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المعلم موضع تقديرنا و « النقابة» تدخلت بسياسات التعليم والمنهاج

النعيمي  :مجلس «المعلمين»
سيس «النقابة»

االنباط-عمان

االنباط-عمان

�أك� ��د وزي� ��ر ال�ترب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال��دك �ت��ور
ت�ي���س�ير ال�ن�ع�ي�م��ي� ،أن امل �� �س�يرة التعليمية
�ست�ستمر كما هو خمطط لها يف الوزارة ،و�أن
ر�ؤي��ة ال��دول��ة االردن�ي��ة تقوم على ا�ستدامة
اال�ستثنائي
التعليم ك�أولوية يف هذا الظرف
ِ
الذي منر به ،واملتمثل يف انعكا�سات جائحة
كورونا.
وقال الدكتور النعيمي ،يف م�ؤمتر �صحفي
م���ش�ترك يف رئ��ا��س��ة ال � ��وزراء ام ����س الأح ��د،
�إن ال��دول��ة الأردن� �ي ��ة ح��ري���ص��ة ع�ل��ى املعلم
حر�صها على
وحت�سني معي�شته من منطلق ِ
ا�ستقرار امل�سرية التعليمية ونوعيتها ،فكانت
وم ��ا زال ��ت ت��رع��ى امل�ع�ل��م ب���ش�ك��ل ا�ستثنائي
ومميز مقارنة بباقي العامل َ
ني يف القطاع
العام لأهمية م�س�ؤوليته يف بناء الأجيال.
وع��ر���ض وزي ��ر ال�ترب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م لأب ��رز
اوج��ه اهتمام ال��دول��ة باملعلمني م��ن خالل
ن �ظ��ام ال��رت��ب ،و� �ص �ن��دوق �إ� �س �ك��ان املعلمني،
وب�ع�ث��ات �أب �ن��اء امل�ع�ل�م�ين ،و� �ص �ن��دوق �ضمان
ال �ع��ام �ل�ي�ن يف وزارة ال�ت�رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م،
وم��راف��ق �أن��دي��ة املعلمني ،وب��رام��ج التدريب
العامة واملتخ�ص�صة التي تقدمها ال��وزارة
للمعلمني جمانا.
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نتائج « التوجيهي» بين  10و  15من الشهر المقبل

العضايلة :أسلوب االستقواء على الدولة مرفوض
االنباط-عمان
�أ ّك� ��د وزي ��ر ال��دول��ة ل �� �ش ��ؤون الإع�ل��ام �أجم��د
ع��ودة الع�ضايلة� ،أن احلكومة ال تقبل �أ�سلوب
اال�ستقواء على الدولة؛ م�شرياً �إىل �أن الدولة
الأردن ّية التي راكمت املنجزات واملكت�سبات على
مدى  001عام ،وخ�صو�صاَ يف جماالت ال�صحة
والتعليم والأم��ن ،لن تف ّرط مبا �أجن��ز يف هذه
امليادين.
و�أ�� �ش ��ار ال�ع���ض��اي�ل��ة خ�ل�ال م ��ؤمت��ر �صحفي
م�شرتك مع وزراء الرتبية والتعليم ،والعدل،
وال�صحة يف رئا�سة الوزراء ،ام�س الأحد� ،إىل �أن

الظرف االقت�صادي واالجتماعي اال�ستثنائي
ال �ن��اجت ع��ن ان�ع�ك��ا��س��ات �أزم ��ة ك��ورون��ا ،يتط ّلب
التعاون والتكافل يف حت ّمل �آث��اره ،الفتاً �إىل �أن
العاملني يف القطاعات واملرافق احليو ّية ،ومن
بينها التعليم ،ي��درك��ون �أن نهج احلكومة هو
خدمة املواطن ولي�س فئة �أو حزب �أو جمموعة.
ول�ف��ت �إىل �أن احل�ك��وم��ة ك��ان��ت تتمنى �أن ال
ت�صل الأم ��ور م��ن حيث الت�صعيد واملخالفات
القانون ّية اجل�سيمة ملا و�صلت �إليه امل�ستجدات
املرتبطة بنقابة املعلمني املوقوف عملها.
و� �ش��دد الع�ضايلة ع�ل��ى �أن ح�م��اي��ة الإن���س��ان
و�صحته وتعليمه هي يف �صميم
الأردين و�أمنه ّ

جابر :نظامنا الصحي جاهز الستقبال أية
موجة جديدة من كورونا
االنباط-عمان

�أعلن وزير ال�صحة الدكتور �سعد جابر ،عن
ت�سجيل � 41إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا
امل���س�ت�ج��د يف امل�م�ل�ك��ة ،ج�م�ي�ع�ه��ا غ�ي�ر حملية
لريتفع العدد الإجمايل للإ�صابات منذ بدء
اجلائحة �إىل � 8611إ�صابة.
وع��ر���ض ال��دك�ت��ور جابر يف م��ؤمت��ر �صحفي
ب��دار رئا�سة ال ��وزراء ام�س الأح ��د ،لتفا�صيل

احل ��االت اجل��دي��دة ،وال �ت��ي مت�ث�ل��ت بحالتني
ل���س��ائ�ق�ين ع �ل��ى ح� ��دود ال �ع �م��ري و 21ح��ال��ة
لأردن� �ي�ي�ن يف ف �ن��ادق احل �ج��ر ( 8ح ��االت من
ال�سعودية ،وحالتان من العراق وحالتان من
�أوكرانيا) ،م�شريا �إىل �أن  5م�صابني متاثلوا
ل�ل���ش�ف��اء يف م�ست�شفى الأم �ي�ر ح �م��زة خ�لال
ال�ساعات الـ  42املا�ضية ،فيما بقي حتت العالج
 011حاالت.
التفا�صيل �ص «»2

رئيس غرفة قطر :العالقات التجارية
واالستثمارية مع االردن قوية
االنباط-برتا
اثنى رئي�س غرفة جت��ارة و�صناعة قطر،
ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب ��ن ج��ا� �س��م �آل ث� ��اين ،على
بيئة الأع �م��ال وم�ن��اخ اال�ستثمار يف الأردن،
وق��ال �إن�ه��ا حمفزة وم�شجعة لال�ستثمارات
اخلارجية.
و�أكد ال�شيخ خليفة بن جا�سم يف لقاء خا�ص
مع وكالة الأنباء الأردنية يف الدوحة ،ام�س
الأحد� ،أن العالقات التجارية واال�ستثمارية
ب�ين ق�ط��ر والأردن ،ق��وي��ة وم�ت�ن��ام�ي��ة ،وم��ن
املتوقع �أن ت�شهد مزيدا من النمو يف العديد
من القطاعات االقت�صادية ،حيث �أن هناك
توا�صال دائما بني رجال الأعمال القطريني

والأردنيني ،ودائما ما يتم التباحث يف �إقامة
م�شروعات م�شرتكة �سواء يف قطر �أو الأردن.
و�أ� �ض��اف �إن دول��ة قطر واململكة الأردن �ي��ة
الها�شمية ،ترتبطان بعالقات �أخوية تاريخية
وتعاون م�شرتك ووثيق يف خمتلف املجاالت،
ال �سيما و�أن هناك اهتماما كبريا من جانب
البلدين ال�شقيقني ب�إجناز مزيد من التطور
والنمو ،حيث حقق حجم التبادل التجاري
ب�ي�ن ق �ط��ر والأردن م �ع��دالت ج �ي��دة خ�لال
ال�سنوات املا�ضية يف ظل التقارب الكبري بني
قيادتي البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

التفا�صيل �ص «»6

�أخالق ّيات الدولة وم�س�ؤول ّياتها بكل �أركانها،
“وال ي�ستطيع �أح��د� ،أ ّي �اً ك��ان موقعه احتكار
احل�ق�ي�ق��ة ،فك ّلنا حت��ت راي ��ة ال��وط��ن واح�ت�رام
قوانني الدولة وحماية مكت�سباتها”.
ك�م��ا �أ� �ش��ار �إىل �أن ن�ق��اب��ة امل�ع�ل�م�ين امل��وق��وف��ة
�أعمالها ن ّفذت ،وتلوح جم �دّداً بتنفيذ ،وقفات
اح�ت�ج��اج�ي��ة و�إ�� �ض ��راب ��ات واع �ت �� �ص��ام��ات ت���ض� ّر
مبرافق الدولة احليوية وا�ستدامتها ،وتتجاوز
ق��ان��ون ال���ص� ّ�ح��ة ال�ع��ام��ة و�أوام � ��ر ال��دف��اع التي
�صحة املواطنني،
�صدرت ب�شكل �أ�سا�سي حلماية ّ

التفا�صيل �ص «»3

ب�سام ال َّتلهوين،
قال وزير العدل ،الدكتور َّ
�إنّ ال �ق��رارات ال���ص��ادرة ع��ن النيابة العامة
كافة ،مبا فيها قرار وقف نقابة املعلمني عن
العمل و�إغ�لاق مق َّراتها وتوقيف �أع�ضائها،
هي ق��رارات قابلة َّ
للطعن بها �أم��ام املراجع
ال �ق �� �ض��ائ �ي��ة امل �خ �ت �� �ص��ة ،و�إ َّن ت�ط�ب�ي��ق ه��ذه
ال �ق��رارات لي�ست م�س�ألة اختيارية من قبل

وجه �سمو الأم�ير احل�سني بن عبد اهلل
ّ
ال �ث��اين ،ويل ال�ع�ه��د ام����س الأح ��د اجل�ه��ات
امل�ع�ن�ي��ة �إىل حت��وي��ل � �ش��اب��ة م��ن حم��اف�ظ��ة
الطفيلة تع ّر�ضت للإ�صابة ج��راء ح��ادث
�سري �إىل مدينة احل�سني الطبية للعالج.
و�أوع� ��ز ��س�م��وه ب�ت��وف�ير ال �ع�لاج الأم �ث��ل

لل�شابة وتقدمي الرعاية ال�صحية الالزمة
لها ،متمنياً لها ال�شفاء العاجل.
وكانت الفتاة �أ�صيبت يف حادث �سري وقع
قبل �أيام �أدى �إىل وفاة والديها ،حيث ُنقلت
�إىل م�ست�شفى الكرك احلكومي ومن ثم �إىل
م�ست�شفى الب�شري ،فيما طالب �أق��رب��ا�ؤه��ا
و�أ�صدقا�ؤها يف ر�سالة �أن تنقل �إىل مدينة
احل�سني الطبية لتوفري العالج الالزم لها.

من يسمع أنات الصحف؟ 12
الرزاز :الدولة قوية بإنفاذ القانون
على الجميع
االنباط-عمان
�أكد رئي�س ال��وزراء الدكتور عمر الرزاز
�أنّ ال ��دول ��ة ق��وي��ة ب ��إن �ف��اذ ال �ق��ان��ون على
اجلميع ،م�شريا �إىل �أهمية تذ ّليل العقبات،
واغ�ت�ن��ام ال�ف��ر���ص ،لر�سم م�ع��امل م�ستقبل
�أبنائنا و�أح�ف��ادن��ا يف جمتمع ق��وي ميار�س
حقوقه وواجباته �ضمن الت�شريعات.
و�شدد على �أن الدولة الأردن ّية ال تختزل
ب�شخ�ص ،وال ب�ن�ق��اب��ة ،وال ب �ح��زب ،ب��ل هي
منظومة م� ّؤ�س�سات را�سخة على مدى قرن
م��ن ال ��زم ��ن ،يحكمها ال��د� �س �ت��ور الأردين
ال��ذي ي�شمل م� ّؤ�س�سة ال�ع��ر���ش الها�شمي،
وال�سلطات الثالث :الت�شريع ّية والتنفيذ ّية
والق�ضائ ّية.

و�أ��ش��ار ال��رزاز خ�لال كلمته الأ�سبوعية
ام ����س الأح� � ��د� ،إىل اق �ت��راب ال ��دول ��ة من
االحتفال مبئويتها الثانية بقيادة جاللة
امللك عبد اهلل الثاين ،وتد�شينها ملئة عام من
البناء املرتاكم يف دولة القانون وامل� ّؤ�س�سات،
ودول��ة الإن �ت��اج واالقت�صاد الوطني املنيع،
ودولة التكافل والأ�سرة الواحدة املرتاحمة
املتحا ّبة املتعاونة على اخلري.
و�أكد �أن ما حققته الدولة من �إجنازات
خ�لال مئويتها الأوىل ج��اء بف�ضل قيادة
ه��ا��ش�م� ّي��ة ف � �ذّة ،وب� ��أي ��دٍ و� �س��واع��د �أردن� � ّي ��ة،
متم ّثلة مب� ّؤ�س�سات د�ستور ّية عريقة ،وجي�ش
عربي م�صطفوي يحمي حدودنا ،و�أجهزة
�أمنية.

التفا�صيل �ص «»5

الفايز يدعو الشباب للتصدي لخطاب الفتنة والكراهية
االنباط-عمان
دع��ا رئي�س جمل�س الأع �ي��ان في�صل الفايز،
ال���ش�ب��اب �إىل ال�ت���ص��دي ب �ق��وة خل �ط��اب الفتنة
وال �ك��راه �ي��ة ال� ��ذي ت���ش�ه��ده خم�ت�ل��ف م�ن���ص��ات
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ،وامل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى �أم��ن
الوطن وا�ستقراره باعتبارها قيمة عليا يجب
الوقوف بوجه كل من يحاول العبث بها.
و�أك ��د ال�ف��اي��ز �أن الأردن ق��ادر بف�ضل حكمة
قيادته الها�شمية ووع��ي �شعبة ومنعة �أجهزته
الأمنية املختلفة ،على جتاوز خمتلف التحديات
ج��راء الأح��داث املحيطة به وتداعيات جائحة

الصادرة عن ال ِّنيابة العامة
ال َّتلهوني :القرارات َّ
نافذة والحكومة عليها واجب ال َّتنفيذ
االنباط-عمان

ولي العهد يوعز بنقل شابة من
الطفيلة للعالج في المدينة الطبية

ك��ورون��ا .ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه ام����س الأح��د
يف دار جمل�س الأع �ي��ان ،جمموعة م��ن �شابات
و��ش�ب��اب ال��وط��ن يف ح ��وار ب�ع�ن��وان “الأردن يف
مواجهة التحديات ..ال لل�ضم ،نعم للو�صاية
الها�شمية”�� ،ض�م��ن ب��رن��ام��ج ال�ل�ق��اء ال��وط�ن��ي
ال�شبابي “�أبناء اململكة” ال ��ذي ت���ش��رف على
تنفيذه هيئة �سواعد ال�شباب الأردين بال�شراكة
مع م�ؤ�س�سة �أ�صدقاء الأمن الوطني وبالتعاون
مع وزارة ال�شباب وهيئة �شباب كلنا الأردن.
و�أك � ��د ال �ف��اي��ز �أه �م �ي��ة �أن ي�ت�ح�م��ل اجل�م�ي��ع
م���س��ؤول�ي��ة ب �ن��اء ال��وط��ن يف خم�ت�ل��ف امل �ج��االت
و�شتى القطاعات ،و�أن ي�سعى اجلميع �إىل تعزيز

احل��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة ال��وح��دوي��ة واحل �ف��اظ على
متا�سك الن�سيج االجتماعي.
و�أ� �ش��ار �إىل ال��واج��ب امل�ل�ق��ى ع�ل��ى م�ؤ�س�سات
املجتمع امل ��دين والأح � ��زاب وال�ن�ق��اب��ات املهنية
وال�ع�م��ال�ي��ة يف ت��ر��س�ي��خ ق�ي��م ال� ��والء واالن�ت�م��اء
وحم��ارب��ة خ�ط��اب الكراهية والتحري�ض �ضد
الوطن ومنجزاته وخا�صة احلمالت امل�شبوهة
ال �ت��ي ت�ن�ت�ق��د ال��وط��ن وم��واق �ف��ه ال�ث��اب�ت��ة جت��اه
ق�ضايا الأم ��ة الإ��س�لام�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة ال�ع��ادل��ة،
وعلى ر�أ�سها الق�ضية الفل�سطينية.

التفا�صيل �ص «»4

الحنيطي يستقبل السفيرة الفرنسية

احلكومة .و�أ� �ض��اف ،خ�لال م��ؤمت��ر �صحفي
مع وزي��ر ال� َدّول��ة ل�ش�ؤون الإع�لام والرتبية
وال�صحة ،ام�س الأحد ،يف دار رئا�سة
والتعليم ِّ
ال ��وزراء� ،أ َّن الت�صريح ال��َّ��ص��ادر ع��ن ال ِّنيابة
العامة بق�ضية نقابة املعلمني املوقوفة عن
العمل يدل من حيث املبد�أ على �أ َّن �سبب هذه
الق�ضايا التحقيقية �أمام امل َدّعني العامني .
التفا�صيل �ص «»4

فلسطين 27 ..شهيدا و 1070مصابا و 2330معتقال بالنصف االول
االنباط-وكاالت

ا�ست�شهد  72مواطنا فل�سطينيا بينهم 7
�أطفال و�سيدتان ،و�أ�صيب � 0701آخ��رون،
واعتقل نحو  0332خ�لال الن�صف الأول
من العام .0202
و�أو�� � �ض � ��ح م ��رك ��ز ع �ب��د اهلل احل� � ��وراين
للدرا�سات والتوثيق التابع لدائرة العمل
وال �ت �خ �ط �ي��ط يف م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ح��ري��ر ،يف
ت �ق��ري��ره ال�ت��وث�ي�ق��ي ال� ��ذي � �ص��در ،ام����س،
حول �أب��رز االنتهاكات الإ�سرائيلية خالل
ال �ن �� �ص��ف الأول م ��ن ال� �ع ��ام اجل� � ��اري ،ان
��س�ل�ط��ات االح �ت�ل�ال ق��ام��ت ب�ع�م��ل واع ��داد
خ� �ط ��ط وط � � ��رح ع� � �ط � ��اءات ل� �ب� �ن ��اء �آالف

الوحدات ال�سكنية يف م�ستوطنات ال�ضفة
الغربية والقد�س املحتلة.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ق ��وات االح �ت�لال هدمت
خالل الن�صف االول ( )753بيتا ومن�ش�أة،
منها ( )631بيتا و( )122من�ش�أة ،و%45
من جممل عمليات الهدم تلك تركزت يف
حمافظتي اخلليل والقد�س املحتلة،
وج��اء يف التقرير :ارت�ق��ى (� )72شهيدا
من بينهم (� )7أطفال و�سيدتني على ايدي
قوات االحتالل يف االرا�ضي الفل�سطينية
خ�ل�ال الن�صف االول ح�ي��ث ارت �ق��ى ()71
�شهيدا يف ال�ضفة والقد�س.
التفا�صيل �ص «»9
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املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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تسجيل  14إصابة غير محلية و 5حاالت شفاء

الحنيطي يستقبل السفيرة الفرنسية

جابر :نظامنا الصحي جاهز الستقبال أية موجة جديدة من كورونا
االنباط  -عمان

�أعلن وزير ال�صحة الدكتور �سعد جابر،
ع��ن ت�سجيل � 14إ�صابة ج��دي��دة بفريو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد يف اململكة ،جميعها غري
حملية لريتفع العدد الإجمايل للإ�صابات
منذ بدء اجلائحة �إىل � 1168إ�صابة.
وع ��ر� ��ض ال ��دك� �ت ��ور ج ��اب ��ر يف م ��ؤمت��ر
�صحفي بدار رئا�سة ال��وزراء ام�س الأحد،
لتفا�صيل احلاالت اجلديدة ،والتي متثلت
ب�ح��ال�ت�ين ل���س��ائ�ق�ين ع�ل��ى ح ��دود ال�ع�م��ري
و 12ح��ال��ة لأردن � �ي �ي�ن يف ف� �ن ��ادق احل�ج��ر
( 8ح ��االت م��ن ال���س�ع��ودي��ة ،وح��ال�ت��ان من
ال �ع��راق وح��ال�ت��ان م��ن �أوك��ران �ي��ا) ،م�شريا
�إىل �أن  5م���ص��اب�ين مت��اث �ل��وا ل�ل���ش�ف��اء يف
م�ست�شفى الأم�ي�ر ح�م��زة خ�لال ال�ساعات
الـ  24املا�ضية ،فيما بقي حتت العالج 110
حاالت.
ولفت �إىل �أن فرق اال�ستق�صاء الوبائي
�أج ��رت ال �ي��وم  6658ف�ح���ص�اً للك�شف عن
ك ��ورون ��ا ،ل�ي���ص��ل ع ��دد ال �ف�ح��و� �ص��ات ال�ت��ي
�أجريت منذ بدء تف�شي الفريو�س باململكة
�إىل  565109فح�صا ،الفتا �إىل �أن ال��وزارة

�ستقلل ع��دد الفحو�صات اليومية خالل
فرتة العيد لإراحة الكوادر الطبية.
و�أكد الدكتور جابر �أن النظام ال�صحي

يف اململكة مل يخترب ،لكنه جاهز ال�ستقبال
�أية موجة جديدة من الفريو�س خا�صة يف
ظل املوجة الثانية والعنيفة التي ي�شهدها

ع ��دد م��ن دول اجل� ��وار م��ا اج�ب�ره��م على
�إع��ادة الإغ�لاق امل�شدد ،م�شريا �إىل درا�سة
او� �ض��اع ال �ك��رف��ان��ات امل ��وج ��ودة يف منطقة
البحر امليت ال�ستقبال احل��االت وجاهزية
 3م�ست�شفيات تت�سع �إىل � 1000شخ�ص.
ويف رده ع� �ل ��ى �� � �س� � ��ؤال ال �� �ص �ح �ف �ي�ين
ح ��ول ع� ��ودة ال �ط �ل �ب��ة �إىل امل� ��دار�� ��س ،بني
الدكتور جابر �أن ع��ودة الطلبة مرتبطة
بامل�صفوفة ،ويف ح��ال و��ص��ول الأردن �إىل
امل�ن�ط�ق��ة اخل �� �ض��راء�� ،س�ي�ع��ود ال�ط�ل�ب��ة �إىل
مدار�سهم لأن العملية التعليمية لي�ست
ف�ق��ط �أك��ادمي �ي��ة ب��ل عملية متكاملة من
حيث االختالط وبناء ال�شخ�صية.
وث �م��ن وزي ��ر ال���ص�ح��ة امل �ك��رم��ة امللكية
ال�سامية بتوزيع  600جهاز تنف�س �صناعي
ب�ين وزارة ال���ص�ح��ة واخل��دم��ات الطبية.
وحول الإجراءات املتبعة يف عيد الأ�ضحى،
�أو� �ض��ح ج��اب��ر �أن ال� ��وزارة مل ت��در���س منع
ال�صالة واحلظر يف عيد الأ�ضحى ،داعيا
امل��واط �ن�ين �إىل االل� �ت ��زام ال �ت��ام �إج � ��راءات
ال�سالمة العامة والوقائية املتبعة وعدم
التقبيل وامل���ص��اف�ح��ة ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ه��ذا
الإجناز.

تكريم الفائزات والفائزين بجوائز مسابقة ع ّبر بالعربي
االنباط  -عمان

ك� ّرم��ت م�ؤ�س�سة ويل العهد ،بال�شراكة مع
جممع اللغة العربية الأردين و�شركة مو�ضوع،
ام�س الأح��د ،الفائزين بجوائز م�سابقة “عبرّ
بالعربي” التي �أطلقتها خ�لال ف�ترة جائحة
كورونا ،والبالغ عددهم  18فائزا.
وح�ضر حفل التكرمي الذي �أُقيم يف جممع
اللغة ،رئي�س املجمع ال��دك�ت��ور خ��ال��د الكركي،
و�أم �ي �ن��ه ال� �ع ��ام ال��دك �ت��ور حم �م��د ال �� �س �ع��ودي،
واملديرة التنفيذية مل�ؤ�س�سة ويل العهد الدكتورة
متام منكو ،واملدير العام ل�شركة مو�ضوع رامي
ال�ق��وا��س�م��ي ،وم�ن��دوب��ون ع��ن امل�ؤ�س�سة و�شركة
مو�ضوع.
وت ��أت ��ي ه ��ذه اجل ��وائ ��ز؛ ت �ق��دي � ًرا ل�ل�ط��اق��ات
الأردنيّة العربيّة الإبداعيّة يف التعبري والكتابة
وت��وظ�ي��ف ذك��اء اللغة العربية يف التعبري عن
ناطقيها.
ُ
وخ�صّ �صت اجلوائز للفئة العمرية من � 6إىل
� 12سنة للق�صة الق�صرية وو�صف ال�شخ�صية
الإبداعي ،والفئة العمرية من � 13إىل � 18سنة
ل�ل�ع�ب��ارة ال�ت�ح�ف�ي��زي��ة وامل �ق��ال الأدب � ��ي ،وال�ف�ئ��ة
العمرية الأك�بر من � 18سنة لتلخي�ص الكتاب

واخلطاب املُلهم.
و�أ�شرف على حتكيم امل�سابقة حم ّكمون من
جممع اللغة وم�ؤ�س�سة ويل العهد.
ويف م�سابقة الق�صة الق�صرية ،ف��ازت ر�ؤى
م��ال��ك خ �ط��اب��ي ،وف � ��رح م �ن��ذر احل � ��اج ح���س��ن،
ول�ي�ن ع��اط��ف ال�ط��وي���س��ي ،ويف م�سابقة و�صف
ال�شخ�صية الإب ��داع ��ي ،ف ��ازت م��رمي رام ��ز �أب��و
حم�ف��وظ ،الرا ف�ضل �أب��و �سنينة ،وف��رح �إ�سالم
خ�صاونة.
ويف م�سابقة العبارة التحفيزية ،ف��ازت نور
خ�ل��دون ال�ق��زق ،وره��ف حممد العمايرة ،ومي

م���ص�ط�ف��ى ف ��واز ح���س�ين ،ويف م���س��اب�ق��ة امل�ق��ال
الأدب��ي ،فاز لني �أ�سامة �صبّاح ،ور�شيد ر�ضوان
خليفات ،ودميا حممد غنامي.
ويف م�سابقة تلخي�ص ك�ت��اب ،ف��از ليث �سعد
ال��دي��ن ذي ��ب ،و�إمي� ��ان حم�م��د خليل قا�سمية،
وعبداهلل م�سلم ال�ف� ّزاع ،ويف م�سابقة اخلطاب
امل ُ �ل �ه��م ،ف ��از زي ��ن ال �� �ش��رف ج�م�ي��ل اخل �� �ض��ور،
وع�ب��دال��رح�م��ن ك�م��ال اخل�ط�ي��ب ،وغ ��ادة ح�سام
خنفر.
وع �ب ��رت ال �ط��ال �ب��ة يف م ��در�� �س ��ة ك �ف��رجن��ة
الأ��س��ا��س�ي��ة للبنات يف حم��اف�ظ��ة ع�ج�ل��ون ر�ؤى

خ�ط��اب��ي ال�ف��ائ��زة ع��ن ق�صتها ال�ق���ص�يرة “رنا
واجل �ه��از املناعي” ،ع��ن ��س�ع��ادت�ه��ا ب��اجل��ائ��زة.
وقالت “علمت بامل�سابقة من خالل درا�ستي عن
بُعد �أثناء اجلائحة على من�صة در�سك ،حينها
قررت امل�شاركة بامل�سابقة ،وح ّفزين ذلك لقراءة
ال�ع��دي��د م��ن الق�ص�ص ال�ت��ي �ألهمتني الفكرة
لق�صتي الق�صرية».
وقالت الطالبة رهف العمايرة من مدر�سة
اّ
علن الثانوية ال�شاملة للبنات يف مدينة ال�سلط
ل��وك��ال��ة الأن �ب��اء الأردن �ي ��ة (ب�ت��را)“ ،امل�سابقة
ح ّفزتني على امل�شاركة بن�ص �أدب��ي كتبته قبل
فرتة بعنوان “حظر».
وقال ليث �سعدالدين ذيب الطالب يف كلية
ال�ط��ب ب��اجل��ام�ع��ة الأردن �ي ��ة ال�ف��ائ��ز بامل�سابقة
ع��ن تلخي�صه لكتاب “مقدمة اب��ن خلدون”،
“علمت عن امل�سابقة من خالل �صفحة م�ؤ�س�سة
ويل العهد على م��وق��ع ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
“في�سبوك” ،ونظرا الهتمامي بقراءة الكتب،
قررت تلخي�ص كتاب مقدمة ابن خلدون الذي
يناق�ش احل���ض��ارة وال�ع�م��ران وع�ل��م االج�ت�م��اع،
وامل�شاركة به يف امل�سابقة».
يُ�شار �إىل �أن عدد امل�شاركات يف م�سابقة “عبرّ
بالعربي” جتاوز � 6آالف م�شاركة.

«أموال األيتام» :تخفيض نسبة المرابحة إلى 75ر% 3
االنباط  -عمان

ق��رر �سماحة ق��ا��ض��ي ال�ق���ض��اة ال�شيخ عبد
احلافظ الربطة رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
تنمية �أم ��وال الأي �ت��ام ام����س الأح ��د ،تخفي�ض
ن�سبة املرابحة بدءا من 75ر 3باملئة ،وتخفي�ض
ن�سبة العائد على الت�أجري التمويلي بدءا من
5ر 6باملئة متناق�صا اعتبارا من اليوم وت�ستمر
حتى نهاية العام.
ك �م��ا ق� ��رر ت�خ�ف�ي����ض احل� ��د الأدن � � ��ى مل�ب�ل��غ
التمويل يف ال�ت��أج�ير التمويلي �إىل � 20أل��ف
دينار مع قبول العقارات التي مل مي�ض على
�إن���ش��ائ�ه��ا �أك�ث�ر م��ن  40ع��ام��ا ع�ن��د ا�ستحقاق
الق�سط الأخ�ير يف نهاية مدة التمويل ،ومنح
مت��وي�ل�ات مل��وظ�ف��ي ال �ق �ط��اع ال �ع��ام (اجل �ه��ات

املعتمدة) حتى � 10آالف دينار ،وبكفالة عقود
وكمبياالت ملوظف اجل�ه��ات املعتمدة� ،إ�ضافة
�إىل اعتماد الدليل الإر��ش��ادي لت�سوية الذمم
امل�ستحقة بعد جائحة كورونا .وقال �سماحته
يف ت�صريح ل��وك��ال��ة الأن �ب��اء الأردن �ي��ة (ب�ت�را)
ال�ي��وم الأح ��د� ،إن ه��ذه احل��زم��ة م��ن ال�ق��رارات
ج ��اءت ت�ن�ف�ي��ذاً للتوجيهات امل�ل�ك�ي��ة ال�سامية
والقرارات احلكومية للتخفيف على املواطنني
يف ظ��ل ال �ظ��روف االق�ت���ص��ادي��ة اال�ستثنائية
التي مت��ر بها اململكة ب�سبب جائحة ك��ورون��ا،
�إىل جانب دور امل�ؤ�س�سة الريادي يف امل�س�ؤولية
املجتمعية وحتقيقاً لر�ؤية ور�سالة امل�ؤ�س�سة يف
التنمية الوطنية.
و�أ� �ض ��اف �أن امل��ؤ��س���س��ة ن �ف��ذت ال�ع��دي��د من
الإج ��راءات خ�لال اجلائحة ،كت�أجيل �أق�ساط

� �ش �ه��ري �آذار ون �ي �� �س��ان ،وت ��أج �ي��ل الإي� �ج ��ارات
امل�ستحقة ع�ل��ى امل���س�ت��أج��ري��ن ع��ن �أ��ش�ه��ر �آذار
وني�سان و�أيار وتق�سيطها ملدة �ستة �أ�شهر الحقة
خالل العام اجلاري ،ف�ضال عن حتمل امل�ؤ�س�سة
مل�س�ؤولياتها جتاه املتعاملني� ،سواء احلا�صلني
ع �ل��ى مت ��وي�ل�ات �أو امل �� �س �ت ��أج��ري��ن ل�ل�م�ب��اين
واملجمعات اململوكة للم�ؤ�س�سة.
و�أ�شار �سماحته �إىل ت�سوية الذمم امل�ستحقة
على العمالء من القطاعات املت�أثرة وال��واردة
يف �أوام ��ر ال��دف��اع م��ن تبعات جائحة ك��ورون��ا،
وذلك من خالل الدليل الإر�شادي ،ومتكينهم
من مراجعة امل�ؤ�س�سة للنظر يف �إع��ادة جدولة
اق���س��اط�ه��م امل���س�ت�ح�ق��ة خ�ل�ال اجل��ائ �ح��ة حتى
نهاية ال�ع��ام اجل ��اري؛ للنظر بطلباتهم من
قبل جلنة م�شكلة يف امل�ؤ�س�سة لهذه الغاية ومبا

ي�ضمن املحافظة على �أموال الأيتام ال ُق�صر.
ووقعت امل�ؤ�س�سة �أخ�يرا اتفاقية مع �شركة
م��دف��وع��ات�ك��م ل�ل��دف��ع الإل� �ك�ت�روين للت�سهيل
على امل��واط�ن�ين ت�سديد التزاماتهم املرتتبة
للم�ؤ�س�سة �إلكرتونياً كدفع �أق�ساط املرابحات
والإيجارات والدفعة املقدمة ور�سوم الطوابع
وال�ق�ب����ض ع�ل��ى ح���س��اب ال�ق��ا��ص��ر ومقبو�ضات
متنوعة� ،إىل جانب �إط�لاق�ه��ا تطبيقاً ميكن
العميل من تقدمي طلبات املرابحة �إلكرتونياً.
و�أك��د �سماحته �أن غاية امل�ؤ�س�سة بالدرجة
الأوىل املحافظة على �أم��وال الأيتام و�إدارتها
وت�ن�م�ي�ت�ه��ا ب���ش�ت��ى و� �س��ائ��ل اال� �س �ت �ث �م��ار ،وف �ق �اً
لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية مبا يعود بالنفع
ال �ع��ام عليها وحت�ق�ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ة االق�ت���ص��ادي��ة
واالجتماعية يف اململكة.

االنباط  -عمان

ا�ستقبل رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة اللواء
الركن يو�سف �أحمد احلنيطي ،ام�س الأحد ،يف
مكتبه بالقيادة العامة ،ال�سفرية الفرن�سية يف
عمّان فريونيك فوالند-عنيني.

وبحث اللواء الركن احلنيطي مع ال�سفرية،
خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ال��ذي ح���ض��ره امل�ل�ح��ق الع�سكري
الفرن�سي يف ع � ّم��ان� ،أوج ��ه ال�ت�ع��اون والتن�سيق
و� �س �ب��ل ت �ع��زي��ز ع�ل�اق��ات ال �ت �ع��اون ال �ث �ن��ائ��ي مبا
ي �خ��دم م�صلحة ال �ق��وات امل���س�ل�ح��ة يف ال�ب�ل��دي��ن
ال�صديقني.

«األحوال» تناوب خالل فترة «االضحى»
االنباط -عمان

�أعلنت دائرة الأح��وال املدنية واجل��وازات عن
مناوباتها خالل عطلة عيد اال�ضحى املبارك.
وقالت الدائرة يف بيان �صحفي ام�س الأحد،
�إن الدائرة �ستناوب يف مكتبي اخلدمة امل�ستعجلة

ال�ك��ائ��ن يف ط�برب��ور (امل��رك��ز ال��رئ�ي����س) ليومي
الأح� ��د واالث �ن�ي�ن خ�ل�ال ع�ط�ل��ة ع�ي��د اال��ض�ح��ى
امل �ب��ارك م��ن ال���س��اع��ة ال �ع��ا� �ش��رة ��ص�ب��اح��ا وح�ت��ى
الثانية ظهرا ،فيما �سيناوب مكتب جوازات املطار
على مدار ال�ساعة ،مو�ضحة �أن هذا االجراء جاء
للت�سهيل على املواطنني واجناز معامالتها.

ورشة توصي بتعديل األنظمة
الداخلية لألحزاب وقانون االنتخاب
عمان
االنباط ّ -

او�صى م�شاركون بور�شة حوارية نظمها مركز
القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية اليوم الأحد ،بعنوان
“ طرق االختيار الدميقراطي ملر�شحي الأحزاب
يف االن �ت �خ��اب��ات العامة”� ،إىل ت �ع��دي��ل ق��ان��ون
االنتخاب والأنظمة الداخلية ل�ل�أح��زاب لو�ضع
معايري و�آليات دميقراطية يف تر�شيح �أع�ضائها،
وت�خ���ص�ي����ص ن���ص��ف م �ق��اع��د ال�ب�رمل ��ان للقائمة
الوطنية.
ودع ��ا امل �� �ش��ارك��ون ال��ذي��ن مي�ث�ل��ون ب��رمل��ان�ي�ين
وع��ددا من اخل�براء املحليني والعرب والأح��زاب
ال���س�ي��ا��س�ي��ة� ،إىل ع�م�ل�ي��ة دمي �ق��راط �ي��ة الخ�ت�ي��ار
مر�شحي الأحزاب يف االنتخابات العامة ،ب�صورة
ت���س��اع��ده��ا ع�ل��ى تن�سيب ممثليها ب���ش�ك��لٍ ف� ّع��ال
و�ش ّفاف.
و��ش�دّد امل�شاركون خ�لال الور�شة التي ج��اءت
ب��ال �ت �ع��اون م��ع م��ؤ��س���س��ة ك ��ون ��راد �أدي � �ن ��اور عرب
تقنيات االت�صال ع��ن ُب�ع��د ،على ��ض��رورة تعديل
ق��ان��ون االن�ت�خ��اب وت�ع��دي��ل الأح � ��زاب لأنظمتها
ال��داخ�ل�ي��ة ،لتبني �آل �ي��ات وم�ع��اي�ير دميقراطية
وا�ضحة وحمددة ت�أخذ بها يف اختيار مر�شحيها
لالنتخابات ،وت��وخ��ي معايري ال�ن��زاه��ة وال�ق��درة
ع�ل��ى ال �ت ��أث�ي�ر واالل� �ت ��زام احل��زب��ي ع�ن��د اخ�ت�ي��ار
امل��ر� �ش��ح ،وال �ب �ح��ث ع��ن م �� �ص��ادر مت��وي��ل وطنية
للحمالت االنتخابية.

و�أك ��د م��دي��ر امل��رك��ز ع��ري��ب ال��رن �ت��اوي ،وج��ود
�أمن��اط عديدة الختيار مر�شحي الأح��زاب ،منها
دميقراطي يقوم على ا�ستفتاء ر�أي قواعد احلزب
وج�م�ه��وره وم�ن��ا��ص��ري��ه الخ�ت�ي��ار امل��ر��ش�ح�ين من
خالل انتخابات متهيدية �أو ا�ستطالعاتٍ للر�أي،
و�آخ ��ر غ�ير دمي�ق��راط��ي ي�ق��رر ف�ي��ه ق��ائ��د احل��زب
م��ن ي�تر��ش��ح دون ال�ت���ش��اور م��ع ق��واع��د احل��زب.
وق��ال��ت ع���ض��وة جمل�س ن ��واب ال�شعب التون�سي
�سابقاً ملياء الدريدي �إن التحديات التي واجهت
الأح ��زاب ال�سيا�سية ه��ي االنتقال م��ن املعار�ضة
�إىل احلكومة ،وت�أثري امل��ال على ال�سيا�سة وعلى
ح�ضور الأحزاب وخا�صة الأحزاب االيديولوجية،
م�ستعر�ضة خارطة الأحزاب ال�سيا�سية يف تون�س،
وطرق اختيارها ملر�شحيها.
وا��ش��ار �أ�ستاذ ال�سيا�سة والقانون الد�ستوري
م��ن امل�غ��رب الدكتور الب�شري املتاقي� ،إىل وج��ود
اختالفٍ بني الأحزاب املغربية يف عملية الإعداد
الختيار املر�شحني ،فهناك �أح��زاب تقوم بت�شكيل
جل ��ان خ��ا� �ص��ة ،و�أخ � � ��رى ت��وك��ل ذل ��ك ل�ل�ه�ي��اك��ل
التنظيمية داخ��ل الأح��زاب ،مبينا �أن ال�صراعات
قد تن�شب داخل احلزب ال�سيا�سي على اختيار من
يت�صدر قائمة املر�شحني املغلقة.
وع��ر���ض م��دي��ر وح� ��دة ال ��درا� �س ��ات يف م��رك��ز
ال �ق��د���س ح���س�ين �أب ��و ر ّم� ��ان ل�ل�ت�ج��رب��ة احل��زب�ي��ة
الأردنية يف اختيار املر�شحني ،مُ�شرياً �إىل �سيطرة
الهيئات القيادية على اتخاذ قرار الرت�شح.

وزير المياه يتفقد مشروع حفر اآلبار
في المدورة

األعلى للسكان يناقش مشروع موازنة المجلس والخطة االستراتيجية
االنباط  -عمان

ن��اق����ش �أع �� �ض��اء جم�ل����س �أم �ن��اء املجل�س
الأعلى لل�سكان خالل اجتماع برئا�سة وزير
التخطيط والتعاون الدويل الدكتور و�سام
الرب�ضي ،خطة عمل املجل�س اال�سرتاتيجية
وم�شروع موازنته لعام .2020
و�أ ّكد الدكتور الرب�ضي ،بح�ضور عدد من
ال��وزراء وممثلي اجلهات الوطنية� ،أهمية
دور املجل�س يف مواجهة الق�ضايا ال�سكانية
والتنموية ودعم ال�سيا�سات الوطنية بهدف
�إي �ج ��اد ب�ي�ئ��ة م�ن��ا��س�ب��ة ل�ت�ح���س�ين ال �ظ��روف
االجتماعية واالقت�صادية لأف��راد املجتمع،
وامل�ساهمة يف النهو�ض مبختلف القطاعات.
ول �ف��ت ال��رب �� �ض��ي �إىل ت��وح �ي��د اجل �ه��ود
ال��وط �ن �ي��ة خل ��دم ��ة ال �ق �� �ض��اي��ا ال �� �س �ك��ان �ي��ة
وال �ت �ن �م��وي��ة ،وت� �ق ��دمي ال ��دع ��م وامل �� �س��ان��دة
ل�ل�م�ج�ل����س ل�ت�ن�ف�ي��ذ م �� �ش��اري �ع��ه وب ��راجم ��ه
وت �ط �ل �ع��ات��ه امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة خل��دم��ة امل�ج�ت�م��ع
وحتقيق ال��رف��اه واالزده ��ار للمواطنني يف
خمتلف املجاالت.
و�أو� � �ض� ��ح �أن ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا �أظ �ه��رت
احلاجة �إىل تعزيز التعاون متعدد الأطراف
حم �ل �ي��ا و�إق �ل �ي �م �ي ��ا ودول � �ي� ��ا وال �ت �� �ض��ام��ن
مل��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات امل��ال�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة

واالج �ت �م��اع �ي��ة ،والآث � � ��ار الأخ� � ��رى ب�ع�ي��دة
املدى كالتعليم وحقوق الإن�سان ،والتنمية
امل �� �س �ت��دام��ة ،والأم� � ��ن ال �غ ��ذائ ��ي ،وق���ض��اي��ا
الهجرة واملهاجرين والعمالة و�آثارها على
ال�سيا�سات ال�سكانية.
وب �ي �ن��ت �أم �ي��ن ع� ��ام امل �ج �ل ����س ال��دك �ت��ورة
ع �ب �ل��ة ع � �م� ��اوي� ،أن خ �ط��ة امل �ج �ل ����س ل �ع��ام
 ،2020ترتكز يف مرجعياتها على �أه��داف
التنمية امل�ستدامة ،وبرنامج عمل امل�ؤمتر
ال ��دويل لل�سكان والتنمية ،ور�ؤي ��ة الأردن

 ،2025وااللتزامات العاملية لقمة نريوبي،
والأولويات الوطنية.
وت�ت���ض�م��ن اخل �ط��ة ،وف ��ق ع �م��اوي ،دم��ج
ال� �ب� �ع ��د ال� ��� �س� �ك ��اين ب ��اخل� �ط ��ط ال �ت �ن �م��وي��ة
الوطنية ،وحماية الفئات املهم�شة �ضمن
م�ن�ظ��وم��ة ح �ق��وق الإن �� �س��ان ،و�إدم � ��اج ال�ن��وع
االج �ت �م��اع��ي ومت �ك�ين امل � ��ر�أة ،واال��س�ت�ج��اب��ة
ل�ل�ه�ج��رات ال�ق���س��ري��ة وال �ل �ج��وء ،وال���ص�ح��ة
واحلقوق الإجنابية.
و�أو�ضحت �أن العوامل املمكنة لتحقيق

ه � ��ذه ال �ع �ن��ا� �ص��ر ت��رت �ك��ز ع �ل��ى ال �ف �ع��ال �ي��ة
والكفاءة الت�شغيلية التي ميتلكها املجل�س
يف ��ص�ي��اغ��ة ال���س�ي��ا��س��ات ،وت�ن�ف�ي��ذ ال�برام��ج
و�إدارة امل��وارد والنتائج ،وق��درت��ه على بناء
ال�شراكات ،واحلاجة �إىل اال�ستدامة املالية
والدعم.
و�أب��رزت عماوي إ�جن��ازات املجل�س خالل
الفرتة املا�ضية ودوره خالل �أزمة كورونا.
وع��ر� �ض��ت ل�ل�ت�ح��دي��ات امل�ت�م�ث�ل��ة ب�ضعف
الأخ � ��ذ ب��ال �ب �ع��د ال �� �س �ك��اين يف ال�ت�خ�ط�ي��ط
ال��وط�ن��ي وع ��دم حتقيق الأه� ��داف امل��رج��وة
لتمكني امل��ر�أة اقت�صاديا و�سيا�سيا ،و�ضعف
بيئة اخلدمات املتعلقة بال�صحة الإجنابية
املقدّمة لل�شباب وذوي الإع��اق��ة ،و�صعوبة
توفري البيانات وامل��ؤ��ش��رات ال�شاملة على
امل�ستوى دون الوطني.
ودع � ��ت ل ��رف ��ع ال� �ك� �ف ��اءات ال��وط �ن �ي��ة يف
جم��ال م�ف�ه��وم التنمية ال�شاملة وع�لاق��ة
الديناميكيات ال�سكانية بذلك ،والتوظيف
الأم �ث��ل ل�ل�ه�ج��رات ال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج�ي��ة،
وتعزيز مبادرات الت�شغيل الذاتي لل�شباب
م��ن خ�ل�ال دع��م م���ش��اري��ع ري ��ادة الأع �م��ال،
وحت�ق�ي��ق ال���ش�م��ول�ي��ة وال �ع��دال��ة يف ت�ق��دمي
خدمات ال�صحة الإجنابية بالرتكيز على
فئة املراهقات وال�شباب وذوي الإعاقة.

االنباط  -عمان

تفقد وزي ��ر امل�ي��اه وال ��ري امل�ه�ن��د���س رائ ��د �أب��و
ال�سعود� ،سري العمل مب�شروع حفر الآب��ار الذي
تنفذه ال��وزارة مبنطقة امل��دورة� ،ضمن املبادرات
امللكية ال�سامية.
وج� ��ال ال ��وزي ��ر ع �ل��ى م �ن��اط��ق ال �ع �م��ل �ضمن
امل��راح��ل الأوىل م��ن احل�ف��ر ب�ع��د ال�ت�ح��اق طاقم
احل�ف��ر م��ن اخل�ب�راء الإق�ل�ي�م�ين �أخ�ي�را باملواقع
التزاما من احلكومة بت�سريع اجناز حفر الآبار
لإقامة امل�شاريع الزراعية الريادية.
وا��س�ت�م��ع ال ��وزي ��ر م��ن اخل�ب��راء الإق�ل�ي�م�ي�ين
امل���ش��رف�ين ع�ل��ى ت�شغيل �أول ح �ف��ارات عمالقة
متطورة للحفر على �أعماق ت�صل �إىل  1500مرت

ل�ل�إ��س��راع وت�سهيل عمليات اال��س�ت�خ��راج بكفاءة
عالية ل�ـ  25ب�ئ��را ،م�ؤكدين �أن الأع�م��ال �ستنجز
بح�سب اجلدول املقرر والكميات املطلوبة.
وق��ال �أب��و ال�سعود �إن م�شروع املبادرات امللكية
�سيعمل على ا�ستدامة التنمية املحلية يف املناطق
النائية و�إيجاد م�شاريع تنموية زراعية متكاملة
طموحة لتطوير هذه املناطق ما ينعك�س ايجاباً
على الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية للأهايل
يف مناطق البادية.
وب�ي�ن �أن ال �ك ��وادر ال�ف�ن�ي��ة ج �ه��زت احل �ف��ارات
ال�ع�م�لاق��ة للعمل يف امل��وق��ع ،وب��ا� �ش��رت عمليات
احلفر متوقعا �أن تكون امل�شاريع الزراعية حديثة
ومتطورة با�ستخدام �أف�ضل التقنيات الزراعية
العاملية احلديثة.

املحلي
االثنني
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المعلم موضع تقديرنا و «النقابة» تدخلت بسياسات التعليم والمنهاج

النعيمي  :مجلس «المعلمين» سيس «النقابة»
نتائج « التوجيهي» بين  10و  15من الشهر المقبل

االنباط-عمان
�أك��د وزي��ر الرتبية والتعليم الدكتور تي�سري النعيمي� ،أن امل�سرية
التعليمية �ست�ستمر كما هو خمطط لها يف ال��وزارة ،و�أن ر�ؤي��ة الدولة
اال�ستثنائي
االردنية تقوم على ا�ستدامة التعليم ك�أولوية يف هذا الظرف
ِ
الذي منر به ،واملتمثل يف انعكا�سات جائحة كورونا.
وقال الدكتور النعيمي ،يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك يف رئا�سة الوزراء
ام�س الأحد� ،إن الدولة الأردنية حري�صة على املعلم وحت�سني معي�شته
حر�صها على ا�ستقرار امل�سرية التعليمية ونوعيتها ،فكانت
من منطلق ِ
وما زالت ترعى املعلم ب�شكل ا�ستثنائي ومميز مقارنة بباقي العامل َ
ني يف
القطاع العام لأهمية م�س�ؤوليته يف بناء الأجيال.
وعر�ض وزير الرتبية والتعليم لأبرز اوجه اهتمام الدولة باملعلمني
من خالل نظام الرتب ،و�صندوق �إ�سكان املعلمني ،وبعثات �أبناء املعلمني،
و�صندوق �ضمان العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم ،ومرافق �أندية
املعلمني ،وبرامج التدريب العامة واملتخ�ص�صة التي تقدمها ال��وزارة
للمعلمني جمانا.
كما �أك��د �أن ال��وزارة واحلكومة كانتا منفتحتني على جمل�س نقابة
املعلمني ،املوقوف عملها ،وا�ستخدمتا كل و�سائل احل��وار عرب جل�سات
متعددة ،وعلى �أكرث من م�ستوى داخل ال��وزارة و�صوال �إىل تنفيذ بنود
االتفاقية املوقعة م َع النقابة ،مبينا �أن االتفاق مع النقابة مل يت�ضمن
�صيغا ت�شريعية معينة تقدمها النقابة للحكومة ،بل مبادئ تعك�سها
احلكومة يف ت�شريعات مقرتحة تعدها عرب م�سار ت�شريعي ،وهو ما مت
�إجنازه عند تعديل نظام الرتب وجزئيات نظام اخلدمة املدنية املتعلقة
باملعلمني.
وقال الدكتور النعيمي� ،إن نظام الرتب للمعلمني عدل ليتيح التطور
الوظيفي على �أ�سا�س التميز املثبت مبنجز �أداء ،يف الوقت الذي التزمت
فيه الوزارة بتمكني املعلم ل�ضمان تطوره الوظيفي ،فيما جرى تطوير
نظام التقيي ِم لي�صبح متعدد اجل��وان��ب ،و�أ�صبح نظام الرتب ترجمة
حرفية لنظام اخلدمة املدنية.

وت��اب��ع“ ،انه ورغ ��م ان�ف�ت��ا ِح ال � ��وزارة ع�ل��ى جمل�س ن�ق��اب��ة املعلمني،
واعتمادها مبد�أ الت�شاركية معه� ،إال �أن الأخري ا�ستمر يف ا�ستخدام لغة
الإمالء وانتها ِج �أ�سلوب اال�ستقواء ،راف�ضا كل ما تقدمه الوزارة لتطوي ِر
التعليم بو�صفه ر�أ�س مالنا الأ�سا�س”.
وقال �إن املجل�س ا�ستمر يف �إنكار ما حتقق من �إجن��ازات على �صعيد
االتفاقية التي مي��ر بع�ض بنودها يف م�سار ت�شريعي حم��دد لإ��ص��دار
القوانني الناظمة ب�صورة تتوافق مع بنود االتفاقية املوقعة ،فتحولت
التلويح
امل�صالح العامة عرب
النقابة �إىل ما ي�شبه �أداة للمناكفة وتعطيل
ِ
ِ
بتعطيل احل��ق الد�ستوري للطلبة يف احل�صول على التعليم وه��و حق
كفل ْته العهود واملواثيق الدولية.
وزاد ،الدكتور النعيمي ،ان نقابة املعلمني امعنت يف ممار�سة خمالفات
وا�ضحة لقانونها واالبتعاد عن حقيقة العمل النقابي و�أ�س�سِ ه؛ من خالل
واملناهج والتعلي ِم ،يف الوقت الذي
التدخل الوا�ضح يف �سيا�سات الوزارة
ِ
ابتعدت فيه عن �صمي ِم عملها املتمثل يف تنظي ِم �ش�ؤون املنت�سبني للنقابة،
والرتكيز على ن�شاطات تخالف العديد من الأنظمة والقوانني ،ما يعد
امرا مقلقا وطنيا.
ولفت وزير الرتبية والتعليم يف هذا االطار� ،إىل نظام اخلدمة املدنية
الذي حظر على املوظف العام الكتابة �أو الت�صريح لو�سائل الإع�لام �أو
لو�سائل التوا�صل االجتماعي ،ومبا ي�سيء للدولة �أو العاملني فيها �أو
�إف�شاء �أ�سرار العمل.
وا�شار �إىل قانون نقابة املعلمني وبخا�صة املادة ( )4املتعلقة ب�أهداف
النقابة التي يتعني عليها العمل لتحقيقها ،وهي االرتقاء بر�سالة املعلم
ومهنته وتطويرها ،واملحافظة على �أخالقياتها وتقاليدها ،والإ�سهام يف
رفع امل�ستوى التعليمي والثقايف واالجتماعي للمعلم.
وبني �أن نقابة املعلمني املوقوفة �أعمالها تدخلت يف �سيا�سات التعلي ِم
واملناهج ،ما يعد خمالفة وا�ضحة لن�ص املادة /5د من قانونها ،والذي
ِ
ين�ص على التزام النقابة باملحافظة على متطلبات العملية الرتبوية،
ورعاية م�صلحة الطالب ،وع��دم الإ��ض��رار بحقه يف التعليم ،ومراعاة
�أحكام قانون الرتبية والتعليم ،ونظام اخلدمة املدنية ،والت�شريعات

الأخ��رى ،وع��دم ممار�سة الأن�شطة احلزبية ،وع��د ِم التدخل ب�سيا�سات
ير املهنية و��ش��روط م��زاول��ة مهنة
التعلي ِم وامل�ن��اه� ِ�ج وال�برام� ِ�ج وامل�ع��اي� ِ
التعلي ِم وامل���س��ار املهني والوظيفي للمعلمني ،وال�ل�ج��وء �إىل �أ�ساليب
م�شروعة يف تبني مطالب املعلمني ،وال �سيما �أ�سلوبَ احلوار.
وا�شار الوزير النعيمي� ،إىل اال�ضراب الذي نفذته النقابة يف مطلع
العام احلايل ،والذي ال نزال ندفع كلفته الرتبوية حتى الآن ،م�شريا �إىل
�أن النقابة ا�ستمرت يف التلويح ب�إجراءات ت�صعيدية تعلن كاالعت�صامات
مب�صالح الطلبة واملجتم ِع يف ظل ظرف
والإ�ضرابات التي �ست�ضر جمددا
ِ
ا�ستثنائي مير به الوطن والعامل.
وق ��ال �إن اال� �ش �ه��ر امل��ا��ض�ي��ة ��ش�ه��دت ا� �س �ت �م��رارا يف خ �ط��اب النقابة
الت�صعيدي والتهديدي بتعطيل العام الدرا�سي عند عودته ،وه��و ما
�أربك امل�شهد الوطني العام ،يف وقت نحن �أحوج ما نكون فيه �إىل التكاتف
والرتف ِع وااللتقاء على وحدة الهدف املتمثل بالإن�سان الأردين بوجه
عام ،والطالب الأردين بوجه خا�ص.
واك��د ال��دك�ت��ور النعيمي� ،أن حتري�ض املعلمني على الإ� �ض��راب هو
يف حقيقته امتناع ع��ن �أداء العمل يف مرفق ع��ام ،وام�ت�ن��اع للمعلمني
عن تدري�س الطلبة ،وتعطيل امل�سار التعليمي يف املدار�س خالل ال�سنة
الدرا�سية املقررة ،على النحو املذكور يف املادة ( )40من قانون الرتبية
والتعليم ل�سنة .1994
كما اكد �أن اخلروج عن الغايات املهنية الأ�سا�سية التي �أُن�شئت نقابة
املعلمني خلدمتها ،والدخول على خطوط �سيا�سية مطلبية ومعي�شية
�أخرى ،فيه ت�سيي�س مقلق لدور النقابة ،و�إخراج لها عن دورها الأ�سا�س
يف خدمة التعليم ب�أركانه املعلم ،والطالب ،والبيئة التعليمية.
وقال �إن تعطيل املرافق احليوية كامل�ؤ�س�سات التعليمية مي�س باملجتم ِع،
مت�سائال �إذا كان من املقبول من قبل املعلمني والطلبة واملجتمع ان يكون
�أبنا�ؤنا وتعلمهم رهينة بيد جمل�س ال يرى يف التعليم ر�سالة ،ويوظف
ق�ضايا املعلمني خلدمة �أجندات حزبية و�أيدولوجية.
واكد �أن املعلمات واملعلمني �سيبقون مو�ضع تقدير واهتمام وثقة بهم
وبقدرتهم على تن�شئة الأجيال ،و�أن املعلم الأردين يف القطاعني العام
واخل��ا���ص هو دائما و�أب��دا مو�ضع تقدير واح�ت�رام ورع��اي��ة ،وه��و عماد
الرتبوي ويبذل ك ّل نفي�س للوطن.
النظام
ِ
وح��ول العالقة ب�ين وزارة الرتبية والتعليم وامل�ع�ل��م ،اك��د ال��وزي��ر
النعيمي�“ ،أن هناك ثابتا �أ�سا�سيا هو �أن بناتنا و�أبناءنا الطلبة �أمانة يف
�أعناقنا ،تربويني ومعلمني ،وعلينا ان نحر�ص جميعا على �أن ينهلوا من
العلم �أف�ضلَه ،ومن ال�سلوك �أقومه �ضمن بيئة تعليمية �آمنة توفر لهم
كل و�سائل النجاح.
واكد �أن التعليم هو حق للأردنيني كفلَه الد�ستور وقانون الرتبية
والتعليم ،وهو �أحد �أهم امليادين التي ترتجم الدولة الأردنية فيه �شعار
(الإن�سان �أغلى ما منلك)؛ لأنه الأداة احلقيقية التي ت�ساعد الإن�سان
الأردين على العي�ش بكرامة والتقدم للأف�ضل.
وتوقع الدكتور النعيمي االعالن يوم غد االثنني عن ت�شكيل جلنة لإدارة
�ش�ؤون النقابة وت�سيري �أعمالها عمال بقرار النائب العام ،مبينا �أن اللجنة
�ستعقد اجتماعاتها يف وزارة الرتبية والتعليم يف ظل �إغالق مقر النقابة.
وفيما يتعلق بت�صحيح �أوراق ام�ت�ح��ان التوجيهي ،اك��د الدكتور
النعيمي� ،أن عملية ا�ستخراج نتائج الطلبة مت��ر مبراحلها املعتادة،
متوقعا �إعالن النتائج �ضمن االطار الزمني املعلن بني العا�شر واخلام�س
ع�شر من ال�شهر املقبل.

مجلس الوزراء يق ّر مشروع قانون المخاطر الزراع ّية ومجموعة من األنظمة
االنباط-عمان
�أق� � ّر جمل�س ال� ��وزراء يف جل�سته ال�ت��ي عقدها
ام ����س الأح� ��د ب��رئ��ا��س��ة رئ�ي����س ال� � ��وزراء ال��دك�ت��ور
عمر ال� ��ر ّزاز جمموعة م��ن م�شروعات القوانني
والأنظمة ،التي تهدف �إىل ت�سهيل الإجراءات على
املواطنني وامل�ستثمرين ،وتطوير العمل يف عدد
من القطاعات ،وحت�سني �أو�ضاع بع�ض الفئات يف
املجتمع.
و�أ ّك� ��د رئ�ي����س ال � ��وزراء خ�ل�ال اجلل�سة �أه�م� ّي��ة
اال�� �س� �ت� �م ��رار ب �ت �ط��وي��ر ال � �ق� ��وان �ي�ن والأن� �ظ� �م ��ة
وال�ت���ش��ري�ع��ات ،وحت���س�ين الإج� � ��راءات يف خمتلف
القطاعات ،مبا ي�سهم يف الت�سهيل على املواطنني،
وينعك�س �إيجاباً على م�ستوى اخلدمات املقدّمة
لهم.
ويف ه��ذا ال�صدد ،أ�ق � ّر جمل�س ال��وزراء م�شروع
ق��ان��ون م �ع �دِّل ل �ق��ان��ون � �ص �ن��دوق �إدارة امل�خ��اط��ر
ال��زراع�ي��ة ل�سنة  ،2020ال ��ذي ي�ه��دف �إىل �شمول
املخاطر الطبيع ّية التي ت�ش ّكل خطورة كبرية على

امل��زروع��ات بالتعوي�ض ،وع��دم ح�صر التعوي�ضات
فقط بالأ�ضرار الناجتة عن خطر ال�صقيع.
وي�أتي التعديل ان�سجاماً مع املتط ّلبات املتع ّلقة
بالتغيرّ املناخي ،وظهور بع�ض املخاطر الطبيع ّية
الأخرى على املزروعات ،والتي قد تت�س ّبب بخ�سائر
كبرية على املزارعني.
كما �أق ّر جمل�س الوزراء م�شروع نظام املعلومات
والرقابة البيئ ّية لإدارة النفايات ل�سنة  ،2020وذلك
بهدف �إيجاد نظام معلومات �إلكرتوين ملتابعة �إدارة
النفايات ومراقبتها ،ولتحديد ال�شروط الواجب
التزام املن�ش�آت بها فيما يتع ّلق ب�إدارة النفايات.
و�أق � � ّر املجل�س �أي���ض�اً م���ش��روع ن�ظ��ام احلماية
االجتماع ّية املرتبط بت�أمني الأمومة ل�سنة ،2020
الذي يحدّد برامج احلماية االجتماع ّية املرتبطة
بت�أمني الأمومة التي ت�ساهم بها امل� ّؤ�س�سة العامّة
لل�ضمان االج�ت�م��اع��ي ،و� �ش��روط ا�ستفادة امل��ؤ ّم��ن
عليها من هذه الربامج ،و�أحكام �صرف بدل رعاية
الطفل للم�ؤمّن عليها.
ويهدف النظام �إىل تعزيز البيئة املالئمة لعمل

امل ��ر�أة ،وامل�ساهمة يف توفري ال��دع��م امل��ايل للمر�أة
العاملة ،للتخفيف من التكاليف املال ّية املرت ّتبة
عليها �أث�ن��اء ف�ترة ح�ضانة الطفل� ،أو من خالل
امل�ساهمة يف �إن���ش��اء دور ح�ضانة� ،أو امل�ساهمة يف
الكلف الت�شغيل ّية لدور احل�ضانة.
و�أق � � ّر جمل�س ال � ��وزراء م���ش��روع ن�ظ��ام تقدمي
البيان املوجز و�إج ��راءات ال ّتخلي�ص امل�سبق ل�سنة
 ،2020ال ��ذي ّ
ينظم �إج � ��راءات التخلي�ص امل�سبق
على الب�ضائع امل�ستوردة ،قبل و�صولها �إىل اململكة،
وي�سهّل �إجراءات التخلي�ص اجلمركي على �أ�صحاب
الب�ضائعوامل�ستوردين.
و�سي�سهم النظام فور تطبيقه بت�سريع �إجراءات
ا�سترياد الب�ضائع ،وت�سهيلها ،وجتاوز العديد من
الق�ضايا وال�ت�ح� ّدي��ات والإج � ��راءات املطوّلة التي
يواجهها امل�ستوردون.
على �صعيد �آخ��ر ،ا�ستمع جمل�س ال ��وزراء �إىل
�إيجاز قدّمته وزير الدّولة لتطوير الأداء امل� ّؤ�س�سي
يا�سرة غو�شة ،حول تقرير متابعة الطلبات الواردة
�إىل من�صة “بخدمتكم” ل�شهر حزيران .2020

وبح�سب التقرير ،فقد بلغ عدد الطلبات الواردة
املن�صة خالل �شهر حزيران  6625طلباً ،بلغت
�إىل ّ
ن�سبة ال���ش�ك��اوى منها  55باملئة ون�سبة الأ�سئلة
املوجهة للحكومة  35باملئة.
ّ
كما بلغت ن�سبة االق�ت�راح��ات  4باملئة ون�سبة
الإبالغات  3باملئة ون�سبة الثناء  3باملئة �أي�ضاً.
وبح�سب التقرير ،فقد بلغت ن�سبة اال�ستجابة
لهذه الطلبات  98باملئة ،و ّ
مت �إغالق  93باملئة منها
و�إنهاء امل�شاكل والق�ضايا التي وردت فيها ،كما بلغت
ن�سبة الر�ضا عن احل ّل  70باملئة من خالل التغذية
الراجعة من املواطنني.
وب�ّي�نّ التقرير � ّأن �أك�ث�ر القطاعات ا�ستقبا ًال
للطلبات ه��ي :ال�ع�م��ل ،وامل �ي��اه وال ��ري ،والتنمية
وال�صحة،
االج�ت�م��اع� ّي��ة ،و�أم��ان��ة ع� ّم��ان ال �ك�برى،
ّ
وال�ترب�ي��ة والتعليم ،وامل��ال � ّي��ة ،والإدارة املحل ّية،
والأمن العام ،وقطاع ال�صناعة والتجارة.
على �صعيد �آخ��ر ،ق � ّرر جمل�س ال ��وزراء �إحالة
مدير عام مدينة احل�سني لل�شباب الدكتور عاطف
الروي�ضان �إىل التقاعد.

كلنا في خندق الوطن ()10
أد مصطفى محمد عيروط
اي دوله ناجحه تعمل على احلفاظ على دورها و�أمنها وا�ستقرارها ومنائها ولديها
جي�ش مهني وقوي و�أجهزة �أمنيه مهنيه وقويه و�شعب خمل�ص ومثقف وواعي للتحديات
التي تواجه وطنه تقوم باجراءات ا�ستباقيه �سريعه ودقيقه اعتمادا على معلومات دقيقه
واعتمادا على �أخذ العرب مما ح�صل يف دول �أخرى دفعت الثمن غاليا نتيجة متدد قوى
�شربت ماء اوطانها وت�ضخمت اكتفاها يف اوطانها ولكنها قوى كانت تعمل على طريقة
الباطنيه فتظهر غري ما تبطن وال يهمها التحالف مع قوى خارجيه لتحقيق م�صاحلها
والو�صول �إىل ما حتلم به متقاطعة مع ما يخطط من تغيريات وتق�سيمات تر�سم يف
الظالم ويف خطط طويلة املدى حتتاج �إىل تنفيذ عرب ادوات متحالفة مع قوى خارجيه
ي�ؤ�شر لها ان تلعب يف داخل دوله م�ستهدفه فتتخذ ظاهريا من اي مو�ضوع حتى تقوم يف
التحري�ض والت�شوي�ش والفنت واال�شاعات عرب �إعالم �أو قنوات توا�صل اجتماعي تتبعها
�أو متولها تنفذ خمططات من حيث ال تدري النها متعاطفة عاطفيا �أو تعرف املخططات
وهي جزء منه فالتغيري الذي قد يكون مر�سوما لدولة ما النها تقف مواقف وطنيه
�صلبه ولديها القدره القياديه على مواجهة التحديات فيقوم املخططون يف اخلارج يف
االيعاز جلماعاتهم يف التحرك والتحريك داخل دول م�ستهدفه قويه �أمنيا وقادره على
مواجهة التحديات ؟
وملواجهة خمططات من ال يريد اخل�ير ل��دول تقف �شوكة يف حلق املت�آمرين عليها
فال بد من اج��راءات �سريعه ودقيقه وقانونيه وحازمه اجتاه البع�ض وعادة مثل ه�ؤالء
ال ي�شكلون  %١من اي جمتمع ولكن �أ�صواتهم عاليه تدعمهم القوى التي حتركهم عرب
�إعالم يتبع القوى �أو من يحركها والدول الواعيه عليها ان ترفع �شعار (مل�صلحة من؟)
من يحاول تدمري وت�شويه دول تعترب ق�ص�ص جناح وكلها �إجنازات و�شعوبها ترفل بنعيم
الأمن واال�ستقرار والنماء ؟ ومل�صلحة من ت�شويه �صور دول تتميز يف العداله والت�سامح
واحلكمه ؟ومل�صلحة من ؟ من يقوم بتاليب البع�ض على اجراءات �سريعه ودقيقه تقوم بها
اي دوله حتافظ على �أمنها وا�ستقرارها ومنائها؟ ومل�صلحة من ؟ تقوم قوى باطنيه يف
التحرك يف وقت تواجه دول حتديات اقت�صاديه وبطاله وحتديات اقليميه ؟
وال�شعوب الواعيه واملثقفه تعمل مع جيو�شها و�أمنها على �إف�شال خمططات قوى
خارجيه قد تكون معروفه �أو التحليل ي�شري لها �ساهمت يف تخريب دول من قتل وتهجري
ودم بعد �أن كانت رقما وهيبة ويف نعيم؟
ون�ح��ن يف االردن كلنا يف خ�ن��دق ال��وط��ن م��ع اجلي�ش العربي امل�صطفوي والأج�ه��زة
الأمنية وال�شعب بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم �صمام الأمان لوطننا و�أمنه
وا�ستقراره ومع قيادتنا الها�شمية التاريخيه
تفاءلوا باخلري جتدوه
ونقول كلنا ب�صوت واحد
ان االردن مع �أبي احل�سني واحل�سني ابن عبد اهلل الثاين قد قرنا كالبدر وال�شم�س يف
االفاق قد نظما

«جيدكو» تطلق برنامج لتشبيك المشاريع الصغيرة
والمتوسطة المستفيدة من برامج المؤسسة
االنباط-عمان

�أطلقت امل�ؤ�س�سة الأردنية لتطوير امل�شاريع
الإقت�صادية اليوم برنامج اًلت�شبيك امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة وامل�ستفيدة من برامج
امل�ؤ�س�سة املختلفة م��ع ع��دد م��ن ال�صناديق
الإ�ستثمارية وذلكبح�ضور وزي��ر ال�صناعة
وال �ت �ج��ارة وال�ت�م��وي��ن رئ�ي����س جم�ل����س ادارة
امل�ؤ�س�سة الدكتور ط��ارق احلموري وممثلني
عن القطاعي ال�صناعي والتجاري بالإ�ضافة
اىلم��دراء ع��دد من ال�صناديق الإ�ستثمارية
املحلية وال�شركات الإ�ست�شارية.
وقال وزير ال�صناعة والتجارة والتموين
الدكتور طارق احلموري �أن فكرة الربنامج
ج��اءت بهدف توفري �أدوات دع��م م��ايل وفني
غري تقليدية على �شكل م�ساهمات يف ر�أ���س
املال وحتقيق �شراكات ا�سرتاتيجية للم�شاريع
الإقت�صاديةمن خالل ربطهم مع ال�صناديق
الإ� �س �ت �ث �م��اري��ة امل �ح �ل �ي��ةل��دع��م من ��و ق �ط��اع
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة التي تتمتع
بح�ضورفاعل وت�أثري ملمو�س يف الأردن.
وب�ّي�نّ احلموري �أن��ه �سيتم ت�شبيك قاعدة
ال���ش��رك��ات امل�ت��وف��رة ل��دى امل��ؤ��س���س��ة م��ع ع��دد
م��ن ال �� �ص �ن��ادي��ق اال� �س �ت �ث �م��اري��ة ال �ع��ام �ل��ة يف
اململكة �سواء كانت حملية �أواقليمية للعمل
على حتفيزعملية اال�ستثمارحيث �سيعمل
الربنامج على زي��ادة ثفافة و وعي ال�شركات
ب ��آل �ي��ات و�أدوات ال �ت �م��وي��ل غ�يرال�ت�ق�ل�ي��دي��ة
وو�سائل الدعم الفني املنا�سبة وا�ستقطاب
اال�ستثمارات تلبيةالحتياجاتها التمويلية

خا�صة يف ظل الو�ضع
امللحة ّ
وغري التمويلية ّ
االقت�صادي الراه نالناجت عن تبعات جائحة
كورونا.
وق� � ��ال امل� � ��دي رال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �م ��ؤ� �س �� �س��ة
ال��دك�ت��ور ب���ش��ار ال��زع�ب��ي �أن امل��ؤ��س���س��ة قامت
بداية بعمل درا��س��ة �شاملة جلميع امل�شاريع
امل���س�ت�ف�ي��دة م��ن ب��رام��ج امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال�ع��ام�ل��ة
�ضمن قطاعي اخلدمات وال�صناعة لتحديد
اح�ت�ي��اج��ات�ه��اوم��دى �إم�ك��ان�ي��ةت��وف�ير ال��دع��م
امل� ��ايل وغ�ي�ر امل� ��ايل ل �ه��ا ،ح �ي��ث مت ت�صميم
هذه الأدوات املالية غري التقليدية بناء على
ت��وج�ه��ات ال���س��وق احل ��ايل .وع�ل�ي��ه مت اع��داد
قوائم بال�شركات امل�ؤهلةوفقاملعايريحمددة
ليتمربطها وت�شبيكها بعد من خالل �شركات
ا�ست�شارية مع بع�ض ال�صناديق اال�ستثمارية،
وق��د متو�ضع ّ
خطة لآل�ي��ة العمل والتن�سيق
بني امل�ؤ�س�سة وهذه ال�صناديق.
و�أ�ضاف الزعبي �أنه �سيتم توقيع مذكرات
ت �ف��اه��م م ��ع ع� ��دد م ��ن � �ش ��رك ��ات اخل ��دم ��ات
اال�ست�شارية وف��ق معايريمعينة وذل��ك من
�أج� ��ل ت�ن�ظ�ي��م �إط � ��ار ال �ع �م��ل م�ع�ه��م وال �ب��دء
بتزويدهمبقوائم ال�شركات امل�ستفيدة امل�ؤهلة
ح���س��ب ال �� �ش��روط امل�ت�ف��ق ع�ل�ي�ه��ا لت�شبيكها
م��ع ال�صناديق اال�ستثمارية  ،حيث �سيعمل
ال�ب�رن ��ام ��ج ع �ل ��ى ت �� �ش �ب �ي��ك م� ��ا الي� �ق ��ل ع��ن
م�ئ��ة ��ش��رك��ة م�ستفيدة م��ن ب��رام��ج خمتلفة
للم�ؤ�س�سة م��ع ال�صناديق اال�ستثمارية كما
�سيعمل ع�ل��ى ت��وف�ير �آل �ي��ة ع�م��ل وف��ق �أ�س�س
علمية مل���س��اع��دة ال���ش��رك��ات املحلية لت�صبح
م�ؤهلة ال�ستقطاب اال�ستثمارات.

العضايلة :أسلوب االستقواء على الدولة مرفوض

االنباط-عمان
�أ ّك��د وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون الإع�ل�ام �أجم��د ع��ودة
الع�ضايلة� ،أن احلكومة ال تقبل �أ�سلوب اال�ستقواء على
الدولة؛ م�شرياً �إىل �أن الدولة الأردنيّة التي راكمت
املنجزات واملكت�سبات على مدى  100عام ،وخ�صو�صاَ
يف جماالت ال�صحة والتعليم والأمن ،لن تف ّرط مبا
�أجنز يف هذه امليادين.
و�أ�شار الع�ضايلة خالل م�ؤمتر �صحفي م�شرتك
م��ع وزراء ال�ترب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ،وال �ع ��دل ،وال�صحة
يف رئ��ا��س��ة ال� � ��وزراء ،ام����س الأح � ��د� ،إىل �أن ال�ظ��رف
االق�ت���ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي اال�ستثنائي ال �ن��اجت عن
انعكا�سات �أزم��ة ك��ورون��ا ،يتط ّلب التعاون والتكافل
يف حتمّل آ�ث��اره ،الفتاً �إىل �أن العاملني يف القطاعات
وامل��راف��ق احليويّة ،وم��ن بينها التعليم ،ي��درك��ون �أن
نهج احلكومة هو خدمة املواطن ولي�س فئة �أو حزب
�أو جمموعة.
ولفت �إىل �أن احلكومة كانت تتمنى �أن ال ت�صل
الأم ��ور م��ن حيث الت�صعيد وامل�خ��ال�ف��ات القانونيّة
اجل�سيمة ملا و�صلت �إليه امل�ستجدات املرتبطة بنقابة
املعلمني املوقوف عملها.
و�شدد الع�ضايلة على �أن حماية الإن�سان الأردين
و�أم�ن��ه و�صحّ ته وتعليمه ه��ي يف �صميم �أخالقيّات
ال��دول��ة وم�س�ؤوليّاتها بكل �أرك��ان�ه��ا“ ،وال ي�ستطيع
�أحد� ،أ ّياً كان موقعه احتكار احلقيقة ،فك ّلنا حتت راية

الوطن واحرتام قوانني الدولة وحماية مكت�سباتها”.
كما �أ�شار �إىل �أن نقابة املعلمني املوقوفة �أعمالها
ن � ّف��ذت ،وت�ل��وح جم � �دّداً بتنفيذ ،وق�ف��ات احتجاجية
و�إ�ضرابات واعت�صامات ت�ض ّر مبرافق الدولة احليوية
وا�ستدامتها ،وتتجاوز قانون ال�صحّ ة العامة و�أوامر
ال��دف��اع التي ��ص��درت ب�شكل �أ�سا�سي حلماية �صحّ ة
املواطنني ،م�ؤ ّكداً يف هذا الإطار �أنه ال ميكن �أن تبقى
الدولة واملجتمع والأهل والطالب وم�ستقبلهم رهينة
لقرارات جهة نقابيّة وتهديداتها بتنفيذ اعت�صامات
ب�شكل خمالف للقانون.
و�أ�ضاف الع�ضايلة �أن الدولة حري�صة على املع ّلم
وحت�سني معي�شته من منطلق حر�صها على ا�ستقرار
امل�سرية التعليميّة وارتقائها ،مبيّناً �أنها قدّمت وما
زالت تقدم الكثري للمعلمني واملعلمات ولن تت�أخر يف
تقدمي املزيد عندما ي�سمح الظرف االقت�صادي بذلك.
ونوّه جمدداً �إىل �أن وقف الزيادات على العالوات
الفنيّة م�ؤقت حتى مطلع العام القادمُ ،
وطبق على
جميع العاملني يف القطاع العام والأج�ه��زة الأمنية
والكوادر ال�صحية ،م�ؤكداً �أن هذه الزيادات �ستعود لكل
موظفي القطاع العام الذين �أوقفت عنهم ،يف بداية
العام القادم �أي .1/1/2021
وجدّد الع�ضايلة الت�أكيد على �أ ّن ق�ضيّة جمل�س نقابة
املعلمني منظورة �أم��ام الق�ضاء ،واحلكومة ،وم��ن باب
االلتزام بواجباتها الد�ستوريّة ،واحرتام �سلطة الق�ضاء،

تتج ّنب اخلو�ص يف تفا�صيل التقا�ضي و�إجراءاته ،وت�ؤكد
احرتامها ملبد�أ الف�صل بني ال�سلطات.
و�أ��ش��ار �إىل أ� ّن دع��م ه��ذا املبد أ� الثابت هو �أولويّة
معلنة للحكومة و�ست�ستم ّر بتنفيذ اخلطط والربامج
الكفيلة بتجذير اح�ترام �سيادة القانون واالمتثال
�إل �ي��ه ،وترجمته على �أر� ��ض ال��واق��ع ثقافة وطنية،
وممار�سة من املوظف العام وامل�س�ؤول.
على �صعيد �آخر ،وفيما يتع ّلق ب�آليّة دعم اخلبز،
�أع �ل��ن الع�ضايلة �أن ��ه �ستت ّم امل�ب��ا��ش��رة ب�صرف دعم
اخلبز بعد انتهاء �إج��ازة عيد الأ�ضحى املبارك ،وفق
�إجراءات �ستعلن تفا�صيلها وزارة التنمية االجتماعية،
�إذ �ستحر�ص ال ��وزارة على و�ضع إ�ج ��راءات لاللتزام
مبعايري ال�سالمة وال��وق��اي��ة ال�صحيّة م��ن تباعد
وارتداء للكمامات ومنع لالزدحام ،متوقعا �أن ي�ستفيد
من الدعم قرابة مليون �أ�سرة.
وحول البدء با�ستقبال املطارات للرحالت الدولية
من الوجهات وال��دول اخل�ضراء ،أ� ّك��د وزي��ر الدولة
ل�ش�ؤون الإعالم ا�ستكمال جاهزيّة املطارات و�شركات
ال �ط�يران املحلية ال�ستقبال ال� ��زوار م��ن الوجهات
وال ��دول اخل���ض��راء ،الف�ت�اً �إىل �أن��ه �إىل الآن مل يت ّم
حتديد موعد �أوىل الرحالت القادمة �إىل الأردن �أو
املغادرة منه ،و�أن �شركات الطريان املحليّة �ستعلن عن
مواعيد رحالتها فور ت�أكيد الرحالت املتبادلة بني
الأردن والوجهات اخل�ضراء.

و�أ�ضاف �أن التوا�صل م�ستمر مع الدول والوجهات
اخل �� �ض��راء م ��ن خ�ل�ال وزارة اخل��ارج �ي��ة و� �ش ��ؤون
املغرتبني لالتفاق على ت�سيري رحالت متبادلة بني
الأردن وهذه ال��دول والوجهات ،م�شرياً �إىل �أن كندا
تع ّد من �أوائ��ل ال��دول التي بعثت ب�إ�شارات �إيجابية
ب�ش�أن تي�سري رحالت من و�إىل الأردن.
وح��ول اال�ستف�سارات ال ��واردة بخ�صو�ص طبيعة
احلظر خالل عيد الأ�ضحى املبارك ،وكيفية تنظيم
�صالة العيد؛ �أك��د الع�ضايلة �أن م�دّة احلظر خالل
العيد �ستكون مثل باقي الأيام احلاليّة �إذا ما ا�ستمرت
احل��ال��ة الوبائية يف مرحلة “معتدلة اخلطورة”،
وال �ت��ي ت���ش�ه��د  -وب �ح �م��د اهلل – ت��د ّن �ي �اً يف �أع� ��داد
الإ�صابات املحليّة� ،إذ �ستكون احلركة م�سموحة من
ال�ساعة � 6صباحاً وحتى  1بعد منت�صف الليل.
وا�� �ش ��ار �إىل �إع �ل��ان وزي� ��ر الأوق � � ��اف وال �� �ش ��ؤون
واملقدّ�سات الإ�سالميّة اليوم موعد �صالة العيد التي
�ستكون يف ال�ساعة ال�سابعة �صباحاً� ،إ�ضافة �إىل �إعالنه
عن جمموعة من الإر�شادات والإجراءات املتعقلة بها
عرب و�سائل الإعالم.كما ا�ستعر�ض الع�ضايلة خالل
امل ��ؤمت��ر ال�صحفي ق� ��رارات جمل�س ال � ��وزراء خالل
جل�سته التي عقدها ال�ي��وم برئا�سة رئي�س ال ��وزراء
الدكتور عمر ال��رزاز ،والتي ت�ضمنت �إق��رار م�شروع
قانون معدِّل لقانون �صندوق �إدارة املخاطر الزراعية
ل�سنة  ،2020وم���ش��روع نظام احلماية االجتماعيّة

املرتبط بت�أمني الأمومة ل�سنة .2020
كما �أقر املجل�س  -بح�سب الع�ضايلة -م�شروع نظام
تقدمي البيان املوجز و�إج� ��راءات ال ّتخلي�ص امل�سبق
ل�سنة  ،2020والذي ّ
ينظم �إجراءات التخلي�ص امل�سبق
على الب�ضائع امل�ستوردة ،قبل و�صولها �إىل اململكة،
وي�سهّل �إج��راءات التخلي�ص اجلمركي على �أ�صحاب
الب�ضائعوامل�ستوردين.
ك�م��ا �أ� �ش��ار ال�ع���ض��اي�ل��ة �إىل �أن جم�ل����س ال� ��وزراء
ناق�ش تقرير متابعة الطلبات ال ��واردة �إىل من�صة
“بخدمتكم” ل�شهر ح��زي��ران املا�ضي� ،إذ بلغ عدد
الطلبات ال��واردة  6625طلباً ،بلغت ن�سبة ال�شكاوى
منها  55باملئة ،ون�سبة الأ�سئلة املوجّ هة للحكومة
 35باملئة ،فيما ت��و ّزع��ت  10باملئة ما بني اقرتاحات
و�إبالغات وثناء ،بينما بلغت ن�سبة اال�ستجابة لهذه
الطلبات  98باملئة ،م�شرياً �إىل �إغالق  93باملئة منها
و�إنهاء امل�شاكل �أو الق�ضايا التي وردت فيها ،كما بلغت

ن�سبة الر�ضا عن احل� ّل  70باملئة من خالل التغذية
الراجعة من املواطنني.
ويف رده على �س�ؤال �صحفي حول عدد املوقوفني
على ق�ضايا ال��ر�أي منذ العمل بقانون ال��دف��اع رقم
 13ل�سنة � ،1992أكد الع�ضايلة �أنه مل يت ّم توقيف �أي
�شخ�ص تتع ّلق تهمته يف ق�ضايا احل��ر ّي��ات مبوجب
�أحكام قانون الدفاع ،م�شرياً �إىل �أن التوقيفات كانت
وف��ق �أح �ك��ام ال�ق��ان��ون ومب��وج��ب ال�ق��وان�ين الأخ ��رى
الناظمة.و�أو�ضح �أن قانون الدفاع مل ي�ستخدم �إال
حلماية بع�ض القطاعات االقت�صاديّة التي ت�ض ّررت
من جائحة كورونا ،وبهدف حماية العمّال واملوظفني
يف القطاع اخل��ا���ص ،وتنظيم العالقة بينهم وبني
�أ�صحاب العمل ،م�شدّداً على �أن احلكومة ا�ستخدمت
ال �ق��ان��ون وف �ق �اً للتوجيهات امللكية ال�سامية بهذا
اخل�صو�ص� ،إذ �أوع��ز جاللته با�ستخدام القانون يف
�أ�ضيق احلدود.

املحلي
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الفايز يدعو الشباب للتصدي لخطاب الفتنة والكراهية
االنباط-عمان

دع��ا رئ�ي����س جم�ل����س الأع �ي��ان في�صل
ال �ف��اي��ز ،ال �� �ش �ب��اب �إىل ال �ت �� �ص��دي ب�ق��وة
خلطاب الفتنة والكراهية الذي ت�شهده
خمتلف من�صات التوا�صل االجتماعي،
واملحافظة على �أمن الوطن وا�ستقراره
ب��اع �ت �ب��اره��ا ق�ي�م��ة ع�ل�ي��ا ي �ج��ب ال��وق��وف
بوجه كل من يحاول العبث بها.
و�أك��د ال�ف��اي��ز �أن الأردن ق��ادر بف�ضل
حكمة ق�ي��ادت��ه الها�شمية ووع ��ي �شعبة
وم �ن �ع��ة �أج� �ه ��زت ��ه الأم� �ن� �ي ��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة،
ع�ل��ى جت ��اوز خم�ت�ل��ف ال �ت �ح��دي��ات ج��راء
الأح��داث املحيطة به وتداعيات جائحة
كورونا.
جاء ذلك خالل لقائه ام�س الأحد يف
دار جمل�س الأعيان ،جمموعة من �شابات
و�شباب الوطن يف حوار بعنوان “الأردن
يف مواجهة التحديات ..ال لل�ضم ،نعم
ل�ل��و��ص��اي��ة الها�شمية”� ،ضمن برنامج
اللقاء الوطني ال�شبابي “�أبناء اململكة”
الذي ت�شرف على تنفيذه هيئة �سواعد
ال�شباب الأردين بال�شراكة مع م�ؤ�س�سة
�أ�صدقاء الأم��ن الوطني وبالتعاون مع
وزارة ال�شباب وهيئة �شباب كلنا الأردن.
و�أكد الفايز �أهمية �أن يتحمل اجلميع
م �� �س ��ؤول �ي��ة ب� �ن ��اء ال ��وط ��ن يف خم�ت�ل��ف
امل�ج��االت و�شتى القطاعات ،و�أن ي�سعى
اجل �م �ي��ع �إىل ت �ع��زي��ز احل��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة
ال ��وح ��دوي ��ة واحل � �ف� ��اظ ع �ل��ى مت��ا� �س��ك
الن�سيج االجتماعي.
و�أ�� � �ش � ��ار �إىل ال� ��واج� ��ب امل �ل �ق��ى ع�ل��ى
م ��ؤ� �س �� �س��ات امل�ج�ت�م��ع امل� ��دين والأح � ��زاب
والنقابات املهنية والعمالية يف تر�سيخ
ق� �ي ��م ال� � � � ��والء واالن� � �ت� � �م � ��اء وحم� ��ارب� ��ة
خ �ط ��اب ال �ك��راه �ي��ة وال �ت �ح��ري ����ض ��ض��د
ال��وط��ن وم�ن�ج��زات��ه وخ��ا��ص��ة احل�م�لات
امل�شبوهة التي تنتقد الوطن ومواقفه
الثابتة جت��اه ق�ضايا الأم��ة الإ�سالمية

والعربية العادلة ،وعلى ر�أ�سها الق�ضية
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة وح ��ق ��ش�ع�ب�ه��ا يف �إق��ام��ة
دول �ت��ه امل�ستقلة ع�ل��ى ال �ت�راب ال��وط�ن��ي
الفل�سطيني.
وط ��ال ��ب ال� �ف ��اي ��ز ب �ت �غ �ل �ي��ب امل �� �ص��ال��ح
الوطنية العليا ،واالبتعاد عن التجاذبات
وال�ع�ب��ث ب��ا��س�ت�ق��رار ال��وط��ن وحم ��اوالت
اال� �س �ت �ق��واء ع�ل��ى ال��وط��ن م��ن ق�ب��ل �أي��ة
جهة ك��ان��ت ،داع�ي��ا اجلميع �إىل تر�سيخ
م� �ب ��د�أ � �س �ي��ادة ال �ق��ان��ون ب �ع��دال��ة وح ��زم
منعا للفو�ضى ،واالحتكام �إىل القانون
مرجعية عند االختالف.
ك �م��ا دع ��ا �إىل و� �ض��ع ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات
ع��اب��رة للحكومات يف خمتلف امل�ج��االت
وخا�صة االقت�صادية ،مبينا �أن جاللة
امل �ل��ك و� �ض��ع خ��ارط��ة ط��ري��ق ل�ل�ن�ه��و���ض

االق�ت���ص��ادي ووج��ه احل�ك��وم��ات بالعمل
ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذه��ا ا� �س �ت �ن��ادا �إىل االه �ت �م��ام
بالقطاع الزراعي وال�صناعات الدوائية
وامل �� �س �ت �ل��زم��ات ال �ط �ب �ي��ة ،وال �� �ص �ن��اع��ات
الغذائية.
وق ��ال رئ�ي����س جمل�س الأع �ي��ان “�إننا
ن ��درك ب� ��أن ه �ن��اك حت��دي��ات اق�ت���ص��ادي��ة
�أث� ��رت ع �ل��ى ح �ي��اة امل��واط �ن�ي�ن املعي�شية
واالجتماعية ،وهو ما يحتاج �إىل قرارات
ا�ستثنائية ملواجهتها ب�ه��دف التخفيف
من م�شكلتي الفقر والبطالة ومعاجلة
تداعياتهما”.
و�أك � ��د �أه �م �ي��ة و� �ض��ع ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات
ج��دي��دة للتعامل م��ع ال���ش�ب��اب للوقوف
ع �ل��ى ق �� �ض��اي��اه��م وم �� �ش��اك �ل �ه��م ال��ذي��ن
ي��ول�ي�ه��م ج�لال��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال�ث��اين

ج��ل اهتمامه باعتبارهم ع�م��اد الوطن
وم�ستقبله.
وا��س�ت�م��ع ال �ف��اي��ز مل��داخ�ل�ات ال���ش�ب��اب
الذين بدورهم ثمنوا جهود جاللة امللك
عبداهلل الثاين يف رف�ض م�س�ألة ال�ضم،
م�ؤكدين �أحقية الها�شميني بالو�صاية
على املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف
القد�س ال�شريف.
واع� ��رب� ��وا ع ��ن اع� �ت ��زازه ��م ب��ال �ق �ي��ادة
ال�ه��ا��ش�م�ي��ة ال �ت��ي ت�ت���ص��دى ل �ل��دف��اع عن
الق�ضايا العربية والإ�سالمية يف جميع
املحافل الدولية.
وقال �أ�شرف الكيالين �أحد القائمني
على برنامج “�أبناء اململكة”� ،إن عقد
ه��ذا اللقاء ال�شبابي احل ��واري يف غاية
الأهمية ال�سيما يف هذا الوقت بالتحديد
بعد ال�ت�ط��ورات املتالحقة ال�ت��ي حتدث
يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط وخا�صة ما
يتعلق بالق�ضية الفل�سطينية التي كانت
والزلت ق�ضية الأردن الأوىل.
و�أ� � �ض � ��اف ال� �ك� �ي�ل�اين “�أن ال �� �ش �ب��اب
ك��ان��وا وال زال� ��وا حم��ط اه �ت �م��ام ج�لال��ة
امللك عبداهلل الثاين ،وال نن�سى خطاب
جاللته امل�شهور املوجه لل�شباب عندما
ق ��ال ل�ه��م “�صوتكم م�سموع” ،وعليه
ي ��أت��ي �إط�ل�اق ب��رن��ام��ج ال�ل�ق��اء ال�شبابي
�أب� �ن ��اء امل�م�ل�ك��ة ل �ي �ك��ون ل�ل���ش�ب��اب دور يف
ال�ق���ض��اي��ا ال��وط�ن�ي��ة ،ور�أي �ه��م و�صوتهم
حا�ضر يف خمتلف الق�ضايا الوطنية.
ويف ختام اللقاء� ،سلم ال�شباب ر�سالة
لرئي�س جمل�س الأعيان� ،أك��دوا فيها �أن
�أبناء اململكة من �شتى الأ�صول واملنابت
وخمتلف الأطياف ال�سيا�سيةُ ،م�سلمني
وم �� �س �ي �ح �ي�ي�ن ،ي� �ق� �ف ��ون خ� �ل ��ف ج�ل�ال��ة
امل�ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين ودع ��م ج �ه��وده يف
رف�ض م�س�ألة ال�ضم ،م��ؤك��دا الو�صاية
الها�شمية على القد�س وعلى املقد�سات
ال��دي�ن�ي��ة ف�ي�ه��ا ،ح�ق� ٍا ��ش��رع�ي��ا وت��اري�خ�ي��ا
للها�شميني.

الصحة تحذر من مخاطر التعرض ألشعة الشمس خالل موجة الحر
االنباط-عمان

ح� � ��ذرت م ��دي ��ري ��ة ال �ت ��وع �ي ��ة والإع� �ل ��ام
ال���ص�ح��ي يف وزارة ال���ص�ح��ة امل��واط �ن�ين من
خماطر التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة،
خالل موجة احلر التي تتعر�ض لها اململكة،
تفاديا حلدوث �ضربات ال�شم�س.
و�أ� �ش��ارت امل��دي��ري��ة يف بيان �صحفي ام�س
الأح��د ،اىل الفئات الأك�ثر عر�ضة للإ�صابة
ب�ضربة ال�شم�س مثل كبار ال�سن والر�ضع
واالطفال ب�سبب �ضعف قدرتهم على الت�أقلم
م��ع درج ��ات احل� ��رارة ال�ع��ال�ي��ة والأ��ش�خ��ا���ص
الذين يعانون من الأمرا�ض املزمنة خا�صة

�أم��را���ض القلب والأوع�ي��ة الدموية وارتفاع
��ض�غ��ط ال ��دم وال�ع��ام�ل�ين يف ق �ط��اع الإن���ش��اء
والعمل امليداين الالعبني والريا�ضيني.
وبينت املديرية �أن ارتفاع درجة احلرارة
�إىل  40درج ��ة م �ئ��وي��ة �أو �أك �ث�ر ي � ��ؤدي �إىل
احمرار اجللد وجفافه و�سخونته بالإ�ضافة
اىل ��ص��داع وت �غ�يرات عقلية م�ث��ل االرت�ب��اك
وال �ه��ذي��ان َوت �� �س��ارع ��ض��رب��ات ال�ق�ل��ب وزي ��ادة
�سرعة التنف�س والغثيان وال�ق��يء والدوخة
وف �ق��دان ال��وع��ي،م���ش�يرة اىل ان��ه مم�ك��ن �أن
ت�صل امل�ضاعفات �إىل الغيبوبة والوفاة.
ودعت اىل اتباع التعليمات بعدم التعر�ض
املبا�شر لأ�شعة ال�شم�س القوية خا�صة خالل

الفرتة من ال�ساعة العا�شرة وحتى الثالثة
بعد الظهر ،وعدم القيام باي جمهود كبري
يف ال�ط�ق����س ��ش��دي��د احل� ��رارة م�ث��ل مم��ار��س��ة
الريا�ضة �أو القيام ب�أي عمل �شاق واحلفاظ
على ترطيب اجل�سم م��ن خ�لال ��ش��رب امل��اء
وال�سوائل على ف�ترات متقاربة ،لتعوي�ض
م��ا ي�ف�ق��ده اجل���س��م م��ن � �س��وائ��ل ع��ن ط��ري��ق
التعرق.
ك �م��ا دع ��ت اىل ارت � ��داء م�لاب ����س خفيفة
وي�ف���ض��ل اخ �ت �ي��ار الأق �م �� �ش��ة ال�ق�ط�ن�ي��ة ال�ت��ي
مت�ت����ص احل � ��رارة واخ �ت �ي��ار م�لاب����س ف��احت��ة
ال� �ل ��ون وا� �س �ت �ع �م��ال امل� �ظ�ل�ات ال ��واق� �ي ��ة �أو
القبعات.

وط��ال��ب ال�ب�ي��ان ب�ع��دم ال�سماح للأطفال
ب��ال �ل �ع��ب خ� � ��ارج امل � �ن� ��ازل يف ف �ت ��رات احل ��ر
ال�شديد ،لأنهم �أق��ل مقاومة من البالغني،
وعدم االنتظار داخل ال�سيارات �أو ترك �أحد
ينتظر طوي ً
ال داخلها خا�صة الأطفال.
ون �� �ص �ح��ت امل ��دي ��ري ��ة يف ح� ��ال اال� �ص��اب��ة
ب�ضربة ال�شم�س ،ب�ضرورة نقل امل�صاب ملكان
م�ظ��ل وج�ع�ل��ه ب��و��ض��ع اال��س�ت�ل�ق��اء ،وتخفيف
املالب�س عنه وت�سليط مروحة هوائية عليه
حتى تنخف�ض درج��ة ح��رارت��ه ،وو��ض��ع امل��اء
البارد على ج�سمه بكميات واف��رة ،واعطائه
امل� ��اء وال �� �س��وائ��ل ،و�أخ �ي��را ن�ق�ل��ه اىل اق��رب
م�ست�شفى او مركز �صحي.

بلدية السلط تخفض ساعات عمال الوطن بسبب الموجه الحارة

االنباط -زيد عوامله

حددت بلدية ال�سلط الكربى لعمال الوطن
والكوادر امليدانية �ساعات العمل خالل املوجة
احلارة والتي ت�ؤثر على اململكة اعتبارا من يوم
ام�س الأحد وحتى نهاية الأ�سبوع ،
وذل��ك من ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا وحتى

احلادية ع�شر والن�صف ظهرا،
وم��ن ال�ث��ال�ث��ة ع���ص��را وح�ت��ى احل��ادي��ة ع�شر
ليال.
وقال رئي�س بلدية ال�سلط الكربى املهند�س
خالد اخل�شمان
�أن هذا االجراء جاء ب�سبب االرتفاع امللمو�س
على درجات احلرارة ح�سب

ما �أفادت دائرة الأر�صاد اجلوية
وحفاظا على �سالمة الكوادر الب�شرية التي
تقت�ضي �أع�م��ال�ه��ا ال�ت�ع��ر���ض لأ��ش�ع��ة ال�شم�س،
وجتنبا” ل�ت�ع��ر���ض �أي م��ن ال �ع��ام �ل�ين خلطر
التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س لفرتات طويلة،
و �ستقوم البلدية ب ��إج��راء ج��والت تفقدية
على العاملني �أثناء العمل بالفرتة ال�صباحية

للت�أكد من �سالمتهم و ع��دم التعر�ض لأ�شعة
ال�شم�س ل�ف�ترات ط��وي�ل��ة ط��وال ف�ترة امل��وج��ة
احلارة،
و �أن بلدية ال�سلط ت�سعى دائما للمحافظة
ع �ل��ى � �س�لام��ة ال �ع��ام �ل�ين ف �ي �ه��ا وات� �خ ��اذ ك��اف��ة
ال�ت��داب�ير ال�لازم��ة حلمايتهم واملحافظة على
�سالمتهم،

وقف «المعلمين» عن العمل وإغالق مق َّراتها قرارات قابلة َّ
للطعن بها

الصادرة عن ال ِّنيابة العامة نافذة والحكومة عليها واجب ال َّتنفيذ
ال َّتلهوني :القرارات َّ
االنباط-عمان

ق� ��ال وزي � ��ر ال � �ع� ��دل ،ال ��دك� �ت ��ور ب ��� َّ�س��ام
ال � َّت �ل �ه��وين� ،إنّ ال� �ق ��رارات ال �� �ص��ادرة عن
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ك ��اف ��ة ،مب ��ا ف �ي �ه��ا ق ��رار
وق��ف نقابة املعلمني ع��ن العمل و�إغ�لاق
مق َّراتها وتوقيف �أع�ضائها ،هي ق��رارات
قابلة َّ
للطعن بها �أمام املراجع الق�ضائية
املخت�صة ،و�إ َّن تطبيق هذه القرارات لي�ست
م�س�ألة اختيارية من قبل احلكومة.
و�أ�� �ض ��اف ،خ�ل�ال م ��ؤمت��ر ��ص�ح�ف��ي مع
وزي��ر ال � َدّول��ة ل���ش��ؤون الإع�ل�ام والرتبية
والتعليم وال��ِّ��ص�ح��ة ،ام�س الأح��د ،يف دار
ال�صادر عن
رئا�سة ال��وزراء ،أ� َّن الت�صريح َّ
ال� ِّن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة بق�ضية ن�ق��اب��ة املعلمني
املوقوفة عن العمل ي��دل من حيث املبد�أ
على �أ َّن �سبب ه��ذه الق�ضايا التحقيقية
�أم� ��ام امل� � َّدع�ي�ن ال �ع��ام�ين ت �ع��ود مل�خ��ال�ف��ات
م�ن���س��وب��ة مل�ج�ل����س ال �ن �ق��اب��ة امل ��وق ��وف عن
ال �ع �م��ل وال �ق��ائ �م�ين ع �ل �ي��ه ،ل ��ذا ال متلك
احلكومة �صالحية ال َتّعليق على الق�ضية
ومناق�شتها قبل االنتهاء من ال َتّحقيقات
و�� �ص ��دور ال � �ق� ��رارات امل �ن��ا� �س �ب��ة ب �� �ش ��أن �ه��ا.
وب�ين �أن م��ا يتعلق ب��ال�ق��رار ال �� َّ��ص��ادر عن
ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة مب�ن��ع ال�ن���ش��ر وال�ت�ع�ل�ي��ق
والتداول على و�سائل الإعالم وال َتّوا�صل
االج�ت�م��اع��ي ب�ه��ذه ال�ق���ض�ي��ة ،ي�ستند �إىل

ُ�صلب حكم القانون؛ خل�صو�صية ال َتّحقيق
ل��دى املدعي العام ال��ذي يتّ�سم بال�سرية
بهدف عدم الت�أثري على جمريات العدالة
�أو ال�شهود �أو من يتوىل التحقيق يف هذه

املرحلة �أو لغايات الت�أثري مل�صلحة طرف
�ضدّه.
يف الدعوى للتحقيق �أو ِ
و�أ� �ش��ار �إىل �أ َّن ق��ان��ون ان�ت�ه��اك حرمة
املحاكم واملطبوعات والن�شر والعقوبات

ت�ن����ص ع �ل��ى �أ َّن الإخ �ل��ال مب �ن��ع ال� َّن���ش��ر
�أو تقييده ال �� َّ��ص��ادر م��ن ال�ن�ي��اب��ة العامة
ت�ترت��ب عليه ع�ق��وب��ات خمتلفة ت�صل يف
جزء منها �إىل عقوبة احلب�س ،ما يتوجب
على اجلميع احرتام قرار النيابة العامة
ال ��ذي م�ن��ع اجل�م�ي��ع م��ن ال �ت ��داول ب�ه��ذه
ال�ق���ض�ي��ة ب��ا��س�ت�ث�ن��اء اجل �ه��ات ال� َّر��س�م�ي��ة،
وبالتايل ف��إ َّن � َّأي مواطن �أو فرد �أو جهة
ال مي �ت �ث��ل ل �ه��ذا ال� �ق ��رار ي �ع��ر���ض نف�سه
ل �ل �م �� �س ��ؤول �ي��ة وف �ق��ا ل �ل �ق��وان�ين امل��رع �ي��ة.
ول �ف��ت �إىل �أ َّن ال� �ق ��رارات ال �� َّ��ص��ادرة عن
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ،ب��اع �ت �ب��اره��ا ج� ��زءا من
ال� ّسُ لطة الق�ضائية ،هي قرارات نافذة يف
مواجهة الكافة ،ونافذة � ً
أي�ضا يف مواجهة
ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية ،وعلى
جميع الأف��راد والهيئات املعنوية مبا يف
ذل ��ك ال �ن �ق��اب��ات اح�ت��رام ت�ل��ك ال �ق��رارات
واالم �ت �ث��ال ل �ه��ا وت�ن �ف �ي��ذه��ا واج� ��ب على
اجلميع.
وق ��ال “بطبيعة احل ��ال ف � ��إ َّن م���س��أل��ة
تطبيق ال �ق��رارات ال �� �ص��ادرة ع��ن النيابة
العامة �أو الق�ضاء لي�ست م�س�ألة اختيارية
ب��ال�ن���س�ب��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة ،وي �ت��وج��ب ع�ل�ي�ه��ا
مبوجب القانون انفاذ تلك القرارات”.
و�أ� �ش��ار �إىل �أ َّن احل�ك��وم��ة حت�ترم ه��ذه
القرارات ونتائج َّ
الطعن فيها ،وتلتزم بها
وتنفذها بحكم القانون.

النقل العام في زمن
كورونا
د.محمد طالب عبيدات
بالرغم من �أن قطاع النقل العام عانى الكثري يف زمن جائحة كورونا؛ �إال �أن هذا القطاع ما زال يعاين
الكثري بالرغم من �إ�شرتاطات التباعد اجل�سدي والوقاية ال�صحية وغريها؛ ورمبا يكون ملف النقل العام
يف الأردن هو الأهم هذه الأيام ،ويرتبّع على �س ّلم الأولويات الوطنية قبل ملفي الطاقة واملياة وحتى ملف
التعليم وغريها ،بب�ساطة لأنه قطاع داعم للإقت�صاد الوطني الأردين وخدمة املواطنني وراحتهم النف�سية
واملالية والبدنية ومواعيدهم وداعم لقطاعات الإنتاج والإ�ستثمار خُ
وم ّفف للأزمات والإختناقات املرورية
والت�صرفات الهوجاء للبع�ض �إبّان ال�سياقة وعوادم املركبات ،وم�ؤ�شر ح�ضاري خلدمة احلكومة للمواطنني
و�إحرتام الوقت ،وغريها من الفوائد اجلم ،فم�شوار الألف ميل يبد�أ بخطوة لأننا فع ًال ت� ّأخرنا كثرياً عن
ركبْ العامل املتقدّم يف هذا ال�سياق بالرغم من اجلهود الفردية التي مت بذلها تراكمياً يف هذا امل�ضمار:
 .1بالرغم من �أن العمل يف البا�ص ال�سريع على قدم و�ساق؛ �إال �أنه مل ينتهي بعد؛ و�أعلم ب�أن درا�سات
النقل العام جاهزة منذ �أكرث من ع�شر �سنوات و�أن التنفيذ يراوح مكانه مل�شاريع النقل العام وال�سبب عدم
تو ّفر الدعم املادي وم�صادر التمويل لذلك ،لكننا فع ًال نحلم ب�أن يكون لدينا �أ�سطول للنقل العام بكافة
�أنواعه من قطارات فوق الأر�ض وحتت الأر�ض وبا�صات الرتدد ال�سريع والنقل احل�ضري املتطوّر وغريها
خدمة للمواطن وفق ر�ؤى جاللة امللك حفظه اهلل.
 .2زيارة خاطفة لأي دولة يف العامل املتقدّم يالحظ فيها حجم الفرق فيما يخ�ص قطاع النقل العام بيننا
وبينهم ،مما ي�ؤثر على �سلوكيات وعادات النا�س للأف�ضل ،ومما ي� ّؤ�شر لرتابة احلياة و�إدارة الوقت وتعظيم
اخلدمة املقدّمة ،فهذا القطاع يع ّزز ثقة املواطن بالدولة.
 .3نحتاج ملنظومة متكاملة من النقل العام من خالل م�شاريع ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص واجلهات
الدولية املانحة وال�شركات العاملية لبناء �أ�سطول النقل العام ،وبالطبع لن يتم ذلك �سوى بالت�شبيك والنماذج
املالية والت�شغيلية الالزمة.
 .4نحتاج لرنى با�صات الرتدد ال�سريع التي طال �إنتظارها يف عمّان ومدننا العزيزة الأخرى ،ونحتاج
لرنى �سكة احلديد الوطنية الأردنية على الأر���ض تعرب املدن من ال�شمال للجنوب ومن ال�شرق للغرب،
ونحتاج لت�صل �سكتنا احلديدية الوطنية بدول اجلوار ،ونحتاج لرنى القطارات اخلفيفة بني عمان والزرقاء
وبني �إربد وعمان وبني العقبة وعمان وبني بقية املدن الرئي�سة على الأقل.
 .5نحتاج لنبد�أ مبنظومة النقل احل�ضري يف عمان و�إرب��د والزرقاء والكرك ومعان واملفرق والرمثا
والطفيلة وال�سلط والعقبة وجر�ش وعجلون وم�أدبا وغريها ،ونحتاج ل�ضبط مواعيد �إقالع وو�صول املركبات
وو�سائل النقل العام لي�ضبط النا�س بو�صلتهم و�أهدافهم وخدماتهم ومواعيدهم وغريها.
 .6نحتاج لتعظيم منوذج با�صات النقل التابعة ل�شركة جت و�شركة حجازي لتكون على م�ستوى الوطن،
ل ُنح�سّ ن م�ستوى خدمات النقل العام الذي ّ
يئن �صوب �أنظمة النقل الذكية ،ولرنى �أننا تقدّمنا كثرياً يف
جمال النقل العام.
 .7نحتاج ملبادرات وطنية �أردنية �صادقة لت�أ�سي�س �شركة وطنية �أو �صندوق لقطاع النقل العام وامل�ساهمة يف
م�ساعدة هذا القطاع للوقوف والنهو�ض على رجليه ،ونحتاج لن�ضع م�شاريع على النار وعلى �أر�ضية �صلبة.
 .8نحتاج لو�ضع �إ�سرتاتيجية ع�صرية ملنظومة النقل العام قابلة للتطبيق ي�ساهم بها اجلميع وبت�شاركية
بني القطاعني العام واخلا�ص ،ونحتاج لو�ضع الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب يف هذا القطاع للم�ضي ُقدماً
به �صوب الإنتاج والتقدّم للأمام لرنى النور يف نهاية النفق.
 .9نحتاج لربامج لتعزيز ثقافة النقل العام لدى النا�س للإ�ستغناء عن �أ�ساطيل املركبات اخل�صو�صية،
ونحتاج لتغيريات جذرية يف ثقافتنا املجتمعية يف هذا ال�صدد ليقبل اجلميع �إ�ستخدام املوا�صالت العامة
�سواء الر�سميني �أو ال�شعبيني.
ب�صراحة :بعد زمن كورونا علينا �أن نع ّد العُدة ل ّلحاق بالعامل الذي �سبقنا كثرياً يف قطاع النقل العام،
و�أن نبد أ� مت�أخرين خرياً من �أن ال نبد�أ ،فالقوى الب�شرية الأردنية رائ��دة يف هذا املجال وطاقاتنا فوق
الأر���ض عظيمة ومواطننا املنتمي والواعي ي�ستحق خدمات نوعية �أك�ثر ،وقطاع النقل �أولوية وطنية
لقيادتنا الها�شمية ،ونحلم ب�أن تتحقق ر�ؤانا جميعاً لواقع يف هذا القطاع الذي بات الأولوية الوطنية رقم
واحد.
�صباح الوطن اجلميل

األوقاف :صالة العيد بجميع
المساجد والمصليات والساحات
االنباط-عمان

�أعلنت وزارة الأوق��اف وال���ش��ؤون واملقد�سات
الإ�سالمية ،ام�س الأحد� ،أن �صالة عيد الأ�ضحى
امل �ب��ارك �ستكون يف مت��ام ال���س��اع��ة ال�سابعة من
�صباح ي��وم اجلمعة  10ذي احل�ج��ة ،امل��واف��ق 31
مت��وز ،و�ستقام يف جميع م�ساجد اململكة التي
ت�ق��ام فيها ��ص�لاة اجل�م�ع��ة ،ويف امل�صليات التي

�ستقيمها ال� ��وزارة ب��ال���س��اح��ات ال�ع��ام��ة تطبيقا
ل�سُ نة النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.
ودع��ت ال ��وزارة جميع امل�صلني �إىل االل�ت��زام
ب�إر�شادات ال�صحة وال�سالمة العامة من حيث
ال�ت�ب��اع��د و�أخ� ��ذ ج�م�ي��ع االح �ت �ي��اط��ات ال�لازم��ة
ب ��ارت ��داء ال �ك �م��ام��ة واح �� �ض��ار � �س �ج��ادة ال���ص�لاة
واالبتعاد عن التقبيل وامل�صافحة حر�صا على
ال�سالمة العامة يف ظل انت�شار وباء كورونا.

توقيف  3على خلفية وفاة
طفل بمدينة العاب
االنباط-عمان

قرر املدعي العام توقيف ثالثة ا�شخا�ص من
مالكي وم��وظ�ف��ي اح��دى امل��دن الرتفيهية �إث��ر
وفاة طفل �سقط من �أحد الألعاب.
وق� ��ال ال �ن��اط��ق الإع�ل�ام ��ي ب��ا� �س��م م��دي��ري��ة
الأم��ن ال�ع��ام �أن ب�لاغ��ا ورد �أم����س ح��ول تعر�ض

ح��دث يبلغ م��ن ال�ع�م��ر  13ع��ام��ا لل�سقوط من
�أحد الألعاب داخل مدينة للمالهي يف منطقة
املقابلني ومت �إ�سعافه �إىل امل�ست�شفى ،اال انه ما
لبث وان فارق احلياة ومت فتح حتقيق باحلادثة.
وق��رر امل��دع��ي ال�ع��ام توقيف ثالثة ا�شخا�ص
م ��ن م��ال �ك��ي وم ��وظ �ف ��ي امل ��دي �ن ��ة ال�ترف �ي �ه �ي��ة
واغالقها.

شركة حاويات العقبة تعلن
مواعيد دوامها بالعيد
االنباط -العقبة

�أع�ل�ن��ت ��ش��رك��ة م�ي�ن��اء ح��اوي��ات ال�ع�ق�ب��ة� ،أن�ه��ا
�ستعمل على م��دار ال�ساعة ودون توقف خالل
عطلة عيد الأ�ضحى املبارك با�ستثناء �أول �أيام
العيد حيث �سيتوقف العمل من ال�ساعة ال�سابعة

�صباحا وحتى ال�ساعة الثالثة بعد الظهر.
ودعت ال�شركة يف بيان على موقعها الر�سمي
االلكرتوين ام�س الأح��د ،عمالءها للعمل على
تخلي�ص و�إخ��راج ب�ضائعهم ط��وال فرتة العيد،
وذلك لتجنب �أي فرتات مكوث وانتظار �إ�ضافية
على احلاويات اخلا�صة بهم.

ثقافة العقبة تنفذ مشروعا
للتطوع ضمن برنامج همم
االنباط -العقبة

تنفذ مديرية ثقافة العقبة م�شروعا بعنوان
“ثقافة التطوع” �ضمن برنامج همم الذي ي�شرف
عليه منتدى العقبة ل�ل�إب��داع الثقايف وال�شبابي
بدعم من �صندوق اجلمعيات اخلريية.
وع��ر���ض م��دي��ر ث�ق��اف��ة ال�ع�ق�ب��ة ط ��ارق ال�ب��دور
لأه �م �ي��ة ال �ت �ط��وع و�أث� � ��ره ع �ل��ى ال �ف��رد يف تفريغ
ال �ط��اق��ات و�إ� �ش �غ��ال �أوق � ��ات ال �ف��راغ وال�ط�م��أن�ي�ن��ة

النف�سية وتهذيب الأخالق ،مبينا �أن التطوع ي�شيع
الرتاحم واملحبة ويقوي الرتابط والتكاتف بني
�أف ��راد املجتمع وي�سخر ط��اق��ات ال�شباب ويحمي
املجتمع من اجلرائم واالن�ح��راف .وا�شار م�شرف
الربنامج من�سق هيئة �شباب كلنا االردن يف العقبة
عمر الع�شو�ش �إىل �أن ال�برن��ام��ج ال��ذي يت�ضمن
حما�ضرات ومبادرات �شبابية بهدف تر�سيخ ثقافة
ال�ت�ط��وع ل��دى ال���ش�ب��اب يف جم ��االت ن��اف�ع��ة تخدم
املجتمعات املحلية.

املحلي
االثنني
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مؤسسات يحكمها الدستور
ال تختزل بشخص وال بنقابة وال بحزب بل هي منظومة ّ

الرزاز :الدولة قوية بإنفاذ القانون على الجميع
صرف عالوة موظفي القطاع العام اعتبارا من بداية العام

االنباط-عمان

�أك��د رئي�س ال ��وزراء الدكتور عمر ال ��رزاز �أنّ ال��دول��ة قوية
ب�إنفاذ القانون على اجلميع ،م�شريا �إىل �أهمية تذ ّليل العقبات،
واغتنام الفر�ص ،لر�سم معامل م�ستقبل �أبنائنا و�أحفادنا يف
جمتمع قوي ميار�س حقوقه وواجباته �ضمن الت�شريعات.
و� �ش��دد على �أن ال��دول��ة الأردن � ّي ��ة ال تختزل ب�شخ�ص ،وال
بنقابة ،وال بحزب ،بل هي منظومة م� ّؤ�س�سات را�سخة على مدى
قرن من الزمن ،يحكمها الد�ستور الأردين الذي ي�شمل م� ّؤ�س�سة
العر�ش الها�شمي ،وال�سلطات الثالث :الت�شريع ّية والتنفيذ ّية
والق�ضائ ّية.
و�أ� �ش��ار ال ��رزاز خ�لال كلمته الأ�سبوعية ام����س الأح ��د� ،إىل
اق�تراب الدولة من االحتفال مبئويتها الثانية بقيادة جاللة
امللك عبد اهلل الثاين ،وتد�شينها ملئة ع��ام من البناء املرتاكم
يف دولة القانون وامل� ّؤ�س�سات ،ودولة الإنتاج واالقت�صاد الوطني
املنيع ،ودول��ة التكافل والأ� �س��رة ال��واح��دة املرتاحمة املتحا ّبة
املتعاونة على اخلري.
و�أك ��د �أن م��ا حققته ال��دول��ة م��ن �إجن� ��ازات خ�لال مئويتها
الأوىل جاء بف�ضل قيادة ها�شم ّية ف ّذة ،وب�أيدٍ و�سواعد �أردن ّية،
متم ّثلة مب� ّؤ�س�سات د�ستور ّية عريقة ،وجي�ش عربي م�صطفوي
يحمي حدودنا ،و�أجهزة �أمنية حتفظ الأمن والأم��ان ،وكوادر
من القطاع العام حتمي املال العام وتقدم اخلدمات الأ�سا�سية،
�إ�ضافة �إىل م�ساهمة فاعلة من القطاع اخلا�ص ال��ذي يُ�شغل
الأيدي العاملة.
وح��ول التعامل م��ع ك��ورون��ا� ،أك��د ال ��رزاز �أن ال��دول��ة اثبتت
قدرتها على مواجهة االثار ال�صحية للوباء من خالل التعاون
والرتاحم والتكافل ب��روح الأ�سرة الواحدة التي ُتعنى بالفرد
الأكرث ت�ض ّرراً ،ولي�س بروح مناعة القطيع و�شريعة الغاب التي
تقول �أنّ البقاء للأقوى ،م�ؤكدا التزام احلكومة بحماية عمال
املياومة والقطاعات الأك�ثر ت�ضرراَ ،و�صرف ع�لاوة موظفي
القطاع العام اعتبارا من بداية العام.
وجدد الت�أكيد على ا�ستمرار احلكومة يف حماية املال العام
ومكافحة الف�ساد بكل �أ�شكاله،
وتاليا ن�ص كلمة رئي�س الوزراء:
ّ
�سيد�شن
نقرتب يوماً بعد يوم من اليوم التاريخي ،ال��ذي
املئو ّية الثانية للدولة الأردن� ّي��ة ،وال��ذي �سنحتفل به جميعاً -
ب�إذن اهلل ، -حتت ظ ّل الراية الها�شم ّية ،بقيادة �س ّيدي �صاحب
اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين  -حفظه اهلل.-
��س�ن��د�� ّ�ش��ن م�ئ��ة ع��ام م��ن ال�ب�ن��اء امل�ت�راك��م يف دول ��ة ال�ق��ان��ون
وامل� ّؤ�س�سات ،ويف دولة الإنتاج واالقت�صاد الوطني املنيع ،ودولة

التكافل والأ� �س��رة ال��واح��دة املرتاحمة املتحا ّبة املتعاونة على
اخلري.
ك � ّل ذل��ك م��ا ك��ان ليت ّم ل��وال �أن حبانا اهلل بقيادة ها�شم ّية
حكيمة ،ت�ستم ّد �شرع ّيتها من �آل بيت ر�سول اهلل � -ص ّلى اهلل
عليه و�س ّلم  -ومن مبادئ الثورة العرب ّية الكربى ،التي �آمنت
ب��ال��وح��دة وال�ت�ح� ّرر م��ن اال�ستعمار ،و�أي���ض��ا م��ن مئة ع��ام من
وتر�سخ مبادئ الت�سامح واحل��وار،
الإجن��از بقيم تنبذ العنفّ ،
وجت�سد مقولة“ :الإن�سان �أغلى ما منلك».
ّ
ما حتقّق ح ّتى اليوم من �إجن ��ازات ،حتقّق بقيادة ها�شم ّية
ف ّذة ،وب�أيد و�سواعد وعقول �أردن ّية ،متم ّثلة مب� ّؤ�س�سات د�ستور ّية
عربي م�صطفويّ يحمي حدودنا ،وا�ص ً
ال الليل
عريقة ،وبجي�ش ّ
بالنهار ،و�أجهزة �أمن ّية حتفظ الأمن والأمان ،الذي هو �أ�سا�س
واالجتماعي ،وك��وادر قطاع عام حتمي
ا�ستقرارنا االقت�صاديّ
ّ
ال�صحة والتعليم والعدل والبنية
امل��ال العام ،وتقدّم خدمات
ّ
التحت ّية؛ م�ؤمنة �أنّ اخلدمة �شرف ،وخدمة املواطن هي خدمة
وطن.
ً
وطني
خا�ص
قطاع
مب�ساهمة
ا
أي�ض
�
ّق
ق
حت
اليوم،
ّق
ق
حت
ما
ّ
ّ
منتج وم�ل�ت��زم ،م�ش ِّغل ل�ل�أي��دي الأردن � ّي��ة وال�ط��اق��ات املبدعة
املتم ّيزة ل�شبابنا ،وحتقق �أي�ضاً مب� ّؤ�س�سات جمتمع مد ّ
ين من
ر�سخت مبد�أ املواطنة
أ�ح��زاب ونقابات وجمع ّيات غري ربح ّيةّ ،
ال�ف��اع�ل��ة ،ال�ت��ي لطاملا ح ّثنا عليها ج�لال��ة ��س� ّي��دن��ا ،يف �أوراق ��ه
النقا�ش ّية.
مع اق�تراب مئو ّيتنا الثانية ،ن�س�أل �أنف�سنا ال�س�ؤال التايل:
هل و�صلنا �إىل ما ن�صبو �إليه؟ اجل��واب :بالطبع ال ،فرغم ما
حقّقناه من �إجن��ازات على مدى قرن من الزمن � اّإل �أنّ حدود
طموحنا هي ال�سماء ،وتطوير منظومة م� ّؤ�س�ساتنا ال�سيا�س ّية
واالقت�صاد ّية واالجتماع ّية ،وانعكا�سها على احل�ي��اة العامّ ة
واخلا�صة ،م�شارك ًة وازدهاراً ،وهي طموح م�شروع لك ّل �أردين.
ّ
ويبقى ال�س�ؤال الآخ��ر� :إذا كان طموحنا ك��أردن �أكرب بكثري
مما حقّقناه ،فكيف من�ضي ُقدُماً؟
ّ
اجلواب من �شقّني :ال�شقّ الأ ّول :هو �أن ن�ستخل�ص الدرو�س
والعرب من جتاربنا وجت��ارب الآخ��ري��ن .وال�شقّ الثاين :كيف
نر�سم معاً ،كدولة ،الطريق نحو امل�ستقبل.
يف ال�شقّ الأ ّول :فلقد ع ّلمتنا التجارب �أنّ الدولة الأردن ّية
قو ّية مب� ّؤ�س�ساتها التي �أثبتت على م��دى عقود قدرتها على
مواجهة �أزم��ات خارج ّية وداخل ّية خرجت منها �أك�ثر �صالبة
ومنعة .ولقد ع ّلمتنا ه��ذه التجارب �أنّ الإن�سان الأردين هو
ال�غ��اي��ة وال��و��س�ي�ل��ة ،و�أنّ ال�ب�ن��اء ال�تراك �م� ّ�ي ،ولي�س ال �ه��دم ،هو
الطريق للتغيري نحو حياة �أف�ضل ومنعة �أكرث �صالبة.
ويف معركتنا احلال ّية مع جائحة ك��ورون��ا� ،أثبتنا �أ ّن�ن��ا معاً

ق��ادرون على الكثري يف مواجهة الآث��ار ال�صح ّية للجائحة� ،إذا
تعاو ّنا وتراحمنا وتكافلنا ب��روح الأ��س��رة ال��واح��دة ،التي ُتعنى
بالفرد الأك�ثر ت�ض ّرراً ،ولي�س ب��روح مناعة القطيع و�شريعة
الغاب التي تقول �أنّ البقاء للأقوى واللهم نف�سي.
وها نحن نقبل على معاجلة الآث��ار االقت�صاد ّية التي عانى
منها املواطن الأردين ،كما يعاين ك ّل العامل ،وبنف�س القيم:
فن�شكر ونثني على �صاحب العمل الذي �صرب يف هذه املرحلة
ومل ي�س ّرح عمالته ،وال�ع��ام��ل يف القطاع اخل��ا�� ّ�ص ال��ذي قبل
باقتطاع ن�سبة من راتبه على املدى الق�صري لي�ساهم با�ستمرار
املتو�سط والطويل،
العمل وليحفظ �أمانه الوظيفي على املدى ّ
وامل� ّؤجر الذي �سامح امل�ست�أجر ب�أجرة العقار يف فرتة كان فيها
العمل ّ
ّ
معط ً
واملوظف العام الذي تفهّم ،بالرغم من ظروفه
ال،
املعي�ش ّية ال�صعبة ،ق��رار ت�أجيل العالوة املق ّررة �إىل بداية عام
2021ك ّل ه�ؤالء ي�ستحقّون م ّنا الثناء والتقدير.
ون�ل�ت��زم م�ع��ا بحماية ع�م��ال امل �ي��اوم��ة وال�ق�ط��اع��ات الأك�ث�ر
ت�ضرراَ ،و�صرف عالوة موظفي القطاع العام جميعاً من بداية
العام القادم  ..هذه دولتنا  ..وهذه قيمنا .
ويف امل�ق��اب��ل ،ف� ��إنّ جت��ارب ال�ع��امل م��ن حولنا ت�شري �إىل �أنّ
دول��ة ال�ف��رد احل��اك��م ال��واح��د الأوح ��د ،ودول��ة احل��زب الأوح��د،
ودول اال�ستبداد التي ال حتكمها د�ساتري وال ت�شريعات ،بل
�أيديولوج ّيات و�أهواء و�أمزجة وخطاب كراهية ،و�إق�صاء الآخر،
فك ّل هذه التجارب مل جتلب � اّإل اخل��راب حتت �شعارات ب ّراقة
مدغدغة للعواطف ،ولكن خالية من امل�ضمون.
نحمد اهلل �أنّ ال��دول��ة الأردن� � ّي ��ة ال ت�خ�ت��زل ب�شخ�ص ،وال
بنقابة ،وال بحزب .ال��دول��ة الأردن � ّي��ة هي منظومة م� ّؤ�س�سات
را�سخة على مدى قرن من الزمن ،يحكمها الد�ستور الأردين
ال��ذي ي�شمل م� ّؤ�س�سة العر�ش الها�شمي ،وال�سلطات الثالث:
الت�شريع ّية والتنفيذ ّية والق�ضائ ّية ،ويحدّد احلقوق والواجبات،
والأ�س�س لالتفاق واالختالف ،والو�صول �إىل توافقات بعيداً
عن اال�ستقواء على الدولة ،والتطاول على القانون ،واملمار�سات
التي ت�صادر حقوق الآخرين وحر ّياتهم.
يف ال�شقّ الثاين ح��ول امل�ستقبل :ن��درك �أنّ طريقنا �إىل ما
ن�صبو �إليه لي�س مفرو�شاً بالورود ،ولن ن�صل �إىل مبتغانا بني
ليلة و�ضحاها؛ ولك ّننا �سنم�ضي �إن �شاء اهلل ،بقيادة جاللة
�س ّيدنا  -حفظه اهلل  -باجل ّد واملثابرة وب��االل�ت��زام مبنظومة
القيم التي �أو�صلتنا �إىل هنا ،وبدولة القانون وامل� ّؤ�س�سات ،نحو
م�ستقبل زاهر ،نحدّده معاً من خالل م� ّؤ�س�ساتنا الد�ستور ّية،
ومب�شاركة فاعلة من مواطنينا وممثليهم؛ بحيث يطرحوا
ق�ضاياهم املطلب ّية ،و�آراءه � ��م  ،وتقييمهم لأداء احلكومة،
ويجمعنا معاً يف ك ّل ذلك الد�ستور والقانون ،والتفافنا حول
قيادتنا الها�شم ّية.
هذا متاماً ما م ّيزنا عن غرينا وجعلنا واحة ا�ستقرار؛ �صح ّياً
و�أمن ّياً و�سيا�س ّياً واقت�صاد ّياً ،وب�شهادة القا�صي والداين.
كما تعلمون اخ��وات��ي واخ��واين معركتنا يف ه��ذه الأ ّي��ام هي
ح�م��اي��ة امل ��ال ال �ع��ام وم�ك��اف�ح��ة ال�ف���س��اد ب�ك��ل �أ��ش�ك��ال��ه ،وت�ق��دمي
يوجهنا ب��ه دوم��ا
اخل��دم��ة التي تليق مبواطننا الأردين كما ّ
جاللة امللك حفظه اهلل.
من يحمي املال العام هو ّ
املوظف العام وامل�س�ؤول واملواطن
ال�صالح ،و�صاحب العمل امللتزم ،واجلهات الرقاب ّية ،وجمل�س
الأمّ ة ب�شقّيه الأعيان والن ّواب.
ً
ّ
وم��ن ي�ق�دّم اخل��دم��ة ال�ت��ي تليق ه��و �أي���ض�ا امل��وظ��ف ال�ع��ا ّم،
وامل�س�ؤول امل�ساءل عن �أدائ��ه ،وامل��واط��ن �صاحب احل��قّ يف تلقّي
اخلدمة الذي يز ّودنا بالتغذية الراجعة.
فلنم�ض معاً ،حتت الراية الها�شم ّية املظ ّفرة ،نذ ّلل العقبات،
ِ
ونغتنم الفر�ص ،ونر�سم معامل م�ستقبل �أبنائنا و�أحفادنا يف
دول��ة قوية بقوانينها وان�ف��اذه��ا على اجلميع ،وجمتمع قوي
مبمار�سته حلقوقه وواجباته �ضمن القانون بعون اهلل.

اتحاد الجامعات العربية يوفر منصات إلكترونية للتعليم عن ُبعد
االنباط-عمان

وفر احتاد اجلامعات العربية من�صات �إلكرتونية لإدخال
التعليم ع��ن ُب�ع��د يف ال�ن�ظ��ام اجل��ام�ع��ي واع�ت�م��اد املحا�ضرات
الرقمية.
وخالل ندوة حول جتارب اجلامعات العربية يف التعلم عن

بُعد خالل جائحة كورونا عرب تقنية االت�صال املرئي وامل�سموع،
ام�س الأحد ،عر�ض �أمني عام االحتاد الدكتور عمرو �سالمة
للجهود املبذولة لال�ستفادة من جتارب اجلامعات العربية يف
جمال التعليم عن بُعد خالل جائحة كورونا خ�صو�صاً بعد
اغالق امل�ؤ�س�سات التعليمية يف معظم دول العامل.
ول�ف��ت �إىل اال��س�ت�ج��اب��ة ال�سريعة للجامعات ال�ع��رب�ي��ة يف

التعامل مع واقع احلال الذي فر�ضته اجلائحة ،وال�سيما ما
يتعلق بعنا�صر العملية التعليمية املُختلفة ما ا�سهم يف دوامها
رغم حتديات الأزمة الوبائية.
وب�ين �أن االحت ��اد ُم�ستمر بتقدمي ك��ل م��ا م��ن ��ش��أن��ه دعم
اجلامعات العربية واتاحة املجال لها لال�ستفادة من جتارب
الآخرين يف هذه الظروف اال�ستثنائية وما يرتتب عليها.

اتفاقية لبرنامج منح التعليم السوري األردني بين األلمانية األردنية والزرقاء
االنباط -الزرقاء

وق �ع��ت ج��ام �ع �ت��ي الأمل ��ان� �ي ��ة الأردن� �ي ��ة
وال ��زرق ��اء ات�ف��اق�ي��ة ل�برن��ام��ج م�ن��ح التعليم
ال �� �س��وري الأردين EDU- SYRIA
وامل �م��ول م��ن االحت ��اد الأوروب � ��ي م��ن خالل
ال���ص�ن��دوق االئ �ت �م��اين الإق�ل�ي�م��ي ل�لاحت��اد
الأوروب� � ��ي لال�ستجابة لل��أزم��ة ال��� ّ�س��ور ّي��ة
��ص�ن��دوق “مدد” وال ��ذي ت��دي��ره اجلامعة
الأملانية الأردنية.
ون�صت االتفاقية التي وقعها عن اجلامعة
رئي�ستها الأ�ستاذ الدكتورة منار فيا�ض وعن
جامعة ال��زرق��اء رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
الزرقاء للتعليم واال�ستثمار الدكتور حممود
�أب��و �شعرية على توفري دعم حل��وايل 470
الجئ �سوري مبنح ممولة بالكامل لدرا�سة
درج��ة البكالوريو�س برباجمها املختلفة يف
جامعة الزرقاء.
و�أ� �ش��ادت ال��دك�ت��ورة فيا�ض خ�لال حفل
التوقيع بال�شراكة امل�م�ي��زة ب�ين الطرفني
ب��اع�ت�ب��اره��ا جت�سيد حقيقي ل�ل�ت�ع��اون بني
ال �ق �ط��اع�ين ال� �ع ��ام واخل� ��ا�� ��ص ،م �ب �ي �ن � ًة �إن
ال�ب�رن��ام��ج ي��وف��ر م �ن��ح درا� �س �ي��ة ل�لاج�ئ�ين
ال�سوريني وال�شباب الأردين منذ ت�أ�سي�سه
عام .2015

وث�م�ن��ت ف�ي��ا���ض ج �ه��ود جميع ال���ش��رك��اء
وفريق امل�شروع يف إ�جن��اح الربنامج لتوفري
تعليم نوعي متميز لل�شباب وم�ساعدتهم يف
حت�سني حياتهم ودجمهم يف املجتمع ليكونوا
�أدوات للإنتاج والبناء يف جمتمعاتهم.
من جهته بني نائب رئي�س جمل�س �إدارة
ال�شركة ال�سيد �أ�سامة �أبو �شعرية على �أهمية
مثل هذه االتفاقيات وم��دى انعكا�سها على

الطلبة ال��ذي ت�شرف على درا�ستهم منحة
االحت ��اد الأوروب � ��ي ،و�أن اجل��ام�ع��ة حتر�ص
على توفري ما ي�سهل جميع الأمور التعليمة
والتعلمية على الطلبة امل�شمولني باملنحة
بحيث ينعك�س ع�ل��ى مت�ي��زه��م وحت�صيلهم
الأكادميي ،م�شرياً �أن االتفاقية ت�أتي لدعم
م�شروع التعليم العايل لالجئني ال�سورين
وال�شباب الأردين.

وت ��أت ��ي االت �ف��اق �ي��ة ��ض�م��ن م �� �ش��روع دع��م
ال �ت �ع �ل �ي��م ال � �ع� ��ايل ل�ل�اج �ئ�ي�ن ال �� �س��وري�ي�ن
وال�شباب الأردنيني الأقل حظا EDU- -
 »SYRIA IIIوالذي يهدف اىل توفري
ال�ف��ر��ص��ة لل�شباب ملتابعة التعليم ال�ع��ايل
(ال �ب �ك��ال��وري��و���س وامل��اج �� �س �ت�ير) ،والتعليم
امل�ه�ن��ي وال �ت��دري��ب ال�ت�ق�ن��ي ،ب��الإ��ض��اف��ة اىل
برامج ت�أهيل املعلمني ،ريادة الأعمال ،دورات
موجهة نحو �سوق العمل وب��رام��ج �صيفية
لطلبة املدار�س الثانوية.
يُ�شار اىل ان م�شروع EDU-SYRIA
 IIIوال��ذي ينفذه احت��اد عدة هيئات حتت
قيادة اجلامعة الأملانية الأردن�ي��ة قدم �أكرث
من  3000منحة درا�سية حتى الآن ،وي�ضم
االحت ��اد �� 9ش��رك��اء حمليني ودول �ي�ين هم:
اجلامعة الأمل��ان�ي��ة الأردن �ي��ة ،ق��ائ��د االحت��اد
والهيئة الأملانية للتبادل الأكادميي ،املنظمة
الهولندية للتدويل يف التعليم� ،أكادميية
امللكة رانيا لتدريب املعلمني ،جامعة العلوم
والتكنولوجيا الأردن�ي��ة ،جامعة الريموك،
ج��ام �ع��ة م � ��ؤت� ��ة ،ج��ام �ع��ة ال� ��زرق� ��اء وك�ل�ي��ة
لومينو�س التقنية اجلامعية.
كما يتعاون امل�شروع مع �صناديق امل�ساعدات
الأردنية� :صندوق املعونة الوطنية ،تكية �أم
علي� ،صندوق الأمان ،و�صندوق الزكاة.

االول من تموز  2020وما
بعده  /الحلقة الثالثة
اللواء المتقاعد مروان العمد
هذا وقد اثارت خطة �ضم مناطق من ال�ضفة الغربية للكيان ال�صهيوين ردود فعل عاملية ودولية
وا�سعة النطاق كانت يف معظمها راف�ضة و�شاجبة لهذا الطرح .
فقد دعا انطونيو غوتريي�ش االمني العام لالمم املتحدة احلكومة الإ�سرائيلية اىل التخلي عن
خمططها الرامي ل�ضم �أجزاء وا�سعة من ال�ضفة الغربية ومنطقة االغوار وا�صفاً اللحظة ب�أنها
حا�سمة  .وحذر يف بيانه امام اجلل�سة التي عقدها جمل�س االمن عرب دائرة تلفزيونية مغلقة حول
ال�شرق االو�سط من ان تنفيذ ا�سرائيل لل�ضم ي�شكل انتهاكاً بالغ اخلطورة للقانون الدويل ومن �ش�أنه
ان ي�ضر ب�شدة بجهود �إعادة �أ�ستئناف مفاو�ضات ال�سالم وجناح حل الدولتني و�شدد على اهمية دعوة
احلكومة الإ�سرائيلية للتخلي عن خططها اخلا�صة بال�ضم  .وا�شار اىل ان تلويح �إ�سرائيل بال�ضم
�أث��ار خم��اوف الفل�سطينيني والعديد من الإ�سرائيليني واملجتمع ال��دويل ب�أ�سره  .وق��ال ان زيادة
اله�شا�شة االقت�صادية نتيجة جائحة كوفيد  19وانخفا�ض دعم املانحني والقرار الفل�سطيني االخري
بالتوقف عن قبول عائدات ال�ضرائب التي جتمعها �إ�سرائيل بالنيابة عن ال�سلطة الفل�سطينية يزيد
من خطر معاناة ال�شعب الفل�سطيني .
وحث القادة الإ�سرائيليني على الإلتزام باحلوار الهادف بدعم من املجتمع الدويل داعياً اللجنة
الرباعية لل�شرق الو�سط اىل االط�لاع ب��دور الو�ساطة و�أي�ج��اد اط��ار يتفق عليه الطرفان لإع��ادة
اجلانبان اىل الإنخراط معاً ومع دول رئي�سية اخرى ودون �شروط م�سبقة .
وم��ن جانبه ابلغ املن�سق اخلا�ص ل�لامم املتحدة لعملية ال�سالم يف ال�شرق االو�سط نيكوالي
مالديتوف اع�ضاء جمل�س االمن ب�أن املداوالت ب�ش�أن اخلطط الإ�سرائيلية ادت اىل و�صول ال�صراع
طويل االم��د اىل منعطف حرج  ،وان ال�ضم ميكن ان يغري ب�شكل ال رجعة فيه طبيعة العالقات
الإ�سرائيلية الفل�سطينية على مدى ربع قرن من اجلهود الدولية لدعم دول��ة فل�سطينية قابلة
للحياة يف امل�ستقبل تعي�ش ب�أمن و�سالم واعرتاف متبادل مع دولة �إ�سرائيل .
وا�شار اىل ان التهديد ب�ضم �أجزاء من ال�ضفة الغربية من جانب واحد �سري�سل ر�سالة واحدة
مفادها انه ال ميكن للمفاو�ضات الثنائية ان حتقق ال�سالم العادل  .ودعى اع�ضاء جمل�س االمن اىل
الإن�ضمام لدعوة االمني العام لالمم املتحدة و�إع��ادة الأنخراط الفوري ودون �شروط مع اللجنة
الرباعية املكونة من الواليات املتحدة ورو�سيا واالحت��اد االوروب��ي واالمم املتحدة باال�شرتاك مع
القيادة الفل�سطينية وا�سرائيل ودول املنطقة لإيجاد خمرج للأزمه الراهنة .
كما اعرب اع�ضاء االحتاد االوروبي يف جمل�س االمن ( فرن�سا واملانيا وبلجيكا و�أ�ستونيا و�أيرلندا
) عن قلقهم العميق ب�ش�أن خطوة احلكومة الإ�سرائيلية بخ�صو�ص مو�ضوع ال�ضم  ،وان اي قرار
�أحادي بهذا االجتاه �سيكون له نتائج �سلبية على امن وا�ستقرار املنطقة .
وقد �صرح جوزيب ب��وريل املمثل االعلى لالمن وال�سيا�سة اخلارجية يف االحت��اد االوروب��ي يف
م�ؤمتر �صحفي عقد عقب �إجتماع وزراء خارجية الدول االع�ضاء يف االحتاد بتاريخ 2020 / 5 / 15
ان االحتاد �سي�ستخدم كل و�سائل الدبلوما�سية و�سيت�صل مع كل االطراف مبا يف ذلك الإ�سرائيليون
والفل�سطينيون وال�شركاء العرب لتفادي اي �ضم  ،م�شدداً على جتنب اي عمل �أحادي و�ضرورة جتنب
ار�ض من ال�ضفة الغربية املحتلة واح�ترام القانون الدويل يف كل
�أي حماولة من �إ�سرائيل ل�ضم ٍ
مكان وعدم تطبيقه ب�شكل انتقائي .
وقد ناق�ش وزراء خارجية االحتاد االوروبي �آفاق العمل امل�ستقبلي لإيجاد حل لل�صراع يف ال�شرق
االو�سط وبلورة موقف اوروبي واحد للرد على خمططات ال�ضم  .وقد وافقت على بيان االحتاد هذا
خم�سة وع�شرين دولة من ا�صل �سبعة وع�شرين اع�ضاء يف االحتاد ،حيث عار�ضته كل من النم�سا
واملجر الذان يتبنيان املواقف الإ�سرائيلية ويدافعان عنها  .اال ان املحللني ال يتوقعون اتخاذ �إجراءات
عقابية من قبل االحتاد اذاء �إ�سرائيل وان كان من املتوقع ب�أن تقوم بذلك بع�ض دول االحتاد مثل
اعالن اعرتافها بالدولة الفل�سطينية .
وقد وقع  1080برملانياً اوروبياً من خم�سة وع�شرين دولة اوروبية ع�ضواً يف االحتاد االوروبي على
عري�ضة تعار�ض ب�شدة خطط ا�سرائيل ل�ضم مناطق من ال�ضفة الغربية منهم  240نائباً بريطانياً
 ،مطالبني بتوقيع عقوبات على ا�سرائيل اذا اقدمت على ذلك واالع�تراف بالدولة الفل�سطينية
واعتبار ذلك تكفرياً عن وعد بلفور
وق��د اب��دت العديد من ال��دول االوروب�ي��ة ع��دم موافقتها على خطة ال�ضم اال�سرائيلية ومنها
بريطانيا حيث او�ضح وزي��ر الدولة الربيطاين املكلف بال�شرق االو�سط و�شمال افريقيا جيم�س
كليفرييل موقف ب�لاده الراف�ض ملخطط ال�ضم الإ�سرائيلي لأن ذل��ك �سوف يجعل حتقيق حل
الدولتني �أم��راً م�ستحي ً
ال  ،وابلغ هذا املوقف لرئي�س ال��وزراء الفل�سطيني حممد ا�شتيه وقال له
�سنعمل معكم ومع كل االطراف االخرى من اجل حتقيق ال�سالم يف املنطقة .
كما طلبت رو�سيا من �إ�سرائيل العدول عن فكرة ال�ضم وان هذه اخلطة تثري قلق مو�سكو و�أنه
�أجراء افرادي يتنافى مع القانون الدويل ويجعل من امل�ستحيل ان تكون املناطق الفل�سطينية قابلة
للعي�ش فيها م�ستقب ً
ال
اما املانيا ف�أن وزير خارجيتها هايكو ما�س عرب اثناء زيارته لإ�سرائيل عن قلق بالده من تنفيذ
عملية ال�ضم وان بالده تدعم حل الدولتني .
كما ان الرئي�س الفرن�سي اميانويل ماكرون والربيطانيي بوري�س جون�سون واال�سباين بيدرو
�سان�شيز ورئي�س الوزراء االيطايل جوزيبي كونتي ا�صدروا ت�صريحات م�شابهة لذلك .
كما اعلن جمل�س ال�شيوخ البولندي والربملان البلجيكي ب�أن اخلطة الإ�سرائيلية مرفو�ضة وحتى
الدول املنا�صرة لإ�سرائيل يف االحتاد االوروبي والتي عار�ضت اتخاذ �إجراءات عقابية من قبل االحتاد
االوروبي �ضد ا�سرائيل قدمت ن�صائح للحكومة الإ�سرائيلية ب�أن توقف م�شروع ال�ضم كونه يحرجهم
امام العامل
باال�ضافة اىل الكثري من دول العامل وبرملاناتها التي اعلنت مواقف م�شابهة لذلك .
كما دانت حركة عدم الإنحياز يف مقر االمم املتحدة يف بيان �صادر عن مكتب التن�سيق للحركة
ال�شهر املا�ضي خطط �أ�سرائيل ل�ضم �أج��زاء وا�سعة من االرا�ضي الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية
والقد�س ال�شرقية .
ولكن يبقى من ال�ضروري على ال�سلطة الفل�سطينية واالردن ادام��ة االت�صال مع دول العامل
لتفعيل موقفهم املعار�ضة واملنددة بال�ضم حيث انه ويف النهاية ال ميكن الركون اىل ما مت الت�صريح
به من قبلها ف ��أن ه��ذه ال��دول تبحث عن م�صاحلها اخلا�صة ويجب ان نعمل على اقناعها ب�أن
م�صاحلها هي معنا ومع معار�ضة ال�ضم .

الكرك :حركة تجارية ضعيفة
مع اقتراب األضحى
االنباط -الكرك
ت�شهد الأ�سواق واملحال التجارية لبيع م�ستلزمات
العيد وم��راك��ز بيع الأ��ض��اح��ي يف حمافظة ال�ك��رك،
حركة جتارية �ضعيفة مع قرب حلول عيد الأ�ضحى
امل �ب��ارك ،وذل ��ك عك�س م��ا ك��ان��ت ت�شهده بال�سنوات
املا�ضية من حركة ن�شطة بالت�سوق .
ويعزي مواطنون ذلك اىل جائحة كورونا واالثار
ال�ت��ي خلفتها م��ن تقييد يف احل��رك��ة وخم ��اوف من
الزحام والتجمعات ،ا�ضافة اىل ما رافقها من ظروف
اقت�صادية واقتطاعات مالية للبنوك ،ما �أث��ر �سلبا
على احل��رك��ة ال�ت�ج��اري��ة ب�شكل ع ��ام .وق ��ال امل��واط��ن
م�صطفى امل��واج��دة �إن��ه رغ��م رف��ع احلظر املفرو�ض
للوقاية من فريو�س كورونا اال ان هناك وعي وا�ضح
ل ��دى امل��واط �ن�ين م��ن ح�ي��ث احل ��ذر واحل��ر���ص على
ع��دم التجمع ب ��أع��داد ك�ب�يرة ،وخ�صو�صا ب��الأ��س��واق
التجارية،الفتا �إىل �أن الفرتة التي ت�سبق العيد ت�شهد
بالظروف العادية حركة ن�شطة � ،إال انها جاءت هذا
العام على خالف ال�سنوات ال�سابقة.
وا� �ض��اف امل��واط��ن خ��ال��د جمعة �إن الأع �ي��اد ه��ذا
ال�ع��ام تختلف ع��ن �سابقتها بال�سنوات املا�ضية من
ناحية حمدودية التفاعل االجتماعي بني اال�سر ،ما
اثر على الرغبة بال�شراء واالكتفاء ب�شراء احلاجات
اال��س��ا��س�ي��ة وال �� �ض��روري��ة ،الف�ت��ا اىل �ضعف االق�ب��ال
على �شراء احللويات بكميات كبرية و�ألعاب الأطفال
والهدايا والأ�ضاحي .وا�شار جتار و�أ�صحاب مراكز بيع

الأ�ضاحي اىل �أن اال�سواق ت�شهد حركة جتارية دون
امل�ستوى املطلوب واقباال حم��دودا على ال�شراء هذه
ال�ف�ترة ،وخ�صو�صا يف قطاعات املالب�س واالح��ذي��ة
واحل�ل��وي��ات و�أل �ع��اب االط�ف��ال وال�ه��داي��ا واال��ض��اح��ي،
متوقعني ارتفاع الطلب على ال�شراء خالل االيام التي
ت�سبق العيد مبا�شرة وال�سيما يف �ساعات امل�ساء.
من جانبه ،قال مدير ال�صناعة والتجارة بالكرك
حممد ال�صعوب �إن جميع امل��واد اال�سا�سية املتعلقة
مب�ستلزمات العيد من مالب�س و�أح��ذي��ة وحلويات،
م �ت��وف��رة ب���ش�ك��ل ك � ��اف ،وك ��ذل ��ك احل � ��ال ب��ال�ن���س�ب��ة
لال�ضاحي مبختلف انواعها وب�أ�سعار منا�سبة للجميع
 ،م��ؤك��دا ان ف��رق املراقبة والتفتي�ش توا�صل عملها
ب�شكل دائم للت�أكد من االلتزام بالأ�سعار وتوفر املواد.
ب ��دوره ،اك��د رئي�س بلدية ال�ك��رك ال�ك�برى ابراهيم
الكركي ان م�سلخ البلدية امل��رك��زي مبنطقة زح��وم
هو امل�سلخ املعتمد الرئي�س لذبح اال�ضاحي وبيعها،
مو�ضحا ان��ه متاح جلميع املواطنني حتى راب��ع �أي��ام
العيد ،ا�ضافة اىل تخ�صي�ص مراكز ومواقع حمددة
خ��ارج ح��دود التنظيم لبيع اال��ض��اح��ي تتوفر فيها
ال�شروط ال�صحية وال�سالمة العامة.
واو��ض��ح نائب رئي�س غرفة جت��ارة ال�ك��رك خالد
احلبا�شنة ان اال� �س��واق التجارية مبختلف انواعها
ت�شهد �ضعفا يف عمليات الت�سوق ،مبينا ان التجار
يراهنون على عملية �صرف الرواتب وتوفر �سيولة
نقدية حتفزهم بااليام املقبلة على الت�سوق وانعا�ش
احلركة التجارية.

االقت�صادي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «االقت�صادية» يف املوقع االلكرتوين
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التخطيط توقع اتفاقية لتنفيذ الخطة االستراتيجية لبرنامج
األغذية العالمي بـ  700مليون دوالر

االنباط-عمان

وق��ع وزي��ر التخطيط والتعاون ال��دويل
الدكتور و�سام الرب�ضي مع املدير القطري
وامل�م�ث��ل امل�ق�ي��م ل�برن��ام��ج الأغ��ذي��ة العاملي
� �س��ارة ج �ي �ب �� �س��ون ،ام ����س الأح � ��د ،ات�ف��اق�ي��ة
لتنفيذ اخل�ط��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة القطرية
ل�برن��ام��ج الأغ��ذي��ة ال�ع��امل��ي ال�ت��اب��ع ل�ل�أمم
امل �ت �ح��دة ال �ت��ي ت�ب�ل��غ ت�ك�ل�ف�ت�ه��ا  700م�ل�ي��ون
دوالر.
وتهدف االتفاقية �إىل تقدمي امل�ساعدة
ملليون �أردين والجئ يف �إطار اخلطة للفرتة
( ،)2022-2020ح�ي��ث ��س�ي�ق��دم ال�برن��ام��ج
على مدى ال�سنوات الثالث املقبلة الدعم
للأزمات احلالية وامل�ستقبلية ،مع الرتكيز
على احل�م��اي��ة االجتماعية و�سبل العي�ش
للأردنيني الأكرث ه�شا�شة مع الرتكيز على

متكني الن�ساء وال�شباب.
ودع��ا الرب�ضي خالل توقيعه االتفاقية
ن�ي��اب�ي��ة ع��ن احل �ك��وم��ة الأردن� �ي ��ة امل�ج�ت�م��ع
الدويل ال�ستمرار دعمهم للمملكة لتقدمي
اخلدمات لالجئني ال�سوريني واملجتمعات
امل�ح�ل�ي��ة امل���س�ت���ض�ي�ف��ة وف �ق �اً لآل �ي��ة تن�سيق
م���س�ت��دام��ة وا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ��ش��ام�ل��ة �ضمن
اط ��ار خ�ط��ة اال��س�ت�ج��اب��ة الأردن �ي��ة ل�ل�أزم��ة
ال�سورية.
وث�م��ن ج�ه��ود ب��رن��ام��ج الأغ��ذي��ة العاملي
يف دعم اململكة على مر ال�سنوات ال�سابقة،
وا�ستجابته القيمة يف معاجلة �آثار الأزمة
ال�سورية ،ما ا�سهم بتعزيز ال�صمود ،ال�سيما
بظل الأزمات الإقليمية ال�صعبة واملتتالية
التي ال تزال تلحق �أ�ضراراً بالأردن.
وا�شار الرب�ضي اىل �أن برنامج الأغذية
العاملي �أنفق يف االقت�صاد املحلي من خالل

جم�م��وع��ة �أن���ش�ط�ت��ه وب��راجم��ه يف اململكة
حوايل  207ماليني دوالر عام .2019
و�� �س� �ت� ��� �ش ��رع اخل � �ط� ��ة اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ة
القطرية ب��إع��ادة ت��وازن �أن�شطة الربنامج
ل�ت�ت��وج��ه ن�ح��و الأردن والأردن � �ي �ي�ن ،حيث
ت��واج��ه ال�ب�لاد حت��دي��ات م�ت��زاي��دة وال�سيما
خالل جائحة كورونا احلالية.
ويعترب برنامج الأغذية العاملي �شريكاً
ا�سرتاتيجياً وت�شغيلياً للحكومة الأردنية
م �ن��ذ ع� ��ام  1964ح �ي��ث ت �ت �م��ا� �ش��ى اخل �ط��ة
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة م��ع الأول ��وي ��ات ال��وط�ن�ي��ة،
ا��ض��اف��ة �إىل �إط ��ار الأمم امل�ت�ح��دة للتنمية
امل���س�ت��دام��ة ( ،)2022-2018وت �ه��دف �إىل
حت�سني الأمن الغذائي والتغذية وامل�ساواة
ب�ي�ن اجل �ن �� �س�ين وال �ت �ع �ل �ي��م وب� �ن ��اء ال �ق��درة
ع �ل��ى ال �� �ص �م��ود واحل� �م ��اي ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
للمجتمعات الأ�شد �ضعفاً يف الأردن.

م��ن جهتها ،ق��ال��ت جيب�سون �إن توقيع
االتفاقية م�ؤ�شر وا�ضح على التزام برنامج
الأغذية العاملي بالعمل مع حكومة الأردن
ودعمها يف طريقها نحو بلد م�ستدام ومرن.
وا��ض��اف��ت ان االتفاقية تعك�س اخلطوة
الأوىل ن �ح��و ن �ه��ج ط��وي��ل امل� ��دى ل�ت�م�ك�ين
اململكة من حتقيق �أهداف وم�ؤ�شرات ر�ؤية
الأردن  2025والتنمية امل�ستدامة  ،2030ما
يعني االن�ت�ق��ال م��ن ت��زوي��د ال��دع��م املبا�شر
�إىل دع� ��م وت �ع��زي��ز ال � �ق� ��درات احل �ك��وم �ي��ة
واملجتمعية لتلبية احتياجات الفئات الأ�شد
�ضع ًفا وتعزيز التما�سك االجتماعي.
وت� ��� �س� �ه ��م اخل� � �ط � ��ة اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة
القطرية والتي تتمحور ح��ول �أرب��ع نتائج
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ب���ش�ك��ل م �ب��ا� �ش��ر يف �أه� ��داف
التنمية امل���س�ت��دام��ة  2و  17ودع��م �أه��داف
التنمية امل�ستدامة .13، 8 ، 5 ،1
ويدعم برنامج الأغذية العاملي بالتعاون
مع ال�شركاء ومن خالل م�شروعات مبتكرة
ن�صف مليون الج��ئ يعي�شون يف املخيمات
وامل �ج �ت �م �ع��ات امل �ح �ل �ي��ة مب �� �س��اع��دة ن�ق��دي��ة
�شهرية لتلبية احتياجاتهم ال�غ��ذائ�ي��ة يف
ح�ي�ن ي��وف��ر م �� �ش��روع ال �ت �غ��ذي��ة امل��در� �س �ي��ة
وج� �ب ��ات خ �ف �ي �ف��ة � �ص �ح �ي��ة ي��وم �ي��ة ل� �ـ 400
�أل��ف طفل م��ن �أط�ف��ال امل��دار���س الأردن�ي�ين
والالجئني.
و��س�ي��وف��ر ب��رن��ام��ج الأغ��ذي��ة ال�ع��امل��ي من
خالل م�شروعاته فر�ص عمل مدرة للدخل
ول�ل�ت��دري��ب لأك�ث�ر م��ن � 127أل ��ف �شخ�ص،
من الفئات الأكرث �ضع ًفا ،وذلك �سعيا �إىل
حت���س�ين م���س�ت��وى �أم�ن�ه��م ال �غ��ذائ��ي ،وب�ن��اء
�أ�صول جمتمعية ت�سهم بالتكيف مع تغري
املناخ واحلد من خماطر الكوارث.
ويعمل الربنامج مع احلكومة الأردنية
لتعزيز قطاع احلماية االجتماعية الوطنية
وت��و��س�ي�ع��ه ،ا��ض��اف��ة �إىل ت�ع��زي��ز اال��س�ت�ع��داد
ل�ل�ط��وارئ وق ��درات اال�ستجابة وامل�ساهمة
بقطاع الأمن الغذائي والتغذية.

رئيس غرفة قطر :العالقات التجارية واالستثمارية
مع االردن قوية ومتنامية

االنباط-برتا

اثنى رئي�س غرفة جت��ارة و�صناعة قطر،
ال �� �ش �ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب ��ن ج��ا� �س��م �آل ث � ��اين ،ع�ل��ى
بيئة الأع �م��ال وم�ن��اخ اال��س�ت�ث�م��ار يف الأردن،
وق��ال �إن�ه��ا حم�ف��زة وم�شجعة لال�ستثمارات
اخلارجية.
و�أكد ال�شيخ خليفة بن جا�سم يف لقاء خا�ص
مع وكالة الأنباء الأردنية يف الدوحة ،ام�س
الأحد� ،أن العالقات التجارية واال�ستثمارية
ب�ين ق�ط��ر والأردن ،ق��وي��ة وم�ت�ن��ام�ي��ة ،وم��ن
املتوقع �أن ت�شهد مزيدا من النمو يف العديد
م��ن القطاعات االقت�صادية ،حيث �أن هناك
توا�صال دائما بني رجال الأعمال القطريني
والأردنيني ،ودائما ما يتم التباحث يف �إقامة
م�شروعات م�شرتكة �سواء يف قطر �أو الأردن.
و�أ�ضاف �إن دول��ة قطر واململكة الأردنية

ال �ه��ا� �ش �م �ي��ة ،ت��رت �ب �ط��ان ب �ع�ل�اق��ات �أخ ��وي ��ة
تاريخية وتعاون م�شرتك ووثيق يف خمتلف
املجاالت ،ال �سيما و�أن هناك اهتماما كبريا
م ��ن ج��ان��ب ال �ب �ل��دي��ن ال���ش�ق�ي�ق�ين ب ��إجن��از
م��زي��د م ��ن ال �ت �ط��ور وال �ن �م ��و ،ح �ي��ث ح�ق��ق
حجم التبادل التجاري ب�ين قطر والأردن
م�ع��دالت جيدة خ�لال ال�سنوات املا�ضية يف
ظ��ل ال�ت�ق��ارب الكبري ب�ين ق�ي��ادت��ي البلدين
وال�شعبني ال�شقيقني .و�شدد ال�شيخ خليفة
ب��ن جا�سم على �أن الأردن يحظى بالكثري
م��ن امل��زاي��ا املحفزة لال�ستثمار ،م��ا ينعك�س
�إيجابا على جاذبيته للر�ساميل اخلارجية،
وخ �� �ص��و� �ص��ا م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب���س�ه��ول��ة مم��ار� �س��ة
الأع�م��ال وح��ري��ة حتويل الأرب ��اح واحل��واف��ز
املمنوحة للم�ستثمرين.
وف�ي�م��ا �إذا ك��ان��ت ه�ن��اك زي ��ارات مرتقبة
ل��وف��ود جت��اري��ة وا�ستثمارية �أردن�ي��ة ر�سمية

و�أخ��رى متثل القطاع اخلا�ص �إىل الدوحة
خالل الفرتة املقبلة ،قال رئي�س غرفة قطر
�إن هناك توا�صال م�ستمرا ب�ين الطرفني،
م���ش�يرا اىل �أن��ه �سيتم ا�ستئناف ال��زي��ارات
امل�ت�ب��ادل��ة ب�ين ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص يف البلدين
بعد انتهاء �أزم��ة ك��ورون��ا ،والتي من �ش�أنها
ت �ع��زي��ز ال �ت��وا� �ص��ل ال �ث �ن��ائ��ي ،ك �م��ا ت���س�ه��م يف
حتقيق مزيد من التعاون بني اجلانبني.
و� �ش��دد ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن ج��ا� �س��م على
�أن ال �� �س��وق االردين ي �ع �ت�بر � �س��وق��ا ه��ام��ا
بالن�سبة للقطاع اخل��ا���ص ال�ق�ط��ري ،الفتا
�إىل �أن ه�ن��اك ت��وج�ه��ا ك�ب�يرا ل��دى ال�ق�ط��اع
اخل��ا���ص ال �ق �ط��ري ل��زي��ادة ا��س�ت�ث�م��ارات��ه يف
الأردن ،واال��س�ت�ف��ادة م��ن امل�ح�ف��زات وامل��زاي��ا
اال� �س �ت �ث �م��اري��ة ال� �ع ��دي ��دة ال� �ت ��ي ت�ط��رح�ه��ا
احلكومة االردنية والتي جتذب امل�ستثمرين
القطريني ،وتغري كثريا من رجال الأعمال

حول العامل باال�ستثمار يف اململكة.
وح� � ��ول ت �ن��اف �� �س �ي��ة ال �� �س �ل��ع وامل �ن �ت �ج��ات
الأردن� � �ي � ��ة يف ال �� �س ��وق ال �ق �ط ��ري وخ��ا� �ص��ة
بالن�سبة للخ�ضار والفاكهة� ،أو�ضح ال�شيخ
خليفة ب��ن ج��ا��س��م �أن امل�ن�ت��ج الأردين حقق
ت��واج��دا ق��وي �اً يف ال �� �س��وق ال �ق �ط��ري ،ن�ظ��راً
جل��ودت��ه وت�ن��اف���س�ي�ت��ه ال �ع��ال �ي��ة ،م ��ؤك ��دا �أن
هناك الكثري من املنتجات وال�سلع الأردنية
يف ال �� �س��وق ال �ق �ط��ري ي���ش�ه��د ل �ه��ا اجل�م�ي��ع
ب��اجل��ودة وال�ك�ف��اءة ،وب��ال�ت��ايل ف�إنها حتظى
ب�إقبال كبري من معظم �شرائح امل�ستهلكني،
وب��ات��ت م �ع��روف��ة ل��دي �ه��م .وف�ي�م��ا �إذا ك��ان��ت
هناك خطط لدى اجلانب القطري لزيادة
اال�سترياد من الأردن خالل الفرتة املقبلة،
خا�صة بالن�سبة للمنتجات الغذائية� ،أ�شار
رئي�س غرفة قطر �إىل �أن هناك اهتماما من
جانب قطر ب��زي��ادة ن�سبة االك�ت�ف��اء الذاتي
م��ن ال���س�ل��ع وامل �ن �ت �ج��ات ،ول �ك��ن ي�ظ��ل ه�ن��اك
العديد م��ن املنتجات التي يتم ا�ستريادها
م��ن اخل ��ارج ،م�ضيفا� ”:أع�ت�ق��د �أن الأردن
م ��ن وج� �ه ��ات اال�� �س� �ت�ي�راد امل �م �ي ��زة ل��دول��ة
قطر ،فال�سوق القطري يرحب باملنتجات
الأردن � �ي� ��ة ،خ��ا� �ص��ة و�أن� �ه ��ا ت�ت���س��م ب��اجل��ودة
والتناف�سية العالية يف الأ�سعار”.
وحول عدد ال�شركات الأردنية العاملة يف
ال�سوق القطري حاليا� ،أ�شار ال�شيخ خليفة
ب��ن جا�سم �إىل �أن ع��دد ال�شركات القطرية
الأردن � �ي� ��ة امل �� �ش�ت�رك��ة ال �ع��ام �ل��ة يف ال �� �س��وق
القطري ،بلغ حتى نهاية العام املا�ضي نحو
� 1750شركة ،مقابل � 1550شركة يف نهاية
العام .2018
وقال �إن اال�ستثمارات القطرية يف الأردن
م �ت �ن��وع��ة وت �� �ش �م��ل ق �ط��اع��ات ع ��دي ��دة م�ث��ل
ال�ط��اق��ة وال �ع �ق��ارات وال���س�ي��اح��ة وال�ب�ن��وك،
ف�ضال عن الأ�سهم.

العمل توجه  14إنذارًا لشركات متخصصة
برش المبيدات وعمليات التعقيم

االنباط-عمان

وج� �ه ��ت وزارة ال �ع �م��ل � 14إن � � ��ذاراً
ل���ش��رك��ات متخ�ص�صة ب��ر���ش امل�ب�ي��دات
وع � �م � �ل � �ي� ��ات ال� �ت� �ع� �ق� �ي ��م ،مل �خ��ال �ف �ت �ه��ا
ا�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية
وفقا لأحكام قانون العمل.
وق��ال��ت م��دي��رة م��دي��ري��ة ال���س�لام��ة
وال �� �ص �ح��ة امل �ه �ن �ي��ة يف وزارة ال �ع �م��ل
املهند�سة جن��اح �أب��و طاف�ش يف ت�صريح
��ص�ح�ف��ي ام ����س االح� ��د� ،إن الإن � ��ذارات
التي حررت بحق هذه ال�شركات جاءت
خالل احلملة التفتي�شية التي �أطلقت
قبل ا�سبوعني ونفذتها املديرية للت�أكد
من م��دى ال�ت��زام ال�شركات العاملة يف
ه��ذا امل �ج��ال ب��االح�ت�ي��اط��ات وال�ت��داب�ير
ال�لازم��ة �أث �ن��اء عملية ال��ر���ش� ،إ��ض��اف��ة
�إىل �إبداء الن�صح والإر�شاد لها.

و�أ��ش��ارت �أب��و طاف�ش �إىل �أن احلملة
ن �ف��ذت  149زي � ��ارة ت�ف�ت�ي���ش�ي��ة وج �ه��ت
خ�لال�ه��ا الن�صح والإر� �ش ��اد لل�شركات،
م �� �ض �ي �ف��ة �أن� � ��ه ت� �ب�ي�ن خ �ل��ال احل �م �ل��ة
�أن ه �ن��اك م ��دي ��ري ��ات ع �م��ل يف ب�ع����ض
امل �ح��اف �ظ��ات ال ت��وج��د ��ض�م��ن ن�ط��اق�ه��ا
�شركات متخ�ص�صة بالر�ش والتعقيم.
ول�ف�ت��ت �إىل �أن احل�م�ل��ة ك���ش�ف��ت �أن
ب�ع����ض اجل �ه��ات ال �ت��ي ت �ق��وم مب�م��ار��س��ة
ن �� �ش��اط ر� ��ش امل �ب �ي��دات وال�ت�ع�ق�ي��م غري
م �� �س �ج �ل��ة ك �� �ش��رك��ات م �ت �خ �� �ص �� �ص��ة وال
حت�م��ل ت��رخ�ي���ص�اً م��ن اجل �ه��ات املعنية
ملزاولة ن�شاطها وتعتمد على التوا�صل
امل�ب��ا��ش��ر م��ن خ�ل�ال م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل
االجتماعي للراغبني باال�ستفادة من
ه� ��ذه اخل� ��دم� ��ات� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ��ض�ع��ف
الت�أهيل والتدريب للعاملني يف بع�ض
ال�شركات.

المواصفات والمقاييس تصادر كميات
من الشامبو المقلد
االنباط-عمان

�أح� �ب� �ط ��ت ال� � �ك � ��وادر ال �ت �ف �ت �ي �� �ش �ي��ة يف
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س كميات من
ال�شامبو املقلد يحمل ع�لام��ات جتار ّية
م�سجلة يف �أح��د املعامل �شرق العا�صمة
ّ
ع ّمان ،و�صادرتها قبل طرحها وتداولها
يف الأ�سواق.
وقالت امل�ؤ�س�سة يف بيان ام�س الأح��د،
�إن امل�صادرات احتوت على  17كي�سا كبريا
�سعة كل منها  150عبوة فارغة مبجموع
 2550ع� �ب ��وة ت �ت �ب��ع ع �ل�ام� ��ات جت ��ار ّي ��ة
م �ع��روف��ة و 4ب��رام �ي��ل � �س �ع��ة  250ل�ت�را
حتتوي على ال�شامبو املخالف ،بالإ�ضافة
�إىل  362ع �ب ��وة � �ش��ام �ب��و م �ع �ب ��أة حت�م��ل
عالمات جتار ّية معروفة و 69عبوة معقّم
ي��دي��ن م �ق � ّل��دة ل �ع�لام��ات جت ��ار ّي ��ة ،حيث
��س�ي�ج��ري �إت�ل�اف امل ��واد امل �� �ص��ادرة ح�سب
�إجراءات الإتالف املعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة

ال �ت��ي ت��راع��ي ��س�لام��ة ال�ب�ي�ئ��ة وال���ص� ّ�ح��ة
العا ّمة ،و�إج��راء املقت�ضى القانوين بحقّ
املخالفني.
وح� � � ّذرت امل ��ؤ� �س �� �س��ة م��ن ت� ��داول وب�ي��ع
امل � � ��واد امل �خ��ال �ف��ة وامل � �ق � � ّل ��دة ل �ل �ع�لام��ات
التجار ّية ،ب�سبب �أ�ضرار هذه امل��واد على
ال���ص�ح��ة وال���س�لام��ة ال�ع��امّ ��ة و�أ� �ض��راره��ا
ع�ل��ى امل���س�ت�خ��دم ��ص�ح� ّي��ا ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
الأ� � �ض� ��رار االق �ت �� �ص��اد ّي��ة ال �ن��اج �م��ة ع��ن
ب�ي��ع امل�ن�ت�ج��ات امل�خ��ال�ف��ة ،ل�ع��دم كفاءتها،
واخل �� �س��ائ��ر االق �ت �� �ص��اد ّي��ة ال �ت ��ي ت�ل�ح��ق
مب��ال �ك��ي ال �ع�ل�ام ��ات الأ�� �ص� �ل� � ّي ��ة ،داع �ي � ًة
امل��واط �ن�ي�ن �إىل الإب� �ل��اغ ع ��ن خم��ال�ف��ات
تقليد املنتجات عرب االت�صال على هاتف
ال�شكاوى املبا�شر � ،065301243أو املوقع
الإل� �ك�ت�رو ّ
ين ل�ل�م��ؤ��س���س��ة ع�بر ال��راب��ط:
3exrpDC /https://bit.ly
� ،أو ��ص�ف�ح��ة امل ��ؤ� �س �� �س��ة ع �ل��ى ف�ي���س�ب��وك
2CTTeZO/https://bit.ly

بورصة عمان تغلق تعامالتها على انخفاض

االنباط-عمان

اغ� �ل� �ق ��ت ب ��ور�� �ص ��ة ع � �م� ��ان ،ام ����س
الأح� ��د ،ب �ت��داول 2ر 5م�ل�ي��ون �سهم،
م��وزع��ة ع�ل��ى �� 2226ص�ف�ق��ة ،بقيمة
ت��داوالت �إجمالية بلغت 1ر 5مليون
دينار.
وان�خ�ف����ض م��ؤ��ش��ر ال�ب��ور��ص��ة اىل

ال�ن�ق�ط��ة  1572بن�سبة 91ر 0باملئة
مقارنة مع �إغالق اجلل�سة ال�سابقة.
ول� ��دى م �ق��ارن��ة �أ� �س �ع��ار الإغ �ل�اق
لل�شركات املتداولة �أ�سهمها ،تبني �أن
� 35شركة �أظهرت انخفا�ضا يف �أ�سعار
�أ�سهمها ،بينما ارتفعت �أ�سعار �أ�سهم
� 24شركة ،وا�ستقرت �أ�سعار �أ�سهم 35
�شركة اخرى.

« االتصاالت األردنية» توزع  15مليون دينار أرباحًا نقدية على مساهميها
االنباط-عمان

وافقت الهيئة العامة ل�شركة االت�صاالت
الأردنية�/أوراجن الأردن على اقرتاح جمل�س
الإدارة بتوزيع �أرب��اح نقدية على امل�ساهمني
م �ق��داره��ا  15م�ل�ي��ون دي �ن��ار� ،أي ب��واق��ع 80
فل�ساً/لل�سهم ،كما �صادقت على البيانات
ال��واردة يف تقرير جمل�س االدارة عن �أعمال
ال���ش��رك��ة ل�ل�ع��ام  ،2019مب��ا يف ذل��ك تقرير
احلوكمة وخطة عمل الإدارة للعام ،2020
وبيانات الإف�صاح ونتائجهــا املاليـة لل�سنة
املالية املنتهية بتاريخ  ،2019/12/31وذلك
خ�لال اجتماعها ال�سنوي العادي اخلام�س
وال�ع���ش��ري��ن ال ��ذي ع�ق��د اا َ
خل� ِم�ي����س املا�ضي
ع�ب�ر ت �ق �ن �ي��ة االت� ��� �ص ��ال امل ��رئ ��ي وامل �� �س �م��وع
( )AGMproبرئا�سة ال��دك�ت��ور �شبيب

ع �م ��اري رئ �ي ����س جم�ل����س الإدارة وح���ض��ور
�أع���ض��اء املجل�س ومم�ث��ل م��راق��ب ال�شركات
وم ��دق ��ق احل �� �س��اب��ات والإدارة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
لل�شركة.
ويف كلمته خالل االجتماع �أكد د.عماري
�أن �أوراجن الأردن ح �ق �ق��ت ال �ع��دي��د م��ن
الإجن��ازات بف�ضل تعاملها مبرونة وفعالية
م ��ع ال �ت �غ�ي�رات امل �� �س �ت �م��رة يف ال �ط �ل��ب على
خ��دم��ات�ه��ا ومنتجاتها ،ف���ض� ً
لا ع��ن تكيفها
ال���س��ري��ع م��ع ال �ت �ط��ورات ق�ط��اع االت���ص��االت
وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات وال �ع��امل ع�ل��ى حد
��س��واء ،الفتاً �إىل �أنها ارت ��أت وللمرة الأوىل
منذ العام �ألفني توزيع �أق��ل من  %100من
الأرب � ��اح يف �أع �ق��اب �أزم� ��ة ج��ائ�ح��ة ف�يرو���س
كورونا امل�ستجد حفاظاً على ال�سيولة املالية.
وا�ستعر�ض رئي�س جمل�س الإدارة �أداء

ال�شركة والتقدم الذي �أحرزته خالل العام
امل��ا� �ض��ي م��ن ح �ي��ث اخل ��دم ��ات وال���ش�ب�ك��ات،
م���ش�يراً �إىل ط��رح جمموعة م��ن اخل��دم��ات
اجل��دي��دة ،واال�ستمرار يف تو�سيع ال�شبكات
املمتدة يف كافة �أنحاء اململكة وتعزيز �أدائها،
ال �سيما و�أن ال�شركة قد ح�صلت على ترددات
�إ��ض��اف�ي��ة لتو�سعة انت�شار �شبكاتها ال �ـ 4G
و +4Gوبقيت امل��ز ّود الوحيد خلدمات الـ
 +4Gيف ال �� �س��وق امل�ح�ل��ي وح��اف �ظ��ت على
م �ك��ان �ت �ه��ا ال� ��رائ� ��دة يف الإن �ت�رن� ��ت ع��ري����ض
ال�ن�ط��اق ،كما حقق ف��اي�بر (تقنية الأل�ي��اف
ال�ضوئية) من �أوراجن الأردن جناحاً هائ ً
ال
�سوا ًء للأعمال �أو املنزل ،حيث �أ�صبح يغطي
�أكرث من � 500ألف منزل.
وب�ّي�نّ د.ع�م��اري �أن �أب��رز �إجن��ازات �أوراجن
الأردن يف العام  2019متثلت يف ت�سريع وترية

التحوّل الرقمي ،الأمر الذي حتقق عرب بناء
فريق متعدد الكفاءات ،ون�شر مفهوم و�آليات
املرونة يف كافة الوحدات ،والتجديد الكامل
الذي �شمل التقنيات وهيكلية الأداء ،وذلك
ل�ت��وا��ص��ل ال���ش��رك��ة م�سريتها يف م�ضاعفة
الإنتاجية ورقمنة عملياتها املختلفة ،من
خالل رفع الكفاءة وتخفي�ض الكلف ومثال
ذل� ��ك م �� �ش��روع ال �� �ش��رك��ة حل �ق ��ول ال �ط��اق��ة
ال�شم�سية Solar Farmالذي يلبي %75
من احتياجات ال�شركة من الطاقة ،يف �سبيل
االرتقاء بخدمة الزبائن وبيئة العمل.
م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى� ،أك ��د د.ع �م��اري ال�ت��زام
ال �� �ش��رك��ة ب � � ��أداء دور ف��اع��ل يف يف ال�ت�ن�م�ي��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة يف امل�ج�ت�م��ع
وخا�صة عرب التمكني وال�شمول الرقمي� ،إذ
يظهر ذل��ك وا�ضحاً باهتمام �أوراجن الأردن

بقطاعات ال�شباب والريادة والتعليم ،و�أبرز
جهودها يف ه��ذا امل�ج��ال تتمثل يف �أكادميية
�وج��ه لت�سريع
الربجمة وبرنامج �أوراجن امل� ّ
من��و الأع �م��ال ال��ري��ادي��ة “ ”BIGوامل��راك��ز
املجتمعية ال��رق�م�ي��ة ال�ت��ي يبلغ ع��دده��ا 14
مركزاً مو ّزعة يف �أنحاء اململكة.
وب�ح���س��ب ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة لـ"�أوراجن
الأردن" ف�ق��د ب�ل��غ ح�ج��م اي��رادات �ه��ا 318.7
مليون دينار يف نهاية العام املا�ضي ، ،كما بلغ
جمموع املوجودات  688.4مليون دينار �أردين
يف نهاية 2019/12/31بزيادة ن�سبتها %10.3
ع��ن ال�ع��ام ال�سابق� ،أم��ا �صايف حقوق ملكية
م�ساهمي �أوراجن الأردن ف�ق��د ب�ل��غ 271.5
مليون دينار �أردين للعام .2019
اما عن الر�ؤية امل�ستقبلية ،فترتكز خطة
�أوراجن الأردن اخلم�سية Engage2025

يف �أرب�ع��ة حم��اور ،وه��ي �إع��ادة هيكلة من��وذج
�أعمال �أوراجن كم�ش ّغل للخدمات ،وت�سريع
من��و �أه��م املنتجات ،وال�ترك�ي��ز على جمايل
البيانات والذكاء اال�صطناعي وبناء م�ستقبل
ال�شركة.
و �أك��دت ال�شركة موا�صلتها التزاماتها
ال �ب �ي �ئ �ي��ة وامل �ج �ت �م �ع �ي��ة ،وت� �ع ��زي ��ز جت� ��ارب
املوظفني والزبائن ومتكني اململكة و�شمولها
رق �م �ي �اً� ،إىل ج��ان��ب احل �ف��اظ ع�ل��ى موقعها
الريادي كمز ّود رائد وم�س�ؤول.

االقت�صادي
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أبوغزاله :الحل الوحيد لخروج الدول العربية من األزمة
االقتصادية هو خطة لالكتفاء الذاتي

االنباط-عمان

ا�� �س� �ت� ��� �ض ��اف ��ت ج� �م� �ع� �ي ��ة امل �ح ��ا� �س �ب�ي�ن
ال �ق��ان��ون �ي�ين ال �ق �ط��ري��ة � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور
ط�ل�ال �أب��وغ��زال��ه يف احل�ل�ق��ة الأوىل من
الربنامج احلواري االقت�صادي «النافذة»،
ال ��ذي تبثه ع�بر ق�ن��ات�ه��ا  QCPAعلى
اليوتيوب وحمطات التوا�صل االجتماعي
املختلفة.

وخالل الربنامج �أكد الدكتور �أبوغزاله
�أنه كان قد توقع الأزمة االقت�صادية التي
ي�ع��اين منها ال �ع��امل الآن� ،إال �أن انت�شار
ف�يرو���س ك��ورون��ا � �س � ّرع م��ن ه��ذه الأزم ��ة،
م���ش�يرا �إىل �أن ��ه ال ي�ج��ب احل��دي��ث عنها
لغايات ال�شكوى و�إمنا يجب اتخاذ ما يلزم
من �إجراءات للخروج منها.
وت��وق��ع �أب��وغ��زال��ه ان�خ�ف��ا��ض��ا يف النمو
ال�ع��امل��ي مل��ا حت��ت ال�صفر مب��ا يف ذل��ك دول

م �ث��ل �أم ��ري� �ك ��ا وال �� �ص�ي�ن ودول االحت� ��اد
الأوروب � ��ي بن�سب خم�ت�ل�ف��ة ،وب� ��أن الأزم ��ة
ال�ع��امل�ي��ة ل��ن حت��ل �إال ب��ات�ف��اق العمالقني
ال���ص�ي�ن��ي والأم ��ري� �ك ��ي واخل� � ��روج ب�ن�ظ��ام
عاملي جديد يحتوي على قيادة م�شرتكة
للعامل.
و�أو� � �ض� ��ح �أن احل� ��ل ال ��وح� �ي ��د ل �ل��دول
العربية للخروج من الأزم��ة االقت�صادية
ه��و و� �ض��ع خ �ط��ة ل�لاك �ت �ف��اء ال ��ذات ��ي لكل

منها يف كل الأ�سا�سيات خا�صة يف الغذاء،
وال��دواء ،والتعليم ،من خالل �إنتاج هذه
الأ��س��ا��س�ي��ات حملياً للم�ساعدة يف تنمية
ال�ن��اجت امل�ح�ل��ي ،و�إب �ع��اد ه��ذه ال�ب�ل��دان عن
التقلبات ال�سيا�سية وعدم اال�ستقرار.
وحت��دث �أب��وغ��زال��ه عن دور املحا�سبني
القانونيني يف ه��ذه الأزم��ة وب ��أن �أمامهم
فر�صة للم�ساعدة يف اخل��روج من الأزم��ة
م� ��ن خ �ل��ال ت� �ق ��دمي خ� ��دم� ��ات �إ� �ض��اف �ي��ة
خلدمات �إعداد التقارير املالية ،كن�صائح
لإعادة الرت�شيد يف امل�صاريف والدمج بني
امل�ؤ�س�سات لإنقاذها من الإفال�س و�إع��داد
درا�سات �إعادة الهيكلة.
و�أ� � � �ش� � ��ار �إىل �أن جم� �م ��وع ��ة ط�ل�ال
�أب��وغ��زال��ه العاملية �ست�صدر قريباً درا�سة
ع��ن دور امل�ح��ا��س��ب ال �ق��ان��وين اجل��دي��د يف
الأزمات ،مبينا �أن مهنة مدقق احل�سابات
ب �ح��اج��ة �إىل ت �ط��وي��ر م �ع��اي�ير امل�ح��ا��س�ب��ة
لتواكب الثورة ال�صناعية الرابعة (ثورة
تكنولوجيا املعلومات) واخل��روج بحلول
وخ � ��دم � ��ات ت� �ع ��ال ��ج ال� �ت� �غ�ي�رات ال �ك �ب�ي�رة
احلا�صلة.
ي�شار �إىل �أن الربنامج ي�أتي لتناول �أبرز
الق�ضايا االقت�صادية املحلية ،والإقليمية
وال �ع��امل �ي��ة وان �ع �ك��ا� �س��ات �ه��ا ع �ل��ى جم��ري��ات
الأحداث من وجهة نظر كبار امل�س�ؤولني،
وامل�ح�ل�ل�ين االق�ت���ص��ادي�ين و��ص�ن��اع ال�ق��رار
م��ن داخ ��ل دول ��ة ق�ط��ر وخ��ارج �ه��ا ،ب��ر�ؤي��ة
جديدة.

ارتفاع صافي االستثمار األجنبي في
األردن  %17بالربع األول من 2020
عمان-رويرتز

ارتفع �صايف اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
امل�ت��دف��ق �إىل الأردن يف ال��رب��ع الأول من
ال� �ع ��ام احل� ��ايل ب�ن���س�ب��ة � %17.1إىل نحو
 214.9م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ( 3030.1م�ل�ي��ون
دوالر) مقارنة مع م�ستواه يف نف�س الفرتة
من العام  ،2019بح�سب �أرق��ام من البنك

املركزي.
وك��ان ��ص��ايف اال�ستثمار املبا�شر 183.5
مليون دينار يف .2019
وي �ع��د اال� �س �ت �ث �م��ار الأج �ن �ب��ي م��ن �أب ��رز
م ��دخ�ل�ات احل �� �س ��اب اجل� � ��اري يف م �ي��زان
امل��دف��وع��ات� ،إىل ج��ان��ب ال��دخ��ل ال�سياحي
و� � �ص � ��ايف امل� � �ي � ��زان ال � �ت � �ج� ��اري وح � � ��واالت
املغرتبني.

هيئة االتصاالت تحصد عالمة ( )%98بتقييم ديوان المحاسبة

االنباط-عمان

�ُ��ص�ن�ف��ت هيئة تنظيم ق�ط��اع االت���ص��االت
�ضمن ال��دوائ��ر احلكومية الفاعلة ،بح�سب
امل�ع��اي�ير امل�ع�ت�م��دة يف تقييم درا� �س��ة وح��دات
ال��رق��اب��ة ال��داخ�ل�ي��ة ب��ال�ق�ط��اع ال �ع��ام ،وال�ت��ي
�أعدها ديوان املحا�سبة للني�صف الثاين من
ع��ام � ،2019إذ ح�صلت الهيئة على العالمة
�شبه الكاملة بتقدير ()%98
وق � ��ال رئ �ي ����س جم �ل ����س م �ف��و� �ض��ي ه�ي�ئ��ة
تنظيم قطاع االت�صاالت الدكتور املهند�س

غازي اجلبور يف بيان ام�س الأحد �أن وحدة
ال��رق��اب��ة ال��داخ�ل�ي��ة يف الهيئة وف�ق�اً لأح�ك��ام
امل��ادة( )8من نظام الرقابة الداخلية رقم 3
ل�سنه  2011وتعديالته ،تتوىل الت�أكد من
�صحة ودق��ة ال�ق�ي��ود وال�ب�ي��ان��ات واملعلومات
امل�ح��ا��س�ب�ي��ة وال�ت�ح�ق��ق يف ال��وق��ت نف�سه من
فاعلية العمليات امل��ال�ي��ة املتبعة وكفاءتها
وح�م��اي��ة امل ��وارد امل��ال�ي��ة والأ� �ص��ول م��ن �سوء
اال�ستعمال بالإ�ضافة �إىل الت�أكد من مدى
االل �ت��زام ب��ال�ت���ش��ري�ع��ات ال �ن��اف��ذه ل�ل�ح��د من
الأخ �ط��اء واك�ت���ش��اف�ه��ا يف ح��ال ق��وع�ه��ا ،كما

وتت�ضمن مهامها ممار�سة الرقابة الإدارية
والفنية للت�أكد من حتقيق الهيئة للأهداف
وال�سيا�سات العامة امل�ح��ددة لها ومراجعة
القرارات ال�صادرة بهذا ال�ش�أن.
و�أك� ��د ال��دك �ت��ور اجل �ب��ور ح��ر���ص ال�ه�ي�ئ��ة
على �إع��داد خطة �سنوية للتدقيق م�ستندة
�إىل �إدارة امل �خ��اط��ر ودع ��م وح ��دة ال��رق��اب��ة
ب��ال�ك�ف��اءات واخل �ب�رات وامل ��ؤه�ل�ات ال�لازم��ة
لأداء مهامهما على �أكمل وجه ،كما وقامت
ال �ه �ي �ئ��ة مب ��راع ��اة ت��وف�ي�ر ال��رق��اب��ة ال�ف�ن�ي��ة
والإدارية جنباً �إىل جنب مع الرقابة املالية

وذلك تنفيذاً ملتطلبات التعليمات التنظيمية
للوحدات يف الدوائر وال��وح��دات احلكومية
ل���س�ن��ة  ،2016ب��الإ� �ض��اف��ة اىل دع ��م ت�ق��اري��ر
ال ��وح ��دة ال ��دوري ��ة وت �� �ص��وي��ب م�لاح�ظ��ات�ه��ا
ودعم تو�صياتها واحلر�ص على وجود دليل
متكامل لإج��راءات التدقيق ليكون مر�شدا
للعاملني يف هذه الوحدة ودعمهم بالتدريب
واملعارف واملهارات املنا�سبة.
ونوه اجلبور �إىل �أنه يجري العمل حالياً
ع �ل��ى �إ� �س �ت �ك �م��ال م��رح �ل��ة ت �ط��وي��ر وحت���س�ين
ومراجعة اجراءات التقييم امل�ستقل لأنظمة
ال �� �ض �ب��ط ال��داخ �ل��ي يف خم �ت �ل��ف الأن �� �ش �ط��ة
واالجراءات التي تتم داخل الهيئة من خالل
حتديد �أ�سماء الأن�شطة يف العمليات التي
حت�ت��اج �إىل درا� �س��ة م��دى ك�ف��اي��ة االج ��راءات
الرقابية فيها ومدى حاجتها �إىل تعديالت
حت�سينية ت�ضمن ت�ق��وي��ة ال�ن�ظ��ام ال��رق��اب��ي
فيها وذلك جلميع االجراءات على اختالف
�أنواعها �سواء كانت وقائية ملنع وقوع احلدث
�أو اخلطر غري املرغوب فيه قبل حدوثه� ،أو
كانت ت�صحيحية لت�صحيح االث��ار ال�سلبية
ال� �ن ��اجت ��ة ع� ��ن وق� � ��وع احل� � ��دث �أو اخل �ط��ر
غ�ي�ر امل ��رغ ��وب ف �ي��ه ب �ع��د وق ��وع ��ه� ،أو ك��ان��ت
ك�شفيه الكت�شاف وق��وع احل��دث �أو اخلطر
غ�ير امل��رغ��وب ب��ه� ،أو ك��ان��ت توجيهية وه��ي
االج��راءات والقواعد التي يتم من خاللها
ت�شجيع وقوع حدث مرغوب به.

غرفة صناعة عمان تحصل
على شهادة األيزو

االنباط-عمان

ح���ص�ل��ت غ��رف��ة � �ص �ن��اع��ة ع �م��ان على
�شهادة نظام �إدارة اجلودة ( الأيزو ISO
 ،) 9001:2015ل �ت �ك��ون ب��ذل��ك ال�غ��رف��ة
الأوىل باململكة التي تنالها.
و�أ�شار رئي�س الغرفة املهند�س فتحي
اجلغبري يف ت�صرح �صحفي ام�س الأحد،
�إىل �أن الغرفة ح�صلت على ال�شهادة بعد
ان�ت�ه��اء اح ��دى ال���ش��رك��ات ال�ت��ي متنحها
م ��ن ع �م �ل �ي��ات ت��دق �ي��ق � �ش��ام �ل��ة وال �ت ��أك��د
م��ن ا��س�ت�ي�ف��ائ�ه��ا ج�م�ي��ع امل�ت�ط�ل�ب��ات دون
مالحظات.
وب�ي��ن �أن احل �� �ص��ول ع �ل��ى ال �� �ش �ه��ادة
ي�ؤكد التزام الغرفة بالتطوير امل�ستمر
وحت�سني �أداء وق��درة موظفيها خلدمة
منت�سبيها من القطاع ال�صناعي ب�أعلى

م�ستوى من اجلودة.
ب� � ��دوره ،او�� �ض ��ح م��دي��ر ع ��ام ال �غ��رف��ة
ال��دك �ت��ور ن��ائ��ل احل �� �س��ام��ي� ،أن �صناعة
عمان طورت ما تقدمه من اعمال ورفع
قدرات وكفاءة براجمها لتقدمي خدمات
�إل �ك�ت�رون �ي��ة وف �ن �ي��ة لأع �� �ض��ائ �ه��ا ت�شمل
جتديد الع�ضوية و�إ�صدار �شهادات املن�ش�أ
وال��رب��ط الإل� �ك�ت�روين م��ع اجل �ه��ات ذات
العالقة.
وي�ع��د ن�ظ��ام �إدارة اجل ��ودة ال ��دويل (
 ) 9001:2015 ISOم��ن �أك�ث�ر �أنظمة
�إدارة اجل ��ودة ان�ت���ش��ارا ب��ال�ع��امل ،ويعنى
مب ��راق� �ب ��ة م �� �س �ت ��وى اجل� � � ��ودة و�إدارة
العمليات يف امل�ؤ�س�سات ما ي�ساعدها على
االرت �ق��اء ب�خ��دم��ات�ه��ا لأع �ل��ى امل���س�ت��وي��ات
�إ�ضافة �إىل تطوير �آلية �أدائها لأعمالها
املختلفة.

صندوق إسكان األمانة يصدر قائمة
جديدة لمستحقي القروض
االنباط-عمان

�أ� �ص��درت جلنة �إدارة ��ص�ن��دوق �إ�سكان
م��وظ�ف��ي �أم��ان��ة ع�م��ان يف جل�ستها التي
ع �ق��دت  ،ب��رئ��ا� �س��ة م��دي��ر م��دي �ن��ة ع�م��ان
املهند�س �أح�م��د امل�ل�ك��اوي ،دف�ع��ة جديدة
مل�ستحقي القرو�ض بقيمة بلغت مليونا
و� 85ألف دينار.
ووفقا ملدير ال�صندوق حيان احلم�صي

ت��وزع��ت ال��دف�ع��ة اجل��دي��دة وه��ي الثانية
ال�ت��ي ي�ت��م ا� �ص��داره��ا ه��ذا ال �ع��ام ع�ل��ى 86
م �� �ش�ت�رك��ا ،ب �ح �� �س��ب � �ش��ري �ح��ة امل �� �ش�ترك
متا�شيا مع �سيا�سة ال�صندوق والأنظمة
املعمول بها.
ومت خ�ل�ال اجل�ل���س��ة ت �ق��دمي ملخ�ص
م ��ايل ع ��ن و� �ض��ع ال �� �ص �ن��دوق م ��ن ح�ي��ث
م��وج��ودات��ه ال �ن �ق��دي��ة وا� �س �ت �م��راري �ت��ه يف
تقدمي اخلدمات للم�شرتكني.

وزارة العمل 48 :فرصة عمل
في القطاع الخاص

االنباط-عمان

�أع�ل�ن��ت وزارة العمل وبالتن�سيق مع
�شركة كرميونا (ك��رمي هايرب ماركت)
عن توفر 48فر�صة عمل لدى فرعهم يف
منطقة الرابية /عمان.
ودع��ت ال��وزارة يف بيان �صحفي ام�س
الأح ��د ال��راغ�ب�ين بالعمل مم��ن تتوافر
ل��دي�ه��م ال���ش��روط امل��ذك��ورة يف الإع�ل�ان

ع �ل��ى م��وق��ع ال� � � ��وزارة ،ال�ت���س�ج�ي��ل ع�بر
امل �ن �� �ص��ة ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�ت���ش�غ�ي��ل (� �س� ّ�ج��ل)
.www.sajjil.gov.jo
و��س�ت�ج��ري امل�ق��اب�لات ال �ي��وم االث�ن�ين
م��ن ال���س��اع��ة ال�ت��ا��س�ع��ة ��ص�ب��اح��ا ول�غ��اي��ة
ال���س��اع��ة ال�ث��ال�ث��ة ب�ع��د ال�ظ�ه��ر يف مبنى
م ��دي ��ري ��ة ت �� �ش �غ �ي��ل ع � �م ��ان الأوىل يف
منطقة العبديل ،مقابل وزارة الرتبية
والتعليم.

البنك العقاري المصري واألردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري يوقعان اتفاقية
إعادة تمويل قروض سكنية
االنباط-عمان

�أع � �ل� ��ن ال �ب �ن��ك ال� �ع� �ق ��اري امل �� �ص��ري
العربي عن توقيع اتفاقية قر�ض مع
ال�شركة الأردنية لإعادة متويل الرهن
العقاري بهدف م�ساعدة �أكرب �شريحة
م ��ن امل��واط �ن�ي�ن ع �ل��ى ام� �ت�ل�اك م �ن��ازل
َووح ��دات �سكنية م��ن خ�لال القرو�ض
ال���س�ك�ن�ي��ة امل �م �ن��وح��ة م ��ن ق �ب��ل ال�ب�ن��ك
العقاري امل�صري العربي .
ومب��وج��ب ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة مت منح
البنك قر�ضاً مببلغ ( )5مليون دينار
�أردين لأج � ��ل ث �ل�اث � �س �ن��وات لإع � ��ادة
متويل القرو�ض ال�سكنية املمنوحة من

قبل البنك لعمالئه ب�ضمان رهونات
عقارية.
َووق ��ع االت�ف��اق�ي��ة ع��ن البنك ال�سيد
طارق عقل الرئي�س التنفيذي  /املدير
الإقليمي لفروع البنك يف الأردن وعن
ال�شركة الأردنية لإعادة متويل الرهن
العقاري املدير العام ال�سيد عبدالرزاق
طبي�شات.
وح��ول توقيع ه��ذه االتفاقية �صرح
ع �ق��ل ق ��ائ�ل ً�ا � ” :أن ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة
ت�ساهم يف ت�ع��زي��ز دور ال�ب�ن��ك يف �سوق
ال�ت�م��وي��ل الإ� �س �ك��اين يف امل�م�ل�ك��ة وذل��ك
ع��ن ط��ري��ق ت��وف�ير م��زي��د م��ن الأم ��وال
مل �ن��ح ال �ق��رو���ض ال���س�ك�ن�ي��ة ل�ل�م��واط�ن�ين

ب�أ�سعار فائدة مناف�سة ولآجال تتنا�سب
مع قدرتهم على ال�سداد ,كما وت�ساهم
هذه االتفاقية يف مواءمة �آجال م�صادر
�أم��وال البنك مع ا�ستخداماتها و�إدارة
موجوداته ومطلوباته بكفاءة �أكرب” .
و�أ�ضاف عقل اىل ان البنك العقاري
امل �� �ص��ري ال �ع��رب��ي ي �ق��دم ل�ل�م��واط�ن�ين
خدمات م�صرفية متنوعة ومميزة من
خالل �شبكة فروعه املنت�شرة يف اململكة،
ويعمل على تعزيز ح�صته ال�سوقية من
خالل �إطالق منتجات وبرامج خمتلفة
ت � �خ ��دم �� �ش ��رائ ��ح اك �ب��ر م� ��ن امل �ج �ت �م��ع
وب�أ�سعار فائدة مناف�سة.
م ��ن ج��ان �ب��ه �� �ص ��رح ط �ب �ي �� �ش��ات ب� ��أن

ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة ت ��أت��ي يف �إط ��ار حتقيق
�أه��داف ال�شركة بتفعيل �سوق التمويل
الإ�� �س� �ك ��اين يف امل �م �ل �ك��ة ب �ه��دف مت�ك�ين
ال�ب�ن��وك وامل��ؤ��س���س��ات امل��ال�ي��ة م��ن زي��ادة
م�ساهمتهم يف �سوق التمويل الإ�سكاين
– خ���ص��و��ص�اً ل ��ذوي ال��دخ��ل املتو�سط
وامل� � �ت � ��دين – مل �� �س��اع��دت �ه��م يف مت�ل��ك
ال�سكن.
ه ��ذا وي �� �ش��ار اىل ان ال���ش��رك��ة ت�ق��وم
ب �ت��وف�ي�ر الأم� � � ��وال ال �ل�ازم ��ة ل�ل�ب�ن��وك
وامل�ؤ�س�سات املالية من خالل �إ�صداراتها
من �أ�سناد القر�ض يف �سوق ر�أ���س املال
املحلي مما ي�ساهم يف تفعيل وتن�شيط
هذا ال�سوق يف اململكة..

االثنني

االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرج���و م��ن دائ��ن��ي �شركة اال���س��ره ال�سعيده لتجاره االجهزه
الكهربائيه ذ.م.م وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت
الرقم (  ) 21936بتاريخ ( )2010/6/3
�ضرورة تقدمي مطالباتهم جتاه ال�شركة �سواء كانت م�ستحقة
الدفع ام ال  ،وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل
اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :ن�ضال عبداهلل ذيب �صب لنب
عنوان امل�صفي  :عمان – �شفا بدران – �شارع ابو عرابي – عمارة
رقم 7
خلوي ( ) 0795367365
م�صفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200167697( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200130091( :

الرقم الوطني للمنشأة )200076798( :

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب��أن �شركة جعفر �صالح و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل �شركات
تو�صية ب�سيطة
حتت الرقم ( )19816بتاريخ  2018/5/13قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/7/26
وق��د مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة جعفر �سليمان �صالح �صالح
م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي عمان  -املحطه – ت0795637551 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن
�شركة فرا�س وحممد �صبحا وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )105788بتاريخ  2012/11/25قد تقدمت
بطلب لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/7/26
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة حممد �سمري حمي الدين �صبحا
م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي عمان  -خلدا – ت0796969202 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة املركز العربي للهند�سة
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )5680بتاريخ  1977/5/16قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/7/26
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة زياد اليف مطري املطارنة م�صفيا
لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي عمان – حي ال�صحابة عمارة  – 4ت:
0799709504
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 )200075722( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200109491( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200176802( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200159516( :

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 ح�سان طالب مفلح امل�صري
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة امل�صري والفطافطة
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )40402بتاريخ
1995/6/21
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2020/7/26وقد قام
ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن
رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2020/7/26
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 احمد حممد ابو غلو�س
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة ابو غلو�س و�شركاه
وامل�سجلة يف �سجل �شركات تو�صية ب�سيطة حتت الرقم ()15327
بتاريخ 2010/3/1
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2020/7/26وقد قام
ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن
رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2020/7/26
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 �سامل ذوقان احلماد
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة حممد احلماد و�شريكه
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ()120718
بتاريخ 2020/3/12
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 2020/7/26
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 احمد حممود ح�سن ع�شا
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة احمد ع�شا و�شريكته
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ()116061
بتاريخ 2017/2/6
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 2020/7/26
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

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

*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

*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
الرقم الوطني للمنشأة )200129529( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

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
امين امني عيد اللداوي
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة امين اللداوي و�شريكه
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )105604بتاريخ
2012/10/21
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2020/7/26وقد قام
ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن
رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2020/7/26
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 امل��ادة ( )13من قانون ال�شركات رق��م()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة بان �شركة حممد بديع فهمي �سعيد و�شريكته
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )52633بتاريخ
 1999/4/20تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة م��ن �شركة  :حممد بديع فهمي �سعيد
و�شريكته
�إىل �شركة  :ماهر بديع فهمي عديلي و�شريكته
لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب��دائ��رة مراقبة ال�شركات على
االرقام 5600260

ا�ستنادا لأح��ك��ام امل���ادة ( )1/40م��ن ق��ان��ون ال�شركات
رق����م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن م��راق��ب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اجراءات ت�صفية �شركة املنا�صرة وحرز اهلل
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم () 82528
بتاريخ  2006/8/30اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن

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

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ا�ستنادا لأح��ك��ام امل���ادة ( )1/40م��ن ق��ان��ون ال�شركات
رق����م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن م��راق��ب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اجراءات ت�صفية �شركة منى بدر ويزن الفالح
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم () 120905
بتاريخ  2020/7/14اعتبارا 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

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

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

*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 مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرجو من دائني �شركة دار العداله للمحاماه والقانون ذ.م.م
وامل�سجلة لدىينا يف �سجل ال�شركات مدنيه حتت الرقم ( ) 109
بتاريخ ( )2006/3/20
�ضرورة تقدمي مطالباتهم جتاه ال�شركة �سواء كانت م�ستحقة
الدفع ام ال  ،وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل
اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :عالء عوده برهم حداد
عنوان امل�صفي  :عمان – الدوار ال�سابع – مقابل مبنى امللكية –
جممع رائد خلف – الطابق الثاين
�ص.ب (  ) 910773الرمز الربيدي ( ) 11191
خلوي ( ) 0797442060
م�صفي ال�شركة

تمديد اغالق عطاء

الرقم الوطني للمنشأة )200134758( :

تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية  /مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن متديد اغالق
العطاء رقم �ش � 4 / 2019 /500شراء جهاز (.)Digital monoplane angiography
لي�صبح ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم اخلمي�س املوافق . 2020/8/13
على الراغبني باال�شرتاك يف هذا العطاء مراجعة �شعبة امل�شرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات
الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�صطحبني معهم رخ�صة مهن �سارية املفعول للح�صول
على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ( � ) 60ستون دينار اردين غري م�سرتدة.
تودع العرو�ض يف �صندوق العطاءات يف موعد اق�صاه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم االثنني املوافق
 2020/8/13وترفق بكفالة بنكية غري م�شروطة بقيمة (  ) % 5من العر�ض وال تقبل على
االطالق اي مناق�صة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .
لالطالع على التفا�صيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات
الطبية امللكية www.jrms.mil.jo

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة الدبا�س وابو حمور وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )107393بتاريخ  2013/6/30قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/6/17
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة عالء الدين حممد ناجي الدبا�س
م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي ال�سلط – ت0798340966 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي
إنذار بالعود الي العمل
الي املوظف /محمد عيسى
عبد الفتاح الزغول

نظرا لتغيبك عن مكان عملك لدى
�شركة بيئي خلدمة البيئة
وملدة تزيد عن ع�شرة ايام متتالية
دون �سبب م�شروع او عذر ر�سمي لذا
فان ال�شركة تنذرك بالعودة اىل
عملك خالل ثالثة ايام واال �سيتم
انهاء خدماتك لديها �سندا الحكام
املادة /28ه من قانون العمل رقم 8
ل�سنة 1996

املنذر /شركة بيئي
لخدمة البيئة

إعالن فقدان
جواز سفر عراقي
�أع��ل��ن �أن���ا مثنى ح��ام��د عبد
الوهاب عبد الوهاب
ع���ن ف���ق���دان ج����واز ���س��ف��ري
وال���������ذي ي���ح���م���ل ال���رق���م
A14663581
الرجاء ممن يجده ت�سليمه
اقرب مركز امني
�أو االت�����ص��ال بالهاتف رقم
0795249323

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء
تعلن مديرية االمن العام  /ادارة االبنية عن طرح عطاء رقم ( ع م ر ) 2020 / 9 /ان�شاء مبنى نظارات مركز امن
احل�سني ،فعلى املتعهدين امل�صنفني لدى وزارة اال�شغال العامة و اال�سكان يف جمال ( االبنية ) اخت�صا�ص ( ان�شاء ابنية
) بالدرجة الرابعة فما فوق  ،والراغبني باال�شرتاك يف هذا العطاء مراجعة ادارة االبنية  /طارق خالل �ساعات
الدوام الر�سمي م�صطحبني معهم �شهادات الت�صنيف اال�صلية و�صورة م�صدقة عنها وال�سرية الذاتية ( ك�شف خربات
النقابة ) الجنازات ال�شركة يف هذا املجال وبنف�س حجم اعمال العطاء للح�صول على ن�سخة من وثائق العطاء مقابل
مبلغ (  ) 50خم�سون دينار غري م�سرتدة  ،علما بان اخر يوم لبيع الن�سخ هو يوم ( اخلمي�س ) املوافق 2020/8/6م
 ،والذي �سيكون اخر يوم لال�ستف�سارات  ،وتعاد كافة املناق�صات ل�شعبة الدرا�سات  /ادارة االبنية غري مت�أخرة عن
ال�ساعة الثانية ع�شرة من ظهر يوم ( االثنني ) املوافق 2020/8/10م والذي �سيكون موعد فتح العرو�ض وكل
مناق�صة ترد بعد هذا الوقت والتاريخ املحددين تهمل وال ينظر بها ويتحمل املقاول الذي ير�سو عليه العطاء تكاليف
دفع اجور ن�شر االعالن مهما كان عدد مرات االعادة ومهما بلغت التكاليف ويحق ل�صاحب العمل الغاء العطاء او اعادة
طرحه دون ابداء اال�سباب ودون ان يرتتب على هذا االجراء اية مطالبة مالية او قانونية .

اعالن
بمقتضى املادة (  / 21ج ) من قانون تطوير وادي االردن
رقم (  ) 19لسنة  1988وتعديالته
يعلن للعموم وملدة خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخه جدول لتقدير قيمة اجلزء امل�ستملك من الوحدة الزراعية
رقم (  ) 137حو�ض رقم (  ) 7الريموك مبوجب قرار ارا�ضي ال�شونة ال�شمالية لغايات م�سار مهرب وامل�ستملك
مبوجب قرار جمل�س ادارة �سلطة وادي االردن رقم (  ) 10685تاريخ .2019/10/24
قد علق يوم اخلمي�س املوافق  2020/7/23على لوحد دائرة االرا�ضي وامل�ساحة  /ال�شونة ال�شمالية
باعتباره حم ًال بارز ًا و�سلمت ن�سخة اخرى منه اىل رئي�س بلدية معاذ بن جبل الطالع اجلميع ذوي احلقوق عليه .
ويحق لل�سلطة ولكل مت�صرف او �صاحب حق ان يعرت�ض على قرار اللجنة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ
انتهاء مدة االعالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة اال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�ض مبلغ ( خم�سة ع�شر )
دينار ًا ك�أمانة لالعرتا�ض على التقدير عم ًال ب�أحكام املادة (  /21و ) من القانون املذكور .
رئيس لجنة تقدير االراضي
املهندس خالد موسى الوريكات

الدويل
االثنني
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مح ِّلل اسرائيلي :الخطر من طهران وحليفاتها سينتهي بالدموع وال ّدم

إيران ُت ِّ
لحرب ض ّد «إسرائيل» من ع ّدة جبه ٍات إلمطارها بالصواريخ الدقيقة
خطط ٍ

االنباط  -وكاالت
قالت درا�سة جديدة �صادرة عن مركز
�أب �ح��اث الأم ��ن ال�ق��وم� ّ�ي الإ��س��رائ�ي�ل� ّ�ي� ،إنّ
ين يف الدول العرب ّية ُيه ّدد
التغلغل الإيرا ّ
م���ص��ال��ح ال��دول��ة ال �ع�بر ّي��ة ،ول�ك��ن ق��درات
كيان االحتالل لر�سم الإقليم مبا يتنا�سب
مع م�صاحلها حم��دودة للغاية ،وبالتايل
ت�ص ّب
ف� ��إنّ �إ� �س��رائ �ي��ل� � ،ش � ّد ّدت ال��درا� �س��ةُ ،
�ووي
ُج��لّ اهتمامها يف منع الربنامج ال�ن� ّ
ين يف
ين ،وم�ن��ع ال�ت�م��و��ض��ع الإي � ��را ّ
الإي � ��را ّ
�سور ّية ،ومنع م�شروع ال�صواريخ الدقيقة،
و�إزالة التهديدات اليوم ّية.
ول �ف �ت��ت �إىل �أنّ م �� �ش��روع ال �� �ص��واري��خ
الدقيقة الي��ران هدفه حت�ضري ال�ضربة
النوع ّية للكيان من ع ّدة جبهاتٍ  ،بت�سليح
حزب اهلل ب�صواريخ دقيق ٍة وطويلة املدى،
و�أنْ تكون طهران جاهز ًة للحرب القادمة
ب�ح�ي��ث مُت� ِ�ط��ر ال �ك �ي��ان ب �ه��ذه ال �� �ص��واري��خ
ال �ق��ا ِت �ل��ة م��ن � �س��ور ّي��ة ،ال� �ع ��راق وال �ي �م��ن،

أي�ضا من دولٍ �أخرى ،وفق الدرا�سة.
و� ً
ور�أت �أنّ امل��واج �ه��ة ب�ي�ن ط �ه��ران وت��ل
أي�ضا
�أبيب جتري يف �سور ّية وقطاع غزّة و� ً
يف ل �ب �ن��ان وال � �ع� ��راق ،وب��ال �ت��ايل ف��احل��رب
ال�ق��ادم��ة ب�ين ال�ط��رف�ين �ستكون م��ن ع� ّدة
جبهات ،محُ �ذِّر ًة من �أنّ ان�شغال الواليات
�ادي
امل�ت�ح� ّدة ب��ال�ك��ورون��ا وال�ك���س��اد االق�ت���ص� ّ
واالن�ت�خ��اب��ات ُيبعِدها ع��ن ُم��راق�ب��ة �إي��ران
ب��ال���ش�ك��ل ال �� �ص �ح �ي��ح ،الأم � ��ر ال� ��ذي ي��دف��ع
ط� �ه ��ران �إىل االق � �ت ��راب م ��ن اخل �ط��وط
احل �م��راء ،وع�ل�ي��ه ي�ت�ح� ّت��م ع�ل��ى �إ��س��رائ�ي��ل
حت�ضري ال�ضربات الع�سكر ّية لإيران ،على
قاعدة عدم ت ّدخل وا�شنطن يف احلرب.
�إىل ذل ��ك ،حت��دث��ت �صحيفة (ه��آرت����س
ين على الهجمات
عن �صمت النظام الإيرا ّ
والتفجريات التي �ضربت �إي��ران م�ؤخ ًرا،
م��رج�ح��ة �أن ينتهي الأم ��ر بالن�سبة لتل
�أبيب بالدموع والدماء.
وذكرت �أنّ ما �أ�سمتها “دولة جمهولة،
تتحدى يف الأ�شهر الأخرية �إيران كما مل

تتح ّدها يف �أي وقت م�ضى ،وتقوم بتفجري
من�ش�آت ،وت�شعل م��وان��ئ وت��زرع الفو�ضى
والإهانة”ُ ،م�شري ًة �إىل �أنّ “هذه الدولة،
ت�ستغل �ضعف �إي��ران الغارقة يف ال�صراع
�ضد كورونا ،مع العقوبات ال�شديدة التي
فر�ضت عليها ،وان�شغال العامل بكورونا،
ورئ �ي ����س يحت�ضر يف وا��ش�ن�ط��ن م��ن �أج��ل
ال �ب �ق��اء ،م �ن��وه��ة �إىل �أن “هذا ال���ض�ع��ف
ال� � ��دويل ،ت���س�ت�غ�ل��ه ه ��ذه ال ��دول ��ة ل�ل�ق�ي��ام
ب �ه �ج �م��ات ج��ري �ئ��ة ،وم� �غ ��ام ��رة م���س�ت�ف��زة
وخطرية”.
و�أ� �ش��ارت �أن “هذا اللعب ب��ال�ن��ار �شمل
ع��د ًدا ال يح�صى من الأح��داث ،التي رمبا
وقعت ب�شكل متعمد ودقيق عن بعد ،فلقد
وقعت حادثة تلو الأخرى و�إيران �صامتة،
وهجوم تلو هجوم وطهران تهان”.
وت�ساءلت“ :هل �ضعف �إيران ميكن �أن
يفتح ال �ب��اب �أم ��ام اح�ت�م��االت �أخ ��رى غري
ال�ق���ص��ف والإ� �ش �ع��ال ،يف ح�ين �أن ج��دوى
الهجمات غ�ير وا��ض�ح��ة؟ وه��ل �إ��ش�ع��ال 7

��س�ف��ن يف م�ي�ن��اء “بو�شهر” ي�ب�ع��د �إي ��ران
ع��ن القنبلة ال�ن��ووي��ة �أم يقربها منها؟”
م�ؤكدة �أنّ “الهجمات �ست�ضيف هالة من
البطولة للم�شعلني عن بعد”.
و�أ�ضافت �أنّ اجل�نرال كينيث ماكنزي،
ق ��ائ ��د امل �ن �ط �ق ��ة ال ��و�� �س� �ط ��ى يف اجل �ي ����ش
الأمريكي وامل�س�ؤول عن القوات الأمريكية
بال�شرق الأو�سط ،على قناعة ب�أنّ “�إيران
�سرتد على الدولة التي تهاجمها ،ول�سبب
ما ذكر ا�سم �إ�سرائيل”.
ور�أت �أن��ه “ال ميكن ع��دم اال�ستغراب؛
ه� �ن ��اك دول � ��ة خ �ل��ف ه� ��ذه ال �ه �ج �م��ات ،يف
ال �ب��داي��ة يف ��س��وري��ا وب�ع��د ذل��ك يف �إي ��ران،
وي �ب��دو �أن �ه��ا م�ن�ت���ش�ي��ة ب��االن�ت���ص��ار ورمب��ا
تفقد الزمام ،وتغر�س ال�سهم تلو ال�سهم يف
ج�سد الثور النازف ،وطوال هذه الفرتة ال
يجري فيها �أي نقا�ش عام حول الأخطار
واالحتماالت ،وكالهما �أمر م�صريي”.
وق ��ال ��ت “ه�آرت�س” ال� �ت ��ي � �ش �ك �ك��ت يف
ج��دوى وه��دف ال�ه�ج�م��ات“ :حتى ال�شك
الدائم الذي �أ�صابنا ب�شكل خا�ص ،ب�أن كل
�شيء مت �إع��داده لال�ستهالك الداخلي ،ال
يثري �أي عالمات ت�سا�ؤل؛ هل هي حماولة
حلرف النظر عن �أمور �أخرى �أقل راحة؟
ورمب��ا ا�ستغالل الوقت املنا�سب لتحقيق
احللم الإ�سرائيلي بق�صف �إيران ،يف الوقت
الذي فيه ال �أحد يعرف ب�صورة �صحيحة
�أي فائدة �سنجبيها ولأي فرتة؟”.
وت��اب�ع��ت“ :ي�صمت اجل�م�ي��ع وي�ترك��ون
ال�ساحة لقالئل يتخذون القرارات ،وهم،
رئي�س احلكومة بنيامني نتنياهو ووزرا�ؤه،
الذين فقدت غالبية اجلمهور الثقة بهم،
وه� � ��ؤالء رمب ��ا ه��م �أج �ه��زة اال��س�ت�خ�ب��ارات
الذين ا�شرتوا �أو �سرقوا �أجهزة التنف�س
التي ال حاجة لنا بها”.
وب�ل�غ��ة � �س��اخ��رة م��ن زع �م��اء �إ� �س��رائ �ي��ل،
�أفادت ب�أنّ “الأمر عندما ي�صل �إىل �إيران،
ي �ق��ف اجل �م �ي��ع ب �� �ص �م��ت م �ت��وت��ر وه � ��ادئ،
وف� �ج� ��أة ن���ص�ب��ح ن �ث��ق ب �ه��م وب�ت�ق��دي��رات�ه��م
بعيون مغم�ضة ،وف �ج ��أة ه��م ي�ع��رف��ون ما
هو اجليد لإ�سرائيل ونحن ن�ست�سلم لهم
ونحييهم بخ�ضوع وتقدير” ،حمذرة من
خطر على “�إ�سرائيل �سينتهي بالدموع
والدم”.

تحركات فلسطينية لتدويل قضية
جثامين الشهداء المحتجزة

االنباط  -وكاالت
�أع �ل��ن وزي ��ر ال �ع��دل الفل�سطيني حممد
ال���ش�لال��دة ،ام����س ،ع��ن حت��رك��ات فل�سطينية
ل � �ت� ��دوي� ��ل ق� ��� �ض� �ي ��ة ج � �ث� ��ام �ي�ن ال� ��� �ش� �ه ��داء
الفل�سطينيني املحتجزة لدى االحتالل.
وق� ��ال �إن احل �ك��وم��ة ت�ع�م��ل ع �ل��ى ت��دوي��ل
الق�ضية عرب التوجه �إىل املحكمة اجلنائية
ال��دول �ي��ة وجم�ل����س ح �ق��وق الإن �� �س��ان ال�ت��اب��ع
ل�ل��أمم امل �ت �ح��دة .و�أ� �ض ��اف �أن ق�ضية حجز
اجلثامني يرتتب عليها “�آثار قانونية و�سبب
معاناة �إن�سانية ومادية ومعنوية وبناء على
ذل��ك تنعقد امل�س�ؤولية القانونية والدولية
ع�ل��ى ال�سلطة ال�ق��ائ�م��ة ب��االح�ت�لال ب�شقيها
امل �� �س ��ؤول �ي��ة اجل�ن��ائ�ي��ة ال �ف��ردي��ة ال�شخ�صية
واملدنية جلرب ال�ضرر والتعوي�ض».
و�أ� �ش��ار �أن م�س�ؤولية متابعة الق�ضية ال
يقع على احلكومة الفل�سطينية فقط بل على
ك��اف��ة امل�ؤ�س�سات ال��دول�ي��ة م��ن بينها اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر .واعترب �أن احتجاز
اجلثامني يناق�ض اتفاقيتي “حجز الرهائن
ومناه�ضة التعذيب يف القانون الدويل وهي
ج��رمي��ة ��ض��د الإن �� �س��ان �ي��ة ،و��س�ي�ت��م مالحقة
املجرمني الإ�سرائيليني يف املحاكم الوطنية
وال��دول�ي��ة ،باعتبارها م��ن ج��رائ��م االختفاء
الق�سري» .و�أ��ش��ار �أن احلكومة اال�سرائيلية

ت�ستند يف ق���ض�ي��ة اح �ت �ج��از اجل �ث��ام�ين على
قرار من املحكمة العليا الإ�سرائيلية وقانون
الطوارئ الربيطاين والذي مل يعد ناف ًذا �أو
اً
معمول به يف دولة فل�سطني.
ي � ��أت� ��ي ذل � ��ك ف �ي �م��ا ق � ��رر وزي � � ��ر احل� ��رب
الإ��س��رائ�ي�ل��ي ب�ي�ن��ي غ��ان�ت����س ،ت�غ�ي�ير �سيا�سة
ت�سليم ج�ث��ام�ين الفل�سطينيني م��ن خ�لال
ت�سليمها وف ��ق ح ��االت ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ل�ل�غ��اي��ة،
ب �ح �� �س��ب � �ص �ح �ي �ف��ة “ي�سرائيل هيوم”
الإ�سرائيلية .وذك��رت ال�صحيفة� ،أن غانت�س
�سينقل للمجل�س الوزاري امل�صغر “الكابنيت”
ر�ؤي �ت��ه لتغيري ه ��ذه ال���س�ي��ا��س��ة ،ب��ا��س�ت�خ��دام
�سيا�سة �أكرث �صرامة ،يف عملية �إعادة جثامني
القتلى لذويهم.
وحت �ت �ج��ز “�إ�سرائيل” ج �ث��ام�ين 317
فل�سطين ًيا منذ  1967فيما تعرف بـ”مقابر
الأرقام” ،من بينهم  64ا�ست�شهدوا منذ عام
 2015بينهم �أ�سرى ون�ساء بح�سب “احلملة
الوطنية ال�سرتداد اجلثامني».
ومقابر الأرق��ام هي عبارة عن جمموعة
من املقابر ال�سرية �أن�ش�أتها �إ�سرائيل من �أجل
دف��ن جثث فل�سطينيني ،وك��ل ق�بر فيها له
رق��م خا�ص به ال يتكرر مع �آخ��ر ،وي��دل على
ج�ث��ة امل��دف��ون وي �ك��ون م��رت�ب� ً�ط��ا مبلفه ل��دى
ال�سلطات وذلك بح�سب هيئة �ش�ؤون الأ�سرى
واملحررين.

االحتالل ينشر منظومة
كاميرات متطورة بالضفة

للمرة الثانية خالل شهر ..طيران مجهول يستهدف قاعدة الوطية في ليبيا
االنباط  -وكاالت
�أكد م�صدر ع�سكري ليبي ،تعر�ض قاعدة
الوطية اجل��وي��ة غربي ليبيا ،ل�غ��ارات جوية
م �� �س��اء ال �� �س �ب��ت ،ل �ل �م��رة ال �ث��ان �ي��ة خ�ل�ال ه��ذا
ال�شهر �شنتها مقاتالت جمهولة.
وق ��ال ال���ض��اب��ط يف �أم ��ن غ��ري��ان حم�م��ود
ال �� �ش��ارد� ،إن ط�ي�ران��ا ح��رب�ي��ا ح�ل��ق ع�ل��ى علو
منخف�ض على مدينة غ��ري��ان واجت��ه �صوب
ال �ق��اع��دة ل�ي���س�م��ع دوي  3ان �ف �ج��ارات ق��وي��ة
و�سط القاعدة .و�أ�ضاف �أن الغارات ا�ستهدفت
خم��زن��ا لل�سالح وال��ذخ��ائ��ر وغ��رف��ة عمليات
ب ��ال �ق ��اع ��دة ،م �ب �ي �ن��ا ب� � ��أن م� ��� �ض ��ادات �أر� �ض �ي��ة
انطلقت من مفارز م�سلحة موجودة لت�أمني
ال�ق��اع��دة ل�ل��رد على الق�صف اجل��وي .و�أ��ش��ار
ب�أن انطالق امل�ضادات مل مينع الطائرات من
تكرار الق�صف ملرتني �أخريني ،مبينا ب�أنه بناء
على معلومات واردة من م�صدر يف القاعدة،
ا� �س �ت �ه��دف ال�ق���ص��ف خم� ��ازن حت ��وي �أ��س�ل�ح��ة
وذخ ��ائ ��ر وم� �ع ��دات ج��دي��دة و� �ص �ل��ت م ��ؤخ��را
من تركيا ،بالإ�ضافة �إىل غرفة عمليات مت
االنتهاء من جتهيزها منذ يومني.
وت �ع��د ه ��ذه ال �ق��اع��دة م��ن �أه� ��م ال �ق��واع��د
اجل��وي��ة الليبية و�أك�ب�ره��ا ،وت�ب�ل��غ م�ساحتها
نحو  50كلم م��رب��ع ،وت���ض� ّم بنية ع�سكرية
�ضخمة �شديدة التح�صني� ،أقامتها الواليات
املتحدة يف �أربعينيات القرن املا�ضي ،وتت�سم
مبوقع ا�سرتاتيجي هام بقربها من احلدود
ال�ت��ون���س�ي��ة واجل��زائ��ري��ة وال �ب �ح��ر امل�ت��و��س��ط،

االنباط  -وكاالت

االنباط  -وكاالت
ن�شر جي�ش االح�ت�لال م��ؤخ��راً منظومة
كامريات مراقبة فائقة التطور يف مناطق
ج�ن��وب��ي ال���ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة امل�ح�ت�ل��ة ،وذل��ك
�سعياً للح�صول على �إن ��ذارات قبيل تنفيذ
العمليات.
فيما يدور احلديث عن كامريات مراقبة
متطورة ج��رى ن�شرها يف املنطقة بع�ضها

ب�شكل �سري وذلك لإعطاء �إن��ذارات �سريعة
قبيل تنفيذ العمليات على حماور ال�ضفة.
يف حني جرى �إبقاء تفا�صيل املنظومة طي
الكتمان بالنظر �إىل �سريتها.
ونقل عن �ضابط كبري يف اجلي�ش قوله
ب��أن املنظومة �ست�ساهم ب�شكل كبري يف منع
تنفيذ العمليات �ساعة ال�صفر و�أن�ه��ا ت�أتي
كجزء من خطة رئي�س هيئة الأركان “�أفيف
كوخايف” ال�سنوية.

 20طائرة استطالع إسرائيلية
اخترقت أجواء جنوب لبنان
االنباط  -وكاالت

وت�ت�ي��ح ت�ن�ف�ي��ذ ع�م�ل�ي��ات ق�ت��ال�ي��ة ج��وي��ة لي�س
بنطاق العا�صمة طرابل�س فقط و�إمنا بكامل
املنطقة الغربية وحتى و�سط ليبيا.

ويف ال ��راب ��ع م ��ن مت� ��وز اجل � � ��اري ،ن �ف��ذت
طائرات حربية “جمهولة” غارات عدة على
ال �ق��اع��دة ،يعتقد �أن �ه��ا ا��س�ت�ه��دف��ت جتهيزات

ع�سكرية تركية يف ال�ق��اع��دة ملنع �أن �ق��رة من
ا�ستخدامها ك�ق��اع��دة ع�سكرية ثابتة لها يف
ليبيا.

ق ��ال ��ت م��دي��ري��ة ال �ت��وج �ي��ه يف اجل�ي����ش
ال�ل�ب�ن��اين� ،إن  20ط��ائ��رة ا�ستطالع تابعة
جل�ي����ش االح �ت�ل�ال الإ� �س��رائ �ي �ل��ي اخ�ترق��ت
�أج ��واء منطقة اجل�ن��وب .و�أف ��اد البيان ب��أن
ط��ائ��رات اال�ستطالع نفذت ط�يران��ا دائريا
فوق مناطق اجلنوب.

و�أ� � �ض� ��اف �أن � ��ه مت ال �� �س �ب��ت ت �� �س �ج �ي��ل 9
خ��روق��ات م�ع��ادي��ة يف �أج ��واء اجل �ن��وب ،حتى
ال�ساعة الواحدة ظهرا .و�أكدت قيادة اجلي�ش
متابعة مو�ضوع اخل��روق��ات بالتن�سيق مع
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.
وتعترب اخلروقات الإ�سرائيلية امل�ستمرة
خ��رق��ا لل�سيادة اللبنانية وال �ق��رار الأمم��ي
.1701

االحتالل ينهب التراث الفلسطيني منذ العام 1967

اتبعت �سلطات االح�ت�لال منذ العام 1967
� �س �ي��ا� �س��ة مم �ن �ه �ج��ة ل �� �س��رق��ة ون� �ه ��ب ال �ت��راث
الفل�سطيني ،احللقة املهمة يف ارت�ب��اط الإن�سان
الفل�سطينيب�أر�ضه.
وقال مدير عام حماية الآثار يف وزارة ال�سياحة
واالثار �صالح طواف�شة� ،إن االحتالل قام بت�سليم
ملف الآث��ار �إىل �ضابط �آث��ار مرجعيته ما ي�سمى
احل��اك��م الع�سكري الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،حيث ت�أ�س�ست
“�إدارة” متخ�ص�صة بذلك ،بغية ال�سيطرةاملطلقة
ع�ل��ى الآث � ��ار يف ف�ل���س�ط�ين ،ح�ي��ث � �ص��دت �أوام� ��ر
ع�سكرية منحت هذا احلاكم �صالحيات وا�سعة،
�شملت جمموعة ق�ضايا� ،أهمها :منح الرتاخي�ص،
واالجت� ��ار ب��الآث��ار ون�ه�ب�ه��ا ،و��ص�لاح�ي��ات �شاملة

على التنقيب وامل�سح ،والبحث ع��ن الآث ��ار .كما
جرى الغاء نظام احلماية ،و�إبطال بنود القانون
اخلا�صة بذلك.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن �أوج ��ه عمليات النهب و�سرقة
الآث ��ار يف فل�سطني م��ن قبل االح �ت�لال ت�ع��ددت،
وما زالت منت�شرة يف املناطق التي ي�سيطر عليها،
من خالل البدء ب�أعمال نهب كبرية ،والرتويج
لتجارة الآث��ار ،ومنح ت�صاريح �أو رخ�ص لالجتار
بها ،وانخراط رموز �سيا�سية �إ�سرائيلية يف عمليات
ن�ه��ب الآث� ��ار واالجت� ��ار ب�ه��ا ،و�إج � ��راء التنقيبات
االث ��ري ��ة غ�ي�ر ال���ش��رع�ي��ة يف الأرا�� �ض ��ي املحتلة،
وال�سماح وامل�شاركة يف تهريب الآث��ار �إىل اخلارج،
و�إخ �ف��اء �أي ب�ي��ان��ات تتعلق ب��ال��و��ض��ع الأث� ��ري يف
فل�سطني.
وت��اب��ع :كما تتم حم��اول��ة �إي�ج��اد رواي��ة بديلة

عن احلقيقية والتي تعك�سها الآثار املوجودة على
الأر� ��ض ،وحم��اول��ة ا�ستخدامها يف تثبيت �أفكار
�أيديولوجية تخدم ال��رواي��ة املزيفة لالحتالل،
واال�ستيطان ،واال�ستيالء على الأرا�ضي و�إخفاء
الأ�سماء العربية ،وحتريف ا�سماء املواقع ،وجدار
ال�ف���ص��ل ال�ع�ن���ص��ري ،وم �� �ش��روع ال���ض��م الأخ�ي�ر،
وعمليات �سرقة الآثار واالجتار بها.
و�أ� �ض��اف “�أن الإح���ص��ائ�ي��ات ت�شري �إىل نهب
وتدمري �آالف املواقع الأثرية ،حيث جرى �سرقة
ون�ق��ل م�ئ��ات الآالف م��ن ال�ق�ط��ع الأث��ري��ة التي
مت ا�ستخراجها ب�شكل غ�ير ق��ان��وين م��ن املواقع
الأثرية” ،م�شريا �إىل �أن �سلطات االحتالل منحت
رخ�صا لالجتار بالآثار ،ما �أ�سهم يف ازدياد ظاهرة
التهريب ،وتناميها ب�شكل كبري جدا” ،مو�ضحا
�أن التقديرات ت�شري �إىل مئات الآالف من القطع

الأث ��ري ��ة ك��ان��ت ت �ه��رب ��س�ن��وي��ا وي �ت��م ت��داول �ه��ا يف
الأ��س��واق املفتوحة للتجارة ،و�أخ��رى تبقى لدى
�سلطات االحتالل.
و�أ�شار طواف�شة �إىل “�أن هناك تدمريا متعمدا
ملواقع ال�تراث الثقايف ونهبها ،وت�شجيع االجتار
بالآثار من قبل االحتالل ،وهذا يندرج اتبعت
و�أردف� :أن االح �ت�ل�ال ن�ف��ذ �أع �م��ال عدائية
ع�ل��ى ال �ت��راث ،م�ن�ه��ا :ت��دم�ير امل ��واق ��ع امل�ح��اذي��ة
ملع�سكرات اجلي�ش وتلك املوجودة بالقرب �أو داخل
امل�ستوطنات ،وما نتج عن جدار الف�صل العن�صري
م��ن ت��دم�ير للمواقع وع��زل�ه��ا ،وعمليات ق�صف
للمواقع الأثرية والتاريخية ،كما جرى يف نابل�س،
وخان يون�س ،واخلليل ،وعابود ،وهذا يعترب �أكرب
�شاهد على ا�ستهداف ال�ت�راث الوطني من قبل
هذا االحتالل.

وقال” �إن الإطار القانوين الدويل مينع �إجراء
�أع�م��ال تنقيب يف الأرا� �ض��ي املحتلة ،ورغ��م ذلك
قامت �سلطات االحتالل ب�إجراء تنقيبات �أثرية
يف مئات املواقع الأثرية ،و�أغلبها ارتبطت ب�أهداف
�أيدلوجية بحته ،هدفها حماولة رب��ط الرواية
املزيفة بالواقع ،وما زالت هذه التنقيبات م�ستمرة
يف املناطق املحتلة « .و�أ�ضاف :كما �أجرت م�سوحات
�أثرية خمالفة للقانون ،حيث انطوت هذه الأعمال
على حملة كبرية للتهويد ،وتثبيت �أ�سماء جديدة
للمواقع ترتبط بالتوجه الإ�سرائيلي الذي يحاول
اي�ج��اد ارت�ب��اط او تربير م��زع��وم لل�سيطرة على
�أر�ض فل�سطني ،وهذا ما يف�سر تركيز تنقيباتهم
وم�سوحاتهم على �سمات مرتبطة بروايات مزيفة
ووقائع غري موجودة ا�صال.
و�أ� �ش��ار �أن االح�ت�لال م�ستمر بانتهاك �صارخ

للقوانني واملعاهدات الدولية ،وذلك با�ستهدافه
املبا�شر ل�ل�تراث ال�ث�ق��ايف الفل�سطيني ،وم��ا زال
ي�سهم يف عمليات تهريب الآثار ،و�سرقتها ،وحماية
هذا العمل املخالف.
وتعقيبا على ما ج��رى يف بلدة تقوع وم��ا قام
به االحتالل من �سرقة جرن املعمودية ،اعتربه
“قر�صنة ،وه �م �ج �ي��ة ،وحت� ��دٍ ل �ك��ل امل��ؤ��س���س��ات
الدولية العاملة بالرتاث وانتهاك لكافة املواثيق
واملعاهدات الدولية» .وتابع :ان اجلرن موجود يف
�سياق املوقع الأثري ،ودائرة الآثار و�ضمن عملها
ال��ذي يندرج يف �إط��ار علمي حت��اول جاهدة ابقاء
الآثار يف �سياقها احل�ضاري الأ�صلي ،لأنها حتافظ
ع�ل��ى قيمتها ،وامل �ك��ان ال ��ذي � �س��رق م�ن��ه ي�ق��ع يف
منطقة (ب)� ،أي �أن االحتالل ال يجوز �أن يتدخل
مبلف الآثار.

الدويل
االثنني
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أزمات طاحنة بـ«اسرائيل» ..هل سيصدر نتنياهو أزمته لمعركة ؟

االنباط  -وكاالت

«مظاهرات عنيفة وتوترات على �أعلى امل�ستويات و�أزمات
اقت�صادية متالحقة ،وتخوفات من تدهور الأو�ضاع الأمنية
يف �إ�سرائيل” ،هكذا يبدوا امل�شهد داخ��ل “كيان االحتالل”
ب�ع��د  70ي��و ًم��ا ع�ل��ى ت�شكيل ح�ك��وم��ة “نتنياهو وغ��ان�ت����س».
ومن املتوقع وفقًا للمعطيات ال�سابقة كما يقول املحللون،
�أن ُت�صدر �إ�سرائيل �أزماتها الداخلية �إىل اخلارج من خالل
اي �ج��اد خ�ط��ر �أم �ن��ي ع�ل�ي�ه��ا ،وه ��ذا م��ا ��ش�ه��دت��ه ك��اف��ة م��راح��ل
ال�صراع منذ  1948حتى اليوم.
ويف ظل توفر �أي خطر �أمني على وحدة “كيان االحتالل”
ف�إن الإ�سرائيليون يتوحدون ملواجهة هذا اخلطر ،ومينحوا
رئ �ي ����س ح�ك��وم�ت�ه��م م ��دة �أك �ث�ر م��ن ال��وق��ت لإدارة امل�ع��رك��ة
ومواجهة اخلطر وه��ذا ما ي�سعى له نتنياهو وفقًا ملحللني
�سيا�سيني خمت�صني بال�ش�أن الإ�سرائيلي.
وتوقع حمللون ب�أن بنيامني نتنياهو قد يتجه لت�صدير

�أزمته الداخلية ل�شن معركة �إما يف �شمال �أو جنوب فل�سطني
املحتلة �أو الدخول يف حرب حمدودة �ضد ايران .ويرى ب�أنه
�إذا كانت الأزمة خطرية على “�إ�سرائيل” قد ن�شهد تدخالت
�سريعة من الواليات املتحدة �أو من اللوبي ال�صهيوين لإنقاذ
الأو��ض��اع االقت�صادية ال �سيما و�أن ح��االت البطالة والفقر
فيها ارتفعت وزادت عن امل�ألوف ب�سبب فريو�س كورونا.
واو�ضح الكاتب واملخت�ص يف ال�ش�أن الإ�سرائيلي د .ناجي
البطة �أن “�إ�سرائيل” تاريخ ًيا قائمة على الرفاهية ويف
ح��ال ت�ضررت �أو اه�ت��زت ه��ذه الرفاهية ف�إنها �ست�ؤثر على
كافة قطاعات احلياة .وقال“ :ت�شهد �إ�سرائيل يف ظل تف�شي
ك��ورون��ا �أزم� ��ات ك �ب�يرة وم �ت �ع��ددة وم�ن�ه��ا �أزم� ��ة ع ��دم ت��وف�ير
الرفاهية لذلك جند �أن البطالة و�صلت �إىل  %21فيما مل
تتجاوز ما بني (� 5إىل  )%9يف ال�سنوات املا�ضية التي �شهدت
بع�ض الأزم ��ات احلقيقية .و�أ� �ض��اف“ :الأمور ت ��زداد ��س��و ًء
يف �إ��س��رائ�ي��ل وت�خ��رج ع��ن ال�سيطرة يف ظ��ل ا�ستمرار تف�شي
ريا �إىل �أن اال��س�ت�م��رار ال�ت��ده��ور االقت�صادي
كورونا” ،م�ش ً

��س�ي��دف��ع �إىل اه �ت��زاز اج�ت�م��اع��ي م��ن ح�ي��ث ع��دم ال�ت�ف�ك�ير يف
الهجرة ال��واف��دة مم��ا ق��د يغري امل�ي��زان ال��دمي�غ��رايف ل�صالح
الفل�سطينيني.
وح ��ول حم� ��اوالت ن�ت�ن�ي��اه��و �إخ �م ��اد امل �ظ��اه��رات وت �ق��دمي
م �� �س��اع��دات ل�ل�إ��س��رائ�ي�ل�ي�ين ق ��ال“ :ال اع�ت�ق��د �أن نتنياهو
ي�ستطيع ،م��ا دام هناك م��راف��ق اقت�صادية ت�تراج��ع وب�شكل
دراماتيكي ب�سبب كورونا �أ�ستطيع �أن �أق��ول �أن الكيان دخل
يف مرحلة �صعبة اقت�صادية ما مل ُتقدم �إدارة ترامب واللوبي
ال�صهيوين بدعم حكومة االحتالل وانقاذها من االنهيار.
وق� ��ال�“ :إذا دخ ��ل االح �ت�ل�ال يف �أزم� ��ات ت �ه��دد ا��س�ت�م��رار
وجوده ف�إنه قد يدخل يف حرب” ،م�ستذك ًرا حادثة عام 1965
حينما دخلت �إ�سرائيل يف مرحلة كانت على و�شك االعالن
عن االنهيار واالنتهاء من الوجود ب�سبب �أزم��ات اقت�صادية
و�صراعات كبرية ،فجاءت حرب الـ 1967التي قلبت املوازين
ل�صالح االحتالل.
وع��ن توجه نتنياهو �إىل االنتخابات ق��ال“ :ال اعتقد �أن
نتنياهو �أو رئي�س دول��ة االحتالل �سيذهبون �إىل انتخابات
رابعة” ،الف� � ًت ��ا �إىل �أن االع �ل ��ان ع ��ن ذل� ��ك ي �ع �ن��ي ف���ش��ل
الدميقراطية يف ان�ت��اج ق�ي��ادة �سيا�سية ثابتة وم��ؤ��ش��ر على
تفكك الكيان».
ويف ذات ال�سياق قال املخت�ص يف ال�ش�أن الإ�سرائيلي ح�سن
اليف�“ :إن غياب احل�صانة املجتمعية القومية ،وازدياد حالة
عدم اال�ستقرار املجتمعي ،وارتفاع من�سوب عدم الثقة بني
امل�ستوطن وقيادته ،والرتاجع احل��اد يف االقت�صاد ،وارتفاع
حاالت �إ�صابات املوجة الثانية من كورونا ،من املمكن تف�سري
�سلوك نتنياهو جتاه �إيران واملقاومة ،على �أنه حماولة منه
لت�صدير �أزم��ات��ه وم�شاكل جمتمعه الداخلية جت��اه فزاعة
اخلطر اخلارجي».
و�أ� �ض��اف “�إن نتنياهو ي��درك �أ َّن التناق�ضات الداخلية
ال�صهيونية �ستت�صاعد يف غياب اخلطر اخلارجي ،وخ�صو�صاً
�أ َّن ال�شروخ االجتماعية �آخذة يف االت�ساع ،ما يهدّد ما ي�سمى
“احل�صانة القومية” ال�صهيونية ،ال�ت��ي تعترب ال�شرط
الأ�سا�سي يف منح امل�ستوى ال�سيا�سي هام�ش القدرة على اتخاذ
ال�ق��رارات ال�سليمة ،وتزيد من �صمود اجلبهة الداخلية ما
ينعك�س �إيجاباً على قدرة اجلي�ش على حتقيق االنت�صارات».

المشيشي :سأعمل على تكوين حكومة تستجيب لتطلعات التونسيين

الرئيس التونسي :خطاب األزمات تحول ألداة حكم عند البعض وال مجال للتسامح
االنباط  -وكاالت

ق��ال رئي�س اجل�م�ه��وري��ة التون�سي قي�س �سعيد �إن خطاب
الأزم ��ات حت � ّول �إىل �أداة من �أدوات احلكم عند البع�ض (دون
ذك��ره��م) يف �إ��ش��ارة �إىل الأزم ��ة ال�سيا�سية التي عا�شتها البالد
م�ؤخرا.
ج��اء ذل��ك يف مقطع فيديو بثته رئ��ا��س��ة اجل�م�ه��وري��ة على
�صفحتها الر�سمية بفي�سبوك ،ت�ضمن تكليف �سعيد ه�شام
امل�شي�شي وزي��ر الداخلية يف حكومة �إليا�س الفخفاخ ،بت�شكيل
احلكومة اجلديدة.
وعا�شت تون�س م��ؤخ��را يف ظل �أزم��ة �سيا�سية ح��ادة ،نتيجة
ت�صاعد اخلالفات بني الفرقاء ال�سيا�سيني ،و�شبهات ت�ضارب
م�صالح �أجربت الفخفاخ ،الأ�سبوع املا�ضي ،على اال�ستقالة.
و�أ�ضاف �سعيد “ال جمال للت�سامح مع �أي كان يف �أي مليم من
�أموال ال�شعب التون�سي مهما كان” .وتابع“ :قادرون ب�إمكاناتنا
ع�ل��ى اخل� ��روج م��ن ه��ذه الأزم� ��ة ال�ت��ي يختلقونها ب�ين احل�ين
واحلني” .وزاد�“ :أعرف �أن امل�س�ؤولية ج�سيمة ولكن �سنتحملها
بالرغم من �أثقالها ،و�سنعمل على حتقيق �إرادة �شعبنا”.
ولفت �إىل �أن “احلفاظ على ال�سلم الأهلي واجب مقد�س ال
جمال للت�سامح فيه واحرتام القانون ال يقل قدا�سة عن ذلك”.
وا�ستدرك�“ :إن ك��ان البع�ض قد فكر يف اخل��روج عن القانون
والذهاب بالبالد �إىل التفتت واالقتتال فهو واهم” .و�أ�ضاف:
“ننتظر اال�ستجابة ملطالب �شعبنا امل�شروعة و�سنعمل على
حتقيقها ،و�آن الأوان ملراجعتها حتى تكون تعبريا �صادقا وكامال
عن �إرادة الأغلبية”.
وقال“ :فليتحمل كل واحد م�س�ؤوليته التاريخية يف احلفاظ

رئيس «األمة الكويتي» :أخبار
مطمئنة عن صحة أمير البالد

االنباط  -وكاالت

ق��ال رئ�ي����س جم�ل����س الأم ��ة ال�ك��وي�ت��ي،
ام�س الأحد� ،إن ما ت�صل من �أخبار ب�ش�أن
�صحة �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح “مطمئنة جدا».
وك �ت��ب م� ��رزوق ال� �غ ��امن ،ع �ل��ى ح���س��اب
جم�ل����س الأم ��ة ع�ل��ى ت��وي�تر “ن�س�أل اهلل
�أن يعجل يف �شفائه ورج��وع��ه �إىل وطنه
و�شعبه قريبا».
و�أ� � �ض� ��اف ال� �غ ��امن “نقلت ل�ل���س�ف�يرة

متظاهرون يحرقون مبنى المحكمة
ويهاجمون الشرطة بكاليفورنيا
االنباط  -وكاالت

�أف��ادت و�سائل �إع�لام �أمريكية ،بقيام
م�ت�ظ��اه��ري��ن ب� ��إح ��راق امل�ح�ك�م��ة املحلية
وم �ق��ر ال �� �ش��رط��ة يف والي ��ة ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا
الأمريكية.
ون �� �ش��رت � �ش��رط��ة م �ن �ط �ق��ة �أوك�ل�ان ��د
ب �ي��ان��ا ع �ل��ى ��ص�ف�ح�ت�ه��ا ال��ر� �س �م �ي��ة ع�ل��ى
و�سائل التوا�صل االجتماعي “تويرت”
ق��ال��ت ف�ي��ه“ :قام امل�ت�ظ��اه��رون ب��إ��ض��رام
ال �ن ��ار يف حم�ك�م��ة م �ق��اط �ع��ة �أالم� �ي ��دا».

ا��س�ت���ش�ه��د  27م��واط �ن��ا فل�سطينيا
ب�ي�ن�ه��م � 7أط� �ف ��ال و� �س �ي��دت��ان ،و�أ� �ص �ي��ب
� 1070آخرون ،واعتقل نحو  2330خالل
الن�صف الأول من العام .2020
و�أو�� �ض ��ح م��رك��ز ع�ب��د اهلل احل ��وراين
ل �ل��درا� �س��ات وال �ت��وث �ي��ق ال �ت��اب��ع ل��دائ��رة
العمل والتخطيط يف منظمة التحرير،
يف تقريره التوثيقي الذي �صدر ،ام�س،
ح ��ول �أب � ��رز االن �ت �ه��اك��ات الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة
خالل الن�صف الأول من العام اجلاري،
ان � �س �ل �ط��ات االح � �ت �ل�ال ق ��ام ��ت ب�ع�م��ل
واع� ��داد خ�ط��ط وط ��رح ع �ط��اءات لبناء
�آالف الوحدات ال�سكنية يف م�ستوطنات
ال�ضفة الغربية والقد�س املحتلة.
و�أ�� � �ش � ��ار �إىل �أن ق� � ��وات االح� �ت�ل�ال
ه��دم��ت خ�ل�ال ال�ن���ص��ف االول ()357
بيتا ومن�ش�أة ،منها ( )136بيتا و()221
من�ش�أة ،و %54من جممل عمليات الهدم
ت �ل��ك ت ��رك ��زت يف حم��اف �ظ �ت��ي اخل �ل �ي��ل
والقد�س املحتلة،
وج � ��اء يف ال �ت �ق ��ري ��ر :ارت� �ق ��ى ()27
�شهيدا من بينهم (� )7أطفال و�سيدتني
على ايدي قوات االحتالل يف االرا�ضي
الفل�سطينية خالل الن�صف االول حيث
ارتقى (� )17شهيدا يف ال�ضفة والقد�س
و(� )10شهداء يف قطاع غ��زة وذل��ك من
خ�لال اط�ل�اق ال��ر��ص��ا���ص على ال�شبان
ال�ع��زل م��ن �ضمنها اع��دام��ات ميدانية

و�أ� �ض��اف ال�ب�ي��ان :ق��ام��ت ه��ذه العنا�صر
غ�ي�ر امل�ن���ض�ب�ط��ة ب ��إل �ق��اء ق �ن��اب��ل ح��ارق��ة
على م��رك��ز ال�شرطة وح�ط�م��وا النوافذ
و� �ش��وه��وا ك��ل م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال���س�ل�ط��ات يف
املنطقة».
وان� � ��دل � � �ع� � ��ت االح� � �ت� � �ج � ��اج � ��ات � �ض��د
العن�صرية ووح�شية ال�شرطة يف �أعقاب
مقتل الأمريكي من �أ�صل �أفريقي جورج
فلويد ،ال��ذي ت��ويف بعدما جثم �شرطي
بركبته ع�ل��ى رق�ب�ت��ه مل��ا ي�ق��رب م��ن ت�سع
دقائق �أثناء احتجازه يف مايو� /أيار.

كورونا يعود إلى فيتنام بعد غياب  100يوم
االنباط  -وكاالت

على تون�س و�شعبها ومطالب الأغلبية”.وا�ستدرك“ :بع�ضهم
يتاجر به ولكن نحن نعمل من �أجل حتقيقها”.
وط�ل��ب �سعيد خ�ل�ال تكليفه امل�شي�شي بتكوين قائمة من
�أع�ضاء احلكومة املقرتحني على �أن يتم الت�شاور بينهما بالن�سبة
�إىل وزي��ري ال�ش�ؤون اخلارجية والدفاع الوطني وذلك يف �أجل
�أق�صاه �شهر واحد يبدا ام�س الأحد.
وكلف الرئي�س التون�سي م�ساء ال�سبت ،وزير الداخلية ه�شام

امل�شي�شي ،بت�شكيل احلكومة اجلديدة.
وق��ال امل�شي�شي عقب تكليفه�“ ،س�أعمل جاهدا على تكوين
حكومة ت�ستجيب لتطلعات كل التون�سيني وتعمل على حتقيق
مطالبهم امل�شروعة والتي طال انتظارهم لها”.
ويعرف امل�شي�شي ب�أنه �شخ�صية م�ستقلة ،ال ينتمي �إىل �أي
حزب �أو قوى �سيا�سية ،كما مل تر�شحه �أي قوى �سيا�سية �ضمن
الرت�شيحات التي طلبها �سعيد للمن�صب.

�أعلنت ال�سلطات ال�صحية يف فيتنام،
ام�س الأحد ،ت�سجيل �إ�صابتني حمليتني
ج��دي��دت�ين ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد،
بعد يومني من ر�صد �أول حالة �إ�صابة
بالوباء يف البالد منذ نحو مائة يوم.
و�أك ��دت اللجنة التوجيهية اخلا�صة
ب ��ال ��وق ��اي ��ة م � ��ن ال � �ف�ي��رو�� ��س ال �ت ��اج ��ي
وال�سيطرة على ان�ت���ش��اره يف فيتنام �أن
امل���ص��اب�ين اجل��دي��دي��ن ه�م��ا م���س�ن��ة (71
ع��ام��ا) م��ن �سكان مدينة دا ن��ان��غ و�سط
البالد ،و�شاب يف �سن  17عاما من �سكان
مقاطعة كوانغ كغاي املجاورة،
ويعتقد �أن ال�شاب �أ�صيب بالفريو�س
ال��ذي ي�سبب مر�ض “كوفيد ”19-من
خ�لال خمالطته ملري�ض �آخ��ر يف طريق
عودته �إىل مكان �إقامته.

فلسطين 27 ..شهيدا و 1070مصابا و 2330معتقال بالنصف االول
االنباط  -وكاالت

الأم��ري�ك�ي��ة ت�ق��دي��ر ال�برمل��ان ال�ك��وي�ت��ي ملا
قامت به الرئا�سة الأمريكية والواليات
امل �ت �ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة م��ن �إر� �س ��ال ط��ائ��رة
الرئا�سة الطبية لنقل �سمو �أمري البالد
وك ��ل م��ا ق��دم��وه م��ن دع ��م وع� ��ون � �س��واء
كوادر �أو طواقم طبية».
وق ��ال ��ت وك ��ال ��ة الأن� � �ب � ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة،
اخل�م�ي����س� ،إن �أم�ي�ر ال�ك��وي��ت ( 91ع��ام��ا)
و��ص��ل �إىل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال�ستكمال
ال �ع�ل�اج ،م���ض�ي�ف��ة �أن� ��ه يف ح��ال��ة �صحية
م�ستقرة.

وا� �ض �ح��ة ام � ��ام � �س �م��ع ال� �ع ��امل وب �� �ص��ره
كما بلغ ع��دد ال�شهداء التي حتتجزهم
�سلطات االح �ت�لال يف ث�لاج��ات�ه��ا ()63
يف خم��ال�ف��ة ��ص��ارخ��ه ل�ل�ق��ان��ون ال��دويل
االن�ساين .
واع�ت�ق�ل��ت �سلطات االح �ت�لال خ�لال
ال �ن �� �ص��ف االول ( )2330يف ك ��ل م��ن
ال���ض�ف��ة وال �ق��د���س وع �ل��ى ح ��دود ق�ط��اع
غ��زة  ،م��ن بينهم ( )304ط�ف� ً
لا و()70
� �س �ي��دة ب�ح���س��ب ه�ي�ئ��ة �� �ش� ��ؤون اال� �س��رى
وامل �ح��رري��ن ،وي �ع��اين اال� �س��رى او��ض��اع��ا
م�ع�ي���ش�ي��ة � �ص �ع �ب��ة ن �ت �ي �ج��ة امل �م��ار� �س��ات
القمعية والعقاب اجلماعي وحرمانهم
من اب�سط حقوقهم امل�شروعة التي ن�ص
عليها ال�ق��ان��ون ال ��دويل .حيث حتتجز
��س�ل�ط��ات االح� �ت�ل�ال يف ��س�ج��ون�ه��ا نحو
(� )4700أ�سريا من بينهم ( )160طفال
و(� � )41س �ي��دة ،ون �ح��و ( )365معتقال
اداري ��ا دون ت�ه�م��ة ،وم��ن ب�ين املعتقلني
ن �ح��و (� )700أ� �س�ي�را ي �ع��ان��ون �أم��را� �ض��ا
خمتلفة مهددة حياتهم باخلطر يف ظل
ك��ورون��ا وااله �م��ال ال�ط�ب��ي املتعمد من
قبل ادارة �سجون االحتالل.
ف�ي�م��ا ق ��ام ج�ي����ش االح �ت�ل�ال با�صابة
وج � ��رح ن �ح��و ( )1070ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ا يف
ك��اف��ة ان� �ح ��اء االرا� � �ض� ��ي ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة
وذل ��ك نتيجة ق�م��ع ��س�ل�ط��ات االح �ت�لال
ل �ل �م��واط �ن�ين امل �ح �ت �ج�ين ع �ل��ى ��س�ي��ا��س��ة
االحتالل العن�صرية وم�صادرة االرا�ضي
وهدم املنازل واغالق البلدات والقرى.

وارتفع بذلك �إجمايل عدد الإ�صابات
بالفريو�س التي مت ت�سجيلها يف فيتنام
م�ن��ذ ب��داي��ة اجل��ائ�ح��ة �إىل � 420إ��ص��اب��ة،
م�ن�ه��ا  55ح��ال��ة ن �� �ش �ط��ة ،دون ت�سجيل
وفيات ناجمة عن الوباء بعد ،وال يزال
�أكرث من � 11ألف �شخ�ص يف البالد قيد
احلجر ال�صحي.
ومل ت�سجل فيتنام �إ��ص��اب��ات جديدة
بـ”كوفيد ”19-على مدى  99يوما حتى
ي��وم اجلمعة املا�ضي ،ومنذ ذل��ك احلني
مت ر�صد خم�س �إ�صابات جديدة.
ويف ه��ذه ال �ظ��روف ،ب��ادرت ال�سلطات
�إىل �إعادة حالة الت�أهب الوبائي واتخذت
��س�ل���س�ل��ة خ �ط��وات يف م���س�ع��ى ل�ل�ح��د من
تف�شي ال��وب��اء ،مبا يف ذل��ك �إع��ادة فر�ض
�إج��راءات التباعد االجتماعي الإلزامية
ال �� �ص��ارم��ة يف دا ن ��ان ��غ ،و�إل � �غ� ��اء ج�م�ي��ع
املباريات املحلية لكرة القدم يف البالد.

الـريـا�ضي

�سلط عد�سة كامرية
هاتفك على الباركود
لرتى �أخبار «الريا�ضة»
يف املوقع االلكرتوين

انسحاب هاليب من بطولة باليرمو للتنس
رومانيا – وكاالت

قال منظمون الأحد� ،إن جنمة التن�س الرومانية �سيمونا هاليب
امل�صنفة ال�ث��ان�ي��ة ع��امل� ًي��ا ،ان�سحبت م��ن ب�ط��ول��ة ب��ال�يرم��و املفتوحة
لل�سيدات عقب ق��رار ال�سلطات الإيطالية ب�إخ�ضاع القادمني من
ب�ل�غ��اري��ا ،وروم��ان�ي��ا للحجر ال�صحي م��ع ا��س�ت�م��رار تف�شي ال�ع��دوى
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا �سريع االن�ت���ش��ار .وق��ال وزي��ر ال�صحة الإي�ط��ايل

روبرتو �سبريانزا يوم اجلمعة املا�ضي� ،إن الأ�شخا�ص الذين تواجدوا
يف بلغاريا ورومانيا خالل �آخر  14يومًا �سيخ�ضعون للحجر ال�صحي
لدى و�صولهم �إىل �إيطاليا يف خطوة تهدف �إىل منع انتقال حاالت
العدوى من اخلارج .وقال �أوليفيريو دي باملا مدير البطولة التي
من املقرر �أن تنطلق يف عا�صمة �صقلية يف الثالث من �أغ�سط�س�/آب
املقبل يف بيان “للأ�سف ال�شديد علمنا بقرار امل�صنفة الثانية عامليا
�إلغاء م�شاركتها يف البطولة”.
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العزايزة  ..الوحدات قادر على العودة الى النجاحات

االنباط – عمان

ق��ال رئي�س اللجنة امل�ؤقتة لنادي الوحدات
ال �ع�ين وج �ي��ه العزايزة� � ”،ش��رف ك�ب�ير ت��ويل
رئا�سة اللجنة امل�ؤقتة لنادي الوحدات ،امل�ؤ�س�سة

ال��وط �ن �ي��ة ب��ام �ت �ي��از ،وال �ت��ي ق��دم��ت وم ��ا ت��زال
الكثري لل�شباب والريا�ضة الأردن �ي��ة ،ونفتخر
ب �ه��ذا ال���ص��رح وم�ن�ج��زات��ه ث�ق��اف�ي��ا واجتماعيا
وري��ا��ض�ي��ا ،و�سنعمل ب��روح الفريق خ�لال هذه
ال�ف�ترة االنتقالية ،وجنتهد لتقدمي م��ا يليق

ب�إ�سم وتاريخ ومنجزات الوحدات وجماهريته
اجلارفة” .جاء ذلك يف اول ت�صريحات عزايزة
للموقع الر�سمي ل�ن��ادي ال��وح��دات ف��ور اع�لان
وزارة ال���ش�ب��اب ا��س�م��اء اللجنة امل ��ؤق �ت��ة ل�ن��ادي
ال��وح��دات ر�سميا ،م�ضيفا :اع��رف اه��ل خميم
ون��ادي ال��وح��دات ،وم��ا يهمنا واع���ض��اء اللجنة
امل�ؤقتة ،ت�سيري �أعمال امل�ؤ�س�سة وموا�صلة البناء
واالجن ��از  ،ول��ن ندخر جهدا يف تقدمي ك��ل ما
يلزم معنويا وم��ادي��ا جلميع الأن�شطة والفرق
الريا�ضية التي متار�س حتت قبته ،ونعد بتذليل
ال�صعوبات �أم��ام م�سرية اجن��ازات��ه التي يعترب
فريق الكرة الأول واجهتها ،وهو الرقم ال�صعب
يف معادلة الكرة الأردنية ،ومقبل على مناف�سات
ق��وي��ة يف دوري امل�ح�ترف�ين ل �ك��رة ال �ق��دم ،وم��ا
يهمنا ان يبقى ال�صرح الوحداتي �شاخما خالل
مدة الفرتة االنتقالية التي ت�صل اىل � 3شهور،
وجتهيزه بال�شكل املنا�سب ال��ذي ميكن هيئته
العامة من اختيار هيئة ادارية قادمة ،و�سنبقى
يف ع��ون ال��وح��دات و�أبنائه وجماهريه اىل �آخر
عهد جلنتنا امل�ؤقتة”.
وعند �س�ؤال عزايزة“ :متى �ستتم دعوة اع�ضاء
اللجنة امل�ؤقتة لعقد �أوىل اجتماعاتهم؟ �أجاب:

غدا “ اليوم “ �إن �شاء اهلل �سيتم عقد االجتماع
الأول الع�ضاء اللجنة امل�ؤقتة ،والتي ت�ضم اىل
جانبي كل من الزمالء زي��اد �شلباية ،املحامي
رم �� �ض��ان خم �ل��وف ،ول �ي��د ق �ن��دي��ل ،ع�ب��دال�ق��ادر
اب��و ن�صرة ،بالإ�ضافة ملمثلي وزراة ال�شباب كل
من �أن�س الق�ضاة ،حممد الكباريتي ،و�سنعمد
اىل توزيع املنا�صب الإداري ��ة ،وال�ب��دء مبهمتنا
التي نحتاج فيها وقفة جميع اب�ن��اء ال��وح��دات
وجماهريه لتجاوز هذه املرحلة ،واملرور مبركب
الوحدات اىل بر النجاحات واالجن��ازات خالل
مدتنا الزمنية” .ورد عزايزة على �س�ؤال ”:ماذا
يحمل وجيه عزايزة من �أفكار لتجاوز ال�صعوبات
املالية التي يعي�شها النادي حاليا؟ بالقول :كما
ا�سلفت نعمل ب��روح الفريق يف اللجنة امل�ؤقتة
لت�سيري ام ��ور ن ��ادي ال ��وح ��دات ،و��س�ن�ب��ذل ما
بو�سعنا لتذليل ال�صعوبات املالية ،ولدي افكار
بالتوجه اىل رجال الأعمال ،وعدد من امل�ؤ�س�سات
ب�ه��دف جلب ال��دع��م امل ��ايل ل �ل��وح��دات ،ولدينا
خطتنا لذلك ،فقد اطلعت على جميع ما يخ�ص
نادي الوحدات واحتياجاته ،لكن جناحنا اي�ضا
معقود على وقفة جميع ابناء وحمبي وجماهري
نادي الوحدات .

كورونا تفاقم معاناة وأزمات االندية

االنباط – عمان

تعاين �أندية كرة القدم يف خمتلف الدرجات
من تفاقم وا�ضح ب��الأزم��ة املالية التي �ضربتها،
االمر الذي جعلها عاجزة عن االيفاء مب�ستلزمات
فرقها التي ت�ستعد للمناف�سات ر�سميا .وك�شفت
الأن��دي��ة ع��ن ازم��ة مالية ك�ب�يرة نتيجة تراجع

الدعم امل��ايل ال��ذي حت�صل عليه وخ�صو�صا من
احت ��اد ك��رة ال �ق��دم� ،إىل ج��ان��ب ارت �ف��اع النفقات
املتعلقة بتجهيز فرقها بحثا عن نتائج طموحة،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ت� ��أث�ي�رات ج��ائ �ح��ة ك��ورون��ا.ول �ف��ت
م�س�ؤولو �أن��دي��ة يف خمتلف ال��درج��ات ل (ب�ترا)
�إىل �أن �أزمة كورونا ،فاقمت من معاناتهم املالية،
وجعلتهم عاجزين عن تلبية احتياجات الالعبني

واملدربني ،ما ي�ؤثر �سلبا على النتائج .و�أكد رئي�س
نادي ال�صريح عمر العجلوين الذي يلعب فريقه
يف م�صاف �أندية املحرتفني� ،أن ال�سيا�سة املالية
اجلديدة الحتاد الكرة ،ا�سهمت بتخفي�ض الدعم
امل��ادي للأندية ،ا ألم��ر الذي انعك�س على �أو�ضاع
الفرق امل�شاركة يف البطوالت .و�أو�ضح العجلوين
�أن اللعب يف دوري املحرتفني يحتاج ملبالغ مالية

كبرية للإيفاء بالتزامات الفرق ،ولكن بالرغم
م ��ن ذل ��ك ق ��ام احت� ��اد ال �ك ��رة ب�ت�خ�ف�ي����ض دع�م��ه
لالندية ،نتيجة ان�سحاب ال�شركة الراعية ،كما
مت تخفي�ض قيمة جوائز البطوالت� ،إ�ضافة �إىل
الت�أثريات ال�سلبية جلائحة كورونا.
ب ��دوره  ،ك�شف م��دي��ر ن�شاط ال�ك��رة يف ن��ادي
الريموك جهاد عطية عن رغبة غري معلنة ر�سميا
من قبل اندية ال��درج��ة الأوىل ب�إلغاء ال��دوري،
نتيجة قيام احت��اد الكرة بتخفي�ض املخ�ص�صات
املالية املوجهة لأندية الدرجة الأوىل .و�أ�ضاف ان
االندية تعاين من �ضائقة مالية ،وخ�صو�صا �أندية
الدرجة الأوىل التي مل حترك �ساكنا حتى االن
لدعوة فرقها للتدريبات ،ب�سبب عدم قدرتها على
االيفاء بالتزامات الالعبني واملدربني .من جانبه
�أكد رئي�س نادي �شباب حوارة راتب �شطناوي� ،أن
الأزم��ة املالية ت�شكل التحدي الأكرب للأندية يف
خمتلف الدرجات ،متمنيا على احتاد الكرة زيادة
خم�ص�صات االن��دي��ة امل��ال�ي��ة �أو على االق��ل عدم
تخفي�ضها ،حيث ب ��د�أت بع�ض االن��دي��ة تطالب
ب�إلغاء دوري الدرجة الثانية هذا املو�سم ،ب�سبب
�شح املوارد املالية� .أما رئي�س نادي عجلون رجائي
ال�صمادي ال��ذي يلعب فريقه يف م�صاف اندية
ال��درج��ة الثالثة ،فقد اعترب �أن ال�ك��رة االردن�ي��ة
زاخرة باملواهب ،ولكن م�شكلتها احلقيقية تتمثل
بغياب الدعم املادي الكايف .

يعقوب بطل الكبار لفروسية نادي الجواد
االنباط – عمان

توج الفار�س �ستفني يعقوب بفئة الكبار يف
ختام اجلولة الرابعة من بطولة ك�أ�س نادي
اجلواد العربي لفرو�سية القفز عن احلواجز،
ال �ت ��ي �أق ��ام� �ه ��ا ن � ��ادي اجل� � ��واد ع �ل��ى م �ي��دان��ه
اخلارجي  ،بح�ضور �أع�ضاء احت��اد الفرو�سية
امللكي وممثلي اللجنة االوملبية لال�شراف على
البطولة  ،ويف غياب اجلمهور وف��ق تعليمات
اللجنة الأومل �ب �ي��ة واحت ��اد ال�ف��رو��س�ي��ة امللكي،
حيث �أدارت مناف�سات اجلولة جلنة برئا�سة
�أحمد قري�شة الرئي�س التنفيذي لإدارة القوة
للفرو�سية ون��ادي اجل��واد العربي ،ومدير عام
ن��ادي اجل��واد العربي ومدير البطولة خ�ضر
الق�صري ،حيث قال الق�صري وثمنت ادارة نادي
اجلواد العربي ممثلة ب�شركة القوة للفرو�سية
ب��ال���ش�ك��ر اجل��زي��ل للجنة االومل �ب �ي��ة والحت ��اد
الفرو�سية امللكي االردين ولوزارة ال�شباب على
جهودهم املبذولة التى مكنت ادارة نادي اجلواد

العربي من اقامة البطولة الر�سيمة االوىل
خالله ازمة كورنا .،و�أقيمت مناف�سات اجلولة،
وفقا ل�شروط وتعليمات احتاد الفرو�سية امللكي
الأردين ،املتعلقة مبزاولة البطوالت الوطنية
للفرو�سية ،وكان 166م�شاركة لفار�س وفار�سة
�شاركوا بالبطولة من مراكر العريان فور�ست
هيل وال�صيفي و�صهيل اخل�ي��ل وا�سطبالت

كيايل وفر�سان النادي.
ويف اخل �ت��ام مت ت�ت��وي��ج ال�ف��ر��س��ان �أ��ص�ح��اب
املراكز الأوىل عل النحو التايل:
– ف�ئ��ة ب ��إرت �ف��اع ح��واج��ز � 135-130سم،
الأول��:س�ت�ف�ين يعقوب على اجل��واد (اك�سرتا
ت���ش��اك��و) وب��زم��ن 61 :27ث ،ال �ث��اين :حمزة
ال�ك���س��واين ع�ل��ى اجل� ��واد (ه��اب�ي�ن����س) وب��زم��ن

 63 :80ث ،الثالث :ن�صوح كيايل على اجلواد
(اك�س فاكتور) وبزمن  ،64 :59الرابع:رامي
�شاهني على اجل��واد (ك��ام�بردج) وبزمن :31
77ث ،اخل��ام ����س :ع�م��ر ح���س��ون ع�ل��ى اجل ��واد
(نيكوتني) وبزمن  60 :99ث واربعة اخطاء،
ال�ساد�س:حممد املومني على اجل��واد (هوت
�شوت) وبزمن  73 :48ث واربعة اخطاء.
فئة � 120سم ،الأول� :ستفني يعقوب على
اجل��واد (اك�سرتا ت�شاكو)يو�سف البكري على
اجلواد (امي�شورا زد) وبزمن  ،56:51الثاين:
يو�سف ال�ب�ك��ري على اجل ��واد (ام�ي���ش��ورا زد)
وب��زم��ن  ،56 :80ال �ث��ال��ث :ب���ش��ر ك �ي��ايل على
اجلواد (كادن�س) وبزمن  ،69 :08الرابع :علي
ابو حمور على اجلواد (كونرتاو) وبزمن :97
55ث وارب�ع��ة اخ �ط��اء ،.اخل��ام����س :حممد ابو
خمور على اجلواد (كالور�س) وبزمن67 :92ث
واربعة اخطاء ،.ال�ساد�س :ليان املومني على
اجل��واد (كا�سنجر) وبزمن  68 :03ث واربعة
اخطاء

اجتماع تنفيذية االتحاد العربي للصحافة الرياضية
االنباط – عمان

ت�ع�ق��د ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة لل��إحت��اد ال�ع��رب��ي
لل�صحافة الريا�ضية جل�ستها الثانية عن طريق
االت�صال املرئي عن بعد عرب تطبيق زووم وذلك
يف ال���س��اع��ة ال��راب �ع��ة م��ن م���س��اء ال �ي��وم الإث �ن�ين
بتوقيت ال�سعودية برئا�سة الزميل حممد جميل
عبد ال�ق��ادر – رئي�س االحت��اد وح���ض��ور ال�سادة
�أع�ضاء اللجنة التنفيذية و�ستبحث اللجنة يف
اجتماعها ع��دة مو�ضوعات مدرجة على جدول
الأع � �م ��ال ل �ع��ل �أب ��رزه ��ا ح �� �س��ب ال��زم �ي��ل ع��وين
فريج الأم�ين العام ل�ل�إحت��اد الناطق االعالمي
امل �� �ص ��ادق ��ة ع �ل ��ى حم �� �ض��ر اج� �ت� �م ��اع اجل �م �ع �ي��ة
العمومية ل�ل�إحت��اد وال��ذي عقد يف عمان نهاية
�شهر ني�سان لعام  2019وكذلك االجتماع الأول

للجنة التنفيذية وال�ت�ق��ري��ر امل��ايل ع��ن الفرتة
ال�سابقة �إىل جانب بحث خطة ن�شاطات االحتاد
لل�سنة احلالية وما قام به من ن�شاطات متعددة
منها توقيع اتفاقية التعاون املهمة مع االحتاد
ال�ع��رب��ي ل�ك��رة ال�ق��دم وال�ب�ح��ث يف �سبل تفعيلها
وكذلك االتفاقية املوقعة مع االحتاد الإفريقي
ل �ك��رة ال �ق��دم وم ��ن امل�ن�ت�ظ��ر �أن ت�ط�ل��ق ال�ل�ج�ن��ة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة خ�ل�ال االج �ت �م��اع م �� �ش��روع م�ي�ث��اق
ال�شرف اخلا�ص بالعاملني ب��الإع�لام الريا�ضي
بالنظر لأهمية هذا امليثاق يف و�ضع ا�سرتاتيجية
تتنا�سب واحتياجات املرحلة القادمة من عمل
االع�ل�ام الريا�ضي العربي .و�سي�ستمع �أع�ضاء
اللجنة التنفيذية ل�ل�إق�تراح��ات والأف�ك��ار التي
م��ن امل�ق��رر �أن يطرحها ال���س��ادة �أع���ض��اء اللجنة
التنفيذية خالل الإجتماع .
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قائمة النخبة الندية السلة تصدر اليوم

االنباط – عمان

م��ن امل �ق��رر �أن ت �� �ص��در ال�ل�ج�ن��ة امل ��ؤق �ت��ه
الحت� ��اد ك ��رة ال���س�ل��ة ال �ي��وم االث �ن�ي�ن ق��ائ�م��ة
النخبة لأندية املمتاز للمو�سم 2021-2020
بكرة ال�سلة ،وبح�سب م�صادر مطلعة ف��إن
ق��ائ�م��ة النخبة ال�ت��ي مت �إع��داده��ا م��ن قبل
اللجنةامل�ؤقته ج��اءت كالتايل :القائمة A
حم �م��ود ع��اب��دي��ن -م�ت�ري ب��و� �ش��ة -ن���ض��ال
ال�شريف -مالك كنعان-فخري ال�سيوري-
مو�سى الزعبي
ال �ق��ائ �م��ة  Bي��و� �س��ف اب ��و وزن � ��ة -حممد
�شاهر� -أحمد اعبيد -مو�سى مطلق -يو�سف
العواملة -خالد �أبو عبود

ال �ق��ائ �م��ة  Cم��و� �س��ى ال �ع��و� �ض��ي� -أح �م��د
حمار�شة� -أ��ش��رف الهندي -ي��زن الطويل-
زيد عبا�س� -إبراهيم حماتي
ال �ق��ائ �م��ة  Dحم �م��د ح �� �س��ون��ة -خ �ل��دون
�أبو رقية -ه�شام الزيتاوي -ابراهيم ب�سام-
غازي ال�صالح -يو�سف �شتات
القائمة  Eفادي ابراهيم� -سامي بزيع-
ام�ي�ن اب ��و ح��وا���س -زي ��ن ال �ن �ج��داوي -فهد
ترجلي -كيدان النجداوي �إىل ذلك ك�شفت
امل�صادر عن توجه اللجنة لرفع قيمة جائزة
بطل املو�سم اجلديد ل� 100ألف دينار �أردين،
يف الوقت ال��ذي �ستتجه به اللجنة لتقدمي
مبلغ � 40أل ��ف دي �ن��ار ل�ك��ل ن ��ادي م��ن �أن��دي��ة
املمتاز نظري امل�شاركة يف املو�سم اجلديد.

جوارديوال يخشى مواجهة الريال

مدريد – وكاالت

�شدد الإ�سباين بيب جوارديوال ،املدير
ال�ف�ن��ي مل��ان���ش���س�تر ��س�ي�ت��ي ،ع�ل��ى �صعوبة
مواجهة ريال مدريد ،ب�إياب ثمن نهائي
دوري �أب�ط��ال �أوروب� ��ا .وق��ال ج��واردي��وال،
خ �ل��ال ت �� �ص��ري �ح��ات ن �ق �ل �ت �ه��ا ��ص�ح�ي�ف��ة
“ماركا” الإ�سبانية�“ :إذا مل يكن لدى
الالعبني اجل��وع� ،سنواجه م�شكلة �ضد
ري��ال م��دري��د ،مبعنى �أن�ن��ا ل��ن نت�أهل”.
و�أ� �ض��اف�“ :إنهم يعرفون ري��ال م��دري��د،
وي �ع��رف��ون ك��ل م��ا ل��دي�ه��م م��ن ك �ف��اءة يف
جميع املراكز” .وت��اب��ع“ :العبو فريقي
ك��ان��وا يجل�سون مل�شاهدة نهائيات دوري
الأب�ط��ال التي ك��ان يلعبها ري��ال مدريد،

ويعرفون ه��ذا الفريق ،لذلك لي�س من
ال���ض��روري �أن �أخ�بره��م ب�شيء خا�ص”.
و�أردف ج ��واردي ��وال�“ :سنتحدث قليال
ع�م��ا �سنفعله يف امل� �ب ��اراة ،ل�ك��ن ال ��ش��يء
مميز م�ق��ارن��ة مب��ا قمنا ب��ه ه��ذا املو�سم،
ل��ذل��ك ف� ��إن التكتيكات ل��ن ت�ساعد على
ال�ف��وز ب��امل �ب��اراة�� ،س��واء التكتيكات �أو �أي
�شيء خا�ص ،بل الطاقة امل��وج��ودة داخل
ك��ل العب” .واخ �ت �ت��م“ :هذا ال �ن��وع من
امل�ب��اري��ات اخل��ا��ص��ة ،ت��وج��د رغ�ب��ة م��ن كل
العب يف الفريق ملحاولة الفوز” .يُذكر
�أن لقاء الإي��اب من امل ُ�ق��رر �إقامته ي��وم 7
�أغ�سط�س�/آب املقبل ،حيث انتهت مواجهة
الذهاب يف “�سانتياجو برنابيو” بخ�سارة
املريجني (.)1-2

النجم خلفان ضيف جلسات الجيل المبهر

الدوحة – خا�ص

ت�ست�ضيف جل�سات اجليل املبهر املبا�شرة
هذا الأ�سبوع جنم الكرة القطرية والعب
النادي العربي الريا�ضي ال�سابق �إبراهيم
خلفان يف حديث خا�ص عن �أبرز حمطات
م���س�يرت��ه ال�لام�ع��ة يف ع��امل ك��رة ال �ق��دم،
وذل� ��ك ع�ب�ر ح �� �س��اب @GA4good
على �إن�ستغرام يوم الأربعاء عند الرابعة
م �� �س��ا ًء ب �ت��وق �ي��ت ال� ��دوح� ��ة .و��س�ي�ت�ط��رق
ال ريا�ضياً
خلفان ،الذي يعمل حالياً حمل ً
مب�ج�م��وع��ة ق �ن��وات “بي �إن �سبورت�س”
و�سفرياً للجنة العليا للم�شاريع والإرث،
�إىل ع��دد من املحطات الهامة مب�سريته
االح�ت�راف �ي��ة وم ��ن ب�ي�ن�ه��ا م���ش��ارك�ت��ه مع
امل �ن �ت �خ��ب ال� �ق� �ط ��ري يف �أومل � �ب � �ي ��اد ل��و���س
�أجنلو�س يف عام  .1984ويف متام اخلام�سة
م�ساءً ،وعقب انتهاء اجلل�سة الأوىل مع
النجم �إبراهيم خلفان ،تطل العبة كرة
القدم ناديا ندمي على اجلماهري مبا�شرة
عرب ح�ساب @ GA4goodللحديث
عن رحلتها املبهرة يف ريا�ضة ك��رة القدم

ب��داي��ة م��ن م�سقط ر�أ��س�ه��ا يف �أفغان�ستان
وح�ت��ى اح�تراف�ه��ا ك��رة ال �ق��دم يف �أوروب� ��ا.
و��س�ت�ت�ن��اول ن ��دمي ،ال �ت��ي ت�ل�ع��ب يف مركز
اجلناح بنادي باري�س �سان جريمان ،عدداً
من املو�ضوعات الهامة على ر�أ�سها ق�ضية
امل �� �س��اواة ب�ين اجل�ن���س�ين ،وال �ت��ي ت�ع��د من
القيم الرئي�سية لربنامج اجليل املبهر،
م�سلطة ال�ضوء على رحلتها منذ جلوئها
للدمنارك يف الثانية ع�شرة من عمرها.
وتعليقاً على تنظيم جل�سات هذا الأ�سبوع،
ق��ال ال�سيد نا�صر اخل ��وري ،م��دي��ر �إدارة
ال�برام��ج يف اجل�ي��ل املبهر�“ :إننا �سعداء
با�ست�ضافة �أ�سطورة كرة القدم القطرية
�إبراهيم خلفان واال�ستماع حلديثه ال�شيق
ع��ن م�سريته و�إجن ��ازات ��ه يف ��ش�ه��ادة حية
ع�ل��ى ت��اري��خ ك��رة ال �ق��دم يف دول ��ة قطر”.
ورح��ب اخل ��وري ك��ذل��ك باللقاء املرتقب
مع الالعبة ناديا ن��دمي ،وق��ال“ :نتطلع
كذلك للحديث مع ناديا ندمي واال�ستماع
لق�صة حياتها امللهمة و�آرائها حول ق�ضية
امل�ساواة بني اجلن�سني يف عامل كرة القدم
واملجتمع ب�صفة عامة”.
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القول الفصل

مسبار االمل يهتدي في طريقه الى المريخ باالعتماد على اآلية
الكريمة «وعالمات وبالنجم هم يهتدون»
االنباط -عماد جماهد

ت�سافر امل�سابر وامل��رك�ب��ات الف�ضائية يف
ال�ف���ض��اء اخل��ارج��ي �ضمن م���س��ارات وط��رق
حم��ددة يقررها مهند�س الف�ضاء امل�س�ؤول
ع��ن ت�صميم خ�ط��ة ال���س�ف��ر ن�ح��و ال�ق�م��ر �أو
ال�ك��وك��ب املق�صود يف املجموعة ال�شم�سية،
وذل � ��ك ب� �ن ��اء ع �ل��ى م� �ك ��ان وج � ��ود ال �ك��وك��ب
ال�سيار يف الف�ضاء ن�سبة اىل موقع الأر�ض
وال�شم�س.
ول �ك��ن ال �� �س ��ؤال ه��و ك�ي��ف ي �ع��رف امل�سبار
طريقه يف الف�ضاء حيث ال طريق معني يف
ال�سماء؟
احلقيقة �أن م�سبار الأم��ل م��زود بجهاز
حت ��دي ��د امل ��وق ��ع ب��وا� �س �ط��ة ال� �ن� �ج ��وم ،وم��ن
خ�ل�ال �ه��ا مي �ك �ن��ه حت ��دي ��د م��وق �ع��ه وامل �� �س��ار
ال ��ذي ي�سلكه ن�ح��و امل��ري��خ ،ف�ج�ه��از حتديد
املوقع مربمج فيه �صورة حقيقية للنجوم
وال �ب��روج ال���س�م��اوي��ة امل ��وج ��ودة يف ال���س�م��اء
واملحيطة بالطريق الذي ي�سلكه يف الف�ضاء
منذ حلظة اخلروج من مداره حول الأر�ض
وحتى و�صوله الكوكب الأحمر.
ال �ط��ري �ق��ة ال �ت��ي اع �ت �م��د ع �ل �ي �ه��ا جم����س
الأم � ��ل يف حت��دي��د امل �� �س��ار يف ط��ري �ق��ة م��ن
خ�لال االه�ت��داء بالنجوم ،تذكرنا بالعرب
منذ القدم الذين اعتمدوا عليها كثريا يف
ال�صحراء لتحديد اجت��اه �سفرهم حيث ال
يوجد دليل يهديهم �إىل االجت��اه املطلوب
�سوى النجوم �سواء كانوا يف الرب �أو البحر،
ح�ي��ث �أن �أي دل�ي��ل يف ال���ص�ح��راء �ستخفيه

ال ��ري ��اح والأت� ��رب� ��ة ،ك �م��ا ي���س�ت�ح�ي��ل حت��دي��د
عالمة يف البحار واملحيطات� ،سوى جنوم
ال �� �س �م��اء ال �ت��ي مي �ك��ن م��ن خ�لال �ه��ا حت��دي��د
الأم��اك��ن واجل�ه��ات الأرب�ع��ة الرئي�سية مثل
ال�شمال واجلنوب وال�شرق والغرب ،لذلك
فان معرفة �أ�سماء النجوم ومواقعها كانت
�أ�سا�سية لكل �إن�سان تلك الع�صور ،حتى �أن
الغلمان مب�ج��رد بلوغهم وعملهم يف رعي
الأغ �ن��ام ك��ان��وا ي�ع�ل�م��ون�ه��م م��واق��ع ال�ن�ج��وم
و�صورها يف ال�سماء لكي يتمكنوا من العودة
�إىل بيوتهم يف ال�صحراء خوفا من ال�ضياع
والهالك.
�إن وج��ود ال�ن�ج��وم يف ال���س�م��اء مبواقعها

و�أ�شكالها و�صورها مل ت��أت �صدفة ،بل هي
م �ق��درة م��ن اهلل ع��ز وج��ل ملنفعة الإن���س��ان،
وه ��ذا م��ا ب�ي�ن��ه اهلل ت �ع��اىل يف ع��دة �آي ��ات يف
القران الكرمي ،يقول تعاىل يف الآية  97من
�سورة الأنعام (:وهو الذي جعل لكم النجوم
ل�ت�ه�ت��دوا ب�ه��ا يف ظ�ل�م��ات ال�ب�ر وال�ب�ح��ر ،قد
ف�صلنا الآيات لقوم يعلمون).
ي�ق��ول اب��ن ك�ث�ير رح�م��ه اهلل يف تف�سريه
الآي� ��ة ال �ك��رمي��ة :ق ��ال ب�ع����ض ال���س�ل��ف :من
اعتقد يف هذه النجوم غري ثالث فقد �أخطا
وكذب على اهلل �سبحانه� ،أن اهلل جعلها زينة
لل�سماء ،ورجوما لل�شياطني ،ويهتدى بها
يف ظلمات الرب والبحر.

من يسمع أنات الصحف؟
حسين الجغبير

ويف الآي��ة  16من �سورة النحل يقول عز
وج��ل( :وع�لام��ات وب��ال�ن�ج��م ه��م ي�ه�ت��دون)
يقول ابن كثري يف تف�سريها“ :وعالمات”
�أي دالئل من جبال كبار و�آكام �صغار ونحو
ذل ��ك ،ي���س�ت��دل ب�ه��ا امل �� �س��اف��رون ب ��را وب�ح��را
�إذا ��ض�ل��وا ال�ط��ري��ق .وق��ول��ه :وب��ال�ن�ج��م هم
يهتدون� ،أي يف ظالم الليل.
ال ��ذي ي �ق��ر�أ ه��ذه الآي� ��ات ال�ك��رمي��ة التي
حتمل معاين االهتداء بالنجوم ،يظن انها
ك��ان��ت ت�ط�ب��ق يف ال �� �ص �ح��راء وال �ب �ح��ار على
الأر�ض يف القرون والع�صور القدمية فقط،
و�أن��ه مل نعد نعتمد على النجوم ومواقعها
يف ال���س�م��اء لتحديد امل��وق��ع وم �ك��ان ال�سفر
بعد التطور العلمي وتكنولوجيا الف�ضاء
يف ال ��وق ��ت احل � ��ايل ح �ي��ث �أج� �ه ��زة حت��دي��د
املوقع اجلغرايف والبو�صالت املغناطي�سية،
والطرق املعبدة والتي تهدي امل�سافر بدقة
اىل مكان ال�سفر املق�صود.
�إن �سفر املركبات الف�ضائية يف الف�ضاء
الوا�سع ال ميكن �أن يتم دون العودة للنجوم
ومواقعها يف ال�سماء ،وهذا يعني �أن االهتداء
بالنجوم كما ورد يف الآي��ة الكرمية ينطبق
على كل الع�صور بغ�ض النظر عن امل�ستوى
ال�ع�ل�م��ي وال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ال ��ذي و� �ص��ل �إل�ي��ه
الب�شر ،فامل�سافر على اجلمال يف ال�صحراء
الوا�سعة كان يعتمد على النجوم ،وامل�سبار
امل�سافر �إىل الكواكب ال�سيارة يهتدي كذلك
ع �ل��ى ال �ن �ج��وم ،وه� ��ذا دل �ي��ل اع� �ج ��ازي على
معاين هذه الآية الكرمية التي تنطبق على
كل الع�صور والأزمان!!!

برنامج ندوات معرض ميليبول قطر 2020
االنباط-قطر

امل�ع��ر���ض ال ��دويل ال��رائ��د مب�ج��ال الأم ��ن ال��داخ�ل��ي وال��دف��اع
املدين على م�ستوى ال�شرق الأو�سط ،عن برنامج ندواته لعام
 .2020و�سيقدّم املعر�ض الذي يعود �إىل الدوحة يف �أكتوبر املقبل
ع ��دداً م��ن ال �ن��دوات ع�ل��ى م��دار ث�لاث��ة �أي ��ام� ،سيناق�ش خاللها
�صناع القرار وخ�براء الأم��ن اال�سرتاتيجيات الرئي�سية لعامل
�أكرث �أماناً يف مرحلة ما بعد كوفيد 19-وغري ذلك من الآفاق
امل�ستقبلية الأخرى.
و�ستجري الندوات التي ت�ستم ّر ٌ
كل منها ل�ساعتني يف �إطار
ال��دورة الـ  13من املعر�ض املزمع عقده من � 26إىل � 28أكتوبر
فيمركز الدوحة للمعار�ض وامل�ؤمترات.
وم��ن املقرر �أن تنعقد الندوة الأوىل بعد ظهر ي��وم االثنني
� 26أك �ت��وب��ر ب �ع �ن��وان ال�ت���ص�م�ي��م الآم� � ��ن :الأم � ��ن ال �� �س �ي�براين
والتكنولوجيا اجل��دي��دة؛ والتي �ستتناولتكنولوجيا املقايي�س
احل�ي��وي��ة والأمت �ت��ة .يف ح�ين حتمل ن��دوة ال�ث�لاث��اء � 27أكتوبر
عنوان �أمن الفعاليات الكربى ،و�سرتكز اجلل�سة املنعقدة بعد
ال�ظ�ه��ر م��ن نف�س ال�ي��وم ع�ل��ى م��و��ض��وع �إدارة الأزم ��ات والأم��ن
ال�صحي :تقييم الو�ضع يف مرحلة ما بعد كوفيد .19-وينتهي
ال�برن��ام��ج ي ��وم الأرب� �ع ��اء � 28أك �ت��وب��ر م��ع ج�ل���س��ة حت��ت ع�ن��وان
مكافحة احلرائق :نظام الأمن والطوارئ.
وبهذه املنا�سبة ،قال ال�سيد يان جونوت ،الرئي�س التنفيذي
ل�ـ �سيفيبول� ،شركة اال�ست�شارات واخل��دم��ات ل��وزارة الداخلية
الفرن�سية ،ورئ�ي����س ف�ع��ال�ي��ات ميليبول« :مت تنظيم ال�ن��دوات
لتمكني قطاعي الأم��ن ال��داخ�ل��ي وال��دف��اع امل��دين م��ن التعاون
مل �أك�ث�ر �أم��ان �اً ،وذل��ك
م�ع�اً ل��و��ض��ع ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات ج��دي��دة ل �ع��ا ٍ
يف ظل ال��درو���س املُ�ستفادة من جائحة كوفيد .19-ونتوقع �أن
ت�ؤثر معظم نتائج الربنامج على هذين القطاعني ب�شكل كبري
يف جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل.ومب��ا �أن معر�ض ميليبول قطر 2020
�سيكون �أول فعالية م��ن نوعها يف ال�ق�ط��اع يتم تنظيمها بعد
تف�شي جائحة ك��وف�ي��د ،19-ف�إننا نتوقع عقد بع�ض النقا�شات
الب ّناءة لتقدمي تو�صيات حول العمليات والإج��راءات املبتكرة،
م��ن �أج��ل التعامل م��ع ح��االت ال �ط��وارئ العاملية يف امل�ستقبل.
و�سيكون لندوة �أمن الفعاليات الكربى �أهمية خا�صة بالن�سبة
لدولة قطر ،التي ت�ستع ّد ال�ست�ضافة بطولة ك�أ�س العامل لكرة
�رج��ح �أن ت�ست�ضيف ال�ع��ام املقبل بطولة
ال�ق��دم  ،2022وم��ن امل� ّ
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األطفال وتناول السكريات ..كيف
فند العلم «الخرافة»؟
االنباط-وكاالت

املنتخبات العربية».
وقد جنح معر�ض ميليبول قطر با�ستقطاب نخبة اجلهات
ال�ع��ار��ض��ة م��ن خم�ت�ل��ف �أن �ح��اء ال ��دول اال��س�ك�ن��دن��اف�ي��ة و�أوروب� ��ا
واململكة املتحدة وال��والي��ات املتحدة الأمريكية ومناطق �شرق
املتو�سط وال�شرق الأو��س��ط وال�شرق الأق���ص��ى .وت�شمل قائمة
اجل�ه��ات ال�ع��ار��ض��ة �أ��س�م��ا ًء ب ��ارزة م��ن ق�ط��اع��ي الأم ��ن ال��داخ�ل��ي
وال��دف��اع امل ��دين واملتخ�ص�صة يف جم ��االت امل �ع��دات والأن�ظ�م��ة
واملنتجات واخلدمات اال�ست�شارية.
وت�ضم قائمة اجلهات العار�ضة التي �أكدت م�شاركتها موردي
امل�ن�ت�ج��ات والأن �ظ �م��ة ال�ه�ن��د��س�ي��ة اخل��ا��ص��ة مب�ك��اف�ح��ة احل��رائ��ق
وحماية البنى التحتية؛ وا�ست�شاريي اخلدمات والتدريب على
�إج ��راءات ال�سالمة؛ وم�ص ّنعي �أنظمة �إدارة الدخولوم�ص ّنعي
�أنظمة امل�صادقة والأمن الإلكرتوين؛ وا�ست�شاريني متخ�ص�صني
مب �ج��ال ت�ق�ي�ي��م امل �خ��اط��ر و�إدارة الأزم � ��ات؛ وم� ��وردي الأل �ي��اف
وامل�ن�ت�ج��ات ال�ن���س�ي�ج�ي��ة؛ وم�ن�ت�ج��ي �أج �ه��زة ال�ق�ي��ا���س والتحليل

وال�ت�ن�ق��ل وال �ك �ه��روب �� �ص��ري��ات؛ و� �ش��رك��ات االت �� �ص��االت و�أن�ظ�م��ة
الإر�سال� ،إىل جانب موردي الأ�سلحة والذخائر.
و� �س � ُي �ع �ق��د امل �ع��ر���ض ال �ف��ري��د م ��ن ن ��وع ��ه يف ال �ق �ط��اع حت��ت
ال��رع��اي��ةال�ك��رمي��ة ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ مت�ي��م ب��ن ح�م��د �آل
ثاين �أم�ير دول��ة قطر ،وبا�ست�ضافة وزارة الداخلية القطرية،
وب��ال�ت�ع��اون م��ع �شركة كوميك�سبوزيوم الفرن�سية املتخ�ص�صة
بتنظيم ال�ف�ع��ال�ي��ات ال��دول �ي��ة مم� ِث�ل� ًة ع��ن ائ �ت�لاف ج��ي �آي �إي
م�ي�ل�ي�ب��ول ب�ق�ي��ادة ��س�ي�ف�ي�ب��ول�� ،ش��رك��ة اال��س�ت���ش��ارات واخل��دم��ات
لوزارة الداخلية الفرن�سية.كما �سيحل وزير الداخلية الفرن�سي
�ضيف �شرف على املعر�ض.
ومن املتوقع �أن ي�ستقبل معر�ض ميليبول قطر � 2020أكرث
من  200جهة عار�ضة وحوايل  8000زائر.وتتاح من�صة الت�سجيل
الإلكرتونية للمعر�ض حالياً �أم��ام اجل�ه��ات العار�ضة وال��زوار
م��ن املتخ�ص�صني يف ال�ق�ط��اع جم��ان�اً ع�بر امل��وق��ع الإل �ك�تروين:
.www.milipolqatar.com

بعد تصنيع لقاح كورونا ..عقبة جديدة في الحرب على الوباء
االنباط-وكاالت

�أعلنت �شركات �شحن الب�ضائع املختلفة،
�أنها “غري مهيئة” ل�شحن لقاح فريو�س
كورونا امل�ستجد ،حال و�صوله من �صانعي
الأدوية� ،إىل مليارات الب�شر حول العامل.
وت ��واج ��ه � �ش��رك��ات ال �� �ش �ح��ن ،م���ش�ك�لات
ترتاوح من حمدودية �سعة �سفن وطائرات
ال���ش�ح��ن� ،إىل ع ��دم و� �ض��وح ال ��ر�ؤي ��ة ح��ول
موعد و�صول اللقاح.
كما يكافح العاملون يف جم��ال ال�شحن
منذ �سنوات للحد من التعامالت الورقية
امل��ره�ق��ة ،وحت��دي��ث التكنولوجيا القدمية
التي يعتمد عليها الن�شاط ،والتي �ستبطئ
حماولة نقل قوارير اللقاح.
وتواجه جهود التو�صل �إىل لقاح لوباء
“كوفيد ”19-ال �ك �ث�ير م ��ن ال �ع��راق �ي��ل،
ف�م�ه�م��ة ال�ت��و��ص��ل �إىل ل �ق��اح �آم ��ن يف وق��ت
�ضيق يعد �أمرا �صعبا ،كما �أن مهمة توزيعه
يف ج�م�ي��ع �أن �ح��اء ال �ع��امل لي�ست ��س�ه�ل��ة� ،إذ

�أن البنية التحتية ال�ت��ي ت��دع��م االقت�صاد
ال�ع��امل��ي تتقل�ص م��ن �أج��ل انكما�ش طويل
الأم ��د ،بينما حت�ت��اج ��ش��رك��ات الأدوي ��ة �إىل
التو�سع لإط�لاق “املنتج الأك�ثر �أهمية يف
التاريخ احلديث».
وق ��ال امل��دي��ر ب ��إح��دى ��ش��رك��ات ال�شحن
اجلوي الأمريكية ،نيل جونز ،خالل ندوة
ع�بر الإن�ترن��ت ه��ذا الأ��س�ب��وع م��ع مديرين
تنفيذيني �آخ��ري��ن“ :ل�سنا م�ستعدين”،
وفق ما ذكرت وكالة “بلومبريغ” للأنباء.
و�أ�� �ض ��اف“ :لنكن � �ص��ادق�ين ه �ن��ا ،ف ��إن
��س�لا��س��ل ت��وري��د ال�ل�ق��اح �أك�ث�ر ت�ع�ق�ي��دا من
�سل�سلة توريد معدات الوقاية ال�شخ�صية
(م�ث��ل ال�ك�م��ام��ات وال �ق �ف��ازات) ..ال ُت��دم��ر
م�ع��دات ال��وق��اي��ة ال�شخ�صية �إذا مت تركها
على م��درج املطار لب�ضعة �أي��ام� ،أم��ا اللقاح
ف�سوف ُيدمر».
بدوره ،قدر م�ؤخراً رئي�س ق�سم الأدوية
يف � �ش��رك��ة � �ش �ح��ن ج� ��وي ،ي��دع��ى ج��ول �ي��ان
�سات�ش� ،إن طائرة �شحن واح��دة من طراز
“بوينغ  ”777ميكنها حمل مليون جرعة
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�إذا ما �أردنا �أن نحمل التفا�ؤل يف قلوبنا بد ًال من تقييم العقل للحال الذي
و�صلت �إليه ال�صحف الورقية ،ف�إن حياتها تقارب على االنتهاء ،مع ال�صعوبات
والتحديات التي تواجه م�سريتها التي امتدت �إىل ع�شرات الأع��وام ،وحملت
خاللها ر�سالة الوطن والإن�سان الأردين.
ق�ب��ل ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ،ك��ان��ت ه��ذه ال���ص�ح��ف تعي�ش م��رح�ل��ة اح�ت���ض��ار ج��راء
ت��راج��ع ح�ج��م الإع�ل�ان ال�ت�ج��اري ،واع�ت�م��اده��ا ال�ك�ل��ي ع�ل��ى الإع�ل�ان الق�ضائي
ونظريه احلكومي� ،إىل جانب تراجع حجم اال�شرتاكات ال�سنوية يف م�ؤ�س�سات
الدولة ولدى الأفراد ،ب�سبب التوجه العام الذي �أ�صاب الأردنيني والب�شرية يف
العامل نحو التكنولوجيا ممثلة مبواقع التوا�صل االجتماعي التي ا�ستحوذت
ب�شكل �شبه كلي على الإعالن.
ومع الفايرو�س الذي �أ�صاب الأردن والعامل �أجمع والقرار احلكومي بوقف
�إ��ص��دار ال�صحف الورقية جتنباً لنقل ال�ع��دوى ،زادت الأزم��ة نظراً لدميومة
الإنفاق من رواتب �صحفيني و�إداريني وكلف ت�شغيل ،مع و�صول الإيرادات �إىل
ال�صفر ،ما يعني الت�سريع يف عملية وفاتها ،بل حقنها ب�إبرة حكومية ل ُتوقِف
نب�ض قلبها.
و�إىل جانب هذا الرتاجع الطبيعي لأهمية ال�صحف الورقية ،التي تتميز
دون غريها مب�ستوى �إعالمي مهني يتوخى الدقة يف نقل املعلومة وحتليلها
وتف�سريها ،ف��إنّ ق��درة هذه امل�ؤ�س�سات على التناف�س باتت يف حدودها الدنيا،
نظراً النح�صار تدفق املعلومات يف نوافذ �إعالمية حم��ددة على ح�ساب باقي
امل�ؤ�س�سات ،ما يعني م�ساهمة حكومية حقيقية يف جتفيف منابع املعرفة التي
من املفرت�ض �أن تقدم للقارئ.
كما �أن مطالب �إدارات ال�صحف اليومية من احلكومة تذهب يف مهب الريح،
خ�صو�صاً فيما يتعلق بامل�ساهمة يف خف�ض كلف الت�شغيل م��ن ك�ه��رب��اء وم��اء
بالتوازي مع خف�ض ن�سب ال�ضريبة على ال��ورق واحل�بر ،حيث ت�صم الدولة
اذانها �أمام �أنات ال�صحف ب�شكل غري مقبول ولي�س مفهوم على الإطالق.
اليوم الدولة غري قادرة على فهم �أهمية امل�ؤ�س�سات ال�صحفية اليومية ،وال
دورها ،وال حتمية وجودها ،بل على العك�س متاماً فهي ت�شارك يف تفريغ �ساحة
الإعالم ل�صالح رواد مواقع التوا�صل االجتماعي ليتناقلوا �أخباراً غري دقيقة،
ويتفننوا يف التحليل وب��ث اال�شاعة واغتيال ال�شخ�صية ،والإ��س��اءة للمواطن
والوطن ،واحلاالت يف هذا االطار عديدة وم�شهودة وال ميكن �إنكارها ،خ�صو�صاً
وقد و�صف جاللة امللك هذه احلالة يف �إحدى مقاالته ب�أ ّنها "فو�ضى".
ال�صحف اليومية على مفرتق طرق خطري ج��داً ،وعملية البقاء حمفوفة
باملخاطر ،واحلكومة التي تطلق على نف�سها ب�أ ّنها حكومة النه�ضة ،ال ترى
�سوى تويرت والفي�س بوك وم�ؤ�س�سة �إعالمية واحدة نحرتمها ونقدرها تقوم
بنقل الأخبار.
الو�سط ال�صحفي مطالب بالتحرك حلماية م�ؤ�س�ساته من تغول احلكومة
عليها ،و�أن يعمل على بث الروح من جديد يف نقابته التي ت�آكلت �آخر �سنوات،
لت�صل للحكومة ر�سالة قوية مفادها عدم ال�سماح لها ب�أن تقتل هذه امل�ؤ�س�سات
بكل ه��ذه ال�سهولة والب�ساطة .على ال�صحفيني �أن ال يخذلوا �أنف�سهم �أب��داً
وي�ست�سلموا �أمام املخطط القائم على قتل ال�صحف اليومية رغم كل ما قدمته
من عمرها وتاريخها من مواقف وطنية مف�صلية .فهل ت�ستفيق الدولة من
غيبوبتها؟!

ف��ردي��ة م��ن ال �ل �ق��اح ،مم��ا ي�ع�ن��ي �أن �شحن
جرعة م��زدوج��ة م��ن اللقاح لن�صف �سكان
ال� �ع ��امل ي �ت �ط �ل��ب ح � ��وايل � 8آالف ط��ائ��رة
�شحن.
م���ش�ك�ل��ة �أخ� � ��رى ت �ت �ع �ل��ق ب��ال �� �ش �ح��ن ه��ي
ال �ت�بري��د ،ف�ق��د ق��ال م���س��ؤول��و ال���ص�ح��ة �إن
اللقاح املنتظر �سيحتاج على الأرج ��ح �إىل
احلفاظ عليه يف درجة حرارة ترتاوح من 2
�إىل  8درجات مئوية طوال عملية ال�شحن،
ولذلك قد يتطلب ال�شحن بع�ض تقنيات
ال�ت�بري��د الأك�ث�ر ت�ق��دم��ا ،حتى ال يتعر�ض
اللقاح لأي عوامل قد ت�ؤدي لإف�ساده.
� �س ��ؤال �آخ ��ر ي �ط��رح ن�ف���س��ه ف�ي�م��ا يتعلق
بنقل اللقاح ،وهو كيفية �إي�صاله من خالل
عملية ن�ق��ل دق�ي�ق��ة وم�ك�ل�ف��ة� ،إىل املناطق
النائية والفقرية ،حيث ُت�ستخدم الطائرات
من دون طيار الآن لتوزيع الأدوية.
وال ت ��زال الإج ��اب ��ة ع �ل��ى ذل ��ك ال �� �س ��ؤال
غري وا�ضحة ،ل��ذا ف��إن العاملني يف جمال
ال�شحن يدركون �أنهم بحاجة �إىل التفكري
والتنظيم اجليد لذلك؛ لكنهم ينتظرون

الإ�� � �ش � ��ارة ب ��و� �ص ��ول ال �ل �ق ��اح م ��ن � �ش��رك��ات
الأدوية.
ووف�ق��ا لـمنظمة ال�صحة ال�ع��امل�ي��ة ،ف��إن
هناك �أكرث من  160لقاحا لفريو�س كورونا
قيد التطوير حاليا 25 ،منهم فقط و�صل
ملرحلة التجارب على الب�شر.
ورغ��م �صفقات ت�صنيع اللقاح التي يتم
�إبرامها هذه الأي��ام ،يتوقع كبار العاملني
مب �ج��ال ال�� �ص�ي��دل��ة �أن ال �ت��وزي��ع �سي�شكل
التحدي الأكرب للجميع ،ولي�س الت�صنيع.
وق� � ��ال ال ��رئ �ي �� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �� �ش��رك��ة
“مريك” لإنتاج وت�صنيع الأدوية ،كينيث
ف��راي��زر“ :كثريا م��ا ي�ت�ح��دث ال�ن��ا���س عن
ال �ل �غ��ز ال�ع�ل�م��ي امل�ت�م�ث��ل يف ال �ت �ق��دم ب�ل�ق��اح
ن ��اج ��ح ..يف ب�ع����ض ال �ن��واح��ي ،رمب ��ا ت�ك��ون
امل�شكلة الأ�صعب هي التوزيع».
وتابع“ :ال �أحد منا يف �أمان حتى ي�صبح
ج�م�ي�ع�ن��ا ب� ��أم ��ان ،ل��ذل��ك ي �ج��ب �أن ُي�ع�ط��ى
ال�ل�ق��اح للب�شرية على ن�ط��اق وا� �س��ع .نحن
بحاجة �إىل لقاح ميكننا �صنعه وتوزيعه يف
�أنحاء العامل».
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يعتقد كثري من الآب��اء والأم�ه��ات �أن
تناول �أطفالهم لل�سكريات ،خ�صو�صا يف
�ساعات امل�ساء ،يزيد من فرط ن�شاطهم،
الأمر الذي يربك نظام حياتهم اليومي
وي�ج�ع�ل�ه��م م���س�ت�ي�ق�ظ�ين ل �ي�لا ل���س��اع��ات
�أطول.
لكن هذا االعتقاد لي�س له �سند علمي
�أو دل�ي��ل �صحي ،بح�سب نتائج درا��س��ات
عدة �أثبتت �أن تناول الأطفال لل�سكريات
ال ي�ؤثر ب�شكل عام على ن�شاطهم ،كما �أنه
ال يعيق نومهم.
وبد�أت م�س�ألة ت�أثري ال�سكر على ن�شاط
الأطفال و�سلوكهم تثري اهتمام الباحثني
يف ت�سعينيات القرن املا�ضي ،وتبع ذلك
االه �ت �م��ام �سل�سلة م��ن ال��درا� �س��ات ،ك��ان
�أبرزها يف منت�صف هذا العقد.
ففي درا�سة ن�شرت نتائجها عام 1995
يف جملة “غاما” ،فح�صت م��ا تو�صلت
�إل �ي��ه  23جت��رب��ة ع�بر  16ورق ��ة علمية،
خل�ص امل�ؤلفون �إىل �أن “ال�سكروز ب�شكل
رئ�ي���س��ي ال ي ��ؤث��ر ع�ل��ى ��س�ل��وك الأط �ف��ال
�أو �أدائ �ه��م املعريف” ،وف�ق�م��ا ذك��ر موقع
“ميديكال نيوز توداي».
و�أ� � �ش� ��ار امل� ��ؤل� �ف ��ون �إىل اح �ت �م��ال �أن
ي���س�ت�ج�ي��ب ع ��دد حم� ��دود م��ن الأط �ف��ال
ب�شكل خمتلف لل�سكر ،لكن ب�شكل ع��ام،

�أث�ب��ت العلماء �أن��ه لي�س هناك بالت�أكيد
ت�أثري كبري لل�سكر على ن�شاط الأطفال
و�سلوكهم كما يعتقد العديد من الآباء.
والختبار ما �إذا كان الأطفال لديهم
ح�سا�سية ب�شكل خا�ص جتاه ال�سكر ،قارن
باحثون ب�ين جمموعتني م��ن الأط�ف��ال،
ا�شتملت املجموعة الأوىل على  25طفال
“طبيعيا” ت�تراوح �أعمارهم بني  3و5
��س�ن��وات ،وت��أل�ف��ت الثانية م��ن  23طفال
بني  6و� 10أع��وام ،و�صفهم �آبا�ؤهم ب�أنهم
ح�سا�سون لل�سكر.
واتبعت كل �أ�سرة  3حميات جتريبية
م��ع �أط �ف��ال �ه��م مل ��دة � 3أ� �س��اب �ي��ع .وك��ان��ت
املفاج�أة �أن الأط�ف��ال الذين مت و�صفهم
ب�أنهم ح�سا�سون لل�سكر مل تظهر عليهم
�أي ف� ��وارق ذات دالل ��ة �إح���ص��ائ�ي��ة فيما
يتعلق باملتغريات ال�سلوكية واملعرفية.
ويف عام  ،2017ظهرت درا�سة جديدة
ن�شرت نتائجها يف املجلة الدولية لعلوم
الغذاء والتغذية ،در�س خاللها الباحثون
ت�أثري ا�ستهالك ال�سكر على نوم و�سلوك
 287طفال ،ترتاوح �أعمارهم بني � 8أعوام
و 12عاما.
وخل�ص الباحثون �إىل �أن ا�ستهالك
ال���س�ك��ر مل ي�ك��ن م��رت�ب�ط��ا مب���ش�ك�لات يف
ال�سلوك �أو النوم ،رغم �أن  81باملئة منهم
ت �ن��اول��وا ك �م �ي��ات م��ن ال���س�ك��ر �أك �ث�ر من
املو�صى بها.

هل شرب الماء البارد ضار؟..
األطباء يجيبون
االنباط-وكاالت

رمب��ا �سمعت �أك�ثر من م��رة �أن��ه يجب
على الإن�سان تناول �أكرب قدر ممكن من
املاء يوميا من �أجل املحافظة على حيوية
اجل�سم ،ويف الغالب يُن�صح بتناول ما ال
يقل عن ثمانية �أك��واب من امل��اء ل�ضمان
كفاءة �أع�ضاء ج�سمك على النحو الأمثل.
ل �ك��ن ال � �� � �س � ��ؤال الأه � � ��م وف � ��ق م��وق��ع
“ميديكال ن �ي��وز توداي” :ه��ل يجب
�أن ن�شرب امل��اء ب��اردا �أم يف درج��ة ح��رارة
الغرفة؟ وما هي درجة احلرارة املنا�سبة
مل� ��اء ال �� �ش ��رب؟ وه� ��ل ي�خ�ت�ل��ف ذل� ��ك من

�شخ�ص لآخر؟
ي�ق��ول الأط �ب��اء �إن ��ش��رب امل ��اء ال�ب��ارد
مي�ك��ن �أن ي � ��ؤدي �إىل ت�ف��اق��م الأع��را���ض
ال �ن��اج �م��ة ل ��دى الأ� �ش �خ��ا���ص امل���ص��اب�ين
مبر�ض االرت�شاح ،وهي حالة ناجتة عن
تلف الأع�صاب يف �أنبوب الطعام (املريء)،
مما مينعه من ه�ضمه يف املعدة.
وميكن �أن ي�ساعد �شرب املاء ال�ساخن
يف تهدئة امل��ريء وارت�خ��اءه ،الأم��ر الذي
ي�سهل ب ��دوره اب�ت�لاع ال�ط�ع��ام على نحو
�أف�ضل ،وبالتايل ه�ضمه يف املعدة بكفاءة
�أعلى.
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