� ��ه ي �ح��ق للمكلف
ال�ت�ظ�ل��م ح���س��ب ق��ان��ون ��ض��ري�ب��ة امل�ب�ي�ع��ات
وت �ع��دي�لات��ه؛ ح�ي��ث ن�ظ��م ال �ق��ان��ون النظر
باالعرتا�ضات ،وتخت�ص هيئة االعرتا�ض
بالقرارات ال�صادرة عن املدقق الأويل �سنداً
لأحكام مواد القانون.
ول �غ��اي��ات ا��س�ت�ك�م��ال ال �ن �ظ��ر ب��ال�ط�ل�ب��ات
الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة م ��ن ق �ب��ل ال� ��دائ� ��رة ،ي�ج��ب
تنزيل من��وذج االعرتا�ض وتعبئة البيانات
املطلوبة و�إرف��اق جميع املرفقات املطلوبة
على �شا�شة تقدمي الطلب.

عبدالمولى :الشركات االنشائية التجارية تواجه صعوبات كبيرة
االنباط -عمان

اك� ��د مم �ث��ل ق �ط ��اع الإن � �� � �ش ��اءات يف
غ ��رف ��ة جت� � ��ارة الأردن ج� �م ��ال ع�ب��د
املوىل ،ان اعمال ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
الأن�شائية التجارية تواجه �صعوبات
كبرية منذ بداية العام احلايل تعمقت
كثريا خالل �أزمة فريو�س كورونا.
وبني عبداملوىل يف ت�صريح �صحفي
ام�س ،ان ن�شاط ال�شركات االن�شائية
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�ي�رة م �ق��ارن��ة مع
ال� �ف�ت�رة ن�ف���س�ه��ا م ��ن ال� �ع ��ام امل��ا� �ض��ي،
م �� �ش ��ددا ع �ل��ى � � �ض� ��رورة م �� �س��اع��دت �ه��ا
وال �ت �خ �ف �ي��ف م� ��ن ال� ��� �ض� �غ ��وط ال �ت��ي
تواجهها.

واك � ��د ان ه� ��ذه ال �� �ش��رك��ات ت���ش�غ��ل
الآف املوظفني �سواء كانوا مهند�سن
وفنيني وع�م��ال واداري�ي�ن وغالبيتهم
اردن�ي�ين ،مو�ضحا ان ال�شركات باتت
غ�ير ق ��ادرة ع�ل��ى ال��وف��اء بالتزاماتها
امل ��ال� �ي ��ة وامل� �ح ��اف ��ظ ع �ل��ى ا� �س �ت��دام��ة
الأعمال.
واو� � � �ض� � ��ح ع� � �ب � ��دامل � ��وىل ،ان ه ��ذه
ال �� �ش��رك��ات وامل�ن�ت���ش��رة ب�ع�م��وم اململكة
حت � �ت� ��اج اىل دع � � ��م ر� � �س � �م ��ي ا� � �س ��وة
بالقطاعات االقت�صادية الأخرى التي
ت���ض��ررت م��ن �أزم ��ة ك��ورون��ا ،مطالبا
مب �ن �ح �ه��ا ت �� �س �ه �ي�لات م��ال �ي��ة ب �ف��وائ��د
خم �ف �� �ض��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.

االنباط -عمان

� �ض �ب �ط��ت ف� ��رق ال �ت �ف �ت �ي ����ش يف وزارة
ال�ع�م��ل بع�ض امل��دار���س اخل��ا��ص��ة ،تقوم
ب�إجبار املعلمني واملعلمات على توقيع
ك� �م� �ب� �ي ��االت ،ب� �ه ��دف ال �� �ض �غ��ط ع�ل�ي�ه��م
ل �ي �ت �ن��ازل��وا ع ��ن ح �ق��وق �ه��م و�أج� ��وره� ��م
امل���س�ت�ح�ق��ة وع ��دم امل�ط��ال�ب��ة ب �ه��ا ،وذل��ك
خ�لاف��ا لأح �ك��ام ق��ان��ون ال�ع�م��ل و�أوام� ��ر
الدفاع.
وقال الناطق الإعالمي با�سم الوزارة
حممد ال��زي��ود يف ب�ي��ان ام����س الأرب �ع��اء،

االنباط -عمان

�أعلنت م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الأردن � � ّي� ��ة ا� �س �ت �م��راره��ا ب �ت �ق��دمي خ��دم��ة
�إ� �ص��دار � �ش �ه��ادات امل�ط��اب�ق��ة الإل�ك�ترون�ي��ة
عرب من�صة “�سابر” ال�سعودية للمنتجات
التي تخ�ضع للوائح الفنية ال�سعودية.
وق��ال��ت امل ��ؤ� �س �� �س��ة يف ب �ي��ان ل �ه��ا �إن �ه��ا
ح��ا��ص�ل��ة ع�ل��ى االع �ت�راف 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��ص�ف��ات وامل�ق��اي�ي����س واجل ��ودة منذ
�شهر �آب من العام املا�ضي  ،2019وذلك
خدمة للتجار وامل�صنّعني.
و�أ� �ض��اف ال�ب�ي��ان ب� ��أن احل���ص��ول على
هذه اخلدمة مي ّر ب�إجراءات �إلكرتون ّية
ب���س�ي�ط��ة ت �ب��د�أ ب �ت �ق��دمي ط �ل��ب م�ط��اب�ق��ة
م �ن �ت��ج ع�ب�ر م �ن �� �ص��ة � �س��اب��ر م ��ن خ�ل�ال
امل��وق��ع االل��ك�تروين www.saber.
 ،saث � � ّم ي �خ �ت��ار امل �� �س �ت��ورد م ��ؤ� �س �� �س��ة
امل��وا��ص�ف��ات و املقايي�س الأردن �ي��ة كجهة
ت�ق��ومي امل�ط��اب�ق��ة خ�لال م��رح�ل��ة تقدمي
الطلب ،بعدها يتم ا�ستالم الطلب من
قبل “مديرية �شهادات املطابقة  -ق�سم
� �ش �ه��ادات املطابقة” و ي���ص�ب��ح م �ت��اح �اً
لدفع الر�سوم املرتتبة عليه من خالل

اجلهة امل�ستوردة (ال�شركة/امل�صنع) يف
ال�سعودية.
و�أ ّك� � � ��دت امل �ه �ن��د� �س��ة ع �ل��ى �أن ب�ع����ض
امل�ن�ت�ج��ات حت �ت��اج ل�ل�ق�ي��ام ب��زي��ارة تقييم
للم�صنع و�/أو الك�شف و �سحب عينات
ممثلة للمنتج م��ن ق�ب��ل مفت�شي ق�سم
�شهادات املطابقة �إذا دعت احلاجة وذلك
ح���س��ب ا� �ش�تراط��ات ال �ل��وائ��ح ال�ف�ن�ي��ة و/
�أو املوا�صفة القيا�سية ,و يف ح��ال كانت
ن �ت��ائ��ج ال�ف�ح����ص م�ط��اب�ق��ة ل�ل�م��وا��ص�ف��ة
القيا�سية اخلا�صة باملنتج يتم املوافقة
عليه و�إ�صدار �شهادة مطابقة الكرتونية
ل��ه ع�ب�ر امل�ن���ص��ة ب �ع��د �أن ي �ق��وم متلقي
اخلدمة بدفع ر�سوم ال�شهادة.
التجار للح�صول على
ودع��ت البيان ّ
ه��ذه اخل��دم��ة م��ن م�ؤ�س�سة امل��وا��ص�ف��ات
وامل �ق��اي �ي ����س الأردن � �ي� ��ة ،م �ن � ّوه �اً �إىل �أن
الر�سوم التي تتقا�ضاها امل�ؤ�س�سة لقاء
هذه اخلدمة تعترب مناف�سة.
و�أ� � � �ص� � ��درت م ��ؤ� �س �� �س ��ة امل ��وا�� �ص� �ف ��ات
وامل� �ق ��اي� �ي� �� ��س ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن �� �ش� �ه ��ادات
امل�ط��اب�ق��ة و مل�ن�ت�ج��ات خم�ت�ل�ف��ة ،يف حني
دع��ت امل�ؤ�س�سة طالبي اال�ستف�سار حول
ه��ذه اخل��دم��ة االت���ص��ال بها على الرقم
(.)065301225

 34مليون يورو منحة ألمانية لتمويل
إنشاء مدارس حكومية جديدة
االنباط -عمان

وقعت احلكومتان الأردنية والأملانية
اتفاقية منحة بقيمة  34مليون ي��ورو،
لتمويل املرحلتني الثالثة والرابعة من
م�شروع �إن�شاء مدار�س حكومية جديدة.
وق��ال��ت وزارة ال�ت�خ�ط�ي��ط وال �ت �ع��اون
الدويل يف بيان �صحفي ،ام�س الأربعاء،
�إن ه��ذه امل�ن�ح��ة ت�ه��دف لتح�سني ج��ودة
التعليم الأ�سا�سي يف الأردن ،من خالل
�إن�شاء مدار�س حكومية جديدة وتو�سعة
بع�ض امل��دار���س القائمة وتوفري الأث��اث
واملعدات لهذه املدار�س.
وق � ��ال وزي � ��ر ال �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ع��اون
الدويل الدكتور و�سام الرب�ضي� ،إن هذه
املنحة ت��أت��ي ب��إط��ار اجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة يف
متابعة تنفيذ االل �ت��زام��ات وال�ت�ع�ه��دات
امل��ال �ي��ة ال �ت ��ي �أع �ل �ن��ت ع �ن �ه��ا احل �ك��وم��ة
الأمل ��ان �ي ��ة خ�ل�ال امل �ح ��ادث ��ات ال��ر��س�م�ي��ة
الأردن �ي��ة -الأمل��ان�ي��ة ال�ت��ي ع�ق��دت نهاية
ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ،م �� �ش�يرا اىل ان ��ه �سيتم
تنفيذ امل�شروع من قبل وزارتي الرتبية

والتعليم والأ�شغال العامة والإ�سكان.
وا� �ض��اف ان مت��وي��ل امل �� �ش��روع ي�ه��دف
ل�ل�م���س��اه�م��ة بتح�سني ال�ب�ن�ي��ة التحتية
التعليمية يف اململكة ،وتخفيف ال�ضغط
ع�ل��ى ن �ظ��ام ال�ت�ع�ل�ي��م الأردين واجل ��ودة
والبنية التحتية التعليمية واال�ستفادة
منها ب�شكل منا�سب ،كما �سي�سهم بتعزيز
�آف��اق التنمية ال�شخ�صية واالقت�صادية
للأطفال الأردنيني وال�سوريني ك�أ�سا�س
ل�ل�ا� �س �ت �ق��رار وال� ��� �س�ل�ام واالزده � � � ��ار يف
املنطقة.
واع ��رب ال��رب���ض��ي ع��ن ��ش�ك��ر حكومة
و� �ش �ع��ب امل �م �ل �ك��ة االردن � �ي� ��ة ال�ه��ا��ش�م�ي��ة
للجمهورية االملانية ،لدعمها املتوا�صل
ل �ل ��أردن ع �ل��ى م� ��دار ال �� �س �ن�ين ،ودع�م�ه��ا
لقطاعات حيوية مثل ،املياه وال�صرف
ال� ��� �ص� �ح ��ي ،وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ،وغ�ي��ره� ��ا م��ن
القطاعات ذات االولوية ،واىل احلكومة
االمل��ان �ي��ة ل��وق��وف �ه��ا اىل ج��ان��ب االردن
وتقدميها دعماً ا�ضافيا ملواجهة التبعات
واالث � ��ار ال���س�ل�ب�ي��ة ال �ت��ي راف �ق��ت ن���ش��وب
االزمة ال�سورية.

اسعار الذهب تزيد  80قرشا محليا
لمختلف األوزان
االنباط -برتا

زادت ا�سعار الذهب بال�سوق املحلية،
ام� �� ��س االرب� � �ع � ��اء ،مب� �ق ��دار  80ق��ر� �ش��ا
ملختلف اوزان��ه املتداولة بني املواطنني
مقارنة مع ا�سعار ام�س االول  ،مدفوعة
ب��ارت�ف��اع �أث �م��ان امل�ع��دن النفي�س عامليا.
وب� �ل ��غ � �س �ع��ر ب �ي��ع غ � ��رام ال ��ذه ��ب ع �ي��ار
 21الأك � �ث � ��ر رغ � �ب� ��ة م � ��ن امل ��واط � �ن �ي�ن
ب ��ال� ��� �س ��وق امل� �ح� �ل� �ي ��ة ال � �ي� ��وم االرب � �ع� ��اء
ع� �ن ��د 60ر 37دي � �ن� ��ار ل� �غ ��اي ��ات �� �ش ��راء
امل� ��واط � �ن�ي��ن م � ��ن حم �ل ��ات ال� ��� �ص ��اغ ��ة،
م �ق��اب��ل 20ر 36دي� �ن ��ار جل �ه��ة ال �ب �ي��ع.
وح �� �س��ب �أم �ي��ن � �س��ر ال �ن �ق��اب��ة ال �ع��ام��ة
لأ�� �ص� �ح ��اب حم�ل��ات جت � ��ارة و� �ص �ي��اغ��ة
احل�ل��ي وامل �ج��وه��رات رب�ح��ي ع�ل�ان ،بلغ
�سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24
و 18لغايات ال�شراء من حمالت ال�صاغة

عند 30ر 44و60ر 33دينار على التوايل.
وب�ين ع�لان يف ت�صريح لـوكالة االنباء
االردن � �ي� ��ة (ب� �ت��را) ان ا� �س �ع��ار ال��ذه��ب
بال�سوق العاملية ما زالت مرتفعة وبلغت
ح�ت��ى ظ�ه��ر ال �ي��وم االرب �ع��اء ع�ن��د 1865
دوالرا للأون�صة( ،الأون���ص��ة تعادل ما
يقارب  32غراما) ،وهو �أعلى رقم ي�سجله
املعدن النفي�س منذ ت�سعة �أعوام ما�ضية.
وا� � �ش ��ار اىل ان ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ال��ذه��ب
ب��ال �� �س��وق امل�ح �ل�ي��ة م��ا زال ��ض�ع�ي�ف��ا وال
ي��زي��د ع�ل��ى  25ب��امل�ئ��ة م�ق��ارن��ة ب���س�ن��وات
م��ا� �ض �ي��ة ،الرت� �ف ��اع اال� �س �ع��ار وان�ح���س��ار
حفالت ال��زواج بفعل اج��راءات مكافحة
فريو�س كورونا مقابل عر�ض متو�سط.
وي��وج��د م��ا ي �ق��ارب  850ت��اج��را و�صانع
ذه��ب يف عموم اململكة بر�أ�سمال اردين
خال�ص يبلغ اكرث من  5مليارات دينار
يف حده الأدنى.

استمرار الدوام ليوم الجمعة في
االستهالكية المدنية

العمل :ضبط مدارس خاصة تجبر معلميها للتوقيع
على كمبياالت للتنازل عن حقوقهم
�إن ما قامت به هذه املدار�س يعد �شكال
من �أ�شكال العمل اجلربي ،وفقا للمادة
 77م��ن ق��ان��ون العمل� ،إ�ضافة �إىل �أنها
خمالفة �صارخة لالتفاقيات الدولية.
و�أ��ش��ار �إىل �أن ع��دد الكمبياالت التي
�ضبطت ل��دى ه��ذه امل��دار���س بلغت 900
ك �م �ب �ي��ال��ة ،م� ��ؤك ��دا �أن ف ��رق ال�ت�ف�ت�ي����ش
جمعت معلمني من �إحدى املدار�س ومت
ت�سليمهم كمبياالتهم بح�ضور �إدارتها،
وال �ع �م ��ل ج� ��ار م ��ع امل� ��دار�� ��س الأخ � ��رى
لت�صويب �أو�ضاعها.
وا��ض��اف �أن مهلة الإن ��ذارات املحررة

المواصفات والمقاييس تصدر
منصة
شهادات المطابقة عبر
ّ
السعودية
«سابر»
ّ

بحق هذه املدار�س تنتهي اليوم ،م�ؤكدا
�أن� ��ه يف ح ��ال ع ��دم ت���ص��وي��ب �أو� �ض��اع �ه��ا
�سيتم اتخاذ كافة االج��راءات القانونية
الأخرى بحقها.
و�أ�ضاف �أن وزير العمل وجه باتخاذ
�أ�شد الإجراءات القانونية بحق املدار�س
ال �ت��ي ت �ك��رر ه ��ذه الأف� �ع ��ال ال �ت��ي ت�صل
اىل ح��د الإغ �ل��اق و� �س �ح��ب ترخي�صها
بالتن�سيق م��ع �إدارة ال�ت�ع�ل�ي��م اخل��ا���ص
يف وزارة ال�ترب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ��ص��اح�ب��ة
ال�صالحية مبنح الرتاخي�ص للمدار�س
اخلا�صة.

وح��ذر ال��زي��ود م��ن ال�ل�ج��وء �إىل مثل
ه��ذه الأف �ع��ال ال�ت��ي ي�ج��رم�ه��ا ال�ق��ان��ون،
م���ش�يرا �إىل �أن ه��ذه احل ��االت ال تعمم
على جميع املدار�س اخلا�صة.
وكانت وزارة العمل �شكلت فريق عمل
للتحقق م��ن االل �ت��زام بكافة املتطلبات
اخل��ا��ص��ة ب�ترخ�ي����ص امل��دار���س اخلا�صة
وتطبيق �أح �ك��ام ق��ان��ون ال�ع�م��ل و�أوام ��ر
الدفاع ومكافحة �أ�شكال العمل اجلربي،
وذل� ��ك ب��ال�ت�ن���س�ي��ق م ��ع �إدارة ال�ت�ع�ل�ي��م
اخل ��ا� ��ص يف وزارة ال�ترب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
ووحدة مكافحة الإجتار بالب�شر.

االنباط -عمان

قرر مدير عام امل�ؤ�س�سة اال�ستهالكية
امل ��دن� �ي ��ة � �س �ل �م��ان ال �ق �� �ض��اة ا� �س �ت �م��رار
ال��دوام ليوم اجلمعة املقبل  24ال�شهر
احل��ايل ،يف اال�سواق الرئي�سية ومراكز
املحافظات من ال�ساعة التا�سعة �صباحاً
وحتى ال�ساعة الرابعة ع�صراً.
و�أك� ��د ال�ق���ض��اة ان ا� �س �ت �م��رار ال ��دوام

ي� ��أت ��ي ل �ف �ت��ح امل� �ج ��ال �أم� � ��ام امل��واط �ن�ي�ن
ل�شراء احتياجاتهم وم�ستلزماتهم من
امل�ؤ�س�سة ،م�شرياً اىل توفري تخفي�ضات
وع��رو���ض ترويجية على اك�ثر من 200
�سلعة.
ودع � � � ��ا امل � ��واط� � �ن �ي��ن ل � �ل� ��رج� ��وع اىل
�صفحة امل�ؤ�س�سة الر�سمية على موقع
ال�ف�ي���س�ب��وك ،مل�ت��اب�ع��ة �أ� �س �ع��ار ال�ع��رو���ض
والتخفي�ضات.

بورصة عمان تغلق تداوالتها على انخفاض
االنباط -عمان

�أغلقت بور�صة عمان ،ام�س االربعاء،
على تداول  9ماليني �سهم ،موزعة على
� 3084صفقة بقيمة ت��داوالت �إجمالية
بلغت 9ر 7مليون دينار.

وان �خ �ف ����ض م ��ؤ� �ش��ر ال �ب��ور� �ص��ة �إىل
النقطة  1588بن�سبة 18ر 0باملئة مقارنة
مع اغالق اجلل�سة ال�سابقة.
وارت �ف �ع��ت �أ� �س �ع��ار �أ� �س �ه��م �� 39ش��رك��ة،
بينما انخف�ضت �أ�سعار �أ�سهم � 34شركة،
وا�ستقرت �أ�سعار �أ�سهم � 34شركة �أخرى

االقت�صادي
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عروض ترويجية وتخفيضات في
االستهالكية المدنية

االنباط -عمان

االنباط -عمان

يف ح� ��وار م��ع ف��ري��ق “بلدان يف دائ ��رة
ال�ضوء” التابع ل�صندوق النقد ال��دويل،
ت�ع�م��ق وزي ��ر امل��ال �ي��ة حم �م��د ال�ع���س�ع����س يف
ا��س�ت�ع��را���ض الآث� ��ار االق�ت���ص��ادي��ة جلائحة
ك ��وف� �ي ��د 19-ع �ل��ى امل �م �ل �ك��ة ،وال �� �س �ي��ا� �س��ات
ال�ت��ي يحر�صون على تنفيذها للحد من
ال �ت��داع �ي��ات وح �م��اي��ة ال �ف �ئ��ات ال���ض�ع�ي�ف��ة،
ودور التمويل ال�سريع م��ن ال�صندوق يف
ال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن وط � ��أة اجل��ائ �ح��ة و�إف �� �س��اح
امل�ج��ال للحكومة لال�ستثمار يف امل�ج��االت
احليوية �أثناء الأزمة.
وتاليا ن�ص املقابلة:
ك �ي��ف �أث � ��رت ج��ائ �ح��ة ك��وف �ي��د 19-على
االقت�صاد الأردين؟
الع�سع�س :ت�شري توقعات ال�صندوق �إىل
انكما�ش االقت�صاد الأردين يف ع��ام 2020
– لأول م��رة م�ن��ذ ع �ق��ود .وه��و م��ا يدعو
للقلق ب�صفة خا�صة لأن�ن��ا ا�ستطعنا من
ق�ب��ل �أن ن�ح�ق��ق من��وا مب�ت��و��س��ط ق ��دره %2
رغم ما تعر�ض له اقت�صادنا من �صدمات
�إقليمية ودولية مطولة على م��دار العقد
امل��ا� �ض��ي ب�ل�غ��ت  %44م��ن �إج� �م ��ايل ال �ن��اجت
امل�ح�ل��ي ،وح�ت��ى �أث�ن��اء تنفيذ ا�سرتاتيجية
��ض�خ�م��ة ل���ض�ب��ط �أو� �ض ��اع امل��ال �ي��ة ال�ع��ام��ة.
وب��ال �ت��ايل ف� ��إن ه ��ذا االن �ك �م��ا���ش ه��و دل�ي��ل
وا�ضح متاما على �ضخامة �أث��ر اجلائحة.
ومن املتوقع كذلك �أن يكون تباط�ؤ الن�شاط
االقت�صادي العاملي عقبة �أم��ام اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر ،وحتويالت العاملني يف
اخل��ارج ،والتجارة ،وال�سياحة حيث كانت
ه ��ذه الأخ �ي��رة ت���ش�ك��ل  %10م��ن �إج �م��ايل
ال�ن��اجت املحلي يف ف�ترة م��ا قبل اجلائحة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،لدينا �أكرث من 250
�أل ��ف ع��ام��ل م��ن ع �م��ال امل ُ�ي��اوم��ة ت���ض��رروا
ب�سبب الإغ�لاق العام ،ف�ضال على من�ش�آت
الأع � �م ��ال ال �ت��ي ت ��واج ��ه � �ض��ائ �ق��ة ن �ق��دي��ة.
لكنني �أع�ت�ق��د �أن�ن��ا ا�ستطعنا حت��وي��ل هذه
امل�ح�ن��ة �إىل م�ن�ح��ة .ف�ق��د ا��س�ت�ج�ب�ن��ا ل�ه��ذه
الأزم � � ��ة ب �ت��داب�ي�ر ع��اج �ل��ة ع �ل��ى م���س�ت��وى
�سيا�سة املالية العامة وال�سيا�سة النقدية،
و�إذ اقرتنت هذه التدابري بقوة �أ�سا�سياتنا
االق�ت���ص��ادي��ة مب��ا ف�ي�ه��ا ا��س�ت��دام��ة ال�ق��درة
على حتمل الدين و�سالمة النظام املايل،
ا��س�ت�ط�ع�ن��ا �أن ن �ع��زز ال�ث�ق��ة يف االق�ت���ص��اد.
و�أدى ذلك �إىل �إ�صدار ثنائي ال�شريحة من
��س�ن��دات ال�ي��وروب��ون��د ال�ت��ي جت��اوز الإق�ب��ال
على امل�شاركة فيها كل التوقعات وب�أ�سعار
ف��ائ��دة ت�ن��اف���س�ي��ة ب�ل�غ��ت  %4,95ل�ل���س�ن��دات
ب ��أج��ل ا��س�ت�ح�ق��اق خ�م����س ��س�ن��وات و%5,85
لل�سندات ب��أج��ل ا�ستحقاق ع�شر �سنوات.
كذلك ا�ستطاع االقت�صاد �أن يتكيف ب�شكل
جيد مع الأو�ضاع .فعلى �سبيل املثال ،ميكن
اال��س�ت�ع��ان��ة ب��ال���ش��رك��ات امل�ب�ت��دئ��ة امل�ت��أل�ق��ة
يف جم��ال التكنولوجيا لتي�سري الن�شاط
االقت�صادي يف املنطقة و�سط القيود على
ال�سفر عرب احلدود .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
ي��دخ��ل الأردن حاليا يف �سال�سل الإم ��داد
ال �ع��امل �ي��ة؛ ف ��الأم ��ر ال ي�ق�ت���ص��ر ع �ل��ى �أن �ن��ا
نتمتع باالكتفاء ال��ذات��ي يف �إن�ت��اج الأقنعة
ال��وق��ائ �ي��ة ،ب��ل ن �ق��وم �أي �� �ض��ا ب�ت���ص��دي��ره��ا.
م � ��ا الإج� � � � � � � � ��راءات ال� � �ت � ��ي ات� �خ ��ذمت ��وه ��ا
ح� � �ت � ��ى الآن ل � �ل � �ت � �� � �ص� ��دي ل� �ل� �ج ��ائ� �ح ��ة
وح � �م� ��اي� ��ة ال � �ف � �ئ� ��ات الأك� � �ث � ��ر �� �ض� �ع� �ف� �اً؟

ت�ق��دم امل�ؤ�س�سة اال�ستهالكية املدنية
تخفي�ضات وعرو�ضاً ترويجية على اكرث
م��ن �� 200س�ل�ع��ة غ��ذائ �ي��ة وغ�ي�ر غ��ذائ�ي��ة
بن�سبة ترتاوح من  5اىل  33باملئة ،بدءاً
من اليوم اخلمي�س وحتى  6اب املقبل.
واكد مدير عام امل�ؤ�س�سة �سلمان الق�ضاة
ان ج �م �ي��ع ال� �ع ��رو� ��ض وال �ت �خ �ف �ي �� �ض��ات
م �ت ��وف ��رة يف ج �م �ي��ع ا� � �س� ��واق امل ��ؤ� �س �� �س��ة
امل �ن �ت �� �ش��رة مب �ح��اف �ظ��ات وال ��وي ��ة امل�م�ل�ك��ة
البالغ عددها � 67سوقاً وبكميات كبرية
تلبي حاجة املواطنني.
داع � �ي � �اً امل ��واط� �ن�ي�ن ل�ل�ا� �س �ت �ف��ادة م��ن
ه��ذه العرو�ض والتخفي�ضات وال��رج��وع
ل�صفحة امل�ؤ�س�سة الر�سمية على الفي�س
ب��وك ل�لاط�لاع على تفا�صيل اال�صناف
وا�سعار هذه العرو�ض والتخفي�ضات.
وق� ��ال ان دف �ع��ة ال�ت�خ�ف�ي���ض��ات ت ��أت��ي
ا� �س �ت �م��راراً ل�ن�ه��ج امل ��ؤ� �س �� �س��ة بالتخفيف
ع ��ن ك ��اه ��ل امل ��واط� �ن�ي�ن وال� �س �ي �م��ا ذوي
ال��دخ��ل امل �ح��دود وامل�ت��و��س��ط وحمايتهم
م��ن ارت �ف��اع اال� �س �ع��ار ،وك��ذل��ك مبنا�سبة
ق� ��رب ح� �ل ��ول ع �ي��د اال� �ض �ح��ى امل� �ب ��ارك.
وت �� �ش �م��ل ال�ت�خ�ف�ي���ض��ات “ارز م�ت��و��س��ط

ت ��أت��ي ا��س�ت�ج��اب��ة الأردن جل��ائ�ح��ة ف�يرو���س
كورونا متما�شية مع املبد�أ العام املعتمد،
وه��و �إع�ط��اء الأول��وي��ة ل�سالمة الإن���س��ان.
فبعد ظهور عدد قليل من حاالت الإ�صابة
ب��ال�ع��دوى ،ك��ان الأردن م��ن �أوائ��ل البلدان
ال �ت ��ي ط �ب �ق��ت الإغ� �ل ��اق ال� �ع ��ام ال �� �ص��ارم.
وك ��ر� �س �ن ��ا ج� �ه ��ودن ��ا لإج � � � ��راء اخ� �ت� �ب ��ارات
ال�ف�ح����ص ب ��أ� �س �ع��ار م�ع�ق��ول��ة وع �ل��ى ن�ط��اق
وا�� �س ��ع ،ووزع� �ن ��ا الأغ ��ذي ��ة وامل �� �س �ت �ل��زم��ات
الأ�سا�سية على الأ��س��ر ،وخف�ضنا �ضريبة
امل �ب �ي �ع��ات ع �ل��ى �أه � ��م امل� �ع ��دات ال��وق��ائ �ي��ة.
ون�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك� ،أ��ص�ب��ح ل��دي�ن��ا واح ��د من
�أدن��ى م�ع��دالت الإ��ص��اب��ة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا
ل�ل�ف��رد يف ال �ع��امل ،وب��ال�ت��ايل ا�ستطعنا �أن
نعمل على �إعادة فتح االقت�صاد بالتدريج.
وعجلنا ك��ذل��ك ب��إن���ش��اء ��ص�ن��دوق لتغطية
امل �� �ص��روف��ات ال �ط �ب �ي��ة ال �ط��ارئ��ة ل���ض�م��ان
توافر ا ألم��وال ال�ضرورية ل��وزارة ال�صحة
الأردن� � � �ي � � ��ة .ويف ن �ف ����س ال� ��وق� ��ت ق��دم �ن��ا
لل�شركات م�ساعدات م�ؤقتة لتخفيف �أعباء
التدفقات النقدية وذلك بال�سماح بت�أجيل
م��دف��وع��ات � �ض��رائ��ب امل �ب �ي �ع��ات وال��ر� �س��وم
اجل�م��رك�ي��ة ،وت ��أج �ي��ل م��دف��وع��ات خ��دم��ات
امل ��راف ��ق ،وخ�ف���ض�ن��ا ا� �ش�ت�راك��ات ال���ض�م��ان
االج �ت �م��اع��ي ب���ص�ف��ة م ��ؤق �ت��ة ،ك�م��ا ق��دم�ن��ا
ال��دع��م للفئات اله�شة م��ن عمال املُياومة
عن طريق برناجمنا املعني بالتحويالت
النقدية ،وهو “�صندوق املعونة الوطني”.
وق��ام “�صندوق ا�ستثمار �أم��وال ال�ضمان
االجتماعي” الأردين ك��ذل��ك ب�ت���ش��ري��ع
جم�م��وع��ة ك�ب�يرة م��ن ال���س�ي��ا��س��ات� ،شملت
ال �ت �ح��وي�لات وامل ��زاي ��ا ال�ع�ي�ن�ي��ة للعاطلني
و�أ�� �ص� �ح ��اب امل� �ه ��ن احل� � ��رة .وع� �ل ��ى ج��ان��ب
ال�سيا�سة النقدية ،خ َّف�ض البنك املركزي
الأردين �أ� �س �ع��ار ال �ف��ائ��دة الأ��س��ا��س�ي��ة ،كما
ق��ام ب�ضخ ال�سيولة ع��ن ط��ري��ق تخفي�ض
احل � ��د الأدن� � � ��ى ل�ل�اح �ت �ي��اط��ي الإل� ��زام� ��ي
للودائع حمددة الأجل ،وخفف من �شروط
ب��رام��ج ال�ت�م��وي��ل ل�ل�م���ش��روع��ات ال�صغرية
واملتو�سطة .وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك� ،أعلنت
احل�ك��وم��ة ال�ت��زام�ه��ا بتعوي�ض امل �ت ��أخ��رات
امل�ستحقة للقطاع اخلا�ص ،وهو ما يجري
حاليا التعجيل بتنفيذه.
ك�ي��ف �س ُي�ستخدم االت �ف��اق اجل��دي��د مع
الأردن ال��ذي يغطي �أرب��ع �سنوات يف إ�ط��ار

“ت�سهيل ال�صندوق املمدد” بقيمة قدرها
 1,3مليار دوالر �أمريكي لدعم االقت�صاد
يف فرتة الأزمة احلالية؟
ال�ع���س�ع����س :ال�برن��ام��ج االق �ت �� �ص��ادي يف
�إط � ��ار “ت�سهيل ال �� �ص �ن��دوق املمدد” هو
ول �ي��د جل �ه��ود ال �� �ش��راك��ة ب�ي�ن ال���س�ل�ط��ات
الأردن� � �ي � ��ة وخ �ب ��راء ال� ��� �ص� �ن ��دوق ،وي��رك��ز
على النمو ،وال��وظ��ائ��ف ،و�شبكات الأم��ان
االج �ت �م��اع��ي .و� �س��وف ُت�خ���ص����ص الأم� ��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
االجتماعي .ورغ��م �أن جائحة كوفيد19-
دف�ع�ت�ن��ا لإع� ��ادة ت��رت�ي��ب �أول ��وي ��ات الإن �ف��اق
م � ��ن امل � �ي� ��زان � �ي� ��ة ،ف �ل��ا ن� � � ��زال م �ل �ت��زم�ي�ن
ب��أه��داف برناجمنا االقت�صادي الوطني.
ويف املرحلة املقبلة� ،سوف ن�سـتمر يف متويل
النفقات الر�أ�سمالية ال�ضرورية لتن�شيط
االقت�صاد (و�إن كان بدرجة �أقل) ،واحلفاظ
على م�ستوى �أج��ور القطاع العام ،وتعزيز
�شبكات الأم ��ان االج�ت�م��اع��ي .والأه ��م من
ذلك� ،أننا ال نزال ملتزمني بتقدمي الدعم
لالجئني ال�سوريني ال��ذي��ن ن�ست�ضيفهم.
و�أخ�ي�را ،ف ��إن قر�ض ال�صندوق ي�سمح لنا
ب�ت�خ�ف�ي����ض ت�ك��ال�ي��ف خ��دم��ة دي��ون �ن��ا ،مما
�سي�ساعدنا على �إف�ساح حيز م��ايل �إ�ضايف
ل�ت�م��وي��ل امل �ج��االت ذات الأول ��وي ��ة امل�ل�ح��ة.
واف� � ��ق ال� ��� �ص� �ن ��دوق م � ��ؤخ� ��را �أي� ��� �ض ��ا ع�ل��ى
م�ساعدة طارئة قدرها  396مليون دوالر
مبوجب “�أداة التمويل ال�سريع” ( RFI
) ملكافحة كوفيد .19-فكيف ت�ستخدمون
هذه الأموال ،وكيف �ستكفلون ا�ستخدامها
على نحو يت�سم بال�شفافية وامل�ساءلة؟
�إن� ��ه يف م �ث��ل ه ��ذه الأوق� � ��ات ال�ع���ص�ي�ب��ة
العاملية تتجلى �سمات ال�شراكة احلقيقية،
وا� �س �ت �ج��اب��ة ال �� �ص �ن��دوق ال �ف��وري��ة لأزم ��ة
ك��وف �ي��د 19-ه��ي دل �ي��ل ع �ل��ى � �ص��دق م �ب��د�أ
� �س �ي ��ا� �س ��ات م� ��ن �أج � � ��ل ال� ��� �ص ��ال ��ح ال � �ع ��ام،
وال�سيا�سة املالية ال�صاحلة ،على ال�سواء.
ف�ق��د انخف�ضت �إي��رادات �ن��ا املحلية نتيجة
الإغ �ل��اق ال �ع��ام ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ازدي� ��اد
اح �ت �ي��اج��ات الإن � �ف� ��اق ب�ل�ا ه� � ��وادة .وع �ل��ى
ال��رغ��م م��ن �أن ق�ط��اع�ن��ا امل �� �ص��ريف امل�ح�ل��ي
و�� �ص� �ن ��دوق ا� �س �ت �ث �م��ار �أم� � � ��وال ال �� �ض �م��ان
االجتماعي يتمتعان ب�سالمة �أو�ضاعهما
ولديهما ال�ق��درة على الإق��را���ض ملواجهة

هذه االحتياجات ،فقد ازدادت احتياجات
من�ش�آت الأعمال وامل�ستهلكني لالقرتا�ض
على نحو مماثل متاما الزدياد متطلباتنا
ل �ل �ح �� �ص��ول ع �ل��ى ال � �ق ��رو� ��ض .وك� � ��ان م��ن
ال� ��� �ض ��روري يف ه� ��ذا ال��و� �ض��ع �أن ت���س�ع��ى
احلكومة للح�صول على التمويل اخلارجي
لتجنب مزاحمة ائتمان القطاع اخلا�ص.
وي �ج��ري ح��ال �ي��ا �إن� �ف ��اق الأم� � ��وال امل�ت��اح��ة
مبوجب �أداة التمويل ال�سريع من ح�ساب
اخل ��زان ��ة ال��وط �ن��ي ع �ل��ى ن �ح��و ي �ت �ف��ق م��ع
املمار�سات الدولية املثلى يف �إدارة الأموال
العامة .وبالن�سبة لل�شفافية� ،أن�ش�أنا لهذا
ال �غ��ر���ض خ �ط��وط��ا حم � ��ددة يف امل �ي��زان �ي��ة
ال�ع��ام��ة لر�صد الإن �ف��اق امل��رت�ب��ط ب��الأزم��ة
والإب� �ل� ��اغ ب �ب �ي��ان��ات��ه ،ورب �ط �ن��ا ح �� �س��اب��ات
�صندوق الطوارئ �ضمن “ح�ساب اخلزانة
املوحد” .و� �س �ي �ق��وم “ديوان امل�ح��ا��س�ب��ة
الأردين” ك ��ذل ��ك ب �ع �م �ل �ي��ات ال �ت��دق �ي��ق
الالحق لكل التدفقات الداخلة والنفقات
لأغ��را���ض تخفيف ح��دة الأزم � ��ة ،و�سيتم
ن�شر نتائجها.
يف غ �م��ار ج �ه��ودك��م ل�ل�ت���ص��دي جلائحة
كوفيد ،19-ما التحديات االقت�صادية �أو
ال�صحية �أو االجتماعية التي تقلقكم �أكرث
من �سواها يف املرحلة القادمة؟
الع�سع�س� :أوال وق�ب��ل ك��ل ��ش��يء ،لي�س
ه �ن��اك م��ن ه��م �أك�ث�ر ت ��أث��را ب�ت�راك��م ه��ذه
الأزم� ��ات م��ن ال���ش�ب��اب يف منطقة ال�شرق
الأو� � �س � ��ط و�� �ش� �م ��ال �إف ��ري �ق �ي ��ا – ال��ذي��ن
ميثلون جيال عانى من الفر�ص ال�ضائعة
م��ن ح�ي��ث ف��ر���ص ال�ع�م��ل وال�ت�ع�ل�ي��م .وم��ن
ال �� �ض��روري �أن ن�ستقطب ط��اق��ات �شبابنا
يف املعرفة التكنولوجية واالبتكار يف ظل
احلاجة التي ن�ش�أت حديثا للعمل من بُعد.
وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ال ب��د م��ن ��ص��رف
خم�ص�صات الدعم االجتماعي بال متييز
على غ��رار ع��دم التمييز يف ت��وزي��ع اللقاح
حتى ميكن منع تف�شي الآثار االجتماعية
ال���س�ل�ب�ي��ة ق �ب��ل اال� �ض �ط��رار �إىل م�ع��اجل��ة
�أع��را��ض�ه��ا .ويف ه��ذا ال���ص��دد� ،أرى �أن��ه من
�أهم بواعث القلق �أن يدع املجتمع الدويل
ال �ت �ح��دي��ات ال �ع��امل �ي��ة ك � ��أزم ��ة ال�لاج �ئ�ين
ال�سوريني يف عداد اهتمامات املا�ضي ،رغم
�أن�ه��ا ال ت��زال ت�شكل واق�ع��ا يوميا بالن�سبة
لنا يف الأردن.

أسعار النفط تنخفض مع تنامي المخزونات األمريكية
والمخاوف حيال الفيروس
�سنغافورة -رويرتز

انخف�ضت �أ�سعار النفط ام�س الأربعاء،
ف�ي�م��ا �أظ� �ه ��رت ب �ي��ان��ات ل �ل �ق �ط��اع ارت �ف��اع
املخزونات يف ال��والي��ات املتحدة متجاوزة
التوقعات بينما كبح تزايد حاالت الإ�صابة
بفريو�س ك��ورون��ا الطلب على ال��وق��ود يف
�أكرب دولة م�ستهلكة للنفط يف العامل.
ويف �أول �إيجاز �صحفي ب�ش�أن التف�شي
منذ �شهور ،قال الرئي�س الأمريكي دونالد
ت��رام��ب �إن ج��ائ�ح��ة ف�يرو���س ك��ورون��ا قد
تزداد �سوءا قبل �أن تتح�سن ،يف �أول اقرار
يف الآونة االخرية بتف�شي امل�شكلة.
وي ��وم ال �ث�لاث��اء� ،أظ �ه��رت ب �ي��ان��ات من
معهد ال�ب�ترول الأم��ري�ك��ي �أن خمزونات
اخل ��ام زادت ب��واق��ع  7.5م�ل�ي��ون برميل
يف الأ��س�ب��وع املا�ضي بينما ك��ان��ت توقعات
املحللني ت�شري �إىل انخفا�ض ق��دره 2.1
مليون برميل.
ونزل خام برنت � 35سنتا ما يعادل 0.8
باملئة �إىل  43.97دوالر للربميل بحلول
ال�ساعة  0541بتوقيت جرينت�ش وفقد خام
غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي � 39سنتا
ما يوازي  0.9باملئة �إىل  41.53دوالر.
وارتفعت �أ�سعار النفط بنحو دوالر يف
اجلل�سة ال�سابقة لت�سجل �أعلى م�ستوى
منذ ال�ساد�س من مار�س �آذار.
وقال �إدوارد مويا كبري حمللي ال�سوق

احل �ب��ة ،ارز ب���س�م�ت��ي� � ،ش��اي م�ي��دال�ي��ات،
�سكر طعام ،دج��اج جممد� ،سمك جممد
م�ق�ط��وع ال��را���س وف�ي�ل�ي��ه ،ح�ل�ي��ب �سائل
م��رك��ز�� ،س�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 ����ض م�غ�ل��ف
م��ائ��دة ،اج �ب��ان ،ال �ب��ان ،ع�صري طبيعي،
م��رت��دي�لا م�ع�ل�ب��ة�� ،ص��و��ص��ج دج ��اج ،ج��وز
قلب ،معكرونة و�شعريية ،تونة معلبة،
ف��ول وف��ا��ص��ول�ي��اء وح�م����ص ح��ب وف�ط��ر
معلب ،بقوليات وح�ب��وب ،زع�تر ،حالوة
وطحينية ،بطاطا جممدة ،بازيال وجزر
جممدة ،م�شروبات غازية ،طحني ،دب�س
التمر ،خل �صناعي ،ملب�س على ق�ضامة،
م �ل �ب ����س ع �ل��ى ل � ��وز ،ح� �ل� �ق ��وم ،م �� �س �ح��وق
كاكاو ،جبنة �شرائح� ،شوكوالتة �ضيافة،
ب�سكويت حم�شي ،ب�سكويت كوكيز”.
ا� � � �ض� � ��اف� � ��ة اىل ت � � ��وف � � ��ر ع � ��رو� � ��ض
وت� � �خ� � �ف� � �ي� � ��� � �ض � ��ات ع � � �ل� � ��ى امل� � �ن� � �ظ� � �ف � ��ات
وال���ش��ام�ب��وه��ات وال���ص��اب��ون وال�ك��رمي��ات.
وا� � �ش� ��ار ال �ق �� �ض��اة اىل ان ج �م �ي��ع امل� ��واد
املخف�ضة اج�ت��ازت الفحو�صات املخربية
واال� �ش�ت�راط��ات ال���ص�ح�ي��ة ال�ل�ازم��ة قبل
طرحها للأ�سواق ،م�شدداً على ان امل�ؤ�س�سة
ت �ع �ت �م��د م �ع �ي��ار اجل� � ��ودة وال �ف �ح��و� �ص��ات
املخربية ا�سا�ساً ل�شراء ال�سلع وبيعها.

مرشح السعودية األقوى إلدارة
التجارة العالمية ..لهذه األسباب
لندن  -العربية

ول��دى التويجري جملة م��ن اخل�برات
يف جمال التجارة الدولية واملال والأعمال
ال تتوافر ل��دى غ�يره يف املنطقة العربية
ب��رم �ت �ه��ا ،ف �� �ض�ل ً�ا ع ��ن �أن ال ��رج ��ل مي�ث��ل
ال�سعودية التي هي �أك�بر منتج للنفط يف
العامل و�أهم العب دويل يف �أ�سواق الطاقة،
ف�ض ً
ال عن �أنها االقت�صاد الأك�بر والأه��م
على الإطالق يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
و�أف ��ردت جملة “فورب�س” الأمريكية
ت �ق��ري��راً م��و��س�ع�اً ع��ن ال�ت��وي�ج��ري اطلعت
عليه “العربية.نت” قالت فيه �إن املر�شح
ال���س�ع��ودي ��س��وف ي��واج��ه مر�شحني ك�ب��ارا
م��ن ع��دة دول ،مب��ا يف ذل��ك وزي��ر التجارة
الدولية الربيطاين ال�سابق ،ليام فوك�س،
ك �م��ا ر� �ش �ح��ت م �� �ص��ر وك �ي �ن �ي��ا ون �ي �ج�يري��ا
وامل�ك���س�ي��ك وم��ول��دوف��ا وك��وري��ا اجلنوبية
م��ر� �ش �ح�ي�ن لأع� �ل ��ى م �ن �� �ص��ب يف م�ن�ظ�م��ة
التجارة العاملية.
ل �ك��ن “فورب�س” ت �ق��ول �إن “جتربة
ال�ت��وي�ج��ري ف��ري��دة م��ن ن��وع�ه��ا ،حيث ب��د�أ
حياته املهنية كطيار مقاتل يف �سالح اجلو
ال�سعودي ،ث��م ان�ضم �إىل ع��امل ال�شركات
كمدير تنفيذي م�صريف كبري ،حيث كان
الرئي�س التنفيذي لــ( )HSBCال�شرق
الأو�سط ،وقبل ذلك ،عمل �أي�ضاً يف “جيه
بي مورغان” ال�سعودية والبنك ال�سعودي
الربيطاين.
ويعمل التويجري حاليا م�ست�شاراً يف
ال��دي��وان امل�ل�ك��ي ال���س�ع��ودي ب��درج��ة وزي��ر،
وح�ت��ى وق��ت �سابق م��ن ال�ع��ام احل��ايل كان

وزير االقت�صاد والتخطيط يف ال�سعودية،
ح�ي��ث ك��ان م��ن ب�ين م���س��ؤول�ي��ات��ه الأخ��رى
الإ�� �ش ��راف ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ ر�ؤي� ��ة ال���س�ع��ودي��ة
.2030
وم� � � ��ن ب �ي ��ن اخل� � �ب� � ��رات وال� � �ت� � �ج � ��ارب
ال���س��اب�ق��ة ل�ل�ت��وي�ج��ري ال �ت��ي ت�ل�ف��ت �إل�ي�ه��ا
“فورب�س” ع���ض��وي�ت��ه يف جم�ل����س �إدارة
املركز ال�سعودي لل�شراكات اال�سرتاتيجية
الدولية ،وع�ضوية اللجنة العليا ل�ش�ؤون
امل� �ح ��روق ��ات ،وع �� �ض��و ال �ل �ج �ن��ة ال��وط �ن �ي��ة
للتحول الرقمي منذ ع��ام  ،2018وع�ضو
ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�ط��اق��ة ال��ذري��ة ،ورئ�ي����س
اللجنة الإ�شرافية على م�شاركة اململكة يف
“�إك�سبو  2020دبي” ،وجميعها منا�صب
دولية مهمة يف املجال االقت�صادي.
وت �ق��ول “فورب�س” �إن “التويجري
�أح ��د ��ص��ان�ع��ي ال���س�ي��ا��س��ات ال��رئ�ي���س�ي�ين يف
اململكة ويعمل كمدير للعديد من اللجان
الرئي�سية مب��ا يف ذل��ك الهيئة ال�سعودية
للبيانات وال��ذك��اء اال�صطناعي ،والهيئة
امل�ل�ك�ي��ة مل��دي�ن��ة ال��ري��ا���ض وال�ه�ي�ئ��ة امللكية
ملكة املكرمة واملقد�سات ،وامل��رك��ز الوطني
للخ�صخ�صة ،كما ت��ر�أ���س �سابقاً اجلانب
ال� ��� �س� �ع ��ودي يف م �ب��اح �ث��ات م ��ع �إ� �س �ب��ان �ي��ا
وال�ب�رت �غ��ال وب ��رون ��اي وال �ي��اب��ان وك��وري��ا
وماليزيا والنم�سا».
وم��ن ب�ين �أدواره ال��رئ�ي���س�ي��ة الأخ ��رى
داخ� � ��ل ال �� �س �ع ��ودي ��ة �أن� � ��ه ع �� �ض��و جم�ل����س
�إدارة ��ش��رك��ة �أرام� �ك ��و ،وه ��ي �أك�ب�ر �شركة
ن�ف��ط يف ال �ع��امل ،ك�م��ا �أن ��ه ع���ض��و اللجنة
اال� � �س �ت�رات � �ي � �ج � �ي� ��ة مل� �ج� �ل� �� ��س ال � �� � �ش � ��ؤون
االقت�صادية والإمنائية.

واشنطن تخصص  1.95مليار دوالر مقابل
 100مليون لقاح لكورونا قيد التطوير
دبي  -العربية

واف� �ق ��ت احل �ك��وم��ة الأم�ي�رك� �ي ��ة ع�ل��ى
تخ�صي�ص  1,95م�ل�ي��ار دوالر ل�ق��اء 100
مليون جرعة من لقاح �ضد كوفيد.19-
وي� �ع� �م ��ل حت ��ال ��ف � �ش��رك �ت��ي الأدوي� � � ��ة
الأمريكية العمالقة “فايزر” والأملانية
“بيونتيك” ،على تطوير اللقاح وفقا ملا

�أفادت به ال�شركة الأوروبية.،
وقالت بيونتيك يف بيان� ،إن الواليات
املتحدة لديها خيار �شراء “ 500مليون
جرعة �إ�ضافية».
و�أ�ضافت �أن “املواطنني الأمريكيني
�سيح�صلون على اللقاح جما ًنا مت�شياً مع
التزام حكومة الواليات املتحدة بتوفري
لقاحات كوفيد 19-جمانا».

عزوف عن المخاطرة في أسواق
العمالت ..فتش عن أميركا والصين
لندن  -رويرتز

لدى �أوان��دا يف نيويورك ”و�صل االجتاه
ال���ص�ع��ودي ل�ل�خ��ام ل�ن�ه��اي��ة ال�ط��ري��ق بعد
تقرير معهد ال �ب�ترول الأم��ري�ك��ي ال��ذي
�أظ�ه��ر زي ��ادة ح��ادة للمخزونات وحتذير

ال��رئ �ي ����س ت ��رام ��ب م ��ن اح �ت �م��ال ت�ف��اق��م
جائحة كورونا يف الواليات املتحدة“.
وت��اب��ع ”تلقت ت��وق �ع��ات ال�ط�ل��ب على
اخل��ام �ضربة م��زدوج��ة م��ن م��ا ق��د تكون

�أك�بر زي��ادة يف امل�خ��زون��ات منذ مايو �أي��ار
�إذا �أك��دت �إدارة معلومات الطاقة تقرير
�أم�س وت�صريحات ترامب املت�شائمة ب�ش�أن
الفريو�س“.

ت �ب ��ددت ��ش�ه�ي��ة امل �خ��اط��رة يف �أ� �س ��واق
العملة يف املعامالت املبكرة يف لندن ام�س
الأرب � �ع ��اء ،ح �ي��ث ع��و���ض ال � ��دوالر بع�ض
خ�سائره التي تكبدها �أم�س بعدما قالت
وزارة اخلارجية ال�صينية� ،إن ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة ط�ل�ب��ت م��ن ب�ك�ين يف  21ي��ول�ي��و
متوز �إغالق قن�صليتها يف هيو�ستون.
و�صعد ال ��دوالر فيما ت��راج��ع ال�ي��ورو
مم� ��ا ي �ع �ك ����س اجت � � ��اه “الإقبال ع �ل��ى
املخاطرة” يف الأرب��ع والع�شرين �ساعة
امل��ا��ض�ي��ة ب�ع��دم��ا ق��ال��ت وزارة اخل��ارج�ي��ة
ال���ص�ي�ن�ي��ة يف ح� ��وايل ال �� �س��اع��ة 07:30
بتوقيت غرينت�ش� ،إنها تلقت الإخطار
املفاجئ الذي ي�شكل ت�صعيدا يف التوتر
بني ال�صني والواليات املتحدة.
ون� ��ددت ب �ك�ين ب �ه��ذا ال� �ق ��رار وه ��ددت
بالرد.
وظ� � �ل � ��ت الأ� � � � �س� � � ��واق م � �ي� ��ال� ��ة ب� �ق ��وة
للمخاطرة �أثناء الليل بدعم من �آم��ال

ب���ش��أن ال�ت�ع��ايف االق�ت���ص��ادي حيث �سجل
ال � �ي ��ورو �أع� �ل ��ى م �� �س �ت��وى يف �� 18ش�ه��را
عند  1.1547دوالر بعدما اتفق زعماء
االحت � ��اد الأوروب � � ��ي ع �ل��ى خ �ط��ة حتفيز
�ضخمة يف منطقة اليورو.
لكن هذه التحركات انقلبت للنقي�ض
ب�ع��د ب�ي��ان ال���ص�ين وت��راج��ع ال �ي��ورو �إىل
 1.152دوالر ب �ح �ل��ول ال �� �س��اع��ة 0804
بتوقيت غرينت�ش.
وعو�ض م�ؤ�شر ال��دوالر ،ال��ذي �سجل
�أدنى م�ستوياته منذ مطلع مار�س م�ساء
�أم�س الثالثاء بفعل �آمال ب�ش�أن التعايف
االقت�صادي ،بع�ض خ�سائره مع تراجع
�شهية املخاطرة ام�س الأرب�ع��اء .و�صعد
� %0.2إىل  95.292وم��ا زال يتم تداوله
بالقرب من �أقل م�ستوى يف �أربعة �أ�شهر.
وت� � ��راج� � ��ع ال � � �ي� � ��وان يف امل � �ع ��ام �ل�ات
اخل��ارج �ي��ة وجت � ��اوز م �� �س �ت��وى ال���س�ب�ع��ة
يوانات مقابل الدوالر بعد جتدد التوتر
ب�ين وا�شنطن وب�ك�ين و�سجل يف �أح��دث
تداول له  7.0028يوان مقابل الدوالر.
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اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن( اخري )

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الحكام املادة (/68ب)من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة والتموين ان الهيئة العامة غري العادية
ل�شركة �شم�س خلدمات املطاعم واحلدائق امل�سجلة لدينا ك�شركة
ذ.م.م حتت الرقم ( )11052بتاريخ ( )2005/11/16قد قررت
باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ ( ) 2020/7/13املوافقة
باالجماع على تخفي�ض ر�أ�سمال ال�شركة من ( )500,000دينار
اردين لي�صبح ( )50,000دينار اردين
ويحق لكل من دائني ال�شركة االعرتا�ض خطيا على تخفي�ض
ر�أ�سمال ال�شركة لدى املراقب خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر
اخر اعالن .
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة (�/277أ) من قانون ال�شركات
رقم ( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة الن�صر للمخلالت ذ.م.م م�سجلة لدينا يف
�سجل ال�شركات ذات م�س�ؤولية حمدودة /حتت الرقم
( )46096بتاريخ ()2017/1/2
قد تقرر �شطبها من �سجل ال�شركات ذات امل�س�ؤولية
املحدودة بتاريخ ()2020/7/21
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200151164( :
ا�ستنادا لأحكام املادة (�/28أ) من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة ب�أن �شركة  :ب�أن ال�سيد /ال�سادة
كمال �سعيد م�صطفى ابراهيم
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة وجدي جبعي وكمال ابراهيم
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )112889بتاريخ
2015/11/24
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2020/7/22وقد قام
ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن
رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2020/7/22
وا�ستنادا لأحكام القانون ف��ان حكم ان�سحابه من ال�شركة ي�سري
اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية
*لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب�أرقام دائرة مراقبة ال�شركات التالية
من  ، 5600289 – 5600260ومركز االت�صال الرقم (، )5600270
اعتبارا من 2008-2-1
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ا�ستنادا لأحكام املادة (�/277أ) من قانون ال�شركات
رقم ( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب ��أن �شركة ال�شفافية املعتمدة لال�ست�شارات املالية
وال�ضريبيه ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل ال�شركات ذات
م�س�ؤولية حم��دودة /حتت الرقم ( )46847بتاريخ
()2017/3/2
قد تقرر �شطبها من �سجل ال�شركات ذات امل�س�ؤولية
املحدودة بتاريخ ()2020/7/20
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستناد ًا لأحكام املادة ( �/264أ ) من قانون ال�شركات
رق��م (  ) 22ل�سنة  1997وتعديالته ،يعلن مراقب
عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة ب�أن الهيئة
العامة ل�شركة مارينا للمقاوالت االن�شائية وامل�سجله
لدينا يف �سجل ال�شركات ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت
الرقم (  ) 38105بتاريخ  2014/9/15قد قررت
باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 2020/7/20
العدول عن ت�صفية ال�شركة .

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم
( )22ل�سنة  1997وتعديالته
�أرج���و م��ن دائ��ن��ي �شركة ال�سند لتكنولوجيا املعلومات
واال�ستثمار وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات م�ساهمة
خا�صة حمدودة حتت الرقم (  ) 433بتاريخ
( )2008/2/6
���ض��رورة تقدمي مطالباتهم جت��اه ال�شركة ���س��واء كانت
م�ستحقة الدفع ام ال  ،وذل��ك خالل �شهرين من تاريخه
للدائنني داخل اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :عبداهلل حممد رجاء املنا�صرة
عنوان امل�صفي  :اربد – ايدون – حي املا�صية
خلوي ( ) 0797147083
م�صفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200015155( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200174871( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200001505( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة (�/28أ) من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة ب�أن �شركة  :ب�أن ال�سيد /ال�سادة
اجمد ابراهيم فيا�ض ال�صاحب
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة فرج �شبيب و�شريكه
وامل�سجلة يف �سجل �شركات تو�صية ب�سيطة حتت الرقم ()3838
بتاريخ 1991/4/6
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2020/7/22وقد قام
ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن
رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2020/7/22
وا�ستنادا لأحكام القانون ف��ان حكم ان�سحابه من ال�شركة ي�سري
اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية

ا�ستنادا لأحكام املادة (�/28أ) من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة ب�أن �شركة  :ب�أن ال�سيد /ال�سادة حممد ح�سن علي خليل
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة حممد ح�سن خليل و�شريكه
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )120223بتاريخ
2019/11/4
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2020/7/22وقد قام
ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن
رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2020/7/22
وا�ستنادا لأحكام القانون ف��ان حكم ان�سحابه من ال�شركة ي�سري
اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية

ا�ستنادا لأحكام املادة (�/28أ) من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة ب�أن �شركة  :ب�أن ال�سيد /ال�سادة
علي ح�سن م�صطفى عبد القادر
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة علي عبد القادر و�شركاه
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )82392بتاريخ
2006/8/21
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ وقد قام ب�إبالغ �شريكه /
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن رغبته باالن�سحاب
باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2020/7/22
وا�ستنادا لأحكام القانون ف��ان حكم ان�سحابه من ال�شركة ي�سري
اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية

ا�ستنادا لأح��ك��ام امل��ادة (/254ب) من قانون ال�شركات رقم
( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف
وزارة ال�صناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة ال�سند
لتكنولوجيا املعلومات واال�ستثمار وامل�سجلة لدينا يف �سجل
ال�شركات م�ساهمة خا�صة حمدودة حتت الرقم ( )433بتاريخ
 2008/2/6قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ
 2020/7/21املوافقة على ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية
وتعيني ال�سيد عبداهلل حممد رجاء املنا�صرة م�صفيا لل�شركة،
وان عنوان امل�صفي هو :
اربد – ايدون – حي املا�صية  -هاتف 0797147083

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ا�ستنادا لأحكام املادة (�/277أ) من قانون ال�شركات
رقم ( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب��أن �شركة العني البي�ضاء للمقاوالت ذ.م.م م�سجلة
لدينا يف �سجل ال�شركات ذات م�س�ؤولية حمدودة /حتت
الرقم ( )40846بتاريخ ()2015/6/18
قد تقرر �شطبها من �سجل ال�شركات ذات امل�س�ؤولية
املحدودة بتاريخ ()2020/7/22
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

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

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200135562( :
ا�ستنادا لأحكام املادة (�/28أ) من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة ب�أن �شركة  :ب�أن ال�سيد /ال�سادة
رمزي خليل ابراهيم ال�شامي
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة حممود رحمه و�شريكه
وامل�سجلة يف �سجل �شركات تو�صية ب�سيطة حتت الرقم ()17436
بتاريخ 2013/8/18
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2020/7/7وقد قام
ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن
رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2020/7/9
وا�ستنادا لأحكام القانون ف��ان حكم ان�سحابه من ال�شركة ي�سري
اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية

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

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200009397( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة فاطمة �شحاده و�شريكتها وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن
حتت الرقم ( )55971بتاريخ  2000/5/7قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/7/22
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة فرا�س حممد ماجد حممود عالن
واحمد حمادة احمد ابو الهيجاء م�صفيا لل�شركة .
علما ب ��أن عنوان امل�صفي جبل عمان – �شارع املتنبي – ت:
0796386621
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200063070( :
ا�ستنادا لأحكام املادة (�/28أ) من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة ب�أن �شركة  :ب�أن ال�سيد /ال�سادة
هاين حممد علي القطي�شات
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة رائد وهاين القطي�شات
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )68068بتاريخ
2003/8/27
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2020/7/21وقد قام
ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن
رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2020/7/22
وا�ستنادا لأحكام القانون ف��ان حكم ان�سحابه من ال�شركة ي�سري
اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية
*لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب�أرقام دائرة مراقبة ال�شركات التالية من 5600289 – 5600260
 ،ومركز االت�صال الرقم ( ، )5600270اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200127107( :
ا�ستنادا لأحكام املادة (�/28أ) من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة ب�أن �شركة  :ب�أن ال�سيد /ال�سادة �سمري فا�ضل ر�شيد الطائي
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة جمال احل�سن و�شركاه
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )104722بتاريخ
2012/6/24
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2020/7/21وقد قام
ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن
رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2020/7/22
وا�ستنادا لأحكام القانون ف��ان حكم ان�سحابه من ال�شركة ي�سري
اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية
*لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب�أرقام دائرة مراقبة ال�شركات التالية من 5600289 – 5600260
 ،ومركز االت�صال الرقم ( ، )5600270اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

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

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

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مصفي شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة (/254ب) من قانون ال�شركات رقم
( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات
يف وزارة ال�صناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة
ال�صهوه لال�سكان والعقار وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�شركات
ذات م�س�ؤولية حم���دودة حت��ت ال��رق��م ( )9263بتاريخ
 2004/9/28قد ق��ررت باجتماعها غري العادي املنعقد
بتاريخ  2020/7/22املوافقة على ت�صفية ال�شركة
ت�صفية اختيارية وتعيني ال�سيد م�أمون جمعه حممود كرمي
م�صفيا لل�شركة ،وان عنوان امل�صفي هو :
ع��م��ان – اجل���اردن���ز – ع��م��ارة  – 131ط  - 2هاتف
0777100350

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم
( )22ل�سنة  1997وتعديالته
�أرج��و من دائني �شركة ال�صهوه لال�سكان والعقار ذ.م.م
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم
(  ) 9263بتاريخ ( )2004/9/28
���ض��رورة تقدمي مطالباتهم جت��اه ال�شركة ���س��واء كانت
م�ستحقة الدفع ام ال  ،وذل��ك خالل �شهرين من تاريخه
للدائنني داخل اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :مامون جمعه حممود كرمي
عنوان امل�صفي  :عمان – اجلاردنز – عمارة  – 131ط2
�ص.ب (  ) 2646الرمز الربيدي (  ) 11958تلفون
( ) 5532500
خلوي ( ) 0777100350
م�صفي ال�شركة

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )13من قانون ال�شركات رقم()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف
وزارة ال�صناعة والتجارة بان �شركة عبد القادر زيزان
و�شريكته وامل�سجلة يف �سجل �شركات تو�صية ب�سيطة حتت
الرقم ( )20609بتاريخ  2020/3/15تقدمت بطلب
لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :عبد القادر زيزان و�شريكته
�إىل �شركة  :عبد القادر زيزان و�شريكه
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على
االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اجراءات ت�صفية �شركة هنادي ابو حممد
و�شريكها
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 114225بتاريخ  2016/8/11اعتبارا من تاريخ
ن�شر هذا االعالن

ا�ستنادا لأحكام املادة (�/277أ) من قانون ال�شركات
رقم ( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب����أن ���ش��رك��ة نوك�سفيل ل��ت��ق��دمي ال��ط��ع��ام وال�����ش��راب
ذ.م.م م�سجلة ل��دي��ن��ا يف ���س��ج��ل ال�����ش��رك��ات ذات
م�س�ؤولية حم��دودة /حتت الرقم ( )52143بتاريخ
()2018/8/7
قد تقرر �شطبها من �سجل ال�شركات ذات امل�س�ؤولية
املحدودة بتاريخ ()2020/7/16

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )1/40من قانون ال�شركات رقم()22
ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اجراءات ت�صفية �شركة �سلوى قالنزي وخوله عبد
اللطيف
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم () 118705
بتاريخ  2018/9/5اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

يعلن لالطالع ان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء ناعور
قد قررت بقرارها رقم (  ) 78تاريخ  2020/2/25املوافقة على
ا�ستحداث �شارع �سعة  12م �ضمن القطعتني (  ) 10 / 9حو�ض
 3ما�سوح الو�سطي من ارا�ضي ما�سوح وذلك ح�سب املخططات
املرفقة .
ارجو معاليكم االيعاز ملن يلزم اليداع االعالن لالعرتا�ض ملدة
�شهر اعتبارا من تاريخ ن�شره باجلريدة الر�سمية وجريدتني
حمليتني .

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اجراءات ت�صفية �شركة عليا �ضيف اهلل
ابو عاقوله و�شركاءها
وامل�سجلة يف �سجل �شركات تو�صية ب�سيطة حتت الرقم
( ) 15686بتاريخ  2010/9/30اعتبارا من تاريخ ن�شر
هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اجراءات ت�صفية �شركة عي�سى اخمي�س
و�شركاه
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 92014بتاريخ  2008/8/25اعتبارا من تاريخ ن�شر
هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

متصرف لواء ناعور
رئيس اللجنة اللوائية
سطام املجالي

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

الدويل
اخلمي�س
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تأتي بسياق التماهي مع اإلجراءات األمريكية واإلسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني

ردود فعل غاضبة على شطب «غوغل وأبل» فلسطين من خرائطهما

بؤرة استيطانية جديدة فوق
أعلى جبل شمالي الضفة

االنباط  -وكاالت

�أث� ��ار ق �ي��ام �شركتي غ��وغ��ل و�أب� ��ل ب�شطب
ا��س��م فل�سطني م��ن خ��رائ�ط�ه�م��ا ،ردود فعلٍ
فل�سطينية ،غا�ضبة ومنددة باخلطوة.
وا� �س �ت �ن �ك��ر ن �� �ش �ط��اء وخم �ت �� �ص ��ون ت�ل��ك
اخل � �ط� ��وة ،واع� �ت�ب�روه ��ا مب �ث��اب��ة “التعدي
الوا�ضح على احلقوق الفل�سطينية ،وانحيازاً
م�ب��ا��ش��راً لإ�سرائيل” .وع � �دّوا �أ ّن �ه��ا ت ��أت��ي يف
�سياق “التماهي م��ع الإج� ��راءات الأمريكية
والإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ال �ت ��ي ت �� �س �ت �ه��دف ال ��وج ��ود
الفل�سطيني على الأر�ض”.
وطالبوا ال�شركتني بالرتاجع عن اخلطوة
واالع� �ت ��ذار ع�ن�ه��ا ،ك�م��ا �أك � ��دوا ع�ل��ى �أنّ تلك
ال �ق��رارات ،لن متحوا فل�سطني من الذاكرة
والعقول.
واخلمي�س املا�ضي ،ك�شف موقع “AS-
 ”Source Newsاخل��ا���ص ب��الأخ�ب��ار
ال�ع���س�ك��ري��ة يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط و�أم��ري �ك��ا
ورو�سيا ،عن قيام “غوغل” و”�أبل” ب�شطب
فل�سطني من خرائطهما .ومل ي�صدر تعقيب
من ال�شركتني ،حتى هذا الوقت ،للتعليق على
اخلطوة.
وي ��رى املخت�ص يف ال �� �ش ��أن التكنولوجي
والإعالم اجلديد� ،سائد ح�سونة� ،أنّ اخلطوة
“مق�صودة” م ��ن ال �� �ش��رك �ت�ين ،وال ميكن
االعتبار �أ ّنها ت�أتي يف �سياق “اخلط�أ الفني،
خا�صة و�أ ّنهما ما زالتا تلتزمان ال�صمت جتاه
ّ
الق�ضية ح� ّت��ى ه��ذا ال��وق��ت ،ومل ي�صدر �أيّ
تعقيبٍ عنهما” .ويذكر �أنّ القراءة الأف�ضل
مل��ا ح���ص��ل ،تتلخ�ص يف �أنّ “غوغل و�أبل”،
لديهما رغبة يف تقييد املحتوى الفل�سطيني،
وي �� �س �ي �ع��ان ل �ل �ح��د م� ��ن و� � �ص� ��ول ال �ب �ي��ان��ات
واملعلومات املن�شورة على م��واق��ع الإن�ترن��ت
ومن�صات ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ،واخل��ا���ص
بفل�سطني.
و�أ� �ش��ار �إىل �أنّ ال�شركتني تعلمان ج�ي��داً،
مكان فل�سطني على اخلارطة ،وهو ثابت يف
معظم ال�سنوات املا�ضية“ ،وما ح�صل ي�أتي يف
�سياق عملية تهويد وتعد على احلقوق ،تعمل
عليها ج�ه��ات �أمريكية خمتلفة ،لتنفيذ ما
يتعلق ب�صفقة القرن” .وتابع“ :البحث عن
فل�سطني يف حمركات البحث الأمريكية� ،صار
يحتاج بحثاً عن الأماكن املجاورة ،وهذا �أمر
خطري� ،سي�ساهم كثرياً يف احلد من احلمالت

االنباط  -وكاالت

الإلكرتونية الداعمة للق�ضية الفل�سطينية”.
ودع� ��ا اجل �ه��ات ال��ر��س�م�ي��ة الفل�سطينية
اخلا�صة التي تهتم بالإنرتنت� ،إىل
وال�شركات
ّ
مرا�سلة ال�شركتني ،لال�ستي�ضاح منهما حول
الأمر ،ولبيان املوقف الفل�سطيني من اخلطوة
“املرفو�ضة” ،والتي متثل تعدياً وا�ضحاً على
احل��ق يف ال�ت��واج��د يف الف�ضاء الإل �ك�تروين.
ولفت �إىل �ضرورة حترك امل�ستوى ال�سيا�سي
الفل�سطيني ،املتواجد يف مقر الأمم املتحدة،
وتقدمي اعرتا�ض لديها ،ب�صفة �أنّ فل�سطني
ع�ضو يف الهيئة الأمم�ي��ة ،ومعرتف بها من
حوايل ثلثي الدول الأع�ضاء.
وبينّ �أنّ عدم التعامل بجدية مع الأمر �أو
اال�ستخفاف به� ،سيفتح الطريق �أمام خطوات
ج��دي��دة ق��د تقوم بها ال�شركتني م�ستقب ً
ال،
منبهاً �إىل �أنّ اخلطوة “حماولة لتغيري الر�أي
العاملي حول الق�ضايا الوطنية الفل�سطينية
و�أهمها الالجئني”.
وه��ذه لي�ست امل��رة الأوىل ،التي يثار فيها
ج��دل ح��ول غ��وغ��ل وال �ت��واج��د الفل�سطيني
على خرائطها ،ففي عام � ،2011أقدمت على
ذات الأمر ،ووقتذاك ظهرت الكثري من ردود
الفعل الغا�ضبة جتاه اخلطوة.
ويف ذلك الوقت� ،أقرت ال�شركة على ل�سان

متحدثة با�سمها ،باحلادثة ،وقالت“ :مل يكن
هناك قط عالمة فل�سطني على خرائطنا،
ول�ك��ن اكت�شفنا خ�ط��أً �أزال ت�سميات ال�ضفة
الغربية وق�ط��اع غ��زة ،ون�ح��ن نعمل ب�سرعة
لت�صحيحه”.
ويف  ،2016عادت ال�شركة م ّرة �أخرى ،لذات
اخل�ط��وة ،وقامت ب�إخفاء ا�سم فل�سطني عن
خرائطها ،ورافق ذلك موجة ردود فعل دعت
“غوغل” الحرتام احلقوق الفل�سطينية.
وي �ل �ف��ت امل �خ �ت ����ص يف الإع �ل ��ام اجل��دي��د،
حم �م��ود �أب ��و غ��و���ش� ،إىل �أنّ ا��س�ت�م��رار تلك
اخلطوات ،على مدار �سنوات ال ميكن اعتباره
��س��وى �أ ّن ��ه “متاه م��ع اخل �ط��وات الأمريكية
والإ�سرائيلية ،ال �سيما و�أ ّن ��ه يرتافق يف ك ّل
م� � ّرة م��ع خ �ط��وات ع�ل��ى الأر�� ��ض ل�ه��ا عالقة
باال�ستيطان” .ويعقّب“ :يجب علينا التعامل
م��ع الأم��ر ّ
بكل ج��دي��ة ،وت�صعيد احلمالت
الداعية ال�ستنكار ذلك ،ولتكثيف الدعوات
ال �ت��ي ت��دع��و مل �ق��اط �ع��ة غ��وغ��ل و�أب� � ��ل ،لأنّ
احلقوق الفل�سطينية� ،إذا ما غابت ب�صمت
ع��ن الف�ضاء الإل� �ك�ت�روين� ،سيكون الأم��ر
خطرياً للغاية”.
من جانبه� ،أع��رب املتحدث با�سم حركة
حما�س ،عن خ�شيته من �أن يكون الإج��راء

ج��زءا م��ن خطة �صفقة ال�ق��رن امل��زع��وم��ة.
وقال �إن �شطب دولة فل�سطني من اخلرائط
الدولية “�سي�شجع االحتالل على موا�صلة
انتهاكه للقوانني وال �ق ��رارات الدولية”.
و�أردف“ :هذا ال�سلوك خمالف للقوانني
والقرارات الدولية والإن�سانية”.
بدورها� ،أدانت حركة اجلهاد الإ�سالمي،
الإجراء ،واعتربته مبثابة “تعدٍ على احلق
والعدالة وانحياز لالحتالل والعن�صرية
ال�صهيونية” .ولفتت �أن “هذا الإجراء هو
حماولة يائ�سة لن تغري من احلقيقة �شيئاً،
ففل�سطني يف وع��ي ال�شعوب والأمم باقية
متجذرة لن متحى ب�إجراء باطل منافق”.
واجل � �م � �ع� ��ة� � � ،ص ��رح وزي � � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة
الفل�سطيني ريا�ض املالكي ،ب�أن بالده تبحث
الإج � � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ل �ل��رد ع�ل��ى خطوة
“غوغل” و”�أبل”.
ويف ت���ص��ري�ح��ات ق��ال وزي ��ر االت���ص��االت
وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات �إ��س�ح��ق � �س��در� ،إن
“الوزارة تبحث �إمكانية اعتماد حمركات
بحث بديلة عن غوغل ،رداً على قرار �شطب
دول ��ة فل�سطني ع��ن اخلرائط” .و�أ� �ض��اف
“الإجراء دل �ي��ل ع�ل��ى االن �ح �ي��از الأع �م��ى
لالحتالل الإ�سرائيلي”.

«تل ابيب» تخشى رد فعل حزب اهلل على استشهاد احد عناصره

حذر شديد يخيم على الحدود اللبنانية اإلسرائيلية
املتحدة العاملة بجنوب لبنان (يونيفيل)
م��ن �أع�م��ال ال��دوري��ة وامل��راق�ب��ة على “اخلط
الأزرق».
وم�ساء االثنني� ،أعلنت �سوريا �أن دفاعها
اجل��وي ت�صدى ل�صواريخ �أطلقها الطريان
الإ�سرائيلي باجتاه جنوب دم�شق ،ما ت�سبب يف
�إ�صابة �سبعة جنود بجروح فيما قال املر�صد
ال�سوري حلقوق االن�سان ،ان الق�صف اجلوي
الإ��س��رائ�ي�ل��ي ط��ال م��واق��ع ل�ل�ق��وات ال�سورية
وملي�شيات ايرانية.

االنباط  -وكاالت

� �س��ادت ح��ال��ة م��ن احل� ��ذر ال���ش��دي��د ام�س
الأرب� � �ع � ��اء ،ع �ل��ى ج��ان �ب��ي اخل� ��ط احل � ��دودي
الفا�صل بني لبنان و”ا�سرائيل” املمتد من
حمور “ر�أ�س الناقورة” غربا وحتى مرتفعات
“جبل ال�شيخ” � �ش��رق��ا ،ب�ح���س��ب م���ص��ادر
ع�سكرية و�أمنية لبنانية.
و�أ�شارت امل�صادر� ،إىل �أن حالة احلذر هذه
ت�أتي على خلفية نعي ح��زب اهلل اللبناين يف
بيان الثالثاء �أحد عنا�صره ويدعى علي كامل

حم���س��ن ،ال ��ذي ع ��اود احل ��زب وف��ق �صحيفة
(الأخ� �ب ��ار) ال�ب�يروت�ي��ة ال �� �ص��ادرة ام ����س �إىل
الإعالن �أنه “ا�ست�شهد يف الغارة الإ�سرائيلية
على موقع قرب مطار دم�شق” ليل االثنني-
الثالثاء املا�ضي.
وذك��رت امل�صادر و�شهود عيان يف املنطقة
احل��دودي��ة� ،أن جي�ش االح�ت�لال اال�سرائيلي
اتخذ �سل�سلة تدابري وقائية على طول اخلط
احلدودي مع لبنان وعمل على تخفيف حركة
دوري��ات��ه عند “اخلط الأزرق” الفا�صل بني
لبنان و”�إ�سرائيل”.

ب � � � � � � ��دوره ،ك � �ث� ��ف ال� � � �ط� �ي ��ران احل� ��رب� ��ي
واال��س�ت�ط�لاع��ي اال��س��رائ�ي�ل��ي خ�ل�ال �ساعات
ام�س من خروقاته للأجواء اللبنانية ،وفق
امل�صادر .وحلقت طائرات ا�ستطالع دون طيار
يف �أج��واء �شرق وغرب اجلنوب اللبناين على
م��دى �أك�ث�ر م��ن �ساعتني كما �سجل حتليق
للطريان احل��رب��ي يف �أج ��واء مناطق جنوب
و�شرق لبنان.
و�أكد مواطنون لبنانيون من �أهايل القرى
املتاخمة للخط احلدودي �أن اجلي�ش اللبناين
كثف من حركة دورياته ،كما زادت قوات الأمم

ومنذ ان��دالع احل��رب يف �سوريا عام ،2011
�شنت “�إ�سرائيل” م��راراً غ��ارات على مواقع
للجي�ش ال�سوري وما ت�صفه ب�أهداف لإيران
وحزب اهلل يف �سوريا.
وهدد �أمني عام حزب اهلل ح�سن ن�صر اهلل
يف وقت �سابق من ال�صيف املا�ضي ،ب�أن احلزب
“�سريد على كل اغتيال يتعر�ض له مقاوم من
حزب اهلل يف لبنان �أو خارجه».
ويبلغ ط��ول اخل��ط احل ��دودي ب�ين لبنان
و”ا�سرائيل” حوايل  120كيلومرتا ،وي�شهد
بني فرتة و�أخ��رى حاالت من التوتر وتبادل
اال�ستنفار بني اجلي�شني اللبناين واال�سرائيلي
وال �ت��ي ت�ع�م��ل ق �ي��ادة ق ��وات ال�ي��ون�ي�ف�ي��ل على
احتوائها واحلفاظ على الهدوء يف املنطقة.

�أق��ام��ت جمموعة م��ن امل�ستوطنني ب ��ؤرة
ا�ستيطانية على جبل عيبال ،املطل على مدينة
نابل�س من اجلهة ال�شمالية ،والذي يع ّد �أعلى
جبال �شمايل ال�ضفة الغربية املحتلة.
وذك ��رت �صحيفة “ه�آرت�س” ال�ع�بري��ة�أن
جمموعة م��ن امل�ستوطنني و�ضعوا كرفانات
�أعلى اجلهة ال�شمالية للجبل من جهة بلدة
ع�صرية ال�شمالية ،ومت��رك��زوا ف��وق �أرا��ض��ي
قريبة من املوقع الع�سكري املقام على �سفحه.
وقالت �إن امل�ستوطنني متركزوا يف البداية فوق

�أرا�ضي تعود ملكيتها لفل�سطينيني من بلدة
أرا�ض
ع�صرية ليقوموا باالنتقال الح ًقا �إىل “� ٍ
م�شاع” ،كان جي�ش االحتالل و�ضع يده عليها.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن ال�ب��ؤرة امل��ذك��ورة مقامة على
منطقة “معدة للت�سليم للفل�سطينيني يف
�إط��ار خطة الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب
ل�ضم امل�ستوطنات».
وي �ع��د ج�ب��ل ع�ي�ب��ال �أع �ل��ى ج �ب��ال �شمايل
ال�ضفة ،ويرتفع  920م ً
رتا عن �سطح البحر،
ويتواجد عليه موقع ع�سكري مزود مبحطات
�إن � ��ذار م��ن ال �� �ص��واري��خ ،م �ق��ام م�ن��ذ ع���ش��رات
ال�سنني.

 130يوما على عزل األسير خرواط

االنباط  -وكاالت

قالت هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين
�إن �سلطات االحتالل توا�صل عزل الأ�سري
حممد عمر خرواط منذ ( )130يوما.
وب�ي�ن��ت ام ����سّ � ،أن ��س�ل�ط��ات االح �ت�لال
توا�صل عزل الأ�سري خرواط بعد نقله من
�سجن رمي��ون نهاية �أذار املن�صرم ،حيث
نقل وع��زل يف �سجن “�أيلون – الرملة”،
ث ��م مت ن �ق �ل��ه اىل ع� ��زل � �س �ج��ن جم �ي��دو
بظروف �صعبة وقا�سية ومقلقة.
و�أو�� �ض� �ح ��ت �أن خ � ��رواط م ��ن م��دي�ن��ة
بال�سجن امل ��ؤب��د لأرب��ع
اخل�ل�ي��ل ،حم�ك��وم ّ
مرات ،وهو معتقل منذ عام .2002
و�أف ��ادت �أن �سيا�سة ال�ع��زل تعترب �أح��د

�أق�سى �أنواع العقوبات التي متار�سها �إدارة
ال���س�ج��ون الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ب�ح��ق املعتقلني
الفل�سطينيني؛ حيث يتم احتجاز املعتقل
لفرتات طويلة ،ب�شكل منفرد ،يف زنزانة
معتمة �ضيقة قذرة ومت�سخة ،تنبعث من
جدرانها الرطوبة والعفونة على الدوام؛
وف�ي�ه��ا ح �م��ام �أر� �ض ��ي ق� ��دمي ،ت �خ��رج من
فتحته اجل ��رذان وال �ق��وار���ض؛ م��ا ي�سبب
م�ضاعفات �صحية ونف�سية خطرية على
املعتقل ،وت�ه��دف �سيا�سة ال�ع��زل لفرتات
ط��وي �ل��ة �إىل حم� � ��اوالت �إذالل امل�ع�ت�ق��ل،
وت�صفيته ج�سدياً ونف�سياً ،وخالل الأعوام
الأخرية ازدادت هذه ال�سيا�سة ،وباتت نهجاً
منظماً متار�سه �إدارة ال�سجون الإ�سرائيلية
بحق ع�شرات املعتقلني.

بيلوسي :كوفيد 19 -هو
«فيروس ترامب»
االنباط  -وكاالت

ات� �ه� �م ��ت رئ� �ي� ��� �س ��ة جم �ل �� ��س ال � �ن� ��واب
الأم��ري�ك��ي نان�سي بيلو�سي ،م��رة �أخ��رى
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،بخلق
ح��ال��ة �أزم ��ة يف ال �ب�ل�اد ،م��ع ان�ت���ش��ار وب��اء
كوفيد.19-
وقالت لقناة “�سي �إن �إن” التلفزيونية:
“�إن التعليقات التي �أدىل بها الرئي�س
تظهر �أن��ه �أدرك الأخ�ط��اء التي ارتكبها،
لقد ارت ��دى كمامة واع�ت�رف ب ��أن الأم��ر
لي�س خدعة ،بل وب��اء �سيزداد �سوءا قبل
التح�سن ،ب�سبب تقاع�سه” .و�أ��ض��اف��ت:
“بات وا�ضحا� ،أن هذا هوفريو�سترامب».
و�أع��رب��ت ع��ن اع�ت�ق��اده��ا ،ب��أن��ه ل��و حث

ت��رام��ب ال�ن��ا���س ق�ب��ل ب�ضعة �أ��ش�ه��ر ،على
ارت��داء الكمامات الواقية واحلفاظ على
ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي ،ال�ستمع ك�ث�يرون
لن�صيحته وح��ذو ح��ذوه .و�أ��ش��ارت �إىل �أن
�آالف الأمريكيني لقوا حتفهم ،ب�سبب رد
فعل الرئي�س اخلاطئ على كوفيد.19-
وق��ال��ت“ :نقرتب م��ن �أرب�ع��ة ماليني
م�صاب بهذا الفريو�س ،وع��دد كبري من
الوفيات  -حوايل � 140ألف� .إذا كان ارتداء
الكمامة مهما الآن ،فكان م��ن الأف�ضل
ارتدا�ؤها يف �شهر مار�س ،بد ًال من القول،
�إننا �سنتمكن جميعا مع حلول �أبريل من
الذهاب �إىل الكنائ�س )...( .دعونا ن�أمل
�أن الرئي�س اق�ترب من فهم حقيقة هذا
الوباء� ،إنه فريو�س ترامب»

محمد الفي ..موعد مع الشهادة دفاعا عن «االقصى»
االنباط  -وكاالت
“�أُخرج من بيتك وك�أنك على موعد مع
ال�شهادة ف�إنهم زرع��وا املوت يف كل مكان”..
كانت هذه �آخر العبارات التي كتبها ال�شهيد
حممد اليف ،من بلدة �أبو دي�س �شرق القد�س
امل�ح�ت�ل��ة ،ع�ل��ى �صفحته يف “الفي�سبوك”،
قبل �أن يرتقي بر�صا�ص جي�ش االحتالل،
خالل مواجهات يف بلدته التي هبت ن�صر ًة
للم�سجد الأق�صى.
قبل يوم واحد فقط من ا�ست�شهاد حممد،
كان قد �شارك يف حفل لتكرمي الناجحني يف
امتحانات الثانوية العامة ،نظمه نادي �أبو
دي�س.
«قبل التكرمي توجه حممد �إىل احلالق

وا� � �ش �ت�رى م�ل�اب ����س ج� ��دي� ��دة ،ا� �س �ت �ع ��داداً
لالحتفال ،ولكن ك�أنه ي�ستعد لتكرمي �أكرب
من الثانوية العامة ،وهي ال�شهادة” ،تقول
عائلته.
يقول وال ��ده ،حممد ح�صل على معدل
 %86يف امتحانات الثانوية ال�ع��ام��ة ،وك��ان
تقدم بطلب ت�سجيل يف الكلية الع�سكرية،
وبعد �ساعات من ا�ست�شهاده ات�صلت الكلية
بالعائلة و�أخربتها بقبول طلبه.
وعن اللحظات التي �سبقت �شهادته ،يقول
اليف :كانت القد�س املحتلة ،ت�شهد يف تلك
الأي ��ام“ ،هبة البوابات” ،رف�ضاً للبوابات
الإلكرتونية التي ح��اول االحتالل فر�ضها
على مداخل الأق�صى ،وك��ان هناك دع��وات
يف �أب ��و دي ����س ،مل���س�يرة ب�ع��د ��ص�لاة اجلمعة،

ن�صرة للأق�صى .وي�ضيف :حممد �شارك
يف امل�سرية ثم يف املواجهات التي اندلعت مع
قوات االحتالل ،و�أ�صابته ر�صا�صة ب�صدره،
ونقلناه �إىل رام اهلل ،قبل �أن يرتقي �شهيداً،
مع �شابني �آخرين ارتقيا يومها يف القد�س
دفاعاً عن الأق�صى.
وي�ت��ذك��ر وال ��د حم�م��د ،ك�ي��ف ك��ان دائ�م�اً
ما ي��ردد �أم��ام العائلة ،عندما كانت تطالبه
ببذل جهد �أك�بر يف ال��درا��س��ة�“ :أنا ببحث
ع��ن ال���ش�ه��ادة م����ش ع��ن ��ش�ه��ادة م��در��س�ي��ة».
ورغ��م ذل��ك ح�صل حممد على معدل عال
يف الثانوية العامة ،وك��ان يخطط لإكمال
درا�سته يف اجلامعة ،قبل �أن يخطفه ر�صا�ص
جي�ش االح �ت�لال ،م��ن ح��ب وال��دي��ه وحنان
العائلة.

«يف املعركة عندما ت�صبح جاهزاً للموت،
اع�ل��م �أن��ك ق��وة ال ميكن ك�سرها” ،ه��ذا ما
كتبه حممد على “الفي�سبوك” ،قبل �أي��ام
ف�ق��ط م��ن ال �� �ش �ه��ادة ،ويف امل��واج �ه��ات التي
��ش�ه��دت ا��س�ت���ش�ه��اده ،ك��ان ي�ت�ق��دم ال�صفوف
ويواجه جنود االحتالل بكل �شجاعة وجر�أة،
كما ت�ؤكد العائلة .ويف من�شورات �أخرى ،كان
ق��د كتب “علموا �أوالدك� ��م �أن امل�شي جنب
احليط ذل ولي�س �أم ��ان ،وعلموهم �أن من
علمني حرفاً �صرت له حمباً ولي�س عبداً،
فل�سنا عبيداً �إال ملن خلقنا».
ت ��روي ال�ع��ائ�ل��ة� ،أن حم�م��د ت ��أث��ر بكثري
من ال�شهداء الذين �سبقوه ،بينهم ال�شهيد
“�أحمد �سناكرة” من خميم بالطة ،ويف
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التنسيق الفتحاوي ــ الحمساوي :مصالحة
مصغرة أم اضطرار المواجهة؟

االنباط  -وكاالت

يف خ��ط��وة تالية للقاء ال���ذي جمع ال��ق��ي��ادي�ين يف «حما�س»
و«فتح»� ،صالح العاروري وجربيل الرجوب ،قبل �أ�سابيع� ،أُعلن
عن �إقامة مهرجان م�شرتك بني احلركتني يف غزة حتت عنوان
«مواجهة خطة ال�ضم الإ�سرائيلية» لل�ضفة الغربية املحتلة ،لكن
من دون �إجابة �أي منهما عن م�صري امل�صاحلة التي مل يذكرا

تفا�صيل عنها ،وهو ما يجعلها تبدو غري ذات �صلة ،خا�صة �أن
م�س� يَ
ؤول متابعة «امل�صاحلة» يف «فتح» و«حما�س» ،عزام الأحمد
ومو�سى �أبو مرزوق ،لي�سا من يديرا التوا�صل حالياً.
تقول م�صادر فل�سطينية ب���أن املتفق عليه حالياً ه��و «ع��دد
من الفعاليات التي ت�ؤكد وحدة املوقف الفل�سطيني يف مواجهة
خمطط �ضم ال�ضفة ،و�إظهار املوقف الفل�سطيني واح��داً» ،من

دون حديث عن خطوات فعلية لإنهاء االنق�سام امل�ستمر منذ �أكرث
من  13عاماً.
على ر�أ���س ه��ذه الفعاليات مهرجان مركزي كبري يف قطاع
غ���زة� ،إ���ض��اف��ة �إىل م���ؤمت��رات وم�����س�يرات الح��ق��ة ،وذل���ك يف ظل
تفاهم على الظهور مبوقف موحد هو مطلب االحتاد الأوروبي
من ال�سلطة ،كي ميكن لالحتاد �أخذ موقف «�أكرث �صرامة �ضد
املخططات الأمريكية والإ�سرائيلية التي حتاول فر�ض وقائع
جديدة على الأر�ض» ،ت�ضيف امل�صادر.
لذلك ،تبع الر�سائل الأوروبية �إىل ال�سلطة تقارب للأخرية
مع «حما�س» ،فيما قال �أمني ال�سر لـ«اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير»� ،صائب عريقات� ،إن االنق�سام ميثل للأمريكيني
والإ�سرائيليني «ثغرة لتنفيذ خمططاتهم».
يف هذا ال�سياق ،عُقد يف غزة اجتماع ح�ضره عن «حما�س» وفد
قيادي برئا�سة ع�ضو املكتب ال�سيا�سي خليل احلية ،ووفد �آخر عن
«فتح» برئا�سة «ع�ضو اللجنة املركزية» �أحمد حل�س .ومن املقرر
�أن يخطب يف «مهرجان غزة» امل�شرتك الرئي�س حممود عبا�س،
ورئي�س املكتب ال�سيا�سي لـ«حما�س» �إ�سماعيل هنية ،يف حني �أن
م�صادر حم�ساوية قالت �إن احلركة ت�سعى �إىل تطوير االتفاق مع
«فتح» ليكون على برنامج �سيا�سي م�شرتك ملواجهة املخططات
الأمريكية والإ�سرائيلية.
كذلك قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي لـ«حما�س» ح�سام ب��دران،
�إن «املهرجان �سي� ّؤ�س�س ملرحلة وفاق بني احلركتني ...منظمة
التحرير ما زالت قادرة على ا�ستيعاب �أحزاب جديدة».

شرطة االحتالل تقمع المحتجين ضد نتنياهو على طريقة «فلويد»
االنباط  -وكاالت

اظهرت �صور قيام ال�شرطة الإ�سرائيلية با�ستخدام الأ�ساليب
ذاتها التي ت�ستخدمها ال�شرطة الأمريكية بحق املتظاهرين،
ومنها اجلثو على عنق املتظاهرين؛ وهي الطريقة ذاتها التي
�أدت �إىل مقتل الأمريكي جورج فلويد.
تظاهر �آالف الإ�سرائيليني ،م�ساء الثالثاء ،يف القد�س املحتلة
�ضد رئي�س ال����وزراء بنيامني نتنياهو املتهم يف ق�ضايا ف�ساد،
مطالبنيبا�ستقالته.
و�شهدت التظاهرات �أمام مقر رئي�س الوزراء ،ومبنى الكني�ست
مواجهات مع ال�شرطة الإ�سرائيلية ،التي ا�ستخدمت العنف يف
تفريق املتظاهرين ،و ُن�شرت �صو ٌر تظهر و�ضع �أف��راد ال�شرطة
الإ�سرائيلية �أرجلهم على �أعناق املتظاهرين ،بالطريقة ذاتها
التي ا�ستخدمتها ال�شرطة الأمريكية قبل �أ�شهر وت�سببت مبقتل
الأمريكي من �أ�صل �أفريقي جورج فلويد.
ك��م��ا تظهر ال�����ص��ور ال��ت��ي ن�شرتها �صحيفة “الغارديان”
الربيطانية �أي�ضاً قيام عنا�صر ال�شرطة ب�ضرب املتظاهرين
واعتقال بع�ضهم ،وا�ستخدام خراطيم املياه لتفريقهم.
ورف��ع املتظاهرون الفتات كتب عليها “ف�ساد نتنياهو يثري
ا�شمئزازنا” و”نتنياهو ،ا�ستقل» .كما يعرت�ضوا على “قانون
االعتماد” ،وهو قانون مينح احلكومة �صالحية اتخاذ القرارات
املتعلقة مبكافحة كورونا دون الرجوع �إىل الربملان.
ومن بني املنظمات امل�شاركة يف املظاهرة“ :احتجاج الرايات
ال�سود ،تظاهرة مليونية ،كرامي من�سرت ومنظمة املطاعم وجلنة
العمل يف انتاج االحتفاالت واملنا�سبات».

وكانت منظمة “�أمن�ستي” �أعادت ن�شر مقالة ن�شرت يف عام
 2016تتحدث عن قيام �شرطة بالتيمور الأمريكية بتدريبات
خا�صة بال�سيطرة على احل�شود وا�ستخدام القوة مع ال�شرطة
الإ�سرائيلية ،وذل��ك تزامناً مع التظاهرات �ضد العن�صرية يف
الواليات املتحدة بعد مقتل فلويد.
و�أفادت املعلومات التي ن�شرتها “�أمن�ستي” �إىل �أن م�س�ؤولني

يف بالتيمور �إىل جانب مئات من عنا�صر ال�شرطة من فلوريدا
ونيوجري�سي وبن�سلفانيا وكاليفورنيا و�أري���زون���ا وكونيتيكت
ون���ي���وي���ورك وم��ا���س��ات�����ش��و���س��ت�����س ون������ورث ك��ارول��ي��ن��ا وج��ورج��ي��ا
ووا�شنطن� ،سافروا �إىل الأرا���ض��ي الفل�سطينية املحتلة لتلقي
التدريبات على يد ال�شرطة الإ�سرائيلية ،و�أن �آالفاً �آخرين تلقوا
تدريبات من م�س�ؤولني �إ�سرائيليني يف الواليات املتحدة.

االسيران كمال ومحمد ...الشهادة
بالسرطان او االضراب المفتوح

االنباط  -وكاالت

يف منطقة ما من مدينة نابل�س نهاية
الت�سعينيات ،مل يرق للع�شريني كمال �أبو
وع��ر م�شاهدة فتاة تتعر�ض مل�ضايقة من
جم��ن��د �إ���س��رائ��ي��ل��ي ،ح�ين ام��ت�����ش��ق ر�شا�شه
و�أردى املجند قتيال ،بعد �أع��وام على عودة
كمال و�أ�سرته من الكويت.
بهذه الق�صة ،يُعيد �أه��ل بلدة قباطية
جنوب جنني تداول �سرية ابنهم الأوىل يف
العمليات الفدائية ،ورغم ت�شكيك بع�ضهم
بد ّقة ال�سردية� ،إال �أنها �سرية ت�ستفيق ،يف
وقتٍ يرقد كمال فيه على �أ�س ّرة م�ست�شفى
بو�ضع �صحي خطري ،مُ�صاباً
�سجن الرملةٍ ،
بال�سرطان و”كورونا».
ويف م�شهد موا ٍز داخل العزل الإنفرادي
يف معتقل “�أوهليكدار”  ،يخو�ض حممد
�أب����و ال���� ُرب �إ����ض���راب���اً م��ف��ت��وح��اً ع��ن الطعام
ُن�صر ًة لكمال ،م�شع ً
ال ذاك��رة قباطية قبل
 17عاماً ،يف  25كانون الثاين ،حني حو�صر
الإث���ن���ان داخ���ل م��ن��زل ب��ال��ب��ل��دة� ،أحاطتهم
ق��وات “امل�ستعربني” مبركبات تنادي عرب
مكربات ال�صوت ،وطائرة ع�سكرية متهلم
دقيقتني لت�سليم نف�سهما قبل الق�صف.
ي��ت��ذ ّك��ر �أب����و حم��م��د ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل ك���أن��ه��ا
ح�صلت ب��الأم�����س ،بعد ا�شتباك م�س ّلح دام
ل�����س��اع��ات ن��ف��ذت خ�لال��ه��ا ال��ذخ��ائ��ر ،ينقل

احلوار الذي دار بني جنله ورفيقه كمال يف
تلك اللحظة ،حني �أخذ كمال يُقنع حممد
�أن ي�س ّلم نف�سه كونه وحيد والديه� ،إال �أن
حممد رف�ض ور ّد “�إما �أن �أ�ست�شهد معك� ،أو
�أحيا معك ،ال حياة بدونك” فرتاجع كمال
عن قراره ،و�آثر اخلروج برفقة حممد.
مل يعرتف �أي منهم خ�لال التحقيق،
وك��ان��ا ح�ين ي��دخ�لا “حماكم” االح��ت�لال
ويطرق “القا�ضي ال�ضابط”  -كما ي�صفه
�أب��و حممد – على ط��اول��ة املحكمة ليقف
احل�����ض��ور ،ك��ان��ا يبقيان جال�سني �سخرية
من امل�شهد .وحوكم كمال بعد � 10أ�شهربـ
 6م�ؤبدات و 50عاماً بتهمة قتل جمموعة
�ضباط وم�ستوطنني ،يف حني ُحكم حممد
ب���ـ  33ع���ام���اً ب��ت��ه��م��ة �إ����ص���اب���ة ال��ع��دي��د من
ال�صهاينة.
ب��ع��د اك��ت�����ش��اف �إ���ص��اب��ة ك��م��ال ب�سرطان
احللق العام املا�ضي ،خ�ضع لنحو خم�سني
جل�سة �أ�شعة يف م�ست�شفى رمبام بحيفا ،كان
خاللها ينق ُل وه��و مُك ّبل اليدين ومُث ّبت
ال��ق��دم�ين بال�سرير ،وف��وق��ه ث�لاث��ة بنادق
مُ�ص ّوبة عليه بعد ك��ل جل�سة �أ���ش��ع��ة .كان
حممد يحرتق على رفيقه يف ذلك الوقت
ويطالب �إدارة ال�سجون بنقله �إىل ق�سمه
ليقوم برعايته ،ولكن دون جدوى.
من عا�شرهما يف ال ْأ�سر وخارجه ي�شهد

لهما ب�صفات م�شرتكة ،يقول الأ�سري املحرر
ثامر �سباعنة  -من قباطية “ -كانا مث ً
ال يف
الأخالق والوحدة و ُن�صرة املظلوم دوماً ،مل
يرتكا �أي حِ راك للأ�سرى �إال وانخرطا فيه،
متفانيان يف ال�شجاعة واالنتماء ،وبالرغم
من ال�صفات امل�شرتكة� ،إال �أن لكل منهما
�صفاته املختلفة عن الآخر ،فمحمد الثوري
ال��ذي ال يقبل “العوج”؛ ومن ق�ص�صه �أن
�سجانني �إما ب�سبب
عُزل  4م ّرات �ضرب فيها ّ
م�سه �شخ�صياً �أو دفاعاً عن رفاقه،
موقف ّ
وكمال هادئ الطبع واملكابر على �أمله ،الذي
ك���ان يعر�ض م�ساعدته على اجلميع وال
يُ�شعر �أحداً ب�أمله ومر�ضه.
يف الأ���ش��ه��ر الأخ��ي��رة ،ح�ين ف��ق��د كمال
قدرته على الكالم ،بات يتوا�صل مع رفاقه
يف الأ�سر من خالل الكتابة فقط .و�صفت
هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين حالته يف
ال���زي���ارات القليلة� ،أن��ه��ا الأخ��ط��ر م��ن بني
 10ح��االت م�صابة بال�سرطان� ،ضمن نحو
� 700أ�سري مري�ض تمُ ار�س بحقهم �سيا�سة
الإهمال الطبي.
اع��ت��اد كمال خ�لال زي��ارات��ه للوطن مع
ق��ي��ام ال�سلطة من�صف ال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات� ،أن
يق�صد ق�بره ج��ده ال�شهيد م��ب��ا���ش��ر ًة ،ويف
ك��ل ي��وم ي���زور ال��ق�بر وي��ق��ر�أ ال��ف��احت��ة على
روحه ،كان مت�أثراً بق�صة جده الذي امت�شق
بندقية ج��اره مع حرب “النكبة” وانطلق
ي���واج���ه ال���ق���وات ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة يف منقطة
“املزار” �شمال جنني ،وا�ست�شهد مقات ً
ال،
يروي �شقيقه �أمني� ،أنه كان مثله الأعلى.
م���ن���ذ ع������ودة ك���م���ال ل���ل���وط���ن م��ن��ت�����ص��ف
الت�سعينيات ،زار قرب جده ال�شهيد يف جنني،
واِلتحق بقوات الـ 17مبدينة نابل�س ،ميمماً
وجهه �شطرالوطن ومقاومة االح��ت�لال.
وال��ت��ق��ى مبحمد ال���ذي ك���ان م���ط���ارداً بعد
قيامه بعملية تفجري عن بعد يف م�ستوطنة
“�شاكيد” وه��و ال ي���زال اب��ن  18ع��ام��اً ،و
�أ�ضحى رفيقه الأزيل.
يف هذه الأثناء ،يواجه كمال خطر املوت
بعد �إ�صابته بكورونا ومن قبلها ال�سرطان،
ويواجه حممد ب�إ�ضرابه عن الطعام خطر
الفراق ،بالوفاء واالنتماء.

الكويت تطالب مجلس األمن باتخاذ
موقف حازم لوقف الجرائم اإلسرائيلية
االنباط  -وكاالت

جددت الكويت ،مطالبتها ملجل�س الأمن
بتحمل م�س�ؤوليته الدولية ب�صورة عاجلة
ل��وق��ف ج��رائ��م وان��ت��ه��اك��ات �إ���س��رائ��ي��ل �ضد
ال�شعب الفل�سطيني.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة الأن����ب����اء ال��ك��وي��ت��ي��ة عن
مندوب الكويت الدائم لدى الأمم املتحدة،
ال�����س��ف�ير م��ن�����ص��ور ال��ع��ت��ي��ب��ي ،ق��ول��ه خ�لال
جل�سة ملجل�س الأم����ن م��ف��ت��وح��ة النقا�ش
حول احلالة يف ال�شرق الأو�سط مبا يف ذلك
الق�ضية الفل�سطينية� ،إن��ه “ال بديل عن
حتمل املجل�س مل�س�ؤولياته وب�صورة عاجلة
قبل فوات الأوان لأن االحتالل وا�ستباحة
ح���ق���وق ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ال ي�صنع
ال�سالم خا�صة ال�سيما يف وقت يتف�شى فيه
وباء بات يفتك بالب�شرية جمعاء».
و����ش���دد ال��ع��ت��ي��ب��ي ع��ل��ى ����ض���رورة ات��خ��اذ

جمل�س الأمن موقف حازم لوقف اجلرائم
واالع����ت����داءات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ،م�����ش�يرا �إىل
“تكثيف ال��ك��وي��ت وال�����دول ال��ع��رب��ي��ة من
ج��ه��وده��ا خ�لال الأ���ش��ه��ر القليلة املا�ضية
مل��واج��ه��ة حم������اوالت �إ����س���رائ���ي���ل ا���س��ت��غ�لال
ان�شغال ال��ع��امل مبواجهة جائحة كورونا
وجتاهل التوجه الإن�ساين والعاملي لوقف
ال�����ع�����دوان واحل��������رب واحل���������ص����ار يف ه���ذه
الظروف الإن�سانية الع�صيبة».
و�أ�����ض����اف �أن جم��ل�����س ج��ام��ع��ة ال����دول
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���������وزاري� ،أك���د
يف ن��ي�����س��ان امل���ا����ض���ي� ،أن “�إقدام ح��ك��وم��ة
االحتالل على تنفيذ تلك املخططات ميثل
جرمية ح��رب جديدة ت�ضاف �إىل ال�سجل
الإ���س��رائ��ي��ل��ي احل��اف��ل ب��اجل��رائ��م الغا�شمة
ب��ح��ق ال�����ش��ع��ب الفل�سطيني واالن��ت��ه��اك��ات
الفا�ضحة مليثاق وق����رارات الأمم املتحدة
والقانون الدويل».

استطالع :بايدن يتقدم على
ترامب بـ 8نقاط
االنباط  -وكاالت

�أظ���ه���ر ا���س��ت��ط�لاع ل���ل���ر�أي �أن جو
ب����اي����دن امل���ر����ش���ح ال����دمي����ق����راط����ي يف
انتخابات الرئا�سة الأمريكية يتقدم
على الرئي�س دونالد ترامب بثماين
ن���ق���اط م��ئ��وي��ة يف ت����أي���ي���د ال��ن��اخ��ب�ين
امل�سجلني.
وك�شف اال�ستطالع ال���ذي �أج��رت��ه
روي�ت�رز�/إب�������س���و����س �أن ب���اي���دن ن��ائ��ب
الرئي�س ال�سابق يتمتع فيما يبدو
�أي�����ض��ا ب��ف��ارق ك��ب�ير ل���دى ال��ن��اخ��ب�ين
الذين مل يح�سموا ر�أيهم حتى الآن.
و�أو���ض��ح اال�ستطالع ال��ذي �أج��ري
يف الفرتة  21-15يوليو �أن  46يف املئة
م��ن الناخبني امل�سجلني ق��ال��وا �إنهم
�سي�ؤيدون بايدن يف االنتخابات التي
جت��ري يف  3نوفمرب ال��ق��ادم يف حني
�أيد  38يف املئة ترامب مر�شح احلزب
اجلمهوري.
�أما باقي امل�شاركني يف اال�ستطالع
ون�سبتهم  16يف املئة فانق�سموا بني
م���ن مل ي��ح�����س��م ر�أي����ه �أو ي��ن��وي دع��م
مر�شح ثالث �أو من لن يديل ب�صوته.
وت����رك����ز ح��م��ل��ت��ا ب����اي����دن وت���رام���ب
يف ال�����دع�����اي�����ة االن����ت����خ����اب����ي����ة ع��ل��ى

التوا�صل مع هذه املجموعة الثالثة
ال�ستمالتها �إذ �أن بو�سعها ترجيح
نتيجة االن��ت��خ��اب��ات ل�صالح �أي من
املر�شحني.
وي��ق��ول  70يف امل��ئ��ة م��ن الناخبني
احلائرين �أو الذين �سجلوا ت�أييدهم
مل��ر���ش��ح ث���ال���ث �إن���ه���م ال ي���ق���رون �أداء
ت��رام��ب م��ن موقع الرئا�سة ،وتقول
ن�سبة مماثلة �إنها تعتقد �أن البالد
ت�سري يف اجتاه خاطئ .وقالت ن�سبة
 62يف املئة �إنها تعتقد �أن االقت�صاد
الأمريكي ي�سري يف طريق خاطئ.
وي��ب��دو �أن ه���ذه امل��ج��م��وع��ة ت�شعر
ب��ق��ل��ق ع��م��ي��ق �أي�������ض���ا �إزاء ف�ي�رو����س
كورونا امل�ستجد الذي قتل �أكرث من
� 141ألف �أمريكي ،وت�سبب يف ان�ضمام
امل�لاي�ين �إىل �صفوف العاطلني عن
ال��ع��م��ل .وق����ال ث��م��ان��ي��ة ت��ق��ري��ب��ا من
ك���ل ع�����ش��رة ن��اخ��ب�ين �إن���ه���م ي�����ش��ع��رون
�شخ�صيا بقلق النت�شار الفريو�س.
و�أو�ضح اال�ستطالع �أن  38يف املئة
فقط من امل�شاركني ي�ؤيدون �أ�سلوب
ت��رام��ب يف �إدارة الأزم����ة م��ن بينهم
 20يف املئة مم��ن مل يح�سموا ر�أيهم
�أو الناخبني الذين �سجلوا �أنهم من
�أن�صار مر�شح ثالث.

الـريـا�ضي

�سلط عد�سة كامرية
هاتفك على الباركود
لرتى �أخبار «الريا�ضة»
يف املوقع االلكرتوين
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الفيصلي والرمثا بروفة ودية قبل الدوري
االنباط – عمان

يف اط ��ار امل �ب��اري��ات ال��ودي��ة ال�ت��ي تقيمها ف��رق
املحرتفني ا�ستعدادا النطالق مناف�سات ال��دوري
يف الثالث م��ن ال�شهر ال�ق��ادم يحل الرمثا �ضيفاً
على الفي�صلي م�ساء ال�ي��وم اخلمي�س يف م�ب��اراة
ودية ت�أتي يف اطار حت�ضرياتهما املكثفة ال�ستئناف
م�شوارهما يف بطولة دوري املحرتفني بكرة القدم.
ومل يف�صح ال �ن��ادي��ان ع��ن ا��س��م امل�ل�ع��ب ال��ذي
�ستقام عليه امل�ب��اراة بهدف �ضمان ع��دم احل�ضور
اجل �م��اه�ي�ري ،وب�خ��ا��ص��ة �أن ال�ف��ري�ق�ين ي�ضمان
نخبة من جنوم الكرة الأردنية ويحظيان ب�شعبية
كبرية ،وامتثا ًال للإجراءات احلكومية التي متنع
التجمات للحد من تف�شي فريو�س كورونا .وجاء
تن�سيق �إق��ام��ة امل �ب��اراة ب�ين ف��ري�ق�ين متناف�سني
على الألقاب املحلية ،بحكم �أنهما تواجها معاً يف

اختبارات لياقة بدنية لحكام الكرة

اجلولة الأوىل لبطولة الدوري وانتهت بالتعادل
ال�سلبي .وتعترب املباراة مفيدة للفريقني قيا�ساً
ملا �ستحفل به من �إثارة وتكاف�ؤ يف موازين القوى،
ما �سينعك�س ايجاباً على جاهزية الالعبني الفنية
والبدنية وي�سرع يف دخولهم الأج��واء التناف�سية
قبل ا�ستئناف بطولة ال ��دوري .وك��ان الرمثا قد
خ��ا���ض م�ب��ارات�ين ودي�ت�ين �أم ��ام اجل��زي��رة و�شباب
الأردن ،وانتهتا بنتيجة التعادل “.»1-1
يف حني خا�ض الفي�صلي ثالث مواجهات ودية،
حيث ف��از على ال�صريح “ ”0-1ث��م خ�سر �أمامه
“ ،”3-1وجتاوز ال�سلط “ .”3-4وي�ست�أنف الرمثا
م���ش��واره يف بطولة ال ��دوري بلقاء الأه�ل��ي ي��وم 3
�أغ�سط�س � /آب املقبل وت�ق��ام على �ستاد احل�سن
ب ��إرب��د ،فيما ي��واج��ه يف ال �ي��وم ال �ت��ايل الفي�صلي
ن�ظ�يره ��ش�ب��اب الأردن ع�ل��ى ا��س�ت��اد امل�ل��ك ع�ب��داهلل
الثاين بالقوي�سمة.

اتحاد القوى يقيم بطوالت للمحافظات
االنباط – عمان

يبحث احت ��اد �أل �ع��اب ال �ق��وى ع��ن امل��واه��ب
م��ن اجلن�سني ،يف �أر���ض املحافظات اخل�صبة
بالواعدين والواعدات ،وذلك بعدما �أعلن عن
خطة ب�ط��والت��ه ل�ه��ذه الفئة العمرية ،وح��دد
جدولها الزمني م�ؤخرا� ،ضمن خطة ن�شاطاته
التي اع��اد برجمتها وفقا للمتغريات ب�سبب
ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ،ح�ي��ث �سيعلن احت ��اد اللعبة
ال �ي��وم ع��ن ك��ام��ل خ�ط�ت��ه وم��واع �ي��د ب�ط��والت��ه
املحلية جلميع الفئات للمو�سم احلايل .ويقول
رئي�س اللجنة الإعالمية �أمي��ن الفاعوري”:
اعتمد احت��اد اللعبة خطته الكت�شاف املواهب
ال��ذك��ور واالن� ��اث ،ع�بر ب��رن��ام��ج زم�ن��ي �شامل
جل�م�ي��ع امل �ح��اف �ظ��ات ،وال �ت��ي وج ��ه ال�ي�ه��ا عني
امل��درب�ين وال�ل�ج�ن��ة الفنية ل��ر��ص��ده��ا بعناية،
واختيار �أف�ضل العنا�صر من اجلن�سني ،حيث
مت حتديد بطولة الواعدين ملحافظة اربد يف
اخلام�س من �أيلول (�سبتمرب) املقبل ،وتباعا
حم��اف�ظ��ة امل �ف��رق يف ال �ث��اين ع�شر م��ن �أي�ل��ول

(��س�ب�ت�م�بر) امل�ق�ب��ل ،وحم��اف�ظ��ة ال�ع��ا��ص�م��ة يف
ال�ت��ا��س��ع ع�شر م��ن �أي �ل��ول (��س�ب�ت�م�بر) املقبل،
وال �ك��رك يف ال���س��اد���س وال�ع���ش��ري��ن م��ن �أي�ل��ول
(� �س �ب �ت �م�بر) امل �ق �ب��ل ،وحم��اف �ظ��ة ال �ع �ق �ب��ة يف
الثالث عمن ت�شرين الأول (اكتوبر) املقبل،
وم��ن املنتظر �أن يعقد احت��اد اللعبة اجتماعا
م�ساء اليوم-اخلمي�س -يف مقر احتاد اللعبة،
ل �ل �م �� �ص��ادق��ة ع �ل��ى اع� � ��ادة ب ��رجم ��ة ب �ط��والت��ه
املحلية للرجال وال�سيدات وال�شباب وال�شابات
والنا�شئني والنا�شئات ..على �صعيد مت�صل،
قال رئي�س احت��اد �ألعاب القوى املحامي �سعد
حيا�صات ”:ن�ؤمن ب�أن �أر�ض املحافظات خ�صبة
باملواهب من الوعدين والواعدات يف �سباقات
�ألعاب القوى واخرتاق ال�ضاحية ،ونحن وجهنا
بو�صلة االهتمام نحو اكت�شاف املواهب ،والتي
�سن�صلها ب�إقامة بطوالت يف �أم��اك��ن اقامتها،
و�ستحظى هذه البطوالت بكامل االهتمام من
اجل�ه��از الفني وم��درب��ي املنتخبات الوطنية،
واللجنة الفنية التابعة الحتاد اللعبة ،و�سيوفر
لها اجواء املناف�سات الر�سمية .

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�ين 24
و 25مت��وز اجل��اري ،اختبارات لياقة بدنية
حلكام دوري املحرتفني ،على م�ضمار �ستاد

ع�م��ان ال ��دويل مبدينة احل�سني لل�شباب.
وح���س��ب م���س��ؤول ال��دائ��رة ن��ا��ص��ر دروي ����ش،
�ستنطلق االختبارات اعتباراً من التا�سعة
��ص�ب��اح�اً ،ب�ه��دف االط�م�ئ�ن��ان على جاهزية
احلكام البدنية قبل انطالق مباريات دوري
املحرتفني � 3آب املقبل

مشاركة حكمات الكرة في ورشة دولية

تريزيجيه يواصل تألقه في انجلترا
لندن – وكاالت

اف �ت �ت��ح ال� � ��دويل امل �� �ص��ري حم �م��ود ح�سن
تريزيجيه ،الت�سجيل ل�صالح فريقه �أ�ستون
ف�ي�لا� ،أم ��ام �ضيفه �آر� �س �ن��ال ،يف �إط ��ار اجلولة
ال �ـ  37م��ن عمر ال ��دوري الإجن�ل�ي��زي املمتاز.
وجاء هدف تريزيجيه يف الدقيقة  ،27عندما
و�صلت ركلة ركنية �إىل تايرون مينجز الذي
غمزها ب��ر�أ��س��ه ،لت�صل �إىل ال�لاع��ب امل�صري،
ال ��ذي ��س��دده��ا م�ب��ا��ش��رة يف ال��زاوي��ة ال�سفلية
ال�ضيقة مل��رم��ى �آر��س�ن��ال ،لي�سجل واح ��دا من
�أج �م��ل �أه � ��داف ال �ب �ط��ول��ة .ووف � ًق ��ا مل��ا ذك��رت��ه
�شبكة �إح�صائيات “�أوبتا” ،ف ��إن ه��ذا الهدف
ه��و ال�ث��ال��ث لرتيزيجيه يف مبارياته الثالث
الأخ �ي��رة ب��ال�برمي�يرل�ي��ج ،وه ��و ال �ع��دد نف�سه
م��ن الأه ��داف ال��ذي �أح��رزه يف �أول  30مباراة

ل��ه يف امل���س��اب�ق��ة .وان�ت�ف����ض تريزيجيه ب�شكل
مميز يف اجلوالت الأخ�يرة واحلا�سمة يف عمر
الدوري الإجنليزي .وجنح الالعب امل�صري يف
ت�سجيل هدفني يف �شباك كري�ستال باال�س يف
اللقاء ال��ذي انتهى بفوز �أ�ستون فيال بثنائية
نظيفة و��س��اه��م يف حت���س�ين و��ض�ع�ي��ة ال�ف��ري��ق
ب �ج��دول ال�ت�رت �ي��ب .ومت �ك��ن ت��ري��زي�ج�ي��ه من
�إكمال �صحوته وقاد فريقه لفوز مهم للغاية
على ح�ساب �آر�سنال بهدف نظيف يف اجلولة
الأخ �ي�رة ليبتعد ب �ف��ارق ه��دف ع��ن وات �ف��ورد.
وي��أم��ل �أ��س�ت��ون فيال ح�سم البقاء يف اجلولة
الأخرية بالفوز على و�ست هام يونايتد انتظارا
لنتيجة مواجهة �آر�سنال �ضد واتفورد .يذكر
�أن ال�ظ�ه�ير امل �� �ص��ري �أح �م��د امل �ح �م��دي ،خ��رج
م��ن امل�ل�ع��ب م���ص��ا ًب��ا ق�ب��ل حل �ظ��ات م��ن ه��دف
تريزيجيه.

االنباط – عمان

اختتمت ور��ش��ة العمل ال�ت��ي اقامها
احت��اد ك��رة ال �ق��دم ،ع�بر تقنية الفيديو
“عن بُعد” ،ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع االحت� ��اد
ال ��دويل “فيفا” ،مب���ش��ارك��ة  15حكمة.
واق �ي �م��ت ال��ور� �ش��ة ب��ا� �ش��راف امل�ح��ا��ض��رة
ال��دول �ي��ة ه�ب��ة ال �ع��اب��د ،وب�ح���ض��ور نائب
رئي�س جلنة احل�ك��ام يف االحت��اد ال��دويل
ه ��اين ب�ل�ان ،وم���س�ت���ش��ار دائ� ��رة احل�ك��ام
ي��ورن الر��س��ن ،وم���س��ؤول ال��دائ��رة نا�صر
دروي� �� ��ش ،وم �ن �� �س��ق ال��ور� �ش��ة ا��س�م��اع�ي��ل
احل ��ايف ،وم ��درب احل�ك�م��ات ع�ب��د ال��رزاق

ميسي قد يغادر برشلونة

ال� �ل ��وزي .وا� �س �ت �ع��را� �ض��ت ال �ع��اب��د خ�لال
الور�شة ،ابرز احلاالت التحكيمية داخل
منطقة اجل ��زاء ،وال�ت�ع��دي�لات االخ�يرة
على قوانني اللعبة ،االخطاء التكتيكية،
والعمل اجلماعي ،بهدف رفع اجلاهزية
الفنية للم�شاركات قبل انطالق مباريات
البطوالت الن�سوية .و�شاركت يف الور�شة
احل �ك �م��ات :ا� �س�لام ال �ع �ب��ادي�� ،ص��اب��ري��ن
العبادي ،ا�سراء مبي�ضني ،االء البدوي،
ح �ن�ين خ ��ال ��د ،اي �ن��ا���س � �ش �ع �ب��ان ،ا� �س��راء
امل �ج��ايل ،ه�ي��ا امل �ج��ايل ،ع �ن��ود حمي�سن،
رزان غيث� ،آية القطاوي ،رهف و�صفي،
فريدة القبطي ،زين �سامل ،امل �صباح.

منتخب فلسطين يعتذر عن ودية العراق

مدريد – وكاالت

�شدد �ساندرو رو�سيل ،الرئي�س ال�سابق
ل�بر��ش�ل��ون��ة ،ع�ل��ى � �ض��رورة جت��دي��د عقد
الأ�سطورة الأرجنتيني ،ليونيل مي�سي،
م �ن �ت �ق��دا الإدارة احل��ال �ي��ة ل�ف���ش�ل�ه��ا يف
الإب�ق��اء على النجم الربازيلي ،نيمار دا
�سيلفا .وق��ال رو�سيل ،خالل ت�صريحات
نقلتها �صحيفة “موندو ديبورتيفو”
الكتالونية“ :رحيل نيمار ف�شل تاريخي
لالعب والنادي” .و أ���ض��اف“ :بر�شلونة
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
ع�ل��ى ب�ع��د خ�ط��وة واح ��دة م��ن �أن ي�صبح
الأف�ضل يف العامل” .و�أردف“ :لو كنت
يف ب��ر� �ش �ل��ون��ة (ح ��ال � ًي ��ا) لأع � ��دت ن�ي�م��ار،
ل �ك��ن ب�ع�ق��دي��ن ري��ا� �ض��ي و� �س �ل��وك��ي� ..إن��ه
�أف �� �ض��ل الع ��ب يف ال �ع��امل ب�ع��د مي�سي”.
وع��ن �إم�ك��ان�ي��ة ت��ويل ت���ش��ايف ه�يرن��ان��دي��ز
امل �� �س ��ؤول �ي��ة ال �ف �ن �ي��ة ل �ل �ب �ل��وج��ران��ا ،ق��ال
رو��س�ي��ل“ :ت�شايف ل��دي��ه الأ��س��ا���س ليكون
م��در ًب��ا ج�ي�دًا ،لكني ��س��أق��دم ر�أي��ي ب�ش�أن
قيادته لرب�شلونة ،عندما ي��درب فريقًا
�أوروب ًيا لبع�ض الوقت” .وبخ�صو�ص ما
�أث�ي�ر ح��ول م�ستقبل م�ي���س��ي ،و�إم�ك��ان�ي��ة
رح �ي �ل��ه ع ��ن ال� �ف ��ري ��ق� ،أج � � ��اب“ :يجب
التجديد ل��ه� ،إن��ه �شخ�ص ��ص��ادق ..حني

رام اهلل – وكاالت

ي��رى �أن��ه ال يقدم �شي ًئا للفريق� ،سيقرر
امل �غ��ادرة ..لكني واث��ق يف حبه للنادي”.
ورغ��م االنتقادات ال�سابقة ،داف��ع رو�سيل
ع��ن ��س�ج��ل ج��و��س�ي��ب م��اري��ا ب��ارت��وم �ي��و،

رئي�س ال�ب��ار��س��ا ،ق��ائ�ًل:اً “ :عامل ًيا� ،أعتقد
�أنه جيد ..بالأرقام هو ثاين �أكرث رئي�س
(ل�بر��ش�ل��ون��ة) يحمل �أل�ق��ا ًب��ا يف ال�ت��اري��خ،
الأول لي�س الب��ورت��ا ..الب��ورت��ا الثالث”.

وح��ول م��وق�ف��ه م��ن االن�ت�خ��اب��ات املقبلة،
رد رو� �س �ي��ل“ :لن �أت��ر� �ش��ح ل�لان�ت�خ��اب��ات
جم� � ��ددًا ،ل �ك��ن ب��ال �ط �ب��ع �� �س� ��أ�ؤث ��ر ع�ل�ي�ه��ا
ريا».
كث ً

قرر االحتاد الفل�سطيني لكرة القدم،
االع�ت��ذار ع��ن م�لاق��اة املنتخب العراقي
ود ًي� ��ا ،ي��وم �� 14س�ب�ت�م�بر� /أي �ل��ول املقبل
يف م��دي�ن��ة �أرب� �ي ��ل .وي���س�ت�ع��د امل�ن�ت�خ�ب��ان
ال�ستئناف الت�صفيات الآ�سيوية املزدوجة
املقررة يف �أكتوبر /ت�شرين الأول املقبل.

وج��اء ق��رار االع �ت��ذار ب�ع��د ال�ت���ش��اور مع
اجل �ه��از ال�ف�ن��ي ل�ل�م�ن�ت�خ��ب ،ال ��ذي وج��د
� �ص �ع��وب��ة يف �إق��ام �ت��ه يف ه ��ذا ال�ت��وق�ي��ت
الع�صيب ،مع ا�ستمرار جائحة كورونا،
و�إغ�ل�اق احل��دود م��ع ال�ع��امل اخل��ارج��ي.
وح�ت��ى اللحظة مل يعلن اجل�ه��از الفني
للمنتخب الفل�سطيني ،ع��ن �أي جديد
بخ�صو�ص املرحلة املقبلة.
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معدية أم غير معدية؟ علماء
يحسمون جدل
«جزيئات كورونا الطائرة»
االنباط-وكاالت

خل�ص العلماء منذ ع��دة �أ�شهر �إىل �أن فريو�س
كورونا ميكن �أن يبقى عالقا يف ال��رذاذ ال�صادر عن
املر�ضى حني يتكلمون ويتنف�سون ،من دون �أن يكون
هناك �أي دليل حتى الآن �إن كانت ه��ذه اجلزيئات
ال�صغرية معدية.
�إال �أن درا��س��ة حديثة �أج��راه��ا علماء يف جامعة
نربا�سكا ون�شرت ب�شكل م�سبق هذا الأ�سبوع� ،أثبتت
للمرة الأوىل �أن ج��زي�ئ��ات ف�يرو���س ك��ورون��ا �أخ��ذت
م��ن ه��واء غ��رف مر�ضى “كوفيد  ،”19ق��ادرة على
التكاثر والت�سبب بالتايل بعدوى.
وه� ��ذا ي �ع��زز ف��ر� �ض �ي��ة ان �ت �ق��ال ال �ف�ي�رو���س لي�س
فقط عرب ال�سعال �أو العط�س ،و�إمن��ا عرب التحدث
بطريقة ع��ادي��ة والتنف�س ،و�أن اجل��زي�ئ��ات املعدية
من الفريو�س ميكنها �أن تبقى عالقة ملدة طويلة يف
غياب التهوية ،وتقطع م�سافة تفوق املرتين التي
يو�صى بها �ضمن �إجراءات التباعد االجتماعي.
والنتائج ال تزال تعترب �أولية ،ومل تدر�سها بعد

جلنة ال�ق��راءة يف جملة علمية من �ش�أنها �أن ت�ؤكد
الطريقة ال�ت��ي ا�ستخدمها العلماء للو�صول �إىل
هذه النتيجة.
ون �� �ش��رت ال �ن �ت��ائ��ج االث �ن�ي�ن امل��ا� �ض��ي ع �ل��ى امل��وق��ع
الإلكرتوين “ميدرك�سيف” ،حيث ميكن للأو�ساط
العلمية التعليق بحرية.
لكن الفريق نف�سه �سبق �أن ن�شر يف مار�س املا�ضي
درا�سة �أظهرت �أن الفريو�س يبقى موجودا يف هواء
غرف املر�ضى يف امل�ست�شفى ،و�ستن�شر هذه الدرا�سة
يف جملة علمية قريبا بح�سب معدها الرئي�سي.
وق��ال جو�شوا �سانتاربيا ،ال�بروف���س��ور يف املركز
الطبي يف جامعة نربا�سكا لوكالة “فران�س بر�س”،
ب�خ���ص��و���ص ط��ري �ق��ة ج �م��ع ج��زي �ئ��ات ال �ف�ي�رو���س يف
الهواء بف�ضل �آل��ة بحجم هاتف نقال“ :هذا لي�س
�أمرا �سهال».
و�أ� � � �ض� � ��اف“ :جتمعات اجل� ��زي � �ئ� ��ات � �ض �ع �ي �ف��ة،
ول��دي�ن��ا ف��ر���ص �ضئيلة عموما يف �أخ��ذ عينة ميكن
ا�ستخدامها».
و�أخ��ذ الباحثون العينات من ال�ه��واء يف غ��رف 5

مر�ضى م�ستلقون على الأ�سرة على م�سافة � 30سنتم
فوق حافة ال�سرير من جهة القدمني.
وك� ��ان امل��ر� �ض��ى ي �ت �ح��دث��ون ب���ش�ك��ل ع� ��ادي وك ��ان
ب�ع���ض�ه��م ي �ع �ط �� �س��ون ،ومت �ك��ن ال �ع �ل �م��اء م ��ن ج�م��ع
جزيئات يقل قطرها عن  5ميكرون وحتمل فريو�س
كورونا �أو حتى �أقل من ميكرون.

ثم قاموا بعزل الفريو�س وو�ضعه يف بيئة خا�ص
من �أجل التكاثر ،وخل�صوا �إىل �أن ثالث من العينات
الـ 18التي مت اختبارها كانت قادرة على التكاثر.
ور�أى الربوف�سور �سانتاربيا �أن هذا الأمر يثبت
ب�أن اجلزيئات ال�صغرية يف الهواء القادرة على قطع
م�سافات �أكرب من اجلزيئات الكربى ،قادرة على �أن

مؤسس أمازون يكسب  13مليار دوالر في يوم واحد ..كيف؟

االنباط-وكاالت

مليار دوالر �أمريكي يف يوم واحد ،بعد
�أن ارتفعت الأ�سهم يف ال�شركة بن�سبة
 8باملئة.
و� �س��اه��م ف�ي�رو���س ك��ورون��ا يف ازدي ��اد

ك �� �س��ب امل �ل �ي��اردي��ر الأم�ي�رك ��ي ج�ي��ف
ب �ي��زو���س ،م��ؤ��س����س ��ش��رك��ة �أم � ��ازون13 ،

ث � ��روة ال ��رج ��ل ،ب �� �س �ب��ب جل� ��وء ال �ن��ا���س
ح��ول ال �ع��امل ل�ل���ش��راء ع�بر الإن�ت�رن��ت،
يف ظ��ل �إغ�ل�اق امل�ت��اج��ر ال�ع��ادي��ة ب�سبب
الإج� � � � � � ��راءات االح �ت ��رازي � � ��ة مل �ك��اف �ح��ة

اجلائحة.
ويبلغ بيزو�س  56عاما ،وب��د�أ �شركة
�أم � ��ازون يف م� ��ر�آب م�ن��زل��ه يف منت�صف
ت���س�ع�ي�ن��ات ال� �ق ��رن امل��ا� �ض��ي ،وت��و��س�ع��ت
ال�شركة ب�سرعة من بيع الكتب لت�ؤ�س�س
�إم�براط��وري��ة جتارية �إلكرتونية متتد
عرب العامل.
ويعترب بيزو�س �أغنى رجل يف العامل،
وت� �ت� �ج ��اوز ث ��روت ��ه  172م �ل �ي��ار دوالر،
وف�ق��ا مل�ؤ�شر بلومبريغ للمليارديرات.
وق��دم بيزو�س ملياري دوالر للأعمال
اخلريية يف العام  ،2018وتعهد بتقدمي
 10مليارات دوالر ملكافحة تغري املناخ.
كما ق��دم  100مليون دوالر �أمريكي
مل�ساعدة بنوك الطعام يف خ�ضم جائحة
ك ��ورون ��ا ،ال �ت��ي �أودت ب �ح �ي��اة �أك�ث�ر من
� 620ألف �شخ�ص و�أ�صابت �أكرث من 15
مليون �آخرين.
ل�ك��ن م�ن�ت�ق��دي ب�ي��زو���س ي�ق��ول��ون �إن��ه
مل يتعهد باملزيد من الدعم للق�ضايا
ال� �ع ��ام ��ة ،ك �م ��ا ف �ع ��ل م ��ؤ� �س �� ��س � �ش��رك��ة
م��اي�ك��رو��س��وف��ت ،ب�ي��ل غ�ي�ت����س ،امل �ع��روف
بدعمه للأعمال اخلريية ،والذي يقل
ثراء عن بيزو�س.

«مفعول سحري» ..دراسة تصف تأثير القرفة
على صحة اإلنسان
االنباط-وكاالت

ال ي ��زال ال �ع �ل �م��اء ي�ك�ت���ش�ف��ون ي��وم��ا
ب�ع��د �آخ ��ر ف��وائ��د ج��دي��دة ل�ل�ت��واب��ل مل
ت �ك��ن م �ع��روف��ة م ��ن ق �ب��ل ،وك� ��ان �آخ ��ر
هذه االكت�شافات التو�صل �إىل مفعول
“�سحري” ل �ل �ق��رف��ة ع� �ل ��ى � �ص �ح��ة
الإن�سان.
ف �ق��د �أظ� �ه ��رت درا�� �س ��ة ج ��دي ��دة �أن
ت �ن��اول ال�ك�ث�ير م��ن ال�ق��رف��ة مي�ك��ن �أن
ي�ساعد من يعانون ارت�ف��اع م�ستويات
ال�سكر ب��ال��دم يف ال��وق��اي��ة م��ن مر�ض
ال���س�ك��ري ،ال ��ذي ي �ع��اين م�ن��ه ماليني
الب�شر حول العامل.
وال �ق��رف��ة م ��ن ال �ت��واب��ل ال�ع�ط��ري��ة
امل� ��أخ ��وذة م��ن حل ��اء �أ� �ش �ج��ار ال�ق��رف��ة،
وحت �� �س��ن ال �ت �ح �ك��م يف ن �� �س �ب��ة ال���س�ك��ر
يف ال ��دم يف م��رح�ل��ة م��ا ق�ب��ل الإ��ص��اب��ة
مبر�ض ال�سكري ،كما ميكن �أن تبطئ
ت�أثري املر�ض على اجل�سم.
و�أج��ري��ت ال��درا� �س��ة ع�ل��ى  51م�شاركا
ت�ت�راوح �أع �م��اره��م ب�ين  20و� 70شخ�صا
ممن تظهر لديهم واحدة من  3م�شكالت
حمددة يف اجللوكوز �أثناء ال�صيام.
وخ �� �ض��ع امل� ��� �ش ��ارك ��ون يف ال��درا� �س��ة
للمراقبة ملدة � 12أ�سبوعا ،وقد توزعوا
ب�ين امل��رك��ز ال�ط�ب��ي ب�ج��ام�ع��ة “كيونغ
هي” يف �سول بكوريا اجلنوبية ،ومركز
جو�سلني لل�سكري مبدينة بو�سطن يف
والية ما�سات�شو�ست�س الأمريكية.
و�أعطى الباحثون كب�سولة حتتوي
على  500ملغرام من مكمالت القرفة
ملجموعة من امل�شاركني ،يف حني تناول
�آخ� ��رون دواء وه�م�ي��ا ،وذل ��ك  3م��رات

يوميا ملدة � 12أ�سبوعا.
ووج � � ��د ال� �ب ��اح� �ث ��ون �أن م �ك �م�لات
القرفة خف�ضت م�ستويات اجللوكوز
غري الطبيعية �أثناء ال�صيام ،وح�سنت
ا�ستجابة اجل�سم لتناول وجبة حتتوي
على الكربوهيدرات.
وك�شفت الدرا�سة ،التي �أجريت بني
عامي  2017و� ،2018أنه مل تكن هناك
�أي �آث��ار جانبية �ضارة للقرفة ،وثبت
�أن م�ك�م�لات�ه��ا خ�ف���ض��ت م��ن خ �ط��ورة
الإ�صابة مبر�ض ال�سكري.
وق � ��ال م� ��ؤل ��ف ال ��درا�� �س ��ة ال��دك �ت��ور
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ج��ول �ي��و روم �ي��و م��ن م��رك��ز ج��و��س�ل�ين
ل �ل �� �س �ك��ري يف ب ��و�� �س� �ط ��ن�“ :أظهرت
درا� �س �ت �ن��ا ال �ت��ي ا��س�ت�م��رت � 12أ��س�ب��وع��ا
ت��أث�يرات مفيدة لإ�ضافة القرفة �إىل
ال �ن �ظ��ام ال �غ��ذائ��ي ع�ل��ى احل �ف��اظ على
ا� �س �ت �ق��رار م���س�ت��وي��ات ال���س�ك��ر يف ال��دم
لدى امل�شاركني امل�صابني بال�سكري».
و�أ�� �ض ��اف �أن “حتديد ط ��رق �آم �ن��ة
ودائ� �م ��ة وف �ع��ال��ة م ��ن ح �ي��ث ال�ت�ك�ل�ف��ة
للحد من التقدم من مرحلة ما قبل
مر�ض ال�سكري �إىل مرحلة املر�ض من
النوع الثاين ،هدف �إكلينيكي ويحتاج

ت�سبب الإ�صابة للأ�شخا�ص.
وق� ��ال �إن �ه ��ا “تتكاثر يف ب �ي �ئ��ة زراع � ��ة اخل�لاي��ا
وبالتايل هي معدية».
و��س�ب��ق �أن �أق� ��رت الأو�� �س ��اط ال�ع�ل�م�ي��ة ب��اح�ت�م��ال
انتقال اجلزيئات ال�صغرية للفريو�س عرب الهواء،
مما �أدى �إىل تزايد الدعوات لو�ضع الكمامات.

ألول مرة منذ  64عامًا ..إلغاء حفل
جوائز نوبل  2020بسبب فيروس كورونا

االنباط-وكاالت

�أعلن الر�س هايكن�ستني ،مدير م�ؤ�س�سة
نوبل ،التي متنح جوائز نوبل ،الثالثاء
 21يوليو/متوز � ،2020أن “�أ�سبوع نوبل
ل��ن ي �ك��ون ك �م��ا ه��و ع� ��اد ًة ب���س�ب��ب ال��وب��اء
احلايل ،هذا عام خا�ص جداً ،يحتاج فيه
اجلميع لتقدمي ت�ضحيات والتك ُّيف مع
ال �ظ��روف اجلديدة” ،وه��ي امل��رة الأوىل
التي يتم فيها �إلغاء حفل توزيع اجلوائز
منذ عام .1956
مدير امل� ّؤ�س�سة �أكد �أن الفائزين �سيتم
ت�سليط ال�ضوء عليهم “بطرق خمتلفة”
�إىل جانب “اكت�شافاتهم و�أعمالهم”.
يف ب� �ي ��ان ل �ه��ا ب� �ه ��ذا ال � �� � �ش � ��أن� ،أك � ��دت
امل�ؤ�س�سة �أ َّن الإعالن عن اجلوائز (الطب
وال�ف�ي��زي��اء وال�ك�ي�م�ي��اء والأدب وال���س�لام
ثم االقت�صاد) �سيتم بني  5و� 12أكتوبر/
ت�شرين الأول ،كما كان مقرراً �سلفاً.
ك�م��ا ��س� ُت�ق��ام م��را��س��م ت��وزي��ع اجل��وائ��ز
يف �ستوكهومل و�أو��س�ل��و ،يف  10دي�سمرب/
كانون الأول ،يف “�أ�شكال جديدة”.
م��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ق��ال��ت م�ت�ح��دث��ة ب��ا��س��م
م�ؤ�س�سة نوبل �إن م�أدبة نوبل �ألغيت �آخر
م��رة ع��ام  ،1956لتجنب دع ��وة ال�سفري
ال�سوفييتي ب�سبب قمع الثورة املجرية.

ك �م��ا مت �إل� �غ ��اء امل � ��أدب ��ة �أي �� �ض �اً خ�لال
احلربني العامليتني ،ويف  1907و.1924
ع ��ادة م��ا تمُ �ث��ل م ��أدب��ة ن��وب��ل الفخمة
ن �ه��اي��ة م ��ا ي �� �س �م��ى ب ��أ� �س �ب ��وع ن ��وب ��ل ،يف
دي�سمرب/كانون الأول ،عندما تتم دعوة
الفائزين بجائزة العام �إىل �ستوكهومل،
لإجراء حمادثات وحفل توزيع اجلوائز.
يجتمع ال�ف��ائ��زون م��ع العائلة املالكة
ال�سويدية وحوايل � 1300ضيف ،يف قاعة
املدينة يف �ستوكهومل ،م�ستمتعني بع�شاء
خا�ص وفريد ،وبحفل بهيج.
خ�ل�ال ه ��ذا ال�ع���ش��اء ي �ق��وم ال �ف��ائ��زون
با�ستثناء احلا�صلني على جائزة ال�سالم
ال��ذي��ن مت ت�ك��رمي�ه��م يف �أو� �س �ل��و ،ب��إل�ق��اء
خطاب تقليدي خالل هذا الع�شاء.
جدير بالذكر �أن متحف جوائز نوبل
ف�ت��ح �أب ��واب ��ه �أم� ��ام ال � ��زوار ،يف  3ي��ول�ي��و/
مت��وز اجل��اري ،وذل��ك للمرة الأوىل منذ
م�ن�ت���ص��ف م� ��ار�� ��س�/آذار امل��ا� �ض��ي ،ب�سبب
كورونا.
�إجما ًال ،جتاوز عدد م�صابي كورونا يف
ال�ع��امل حتى م�ساء ال�ث�لاث��اء  21يوليو/
مت��وز  14 ،2020مليوناً و� 977أل�ف�اً ،توفيّ
منهم م��ا ي��زي��د على � 616أل �ف �اً ،وتعافى
�أك�ثر م��ن  8ماليني و� 994أل �ف �اً ،بح�سب
موقع “ورلدميرت”.

املزيد من الدرا�سات للتحقق منه».
وت��اب��ع روم �ي��و“ :ينبغي �أن تتناول
ال� ��درا� � �س� ��ات الأط � � ��ول والأك� �ب ��ر �آث� ��ار
القرفة على معدل التقدم من مرحلة
م��ا ق�ب��ل م��ر���ض ال���س�ك��ري �إىل م��ر���ض
ال�سكري من النوع الثاين».
وي �ع��اين م��ا ي �ق��رب م��ن  90م�ل�ي��ون
�شخ�ص يف ال��والي��ات املتحدة وحدها،
وم��ا ال يقل ع��ن  7م�لاي�ين يف اململكة
املتحدة مر�ض ال�سكري ،الذي يحدث
عندما تكون م�ستويات ال�سكر يف الدم
�أعلى من املعتاد.
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