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النعيمي :لم نتنصل من تنفيذ أي من
بنود االتفاقية مع نقابة المعلمين
االنباط-عمان

�أك��د وزي��ر الرتبية والتعليم ،الدكتور
تي�سري النعيمي� ،أن احلكومة مل تتن�صل
م ��ن ت �ن �ف �ي��ذ �أي م ��ن ب� �ن ��ود االت �ف��اق �ي��ة
ال�ت��ي وقعتها م��ع نقابة املعلمني ،عقب
الإ� �ض��راب ال��ذي نفذته الأخ�ي�رة بداية
ال�ع��ام ال��درا��س��ي  ،2020/2019ومت
تنفيذ جميع ه��ذه البنود با�ستثناء بند
واحد حلاجته مل�سار ت�شريعي.
وق ��ال ال�ن�ع�ي�م��ي �إن ال � ��وزارة اع�ت�م��دت
احل� ��وار �سبيال ون�ه�ج��ا يف ت�ع��ام�ل�ه��ا مع
جمل�س النقابة املوقوفة �أعمالها خلدمة
معلمينا وطلبتنا وجمتمعنا ،من خالل
ال�ل�ق��اءات التي مت��ت م��ع املجل�س �أو من
خ�لال اجتماعات اللجنة امل�شرتكة بني
اجلانبني ،غري �أن املجل�س ا�ستمر يف نهج
الإم�لاء والرف�ض دون �أن يقدم للوزارة
�أية مقرتحات بناءة.
التفا�صيل �ص «»2
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 6إصابات غير محلية بـ «كورونا»
وتحذير من التجمعات
االنباط  -عمان
�أعلنت وزارة ال�صحة ت�سجيل  6ح��االت
غ�ي�ر حم�ل�ي��ة ب �ف�يرو���س ك��ورون��ا امل���س�ت�ج�دّ،
يف امل�م�ل�ك��ة ام ����س ال �ث�لاث��اء ل�يرت�ف��ع ال�ع��دد
الإجمايل للإ�صابات �إىل .1182
و�أ� �ش ��ار امل��وج��ز الإع�ل�ام ��ي ال �� �ص��ادر عن
رئ��ا� �س��ة ال� � ��وزراء ووزارة ال���ص�ح��ة �إىل �أن
احل � ��االت اجل ��دي ��دة ��س�ج�ل��ت ل �ق��ادم�ين من
اخل � ��ارج ،مم��ن ي�ق�ي�م��ون يف ف �ن��ادق احل�ج��ر
( 4من ال�سعود ّية ،و 1م��ن ال�ع��راق ،و 1من
بريطانيا).

ولفت �إىل ت�سجيل حالة �شفاء واحدة يف
م�ست�شفى الأمري حمزة� ،إ�ضافة �إىل �إجراء
 6364فح�صاً خمرب ّياً ،لي�صبح �إجمايل عدد
الفحو�صات التي �أج��ري��ت منذ ب��دء الوباء
وحتى الآن ( )577754فح�صاً.
وح� � ��ذرت ال� � � ��وزارة م ��ن �أيّ مم��ار� �س��ات
تخالف �إجراءات ال�سالمة العامّ ة والوقاية،
خ�صو�صاً �إقامة التج ّمعات لأكرث من ()20
�شخ�صاً؛ م�ؤكدة �أنه �سيت ّم تطبيق العقوبات
املن�صو�ص عليها.

التفا�صيل �ص «»2

 43.9مليون دينار أرباح النصف
األول للبنك اإلسالمي األردني
قبل الضريبة لعام 2020
االنباط  -عمان
�أع �ل��ن ال�ب�ن��ك الإ� �س�ل�ام��ي الأردين عن
نتائجه املالية املتحققة حتى نهاية الن�صف
الأول م��ن ال �ع��ام احل ��ايل  2020مب�صادقة
جم�ل����س �إدارة ال �ب �ن��ك ب��رئ��ا� �س��ة الأ� �س �ت��اذ/
مو�سى �شحادة رئي�س جمل�س الإدارة ،حيث

ا� �س �ت �ط��اع ال �ب �ن��ك ان ي�ح�ق��ق ن���س��ب من ��و يف
خمتلف م�ؤ�شراته املالية حمققاً ن�سبة منو
يف الأرباح بلغت حوايل  %12.3لي�صل الربح
ال�صايف قبل ال�ضريبة  43.9مليون دينار
مقابل  39.1مليون دينار للن�صف الأول من
عام .2019

التفا�صيل �ص «»6

املحلي
االربعاء

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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النعيمي :لم نتنصل من تنفيذ أي من بنود االتفاقية مع نقابة المعلمين

االنباط  -عمان
�أك���د وزي���ر ال�ترب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ،ال��دك��ت��ور تي�سري ال��ن��ع��ي��م��ي� ،أن
احل��ك��وم��ة مل تتن�صل م��ن ت��ن��ف��ي��ذ �أي م��ن ب��ن��ود االت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي
وقعتها مع نقابة املعلمني ،عقب الإ�ضراب ال��ذي نفذته الأخ�يرة
بداية العام الدرا�سي  ،2019/2020ومت تنفيذ جميع هذه البنود
با�ستثناء بند واحد حلاجته مل�سار ت�شريعي.
وق��ال النعيمي �إن ال����وزارة اع��ت��م��دت احل���وار �سبيال ونهجا يف
تعاملها م��ع جمل�س النقابة امل��وق��وف��ة �أعمالها خلدمة معلمينا
وطلبتنا وجمتمعنا ،م��ن خ�لال ال��ل��ق��اءات التي مت��ت م��ع املجل�س
�أو من خالل اجتماعات اللجنة امل�شرتكة بني اجلانبني ،غري �أن
املجل�س ا�ستمر يف نهج الإمالء والرف�ض دون �أن يقدم للوزارة �أية
مقرتحات بناءة.
وعر�ض النعيمي ،خالل �إيجاز �صحفي ام�س الثالثاء ،لبنود
االتفاقية والإج����راءات ال��ت��ي اتخذتها احلكومة وال����وزارة ب�ش�أن
جميع بنودها والبالغ عددها  15بندا.
وفيما يتعلق بالبند الأول املتعلق بتعديل نظام �صندوق �ضمان
الرتبية بالتوافق مع النقابة وم�شاركتها يف �إدارت��ه و�إيجاد �آلية
منتظمة ملنح القرو�ض املي�سرة للتعليم وال�سكن ،بني النعيمي،
�أن��ه مت التوافق مع ممثلي جمل�س النقابة يف � 2آذار املا�ضي على
التعديالت املقرتحة على نظام ال�صندوق ،بحيث ت�سمي النقابة
�أع�ضاء بعدد الن�صف زائد واحد لي�صبح عدد �أع�ضاء املجل�س 15
منهم � 8أع�ضاء ت�سميهم النقابة.
وب��ي�ن �أن ه����ذا الأم������ر ت��ط��ل��ب م���واف���ق���ة اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة
لل�صندوق البالغ عددها  360ع�ضواً ،غري �أنه تعذر عقد اجتماع
اجل��م��ع��ي��ة ب�����س��ب��ب ال���ظ���روف ال��ت��ي ���س��ادت يف ت��ل��ك ال��ف�ترة نتيجة
الأحوال اجلوية وكورونا.
وحول البند الثاين املتعلق باحت�ساب �سنوات اخلدمة للمعلمني
يف اخل��ارج �سواء املجازين �أو املعارين لغايات التقاعد� ،أو�ضح �أن
هذا الأمر يتطلب تعديالت على قانون التقاعد املدين وفق م�سار
ت�شريعي خا�ص ما زال م�ستمرا .وق��ال �إن العاملني حتت مظلة
قانون ال�ضمان االجتماعي من املجازين واملعارين ،يتم احت�ساب
خ��دم��ات��ه��م ل��غ��اي��ات ال��ت��ق��اع��د ���ش��ري��ط��ة ت�����س��دي��ده��م اال���ش�تراك��ات
ال�شهرية املرتتبة مل�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي.
وب�ي�ن �أن���ه مت خم��اط��ب��ة رئ��ي�����س ال����وزراء ل�ل�إي��ع��از للجهات ذات

العالقة بتعديل ق��ان��ون التقاعد امل��دين لين�سجم م��ع االتفاقية
�ضمن ال��ق��ن��وات الت�شريعية ب�ش�أن املوظفني اخلا�ضعني لقانون
التقاعد امل���دين م��ن امل��ج��ازي��ن وامل��ع��اري��ن وع��دده��م  3393موظفاً
منهم  715جمازاً دون راتب.
وفيما يتعلق بالبند الثالث ب�ش�أن تخفي�ض �سنوات اخلدمة
امل��ع��ت��م��دة ل��ل��ت��ق��دم مل��ك��رم��ة امل��ع��ل��م�ين� ،أو����ض���ح �أن���ه مت ت��ع��دي��ل نظام
البعثات الدرا�سية لأبناء معلمي وزارة الرتبية والتعليم ون�شره يف
العدد  5634من اجلريدة الر�سمية يف  16ني�سان املا�ضي ،وت�ضمن
تخفي�ض مدة اال�ستفادة من املكرمة �إىل خم�س �سنوات بدل ع�شرة
اعتبارا من العام الدرا�سي اجلامعي .2020/2021
كما التزمت الوزارة ،بح�سب النعيمي ،بتنفيذ البند الرابع من
االتفاقية املتعلق بزيادة الأج��ور للعاملني يف امتحان التوجيهي
من م�صححني ومراقبني و�إداري�ي�ن ،مبينا �أن تعليمات التعديل
ن�شرت يف العدد  5647من اجلريدة الر�سمية ،بحيث �سيتم العمل
مبوجبه اعتبارا من الدورة االمتحانية للعام احلايل.
وق��ال �إن الأث���ر امل��ايل امل�ترت��ب على ه��ذا التعديل و�صل �إىل 5
ماليني دينار مت�ضمنا احت�ساب �أجور الوقت اال�ضايف.
و�أ����ض���اف �أن ن��ظ��ام ال��رت��ب امل��ع��دل ال���ذي ن�����ش��ر يف ال��ع��دد 5630
من اجلريدة الر�سمية يف  2ني�سان املا�ضي ،ت�ضمن اعتبار مهنة
التعليم من املهن ال�شاقة بناء على ما ورد يف البند اخلام�س من
االتفاقية.
وب�����ش���أن ال��ب��ن��د ال�����س��اد���س امل��ت��ع��ل��ق ب��اع��ت��م��اد �أك��ادمي��ي��ة ال��ت��دري��ب
التابعة للنقابة واعتماد �شهادات التدريب ال�صادرة عنها� ،أو�ضح،
�أن��ه مت ت�سجيل وترخي�ص ه��ذه الأكادميية ل��دى وزارة ال�صناعة
والتجارة واجلهات ذات العالقة� ،إال �أن النقابة مل تقدم ل��وزارة
ال�ترب��ي��ة �أي ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي ل��غ��اي��ة االع��ت��م��اد ،يف ال��وق��ت ال��ذي
�سمحت فيه ال��وزارة للنقابة با�ستخدام املدار�س و�أندية املعلمني
لإقامة املحا�ضرات والندوات اخلا�صة بها.
و�أو����ض���ح �أن احل��ك��وم��ة ت��ق��دم��ت ب�����س���ؤال �إىل ال���دي���وان اخل��ا���ص
بتف�سري القوانني لبيان ال��ر�أي ب�ش�أن املادة  /5د من قانون نقابة
املعلمني ،حول مدى قانونية وجود نقيب املعلمني �أو ممثلني عن
النقابة يف جمال�س الرتبية والتعليم واالعتماد واملناهج .وبني �أن
رد الديوان اعترب ع�ضوية النقابة يف جمل�س الرتبية �أو يف املجل�س
الأع��ل��ى للمناهج ال يتناق�ض م��ع �أح��ك��ام ق��ان��ون نقابة املعلمني،
م�ؤكدا يف هذا الإطار انفتاح الوزارة على �أي فكر تطويري ودرا�سة

تقدم من �أي جهة.
وح��ول مطالب النقابة ب�����ش���أن ال�سماح للمعلمني ب��ال��ع�لاج يف
امل�ست�شفيات الع�سكرية بنف�س قيم اال���ش�تراك احلالية يف وزارة
ال�صحة و�إلغاء ازدواجية الت�أمني ال�صحي للزوجني املعلمني� ،أكد
النعيمي �أن النظام املعدل للت�أمني ال�صحي رقم  83ل�سنة 2004
الذي ي�سري �ضمن الإجراءات الت�شريعية الالزمة� ،أجاز للزوجني
امل���ؤم��ن�ين االن��ت��ف��اع ب���درج���ة ال��ت���أم�ين الأع���ل���ى ،ف��ي��م��ا �ستت�ضمن
تعديالت وزارة ال�صحة على النظام طلب �إيقاف االقتطاع لأحد
اال�شرتاكني للزوج �أو الزوجة امل�ؤمنني �إن رغبا بذلك.
كما �أك��د تخفي�ض ن�صاب املعلم ،كما ورد يف البند التا�سع من
االتفاقية ،مبوجب تعديل نظام ال��رت��ب املن�شور يف ال��ع��دد 5630
من اجلريدة الر�سمية يف  2ني�سان املا�ضي ،مبينا �أن العمل بهذا
التعديل بد�أ يف ت�شكيالت العام الدرا�سي .2020/2021
وق��ال �إن ت�سهيل �إج���راءات ترخي�ص ذراع ا�ستثمارية متويلية
(���ش��رك��ة مت��وي��ل) لنقابة املعلمني كما ورد يف البند العا�شر من
االتفاقية ،يتطلب تقدمها بطلب ر�سمي للجهات ذات العالقة
لرتخي�ص هذا الذراع.
وفيما يتعلق بت�سهيل ح�صول املعلمني على ق��رو���ض �سكنية
مدعومة م��ن البنك امل��رك��زي بح�سب البندين احل���ادي وال��ث��اين
ع�شر م��ن االت��ف��اق��ي��ة� ،أو���ض��ح � ،أن البنك امل��رك��زي ي��ق��دم براجمه
جلميع امل�ؤ�س�سات التي ت�سمح للمعلمني اال�ستفادة منها .وقال �إن
الوزارة د�أبت منذ �سنوات على ت�سهيل ا�ستفادة املعلمني واملعلمات
م��ن امل�����ش��اري��ع الإ���س��ك��ان��ي��ة ال��ت��ي تنفذها احل��ك��وم��ة ،وه��ي ملتزمة
ب��اال���س��ت��م��رار ب��ه��ذا ال��ن��ه��ج لأي م�����ش��روع �إ���س��ك��اين ت��ن��ف��ذه امل�ؤ�س�سة
العامة للإ�سكان والتطوير احل�ضري �أو �أية �أذرع �أخرى حكومية.
وح���ول ت��ع��زي��ز ق�سم الإ����ش���راف ال�ترب��وي يف ال��ت��دري��ب وتقييم
�أداء املعلمني بح�سب البند الثالث ع�شر م��ن االت��ف��اق��ي��ة� ،أو���ض��ح
ال��ن��ع��ي��م��ي �أن امل�����ش��رف�ين ال�ترب��وي�ين ي��ن��ف��ذون يف ق�����س��م الإ����ش���راف
الرتبوي الربامج التدريبية �ضمن مديرياتهم ،مبينا �أن نظام
رتب املعلمني عدل العتماد تقييم امل�شرف الرتبوي �ضمن التقييم
متعدد الأطراف.
و�أو�ضح �أن جميع العقوبات التي اتخذت بحق املعلمني ب�سبب
الإ���ض��راب ال�سابق ومتعلقاته �أل��غ��ي��ت ،و�إ���س��ق��اط جميع ال��دع��اوى
امل��رف��وع��ة عليهم م��ن ق��ب��ل ال�����وزارة �أو ل���دى اجل��ه��ات الق�ضائية
املخت�صة ،تنفيذا للبند الرابع ع�شر من االتفاقية.
وب�ين �أن ع�لاوات الرتب للمعلمني ج��رى �صرفها اعتبارا من
بداية العام احلايل ،وقبل �صدور نظام الرتب املعدل عمال بالبند
اخلام�س ع�شر من االتفاقية ،ومنح املعلم والإداري امل�ساعد 35
باملئة ،و 40باملئة للمعلم والإداري ،و 50باملئة للمعلم والإداري
الأول ،و  65باملئة للمعلم والإداري اخلبري ،و  75باملئة للمعلم،
والإداري القائد.
و�أكد �أن تنفيذ بنود االتقاقية ،يعك�س التزام احلكومة ب�ش�أنها،
غ�ير �أن �إي��ق��اف ال��ع�لاوة للمعلمني وم��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام يف
اجلهازين املدين والع�سكري جاء نتيجة لظرف م�ستجد ،و�أن نهج
احلكومة خالل كورونا ا�ستند �إىل التكافل لتخفيف الآث��ار التي
ترتبت على الكثري من �شرائح املجتمع ب�سبب تداعياتها ،م�ؤكدا
�أن بدء �إعادة �صرف العالوة �سيكون مطلع العام .2021
وج����دد ال���وزي���ر ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى دور ال�����وزارة احل��ا���ض��ن للمعلم
والطالب ،والتزام الدولة بدعم املعلم تنفيذا لتوجيهات جاللة
امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين ال���ذي ي��دع��و ب��ا���س��ت��م��رار �إىل مت��ك�ين املعلم
وحت�سني ظروفه املعي�شية ،تقديرا لدوره وعطائه باعتباره الركن
الأ�سا�س يف نظامنا الرتبوي.

المكمة تبرىء مالكة المدرسة و 3موظفات بـ«التربية»

حبس مدير مدرسة ومالكي الشركة المتسببة بفاجعة «الميت»
عمان
االنباط ّ -
ق����رر ق��ا���ض��ي حم��ك��م��ة ���ص��ل��ح ج�����زاء ع��م��ان
حممد الطراونة ام�س الثالثاء ،حب�س مدير
مدر�سة ومالكي �شركة �سياحية ملدة � 3سنوات
لكل منهم بعد ادانتهم بجرم الت�سبب بالوفاة
الناجم عن الإهمال وقلة االحرتاز وخمالفة
القوانني واالنظمة ،وت�ضمني مالكي ال�شركة
ال�سياحية و�شركتي �سياحة مبلغ  3300دينار
ب��ال��ت�����ض��ام��ن وال���ت���ك���اف���ل ع���ن ال��ن��ف��ق��ات ال��ت��ي
تكبدتها اخلزينة ،يف الق�ضية املعروفة با�سم
“فاجعة البحر امليت» .
و�أعلنت املحكمة يف قرارها ،عدم م�س�ؤولية
ث��ل�اث م���وظ���ف���ات ي��ع��م��ل��ن يف وزارة ال�ترب��ي��ة
والتعليم ع��ن ج��رم الت�سبب ب��ال��وف��اة الناجم

ع��ن الإه���م���ال وق��ل��ة االح��ت�راز لأن فعلهن ال
ي����ؤل���ف ج���رم���ا وف����ق ق����رار امل��ح��ك��م��ة ،واع��ل��ن��ت
عدم م�س�ؤولية مرافقة الرحلة لأن فعلها ال
ي�ؤلف جرما ،ا�ضافة لعدم م�س�ؤولية مدار�س
فكتوريا باعتبارها م�ؤ�س�سة ولي�س �شخ�صا
معنويا.
وق����رر ال��ق��ا���ض��ي ال���ط���راون���ة ب�����راءة م��ال��ك��ة
امل��در���س��ة ن���وره���ان ر���س��ت��م ع���ن ج���رم الت�سبب
بالوفاة الناجم ع��ن الإه��م��ال وقلة االح�تراز
لعدم ثبوت �أي دليل يربطها باجلرم امل�سند
اليها.
وت���ق���رر يف ج��ل�����س��ة ال��ن��ط��ق ب��احل��ك��م �أي�����ض��ا
ا�سقاط دعوى احلق العام عن جميع امل�شتكى
ع��ل��ي��ه��م ع���ن ج���رم ال��ت�����س��ب��ب ب���وف���اة امل��رح��وم��ة
يا�سمني الكبي�سي ل�شمولهم بالعفو ال��ع��ام،

و�إع���ل���ان ب������راءة ك���اف���ة امل�����ش��ت��ك��ى ع��ل��ي��ه��م ع��ن
ج��رم الت�سبب بوفاة املرحومني يا�سر عو�ض
وع��و���ض حم��م��د ع��و���ض وم��اج��د ع��ي��اد حممد
وخ��ل��ي��ف��ة ا���س��م��اع��ي��ل ال���ع���ج���ارم���ة ل���ع���دم ق��ي��ام
الدليل القانوين.
وا����س���ن���د ل��ل��م�����ش��ت��ك��ى ع��ل��ي��ه��م وع����دده����م 11
���ش��خ�����ص��ا و����ش���رك���ة ،ج�����رم ال��ت�����س��ب��ب ب���ال���وف���اة
الناجم عن الإهمال وقلة االحرتاز وخمالفة
ال���ق���وان�ي�ن والأن���ظ���م���ة خ�ل�اف���ا لأح���ك���ام امل����ادة
 343م��ن ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات م��ك��رر  21م���رة –
بالن�سبة للم�شتكى عليهم جميعا ،والت�سبب
ب��الإي��ذاء خالفا لأحكام امل��ادة  233من قانون
العقوبات مكرر  23م��رة -بالن�سبة للم�شتكى
عليهم جميعا ،وممار�سة مهنة �سياحية دون
احل�صول على ترخي�ص قانوين خالفا لأحكام

امل���ادة �/18أ 1/م��ن ق��ان��ون ال�سياحة بالن�سبة
لعدد من ال�شركات واال�شخا�ص العاملني فيها
م��ن امل�شتكى عليهم ،ا���ض��اف��ة جل��رم االخ�لال
ب��ال��واج��ب��ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة خ�لاف��ا لأح��ك��ام امل���ادة
 183م��ن ق��ان��ون العقوبات بالن�سبة ملجموعة
حمددة من امل�شتكى عليهم.
يذكر ان فاجعة البحر امليت وقعت يف 25
ت�شرين الأول عام  2018وراح �ضحيتها  21وفاة
و 35ا�صابة جلهم من اطفال رحلة مدر�سية،
جراء مداهمة ال�سيول لهم يف منطقة زرقاء
م��اع�ين ،وع��ل��ى اث��ره��ا اوق��ف��ت النيابة العامة
م��دي��رة امل��در���س��ة وامل���دي���ر االداري للمدر�سة
و� 6آخرين على ذمة التحقيق قبل تكفيلهم،
بتهمة الت�سبب بالوفاة الناجتة عن الإهمال
وخمالفة القوانني والأنظمة والتعليمات.

وزير الصحة يطمئن على المصابين واغالق المطعم بالشمع االحمر

بسبب الشاورما ..ارتفاع حاالت التسمم بعين الباشا إلى 300
االنباط  -عمان
ارتفع عدد احل��االت التي تعر�ضت للت�سمم
نتيجة تناولها وجبات جاهزة من �أحد املطاعم
العاملة يف لواء عني البا�شا �إىل  300حالة.
واو����ض���ح م��دي��ر م�ست�شفى الأم��ي��ر ح�سني
يف ال����ل����واء ال���دك���ت���ور حم��م��د ال���ع���اب���د اىل �أن���ه
ب��ارت��ف��اع م�ستمر وي��ت��وا���ص��ل ت���واف���د احل���االت
اىل م�ست�شفيي االم�ير ح�سني يف ع�ين البا�شا
واحل�سني يف ال�سلط
وق����ال� ،أن ا���س��ت��ي��ع��اب امل�ست�شفى و���ص��ل �إىل
�أق�����ص��ى ح���االت���ه ب���واق���ع  76ح��ال��ة �إدخ���ل���ت �إىل
�أق�����س��ام��ه امل��خ��ت��ل��ف��ة ،م�����ش�يرا �إىل التن�سيق مع
م�ست�شفيات ج��ر���ش والأم��ي�رة �إمي����ان -معدي
ب��ل��واء دي��ر ع�لا ،وال�شونة اجلنوبية ،والأم�ي�ر
في�صل يف ي��اج��وز ،وال��ر���ش��ي��د ال�ستقبال بقية
احلاالت.
و�أك��������د �أن احل��������االت ���ص��ن��ف��ت ب��ي�ن ج��ي��دة
ومتو�سطة ،وتخ�ضع جميعها ملراقبة مدتها 24
�ساعة ،وال يوجد م�ضاعفات لأي��ة حالة حتى

ه��ذه اللحظة ،مبينا �أن امل�ست�شفى ق���ادر على
التعامل مع احلاالت يف ظل توفر الكادر الطبي
والأجهزة واملعدات الطبية الالزمة.
ولفت �إىل �أن عدة ح��االت غ��ادرت امل�ست�شفى
بعد متاثلها لل�شفاء.
م��ن جهته ،اط��م���أن وزي���ر ال�صحة الدكتور
�سعد جابر ام�س ،على احلاالت امل�صابة بت�سمم
غذائي نتيجة تناولهم وجبات جاهزة من احد
املطاعم العاملة يف لواء عني البا�شا م�ساء اول

من �أم�س.
واوع���ز الدكتور ج��اب��ر ،اىل ادارة م�ست�شفى
االم��ي��ر ح�����س�ين ب��ال��ب��ق��ع��ة مب��ت��اب��ع��ة امل�����ص��اب�ين
الراقدين على ا�سرة ال�شفاء وتقدمي الرعاية
الطبية الف�ضلى حتى مثولهم لل�شفاء ،كما
اوع�����ز اىل ادارة امل�����س��ت�����ش��ف��ى ب��ت��ح��وي��ل بع�ض
احل����االت �إىل م�ست�شفى احل�����س�ين يف ال�سلط
لتقدمي العالج لهم وحتويل اي حالة ت�ستدعي
امل��ت��اب��ع��ة .وا���ض��اف ان��ه مت االي��ع��از اىل اجلهات

املعنية مبتابعة م�صدر اال�صابة لأخ��ذ عينات
واج�����راء ال��ف��ح��و���ص امل��خ�بري��ة وال���وق���وف على
الأ�سباب املبا�شرة للت�سمم.
ب������دوره ،ق����ال م��ت�����ص��رف ل����واء ع�ي�ن ال��ب��ا���ش��ا
الدكتور حاكم اخلري�شا يف ت�صريح �صحفي ،انه
بعد ورود معلومات من دفاع مدين عني البا�شا،
بوجود  7حاالت ت�سمم من عائلة واحدة نتيجة
تناول وجبات جاهزة من احد املطاعم العاملة
يف ال����ل����واء ،حت���رك���ت جل��ن��ة ال�����س�لام��ة ال��ع��ام��ة
مبت�صرفية ال��ل��واء ومت اخ��ذ عينات م��ن امل��واد
امل��وج��ودة لفح�صها ومت �إغ�لاق املطعم حتفظا
بعد بدء احلاالت باالزدياد.
ورافق الوزير يف اجلولة مدير �صحة البلقاء
الدكتور وائل العزب ومدير امل�ست�شفى الدكتور
حممد العابد وم�ساعد االم�ين العام للرعاية
ال�صحية االولية الدكتور عدنان ا�سحق.
وق����ال م��دي��ر م�ست�شفى االم��ي�ر ح�����س�ين �إن
الت�سمم ال��غ��ذائ��ي ن��ت��ج ع��ن ت��ن��اول ال�����ش��اورم��ا،
فيما �أك��د العزب �أن م��ادة املايونيز هي امل�سبب
الرئي�سي للت�سمم.

الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين
ترفض تقليص خدمات األونروا
االنباط  -عمان

�أك�������دت ال�������دول امل�����ض��ي��ف��ة ل�لاج��ئ�ين
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين رف�����ض��ه��ا لأي تقلي�ص
يف خ����دم����ات وك����ال����ة ال����غ����وث ال���دول���ي���ة
(الأونروا) ملنتفعيها.
و�����ش����ددت خ��ل��ال اج���ت���م���اع ت��ن�����س��ي��ق��ي
ب���رئ���ا����س���ة م���دي���ر ع�����ام دائ�������رة ال�������ش����ؤون
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل��ه��ن��د���س رف��ي��ق خ��رف��ان
االث����ن��ي�ن ،ع���ل���ى �����ض����رورة ح�����ش��د ج��ه��ود
ال���وك���ال���ة حل���ث امل���ان���ح�ي�ن ع��ل��ى ال���وف���اء
بتعهداتهم املالية للوكالة ،والبحث عن
مانحني جدد.
ون���اق�������ش االج����ت����م����اع ال������ذي ح�����ض��ره
مم��ث��ل��ون ع��ن ال����دول امل�ضيفة وج��ام��ع��ة

ال������دول ال��ع��رب��ي��ة ع�ب�ر ت��ق��ن��ي��ة (ف��ي��دي��و
كونفرن�س)� ،أحدث امل�ستجدات اخلا�صة
ب��اخل��دم��ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا (الأون������روا)
ل�ل�اج���ئ�ي�ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين يف م��ن��اط��ق
ع��م��ل��ه��ا اخل���م�������س ،وت�����ط�����ورات ان��ت�����ش��ار
وب�����اء ك����ورون����ا يف خم��ي��م��ات ال�لاج��ئ�ين
الفل�سطينيني يف الأرا�ضي الفل�سطينية
ولبنان.
وثمن احل�ضور جهود ك��وادر الوكالة
يف مواجهة هذه اجلائحة رغم الإمكانات
امل��ح��دودة ،داع�ين ال��دول املانحة للوفاء
بتعهداتها تلبية لنداء ال��ط��وارئ الذي
�أط��ل��ق��ت��ه مل��واج��ه��ة ال���وب���اء ،ب��ك��ل��ف��ة ت��ق��در
بنحو  93مليون دوالر ،وو���ص��ول ن�سبة
حمدودة من هذا املبلغ ملوازنة الوكالة.

األمانة تحدد دوام عدد من
دوائرها خالل العيد

االنباط  -عمان

�أعلنت �أمانة عمان �أن عطلة عيد الأ�ضحى
امل��ب��ارك لل�سوق امل��رك��زي للخ�ضار والفواكه
�ستقت�صر على ي��وم اجلمعة املقبل �أول �أي��ام
العيد فقط ،وا�ستقبال املنتجات الب�ستانية
ثاين �أيام العيد على �أن ي�ست�أنف ال�سوق عمله
االعتيادي اعتباراً من الأحد املقبل.
وحددت الأمانة دوام دائرة امل�سالخ خالل
العيد من فجر غد اخلمي�س (وقفة عرفة)
حتى غ��روب يوم االثنني راب��ع �أي��ام العيد مع
ا�ستئناف �أعماله االعتيادية مبعاينة اللحوم
الطازجة واملربدة والفاكيوم والأ�سماك طيلة
�أيام العيد.
و���س��ت��ق��وم الأم����ان����ة م���ن خ��ل�ال ك���وادره���ا
م��ن الأط���ب���اء البيطريني بفح�ص �أ���ض��اح��ي
املواطنني من خالل توزيعهم على مواقع بيع
وذبح الأ�ضاحي املعتمدة التي حددتها.
كما �أعلنت عن جاهزية  143حديقة عامة

ال�ستقبال املواطنني طيلة عطلة العيد من
ال�ساعة الثامنة �صباحا حتى العا�شرة م�ساء،
�إ����ض���اف���ة �إىل ج��اه��زي��ة  5ح���دائ���ق م���روري���ة.
وح�����ددت ���س��اع��ات ف��ت��ح ح���دائ���ق ال��ط��ي��ور من
ال�ساعة الثامنة �صباحاً وحتى الثامنة م�ساء،
بالإ�ضافة �إىل جاهزية املتنزهات داخل حدود
الأمانة.
كما حددت عمل دائرة البيئة وكوادر ق�سم
النظافة يف جميع مناطقها خ�لال العطلة
بنظام مناوبتني مع توزيع عمال الوطن على
مواقع بيع الأ�ضاحي وتخ�صي�ص �آلية نظافة
وحاويات يف كل موقع .وتوا�صل دائرة �ضبط
ناقالت الأم��را���ض ورعاية احليوان �أعمالها
االع��ت��ي��ادي��ة خ�لال العطلة ب��ر���ش ب����ؤر توالد
ن��اق�لات الأم���را����ض وال�������ش���وارع ال��رئ��ي�����س��ة يف
الفرتة امل�سائية ملكافحة البعو�ض مع وجود
الفرق يف مواقع بيع الأ�ضاحي واتخاذ جميع
الإج�����راءات واجل��اه��زي��ة لتنفيذ �أي عمليات
تعقيم ملواجهة فريو�س كورونا.

بلدية الجيزة6 :ر 1مليون الضرائب
المسددة بالنصف االول
االنباط  -برتا

قال املدير التنفيذي لبلدية اجليزة
امل���ه���ن���د����س ����ش���اك���ر ال�������س���ط���ول �إن ق��ي��م��ة
ال�ضرائب امل�سددة يف الن�صف الأول من
هذا العام بلغت حوايل 6ر 1مليون دينار
بن�سبة ارتفاع 18باملئة عن الفرتة ذاتها
من العام املا�ضي.
وا�����ض����اف ام�������س ال����ث��ل�اث����اء� ،أن ع���دد
ت��راخ��ي�����ص امل���ه���ن امل��م��ن��وح��ة ل��ل��م��ن�����ش���آت

خ��ل�ال ال���ف�ت�رة ال�����س��اب��ق��ة ب��ل��غ��ت 1156
رخ���������ص����ة م������وزع������ة ع����ل����ى ال����ق����ط����اع����ات
ال�صناعية والتجارية واملهنية.
ودع���ت البلدية املكلفني �إىل ت�سديد
التزاماتهم املالية م��ن �ضريبة الأبنية
والأرا��������ض�������ي وامل�����ع�����ارف “امل�سقفات”
واال�����س����ت����ف����ادة م����ن اخل�������ص���وم���ات ال��ت��ي
�أع��ل��ن��ت��ه��ا احل��ك��وم��ة وف��ق��ا لأح���ك���ام امل���ادة
(/3ب) من قانون الإعفاء من ا ألم��وال
العامة.

«الجامعات العربية» يناقش تسهيل مشاركة
الطلبة بالفعاليات العلمية خارج بلدانهم
االنباط  -عمان

ناق�ش احت��اد اجلامعات العربية مقرتحا
ملخاطبة املعنيني يف ال��دول العربية لت�سهيل
�إ���ص��دار ت���أ���ش�يرات لطلبة اجلامعات العربية
للم�شاركة يف االن�شطة والفعاليات العلمية
التي تنظم خارج بلدانهم.
ج����اء ذل����ك خ��ل�ال االج���ت���م���اع ال��ت�����ش��اوري
ل��ل��م���ؤ���س�����س��ات الأك���ادمي���ي���ة ال��ت��اب��ع��ة ل�لاحت��اد
ام�����س ال��ث�لاث��اء ،ب��رئ��ا���س��ة �أم��ي�ن ع���ام االحت���اد
الدكتور عمرو �سالمة ،بح�ضور مدراء و�أمناء
املجال�س واملراكز واجلمعيات العلمية التابعة
لالحتاد من م�صر واالردن واالمارات والعراق
ولبنان والبحرين عرب تقنية االت�صال املرئي
وامل�سموع.
وب��ح��ث االج���ت���م���اع ام��ك��ان��ي��ة ع��ق��د م���ؤمت��ر
افرتا�ضي لطلبة اجلامعات العربية االع�ضاء
لال�ستماع اىل �آرائهم ومقرتحاتهم ،باعتبارهم
�أهم عنا�صر العملية التعليمية.
وق������ال ال���دك���ت���ور ���س�لام��ة �إن امل���ؤ���س�����س��ات
الأكادميية التابعة لالحتاد تقوم بدور حيوي
يف ت��رج��م��ة خ��ط��ط وب���رام���ج االم���ان���ة ال��ع��ام��ة
لالحتاد من خ�لال تطبيق حقائق ملمو�سة
ت��ق��وم ب��ه��ا خل��دم��ة ال��ع��م��ل��ي��ة التعليمية بكل
عنا�صرها.
وق��دم امل�شاركون يف االجتماع ال��ذي �أداره
الأمني العام املُ�ساعد الدكتور خمي�سي حميدي

تقارير لأه���م االن�شطة والفعاليات العلمية
امل��ن��ظ��م��ة ،م�ستعر�ضني ا�����ص����دارات امل��ج�لات
العلمية مل�ؤ�س�ساتهم ،كما ناق�شوا مقرتحات
تهدف �إىل حت�سني اداء بع�ض هذه امل�ؤ�س�سات
واحللول املقرتحة للتحديات التي تواجهها.
و�أع���ل���ن الأم��ي��ن ال���ع���ام امل�����س��اع��د ال��دك��ت��ور
عبدالرحيم احلنيطي ،ع��ن ا���ص��دار الدليل
العملي للتعلم عن بُعد الذي ا�صدره املجل�س
ال��ع��رب��ي ل�����ض��م��ان اجل�����ودة واالع��ت��م��اد ال��ت��اب��ع
ل�لاحت��اد بحيث يتمكن ك��اف��ة املُ��ه��ت��م�ين من
اال�ستفادة من املعايري وال�شروط التي يجب
توفرها يف هذا النمط من التعليم ،وامكانية
اجراء التقييم الذاتي ب�شكل علمي ودقيق.
وب���ي��ن �أن ت��ط��ب��ي��ق م���ع���اي�ي�ر اجل��������ودة يف
ال�برام��ج الأك��ادمي��ي��ة ه��ي الأ���س��ا���س ل�سالمة
العملية التعليمية ،مبديا ا�ستعداد االحت��اد
ملُ�ساعدة امل�ؤ�س�سات الأكادميية التابعة لالحتاد
والتي مل تتمكن مِ ن ا�ستكمال ا�صدار الأدل��ة
اخل��ا���ص��ة بها لتقدمي اال�ست�شارة والبيانات
ال�لازم��ة ال�ستكمال ه��ذه الأدل����ة املُتخ�ص�صة
مب�ؤ�س�ساتهم.
ي�شار �إىل �أن ه��ذه امل�ؤ�س�سات الأك��ادمي��ي��ة
م���وج���ودة يف ع����دد م���ن اجل���ام���ع���ات ال��ع��رب��ي��ة،
بحيث تقوم اجلامعة العربية ع�ضو االحت��اد،
با�ست�ضافة املقر الدائم لكل م�ؤ�س�سة ،وتتوىل
ادارت���ه���ا م���ن خ�ل�ال ع��م��ي��د ال�� ُك��ل��ي��ة �أو مدير
امل�ؤ�س�سة بالتن�سيق مع الأمانة العامة لالحتاد.

املحلي
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استطالع :االردنيون راضون عن جهود الملك لمنع خطة الضم
االنباط  -عمان

�أظ �ه ��رت ن�ت��ائ��ج ا��س�ت�ط�لاع م��رك��ز ال��درا� �س��ات
اال�سرتاتيجية يف اجلامعة االردن�ي��ة ان الغالبية
العظمى من امل�ستجيبني وبن�سبة  91باملئة اب��دوا
ر�ضاهم عن اجلهود التي بذلها جاللة امللك من
�أج��ل منع �إ��س��رائ�ي��ل م��ن �ضم �أرا� ��ض م��ن ال�ضفة
الغربية وغور الأردن.
ورك��ز اال�ستطالع رق��م  22م��ن �ضمن �سل�سلة
ا�ستطالعات “امل� ّؤ�شر الأردين  -نب�ض ال�شارع
الأردين” ال��ذي ن ّفذته دائ��رة ا�ستطالعات ال��ر�أي
العام وامل�سوح امليدانية يف املركز ون�شر ام�س ،خالل
الفرتة من  22-15متوز اجلاري ،على عينة ممثلة
للمجتمع الأردين ومن املحافظات كافة ،على �أبرز
الق�ضايا التي تواجه الأردن حملياً ،والق�ضايا التي
تواجه الإقليم �إ�ضافة اىل الرتكيز على امل�شروع
أرا�ض من ال�ضفة الغربية وغور
الإ�سرائيلي ل�ضم � ٍ
الأردن.
ويعتقد غالبية امل�ستجيبني بن�سبة  64باملئة �أن
الأردن قام بكل ما بو�سعه من �أجل منع �إج��راءات
ال�ضم ،ويعتقد الغالبية وبن�سبة  76باملئة �أن القرار
أرا�ض من ال�ضفة الغربية وغور
الإ�سرائيلي ب�ضم � ٍ
الأردن �سي�ؤثر �سلباً على اال�ستقرار الداخلي يف
الأردن ،ويعتقد  83باملئة من امل�ستجيبني �أن عملية
ال�ضم ت�شكل اعتداء على الأرا�ضي الأردنية.
وح�سب اال�ستطالع ،ت�صدرت القد�س والق�ضية
الفل�سطينية و��ص�ف�ق��ة ال �ق��رن ق��ائ�م��ة الق�ضايا
الإقليمية التي ت��واج��ه منطقة ال�شرق الأو��س��ط
بن�سبة  45باملئة تالها امل�شروع الإ�سرائيلي ل�ضم

أرا�ض من ال�ضفة الغربية وغور الأردن بن�سبة 29
� ٍ
باملئة.
وق �ي��م غ��ال�ب�ي��ة امل�ستجيبني بن�سبة  53باملئة
ال �ع�ل�اق��ات الأردن � �ي ��ة الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ب��ال���س�ي�ئ��ة يف
الآون ��ة الأخ �ي�رة ،فيما قيمها باجليدة  31باملئة
من امل�ستجيبني .واف��اد  87باملئة من امل�ستجيبني
ب�سماعهم بامل�شروع الإ�سرائيلي ال��ذي تنوي من
خ�لال��ه ��ض��م �أرا� � ٍ��ض م��ن ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة وغ��ور
الأردن .ويعتقد  22باملئة من امل�ستجيبني الذين
�سمعوا عن امل�شروع الإ�سرائيلي �أن على الأردن وقف
العمل باالتفاقيات املوقعة وااللتزامات املتبادلة
بني الطرفني (الأردن و�إ�سرائيل) يف حال قررت

�إ�سرائيل امل�ضي يف م�شروع ال�ضم.
ويعتقد  18باملئة من امل�ستجيبني �أن على الأردن
طرد ال�سفري الإ�سرائيلي من الأردن ،و  15باملئة
يعتقدون �أن على الأردن ان�ه��اء معاهدة ال�سالم
املوقعة مع �إ�سرائيل.
وحول الق�ضايا التي ت�شكل االثر ال�سلبي على
االردن ،اف��اد ثلث امل�ستجيبني بن�سبة ( 32باملئة)
�أن الأثر ال�سلبي الأكرب املرتتب على الأردن جراء
ال �ق��رار اال��س��رائ�ي�ل��ي يتمثل يف زي ��ادة امل�ظ��اه��رات
واالحتجاجات يف الأردن جراء هذا القرار (زعزعة
اال��س�ت�ق��رار ال��داخ �ل��ي) ،فيما يعتقد  22باملئة �أن
ال �ق��رار ��س��وف يعمل ع�ل��ى زي ��ادة ع��دد الالجئني

الفل�سطينيني يف الأردن (الهجرة من فل�سطني
اىل الأردن) ،ويعتقد 16باملئة �أن ال�ق��رار �سيعمل
على زيادة العنف والتظاهرات يف ال�ضفة الغربية.
و�أف��اد  59باملئة من امل�ستجيبني ب�أنهم را�ضون
ع ��ن م��وق��ف احل �ك��وم��ة الأردن � �ي� ��ة جت� ��اه ال �ق��رار
أرا�ض من ال�ضفة الغربية وغور
الإ�سرائيلي ب�ضم � ٍ
الأردن ،فيما �أفاد ثلثي امل�ستجيبني بن�سبة  65باملئة
ع��ن ر��ض��اه��م م��ن م��وق��ف ال��دول��ة الأردن �ي ��ة جت��اه
القرار الإ�سرائيلي.
ويعتقد غالبية امل�ستجيبني بن�سبة  70باملئة
ان حالة االنق�سام الداخلي يف فل�سطني �ساعدت
يف م�ضي �إ�سرائيل يف اتخاذ قرار ب�ضم �أرا���ض من
ال�ضفة الغربية وغور الأردن.
واف��اد غالبية امل�ستجيبني بن�سبة  57باملئة �أن
م�صلحة الأردن يف املرحلة احلالية هي احلفاظ
على احلد الأدنى من العالقة مع �إ�سرائيل.
وح ��ول ال���ش��أن امل�ح�ل��ي ،ت�صدر مو�ضع ارت�ف��اع
م�ستويات البطالة قائمة الق�ضايا الأك�ثر �أهمية
ال �ت��ي ت��واج��ه الأردن ،وي ��أت��ي يف امل��رت�ب��ة الثانية
مو�ضوع الف�ساد (املايل والإداري) ومو�ضوع �أزمة
كورونا ونتائجها على الأردن 22باملئة لكل منهما.
واف ��اد ن�صف امل�ستجيبني بن�سبة  53باملئة �أن
زيادة الرواتب التي كانت احلكومة قد �أقرتها على
روات��ب موظفي القطاع ال�ع��ام ،وعملت احلكومة
على ايقافها نتيجة �أزمة كورونا� ،سيتم �صرفها منذ
بداية العام القادم .و�أك�ثر من ن�صف امل�ستجيبني
بن�سبة  55باملئة يعتقدون �أن الأمور يف الأردن ت�سري
يف االجتاه الإيجابي ،و40باملئة يعتقدون �أنها ت�سري
يف االجتاه ال�سلبي.

الصفدي :تنفيذ «إسرائيل» لقرارالضم خطر غير مسبوق
االنباط  -عمان

أ�ج��رى وزي��ر اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني
�أمي� ��ن ال �� �ص �ف��دي ووزي � ��ر خ��ارج �ي��ة روم��ان �ي��ا
ب��وغ��دان اوري���س�ك��و ا lsال �ث�لاث��اء حم��ادث��ات
ركزت على تعزيز التعاون الثنائي والت�ضامن
يف م��واج �ه��ة ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا �إ� �ض ��اف ��ة �إىل
الق�ضايا الإقليمية.
واتفق الوزيران خالل املحادثات التي متت
ع�بر الهاتف على عقد جولة م��ن امل�شاورات
ال�سيا�سية على م�ستوى كبار امل�س�ؤولني عرب
�آلية التوا�صل املرئي لتحديد خطوات لزيادة
ال �ت �ع��اون االق �ت �� �ص��ادي وال �ث �ق��ايف وال���س�ي��اح��ي
وتن�سيق املواقف �إزاء الق�ضايا الإقليمية.
و�أك ��د ال���ص�ف��دي خ�ل�ال االت �� �ص��ال اخلطر
غري امل�سبوق ال��ذي �سيمثله تنفيذ �إ�سرائيل

ق��راره��ا �ضم �أرا� ��ض فل�سطينية حمتلة على
ف��ر���ص حت�ق�ي��ق ال �� �س�لام ال �ع��ادل ،م�ث�ل�م��ا اك��د

�ضرورة اتخاذ املجتمع الدويل موقف وا�ضح
وفاعل يرف�ض ال�ضم وميثل خرقاً للقانون

ال ��دويل وت�ق��وي���ض�اً ل�ف��ر���ص حتقيق ال�سالم
وي�ح��ول دون تنفيذه .و��ش��دد ال�صفدي على
� � �ض� ��رورة ت �ك��ات��ف اجل� �ه ��ود لإع � � ��ادة �إط�ل��اق
مفاو�ضات �سلمية حقيقية حلل ال�صراع على
�أ�سا�س القانون الدويل وحل الدولتني الذي
ي�ضمن جت�سيد الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة
ذات ال�سيادة والقابلة للحياة على خطوط
ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران ع��ام  1967وعا�صمتها
ال �ق ��د� ��س ال �� �ش��رق �ي��ة � �س �ب �ي�ل ً�ا وح � �ي� ��داً حل��ل
ال �� �ص��راع .وا��س�ت�ع��ر���ض ال��وزي��ران ال�ت�ط��ورات
الإقليمية واجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة حل��ل الأزم��ات
الإق �ل �ي �م �ي��ة وت �ك��ري ����س الأم� ��ن واال� �س �ت �ق��رار.
وات �ف��ق ال ��وزي ��ران ع�ل��ى ا� �س �ت �م��رار التن�سيق
واللقاء يف �أقرب فر�صة ملتابعة جهود تعزيز
التعاون وتطوير العالقات يف جميع املجاالت
بني البلدين.

الخدمة المدنية 2400 :مستفيد من «الخدمات اإللكترونية» خالل شهر
االنباط  -عمان

ع �م��ان  28مت ��وز (ب�ت��را)  -ذك ��ر دي ��وان
اخلدمة املدنية ام�س الثالثاء ،ان ما يزيد
ع��ن �� 2400ش�خ����ص ا� �س �ت �ف��ادوا م��ن ح��زم��ة
اخلدمات اجلديدة امل�ؤمتتة ،التي اطلقت
اواخر حزيران املا�ضي ،بالت�شارك مع وزارة
االقت�صاد الرقمي والريادة.
و�شملت اخل��دم��ات ،خ��دم��ة ط�ل��ب ال�غ��اء
اال��س�ت�ن�ك��اف وا� �ص��دار وث�ي�ق��ة ع��دم ا��ش�غ��ال
وظيفة يف اخل��دم��ة امل��دن�ي��ة ون�ق��ل االق��ام��ة
يف طلب التوظيف ،وا�ضافة م��ؤه��ل علمي
ج ��دي ��د ،وخ ��دم ��ة ت �ع��دي��ل ب� �ي ��ان ��ات ط�ل��ب
ال �ت��وظ �ي��ف ،وت� �ق ��دمي اال�� �س� �ت ��دع ��اءات ع��ن
ب�ع��د ،وخ��دم��ة ف��ك االلتزام” ،ح�ي��ث اعلن
دي��وان اخلدمة يف حينه عن ايقاف العمل
بالنماذج الورقية اخلا�صة بهذه اخلدمات
يف املركز والفروع واملكاتب.
و�أك� � ��د رئ �ي ����س دي� � ��وان اخل ��دم ��ة ��س��ام��ح
ال�ن��ا��ص��ر �أه�م�ي��ة ت�ع��زي��ز م�ف�ه��وم اخل��دم��ات
امل� ��ؤمت� �ت ��ة ل � ��دى امل ��واط� �ن�ي�ن ،ب �ح �ي��ث ي�ت��م
اال�ستفادة منها لغايات ت�سريع االج��راءات

و�سري املعامالت وتخفيف ع��بء وتكاليف
ح �� �ض��ور امل��واط �ن�ي�ن اىل م��راك��ز اخل��دم��ة،
ال��ذي ي�ساهم م��ن جهة اخ��رى يف احلفاظ
ع�ل��ى ال���س�لام��ة ال �ع��ام��ة وامل�ك�ت���س�ب��ات ال�ت��ي
حققها االردن ،الحتواء ازمة كورنا ،وذلك
من خالل احلد من التجمعات الب�شرية.
وب�ين �أن ال��ذي��ن ح�صلوا على اخلدمات
الإل�ك�ترون�ي��ة م ��ؤخ��را م��ن خ�لال الهواتف
ال��ذك �ي��ة واج� �ه ��زة احل ��ا� �س ��وب ع ��ن ط��ري��ق
ال� ��دخ� ��ول مل ��وق ��ع ال � ��دي � ��وان الإل � �ك�ت��روين
للديوان  www.csb.gov.joمبا�شرة

وب���ش�ك��ل جم ��اين ،م���ش�ي��دا ب��وع��ي امل��واط��ن
ب�أهمية ا�ستغالل اخلدمة امل�ؤمتتة ،الذي
يعزز مفهوم تقييم االداء وال��رق��اب��ة لدى
م��وظ �ف��ي ال� �ق� �ط ��اع احل� �ك ��وم ��ي .و�أ�� �ض ��اف
ال�ن��ا��ص��ر ،ان ��ه ت �ع��زي��زا مل�ف�ه��وم ا��س�ت�م��راري��ة
ت �ط��وي��ر م���س�ت��وى اخل��دم��ة وق �ي��ا���س م��دى
ر� � �ض� ��ى م �ت �ل �ق �ي �ه��ا مت ت �� �ض �م�ي�ن م ��راح ��ل
احل�صول على اخلدمة بـ (تقييم اخلدمة)
حيث اظهر النظام ان ما ن�سبته  85باملئة
م��ن متلقي اخل��دم��ات اب ��دوا ر��ض��اه��م عن
م�ستوى تقدمي اخلدمات من حيث �سهولة

احل �� �ص��ول ع�ل�ي�ه��ا ووج� ��ود ت�ع�ل�ي�م��ات و�أدل ��ة
�إر� �ش��ادي��ة ت���س��اع��د م�ت�ل�ق��ي اخل��دم��ة خ�لال
رحلته الإلكرتونية.
وا��ش��ار ان ح��وايل  851م�ستخدما لهذه
االنظمة اخلدماتية ا��ص��دروا وثيقة عدم
ا�شغال وظيفة يف اخلدمة ،و  121م�ستخدم
ح���ص�ل��وا ع�ل��ى خ��دم��ة ف��ك االل �ت��زام ،مبينا
ان ه��ذه اخل��دم��ات ك��ان��ت تتطلب مراجعة
املواطنني لأكرث من دائرة لغايات احل�صول
عليها قبل امتتها.
ي��ذك��ر ان دي ��وان اخل��دم��ة امل��دن�ي��ة اعلن
خالل اطالق حزمة اخلدمات االلكرتونية
اجل� ��دي� ��دة ع ��ن وج � ��ود م �� �ش��اري��ع وخ �ط��ط
لأمتته كافة املعامالت والإجراءات ،بحيث
يتم التحول االل �ك�تروين واال�ستغناء عن
املعامالت الورقية ب�شكل كامل تدريجيا،
� �س��واء يف اخل ��دم ��ات امل �ق��دم��ة ل�ل�م��واط�ن�ين
او اجن��از امل�ع��ام�لات الداخلية يف ال��دي��وان
كنظام اللجنة املركزية للموارد الب�شرية
الذي انهى الديوان مرحلته االوىل وعقد
اول اجتماع م�ؤمتت للجنة منت�صف ال�شهر
اجلاري.

 6إصابات غير محلية بـ«كورونا»
وتحذير من التجمعات

االنباط  -عمان

�أع�ل�ن��ت وزارة ال�صحة ت�سجيل  6ح��االت غري
حملية بفريو�س كورونا امل�ستجدّ ،يف اململكة ام�س
الثالثاء لريتفع العدد الإجمايل للإ�صابات �إىل
.1182
و�أ� �ش��ار امل��وج��ز الإع�لام��ي ال���ص��ادر ع��ن رئا�سة
ال��وزراء ووزارة ال�صحة �إىل �أن احل��االت اجلديدة
�سجلت ل�ق��ادم�ين م��ن اخل� ��ارج ،مم��ن يقيمون يف
فنادق احلجر ( 4من ال�سعوديّة ،و 1من العراق ،و1
من بريطانيا).
ول �ف��ت �إىل ت���س�ج�ي��ل ح��ال��ة � �ش �ف��اء واح � ��دة يف
م�ست�شفى الأم�ير حمزة� ،إ�ضافة �إىل �إج��راء 6364

فح�صاً خمرب ّياً ،لي�صبح �إجمايل عدد الفحو�صات
التي �أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن ()577754
فح�صاً.
وح� ��ذرت ال � ��وزارة م��ن �أيّ مم��ار� �س��ات تخالف
�إج� ��راءات ال�سالمة ال�ع��ا ّم��ة وال��وق��اي��ة ،خ�صو�صاً
�إقامة التجمّعات لأكرث من (� )20شخ�صاً؛ م�ؤكدة
�أن ��ه ��س�ي�ت� ّم تطبيق ال�ع�ق��وب��ات امل�ن���ص��و���ص عليها
مبوجب �أوامر الدّفاع بح ّق الأ�شخا�ص املخالفني.
كما دعت �إىل �ضرورة االلتزام بارتداء الكمّامات،
والتباعد اجل�سدي ،وا ّت�ب��اع جميع �سبل الوقاية،
وا�ستخدام تطبيقي “�أمان” ،و”�صحتك” ،وذلك
يف �ضوء تزايد عدد حاالت الإ�صابة عامل ّياًّ ،
وتف�شي
الوباء يف العديد من دول العامل واملنطقة.

استمرار تأثير موجة الحرارة على المملكة

االنباط  -عمان

تبقى اململكة اليوم االربعاء ،حتت ت�أثري
امل��وج��ة احل� ��ارة ،وت �ك��ون الأج � ��واء ح ��ارة يف
امل��رت�ف�ع��ات وال���س�ه��ول وح ��ارة ج��داً يف باقي
املناطق.
وبح�سب تقرير دائرة االر�صاد اجلوية،
يطر�أ اليوم ،انخفا�ض طفيف على درجات
احل��رارة مع ا�ستمرار ت�أثر اململكة باملوجة
احل��ارة ،وتبقى الأج��واء ح��ارة يف املرتفعات
اجلبلية وال�سهول ،وح��ارة ج��داً يف مناطق
ال�ب��ادي��ة والأغ ��وار وال�ب�ح��ر امل�ي��ت والعقبة،

مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متو�سطة
وع ��ال �ي ��ة خ��ا� �ص��ة يف الأج � � � ��زاء ال �� �ش��رق �ي��ة
واجل �ن��وب �ي��ة م��ن امل �م �ل �ك��ة ،وت �ك��ون ال��ري��اح
�شمالية غ��رب�ي��ة معتدلة ال���س��رع��ة تن�شط
على فرتات.
وت�ستمر الأج��واء غدا اخلمي�س حارة يف
املرتفعات اجلبلية وال�سهول وح��ارة ج��داً
يف باقي امل�ن��اط��ق ،م��ع ظهور بع�ض الغيوم
ع�ل��ى ارت �ف��اع��ات ع��ال�ي��ة خ��ا��ص��ة يف الأج ��زاء
ال�شرقية واجل�ن��وب�ي��ة م��ن امل�م�ل�ك��ة ،وت�ك��ون
ال��ري��اح �شمالية غ��رب�ي��ة معتدلة ال�سرعة
تن�شط على فرتات.

مياه المفرق تنهي مشروع تحسين ضخ المياه في منطقة حوشا
االنباط-املفرق

قال مدير ادارة مياه املفرق الدكتور با�سل
ب�صبو�ص انه مت االنتهاء من م�شروع حت�سني
ال��و� �ض��ع امل��ائ��ي يف م�ن�ط�ق��ة ح��و��ش��ا ( 17كيلو
مرتا �شمال غرب مدينة املفرق) ،بكلفة مالية
و�صلت اىل  200الف دينار.
و�أ� �ض��اف ان امل �ق��اول �أن�ه��ى جميع الأع�م��ال
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��امل �� �ش��روع وال �ت��ي ك ��ان �آخ��ره��ا رب��ط
الو�صالت املنزلية للم�شرتكني بخطوط املياه
الناقلة اجلديدة ،الفتا اىل ان هذا امل�شروع من
�ش�أنه ان ي�ساهم ب�شكل كبري يف حت�سني عملية
�ضخ املياه دون عوائق والتي كانت �سابقا ت�شكل
مع�ضلة كبرية ال�سيما حاالت التك�سر املتكررة

للخط الناقل من امل�ضخة اىل املنطقة.
وب�ين ب�صبو�ص ان��ه مت ا��س�ت�خ��دام خطوط
مياه ناقلة بال�ستيكية جديدة ذات موا�صفات
ع��ال �ي��ة يف امل� ��� �ش ��روع ع��و� �ض��ا ع ��ن اخل �ط��وط
ال �ق��دمي��ة ومت ط �م��ره��ا ع �ل��ى ع �م��ق م�ن��ا��س��ب
للحيلولة دون تعر�ضها للتلف جراء العوامل
الطبيعية ال���ض��ارة وال�ع�ب��ث غ�ير امل���ش��روع ما
ي���ض�م��ن و� �ص��ول امل �ي��اه ل�ل�م���ش�ترك�ين بكميات
كافية دون معيقات.
اىل ذل ��ك �أو�� �ض ��ح ب���ص�ب��و���ص ان ��ه ��س�ي���ص��ار
ل�ت���س�ل��م م �� �ش��روع ت �غ �ي�ير ال���ش�ب�ك��ة ال��داخ �ل �ي��ة
لل��أح �ي��اء ال �غ��رب �ي��ة يف م�ن�ط�ق��ة ال ��زع�ت�ري يف
اع �ق��اب ع�ي��د الأ� �ض �ح��ى امل �ب��ارك ب�ك�ل�ف��ة مالية
بلغت  180الف دينار

الحوار هو األساس بمختلف القضايا الوطنية واالستقواء على الدولة مرفوض

كتل نيابية :القضاء صاحب الكلمة الفصل بقضية «المعلمين»

االنباط  -عمان

دع��ت كتل نيابية لالحتكام اىل الق�ضاء فيما
يتعلق بق�ضية نقابة املعلمني ،ووق��ف �أي��ة ا�شكال
ت�صعيدية واالن �ت �ظ��ار ح�ت��ى الف�صل يف الق�ضية
�ضمانا للحقوق والعدالة للجميع.
و�شددت الكتل النيابية يف بيانات �صحفية ام�س
على �أن احل��وار هو الأ�سا�س يف خمتلف الق�ضايا
الوطنية ،و�أن اال�ستقواء على الدولة مرفو�ض وال
ميكن القبول به حتت �أي ذري�ع��ة ،ف ��الأردن الذي

واجه التحديات وجتاوز الأزمات على مر ال�سنوات
عرب منجز بنته الأجيال ،ي�ستحق من �أبنائه اليوم
الوقوف معه.
وق��ال��ت كتلة احل��داث��ة والتنمية النيابية ،ان
ق�ضية نقابة املعلمني منظورة االن ام��ام الق�ضاء
ال �ع ��ادل وال �ن��زي��ه وه ��و ��ص��اح��ب ال�ك�ل�م��ة الف�صل
فيها ،وال يجوز الحد ان يتدخل يف حكم الق�ضاء
ونطلب من اجلميع االنتظار حلني حكم الق�ضاء
ال��ذي يجب ان تر�ضى ب��ه ك��ل االط ��راف .وطالب
بيان للكتلة اليوم ،املعلمني عدم التجمهر ووقف

�أي� ��ة ا� �ش �ك��ال ت���ص�ع�ي��دي��ة واالن �ت �ظ��ار حل�ي�ن حكم
الق�ضاء الذي ي�شكل �ضمانة احلقوق والعدالة لنا
جميعا ،وعدم تعري�ض م�ستقبل الطلبة التعليمي
للخالفات بني النقابة ووزارة الرتبية والتعليم
والتي �أكدت �أن العالوة مثار اخلالف �ستعود لكل
معلم بداية العام املقبل.
واو�ضحت الكتلة احرتامها للمعلم ،ودوره يف
نه�ضة الوطن وتن�شئة االجيال ،مطالبة بتوفري
ك��ل �سبل احل�ي��اة ال�ك��رمي��ة ل��ه ليقوم ب ��دوره على
�أك�م��ل وج��ه يف تعليم االج �ي��ال ،وق��د �أك ��د جاللة
امللك عبداهلل الثاين حر�صه الدائم على توفري كل
متطلبات و�سبل العي�ش الكرمي للمعلم واحلفاظ
على قد�سية العملية التعليمية.
وذكر البيان ان الكتلة تابعت التطورات االخرية
حول نقابة املعلمني واالح��داث التي �سبقت قرار
النائب العام وخا�صة تقدمي �شكاوى من معلمني
على جمل�س النقابة وعلى نائب النقيب ا�ضافة اىل
التجمع الكبري للمعلمني ام��ام نقابتهم اال�سبوع
املا�ضي واخلطاب الذي القاه نائب نقيب املعلمني
والذي تعتربه الكتلة ال يليق عالوة على ان التجمع

خم��ال��ف ل�ل�ق��ان��ون يف ظ��ل االو� �ض��اع واالج � ��راءات
القانونية التي اتخذتها الدولة حلماية املجتمع
من انت�شار فريو�س كورونا بل ان التجمع بحد ذاته
ي�شكل خطرا على ال�سالمة العامة.
وج ��ددت الكتلة الت�أكيد على اهمية حماربة
الف�ساد االداري واملايل ودعم اجلهود التي تقوم بها
احلكومة يف حماربة الف�ساد وحماية امل��ال العام،
فال ح�صانة لفا�سد مهما عال موقعه.
وقالت كتلة وط��ن النيابية �أن �سيادة القانون
تعلو على �أي اعتبار ،و�أن الق�ضاء الأردين النزيه
هو احلكم واملرجع والفي�صل لكل �أبناء الوطن.
وذك � ��رت يف ب �ي��ان �أن احل � ��وار ه��و الأ� �س��ا���س يف
خم�ت�ل��ف ال�ق���ض��اي��ا ال��وط �ن �ي��ة ،م �� �ش��ددة ع �ل��ى �أن
اال�ستقواء على الدولة مرفو�ض وال ميكن القبول
به حتت �أي ذريعة ،فالأردن الذي واجه التحديات
وجتاوز الأزمات على مر ال�سنوات عرب منجز بنته
الأجيال ،ي�ستحق من �أبنائه اليوم الوقوف معه،
بخا�صة يف ظل الظروف والتداعيات التي ت�سبب
بها فريو�س كورونا امل�ستجد.
و�أ�شارت �إىل الأو�ضاع االقت�صادية ال�صعبة التي

متر بها البالد ،منوهة �إىل �أن اخل�صومات طالت
رواتب خمتلف �أجهزة الدولة ومل ت�ستهدف جهة
�أو نقابة �أو فئة بعينها ،راف�ضة �أي حماولة جلر
ال�ب�لاد لفتنة بغية �أه ��داف ومكت�سبات �شخ�صية
�ضيقة.
وختمت الكتلة بيانها بالقول �إن الوطن يحتاج
ال�ي��وم �إىل تكاتف �أب�ن��ائ��ه ووح��دة �صفهم والتنبه
ملحاوالت ح��رف البو�صلة يف ظل ما يحيطنا من
�أخ �ط��ار وحت��دي��ات ع�ل��ى ر�أ� �س �ه��ا م�ط��ام��ع حكومة
االحتالل الإ�سرائيلي عرب نوايا �ضم غور الأردن،
داع�ي��ة �أب �ن��اء ال��وط��ن ك��اف��ة �إىل التحلي باحلكمة
والعقالنية وعدم االجنرار وراء حماوالت البع�ض
�إىل خلق �أج��واء من التوتر ،حيث �أم��ن وا�ستقرار
الوطن مقد�س وثابت ال ميكن ال�سماح لأي فئة �أن
تعبث به.
كما تابعت كتلة النه�ضة النيابية ع��ن كثب
ال �ت �ط��ورات املتعلقة بنقابة املعلمني الأردن �ي�ي�ن،
واك��دت يف بيان ا��ص��درت��ه ان احل��وار ه��و الو�سيلة
املثلى للو�صول اىل نتائج مر�ضية تنعك�س �إيجاباً
على العملية الرتبوية بكافة عنا�صرها .و�شدد

�أع�ضاء الكتلة ان �صيانة ا�ستقرار الدولة الأردنية
واملحافظة عليه هو م�س�ؤولية وطنية �سامية تلتزم
ب�ضرورة االحتكام اىل احلوار البناء الهادف وعلى
�أر�ضية امل�صلحة الوطنية العليا التي ت�أخذ بعني
االعتبار الظروف االقت�صادية ال�صعبة التي متر
بها البالد جراء التعامل مع جائحة كورونا.
واك��دوا دعمهم للمعلمني �أ�صحاب الر�سالة يف
حتقيق مطالبهم امل�شروعة وفق الأطر القانونية
واعتماد لغة احلوار واحرتام الر�أي االخر واالبتعاد
عن منطق املغالبة والت�صعيد ال�سلبي.
وب�ي�ن��وا ان الق�ضية ب�ع�ه��دة ال�ق���ض��اء ال �ع��ادل،
واحلكم والفي�صل يف هذا االمر وفق مبد�أ �سيادة
القانون والت�شريعات الأردنية النافذة ،وان مظاهر
التح�شيد والتجيي�ش يف ال�شارع تتناق�ض مع هذا
املبد�أ وت�ؤثر على ا�ستقاللية الق�ضاء وحياديته.
وا�شاروا اىل ان النقابات املهنية كانت و�ستبقى
م �ن�ب�راً ل�ت�ط��وي��ر امل �ه �ن��ة ب �ع �ي��داً ع ��ن ال �ت �ج��اذب��ات
ال�سيا�سية وحم� ��اوالت اال��س�ت�ق��واء ع�ل��ى ال��دول��ة،
ون ��أم��ل ان ت�ب�ق��ى ه ��ذه ال�ن�ق��اب��ات ب �ي��وت �اً للخربة
والتطوير ومبا يحقق النفع ملنت�سبيها.

املحلي
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تسخير كافة اإلمكانيات لتقديم الخدمة األمنية واإلسعافية لمحتاجيها

الحواتمة  :خطة أمنية خالل العيد لتعزيز األمن وتسهيل أمور المواطنين
االنباط  -عمان

االول من تموز ٢٠٢٠
ومابعده  /الحلقة الرابعة
اللواء المتقاعد مروان العمد

نقل مدير الأم��ن ال�ع��ام ال�ل��واء الركن
ح�سني حممد احل��وامت��ة حتيات ومباركة
جاللة امللك عبداهلل الثاين ،القائد الأعلى
ل�ل�ق��وات امل���س�ل�ح��ة ،ل�ك��اف��ة م��رت�ب��ات الأم��ن
ال �ع��ام مب�ن��ا��س�ب��ة ع �ي��د الأ� �ض �ح��ى امل �ب��ارك،
واع � �ت� ��زاز ج�ل�ال �ت��ه ب �ج �ه��وده��م امل �ب��ذول��ة
خلدمة الوطن واملواطن.
وقال احلوامتة�“ :إن التوجيهات امللكية
ه��ي ��س�ب�ي�ل�ن��ا الأول ،وخ��ارط��ة ط��ري��ق لنا
يف م��دي��ري��ة االم ��ن ال �ع��ام ،ومت�ث��ل احل��اف��ز
والدافع الأكرب للبذل والعطاء” ،مبيناً �أن
مديرية الأمن العام �سخرت كافة جهودها
الأمنية والإن�سانية
لتقدمي اخلدمة للمواطن ويف خمتلف
الظروف .
و�أ��ض��اف خ�لال االجتماع الأم�ن��ي الذي
ت��ر�أ� �س��ه ال �ي��وم ب�ح���ض��ور م���س��اع��دي��ه وك�ب��ار
��ض�ب��اط امل��دي��ري��ة ع�ل��ى � �ض��رورة امل�ب��ا��ش��رة
بتنفيذ اخل�ط��ة الأم�ن�ي��ة ال�شاملة اعتبارا

م��ن ��ص�ب��اح ال �ي��وم وال �ت��ي و��ض�ع��ت لتعزيز
الأم��ن ،وت�سهيل �أم��ور املواطنني ،و�ضمان
�سالمتهم خالل �أيام العيد .
ووج��ه احل��وامت��ة� ،إىل تكثيف ال��رق��اب��ة
الأمنية واملرورية والبيئية ،و�إعادة تفعيل

ك��اف��ة ال �ن �ق��اط الأم� �ن� �ي ��ة ،وت��وزي �ع �ه��ا مب��ا
ي�ضمن توفري الرقابة الأمنية ال�شاملة،
وت�سخري كافة الإمكانيات لتقدمي اخلدمة
الأمنية واال�سعافية لكافة حمتاجيها.
و�أه � � � ��اب م ��دي ��ر الأم � � ��ن ال � �ع� ��ام ب �ك��اف��ة

امل��واط �ن�ين � �ض��رورة االل �ت��زام ب��الإج��راءات
ال�صحية والبيئية ال���ص��ادرة ع��ن اجلهات
امل �ع �ن �ي��ة ب �ه��ذا اخل �� �ص��و���ص  ،م�ت�م�ن�ي�اً من
اجلميع االبتعاد عن ال�سلوكيات اخلاطئة،
واملخالفات املرورية اخلطرة.

خالل لقائه السفيرة الفرنسية

الفايز :االردن قادر على حماية أمنه واستقراره
االنباط-عمان

ب �ح��ث رئ �ي ����س جم�ل����س الأع� �ي ��ان في�صل
الفايز ،خالل لقائه يف مكتبه بدار املجل�س
ام����س الأرب �ع��اء ،ال�سفرية الفرن�سية لدى
امل �م �ل �ك��ة ف�ي�رون� �ي ��ك ف� ��والن� ��د ،ال �ع�ل�اق ��ات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ال���ص��دي�ق�ين و�سبل
ت�ع��زي��زه��ا وت�ط��وي��ره��ا ،واالو� �ض��اع ال��راه�ن��ة
يف امل�ن�ط�ق��ة ،وال��س�ي�م��ا م��ا يتعلق بالق�ضية
الفل�سطينية والأزم��ة ال�سورية وتداعيات
جائحة كورونا.
وقال الفايز �إن االردن اليوم بالرغم مما
يجري حوله من تداعيات و�صراعات �إال انه
قوي �سيا�سيا و�أمنيا ،بف�ضل حكمة جاللة
امل�ل��ك وحنكته ال�سيا�سية ،وه��و ق��ادر على
حماية �أم�ن��ه وا��س�ت�ق��راره ،وا��س�ت�ط��اع اي�ضا
احتواء جائحة كورونا بطريقة �أ�شادت بها

خمتلف ال��دول وو�سائل ا إلع�لام الدولية.
وا�شار �إىل ان الأردن ب�سبب �صراعات املنطقة

يواجه اليوم �صعوبات وحتديات اقت�صادية،
وبحاجة لدعم الأ��ش�ق��اء واال��ص��دق��اء كافة

لتمكينه م��ن موا�صلة دوره ك��دول��ة داعمة
لل�سالم واال�ستمرار ب��دوره الإن�ساين جتاه
الالجئني ال�سوريني .ويف هذا االط��ار ،اكد
الفايز اهمية زيادة اال�ستثمارات الفرن�سية
واال�� �س� �ت� �ف ��ادة م ��ن ال �ب �ي �ئ��ة اال� �س �ت �ث �م��اري��ة
االردن � �ي� ��ة وخ��ا� �ص��ة يف جم � ��االت ال�ت�ع�ل�ي��م
وال�سياحة الدينية والعالجية والنقل العام
وا�ستغالل الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة يف
العديد من القطاعات.
وا� � �ش� ��ادت ال �� �س �ف�ي�رة ال �ف��رن �� �س �ي��ة ب�ع�م��ق
عالقات ال�صداقة بني البلدين ال�صديقني،
و��س�ع��ي ب�لاده��ا ل�ت�ع��زي��زه��ا ع�ل��ى ال� ��دوام يف
خمتلف امل�ج��االت ال�سيا�سية واالقت�صادية
واال�ستثمارية.
وا�ضافت �أن فرن�سا معنية بتعزيز دعمها
ل�ل��أردن وتفعيل ال�ع�لاق��ات ال�برمل��ان�ي��ة مبا
يعزز امل�صالح امل�شرتكة.

الخرابشة :أهمية إنشاء شركات للمنتجات الزراعية
بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة
االنباط-عمان

اكد وزير البيئة ووزير الزراعة املكلف،
ال��دك�ت��ور �صالح اخل��راب���ش��ة ،اهمية ان�شاء
�شركات ت�سويق مهمتها ت�سويق املنتجات
الزراعية ب�إدارة القطاع اخلا�ص واحلكومة
على ا�ستعداد الدخول بها ولن تكون جزءا
من ادارتها.
وق ��ال اخل��راب �� �ش��ة خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه رئ�ي����س
واع���ض��اء جلنة ال��زراع��ة وامل�ي��اه يف جمل�س
حمافظة ال�ك��رك م�ساء االث�ن�ين ،بح�ضور
ع� ��دد م ��ن م ��زارع ��ي االغ � � ��وار اجل �ن��وب �ي��ة،
�إن ان���ش��اء ��ش��رك��ات زراع �ي��ة ب��ال���ش��راك��ة مع
ال� �ق� �ط ��اع اخل� ��ا�� ��ص ،ي �� �س��اه��م يف ت �ط��وي��ر
وال �ن �ه��و���ض ب��ال �ق �ط��اع ال� ��زراع� ��ي وي �خ��دم
امل��زارع�ين .وا��ش��ار اىل ان العمل ج��ار على
تنظيم القطاع الزراعي ،من خالل ا�صدار
�شهادة ت�سجيل للمزارع االردين ،مبينا ان
ال��ذي مل يح�صل ع�ل��ى ��ش�ه��ادة ال ي�ح��ق له
احل�صول على خدمات زراعية او احل�صول
على قر�ض من م�ؤ�س�سة االقرا�ض الزراعي
او الدخول لل�سوق املركزي.
وا�ضاف ان جاللة امللك عبداهلل الثاين
يركز على املنتوجات ذات القيمة العالية،
حيث �سيتم التوجه ل�ل��زراع��ات التعاقدية

مع املزارعني وحثهم على زراعة حم�صول
ال�ب�ن��دورة الت�صنيعية ،مل��ا لها م��ن اهمية،
الف �ت��ا اىل ان ��ه مت االع �ل�ان ع��ن ذل ��ك من
خالل موقع وزارة الزراعة.
ولفت ال��وزي��ر اىل ��ض��رورة عمل قاعدة
ب �ي��ان��ات ق�ب��ل ب ��دء امل��و� �س��م ال ��زراع ��ي وه��ذا
ي�ساعد على تخفي�ض كمية االنتاج واحلد
من الفائ�ض من خ�لال �شهادة الت�سجيل
ال �ت��ي ��س�ي�ت��م ا�� �ص ��داره ��ا ،ب��الإ� �ض��اف��ة اىل
ان ��ه ��س�ي�ت��م ا�� �ص ��دار ن �ظ��ام م��راق �ب��ة ج��ودة
املنتوجات الزراعية قريبا ،والبيع بال�سوق
امل ��رك ��زي � �س �ي �ك��ون ع �ل��ى ال �ك �ي �ل��و ،وح���س��ب
النخب والت�صنيف .وفيما يتعلق بالعمالة
ال��واف��دة ،ق��ال اخل��راب���ش��ة �إن ه�ن��اك خلال
وم���ش�ك�ل��ة يف ال �ق �ط��اع ال ��زراع ��ي م��ن حيث
ال�ع�م��ال��ة ،م��و��ض�ح��ا ان ��ه ق��د ح���ص��ل ا� �س��اءة
للقطاع ب�سبب التعليمات ال�سابقة ،حيث
يوجد ما بني  3اىل  4االف عامل �سابقا،
وال�ع�م��ل ج��ار على اع ��ادة النظر مبو�ضوع
منح ت�صاريح العمل التي ا�صبحت عبارة
عن جت��ارة ،و�سيكون هناك ا�س�س للعمالة
الزراعية للزراعات التي ي�صعب ان يعمل
فيها عماله حملية.
واو� �ض��ح ان��ه �سيتم ق��ري�ب��ا ح��ل م�شكلة
ال�ع�م��ال��ة احل��ا��ص�ل��ة ع�ل��ى اج ��ازة بالتن�سيق

مع وزارة العمل .واف��اد ال��وزي��ر ب��ان وزارة
ال� ��زراع� ��ة ت �� �س �ع��ى لإي� �ج ��اد � �ش��رك��ة ت ��أم�ين
تكاملية ،للت�أمني على امل��زروع��ات ،و�سيتم
اط�ل��اق ب��رن��ام��ج ال �ت��ام�ي�ن ال �ت �ك��ام �ل��ي ملن
يرغب.
وبخ�صو�ص �صندوق املخاطر الزراعية،
اكد اخلراب�شة وجود تعديل على القانون،
�سيتم عر�ضه على جمل�س النواب ل�شمول
بع�ض املخاطر التي يتعر�ض لها امل��زارع
ج� ��راء ال� �ظ ��روف اجل ��وي ��ة .وا�� �ض ��اف ان��ه
� �س �ي �ك��ون ه� �ن ��اك م ��راك ��ز ل �ل �ت��دري��ب ع�ل��ى
ال��زراع��ات امل��ائ�ي��ة وال�سمكية ،مل��ا ل�ه��ا من
ف ��وائ ��د واه� �م� �ي ��ة ك� �ب�ي�رة ل� �ل� �م ��زارع .م��ن
جهتهم ،قال رئي�س واع�ضاء جلنة الزراعة
يف جمل�س حمافظة ال�ك��رك وامل��زارع��ون،
�إن ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي يعترب عن�صرا من
ع �ن��ا� �ص��ر االم� ��ن ال� �غ ��ذائ ��ي ،و ج� ��زءا م��ن
االم��ن الوطني ،وان��ه ال بد من االهتمام
ب ��ه ا� �س ��وة ب �ب��اق��ي ال �ق �ط��اع��ات ،و� �ض ��رورة
ت�ط��وي��ره وت�شجيع ال��زراع��ات ال�غ��ذائ�ي��ة،
وحت�سني بيئة العمل ودعم ومنح احلوافز
ل �ل �م �ب��ادرات ال��ري��ادي��ة ال��زراع �ي��ة .وب�ي�ن��وا
اهمية الت�شاركية ب�ين جميع القطاعات
ال��زراع �ي��ة وجل� ��ان ال ��زراع ��ة يف جم��ال����س
امل� �ح ��اف� �ظ ��ات ،لإجن � � ��اح اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة

ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ال ��زراع �ي ��ة ل ل��أع ��وام
 ،2025-2020للنهو�ض بالقطاع الزراعي
م� ��ن ح �ي ��ث ال �ت �� �ش��ارك �ي��ة يف ال �ت �خ �ط �ي��ط
اال��س�ترات�ي�ج��ي للقطاع ال��زراع��ي ل��زي��ادة
االنتاج يف العديد من املحا�صيل.
وع � ��ر� � ��ض اع � �� � �ض ��اء جل� �ن ��ة ال � ��زراع � ��ة،
وامل ��زارع ��ون امل�ع�ي�ق��ات وال �ت �ح��دي��ات ال�ت��ي
تواجه القطاع الزراعي ،منها اعادة النظر
ب�صندوق املخاطر وتفعيل االر�شاد ووجود
�سيا�سة ت�سويقية ودع��م �صغار امل��زارع�ين
وان �� �ش��اء � �س��وق م��رك��زي وان �� �ش��اء م���ش��روع
جتفيف اخل�ضار وتطبيق النمط الزراعي
وحت��دي��د امل�ساحات امل��راد زراعتها واع��ادة
النظر ب��ر��س��وم ت�صاريح العمل املرتفعة
وم �ع��اجل��ة ا� �س �ت �ئ �ج��ار ال �ع �م��ال��ة ال ��واف ��دة
ل� �ل ��وح ��دات ال ��زراع� �ي ��ة وحت ��دي ��د ا� �س �ع��ار
املحا�صيل الزراعية وت�شجيع زراعة ق�صب
ال�سكر وال�شمندر واع��ادة النظر ب�أثمان
امل �ي ��اه وم �ن��ح رخ �� �ص��ة او ه��وي��ة ل �ل �م��زارع
واعادة العمالة الوافدة التي ح�صلت على
اج��ازة قبل جائحة كورونا واع��ادة النظر
مب���س��اح��ات امل�ن��اط��ق احل��رج�ي��ة وال��رع��وي��ة
وت�ف�ع�ي��ل دور م��راك��ز االب �ح��اث ال��زراع��ي
ورفد مديريات الزراعة بالأليات واملعدات
وفتح مكتب للعمل يف غور ال�صايف.

يف احاديث جاللة امللك املعظم مع الفعاليات الع�سكرية واملدنية وال�شعبية يف االردن اكد وجود
عالقات وات�صاالت بني االردن وعدداً من الدول العربية ووجود تباد ًال للمعلومات بينهم  .وان عدداً
من ال��دول العربية جتري ات�صاالتها الدولية لدعم املوقف الفل�سطيني من ق�ضية �سعي �سلطات
االحتالل ل�ضم ق�سم من ارا�ضي ال�ضفة الغربية اليها وقد ا�شاد جاللته بالعالقات التي تربط
االردن مب�صر و�سورية والعراق واملمكة العربية ال�سعودية  .وا�شاد ب�شكل خا�ص باالت�صاالت التي
يقوم بها �سمو ويل عهد ابو ظبي ووزير اخلارجية االماراتية يف هذا املجال .
وق��د ق��ام جاللة امللك املعظم بناريخ  2020 / 7 / 22وبرفقة ويل عهده �سمو االم�ير احل�سني
بزيارة اىل دولة االم��ارات العربية املتحدة  ،حيث اجرى مباحثات مبا�شرة مع �سمو ال�شيخ حممد
بن زايد ويل عهد ابو ظبي اكد فيها جاللة امللك على ان حل الدولتني هو ال�سبيل الوحيد لأنهاء
ال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي وحتقيق ال�سالم العادل وال�شامل  .وقد ا�شاد جاللته بالتحرك
الأماراتي الدبلوما�سي الن�شط يف عوا�صم القرار العاملي لدعم املوقف العربي الراف�ض لل�ضم .فيما
قال �سمو ويل عهد ابوظبي ان وحدة ال�صف للعربي وتعزيز الأمن العربي هي م�صلحة م�شرتكة
ملواجهة طبيعة التدخالت واملخاطر التي تهدد �أمن و�سيادة العديد من الدول العربية  .وقد ثمن
�سموه مواقف االردن التاريخية بقيادة جاللة امللك يف دعم الق�ضية الفل�سطينية على ال�صعد كافة
وحماية املقد�سات يف القد�س من منطلق الو�صاية الها�شمية عليها  .وقد اكد جاللة امللك و�سمو
ويل عهد ابوظبي على �ضرورة الدفع باخلطوات ال�سيا�سية والدبلوما�سية لت�سوية الأزم��ات التي
تع�صف يف املنطقة .
وقد غرد جاللة امللك املعظم على تويرت عقب هذا القاء قائ ً
ال ( لقائي مع اخي ال�شيخ حممد بن
زايد كان دافئاً ومثمراً كالعادة وي�ستند اىل روابط قوية وجتمع بلدينا عالقات ا�سرتاتيجية را�سخة
نحر�ص على تعزيزها دائماً  ،كما ان م�ساعينا امل�شرتكة يف ق�ضايا الإقليم ت�صب يف بوتقة واحدة
هدفها خدمة الق�ضايا العربية واحلفاظ على امن وا�ستقرار منطقتنا .
وق��د عقد وزراء اخل��ارج�ي��ة ال�ع��رب اجتماعاً غ�ير ع��ادي ع�بر االت���ص��ال امل��رئ��ي اع�ت�بروا فيه ان
ا�سرائيل �سرتتكب جرمية حرب جديدة بحق ال�شعب الفل�سطيني اذا اقدمت على �ضم �أج��زاء من
ال�ضفة الغربية وان هذه اجلرمية �ست�ضاف اىل ال�سجل الإ�سرائيلي احلافل باجلرائم الغا�شمة
بحقه وانتهاكاً فا�ضحاً مليثاق االمم املتحدة وقراراتها وللقانون ال��دويل  .وطالب ال��وزراء االدارة
االمريكية بالألتزام مبيثاق االمم املتحدة وقراراتها ذات ال�صلة بال�صراع يف منطقة ال�شرق االو�سط
ومببادئ واحكام القانون ال��دويل  ،وطالبوا هذه االدارة بالرتاجع عن دعم خمططات وخرائط
حكومة الإحتالل التي حتاك حتت غطاء ما ي�سمى ب�صفقة القرن االمريكية الإ�سرائيلية .
كما عُقد اجتماع بدعوة من االردن عرب االت�صال املرئي بح�ضور وزراء خارجية االمارات العربية
املتحدة واململكة العربية ال�سعودية وجمهورية م�صر العربية واململكة املغربية ودولة فل�سطني وهي
ال��دول االع�ضاء يف الوفد ال��وزاري املنبثق عن جلنة مبادرة ال�سالم العربية باال�ضافة اىل وزير
خارجية اجلمهورية التون�سية الع�ضو العربي يف جمل�س االم��ن ووزي��ر خارجية �سلطنة عُمان /
رئي�س الدورة العادية احلالية ملجل�س اجلامعة العربية على امل�ستوى الوزراي ووزير خارجية دولة
الكويت الع�ضو العربي ال�سابق يف جمل�س االمن  ،باال�ضافة اىل االمني العام جلامعة الدول العربية
وذلك لبحث امل�ستجدات املرتبطة بالق�ضية الفل�سطينية  .حيث مت ا�ستعرا�ض اجلهود املبذولة ملنع
تنفيذ قرار �إ�سرائيل �ضم ارا�ضي فل�سطينية حمتلة وحماية فر�ص حتقيق ال�سالم العادل وال�شامل
من اخلطر الغري م�سبوق واملتمثل بقرار ال�ضم  .وقد جدد املجتمعون على رف�ضهم �ضم �أي جزء من
االرا�ضي الفل�سطينية املحتلة وحذروا من خطر ال�ضم الذي يعد خرقاً للقانون الدويل وتقوي�ضاً
حلل الدولتني وكل اال�س�س التي قامت عليها العملية ال�سلمية واجلهود امل�ستهدفة حتقيق ال�سالم
العادل وال�شامل .
وعرب تقنية الفيديو كونفران�س عُقدت الدورة ال  104مل�ؤمتر امل�شرفني على �ش�ؤون الفل�سطينني
يف الدول العربية يف منت�صف ال�شهر املا�ضي دانت فيه قرار احلكومة الإ�سرائيلية �ضم �أج��زاء من
االرا�ضي الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وحذرت من تداعيات هذا القرار .
ويف اجتماع مت عرب الفيديو عقد يف ال�سابع من ال�شهر احلايل و�ضم وزراء خارجية االردن وم�صر
وفرن�سا واملانيا اك��د ال��وزراء امل�شاركون يف بيان وزعته وزارة اخل��ارج��ة االملانية رف�ضهم اخلطط
الإ�سرائيلية ل�ضم اج��زاء من ال�ضفة الغربية وانهم متفقون على ان �ضم االرا�ضي الفل�سطينية
�سيكون انتهاكاً للقانون الدويل يهدد ا�س�س عملية ال�سالم .

االفتاء :صالة العيد ال تسقط
صالة الجمعة
االنباط-عمان

�أك ��د �أم�ي�ن ع��ام دائ ��رة الإف �ت��اء ال�ع��ام
الدكتور �أحمد احل�سنات وجوب �صالة
اجلمعة� ،إذا وافقت يوم العيد ،م�شريا
�إىل �أنها ال ت�سقط ب ��أداء �صالة العيد،
لأن ف �ع��ل ال �� �س �ن��ة ال ي �غ �ن��ي ع ��ن �أداء
الفري�ضة.
وق��ال ال��دك�ت��ور احل�سنات� ،إن �صالة
اجلمعة ف��ر���ض ع�ين وه��ي واج�ب��ة على
كل م�سلم بالغ عاقل حر مقيم �صحيح،
�أم ��ا � �ص�لاة ال�ع�ي��د ف�ه��ي ��س�ن��ة م ��ؤك��دة،
م �� �ش�يرا �إىل �أن الأ� �ص ��ل يف امل���س�ل��م �أن
يجمع بني الفرائ�ض وال�سنن ما �أمكن
ف�إن تعذر اجلمع بينهما قدم الفري�ضة
على النافلة.
و�أ�� �ش ��ار احل �� �س �ن��ات �إىل �أن� ��ه يف عهد
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وافق العيد
ي��وم اجل�م�ع��ة ،ف�صلى ال�ن�ب��ي �صلى اهلل

ع�ل�ي��ه و��س�ل��م ��ص�لات��ي اجل�م�ع��ة وال�ع�ي��د
وخطب اخلطبتني ،ومل يرتك اجلمعة
وال ال �ع �ي��د ،ورخ ����ص ر� �س��ول اهلل ت��رك
اجلمعة يف ذل��ك ال�ي��وم لأه��ل ال�ع��وايل،
وهم الذين تبعد منازلهم عن امل�سجد
النبوي ال�شريف و ُي�شق عليهم الذهاب
والإياب مرتني ،فرخ�ص لهم �أن ي�صلوا
الظهر يف �أحيائهم ،ال�سيما و�أن �صالة
اجلمعة لي�ست واجبة يف حقهم ابتدا ًء.
وح� ��ذر احل �� �س �ن��ات م ��ن ت ��رك ��ص�لاة
ال�ظ�ه��ر يف ذل��ك ال �ي��وم واالل �ت �ف��ات �إىل
الأق � ��وال ال �� �ش��اذة ال �ت��ي ت���س�ق��ط ��ص�لاة
الظهر بالكلية عمن �صلى العيد ملا يف
ذلك من خمالفة �صريحة لنهج النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وملا ثبت ب�إجماع
امل�سلمني من وج��وب خم�س �صلوات يف
ال�ي��وم والليلة وم��ن وج��وب اجلمعة �أو
الظهر بد ًال عنها يف حال �سقوطها بعذر
من الأعذار.

عين على القدس يناقش محاوالت االحتالل اخفاء وتزوير اآلثار االسالمية بالقدس
االنباط-عمان

�سلط برنامج عني على القد�س الذي
بثه التلفزيون االردين ،االثنني ،ال�ضوء
على حماوالت االحتالل اخفاء وتزوير
�آث��ار ا�سالمية يف ال�ق��د���س ،ا��ض��اف��ة اىل
اغ�لاق ع��دد من امل�ؤ�س�سات الثقافية يف
امل��دي�ن��ة املقد�سة ب�ه��دف طم�س الهوية
العربية اال�سالمية فيها.
وع��ر���ض ال�برن��ام��ج ت�ق��ري��را م���ص��ورا
تتبع فيه �آثار احلفريات واعمال النب�ش
ل �ل �ت��اري��خ ال �ع��ري��ق ل �ل �م��دي �ن��ة امل �ق��د� �س��ة
ال�ت��ي ق��ام��ت ب�ه��ا �سلطة الآث ��ار التابعة
ل�ل�اح �ت�ل�ال يف م��وق��ع ب ��اب اخل �ل �ي��ل يف
ال�ق��د���س املحتلة ق��رب م �ي��دان ع�م��ر بن
اخل�ط��اب ،حيث ظهر نق�ش ايوبي على
�سور القد�س من اال�سفل ،االم��ر الذي
دف��ع �سلطات االح �ت�لال لإغ�ل�اق املكان

بالكامل ب�ه��دف اخ�ف��اء ه��ذا االكت�شاف
ال� �ت ��اري� �خ ��ي اال�� �س�ل�ام ��ي ع ��ن ال �ع �ي��ان،
وبالرغم من تغطيته ،االن ان كامريا
ال�برن��ام��ج ا��س�ت�ط��اع��ت ك���ش�ف��ه .وحت��دث
م��دي��ر ال �� �س �ي��اح��ة والآث � � ��ار ال �� �س��اب��ق يف
امل �� �س �ج��د االق �� �ص��ى امل � �ب� ��ارك ،ال��دك �ت��ور
يو�سف النت�شه ،خالل التقرير عن هذا
االكت�شاف ،م�شريا اىل انه يتحدث عن
ن���ش��اط م�ع�م��اري اي��وب��ي يخ�ص القلعة
او ��س��ور ال�ق��د���س ،وه��ذا ه��و �سبب قيام
�سلطات االح �ت�لال ب��إخ�ف��ائ��ه والتعتيم
عليه ،م��ؤك��دا ان ه��ذا االكت�شاف الهام
ل��و ك ��ان ع��ائ��دا ل �ف�ترة زم �ن �ي��ة ي�ه��ودي��ة
لكانت ال�صحافة اال�سرائيلية حا�ضرة
بالكثري م��ن الفر�ضيات واالح�ت�م��االت
حوله ،وان حماولة اخفائه تندرج حتت
م�ساعي االحتالل نحو طم�س الوجود
العربي اال��س�لام��ي يف مدينة القد�س.

كما حت��دث التقرير ع��ن ق�ي��ام �سلطات
االح� �ت�ل�ال ب�ط�م����س ال �ه��وي��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة
ل�ل�م��دي�ن��ة امل �ق��د� �س��ة م��ن خ�ل�ال هجمة
�شر�سة على امل�ؤ�س�سات واملراكز الثقافية
يف املدينة كاقتحام معهد يبو�س الثقايف
واملعهد الوطني للمو�سيقى وم�صادرة
امل �ل �ف��ات واج� �ه ��زة احل ��ا�� �س ��وب ال �ت��اب �ع��ة
ل �ه �م��ا ا� �ض��اف��ة اىل اع �ت �ق��ال ال�ق��ائ�م�ين
على هذه امل�ؤ�س�سات ،وجت��اوزت �سلطات
االح �ت�ل�ال ذل ��ك اىل اع �ت �ق��ال حم��اف��ظ
ال �ق��د���س ع��دن��ان غ �ي��ث ب �ه��دف م �ن��ع اي
ن �� �ش��اط ث �ق��ايف ف�ل���س�ط�ي�ن��ي يف امل��دي �ن��ة
املقد�سة ،وي�أتي هذا االعتقال ال�سيا�سي
ل�ل�م�ح��اف��ظ “يف ��س�ي��اق م���س��أل��ة مت��ري��ر
االح �ت�ل�ال مل�خ�ط��ط ال�ت�ه��وي��د وامل���س��ا���س
ب�ك��ل م �ك��ون��ات ه��وي��ة ال �ق��د���س ال�ع��رب�ي��ة
اال� �س�لام �ي��ة وامل�سيحية” ،ب�ح���س��ب ما
اف� ��اد ن��ائ��ب حم��اف��ظ ال �ق��د���س ع �ب��داهلل

�صيام .والتقى الربنامج ،الذي يقدمه
الزميل االعالمي جرير مرقة باملدير
التنفيذي لل�صندوق الها�شمي لإعمار
امل �� �س �ج��د االق �� �ص��ى امل � �ب� ��ارك ،ال��دك �ت��ور
و��ص�ف��ي ك �ي�لاين ،ال ��ذي اع �ت�بر ان ه��ذا
االكت�شاف عظيم وان��ه مت على ي��د من
يحفرون ب�شكل غري قانوين من دائرة
�آث��ار االحتالل ،ولعل االعظم من ذلك
هو عيون املقد�سيني التي ت�سللت خل�سة
داخ ��ل احل�ف��ري��ات وك�شفت ع��ن احلجر
الذي يدل على بناء �سور القد�س وقلعة
�صالح الدين االي��وب��ي ،م�شريا �إىل انه
ل��وال ق�ي��ام�ه��م ب��ذل��ك ل �ق��ام امل�ت�ط��رف��ون
بك�سره لإخفاء هذه احلقيقة.
وا� � �ض� ��اف ال ��دك� �ت ��ور ك � �ي �ل�اين ،ان ��ه
م��ن الناحية االث��ري��ة وامل�ع�م��اري��ة ،فهو
اكت�شاف مهم لوجوده يف اجلزء ال�سفلي
حل�ج��ارة ال�ق�ل�ع��ة ،وه��و يح�سم ال���ص��راع

ح��ول رواي ��ة ب��اب اخل�ل�ي��ل ام ب��اب ي��اف��ا،
ق �ل �ع��ة داوود ام ق �ل �ع��ة � �ص�ل�اح ال��دي��ن،
ووج��وده ي�شري اىل ان من بناه هو ابن
عم �صالح الدين االيوبي امللك العادل
ع�ي���س��ى االي� ��وب ��ي ،االم� ��ر ال� ��ذي ي ��ؤك��د
انت�صار ال��رواي��ة اال�سالمية ح��ول �أحد
اه ��م امل��واق��ع يف ال �ق��د���س ،و�أردف ،ب��ان
هذا م�شابه ملا ح�صل يف ال�سور ال�شرقي
ب��اجل�ه��ة امل�م�ت��دة م��ا ب�ين ب��اب اال��س�ب��اط
و�سوق اجلمعة ،حيث اظهرت احلفريات
التي اقيمت يف ه��ذا املوقع منذ �سنتني
اث ��ارا مملوكية و�آب� ��ارا وق �ن��وات للمياه
وف �خ��اري��ات ت�ث�ب��ت ب��ان اجل ��زء ال�سفلي
لل�سور بناء ا�سالمي .و�أك��د كيالين ان
ه �ن��اك امل �ئ��ات م��ن ال���ش��واه��د واالم��اك��ن
ال�ت��ي مت طم�سها او ت��زوي��ر رواي�ت�ه��ا او
ت��زوي��ر ت�ف���س�ير رواي �ت �ه��ا ،وم �ث��ال على
ذل��ك حت��وي��ل ح�م��ام تنكز اململوكي اىل

� �س �ي �ن��اق��وق وه ��و م �ك��ان � �ص�ل�اة ل�ل�ي�ه��ود
ك�م��ا مت ت�سويقه رغ��م ك�ث�رة ال���ش��واه��د
ال �ع��رب �ي��ة اال�� �س�ل�ام� �ي ��ة ف� �ي ��ه ،وك��ذل��ك
ال �ق �� �ص��ور االم� ��وي� ��ة ال� �ت ��ي مت حت��وي��ل
��ش��واه��ده��ا االم��وي��ة على ان�ه��ا م��ن �آث��ار
املعبد ال �ث��اين .ويف حم��ور �آخ ��ر ،ناق�ش
الربنامج دور اليهود االمريكان يف دعم
اال�ستيطان ال�صهيوين يف فل�سطني .ويف
ه��ذا ال�صدد ،ب�ين الدكتور كيالين انه
ببداية ال�ق��رن الع�شرين وم��ع انطالق
احل��رك��ة ال�صهيونية ،ب ��د�أت م��ا ت�سمى
ب���ش�ب�ك��ات ال �ع �م��ل وال �ت ��أث�ي�ر ال���س�ي��ا��س��ي
ل �ل �ح��رك��ة ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة ب�ت�ح��ال�ف�ه��ا مع
الر�ؤ�ساء االمريكيني الذين دعم الكثري
منهم احلزب الدميوقراطي الذي يكرث
ف�ي��ه ال�ل��وب��ي ال���ص�ه�ي��وين ،الأم ��ر ال��ذي
كان له االثر الكبري يف دعم اال�ستيطان
اال�سرائيلي يف فل�سطني.

املحلي
االربعاء
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«البوتاس العربية» تتقدم بطلب لتسجيل منطقة تنموية لدى هيئة االستثمار
االنباط-عمان

قدمت �شركة البوتا�س العربية ،طلبا
ل��دى هيئة اال��س�ت�ث�م��ار لإن���ش��اء منطقة
تنموية جنوب البحر امليت بهدف تنفيذ
م�شاريع ال�صناعات امل�شتقة والكيماوية،
وذل��ك بكلفة ر�أ�سمالية ت�ق��در بحوايل
 ٣٣٠مليون دوالر امريكي .
واو� �ض��ح رئ�ي����س جمل�س ادارة �شركة
ال�ب��وت��ا���س ال�ع��رب�ي��ة ج �م��ال ال���ص��راي��رة،
�أن امل�شاريع املنوي اقامتها تاتي �ضمن
خطط ال�شركة التو�سعية يف ال�صناعات
امل �� �ش �ت �ق��ة واال� �س �ت �غ�ل�ال الأم� �ث ��ل ل�ك�ن��وز
البحر امليت مما �سيعزز القيمة امل�ضافة
ل�صناعة الأ�سمدة الأردنية .
وا�ضاف ال�صرايرة� ،أن امل�شاريع �سيتم
تنفيذها على مرحلتني ،تت�ضمن املرحلة
الأوىل بناء ثالثة م�صانع �ضمن جممع
ل �ل �ك �ي �م��اوي��ات والأ�� �س� �م ��دة امل�ت�خ���ص���ص��ة

لإن� �ت ��اج ال �ك �ل��وري��ن وال� ��� �ص ��ودا ال �ك��اوي��ة
و�أح ��ادي فو�سفات البوتا�سيوم وثنائي
فو�سفات البوتا�سيوم والبريوك�سايد،

وم ��ن امل �ت��وق��ع ال �ب��دء ب�ت�ن�ف�ي��ذ م���ش��اري��ع
ه��ذه امل��رح�ل��ة ب��داي��ة ال �ع��ام امل�ق�ب��ل فيما
�ست�ستغرق عملية الإن �� �ش��اء ح ��وايل ٢٤

�شهرا.
�أم� � ��ا امل ��رح� �ل ��ة ال �ث��ان �ي��ة ف�ت�ت���ض�م��ن-
بح�سب ال�صرايرة  -بناء م�صنع لإنتاج
مادة نرتات البوتا�سيوم ومادة الأمونيا
ال�ت��ي ت�ع��د م��دخ��ل ان �ت��اج ه��ام ل�صناعات
الأ� �س �م��دة،م ��ؤك��دا ع�ل��ى �أن ت�ن�ف�ي��ذ ه��ذه
اخل �ط ��ط ي� ��أت ��ي � �ض �م��ن ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة
ال �� �ش��رك��ة ب �ت �ط��وي��ر م �ن �ظ��وم��ة الإن� �ت ��اج
واال� �س �ت �غ�لال الأم� �ث ��ل ل �ل �م��واد الأول �ي��ة
وال �ب �ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة امل �ت��وف��رة يف منطقة
امتياز ال�شركة جنوب البحر امليت.،
و�أ� � �ض� ��اف �أن امل �� �ش��اري��ع امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
�ست�ساهم يف تعزيز دور �شركة البوتا�س
ال�ع��رب�ي��ة ب��دع��م االق�ت���ص��اد ال��وط�ن��ي من
خ �ل��ال اي � �ج� ��اد ف ��ر� ��ص ع �م��ل م �ب��ا� �ش��رة
وغ�ي�ر م�ب��ا��ش��رة ت���ص��ل �إىل  ٧٠٠فر�صة
للم�شروعني �إ��ض��اف��ة �إىل دع��م ��ص��ادرات
امل �م �ل �ك��ة وت �ع��زي��ز اح �ت �ي��اط��ي ال �ع �م�لات
الأجنبية ورفد خزينة الدولة باملوارد.

الحسين للسرطان تجدد شراكتها مع باسيفك انترناشونال
االنباط-عمان

وق�ع��ت م��ؤ��س���س��ة احل���س�ين لل�سرطان
م ��ذك ��رة ت �ف��اه��م م ��ع � �ش��رك��ة ب��ا��س�ي�ف��ك
ان�ترن��ا��ش��ون��ال الي�ن��ز خل��دم��ات ال�شحن
البحري لتجديد ال�شراكة بني الطرفني
لل�سنة اخلام�سة على التوايل.
وتهدف املذكرة التي وقعها مدير عام
امل��ؤ��س���س��ة ن�سرين ق�ط��ام����ش ،والرئي�س
التنفيذي لل�شركة غ�صوب ق�ع��وار� ،إىل
ال �ت�برع ل �ع�لاج م��ر��ض��ى ال���س��رط��ان غري
املقتدرين يف مركز احل�سني لل�سرطان
م��ن خ�لال �إ�ضافة دي�ن��ار واح��د على كل

ف ��ات ��ورة ل�ع�م�لائ�ه��ا .وث �م �ن��ت ق�ط��ام����ش،
جهود ال�شركة يف دعم امل�ؤ�س�سة واملركز
خالل ال�سنوات املا�ضية كنموذج للتكافل
االجتماعي ،داعية جميع فئات املجتمع
�إىل امل�ساهمة يف حتقيق ر�سالتها النبيلة
لدعم رحلة عالج املر�ضى وامل�ساهمة يف
�إنقاذ حياتهم.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال ق �ع��وار �إن ال���ش��رك��ة
توا�صل ال��دع��م للم�ؤ�س�سة وامل��رك��ز منذ
�أرب �ع��ة �أع ��وام ل�ع�لاج م��ر��ض��ى ال�سرطان
يف الأردن وال�شرق الأو�سط ،م�شريا �إىل
ان الدعم م�ساهمة ب�سيطة من ال�شركة
وعمالئها يف ظل تزايد �أعداد املر�ضى.

وزير المياه والسفير الياباني يطلعان على مشروع تطوير منظومة مياه زي
االنباط -البلقاء

اط�ل��ع وزي��ر امل�ي��اه وال��ري املهند�س رائ��د
ابو ال�سعود وال�سفري الياباين لدى الأردن
ه �ي��دي �ن��او ي��ان��اغ��ي ام ����س ال� �ث�ل�اث ��اء ،على
م�شروع تطوير منظومة التزويد املائي يف
زي ،التي تعد واحدة من اهم امل�صادر املائية
لل�شرب ،وت��زود العا�صمة عمان وحمافظة
البلقاء بنحو  245الف مرت مكعب يوميا
من مياه ال�شرب.
واو�ضحت الوزارة يف بيان ام�س الثالثاء،
ان اجلولة التي ق��ام بها ال��وزي��ر وال�سفري،
ت �ه��دف اىل ت ��أم�ي�ن ال �ت �م��وي��ل ال �ل��ازم من
الوكالة اليابانية للتعاون الدويل لتطوير
وت�أهيل حمطات ال�ضخ الرئي�سية وخف�ض

كلف الت�شغيل ورف��ع كفاءة التزويد املائي.
و�شملت اجل��ول��ة م��أخ��ذ امل�ي��اه ملحطة مياه
زي ،وم��راف��ق املحطة التي تتزود من قناة
امل �ل��ك ع�ب��د اهلل وت���ض��خ امل �ي��اه مل���س��اف��ة 40
كيلومرتا باجتاه البلقاء والعا�صمة عمان
م��ن ع�ل��ى ارت �ف��اع  227م�ت�را حت��ت �سطح
ال�ب�ح��ر اىل خ ��زان داب ��وق وث��م اىل مناطق
العا�صمة.
وق ��ال �أب ��و ال���س�ع��ود �إن امل �� �ش��روع امل�ن��وي
ت�ن�ف�ي��ذه ي �ه��دف اىل ا� �س �ت �م��راري��ة و��ض�م��ان
ام � � ��دادات امل� �ي ��اه ب���ش�ك��ل م���س�ت�ق��ر ،و��س�ي�ت��م
حت�سني كفاءة الطاقة ورفع كفاءة الت�شغيل
ل�ل�م���ض�خ��ات وخ �ف ����ض ال �ك �ل��ف الت�شغيلية
لتوفري ما قيمته  1,5مليون دينار �سنويا،
ا��ض��اف��ة اىل حت�سني امل���س�ت��وى البيئي من

خ�لال خف�ض ان�ب�ع��اث��ات ال �غ��ازات الدفينة
واثرها على املناخ والتغري املناخي.
وا�� �ض ��اف ان اع �م ��ال امل �� �ش��روع تت�ضمن
ا�ستبدال امل�ضخات الرئي�سية يف حمطات
الإن �ت��اك وب��ي ا�س ،4وب��ي ا�س ،1وحمطة
بي ا�س ،5وا�ستبدال بع�ض خطوط الدفع
ومرافق حمطة املعاجلة الرئي�سية ،و�سيتم
تنفيذها خ�لال �� 3س�ن��وات ب��دءا م��ن العام
امل �ق �ب��ل �إىل ال� �ع ��ام  ،2023وف ��ق اف���ض��ل
املوا�صفات العاملية من قبل مقاول ياباين،
واعدت الدرا�سات االولية للكلفة التقديرية
للم�شروع.
وع�ب�ر اب ��و ال �� �س �ع��ود ع��ن ��ش�ك��ر وت�ق��دي��ر
احل�ك��وم��ة االردن �ي��ة ل�ل��دع��م امل�ت��وا��ص��ل من
اال�صدقاء يف اليابان ،خا�صة لقطاع املياه

ب �ه��دف اي �ج��اد احل �ل��ول جل�م�ي��ع امل���ش�ك�لات
يف امل�ن��اط��ق ك��اف��ة ،م ��ؤك��دا ان ادارة القطاع
تعمل بكل جهودها بالتعاون م��ع الوكالة
اليابانية لتح�سني نوعية اخلدمة املقدمة
للمواطنني ،مثمنا ال��دع��م الياباين ال��ذي
ا�سهم يف تنفيذ عدد من الربامج وامل�شاريع
وبرامج التدريب ونقل اخل�برات اليابانية
اىل قطاع املياه ملواجهة التحديات الكبرية.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال ال���س�ف�ير ال �ي��اب��اين �إن
حكومة ب�لاده تدعم قطاع املياه يف الأردن
م�ن��ذ ف�ترة ط��وي�ل��ة وب�شكل م�ستمر ،وه��ذا
التعاون هو مثال للتعاون الناجح ،معربا
ع��ن ام�ل��ه �أن يعمل امل �� �ش��روع ع�ل��ى حت�سني
خدمات التزويد باملياه للمواطنني وتقليل
الكلف الت�شغيلية.

إنشاء المعهد االنتخابي لتطوير مهارات الموظفين والشركاء
االنباط-عمان

�أو�ضح الناطق الإع�لام��ي با�سم الهيئة
امل�ستقلة لالنتخاب جهاد املومني� ،أن فكرة
�إن �� �ش��اء امل�ع�ه��د االن �ت �خ��اب��ي ن�ت�ي�ج��ة لنجاح
الهيئة يف �إدارت �ه��ا ل�لان�ت�خ��اب��ات م�ن��ذ ع��ام
 2013حمليا ،وخلربتها و�سمعتها يف
هذا املجال �إقليميا ودوليا.
وب�ين املومني ام�س الثالثاء� ،أن فكرة
�إن �� �ش��اء امل �ع �ه��د ان�ب�ث�ق��ت م��ن احل��اج��ة �إىل
تطوير م �ه��ارات العاملني يف االنتخابات
حمليا و�إقليميا ودوليا.
وا� �ض��اف �أن املعهد ي�ه��دف ل��رف��ع كفاءة

موظفي الهيئة بالدرجة الأوىل والعاملني
يف االن� �ت� �خ ��اب ��ات وال� ��� �ش ��رك ��اء امل �ح �ل �ي�ين
والدوليني �ضمن منهاج �أكادميي بالتن�سيق
مع جامعة (�سانت �آن��ا) االيطالية بهدف
م �ن��ح درج � ��ة امل��اج �� �س �ت�ير يف االن �ت �خ��اب��ات
ل�ل�ع��ام�ل�ين يف ال�ه �ي�ئ��ة وامل �ه �ت �م�ين يف ه��ذا
املجال وبال�شراكة مع كلية الأمري احل�سني
للدرا�سات الدولية باجلامعة االردنية.
و�أ� �ش��ار �إىل توقيع اتفاقية ب�ين الهيئة
واجل��ام �ع��ة الأردن� �ي ��ة لإدراج م���س��ار �إدارة
االنتخابات �ضمن م�ستوى الدبلوم العايل.
ي�شار �إىل �أن املعهد الإقليمي للتدريب
يف الهيئة �سيعتمد يف مناهجه على م�صادر

يف زمن جائحة كورونا وما تعانيه الإقت�صادات العاملية؛ ف�إننا �أح��وج ما نكون
للتكافل الإجتماعي ودول��ة التكافل والتي ميكن �أن ت�أخذ عدة �صور و�آليات على
الأر���ض من خ�لال بث روح� ّي��ة العطاء ل��دى كل النا�س ،وه��ذه الروحية رمب��ا تتم
بت�شاركية يف كل �شارع وحارة وقرية ومدينة وبادية وخم ّيم ويف كل زمان ومكان،
فالقادرون واملليئون مالياً يعطون ب�سخاء واملحتاجون ي� أ�خ��ذون دون مِ نّة ،ومن
ُينعتون باجل�شعني والط ّماعني وي�أخذون دون حاجة �أقلاّ ء و�سيتال�شون مع الزمن
حب بع�ضه بع�ضاً:
حتى ي�صبح جمتمع التكافل رتيباً و ُي ّ
 .1ونحن نقرتب م��ن عيد الأ�ضحى امل�ب��ارك ورم��زي��ة الت�ضحية علينا جميعاً
الإ�ستعداد لذلك لن�ضع �شيئاً ول��و ي�سرياً يف م��وازي��ن ح�سناتنا ولنمتلك روحية
العطاء عم ً
ال لإ�سعاد الآخرين ،فاحلياة دون عطاء ال قناعة وال ر�ضا فيها.
� .2إحدى �صور التكافل الإجتماعي �إيجاد “ثالجة اخلري” يف كل حارة �أو �شارع
�أو �أمام دور العبادة واملدار�س واجلامعات واملوالت وغريها يف �أردن اخلري ،فيقوم
�أحد املح�سنيني �أو جمموعة منهم ب�شراء الثالجة وو�ضعها يف مكان عام ،و ُيغذّيها
�أهل اخلري باملواد التموينية وامل�شروبات ،و ُيكتب عليها “خُ ذ ما تريد فهي هدية
لك و�ضع ما تريد فهي هدية منك” �أو “خُ ذ ما يكفيك و�أترك الباقي لغريك”،
فينهل املحتاجون منها ما يريدون دون مِ نّة ويبارك املح�سنون العطاء ،وتبقى
ثالجة اخلري مليئة باملواد.
 .3رمب��ا نف�س ال�ف�ك��رة يتم تعميمها على الأ� �س��واق ال�ع��ام��ة وامل ��والت وحم�لات
اخل�ضار والفواكة واملخابز وغريها ،وذل��ك بتخ�صي�ص مكان جانبي ُيغذّيه �أهل
اخلري باملواد وفق احلاجة وينهل منه املحتاجون لنُحقق جمتمع التكافل دون هدر
للأموال واملواد.
 .4هذه ال�صور والأفكار واملبادرات �ستنعك�س حتماً على املجتمع بالر�ضا والقناعة
وال�سلم املجتمعي والتكافل ،وبذلك ُيز ّكي النا�س �أموالهم ل ُيح ّبوا ويغبطوا بع�ضهم
البع�ض وننبذ جمتمع الكراهية.
 .5ثالجة اخلري وغريها من املبادرات والأفكار امل�شابهة ُتعزّز التفا�ؤل والأمل يف
دولة التكافل التي دعى لها جاللة امللك مراراً ،ل ُيغبط فقراءنا �أغنياءنا ويحرتم
محُ تاجينا كل من لديهم مالءة مالية دون ح�سد �أو كراهية.
 .6نحتاج لإطالق هكذا مبادرة على م�ستوى الوطن لنُعزّز يف �شبابنا وكل النا�س
روحية العطاء وجمتمع املحبة والتكافل وال�صدقات والإن�سانية والكرم وال�سخاء،
فالكرماء جنود جمهولون وامل�ستفيدون غري معروفون لهم.
 .7نحتاج لإطالق �سل�سلة من مبادرات التكافل الإجتماعي للم�ساهمة يف الق�ضاء
على الفقر ودحر جيوبه يف كل رقاع الوطن ،وهذا ال ميكن �أن يتم � اّإل بت�شاركية بني
احلكومة واملواطنني الكرماء.
ب���ص��راح��ة :ث�لاج��ة اخل�ير وم��ا �شابهها م��ن �أف �ك��ار للتكافل الإج�ت�م��اع��ي ت�شكّل
خطوة على طريق دولة التكافل ،ورمبا التوقيت الآن يف زمان ذي احلجة وقرب
عيد الأ�ضحى املبارك هو خري زمان لإط�لاق ُحزمة من املبادرات اخلريية لأجل
امل�ساهمة يف م�ساعدة الفقراء واملحتاجني ليكون هذا الوطن بوتقة الأمن والتكافل
الإجتماعي واخلري ُك ّله.

اسحاقات تطلب من «المحاسبة» اغالق
االستفسار المتعلق بدوام الموظفين
االنباط-عمان

ط�ل�ب��ت وزي� ��رة ال�ت�ن�م�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
ب�سمة ا��س�ح��اق��ات ،م��ن دي��وان املحا�سبة،
اغالق القيد املتعلق باال�ستف�سار اخلا�ص
ع��ن دوام امل��وظ�ف�ين يف ال ��وزارة بالفرتة
الأوىل م��ن ك��ان��ون ال �ث��اين � 2018إىل
الثاين من ت�شرين الأول .2018
وقالت الوزيرة يف بيان �صحفي ام�س
ال�ث�لاث��اء� ،إن ال ��وزارة �أر�سلت �إىل دي��وان
املحا�سبة ،تقرير جلنة التدقيق امل�شكلة
م��ن ق�ب�ل�ه��ا ،وت��و��ص�ي��ات�ه��ا ال �ت��ي تو�صلت

االنباط-عمان

متنوعة من جامعات ومعاهد تعنى بال�ش�أن

االنباط-عمان

داخ� ��ل ال �ع �ي ��ادات ال �ط �ب �ي��ة وامل���س�ت���ش�ف�ي��ات
ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال�ط�ب�ي��ة “�آي ام �سي”،
ل�ضمان توفري �أف�ضل �سالمة للكادر الطبي
واملر�ضى على حد �سواء.
وا�شارت الوكالة اىل انه ومن خالل هذا
ال��دع��م احل�ي��وي� ،ستتمكن الهيئة الطبية
“�آي ام �سي” من �ضمان ا�ستمرارية توفري
اخل ��دم ��ات ال���ص�ح�ي��ة ال �� �ض��روري��ة للحياة
وتوفري تدابري الوقاية من فريو�س كورونا
داخ��ل خميمات اللجوء واملجتمعات الأق��ل
حظاً يف الأردن ،ويف الوقت نف�سه� ،ستكون

د .محمد طالب عبيدات

اىل ع��دم �صوابية املعلومات ال ��واردة يف
ال�شكوى املقدمة للديوان.
و�أر� � �س� ��ل دي� � ��وان امل �ح��ا� �س �ب��ة يف وق ��تٍ
� �س��اب��ق ا��س�ت�ي���ض��اح��ا اىل وزارة التنمية
االج �ت �م��اع �ي��ة ي�ت�ع�ل��ق ب �ع��دم ال �ت ��زام ع��دد
من املوظفني با�ستخدام �ساعة الب�صمة
لإث �ب��ات وق��ت احل���ض��ور وامل �غ��ادرة ،وع��دم
التزام امل�ست�شارين بالتوقيع على �سجل
ال � ��دوام ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ع ��دم وج ��ود ما
ي�ث�ب��ت دوام م��دي��ر ال �� �ش ��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة
خالل الأ�شهر الثمانية الأوىل من العام
. 2018

مساعدات مالية لذوي االحتياجات
الخاصة من المتقاعدين العسكريين
االنتخابي.

«التعاون الدولي» الكورية تتبرع بمعدات طبية لمخيمات اللجوء والمجتمعات المحلية
تربعت وكالة التعاون ال��دويل الكورية
“كويكا” ،ام�س الثالثاء ،مبعدات احلماية
ال�شخ�صية اخلا�صة بالوقاية من فريو�س
ك��ورون��ا ل�ل�ع�ي��ادات ال�ط�ب�ي��ة وامل�ست�شفيات
ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال�ط�ب�ي��ة ال��دول �ي��ة “�آي
ام �سي” يف خم �ي �م��ات ال �ل �ج��وء ال �� �س��وري
وامل� �ج� �ت� �م� �ع ��ات الأق� � � ��ل ح� �ظ� �اً يف خم�ي�م��ي
الزعرتي والأزرق وحمافظة اربد.
وقال مكتب “كويكا” يف الأردن ،يف بيان
�صحايف ،ان هذا التربع جاء ليتنا�سب مع
خطة ا�ستجابة احلكومة الأردنية ملحاربة
ف�يرو���س ك��ورون��ا ال�ت��ي ت���ش��دد ع�ل��ى �أهمية
ارت� � ��داء م �ع ��دات ال��وق��اي��ة ال���ش�خ���ص�ي��ة يف
الأماكن العامة ،مثل الكمامات والقفازات
م��ن �أج ��ل ��ض�م��ان �أف���ض��ل وق��اي��ة و��س�لام��ة
للجميع للم�ساعدة يف احل��د م��ن انت�شار
الفريو�س.
وت�ضمنت م�ع��دات ال��وق��اي��ة ال�شخ�صية
املتربع بها  50الف قناع وجه مع خا�صية
الرت�شيح البكتريية ،و 105االف قفاز،
و  3االف رداء طبي ،و 200نظارة واقية
للعني ،حيث �سيتم ا�ستخدام هذه الأدوات

ثالجة الخير والتكافل
اإلجتماعي في زمن كورونا

الهيئة الطبية ق��ادرة على �ضمان �سالمة
طاقمها الطبي واملراجعني.
ي�شار اىل ان الوكالة الكورية للتعاون
ال��دويل (كويكا) هي وكالة حكومية تتبع
ل ��وزارة اخل��ارج�ي��ة ال�ك��وري��ة وت�ق��وم بتنفيذ
برامج الدعم التنموي اخلا�ص باحلكومة
الكورية يف  112دولة �شريكة.
ومنذ ت�أ�سي�سه يف الأردن ع��ام ،2005
يرا
ن �ف��ذ م�ك�ت��ب ك��وي �ك��ا الأردن ،ع � ��ددًا ك �ب� ً
م ��ن الأن �� �ش �ط��ة ��ض�م��ن ب ��راجم ��ه ال�ث�لاث��ة
الرئي�سية ،امل���ش��اري��ع ال�ت��ي ت��دع��م التنمية

االج�ت�م��اع�ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة ،مب��ا يف ذل��ك
�إي� �ف ��اد اخل� �ب��راء وت ��وف�ي�ر امل� �ع ��دات وب �ن��اء
البنية التحتية وتقدمي امل�ساعدات الفنية،
وب ��رن ��ام ��ج ال� �ت ��دري ��ب امل �خ �� �ص ����ص ل��دع��م
وب �ن��اء ق ��درات امل� ��وارد ال�ب���ش��ري��ة لأغ��را���ض
التنمية امل���س�ت��دام��ة ،وب��رن��ام��ج متطوعي
ك��وري��ا �أ��ص��دق��اء ال�ع��امل “ دبليو اف كي”،
ال��ذي ي��رك��ز على ت�ب��ادل املعرفة وامل �ه��ارات
واخل� �ب��رات م ��ن خ�ل�ال �إي� �ف ��اد م�ت�ط��وع�ين
كوريني �إىل خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية
يف الأردن ويغطي �أكرث من  30مهنة.
والهيئة الطبية الدولية “�آي ام �سي”
ه��ي منظمة دول �ي��ة �إن���س��ان�ي��ة غ�ير ربحية
متخ�ص�صة بتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية
حيث تكر�س عملها لإنقاذ الأرواح وتخفيف
املعاناة من خالل التدريب وتقدمي الرعاية
ال�صحية وبرامج الإغاثة العاجلة وبرامج
التنمية مل��ن ه��م يف �أم ����س احل��اج��ة �إل�ي�ه��ا،
و�أن�شئت يف الأردن يف عام  ،2007وقامت
ب�ت�ن�ف�ي��ذ ال �ع��دي��د م ��ن ال�ب�رام ��ج احل�ي��وي��ة
وامل �ه �م ��ة يف ج �م �ي��ع حم ��اف �ظ ��ات امل �م �ل �ك��ة،
ب��الإ� �ض��اف��ة اىل اال� �س �ت �ج��اب��ة الح�ت�ي��اج��ات
الالجئني يف خميمي الزعرتي والأزرق.

ن � �ظ � �م� ��ت م � ��ؤ� � �س � �� � �س� ��ة امل � �ت � �ق� ��اع� ��دي� ��ن
الع�سكريني ،ام����س ال�ث�لاث��اء ،اح�ت�ف��اال يف
ج�م�ع�ي��ة امل �ل �ك��ة ران �ي��ا ال �ع �ب��داهلل ل��رع��اي��ة
ال�ع���س�ك��ري�ين ل �ت��وزي��ع م �� �س��اع��دات م��ال�ي��ة
ع�ل��ى امل�ت�ق��اع��دي��ن ال�ع���س�ك��ري�ين م��ن ذوي
االحتياجات اخلا�صة واحلاالت الإن�سانية
واملر�ضية.
وث� �م ��ن م ��دي ��ر ع� ��ام امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال� �ل ��واء
الركن املتقاعد ثالج الذيابات يف ت�صريح

��ص�ح�ف��ي ،اه �ت �م��ام ج�لال��ة امل �ل��ك ع�ب��داهلل
الثاين باخوته رفاق ال�سالح من العاملني
واملتقاعدين وال�سيما ذوي االحتياجات
اخلا�صة وتوجيهاته امل�ستمرة لالهتمام
بهم وتقدمي امل�ساعدات والتوا�صل معهم.
و�أ� �ش��اد م��دي��ر اجلمعية العقيد الركن
حمد اجل�ع��اف��رة بجهود امل�ؤ�س�سة يف دعم
ورعاية املتقاعدين.
وع �ب�ر امل �ت �ق��اع��دون ال �ع �� �س �ك��ري��ون م��ن
ذوي االح�ت�ي��اج��ات اخل��ا��ص��ة ع��ن �شكرهم
وتقديرهم لهذه اللفتة الطيبة.

المواصفات تواصل جوالتها
على الموازين والقبانات
عمان
الأنباط ّ -

� �ض �م��ن خ �ط �ط �ه��ا ال ��رق ��اب� �ي ��ة ال �ت��ي
ت�ستهدف حماية املواطن ،كثفت م�ؤ�س�سة
امل ��وا�� �ص� �ف ��ات وامل �ق��اي �ي ����س م ��ن ج��والت �ه��ا
التفتي�شية على املوازين املخ�ص�صة لبيع
الأ��ض��اح��ي وال�ل�ح��وم احل� ّي��ة ،يف ال�ساحات
واحل�ضائر وامل�لاح��م املخ�ص�صة لبيعها،
وذل� ��ك ب��ال �ت��زام��ن واق �ت��راب ح �ل��ول عيد
الأ� �ض �ح��ى امل � �ب� ��ارك .و�أك� � ��دت م��دي��ر ع��ام
امل�ؤ�س�سة املهند�سة عبري الزهري �إن الكوادر
التفتي�شية ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�م��ؤ��س���س��ةّ ،
نظمت
ال �ع��دي��د م ��ن اجل � ��والت خ �ل�ال الأ� �س �ب��وع
احل� � ��ايل ،ب �ح �ي��ث مت زي� � ��ارة ال �ع��دي��د م��ن
�أماكن بيع الأ�ضاحي واملالحم يف خمتلف
مناطق اململكة ،للت�أكد من دق��ة املوازين

امل���س�ت�خ��دم��ة ح��ر� �ص �اً ع �ل��ى ال �ت �ح �ق��ق من
دقتها و�ضمان ع��دم التالعب بها .وت�أتي
هذه اجلوالت ا�ستكما ًال للجهود امل�ستم ّرة
التي تبذلها امل�ؤ�س�سة يف التحقق من دقة
الأوزان واملوازين والقبانات الأر�ض ّية على
م��دار ال�ع��ام ،حيث حتققت امل�ؤ�س�سة منذ
بداية هذا العام من �أكرث من ()1330
م�ي��زان�اً وق� ّب��ان�اً �أر� �ض � ّي �اً .ودع��ت املهند�سة
الزهري املواطنني اىل �ضرورة الت�أكد من
ق ��راءة امل �ي��زان واب�ل�اغ امل��ؤ��س���س��ة يف حالة
وجود �شك يف دقته ،على هاتف ال�شكاوى
امل�ب��ا��ش��ر� ،)065301243( :أو املوقع
الإل � �ك �ت�رو ّ
ين ل�ل�م��ؤ��س���س��ة ع�ب�ر ال��راب��ط:
،https://bit.ly/3exrpDC
�أو � �ص �ف �ح��ة امل ��ؤ� �س �� �س��ة ع �ل��ى ف �ي �� �س �ب��وك:
.https://bit.ly/2CTTeZO

االقت�صادي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «االقت�صادية» يف املوقع االلكرتوين
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بنسبة نمو %12.3

 43.9مليون دينار أرباح النصف األول للبنك اإلسالمي األردني
قبل الضريبة لعام 2020

االنباط-عمان

�أع �ل��ن ال �ب �ن��ك الإ� �س�ل�ام��ي الأردين عن
نتائجه املالية املتحققة حتى نهاية الن�صف
الأول م��ن ال �ع��ام احل ��ايل  2020مب�صادقة
جم�ل����س �إدارة ال �ب �ن��ك ب��رئ��ا� �س��ة الأ� �س �ت��اذ/
م��و� �س��ى � �ش �ح��ادة رئ �ي ����س جم �ل ����س الإدارة،
حيث ا�ستطاع البنك ان يحقق ن�سب منو
يف خمتلف م�ؤ�شراته املالية حمققاً ن�سبة
منو يف الأرب��اح بلغت ح��وايل  %12.3لي�صل
الربح ال�صايف قبل ال�ضريبة  43.9مليون
دي �ن��ار م�ق��اب��ل  39.1م�ل�ي��ون دي �ن��ار للن�صف
الأول م��ن ع��ام  2019وب�ع��د ال���ض��ري�ب��ة بلغ

ال��رب��ح ح ��وايل  27.3م�ل�ي��ون دي �ن��ار مقابل
ح��وايل  24.5مليون دي�ن��ار للن�صف الأول
م��ن ال�ع��ام  2019وبن�سبة من��و بلغت ح��وايل
 .%11.3وقال الأ�ستاذ مو�سى �شحادة لقد
ا�ستطاع البنك الإ�سالمي الأردين  ،بحمد
اهلل وت��وف�ي�ق��ه  ،خ�ل�ال ال�ن���ص��ف الأول من
ال�ع��ام احل��ايل اال��س�ت�م��رار يف حتقيق نتائج
وم��ؤ��ش��رات مالية �إيجابية و�إجن ��ازات على
خمتلف ال�صعد االقت�صادية واالجتماعية
وح�صد عدة جوائز من م�ؤ�س�سات �إقليمية
ودول �ي��ة وع��امل�ي��ة ك��أف���ض��ل ب�ن��ك ا��س�لام��ي يف
االردن لعام  2019وجائزة التميز يف جمال
امل���س��ؤول�ي��ة املجتمعية ل�ل�م��ؤ��س���س��ات املالية

وامل�صارف الإ�سالمية (ال�ت��زام) لعام 2020
على م�ستوى قطاع امل�صارف الإ�سالمية يف
املنطقة العربية  ،وذلك ت�أكيداً لتميز البنك
يف ت�ق��دمي اخل��دم��ات وامل�ن�ت�ج��ات امل�صرفية
الإ� �س�لام �ي��ة يف ال �� �س��وق امل �� �ص��ريف االردين،
وذل ��ك ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ت� ��أث�ي�رات ج��ائ�ح��ة
كورونا التي اثرت على خمتلف القطاعات
االقت�صادية يف االردن وجميع انحاء العامل،
وال �ت��ي زادت م��ن ال �ع��زمي��ة وب ��ذل خمتلف
اجلهود ملواجهتها ليكون للبنك دور فاعل
واي �ج ��اب ��ي ب��ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ه� ��ذه اجل��ائ �ح��ة
وال �ق��درة ع�ل��ى ال�ت�ع��ام��ل معها م��ع االل�ت��زام
بالتعليمات ال�صادرة عن اجلهات احلكومية

والبنك املركزي الأردين بهذا اخل�صو�ص.
وب�ين �شحادة ان جمل�س الإدارة وبالتعاون
مع �إدارة البنك التنفيذية وجميع العاملني
يف البنك م�ستمرون يف ب��ذل جهودهم ٌ
كل
يف م��وق�ع��ه وح���س��ب واج�ب��ات��ه وم���س��ؤول�ي��ات��ه
لي�ستمر ال�ب�ن��ك ب�ت�ط�ب�ي��ق ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات��ه
وخططه للنمو وت�ق��دمي �أف�ضل اخل��دم��ات
وامل �ع��ام�لات امل���ص��رف�ي��ة وت �ط��وي��ر الأع �م��ال
ب �ك��اف��ة امل� �ج ��االت وخ��ا� �ص��ة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة
ال��رق �م �ي��ة وف ��ق اح �ك��ام وم �ب ��ادئ ال���ش��ري�ع��ة
الإ�سالمية .و قال الدكتور ح�سني �سعيد
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي /امل��دي��ر ال �ع��ام للبنك
�أن حت�سن ن�سب النمو يف معظم امل�ؤ�شرات
امل��ال �ي��ة ال �ت��ي ا��س�ت�ط��اع م���ص��رف�ن��ا حتقيقها
حتى  2020/6/30ت��ؤك��د على ق��وة ومتانة
املالءة املالية مل�صرفنا وامل�ستمدة من تنفيذ
ا�سرتاتيجية �صلبة معدة ملواجهة خمتلف
التحديات مع التنويع يف خمتلف اخلدمات
واملنتجات احلديثة والتي ت�ستهدف وتلبي
احتياجات خمتلف القطاعات حيث بلغت
ن�سبة النمو يف م��وج��ودات البنك مب��ا فيها
(ح�سابات اال�ستثمارات املقيدة وح�سابات
الوكالة باال�ستثمار(املحافظ اال�ستثمارية)
وح �� �س��اب��ات ال ��وك ��ال ��ة ب��اال� �س �ت �ث �م��ار) ح�ت��ى
ن �ه��اي��ة ال�ن���ص��ف الأول م��ن ال �ع��ام احل��ايل
حوايل  % 2.2لت�صل املوجودات اىل حوايل
5.079م �ل �ي ��ار دي �ن��ار م�ق��اب��ل ح � ��وايل4.970
م� �ل� �ي ��ار دي� � �ن � ��ار يف ن� �ه ��اي ��ة ع � � ��ام . 2019
ل � �ق� ��راءة امل� ��زي� ��د http://www. :
alanbatnews.net/article/
index/294995

البنك العربي يطلق عرضًا خاصًا بالتعاون مع Booking.com
االنباط-عمان
�أطلق البنك العربي م�ؤخراً بالتعاون مع
� ،Booking.comإح��دى �أه��م �شركات
ال�سفر ال��رق�م�ي��ة ال��رائ��دة يف ال �ع��امل ،عر�ضاً
خا�صاً لت�شجيع ال�سياحة الداخلية يف الأردن
يقدم البنك من خالله مزايا ق ّيمة ي�ستفيد
م�ن�ه��ا ح��ام�ل��ي ب �ط��اق��ات ال�ب�ن��ك ال �ع��رب��ي عند
ا�ستخدامهم لبطاقتهم ل��دف��ع قيمة حجز
�إقامتهم داخل الأردن.
وي�شمل هذا العر�ض ،والذي ي�سري لغاية
� 15آب  2020ع�ل��ى ح �ج��وزات الإق ��ام ��ة ال�ت��ي
ت�ت��م ل�غ��اي��ة ت��اري��خ � 20أي �ل��ول  ،2020حاملي
ال�ب�ط��اق��ات االئ�ت�م��ان�ي��ة وب�ط��اق��ات ال��دف��ع من
ال �ب �ن��ك ال �ع��رب��ي ح �ي��ث ي�ت�ي��ح ل �ه��م احل���ص��ول
ع�ل��ى ا�� �س�ت�رداد ن �ق��دي ب�ن���س�ب��ة  %8م��ن قيمة
حجوزاتهم يتم قيدها ب�شكل تلقائي حل�ساب
البطاقة ،بالإ�ضافة �إىل احل�صول على نقاط
مكاف�آت عرب برنامج “نقاط العربي” الذي
ي�ت�ي��ح ل�ل�ع�م�لاء ك���س��ب ال �ن �ق��اط وا��س�ت�ب��دال�ه��ا
مب �ج �م��وع��ة وا� �س �ع��ة م ��ن امل� �ك ��اف� ��آت ال�ن�ق��دي��ة
وغريها .كما مينح العر�ض ح�صرياً حلاملي

ب�ط��اق��ات البنك ال�ع��رب��ي االئتمانية �إمكانية
تق�سيط قيمة ح�ج��وزات الإق��ام��ة بفائدة %0
مل��دة � 12شهر ع�ن��د ا��س�ت�خ��دام�ه��م لبطاقتهم
ل �ل��دف��ع .واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ه��ذا ال�ع��ر���ض
� �س��اري ف�ق��ط ع�ل��ى احل �ج��وزات ال�ت��ي ت�ت��م من
خ �ل��ال ال � ��راب � ��ط www.booking.
. com/arabbank

ويف تعليقه على هذه احلملة ،قال ال�سيد
ي �ع �ق��وب م� �ع� �ت ��وق ،م ��دي ��ر دائ � � ��رة اخل ��دم ��ات
امل�صرفية للأفراد يف البنك العربي  -الأردن:
“يعك�س هذا التعاون اال�سرتاتيجي مع املوقع
العاملي  Booking.comحر�ص البنك
العربي املتوا�صل على تزويد عمالئه بباقة
مميزة من العرو�ض احل�صرية التي تواكب

اح�ت�ي��اج��ات�ه��م امل�ت�ن��وع��ة و�أ� �س �ل��وب حياتهم”.
و�أ�� �ض ��اف“ :ن�سعى م��ن خ�ل�ال ه ��ذا ال�ع��ر���ض
اخلا�ص �إت��اح��ة الفر�صة لعمالئنا لإكت�شاف
امل��واق��ع ال�سياحية ال�ف��ري��دة ال�ت��ي ي��زخ��ر بها
الأردن وق�ضاء �أجواء عطالت �صيفية حملية
�شيقة ،م�ستفيدين م��ن اخل��دم��ات امل�صرفية
ال��رق�م�ي��ة ال�ت��ي نتيحها ل�ه��م وال �ت��ي متكنهم
من عمل ح�ج��وزات الإق��ام��ة وال��دف��ع مبنتهى
ال���س�ه��ول��ة والأم� � ��ان واحل �� �ص��ول ع �ل��ى ن�ق��اط
مكاف�آت».
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن بطاقات البنك
العربي متنح حامليها جمموعة م��ن امل��زاي��ا
م��ن ب�ي�ن�ه��ا ،ال�ق�ب��ول ال��وا� �س��ع حم�ل�ي�اً وع��امل�ي�اً،
�إ��ض��اف��ة �إىل �إم�ك��ان�ي��ة ال��و��ص��ول �إىل ح�سابات
البطاقات االئتمانية مبنتهى ال�سهولة ويف
�أي وق��ت ع��ن ط��ري��ق تطبيق ع��رب��ي م��وب��اي��ل
واخل��دم��ة امل�صرفية ع�بر االن�ترن��ت “عربي
�أون الين” .واال�ستفادة من خدمة التق�سيط
امل��ري��ح ل��دى جم�م��وع��ة وا� �س �ع��ة م��ن امل�ت��اج��ر،
كما وميكن حلاملي بطاقات البنك العربي
�إ�ستخدام تطبيق “عربي موبي كا�ش” للدفع
من خالل هواتفهم الذكية.

الطاقة والمعادن لألردنيين :تعاونوا لتجاوز تداعيات الموجة الحارة
االنباط-عمان
اه� ��اب� ��ت ه �ي �ئ��ة ت �ن �ظ �ي��م ق� �ط ��اع ال �ط��اق��ة
وامل�ع��ادن ام����س ال�ث�لاث��اء باملواطنني تر�شيد
ا�ستخدام الطاقة الكهربائية خ�لال املوجة
احلارة التي ت�شهدها اململكة لتجنب ارتفاع
االحمال وتخفيف عبء فاتورة الكهرباء.
ودع � � ��ت ال �ه �ي �ئ ��ة امل� ��واط � �ن �ي�ن يف ب �ي��ان �ه��ا
اىل ال �ت ��أك��د م��ن �إط �ف��اء الإن � ��ارة والأج �ه��زة
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة غ�ي�ر امل���س�ت�خ��دم��ة وا� �س �ت �خ��دام
و� �س��ائ��ل ال �ت�ب�ري��د الأق � ��ل ك �ل �ف��ة والأج� �ه ��زة
امل��وف��رة للطاقة ،ويف ح��ال ا�ستخدام املكيف
ال� �ت� ��أك ��د م ��ن � �ض �ب��ط م �ن �ظ��م احل � � ��رارة ع�ل��ى
درجة  24والت�أكد من تنظيف مر�شح الهواء
(الفلرت) اخلا�ص باملكيف ب�شكل دوري.

ك�م��ا دع��ت ال�ه�ي�ئ��ة ��ش��رك��ات ال�ك�ه��رب��اء �إىل
ات �خ��اذ الإج � ��راءات ال���ض��روري��ة واال��س�ت�ع��داد

ل �ل �ت �ع��ام��ل م� ��ع ت ��داع � �ي ��ات امل� ��وج� ��ة احل � ��ارة
واجل ��اه ��زي ��ة خ�ل��ال ف�ت��رة ع �ي��د الأ� �ض �ح��ى

امل �ب��ارك ،و� �ش � ّددت ع�ل��ى � �ض��رورة اال��س�ت�ج��اب��ة
ل���ش�ك��اوى امل��واط �ن�ين وال �ع �م��ل ع�ل��ى م�ع��اجل��ة
الأعطال الكهربائية بال�سرعة املمكنة.
وي ��وا�� �ص ��ل م ��رك ��ز امل ��راق� �ب ��ة وال � �ط� ��وارئ
يف ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ل ع �ل��ى م��راق �ب��ة ال �ن �ظ��ام
ال�ك�ه��رب��ائ��ي وامل �ت��اب �ع��ة م��ع م��راك��ز االت���ص��ال
وخ��دم��ة اجل �م �ه��ور ل��دى � �ش��رك��ات ال�ك�ه��رب��اء
وال�ت��أك��د م��ن ��س��رع��ة م�ع��اجل��ة �أي �أع �ط��ال �أو
�شكاوى قد حتدث.
وت �� �ش �ه��د امل �م �ل �ك��ة م ��وج ��ة ح� � ��ارة رف �ع��ت
احل �م��ل الأق �� �ص��ى ل �ل �ن �ظ��ام ال �ك �ه��رب��ائ��ي اىل
 3450م �ي �غ��اوات ��س�ج��ل يف ال �� �س��اع��ة 17:20
م�ساء �أم�س االثنني وهو �أعلى حمل للنظام
ال�ك�ه��رب��ائ��ي مت ت�سجيله م�ن��ذ ب��داي��ة مو�سم
ال�صيف احلايل.

6ر % 27انخفاض العجز التجاري لألشهر
الخمسة األولى من العام الحالي
االنباط-عمان
انخف�ض العجز التجاري يف الأ�شهر اخلم�سة
الأوىل م��ن ال�ع��ام احل��ايل ليبلغ 546ر 2مليار
دينار ،بن�سبة 6ر 27باملئة ،مقارنة بنف�س الفرتة
من العام املا�ضي والبالغة 518ر 3مليار دينار.
و�أ� � �ش� ��ارت دائ � ��رة االح� ��� �ص ��اءات ال �ع��ام��ة يف
تقريرها ال�شهري ح��ول ال�ت�ج��ارة اخلارجية
يف االردن ام�س الثالثاء� ،إىل انخفا�ض قيمة
ال�صادرات الكلية يف اال�شهر اخلم�سة الأوىل
م��ن ال�ع��ام احل��ايل بن�سبة 0ر 10ب��امل�ئ��ة ،حيث
بلغت 983ر1مليار دينار ،مقارنة يف ذات الفرتة
من العام املا�ضي والبالغة 203ر 2مليار دينار.
وب �ح �� �س��ب ال� �ت� �ق ��ري ��ر ،ان �خ �ف �� �ض��ت ق�ي�م��ة
ال���ص��ادرات الوطنية خ�لال الأ�شهر اخلم�سة
الأوىل من العام احلايل بن�سبة 5ر 5باملئة ،اي
ما مقداره 736ر 1مليار دينار ،مقارنة بنف�س
الفرتة من العام املا�ضي والتي بلغت قيمتها
838ر1مليار دينار.
ك�م��ا ب�ل�غ��ت ق�ي�م��ة امل �ع��اد ت���ص��دي��ره 5ر246
مليون دينار خ�لال الأ�شهر اخلم�سة الأوىل

من العام احلايل بانخفا�ض ن�سبته 4ر 32باملئة
مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي.
�أم ��ا امل �� �س �ت��وردات ،انخف�ضت خ�ل�ال ف�ترة
املقارنة ذاتها بن�سبة 8ر 20باملئة ،حيث بلغت
قيمتها 528ر 4م�ل�ي��ار دي �ن��ار ،م�ق��ارن��ة ب��ذات
الفرتة من العام املا�ضي.
و�أ� � �ش� ��ار ال �ت �ق��ري��ر اىل �أن ن���س�ب��ة تغطية
ال �� �ص��ادرات الكلية للم�ستوردات بلغت 8ر43
باملئة يف الأ��ش�ه��ر اخلم�سة الأوىل م��ن العام
احل� ��ايل ،ح�ي��ث ب�ل�غ��ت ن���س�ب��ة ال�ت�غ�ط�ي��ة 5ر38
باملئة ،مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي،
بارتفاع مقداره 3ر 5نقطة مئوية.
ام��ا ع�ل��ى ال�صعيد ال���ش�ه��ري ،بلغت قيمة
ال �� �ص��ادرات ال��وط�ن�ي��ة ل �ل��أردن 3ر 312مليون
دينار خالل �شهر �أيار من العام احلايل مقابل
4ر 369مليون دي�ن��ار خ�لال ال�شهر ذات��ه من
العام املا�ضي ،مما ي�شري �إىل انخفا�ض مقداره
5ر 15باملئة.
ي���ش��ار �إىل ان ال�ع�ج��ز يف امل �ي��زان ال�ت�ج��اري
مي�ث��ل ال �ف��رق ب�ين ق�ي�م��ة امل �� �س �ت��وردات وقيمة
ال�صادرات.

«الصناعة» :خطة شاملة لمراقبة
األسواق خالل عيد األضحى
االنباط-عمان
�أعدت وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين،
خ�ط��ة رق��اب �ي��ة ��ش��ام�ل��ة ع�ل��ى الأ�� �س ��واق خ�لال
ع �ي��د الأ� �ض �ح��ى امل� �ب ��ارك ل �ل �ت ��أك��د م ��ن ت��وف��ر
جميع ال�سلع وب�أ�سعار مقبولة ،وفق ما �أعلن
املتحدث الر�سمي للوزارة ينال الربماوي.
وبني الربماوي� ،أن خطة الرقابة تت�ضمن
تكثيف ال��رق��اب��ة ع�ل��ى امل �خ��اب��ز ل�ل�ت��أك��د عمل
امل�خ��اب��ز امل �ن��اوب��ة وت��وف�يره��ا للخبز ال�ع��رب��ي
الكبري ،و�إع�لان الأ�سعار واالل�ت��زام بالأ�سعار
املحددة.
ك�م��ا ت���ش�م��ل خ�ط��ة ال��رق��اب��ة ال�ترك �ي��ز على
حم��ال ب�ي��ع احل�ل��وي��ات وال���س�ك��اك��ر ل�ل�ت��أك��د من
التقيد بالبيع ح�سب الأ�سعار املعلنة ومطابقة
الأوزان املثبتة على ع�ب��وات البيع م��ع بطاقة
البيان� ،إ�ضافة �إىل املالحم وحمالت اخل�ضار
والفواكه للت�شديد على �إعالن الأ�سعار والتقيد
بالبيع ح�سب الأ�سعار املعلنة كحد �أعلى.
وا� �ش��ار ال�ب�رم��اوي �إىل �أن خ�ط��ة ال��رق��اب��ة
تت�ضمن ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى حم��ال ب�ي��ع الألب�سة
واملفرو�شات وحمال بيع البطاقات اخللوية،
والت�أكد من التنزيالت والرتويج والت�صفية
والعرو�ض ،وا�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة
العامة والتباعد اجل�سدي وت��وف��ر التعقيم،
وفقا لأوامر الدفاع النافذة.

ولفت �إىل ت�شديد الرقابة على حمطات
ب�ي��ع امل �ح��روق��ات وم��راك��ز ب�ي��ع ال �غ��از ال�سائل
املخ�ص�ص ل�لا��س�ت�خ��دام امل �ن��زيل ل�ل�ت��أك��د من
توفرها وبيعها بالأ�سعار امل�ح��ددة ،مبينا �أن
مديرية الرقابة على الأ�سواق قامت بتق�سيم
اجل � ��والت ال��رق��اب �ي��ة ل�ت�غ�ط��ي ك��اف��ة امل�ن��اط��ق
اجلغرافية ووفقا لأول��وي��ات الأ��س��واق لل�سلع
ذات االهتمام مبنا�سبة العيد.
وب�ين ال�برم��اوي �أن ال ��وزارة ق��ام��ت بعمل
م �� �س��ح ل ��واق ��ع ال �� �س �ل��ع وال �ك �م �ي��ات و�أ� �س �ع ��ار
الأ�ضاحي املتوفرة يف ال�سوق املحلي بالتن�سيق
مع وزارة الزراعة وال�شركات امل�ستوردة حيث
�أظ �ه��ر ت��وف��ره��ا ب�ك�م�ي��ات ك��اف�ي��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل
ت��وف�ير جميع امل ��واد ب �ج��ودة ع��ال�ي��ة وب��أ��س�ع��ار
منا�سبة.
و�أ��ش��ار ال�برم��اوي �إىل توفر جميع ال�سلع
ب�أ�سواق امل�ؤ�س�ستني املدنية والع�سكرية ،حيث
�أن م�ستويات الأ�سعار �أقل بن�سبة ترتاوح بني
� 5إىل  %10ع��ن �أ��س�ع��ار مثيالتها ب��الأ��س��واق
الأخرى.
و�أو� � �ض ��ح ال �ب�رم ��اوي �أن ال � � ��وزارة ق��ام��ت
بتوجيه م��راق�ب��ي الأ� �س��واق لتوعية و�إر� �ش��اد
التجار بت�شريعات ال��وزارة املتعلقة بالرقابة
على الأ��س��واق �أث�ن��اء جوالتهم الرقابية على
الأ�سواق ،مبينا �أن الوزارة حددت رقام الهاتف
( )5661176لتلقي ال�شكاوي ومتابعتها.الغد

بورصة عمان تغلق تعامالتها على ارتفاع
االنباط-عمان

اغلقت بور�صة عمان ام�س الثالثاء،
على ت��داول 2ر 7مليون �سهم ،موزعة
ع �ل��ى � � 2818ص �ف �ق��ة ،ب�ق�ي�م��ة ت� ��داوالت
�إجمالية بلغت 7ر 6مليون دينار.
وارتفع م�ؤ�شر البور�صة �إىل النقطة
 1571بن�سبة 32ر 0ب��امل�ئ��ة م�ق��ارن��ة مع

�إغالق اجلل�سة ال�سابقة.
ول� � ��دى م� �ق ��ارن ��ة �أ�� �س� �ع ��ار الإغ �ل ��اق
لل�شركات امل�ت��داول��ة �أ�سهمها ،تبني �أن
� 27شركة �أظ�ه��رت انخفا�ضا يف �أ�سعار
�أ�سهمها ،بينما ارتفعت �أ�سعار �أ�سهم 38
�شركة ،وا�ستقرت �أ�سعار �أ�سهم � 37شركة
�أخرى.

القواسمي :إقبال محدود على شراء
األلبسة قبل عيد األضحى
االنباط-عمان

�أكد ممثل قطاع االلب�سة واالحذية واالقم�شة
وامل� �ج ��وه ��رات يف غ ��رف ��ة جت � ��ارة االردن ا��س�ع��د
القوا�سمي ،ان حركة ��ش��راء الألب�سة واالح��ذي��ة
حمليا ب��د�أت تتح�سن بخا�صة ب��امل��والت وامل��راك��ز
التجارية الكربى مع قرب حلول عيد الأ�ضحى
املبارك.
وق ��ال ال�ق��وا��س�م��ي يف ت�صريح �صحفي ام�س
الثالثاء” ب��د�أن��ا نلحظ وم�ن��ذ ع��دة �أي ��ام وج��ود
اقبال حمدود من املواطنني على �شراء االلب�سة
واالح ��ذي ��ة ي�ترك��ز ب��امل��والت وامل ��راك ��ز ال�ت�ج��اري��ة
ال �ك�برى ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن ال �ع��رو���ض ،ل�ك�ن��ه غري
ملمو�س باال�سواق الأخرى التقليدية وال�شعبية”.

وا��ض��اف ” رغ��م التح�سن يف عمليات ال�شراء
مقارنة م��ع ف�ترة احل�ج��ر ومو�سم عيد الفطر،
الأ انها م��ا زال��ت �أق��ل مقارنة م��ع موا�سم �أعياد
�سابقة” ،معربا عن �أمله بارتفاع وتريتها بالأيام
املقبلة وبخا�صة لدى املحال خارج املوالت واملراكز
التجارية.
واو�ضح ان حت�سن ن�شاط القطاع م��ازال اقل
من امل�ستويات باالعوام الأخرية املا�ضية لتداخل
موا�سم الت�سوق فيما بينها وعودة املدار�س والتي
جميعها ح��دت من ق��درة املواطنني على ال�شراء
ب��اال��ض��اف��ة ل�ت�غ�ير ��س�ل��م �أول ��وي ��ات الأن �ف��اق ل��دى
اال��س��رة االردن �ي��ة وال��ذي ب��ات ي�ترك��ز على امل��أك��ل
وال�صحة والتعليم تالها املالب�س.

البستنجي :توقف تام لحركة الترانزيت في المناطق الحرة بسبب فرض ضريبة عليها
االنباط-عمان

ا��س�ت�ه�ج��ن رئ �ي ����س ه�ي�ئ��ة م���س�ت�ث�م��ري
امل� �ن ��اط ��ق احل� � ��رة حم� �م ��د ال �ب �� �س �ت �ن �ج��ي
ال�ت���ص��ري�ح��ات ال �ت��ي �أورده � ��ا م��دي��ر ع��ام
دائ��رة �ضريبة ال��دخ��ل واملبيعات ح�سام
اب ��وع �ل ��ي ح� ��ول ان ه �ن��ال��ك ات� �ف ��اق م��ع
م�ستثمري املناطق احل��رة على ت�سجيل
ال�ضريبي على البيانات لتجارة
الرقم
ّ
�سلع الرتانزيت.
وا�ستغرب الب�ستنجي يف البيان الذي
�أ� �ص��دره ام����س ،ت�صريحات اب��وع�ل��ي ب��أن
ه�ن��ال��ك ت��رح�ي��ب م��ن امل���س�ت�ث�م��ري��ن على
�إ� �ض��اف��ة ال��رق��م ال���ض��ري�ب� ّ�ي ع�ل��ى ب�ي��ان��ات

ال�تران��زي��ت ،وا��ص�ف��ا ه��ذه الت�صريحات
بـ ” خُم َتلَقة” والتي ال �أ�سا�س لها من
ال�صحة.
ون� �ف ��ى وج� � ��ود ت ��رت� �ي ��ب م �� �س �ب��ق ب�ين
‘م�ستثمري امل �ن��اط��ق احلرة’ ودائ ��رة
��ض��ري�ب��ة ال��دخ��ل وامل�ب�ي�ع��ات ح��ول وج��ود
ات �ف��اق ع�ل��ى ت�سجيل ال��رق��م ال���ض��ري�ب� ّ�ي
لبيانات الرتانزيت.
وت�ساءل“ :هل يتم الرتحيب بقرار
�سي�ؤدي اىل نهاية املناطق احلرة ورحيل
امل �� �س �ت �ث �م��ري��ن وت ��دم�ي�ر اال�ستثمار”،
م ��ؤك��دا ع�ل��ى ان ق��رار ا�ستيفاء �ضريبة
الدخل على جتارة الرتانزيت يف املناطق
احل��رة ه��و احللقة الأخ�ي�رة يف م�سل�سل

اال��س�ت�ث�م��ار يف امل �ن��اط��ق احل� ��رة ،م���ش��ددا
ع�ل��ى ان امل���س�ت�ث�م��ري��ن مل ي�ب��ق �أم��ام�ه��م
�سوى الرحيل.
واعلن الب�ستنجي ان هذه الت�صريحات
ت���س�ب�ب��ت ب �ت��وق��ف ح��رك��ة ال�ت�ران��زي��ت يف
املناطق احل��رة مت��ام��ا ،داع�ي��ا مدير عام
�ضريبة الدخل واملبيعات لتقدير املوقف
بعد ت�صريحاته التي �أدت اىل حالة من
ال�شلل يف املناطق احلرة.
و�شدد على ان املناطق احلرة �ستفقد
ميزتها اال�ستثمارية بعد ه��ذا ال�ق��رار،
م�ن��وه��ا اىل ان امل���س�ت��وردي��ن �سيقومون
برتحيل ب�ضائعهم مبا�شرة م��ن ميناء
العقبة وحتى الوجهة الأخرية “املنطقة

احلدودية” دون امل � ��رور يف امل �ن��اط��ق
احلرة.
ويف ذات ال�سياق ،ق��ال الب�ستنجي ان
دائ��رة اجلمارك ال ت�ستطيع فتح بيانات
جمركية �إال ب�شكل ف��ردي ،الأم��ر ال��ذي
يخلق حالة من الإرب��اك ال�شديد �أي�ضا
يف املناطق احلرة.
وقال ان الهيئة و�إدارة �ضريبة الدخل
واملبيعات وجمموعة املناطق التنموية
واحل� ��رة اج�ت�م�ع��ت ب �ت��اري��خ  21ح��زي��ران
 2020لتو�ضيح مفهوم ن�شاط الرتانزيت
يف املناطق احلرة لغايات �ضريبة الدخل
ع�ل��ى م�ستثمري امل�ن��اط��ق احل ��رة ،حيث
مت ت��و��ض�ي��ح م�ف�ه��وم امل�ستثمر امل�م��ار���س

لن�شاط ال�تران��زي��ت ،ومت االت �ف��اق على
عدم ا�ستيفاء �ضريبة الدخل على جتارة
الرتانزيت� ،إال ان دائرة �ضريبة الدخل
ام �ت �ن �ع��ت ع ��ن ت��وق �ي��ع االت� �ف ��اق وق��ام��ت
ب ��إل��زام امل�ستثمرين با�ستيفاء �ضريبة
الدخل على بيانات الرتانزيت.
واو�ضح ان �إلزام امل�ستثمرين بت�سجيل
�ضريبة الدخل على البيانات اجلمركية
ل� �ت� �ج ��ارة ال�ت��ران� ��زي� ��ت ن� ��زع� ��ت ج��وه��ر
اال�ستثمار من املناطق احلرة.
وت �� �س��اءل ع��ن ال �ف��ائ��دة م��ن �إح �� �ض��ار
امل�ستثمرين ب�ضائعهم للمناطق احلرة
و�إلزامهم بت�سجيل الرقم ال�ضريبي بعد
هذا التعميم.

ول�ف��ت الب�ستنجي اىل ان ك��ل مركبة
ي �ت��م �إدخ ��ال� �ه ��ا يف الأردن ع�ب�ر جت ��ارة
ال�ت�ران��زي��ت ي �ت��م ا��س�ت�ي�ف��اء ع�ل�ي�ه��ا نحو
 500دينار من ر�سوم وب��دالت من ميناء
ال �ع �ق �ب��ة م � � ��رورا ب �ك �ل��ف ال �ن �ق��ل وح �ت��ى
و� �ص��ول �ه��ا اىل وج �ه �ت �ه��ا الأخ �ي ��رة ع�بر
احلدود.
واكد على ان جتارة الرتانزيت معفاة
يف العامل ككل مبوجب اتفاقيات دولية.
وع �ل��ى � �ض��وء ذل ��ك ،اج�ت�م��ع ع ��دد من
م�ستثمري املناطق احلرة ام�س الثالثاء
داخل الهيئة لبحث �إج��راءات ت�صعيدية
ال�ضريبي على
�ضد قرار ت�سجيل الرقم
ّ
جتارة الرتانزيت.

االربعاء

االعالين
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إعالن صادر عن مصفي شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرجو من دائني �شركة بينغول خلدمات التو�صيل املنزيل ذ.م.م
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم ( ) 49822
بتاريخ ( )2017/12/10
�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  :عبداهلل حممد عبداهلل حامد
عنوان امل�صفي  :عمان – طريق املطار – بجانب جامعة البرتاء
خلوي ( ) 0785001919
م�صفي ال�شركة

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )13من قانون ال�شركات رقم()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن م��راق��ب ع��ام ال�شركات
يف وزارة ال�صناعة والتجارة ب��ان �شركة متيم �شريدي
وامين ابو �شنب وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت
الرقم ( )120259بتاريخ  2019/11/11تقدمت بطلب
لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :متيم �شريدي وامين ابو
�شنب
�إىل �شركة  :متيم �شريدي وامين ابو �شنب و�شركاهم
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على
االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اج���راءات ت�صفية �شركة ورث��ة حممد
خمي�س احمد حممد االلفي
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 120061بتاريخ  2019/9/22اعتبارا من تاريخ
ن�شر هذا االعالن

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة ابو زيد ون�صر وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )104462بتاريخ  2012/5/24قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/7/28
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة ابراهيم خليل عبد القادر املطري
م�صفيا لل�شركة .
ع��ل��م��ا ب�����أن ع��ن��وان امل�����ص��ف��ي ع��م��ان – ج��ب��ل احل�����س�ين – ت:
0795293760
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اج���راءات ت�صفية �شركة فخر الدين
و�شريكتيه
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 110919بتاريخ  2014/12/15اعتبارا من تاريخ
ن�شر هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )13من قانون ال�شركات رق��م()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة بان �شركة فل�سطني ابو دعاب�س و�شريكتها
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )78358بتاريخ
 2005/12/6تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :فل�سطني ابو دعاب�س و�شريكتها
�إىل �شركة  :فل�سطني ابو دعاب�س و�شريكها
لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب��دائ��رة مراقبة ال�شركات على
االرقام 5600260

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200074824( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200139584( :

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
�سينا ا�سحق عبد حمزه
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة مازن احلمزه و�شريكته
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )34968بتاريخ
1993/12/14
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2020/7/28وقد قام
ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن
رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2020/7/28
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 ذياب حممد من�صور
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة ورثة ذياب من�صور
وامل�سجلة يف �سجل �شركات تو�صية ب�سيطة حتت الرقم ()17752
بتاريخ 2014/2/25
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2020/7/27وقد قام
ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن
رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2020/7/28
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 مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200136236( :
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 �ضامن ر�ضوان فرج الزبيدي
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة الرمامنه والزبيدي
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )107917بتاريخ
2013/9/16
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2020/7/28وقد قام
ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن
رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2020/7/28
وا�ستنادا لأحكام القانون ف��ان حكم ان�سحابه من ال�شركة ي�سري
اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية
*لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب�أرقام دائرة مراقبة ال�شركات التالية من 5600289 – 5600260
 ،ومركز االت�صال الرقم ( ، )5600270اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200126473( :

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

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

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اج��راءات ت�صفية �شركة ط��ارق ال�شوا
و�شريكه
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 104748بتاريخ  2012/6/26اعتبارا من تاريخ
ن�شر هذا االعالن

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اج��راءات ت�صفية �شركة الدبا�س وابو
حمور
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 107393بتاريخ  2013/6/30اعتبارا من تاريخ
ن�شر هذا االعالن

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

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

اعالن صادر عن وزارة املياه والري  /سلطة املياه
تعلن �سلطة املياه عن طرح ومتديد املناق�صات التالية:
رقم المناقصة

موضوع المناقصة

ثمن
النسخة

اخر موعد
لبيع النسخ

اخر موعد
لالستفسار

اخرتاريخ
اليداع
العروض
6/8/2020
الخميس

 / 99مشتريات تنظيف مبنى اداره مياه  25دينار 5/8/2020 5/8/2020
االربعاء
االربعاء
محافظة الطفيلة ومبنى
2020/
مديرية ادارة مياه
لواء بصيرا  /تمديد
دورة تدريبية  25 FIDICدينار 10/8/2020 9/8/2020 9/8/2020
/ 138
االثنين
االحد
االحد
مشتريات
2020/

موعد ايداع
العروض
11:00

11:00

على ال�سادة الراغبني بامل�شاركة يف املناق�صات اعاله مراجعة ق�سم امل�شرتيات يف مديرية العطاءات وامل�شرتيات  /الطابق ال�ساد�س  /مبنى �سلطة
املياه الرئي�سي ( عمان  /ال�شمي�ساين  /خلف فندق املاريوت ) لالطالع واحل�صول على ن�سخة من وثائق املناق�صة مقابل املبالغ غري امل�سرتدة واملبينة
ازاء كل منها مقابل املبالغ غري امل�سرتدة واملبينة ازاء كل منها .
اخر موعد ال�ستالم العرو�ض يف مغلفات مغلقة وايداعها �صندوق امل�شرتيات  /مديرية العطاءات وامل�شرتيات  /مبنى ال�سلطة الرئي�سي  /الطابق
ال�ساد�س كما هو مبني ازاء كل مناق�صة .
ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للموقع االلكرتوين ل�سلطة املياه ()http://www.waj.gov.jo/sites/ar-jo/default.aspx
مالحظة :
على الراغبني بامل�شاركة اح�ضار ال�سجل التجاري ورخ�صة مهن �سارية املفعول عند �شراء ن�سخة املناق�صة .
امني عام سلطة املياه بالوكالة
املهندس علي صبح

اعالن صادر عن وزارة املياه والري  /سلطة املياه
بخصوص طرح عطاءات

تعلن �سلطة املياه عن طرح العطاءات التالية ادناه:
على املهتمني من ذوي االخت�صا�ص والراغبني بامل�شاركة بالعطاءات ادناه مراجعة مديرية العطاءات وامل�شرتيات يف مبنى �سلطة املياه الرئي�سي
بعمان الطابق ال�ساد�س  /ال�شمي�ساين لالطالع واحل�صول على ن�سخة العطاء مقابل املبالغ غري امل�سرتدة املبينة ازاءه على النحو التايل :

رقم العطاء

موضوع العطاء

 / 24لوازم
2020/
 / 25لوازم
2020/

توريد غاز وصمام
وحبوب وبودرة كلورين
توريد كاميرات
مراقبة ومستلزماتها

ثمن النسخة
الواحدة
 25دينار
 25دينار

اخر تاريخ
لبيع النسخ
االثنين
2020/8/10
االربعاء
2020/8/12

اخر تاريخ
لالستفسار
االثنين
االربعاء

تاريخ استالم
العروض
االربعاء
2020/8/12
االثنين
2020/8/17

اخر موعد ال�ستالم العرو�ض وايداعها �صندوق العطاءات يف �سلطة املياه ال�ساعة احلادية ع�شر �صباح ًا من التاريخ املبني اعاله .
يتم حتميل كلفة ن�شر االعالن على اجلهة املحال عليها العطاء .
�ساعات البيع جلميع االيام لغاية ال�ساعة الثالثة بعد الظهر ما عدا اليوم االخري �سيكون البيع لل�ساعة الواحدة ظهر ًا .
اح�ضار ال�سجل التجاري ورخ�صة املهن عند ال�شراء على ان تكون �سارية املفعول .
يتم ايداع العرو�ض يف �صندوق العطاءات يف الطابق االول  /مبنى �سلطة املياه – ال�شمي�ساين .
ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للموقع االلكرتوين ل�سلطة املياه www.waj.gov.jo
امني عام سلطة املياه بالوكالة
رئيس لجنة العطاءات الخاصة
املهندس علي صبح

انذار
من الشركة املتقدمة لخدمات
النقل والشحن الربي
اىل املوظف  :محمد عمر
خليل بني ياسني
ن��ظ��ر ُا لتغيبك ع��ن ال��ع��م��ل اع��ت��ب��ار ًا من
 2020/6/30ول��غ��اي��ة االن ب���دون �سبب
م�شروع لذا فان ال�شركة املتقدمة خلدمات
النقل وال�شحن ال�ب�ري ت��ن��ذرك بالعودة
لعملك خ�لال م��دة ال تتجاوز ثالثة ايام
وبخالف ذلك فانها �ستقوم بانهاء خدماتك
بف�صلك من عملك دون ا�شعار ودون ادنى
م�س�ؤولية على عاتق ال�شركة  ،وذلك عم ًال
ب�أحكام املادة (  / 28هـ ) من قانون العمل
االردين وتعديالته رقم (  ) 8ل�سنة 1996
واملعدل مبوجب القانون رقم (  ) 26ل�سنة
 ، 2010والرجوع عليك ومطالبتك باحلقوق
املرتتبة لها اجتاهك مبا يتفق والقانون .
الشركة املتقدمة لخدمات
النقل والشحن الربي

مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200133475( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة بدر عالول وليث اخلطيب وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن
حتت الرقم ( )106957بتاريخ  2013/5/1قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/7/28
وق��د مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة ليث عزمي حممد اخلطيب
م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي ال�سلط – ا�سكان املهند�سني – مقابل
�سوبر ماركت الفار�س – ت0795501830 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

انذار
من الشركة املتقدمة لخدمات
النقل والشحن الربي
اىل املوظف  :محمد
حسن محمد سمحه
ن��ظ��ر ُا لتغيبك ع��ن ال��ع��م��ل اع��ت��ب��ار ًا من
 2020/7/14ول��غ��اي��ة االن ب���دون �سبب
م�شروع لذا فان ال�شركة املتقدمة خلدمات
النقل وال�شحن ال�ب�ري ت��ن��ذرك بالعودة
لعملك خ�لال م��دة ال تتجاوز ثالثة ايام
وبخالف ذلك فانها �ستقوم بانهاء خدماتك
بف�صلك من عملك دون ا�شعار ودون ادنى
م�س�ؤولية على عاتق ال�شركة  ،وذلك عم ًال
ب�أحكام املادة (  / 28هـ ) من قانون العمل
االردين وتعديالته رقم (  ) 8ل�سنة 1996
واملعدل مبوجب القانون رقم (  ) 26ل�سنة
 ، 2010والرجوع عليك ومطالبتك باحلقوق
املرتتبة لها اجتاهك مبا يتفق والقانون .
الشركة املتقدمة لخدمات
النقل والشحن الربي

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 )200113367( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة امين ار�شيد و�شريكته وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن
حتت الرقم ( )99327بتاريخ  2010/8/31قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/7/9
وق��د مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة ف�ضل حممود ح�سني ق��داده
م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي عمان – ال�شمي�ساين – مقابل املدر�سة
ال�شاملة – ت0795568261 :
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
ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اجراءات ت�صفية �شركة �صالح ال�شحادات
و�شريكته
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 112598بتاريخ  2015/10/1اعتبارا 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

مديرية االمن العام
اعالن اعادة طرح عطاء
تعلن مديرية االمن العام  /ادارة امل�شرتيات عن اعادة طرح عطاء �شراء انظمة مراقبة تلفزيونية .
على من يرغب بامل�شاركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ( مديرية االمن العام ( عمي�ش )  /ادارة امل�شرتيات /
امانة �سر جلنة عطاءات االمن العام ) ال�ستالم دعوة العطاء املت�ضمنة ال�شروط واملوا�صفات م�صطحب ًا معه :
�صورة عن رخ�صة املهن ( �صورة طبق اال�صل ) �سارية املفعول لهذا العام .
�صورة عن ال�سجل التجاري لل�شركة .
كتاب تفوي�ض من ال�شركة للمندوب .
اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ( االثنني ) املوافق 2020/8/17م وطيلة ايام اال�سبوع
با�ستثناء يوم الثالثاء .
اخر موعد لقبول املناق�صات ال�ساعة العا�شرة من �صباح يوم ( الثالثاء ) املوافق 2020/8/18م وال تقبل بعد هذا
املوعد على ان يتم تقدمي عر�ض فني مف�صل �شامل كافة االمور الفنية ومنف�صل عن العر�ض املايل ولن ينظر ب�أي
عر�ض من اي �شركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�شرة .
ثمن ن�سخة العطاء (  ) 100دينار ًا غري م�سرتدة .
موقع مديرية االمن العام  /ادارة امل�شرتيات على �شبكة االنرتنت (  / ) www.psd.gov.joادارة امل�شرتيات /
العطاءات املطروحة .
اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ض النظر عن عدد مرات الطرح .
رئيس لجنة الشراء

إنذار بالعودة للعمل
املوظفة :داليا عادل
محمود أبو شاويش
نظرا لتغيبك عن مكان عملك لدى
م�ؤ�س�سة املدارات املعرفية للرتجمة
م���دة ت��ت��ج��اوز � 10أي����ام متتالية
خم��ال��ف��ة ب���ذل���ك ق���ان���ون ال��ع��م��ل
الأردين املادة ( ،)28ف�أنني �أنذرك
ب�ضرورة الإلتحاق بالعمل خالل
ثالثة �أي��ام وبعك�س ذلك تعتربي
فاقدة لكافة حقوقك العمالية.
مؤسسة املدارات املعرفية
املدير العام

اعالن استمالك
صادر عن دائرة االراضي واملساحة الغراض
وزارة الرتبية والتعليم
عم ًال ب�أحكام املادة (  ) 181من قانون امللكية العقارية رقم ( ) 13
ل�سنة  2019اعلن انني بعد مرور خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ
ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف املحلية �س�أتقدم اىل جمل�سالوزراء
بطلب ا�صدار قرار باملوافقة على ا�ستمالك وحيازة كامل م�ساحة
قطعة االر���ض رقم ( )16من احلو�ض رقم (  ) 44من ارا�ضي
جريبا  /الزرقاء والبالغة م�ساحتها (  ) 3دومنات و( )444مرت ًا
مربع ًا والعائدة ملكيتها لل�سيد حممود ح�سني ا�سماعيل الزاملي
ا�ستمالكا مطلق ًا وحيازة فورية الغرا�ض وزارة الرتبية والتعليم
لغايات االبنية املدر�سية م�شروعا للنفع العام باملعني املق�صود يف
قانون اال�ستمالك .
مدير عام دائرة االراضي واملساحة  /بالوكالة
محمد حسني الصوافني

إعالن إعادة طرح العطاء رقم (/1ف)2019/
الخاص بتطوير وتشغيل وصيانة نظام الفوترة الوطني
ي�سر وزارة االقت�صاد الرقمي والريادة دعوة ال�شركات الأردنية املخت�صة �شركاء ال�شركات املطّ ورة للنظام املطلوب
منفردة �أو م�ؤتلفة مع �شركات اخرى حملية �أو عاملية ودعوة ال�شركات العاملية م�ؤتلفة مع �شركات حملية لال�شرتاك
يف العطاء اعاله،وعلى الراغبني باال�شرتاك مراجعة وحدة العطاءات يف الوزارة لت�سلم ن�سخ العطاء وفقالآتي- :
 .1و�صف العمل:
تزويد دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات بحل متكامل لنظام الكرتوين يف جمال الفوترة لتقدمي خدمات ا�صدار و�إدارة
الفواتري باال�ضافة جلمع و�إدارة البيانات واملعلومات اخلا�صة بعمليات البيع وال�شراء.
 .2ثمن ن�سخة املناق�صة الواحدة ( )500دينار �أردين غري م�سرتدة� .سيتم اعطاء الوثائق جمان ًا للمناق�صني يف حال
مت �شراء وثائق العطاء �سابق ًا.
 .3يتم �شراء وثائق العطاء من قبل مندوب ال�شركة مبوجب تفوي�ض ر�سمي بالإ�ضافة �إىل ن�سخة ر�سمية م�صدقة
ل�شهادة املفو�ضني بالتوقيع ،علما ب�أنه لن يتم بيع ن�سخ العطاء يف حالة عدم تقدمي هذه الوثائق.
 .4مواعيد العطاء:

 .5تقدم كفالة�/شيك دخول املناق�صة با�سم وزارة االقت�صاد الرقمي والريادة على �أن تبقى �سارية املفعول ملدة ()90
يوم ًا من تاريخ تقدمي العرو�ض وبا�سم ورقم العطاء وبقيمة ( )175,000مائة وخم�سة و�سبعون �ألف دينار �أردين
مبغلف مغلق منف�صل .يف حال االئتالف تقدم الكفالة با�سم �أي طرف يف االئتالف او با�سم االئتالف.
 .6يحق للوزارة �إلغاء العطاء دون �إبداء الأ�سباب ودون �أن يرتتب عن هذا الإلغاء �أية مطالبة مالية �أو قانونية �أو
خالفهما اجتاه �أي من املناق�صني امل�شاركني بالعطاء.
� .7سيتم حتميل �أجور الإعالن على من ُيحال عليه العطاء.
 .8ملزيد من املعلومات واالطالع على وثائق العطاء يرجى مراجعة موقع الوزارة .www.modee.gov.jo
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«المعركة ستطول» ...السيسي يرد على اقتراح الحل العسكري لـ«النهضة»
االنباط  -وكاالت

�أك � ��د ال��رئ �ي ����س امل� ��� �ص ��ري ع �ب��د ال �ف �ت��اح
ال�سي�سي ،ام�س� ،أن “م�صر تتفاو�ض حول
�أزمة �سد النه�ضة” ،وا�صفا التفاو�ض ب�أنه
“معركة �ستطول” ،وم��ؤك��دا على رف�ضه
لأي تهديدات.
وق � � ��ال� ،إن “القلق ال ي �ع �ن��ي �إط �ل��اق
التهديدات” ،م�ضيفا “التهديد وك�لام
الإع� �ل ��ام ع ��ن �أي ع �م��ل ع �� �س �ك��ري ،ان�ت�ب��ه
�أن� ��ت ت�ك�ل��م ال � ��ر�أي ال �ع ��ام ،ن �ح��ن ن�ت�ف��او���ض
وال� �ت� �ف ��او� ��ض وح � ��ده م �ع��رك��ة � �س �ت �ط��ول».
وت��اب��ع “امل�صلحة تقت�ضي �أن ن�ب�ق��ي كلنا
م�ستفيدين و�أن يكون ال�ضرر مقبول لنا
كلنا” ،م�شريا �إىل �أن م�صر حت��اول تقليل
حجم فقد املياه عرب حفر الرتع.
وك� ��ان ال �� �س �ف�ير الإث �ي ��وب ��ي يف م��و��س�ك��و،
�أل �ي �م��اي �ه��و ت�ي�غ�ي�ن��و �أرغ � ��او ،ق ��ال ،ردا على
اح�ت�م��ال ح��دوث ن��زاع ع�سكري يف املنطقة
ب���س�ب��ب ال �ت��وت��ر يف م �ف��او� �ض��ات ال�ن�ه���ض��ة،
”:جوابي ال» .وق ��ال“ :هناك مفاو�ضات
ث�لاث�ي��ة ب �� �ش ��أن ال���س��د جت ��ري حت��ت رع��اي��ة
االحت� � ��اد الأف ��ري� �ق ��ي ،واع �ت �ق��د �أن ج�م�ي��ع
امل �� �ش��اك��ل � �س �ت �ح��ل ق ��ري �ب ��ا� � .س��د ال�ن�ه���ض��ة
الأث�ي��وب��ي الكبري لي�س �سببا يف ال���ص��راع.
ال�سد من�ش�أة ثمينة للمنطقة� .إن��ه م�صدر
للتعاون ،ولي�س لل�صراع” ،م�شريا �أن “قيام

االنباط  -وكاالت

ن �ق �ل��ت �إدارة � �س �ج��ن “رميون”
جم�م��وع��ة م��ن الأ�� �س ��رى �إىل احل�ج��ر
ال�صحي ،بعد �إ�صابة �سجانني وعنا�صر
م ��ن وح� � ��دات ال �ق �م��ع “النح�شون”
بفريو�س كورونا امل�ستجد.
ووف �ق��ا لل��أ� �س��رى ،ف�ق��د مت �إع�ل�ان
حالة الطوارئ و�إغالق الأق�سام ومنع
احلركة بينها ،كما وتقرر �أخذ عينات
من جمموعة �أخرى من الأ�سرى ،عدا
عن الذين مت حجرهم.
ي ��أت��ي ذل��ك ب�ع��د الإع�ل��ان اول من
�أم�س عن �إ�صابة الأ�سري املحرر حممد
احل� ��زي� ��ن م� ��ن خم �ي ��م ق �ل �ن ��دي ��ا ،ب�ع��د
الإف��راج عنه بيوم من �سجن “النقب
ال�صحراوي” ،حيث كان يقبع يف ق�سم
( )22يف ال���س�ج��ن ،ق�ب��ل حت ��رره ،وق��د
طالب �أ�سرى “النقب ال�صحراوي”،

م�صر بطلب تدخل جمل�س الأم��ن الدويل
يف امل �ف��او� �ض��ات ب �� �ش ��أن ال �� �س��د ي �ع��د �أم� ��را ال
جدوى منه».

وقال“ :بناء ال�سد ق�ضية تنمية ،ولي�ست
�أم �ن �ي��ة ،وه ��ي ق���ض�ي��ة �إث�ي��وب�ي��ة و�إق�ل�ي�م�ي��ة.
و�ستعود بالفائدة على �أفريقيا و�إثيوبيا.

وال ي�ن��اق���ش�ه��ا جم�ل����س الأم � ��ن .وال ي�شكل
ال�سد تهديدا �أمنيا ،وبالتايل ،ف�إن �إثيوبيا
منذ البداية مل تدعم الطلب امل�صري».

مشعل يقدم «رؤية سياسية» لمواجهة خطة الضم
االنباط  -وكاالت

ق��ال م��وق��ع ح��رك��ة حما�س الر�سمي� ،إن
رئي�س املكتب ال�سيا�سي ال�سابق للحركة
خالد م�شعل ،ق��دم خ�لال ح��وار م��ع رئي�س
منتدى التفكري ال�ع��رب��ي يف ل�ن��دن “ر�ؤية
�سيا�سية” ملواجهة خطة ال�ضم التي تنوي
مب��وج�ب�ه��ا دول ��ة االح �ت�ل�ال ن�ه��ب  %30من
�أرا�ضي ال�ضفة الغربية.
وذك��ر امل��وق��ع �أن ال��ر�ؤي��ة ت�شمل ملواجهة
ق� � ��رار ال� ��� �ض ��م ،ب� �ن ��اء امل � �� � �ش ��روع ال��وط �ن��ي
الفل�سطيني ،الف�ت��ا �إىل �أن م�شعل حتدث
ب��ال�ت�ف���ص�ي��ل يف ال ��ورق ��ة ع ��ن ق� ��رار ال���ض��م
وخ�ل�ف�ي��ات ال�ت��وق�ي��ت وال ��دواف ��ع التكتيكية
“برناجما وطن ًيا يقوم
للت�أجيل ،واق�ترح
ً

على �إط�ل�اق امل�ق��اوم��ة وامل��واج�ه��ة ال�شاملة
مع االحتالل” .و�أ�شار �إىل �أن م�شعل يعالج
“�أزمة امل �� �ش��روع ال��وط�ن��ي الفل�سطيني”،
وي�ضع “خريطة طريق” لإع��ادة االعتبار
له وبنائه من جديد بتوافق وطني.
وك ��ان �إ� �س �م��اع �ي��ل ه �ن �ي��ة ،رئ �ي ����س امل�ك�ت��ب
ال �� �س �ي��ا� �س��ي حل� �م ��ا� ��س ،ك �� �ش��ف ع ��ن رف ����ض
حركته قبل �شهرين ،عر�ضا من جهات (مل
ي�سمها) ،يق�ضي بتنفيذ م�شاريع يف قطاع
غزة ،بقيمة  15مليار دوالر ،كونه ي�أتي يف
�إط��ار خطة “�صفقة القرن” الأمريكية،
وي�شرتط “نزع �سالح املقاومة” ،ودجمها
يف القوات ال�شرطية ،و�إدارة القطاع ب�شكل
منف�صل ،و�إن �ه��اء امل �ق��اوم��ة ،وال�ت�خ�ل��ي عن
القد�س.

بعد إدانته في  7تهم مرتبطة بقضية فساد مالي تقدر بماليين الدوالرات

السجن  12عاما بحق رئيس وزراء ماليزيا السابق وتغريمه  50مليون دوالر
االنباط  -وكاالت

ق �� �ض��ت امل �ح �ك �م��ة ال �ع �ل �ي��ا يف ال�ع��ا��ص�م��ة
امل��ال�ي��زي��ة ك��واالم �ب��ور ،ام����س بال�سجن 12
عاما بحق رئي�س ال ��وزراء ال�سابق جنيب
عبد الرزاق ،وتغرميه  49.4مليون دوالر.
وذلك بعد �إدانته يف  7تهم مرتبطة بق�ضية
ف�ساد مايل تقدر مباليني الدوالرات.
وحكم القا�ضي حممد غ��زايل بعقوبة
�إج�م��ايل مدتها  72ع��ام��ا يف جميع التهم
امل��وج �ه��ة �إىل ع �ب��د ال� � ��رزاق� ،إال �أن� ��ه �أم��ر
ب�ت�ن�ف�ي��ذه��ا يف وق ��ت م �ت��زام��ن ،م��ا يجعل
ال�ع�ق��وب��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة ت���ص��ل  12ع��ام��ا .و�أم��ر
ب�سجنه � 12سنة بتهمة �إ� �س��اءة ا�ستخدام
ال �� �س �ل �ط��ة ،و 10ع ��ن ك ��ل ت �ه �م��ة م��رت�ب�ط��ة
بانتهاك الثقة والأم��ان��ة وع��دده��ا ث�لاث،
و 10لكل تهمة مرتبطة بغ�سيل الأم��وال
وعددها ثالث �أي�ضا.
و�أدي��ن رئي�س ال��وزراء املاليزي ال�سابق
يف ات�ه��ام��ات بالف�ساد يف �أول حماكمة له
تتعلق ب�صندوق اال�ستثمار احلكومي (�1إم
دي بي) .وينظر على نطاق وا�سع للق�ضية
ال�شهرية باعتبارها اختبارا جلهود البالد
ل �ل �ق �� �ض��اء ع �ل��ى ال �ف �� �س��اد وق� ��د ت �ك��ون ل�ه��ا

االنباط  -وكاالت

ي�ع�ي����ش �أه � ��ايل جت �م��ع “بريين” ج�ن��وب
اخل�ل�ي��ل�� ،ص��راع�اً وج��ودي �اً م��ع االح�ت�لال،
الذي يعمل على تهجريهم ،لفتح الطريق
�أمام م�شاريعه اال�ستيطانية التي يخطط
ل�ه��ا �أن مت�ت��د وت �ط��وق الفل�سطينيني ،يف
املنطقة.
ُي�ل�اح��ق االح� �ت�ل�ال �أه � ��ايل “بريين”
يف �أرا��ض�ي�ه��م ومينعهم م��ن ال�ب�ن��اء عليها
وي � �ه ��دم امل� �ن� ��� �ش� ��آت وامل � �ب� ��اين ال ��زراع� �ي ��ة،
حتى �أج�ب�ر ع��دة ع��ائ�لات على ال�سكن يف
الكهوف.
وقال من�سق هيئة مقاومة اال�ستيطان
يف ج� �ن ��وب ال �� �ض �ف��ة ،رات� � ��ب اجل� �ب ��ور �إن
�أرا� � �ض� ��ي “بريين” وا� �س �ع ��ة ،مت �ت��د �إىل
منطقة “البويب” �شرقاً ،لكن االحتالل
يحا�صرهم يف م�ن��اط��ق �سكنهم ،تقريباً،

حجر أسرى بـ «ريمون» بعد
إصابة سجانين بكورونا

تداعيات �سيا�سية مهمة.
وق��ال القا�ضي“ :بعد النظر يف جميع
الأدلة �أجد �أن االدعاء �أثبت ق�ضيته بنجاح
دون �أي �شك منطقي”.
وك� ��ان جن �ي��ب ق ��ال �إن� ��ه ��س�ي�ط�ع��ن على
حكم ت���ص��دره املحكمة االحت��ادي��ة ،و�سعى
حماموه �إىل ت�أجيل �صدور احلكم.
وواج��ه �سبعة اتهامات بخيانة الأمانة
وغ� ��� �س ��ل الأم� � � � ��وال وا�� �س� �ت� �غ�ل�ال ال �ن �ف��وذ
للح�صول ب�شكل غ�ير ق��ان��وين ع�ل��ى نحو

ع�شرة م�لاي�ين دوالر م��ن �شركة (�إ���س �آر
�سي) التابعة لـ(�1إم دي بي) ،وهي اتهامات
ينفيها .وه��ذه ن�سبة �ضئيلة من الأم��وال
التي ُيتهم جنيب باحل�صول عليها ب�شكل
غ�ي�ر ق ��ان ��وين م ��ن ال� ��� �ص� �ن ��دوق .وي �ق��ول
االدعاء �إن �أكرث من مليار دوالر من �أموال
ال�صندوق و�صلت �إىل ح�ساباته ال�شخ�صية
ويواجه ب�ش�أنها �إجماال  42اتهاما جنائيا.
وت �ق��ول ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وال���س�ل�ط��ات
املاليزية �إن  4.5مليارات دوالر ُيعتقد �أنها

ُ�سرقت من ال�صندوق الذي �أ�س�سه جنيب
وا�ستخدمت يف �أرجاء خمتلفة من العامل
ل���ش��راء قطع فنية وي�خ��ت ف��اخ��ر ومتويل
فيلم (وولف �أوف وول �سرتيت).
وق��ال م���س��ؤول��ون �أم��ري�ك�ي��ون �إن حجم
الأم��وال امل�سروقة “من ال�شعب املاليزي
مذهل” وو��ص��ف وزي��ر ال�ع��دل الأم��ري�ك��ي
ال���س��اب��ق ج�ي��ف �سي�شنز الف�ضيحة ب��أن�ه��ا
�أ� �س��و�أ �أ� �ش �ك��ال ال�ف���س��اد احل �ك��وم��ي .وحت��وم
ات�ه��ام��ات الف�ساد املتعلقة ب� �ـ(�1إم دي بي)
ح ��ول جن �ي��ب م �ن��ذ ن �ح��و خ�م����س � �س �ن��وات.
لكن مل تفتح التحقيقات �إال بعد هزميته
بانتخابات ع��ام  2018التي ج��اءت بخلفه
مهاتري حممد.
وق� � � ��ال امل � �� � �ش� ��رع امل � �ع� ��ار�� ��ض ت �� �ش ��ارل ��ز
�سانتياغو“ :الإدانة ت��وج��ه ر��س��ال��ة قوية
ب ��أن ال��زع�م��اء �سيحا�سبون ع�ل��ى �أفعالهم
�أثناء توليهم ال�سلطة… من غري املمكن
�أن ي�سرق �أحدهم مال ال�شعب ويتوقع �أن
يبقى حرا”.
وكان جنيب ،الذي توىل رئا�سة الوزراء
مل��دة ت�سعة �أع��وام ،ي�ؤكد �أن��ه ب��ريء ويقول
�إن الإجراءات القانونية هي �سبيله لتربئة
ا�سمه.

ب�أن يكون هناك جلنة طبية ت�ستقبلهم
ف��ور الإف� ��راج عنهم ق�ب��ل خمالطتهم
لأي �شخ�ص ،وعليه اتفق نادي الأ�سري
ووزارة ال�صحة ب ��أن يتم العمل بهذا
الإجراء.
وق � ��ال ن � ��ادي الأ� � �س �ي�ر� ،أن � ��ه ورغ ��م
ا� �س �ت �م��رار ال �ت �ح��ذي��رات م ��ن ان �ت �ق��ال
ال�ف�يرو���س ل�ل�أ��س��رى ع�بر ال�سجانني
وق� � ��وات “النح�شون” ،وال� ��دع� ��وات
ل�ل���ض�غ��ط ع �ل��ى االح� �ت�ل�ال ،ب ��الإف ��راج
ع��ن الأ�� �س ��رى امل��ر� �ض��ى وك �ب��ار ال���س��ن
ع�ل��ى وج��ه اخل���ص��و���ص ،ف� ��إن �سلطات
االح� �ت�ل�ال ع �ل��ى ال �ع �ك ����س ت���س�ت�م��ر يف
عمليات االعتقال ،ومنهم كبار ال�سن
وامل ��ر�� �ض ��ى واجل� ��رح� ��ى ،ع� ��دا ع ��ن �أن
ال�سجون يف مرات �سابقة تت�سم ب�أنها
بيئة خ�صبة النت�شار ال��وب��اء ،خا�صة
م ��ع ح ��ال ��ة االك� �ت� �ظ ��اظ يف الأق� ��� �س ��ام
والزنازين.

المستوطنون برشون الماشية
بالسموم في األغوار
االنباط  -وكاالت

نفق ،ام�س� ،أك�ثر من  60ر�أ��س��ا من
املا�شية يف منطقة العوجا يف الأغ��وار،
ب�ع��د �أن ر� ��ش م���س�ت��وط�ن��ون ��س�م��وم��ا يف
املراعي.
و�أفاد املت�ضرر �أحمد ح�سن الزواهرة

ب�أن م�ستوطنني ر�شوا املنطقة الرعوية
بال�سموم ،ما �أدى �إىل نفوق هذا العدد
من املا�شية ميتلكها يف تلك املنطقة.
فيما رجح رئي�س ق�سم املياه يف بلدية
ال �ع��وج��ا ج �ه��اد ��ش�ب�ن��ات ،زي� ��ادة ال �ع��دد،
يف ظ��ل وج��ود ر�ؤو� ��س ما�شية يف و�ضع
�صحي حرج.

أوروبا تستعد لموجة ثانية من كورونا

االنباط  -وكاالت

يف ت �ق��ري��ر ل �ه��ا ،ق��ال��ت �صحيفة
ال �غ��اردي��ان ال�بري�ط��ان�ي��ة �إن ال �ق��ارة
الأوروب �ي��ة ت�ستعد ملوجة ثانية من
تف�شي فريو�س كورونا ،الأمر الذي
م��ن � �ش ��أن��ه زي� ��ادة اح�ت�م��ال�ي��ة �إع ��ادة
فر�ض القيود.
ويف التقرير الذي �أعده عدد من
م��را� �س �ل��ي ال���ص�ح�ي�ف��ة يف ال�ع��وا��ص��م
الأوروبية ،جاء �أن بلجيكا حتذر ب�أنه
قد يتم فر�ض “�إغالق كامل” مرة
�أخ��رى بعد ارت�ف��اع ملمو�س يف عدد
حاالت الإ�صابة ،والأمر ذاته ينطبق
على �إق�ل�ي��م كتالونيا الإ��س�ب��اين مع
حتذيرات باحتمالية عدم ال�سيطرة
ع �ل��ى ال�ت�ف���ش��ي خ�ل�ال ع �� �ش��رة �أي� ��ام،
وعلى فرن�سا و�أملانيا �أي�ضا.
وح � � � � � ��ذرت رئ � �ي � �� � �س� ��ة ال � � � � � ��وزراء
البلجيكية� ،صويف ويلمي�س ،من عدم
م�ع��رف��ة ت �ط��ورات ال��و� �ض��ع“ ،يقول
اخلرباء �إن من املمكن جتنب �إغالق
جديد .يجب �أال نخيف النا�س ،كما
يجب �أال نخدعهم”.
وارتفع معدل الإ�صابة يف بلجيكا
خ�ل�ال الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي �إىل 279
�إ�صابة يومية .ويف ذروة اجلائحة يف
ني�سان� /أبريل ،كان هناك �أكرث من

 1000حالة جديدة كل يوم.
وق��ال رئ�ي����س �إق�ل�ي��م كتالونيا �إن
الو�ضع �أ�صبح �شبيها مبا كان عليه
قبل الإغ�ل�اق يف �آذار .وق��ال رئي�س
الإقليم الذي يعد �أحد �أ�سو�أ املناطق
الإ� �س �ب��ان �ي��ة ت� ��أث ��را م��ن ح �ي��ث ع��ودة
الفريو�س“ :الو�ضع خطري ،و�إن مل
ن�ستطع �أن ننجح ،ف��إن�ن��ا �سن�ضطر
للعودة للوراء”.
وه � �ن� ��اك ح � � ��وايل  8000ح��ال��ة
جديدة جرى ت�سجيلها على مدى
الأ�سبوعني املا�ضيني ،وه��ذا ي�شكل
ن �� �ص��ف ح � � ��االت الإ� � �ص� ��اب� ��ة يف ك��ل
�إ�سبانيا ،خالل الفرتة ذاتها.
ويقول خ�براء �إن املوجة الثانية
ب� ��د�أت ب��ال�ف�ع��ل ،ف�ي�م��ا ي���ش�ير �إل�ي�ه��ا
�آخرون على �أنها “الدائمة”
ولوحظ يف فرن�سا ارتفاع حاد يف
الإ��ص��اب��ات ب�ين ال�شباب ،ويف �أملانيا
قالت م�ؤ�س�سة ا�ست�شارية لل�صحة
ال �ع��ام��ة �إن �ه��ا ب���س�ب��ب ارت� �ف ��اع ع��دد
احل� ��االت امل���س�ج�ل��ة م ��ؤخ��را “قلقة
جدا”.
وق � ��ال ج �ي��روم م� ��ارت� ��ي ،رئ �ي ����س
احت��اد الأط�ب��اء العامني يف فرن�سا،
�إن “العطلة ال �� �ص �ي �ف �ي��ة ��س�ت�ك��ون
ن �ق �ط��ة ح��ا� �س �م��ة وخ� �ط�ي�رة يف ه��ذا
ال�ش�أن”.

«بيرين» ..تجمع محاصر ومهدد بالتهجير
ومي�ن�ع�ه��م م��ن ال �ت �م��دد .و�أ�� �ض ��اف :حتى
التجمع ال�سكني يتعر�ض حلملة منظمة،
م� ��ن الإدارة امل ��دن� �ي ��ة ال �ت ��اب �ع ��ة جل�ي����ش
االحتالل ،بعمليات الهدم ومنع البناء.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن جي�ش االح �ت�لال �سلَم،
يو�سف اخلنجوري وخ�ضر القا�ضي ،من
�سكان التجمع� ،إخ�ط��اري��ن ب��وق��ف البناء
ب �غ��رف �ت�ين زراع� �ي� �ت�ي�ن .ك �م��ا � �س �ل��م خ�ل�ال
الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي� 8 ،إخ �ط��ارات وق��ف بناء
يف التجمع ،عدا عن عمليات الهدم .و�أكد
�أن �أهايل “بريين” يتعر�ضون مل�ضايقات
م��ن م���س�ت��وط�ن��ي “بني حيفر” ،ال��ذي��ن
ي���س��ان��ده��م اجل�ي����ش يف اع �ت��داءات �ه��م على
الفل�سطينيني.
وق ��ال ال �ه��دف ال��رئ�ي���س��ي م��ن �سيا�سة
االحتالل جتاه �أهايل املنطقة ،هو تهجري
الفل�سطينيني منها ،حيث تخطط حكومة
االح�ت�لال ملد خط ا�ستيطاين من �شمال

اخل �ل �ي��ل ح �ت��ى ج �ن��وب �ه��ا�� .س�ي���ص��ادر �آالف
ال��دومن��ات ،و�سيمتد م��ن جت�م��ع “غو�ش
عت�صيون” م��روراً مبخيم العروب وبلدة
ب �ي��ت �أم� ��ر ،وم�ن�ط�ق��ة ب �ي��ت ع �ي �ن��ون ،حتى
ي�صل �إىل م�ستوطنة “كريات �أربع” ،ثم
�إىل “بني حيفر” ،و”ماعون” وغريها
م��ن امل �� �س �ت��وط �ن��ات امل �ق��ام��ة ع �ل��ى �أرا� �ض��ي
جنوبي و�شرقي اخلليل.
م��ن جانبه ق��ال النا�شط زي��اد الفقري
�إن “بريين” تتعر�ض ملداهمات م�ستمرة
من جي�ش االح�ت�لال ،بهدف ه��دم املنازل
وم�صادرة “الكرفانات” وغريها .وتابع:
قبل �شهور وف��رن��ا “كرفاناً” ل�سيدتني،
م ��ن �أج � ��ل �أن ي �� �س �ك �ن��ا ف� �ي ��ه ،ع ��ن ط��ري��ق
متربعني ،نظراً لظروفهما ال�صعبة ،لكن
االحتالل �صادره وتركهما يف العراء ،كما
هدم مبان كان من املقرر �أن تكون مدر�سة
خل��دم��ة �أط �ف��ال امل�ن�ط�ق��ة .و�أ�� �ض ��اف :ي��وم

ال�ث�لاث��اء امل��ا��ض��ي ،ه��دم جي�ش االح�ت�لال،
غرفتني ل�شابني كانا يجهزانها لل�سكن،
بعد زواجهما املقرر خ�لال ف�ترة قريبة.
و�أ�شار �إىل �أن امل�ستوطنني �أقاموا ب�ؤرة على
�أرا� �ض��ي املنطقة ،ع��دا ع��ن “بني حيفر”
ال �ت��ي � �ص��ادرت م���س��اح��ات م��ن الأرا�� �ض ��ي.
وق��ال �إن ع��دة عائالت يف املنطقة ،ت�سكن
ال� �ك� �ه ��وف ،ن �ت �ي �ج��ة ع � ��دم ق ��درت� �ه ��ا ع�ل��ى
ال� �ب� �ن ��اء ،وك ��ان ��ت ج �م �ع �ي��ة “العمل ��ض��د
اجلوع” �أن���ش��أت غ��رف �سكنية ل�ل�أه��ايل،
ل�ك��ن االح �ت�ل�ال �أخ �ط��ر ب�ه��دم�ه��ا ،وه�ن��اك
ع��ائ�لات �أق��ام��ت م�ن��ازل ق��رب امل�ستوطنة،
ول�ك�ن�ه��ا غ�ي�ر ق � ��ادرة ع �ل��ى �إك� �م ��ال ال�ع�م��ل
فيها .و�أو�ضح �أن �أه��ايل املنطقة ي�شتكون
م ��ن ال�ت�ق���ص�ير احل �ك��وم��ي م �ع �ه��م ،وق ��ال
�إنهم توا�صلوا مع الأجهزة املعنية خالل
الفرتة املا�ضية ،ملعاجلة ق�ضية بيع �أرا�ض
من قبل �سما�سرة غري معروفني“ ،و�سط

وجود خطر من ت�سريبها للم�ستوطنني”،
لكن اجل�ه��ات الر�سمية مل تتحرك حتى
اللحظة .وقال“ :مطلوب التحرك ب�شكل

ج ��اد و� �س��ري��ع ل��دع��م ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة لأن�ه��ا
تقريباً هي املنفذ الوحيد �شرقاً لأه��ايل
اخلليل».

الدويل
االربعاء
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لجان المقاومة تقرر تصعيد المقاومة الشعبية وصو ًال لإلنتفاضة الشاملة

االنباط  -رام اهلل

ق��ررت جل��ان املقاومة ال�شعبية يف ال�ضفة
الغربية املحتلة ،تطوير وتفعيل التن�سيق
امل �ي ��داين ب�ي�ن ال �ق��وى ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال�ل�ج��ان
ال�شعبية وامل�ؤ�س�سات ون�شطاء املقاومة والعمل
على ب�ن��اء جبهة وطنية م��وح��دة للمقاومة
ال�شعبية و�صو ًال للإنتفا�ضة ال�شاملة .
ج��اء ذل��ك يف اجتماع عقد ام�س الثالثاء
يف رام اهلل للجان املقاومة ال�شعبية بح�ضور
حم �م��ود ال �ع��ال��ول ن��ائ��ب رئ�ي����س ح��رك��ة فتح

وع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
وا�صل ابو يو�سف ،واع�ضاء املركزية د.جمال
حمي�سن ،عبا�س زكي ودالل �سالمة ،وماجدة
امل�صري والأب عبد اهلل يوليو ووليد ع�ساف
رئي�س هيئة م�ق��اوم��ة اجل ��دار واال�ستيطان
وكوادر الهيئة واع�ضاء جلنة املقاومة ال�شعبية
يف املجل�س الوطني وممثلي ف�صائل املنظمة،
حيث جرى نقا�ش لو�ضع خطة عمل وبرنامج
مقاومة ت�صعيدي للرد على جرائم االحتالل
وم�ستعمريه.
وب�ح��ث املجتمعون �سبل وا�ساليب ت�صعيد

امل�ق��اوم��ة ال�شعبية الزال ��ة ال�ب��ؤر اال�ستعمارية
ودحر امل�ستعمرين منها التي انت�شرت يف اكرث
م��ن  20م�ن�ط�ق��ة يف االرا�� �ض ��ي الفل�سطينية
وتفعيل وت�صعيد املقاومة ال�شعبية ب�شكل عام
يف كافة االرا�ضي الفل�سطينية �ضد االحتالل .
وخل�ص املجتمعون اىل ،تطوير وتفعيل
ال�ت�ن���س�ي��ق امل � �ي ��داين م ��ا ب�ي�ن ك ��اف ��ة ال �ق��وى
ال�سيا�سية وال �ل �ج��ان ال�شعبية وامل��ؤ��س���س��ات
ون�شطاء امل�ق��اوم��ة وال�ع�م��ل على ب�ن��اء جبهة
وطنية م��وح��دة للمقاومة ال�شعبية و�صو ًال
للإنتفا�ضة ال�شاملة  .والعمل على تطوير

اجل�ه��د ال�شعبي يف م��دي�ن��ة ال�ق��د���س املحتله
وقراها وبلداتها ومدنها بكل مقومات البقاء
وال�صمود يف وجه �سيا�سات التطهري العرقي
التي تتعر�ض لها وا�ستهداف املقد�سات فيها
رف���ض�اً مل�شاريع االم ��ر ال��واق��ع وب�ك��ل ال�سبل
املتاحه.
ك�م��ا ق� ��ررووا �إي�ل�اء �أه�م�ي��ة ك�ب�يرة ملدينة
اخل�ل�ي��ل وحت ��دي ��داً ال �ب �ل��دة ال �ق��دمي��ة وك��اف��ة
املناطق امل�ستهدفة فيها بتوفري ك��ل ا�سباب
الدعم وال�صمود  .وتطوير برنامج ن�ضايل
ك�ف��اح��ي م�ت���ص��اع��د ي�ج�م��ع م��ا ب�ي�ن ال �ط��ارئ
والوطني العام مبا ي�شمل الربط اخلالق بني
املقاومة ال�شعبية وال�سيا�سية والدبلوما�سية
والقانونية والت�ضامن الدويل .
ب��اال��ض��اف��ة اىل �إع �ت �ب��ار م�ق��اط�ع��ه املنتجات
الإ�سرائيلية حملياً ودول �ي �اً ورف����ض التطبيع
جز ًء �أ�سا�سياً من �أ�شكال املقاومة ال�شعبية وو�ضع
خطة وطنية لتجنيد �أو��س��ع حمالت ت�ضامن
دويل مع �شعبنا ون�ضاله امل�شروع على الأر���ض
لك�سر قرار الإحتالل بتقييد حركات الت�ضامن
مع �شعبنا ومنع الن�شطاء من زيارة فل�سطني.
وقرر اي�ضا بناء عمق عربي �سيا�سي و�شعبي
ي�ت�ب�ن��ى ن���ض��ال �شعبنا وح�ق��وق�ن��ا امل���ش��روع��ة
لت�صدي لعمليات التطبيع وي�ؤ�س�س لتفعيل
دور الأح� ��زاب وال �ق��وى ال�شعبية ومنظمات
املجتمع املدين والنقابات يف ا�سناد ودعم ن�ضال
�شعبنا .وتفعيل دور جلان احلماية واحلرا�سة
وت�ط��وي��ر التن�سيق فيما بينها وت��وف�ير ما
ي�ل��زم حلماية الأر�� ��ض وال���س�ك��ان واملمتلكات
العامة من اع�ت��داءات ع�صابات امل�ستعمرين
امل�ستوطنني .وت�صعيد الفعل ال�شعبي املقاوم
�ضد الب�ؤر الإ�ستعمارية وتعميم مناذج املقاومة
ال�شعبية الناجحة .بال�ضافة اىل و�ضع برنامج
ن�ضايل �شهري ليكون هادياً لكافة اللجان.

قوات عسكرية تركية تصل أذربيجان
االنباط  -وكاالت

و��ص�ل��ت ق ��وات ت��رك�ي��ة �إىل �أذرب �ي �ج��ان،
للم�شاركة يف مناورات ع�سكرية م�شرتكة
بني البلدين ،بعد �أي��ام من الت�صعيد بني
اجلي�شني الأرمني والآذربيجاين يف �إقليم
قره باغ وتبادل ق�صف مواقع ع�سكرية .
و�أق �ي �م��ت م��را� �س��م ال��س�ت�ق�ب��ال اجل �ن��ود
الأت � � � ��راك يف ج �� �س��ر �أوم � �ي� ��ت ع �ن��د م�ع�بر
�سيديريك احلدودي جلمهورية نخجوان
ع �ق��ب و� �ص��ول ال �ق��وة ال�ترك �ي��ة �إىل ب��اك��و
بطائرة تابعة ل�سالح اجلو الرتكي.
وم��ن امل �ق��رر �أن ت �ب��د�أ ال �ق��وات امل�سلحة
الرتكية والآذرب�ي�ج��ان�ي��ة ال�ي��وم ،م�ن��اورات
ع�سكرية �شاملة يف �أذربيجان ،ت�ستمر 13
يوما.
وب� ��ال � �ت� ��زام� ��ن م� ��ع ذل � � ��ك ،ق� � ��ال وزي� ��ر
اخلارجية الرتكي مولود ت�شاوو�ش �أوغلو،

�إن �أرمينيا ا�ستغلت ف�ترة انت�شار كورونا
ل �� �ش��ن ه�ج�م��ات�ه��ا الأخ �ي ��رة � �ض��د �أرا�� �ض ��ي
�أذرب�ي�ج��ان .و�أو��ض��ح �أن الأنظمة ال�صحية
واالق � �ت � �� � �ص� ��ادات ب ��ات ��ت يف و�� �ض ��ع ��ص�ع��ب
ب�سبب كورونا ،و�أن التوجهات العن�صرية
والتمييز ازدادت.
وتابع“ :ويف وق��ت ينتظر فيه اجلميع
وق ��ف اال� �ش �ت �ب��اك��ات خ�ل�ال ف�ت�رة ال��وب��اء،
واال�ستفادة منها من �أجل احلوار وال�سالم،
تقوم �أرمينيا بالت�صرف ب�شكل يخالف ذلك
وبا�ستغالل ف�ترة ال��وب��اء عرب اعتداءاتها
الأخرية على الأرا�ضي الأذربيجانية».
ويف  12يوليو اجل��اري ،ت�صاعد التوتر
جم��ددا ،بني �أذربيجان و�أرمينيا ،و�أعلنت
وزارة ال��دف��اع الأذرب �ي �ج��ان �ي��ة �أن اجلي�ش
الأرم � �ن ��ي ق �� �ص��ف ب��امل��دف �ع �ي��ة ق��وات �ه��ا يف
منطقة “توفوز” احلدودية .و�أك��دت �أنها
ردت باملثل على نريان القوات الأرمنية.

باحث أمريكي :الواليات المتحدة أكثر سوءًا من إيران بمواجهة كورونا
االنباط  -وكاالت

قبل �شهور قليلة فقط ،كان اخلرباء يتنب�أون ب�أن احلكومة
الإيرانية �سـ”تكون �ضحية ل�شياطينها” ،حيث كانت حاالت
الإ�صابة بكورونا تتزايد على نحو �سريع ،وكانت احلكومة
تفتقر للم�صداقية والقدرة على مواجهة الفريو�س بفعالية.
وي �ق��ول ج��ون ال�ت�رم��ان ،ن��ائ��ب رئ�ي����س معهد ال��درا� �س��ات
الدولية واال�سرتاتيجية ومدير برنامج ال�شرق الأو��س��ط،
�إن املراقبني إلي��ران عن ق��رب ر�أوا �أن هناك �أزم��ة ب��د�أت يف
الظهور من �ش�أنها �أن تفر�ض �إعادة التفاو�ض ب�ش�أن العالقة
بني املواطنني والدولة .ومل يكن غريبا احلكم ب�أن احلرب
اخلفية الدائرة منذ  40عاما بني الواليات املتحدة و إ�ي��ران
على و�شك �أن تدخل مرحلة جديدة للغاية مع ترنح �إيران
نتيجة �ضغط كورونا.
ومل ت�سقط إ�ي��ران رغ��م ارجتافها ،ورمب��ا يعد ذل��ك در�سا
عن �صعوبة التنب�ؤ بال�سيا�سات ،خا�صة يف الدول ال�سلطوية.
فال�سيا�سة يف �إيران لها م�سارها وتوقيتاتها اخلا�صة ،ورمبا
ما زالت ال�ضغوط يف مراحلها الأوىل ومن ال�صعب ر�ؤيتها.
ولكن يف الوقت نف�سه من ال�صعب �إنكار �أن اجلائحة هزت
موقف الواليات املتحدة ،العدو الدائم لإيران.
فقد خلق اال�ضطراب ال�سيا�سي ال��ذي �أطلقته اجلائحة،
وال �� �ض��رر ال� ��ذي �أحل �ق �ت��ه مب���ص��داق�ي��ة ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة،
والطريقة التي �صرفت بها �أنظار الأمريكيني عن بحث كيف
�سيكون ر�أيهم ب�ش�أن ال��دور العاملي لبالدهم ،فر�صا لإي��ران،
وال�صني ،وغريهما من الدول التي ت�سعى �إىل تغيري الو�ضع
العاملي القائم.
وي���ض�ي��ف ال�ت�رم ��ان يف ت�ق��ري��ر ن���ش��ره م��رك��ز ال��درا� �س��ات
اال�سرتاتيجية وال��دول�ي��ة ،رغ��م �أن مواجهة �إي��ران لكورونا
كانت كارثية ،جاءت مواجهة الواليات املتحدة للفريو�س �أكرث
�سوءا .ومن املحتمل �أن يكون هناك بع�ض النق�ص فيما تعلنه
إ�ي��ران من ح�صيلة حلاالت الإ�صابة والوفاة نتيجة كورونا،
ورغم ذلك تبدو الواليات املتحدة �أكرث �سوءا .ووفقا جلامعة
جونز هوبكنز� ،سجلت �إيران  17حالة وفاة لكل � 100ألف من

الإيرانيني ،بينما �سجلت الواليات املتحدة  .43و�سجلت �إيران
 337حالة �إ�صابة لكل � 100ألف �شخ�ص ،مقابل � 1160إ�صابة
للواليات املتحدة .ويتزايد التفاوت يف الأرقام مع انخفا�ض
املنحنى بالن�سبة لإيران وارتفاعه بالن�سبة للواليات املتحدة.
ويبدو �أن كثريا من الأمريكيني ي�شعرون بعدم االرتياح،
لكنهم ال يهابون احل�صيلة املتزايدة حلاالت الإ�صابة والوفاة.
وم��ع زي ��ادة ال�ضغط لإن �ه��اء الإغ�ل�اق رغ��م زي ��ادة احل��االت،
يتعني توقع �أن يكون لكورونا ت�أثري متزايد على االقت�صاد
الأم��ري �ك��ي ،وت ��أث�ير غ�ير مبا�شر ع�ل��ى ال�ت�م��وي��ل احلكومي
على امل�ستوى االحت��ادي ،والواليات ،واملحلي .و�سيتم حتمل
التكاليف الطبية امل�ت��زاي��دة على ن�ط��اق وا� �س��ع ،و�ست�ستمر
امل���س��اع��دة االق�ت���ص��ادي��ة للعاطلني وال�ع��ام�ل�ين امل ��ؤق �ت�ين يف
ال�ضغط على امل��وازن��ة ال�ع��ام��ة ،و�سيكون لذلك ت��أث�ير على
االنفاق على كل �شيء مبا يف ذلك اجلي�ش.
وي�ق��ول� ،إن �إ�ضفاء الطابع ال�سيا�سي على ك��ورون��ا و�سط
حملة رئا�سية ي��زي��د م��ن ا�ستقطاب الأم��ري�ك�ي�ين ،ويفاقم
ال �ت��وت��رات ب�ين احل�ك��وم��ة االحت��ادي��ة وح �ك��وم��ات ال��والي��ات،
واحلكومات املحلية ،ومن املحتمل �أن ت��زداد هذه التوترات
م��ع ان�خ�ف��ا���ض ع��ائ��دات ال���ض��رائ��ب ع�ل��ى م�ستوى ال��والي��ات
واحل�ك��وم��ات املحلية ،وانخفا�ض امل ��وارد املتاحة للخدمات
العامة

عموما ،ف�إن الثقة يف احلكومة االحتادية �شهدت انخفا�ضا
منذ هجمات � 11أي �ل��ول  ،2001وح�ت��ى قبل تف�شي ك��ورون��ا.
ويتوقع معظم االقت�صاديني وكبار رجال الأعمال �أن يعاين
االق�ت���ص��اد الأم��ري�ك��ي م��ن ع��دم اال��س�ت�ق��رار لبع�ض ال��وق��ت.
ومن املحتمل توقع كثري من تبادل االتهامات على م�ستوى
الواليات املتحدة يف امل�ستقبل.
وع �ل��ى امل���س�ت��وى ال � ��دويل� ،ستتعر�ض ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
النتقادات ،فقد تعودت احلكومات يف �أنحاء العامل اللجوء
للواليات املتحدة للح�صول على املوارد التي حتتاجها ،وعلى
املهارات الفنية ،وعلى القدرة التنظيمية .
وف���ش��ل ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة يف ح���ش��د ح�ك��وم��ات ال��والي��ات
واحلكومات املحلية حول مواقف من�سقة ،وارتفاع خ�صيلة
وفيات كورونا ،ميثل داللة لكثريين على �أن فعالية حكومة
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة بلغت نقطة ال �ع��دوى و�أن �ه��ا تتجه �إىل
االنحدار.
ويف حني ي�شجع ذلك �أعداء الواليات املتحدة  ،ف�إنه كذلك
�أك�ثر �إث��ارة لقلق �شركائها .ف ��إذا �أ�صبحت ال��والي��ات املتحدة
طرفا متغريا ولي�س ثابتا ،ف�إنهم يواجهون عاملا �أكرث فو�ضى
وخطورة .و�سيحتاجون للتحوط يف مواجهة احتمال ف�شل
الواليات املتحدة يف امل�ستقبل ،و�سي�سعى الكثريون �إىل مزيد
من التوافق مع �أعداء الواليات املتحدة.
ورغم �أن هذه الدول ا ألع��داء تعاين �أي�ضا من م�شاكل يف
مواجهتها لكورونا� ،سيفتح �ضعف الواليات املتحدة الطريق
�أمامها.
واختتم ال�ترم��ان تقريره بالقول �إن حتقيق احلكومة
الأم��ري�ك�ي��ة م�ستوى �أق��ل م��ن �إي ��ران يف م��واج�ه��ة اجلائحة
�سي�ضعف هيبة ال��والي��ات املتحدة ،ولكنه �سيدفع ال�شركاء
�أي�ضا �إىل التفكري يف الإمكانية الواقعية ملا قد يبدو عليه
العامل ب��دون دور كبري للغاية للواليات املتحدة .و�سرييد
معظم ه��ؤالء ال�شركاء بذل ما بو�سعهم لإع��ادة هذا ال��دور.
فهم ال يريدون �أن يواجهوا العامل مبفردهم .وهذه فر�صة
�سانحة �أم��ام من �سيفوز باالنتخابات الرئا�سية الأمريكية
املقبلة ،ويتعني عليه �أن ينتهزها.

يوم عصيب على المسجد األقصى
عرفة ٌ ..
االنباط  -وكاالت

خ�لال الأي��ام الأخ�ي�رة املا�ضية ،دعت
جماعات “الهيكل” امل��زع��وم وع�بر عدّة
و�سائل ح�شد الع�شرات م��ن منا�صريها
القتحام امل�سجد الأق�صى ب�شكل جماعي
يف ذك� ��رى م ��ا ُي �ط �ل �ق��ون ع �ل �ي��ه “خراب
الهيكل” ،والذي ُي�صادف هذا العام يوم
عرفة (اخلمي�س  30متوز اجلاري).
تلك اجلماعات التي تن�شط يف اقتحام
الأق���ص��ى ب�شكل ي��وم��ي ،ن�شرت دعواتها
ع�ب�ر و�� �س ��ائ ��ل ال� �ت ��وا�� �ص ��ل االج �ت �م��اع��ي
حل���ش��د امل���س�ت��وط�ن�ين الق �ت �ح��ام امل�سجد
ب�شكل ج�م��اع��ي ،و�إح �ي��اء ذك��رى “خراب
الهيكل” ،و�أداء ��ص�ل��وات�ه��م التلمودية
العلنية يف باحاته.
يف ه � ��ذا ال � �ي� ��وم ب��ال �ت �ح��دي��د ،ت�ت�خ��ذ
ج�م��اع��ات “الهيكل” امل��زع��وم م��ن ه��ذه
ال��ذك��رى ع �ن��وا ًن��ا ��س�ن��و ًي��ا ل��رف��ع قدرتها
ال�ت�ع�ب��وي��ة ل�ت�ه��وي��د الأق �� �ص��ى �إىل �أع�ل��ى
ذروة مم�ك�ن��ة ،ورف ��ع �أع� ��داد املُقتحمني
لت�سجيل �أرق��ام قيا�سية ،م�ستفيدة من
ط �ق��و���س “التباكي” وم ��ا ت�خ�ل�ق��ه من
ارت�ب��اط عاطفي مع “الهيكل” املزعوم
عند امل�ستوطنني.
لكن يف الوقت ذاته ،ف�إن الفل�سطينيني
يف القد�س املحتلة والداخل املحتل ،دعوا

امل���ص�ل�ين امل���س�ل�م�ين �إىل ال ��رب ��اط و��ش��د
ال��رح��ال ل�ل�أق���ص��ى و�إح� �ي ��اء ي ��وم ع��رف��ة
و�أداء العبادات فيه� ،إىل جانب ال�صيام
والإفطار يف باحات امل�سجد وعند �أبوابه
ملن �أُبعد عنه ب�أمر من االحتالل.
الن�شطاء ب ��د�أوا م�ن��ذ �أي ��ام بالتغريد
ع�ل��ى ه��ا��ش�ت��اغ #اقتحام_يوم_عرفة
 ،و #الأق�صى_ي�ستغيث يف حم��اول��ة
حل�شد �أع��داد كبرية م��ن امل�صلني ل�صد
اق �ت �ح��ام��ات امل���س�ت��وط�ن�ين وم�ن�ع�ه��م من
حت �ق �ي��ق �أه ��داف� �ه ��م يف �أداء ��ص�ل��وات�ه��م
العلنية.
خمت�صون يف �ش�ؤون القد�س والأق�صى
حذّروا من حماولة فر�ض �أداء الطقو�س
اجلماعية العلنية ب�شكل كامل يف باحات
الأق �� �ص ��ى ،خ��ا� �ص��ة يف ظ ��ل الإج � � ��راءات
التي باتت تتّبعها �شرطة االحتالل مع
حرا�س امل�سجد ،يف منعهم من االقرتاب
م��ن امل�ستوطنني حم � ّددة ذل��ك مب�سافة
مع ّينة� ،إىل ج��ان��ب �إب�ع��اد العديد منهم
ب �� �س �ب��ب رف �� �ض �ه��م واح �ت �ج��اج �ه��م ع�ل��ى
�صلوات امل�ستوطنني خا�صة يف املنطقة
ال�شرقية.
ك�م��ا �أن ��ش��رط��ة االح �ت�ل�ال م�ستم ّرة
يف مالحقة ك� ّ�ل من ي�ص ّور امل�ستوطنني
خ�لال اقتحامهم للم�سجد وتدني�سهم
وعربدتهم فيه .ناهيك ع��ن ا�ستهداف

ر ّواد امل�سجد واملرابطني يف م�ص ّلى “باب
الرحمة” ال��ذي ما زال��ت عيون �سلطات
االحتالل وامل�ستوطنني تدور حوله.
فم�ص ّلى ب��اب ال��رح�م��ة ال��ذي ُف�ت��ح يف
� 22شباط م��ن ال�ع��ام  2019بعد �إغ�لاق
دام  16عا ًما ،ما زال��ت �شرطة االحتالل
تحُ ��اول �إغ�لاق��ه من جديد عرب ق��رارات
امل�ح��اك��م الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ال �ت��ي ال ُت�عِ�يره��ا
دائ��رة الأوق ��اف الإ�سالمية �أي اهتمام،
وما زالت �أطماع امل�ستوطنني تدور حوله
لتحويله لـ”كني�س”.
يف الأي� � ��ام الأخ� �ي ��رة ،وع �ب�ر م�ق��اط��ع
فيديو ُن�شرت عرب مواقع التوا�صل ظهر
احلاخام يهودا غليك وهو ي�ؤدي طقو�سه
و� �ص �ل��وات��ه ال�ت�ل�م��ودي��ة ب���ص��وت م��رت�ف��ع،
وك��ذل��ك احل��اخ��ام ب��روي��ر ال�ي�ع��ازر ال��ذي
�أدى � �ص�لات��ه وه ��و ج��ال ����س يف ال���س��اح��ة
ال�شرقية للأق�صى مقابل قبة ال�صخرة،
وق �ل��ده �أح ��د �أت �ب��اع��ه م��ن امل���س�ت��وط�ن�ين،
وامل�ت�ط��رف �أور نحميا ق��ر�أ ال �ت��وراة من
امل�ح�م��ول ع�ل��ى درج ��ات ال�ط��ري��ق امل� ��ؤدي
للبائكة ال�شرقية وهو يتباكى ،كل ذلك
حتت حماية �شرطة االحتالل.
�أه� � ��داف امل �� �س �ت��وط �ن�ين ب��ات��ت ج �ل � ّي��ة،
�صلوات وطقو�س توراتية ب�شكل جماعي
وعلني ودون تدخّ ل من قبل �أي طرف،
واليوم الع�صيب هو يوم عرفة .خطيب

الأق �� �ص��ى ،ورئ �ي ����س ال�ه�ي�ئ��ة الإ��س�لام�ي��ة
العليا ال�شيخ عكرمة �صربي دع��ا ل�شد
ال��رح��ال للم�سجد و�أداء ال���ص�لاة فيه،
و�صد اقتحامات امل�ستوطنني ودعواتهم

التي ُيق�صد منها انتهاك ُحرمة امل�سجد،
والت�ضييق ع�ل��ى امل�سلمني .وق��ال �إن�ه��م
ي�ح�ت�ف�ل��ون بـ”خراب الهيكل” وه ��م ال
ي�ع��رف��ون �أي ��ن ك��ان ب��الأ� �ص��ل ،الف � ًت��ا �إىل

�أنها جمرد خرافات وخزعبالت وتزوير
ل �ل �ت��اري��خ ،حم � ّم�ل�ا � �س �ل �ط��ات االح �ت�ل�ال
م���س��ؤول�ي��ة �أي �أح� ��داث ح��ا��ص�ل��ة يف ي��وم
عرفة.

الـريـا�ضي

�سلط عد�سة كامرية
هاتفك على الباركود
لرتى �أخبار «الريا�ضة»
يف املوقع االلكرتوين
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العزايزه يلتقي فريق الوحدات
االنباط  -عمان

تغلب فريق الوحدات على نظريه فريق
��ش�ب��اب ال�ع�ق�ب��ة ب�ن�ت�ي�ح��ة  ،2-3يف امل��وق�ع��ة
ال��ودي��ة ال�ت��ي ج��رت ع�ل��ى م�ل�ع��ب ج ��اوا ،يف
�إط� ��ار حت �� �ض�يرات ال �ف��ري �ق�ين ال��س�ت�ك�م��ال
م �� �ش��واره �م��ا يف دوري امل �ح�ت�رف�ي�ن ل�ك��رة
ال �ق��دم .و� �ش �ه��دت امل� �ب ��اراة ح���ض��ور رئ�ي����س
اللجنة امل�ؤقتة لنادي ال��وح��دات املهند�س
وجيه ع��زاي��زة وع��دد من �أع�ضاء اللجنة.
وتعترب ه��ذه امل�ب��اراة الودية الرابعة التي
يخو�ضها الوحدات حيث حقق انت�صارين
ع�ل��ى الأه �ل��ي و��ش�ب��اب الأردن وت �ع��ادل مع
احل�سني �إربد بهدف ملثله .وكان الوحدات
امل�ب��ادر للت�سجيل عرب عبد العزيز ن��داي،
قبل �أن يتقدم العقبة بهدفني عن طريق
حم�ت�رف ��ه ال �ب�رازي � �ل� ��ي اوت� �ي� �م ��ار ل �ي �ع��ود
الأخ �� �ض ��ر وي �ت �ق��دم ب �ه��دف�ين ع�ب�ر ن ��داي
و�شاهر �شلباية.
على �صعيد مت�صل التقى رئي�س اللجنة
امل�ؤقتة املهند�س وجيه عزايزة بالالعبني
ومت�ن��ى ل�ه��م ال�ت��وف�ي��ق وال �ن �ج��اح ،وم ��ؤك��دا

عوني فريج

ل�ه��م �أن��ه وزم�لائ��ه يف جمل�س الإدارة لن
يدخروا جهدا يف توفري امل�ستحقات املالية

للفريق الأول ،فذلك يعد �أف�ضل تقدير
لهم على ما يقدموه من جهد وتعب داخل

امل�ستطيل الأخ�ضر يف �سبيل �إع�لاء �ش�أن
النادي و�إ�سعاد اجلماهري الوفية.

حجاوي بطل سباقات السيارات الرقمية

االنباط  -عمان

حت ��ت رع ��اي ��ة � �س �م��و الأم� �ي ��ر ع �م��ر ب��ن
الفي�صل ،اختتمت م�ساء �أم�س االول االثنني

اللجنة المؤقتة ..فرصة
لالصالح

مناف�سات ك�أ�س الأردن ل�سباقات ال�سيارات
الرقمية ،ع��ن بعد ،التي نظمتها الأردن�ي��ة
لريا�ضة ال�سيارات؛ املظلة الر�سمية لريا�ضة
ال�سيارات يف الأردن بالتعاون مع “املركزية”

وك�لاء تويوتا يف الأردن وجلنة الريا�ضات
الأردنية الإلكرتونية  .و بح�ضور �أمني عام
اللجنة الأومل�ب�ي��ة الأردن �ي��ة نا�صر املجايل،
وامل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل��أردن� �ي ��ة ل��ري��ا� �ض��ة

ال���س�ي��ارات زي��د بلقز وم�ن��دوب�ين ع��ن وك�لاء
تويوتا .ومت االع�لان عن الفائز ب��أول لقب
لك�أ�س الأردن ل�سباقات ال�سيارات الرقمية
عن بعد مناف حجاوي وكانت جائزته عبارة
عن �سيارة توين كارت �آر  401وحل يف املركز
الثاين عبداهلل ب�سطامي فيما جاء يف املركز
الثالث معاذ ال�شي�شاين وا�شتملت مناف�سات
ك�أ�س الأردن ل�سباقات ال�سيارات الرقمية ،
عن بعد على � 4سباقات و�سباق �أخري ي�شارك
فيه �أف�ضل  13مت�سابقا ،و�ضم كل �سباق 13
مت�سابقا وبلغ عدد امل�شاركني  52مت�سابقا.
وا�ستمرت املناف�سة قرابة ال�شهر وخا�ض
امل �� �ش��ارك��ون م�ن��اف���س��ات ال �ب �ط��ول��ة يف ��س�ب��اق
“ ”Grand Turismoم��ن خ�لال
“ ،”4 Playstationبا�ستخدام �سيارات
تويوتا  ،1-FT ،86و ،Supraواعتمدوا
على ا�سرتاتيجيات متنوعة لبلوغ النهائيات
وال��و��ص��ول �إىل امل��راك��ز الأوىل.وت ��أت��ي فكرة
�إقامة ك�أ�س الأردن الأول ل�سباقات ال�سيارات
ال��رق �م �ي��ة ،مت��ا� �ش �ي��ا م ��ع ت �ط �ل �ع��ات االحت ��اد
ال� � ��دويل “فيا” يف ظ ��ل ت �ف �� �ش��ي ف�ي�رو���س
“كورونا” ،لإق��ام��ة م�ث��ل ه��ذه ال�ب�ط��والت
لتنمية مواهب الواعدين.

ا�شهار اللجنة امل�ؤقتة الدارة �ش�ؤون نادي الوحدات .بعد قرار املحكمة االخري بقبول
الطعن بنتائج انتخابات الهيئة االداري��ة وابطال فوز االدارة ..من املفرت�ض ان يزيل
حالة ال�ترق��ب والقلق واخل�شية م��ن ال�ق��ادم ..وال�ت��ي ��س��ادت يف اروق��ة ال�ن��ادي العريق
منذ �صدور القرار الق�ضائي الذي اوقف عجلة العمل داخل االدارة ال�سابقة ..و�ساهم
بحدوث اخللل يف منظومة العمل ..ال �سيما وان اال�سماء التي �ضمتها اللجنة من
رئي�سها وك��ل اع�ضائها ..ميلكون اخللفية الكافية عن كل االم��ور وال�ت�ج��اوزات التي
ح�صلت ..اىل جانب معرفتهم باحتياجات فرق النادي املختلفة يف االيام القادمة ..وهو
و�ضع من �شانه ان ينظم العمل وي�سرع يف االجن��از ..ويزيل اج��واء التوتر من نفو�س
اجلماهري وع�شاق النادي !!..
ولعل اخلربة التي ميتلكها رئي�س اللجنة امل�ؤقتة وجيه العزايزة ..وارتباطه يف اوقات
خمتلفة بالعمل الريا�ضي ومعرفته الوثيقة ب�ش�ؤونها وحجم املعاناة التي تعي�شها ..ما
ي�ساعده على حتقيق النجاح املطلوب خالل اال�شهر الثالثة املقررة ..اذا ما علمنا بان
اال�سماء التي ت�ضمها اللجنة متتلك هي االخ��رى اخل�برة الطويلة التي متكنها من
تنفيذ برامج النادي يف فرتة الفراغ احلالية يف ظل غياب االدارة املنتخبة ..وخ�صو�صا
من ابناء النادي الذين �سبق وان مثلوا الفريق الكروي او عملوا يف ال�ش�ؤون االدارية
..وه��و و�ضع ي�ؤ�شر على امكانية حتقيق النجاح يف ال�ف�ترة القادمة وترتيب البيت
الوحداتي دون ان يت�أثر الفريق الكروي وغريه من الفرق االخرى مبا يجري حاليا
ال �سيما وان دوري املحرتفني بات على االبواب ومن املفرت�ض ان تكون االجواء مهيئة
امام الفريق لدخول املناف�سة بنف�سية مرتاحة !!..
الفر�صة االن باتت متاحة ام��ام اللجنة امل�ؤقتة لي�س فقط لت�سيري عمل النادي
..وتنظيم �ش�ؤون فرقه الريا�ضية املختلفة واتخاذ القرارات امللحة وخ�صو�صا ما يتعلق
بال�ش�ؤون املالية ..وامنا اي�ضا بحركة ا�صالح ملعاجلة حجم اخللل الكبري الذي رافق
م�سرية ال�ن��ادي ط��وال ال�سنني املا�ضية واملتعلق مبلف الع�ضوية ال��ذي �ساهم بقرار
ابطال االنتخابات االخ�يرة وان�ه��اء م�سرية االدارة ال�سابقة ..االم��ر ال��ذي من �شانه
ان ي�ضع ملف الع�ضوية يف قائمة اولويات عمل االدارة امل�ؤقتة لتجنب كل اال�شكاالت
ال�سابقة والتدقيق با�سماء �أع�ضاء الهيئة العامة ومن يحق لهم التواجد يف الك�شوفات
الر�سمية ..ومن عليهم املغادرة يف ظل افتقادهم ل�شروط الع�ضوية ..وهو ما ك�شفه
قرار املحكمة االخري !!..
طبيعي فان مهمة اللجنة امل�ؤقتة لن تكون �سهلة ..يف ظل احلجم الكبري من االعباء
امللقاة على عاتقها ..باعتبارها تقود منظومة عمل ناد كبري بحجم الوحدات ي�ضم يف
ع�ضويته عدد هائل من اع�ضاء الهيئة العامة �..ستقوم بتنظيم �ش�ؤونه ب�شكل دقيق
و��ص��وال لالنتخابات ال�ق��ادم��ة ..وه��و و�ضع يتطلب م��ن اجلميع ال�ت�ع��اون م��ع اللجنة
وامل�ساهمة يف جناح عملها بال�سرعة املطلوبة ..حتى يعود الوحدات اىل �سابق عهده
بعد ان يكون اجلميع قد ا�ستوعبوا الدر�س والتزموا باالجراءات القانوينة التي تف�ضي
اىل نتائج ال تبطلها قرارات املحاكم !!..

المدرب قاسم يؤكد جاهزية سحاب للدوري

برشلونة يبدا االستعداد لمواجهة نابولي
مدريد – وكاالت

�أج� ��رى ف��ري��ق ب��ر��ش�ل��ون��ة ام ����س ال �ث�لاث��اء،
م��را ًن��ا خ��ا�ً��ص��ا يف �إط ��ار ا��س�ت�ع��دادات��ه للمباراة
امل �ق �ب �ل��ة� � ،ض��د ن��اب��ويل يف �إي � ��اب ث �م��ن ن�ه��ائ��ي
دوري �أبطال �أوروب��ا ،املحدد لها � 8أغ�سط�س/
�آب املقبل .وع��اد بر�شلونة للمران حتت �إمرة

مدربه كيكي �سيتني ،بعد راحة امتدت � 6أيام،
عقب انتهاء الليجا.
وغ� ��اب �آرث � ��ر م �ل �ي��و ،ال� ��ذي �أك � ��دت ت�ق��اري��ر
رغ �ب �ت��ه يف �إن� �ه ��اء ارت �ب��اط��ه م �ب �ك � ًرا ب��ال �ن��ادي
ال �ك �ت ��ال ��وين ق �ب��ل � �ش �ه��ر ع �ل��ى ن �ه��اي��ة ع �ق��ده
واالنتقال ليوفنتو�س يف �أول �سبتمرب�/أيلول
امل �ق �ب��ل .ك �م��ا ��ش�ه��د امل � ��ران م �� �ش��ارك��ة اجل �ن��اح

عثمان دميبلي ،الغائب عن �صفوف بر�شلونة،
ب��داع��ي الإ��ص��اب��ة منذ مطلع فرباير�/شباط
املا�ضي .كان النادي الكتالوين� ،أعلن منت�صف
فرباير�/شباط عن غياب الالعب الفرن�سي
لنحو � 6أ�شهر بعد خ�ضوعه جلراحة ناجحة
مبدينة توركو الفنلندية لعالج قطع يف وتر
بالع�ضلة اخللفية للفخذ الأمي ��ن .وتنتهي

الأ�شهر الـ 6خالل الأ�سبوع اجلاري ،ما يعني
�أن دمي�ب�ل��ي ق��د ي �ك��ون خ �ي��ارًا م�ت��اح��ا لتعزيز
قائمة البار�سا يف مواجهة نابويل .وبالإ�ضافة
�إىل دميبلي ،املتكرر الإ�صابات� ،شارك يف املران
على الع�شب يف املدينة الريا�ضية لرب�شلونة
كال من لينجليه ،وجريزمان ،اللذين تعافيا
من م�شكالت بدنية خمتلفة

تنفيذية العربي للصحافة الرياضية تطلق ميثاق الشرف
االنباط  -عمان

اك � ��دت ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل�لاحت��اد
العربي لل�صحافة الريا�ضية على الثوابت
الرا�سخة التي ي�سري على نهجها االحتاد
م�ن��ذ � �س �ن��وات ط��وي �ل��ة وامل�ت�م�ث�ل��ة بتعزيز
ال �ع�ل�اق��ات م ��ع االحت � � ��ادات واجل �م �ع �ي��ات
وال � ��رواب � ��ط االع�ل�ام� �ي ��ة ال��ري��ا� �ض �ي��ة يف
ال� ��وط� ��ن ال� �ع ��رب ��ي خل ��دم ��ة م�ن�ت���س�ب�ي�ه��ا
ال��ذي��ن ي���ش�ك�ل��ون ال �ق��اع��دة ال �ت��ي ينطلق
منها االحت ��اد يف ط��ري�ق��ة عمله واجن��ازه
..جاء ذلك خالل االجتماع الثاين الذي
عقدته اللجنة م�ساء ام�س االول بوا�سطة
االت���ص��ال امل��رئ��ي ع��ن ب�ع��د وع�ب�ر تطبيق
زووم برئا�سة الزميل حممد جميل عبد
ال �ق��ادر رئ�ي����س االحت ��اد وح���ض��ور ال���س��ادة
نواب الرئي�س واع�ضاء اللجنة التنفيذية
ال��دك�ت��ور تركي ال�ع��واد وح�سن خلف اهلل
وال��دك �ت��ور ه ��ادي ع�ب��د اهلل وب ��در ال��دي��ن
االدري�سي ويا�سر عائ�س وال�سيدة رجاء
ال�سعداين واحمد كرمي ووائل ال�شيوخي
وم �� �س �ت �� �ش��ار االحت � ��اد اال� �س �ت ��اذ ع �ب��د اهلل
ابراهيم واالمني العام الناطق االعالمي
الزميل عوين فريج الذي اف�ضى باخلرب
 ..و�شدد اجلميع على اهمية و�ضع ميثاق
�شرف ومدونة �سلوك يلتزم بهما اجلميع
ال �سيما وان الفرتة املا�ضية �شهدت بع�ض
اخل ��روق ��ات ال �ت��ي م���س��ت م �� �س�يرة ال�ع�م��ل

وذل � ��ك ل �ت �ن �ظ �ي��م ال �ع�ل�اق��ة م ��ع اجل�م�ي��ع
وات �ف��ق ع�ل��ى ت���ش�ك�ي��ل جل�ن��ة ت���ض��م بع�ض
امل�خ�ت���ص�ين ل�ل�ع�م��ل ع�ل��ى ��ص�ي��اغ��ة ميثاق
ال �� �ش��رف ل�ل�ع�م��ل ب��ه يف ال �ف�ت�رة ال�ق��ادم��ة
وي �ل �ت��زم ب ��ه اجل �م �ي��ع ..وح � �ث ��ت ال�ل�ج�ن��ة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ر�ؤ� � �س� ��اء واع� ��� �ض ��اء ال �ل �ج��ان
امل���س��اع��دة ال��دائ�م��ة ل�لاحت��اد على تفعيل
عمل جلانهم مبا يخدم تطلعات الزمالء
والزميالت واتفق على دعوة اللجان كافة
لعقد اجتماع لها خالل الفرتة القادمة
ع�بر االت�صال امل��رئ��ي ملبا�شرة ن�شاطاتها
..وق � ��درت ال�ل�ج�ن��ة ع�م��ل جل�ن��ة ال� ��دورات
ب��رئ��ا� �س��ة ال��دك �ت��ور ه� ��ادي ع �ب��داهلل ال�ت��ي
اقامت ع��دة ن�شاطات يف الفرتة االخ�يرة
��ش��ارك فيها م�ئ��ات ال��زم�ي�لات وال��زم�لاء
..وح � �ي� ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ج �ه��ود
االحت��اد الفل�سطيني لالعالم الريا�ضي
على ن�شاطه الكبري ال��ذي عر�ضه ع�ضو
ال�ل�ج�ن��ة ال��زم �ي��ل وائ� ��ل ال���ش�ي��وخ��ي رغ��م
ال �ظ��روف ال���ص�ع�ب��ة ال �ت��ي مي��ر ب�ه��ا البلد
ال�شقيق ..وت �ق��رر تكليف ال��زم�ي��ل ح�سن
خ �ل��ف اهلل ب��و� �ض��ع ت �� �ص��ور ح ��ول ت���س��وي��ق
االح ��داث املهمة ال�ت��ي ي�ق��وم بها االحت��اد
وم �ن �ه��ا اال� �س �ت �ف �ت��اء ال��ري��ا� �ض��ي الف���ض��ل
النجوم العرب بالتن�سيق مع الزميل بدر
ال��دي��ن االدري �� �س��ي رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة ..ويف
ختام االجتماع تقرر قبول دعوة الزميل
احمد كرمي ع�ضو اللجنة ورئي�س جمعية

ال���ص�ح�ف�ي�ين ال��ري��ا� �ض �ي�ين ال�ب�ح��ري�ن�ي�ين
بعقد االجتماع الثالث للجنة يف مملكة
البحرين على ان يتم حتديد موعده يف
الفرتة القادمة .
وك��ان الزميل رئي�س االحت��اد قد القى
يف ب ��داي ��ة االج� �ت� �م ��اع ك �ل �م��ة رح� ��ب ف�ي�ه��ا
بال�سادة ن��واب الرئي�س واع���ض��اء اللجنة
التنفيذية وقال لقد كان من املفرو�ض �أن
نلتقي يف اململكة املغربية وفقاً للتن�سيق
ال��ذي مت مع �أ��س��رة الإحت��اد العربي لكرة
القدم  ،حيث كانت هناك فر�صة لإجتماع
تن�سيقي م��ع الإحت� ��اد ال���ش�ق�ي��ق ك�م��ا ك��ان
ه �ن��اك اح �ت �ف��ال مب�ن��ا��س�ب��ة ت��وزي��ع ج��وائ��ز
اال��س�ت�ف�ت��اء اخل��ام ����س يف ن�ف����س ال �ف�ت�رة ،
كما ك��ان م��ن امل�ف��رو���ض �أن تعقد اللجنة
التنفيذية �إج�ت�م��اع�ه��ا ال�ث��اين ب��الإ��ض��اف��ة
�إىل ح���ض��ور امل �ب��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة للبطولة
وج��اءت جائحة كورونا مفاجئة لتتوقف
هذه الن�شاطات  .وا�ضاف عبد القادرعدنا
وبحما�س كبري �إىل زخم الن�شاطات التي
ت �ع��ود االحت� ��اد ع�ل��ى اق��ام�ت�ه��ا مب�ح��ا��ض��رة
ل�ل��زم�ي��ل الأ� �س �ت��اذ ب��در ال��دي��ن الإدري �� �س��ي
و�سعدنا للتجاوب الكبري الذي لقيته كما
لقيت حما�ضرة الدكتور �أحمد ال�شريف
جن��اح�اً وجت��اوب �اً ك�ب�يراً ويف ه��ذا امل�ق��ام ال
بد من تقدمي ال�شكر واالمتنان للإحتاد
ال �� �س �ع��ودي لل��إع�ل�ام ال��ري��ا� �ض��ي ب��رئ��ا��س��ة
الزميل الدكتور رج��ا اهلل ال�سلمي ال��ذي

مد للإحتاد العربي يد التعاون والتن�سيق
كما ال ي�سعني �إال �أن �أ�شكر ب�إ�سمكم �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري عبد العزيزبن تركي
الفي�صل وزي��ر ال��ري��ا��ض��ة رئي�س الإحت��اد
العربي لكرة ال�ق��دم على دعمه للإحتاد
من خ�لال الإتفاقية الهامة التي وقعت
ب�ين الإحت��ادي��ن العربيني  .وك��ل ال�شكر
وال �ت �ق��دي��ر جل �م �ي��ع زم�ل�ائ ��ي يف ال�ل�ج�ن��ة
التنفيذية و�أود هنا يف هذا املقام �أن �أ�شيد
ب �ج �ه��ود ال��زم �ي�لات وال ��زم�ل�اء ب��الأم��ان��ة
العامة ويف طليعتهم الزميل عوين فريج
و فاتنة عبد العاطي حيث عملنا يف بع�ض
الأوقات على مدار ال�ساعة .
وال�ق��ى ال��دك�ت��ور ت��رك��ي ال �ع��واد النائب
االول ل��رئ�ي����س االحت ��اد كلمة ا� �ش��اد فيها
بالتعاون املثمر مع االحت��اد العربي لكرة
ال�ق��دم برئا�سة �سمو االم�ير عبد العزيز
ب��ن ت��رك��ي الفي�صل م��ن خ�لال االتفاقية
امل���ش�ترك��ة وك��ذل��ك ال �ت �ع��اون م��ع االحت ��اد
ال �� �س �ع��ودي ل�ل�اع�ل�ام ال��ري��ا� �ض��ي ب��رئ��ا��س��ة
ال��دك�ت��ور رج��اء اهلل ال�سلمي ال��ذي ي�ضع
خ�ب�رات االحت��اد يف م�صلحة ال�صحفيني
الريا�ضيني العرب وا�شار اىل ان ما مييز
ه��ذه امل��رح�ل��ة ت�ل��ك ال�ع�لاق��ة ال �ت��ي تربط
االحت ��اد م��ع االحت ��اد ال ��دويل لل�صحافة
الريا�ضية برئا�سة ال�سيد جياين مريلو
ال ��ذي ي�ك��ن االح �ت��رام وال �ت �ق��دي��ر ال��س��رة
االحتاد.

االنباط – عمان

اك ��د امل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي ل �ف��ري��ق ��س�ح��اب
ا� �س��ام��ة ق��ا� �س��م ع �ل��ى ج��اه��زي��ة ف��ري�ق��ه
مل �ب��اري��ات ال� ��دوري  ،ورك ��ز ع�ل��ى اهمية
قرار ا�ستئناف بطولة دوري املحرتفني
مل� ��ا ل� ��ه م� ��ن دور اي� �ج ��اب ��ي يف خ��دم��ة
املنتخبات الوطنية والأن��دي��ة ،ال �سيما
و�أن املنتخب الوطني بحاجة لالعبني
جاهزين يف الفرتة املقبلة ،ليتمكن من
م�ق��ارع��ة منتخبي ال�ك��وي��ت وا��س�ترال�ي��ا
يف امل �ب��اري��ات امل�ق�ب�ل��ة ب�ت���ص�ف�ي��ات ك ��أ���س

ال�ع��امل وا��ش��ار يف ت�صريحات �صحفية
اىل اهمية املناف�سة يف ال��وق��ت احل��ايل
بعد الفراغ الكبري ال��ذي عا�شته الكرة
االردنية خالل اال�شهر الطوال املا�ضية
رغ � ��م ان ال � �ع� ��ودة � �س �ت �ك��ون م�ن�ق��و��ص��ة
بغياب اجل�م��اه�ير .ي���ش��ار �إىل �أن دوري
امل �ح�ترف�ين ل�ل�م��و��س��م احل� ��ايل ،ان�ط�ل��ق
مطلع �شهر اذار املا�ضي ،حيث لعب كل
فريق مباراة واح��دة فقط ،قبل �أن يتم
ايقاف املناف�سات ب�سبب جائحة كورونا،
بانتظار ا�ستئناف املناف�سات اعتبارا من
االثنني املقبل.

كورونا يصيب نجم الريال دياز
االنباط-وكاالت

حت� ��دث الإ�� �س� �ب ��اين م ��اري ��ان ��و دي� ��از،
م�ه��اج��م ري ��ال م��دري��د ،ل�ل�م��رة الأوىل
ع� �ق ��ب �إ�� �ص ��اب� �ت ��ه ب� �ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا
امل���س�ت�ج��د .وك� ��ان ري� ��ال م��دري��د �أع �ل��ن
�إ��ص��اب��ة م��اري��ان��و ،ام����س ب�شكل ر�سمي،
ب �ع��د �أن خ �� �ض��ع ال�ل�اع ��ب الخ �ت �ب��ارات
كورونا ،عقب العودة من الإجازة .وقال
ماريانو ،يف فيديو على ح�سابه ب�شبكة

“�إن�ستجرام”�“ :أقدر ج�ي�دًا ر�سائل
الدعم� .أنا يف حالة جيدة ،و�أ�شكر اهلل
�أن عائلتي والأ�شخا�ص القريبني مني
� ً
أي�ضا بخري” .و أ�� �ض��اف�“ :أنا معزول
ح��ال� ًي��ا يف امل �ن��زل ،و�أمت �ن��ى ال �ع��ودة �إىل
ال��و��ض��ع الطبيعي ق��ري� ًب��ا م��ع زم�لائ��ي
وفريقي” .وذكرت تقارير �إ�سبانية �أن
دي��از �سيغيب ع��ن م�ب��اراة ري��ال مدريد
�أم ��ام مان�ش�سرت �سيتي ،يف �إي ��اب ثمن
نهائي دوري �أبطال �أوروبا.

الريا�ضي
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صراع الهداف يشتعل في ايطاليا

روما  -وكاالت

ي �ع �ي ����ش ك��ري �� �س �ت �ي��ان��و رون� ��ال� ��دو جن��م
�شر�سا هذا املو�سم مع
يوفنتو�س� ،صرا ًعا ً
�شريو �إميوبيلي مهاجم الت�سيو ،من �أجل
ال�ف��وز بجائزة ه��داف ال��دوري الإي�ط��ايل
يف املو�سم احل��ايل .وبعدما ق��اد رونالدو
فريقه �إىل التتويج بلقب “�سكوديتو”
ر�سم ًيا ،بت�سجيل ه��دف من ثنائية يويف

النظيفة يف �سامبدوريا� ،ضمن مناف�سات
اجلولة  ،36تبقى املهمة الأ�صعب يف ح�سم
ج��ائ��زة ه ��داف الكالت�شيو يف ظ��ل تفوق
�إميوبيلي قبل جولتني من اخلتام .منذ
بداية املو�سم احل��ايل ،يت�صدر �إميوبيلي
قائمة هدايف الكالت�شيو ،ف�سجل  27هدفا
م��ع �آخ� ��ر م� �ب ��اراة �أق �ي �م��ت ق �ب��ل ال�ت��وق��ف
ب���س�ب��ب ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا ،ب�ي�ن�م��ا �سجل
رون��ال��دو  21ه��دف��ا يف  26م �ب��اراة .ورغ��م

ف��ارق ال�ـ� 6أه��داف� ،إال �أن رون��ال��دو متكن
بعد ا�ستئناف الن�شاط من معادلة رقم
�إمي��وب�ي�ل��ي ح�ي��ث و� �ص��ل ال�ث�ن��ائ��ي �إىل 30
ه ��د ًف ��ا ..وب �ن �ظ��رة �إىل �أرق � ��ام ال�ن�ج�م�ين،
تفوق رونالدو على نف�سه بعد ا�ستئناف
ال �ن �� �ش��اط و� �س �ج��ل � 10أه � ��داف م �ق��اب��ل 7
لإميوبيلي� ،إال �أن املهاجم الإيطايل جنح
يف احلفاظ على �صدارة ترتيب الهدافني.
ويف آ�خ��ر مباراتني� ،سجل رونالدو هدفا

واح ��دا ف�ق��ط ،بينما ��س�ج��ل �إمي��وب�ي�ل��ي 4
�أه ��داف ،ليقفز الإي �ط��ايل �إىل ال�صدارة
بر�صيد  34هد ًفا فيما ت�أخر رونالدو من
جديد للمركز الثاين بر�صيد  31هد ًفا،
قبل ختام الدوري بجولتني.
ه ��ذا ال �� �ص��راع ال �ث �ن��ائ��ي امل �ح �ت��دم على
احل��ذاء الذهبي يف �إيطاليا �أو ما يعرف
ب �ـ “كابوكانونريي” ل��ن ي�ق��ف ع�ن��د حد
الكالت�شيو فقط ،بل �سينتقل �إىل �سقف
�أعلى� ،إذ ي�ضع النجمني يف مناف�سة �أكرب
على احلذاء الذهبي الأوروبي.
وع� � � � ��ادل �إمي� ��وب � �ي � �ل� ��ي رق � � ��م روب � � ��رت
ل�ي�ف��ان��دوف���س�ك��ي م�ه��اج��م ب��اي��رن م�ي��ون��خ،
الذي �أحرز  34هدفا ،ليحتال معا �صدارة
ترتيب ه��دايف ال��دوري��ات ال�ك�برى .وب��ات
�إمي��وب�ي�ل��ي ع�ل��ى �أع �ت��اب ��ص�ن��اع��ة ال�ت��اري��خ
ف� �ح ��ال � �س �ج��ل ه� ��د ًف� ��ا �أو �أك �ث ��ر خ�ل�ال
اجل��ول�ت�ين املقبلتني� ،سيخطف ��ص��دارة
�سباق احلذاء الذهبي من ليفاندوف�سكي
ال� ��ذي ف �ق��د ف��ر� �ص��ة زي � ��ادة ر� �ص �ي��ده مع
انتهاء البوند�سليجا قبل �أ�سابيع.
يف �آخ� ��ر م �ب��ارات�ين � �س �ي��واج��ه الت���س�ي��و
ف��ري �ق��ي ب��ري �� �ش �ي��ا ون� ��اب� ��ويل ،وب��ال �ت��ايل
�ستكون الفر�صة �سانحة �أم��ام �إميوبيلي
ل ��زي ��ادة ر�� �ص� �ي ��ده ،ال � �س �ي �م��ا يف امل� �ب ��اراة
الأوىل .و�سجل �إميوبيلي ه��ديف الت�سيو
يف بري�شيا يف الدور الأول يف فوز الأزرق
ال�سماوي ( ،)1-2بينما �سجل ه��د ًف��ا يف
�شباك نابويل باللقاء الذي انتهى ()0-1
للن�سور .ويف املقابل� ،سيواجه كري�ستيانو
ف��ري �ق��ي ك ��ال� �ي ��اري وروم � � ��ا ،ول� ��ن ي�ع�ج��ز
�أي�ضا ع��ن الت�سجيل يف ظ��ل الإمكانيات
ال �ه �ج��وم �ي��ة الأع � �ل� ��ى ل �ف��ري �ق��ه م �ق��ارن��ة
باملناف�سني.

ستاد يحمل اسم القلعة البيضاء

القاهرة  -وكاالت

ك�شف مرت�ضى من�صور رئي�س الزمالك،
ع��ن �أن ��ه ب�ع��د ب ��دء الإدارة يف ب �ن��اء ف ��رع 6
�أكتوبر �سيتم بناء �ستاد خا�ص يحمل ا�سم
القلعة البي�ضاء ،من �أموال النادي دون �أي
دعم من الدولة .و�أ�ضاف مرت�ضى من�صور،
خ�لال امل�ؤمتر ال��ذي عقده يف النادي بعد
الت�صويت يف اجلمعية العمومية �أن هناك

ف��ائ ����ض يف م �ي��زان �ي��ة ال �ن ��ادي ي �ق��در ب� �ـ 49
م�ل�ي��ون و � 500أل��ف ج�ن�ي��ه ،م���ش�يرا �إىل �أن
ذل��ك مت توفريه بعد االنتهاء من العديد
م��ن امل���ش��روع��ات ال�ع��دي��دة داخ��ل الزمالك.
ول�ف��ت �إىل �أن��ه م��ن امل�ق��رر �أن يتم االنتهاء
م��ن امل��رح �ل��ة الأوىل م��ن ف ��رع ال� �ن ��ادي يف
� 6أك �ت��وب��ر خ�ل�ال ع ��ام ،ع�ل��ى �أن ي �ك��ون كل
الأع�ضاء احلاليني بالزمالك �أع�ضاء �أي�ضا
يف الفرع اجلديد.

شتيجن ينتقد قادة الفريق

لوفرين يمتدح لفتة صالح
لندن  -وكاالت

وج��ه ال�ك��روات��ي دي��ان ل��وف��ري��ن ،مدافع
ليفربول ،ر�سالة �إىل زميله حممد �صالح،
عقب االنتقال �إىل زينيت �سان بطر�سربج
الرو�سي .وكان �صالح ودع لوفرين قائلاً :
“ال �أع �ل��م م��ا ميكنني ق��ول��ه ي��ا �صديقي،
وال تعلم �شعوري حال ًيا ،لكننا �سنفتقدك
يرا وخ��ا� ً��ص��ة �أن ��ا .ل�ق��د ك�ن��ت ه�ن��ا الع� ًب��ا
ك �ث� ً
رائ � ًع ��ا و� �ص��دي �ق��ا م �ق��ر ًب��ا يل و��س��أف�ت�ق��دك
ريا” .ورد لوفرين على �صالح ،خالل
كث ً
ت �� �ص��ري �ح��ات �أب � ��رزه � ��ا امل� ��وق� ��ع ال��ر� �س �م��ي
لليفربول“ :لقد ��ش��اه��دت حتية �صالح،
ال �أريد �إظهار الكثري من العواطف لأنني
ب�ك�ي��ت ق�ب��ل امل �ب��اراة الأخرية” .و�أ� �ض��اف:
“ر�أى اجل�م�ي��ع م��دى ت ��أث��ري ،خ�صو�صا
�أن�ن��ي ت��رك��ت �صديقي ال�ع��زي��ز .ل�ق��د كانت
العالقة بيننا مميزة ،وكما قلت دائ ًما �إنها
جمرد بداية ل�صداقة كبرية ،حتى عندما
ت �ك��ون ه �ن��اك م �� �س��اف��ات بعيدة” .وت��اب��ع:
“�صالح ي�ع�ل��م �أن ب��إم�ك��ان��ه االت �� �ص��ال بي
دائ� ًم��ا لأي �سبب� ،أن��ا هنا م��ن �أج�ل��ه يف �أي
وقت .الأمر ال يقت�صر على (مو) فح�سب،

مدريد  -وكاالت

ب��ل ك��ل الأ��ش�خ��ا���ص يف ال �ن��ادي وامل��وظ�ف�ين
والطاقم الطبي” .و�أمت“ :لقد كنا مثل

ع��ائ�ل��ة ك �ب�ي�رة ،وه ��ذا ��س�ب��ب �أن ل�ي�ف��رب��ول
كبري ج �دًا ،لأن�ن��ا نهتم ببع�ضنا البع�ض.

�أمتنى ً
حظا طي ًبا للجميع ،و�أريد �أن يبقوا
ب�صحة جيدة� .سنكون دائما على ات�صال».

كلوب ينتزع عرش المدرب االفضل
لندن  -وكاالت

ت� ��وج الأمل� � ��اين ي ��ورج ��ن ك� �ل ��وب ،امل��دي��ر
الفني لليفربول ،بجائزة �أف�ضل م��درب
يف الربميريليج ه��ذا املو�سم ،م��ن رابطة
م ��درب ��ي ال � � ��دوري الإجن� �ل� �ي ��زي امل �م �ت��از.
وح�صد كلوب اجلائزة ،بعدما قاد الريدز
ل�ت�ح�ق�ي��ق ل�ق��ب ال�برمي�يرل �ي��ج لأول م��رة
م �ن��ذ  30ع ��ام ��ا ،ل �ي �ن �ت��زع ع ��ر� ��ش م ��درب
مان�ش�سرت �سيتي ،بيب ج��واردي��وال ،الذي
توج باجلائزة ،املو�سمني املا�ضيني .وقال
ك� �ل ��وب ،ع �ق��ب ا� �س �ت�ل�ام اجل� ��ائ� ��زة ،ل�ه�ي�ئ��ة
الإذاع��ة الربيطانية “بي بي �سي”�“ :أنا
�سعيد للغاية بهذه اجلائزة ،والتي حتمل

ي ��واج ��ه ب��ر� �ش �ل��ون��ة ف �ت�رة ح �� �س��ا� �س��ة م��ع
ن�ه��اي��ة امل��و��س��م امل�ح�ل��ي ،وت��داع��ي الأو� �ض��اع
ال��داخ�ل�ي��ة ل�ل�ف��ري��ق ،ع�ق��ب خ���س��ارة الليجا
يف الأم�ت��ار الأخ�يرة ،مل�صلحة الغرمي ريال
م ��دري ��د .وغ�ي�ر ب�ع�ي��د ع��ن ف��و� �ض��ي غ��رف��ة
م�لاب ����س ال �ف��ري��ق ،ق ��رر احل ��ار� ��س الأمل ��اين
مارك �أندريه تري �شتيجن �إبداء ر�أيه الذي
رمبا يزعج بع�ض زمالئه ،و�سط التكهنات
التي تدور حول مفاو�ضاته لتجديد العقد
م��ع ال �ن��ادي ال �ك �ت��ال��وين .ووف � ًق��ا ل�برن��ام��ج

“ال�شريجنيتو” الإ��س�ب��اين ،ف ��إن �شتيجن
ي��ري��د �أن ي�ك��ون ل��ه وزن يف غ��رف��ة مالب�س
بر�شلونة .و�أ��ش��ار الربنامج الإ�سباين �إىل
�أن �شتيجن يعتقد �أن بع�ض ق��ادة الفريق
الكتالوين لي�سوا على م�ستوى التطلعات.
ي ��ذك ��ر �أن ب��ر� �ش �ل��ون��ة ل ��دي ��ه  4ق� � ��ادة ه��م
ليونيل مي�سي وج�ي�رارد بيكيه و�سريجيو
ب��و��س�ك�ي�ت����س و� �س�يرج��ي روب�ي�رت ��و .وك��ان��ت
بع�ض التقارير زعمت �أن �شتيجن يرى �أنه
من �أف�ضل حرا�س العامل ،لذا ي�شرتط على
بر�شلونة احل�صول على راتب �سنوي يوازي
قيمته الفنية.

الزمالك يوافق على خوض الدوري

ا��س��م ال���س�ير �أل�ي�ك����س ف�يرج���س��ون ال��رائ��ع،
ريا”.و�أ�ضاف�“ :إنه
فهو رجل �أعجبني كث ً
ل�شعور خا�ص للفوز بهذه اجل��ائ��زة ،لأنه
مت ال�ت���ص��وي��ت ع�ل�ي�ه��ا م��ن ق �ب��ل زم�لائ��ي
املدربني”.وتابع�“ :إنه ل �� �ش��رف يل �أن
�أكون ب�صحبة العديد من املدربني الذين
توجوا بهذه اجلائزة يف ال�سنوات ال�سابقة،
مب��ا ف�ي�ه��م م��درب��ي ل�ي�ف��رب��ول ال���س��اب�ق�ين،
م �ث��ل “بيل ��ش��ان�ك�ل��ي وب� ��وب ب �ي��زيل وج��و
فاجان وال�سري كيني داجللي�ش وبريندان
رودجرز” .و�أمت�“ :أنا هنا بالنيابة عن
جهازي الفني ،و�أن��ا جيد كمدرب ،لكنهم
يجعلونا جمموعة خا�صة من عقول تفكر
فقط يف كرة القدم».

كيربر تستعيد مدربها السابق
برلني  -وكاالت

�أع �ل �ن��ت �إدارة �أع� �م ��ال الع �ب��ة ال�ت�ن����س
الأمل ��ان� �ي ��ة� ،أجن �ي �ل �ي��ك ك�ي�رب ��ر ،امل���ص�ن�ف��ة
الأوىل �سابقا ،ع��ن ع��ودت�ه��ا �إىل مدربها
ال �� �س��اب��ق ت��ورب�ي�ن ب�ي�ل�ت��ز .وك��ان��ت ك�يرب��ر
�أن�ه��ت فرتتها ال�سابق م��ع بيلتز ،يف عام
 ،2017ب �ع��دم��ا ع��ان��ت م ��ن ال �ع��دي��د م��ن
ال�ن�ت��ائ��ج ال���س�ل�ب�ي��ة ،ال �ت��ي �أع �ق �ب��ت ف��وزه��ا
ببطولتي �أ��س�ترال�ي��ا و�أم��ري�ك��ا املفتوحة،
وو� �ص��ول �ه��ا �إىل ق�م��ة ال�ت���ص�ن�ي��ف ال�ع��امل��ي
يف ال �ع��ام ال���س��اب��ق .وف ��ازت ك�يرب��ر بثالث
ب�ط��ول��ة ل�ه��ا ،م��ن ب�ط��والت ج��ران��د �سالم
الأرب��ع الكربى ،يف وميبلدون عام ،2018
حتت قيادة البلجيكي ومي في�سيت ،قبل
انف�صالهما يف نهاية ال�ع��ام .وم�ن��ذ ذلك

احل�ي��ن ،ت ��وىل م �� �س ��ؤول �ي��ة ت��دري �ب �ه��ا كل
م��ن راي�نر �شوتلر ودي�تر كيندملان ،قبل
ع��ودت�ه��ا �إىل بيلتز .ومل ت���ش��ارك كريبر
( 32ع��ام��ا) ه��ذا ال �ع��ام ��س��وى يف بطولة
�أ�سرتاليا املفتوحة ،حيث خرجت من دور
ال�ستة ع�شر ،وتعر�ضت لإ�صابة يف ع�ضلة
الفخذ ،مل ت�سمح لها بالعودة للمناف�سات
جم ��ددا ،ق�ب��ل �أن ت�ت��وق��ف ك��ل ال�ب�ط��والت
ب���س�ب��ب �أزم � ��ة ان �ت �� �ش��ار ف�ي�رو� ��س ك��ورون��ا
امل�ستجد .ومل ي�ع��د م��ن ال��وا��ض��ح موعد
ع��ودة ك�يرب��ر ،التي حتتل امل��رك��ز رق��م 21
يف الت�صنيف العاملي ح��ال�ي��ا ،للعب مرة
�أخ��رى ،حيث �أن�ه��ا مل ت�سجل م�شاركتها
يف احلدث املخطط ال�ستئناف املناف�سات،
يف ال�ث��ال��ث م��ن �آب�/أغ���س�ط����س امل�ق�ب��ل ،يف
مدينة بالريمو الإيطالية.

القاهرة  -وكاالت

�أع �ل��ن ال�ف��رن���س��ي ب��ات��ري ����س ك ��ارت�ي�رون،
املدير الفني للزمالك موقفه من ا�ستكمال
م���س��اب�ق��ة ال� ��دوري امل�م�ت��از ع�ق��ب اج�ت�م��اع��ه
م��ع جم�ل����س �إدارة ال �ن ��ادي .وك ��ان جمل�س
�إدارة ال��زم��ال��ك برئا�سة مرت�ضى من�صور
ا��س�ت��دع��ى ال�ف��رن���س��ي ب��ات��ري����س ك��ارت�ي�رون،
ملناق�شته يف �أمر ا�ستكمال م�سابقة الدوري
امل �م �ت��از .وق� ��ال ك ��ارت�ي�رون خ�ل�ال امل ��ؤمت��ر

ال�صحفي املنعقد بالنادي� ،إنه كان راف�ضا
خلو�ض م�سابقة ال��دوري لأ�سباب يعلمها
اجل�م�ي��ع م��ن ��ض�غ��ط امل���س��اب�ق��ة ب�ع��د تف�شي
ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا .وت ��اب ��ع“ :قد ي�ت�ع��ر���ض
ال� �ن ��ادي ل �ع �ق��وب��ات ح ��ال رف ����ض ا��س�ت�ك�م��ال
م���س��اب�ق��ة ال � ��دوري ول �ه��ذا ال���س�ب��ب ق��ررن��ا
خ ��و� ��ض البطولة” .و�أمت�“ :سن�ستغل
م� �ب ��اري ��ات ال� � � ��دوري ل �ت �ج �ه �ي��ز ال�ل�اع �ب�ي�ن
لبطولة دوري الأب�ط��ال التي و�صلنا فيها
ملرحلة ن�صف النهائي».
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انخفاض الربح نصف السنوي لبنك االسكان  12مليون دينار
الأنباط – عمان – طارق �أبوزيد

ك�شف ال�ت�ق��ري��ر ن�صف ال���س�ن��وي ال��ذي
ن���ش��ره ب�ن��ك اال��س�ك��ان ل�ل�ت�ج��ارة والتمويل
انخفا�ضا يف ارب ��اح ال�ب�ن��ك لل�سنة املالية
احل��ال�ي��ة  2020م�ق��ارن��ة ب�سابقتها 2019
بفارق يقارب الـ 12مليون دينار �أردين.
ووفقا للتقرير الذي ن�شره البنك على
اف���ص��اح��ات ال�ب��ور��ص��ة ف� ��إن ال�ب�ن��ك متكن
م��ن رب��ح  10مليون دي�ن��ار خ�لال الثالث
اال��ش�ه��ر االوىل م��ن ه��ذا ال�ع��ام لكنه اقل
من نظريتها يف العام املا�ضي  2019بثالث
م�لاي�ين دي �ن ��ار ،و�أن � �ص��ايف ال��رب��ح حتى
نهاية منت�صف العام و�صل اىل  26مليون
و ن�صف تقريبا اي انه اقل بقرابة الـ 12
مليون من ذات الوقت يف ال�سنة املا�ضية
والتي و�صل فيها �صايف االرباح حتى نهاية
ح��زي��ران  2019اىل اك�ث�ر م��ن  38مليون
دينار ون�صف.
وب��ال�ت��دق�ي��ق يف ال�ت�ق��ري��ر ال ��ذي ن�شره

حيث كان �سعر ال�سهم يف العام  2015و�صل
اىل  9.45لينخف�ض يف ال �ع��ام  2016اىل
 9.30لينخف�ض مرة ثانية يف العام 2017
لي�صل اىل  ،8.37وه��و ذات ال�سعر ال��ذي
ا��س�ت�ق��ر ع�ل�ي��ه يف ال �ع��ام  2018ل�ك�ن��ه ع��اود
االنخفا�ض يف ال�ع��ام  2019وب�ف��ارق كبري
لي�صل اىل .5.48
ومن اجلدير بالذكر ان البنك يواجه
م�شكلة يف دول ��ة اجل��زائ��ر ح�ي��ث فر�ضت
عليه احدى املحاكم االبتدائية اجلزائرية
غرامة يف احدى الق�ضايا املتعلقة ب�إحدى
ال�شركات اجل��زائ��ري��ة ال�ت��ي لها تعامالت
م��ع بنك الإ��س�ك��ان ،فيما فر�ضت املحكمة
الغرامة على البنك الأردين قابلة للطعن
واال�ستئناف بقيمة  37مليون دينار اردين
وم��ا يعادله بالعملة اجل��زائ��ري��ة (6.337
م�ل�ي��ار دي �ن��ار ج ��زائ ��ري) ،ل ��ذات الق�ضية
وذل��ك لإدان �ت��ه ب�ع��دم م��راع��اة الإج� ��راءات
وال�شكليات املن�صو�ص عليها يف تعليمات
البنك املركزي اجلزائري.

البنك نالحظ وجود ارتفاع يف م�صروفات
ال�ب�ن��ك ح�ي��ث و��ص�ل��ت م���ص��روف��ات البنك
حتى نهاية �آذار من العام  2020ما يقارب
الـ 71مليون دينار ون�صف ،م�شك ً
ال ارتفاعا
عن نف�س الفرتة من العام املا�ضي بقرابة
 4م�ل�ي��ون ح�ي��ث ك��ان اج�م��ايل امل���ص��روف��ات
حتى نهاية �آذار م��ن ال�ع��ام املا�ضي قرابة
الـ 67مليون دينار.
وا� � �ش� ��ار ال �ت �ق��ري��ر اي �� �ض��ا اىل ارت� �ف ��اع
ب�إجمايل امل�صروفات حتى نهاية حزيران
من ال�سنة املالية  2020مقارنة بنظريتها
من العام  ،2019حيث بلغ اجمايل النفقات
حتى نهاية منت�صف العام احل��ايل 2020
اك�ث�ر م��ن  139م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،وه��و اك�ثر
م��ن نف�س ال�ف�ترة يف ال�ع��ام امل��ا��ض��ي 2019
بحوايل  18مليون دينار والتي كانت قد
و� �ص��ل اج �م��ايل ال �ن �ف �ق��ات ف�ي�ه��ا اىل 121
مليون دينار.
وك��ان��ت االن �ب��اط ق��د ن���ش��رت يف تقرير
�سابق عن انخفا�ض يف �سهر �سهم البنك

جونسون يقترح على البريطانيين مواجهة آثار
كورونا بالدراجات

المغرب ..زيادة منسوب التوتر بين
األزواج خالل أزمة كورونا

االنباط-وكاالت

تعهد رئي�س ال��وزراء الربيطاين بوري�س
جون�سون ،االثنني ،ببناء �آالف االميال من
الطرق املخ�ص�صة للدراجات الهوائية ،وذلك
ّ
حل�ض الربيطانيني على التحرك ،واحلفاظ
على �صحتهم بعد �أ�شهر من الإغالق.
وقال جون�سون “من �أجل بناء �أمة �أكرث
�صحة ون�شاطا ،نحتاج �إىل وجود بنية حتتية
��ص�ح�ي�ح��ة و�إىل ال �ت �م��ري��ن وال ��دع ��م جلعل
النا�س يثقون بالتنقل بوا�سطة ال��دراج��ات
الهوائية”.
و�أ�� �ض ��اف“ :لهذا ح ��ان ال��وق��ت للتغيري
وامل �� �ض��ي ق��دم��ا ب� ��أك�ب�ر خ�ط�ط�ن��ا و�أك�ث�ره ��ا
ج ��ر�أة لتعزيز التنقل الن�شط ،بحيث يتاح
للجميع �أن ي�شعروا بفوائد ركوب الدراجات
الهوائية” ،ح�سبما نقلت “فران�س بر�س”.
وكان جون�سون قد ابتدع برنامج ت�شارك
ال ��دراج ��ات يف ل �ن��دن خ�ل�ال ت��ول �ي��ه رئ��ا��س��ة
بلديتها ب�ين ع��ام��ي  2008و ،2016ل�ك��ن ما
ي�سمى بــ”دراجات بوري�س” بقيت بال حراك
�إىل ح��د ب�ع�ي��د خ�ل�ال �أ� �ش �ه��ر م��ن الإغ �ل�اق
حتولت خاللها م�ساحات كبرية من و�سط
ل�ن��دن اىل �أم�ك�ن��ة ف��ارغ��ة وال ي ��زال بع�ضها
كذلك حتى اللحظة.
ووف��ق ر�ؤي��ة جون�سون ف�إنه يخطط على
املدى البعيد لدفع املزيد من الربيطانيني
�إىل ا�ستخدام ال��دراج��ات الهوائية للذهاب
�إىل عملهم.

االنباط-وكاالت

وت�ع�ه��د ج��ون���س��ون ب�ب�ن��اء “�آالف الأم �ي��ال
م��ن ط ��رق ال ��دراج ��ات ال �ه��وائ �ي��ة الآم �ن��ة يف
املدن والبلدات” كجزء من م�شروع بقيمة
 2مليار جنيه �إ�سرتليني ( 2.6مليار دوالر)
لإحداث “ثورة ا�ستخدام الدراجات الهوائية
وامل�شي”.
ك�م��ا وع ��دت احل �ك��وم��ة ب �ت��وزي��ع “ق�سائم
�إ� � �ص �ل�اح الدراجات” ب �ق �ي �م��ة  50ج�ن�ي�ه��ا

ل �ل �ق �� �س �ي �م��ة ال � ��واح � ��دة مل �� �س��اع��دة ا� �ص �ح��اب
الدراجات على االهتمام بها.
وي ��أت��ي تعهد ج��ون���س��ون يف �أع �ق��اب خطة
لإج �ب��ار امل�ط��اع��م على و��ض��ع ع��دد ال�سعرات
احل��راري��ة �إىل ج��ان��ب ك��ل وج�ب��ة على لوائح
ال�ط�ع��ام ،يف �إط ��ار اجل�ه��ود ال��رام�ي��ة ملكافحة
ال�سمنة.
وتظهر بيانات احلكومة الربيطانية �أن

وزن ثلثي البالغني يف البالد يتخطى املعدل
ال���ص�ح��ي وال�ط�ب�ي�ع��ي ،يف ح�ين ت�ق��ول بع�ض
ال��درا� �س��ات �أن ف�يرو���س ك��ورون��ا ي�ع��د قاتال
بالن�سبة �إىل الأ�شخا�ص الذين يعانون من
�سمنة زائدة.
جدير بالذكر �أن ح�صيلة الوفيات ب�سبب
فريو�س كورونا امل�ستجد يف بريطانيا بلغت
 45759وهي الأعلى يف �أوروبا.

ظالل سوداء لفيروس كورونا 900 ..امرأة تدفع الثمن في البيرو

االنباط-وكاالت

�أع �ل �ن��ت � �س �ل �ط��ات ال� �ب�ي�رو ،االث �ن�ي�ن،
ف�ق��دان م��ا ي��زي��د ع��ن  900ام ��ر�أة وفتاة
يخ�شى �أن�ه��ن قتلن منذ ب��دء �إج ��راءات
الإغالق الحتواء وباء كوفيد 19-يف هذا
ال�ب�ل��د ال ��ذي ي�شكل ي�ع��اين م��ن ظ��اه��رة
العنف الأ�سري.
وبح�سب م�س�ؤولة ق�سم حقوق امل��ر�أة
يف م�ك�ت��ب و��س�ي��ط اجل �م �ه��وري��ة� ،إل�ي��ان��ا
ري �ف ��والر ،ف� ��إن وب ��اء ك��وف �ي��د 19-ال��ذي
ت �� �س �ب��ب ب� �ف� �ق ��دان ال ��وظ ��ائ ��ف وال� �ع ��زل

امل �ن��زيل ،ف��اق��م يف غ�ضون ث�لاث��ة �أ�شهر
ون�صف من م�شكلة العنف الأ�سري التي
كانت منت�شرة يف ال�سابق.
و�أك� ��دت ري �ف��والر �أن ��ه “خالل ف�ترة
احل �ج��ر ال �� �ص �ح��ي م ��ن  16م ��ار� ��س اىل
 30يونيو ،مت الإب�ل�اغ ع��ن ف�ق��دان 915
ام� ��ر�أة يف البريو” ،م�ضيفة �أن “70
يف امل�ئ��ة م��ن امل �ف �ق��ودات ال� �ـ 900ه��نّ من
القا�صرات” ،ح�سبما نقلت “فران�س
بر�س”.
وق�ب��ل ان�ت���ش��ار وب ��اء ك��وف �ي��د 19-ك��ان
يتم الإب�لاغ عن فقدان خم�س ن�ساء يف
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البريو يوميا ،لكن منذ الإغالق ارتفع
العدد �إىل ثماين ن�ساء يف اليوم.
و�أ� �ش��ارت ري�ف��والر �إىل �أن الو�ضع يف
ال �ب�يرو ق��امت ب�سبب ع��دم وج ��ود �سجل
وطني للمفقودين ،لذا من ال�صعب على
ال�سلطات تتبع الأزمة.
من جانبه قال رئي�س مكتب و�سيط
اجلمهورية والرت غيترييز لإذاع��ة “�آر
ب��ي �إ�س” املحلية“ :نحن بحاجة �إىل
معرفة ما حدث لهن”.
ووف � � � ��ق ج � �م� ��اع� ��ات ح � �ق� ��وق امل � � � ��ر�أة
وامل �ن �ظ �م��ات غ�ي�ر احل �ك��وم �ي��ة ،ف ��إن��ه يف

ك���ش��ف ج �ه��از الإح �� �ص��اء ال��ر� �س �م��ي يف
املغرب� ،أن جائحة كورونا زادت م�ستوى
التوتر بني الأزواج يف البالد ،فيما �أثرت
على فئات �أخرى يف املجتمع خالل فرتة
احلجر ال�صحي.
وب � �ح � �� � �س ��ب امل � �ن� ��دوب � �ي� ��ة ال� ��� �س ��ام� �ي ��ة
للتخطيط ،ف ��إن  59يف املئة من الأزواج
الح �ظ��وا زي� ��ادة اخل�ل�اف ��ات م �ق��ارن��ة مبا
ك ��ان ع�ل�ي��ه ال��و� �ض��ع ق �ب��ل ف��ر���ض احل�ج��ر
ال�صحي.
و�أوردت ال�ب�ي��ان��ات �أن واح ��دا م��ن كل
خم�سة ن�ساء �أو رجال� ،أي ما يقارب 18.6
يف امل �ئ��ة ،ي��دخ��ل يف خ�ل�اف م��ع ال�شريك
ب�سبب عدة �أمور.
وت�تراوح نقاط اخل�لاف والتوتر بني
ت��دري ����س الأط� �ف ��ال وت�خ���ص�ي����ص ال��وق��ت
لرعايتهم ،ال�سيما �أن الدرا�سة توقفت يف
الف�صول ،وا�ضطر الطالب �إىل موا�صلة
التعليم عن بعد.
واخ�ت�ل��ف الأزواج �أي���ض��ا ح��ول القيام
ب ��أع �م��ال ال �ب �ي��ت وال ��وق ��ت ال� ��ذي ي�ج��ري
ق� ��� �ض ��ا�ؤه �أم� � ��ام ال �� �ش��ا� �ش��ات ،ب �ح �� �س��ب م��ا
ك�شفت عنه امل�ؤ�س�سة التي ير�أ�سها �أحمد
احلليمي.
و�أو�ضح التقرير �أن امل�شاكل مل تتوقف
عند الأزواج ،بل �شملت اجل�يران �أي�ضا،

ال�سيما بني الأ�شخا�ص الذين ي�سكنون
�شققا متقاربة.
وعلى �صعيد �آخ��ر ،ك�شف التقرير �أن
احلجر ال�صحي �أحدث ت�أثريا اجتماعيا
م�ل�ح��وظ��ا ،خ�لال ف�ترة احل �ج��ر ،م�شريا
�إىل �أن ال���ش�ب��اب ال��ذي��ن ت�ق��ل �أع �م��اره��م
عن � 24سنة من الأك�ثر ت�ضررا ،ثم جاء
العاطلون عن العمل يف املرتبة الثانية.
ويف التا�سع ع�شر من يوليو اجل��اري،
�أع �ل �ن��ت احل �ك��وم��ة امل �غ��رب �ي��ة� ،أن �ه��ا ق��ررت
املرور �إىل املرحلة الثالثة من “خمطط
تخفيف احلجر ال�صحي” ابتداء من 19
يوليو اجلاري عند منت�صف الليل.
وقالت ال�سلطات �إنها اتخذت اخلطوة
ب �ن��اء ع �ل��ى ال��ر� �ص��د ال �ي��وم��ي ،وال�ت�ق�ي�ي��م
ال��دوري لتطور و�ضع ال��وب��اء يف البالد،
ويف �إط� ��ار م��وا��ص�ل��ة ال �ع��ودة �إىل احل�ي��اة
الطبيعية ،ب�شكل تدريجي.
ل� �ك ��ن احل � �ك� ��وم� ��ة امل� �غ ��رب� �ي ��ة �أع� � � ��ادت
�إغ� �ل��اق ث� �م ��اين م� ��دن ك �ب��رى ،م� ��ؤخ ��را،
بعد مالحظة ارت�ف��اع يف ع��دد الإ�صابات
والوفيات الناجمة عن فريو�س كورونا
امل�ستجد (كوفيد .)19
و�سجل امل�غ��رب � 20أل�ف��ا و� 887إ�صابة
ب �ف�يرو���س ك ��ورون ��ا امل���س�ت�ج��د ،ت ��ويف 316
م�ن�ه��م ،بينما مت��اث��ل �أك�ث�ر م��ن � 16أل��ف
�شخ�ص لل�شفاء من املر�ض الذي ظهر يف
ال�صني� ،أواخر العام املا�ضي.

ك�ث�ير م��ن الأح� �ي ��ان ت��رف����ض ال���ش��رط��ة
التحقيق يف ق�ضايا العنف الأ��س��ري� ،أو
يتم اال�ستهزاء بال�ضحايا� ،أو االدعاء ب�أن
املفقودات غادرن منازلهن طوعا.
جدير بالذكر �أن  166امر�أة قتلت يف
العام املا�ضي بالبريو ،كما ُ�سجلت نحو
� 30ألف مكاملة للإبالغ عن عنف منزيل.
وت���س�ب��ب ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا امل�ستجد
ب��إ��ص��اب��ة � 384أل ��ف �شخ�ص يف ال�ب�يرو،
ووف� ��اة  ،18229ع�ل�م��ا �أن �ه��ا ث��ال��ث �أك�بر
دولة مت�ضررة ب�سبب الوباء يف �أمريكا
الالتينية بعد الربازيل واملك�سيك.
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