
 دوام الموظفين بالحد االدنى ومنع الزيارات للمستشفيات وفك العزل عن الرمثا
 اعالن قرار حظر التجول الجمعة قبل 48 ساعة وضعف بمؤسسات حكومية بااللتزام 

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

إرادة ملكية بتعيين الدكتور 
عوجان رئيسا لجامعة مؤتة

الرزاز لمطوري »أمان«: أنتم 
تجسدون معاني المواطنة الفاعلة 

االنباط-عمان 

 اأعلنت وزارة التعليم العايل والبحث 

االثنني،  ام�س  بيان �صحفي  العلمي، يف 

ال�����ص��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  االإرادة  ����ص���دور  ع���ن 

عرفات  ال��دك��ت��ور  تعيني  على  ب��امل��واف��ق��ة 

موؤتة  جلامعة  رئي�صا  ع��وج��ان؛  عطوي 

ملدة 4 �صنوات اعتباراً من 23 اآب احلايل..

االنباط-عمان

 اأك����د رئ��ي�����س ال������وزراء ال��دك��ت��ور عمر 

ال������رزاز، اأه��م��ي��ة ودور ت��ط��ب��ي��ق اأم�����ان يف 

وتنبيهم  ل��ل��م��واط��ن��ني  احل��م��اي��ة  ت��وف��ر 

يف ح����ال خم��ال��ط��ة امل�����ص��اب��ني ب��ف��رو���س 

ك���ورون���ا.واأع���رب رئ��ي�����س ال�����وزراء خ��ال 

ل�����ص��وؤون  ال��دول��ة  ل��ق��ائ��ه، بح�صور وزي���ر 

االإعام اأجمد عودة الع�صايلة، جمموعة 

اأم����ان، ع��ن تقدير  م��ن م��ط��وري تطبيق 

اجلهود  تدعم  التي  احلكومة جلهودهم 

اجلائحة  تداعيات  مواجهة  يف  الوطنية 

على  وق��درت��ه��ا  ال���وب���اء  ع��ل��ى  بال�صيطرة 

ك�صر �صل�صلة العدوى املجتمعية.

اأم��ان يج�صد  اأن تطبيق  ال���رزاز  واأك��د 

م���ع���اين ال��ت��ك��اف��ل وي���ع���ر ع���ن ال��ث��ق��اف��ة 

وال�������ص���خ�������ص���ي���ة االأردن�������ي�������ة م�����ن خ���ال 

م�صتخدميه  خ�صو�صية  على  املحافظة 

وال ي��ت��دخ��ل ب��ه��ا اإط���اق���ا؛ ح��ي��ث يجري 

على جهازه  امل�صتخدم  تخزين معلومات 

بتنبيه  التطبيق  ل��ي��ق��وم  ف��ق��ط  اخل��ل��وي 

ح���ال خم��ال��ط��ة م�صابني  امل�����ص��ت��خ��دم يف 

بالفرو�س.
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 »كورونا« يتمدد.. وفاتان و28 اصابة محلية وعزل سحاب

االعالن عن اسس العودة للمدارس 
والجامعات اليوم

االنباط - وكاالت

حلم  بيت  �صرق  جنوب  كي�صان  قرية  يف  عقد 

ام�����س، ي���وم ح�����ص��د ع��م��ل��ي ل��و���ص��ع اآل��ي��ة ت�صدي 

القرية،  على  اال�صتيطانية  للهجمة  ومقاومة 

وذلك بح�صور الع�صرات من اأبناء القرية، وعدد 

ال�صكان  املوؤ�ص�صات بهدف دعم �صمود  كبر من 

�صتبتلع  ال��ت��ي  اال�صتيطانية  املخططات  ب��وج��ه 

مئات الدومنات من اأرا�صي القرية.

بح�صب  ا�صتيطانيا،  منكوبة  »كي�صان«  وتعتر 

هيئة م��ق��اوم��ة اجل����دار واال���ص��ت��ي��ط��ان، وي��ع��اين 

منذ  متوا�صلة  ا�صتيطانية  هجمة  من  �صكانها 

العام 1988، طالت الب�صر واحلجر، فعدا عن 

املنازل  وهدم  االأرا�صي  على  امل�صتمر  اال�صتياء 

88، ووج����ود ع�صرات  اإىل  ع��دده��ا  و���ص��ل  ال��ت��ي 

املنازل االأخرى املهددة بالهدم، يقوم االحتال 

بتجريف ع�صرات الدومنات الإقامة م�صانع على 

اأرا�صيها، االأمر الذي �صيوؤدي اإىل عزلها نهائيا 

عن حميطها ب�صكل تدريجي.

وبح�صب رئي�س جمل�س قروي كي�صان، ي�صكن 

القرية حوايل 800 بعد اأن غادر القرية 400 

والعمل،  لل�صكن  مكان  عن  للبحث  �صكانها  من 

اأر���ص��ه��ا  ع��ل��ى  م��ق��ام��ت��ان  م�صتوطنتان  وحت��ده��ا 

ون�صف  مناحيم«،  و«اآيف  عامو�س«  »معايل  هما 

الأغرا�س  عليها  اال�صتياء  مت  القرية  م�صاحة 

ا�صتيطانية، مع افتقارها خلدمة املوا�صات.

التفا�صيل �ص »9«

»كيسان«.. جزيرة وسط بحر االستيطان الهائج شرق بيت لحم
المعايطة: وجود المرأة بمواقع 

قيادية يعود لكفاءتها

العضايلة: ال قرار بالحظر الشامل بعد .. 
وعزل سحاب بدءا من اليوم    

 وزير العمل: إلزام جميع العاملين في القطاع 
الخاص بتحميل تطبيق امان

األميرة منى الحسين ترعى مبادرة 
»يوم التغيير« في عامها السابع

الطراونة: األردن سيبقى مساندًا 
 للشعب الفلسطيني 

الداوود: التعامل بحزم وشدة مع أي 
ممارسات تعرض المواطنين للخطر

االنباط-عمان

والرملانية  ال�صيا�صية  ال�����ص��وؤون  وزي��ر  ق��ال 

املهند�س  املراأة  لتمكني  الوزارية  اللجنة  رئي�س 

ح�صور  تعزيز  يف  اجلهود  اإن  املعايطة  مو�صى 

نابع من  املجاالت،  املراأة، ومتكينها يف خمتلف 

املوؤ�ص�صات  يف  وج��وده��ا  واأن  باأهميتها  االمي��ان 

�صكلياً. لي�س  القيادية  واملنا�صب 

ودع���ا امل��ع��اي��ط��ة خ���ال اجل��ل�����ص��ة ال��ن��ق��ا���ص��ي��ة 

النوع  منظور  م��ن  املوؤ�ص�صي  “التحليل  ح��ول 

االج���ت���م���اع���ي وادم�������اج ال���ن���وع االج���ت���م���اع���ي يف 

االدارة  مبعهد  اخل��ا���ص��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��رام��ج 

يف  حقيقية  ف��ر���ص��ة  امل����راأة  م��ن��ح  اإىل  العامة” 

كافة  ت�صافر  على  م�صدداً  وامل�صاركة،  التناف�س 

اجلهود يف �صبيل حتقيق ذلك، واأن يتم ترجمة 

تنفيذية  خطط  اإىل  ال��رام��ج  ه��ذه  خم��رج��ات 

اإطار زمني حمدد. حتت 

واأ����ص���اف امل��ع��اي��ط��ة ان اجل��ل�����ص��ة ال��ن��ق��ا���ص��ي��ة 

مع  بالتعاون  اللجنة،  ن�صاطات  ك��اأب��رز  ج��اءت 

االم��رك��ي��ة  وال��وك��ال��ة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��ع��ه��د 

 IREX من  واملنفذ  تكامل  الدولية  للتنمية 

اليوم االثنني، ان املراأة االأردنية حققت تقدماً 

اأن  موؤكداً  الدولة،  قيادية يف  بتقلدها منا�صب 

وجودها يف هذه املنا�صب يعود لعامل الكفاءة.

وت�������ص���م���ن���ت اجل���ل�������ص���ة ا����ص���ت���ع���را����ص���اً ع���ام���اً 

اإ�صافة  العمل،  ومنهجية  املفاهيمي  ل��اط��ار 

اإىل ت���دري���ب ع��م��ل��ي ت�����ص��ارك��ي، ب��ه��دف ا���ص��اف��ة 

التدريبية.  الرامج  على  مقرتحات 
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االنباط-عمان

الناطق  االع��ام  ل�صوؤون  الدولة  وزير  قال 

ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م احل��ك��وم��ة اأجم���د ال��ع�����ص��اي��ل��ة 

اإن جل��ن��ة ا���ص��ت��دام��ة ���ص��ا���ص��ل ال��ع��م��ل واالن��ت��اج 

حتديث  فيه  ق��ررت  اجتماعا،  اأنهت  والتزويد 

عمليات  ف��رق  وتفعيل  املن�صاآت  فتح  م�صفوفة 

واالألوية. واملدن  املحافظات،  م�صتوى  على 

واأ����ص���اف خ���ال م���وؤمت���ر ���ص��ح��ف��ي ع��ق��د يف 

من  اعتبارا  �صيتم  اأنه  االثنني،  الوزراء  رئا�صة 

ليعود  الرمثا،  لواء  عزل  فك  الثاثاء،  اليوم 

اململكة. بقية حمافظات  كما هو يف  الو�صع 

وب�����ني اأن������ه ���ص��ي��ت��م مت���دي���د ����ص���اع���ات ح��ظ��ر 

لتبداأ  اململكة  حمافظات  خمتلف  يف  التجول 

التجارية،  للمن�صاآت  م�صاء   10 ال�صاعة  م��ن 

للمواطنني. م�صاء   11 وال�صاعة 

ت��در���س  ت����زال  ال  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

و�صتعلن  اجلمعة،  �صامل  جت��ول  حظر  تنفيذ 

�صاعة لتايف االرباك.  48 القرار قبل 

واأع���ل���ن ع���ن ع���زل م��دي��ن��ة ���ص��ح��اب اع��ت��ب��ارا 

12 م��ن ظ��ه��ر ال��ث��اث��اء وح��ت��ى  م��ن ال�����ص��اع��ة 

داخلها. الوبائي  الو�صع  ا�صتقرار 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط عمان

�صرورة  البطاينة  ن�صال  العمل  وزير  اأكد   

اإل�����زام ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

ومتابعتهم  وتفعيله  “امان”  تطبيق  بتحميل 

يفو�صه. او من  العمل  من قبل �صاحب 

يف  �صحفي  ايجاز  خال  العمل  وزير  وقال 

التعديات  ان  االث��ن��ني  ال��ي��وم  ال���وزراء  رئا�صة 

اجل���دي���دة واالإج������راءات ال���واج���ب ات��خ��اذه��ا يف 

انت�صار  م��ن  واحل��د  للوقاية  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 

ف���رو����س ك���ورون���ا ون���ق���ل ال���ع���دوى يف اأم���اك���ن 

ال��ع��م��ل يف ظ���ل ال���ت���ط���ورات احل��ال��ي��ة ل��ل��ح��ال��ة 

مع  امل�����ص��رتك  وال��ت��ع��اون  بالتن�صيق  ال��وب��ائ��ي��ة 

التعامل  خطة  لتفعيل  جاءت  املعنية،  اجلهات 

العمل  واأ�صحاب  العمال  حلماية  االأوب��ئ��ة  مع 

نقل  او  االإ���ص��اب��ة  خم��اط��ر  م��ن  العمل  بيئة  يف 

العدوى.

وا�صاف، انه مت تعميم االإجراءات اجلديدة 

التي  املوؤ�ص�صات  مع  التعامل  اآلية  حت��دد  التي 

داع��ي��ا غرفة جت��ارة  ب��ك��ورون��ا،  اإ���ص��اب��ات  ت�صجل 

وروؤ����ص���اء  االأردن،  ���ص��ن��اع��ة  وغ���رف���ة  االأردن، 

. العمل  اأ�صحاب  نقابات 
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االنباط-عمان

حتت رعاية �صاحبة ال�صمو امللكي االأمرة 

اعتماد  جمل�س  يطلق  املعظمة،  احل�صني  منى 

امل��وؤ���ص�����ص��ات ال�����ص��ح��ي��ة ل��ل�����ص��ن��ة ال�����ص��اب��ع��ة على 

17 اأيلول  التوايل مبادرة “يوم التغير” يف 

ال��ت��غ��ي��ر،  ق���ّد  )اإح���ن���ا  ���ص��ع��ار  حت��ت   ،2020
ل�����ص��ام��ت��ن��ا ك��ل��ن��ا ب����االأول وب���االأخ���ر(، وال��ت��ي 

ت��ه��دف اإىل ت�����ص��ل��ي��ط ال�����ص��وء ع��ل��ى امل���ب���ادرات 

املوؤ�ص�صات  يف  العاملني  �صامة  ت�صمن  التي 

اإيجابًيا  باملقابل  ينعك�س  م��ا  وه��و  ال�صحية، 

فيها. واملراجعني  املر�صى  �صامة  على 

ه��ذا  يف  التغير”  “يوم  م���ب���ادرة  وت���اأت���ي 

ال��ع��امل��ي ل�صامة  ال��ي��وم  م��ع  م��ت��زام��ن��ًة  ال��ع��ام 

املر�صى.

التفا�صيل �ص »12«

االنباط-عمان

 ب��ح��ث رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب امل��ه��ن��د���س 

االإندوني�صي  ال�صفر  م��ع  ال��ط��راون��ة  ع��اط��ف 

ل���دى امل��م��ل��ك��ة اآن����دي راح��م��ي��ان��ت��و، ال��ع��اق��ات 

ال��رمل��ان��ي��ة امل�����ص��رتك��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، واآل��ي��ات 

كافة. املجاالت  يف  الثنائي  التعاون  تعزيز 

واأك�������د ال����ط����راون����ة خ�����ال ال���ل���ق���اء ال����ذي 

االثنني،  ام�س  ال��ن��واب،  جمل�س  دار  يف  ج��رى 

ع���م���ق ال����ع����اق����ات ال����ت����ي ت����رب����ط ال���ب���ل���دي���ن، 

ال�صاأن  يف  بخا�صة  امل�صتمر  التن�صيق  واأهمية 

الرملاين، حيث املواقف بني برملايّن البلدين 

االإقليمية. الق�صايا  من  العديد  يف  تتطابق 

وث��م��ن ال���ط���راون���ة امل���وق���ف االإن��دون��ي�����ص��ي 

الراف�س.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

الوزراء  رئا�صة  ل�صوؤون  الدولة  وزير  قال   

ق��رارات  اتخذت  احلكومة  اإن  ال��داوود  �صامي 

ب��داي��ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، تخ�س  م��ه��م��ة م��ن��ذ 

للمحافظة على �صحة  العام  القطاع  موظفي 

بدميومة  واال���ص��ت��م��رار  امل��واط��ن��ني،  و���ص��ام��ة 

للمواطنني. اخلدمات  تقدمي 

واأ����ص���اف خ���ال م��وؤمت��ر ���ص��ح��ف��ي ع��ق��د يف 

ب��ع��د تعطيل  اأن����ه  االث���ن���ني،  ال������وزراء  رئ��ا���ص��ة 

ال���ع���ودة  مت  اآذار  م��ن��ت�����ص��ف  م��ن��ذ  امل���واط���ن���ني 

للعمل اجلزئي، ثم الكلي، ولكن مع تطورات 

ال��و���ص��ع ال��وب��ائ��ي، ك��ان ال ب��د ال��ع��ودة وات��خ��اذ 

جديدة. قرارات 
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء  25 / 8 / 2020 

الرزاز لمطوري »أمان«: أنتم تجسدون معاني المواطنة الفاعلة 

 وزيرة التنمية تلتقي السفيرة البريطانية بعمان

المعايطة: وجود المرأة بمواقع قيادية يعود لكفاءتها

تجارة عمان: االقتصاد الوطني ال يحتمل مزيدا من الخسائر

 األعلى للسكان: المشاركة االقتصادية للمرأة تراوح مكانها 

 الخارجية تحذر االردنيين بالخارج من 
التعامل مع جهات غير رسمية للعودة

 العتوم: السماح للعشائر بإجراء 
انتخابات داخلية ضمن ضوابط 

 انتهاء المرحلة األولى من تنفيذ 
البيئية الخطة الوطنية للتوعية 

العميد الحباشنة: المملكة تنعم بأمن قوي 
تتمحور عناصره حول المواطن ورجل األمن

االنباط-عمان

اأك���د رئي�س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور عمر ال����رزاز،   

احلماية  ت��وف��ري  يف  اأم����ان  تطبيق  ودور  اأه��م��ي��ة 

للمواطنني وتنبيهم يف حال خمالطة امل�سابني 

بفريو�س كورونا.

واأع��رب رئي�س ال��وزراء خالل لقائه، بح�سور 

وزي�����ر ال���دول���ة ل�������س���وؤون االإع������الم اأجم�����د ع���ودة 

الع�سايلة، جمموعة من مطوري تطبيق اأمان، 

ع���ن ت��ق��دي��ر احل��ك��وم��ة جل��ه��وده��م ال��ت��ي تدعم 

اجلهود الوطنية يف مواجهة تداعيات اجلائحة 

بال�سيطرة على الوباء وقدرتها على ك�سر �سل�سلة 

العدوى املجتمعية.

واأك��د ال���رزاز اأن تطبيق اأم��ان يج�سد معاين 

التكافل ويعرب عن الثقافة وال�سخ�سية االأردنية 

من خالل املحافظة على خ�سو�سية م�ستخدميه 

تخزين  يجري  حيث  اإط��الق��ا؛  بها  يتدخل  وال 

فقط  اخللوي  جهازه  على  امل�ستخدم  معلومات 

ل��ي��ق��وم ال��ت��ط��ب��ي��ق ب��ت��ن��ب��ي��ه امل�����س��ت��خ��دم يف ح��ال 

خمالطة م�سابني بالفريو�س، ما ي�سهل ت�سريع 

اكت�ساف حاالت العدوى اخلا�سة بالفريو�س يف 

مراحل مبكرة.

للتطبيق  املطورين  ال�سباب  خماطبا  وق���ال 

التي  الفاعلة  املواطنة  معاين  جت�سدون  “اأنتم 
ي��وؤك��ده��ا ج��الل��ة امل��ل��ك، ون��ح��ن ف���خ���ورون بهذا 

اأهمية  م���وؤك���دا  التطوعي”،  االإب���داع���ي  ال��ع��م��ل 

دعم وماأ�س�سة هذه املبادرة التي حتمي االإن�سان 

و�سحته واأ�سرته.

وكان رئي�س ال��وزراء عمم يف وقت �سابق على 

جميع ال��وزارات واملوؤ�س�سات والدوائر احلكومية 

“اأمان” على  تطبيق  حتميل  املوظفني  ب��اإل��زام 

هواتفهم اخللوية وتفعليه ب�سكل م�ستمر، واتخاذ 

ما يلزم من اإج��راءات ملنع دخ��ول املراجعني اإىل 

الدوائر احلكومية دون تفعيل التطبيق.

واأه��اب ال��رزاز باجلميع حتميل تطبيق اأمان 

ك�سر  دور يف  م��ن  ل��ه  مل��ا  اخللوية  على هواتفهم 

�سل�سة العدوى واحلد من انت�سار الوباء.

وا�ستمع رئي�س الوزراء اإىل اإيجاز من ال�سباب 

املطورين للتطبيق ح��ول اأه��داف��ه واآل��ي��ات عمله 

يف ح��م��اي��ة �سحة امل��واط��ن��ني؛ ح��ي��ث اأك���د ب�سري 

ال�ساليطة اأن التطبيق جزء من خطة ا�ستجابة 

اأن  اإىل  ك���ورون���ا، الف��ت��ا  ف��ريو���س  الأزم����ة  االأردن 

 10 ك�سفت عن  املواطنني  ت�سل  التي  التنبيهات 

اإ�سابات جديدة بالفريو�س منذ اجلمعة املا�سية 

منها 5 حاالت يوم اأم�س.

املبادرة  اأن  اإىل  حدادين  جميل  اأ�سار  ب���دوره، 

ت�����س��م ع�����س��رات ال�����س��ب��اب وال��ف��ت��ي��ات ال��ع��ام��ل��ني 

بالعديد من �سركات االت�ساالت العاملية واملحلية 

للبلد  التطبيق خدمة  الذين تطوعوا لتطوير 

واملجتمع.

ال��ذي يعمل عرب  اأم���ان  اأن تطبيق  اإىل  ي�سار 

ت��ق��ن��ي��ة ن��ظ��ام امل���وق���ع اجل���غ���رايف )ج����ي ب���ي اأ����س

GPS(، يهدف اإىل جعل تتبع حاالت االإ�سابة 
كفاءة  واأك���ر  اأ���س��رع  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 

ما يوؤدي اإىل احتواء الفريو�س و�سمان �سالمة 

والوطن  وجمتمعهم  وعائالتهم  م�ستخدميه 

املخالطني،  تتبع  على  التطبيق  يعتمد  اإذ  ككل، 

انت�سار  اح��ت��واء  يف  امل�ساعدة  على  قدرته  واثبت 

االأمرا�س املعدية.

االنباط-عمان

اأك������دت وزي������رة ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ب�سمة 

اإ�سحاقات، اأهمية اخلدمات وامل�ساريع االجتماعية 

ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ال�������وزارة، ب��ال��ت��ع��اون مع 

املنظمات االأجنبية وفروعها يف اململكة.

وع��ر���س��ت ال����وزي����رة خ����الل ل��ق��ائ��ه��ا ال�����س��ف��رية 

الربيطانية بعمان بريدجيت بريند، ال�سرتاتيجية 

احلماية االجتماعية وبرنامج عمل فريق احلماية 

االجتماعية يف ظل جائحة كورونا، ب�سفتها رئي�س 

فريق احلماية االجتماعية، واإج���راءات احلكومة 

يف تو�سيع تغطية �سندوق املعونة الوطنية، لت�سمل 

عمال املياومة، والعاملني يف القطاع غري املنتظم، 

باالإ�سافة لالأ�سر الفقرية واله�سة.

واأ�سارت ا�سحاقات اإىل اأن الوزارة تقدم خدماتها 

لفئات كثرية من املجتمع، من بينها ذوو االإعاقة 

واالأ�سر التي حتتاج اإىل احلماية والرعاية، ف�سال 

عن خدمات الدعم املايل املقدمة لالأ�سر الفقرية.

موؤ�س�سات  م��ع  ال�سراكة  اأهمية  على  و���س��ددت 

االأجنبية  واملنظمات  والهيئات  امل���دين،  املجتمع 

ال���وزارة تعمل  ان  اإىل  اململكة، م�سرية  العاملة يف 

على ت�سهيل اإجراءات ح�سولها على متويل لتنفيذ 

براجمها واأن�سطتها.

وث���م���ن���ت ال������وزي������رة م�����ا ق���دم���ت���ه احل���ك���وم���ة 

ل��الأردن وللوزارة و�سندوق  الربيطانية من دعم 

امل��ع��ون��ة ال��وط��ن��ي��ة، م�����س��ددة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة تر�سيخ 

البلدين  بني  امل�ستقبل  يف  التعاون  اأوج��ه  وتعزيز 

ال�سديقني.

االنباط-عمان

قال وزير ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية رئي�س 

مو�سى  املهند�س  امل����راأة  لتمكني  ال��وزاري��ة  اللجنة 

امل��ع��اي��ط��ة اإن اجل���ه���ود يف ت��ع��زي��ز ح�����س��ور امل�����راأة، 

امل��ج��االت، نابع من االمي��ان  ومتكينها يف خمتلف 

واملنا�سب  املوؤ�س�سات  يف  وج��وده��ا  واأن  باأهميتها 

القيادية لي�س �سكلياً.

حول  النقا�سية  اجلل�سة  خ��الل  املعايطة  ودع��ا 

“التحليل املوؤ�س�سي من منظور النوع االجتماعي 

التدريبية  ال��ربام��ج  يف  االجتماعي  النوع  وادم���اج 

امل��راأة  منح  اإىل  العامة”  االدارة  مبعهد  اخلا�سة 

فر�سة حقيقية يف التناف�س وامل�ساركة، م�سدداً على 

واأن  ذل��ك،  �سبيل حتقيق  كافة اجلهود يف  ت�سافر 

يتم ترجمة خم��رج��ات ه��ذه ال��ربام��ج اإىل خطط 

تنفيذية حتت اإطار زمني حمدد.

جاءت  النقا�سية  اجلل�سة  ان  املعايطة  واأ���س��اف 

كاأبرز ن�ساطات اللجنة، بالتعاون مع معهد االإدارة 

العامة والوكالة االمريكية للتنمية الدولية تكامل 

امل����راأة  وامل��ن��ف��ذ م��ن IREX ال��ي��وم االث���ن���ني، ان 

االأردنية حققت تقدماً بتقلدها منا�سب قيادية يف 

اأن وجودها يف هذه املنا�سب يعود  الدولة، موؤكداً 

لعامل الكفاءة.

لالطار  ع��ام��اً  ا�ستعرا�ساً  اجلل�سة  وت�سمنت 

تدريب  اإىل  اإ�سافة  العمل،  ومنهجية  املفاهيمي 

عملي ت�����س��ارك��ي، ب��ه��دف ا���س��اف��ة م��ق��رتح��ات على 

الربامج التدريبية. و�سارك يف اجلل�ستني عدد من 

االأمناء العامني ومدراء وحدات وروؤ�ساء اأق�سام يف 

عدد من الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية .

وي��ع��د م�����س��روع اإدم������اج ال���ن���وع االج��ت��م��اع��ي يف 

الربامج التدريبية اخلا�سة مبعهد االدارة العامة 

واح��داً من اأب��رز امل�ساريع املنفذة مع معهد االدارة 

و USAID تكامل بهدف ا�ستدامة وا�ستمرارية 

الربامج التدريبية للنوع االجتماعي ب�سكل ي�سمن 

تكافوؤ الفر�س وتر�سيخ مفهوم النوع االجتماعي يف 

الفجوات  �سد  اىل  امل�سروع  ويهدف  العام.  القطاع 

ال��ن��وع  مبفاهيم  يتعلق  فيما  وامل��ه��اري��ة  امل��ع��رف��ي��ة 

االج��ت��م��اع��ي وامل�����س��اه��م��ة يف م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات 

وال�سعوبات خا�سة فيما يتعلق بالقوالب النمطية 

و�سعف حوكمة املوارد الب�سرية.

االنباط عمان

عمان  جت��ارة  غرفة  ادارة  جمل�س  بحث 

االأثنني  ام�س  عقده  ط��ارئ  اجتماع  خالل 

اع��داد  ال��وب��ائ��ي وازدي����اد  ت��داع��ي��ات الو�سع 

اال�سابات بفريو�س كورونا امل�ستجد  ب�سكل 

االقت�ساد  ذلك على  وانعكا�س  غري متوقع 

االردين ب�سكل عام وعلى القطاع التجاري 

خ�سو�سا. واخلدمي 

وح�������س���ب ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ل��ل��غ��رف��ة ج���اء 

االيجابية  للحوارات  ا�ستكماال  االجتماع 

وزي��ر  م��ع  م��وؤخ��را  ج��رت  التي  والت�ساركية 

ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن ال��دك��ت��ور 

طارق احلموري.

ون���اق�������س امل��ج��ل�����س ال��ت�����س��ري��ح��ات ال��ت��ي 

ت�������س���در م�����ن ج����ه����ات ر����س���م���ي���ة خم��ت��ل��ف��ة 

ال��ل��ج��وء اىل اغ���الق بع�س  ح���ول اح��ت��م��ال 

ال�سامل  احلظر  اىل  العودة  او  القطاعات 

وغ����ريه����ا م����ن االج�������������راءات، م�����وؤك�����دا ان 

اي��ة  ي��ع��د يحتمل  ال��وط��ن��ي  مل  االق��ت�����س��اد 

خ�سائر ا�سافية خا�سة وان هناك قطاعات 

ما زالت متوقفة وتعترب يف حكم » املنكوبة 

ب��ع��د  ت���ت���ع���اف���ى  مل  اخ������رى  اىل  ا����س���اف���ة   «

وت�سارع من اجل البقاء .

واكد املجل�س ان ما جرى يف اال�سبوعني 

امل��ا���س��ي��ني م��ن ارت���ف���اع يف ع���دد اال���س��اب��ات 

ت��ط��ب��ي��ق  ت������ه������اون يف  ن���ت���ي���ج���ة حل���������دوث 

ال��ربي��ة وخا�سة  احل���دود  االج����راءات على 

مركز حدود جابر �ساحبه بع�س االرتباك 

لدى القطاع التجاري جراء اطالق مئات 

الت�سريحات املت�ساربة واملبالغ يف بع�سها.

التعامل  ���س��رورة  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  و���س��دد 

وتثقيف  الوعي  وزي��ادة  وعقالنية  بحكمة 

بالتعليمات  االل���ت���زام  و���س��م��ان  امل��واط��ن��ني 

واالج�������������راءات مل���ن���ع ان���ت�������س���ار ال���ف���ريو����س 

ال��وط��ن  مب�سلحة  م��ت��ه��اون  ك��ل  وم��ع��اق��ب��ة 

التلويح  ولي�س من خالل  املواطن  و�سحة 

كل يوم باجراءات وقرارات �ستعمق امل�سكلة 

هذه  بفعالية  �سمانات  ودون  االقت�سادية 

االجراءات ملحاربة الوباء.

االنباط-عمان

معدل  اأن  لل�سكان،  االأع��ل��ى  املجل�س  ب��نينّ   

امل�ساركة االقت�سادية للن�ساء يف االأردن بلغ 14 

م�سح  م��ن  االأوىل  اجل��ول��ة  نتائج  وف��ق  باملئة، 

دائرة  ال�سادر عن   2020 لعام  العاملة  القوى 

االإح�ساءات العامة، وهي عند هذا املعدل منذ 

نحو 3 عقود.

د املجل�س، يف بيان �سحفي ام�س االثنني،  واأكنّ

اإن م�ساركة املراأة يف العمل تعترب مطلباً هاماً 

لتحقيق التنمية ال�ساملة وتكافوؤ الفر�س بني 

اجلن�سني، وهي من الق�سايا املهمة يف حت�سني 

ل ما  �سوق العمل االأردين، خا�سة اأن املراأة ت�سكنّ

اململكة  اإجمايل �سكان  باملئة من  1ر47  ن�سبته 

عام 2020.

وقال املجل�س يف بيانه، اإنه على الرغم من 

اال  تقريباأ،  املجتمع  ي�سكلننّ ن�سف  الن�ساء  اأن 

الوطنية  الدرا�سات  الناجتة عن  املعطيات  اأن 

العمل  �سوق  يف  م�ساركتها  �سعف  اإىل  ت�سري 

االردين مقارنة بالذكور.

االأوىل  اجلولة  نتائج  اأن  املجل�س،  واأ�ساف 

عن  ال�سادر   2020 العاملة  القوى  م�سح  من 

دائرة االإح�ساءات العامة، ت�سري اإىل اأن معدل 

امل�ساركة االقت�سادية للن�ساء يف االأردن بلغ 14 

8ر54  للرجال  املعدل  ه��ذا  بلغ  باملئة، يف حني 

باملئة، وهي عند هذا املعدل منذ نحو ثالثة 

عقود.

وق���ال ال��ب��ني ان��ه ال ي���زال ه��ن��اك ارت��ف��اع يف 

م���ع���دالت ال��ب��ط��ال��ة ب���ني االإن�����اث م��ق��ارن��ة مع 

الذكور،اذ بلغت بني االإناث 3ر24 باملئة، وبني 

الذكور 1ر18 باملئة.

م�سح  ب���ي���ان���ات  اأن  اإىل  امل��ج��ل�����س  واأ������س�����ار 

دائ��رة  ع��ن  ال�سادر  امل�ستحدثة  العمل  فر�س 

اأن  اأظ��ه��رت   ،2019 لعام  العامة  االح�����س��اءات 

نحو  ت�سكل  للن�ساء  امل�ستحدثة  العمل  فر�س 

بلغت  حيث  امل�ستحدثة،  العمل  ف��ر���س  ثلث 

ن�سبتها 3ر35 باملئة مقابل 7ر64 باملئة للذكور، 

ال�سمان  امل�سرتكات يف مظلة  ن�سبة  اأن  مبيناً 

االجتماعي بلغت عام 2019 حوايل 2ر28 باملئة.

ولفت اإىل اأن التوجه لدخول االإناث �سوق 

وه��ذا  املطلوب،  امل�ستوى  دون  ي��زال  ال  العمل 

اجلهود  ت�سافر  ���س��رورة  على  وا���س��ح  موؤ�سر 

ال��وط��ن��ي��ة ل����زي����ادة م�����س��ارك��ت��ه��ننّ ومت��ك��ي��ن��ه��ننّ 

ال�سكان  نتائج م�سح  اأظهرت  اقت�سادياً، حيث 

5ر85  اأن   ،)2018-2017( االأ���س��ري��ة  وال�سحة 

باملئة من الن�ساء يف االأردن الالتي �سبق لهن 

الزواج مل يعملن مطلقاً.

وبنينّ املجل�س اأن املراأة ت�سهم ب�سكل كبري يف 

حتقيق وا�ستثمار �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية 

من خالل تعليمها وتعزيزها باملهارات املطلوبة 

االقت�ساد  م�ساركتها يف  لزيادة  العمل،  ل�سوق 

اال�ستثمار يف  اإىل  ي��وؤدي  العامة؛ ما  واحل��ي��اة 

�سحة وتعليم عدد اأقل من االأبناء باعتبارهم 

م�ستقبل الفر�سة ال�سكانية.

ال����دويل لعام  ووف��ق��اً الإح�����س��ائ��ي��ات البنك 

م�ساركة  م��ع��دل  اأن  اإىل  املجل�س  لفت   ،2019

املراأة يف �سوق العمل االأردين ُيعدنّ خام�س اأقل 

املرتبة  يف  ك��ان  االأردن  اأن  كما  ع��امل��ي��اً،  م��ع��دل 

العاملي  املوؤ�سر  على  دول��ة   142 اأ�سل  140 من 

للم�ساركة االقت�سادية للمراأة.

واأ�سار اإىل اأن العديد من املنظمات وهيئات 

االأردن،  ب���امل���راأة يف  امل��ه��ت��م��ة  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع 

اأكر  الن�ساء �ستكون من  اأن  اأب��دت قلقها من 

الفئات ت�سررا من تداعيات جائحة فريو�س 

)ك���وف���ي���د-19(، ح��ي��ث م��ن امل��ت��وق��ع اأن تفقد 

، ف�سال عن  ال��ع��دي��د منهننّ م�����س��ادر دخ��ل��ه��ننّ

. ارتفاع ن�سب البطالة بينهننّ

ويف جم���ال ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه عمل 

يتمثل  اأب���رزه���ا  اأن  اإىل  املجل�س  اأ���س��ار  امل�����راأة، 

ب�سعف املوائمة بني نواجت التعليم ومتطلبات 

���س��وق ال��ع��م��ل، وال���ع���زل امل��ه��ن��ي ل���الإن���اث حيث 

يرتكز عمل معظم االإناث يف قطاعينّ التعليم 

وال�����س��ح��ة، وظ������روف ال��ع��م��ل غ���ري امل��ن��ا���س��ب��ة 

و�سوء و�سائط النقل، و�سعف توفر ح�سانات 

االأطفال يف اأماكن العمل، وعزوف االناث عن 

االلتحاق بالتدريب املهني والتقني، والعراقيل 

ال��ت��ي ت��واج��ه امل�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية ومتناهية 

االأج��ور  اإىل فجوة  باالإ�سافة  للن�ساء،  ال�سغر 

املتعلقة بالنوع االجتماعي.

واأو�سى املجل�س ب�سرورة االإ�سراع يف تفعيل 

�سيا�سات عمل املراأة كما وردت يف اال�سرتاتيجية 

دوري��ة  مراجعة  واإج����راء  للت�سغيل،  الوطنية 

ل��ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات وال���ربام���ج ال��ه��ادف��ة التي 

ت�سعى اإىل تعزيز دور املراأة يف �سوق العمل.

االنباط-عمان

و������س�����وؤون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  ح�������ذرت   

اخل��ارج  يف  االأردن��ي��ني  املواطنني  املغرتبني، 

ال��راغ��ب��ني ب��ال��ع��ودة الأرا����س���ي امل��م��ل��ك��ة، من 

ال��ت��ع��ام��ل م���ع ج���ه���ات او جم���م���وع���ات غ��ري 

ر�سمية تدعي تقدمي امل�ساعدة لهم بالعودة 

اململكة. الأرا�سي 

وق���ال ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال����وزارة 

ت�����س��ري��ح  ال���ف���اي���ز، يف  ال�����س��ف��ري ���س��ي��ف اهلل 

اإنه لوحظ يف االآونة  �سحفي م�س االثنني، 

املجموعات  او  اجلهات  بع�س  قيام  االأخرية 

ب��اإر���س��ال ر���س��ائ��ل اأو االإع����الن ع��ل��ى و���س��ائ��ل 

التوا�سل االجتماعي عن تنظيمهم رحالت 

اأي  اأن  اخل���ارج، مبينا  ل��الأردن��ي��ني يف  ع��ودة 

يعلن  االأردن��ي��ني  للمواطنني  ع���ودة  عملية 

ع��ن��ه��ا ع���رب و���س��ائ��ل االإع�����الم ال��ر���س��م��ي��ة اأو 

جهات حكومية فقط.

االنباط- اإربد

 اأعلن حمافظ اإربد ر�سوان العتوم، عن 

للع�سائر  داخلية  انتخابات  باإجراء  ال�سماح 

من اجل فرز مر�سحيها النتخابات جمل�س 

ال����ن����واب ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر، ���س��م��ن ���س��واب��ط 

�سارمة ملنع العدوى.

وق���ال امل��ح��اف��ظ ال��ع��ت��وم، ام�����س االث��ن��ني: 

باإجراء  ال�سماح  ق��ررت  الداخلية  وزارة  اإن 

ال��دواوي��ن،  يف  للع�سائر  داخ��ل��ي��ة  انتخابات 

العدوى  �سبط  مبعايري  االل��ت��زام  �سريطة 

العامة. وال�سالمة  وال�سحة 

اإق��ام��ة  م��ن��ع  �سابقا  ق���رارا  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

ال���ت���ج���م���ع���ات وف����ت����ح ال������دواوي������ن الإج�������راء 

الداخلية. الع�سائرية  االنتخابات 

وع��ل��ى ���س��وء ال���ق���رار، اأع��ل��ن��ت ع���دد من 

ال��ع�����س��ائ��ر ع���ن اإج������راء ان��ت��خ��اب��ات داخ��ل��ي��ة 

املقبل. ملر�سحيها اجلمعة 

االنباط-برتا

من  االأوىل  امل��رح��ل��ة  البيئة  وزارة  ان��ه��ت 

التي  البيئية،  للتوعية  ال��وط��ن��ي��ة  خطتها 

20 ك��ان��ون  ب����داأت م��راح��ل��ه��ا ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف 

املا�سي. الثاين 

املكلف  الزراعة  البيئة ووزير  وقال وزير 

االث��ن��ني،  ام�����س  اخلراب�سة  �سالح  ال��دك��ت��ور 

ذات  ال��ر���س��م��ي��ة  واجل��ه��ات  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  اإن 

االخ��ت�����س��ا���س وال�����س��رك��اء ك���اف���ة، ك���ان لهم 

الدور الكبري والفاعل يف تنفيذ العديد من 

البيئية  للتوعية  الوطنية  اخلطة  حم��اور 

ال���ت���ي اط��ل��ق��ت��ه��ا ال��������وزارة، ل��ت��اأك��ي��د دوره����ا 

ال��رق��اب��ي واال����س���رايف وال��ت��وع��وي يف جم��ال 

البيئة. حماية 

اإىل  ت���ه���دف  اخل���ط���ة  اأن  ال����وزي����ر  وب����ني 

لدى  البيئي  والتثقيف  ال��وع��ي  درج��ة  رف��ع 

املواطنني من فئات املجتمع كافة، واإك�سابهم 

امل���ع���ل���وم���ات ال���ب���ي���ئ���ي���ة ال����ه����ام����ة، ل��ت��وج��ي��ه 

مع  االإي��ج��اب��ي  تفاعلهم  تعزيز  و  ال�سلوك 

الوطنية  املوؤ�س�سات  دور  اإىل  واأ�سار  البيئة. 

ب��امل�����س��ارك��ة يف م�����س��وؤول��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذ اأن�����س��ط��ة 

اإع��الم��ي��ة ووزارات  اخل��ط��ة م��ن م��وؤ���س�����س��ات 

حكومية وهيئات وموؤ�س�سات جمتمع مدين 

وج��م��ع��ي��ات ب��ي��ئ��ي��ة وم��ت��ط��وع��ني م��ن جميع 

التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  وخ�سو�سا  اجل��ه��ات 

من مدار�س وجامعات.

للتوعية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��ط��ة  اإن  وا���س��اف 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة ت��ب��ن��ت ن�����س��ر االأن�����س��ط��ة وامل���ب���ادرات 

الوعي  اإذكاء  والتعليمات والقوانني، بهدف 

ل����دى ����س���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع ك���اف���ة ب��ال��ق�����س��اي��ا 

البيئة  جتاه  ال�سليمة  واالإج���راءات  البيئية 

وع��ن��ا���س��ره��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة، وحت���دي���دا يف ظل 

وكيفية  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�سار 

ال�����وزارة قامت  اأن  ل���ه، م��و���س��ح��ا  ال��ت�����س��دي 

ب��ن�����س��ر ال��ر���س��ائ��ل ال��ن�����س��ي��ة وال��ف��ي��دي��وه��ات 

االعالم  و�سائل  عرب  التوعوية  والبو�ستات 

وم���واق���ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي وامل���واق���ع 

ثقافة  لن�سر  خطة  �سمن  كافة،  االخبارية 

الوعي يف مواجهة اجلائحة.

اأن م��رح��ل��ة االإجن�����از،  واأك�����د اخل��راب�����س��ة 

ا���س��ت��م��ل��ت ع���ل���ى ال���ع���دي���د م����ن ال��ن�����س��اط��ات 

وامل���ب���ادرات وت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات ت��ف��اه��م، مع 

عدد من الوزارات ومنظمات جمتمع مدين 

توعوية  حمالت  واإط��الق  بيئية،  وجمعيات 

خ��ا���س��ة ب��ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، ك��ح��م��ل��ة ت��وزي��ع 

االكيا�س ال�سفراء اخلا�سة بجمع القفازات 

الت�سوق  اأماكن  من  امل�ستخدمة  والكمامات 

اآمنة. والتخل�س منها بطريقة 

واو���س��ح اأن ال����وزارة وق��ع��ت م��ذك��رات 

باإعادة  �سركات وطنية معنية  تفاهم مع 

ت���دوي���ر ال���ن���ف���اي���ات ال�����س��ل��ب��ة، يف اإط����ار 

للنفايات  التدوير  اإع��ادة  ثقافة  تكري�س 

ال�سلبة لدى �سرائح املجتمع، باالإ�سافة 

وال���ت���وع���وي  االإع����الم����ي  ال����رتوي����ج  اإىل 

الإط������الق م�������س���روع ال��ت��ح��ري��ج ال��وط��ن��ي 

الذي اطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة 

الزراعة.

للتوعية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��ط��ة  اإن  وق���ال 

راعت  حم��ورا،   31 على  ا�ستملت  البيئية 

اإط��ار  �سمن  وامل�سوؤوليات،  االحتياجات 

زم��ن��ي ي�����س��م��ن ا���س��ت��دام��ت��ه��ا، ل��ل��و���س��ول 

اإىل خم��رج��ات وط��ن��ي��ة ت��ك��ون االمن���وذج 

تنمية  نحو  م�ستقبلية  وبرامج  خلطط 

نحو  االآم���ن  وال��ول��وج  م�ستدامة،  بيئية 

اردن اأخ�سر خال من كل امللوثات.

االنباط-عمان

 ق�����ال م�����س��اع��د م���دي���ر االم������ن ال���ع���ام 

ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��م��ي��د ط�����ارق احل��ب��ا���س��ن��ة، 

ننعم  الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة  يف  اأننا 

ب���اأم���ن ق����وي ت��ت��م��ح��ور ع���ن���ا����س���ره ح���ول 

امل��واط��ن ورج���ل االأم���ن ال��ع��ام وال��ع��الق��ة 

ال��ق��ائ��م��ة ب��ي��ن��ه��م��ا ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اأ���س��ا���س 

حكم  �سيادة  واح��رتام  املتبادل  االح��رتام 

حتقيق  م��ن  عليه  ينطوي  وم��ا  ال��ق��ان��ون 

للمفهوم  والو�سول  واال�ستقرار  االأم��ن 

ال�سامل. احلقيقي لالأمن 

واكد خالل ا�ستقباله ام�س وفدا �سم 

اع�����س��اء جم��م��وع��ة م���ب���ادرة )م��ت��الزم��ة 

برئا�سة   ) معنى  لها  حياتنا  معنا  داون 

ل��ول��و اب��و ال���رب، ع��ل��ى اأه��م��ي��ة م��ث��ل ه��ذه 

اللقاءات يف تعزيز اطر التعاون امل�سرتك 

م���ع م��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وم��ن��ه��ا 

معنا  داون  )متالزمة  مبادرة  جمموعة 

حياتنا لها معنى ( والتي حتظى باهتمام 

التوعية  برامج  من  تقدمة  ملا  املديرية 

املجتمعية، وان كل ذلك ما كان ليتحقق 

لوال القيادة الها�سمية التي اأر�ست دعائم 

ل��ه��ا التطور  ال��دول��ة االأردن���ي���ة وح��ق��ق��ت 

القطاعات  ك��اف��ة  م�ستوى  على  وال��ن��م��اء 

لت�ستمر م�سرية البذل والعطاء الزاخرة 

ب�����االإجن�����ازات ال���ت���ي ن��ف��اخ��ر ب��ه��ا ال��ع��امل 

اأن  اإىل  احلبا�سنة  العميد  واأ�سار  اأجمع. 

ج��ه��ود االأم����ن ال��ع��ام ه��ي ج��ه��ود مكملة 

وم�����س��ان��دة ل��ل��ج��ه��ود ال��وط��ن��ي��ة امل��ب��ذول��ة 

مل��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ح��ي��ث ات��خ��ذت 

امل��دي��ري��ة ك��اف��ة ال��ت��داب��ري واالإج�������راءات 

وباأنها  الفريو�س  مع  للتعامل  ال��الزم��ة 

االأ�ساليب  كافة  ا�ستخدام  يف  تتوانى  لن 

الفريو�س.  مكافحة  من  للحد  الوقائية 

لولو  املجموعة  رئي�س  قالت  جانبها  من 

اب���و ال����رب، ان ال���زي���ارة ت��ه��دف ل��ت��ك��رمي 

امل��دي��ري��ة ع��ل��ى اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا يف 

مواجهة فريو�س كورونا .

وث���م���ن���ت اب����و ال�����رب ج���ه���ود م��دي��ري��ة 

التعامل  يف  �سنوفها  بكافة  العام  االأم��ن 

م����ع ال����وق����ائ����ع االأم����ن����ي����ة ب���ك���ل ح��رف��ي��ة 

العاملون  يبذلها  التي  واجلهود اجلبارة 

امل�������س���ت���وي���ات  امل����دي����ري����ة ع���ل���ى ك����اف����ة  يف 

وا�ستقراره،  الوطن  اأم��ن  على  للحفاظ 

له  الذي و�سل  املتقدم  بامل�ستوى  م�سيدًة 

ومهنية  حرفية  من  ومنت�سبوه  اجلهاز 

وت��ط��ور اأث��ن��اء ت��ق��دمي اخل��دم��ة االأم��ن��ي��ة 

للمواطنني واحلفاظ على االأردن خا�سة 

م��ن خالل  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  يف مواجهة 

ال��ع��م��ل امل���ي���داين ل��ن�����س��ام��ى االم���ن ال��ع��ام 

والعمل التوعوي الذي تقوم به املديرية 

املختلفة.  القنوات االعالمية  من خالل 

وت��خ��ل��ل��ت ال���زي���ارة ال��ت��ي ح�����س��ره��ا مدير 

العميد  وال�سيطرة  العمليات  م��دي��ري��ة 

مديرية  ومدير  الدبا�س  رامي  املهند�س 

ال���ع���الق���ات ال���ع���ام���ة واالع�������الم ال��ع��م��ي��د 

الأع�ساء  جولة  الرفايعة  ح�سني  الركن 

املجموعة داخل مبنى القيادة وال�سيطرة 

اط���ل���ع���وا خ��الل��ه��ا ع��ل��ى اأب������رز االأن��ظ��م��ة 

واملهام  والواجبات  املركز،  داخل  العاملة 

وكيفية  البالغات  لتلقي  بها  يقوم  التي 

التي  التحديثات  واأه���م  معها،  التعامل 

بتفعيل  ؛ك��ال��ت��و���س��ع  امل��رك��ز  ع��ل��ى  ط����راأت 

خ��الل  م��ن  التلفزيونية  ال��رق��اب��ة  ن��ظ��ام 

خمتلف  يف  املنت�سرة  امل��راق��ب��ة  ك��ام��ريات 

من  ع��دد  وا�ستخدام  اململكة،  حمافظات 

االأنظمة االأمنية احلديثة.
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االنباط-عمان

ا���ش��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الأرك������ان امل�شرتكة   

ام�س  احلنيطي،  اأح��م��د  يو�شف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

للقوات  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  مكتبه  يف  الإث���ن���ن، 

رئي�س  ال��ع��رب��ي،  اجل��ي�����س   - الأردن���ي���ة  امل�شلحة 

الدكتور  الأردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة 

���ش��ائ��ب خ���ري�������ش���ات، ورئ���ي�������س ج��ام��ع��ة ال��ب��رتا 

الدكتور مروان املول.

وبحث اللواء الركن احلنيطي مع ال�شيفن، 

عالقات  تعزيز  و�شبل  والتن�شيق  التعاون  اأوجه 

التعاون بن القوات امل�شلحة واجلامعتن.

االنباط-عمان

 اأجرى وزير اخلارجية و�شوؤون املغرتبن 

جمهورية  خارجية  ووزي��ر  ال�شفدي،  اأمي��ن 

ام�س  الحت��ادي��ة �شريغي لف����روف،  رو���ش��ي��ا 

الث��ن��ن، حم��ادث��ات اأك����دت ا���ش��ت��م��رار العمل 

بن  العالقات  وتعزيز  التعاون  تطوير  على 

اململكة ورو�شيا وا�شتعر�شت اأي�شاً التطورات 

الإق��ل��ي��م��ي��ة واجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة حل��ل اأزم���ات 

املنطقة.

وب����ح����ث ال�������ش���ف���دي ولف�����������روف خ���الل 

م�شارات  الهاتف  ع��ر  مت��ت  التي  امل��ح��ادث��ات 

واأ���ش��ادا  امل��ج��الت،  التعاون يف خمتلف  زي���ادة 

ب��ال��ت��ق��دم امل�����ش��ت��م��ر ال����ذي ت�����ش��ه��ده ع��الق��ات 

ال�شابعة  ال��ذك��رى  �شادفت  اللذين  البلدين 

واخل��م�����ش��ن لإق���ام���ة ع���الق���ات دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 

ال�����ش��ف��دي  اأم���������س. واأك������د  اأول م���ن  ب��ي��ن��ه��م��ا 

ب�شكل  ت�شري  ال��ع��الق��ات  ه���ذه  اأن  ولف����روف 

م�����ش��ط��رد ن��ح��و اآف�����اق اأرح�����ب م���ن ال��ت��ع��اون 

بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين والرئي�س 

فالدميري بوتن.

اإزاء  التن�شيق  ا�شتمرار  الوزيران  اأكد  كما 

مقدمها  ويف  الإقليمية  الأزم���ات  حل  جهود 

ال��ع��ادل  ال�����ش��الم  امل��ب��ذول��ة لتحقيق  اجل��ه��ود 

اأ�شا�س  على  الفل�شطينية  للق�شية  وال��دائ��م 

حل الدولتن والقانون الدويل.

الفل�شطينية  الق�شية  اأن  ال�شفدي  واأك��د 

ح��ل  واأن  الأوىل  امل���رك���زي���ة  ال��ق�����ش��ي��ة  ه����ي 

ال����دول����ت����ن ال�������ذي ي�����ش��م��ن ق����ي����ام ال����دول����ة 

القد�س  وعا�شمتها  امل�شتقلة  الفل�شطينية 

املحتلة ع��ل��ى خ��ط��وط ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران 

لتحقيق  ال���وح���ي���د  ال�����ش��ب��ي��ل  ه���و   1967
ال�شالم العادل وال�شامل الذي ي�شكل �شرورة 

ا�شرتاتيجية اإقليمية ودولية.

اإيجاد  �شرورة  ولف��روف  ال�شفدي  واأك��د 

اأف�����ق ���ش��ي��ا���ش��ي حل���ل ال�������ش���راع ع��ل��ى اأ���ش��ا���س 

ح��ل ال��دول��ت��ن وال��ق��ان��ون ال����دويل وق����رارات 

ال�����ش��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة ع���ر م��ف��او���ش��ات ج���ادة 

وف��اع��ل��ة، و����ش���ددا اأي�����ش��اً ع��ل��ى دع���م اجل��ه��ود 

امل�شتهدفة عقد اجتماع للرباعية الدولية اأو 

الرباعية الدولية مو�شعة ل�شتئناف اجلهود 

ال�شلمية على اأ�شا�س القانون الدويل.

ك��م��ا اأك�����د ال�����ش��ف��دي ولف�������روف اأه��م��ي��ة 

الفل�شطينية،  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����ش��احل��ة  حتقيق 

هذا  يف  رو���ش��ي��ا  ج��ه��ود  ال�شفدي  ثمن  حيث 

ال�����ش��ي��اق وم��وق��ف��ه��ا ال���ث���اب���ت ال����داع����م حلل 

ال���دول���ت���ن وامل��ت��م�����ش��ك ب���ال���ق���ان���ون ال����دويل 

اأهمية  م��وؤك��داً  الدولية،  ال�شرعية  وق���رارات 

وبحث  ال�شلمية.  العملية  يف  الرو�شي  ال��دور 

ال�����ش��ف��دي ولف�����روف امل�����ش��ت��ج��دات يف جهود 

ال��ت��و���ش��ل حل���ل ���ش��ي��ا���ش��ي ل���الأزم���ة ال�����ش��وري��ة 

ويعيد  ومتا�شكها  �شوريا  وح��دة  يحفظ  مبا 

انعقاد  اأهمية  واأك��دا  وا�شتقرارها،  اأمنها  لها 

اج��ت��م��اع��ات ال��ل��ج��ن��ة ال��د���ش��ت��وري��ة يف جنيف 

طريق  على  خطوة  املتحدة  الأمم  ب��اإ���ش��راف 

التو�شل للحل املن�شود. وا�شتعر�س الوزيران 

التطورات يف الأزمة الليبية واأكدا اأن ل حل 

اجلهود  تكاتف  واأه��م��ي��ة  ل��الأزم��ة،  ع�شكرياً 

ل�����ش��م��ان وق����ف ال���ن���ار واإط������الق م��ف��او���ش��ات 

�شيا�شية حلل الأزم��ة وفق ق��رارات ال�شرعية 

وبحث  ليبيا.  وح���دة  ي�شمن  ومب��ا  ال��دول��ي��ة 

منطقة  يف  ال��ت��ط��ورات  ولف����روف  ال�شفدي 

اخل��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي، واأك�������دا اأه���م���ي���ة ت��ك��ري�����س 

ال�شتقرار والأمن يف منطقة اخلليج العربي 

وحل اخلالفات �شيا�شياً ومبا ي�شمن احرتام 

ال��دويل ومبداأ ح�شن اجل��وار وعدم  القانون 

التدخل يف ال�شوؤون الداخلية.

يف  الت�شامن  ولف����روف  ال�شفدي  واأك���د 

واتفقا  وتبعاتها،  ك��ورون��ا  جائحة  م��واج��ه��ة 

ع��ل��ى ا���ش��ت��م��رار ال��ت�����ش��اور وال��ت��ن�����ش��ي��ق ح��ول 

الق�شايا  اإزاء  الثنائي  التعاون  تطوير  �ُشبل 

الإقليمية.

االنباط- معان

 ط���ال���ب اأول����ي����اء اأم������ور ط��ل��ب��ة يف م��ع��ان 

ب�شرورة الإبقاء على توزيع �شعب التوجيهي 

ك��م��ا ك����ان يف ال�����ش��اب��ق و���ش��م��ن م��در���ش��ت��ن 

احل��ايل  ال��دم��ج  اأن  مو�شحن  منف�شلتن، 

لتلك ال�شعب يف مدر�شة واحدة �شيوؤدي اإىل 

�شعف خمرجات التعليم.

التي  الهيكلة  اإن  الث��ن��ن،  ام�س  وق��ال��وا 

اأجرتها مديرية تربية معان، بتجميع �شعب 

والتي  والعلمي  الأدب��ي  بفرعيه  التوجيهي 

ك��ان��ت م��وزع��ة ع��ل��ى م��در���ش��ت��ن، يف مدر�شة 

واحدة هي مدر�شة الثورة العربية الكرى، 

وب��ال��ت��ايل �شعف  الك��ت��ظ��اظ  اإىل  ���ش��ت��وؤدي 

خمرجات التعليم لدى طلبة التوجيهي.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م��دي��ر ت��رب��ي��ة منطقة 

قامت  امل��دي��ري��ة  اإن  خطاب  اآل  وهبي  معان 

باإجراء هيكلة كاملة ملدر�شتي معان الثانوية 

مت  حيث  الكرى،  العربية  والثورة  للذكور 

حتويل مدر�شة الثورة العربية اإىل مدر�شة 

ث��ان��وي��ة ت�����ش��م ���ش��ع��ب ال��ت��وج��ي��ه��ي ال��ع��ل��م��ي 

الأول  ال�����ش��ف  ���ش��ع��ب  اإىل ج��ان��ب  والأدب������ي، 

اإج��راء  مت  كما  �شعبة،   14 وبواقع  الثانوي 

طبيعة  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  لها  اإداري���ة  هيكلة 

مدر�شة  حت��وي��ل  مت  اأن���ه  م�شيفا  مهماتها، 

ت�شم  مدر�شة  اإىل  للذكور  الثانوية  معان 

الثامن  ل�شفوف  العليا  الأ�شا�شية  املرحلة 

والتا�شع والعا�شر.

تلك  اإىل  جل����اأت  امل��دي��ري��ة  اأن  واأ����ش���اف 

بع�س  اك��ت��ظ��اظ  م�شكلة  حل��ل  الإج�������راءات 

نقل  اإذ مت  م���ع���ان،  الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف  امل���دار����س 

فائ�س الطلبة من املرحلة الأ�شا�شية العليا 

ودجم��ه��م يف م��در���ش��ة واح����دة ه��ي م��در���ش��ة 

معان الثانوية للذكور والتي حتوي 9 غرف 

�شفية فقط، فيما مت نقل �شعب العلمي من 

تلك اإىل مدر�شة الثورة العربية الكرى.

 رئيس هيئة األركان يستقبل رئيسي 
جامعة العلوم والتكنولوجيا والبترا

وزير الخارجية يجري مباحثات 
مع نظيره الروسي

معان: مطالب بتوزيع شعب التوجيهي 
العلمي واألدبي بمدرستين منفصلتين

 دوام الموظفين بالحد االدنى ومنع الزيارات 
للمستشفيات وفك العزل عن الرمثا

  اعالن قرار حظر التجول الجمعة قبل 48 
ساعة وضعف  بمؤسسات حكومية بااللتزام 

االنباط عمان

 اأك����د وزي����ر ال��ع��م��ل ن�����ش��ال ال��ب��ط��اي��ن��ة 

القطاع  يف  العاملن  جميع  اإلزام  �شرورة 

“امان”  ت���ط���ب���ي���ق  ب���ت���ح���م���ي���ل  اخل�����ا������س 

ق��ب��ل �شاحب  وت��ف��ع��ي��ل��ه وم��ت��اب��ع��ت��ه��م م���ن 

العمل او من يفو�شه.

وق�������ال وزي�������ر ال���ع���م���ل خ������الل اي���ج���از 

الثنن  اليوم  ال��وزراء  رئا�شة  يف  �شحفي 

ال��ت��ع��دي��الت اجل���دي���دة والإج�������راءات  ان 

ال���واج���ب ات���خ���اذه���ا يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

ل��ل��وق��اي��ة واحل�����د م���ن ان��ت�����ش��ار ف��ريو���س 

كورونا ونقل العدوى يف اأماكن العمل يف 

الوبائية  للحالة  احلالية  التطورات  ظل 

اجلهات  مع  امل�شرتك  والتعاون  بالتن�شيق 

مع  التعامل  خطة  لتفعيل  جاءت  املعنية، 

العمل  واأ�شحاب  العمال  حلماية  الأوبئة 

او  الإ���ش��اب��ة  م��ن خم��اط��ر  العمل  بيئة  يف 

نقل العدوى.

وا����ش���اف، ان���ه مت ت��ع��م��ي��م الإج������راءات 

اجل��دي��دة ال��ت��ي حت��دد اآل��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 

بكورونا،  اإ�شابات  ت�شجل  التي  املوؤ�ش�شات 

داعيا غرفة جتارة الأردن، وغرفة �شناعة 

العمل  اأ�شحاب  نقابات  وروؤ���ش��اء  الأردن، 

ورئ��ي�����س الحت�����اد ال���ع���ام ل��ن��ق��اب��ات ع��م��ال 

امل�شجلن  الأع�شاء  على  التعميم  الأردن 

وامل��ن��ت�����ش��ب��ن ل��دي��ه��م ب���الل���ت���زام ب��ات��خ��اذ 

يف  العاملن  حلماية  ال��الزم��ة  ال��ت��داب��ري 

نقل  او  الإ�شابة  خطر  من  العمل  اأماكن 

العدوى.

واأك���������د ال���ب���ط���اي���ن���ة ������ش�����رورة ت���وف���ري 

حلماية  الالزمة  والتدابري  الحتياطات 

امل���ادة  اأح���ك���ام  مل���ا ورد يف  ال��ع��ام��ل��ن وف��ق��ا 

رق��م  الردين  ال��ع��م��ل  ق��ان��ون  م��ن   )78(

اأن��ظ��م��ة  وك���ذل���ك   ،1996 ل�����ش��ن��ة   )8(

املهنية  وال�����ش��ح��ة  ال�����ش��الم��ة  وت��ع��ل��ي��م��ات 

ت�شكيل  ن��ظ��ام  وه����ي  مب��وج��ب��ه  ال�������ش���ادرة 

املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  جلان وم�شريف 

العناية  ونظام   ،1998 ل�شنة   )7( رق��م 

يف  للعمال  والعالجية  الوقائية  الطبية 

 ،1998 ل�����ش��ن��ة   )42( رق���م  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

اإ�شافة اإىل تعليمات حماية العاملن من 

خم��اط��ر ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل ال�����ش��ادرة مبوجب 

املادة 79 من قانون العمل.

الل��ت��زام  ب�����ش��رورة  البطاينة  وط��ال��ب 

باأدلة ال�شالمة ال�شادرة عن وزارة العمل 

وال���ت���ع���دي���الت اجل����دي����دة ال���ت���ي ط��ال��ت��ه��ا 

وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����اإج�����راءات ال��ع��م��ل ل��ت��داب��ري 

ال�شالمة والوقاية ال�شحية املتبعة للحد 

م���ن ان��ت�����ش��ار ف���ريو����س ك����ورون����ا ال���ت���ي مت 

الإل��ك��رتوين  ال����وزارة  م��وق��ع  على  ن�شرها 

خ�شو�شا   ،)www.mol.gov.jo(

ال��دل��ي��ل رق���م )9( وت��ع��دي��الت��ه اخل��ا���س 

ب�����اإج�����راءات ال��ع��م��ل ل���ت���داب���ري ال�����ش��الم��ة 

وال���وق���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة ل��ل��ح��د من 

ان��ت�����ش��ار ف���ريو����س ك����ورون����ا ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 

ال�����ش��ن��اع��ي��ة وغ���ري ال�����ش��ن��اع��ي��ة وال��دل��ي��ل 

ال�شامل.

واأ�شار اإىل اأنه يف حال ال�شتباه باإ�شابة 

ع��ل��ى �شاحب  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ال��ف��ريو���س يف 

ب��اإج��راءات  القيام  يفو�شه  م��ن  اأو  العمل 

�شمن  للعزل  منطقة  بتخ�شي�س  تتمثل 

حلن  بها  امل�شتبه  احلالة  لنقل  مرافقها 

بنقل  والقيام  الالزمة  الإج���راءات  اتخاذ 

امل�����ش��ت��ب��ه ب��اإ���ش��اب��ت��ه م��ن م��ك��ان ع��م��ل��ه اإىل 

م�شبقا  جتهيزها  مت  التي  العزل  منطقة 

داخ�����ل امل��وؤ���ش�����ش��ة لأخ�����ذ ع��ي��ن��ة ال��ف��ح�����س 

وزارة  م��ن  معتمد  خمتر  م��ع  بالتن�شيق 

مع  املنزل  اإىل  لحقا  نقله  ليتم  ال�شحة 

�شرورة التزامه باحلجر املنزيل.

باإغالق  القيام  املوؤ�ش�شة  �شاحب  وعلى 

م��ك��ان ال��ع��م��ل ال���ذي مت ال���ش��ت��ب��اه ب��وج��ود 

احلالة به فورا مع ا�شتمرارية العمل فيه 

ومنع الدخول واخلروج منه واإليه، ومنع 

املتواجدين  املوظفن  كل  مع  الختالط 

يف ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة/ م��ك��ان ال��ع��م��ل، وع��ل��ى 

املكان وبا�شتخدام  املوؤ�ش�شة القيام بتعقيم 

امل�����واد امل��ع��ق��م��ة وامل��ع��ت��م��دة وت��وث��ي��ق ذل��ك 

املخت�شة. للجهات  لتقدميه 

اأن����ه يف ح��ال  اإىل  ال��ب��ط��اي��ن��ة  ول��ف��ت 

الورديات،  بنظام  تعمل  املوؤ�ش�شة  كانت 

ل���ه���ا ال����ش���ت���م���رار يف ال���ع���م���ل، وذل����ك 

ب��ا���ش��ت��خ��دام م��وظ��ف��ي ال�����ش��ف��ت ال��ث��اين 

لنف�س املنطقة بعد تعقيمها جيدا.

وح�����ول م��ت��اب��ع��ة امل��وؤ���ش�����ش��ة ل��ن��ت��ائ��ج 

الفحو�شات مع املخترات اأكد الوزير 

العمل  يف  ال�شتمرار  املوؤ�ش�شة  على  اأن 

دون احل��اج��ة اإىل اإج����راءات اأخ���رى يف 

حال كانت النتيجة �شلبية، اأما يف حال 

تبليغ  عليها  اإيجابية  النتيجة  كانت 

ال�����ش��ح��ة(  )وزارة  امل��خ��ت�����ش��ة  اجل��ه��ات 

وات��ب��اع ن��ف�����س ال��ت��ع��ل��ي��م��ات امل��ت��ب��ع��ة من 

قبل فرق التق�شي الوبائي.

ويف ح����ال ر����ش���دت ح���ال���ة م�����ش��اب��ة 

ب����ال����وب����اء م����ن ق���ب���ل ف������رق ال��ت��ق�����ش��ي 

ع��ل��ى  اأن  ال���ب���ط���اي���ن���ة  ب����ن  ال����وب����ائ����ي، 

املوؤ�ش�شة القيام باإجراءات تتمثل بنقل 

منطقة  اإىل  عمله  م��ك��ان  م��ن  امل�����ش��اب 

ال����ع����زل ال���ت���ي مت جت��ه��ي��زه��ا م�����ش��ب��ق��ا 

داخ�����ل امل��وؤ���ش�����ش��ة ل��ي��ت��م ن��ق��ل��ه لح��ق��ا 

وب���اإ����ش���راف اجل��ه��ات  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  اىل 

املوؤ�ش�شة  وع��ل��ى  امل��خ��ت�����ش��ة،  ال�شحية 

ال��ذي  اإغ���الق م��ك��ان العمل )ال��ق�����ش��م( 

فيها  بالوباء  الإ�شابة  حالة  ر�شد  مت 

بالعمل  ال�شتمرار  وللموؤ�ش�شة  ف��ورا، 

الأق�شام  كانت  اإذا  الأخرى  الأق�شام  يف 

يف م���ب���ان م��ن��ف�����ش��ل��ة وم���ن���ع ال���دخ���ول 

واخلروج منه واإليها.

االنباط-عمان

ق���ال وزي���ر ال��دول��ة ل�����ش��وؤون الع����الم الناطق 

اإن  الع�شايلة  اأجم���د  احل��ك��وم��ة  ب��ا���ش��م  ال��ر���ش��م��ي 

جلنة ا�شتدامة �شال�شل العمل والنتاج والتزويد 

اأن��ه��ت اج��ت��م��اع��ا، ق���ررت ف��ي��ه حت��دي��ث م�شفوفة 

م�شتوى  على  عمليات  فرق  وتفعيل  املن�شاآت  فتح 

املحافظات، واملدن والألوية.

واأ�شاف خالل موؤمتر �شحفي عقد يف رئا�شة 

ال�����وزراء الث��ن��ن، اأن���ه �شيتم اع��ت��ب��ارا م��ن ال��ي��وم 

الثالثاء، فك عزل لواء الرمثا، ليعود الو�شع كما 

هو يف بقية حمافظات اململكة.

التجول  �شاعات حظر  �شيتم متديد  اأنه  وبن 

ال�شاعة  من  لتبداأ  اململكة  حمافظات  خمتلف  يف 

 11 وال�����ش��اع��ة  ال��ت��ج��اري��ة،  للمن�شاآت  م�شاء   10
م�شاء للمواطنن.

ت��زال تدر�س تنفيذ  اأن احلكومة ل  اإىل  ولفت 

حظر جتول �شامل اجلمعة، و�شتعلن القرار قبل 

الرباك. لتاليف  �شاعة   48
اع��ت��ب��ارا من  ع��زل مدينة �شحاب  ع��ن  واأع��ل��ن 

ا�شتقرار  وحتى  الثالثاء  ظهر  من   12 ال�شاعة 

الو�شع الوبائي داخلها، و�شتكون �شاعات التجول 

من ال�شاعة 6 �شباحا وحتى 8 م�شاء، كما �شيتم 

والأ���ش��واق يف  وامل�شاجد  التعليمية  املرافق  اغ��الق 

�شحاب.

بالعمل  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  امل��دي��ن��ة  �شت�شتمر  ف��ي��م��ا 

مرورية  اآلية  وف��ق  واخل���روج  بالدخول  وال�شماح 

و�شتعلن  �شحاب،  مدينة  من  امل��رور  ع��دم  ت�شمن 

لحقاً.

واأ�����ش����ار اإىل اأن����ه ���ش��ي��م��ن��ع ���ش��ك��ان ���ش��ح��اب من 

و�شيتم  ال�شناعية  للمدينة  واخل����روج  ال��دخ��ول 

اغالق اأي م�شنع ي�شجل ا�شابة بفريو�س كورونا.

ك��ل م��ن يتم  �شيتم حم��ا���ش��ب��ة  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 

و�شتقوم  املخالفة  والتجمعات  للحفالت  دعوته 

ف�����رق الأم��������ن ال����ع����ام مب���ن���ع ه�����ذه الح���ت���ف���الت 

والتجمعات املخالفة.

ال��رق��اب��ة على  ا���ش��ت��م��رار عمليات  و���ش��دد ع��ل��ى 

موؤكدا  التجارية،  وامل��ح��الت  وامل��ط��اع��م  الأ���ش��واق 

على  التفتي�س  ف���رق  يف  �شخ�س   2400 وج���ود 

املن�شاآت.

وب���ن اأن����ه مت زي�����ارة 140 األ����ف م��ن�����ش��اأة من 

خالل 3200 جولة رقابية، ومت حترير 3187 

11، كما مت حترير  رق��م  ال��دف��اع  خمالفة لأم��ر 

خمالفات ل� 170 مواطنا.

ج���دي���دة  م���وج���ة  يف  دخ�����ل  الأردن  اأن  واأك�������د 

ملكافحة كورونا وال�شبيل للمكافحة غ�شل اليدين 

اأكد  كما  الكمامات،  ولب�س  الجتماعي  والتباعد 

�شرورة حتميل وا�شتخدام تطبيق اأمان.

املوؤ�ش�شات  بع�س  يف  �شعف  وج���ود  اإىل  ول��ف��ت 

احل��ك��وم��ي��ة يف الل���ت���زام ب��ال��ت��داب��ري الح���رتازي���ة، 

م����وؤك����دا حم��ا���ش��ب��ة امل�������ش���وؤول امل��ب��ا���ش��ر ع���ن ع��دم 

اللتزام.

االنباط-عمان

ال��وزراء  ال��دول��ة ل�شوؤون رئا�شة   ق��ال وزي��ر 

ق��رارات  ات��خ��ذت  احلكومة  اإن  ال����داوود  �شامي 

م��ه��م��ة م��ن��ذ ب���داي���ة ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، تخ�س 

�شحة  على  للمحافظة  العام  القطاع  موظفي 

امل��واط��ن��ن، وال���ش��ت��م��رار بدميومة  و���ش��الم��ة 

تقدمي اخلدمات للمواطنن.

واأ����ش���اف خ���الل م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي ع��ق��د يف 

رئ��ا���ش��ة ال�������وزراء الث���ن���ن، اأن�����ه ب��ع��د تعطيل 

اآذار مت العودة للعمل  املواطنن منذ منت�شف 

اجلزئي، ثم الكلي، ولكن مع تطورات الو�شع 

ال��وب��ائ��ي، ك���ان ل ب��د ال���ع���ودة وات���خ���اذ ق���رارات 

ج���دي���دة وم��ت�����ش��ددة ت�����ش��م��ن اأق�����ش��ى درج����ات 

ال�شالمة.

وب���ن اأن����ه مت ال��ت�����ش��دي��د ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ اأم���ر 

الدفاع رقم 11 لعام 2020، ومت منح املرجع 

امل��خ��ت�����س ���ش��الح��ي��ة حت��دي��د ال��ع��م��ل اجل��زئ��ي، 

الكتظاظ  لتقليل  وذل��ك  بالتناوب،  العمل  اأو 

والعمل باحلد الأدنى الالزم لتقدمي اخلدمات 

للمواطنن.

م��ن موظفن  ال��ط��ل��ب  اأن����ه مت  اإىل  واأ����ش���ار 

العمل  اجن���از  على  لقدرتهم  بعد  ع��ن  العمل 

امل��ط��ل��وب م��ن��ه��م م���ن م��ن��ازل��ه��م، وه����م ف��ئ��ات: 

كاحلوامل، وكبار ال�شن، واملر�شى، والقاطنن 

يف بوؤر �شاخنة.

ال��دك��ت��ور  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

بالزام  املوؤ�ش�شات  كافة  على  عمم  ال��رزاز  عمر 

اأم��ان  تطبيق  بتحميل  وامل��راج��ع��ن  املوظفن 

لت�شهيل عمل فرق التق�شي الوبائي واللتزام 

باأمر الدفاع رقم 11.

الرقابة  اأوعز لدوائر  الرزاز  اأن  و�شدد على 

الداخلية مراقبة تنفيذ التعاميم واأمر الدفاع 

رق���م 11، م���وؤك���دا ال��ت��ع��ام��ل ب��ك��ل ح���زم و���ش��دة 

�شالمة  تعر�س  ممار�شة  اأي  مع  تهاون  ودون 

وعدم  اله��م��ال  طريق  عن  للخطر  املواطنن 

اللتزام باأمر الدفاع.

القطاع  ملوظفي  احلكومة  ر�شالة  اأن  واأك��د 

ال��ع��ام ب��اأن الل��ت��زام يف ه��ذه ال��ظ��روف احلالية 

واجب وطني واأولوية.

االنباط - عمان

تتزايد فيه ح��الت ال�شابة  ال��ذي  الوقت  يف 

وو�شط  �شحاب،  مدينة  وع��زل  ك��ورون��ا  بفريو�س 

قبل  م���ن  م��ت��ب��اي��ن��ة  وت�����ش��ري��ح��ات  “�شبابية” 
الطالب  ع��ودة  الية  ح��ول  حكومين  م�شوؤولن 

ان تعلن  امل���ق���رر  م���ن  ل��ل��م��دار���س واجل���ام���ع���ات، 

احلكومة عن تفا�شيل دوام املدار�س واجلامعات 

اليوم الثالثاء.

 ووفق الناطق العالمي با�شم وزارة الرتبية 

وال��ت��ع��ل��ي��م ع��ب��دال��غ��ف��ور ال���ق���رع���ان، ي��ع��ل��ن وزي���ر 

الرتبية والتعليم اليوم الثالثاء تي�شري النعيمي 

ا���ش��ت��ع��دادات  ل��ل��م��دار���س، واآخ���ر  ال��ع��ودة  ترتيبات 

الوزارة لذلك.

ك��م��ا ي��ع��ل��ن وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث 

العودة  اأ�ش�س  اي�شا  ت��وق،  ال��دي��ن  حم��ي  العلمي 

للجامعات، وذلك خالل ايجاز �شحفي يعقد يف 

رئا�شة الوزراء.

ياأتي ذلك فيما اعلن عن ت�شجيل  30 ا�شابة 

وحالتي  حملية   28 منها  ب�”كورونا”  ج��دي��دة 

كان  ول�”�شتيني”  عام”،   100 “ مل�شنة  وف���اة، 

يتلقى العالج مب�شت�شفى الأمري حمزة، واخ�شع 

للحجر  مثنى غرايبة  الرقمي   القت�شاد  وزي��ر 

ال��ذي  ال��ع��راق��ي  ن��ظ��ريه  ا�شتقباله  ب��ع��د  امل��ن��زيل 

كانت نتيجة فح�شه اإيجابية، وقرر وزير ال�شحة 

التابعة  امل�شت�شفيات  يف  للمر�شى  الزيارات  منع 

للوزارة نظرا للظروف ال�شحية الراهنة.

الناطق  العالم  ل�شوؤون  الدولة  وزير  واعلن 

فك  ال��ي��وم  �شيتم  اأن���ه  احل��ك��وم��ة  با�شم  الر�شمي 

ع����زل ل�����واء ال���رم���ث���ا، و���ش��ي��ت��م مت���دي���د ���ش��اع��ات 

للمن�شاآت  م�شاء   10 م��ن  لتبداأ  التجول  حظر 

التجارية، و11 م�شاء للمواطنن. كما اأعلن عن 

التعليمية  امل��راك��ز  واغ���الق  �شحاب  مدينة  ع��زل 

وامل�شاجد فيها.

وق���ال وزي���ر ال��دول��ة ل�����ش��وؤون رئ��ا���ش��ة ال���وزراء 

امل��رج��ع املخت�س يف  اإن��ه مت منح  ال���داوود  �شامي 

الوزارا والدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية لتحديد 

ال��ع��م��ل اجل���زئ���ي، اأو ال��ع��م��ل ب��ال��ت��ن��اوب، ك��م��ا مت 

وفر�شت  بعد،  عن  العمل  موظفن  من  الطلب 

احل���ك���وم���ة ع��ل��ى ال��ع��ام��ل��ن مب��ن�����ش��ات ال��ق��ط��اع 

اخلا�س تنزيل تطبيق “امان”.

�شحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  جابر  الدكتور  وب��ن 

ال���وزراء  رئا�شة  دار  يف  اخلمي�س  ام�س  م�شرتك 

لقادمن من  على حالتن  ت��وزع��ت  احل���الت  اأن 

املتحدة  وال��ولي��ات  ال�شعودية  من  اململكة  خ��ارج 

املحلية على  الإ�شابات  الأمريكية، فيما توزعت 

النحو الآتي: 20 اإ�شابة يف العا�شمة ملخالطن، 

ال�شتق�شاء  يتم  امل�شدر  جمهولة  اإ���ش��اب��ات  و5 

اأن  اإىل  ال���زرق���اء، م�����ش��ريا  ع��ن��ه��ا، و3 ح���الت يف 

 7 اجلمعة  ي��وم  منذ  املحلية  الإ�شابات  جمموع 

�شجلت  فيما  اإ�شابة   320 بلغ  اليوم  وحتى  اآب 

296حالة.  العالج  حتت  وبقي  �شفاء  15حالة 
من  تبلغ  ل�شيدة  اإحداهما  وف��اة  حالتا  و�شجلت 

العمر 99عاما، ورجل من جن�شية عربية و�شل 

بطائرة خا�شة بحالة �شيئة، م�شريا اىل اأن فرق 

7468 فح�شا لي�شل  اليوم  اأجرت  ال�شتق�شاء 

اجلائحة  ب��دء  منذ  الإج��م��ايل  الفحو�شات  ع��دد 

اإىل 752568.

ال�شتق�شاء  ف��رق  ان  ج��اب��ر  ال��دك��ت��ور  واك���د 

املطلوب  اجلهد  ا�شعاف  بثالثة  تقوم  الوبائي 

املخالطن،  ومتابعة  العينات  ونقل  التنقل  يف 

الفرق  بها  تقوم  التي  اجل��ب��ارة  اجل��ه��ود  مثمنا 

على  ي��ت��ن��اوب��ون  وال��ذي��ن  الطبية  وامل��خ��ت��رات 

24 ���ش��اع��ة ي��وم��ي��ا. ويف رد ع��ل��ى ���ش��وؤال  م����دار 

وم�شاركة  الم��ارات��ي  اللقاح  ح��ول  ال�شحفين 

متطوعن من الردن يف جتربته، اكد الدكتور 

جابر ان الردن ي�شارك المارات علميا ب� 500 

متطوع �شمن املرحلة الثالثة، ويقوم عدد من 

خراء الوبئة الأردنين بتقييم اللقاح ومدى 

تاأثريه. واأ�شار وزير ال�شحة اىل ان الردن وقع 

م��ع جم��م��وع��ة ���ش��رك��ات ب��ري��ط��ان��ي��ة وام��ريك��ي��ة 

و���ش��ل��ت ل��ل��م��راح��ل امل��ت��ق��دم��ة يف ان��ت��اج ال��ل��ق��اح، 

بالإ�شافة اىل التوا�شل مع احلكومة الرو�شية 

الرو�شي.  اللقاح  ح��ول  كافية  معلومات  واخ��ذ 

املعتمدة  الج�����راءات  ان  ب��ن ج��اب��ر  ذل���ك،  اىل 

لفتح املطار جاهزة بانتظار قرار على م�شتوى 

ال��دول  تقييم  اعتماد  اأن  اىل  م�شريا  ال��دول��ة، 

ح�شب اللوان الخ�شر وال�شفر والحمر يتم 

الوبائي  الو�شع  ح�شب  ا�شبوعن  كل  حتديثه 

يف تلك الدول. واأو�شح الوزير ان احلديث عن 

مرحلة معينة من مراحل الفريو�س غري مهم، 

فاملهم هو جوهر الجراءات املتبعة يف حماربة 

ال��ف��ريو���س، م�����ش��ريا اىل ان اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة 

والتزام الكثري من املواطنن عمل على ت�شطيح 

للحالة  الو�شول  امكانية  مع  الوبائي  املنحنى 

امل�شفوفة  يخ�س  وف��ي��م��ا  جم����ددا.  ال�����ش��ف��ري��ة 

ق���ال وزي����ر ال�����ش��ح��ة، ان احل��ك��وم��ة جت��اوزت��ه��ا 

وت��ن��ظ��ر اىل م�����ش��ل��ح��ة امل���واط���ن الق��ت�����ش��ادي��ة 

والجتماعية مع احلر�س على �شحة و�شالمة 

اىل  املواطنن  جابر  الدكتور  ودع��ا  املواطنن. 

المتناع عن امل�شاركة يف التجمعات واملنا�شبات 

والحتفالت التي تخالف التعليمات، واللتزام 

الكمامات  وارت��داء  اجل�شدي  بالتباعد  تطبيق 

اأم���ان  وا���ش��ت��خ��دام امل��ع��ق��م��ات، وحت��م��ي��ل تطبيق 

ح�شر  يف  الوبائي  التق�شي  فرق  ي�شاعد  ال��ذي 

املخالطن.

 وزير العمل: إلزام جميع العاملين في القطاع الخاص بتحميل تطبيق امان

العضايلة: ال قرار بالحظر الشامل بعد .. وعزل سحاب بدءا من اليوم    

الداوود: التعامل بحزم وشدة مع أي ممارسات تعرض المواطنين للخطر

 »كورونا« يتمدد.. وفاتان و28 اصابة محلية وعزل سحاب

االعالن عن اسس العودة للمدارس والجامعات اليوم
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حتى ال�سعادة يف زمن جائحة كورونا نحتاجها جميعاً؛ فالنا�س جميعاً 

القلب  تريح  ال�سعادة  ن  �أل الو�سائل،  ب�ستى  �سعداء  يكونوا  ن  �أل ي�سعون 

الب�سر ورمب��ا  بني  وال�����س��ع��ادة ط��م��وح  ح��ول��ن��ا،  م��ن  وت��ري��ح  النف�س  وت��ري��ح 

ن�سان نف�سه؛  يكون هذا الطموح قريب املنال األو بعيد لكنه يعتمد على ا�إل

من  نف�سه  ا�إلن�سان  يحدده  لل�سعادة  باروميرتي  مقيا�س  هنالك  ولذلك 

حيث املعايري وموؤ�سرات ا�ألداء وغري ذلك:

فالبع�س  خ��ر،  �آل اإلن�سان  من  يختلف  ال�سعادة  مقيا�س  األو  باروميرت   .1

يرونها  وغريهم  باملال  يرونها  واآلخ���رون  النف�سي  م��ن  ب��ا�أل ال�سعادة  ي��رى 

األو  امل��ادي��ة  ا�أله����داف  بع�س  بتحقيق  ي��راه��ا  والبع�س  العائلي،  بالر�سى 

املعنوية؛ وهكذا.

ولو  حتى  كلياً  خرين  ا�آل من  للإلن�سان  تتحقق  األن  ميكن   � ال�سعادة   .2

ن�سان لنف�سه؛ وبالتايل هي  �ساعدونا بذلك، لكنها وازع داخلي يحققه ا�إل

عبارة عن موؤ�سر ر�سا بداخل كل اإلن�سان.

لي�ست  نها  �أل للإلن�سان  الداخلية  والقناعة  بالر�سا  تكون  ال�سعادة   .3

نظرة مادية فح�سب؛ ودرجة الر�سا تختلف من اإلن�سان �آلخر.

الطاقة  ومنحهم  لهم  العطاء  روح��ي��ة  خ��لل  م��ن  خ��ري��ن  ا�آل اإل�سعاد   .4

ال�سعادة؛  األن���واع  األرق��ى  ه��ي  النا�س  م��ن  املحتاجني  وخ�سو�ساً  يجابية  ا�إل

فال�سعادة بالعطاء واإل�سعاد ا�آلخرين � با�ألخذ واإل�سعاد النف�س وحدها.

لتحقيق  روح���اين  ووازع  اإلمي���ان  دون  تتحقق  األن  لل�سعادة  ميكن   �  .5

من النف�سي؛ فال�سعادة روحانية واإلطارها ُخلقي وقيمي واإلمياين. ا�أل

األو  حتققها  �ساحلة  زوج��ة  فرمبا  مطلقة،  ولي�ست  ن�سبية  ال�سعادة   .6

�سديق ودود األو ولد بار، األو حتقيق لنتيجة ك�سهادة علمية األو ح�سول على 

طالب  األو  فقري  األو  م�سكني  األو  حم��روم  اإل�سعاد  األو  امل��ال،  من  مطلوب  مبلغ 

حمتاج متميز؛ وهكذا.

7. هنالك �سعادة موؤقتة واألخرى دائمة، فاملوؤقتة تكون حلدث او منا�سبة 

و�ستان  مي��ان؛  وا�إل والر�سا  بالقناعة  اإل�  تتحقق   � الدائمة  ال�سعادة  لكن 

بني النوعني من ال�سعادة.

8. ال�سعادة األحياناً �سعور ناجت عن قناعة ور�سا واإلميان بالقدر املحتوم، 

األ�سعد  ونكون  نف�سياتنا  على  لتنعك�س  ال�سعادة  باأل�سباب  ا�ألخ��ذ  فمطلوب 

النا�س.

من  تختلف  وموؤ�سراتها  ومقايي�سها  ن�سنعها  نحن  ال�سعادة  ب�سراحة: 

األو بعده، وهي ُحّب اهلل تعاىل والقرب  خر �سواء يف زمن كورونا  اإلن�سان �آل

الر�سا  وال�����س��ع��ادة فيها  وال��وال��دي��ن،  ور���س��ا اهلل  وع��ف��وه ورح��م��ت��ه،  م��ن��ه 

والقناعة الداخلية لكل اإلن�سان بالرغم من األن عنا�سرها كثرية ومتباينة.

�سباح ال�سعادة بل حدود

د.محمد طالب عبيدات

باروميتر السعادة في 
زمن كورونا

الثالثاء   25/ 8 / 2020 

االنباط-عمان

األع��ل��ن��ت ال��ه��ي��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��لن��ت��خ��اب 

ع��ن ام��اك��ن م���راك���ز  ا�ق�����رتاع امل��وؤه��ل��ة 

ل��ل���س��خ��ا���س ذوي ا�ع��اق��ة  وامل��ع��ت��م��دة 

ع��ل��ى  م���وزع���ة  م���رك���زا   )23( وع����دده����ا 

الدوائر ا�نتخابية مبعدل مركز واحد 

ا�ستعدادات  �سوء  يف  وذل��ك  دائ��رة،  لكل 

النيابية  ا�ن��ت��خ��اب��ات  �إلج����راء  ال��ه��ي��ئ��ة 

واملقرر  ع�سر  التا�سع  للمجل�س  العامة 

اجراوؤها بتاريخ 2020/11/10.

للنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  وت��دع��وا 

دائرة  ا��سخا�س ذوي ا�عاقة ملراجعة 

ا�ح����وال امل��دن��ي��ة واجل�����وازات وت��ق��دمي 

جداول  �سمن  ا�سمائهم  �دراج  طلبات 

لهم،  املخ�س�سة  امل��راك��ز  يف  ال��ن��اخ��ب��ني  

وذل�����ك وف���ق���اً ل��ل��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

اخلا�سة باإلعداد جداول الناخبني.

وك���ان���ت ال��ه��ي��ئ��ة ق���د وق���ع���ت  م��ذك��رة 

ت���ع���اون م�����س��رتك م���ع املجل�س  ت��ف��اه��م  

ا�على حلقوق ا��سخا�س ذوي ا�عاقة  

ب��ه��دف ت��و���س��ي��ع ق��اع��دة م�����س��ارك��ت��ه��م  يف 

ال��ع��م��ل��ي��ة ا�ن��ت��خ��اب��ي��ة واع��ت��م��اد م��راك��ز 

ا��سخا�س  لتمكني  من��وذج��ي��ة  اق���رتاع 

ذوي ا�ع���اق���ة م��ن مم��ار���س��ة ح��ق��ه��م يف 

امكانية  م��ت��ط��ل��ب��ات  وت��وف��ري  ا�ق�����رتاع 

الو�سول اىل عدد من  مراكز ا�قرتاع 

املوزعة على الدوائر ا�نتخابية

االنباط- رائد طبي�شات 

ق����ال م��ن��ت�����س��ر ح���ج���ازي رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة 

النزهه ع�سو جمل�س حملي  ملنطقة  املحلية 

ب���ل���دي���ة ارب������د ال����ك����رى ان ت���ق���دمي اف�����س��ل 

والهدف  الهاج�س  هو  للمواطنني  اخلدمات 

ال����ذي ن�����س��ع��ى ال��ي��ه دائ���م���اً وان ب��ل��دي��ة ارب��د 

ال��ك��رى ت��ع��م��ل وف���ق ق��درات��ه��ا ع��ل��ى تقدمي 

ج��م��ل��ة م���ن امل�������س���اري���ع احل���ي���وي���ة ال���ت���ي م��ن 

املقدمة  اخلدمات  مب�ستوى  ا�ألرتقاء  �ساألنها 

على  البلدي  بالعمل  والنهو�س  للمواطنني 

اكمل وجه . 

الكرى  ارب��د  بلدية  ان  حجازي  واأل�ساف 

كبري  لعدد  ا�سفلتية  خلطات  بعمل  با�سرت 

ال��ن��زه��ه ح��ي��ث �سيتم  ����س���وارع م��ن��ط��ق��ة  م���ن 

املعروف  الثاين  اهلل  عبد  امللك  �سارع  تعبيد 

ب�سارع احل�سن �سابقاً من ا�سارة الق�سبنجي 

تبلغ  اجمالية  ومب�ساحة  امللكية  ا���س��ارة  اىل 

ت��ع��ب��ي��ده م���ن خ��لل  ال����ف م2 و���س��ي��ك��ون   50

ي���وؤث���ر على  ب��ح��ي��ث �  اج����زاء  ت��ق�����س��ي��م��ه اىل 

احلركة التجارية يف هذا ال�سارع احليوي . 

ال��ت��ع��ب��ي��د  واألك�������د ح����ج����ازي ان م�������س���اري���ع 

النزهه  منطقة  يف  ا�أل���س��ف��ل��ت��ي��ة  واخل��ل��ط��ات 

�سابقاً(  )ب��غ��داد  ح�سني  امللك  �سارع  �ستطال 

ال�����س��ارع  ه���ذا  بتعبيد  امل��ب��ا���س��رة  �سيتم  ح��ي��ث 

خ���لل ع���دة اي���ام ومب�����س��اح��ة اج��م��ال��ي��ة تبلغ 

���س��ارع  ت��ك��م��ل��ة  اىل  ب���ا�إل����س���اف���ة  م2  ال����ف   50

البنية  اعمال  من  ا�إلنتهاء  بعد  التل  احمد 

اجمالية  ومب�ساحة  ال�����س��ارع  ل��ه��ذا  التحتية 

العديد  لتعبيد  با�إل�سافة  م2  ال��ف   10 تبلغ 

من ال�سوارع الفرعية يف منطقة النزهه . 

ت��ن��ف��ي��ذ  ان�����ه مت  اىل  ح����ج����ازي  واأل������س�����اف 

ال���ع���دي���د م����ن م�������س���اري���ع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 

ل�سوارع املنطقة من خلل مديرية التنفيذ 

الهند�سية  ا�أل���س��غ��ال  وم��دي��ري��ة  وال�����س��ي��ان��ة 

ومب�ساحة  ج��دي��دة  ف��ت��وح��ات  عمل  مت  حيث 

1410م2  مب�����س��اح��ة  ف��ر���س��ي��ات  وع��م��ل  960م2 

1383م2  وع��م��ل ���س��ب��ه خ��ر���س��ان��ي��ة مب�����س��اح��ة 

وع��م��ل  272م  مب�����س��اح��ة  ع����ب����ارات  وان�������س���اء 

عدا  دينار  ال��ف   50 بقيمة  ا�سفلتية  خلطات 

امللك  �سارع  لتعبيد  املخ�س�س  العطاء  قيمة 

و�سارع  التل  احمد  و���س��ارع  ال��ث��اين  اهلل  عبد 

بغداد وعمل اطاريف بقيمة 46الف دينار . 

الكرى قد  اربد  بلدية  ان  واألكد حجازي 

اربد املركزي  قامت بتاألهيل جممع �سفريات 

وال���ذي  ال��ن��زه��ه  ارا���س��ي منطقة  ال��واق��ع يف 

ي��رب��ط حم��اف��ظ��ة ارب����د ب��ج��م��ي��ع امل��ح��اف��ظ��ات 

والذي �قى  امل�سروع احليوي  وا�أللوية هذا 

ا�ستح�سان ور�سى املواطنني نظراً للخدمات 

ورواد  ل��زوار  املجمع  يقدمها  التي  الكبرية 

با�إل�سافة  العريق  التاريخ  ذات  اربد  مدينة 

البلدية بتاألهيل دوار اجلمل  اىل قيام كوادر 

والذي عمل على تخفيف ا�ألزمة املرورية يف 

تلك املنطقة . 

م��ن��ط��ق��ة  يف  ي���وج���د  ان����ه  ح���ج���ازي  وزاد   

ال���ن���زه���ه ح��دي��ق��ت��ني ه���م���ا ح���دي���ق���ة ا�ألم����ري 

را����س���د وح���دي���ق���ة ال������ورود ح��ي��ث مت ت��األه��ي��ل 

امامي للحديقة   �سور  الورود وعمل  حديقة 

يعتران  احلديقتني  ه��ات��ان  ان  اىل  م�سرياً 

م���ن احل���دائ���ق ال��ت��ي ي��رت��اده��ا ال��ع��دي��د من 

امل��واط��ن��ني وت�����س��ه��د اك��ت��ظ��اظ ك��ون��ه��ا تعتر 

متنف�س �إلهايل املنطقة يق�سون فيها اوقات 

فراغهم . 

واأل�ساف حجازي اىل ان م�ستوى النظافة 

جيد  النزهه  منطقة  ح��دود  �سمن  والبيئة 

عامل   42 املنطقة  تظيف  ع��ل��ى  ي��ق��وم  ح��ي��ث 

ي��ع��ت��ر ك��ب��ري ملنطقة  ال��ع��دد �  وط���ن وه���ذا 

ت�����س��ه��د اك���ت���ظ���اظ ����س���ك���اين وف���ي���ه���ا ال��ع��دي��د 

م���ن امل���ح���لت ال���ت���ج���اري���ة وي���وج���د ف��ي��ه��ا 3 

م�ست�سفيات  و4  )م����و�ت(  جت��اري��ة  م��راك��ز 

خ��ا���س��ة وج��ام��ع��ة ال���ريم���وك وك��ل��ي��ة ت��اب��ع��ة 

جل���ام���ع���ة ال���ب���ل���ق���اء وف���ي���ه���ا اي�������س���اً م��ع��ظ��م 

ام��ام  جعلنا  ا�ألم��ر  وه��ذا  الر�سمية  ال��دوائ��ر 

يف  وخا�سة  امل��واط��ن��ني  خلدمة  كبري  حت��دي 

نعمل  وال��ب��ي��ئ��ة مم��ا جعلنا  ال��ن��ظ��اف��ة  جم��ال 

ب��ج��د واخ��ل���س خل��دم��ة امل��واط��ن��ني وادام���ة 

ال��ن��ظ��اف��ة وال��ب��ي��ئ��ة يف ���س��وارع امل��ن��ط��ق��ة ك��ون 

البيئة النظيفة حق لكل مواطن وم�سوؤولية 

جماعية تتطلب ت�سافر جهود كافة اجلهات 

الر�سمية وال�سعبية على حد �سواء . 

اللجان  اع�����س��اء  ان  اىل  ح��ج��ازي  واأل����س���ار 

امل��ح��ل��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ال���ن���زه���ه ي��ع��م��ل��ون مع 

الواحد خلدمة  الفريق  اللجنة بروح  رئي�س 

ن�سعى  الذي  ا�أل�سيل  الهدف  املواطنني وهو 

النزهه  منطقة  ان  اىل  م�����س��رياً  دائ��م��اً  ال��ي��ه 

تعتر بلدية بحد ذاتها اذ ي�ستطيع املواطن 

امل��ن��ط��ق��ة  ان ي��ن��ج��ز م��ع��ام��ل��ت��ه م����ن خ�����لل 

ب�سهولة وي�سر دون تعقيد . 

التي  امل�ساكل  اه��م  اىل  ح��ج��ازي  وت��ط��رق 

واملتمثلة  املنطقة  يف  ال�����س��ك��ان  منها  ي��ع��اين 

با�ألزدحامات املرورية م�سرياً اىل ان احللول 

م�سروع  يف  ا�إل���س��راع  يف  تكمن  امل�سكله  لهذه 

ن��ف��ق الثقافة  امل��دي��ن��ة وع��م��ل  ت��ط��وي��ر و���س��ط 

املوافقة عليها  ا�سارة بردى والذي مت  ونفق 

�سابقاً ور�سد خم�س�سات اللزمة لتنفيذها 

ت��ن��ف��ي��ذه  ال��ث��ق��اف��ة ويف ح����ال مت  ن��ف��ق  ك����ون 

وا�إلزدح��ام��ات  ا�إلرب��اك��ات  منع  على  �سيعمل 

املرورية يف تلك املنطقة كونه يعتر مدخل 

اربد الرئي�سي و�سريانها الناب�س . 

م��ن ج��ه��ة اخ����رى ق��ال��ت م��دي��رة منطقة 

ال���ن���زه���ه امل��ه��ن��د���س��ة ان��ت�����س��ار ق��وا���س��م��ه ان 

بلغت   2019 ع����ام  يف  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ح�����س��ي��لت 

400الف دينار با�إل�سافة اىل ان هناك اعداد 

ك��ب��رية م��ن ���س��ك��ان امل��ن��ط��ق��ة ي��ق��وم��ون بدفع 

مركز  يف  مالية  ذمم  من  عليهم  يرتتب  ما 

البلدية وانه مت ا�سدار 2424 خمطط موقع 

وا�سدار  ا�سغال  اذن   769 وا���س��دار  وتر�سيم 

القرارات  بلغ عدد  بناء يف حني  104 رخ�سة 

 240 ا�ألداري��ة  القرارات  وع��دد   1543 املحلية 

قرار . 

ترخي�س  مت  ان���ه  ق��وا���س��م��ه  واأل���س��اف��ت 

ب��ع�����س ا�ألب���ن���ي���ة ال���ق���دمي���ة ع����ن ط��ري��ق 

ال��ك��روك��ي��ات ومب�����س��اح��ات ���س��غ��رية ج��دا 

�ألن  ال�سورة اجلوية نظراً  اثباتات  وبعد 

للو�سع  منا  و�سعورا  ا�ألبنية قدمية  هذه 

ا�ألقت�سادي للمواطن حيث ان تراخي�س 

�إلي�سال  ملحة  �سرورة  تعد  ا�ألبنية  هذه 

اخلدمات لهم من مياه وكهرباء وهاتف 

 .

ملنطقة  املحلية  اللجنة  رئي�س  وق���دم 

لرئي�س  ال�سكر  املنطقة  ومديرة  النزهه 

امل��ه��ن��د���س ح�سني  ال���ك���رى  ب��ل��دي��ة ارب����د 

امل�ستمر  ودعمه  اهتمامه  على  هاين  بني 

ملنطقة النزهه ولدائرة العلقات العامة 

وامل�ستمر  ال��دوؤوب  عملها  على  وا�إلع��لم 

يف ت�سليط ال�سوء على اجنازات الدوائر 

وتوا�سلهم  للبلدية  ال��ت��اب��ع��ة  وامل��ن��اط��ق 

حل  على  والعمل  املواطنني  مع  امل�ستمر 

امل�ساكل التي تواجههم .

االنباط-عمان

املرحلة  بتنفيذ  وال����ري  امل��ي��اه  وزارة  ب����داألت 

ال��ث��ال��ث��ة م���ن م�����س��روع خ��ف�����س ف��اق��د امل���ي���اه يف 

اململكة، بقيمة 20 مليون دو�ر، بال�سراكة مع 

الوكالة ا�مريكية للتنمية الدولية.

وا�سارت الوزارة يف بيان ام�س ا�ثنني، اىل األن 

ا��سرتاتيجية  امل�ساريع  حزمة  �سمن  امل�سروع 

امل��ائ��ي يف خمتلف  ال��ت��زوي��د  ال��ه��ام��ة لتح�سني 

مناطق اململكة، وياألتي بال�سراكة بني القطاعني 

اخلا�س والعام، بهدف تقليل الفاقد من �سبكات 

املياه اىل 30 باملئة، على امل�ستوى الوطني بحلول 

ا�متار  مليني  توفري  يعني  ما   ،2025 العام 

املكعبة من مياه ال�سرب ا��سافية للمواطنني.

وق��ال وزي��ر املياه وال��ري املهند�س رائ��د األبو 

ال�سعود، اإلن املرحلة الثالثة من امل�سروع، تهدف 

للحفاظ على موارد املياه وحتقيق ا��ستدامة 

امل��ال��ي��ة وا�داري������ة واإلدام�����ة ك��اف��ة م��راف��ق امل��ي��اه 

مائية،  وم�����س��ادر  �سخ  �سبكات وحم��ط��ات  م��ن 

الذي  العاملية  للم�ستويات  الفاقد  يخف�س  ما 

�سينعك�س على حت�سني التزويد املائي وخف�س 

كلف الطاقة وال�سيانة وزيادة حجم ا�يرادات 

مع اإلدامة األعمار ال�سبكات، �سمن برنامج وطني 

تنفذه الوزارة بال�سراكة مع الوكالة ا�مريكية 

بقيمة اإلجمالية ت�سل اىل 152 مليون دو�ر.

وب����ني األن ال�������وزارة وم����ن خ����لل ال�����س��راك��ة 

التنمية  ا�مريكية  الوكالة  ا�م��د مع  طويلة 

الدولية، بداألت بتنفيذ برنامج خف�س الفاقد، 

على م�ستوى اململكة منذ العام احلايل وحتى 

العام 2026، من خلل البدء بتنفيذ املرحلتني 

ا�وىل والثانية التي �ستخدم األكرث من 200 األلف 

م�سرتك يف حمافظات عمان والزرقاء وماألدبا، 

و���س��رك��ة م��ي��اه ال���ريم���وك خل��دم��ة حمافظات 

ال�سمال ا�ربعة، ويت�سمن تركيب عدادات ذكية 

واألجهزة ك�سف الت�سرب وتاألهيل ال�سبكات.

وا�ساف اإلن املرحلة الثالثة املبنية على جناح 

تو�سيع  �ست�سمل  وال��ث��ان��ي��ة،  ا�وىل  املرحلتني 

خدمات هذا الرنامج لتغطية مناطق جديدة 

وخ���دم���ة 3 م���لي���ني م���واط���ن يف حم��اف��ظ��ات 

ال�سلط،  وال��ب��ل��ق��اء  ذي��ب��ان  وم���األدب���ا/  الطفيلة 

الفحي�س، وماح�س وبع�س مناطق العا�سمة، 

اإل�سافة اىل مناطق يف حمافظات ال�سمال للحد 

من فاقد املياه فيها.

ويهدف امل�سروع األي�سا �إلن�ساء واإلعادة هيكلة 

ومعاجلة  ال�����س��غ��وط��ات  واإلدارة  امل��ي��اه  �سبكات 

لينعك�س  �سريع،  ب�سكل  وا�سلحها  الت�سربات 

ولرتكيب  وكمياتها،  ال�سرب  مياه  ج��ودة  على 

ميكن  التي  الذكية  والتحكم  القيا�س  األنظمة 

اإلدارتها عن بعد لت�سغيل مرافق املياه، ما يح�سن 

على  ا�ع��ب��اء  ويخفف  الت�سغيلية  الكفاءة  من 

ا�ي���رادات،  زي��ادة يف  واملوظفني مع  املواطنني 

ورفع ا�سرتداد الكلفة.

وم��ن املتوقع حتقيق وف��ر مائي يزيد على 

�سيكفي  امل��ي��اه،  م��ن  مكعب  م��رت  مليون   15،5

حاجة نحو 425 األلف مواطن �سنويا.

من جانبها األكدت الوكالة ا�ألمريكية للتنمية 

ال���دول���ي���ة،يف ب��ي��ان، جت��دي��د ���س��راك��ت��ه��ا طويلة 

ا�ألم��د مع احلكومة ا�ألردنية من خلل وزارة 

املتمثل  املن�سود  الهدف  لتحقيق  وال��ري،  املياه 

ال��ذي يعود �سببه  امل��ي��اه،  يف تقليل الفاقد من 

لت�سرب املياه من ال�سبكات وا��ستخدامات غري 

امل�سروعة واخللل يف ق��راءة ال��ع��دادات، وت��وؤدي 

هذه اخل�سائر اإلىل اإلحل��اق األعباء مالية �سخمة 

على احلكومة ا�ألردنية.

االنباط-عمان

ق��ال وزي���ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون ا�إلع���لم 

اإلن نتائج فح�س  الع�سايلة  األجمد عودة 

�سهاب  اركان  العراقي  ا�ت�سا�ت  وزير 

ال�����س��ي��ب��اين ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا وال��ت��ي 

األجريت له يف ا�ألردن اإليجابية، ما تطلب 

بها  املعمول  الطبية  ا�إلج���راءات  تنفيذ 

خ��لل  ا�ألردن  ���س��ي��ف  ل�����س��ح��ة  ح��م��اي��ة 

عمل  زي���ارة  �سمن  اململكة  يف  ت��واج��ده 

ر�سمية.

ال�سيباين  الوزير  األن  الع�سايلة  واألكد 

حم���ط ت��رح��ي��ب ورع����اي����ة واه���ت���م���ام يف 

تلقي  يف  احل���ري���ة  ك��ام��ل  ول����ه  ا�ألردن، 

ل��ل��ع��راق  ال���ع���ودة  األو  امل��م��ل��ك��ة  ال��ع��لج يف 

ال�سقيق.

وك���ان ال�����س��ي��ب��اين ق��د و���س��ل ل���لألردن 

واألج��ري  ر�سمية،  زي��ارة  يف  اجلمعة  ي��وم 

ل���ه ف��ح�����س ك����ورون����ا ���س��م��ن اإلج�������راءات 

ال����روت����وك����ول ال�������س���ح���ي امل���ع���م���ول ب��ه 

الر�سمية. للوفود 

واألو�سح الع�سايلة األن وزير ا�قت�ساد 

ال���رق���م���ي وال�����ري�����ادة امل���ه���ن���د����س م��ث��ن��ى 

يف  ال�سيباين  ن��ظ��ريه  ا�ستقبل  غ��راي��ب��ة 

ملتزما  للمملكة،  و�سوله  ل��دى  املطار 

ويلتزم  وال��وق��اي��ة،  التباعد  ب���اإلج���راءات 

املنزيل  الغرايبة حاليا باحلجر  الوزير 

وبالعمل من املنزل كاإلجراء احرتازي

االنباط-عمان

 األع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة احل�����س��ني ال��ت��ق��ن��ّي��ة، اح���دى 

ا�ثنني، عن  ام�س  العهد،  مبادرات موؤ�س�سة ويل 

فتح باب الت�سجيل ملنحة عبداهلل الثاين للتعليم 

بن  احل�سني  ا�ألم���ري  �سمو  األطلقها  ال��ت��ي  التقني 

عبداهلل الثاين؛ ويل العهد يف �سهر كانون الثاين 

املا�سي مبنا�سبة عيد ميلد جللة امللك.

50 مقعدا درا�سيا  املنحة تخ�سي�س  وتت�سّمن 

للطلبة من جميع حمافظات اململكة بالت�ساوي يف 

تخ�س�سي علم احلا�سوب واملعلومات احلا�سوبية يف 

جامعة احل�سني التقنّية.

وقال نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون ا�ألكادميية 

الدكتور اإل�سماعيل احلنطي خلل موؤمتر �سحفي 

الدرا�سية  ال��ر���س��وم  ك��ام��ل  تغّطي  امل��ن��ح  اإلن  ام�����س، 

للدرجة التقنية يف األول ثلث �سنوات من املرحلة 

اللغة  كتب  ثمن  وكذلك  اجلامعة،  يف  الدرا�سية 

ا�إلجنليزية با�إل�سافة اإلىل جهاز حا�سوب ُي�سرف 

ل��ل��ط��ال��ب ب��ع��د ق��ب��ول��ه يف اجل��ام��ع��ة. وا����س���اف األن 

هدفها  ك��ان  �إلن�سائها  ا�ول  اليوم  منذ  اجلامعة 

تقدمي منوذج خمتلف للتعليم التقني؛ لذلك جاء 

التعليمية  ال��رام��ج  جميع  تطوير  على  الرتكيز 

القطاع  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة  اجل��ام��ع��ة  تقدمها  ال��ت��ي 

الدرا�سة  الطلبة خلل  اخلا�س من اجل متكني 

املهارات  املبا�سر على  التخرج من ا�ط��لع  وعند 

معيار  األن  احلنطي  وب��ني  العمل.  ل�سوق  املطلوبة 

املتقدمني  معد�ت  �ألعلى  وفقاً  �سيكون  القبول 

للمنحة يف كل حمافظة �سريطة األ� يكون املتقدم 

قد تخرج من األية جامعة األو كلية األخرى األو ما زال 

على مقاعد الدرا�سة اجلامعية.

درا�ستها  املطلوب  ال�ساعات  ع��دد  األن  واأل���س��اف 

والنجاح فيها للتخرج باألي من هذين التخ�س�سني، 

تبلغ 105 �ساعات معتمدة، وي�سرتط للمتقدم األن 

 22 القبول عن  األردنيا و� يزيد عمره عند  يكون 

الثانوية  باملئة يف   60 معّدله عن  يقل  واأل�  عاما، 

ما  األو  ال�سناعي  األو  العلمي  بالتخ�س�س  العامة 

كلية  واألك��د عميد  العلمية.  ال�سهادات  يعادله من 

احلا�سوب واملعلوماتية الدكتور لطفي ال�سريف، األن 

اجلامعة تركز على املهارات املطلوبة لدخول �سوق 

العمل وهم على مقاعد الدرا�سة من خلل القيام 

بجميع األ�سكال الرجميات املطلوبة، با�إل�سافة اإلىل 

الدرا�سة  امل�ساريع خلل فرتة  املبني على  التعلم 

مبا ي�ساعد الطالب على اإلن�ساء حمفظة م�ساريع 

ي�ستعني بها عند التقدم للوظيفة. ودعت مديرة 

دائرة القبول والت�سجيل يف اجلامعة هل العا�س، 

التقدم  الطلبة �إلن�ساء ح�سابات خا�سة بهم عند 

بطلب ا�لتحاق للجامعة، م�سرية اإلىل األن التقّدم 

للمنحة �سينتهي ي��وم ا�ثنني يف 31 اآلب اجل��اري، 

و�سيكون اإللكرتونيا من خلل تعبئة منوذج موجود 

www.htu.edu.jo/( على موقع اجلامعة

املتقدم  اجتياز  وي�سرتط   ،)scholarships
�متحان القبول الذي �ستعقده اجلامعة �حقا.

وعر�ست الطالبة يف علم احلا�سوب باجلامعة 

اوائ��ل  م��ن  غ��زال  والطالب م�سعب  زينة عمرية 

جناحهما  لق�س�س  ال��ع��ام  لهذا  العامة  الثانوية 

ومتيزهما والفر�س املمتازة التي تتيحها اجلامعة 

واط��ل��ع  و�سقلها.  التقنية  م��ه��ارات��ه��م��ا  لتطوير 

ا�إلعلميون خلل جولة بعد املوؤمتر ال�سحفي، 

ع��ل��ى خم��ت��رات وم�����س��اغ��ل اجل��ام��ع��ة، وا�ستمعوا 

اإلىل �سرح من ا�ألكادمييني وا�إلداري��ني عن طبيعة 

وال��رام��ج  اجلامعة  يف  والتخ�س�سات  التدري�س 

وال�سهادات واملنح ا�ألخرى املقدمة.

 االعالن عن أماكن مراكز 
االقتراع المؤهلة لذوي االعاقة

حجازي :خدمة المواطن الهدف الذي نسعى اليه دائمًا

 بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من خفض فاقد المياه 

 فتح باب التسجيل لمنحة عبداهلل الثاني للتعليم التقني

العضايلة: غرايبة بالحجر المنزلي والشيباني محط ترحيب 
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والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  اأعلنت 

قرر  ال��ع��ايل  التعليم  جمل�س  ب��اأن   العلمي 

 8  /  12 ب��ت��اري��خ   ،)21( رق��م  جل�سته  يف 

العايل  التعليم  وزي���ر  برئا�سة   2020  /

التعليم  جمل�س  رئي�س  العلمي  وال��ب��ح��ث 

املوافقة  الدين توق  الدكتور حمي  العايل 

ع��ل��ى اإق������رار م�����س��روع ال��ت��ط��ور ال��وظ��ي��ف��ي 

)التج�سري  والتقنية  املهنية  امل�����س��ارات  يف 

على  املهنية(  ال�سهادات  ومنح  والنفاذية 

واملاج�ستري  البكالوريو�س  درج��ة  م�ستوى 

برناجماً  واعتباره  املهني  امل�سار  يف  املهني 

وطنياً.

وق��ال��ت ال����وزارة اأن ه��ذا امل�����س��روع ال��ذي 

التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  ب���ه  ت��ق��دم��ت 

ال�سامية،  امللكية  للتطلعات  حتقيقاً  ياأتي 

وا����س���ت���ج���اب���ًة ل�����أه����داف اال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

2016-( الب�سرية  امل���وارد  تنمية  خلطة 

طموحة  خطة  يعترب  اأن��ه  كما   ،)2025
ال��ت��ع��ل��ي��م  ت���ط���وي���ر  اإىل  ت���ه���دف  ون���وع���ي���ة 

ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��درج��ة 

خمرجاته  وجت��وي��د  املتو�سطة،  اجلامعية 

العمل  �سوق  ملتطلبات  م�ئمتها  وحتقيق 

امل��ح��ل��ي واالإق��ل��ي��م��ي وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 

والتقنيني  والفنيني  امل��اه��رة  العمالة  م��ن 

يف ال��ت��خ�����س�����س��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة وع���ل���ى اأع��ل��ى 

عمل  فر�س  وخلق  املهنية،  من  امل�ستويات 

ج��دي��دة ع��ن ط��ري��ق ت��اأه��ي��ل ال�����س��ب��اب ملهن 

الناحية  م��ن  رغباتهم  وتلبية  امل�ستقبل، 

���س��ه��ادات  ع��ل��ى  ب��احل�����س��ول  ال�سيكولوجية 

مكافئة لنظرائهم يف امل�سارات االأكادميية، 

م�سكلة  معاجلة  يف  امل�ساهمة  اإىل  اإ���س��اف��ًة 

التنمية  يف  امل�ساهمة  وب��ال��ت��ايل  ال��ب��ط��ال��ة، 

االإط��ار  تفعيل  على  والعمل  االقت�سادية، 

ال��وط��ن��ي ل��ل��م��وؤه���ت م���ن خ����ل ت��وط��ني 

املهنية  وال�سهادات  العلمية  الدرجات  كافة 

يف امل�ستويات التي تنا�سبها.

واأكدت اأنه يتوقع لهذا امل�سروع اأن يفتح 

االآفاق لطلبة وخريجي الكليات اجلامعية 

امل��ت��و���س��ط��ة وامل�����دار������س امل��ه��ن��ي��ة وم���راك���ز 

ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي ل���ل��ت��ح��اق ب��اجل��ام��ع��ات 

التقنية يف امل�سار املهني، واأن ي�ساهم ب�سكل 

ب��ربام��ج  امللتحقني  اأع����داد  زي����ادة  ك��ب��ري يف 

نتيجة  والتقني  املهني  والتدريب  التعليم 

التعليمية  امل�������س���ارات  ه���ذه  ع��ل��ى  ل���إب��ق��اء 

والنفاذية  التج�سري  خ���ل  م��ن  مفتوحة 

االأف��ق��ي��ة وال��ع��م��ودي��ة يف ب��رام��ج م��ت��ط��ورة 

ومرنة تعد اخلريجني ل�سوق العمل ومهن 

امل�ستقبل وتعرف باخلربات العملية.

درا�سة  بعد  جاء  امل�سروع   هذا  واأ�سافت 

م��ع��م��ق��ة ل���ل���ن���م���اذج ال���ع���امل���ي���ة  )االأمل����ان����ي����ة، 

وال���ف���رن�������س���ي���ة، وال�����ك�����وري�����ة، وال���ك���ن���دي���ة، 

والفنلندية  وال�سنغافورية،  والنم�ساوية، 

وغريها(، مع تطوير ما يلزم  مبا يتنا�سب 

مع االحتياجات املحلية يف االأردن.

االلتحاق  اآلية  التالية  وتبني اخلطوات 

املهنية من  ال�سهادات  اأعلى  للح�سول على 

الكليات واجلامعات التقنية:

االأك��ادمي��ي  )امل�سار  الثانوية  طلبة   .1
امل�����س��ارات  يف  االل��ت��ح��اق  وامل��ه��ن��ي( ميكنهم 

االأكادميية واملهنية يف اجلامعات والكليات 

�سروط  حققوا  اإذا  املتو�سطة؛  اجلامعية 

القبول بها ح�سب قرارات جمل�س التعليم 

العايل.

بالكليات  الطالب  التحق  ح��ال  يف   .2
املتو�سطة للح�سول على الدرجة اجلامعية 

املتو�سطة وحقق النجاح فيها، فيمكن له:

)اأ( االنخراط يف �سوق العمل. 

امل�����س��ار   / ب��اجل��ام��ع��ات  االل���ت���ح���اق  )ب( 

االأك���ادمي���ي ع���ن ط��ري��ق ال��ت��ج�����س��ري �سمن 

جمل�س  قبل  من  واملحددة   ،5% ال�  ن�سبة 

التعليم العايل .

)ج( كما ميكن له وح�سب هذا النموذج، 

االل���ت���ح���اق ب��امل�����س��ار امل��ه��ن��ي يف اجل��ام��ع��ات 

ال��ت��ق��ن��ي��ة ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ال��ب��ك��ال��وري��و���س 

املهنية .

معدالتهم  توؤهلهم  ال  ال��ذي��ن  )اأ(   .3
امل�سار  االلتحاق يف  الثانوية من  �سهادة  يف 

االأكادميي وكافة الطلبة خريجي املدار�س 

ل�سروط  املحققني  وغ��ري  املهنية  الثانوية 

اجلامعية  والكليات  باجلامعات  االلتحاق 

واجلامعية املتو�سطة ميكن لهم االلتحاق 

للح�سول  املتو�سطة  اجلامعية  بالكليات 

االلتحاق  اأو  الفني،  ال��دب��ل��وم  �سهادة  على 

ب�سوق العمل مبا�سرة.

)ب( خريجي موؤ�س�سات التدريب املهني 

وامللتحقني بها بعد ال�سف التا�سع، ميكنهم 

االلتحاق ب�سوق العمل.

البندين  فئة  كافة اخلريجني من  )ج( 

وب��ع��د  اأع������ه،   )3( ال��ب��ن��د  يف  )ب(  و  )اأ( 

تخ�س�سهم  جم���ال  يف  للعمل  م��زاول��ت��ه��م 

وبعد  �سنوات،   )4-5( من  ت��راوح  لفرة 

ميكنهم  التاأهيلي،  ل�متحان  اجتيازهم 

)حت�سريية(  تاأ�سي�سية  ب�سنة  االل��ت��ح��اق 

يف اجل����ام����ع����ات ال���ت���ق���ن���ي���ة، مت��ك��ن��ه��م م��ن 

زمنية من  للدرا�سة لفرة  فيها  االلتحاق 

احل�����س��ول على  ت��وؤه��ل��ه��م  ���س��ن��وات   )2-3(

البكالوريو�س املهنية. 

بامل�سار  امللتحقني  للطلبة  ميكن   .4
االأك���ادمي���ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ب��ك��ال��وري��و���س 

املهني  امل�����س��ار  اإىل  االن��ت��ق��ال  االأك���ادمي���ي���ة 

للح�سول على �سهادة البكالوريو�س املهني 

يف اأي �سنة من �سنوات الدرا�سة، وفق اأ�س�س 

وتعتمدها  الغاية،  لهذه  اجلامعات  تقرها 

ال��ع��ايل  التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  اع��ت��م��اد  هيئة 

و�سمان جودتها.

البكالوريو�س  على  احلا�سلني  )اأ(   .5
امل��ه��ن��ي��ة وب���ع���د االل���ت���ح���اق ب�����س��وق ال��ع��م��ل 

5-3 ����س���ن���وات وب��ع��د  ل���ف���رة زم��ن��ي��ة م���ن 

امل��ط��ل��وب��ة، ميكنهم  امل����ه����ارات  اك��ت�����س��اب��ه��م 

ال��ت��ق��دم ل��ل��ج��ام��ع��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ل��ل��ح�����س��ول 

ع��ل��ى امل��اج�����س��ت��ري امل��ه��ن��ي��ة، وف����ق ���س��واب��ط 

واعتمادها  املجل�س  قبل  من  اإق��راره��ا  يتم 

التعليم  موؤ�س�سات  اعتماد  هيئة  قبل  م��ن 

العايل.

ع��ل��ى  ل���ل���ح���ا����س���ل���ني  مي����ك����ن  )ب(     

ال��ب��ك��ال��وري��و���س )اأك���ادمي���ي(  االل��ت��ح��اق يف 

برنامج املاج�ستري املهني مبا�سرة؛ �سريطة 

حتقيق املهارات املهنية املطلوبة.

6. )اأ( احلا�سلني على املاج�ستري املهني 
وبعد االلتحاق ب�سوق العمل وملدة بني )-4

باجلامعات  االلتحاق  ميكنهم  �سنوات   )5
التقنية للح�سول على الدكتوراه املهنية.

   )ب( ميكن للحا�سلني على املاج�ستري 

)االأك������ادمي������ي( م���ن االل���ت���ح���اق ب��ربن��ام��ج 

على  للح�سول  مبا�سرة  املهنية  الدكتوراه 

الدكتوراه املهنية. 

)ال��ب��ك��ال��وري��و���س  ال�����س��ه��ادات  ك��اف��ة   .7
ت��ع��ادل  املهنية  وال���دك���ت���وراه(  وامل��اج�����س��ت��ري 

ال������درج������ات ال���ع���ل���م���ي���ة ال���ب���ك���ال���وري���و����س، 

وامل��اج�����س��ت��ري، وال���دك���ت���وراه ع��ل��ى ال��ت��وايل، 

م���ن ح��ي��ث ت��وط��ي��ن��ه��ا يف االإط������ار ال��وط��ن��ي 

للموؤه�ت، واملعتمد لدى هيئة االعتماد.

املاج�ستري  على  للحا�سلني  ي�سمح   .8
والدكتوراه املهنية يف التدري�س باجلامعات 

امل�سارات  ذات  املتو�سطة  والكليات  التقنية 

)Professional Track( املهنية

  التعليم العالي: مشروع »البلقاء التطبيقية« يأتي تحقيقًا للتطلعات الملكية السامية

الطراونة: األردن سيبقى مساندًا للشعب الفلسطيني 

 فلكي: ظهور نجم سهيل يبشر بانكسار حر الصيف وسقوط األمطار

 خالل مباحثات مع السفير اإلندونيسي 

 الخدمة المدنية: ورشة تدريبية لفريق مشروع تخطيط التعاقب الوظيفي

االنباط-عمان

املهند�س  ال��ن��واب  جمل�س  رئ��ي�����س  ب��ح��ث   

االإندوني�سي  ال�سفري  مع  الطراونة  عاطف 

الع�قات  راحميانتو،  اآن���دي  اململكة  ل��دى 

واآليات  البلدين،  بني  امل�سركة  الربملانية 

تعزيز التعاون الثنائي يف املجاالت كافة.

واأك�����د ال���ط���راون���ة خ�����ل ال���ل���ق���اء ال���ذي 

جرى يف دار جمل�س النواب، ام�س االثنني، 

ع���م���ق ال���ع����ق���ات ال���ت���ي ت���رب���ط ال��ب��ل��دي��ن، 

واأه���م���ي���ة ال��ت��ن�����س��ي��ق امل�����س��ت��م��ر ب��خ��ا���س��ة يف 

ال�ساأن الربملاين، حيث املواقف بني برملايّن 

الق�سايا  م��ن  العديد  يف  تتطابق  البلدين 

االإقليمية.

وث��م��ن ال��ط��راون��ة امل��وق��ف االإن��دون��ي�����س��ي 

ال���راف�������س مل��خ��ط��ط ال�������س���م االإ����س���رائ���ي���ل���ي 

االأردن،  وغ��ور  الغربية  ال�سفة  يف  الأرا����سٍ 

م�سانداً  الدوام  على  بقي  االأردن  اأن  موؤكداً 

التاريخية  وحقوقه  الفل�سطيني  لل�سعب 

ونيل  امل�ستقلة  الدولة  اإقامة  يف  وامل�سروعة 

ك��ام��ل ح��ق��وق��ه ع��ل��ى ت���راب���ه ال��وط��ن��ي وف��ق 

ال�سرعية الدولية. قرارات 

م��ن ج��ه��ت��ه، اأك���د ال�����س��ف��ري االإن��دون��ي�����س��ي 

ال�����س��اع��ي  االأردين  ل���ل���دور  ب������ده  ت��ق��دي��ر 

املنطقة،  يف  وال�����س���م  اال���س��ت��ق��رار  لتحقيق 

اأع���ب���اء  حت��م��ل  يف  االأردين  ال������دور  م��ث��م��ن��اً 

املتعاقبة. اللجوء  موجات 

وج�����دد ت���اأك���ي���د ب������ده ع��ل��ى دع����م احل��ق 

امل�ستقلة  ال���دول���ة  اإق���ام���ة  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

ورف�������س خم��ط��ط��ات ال�����س��م االإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

م�سرياً اإىل اأن املوقف االأردين واالإندوني�سي 

متطابق وداعم حلقوق ال�سعب الفل�سطيني 

الدولتني كخيار �سامن الأمن  املوؤمن بحل 

املنطقة. وا�ستقرار 

االنباط-عمان

ع��م��اد جم��اه��د،  االأردين  ال��ف��ل��ك��ي  ق���ال   

فجر  ظهر  “�سهيل”،  بنجم  يعرف  ما  اإن 

يب�سر  ما  اململكة،  �سماء  يف  االثنني،  ام�س 

باقراب انك�سار حر ال�سيف وقرب �سقوط 

ب�سببها  تت�سكل  ق��د  ال��ت��ي  اأي���ل���ول  اأم���ط���ار 

من  خمتلفة  مناطق  يف  اجل��ارف��ة  ال�سيول 

اجلزيرة العربية اإىل جانب ب�د ال�سام.

النجم  ه���ذا  اأن ظ��ه��ور   ، واأك����د جم��اه��د 

ت��ق��ري��ب��ا م���ن ك���ل ع���ام،  اآب   24 ي���وم  ف��ج��ر 

الف�سول،  تغري  على  وع�مة  توقيتا  يعد 

ب���دي����  ك������ان  ظ�����ه�����وره  اأن  اإىل  م�������س���ريا 

للح�سابات الفلكية احلالية لتحديد موعد 

وبني  االأم��ط��ار.  و�سقوط  الف�سول  دخ��ول 

حرارة  حدة  تنك�سر   ،“ “�سهيل  ببزوغ  اأن��ه 

باالعتدال  اجلو  ويبداأ  تدريجياً،  ال�سيف 

52 ي��وم��ا ي��دخ��ل ح�ساب  ب���  ل��ي��ً�، وب��ع��ده 

فيها  جاء  اإذا  يوما،   52 وهي  “الو�سم” 
املطر فاإنه يكون نافعاً للرب والبحر، حيث 

تنبت  ال  النباتات،  من  كثرية  اأن���واع  تنبت 

” اأو  “الكماأ اإال يف مثل هذا الوقت، ومنها 

ينق�سم  �سهيل  جنم  اأن  واأو�سح  “الفقع”. 
ومدتها  “بالطرفة”  تبداأ  م��ن��ازل،   4 اإىل 

الليل  يف  لطيفاً  اجلو  وي�سبح  يوماً،   13
م��ع ب��ق��اء احل����رارة يف ���س��اع��ات ال��ن��ه��ار، ثم 

اأول  وه��ي  ي��وم��اً   13 ومت��ت��د  “اجلبهة” 
ويتح�سن  الليل  “اخلريف” وي��ربد  جن��وم 

وه��ي  “الزيرة”  ت��ل��ي��ه��ا  ن����ه����اراً،  ال��ط��ق�����س 

 13 ومدتها  االأ�سد  براأ�س  املحيط  ال�سعر 

درجة  اإىل  الليل  برودة  تزداد  وفيها  يوماً، 

ثم  ال�سماء،  اأدمي  حتت  النوم  بعدم  ين�سح 

“�سهيل”  جن��وم  اآخ���ر  وه��ي  “ال�سرفة” 
13 يوماً و�سميت بذلك الن�سراف  ومتتد 

احلر عند طلوعها.

الف�ساء  وك��ال��ة  اأن  اإىل  جم��اه��د  ول��ف��ت 

�سهيل  على  اعتمدت  “نا�سا”  االأم��ريك��ي��ة 

للمركبات  الف�سائية  امل�حة  كمرجعية يف 

ال����ت����ي خ����رج����ت م�����ن ح��������دود امل���ج���م���وع���ة 

ال�����س��م�����س��ي��ة ب����اجت����اه ال���ف�������س���اء امل����ج����ري، 

ا�سم  اأط��ل��ق  ال��ف��ل��ك احل��دي��ث  اأن  م��و���س��ح��ا 

وهو غري جنم  باهت  جنم  “�سهيل” على 
تاريخيا. العرب  عرفته  “�سهيل” الذي 

ال���ذي  “�سهيل”  جن���م  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

اأط��ل��ق��ت ع��ل��ي��ه ال���ع���رب يف اجل��اه��ل��ي��ة ع��دة 

النبيل،  المع،  و�سيم،  ال��وزن،  مثل:  اأ�سماء 

وحيدا  يظهر  اليماين”  “�سهيل  و  املجيد 

وبلون اأبي�س خملوط باالأحمر مت�ألئ يف 

يظهر  التي  النجوم  كاأملع  اجلنوبي  االأف��ق 

يف االأف����ق اجل��ن��وب��ي ال�����س��رق��ي ق��ب��ل ���س��روق 

كل  م��ن  ال��ف��رة  ه���ذه  يف  ب��ق��ل��ي��ل،  ال�سم�س 

عام.

االنباط-عمان

 اف��ت��ت��ح��ت اأم�����ني ع����ام دي������وان اخل��دم��ة 

املعهد  يف  االأح���د،  البلبي�سي  ب��دري��ة  املدنية 

تدريبية  ع��م��ل  ور���س��ة  االأردين،  الق�سائي 

التعاقب  تخطيط  مل�سروع  الوطني  للفريق 

الوظيفي.

االثنني،  ام�س  بيان  البلبي�سي يف  وقالت 

اإن ديوان اخلدمة ي�سعى �سمن توجه وروؤية 

الوظيفة  تطوير  على  للركيز  وا���س��ح��ة، 

وامل���وظ���ف ال���ع���ام، وت��ع��زي��ز ق����درة احل��ك��وم��ة 

املتوفرة  الب�سرية  ال��ك��ف��اي��ات  تطوير  على 

لديها وحتفيزها وادارتها كاأ�سول ت�ستخدم 

اال�سراتيجية  احلكومة  اه���داف  لتحقيق 

واالرتقاء باأدائها.

ي��ق��وم  اخل����دم����ة  دي��������وان  اإن  وا�����س����اف����ت 

ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق امل�����س��ت��م��ر م���ع ال�������س���رك���اء على 

وادارة  تخطيط  وادوات  منهجيات  تطوير 

امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ك��ف��اي��ات، 

الدوائر  قبل  من  تنفيذها  ومتابعة  ودع��م 

عملية  اأن  البلبي�سي  وبينت  وامل��وؤ���س�����س��ات. 

اع����داد خ��ط��ط ال��ت��ع��اق��ب ال��وظ��ي��ف��ي، تعترب 

احدى ادوات تخطيط املوارد الب�سرية التي 

اال�ستعداد  من  واملوؤ�س�سات  ال��دوائ��ر  متكن 

اال���س��ت��ب��اق��ي ل��ت��ه��ي��ئ��ة ال�����س��ف ال���ث���اين من 

امل��وظ��ف��ني امل��ح��ت��م��ل��ني الإ���س��غ��ال ال��وظ��ائ��ف 

احل��ي��وي��ة واحل���رج���ة يف ال���دائ���رة، وال��ع��م��ل 

ع��ل��ى ت��ط��وي��ره��م وت���زوي���ده���م ب��ال��ك��ف��اي��ات 

هذه  ا���س��غ��ال  م��ن  متكنهم  ال��ت��ي  الوظيفية 

الوظائف م�ستقب�، مبا ي�سمن ا�ستمرارية 

الدائرة يف تقدمي خدماتها بنف�س امل�ستوى 

ب��اأي  تاأثرها  وع��دم  والفاعلية  الكفاءة  م��ن 

تغيريات تطراأ على املوارد الب�سرية نتيجة 

واأ���س��ارت  امل��وؤق��ت��ة.  او  ال��دائ��م��ة  ل�نفكاكات 

ال��وظ��ي��ف��ي،  ل��ل��ت��ع��اق��ب  خ��ط��ة  ب��ن��اء  اأن  اإىل 

لدى  واالل��ت��زام  ال��والء  تعزيز  �سيعمل على 

امل��وظ��ف��ني م��ن خ���ل اإت��اح��ة ال��ف��ر���س لهم 

ل���رت��ق��اء وظ��ي��ف��ًي��ا داخ����ل ال����دائ����رة، وف��ًق��ا 

ملعايري ال�سفافية وتكافوؤ الفر�س، ما يوؤدي 

اىل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال���ك���ف���اءات واخل����ربات 

املتخ�س�سة من املوارد الب�سرية التي متثل 

القيمة امل�سافة للجهاز احلكومي.

ت�����س��ه��م بنقل  ال��ع��م��ل��ي��ة  وق���ال���ت ان ه���ذه 

امل���ع���ارف واخل�����ربات ب���ني امل��وظ��ف��ني بكافة 

م�ستوياتهم، وتعزيز بيئة التعلم يف الدائرة، 

التدريبية  اجلوانب  يف  اال�ستثمار  وتوجيه 

والتطويرية مبا يخدم اجلهود يف �سد فجوة 

ال��ك��ف��اي��ات امل��ط��ل��وب��ة م��ن امل���وظ���ف، ا���س��اف��ة 

وال��وق��ت  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ك��ال��ي��ف  تخفي�س  اىل 

ب�سورة  البديل  املوظف  اإح���ل  خ���ل  من 

مبا�سرة حال �سغور الوظيفة احليوية دون 

احلاجة للجوء ال�سراتيجيات اال�ستقطاب 

واالخ��ت��ي��ار اخل���ارج���ي، م��ا ي�سمن م��رون��ة 

�سغور  عند  والرقيات  العمليات  و�س�مة 

الوظائف احليوية.

الور�سة تعد احدى  اإن  البلبي�سي  وقالت 

االن�سطة �سمن خطة الديوان لدعم تنفيذ 

خ��ط��ط ال��ت��ع��اق��ب ال��وظ��ي��ف��ي يف ال���دوائ���ر 

وامل��وؤ���س�����س��ات، وت��ط��ب��ي��ق ال��دل��ي��ل االر����س���ادي 

من  امل��ق��ر  ال��وظ��ي��ف��ي  ال��ت��ع��اق��ب  لتخطيط 

ان  م�����س��رية اىل  امل��دن��ي��ة،  جمل�س اخل��دم��ة 

اع��داد  مل�سروع  وطنيا  فريقا  �سكل  ال��دي��وان 

خ��ط��ط ال��ت��ع��اق��ب ال��وظ��ي��ف��ي م��ن ع���دد من 

العاملني يف وحدات  العام  القطاع  موظفي 

املوارد الب�سرية.

تاأهيل  اىل  ي�سعى  الديوان  اأن  واو�سحت 

تنفيذيا  ذراع��ا  لي�سبحوا  الفريق،  اع�ساء 

للديوان وامل�ساعدة يف تقدمي الدعم الفني 

ال�سليم  التطبيق  يف  وامل��وؤ���س�����س��ات  ل��ل��دوائ��ر 

من  وذل�����ك  ال��وظ��ي��ف��ي،  ال��ت��ع��اق��ب  الأدوات 

واملعلومات  ونقل اخلربات  تدريبهم  خ�ل 

امل��ت��خ�����س�����س��ة ل���ه���م يف جم������ال ال���ت���ع���اق���ب 

املعارف  الوظيفي، ومتكينهم لتطبيق هذه 

باعتبارهم  املدنية  دوائر اخلدمة  عملًيا يف 

خرباء وم�ست�سارين يف هذا املجال.

وت�����س��ت��م��ر ور����س���ة ال��ع��م��ل خ��م�����س��ة اأي�����ام، 

وت��ت�����س��م��ن ع�����دة حم������اور م���ن���ه���ا، ت��و���س��ي��ح 

اإدارة  ووظ����ائ����ف  ال��ت��ع��اق��ب  ب���ني  ال���ع����ق���ة 

الكفايات وحتديد  الب�سرية، مفهوم  امل��وارد 

التدريب  دليل  و���س��رح  احل��رج��ة،  الكفايات 

امل��ب��ن��ي ع��ل��ى ال���ك���ف���اي���ات، وحت���دي���د ف��ج��وة 

الكفايات واإعداد خطط التطوير الفردية، 

وخطة  التعاقب  خلطط  والتقييم  املتابعة 

االت�������س���ال وال���ت���وا����س���ل، وم��ن��ه��ج��ي��ة اإع����داد 

ومعايري حتديد  الوظيفي،  التعاقب  خطة 

ال���وظ���ائ���ف احل���ي���وي���ة، واخ���ت���ي���ار امل��وظ��ف��ني 

التقييم، وتطبيقات عملية  واأدوات  البدالء 

خلطة التعاقب الوظيفي، وحتديد االأدوار 

الوطني،  الفريق  عمل  خلطة  وامل�سوؤوليات 

واالطار  منهم،  املطلوبة  املخرجات  حتديد 

ال���زم���ن���ي وت����وزي����ع ال����ف����رق ع���ل���ى ال����دوائ����ر 

واملوؤ�س�سات.

 التربية تستفتي الطلبة حول 
موعد عقد الدورة التكميلية

االنباط-عمان

 اأعلنت وزارة الربية التعليم ام�س االثنني، 

االمتحان  عقد  مل��وع��د  مقرحات  ث���ث��ة  ع��ن 

التكميلي ل�سهادة الدر�سة الثانوية العامة.

بيان �سحفي خا�سية  ال����وزارة يف  وات��اح��ت 

الت�سويت على هذه املقرحات من قبل الطلبة 

الثانية  ال�ساعة  وحتى  ام�س  ي��وم  من  اعتبارا 

ال�ساد�س  املقبل  ع�سرة من م�ساء يوم االربعاء 

والع�سرين من ال�سهر احلايل.

على  الث�ثة  امل��ق��رح��ات  ال����وزارة  ون�سرت 

موقعها االإلكروين 

)www.moe.gov.jo (، موؤكدة انه 

�سيتم بعد انتهاء مدة الت�سويت اعتماد املقرح 

الذي حقق اعلى ن�سبة ت�سويت.

االخ�����ت������ف يف  اأن  ال�����������وزارة  واو�����س����ح����ت 

املقرحات الث�ثة، يكمن يف موعد بدء عقد 

االمتحان، واملتوقع بح�سب املتقرح ان يبداأ يف 

االول من �سهر ت�سرين االأول، او التا�سع ع�سر 

من �سهر ت�سرين الثاين او احلادي والث�ثني 

من �سهر كانون االأول من العام احلايل.

مت االإع�ن من قبل  وزارة البيئة انتهاء املرحلة االأوىل من خطتها الوطنية للتوعية البيئية، 

التي بداأت مراحلها التنفيذية يف 20 كانون الثاين املا�سي.

و�سرح وزير البيئة  ووزير الزراعة املكلف الدكتور �سالح اخلراب�سة ، اإن وزارة البيئة واجلهات 

الر�سمية ذات االخت�سا�س وال�سركاء كافة، كان لهم الدور الكبري والفاعل يف تنفيذ العديد من 

حماور اخلطة الوطنية للتوعية البيئية التي اأطلقتها الوزارة، لتاأكيد دورها الرقابي واالإ�سرايف 

والتوعوي يف جمال حماية البيئة.

ومن هذا املنرب االإع�مي احتدث عن دور )وزارة البيئة( والتي تعترب من ال��وزارات الهامة 

والتقدير  االح��رام  قبعة  اأرف��ع  وهنا   ، كورنا  والتوعية حول فريو�س   ، الوقاية  ت�ساهم يف  التي 

للجهود اجلبارة التي يقوم بها وزير البيئة ووزير الزراعة املكلف الدكتور �سالح اخلراب�سة.

اأن تكون الغاية والروؤية وا�سحة، وقد جاء يف اخلطة ح�سب  ولكن من املهم وال�سروري جداً 

فئات  من  املواطنني  ل��دى  البيئي  والتثقيف  الوعي  درج��ة  رف��ع  اإىل  تهدف  اإنها  معاليه  ت�سريح 

املجتمع كافة !! ولكن الواقع يقول عك�س ذلك فقد عاد فريو�س كورونا ليخرق حدود االأردن 

م�سج� اإ�سابات جديدة بعد ما يزيد عن ال�سهرين من االقراب من �سفر حاالت وهذا نتيجة 

 57 اأن  اأ�سارت احلكومة اإىل  اال�ستهتار وعدم التقيد ب�سروط ال�س�مة من بع�س املواطنني، كما 

اأن  باملئة يعتقدون   8 ه��وؤالء  االأردنيني لديهم �سكوك ب�سحة وجود وباء كورونا، ومن  باملئة من 

الوباء اأكذوبة اأو موؤامرة !!

تنفيذ  م�سوؤولية  يف  امل��دين  املجتمع  وهيئات  واجلمعيات  الوطنية  املوؤ�س�سات  م�ساركة  وح��ول 

اأن�سطة اخلطة.. ل�أ�سف العمل الزال متوا�سع ودون امل�ستوى املطلوب .. اأعتقد اأن ن�سبة كبرية 

من املواطنني بحاجة اىل ال�سعور بتحقيق اأهداف هذه امل�ساركة . وكان لزاماً على بع�س املديريات 

علمية  اأ�س�س  على  ت�ساركية  اأ�ساليب  واإح���داث  تكوين  مرجعية  جهة  ب�سفتهم  البيئية  وزارة  يف 

مدرو�سة مبنية على التجربة.

البيئة  جت��اه  وال��ق��وان��ني،  والتعليمات  وامل��ب��ادرات  االأن�سطة  ن�سر  يف  اخلطة  تبنته  م��ا  وح��ول 

 .. له  الت�سدي  وكيفية  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  انت�سار  ظل  يف  وحتديدا  املختلفة،  وعنا�سرها 

يجب ان نعلم ان التوعية البيئية لي�ست جمااًل ل�جتهادات، ورغم ذلك فاإن اأكرث املمار�سني لها 

املمار�سات  لهذه  كان  وقد  معطياتنا،  مع  تتوافق  ال  قد  جت��ارب  ونا�سخي  جمتهدين  بني  خليط 

الكثري من ال�سلبيات التي حتولت باملعنى احلقيقي من التوعية اىل الرويج ال�سلبي يف حاالت 

كثرية، وال تكاد تخلو حملة بيئية غري مدرو�سة من العودة بكوارث �سحية وبيئية، خ�سو�ساً اإذا 

املتحم�سني ممن ال  اأو من   ، الكافية  العملية  الفعليون ال ميتلكون اخلربة  القائمون عليها  كان 

ي�ستطيعون قراءة الواقع ودرا�سة احلملة مبا ي�سمن جناحها وحتقيق اأهدافها.

يبقى ال�سوؤال.. هل اإجناز وزارة بحجم وزارة البيئة للوقوف اأمام اأنت�سار جائحة كورونا  يقا�س 

من خ�ل اإط�ق حملة توزيع االكيا�س ال�سفراء اخلا�سة بجمع القفازات والكمامات امل�ستخدمة 

من اأماكن الت�سوق والتخل�س منها بطريقة اآمنة؟! علينا اأن نفرق بني مفهوم االإجناز واملهام التي 

تقع على م�سوؤوليتنا ويجب علينا تنفيذها .

االح��ت��ي��اج��ات  راع���ت  حم����ورا،   31 ع��ل��ى  ا�ستملت  البيئية  للتوعية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��ط��ة  واخ����رياً 

وامل�سوؤوليات، �سمن اإطار زمني ي�سمن ا�ستدامتها، للو�سول اإىل خمرجات وطنية تكون االأمنوذج 

مديري  دور  ه��و  اي��ن  نت�ساءل  وهنا  م�ستدامة..  بيئية  تنمية  نحو  م�ستقبلية  وب��رام��ج  خلطط 

املديريات البيئية يف املحافظات ؟! اين هو دور اأق�سام التوعية البيئية ؟! هل توجد خطط وبرامج 

البيئية  اجلمعيات  دور  اأي��ن  ؟!   اتباعها  يجب  التي  واالإج����راءات  باخلطوات  وتثقيفية  توعوية 

املنت�سرة يف خمتلف اأنحاء اململكة ؟ اأين .. واأين .. واأين ؟؟

�سالح  الدكتور  املكلف  الزراعة  ووزي��ر  البيئة  وزي��ر  م�سوؤوليات  االن  اأ�سبحت   .. النداء  نكرر 

اخلراب�سة كبريه جدا، والتعامل مع املوقف مبهنية عالية وطلب االإ�سناد وح�سب االخت�سا�س من 

كوادر وزارة البيئة واجلهات الوطنية املختلفة اأ�سبح مطلوب وب�سكل عاجل جداً..!!

سامر نايف عبد الدايم

الخطة الوطنية للتوعية البيئية 
.. )أي كالم( !!

الثالثاء   25/ 8 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

ال�سناعية  امل��دن  �سركة  ع��ام  م��دي��ر  ���س��رح 

االردن���ي���ة ع��م��ر ج��وي��ع��د ام�������س  االث���ن���ن، ان 

ع��ام  ب�����س��ك��ل  االردن  االإ���س��ت��ث��م��اري��ة يف  ال��ب��ي��ئ��ة 

خا�س  ب�سكل  االردن��ي��ة  ال�سناعية  امل��دن  ويف 

امل�ستثمرين  ثقة  ك�سب  على  ق��درت��ه��ا  اأث��ب��ت��ت 

ال�������س���ن���اع���ي���ن م����ن خم���ت���ل���ف اجل���ن�������س���ي���ات يف 

خم���ت���ل���ف ال�����ظ�����روف واالأوق������������ات وحت����دي����دا 

خ������ال ف������رتة ج���ائ���ح���ة ك������اورون������ا ان���ع���ك���ا����س���ا 

ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة واالإج������راءات 

على  للت�سهيل  والهادفة  الناجعة  احلكومية 

املزيد  ت��ق��دمي  ع��ر  ال�سناعين  امل�ستثمرين 

ملمار�سة  امل�سجعة  واحل��واف��ز  الت�سهيات  من 

ن�����س��اط��ه��م ال�����س��ن��اع��ي��ة داخ�����ل اروق������ة امل����دن 

ال�سناعية.

واأ�����س����اد ج���وي���ع���د خ����ال ت���وق���ي���ع ات��ف��اق��ي��ة 

ال�سناعية  ماأدبا  مدينة  يف  ال�سابع  االإ�ستثمار 

املتخ�س�سة  ال�����س��رك��ات  اح���دى  م��ع  االث���ن���ن، 

الوطنية  ب��ال�����س��ن��اع��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  ب��ال�����س��ن��اع��ات 

وق����درت����ه����ا ع���ل���ى امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ���س��ا���س��ل 

مبينا  واخل��ارج��ي،  املحلي  لل�سوقن  التوريد 

ان ه���ذا االإ���س��ت��ث��م��ار ي��ع��د ال�����س��اب��ع يف م��دي��ن��ة 

االإجناز  وترية  تت�سارع  التي  ال�سناعية  مادبا 

خال  الإفتتاحها  متهيدا  االأوىل  مرحلتها  يف 

الت�سنيع  ع��ج��ل��ة  وم��ب��ا���س��رة  امل��ق��ب��ل��ة  ال���ف���رتة 

. فيها

وا����س���اف ج��وي��ع��د ان االإ���س��ت��ث��م��ار اجل��دي��د 

10 م��اي��ن دي��ن��ار وي��ق��ع  ال���ذي ي��ق��در ب��ك��ل��ف��ة 

مدينة  ارا�سي  �سمن  دومن   14 م�ساحة  على 

م����ادب����ا ال�����س��ن��اع��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��ت��ر م����ن امل����دن 

 200 ال�����س��ن��اع��ي��ة اجل����دي����دة ���س��ي��وف��ر ق���راب���ة 

خمتلف  يف  االأردين  ل��ل�����س��ب��اب  ع��م��ل  ف��ر���س��ة 

�سيتخ�س�س  انه  م�سيفا  والتخ�س�سات،  املهن 

املح�سرة اجلافة �سمن قطاع  االأغذية  بانتاج 

املدينة. يف  الغذائية  ال�سناعات 

واخ��ت��ت��م ج��وي��ع��د ان م��دي��ن��ة م��ادب��ا حتظى 

ب��اه��ت��م��ام م��ن��ق��ط��ع ال��ن��ظ��ري م��ن ق��ب��ل ال��ع��دي��د 

فيها،  باالإ�ستثمار  الراغبن  امل�ستثمرين  من 

االردنية  ال�سناعية  امل��دن  �سركة  تلقت  حيث 

ل��غ��اي��ة ال��ي��وم ال��ع��دي��د م��ن ط��ل��ب��ات االإه��ت��م��ام 

وت�سم  متابعتها،  وي��ج��ري  فيها  باالإ�ستثمار 

ب�����س��ن��اع��ة  م��ت��خ�����س�����س��ة  اردن����ي����ة  ����س���رك���ة  اول 

االج��ه��زة االإل��ك��رتون��ي��ة )اج��ه��زة ال���اب ت��وب 

اليوم  لغاية  ت�سم  حيث  اخللوية(،  والهواتف 

قرابة  ا�ستثمار  بحجم  �سناعية  �سركات   )7(

فر�سة   )  350  ( �ستوفر  دينار  مليون   )  16  (

عمل.

وم������ن ج���ه���ت���ه، ق������ال م����دي����ر ع������ام ���س��رك��ة 

الدكتور  )ن���ون(  العربية  االأغ��ذي��ة  �سناعات 

قرارها  اتخذت  ال�سركة  غن  ال�سامرائي  عمر 

االإ����س���ت���ث���م���اري يف م��دي��ن��ة م���ادب���ا ال�����س��ن��اع��ي��ة 

ب��ع��د ال��ع��دي��د م���ن ال���درا����س���ات ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا 

ال��ت��ي  ا����س���اف���ة اىل احل����واف����ز واالإم����ت����ي����ازات 

مدينة  يف  ال�����س��ن��اع��ي��ن  للم�ستثمرين  مت��ن��ح 

م���ادب���ا ال�����س��ن��اع��ي��ة خ��ا���س��ة ت��ل��ك ال��ت��ي اأق���رت 

ال�سناعية  امل���دن  ادارة  جم��ل�����س  م��ن  م��وؤخ��را 

وب���دالت  ال��ب��ي��ع  ا���س��ع��ار  بتخفي�س  وال��ق��ا���س��ي 

االإي���ج���ار ���س��م��ن امل����دن ال�����س��ن��اع��ي��ة اجل��دي��دة 

التي  ال�سناعية  م��ادب��ا  مدينة  مقدمتها  ويف 

ال�����س��رك��ة  الأع���م���ال  واع����دة  ان��ط��اق��ة  �ست�سكل 

الغذائي. الت�سنيع  جمال  يف  االإنتاجية 

منتجات  ان  ال�����س��ام��رائ��ي  ال��دك��ت��ور  وب���ن 

االأغذية  انتاج  جمال  يف  �ستتخ�س�س  ال�سركة 

اجل��اف��ة وت�����س��م��ل اج��ل��ي وال�����س��ورب��ة وال��ك��رمي��ا 

املحم�س،  وال��ف�����س��ت��ق  وال��ك�����س��رتد  وال��ك��رام��ي��ل 

العربية  ال��دول  اىل  منتجاتها  �ست�سدر  فيما 

امل���ج���اورة وام��ري��ك��ا وا���س��رتال��ي��ا وك��ن��دا وج��زء 

م���ن اوروب�������ا، ح��ي��ث ا���س��ت��ف��ادت ال�����س��رك��ة م��ن 

االأردن  وق��ع��ه��ا  ال���ت���ي  اجل���اري���ة  االإت���ف���اق���ي���ات 

م����ع ال���ع���دي���د م����ن االإئ�����ت�����اف�����ات ال���ت���ج���اري���ة 

والدولية. العربية  واالإقت�سادية 

االأردنية  ال�سناعية  املدن  �سركة  اأن  يذكر 

اقرت موؤخرا تخفي�س اأ�سعار بيع االأرا�سي يف 

ومدينة  ارب��د  يف  ال�سناعية  احل�سن  مدينتي 

احل�����س��ن ب��ن ع��ب��د اهلل ال��ث��اين ال�����س��ن��اع��ي��ة يف 

 %20 ول��غ��اي��ة   %5 ب��ن  ت���رتاوح  بن�سب  ال��ك��رك 

على  احلايل  العام  نهاية  حتى  الفوري  للبيع 

االإ�ستثمار  حتفيز  بهدف  االأرا�سي  بيع  ا�سعار 

ظ��ل  وخ�������س���و����س���ا يف  ال�������س���ن���اع���ي���ة  امل�������دن  يف 

ال�سناعية  ل��ل��م��دن  ك��ان  وال��ت��ي  ك��ورون��ا  اأزم���ة 

ه��ام��ا  دورا  ف��ي��ه��ا  االإ���س��ت��ث��م��اري��ة  وال�����س��رك��ات 

يف  الكفيلة  واملنتجات  ال�سلع  اإنتاج  يف  وكبريا 

الطبية  ال�سناعات  وحتديدا  االأزمة  مواجهة 

العام  نهاية  ال�سركة  اأق��رت  فيما  واملعقمات، 

يف  االإي���ج���ار  وب����دالت  اأ���س��ع��ار  تخفي�س   2019

ال�سلط  مادبا،   ( ال�سناعية اجلديدة يف  املدن 

ولغاية   %30 ب��ن  ت���رتاوح  بن�سب  والطفيلة( 

�سركة   )15( والأول  االأرا����س���ي  الأ���س��ع��ار   %80

اإ���س��ت��ث��م��اري��ة ت��ت��ق��دم ل��ل�����س��راء يف كل  ���س��ن��اع��ي��ة 

اىل  باالإ�سافة  دومن��ات  خم�سة  والأول  مدينة 

ال�سناعية  للمباين  االإيجار  بدالت  تخفي�س 

 %70 40% ولغاية  بن�سب ترتاوح من  اجلاهزة 

حيث  جدا  ايجابية  نتائج  حقق  الذي  االأمر   ،

واأن  ملحوظا  اإقباال  التخفي�سات  هذه  القت 

اجلديدة  ال�سناعية  املدن  يف  ال�سركات  بع�س 

ق���د ب���ا����س���رت االإن����ت����اج ال��ف��ع��ل��ي وب��ع�����س��ه��ا يف 

الت�سنيع. يف  للبدء  النهائية  املراحل 

 االنباط-عمان

ال��دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزارة  وّق��ع��ت 

8ر8  بقيمة  اتفاقية منحة  ال��دويل،  البنك  مع 

بتدفق  امل��ت��اأث��رة  البلديات  لدعم  دوالر  مليون 

الاجئن ال�سورين من اأجل تعزيز اخلدمات 

وتوفري فر�س العمل لاأردنين وال�سورين.

وا����س���ارت ال������وزارة يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي، ام�����س 

اإىل  اي�سا  تهدف  املنحة  ه��ذه  اأن  اإىل  االث��ن��ن، 

على  كورونا  جلائحة  ال�سلبي  التاأثري  معاجلة 

اخلدمات البلدية باململكة.

ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزي���ر  وق���ال 

الدكتور و�سام الرب�سي، اإن احلكومة �ستوا�سل 

على  الامركزية  عمل  اإط��ار  لتنفيذ  جهودها 

امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي م���ن خ���ال ت��ع��زي��ز ق���درات 

البلديات فيما يتعلق بدعم التنمية االقت�سادية 

امل��ح��ل��ي��ة، وت���وف���ري اخل���دم���ات ل��ل��ب��ل��دي��ات ال��ت��ي 

تواجه حتديات واأعباء نتيجة االأعداد الكبرية 

من الاجئن ال�سورين، وتوفري فر�س عمل 

لاأردنين والاجئن.

وا�ساف اأن احلكومة منذ بداية تف�سي وباء 

كورونا، كثفت جهودها للمحافظة على �سحة 

امل��واط��ن��ن وامل��ق��ي��م��ن، مب��ن فيهم ال��اج��ئ��ون 

االإ�سافية  املنحة  ه��ذه  و�ست�سهم  ال�����س��وري��ون، 

باالإ�سافة اإىل دعم االأن�سطة الرئي�سة لعمليات 

ذات  خ����رى 
ُ
االأ واخل��دم��ات  والتنظيف  التعقيم 

البلديات  هذه  ا�ستجابة  جهود  بتعزيز  ال�سلة، 

على امل�ستوى املحلي لتداعيات كورونا.

وق���ال امل��دي��ر االإق��ل��ي��م��ي ل��دائ��رة امل�����س��رق يف 

البنك الدويل �ساروج كومار جها، اإن للبلديات 

للمجتمعات  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  يف  مهما  دورا 

امل�����س��ي��ف��ة وال���اج���ئ���ن، وت��ع��زي��ز ال���ق���درة على 

ال�سمود حمليا.

وبن اأن االردن وبدعم من املجتمع الدويل 

ال�سغوط  معاجلة  على  وق���درة  عزمية  اأظ��ه��ر 

اللجوء، من خ��ال تقدمي  اأزم��ة  الناجمة عن 

امل�����س��اع��دات االإن�����س��ان��ي��ة ال��ط��ارئ��ة ال��ف��وري��ة، ثم 

اإىل بناء قدرة املجتمعات املحلية على  التحول 

ال�����س��م��ود ع��ل��ى امل����دى امل��ت��و���س��ط، م��ع ال��رتك��ي��ز 

وتطوير  املوؤ�س�سات  تنمية  على  اأق���وى  ب�سكل 

االأنظمة.

واأع����ل����ن وزي������ر �����س����وؤون ال�������س���رق االأو�����س����ط 

يف امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة، ج��ي��م�����س ك��ل��ي��ف��رييل عن 

لتعزيز  املتحدة  اململكة  اإ�سافية من  م�ساعدات 

ف��ر���س ال��ع��م��ل ودع����م االن��ت��ع��ا���س االق��ت�����س��ادي 

وتعزيز اخلدمات الرئي�سية يف البلدات واملدن.

جانب  اإىل  تقف  املتحدة  اململكة  اإن  وق���ال: 

االأردن يف مواجهة تف�سي فريو�س كورونا، واإن 

ال�سرق  يف  امل��ر���س  انت�سار  اإي��ق��اف  يف  امل�ساعدة 

ال��ع��امل م��ن خ��ال منع ظهور  االأو���س��ط تفيد 

موجات عدوى جديدة قد تنت�سر عاملياً، وتعمل 

على تقليل االأثر االقت�سادي للفريو�س.

وت�سري التقديرات اإىل اأن م�سروع اخلدمات 

من  اأك���ر  اأف���اد  االج��ت��م��اع��ي  والتكيف  البلدية 

مبا�سر،  غري  اأو  مبا�سر  ب�سكل  �سخ�س  مليوين 

15 ب��امل��ئ��ة م��ن��ه��م ���س��وري��ون م���ن خ���ال ت��ق��دمي 

منهما  كل  مدة  مرحلتن،  على  للبلديات  منح 

 41 اختيار  االأوىل جرى  املرحلة  �سهًرا، ويف   18

م�سروًعا فرعًيا من خال م�ساورات جمتمعية 

وا�سعة النطاق يف 21 بلدية، وا�ستكمال 31 منها.

املنحة  ه���ذه  امل��ح��ل��ي��ة  االإدارة  وزارة  وت��ن��ف��ذ 

االإ����س���اف���ي���ة امل���م���ول���ة م����ن خ�����ال ال�����س��ن��دوق 

البلدية  للخدمات  املانحن  متعدد  االئتماين 

والتكيف االجتماعي بالتن�سيق مع بنك تنمية 

التنمية  وزارة  م���ن  وب���دع���م  وال����ق����رى،  امل����دن 

كندا  وح��ك��وم��ت��ي  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف  ال��دول��ي��ة 

وهولندا والوكالة االأمريكية للتنمية الدولية.

ويت�سمن امل�سروع اإجراءات لتعزيز �سوت املراأة 

الفر�س  وتعزيز  ال��ق��رار  �سنع  عملية  يف  ودوره���ا 

االق��ت�����س��ادي��ة ل��ه��ا م���ن خ����ال م��ع��اجل��ة ال��ق��ي��ود 

املفرو�سة على م�ساركتها يف القوى العاملة.

3ر1  ي��ق��ارب  م��ا  ح��ال��ي��اً  اململكة  وت�ست�سيف 

م��ل��ي��ون الج����ئ ����س���وري، ي��ع��ي�����س اأك�����ر م���ن 80 

امل�ست�سيفة،  املحلية  املجتمعات  يف  منهم  باملئة 

م���ا ���س��ّك��ل ���س��غ��ط��اً ك���ب���رياً ع��ل��ى اآل���ي���ة ت��وف��ري 

اخلدمات االأ�سا�سية كاملياه، وال�سرف ال�سحي، 

ال�سلبة، وال�سحة،  النفايات  واإدارة  والكهرباء، 

والتعليم.

للم�سروع  االإ���س��ايف  التمويل  منحة  ومتثل 

كم�سروع   2013 االأول  ت�سرين  يف  انطلق  ال��ذي 

التاأثري  البلديات على معاجلة  مل�ساعدة  طارئ 

امل��ب��ا���س��ر ل��ت��دف��ق ال��اج��ئ��ن ع��ل��ى اخل���دم���ات، 

وت��ع��زي��ز ق����درات ال��ب��ل��دي��ات ع��ل��ى دع���م التنمية 

االقت�سادية.

اإ�سافين  امل�����س��روع ع��ل��ى مت��وي��ل��ن  وح�����س��ل 

عمل  اإط����ار  ت��ع��دي��ل  وج����رى  و2017،   2016 يف 

ال��ب��ل��دي��ة وف��ر���س  امل�����س��روع لي�سمل اخل���دم���ات 

وبلغ  ال�سورين،  والاجئن  لاأردنين  العمل 

 2013 ع��ام  منذ  للم�سروع  االإج��م��ايل  التمويل 

اأكر من 102 مليون دوالر.

المدن الصناعية تستقطب اإلستثمار السابع لمدينة مأدبا 
الصناعية بقيمة 10 ماليين دينار

اتفاقية تمويل إضافي من البنك الدولي بقيمة
 8ر8 مليون دوالر لدعم البلديات

الثالثاء   25  /  8  / 2020

 االنباط-عمان

اأ�سدرت اإدارة التاأمن يف وزارة ال�سناعة 

وال����ت����ج����ارة وال���ت���م���وي���ن، ام�������س االث���ن���ن، 

لدى  احلياة  التاأمن على  الأعمال  ملخ�ساً 

العام  خ��ال  اململكة  يف  العاملة  ال�سركات 

املا�سي.

االأق�ساط  اإجمايل  اأن  البيانات  واأظهرت 

التاأمن على احلياة لعام  اإجازة  املكتتبة يف 

�سكلت  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ون  8ر85  ب��ل��غ��ت   2019

املكتتبة  االأق�ساط  اإجمايل  من  باملئة  9ر13 

يف اإجازات التاأمن كافة، وبن�سبة انخفا�س 

دينار  مليون  1ر86  م��ع  مقارنة  باملئة  5ر0 

عام 2018.

وب��ل��غ ع���دد امل�����س��م��ول��ن ب��ال��ت��اأم��ن على 

احل���ي���اة ب��وث��ائ��ق احل���ي���اة امل��ك��ت��ت��ب ب��ه��ا 3ر2 

1ر2  مع  مقارنة   2019 ع��ام  �سخ�س  مليون 

مليون عام 2018.

ت��رك��ز احل�س�س  ال��ب��ي��ان��ات  اأظ��ه��رت  ك��م��ا 

ال�����س��وق��ي��ة يف اإج�����ازة ال��ت��اأم��ن ع��ل��ى احل��ي��اة 

�سركات   3 ت�ستاأثر  ح��ي��ث  م��ت��و���س��ط،  ب�سكل 

ال�سوقية،  احل�سة  م��ن  باملئة  4ر70  بن�سبة 

وترتكز االكتتابات لعام 2019 بفرع التاأمن 

7ر68  اأق�ساط مكتتبة  باإجمايل  على احلياة 

واالكتتابات  باملئة،   80 تعادل  دينار،  مليون 

 15 ب��ف��رع ال��ت��اأم��ي��ن��ات امل��رت��ب��ط��ة ا���س��ت��ث��م��اري��اً 

واالكتتابات  باملئة،   18 بن�سبة  دينار  مليون 

بفرع تاأمن دفعات احلياة )التقاعدي( 9ر1 

اإج��م��ايل  م��ن  باملئة   2 بن�سبة  دي��ن��ار  مليون 

.2019 االق�ساط املكتتبة لعام 

وب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة ال���وث���ائ���ق اجل����دي����دة 12 

ب��امل��ئ��ة، وال��وث��ائ��ق ال�����س��اري��ة )جت���دي���د( 88 

املكتتبة  االأق�ساط  اإجمايل  وتوزعت  باملئة، 

ب���اإج���ازة ال��ت��اأم��ن ع��ل��ى احل��ي��اة ل��ع��ام 2019 

بن�سبة  واجلماعية  الفردية  الوثائق  على 

47 و53 باملئة على التوايل.

8ر85 مليون دينار إجمالي أقساط التأمين على الحياة

ارتفاع أسعار بعض المشتقات النفطية 
عالميا في األسبوع الثالث من آب

اغالق 3100 منشأة ومخالفة 170 مواطنا 
لعدم االلتزام بأمر الدفاع 11

الجمارك تحبط تهريب اكسسوارات 
ألجهزة خلوية

بورصة عمان تغلق تعامالتها 
على ارتفاع

االنباط-عمان

النفطية  امل�ستقات  بع�س  اأ�سعار  ارتفعت    

ع��امل��ي��ا خ����ال االأ����س���ب���وع ال���ث���ال���ث م���ن ���س��ه��ر 

اأ���س��ع��اره��ا  اآب احل�����ايل، م��ق��ارن��ة م���ع م���ع���دل 

يف اال���س��ب��وع ال��ث��اين م��ن ال�����س��ه��ر ذات����ه، وفقا 

وال����روة  ال��ط��اق��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت��ه��ا  ل��ب��ي��ان��ات 

املعدنية، ام�س االثنن.

البنزين  �سجل  ال���وزارة،  بيانات  وبح�سب 

للطن،  دوالر  5ر404  ب��ل��غ  ���س��ع��را   90 اأوك��ت��ان 

مقابل 7ر398 دوالر وبن�سبة ارتفاع بلغت 5ر1 

من   95 اأوك��ت��ان  البنزين  �سعر  وارتفع  باملئة، 

وبن�سبة  دوالرا   417 اىل  للطن  دوالر  3ر412 

1ر1 باملئة. ارتفاع بلغت 

دوالر  7ر364  من  الديزل  �سعر  وانخف�س 

باملئة،   0،8 وبن�سبة  دوالر،  7ر361  اىل  للطن 

دوالر  8ر342  م��ن  ال��ك��از  �سعر  انخف�س  ك��م��ا 

للطن اىل 3ر338 دوالر وبن�سبة 3ر1 باملئة.

ام����ا ���س��ع��ر زي����ت ال����وق����ود ف��ق��د ارت���ف���ع يف 

1ر266  اىل  اآب  ���س��ه��ر  م��ن  ال��ث��ال��ث  االأ���س��ب��وع 

امل�سجل  ال�����س��ع��ر  م���ع  م��ق��ارن��ة  ل��ل��ط��ن،  دوالر 

دوالر،  2ر257  وال��ب��ال��غ  ال��ث��اين  اال���س��ب��وع  يف 

5ر3 باملئة. وبن�سبة ارتفاع بلغت 

م���ن ج���ه���ة اأخ�������رى، ا���س��ت��م��ر ���س��ع��ر ال���غ���از 

دوالرا   350 عند  اآب  ل�سهر  امل�سال  ال��ب��رتويل 

�سهر  امل�سجل يف  ���س��ع��ره  م��ع  م��ق��ارن��ة  ل��ل��ط��ن، 

متوز املا�سي والبالغ 345 دوالرا.

انخفا�سا  �سجل  قد  برنت  �سعر خام  وكان 

معدل  بلغ  حيث  الثالث،  االأ�سبوع  يف  طفيفا 

للرميل،  دوالر  6ر44  اال�سبوع  لهذا  �سعره 

مقارنة مع �سعره يف االأ�سبوع الثاين والبالغ 

8ر44 دوالر.

 االنباط-عمان

ارت����ف����ع ع�����دد امل���ن�������س���اآت ال���ت���ي مت اغ���اق���ه���ا 

مل��خ��ال��ف��ت��ه��ا اج������راءات ال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة واأم����ر 

الدفاع رقم 11 والت�سريعات الناظمة لل�سوق اىل 

احلظر  تطبيق  بدء  منذ  من�ساأة   3100 من  اأكر 

اىل  االأح��د،ا���س��اف��ة  اأم�����س  وح��ت��ى  املا�سي  اذار  يف 

حترير خمالفات بحق 170 مواطنا .

ال�سناعة  وبح�سب تقرير �سدر عن وزارة 

وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن، ام�����س االث��ن��ن، جت��اوز 

خمتلف  يف  زي��ارت��ه��ا  مت��ت  التي  املن�ساآت  ع��دد 

خال  م��ن  من�ساأة  األ��ف   140 اململكة  مناطق 

ال��������وزارات  ق���ب���ل  م����ن  رق���اب���ي���ة  ج���ول���ة   3200

واملوؤ�س�سات احلكومية ذات العاقة.

 3187 اأن�����ه مت حت���ري���ر  ال��������وزارة  وق����ال����ت 

خم��ال��ف��ة م��ن ق��ب��ل م��راق��ب��ي االأ����س���واق ل��ع��دم 

االل���ت���زام ب���اأم���ر ال���دف���اع وق���ان���ون ال�����س��ن��اع��ة 

خمالفات  حترير  مت  اأنه  مو�سحة  والتجارة، 

الدفاع  اأم��ر  تطبيق  لعدم  مواطنا   170 بحق 

العامة  ال�����س��ام��ة  ب���اإج���راءات  االل��ت��زام  و   11

والوقاية ال�سحية .

ووج���������ه وزي���������ر ال���������س����ن����اع����ة وال�����ت�����ج�����ارة 

ا���س��ت��دام��ة �سا�سل  رئ��ي�����س جل��ن��ة  وال��ت��م��وي��ن 

ال��ع��م��ل واالن���ت���اج وال��ت��وري��د ال��دك��ت��ور ط��ارق 

يزيد  والتي  املعنية  الرقابة  ف��رق  احل��م��وري 

2400 مراقب من  عن  ك��وادره��ا  اأع�ساء  ع��دد 

ذات  احلكومية  واملوؤ�س�سات  ال��وزارات  خمتلف 

املكثفة  الرقابة  العاقة لا�ستمرار بعمليات 

املحافظات  جميع  يف  امل��ن�����س��اآت  خمتلف  ع��ل��ى 

ب��اإج��راءات  امل��واط��ن��ن  ال��ت��زام  م��دى  ومتابعة 

بخا�سة  ال�سحية  والوقاية  العامة  ال�سامة 

الكمامات. ارتداء 

ت��وث��ي��ق عمليات  اأه��م��ي��ة  واأك����د احل���م���وري 

من  امل�ستطاع  ق��در  املخالفة  املن�ساآت  اغ��اق 

امر  تطبيق  يف  واملو�سوعية  ال�سفافية  ب��اب 

ال��دف��اع وال��ت�����س��ري��ع��ات ذات ال��ع��اق��ة وك��ذل��ك 

والعاملن  املن�ساآت  اأ�سحاب  توجيه  �سرورة 

ال�سامة  ب��اإج��راءات  الكامل  ل��ال��ت��زام  فيها 

اجلهود  يعزز  مبا  ال�سحية  والوقاية  العامة 

املبذولة ملواجهة وباء كورونا .

اخلا�س  للقطاع  التمثيلية  الهيئات  ودعا 

م�����ن غ����رف����ة ����س���ن���اع���ة وجت��������ارة وج���م���ع���ي���ات 

وم���وؤ����س�������س���ات امل��ج��ت��م��ع امل�����دين ل��ل��م�����س��اه��م��ة 

من  ال��وب��اء  ملواجهة  الوطني  اجلهد  ب��اإجن��اح 

خ����ال ت��وج��ي��ه م��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا ل���ال���ت���زام ب��اأم��ر 

والوقاية  العامة  ال�سامة  واجراءات  الدفاع 

العام  ال�سالح  يحقق  ال��ذي  االأم��ر  ال�سحية 

حال  يف  قا�سية  اج���راءات  اتخاذ  دون  ويحول 

ارتفاع عدد اال�سابات بالفريو�س.

خمالفات  بتحرير  ال��رق��اب��ة  ف��رق  وب���داأت 

م���ن���ذ اال�����س����ب����وع امل����ا�����س����ي ب���ح���ق م���واط���ن���ن 

االل��ت��زام  وع���دم   11 ال���دف���اع  اأم���ر  ملخالفتهم 

باإجراءات ال�سامة العامة.

املواطنن  ال��ت��زام  اأهمية  احل��م��وري  واأك���د 

وم�����رت�����ادي امل����ح����ات ال���ت���ج���اري���ة وامل���ن�������س���اآت 

ب��ال��ت��ب��اع��د وارت�������داء ال��ك��م��ام��ات واإج�������راءات 

الرقابة  عمليات  اأن  حيث  العامة  ال�سامة 

ال��وزارات واجلهات احلكومية  بها  تقوم  التي 

امل��ع��ن��ي��ة ت�����س��م��ل م��ت��اب��ع��ة االل���ت���زام ب��ال��ت��ب��اع��د 

م�ستلزمات  وت��وف��ري  امل��ن�����س��اآت  م���رت���ادي  ب��ن 

ال�سامة العامة بخا�سة ارتداء الكمامات.

خمت�سة  جل��ان  ال��رق��اب��ة  عمليات  وت��ت��وىل 

م��ن ع��دد م��ن ال���وزارات واجل��ه��ات احلكومية 

وال��ت��ج��ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزارات  م��ث��ل  امل��ع��ن��ي��ة 

وال���ت���م���وي���ن وال���ع���م���ل وال�������س���ح���ة وال��ب��ي��ئ��ة 

عمان  واأم���ان���ة  امل��ح��ل��ي��ة  واالدارة  وال�����س��ي��اح��ة 

واملوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء واملوا�سفات 

ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  م��ع  بالتن�سيق  وامل��ق��اي��ي�����س 

العديد  بها  تقوم  خا�سة  ج��والت  اىل  ا�سافة 

من تلك اجلهات.

 االنباط-عمان

التابعة  التهريب  مكافحة  ف��رق  احبطت 

األ��ف   25 ل��دائ��رة اجل��م��ارك، حم��اول��ة تهريب 

قطعة اك�سوارات الأجهزة خلوية.

الناطق االإعامي لدائرة اجلمارك  وقال 

االثنن:  ام�س  �سحفي  بيان  يف  ن�سري  عماد 

بو�سيلة  اال���س��ت��ب��اه  ب��ع��د  ج����اءت  ال��ع��م��ل��ي��ة  اإن 

كانت  عمان  �سواحي  اإح��دى  “بكب” يف  نقل 

اجل  من  امللوخية” للتمويه  “مبادة  حمملة 

اخفاء املهربات واي�سالها اإىل ال�سوق املحلي.

ن��ظ��م  اأ����س���ول���ي���ا  حم�������س���را  اأن  واأ������س�����اف 

ب���امل�������س���ب���وط���ات، وال���ت���ح���ف���ظ ع��ل��ي��ه��ا حل��ن 

ا���س��ت��ي��ف��اء ال��ر���س��وم وال���غ���رام���ات اجل��م��رك��ي��ة، 

واتخاذ االإجراء القانوين بحق املهرب.

خطتها  ���س��م��ن  ال����دائ����رة  اأن  اإىل  واإ�����س����ار 

االن�������س���ط���ة  م���ك���اف���ح���ة  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة يف 

ال���ت���ج���اري���ة غ���ري امل�������س���روع���ة ح��ق��ق��ت ت��ط��ورا 

ملمو�سا يف عملية الرقابة واملتابعة، وو�سلت 

مل����راح����ل م���ت���ق���دم���ة يف م���ك���اف���ح���ة ال��ت��ه��ري��ب 

احلديثة  االأ�ساليب  باعتماد  واإقليميا  حمليا 

املتطورة. التكنولوجية  والتقنيات 

 االنباط-عمان

ام�س  تعاماتها،  ع��م��ان  ب��ور���س��ة  اأغ��ل��ق��ت 

موزعة  �سهم،  مليون  9ر8  ب��ت��داول  االث��ن��ن، 

اإجمالية  ت��داوالت  بقيمة  �سفقة،   2730 على 

7 مليون دينار. بلغت 

وارت���ف���ع م��وؤ���س��ر ال��ب��ور���س��ة اىل ال��ن��ق��ط��ة 

اإغ��اق  مع  مقارنة  باملئة  36ر0  بن�سبة   1577

ال�سابقة. اجلل�سة 

لل�سركات  االإغ��اق  اأ�سعار  مقارنة  ول��دى 

27 �سركة اأظهرت  اأ�سهمها، تبن اأن  املتداولة 

ارتفعت  بينما  اأ�سهمها،  اأ�سعار  يف  انخفا�سا 

اأ���س��ع��ار اأ���س��ه��م 37 ���س��رك��ة، وا���س��ت��ق��رت اأ���س��ع��ار 

اأ�سهم 35 �سركة اخرى.
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االنباط-عمان

 حت���ت رع���اي���ة الأم�����ر م��رع��د ب���ن رع��د 

ب���ن زي���د رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حل��ق��وق 

وت���ن���ف���ي���ذاً  الإع������اق������ة  ذوي  الأ�����ش����خ����ا�����س 

لتمكني  املتخ�ش�س  العمل  فريق  ملبادرات 

اإىل  النفاذ  م��ن  الإع��اق��ة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 

خدمات الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات 

- والذي مت ت�شكيله من قبل هيئة تنظيم 

اأق��وى(- معكم  )مبادرة  الت�شالت  قطاع 

على  التوقيع  الهيئة،  مبنى  يف  ام�س  مت   ،

تنظيم  هيئة  م��ن  ك��ل  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة 

العام  الأم���ن  وم��دي��ري��ة  الت�����ش��الت  قطاع 

واأوراجن  زي��ن  املتنقلة  ال��ه��وات��ف  و���ش��رك��ات 

اإتاحة  لغايات  جلوبيتال  و�شركة  واأمن��ية 

114 ل���أ���ش��خ��ا���س ال�����ش��م،  رق���م ال���ط���وارئ 

ح���ي���ث ���ش��ي��ت��م ت���وف���ر م��ن�����ش��ة ف��ي��دي��وي��ة 

توفر  خ�لها  من  ميكن  الطوارئ  لرقم 

ل��شخا�س  جمانية  فيديوية  ات�����ش��الت 

لهذه  ا���ش��ت��ح��داث��ه  مت  تطبيق  ع��ر  ال�����ش��م 

ال����غ����اي����ة. وق�������ال ال����دك����ت����ور اجل����ب����ور اأن����ه 

تنظيم  هيئة  م�����ش��وؤول��ي��ات  م��ن  وان��ط���ق��اً 

ق���ط���اع الت���������ش����الت ال����������واردة يف ق���ان���ون 

م�شالح  ح��م��اي��ة  يخ�س  فيما  الت�����ش��الت 

امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م����ن خ����دم����ات الت�������ش���الت 

العامة  وال�شيا�شة  املعلومات  وتكنولوجيا 

الت�شالت  قطاع  يف  ال�شمولية  للخدمات 

ال�شمولية  اخل��دم��ات  توفر  يخ�س  فيما 

و�شمولية النفاذ يف قطاع الت�شالت، فاإن 

املمكنة لتمكني  الهيئة تبذل كافة اجلهود 

اإىل  النفاذ  م��ن  الإع��اق��ة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 

خدمات الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات 

وت��ذل��ي��ل امل���ع���وق���ات ال���ت���ي ي��واج��ه��ون��ه��ا يف 

اليومية،  املعي�شية  ال��ظ��روف  مع  التعامل 

الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  قطاع  واأن  �شيما 

ال�شكان  11% من جمموع  ن�شبة  قد جتاوز 

الأردن������ي������ني، وم�����ن ���ش��م��ن ه�����ذه اجل���ه���ود 

ت���وف���ر رق����م جم����اين مي���ّك���ن الأ���ش��خ��ا���س 

ال�������ش���م م�����ن ا����ش���ت���خ���دام���ه وع����ل����ى ك���اف���ة 

كما  اململكة،  يف  املتاحة  اخللوية  ال�شبكات 

اأك����د اجل���ب���ور ب���اأن���ه ���ش��ي��ت��م اط�����ق امل��زي��د 

لدعم  م�شتقبً�  وامل�����ش��اري��ع  امل��ب��ادرات  م��ن 

الإعاقة انط�قا  الأ�شخا�س ذوي  ومتكني 

اخل�شو�س  ب��ه��ذا  الهيئة  م�شوؤوليات  م��ن 

عر  و  الإع��اق��ة،  ذوي  الأ�شخا�س  حلقوق 

رعد  ب��ن  م��رع��د  الأم���ر  ل�شمو  �شكره  ع��ن 

احلفل  ه��ذا  برعاية  تف�شله  على  زي��د  ب��ن 

بذلتها  التي  اجلهود  كافة  اجلبور  وثّمن 

م���دي���ري���ة الأم������ن ال���ع���ام و اأب������دى ���ش��ك��ره 

اخللوية  الت�����ش��الت  مب�شغلي  واع���ت���زازه 

ق��دم��وه من  مل��ا  واأم��ن��ي��ة(  واأوراجن  )زي����ن، 

الرقم  هذا  لإتاحة  وم�شاهمات  ت�شهي�ت 

ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة. ه��ذا وق��د ق��ام �شمو الأم��ر 

�شهادات  زي��د بتقدمي  ب��ن  رع��د  ب��ن  م��رع��د 

ومديرية  الت�شالت  لهيئة  ودروع  تقدير 

ال��ث���ث تقديراً  ال��ع��ام وال�����ش��رك��ات  الأم���ن 

جل���ه���وده���ا امل�����ش��ت��م��رة يف ج��ع��ل خ��دم��ات��ه��ا 

���ش��ام��ل��ًة ل���أ���ش��خ��ا���س ذوي الإع���اق���ة، واأك��د 

���ش��م��وه يف م��ع��ر���س ح��دي��ث��ه ع��ل��ى اع��ت��زازه 

مب��ا ي�����ش��ه��ده ق��ط��اع الت�����ش��الت وخ��دم��ات 

العام من نه�شة تعر عن  الأمن  مديرية 

فكر متطور والتزام باأحكام القانون الذي 

متكني  كافًة  املعنية  اجلهات  على  يفر�س 

الأ���ش��خ��ا���س ذوي الإع���اق���ة م��ن ال��و���ش��ول 

اأ���ش��ا���س من  اإىل اخل��دم��ات وامل���راف���ق ع��ل��ى 

امل�����ش��اوة م��ع الآخ���ري���ن، وع���ر ���ش��م��وه عن 

اأمله باأن تكون جتربة قطاع الت�شالت يف 

قبل  من  يحتذى  ومن��وذج��اً  حافزاً  الأردن 

ما  اإىل  لن�شل  اأخ���رى  و���ش��رك��ات  ق��ط��اع��ات 

و�شول  متطلبات  ت�شمني  من  اإليه  ن�شبو 

�شيا�شاتنا  يف  الإع���اق���ة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 

امل��ج��الت.  �شتى  وب��راجم��ن��ا وخ��دم��ات��ن��ا يف 

ال��دك��ت��ور  ال��رك��ن  م��ن ج��ان��ب��ه ع��ر العميد 

مدير  م�شاعد  �شتال  اب��و  م��ه��دي  معت�شم 

اللوج�شتي  وال��دع��م  ل����دارة  ال��ع��ام  الم��ن 

مرعد  الأم��ر  ل�شمو  وتقديره  �شكره  عن 

ب���ن رع����د ع���ل���ى رع���اي���ت���ه ال���ك���رمي���ة حل��ف��ل 

ل��رئ��ي�����س هيئة  ���ش��ك��ره  ال��ت��وق��ي��ع وك���ذل���ك 

العمل  وف��ري��ق  الت�����ش��الت  ق��ط��اع  تنظيم 

ل��ت��م��ك��ني الأ����ش���خ���ا����س ذوي  امل��ت��خ�����ش�����س 

الإعاقة من النفاذ اإىل خدمات الت�شالت 

وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات وال������ذي ���ش��اه��م 

العام  الم��ن  مديرية  مع  امل�شروع  باجناز 

و�شركات  الت�شالت  قطاع  تنظيم  وهيئة 

الت�شالت الث�ث )زين، اوراجن ، امنية(، 

ك��م��ا اأك����د اإل����ت����زام م��دي��ري��ة الأم�����ن ال��ع��ام 

عبداهلل  امللك  ج�لة  ال��ب���د  �شيد  ب��روؤي��ة 

ب�شمان  اهلل  حفظه  احل�شني  اب��ن  ال��ث��اين 

والرتبوية  الجتماعية  اأنظمتنا  تكون  اأن 

املواطنني من  اأمام  والقت�شادية مفتوحة 

ذوي الإعاقة . كما قال الرئي�س التنفيذي 

نعتز  اجل��ا���ش��م:«  فهد  ال�شيد  زي��ن  ل�شركة 

ب�����ش��راك��ت��ن��ا ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع م��دي��ري��ة 

الأمن العام ونثمن دور هيئة تنظيم قطاع 

الت�شالت،  برامج  تطوير  يف  الت�شالت 

ك��م��ا ون��ف��خ��ر ك��ون��ن��ا اأول ���ش��رك��ة ات�����ش��الت 

رقم  على  جم��ان��اً  الت�����ش��ال  اإمكانية  تتيح 

واخلا�س  للمديرية  التابع   114 الطوارئ 

مع  بالتزامن  وذل��ك  ال�شم،  بالأ�شخا�س 

خ�شي�شاً  امل�شمم  »الب�شمة«  خ��ط  اإط���ق 

وق��ال   .2014 ال��ع��ام  يف  ال�شم  ل�أ�شخا�س 

ال�شيد  اأوراجن  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 

ب�����ش��راك��ت��ن��ا  ف�����خ�����ورون  ماريني”  ت�����ري 

املوؤ�ش�شات  اأه���م  اإح���دى  ال��ع��ام،  الأم���ن  م��ع 

ال���وط���ن���ي���ة، خل���دم���ة الأ����ش���خ���ا����س ال�����ش��م 

يف  الإ���ش��ارة  بلغة  معهم  التوا�شل  واإت��اح��ة 

الأردنيني  كافة  و�شمول  الطوارئ،  حالت 

بهذه اخلدمات الهاّمة«.

ت���ن���درج حتت  اأن ه���ذه اخل���ط���وة   وب���ني 

ولكن  خمتلفة  »ق��درات��ن��ا  ال�����ش��رك��ة  مظلة 

ودعم  لتمكني  الرامية  اأكيدة«  اإمكانياتنا 

الأ���ش��خ��ا���س ذوي الإع���اق���ة ع��ر امل��ب��ادرات 

املجتمعية ل �شيما تلك التي توفر  قنوات 

احلديثة  التقنيات  وتوظف  فّعالة  ات�شال 

متطلباتهم. لتلبي 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اأث��ن��ى  م��ن ج��ه��ت��ه،   

على  �شطارة،  زياد  املهند�س  اأمنية،  ل�شركة 

ك��اف��ة اجل��ه��ود ال��ت��ي ُب��ذل��ت لإط�����ق ه��ذه 

مبا  املبادرة  هذه  اأن  واأك��د  املميزة  اخلدمة 

و�شامية  نبيلة  اإن�شانية  معاٍن  من  حتمله 

مت��ث��ل ج���وه���ر ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة امل�����ش��وؤول��ي��ة 

الج��ت��م��اع��ي��ة ل�����ش��رك��ة اأم���ن���ي���ة ل��ق��ن��اع��ت��ه��ا 

ال��ت��ام��ة ب�����ش��رورة اإدم����اج الأ���ش��خ��ا���س ذوي 

امل���ج���ت���م���ع ومت���ك���ي���ن���ه���م م��ن  الإع������اق������ة يف 

احل�������ش���ول ع���ل���ى ج��م��ي��ع اخل����دم����ات ال��ت��ي 

و�شهلة.  م��ي�����ش��رة  ب��ط��رق  لأق��ران��ه��م  ت��ق��دم 

�شّكلت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم���ن 

الأ�شخا�س  لتمكني  فريق عمل متخ�ش�س 

خ��دم��ات  اإىل  ال���ن���ف���اذ  م���ن  الإع����اق����ة  ذوي 

الت�������ش���الت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات يف 

من  ك��ل  وع�شوية  برئا�شتها   2018 ال��ع��ام 

ذوي  الأ���ش��خ��ا���س  الأع��ل��ى حل��ق��وق  املجل�س 

اوراجن  و�ش���������ركة  زين  وال�شركة  الإعاقة، 

والئت�ف  اإنتاج  وجمعية  اأمن��ية  و�ش����ركة 

الثقايف  وامللتقى  الإع��اق��ة  ل���ذوي  الردين 

مم��ث��ل��ني  اىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  ل���ل���م���ك���ف���وف���ني 

ع���ن ك���ل م���ن الأ����ش���خ���ا����س ذوي الإع���اق���ة 

الإع����اق����ة  ذوي  والأ����ش���خ���ا����س  ال�����ش��م��ع��ي��ة 

الإع���اق���ة  ذوي  ووالأ����ش���خ���ا����س  ال��ب�����ش��ري��ة 

احل��رك��ي��ة ب��ه��دف ت��وح��ي��د اجل��ه��ود وت��ب��ادل 

ل��ل��خ��روج بخطة عمل  امل��ع��ارف واخل���رات 

املبادرات  لتنفيذ  للتطبيق  وقابلة  موحدة 

الأ�شخا�س  قطاع  اإىل  املوجهة  وامل�شاريع 

ذوي الإعاقة ومبا ي�شمن ت�شريع وت�شهيل 

الت�شالت  وخ��دم��ات  و�شائل  اإىل  نفاذهم 

املعلومات. وتكنولوجيا 

االنباط-وكاالت 

اأع���ل���ن���ت ����ش���رك���ة ف������ورد م����وت����ور ال�����ش��ني 

لينكولن من طراز  �شيارة   10649 ا�شتدعاء 

لينكولن  ���ش��ي��ارات  و4010  اإك�������س،  ك��ي��ه  اإم 

نظام  يف  حمتملة  اأعطال  ب�شبب  نوتيلو�س 

الدولة  الهوائية. وذكرت م�شلحة  الو�شادة 

ام�س  ب��ي��ان،  يف  ال�����ش��وق  لتنظيم  ال�شينية 

تت�شمن  ال���ش��ت��دع��اء  ع��م��ل��ي��ة  اأن  الث���ن���ني، 

ال���واردة  اإك�����س«  ك��ي��ه  اإم  »لينكولن  ���ش��ي��ارات 

اأيار 2015 و30   28 وامل�شنعة يف الفرتة بني 

نوتيلو�س«  »لينكولن  و�شيارات   ،2018 متوز 

اأيلول   27 بني  الفرتة  وامل�شنعة يف  ال��واردة 

امل�شلحة  واأ�شافت   .2019 اأيلول  و30   2018

الفا�شلة  امل�����ش��اف��ة  ك��ف��اي��ة  ل��ع��دم  ن��ظ��را  اأن���ه 

ملقعد  ال�شلكية  التو�شي�ت  جمموعة  بني 

ال���راك���ب الأم���ام���ي وغ��ط��اء و����ش���ادة امل��ق��ع��د، 

ف��ق��د ل ي��ع��م��ل ن���ظ���ام ال���و����ش���ادة ال��ه��وائ��ي��ة 

ب�شكل طبيعي يف بع�س الظروف، ما ي�شكل 

خماطر على ال�ش�مة. وتابعت ان ال�شركة 

التالفة  الأج��زاء  با�شتبدال  �شتقوم  املعنية 

جمانا.

إلتاحة رقم الطوارئ 114 لألشخاص الصم
هيئة تنظيم االتصاالت ومديرية األمن العام تعلنان

 عن توقيع مذكرة تفاهم

فورد تستدعي 14659 سيارة 
لينكولن لمخاطر تتعلق 

بالسالمة بالسوق الصيني 

الثالثاء    25  /  8  / 2020

تراجع جديد لعملة روسيا البيضاء 
ومنخفض قياسي أمام اليورو

سعر الذهب يتجاوز خسائره 
الصباحية ويصعد فوق 1954 دوالرًا

صندوق تحوط يراهن على تقلبات 
األسواق يربح ٪600 منذ مطلع العام

مو�سكو-رويرتز 

 ت���وا����ش���ل���ت خ�������ش���ائ���ر روب�������ل رو����ش���ي���ا 

م�شتوى  لي�شجل  الثنني  ام�س  البي�شاء 

ظل  يف  ال��ي��ورو  مقابل  منخف�شا  قيا�شيا 

منذ  النا�شبة  ال�شيا�شية  الأزم��ة  ا�شتمرار 

نتيجتها  على  متنازع  رئا�شية  انتخابات 

جرت يف التا�شع من اأغ�شط�س اآب.

وخرج اآلف اإىل �شوارع املدن والبلدات 

اأنحاء رو�شيا البي�شاء ل�حتجاج على  يف 

يف  لوكا�شينكو  األ��ك�����ش��ن��در  ان��ت��خ��اب  اإع����ادة 

اقرتاع يقول معار�شوه اإنه مزور.

ال�شيا�شية  ال���ش��ط��راب��ات  ت��ل��ك  ت��ه��دد 

بتقوي�س اقت�شاد ه�س بالفعل. وي�شطف 

لتبديل  ال�����ش��راف��ة  ن��ق��اط  يف  امل��واط��ن��ون 

اللذين  واليورو  بالدولر  املحلية  العملة 

اإنهما �شحيحان. تقول امل�شادر 

وه���ب���ط ال����روب����ل واح������دا ب��امل��ئ��ة اأم����ام 

ال�شاعة  بحلول   3.0160 م�شج�  اليورو 

لم�س  اأن  بعد  جرينت�س  بتوقيت   0845

ومقابل   .3.0186 عند  قيا�شيا  منخف�شا 

البي�شاء  رو�شيا  روب��ل  انخف�س  ال��دولر، 

وهو   2.5364 م�شج�  باملئة  اث��ن��ني  نحو 

من  التا�شع  منذ  اإل��ي��ه  ي�شل  مل  م�شتوى 

ني�شان. اأبريل 

وق����ال ت��اج��ر ع��م��ل��ة يف م��ي��ن�����ش��ك طلب 

”هناك موجة  ل��روي��رتز  ا�شمه  ذك��ر  ع��دم 

ال��ع��م��ل��ة  ال���ف���زع الآن وال��ط��ل��ب ع��ل��ى  م���ن 

للغاية“. الأجنبية مرتفع 

ك����ان����ت وك����ال����ة ف��ي��ت�����س ل��ل��ت�����ش��ن��ي��ف��ات 

الئ��ت��م��ان��ي��ة ت��وق��ع��ت الأ����ش���ب���وع امل��ا���ش��ي 

العملة املحلية  مزيدا من ال�شغوط على 

ال��و���ش��ع  ت��ده��ور  اإذا  ال��ب��ي�����ش��اء  يف رو���ش��ي��ا 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي اأك�������ر، م���ع���رق���� الأن�����ش��ط��ة 

الق���ت�������ش���ادي���ة. وح������ذرت ف��ي��ت�����س م���ن اأن 

بالقطاع  �شي�شر  ال��روب��ل  قيمة  ت��ده��ور 

املايل املعتمد ب�شدة على الدولر ويقل�س 

احتياطات البنك املركزي.

دبي - العربية.نت

اأ���ش��ع��ار ال��ذه��ب خ���ل تعام�ت  ع��ادت 

ام�����س الث���ن���ني ل��ت�����ش��ج��ي��ل م��ك��ا���ش��ب رغ��م 

حت�شن ال�شهية للمخاطرة بعد اأن وافقت 

ا�شتخدام  على  الأم��رك��ي��ة  ال���دواء  هيئة 

ب�����زم����ا ال������دم ل��ل��م��ت��ع��اف��ني م����ن م��ر���س 

كوفيد-19 كخيار ع�جي، يف حني ارتفع 

الدولر.

وخ�ل التعام�ت مال ال�شعر الفوري 

 %0.4 طفيفة  ارتفاعات  لت�شجيل  للذهب 

)الأون�����ش��ة(  ل���أوق��ي��ة  دولرا   1953 اإىل 

بعد اأن �شجل اأدنى م�شتوى يف اأ�شبوع عند 

نزلت  فيما  يوم اجلمعة.  دولر   1910.99

ع��ق��ود ال��ذه��ب الأم��رك��ي��ة الآج��ل��ة %0.2 

اإىل 1942.60 دولر.

وق������������ال �����ش����ت����ي����ف����ن اإي�������ن���������������س، ك���ب���ر 

ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ي ال�����ش��وق يف اأك�����ش��ي ك���ورب 

الإي��ج��اب��ي��ة  “الأنباء  امل��ال��ي��ة:  ل��ل��خ��دم��ات 

ال�شيء  بالفرو�س ت�شغط بع�س  املتعلقة 

اإذ  ال���وق���ت احل������ايل،  امل���ع���ن���وي���ات يف  ع��ل��ى 

�شاعدت الأ�شهم والأ�شول الأخرى عالية 

م�شيفا  اليوم”،  الرت��ف��اع  على  املخاطر 

اأن ال���ذه���ب ي��ت��وق��ف لل��ت��ق��اط الأن��ف��ا���س 

ق��ب��ي��ل ك��ل��م��ة رئ��ي�����س جم��ل�����س الح��ت��ي��اط��ي 

الحتادي يف اجتماع جاك�شون هول.

26.26 دولر  1.6% اإىل  ونزلت الف�شة 

0.5%، لي�شجل  ل�أوقية، وهبط الب�تني 

ال��ب���دي��وم  وان��خ��ف�����س  دولر،   913.61

1.1% اإىل 2158.65 دولر ل�أوقية.

العربية-وكاالت

 Gammon ���ش��ن��دوق حت���وط  ف��ر���س 

�شناديق  اأف�����ش��ل  ك��اأح��د  نف�شه   Capital
ال��ت��ح��وط ب��ال��ع��امل اأداء خ���ل ال��ع��ام اجل��اري 

الأ�شواق  تقلبات  ال�شحيح على  رهانه  بف�شل 

يف خ�شم جائحة كورونا مما مكن ال�شندوق 

من حتقيق عوائد ا�شتثمارية تبلغ نحو %600 

من  بالعامل  الأول  التحوط  �شندوق  لي�شبح 

حيث حتقيق العوائد يف خ�شم اجلائحة.

“فاينن�شال  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ت��ق��ري��ر  وي�����ش��ر 

الذي  ال�شندوق،  اأن  اإىل  تاميز” الريطانية 

الأم��رك��ي��ة مقرا  نيويورك  م��ن ولي��ة  يتخذ 

راهن  باركليز،  يف  �شابق  م�شريف  ويراأ�شه  لها 

ع��ل��ى ن��ح��و ���ش��ح��ي��ح ع��ل��ى ت��ق��ل��ب��ات ال�����ش��وق يف 

اأداء  ت��راج��ع  م��ع  امل��ا���ش��ي  اآذار  م��ار���س  مطلع 

امل�شتثمرين  واجت��اه  املخاطر  عالية  الأ���ش��ول 

نحو الأ�شول الآمنة.

وجنح ال�شندوق اأي�شا، الذي تبلغ الأ�شول 

املدارة بوا�شطته نحو 25 مليون دولر، يف بناء 

ارتفعت  والتي  اخل��ي��ارات  عقود  داخ��ل  مراكز 

م��ار���س ما  م��ن  ال��ث��اين  الن�شف  ب�شدة خ���ل 

يف  ا�شتثماراته  على  العائد  بتعظيم  له  �شمح 

�شناديق  فيه  كانت  وق��ت  يف  اجلائحة  خ�شم 

ال�����ش��رب��ة تلو  ال��ع��امل تتلقى  ال��ت��ح��وط ح���ول 

الأخرى.

اأداء  ت��راج��ع  اإىل   HFR ب��ي��ان��ات  وت�����ش��ر 

 %0.3 بنحو  ال��ع��امل  ح��ول  التحوط  �شناديق 

م��ع تكبدهم  ال��ع��ام اجل���اري  باملتو�شط خ���ل 

واأب��ري��ل من  مار�س  �شهري  فادحة يف  خ�شائر 

ال�شناديق  تلك  تعاود  اأن  قبل  اجل��اري  العام 

تعوي�س جزء من خ�شائرها يف املوجة الأخرة 

لرتفاعات الأ�شواق.

“فاينن�شال  ���ش��ح��ي��ف��ة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  ويف 

لل�شندوق  التنفيذي  الرئي�س  ق��ال  تاميز” 

وامل�������ش���ريف ال�������ش���اب���ق يف جم���م���وع���ة ب��ارك��ل��ي��ز 

اإن  ميت�شر،  مايكل  ال��ع��م���ق��ة،  الريطانية 

عقود  من  كبرة  كمية  ب�شراء  قام  ال�شندوق 

اخل����ي����ارات يف ���ش��ه��ري ي��ن��اي��ر وف����راي����ر من 

الأ���ش��واق  تقلبات  كانت  اجل���اري حينما  ال��ع��ام 

منخف�شة نوعا ما ومع ارتفاع حدة التقلبات 

العقود  ت��ل��ك  ببيع  ال�����ش��ن��دوق  ق���ام  م��ار���س  يف 

وجنح يف حتقيق عوائد كبرة جراء الأمر.

التي  التحفيز  “اإجراءات  ميت�شر،  وت��اب��ع 

ق��ام بها ال��ف��ي��درايل الأم��رك��ي دع��م��ت ب�شدة 

اأداء عقود خيارات الأ�شهم التي كانت بحوزتنا 

ما مكننا من حتقيق مكا�شب اأخرى من ذلك 

النوع من عقود اخليارات«.

ومن بني عقود امل�شتقات التي يراهن عليها 

امل�شتقبلية  العقود  احلايل  بالوقت  ال�شندوق 

كافة  تعوي�س  يف  جن��ح  ال���ذي   S&P مل��وؤ���ش��ر 

خ�شائر جائحة كورونا ويحوم بالوقت احلايل 

حول م�شتويات قيا�شية وهو الأمر الذي من 

�شاأنه اأن يعظم عوائد ال�شندوق خ�ل الفرتة 

املقبلة بح�شب ما ذكرته �شحيفة “فاينن�شال 

تاميز«.

الكويت -رويرتز

بال�شرق  الأ�شهم  اأ�شواق  معظم  اأغلقت   

وكان  الثنني،  ام�س  ارتفاع  على  الأو�شط 

من  ا�شتفاد  ال��ذي  دب��ي  ملوؤ�شر  اأداء  اأف�شل 

الوطني،  دبي  الإمارات  بنك  �شهم  قفزة يف 

الإمارة. اأكر بنوك 

وارت���ف���ع م��وؤ���ش��ر ����ش���وق دب����ي ال��رئ��ي�����ش��ي 

يف  باملئة   6.1 بقفزة  مدفوعا  باملئة،  اثنني 

وزي��ادة  الوطني  دب��ي  الإم���ارات  بنك  �شهم 

الإ�ش�مي. دبي  بنك  ل�شهم  باملئة   1.5

ي���راه���ن امل�����ش��ت��ث��م��رون ع���ل���ى من���و ب��ن��ك 

الإم����ارات دب��ي ال��وط��ن��ي ب��ع��د ت��ق��اري��ر ب��اأن��ه 

اللبناين  بلوم  بنك  لأ�شول  حمتمل  م�شرت 

م�شر. يف 

ب��امل��ئ��ة،   0.6 اأب���وظ���ب���ي  م��وؤ���ش��ر  وارت���ف���ع 

مدعوما ب�شعود �شهم بنك اأبوظبي الأول، 

وارت��ف��اع  باملئة   0.9 الإم���ارات،  بنوك  اأك��ر 

باملئة.  2.1 التجاري  اأبوظبي  بنك  �شهم 

 0.7 ال�شعودي  القيا�شي  املوؤ�شر  و�شعد 

اأرامكو  النفط  عم�ق  �شهم  زاد  اإذ  باملئة، 

�شهم  ارتفع  حني  يف  باملئة،   2.4 ال�شعودية 

باملئة.  1.1 الراجحي  م�شرف 

اإن�شاء  الأح��د  ي��وم  اأعلنت  اأرام��ك��و  كانت 

املوؤ�ش�شي  للتطوير  ج��دي��د  اإداري  تنظيم 

ال�شركة. حمفظة  حت�شني  بهدف 

مع  باملئة،   0.8 القطري  املوؤ�شر  وتقدم 

لي�شل  ب��امل��ئ��ة   7.4 ق��ط��ر  ���ش��ن��اع��ات  ���ش��ع��ود 

ي��ن��اي��ر   29 م���ن���ذ  م�������ش���ت���وي���ات���ه  اأع����ل����ى  اإىل 

م��ن��ت��ج  ا����ش���رتى  اأن  ب���ع���د  ال����ث����اين،  ك���ان���ون 

ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات ح�����ش��ة ق��ط��ر ل��ل��ب��رتول 

ل�أ�شمدة  قطر  �شركة  يف  باملئة   25 البالغة 

دولر. مليار  مقابل  )قافكو(  الكيماوية 

وخ����ارج م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج، اأغ��ل��ق م��وؤ���ش��ر 

 0.4 الأ�شهم القيادية يف م�شر على ارتفاع 

�شهم  يف  باملئة   3.2 بارتفاع  مدفوعا  باملئة 

للدخان. ال�شرقية 

 3.1 اإل��ك��رتي��ك  ال�����ش��وي��دي  �شهم  و�شعد 

ب��امل��ئ��ة. ك��ان��ت ال�����ش��رك��ة اأع��ل��ن��ت ي��وم الأح��د 

ال��ن��ت��ائ��ج امل��ال��ي��ة ل��ل��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام 

514.2 مليون جنيه  حيث حققت ربحا بلغ 

 930.9 مع  مقارنة  دولر(  مليون   32.44(

الثاين  ال��رب��ع  رب��ح  لكن  �شنة.  قبل  مليون 

ال�شابق. ال�شنة  ربع  اأعلى من  جاء 

دبي تتفوق مع صعود أسواق الخليج الرئيسية

ستاندرد اند بورز وناسداك يفتحان 
على ذرى جديدة وسط آمال في 

عالج لكوفيد19
نيويورك - رويرتز

 500 ب���ورز  ان��د  �شتاندرد  امل��وؤ���ش��ران  فتح 

قيا�شية  م�شتويات  على  املجمع  ون��ا���ش��داك 

مرتفعة ام�س الثنني بعد اأن وافقت هيئة 

الرقابة الدوائية الأمريكية على ا�شتخدام 

ب����زم���ا ال����دم ل��ع���ج م��ر���ش��ى ك��وف��ي��د-19 

ت�شرع  اإدارة ترامب قد  باأن  وبف�شل تقرير 

عملية اعتماد لقاح حمتمل.

 20.93 ب�����ورز  ان����د  ���ش��ت��ان��درد  وارت���ف���ع 

اإىل  لي�شل  باملئة   0.62 يعادل  مبا  نقطة 

 137.45 3418.09 نقطة، وتقدم نا�شداك 

 11449.25 م�شج�  باملئة   1.22 اأو  نقطة 

نقطة، و�شعد املوؤ�شر داو جونز ال�شناعي 

اإىل  ب���امل���ئ���ة   0.53 اأو  ن���ق���ط���ة   147.25

28077.58 نقطة عند الفتح.
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  للت�سويق  لرنكا  �سركة  ب��اأن 

الرقم  حتت  حمدودة/  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل 

)52819( بتاريخ )2018/10/28( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/8/6(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة بان �سركة خمل�ص الكعود و�سريكه  وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )20227( بتاريخ 

2019/5/30  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : خمل�ص الكعود و�سريكه

اإىل �سركة : �سبيب الكعود و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  �سغف للحلول التعليمية  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 41216 ( بتاريخ

)2015/8/4 ( 

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ع�سام يعقوب عبد املعطي ابو ح�سني

امل�ست�سفى  خلف   – ال�سمي�ساين   – ع��م��ان   : امل�سفي  ع��ن��وان 

 –  14 رقم  عمارة   – ال�سعري  احل�سن  ابو  �سارع   – التخ�س�سي 

�سقة 5

خلوي ) 0796700015 ( 

م�سفي ال�سركة

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) اول (

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  )68/ب(من  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته    1997 ل�سنة 

العادية  غري  العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

ل�سركة املحور للطباعة امل�سجلة لدينا ك�سركة  ذ.م.م حتت الرقم 

)11002( بتاريخ )2005/10/31( قد قررت باجتماعها غري 

العادي املنعقد بتاريخ )2020/7/29 ( املوافقة بالجماع على 

لي�سبح  اردين  دينار   )80،000( من  ال�سركة  راأ�سمال  تخفي�ص 

)19000( دينار اردين 

تخفي�ص  على  خطيا  العرتا�ص  ال�سركة  دائني  من  لكل  ويحق 

ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املراقب  لدى  ال�سركة  راأ�سمال 

اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200162363(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  الهقي�ص   وح�سني  فايز  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )116876( بتاريخ 2017/7/10 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/8/24 

الهقي�ص   حمدان  حممد  فايز  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  ار���س��ا���ص  – ام  م��ادب��ا   : امل�����س��ف��ي  ب����اأن ع��ن��وان  ع��ل��م��ا 

0779710846

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  للت�سويق  برميو�ص  �سركة  باأن 

الرقم  حتت  حمدودة/  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل 

)52467( بتاريخ )2018/9/17( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/8/23(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ا�ستنادًا لأحكام املادة ) 264/اأ ( من قانون ال�شركات رقم 

ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته،   1997 ل�سنة   )  22  (

ل�سركة حتقيق  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجله  وال�ستثمار  التجاره 

م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم ) 5718 ( بتاريخ 1999/5/26  

 2020/8/5 ع��ادي  الغري  العامة  الهيئة  اجتماع  حم�سر  قد 

ال�سادة  وتعيني  النرب  عبداهلل  مو�سى  ماهر  عزل  على  املوافقة 

طارق ح�سني ملكاوي وعواطف جري�ص ن�سراوين م�سفيًا لل�سركة 

، وان عنوان امل�سفي هو :

 / 0798525464 – موبايل  – دوار الثقافة  – ابو ن�سري  عمان 

.  0798907474

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ر�سدي  حممد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

عبد الرحمن �سليمان و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)85708 ( بتاريخ 2007/4/25 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200168417(

ل�سنة  رقم)22(  ال�شركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

حممود عبداهلل م�سطفى فار�ص

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممد وحممود فار�ص

بتاريخ   )118487( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2018/7/12

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/8/24 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/8/24

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعالن استمالك
صادر عن دائرة االراضي واملساحة الغراض

وزارة الرتبية والتعليم
 2019 ل�سنة   )  13  ( رقم  العقارية  امللكية  قانون  من   )  181  ( املادة  باأحكام  عماًل 

اعلن انني بعد مرور خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ ن�سر هذا العالن يف ال�سحف املحلية 

وحيازة  ا�ستمالك  على  باملوافقة  قرار  ا�سدار  بطلب  ال��وزراء  جمل�ص  اىل  �ساأتقدم 

كامل م�ساحة قطعة الر�ص رقم ) 275 ( من احلو�ص رقم ) 2 ( من ارا�سي ذهيبة 

ال�سرقية / املوقر والبالغة م�ساحتها ) 5 ( دومنات و ) 180 ( مرتًا مربعًا والعائدة 

ملكيتها لل�سيد جميل حممد �سالمه الهل�سة  ا�ستمالكا مطلقًا وحيازة فورية لغرا�ص 

وزارة الرتبية والتعليم لغايات البنية املدر�سية  م�سروعا للنفع العام باملعني املق�سود 

يف قانون ال�ستمالك .

مدير عام دائرة االراضي واملساحة / بالوكالة
محمد حسني الصوافني

اعالن استمالك
صادر عن دائرة االراضي واملساحة الغراض

سلطة املياه
 2019 ل�سنة   )  13  ( رقم  العقارية  امللكية  قانون  من   )  181  ( املادة  باأحكام  عماًل 

اعلن انني بعد مرور خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ ن�سر هذا العالن يف ال�سحف املحلية 

�ساأتقدم اىل جمل�ص الوزراء بطلب ا�سدار قرار باملوافقة على ا�ستمالك وحيازة ما 

 )  8 1257( من احلو�ص رقم )  م�ساحته)50( مرتًا مربعًا من قطعة الر�ص رقم ) 

من ارا�سي بدران والبالغة م�ساحتها ) 366.99 ( مرتًا مربعًا والعائدة ملكيتها لل�سيد 

املياه  �سلطة  لغرا�ص  فورية  وحيازة  مطلقًا  ا�ستمالكا  مرجي  مو�سى  حكمت  مهند 

لغايات حرم خط �سرف �سحي / �سفا بدران م�سروعا للنفع العام باملعني املق�سود يف 

قانون ال�ستمالك .

مدير عام دائرة االراضي واملساحة / بالوكالة
محمد حسني الصوافني

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف :  احمد ابراهيم احمد ابو بكر

الرقم وطني :  9901004017

اأيام متتالية دون عذر  نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة 

من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك  اإىل  العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإح�سار ما يربز غيابك وال فاإنك �سوف 

 )28  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة خريات الشمال للدواجن واالعالف.

اعالن تنوية صادر عن 

بلدية املفرق الكربى.
بعطاء   اخلا�ص  الكربى  املفرق  بلدية  لإعالن  لحقا 

 24/8 وبتاريخ  الأوىل  للمرة  الأمطار  مياه  ت�سريف 

عبارات  ثالثة  فئة  امل��ق��اول  ت�سنيف  يكون  اأن  على 

ثالثة  وفئة  ت�سريف  وع��ب��ارات  ا�ستنادية  وج��دران 

مياه �سرف �سحي واملقرر فتحه بتاريخ 13/9 ال�ساعة 

احلادية ع�سر �سباحا

لذا اقتضى التنويه.

الثالثاء   25/ 8 / 2020

إعالن صادر عن 
جامعة آل البيت 

تعلن جامعة آل البيت 
عن اعادة طرح رقم ) 21 /2020 (

صيانة الشبكة الحاسوبية وكامريات 
املراقبة يف الجامعة

فعلى ال�سركات واملتعهدين الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة 

من  اعتبارُا  املفرق  يف  البيت  اآل  جامعة  يف  وامل�سرتيات  العطاءات  دائرة 

يوم الثالثاء املوافق 2020/8/25 م ،من ال�ساعة الثامنة �سباحا ولغاية 

الثانية ع�سرة ظهرًا يوميًا، م�سطحبني معهم رخ�سة مهن و�سهادة ت�سجيل 

�ساريتي املفعول �سمن املجال اعاله :

ثمن ن�سخة العطاء)50 ( خم�سون دينارًا غري م�سرتدة .

اخرموعد لتقدمي العرو�ص للعطاء اعاله ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهر يوم 

الثنني املوافق 2020/9/14 .

قيمة  من   )  %3  ( بن�سبة  م�سدق  �سيك  او  بنكية  كفالة   بالعر�ص  يرفق 

العر�ص ، وذلك �سمانًا لال�سرتاك بالعطاء وتو�سع  يف مغلف منف�سل .

– �سورتني ( تو�سع كل ن�سخة يف  تقدم املناق�سة من ثالث ن�سخ ) ا�سلية 

مغلف منف�سل والكفالة يف مغلف منف�سل ، تو�سع جميع املغلفات يف مغلف 

خمتلف ويكتب عليه ا�سم امل�سرتك وعنوانه ورقم دعوة العطاء ويودع يف 

�سندوق دائرة العطاءات وامل�سرتيات ح�سب املواعيد اعاله .

يوم  �سباح  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  اع��اله  العطاء  مظاريف  فتح  موعد 

الثالثاء املوافق 2020/9/15م.

ل ينظر يف املناق�سة غري امل�ستوفية لل�سروط الواردة اعاله .

اجور ن�سر العالن على من ير�سو عليه العطاء اعاله .

ن�سخة  ثمن  من  للعطاء  ال�سابق  الطرح  يف  ا�سرتكت  التي  ال�سركات  تعفى 

العطاء .

www.aabu.edu.jo ملزيد من املعلومات زيارة موقع اجلامعة

رئاسة الجامعة

اعالن اعادة طرح عطاء
تعلن مديرية المن العام / ادارة البنية عن اعادة طرح عطاء رقم ) ع م ر / 9 / 2020 ( ان�ساء 

مبنى نظارات مركز امن احل�سني، .فعلى املتعهدين امل�سنفني لدى وزارة ال�سغال العامة وال�سكان يف 

جمال ) البنية ( اخت�سا�ص ) ان�ساء ابنية ( بالدرجة الرابعة فما فوق ،والراغبني بال�سرتاك يف 

هذا العطاء مراجعة ادارة البنية / طارق  خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم �سهادات 

النقابة ( لجنازات  الذاتية ) ك�سف خربات  وال�سرية  الت�سنيف ال�سلية و�سورة م�سدقها عنها 

ال�سركة يف هذا املجال وبنف�ص حجم اعمال العطاء للح�سول على ن�سخة من وثائق العطاء مقابل 

مبلغ ) 50 ( خم�سون دينار غري م�سرتدة ، علما بان اخر يوم لبيع الن�سخ هو يوم ) الثنني ( املوافق 

2020/8/31 م ، والذي �سيكون اخر يوم لال�ستف�سارات ، وتعاد كافة املناق�سات ل�سعبة الدرا�سات / 

ادارة البنية غري متاأخرة عن ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم الثنني املوافق 2020/9/7م والذي 

�سيكون موعد فتح العرو�ص وكل مناق�سة ترد بعد هذا الوقت والتاريخ املحددين تهمل ول ينظر 

بها ويتحمل املقاول الذي ير�سو عليه العطاء تكاليف دفع اجور ن�سر العالن مهما كان عدد مرات 

ابداء  دون  طرحه  اعادة  او  العطاء  الغاء  العمل  ل�ساحب  ويحق  التكاليف  بلغت  ومهما  العادة 

ال�سباب ودون ان يرتتب على هذا الجراء اية مطالبة مالية او قانونية .
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ي��وا���ص��ل ال��و���ص��ع ال�����ص��ح��ي امل��رت��ب��ط 

يف  ال��ت��ده��ور  امل�ستجّد  ك��ورون��ا  بفريو�س 

العامل خ�صو�صاً يف فرن�صا واإيطاليا، ما 

يوؤجج اخل�صية من موجة ثانية يف وقت 

ب��وج��ود  امل��ت��ح��دة الأم���ل  ال��ولي��ات  بعثت 

ع���اج ل��ل��م��ر���ض ع��ر ا���ص��ت��خ��دام ب��ازم��ا 

املتعافني.

وم��ن��ذ ب�����ص��ع��ة اأي�����ام، ت��واج��ه اإي��ط��ال��ي��ا 

وا�صع  ب�صكل  الفريو�ض  تف�صى فيها  التي 

ال�صت�صفائي،  ن��ظ��ام��ه��ا  واأره����ق  اآذار  يف 

ارت���ف���اع���اً م��ل��ح��وظ��اً يف ع���دد الإ���ص��اب��ات 

والن�صاطات  التنقات  ب�صبب  خ�صو�صاً 

للم�صطافني. ال�صيفية 

وب��ح�����ص��ب ح�����ص��ي��ل��ة ر���ص��م��ي��ة ُن�����ص��رت 

جديدة  اإ���ص��اب��ات   1210 �ُصجلت  الأح����د، 

ويرتبط  �صاعة.   24 خ��ال  بكوفيد-19 

روما  امل�صّجلة يف منطقة  الإ�صابات  ثلث 

�صردينيا.  جزيرة  يف  عطل  من  بعائدين 

ورغم الرتفاع املفاجئ يف عدد الإ�صابات، 

روب��ريت��و  الإي��ط��ايل  ال�صحة  وزي���ر  اأراد 

اأن ي��ك��ون م��ط��م��ئ��ن��اً م��ع��ت��راً  ���ص��ب��ريان��زا 

وم�صتبعداً  ال�صيطرة  حت��ت  ال��و���ص��ع  اأن 

فر�ض ع��زل ع��ام جم��دداً يف ب��اده. لكن 

على امل�صتوى املحلي، يتزايد القلق. فقد 

املحيطة  كامبانيا  منطقة  رئي�ض  اقرتح 

بنابويل احلّد من التنقات بني املناطق 

حتى عودة التاميذ اإىل املدار�ض.

الرئي�ض  �صادق  املتحدة،  الوليات  يف 

الأمريكي دونالد ترامب على ا�صتخدام 

ب��ازم��ا امل��ت��ع��اف��ني م��ن ف��ريو���ض ك��ورون��ا 

ت����زال  ب����ال����وب����اء، ول  امل�������ص���اب���ني  ل���ع���اج 

الإعان  وو�صف  جدل.  مو�صع  فعاليته 

“اخرتاق تاريخي” يف م�صار عاج  باأنه 

كبري  عدد  “اإنقاذ  �صاأنه  من  كوفيد-19، 

من الأرواح«.

والأدوي�����������ة  الأغ�������ذي�������ة  اإدارة  ل����ك����ن 

باأنه ل  “اف دي ايه” ذّك��رت  الأمريكية 

على  ر�صمي  دل��ي��ل  ال�صاعة  حتى  ي��وج��د 

اأن ا���ص��ت��خ��دام ال��ب��ازم��ا ف���ّع���ال. وي��ق��ول 

املتخ�ص�ض  ه��وروف��ي��ت�����ض  ل��ني  ال��ط��ب��ي��ب 

م�صت�صفى  يف  ال���رئ���وي���ة  الأم����را�����ض  يف 

امل��ت��ع��اف��ني  “بازما  اإن  ه��ي��ل  ل��ي��ن��وك�����ض 

هذا  اأن  م��ن  رغ��م  الأرج����ح،  على  مفيدة 

المر غري مثبت بتجارب �صريرية، لكنه 

م�صابني  مل��ر���ص��ى  اإن��ق��اذي��ا  ع��اج��ا  لي�ض 

بعوار�ض حادة«.

ال�صحي  الو�صع  يتدهور  فرن�صا،  ويف 

 4500 اأي�������ص���اً. ف��ق��د ���ُص��ّج��ل��ت اأك����ر م���ن 

اإ�����ص����اب����ة ج����دي����دة ب���ك���وف���ي���د-19 خ���ال 

ال�������ص���اع���ات الأرب���������ع وال���ع�������ص���ري���ن ق��ب��ل 

ال�صلطات  ن�صرتها  اأرق��ام  وف��ق  الأخ��رية، 

ال�صحية الفرن�صية. ويف املجمل، �ُصّجلت 

م��ق��اب��ل  الح�����د  م����وؤك����دة  اإ����ص���اب���ة   4897

ال�����ص��ح��ة  وزي�����ر  وح�����ّذر  ال�����ص��ب��ت.   3602

“نحن يف  ف����ريان  اأول��ي��ف��ي��ي��ه  ال��ف��رن�����ص��ي 

مواجهة  يف  باملخاطر”  حمفوف  و�صع 

من  العدوى  انتقال  من  متخوفا  الوباء 

ال�صباب اإىل الأكر �صنا الذين يعترون 

اأكر �صعفا.

اإي����ط����ال����ي����ا، ل ت��ع��ت��زم  وع����ل����ى غ�������رار 

عزل  فر�ض  اإع��ادة  الفرن�صية  ال�صلطات 

ع����ام وت���رّج���ح يف ه����ذه امل��رح��ل��ة ت��داب��ري 

املراقبة. بت�صديد  حملية متعّهدة 

اكر  بحياة  الوباء  اأودى  املجمل،  ويف 

يف  ظهوره  منذ  العامل  يف   805,470 من 

م�صادر  وف��ق   ، الأول  ك��ان��ون  يف  ال�صني 

الأك��ر  هي  املتحدة  وال��ولي��ات  ر�صمية. 

 176,765 م����ع  ال����وب����اء  ج�����راء  ت�������ص���رراً 

 )114,250( الرازيل  بعدها  تاأتي  وفاة. 

 )56706( وال��ه��ن��د   )60254( واملك�صيك 

واململكة املتحدة )47423(.

الإ�صابات،  ع��دد  ارت��ف��اع  مواجهة  ويف 

ال��ع��امل  اأ���ص��اب��ي��ع يف  م��ن��ذ  ال��ق��ي��ود  تتكثف 

حيث  فنلندا،  اإىل  اجلنوبية  ك��وري��ا  م��ن 

تدخل تدابري �صارمة على احلدود حّيز 

ال��ب��اراغ��واي.  بعا�صمة  م���روراً  التنفيذ، 

عملية  اأدت  ماأ�صاوية،  اأك��ر  م�صهد  ويف 

حظر  لتطبيق  ال�����ص��رط��ة  ن��ف��ذت��ه��ا  ده���م 

اإىل  ال��ب��ريو،  عا�صمة  ليما،  يف  ال��ت��ج��ّول 

 13 ان��ت��ه��ى مب�����ص��رع  ن���اد ليلي  ت��داف��ع يف 

11 م�صاباً بكورونا ّ. بينهم 

القيود،  فر�ض  اإع���ادة  م��ع  وب��ال��ت��وازي 

ال���ي���وم يف  ت���ع���ود احل���ي���اة اإىل ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا 

اإي����رل����ن����دا ال�����ص��م��ال��ي��ة م����ع اإع��������ادة ف��ت��ح 

منذ  الأوىل  للمرة  ت��دري��ج��ي��اً،  امل��دار���ض 

التباعد  احرتام  بورما، حتّول  ويف  اآذار. 

املخيمات  يف  مع�صلة  اإىل  الج��ت��م��اع��ي 

امل��ك��ت��ظ��ة ح���ي���ث ي��خ�����ص��ع اأف�������راد اأق��ل��ي��ة 

ال��روه��ي��ن��غ��ا ل��ل��ع��زل. وخ����ال الأ���ص��ب��وع 

�صيتوي،  يف  اإ���ص��اب��ة   48 �ُصّجلت  امل��ا���ص��ي، 

10 يف  م��ا مي��ث��ل  راخ���ني،  عا�صمة ولي���ة 

امل��ئ��ة م��ن ح����واىل 400 ���ص��ج��ل��ت ح��ت��ى يف 

بورما.

االنباط - وكاالت

حفرت  خليفة  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث  ان��ت��ق��د 

اإعان  الليبي،  ال�صرق  يف  القوي  الرجل 

اأنه  الباد معتراً  النار يف  اإط��اق  وقف 

جانب  م��ن  اإعامي”  “ت�صويق  جم���ّرد 

بالتح�صري  اياها  مّتهما  ال�صراج  حكومة 

لهجوم جديد.

ع���ل���ن اجل��م��ع��ة وق���ف اإط����اق ن���ار يف 
ُ
واأ

بيانني منف�صلني الأول �صادر عن رئي�ض 

حكومة ال�صراج فائز ال�صراج والثاين عن 

عقيلة  املنتخب  الليبي  ال��رمل��ان  رئ��ي�����ض 

ح��ف��رت. وحت��دث  ملع�صكر  ال��داع��م  ���ص��ال��ح 

مقبلة  ان��ت��خ��اب��ات  تنظيم  ع��ن  ال��ب��ي��ان��ان 

الإطاحة  منذ  الفو�صى  يف  غ��ارق  بلد  يف 

 2011 ع��ام  القذايف  معّمر  الزعيم  بنظام 

الأوىل  �صلطتني متناف�صتني  وممزق بني 

ح��ك��وم��ة ال�����ص��راج يف ال��غ��رب م��ع��رتف بها 

ال�صرق  يف  وال��ث��ان��ي��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن 

بقيادة حفرت.

حفرت  با�صم  ملتحدث  فعل  رّد  اأول  ويف 

ع��ل��ى اإع�����ان وق����ف اإط�����اق ال���ن���ار، ق��ال 

م��ب��ادرة  “اإنها  امل�����ص��م��اري  اأح��م��د  ال���ل���واء 

على  �صحك  وه���ي  الإع���ام���ي  للت�صويق 

الذقون و ذّر الرماد يف العيون” م�صيفاً 

“احلقيقة هي التي على الأر�ض«.
املحيطة  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  خ���ارط���ة  واأظ���ه���ر 

مبدينة �صرت حيث ا�صتقّرت اجلبهة منذ 

اأ�صابيع ليوؤكد اأن القوات املوالية لل�صراج 

�صرت  يف  وح��دات��ن��ا  على  الهجوم  “تنوي 
منطقة  نحو  تتقدم  ذلك  وبعد  واجلفرة 

اأك��ر  ال�����ص��رق  ن��ح��و  النفطي”،  ال��ه��ال 

الرئي�صية  النفطية  احل��ق��ول  تقع  حيث 

ال�������ص���اع���ات  “خال  وق������ال  ال�����ب�����اد.  يف 

تركية  وفرقاطات  �صفناً  ر�صدنا  املا�صية 

�صرت وهي بو�صع هجومي”  تتقدم نحو 

بقوة  �صيجابه  عدائي  عمل  “اأي  م�صيفاً 

�ساربة«.

“احلدث”,  ق��ن��اة  ع���ر  م��داخ��ل��ة  ويف 

ت�صريحاته  ح���دة  م��ن  امل�����ص��م��اري  خ��ف��ف 

اأن مع�صكر حفرت ل يرف�ض وقف  موؤكداً 

ال�صراج  “بيان  اأن  واعتر  النار.  اإط��اق 

طرابل�ض”.  يف  يكتب  ومل  انقرة  يف  كتب 

ومل ياأِت على ذكر بيان عقيلة �صالح.
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اأك����د الأم����ني ال���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون 

العثيمني،  يو�صف  ال��دك��ت��ور  الإ���ص��ام��ي 

واأن  ي��ت��ج��زاأ،  ك��ل ل  ال�����ص��ام  ع��م��ل��ي��ة  اأن 

ال��دول  ب��ني  الطبيعية  العاقات  اإق��ام��ة 

الأع�صاء يف املنظمة ودولة الحتال لن 

الكامل  الحتال  اإنهاء  بعد  اإل  تتحقق 

لاأرا�صي العربية والفل�صطينية املحتلة 

منذ عام 1967، مبا فيها القد�ض.

اأن  ب���ي���ان ���ص��ح��ف��ي ام�������ض،  و����ص���دد يف 

الق�صية  ت�����ص��ك��ان  وال��ق��د���ض  فل�صطني 

وح��دت��ه��ا،  وم�����ص��در  للمنظمة  امل��رك��زي��ة 

حمل  واأنهما  امل�صرتك،  وعملها  وقوتها، 

اإجماع الدول الأع�صاء و�صعيها امل�صرتك 

ن��ح��و اإن���ه���اء الح���ت���ال واإجن������از ح��ق��وق 

امل�صروعة. الفل�صطيني  ال�صعب 

واأ�������ص������ار اأن�������ه اأج��������رى ال����ع����دي����د م��ن 

امل���������ص����اورات وخ��ل�����ض م���ن خ��ال��ه��ا اإىل 

 ,2002 ال���ع���رب���ي���ة  ال�������ص���ام  م����ب����ادرة  اأن 

الطبيعي  وت�صل�صلها  ك��اف��ة  بعنا�صرها 

الإ�صامية  القمم  خمتلف  تبنتها  كما 

املتعاقبة،  اخل��ارج��ي��ة  وزراء  وجم��ال�����ض 

ت�����ص��ك��ل خ����ي����اراً ا���ص��رتات��ي��ج��ي��اً وف��ر���ص��ة 

ت��اري��خ��ي��ة، وم��رج��ع��ي��ة م�����ص��رتك��ة يجب 

العادل  ال�صلمي  احل��ل  اإليها  ي�صتند  اأن 

الإ�صرائيلي.  العربي  لل�صراع  وال�صامل 

واأك����د مت�����ص��ك امل��ن��ظ��م��ة ب��ال�����ص��ام، وان��ه 

اإىل  ا�صتنادا  ا�صرتاتيجيا  خياراً  �صيظل 

ال�صرعية  وق�����رارات  ال�����دويل،  ال��ق��ان��ون 

وعلى  العربية  ال�صام  ومبادرة  الدولية 

روؤية حل الدولتني.

لتمكني  اجلهود  كل  دع��م  على  و�صدد 

ال�������ص���ع���ب ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي م����ن مم��ار���ص��ة 

للت�صرف  القابلة  غري  الوطنية  حقوقه 

امل�صري،  وتقرير  ال��ع��ودة،  ح��ق  فيها  مب��ا 

وجت�����ص��ي��د اإق���ام���ة دول���ت���ه امل�����ص��ت��ق��ل��ة ذات 

ال�صيادة على حدود 4 حزيران 1967 كما 

اأح��ادي��ه  اإج����راءات  اأي  �صرعية  ع��دم  اأك��د 

الفل�صطينية  الأرا�صي  ل�صم  اإ�صرائيلية 

وب���ن���اء امل�����ص��ت��وط��ن��ات ال���ت���ي ت���ه���دف اإىل 

ت��غ��ي��ري ال��و���ص��ع ال�����ص��ي��ا���ص��ي وال��ق��ان��وين 

ع��ل��ى الأر��������ض ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ال��واق��ع��ة 

الدولتني.  حتت الحتال ويقو�ض حل 

القمة  عن  ال�صادرة  القرارات  وا�صتذكر 

التنفيذية  واللجنة  الأخرية  الإ�صامية 

للمنظمة على م�صتوى وزراء اخلارجية 

�صاأنها  م��ن  اإج�����راءات  اأي  رف�����ض  ب�����ص��اأن 

اأن مت�����ض ال��و���ص��ع ال��ق��ائ��م ال��ت��اري��خ��ي اأو 

القد�ض  ملدينة  ال�صيا�صي  اأو  ال��ق��ان��وين 

لأج��زاء  ال�صم  خطة  ورف�ض  ال�صرقية؛ 

الذي  املحتلة،  فل�صطني  دولة  اأر�ض  من 

من �صاأنه تقوي�ض فر�ض ال�صام القائم 

على حل الدولتني.
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بيت حلم  �صرق  جنوب  كي�صان  قرية  عقد يف 

ام�������ض، ي���وم ح�����ص��د ع��م��ل��ي ل��و���ص��ع اآل���ي���ة ت�صدي 

القرية،  على  ال�صتيطانية  للهجمة  وم��ق��اوم��ة 

وذلك بح�صور الع�صرات من اأبناء القرية، وعدد 

ال�صكان  �صمود  دع��م  بهدف  املوؤ�ص�صات  كبري من 

بوجه املخططات ال�صتيطانية التي �صتبتلع مئات 

الدومنات من اأرا�صي القرية.

وتعتر “كي�صان” منكوبة ا�صتيطانيا، بح�صب 

ه��ي��ئ��ة م��ق��اوم��ة اجل�����دار وال���ص��ت��ي��ط��ان، وي��ع��اين 

منذ  متوا�صلة  ا�صتيطانية  هجمة  م��ن  �صكانها 

ف��ع��دا عن  الب�صر واحل��ج��ر،  ال��ع��ام 1988، ط��ال��ت 

املنازل  وه��دم  الأرا���ص��ي  على  امل�صتمر  ال�صتياء 

التي و�صل عددها اإىل 88، ووجود ع�صرات املنازل 

الأخرى املهددة بالهدم، يقوم الحتال بتجريف 

ع�صرات الدومنات لإقامة م�صانع على اأرا�صيها، 

الأم�����ر ال�����ذي ����ص���ي���وؤدي اإىل ع��زل��ه��ا ن��ه��ائ��ي��ا عن 

حميطها ب�صكل تدريجي. وبح�صب رئي�ض جمل�ض 

قروي كي�صان، ي�صكن القرية حوايل 800 بعد اأن 

غ��ادر القرية 400 من �صكانها للبحث عن مكان 

مقامتان  م�صتوطنتان  وحتدها  والعمل،  لل�صكن 

و”اآيف  عامو�ض”  “معايل  ه��م��ا  اأر����ص���ه���ا  ع��ل��ى 

مناحيم”، ون�صف م�صاحة القرية مت ال�صتياء 

عليها لأغرا�ض ا�صتيطانية، مع افتقارها خلدمة 

املوا�صات، و�صبكة كهرباء، حيث يوجد يف القرية 

اإىل  تفتقر  كما  كهرباء،  با  امل��ن��ازل  العديد من 

عيادة �صحية، ويواجه طلبة املدار�ض لدى اإنهائهم 

ال�����ص��ف ال��ع��ا���ص��ر ���ص��ع��وب��ات ك��ب��رية وي�����ص��ط��رون 

للتوجه اإىل مدار�ض بلدة تقوع املجاورة. وي�صيف، 

هناك ما يزيد عن 660 دومنا تقع �صمن ما ي�صمى 

باأرا�صي دولة، كما مينع الحتال البناء يف معظم 

اأرا�صي القرية اأو ا�صت�صاحها اأو ال�صتفادة منها 

اإل بت�صريح خا�ض منه.  باأي �صكل من الأ�صكال 

وا�صار اإىل اأن الحتال يتهدد ال�صكان يف م�صادرة 

رزقهم، املتمثل يف تربية املوا�صي التي باتت تواجه 

املربني من  خماطر جمة ب�صبب منع الحتال 

الو�صول اإىل املراعي املخ�ص�صة التي تقع مبحاذاة 

امل�صتوطنات وهو ما قل�ض الروة احليوانية.

القدمية  البيوت  م��ن  العديد  ال��ق��ري��ة،  ويف 

من  للكثري  تفتقد  ك��م��ا  ت��رم��ي��م،  اإىل  ب��ح��اج��ة 

الطرق الزراعية لو�صول الأهايل اإىل اأرا�صيهم، 

وتواجه القرية كارثة بيئة و�صحية بفعل وجود 

بالغبار  تت�صبب  ال��ت��ي  الإ�صرائيلية  ال��ك�����ص��ارات 

الذي يغطي املنطقة كاملة، وهو ما خلق حالت 

من المرا�ض املختلفة بني اأهايل القرية، عدا 

امل��زروع��ات واخل�صائر اجلمة  ت��اأث��ريه على  ع��ن 

التي خلفها ذلك.

»كورونا«.. الوضع الصحي بالعالم يتدهور وال دليل على نجاعة »بالزما المتعافين«

حفتر: إعالن وقف إطالق النار في ليبيا »تسويق إعالمي«

»التعاون اإلسالمي«: إقامة عالقات طبيعية مع »إسرائيل« لن يتحقق إال بعد إنهاء االحتالل

»كيسان«.. جزيرة وسط بحر االستيطان الهائج شرق بيت لحم
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عبد  القد�ض  حمافظ  نائب  ق��ال 

اهلل �صيام، ام�ض الثنني، اإن 18 األف 

املحتلة،  ال��ق��د���ض  م��دي��ن��ة  يف  م��ن��زل 

بالهدم. مهدد 

واأ����ص���اف ���ص��ي��ام، اأن م��ل��ف��ات ه��ذه 

بالهدم  املهددة  الفل�صطينية  املنازل 

رغ��م  الح���ت���ال،  حم��اك��م  اأدراج  يف 

األف   15 لأك��ر من  اأن هناك حاجة 

�صيما  القد�ض  لأب��ن��اء  �صكنية  وح��دة 

اأن �صيا�صة  اإىل  واأ�صار  ال�صباب.  جيل 

املواطنني  منازل  هدم  يف  الحتال 

�صياق  يف  ت��اأت��ي  املحتلة،  ال��ق��د���ض  يف 

الأج�������������راء ال����ع����ق����اب����ي وال���ت���ه���ج���ري 

ال����ق���������ص����ري وال����ت����ط����ه����ري ال���ع���رق���ي 

ل���ل���م���واط���ن���ني، وت���ه���وي���د واأ����ص���رل���ة 

املحتلة. املدينة 

وت���ت���ع���م���د ����ص���ل���ط���ات الح����ت����ال 

بالقد�ض  املنازل  هدم  �صيا�صة  تنفيذ 

م�����ن اأج���������ل ت���ن���ف���ي���ذ خم���ط���ط���ات���ه���ا 

والتخل�ض  ب�����ص��م��ت،  ال�صتيطانية 

بالقد�ض. الفل�صطيني  الوجود  من 

وم����ن����ذ ب����داي����ة ال����ع����ام اأ�����ص����درت 

اأم��ر   650 ���ص��ل��ط��ات الح���ت���ال ن��ح��و 

هدم اإداري وق�صائي ملنازل ومن�صاآت 

املدة  حمدد  هو  ما  منها  ملقد�صيني، 

للهدم واآخر غري حمدد.
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اأك����د ال�����ص��ف��ري ال��رو���ص��ي ب��ال��ق��اه��رة، 

رو�صيا حتاول  اأن  بوري�صينكو،  غيورغي 

�صد  ب�صاأن  النزاع  بت�صوية  اإثيوبيا  اإقناع 

الأذى  اإحل����اق  ب����دون  �صلميا  ال��ن��ه�����ص��ة 

بجريانها.

وق����ال ال�����ص��ف��ري يف ح����وار م��ع وك��ال��ة 

“وزير  امل�صرية:  الأو�صط  ال�صرق  اأنباء 

لفروف،  �صريغي  الرو�صى،  اخلارجية 

�صركائنا  اإىل  متكررة  منا�صدات  اأر�صل 

ب��الل��ت��زام  فيها  يطالبهم  الإث��ي��وب��ي��ني 

ب��امل��ف��او���ص��ات اجل���اري���ة وال��ت��و���ص��ل مع 

ات���ف���اق ث��اث��ي  اإىل  م�����ص��ر وال�������ص���ودان 

ب�����ص��اأن م���لء وت�����ص��غ��ي��ل ���ص��د ال��ن��ه�����ص��ة«. 

تغيري  “امل�صتحيل  من  اأن��ه  على  و�صدد 

اجل��غ��راف��ي��ا، ول��ذل��ك ي��ت��ع��ني ع��ل��ى دول 

وغدا  اليوم  تتعاي�ض،  اأن  النيل  حو�ض 

اأن  ال�������ص���روري  ع����ام، وم���ن   100 وب��ع��د 

ت��ك��ون ق����ادرة ع��ل��ى ح���ل ج��م��ي��ع الأم����ور 

بروح ح�صن اجلوار«.

واأو�������ص������ح ت���ف���ه���م رو�����ص����ي����ا ل��ل��م��ع��ن��ى 

بالن�صبة  ال��ن��ي��ل  ل��ن��ه��ر  ال���ص��رتات��ي��ج��ي 

اأي�����ص��ا: “نحن  مل�����ص��ر و���ص��ع��ب��ه��ا، وق����ال 

اإث����ي����وب����ي����ا يف ت��ط��وي��ر  ب���ح���ق  ن����ع����رتف 

اقت�صادها، مبا يف ذلك قطاع الطاقة«.
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اقرتح املجل�ض الع�صكري احلاكم يف مايل 

ع�صكرّي  ب��رئ��ا���ص��ة  ان��ت��ق��ال��ّي��ة  ه��ي��ئ��ة  ت�صكيل 

كما  �صنوات،  ثاث  مل��ّدة  الباد  اإدارة  تتوىّل 

ابراهيم  املخلوع  الرئي�ض  ع��ودة  على  واف��ق 

اأبو بكر كيتا اإىل منزله اأو �صفره اإىل اخلارج 

ل��ت��ل��ّق��ي ال����ع����اج، وف����ق م�������ص���ادر امل��ج��م��وع��ة 

اإفريقيا)ايكوا�ض(  غرب  لدول  القت�صادّية 

والنقابّيني.

واأف������اد م�����ص��در يف وف����د امل��ج��م��وع��ة ب����اأّن 

عملية  ي��ري��د  اأن��ه  اأك��د  الع�صكري  “املجل�ض 
انتقالية مدتها ثاث �صنوات ملراجعة اأ�ص�ض 

اإدارتها  تتوىل  العملية  هذه  املالية.  الدولة 

هيئة يراأ�صها ع�صكرّي يكون يف الوقت نف�صه 

للدولة”. رئي�ًصا 

“العملية  اأّن  ب��امل��ج��ل�����ض  م�����ص��وؤول  واأك����د 

و�صتكون  �صنوات،  ث��اث  مدتها  النتقالية 

بغالبيتها  موؤلفة  وحكومة  ع�صكرّي  برئا�صة 

من ع�صكريني”.

وك��ان��ت ال��ن��ق��ا���ص��ات ب��ني وف���د )اي��ك��وا���ض( 

والن��ق��اب��ي��ني ت��وا���ص��ل��ت الأح����د يف ب��ام��اك��و 

ل��ل��ي��وم ال���ث���اين، وت��ن��اول��ت م�����ص��ري ال��رئ��ي�����ض 

املخلوع.

واأك�������د ال���رئ���ي�������ض ال���ن���ي���ج���ريي ال�����ص��اب��ق 

غ������ودلك ج���ون���اث���ان ال�����ذي ي��ت��ق��دم ال��وف��د 

للنظام  ال��ف��وري��ة  ال���ع���ودة  “�صمان  امل��ك��ل��ف 

ما  على  جت��ري  “الأمور  اأن  الد�صتوري”، 

يرام

املجموعة  وفد  اأع�صاء  من  عدد  والتقى 

ال�����ص��ب��ت ال��رئ��ي�����ض ال�����ذي اأع���ل���ن ال��ث��اث��اء 

ا���ص��ت��ق��ال��ت��ه وي��ح��ت��ج��زه الن��ق��اب��ي��ون. واأك���د 

م�صيفا  كيتا”،  الرئي�ض  “قابلنا  جوناثان 

اأن “الو�صع على ما يرام”.

“ايكوا�ض” مع  مبعوثو  ال�صبت  واجتمع 

ال�صعب”  لإنقاذ  الوطنية  “اللجنة  اأع�صاء 

ال��ت��ي اأ���ص�����ص��ه��ا الن��ق��اب��ي��ون، وب��ي��ن��ه��م رج��ل 

الباد القوي الكولونيل عا�صمي غويتا.

18  الف منزل مهدد بالهدم في القدس

موسكو: طلبنا من إثيوبيا 
االلتزام بمفاوضات »النهضة«

مالي..المجلس العسكري يقترح تولي 
عسكرّي إدارة البالد لـ3 سنوات
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ام�����س،  ال��ع�����س��ك��ري��ة،  ال��رق��اب��ة  �سمحت 

بن�سر نباأ �سقوط جمموعة من البالونات 

امل��ح��م��ل��ة ب���اأج�������س���ام م��ف��خ��خ��ة يف ق��اع��دة 

ع�سكرية اإ�سرائيلية يف النقب املحتل.

“معاريف” العربية  �سحيفة  وذكرت 

اأن جم��م��وع��ة م��ن ال��ب��ال��ون��ات ح��ط��ت يف 

ق���اع���دة ل�����س��اح اجل����و يف ال��ن��ق��ب، وه��ي 

حم���م���ل���ة ب���اأج�������س���ام م���ت���ف���ج���رة، وج����رى 

ا�ستدعاء خرباء املتفجرات اإىل املكان.

بالبالونات  حافل  يوم  بعد  ذلك  ياأتي 

احل��ارق��ة وامل��ت��ف��ج��رة يف ال��ن��ق��ب، وج��رى 

28 ح��ري��ق��ا، ك��م��ا عرث  ت�����س��ج��ي��ل ان�����دالع 

األعاب،  حديقة  ق��رب  م�سبوه  ج�سم  على 

وب���ال���ون ح����ارق اأ����س���اب ع���ام���ود ك��ه��رب��اء 

عن  الكهربائي  التيار  بانقطاع  وت�سبب 

كما  ونري”،  “مفا�سيم  ك��ي��ب��وت�����س��ات 

ه��ب��ط ب���ال���ون اآخ����ر ق����رب خ��ط��وط �سكة 

احل����دي����د خ�����ال ����س���ريه���ا يف امل��ن��ط��ق��ة. 

املتفجرات  ا���س��ت��دع��اء خ���رباء  ك��م��ا ج��رى 

ملعاجلة اأج�سام م�سبوهة وجدت يف جتمع 

واالآخ��ر  �سجرة  على  اأحدها  “اأ�سكول” 
قرب حديقة.

البالونات  غ��زة  ق��ط��اع  �سكان  ويطلق 

االحتال،  م�ستوطنات  باجتاه  احلارقة 

احتجاجا على ت�سديد احل�سار املتوا�سل 

منذ 14 عاًما.

االنباط - وكاالت

وث��ق تقرير ���س��ادر ع��ن هيئة ���س��وؤون االأ���س��رى وامل��ح��رري��ن، 

ما  خالها  م��ن  ي�سفون  فتية،  لثاثة  م��وؤمل��ة  �سهادات  ام�����س، 

عملية  خ��ال  ونف�سي  ج�سدي  واأذى  اع��ت��داء  من  له  تعر�سوا 

اعتقالهم وا�ستجوابهم.

ووف��ق��ا الإف��ادت��ه��م، ف��ق��د ت��ع��ر���س ال��ف��ت��ى اأح��م��د ب���دوي )17 

العروب مبدينة اخلليل لاعتداء من قبل  عاماً( من خميم 

جي�س االحتال بعد اقتحام منزله وتخريب حمتوياته، حيث 

بطحوه  وهناك  قريب  جي�س  ملع�سكر  بعدها  اجلنود  اق��ت��ادوه 

وتعمدوا  واأرج��ل��ه��م،  ب��اأي��دي��ه��م  �سربا  واأ���س��ب��ع��وه  االأر�����س  على 

�سربه باأعقاب بنادقهم على راأ�سه، وفيما بعد ُنقل اإىل مركز 

“جمدو”  ملعتقل  وبعدها  ال�ستجوابه،  “عت�سيون”  حتقيق 

حيث يقبع االآن.

كما نكل جنود االحتال بالقا�سر عمر خمارزة )17 عاماً( 

احتجازه  اأث��ن��اء  املحتلة،  ال��ق��د���س  �سرقي  دي�����س  اأب���و  ب��ل��دة  م��ن 

ببنادقهم  اعتدوا عليه  داخل مع�سكر جلي�س االحتال، حيث 

واالإه��ان��ة  ال�ستم  م��ن  اأي�سا  ي�سلم  ومل  م���رات،  ع��دة  و�سفعوه 

وال�����س��خ��ري��ة م��ن��ه خ���ال اح��ت��ج��ازه، وُح��ق��ق م��ع��ه داخ���ل مركز 

�سرطة “عطروت” ثم نقل اإىل معتقل “جمدو«.

بلدة  من  ع��ام��اً(   17( �سيباين  حممد  القا�سر  املعتقل  اأم��ا 

ع��راب��ة ق�����س��اء ج��ن��ن، وال��ق��اب��ع بق�سم االأ����س���رى االأ���س��ب��ال يف 

فقد جرى التنكيل به اأثناء ا�ستجوابه لعدة مرات،  “جمدو”، 
“�سايف  م�ستوطنة  م��ن  ب��ال��ق��رب  ح��اج��ز  ع��ن��د  اع��ت��ق��ال��ه  فبعد 

م��ي��دان��ي��اً،  م��ع��ه  بالتحقيق  االح���ت���ال  جي�س  ق���ام  �سمرون”، 

وبعدها جرى اقتياده ملركز �سرطة “اأريئيل” ال�ستجوابه مرة 

اأخرى، ثم قاموا بنقله اإىل مركز توقيف “حوارة”، بقي هناك 

18 يوماً حقق معه خالها 3 مرات، وحرم طوال تلك الفرتة 

تغيري  م��ن  منعوه  كما  ال�سم�س  وروؤي����ة  ل��ل��ف��ورة  اخل���روج  م��ن 

ماب�سه.

االنباط - وكاالت

تدريجيا  بالتدفق  الكهربائي  التيار  بداأ 

من حمطات التوليد اإىل املحافظات واملدن 

ال�������س���وري���ة، ع��ق��ب اإ����س���اح االأ�����س����رار ال��ت��ي 

ا�ستهدف  ال��ذي  االإره��اب��ي  التفجري  خلفها 

فجر ام�س خط الغاز العربي بن منطقتي 

ال�سمري وعدرا �سمال �سرق دم�سق.

املعدنية يف  وال���رثوة  النفط  وزي��ر  وق��ال 

اإن  غ���امن،  ع��ل��ي  االأع���م���ال،  ت�سيري  ح��ك��وم��ة 

ف��رق االإط��ف��اء وال��دف��اع امل���دين متكنت من 

اأحد  ن�سبت يف  التي  النريان  على  ال�سيطرة 

ملحطات  املغذي  العربي  الغاز  خط  مقاطع 

ت���ول���ي���د ال���ك���ه���رب���اء )ج����ن����در( و)ت�������س���ري���ن( 

و)ال��ن��ا���س��ري��ة( و)دي�����ر ع���ل���ي(، م�����س��ريا اأن 

املت�سرر  املقطع  ا�ستبدال  على  ب��داأ  العمل 

واإعادة  املحطات،  اإىل  ال�سخ  الإعادة  متهيدا 

التيار الكهربائي اإىل ما كان عليه.

ك��ان  ل��ط��امل��ا  النفطي  ال��ق��ط��اع  اأن  واأ���س��ار 

م�����س��ت��ه��دف��ا ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر ومم��ن��ه��ج طيلة 

���س��ن��وات احل���رب ع��ل��ى ���س��وري��ا، اإن ك���ان على 

�سكل تعدي على املن�ساآت، اأم خال احل�سار 

املطبق على هذا القطاع.

�سعواء  طاقوية  حلرب  �سوريا  وتتعر�س 

“التحالف  ي�����س��م��ى  م���ا  ق���ي���ام  م���ن  ت���ت���درج 

االأمريكي،  اجلي�س  يقوده  ال��ذي  الدويل”، 

ب��ن��ه��ب ح���ق���ول ال���ن���ف���ط وال����غ����از ال��وط��ن��ي��ة 

غربي  ح�سار  ظ��ل  يف  �سرعية،  ال  بطريقة 

ال�سحنات  توريد  ي�سمل  الباد  على  خانق 

خلط  االإره��اب��ي  التفجري  ليكمل  النفطية، 

احلياة  ���س��ري��ان  بتعطل  احللقة  ه��ذه  ال��غ��از 

لل�سورين. واملعي�سية  االقت�سادية 

حلقت  ال��ت��ي  االأ����س���رار  طبيعة  اإن  وق���ال 

العتداء  تعر�سه  تبن  العربي  الغاز  بخط 

ال�سمري )�سمال �سرق  اإرهابي عند منطقة 

دم�سق بنحو 50 كم(.

للمنطقة  املغذي  اخلط  تفجري  وت�سبب 

اجل��ن��وب��ي��ة الن��ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء ع��ن جميع 

اتخذت  فيما  ال�سورية،  وامل���دن  املحافظات 

احل���ك���وم���ة اأول����وي����ة اإع�������ادة ال���ك���ه���رب���اء اإىل 

وامل�سايف  ال�سحية  واملن�ساآت  املياه  حمطات 

ال���ت���ي ال ت�����س��ت��ط��ي��ع ال��ت��ك��ي��ف ب�����س��ه��ول��ة مع 

انقطاع طويل للكهرباء يف ظل تزايد اأعداد 

نزالئها من امل�سابن بكورونا. 

وح�����ول االإج����������راءات االإ����س���ع���اف���ي���ة ال��ت��ي 

مت ات����خ����اذه����ا، اأ�����س����اف: ا���س��ت��ط��ع��ن��ا ف�����س��ل 

اخلط  بهذا  اخلا�سة  املقطعية  ال�سمامات 

 7 وبا�ستطاعة  اإن�����س��اً   36 ق��ط��ره  يبلغ  ال��ذي 

ماين مرت مكعب من الغاز يوميا ح�سب 

اأو  ال��ع��ط��ل  م��وق��ع  نف�سل  مبعنى  م��راح��ل��ه��ا 

االعتداء االإرهابي على هذا اخلط وبالتايل 

اإع������ادة ت��غ��ذي��ة حم��ط��ة ال��ن��ا���س��ري��ة ب��ال��غ��از 

الكهربائي  ال��ت��ي��ار  وع����ودة  ج��ن��در  وحم��ط��ة 

تدريجياً.

من جهته، قال وزير الكهرباء يف حكومة 

ت�����س��ي��ري االأع����م����ال، حم��م��د خ��رب��وط��ل��ي، اإن 

جزئي  ب�سكل  بالعودة  بداأ  الكهربائي  التيار 

ال�����س��وري��ة وم��ن��ه��ا و���س��ط  امل��ح��اف��ظ��ات  اإىل 

الكهربائية  التغذية  اإع���ادة  م��وؤك��دا  دم�سق، 

اإىل بع�س املن�ساآت احليوية املهمة يف دم�سق 

وع��ودة  ال�سكنية  االأح��ي��اء  وبع�س  كامل�سايف 

حمافظتي  يف  الكهربائية  للتغذية  جزئية 

ريثما  ال�ساحلية  واملنطقة  وح��م��اة  حم�س 

تتم اإعادة اإ�ساح خط الغاز واإعادة الو�سع 

الكهربائي اإىل ما كان عليه.

�سواء  الفنية  ال��ور���س��ات  ك��ل  اأن  واأ���س��اف 

وزارة  اأو  املعدنية  وال��رثوة  النفط  وزارة  يف 

ال��ك��ه��رب��اء وحم���ط���ات ال��ت��ول��ي��د وامل��ن��ظ��وم��ة 

اأمت اجل���اه���زي���ة الإع����ادة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ع��ل��ى 

ك��ان��ت عليه  م���ا  اإىل  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ت��غ��ذي��ة 

خال الفرتة القريبة القادمة.

سقوط بالونات ُمفخخة بقاعدة عسكرية في النقب

شهادات قاسية لثالثة فتية ُنكل بهم االحتالل خالل اعتقالهم

اكتشاف مواد بمرفأ بيروت تفجير إرهابي يستهدف شريان الطاقة في سوريا
»قد يشكل تسربها خطرا«

المغرب يعلن رفض تطبيع العالقات 
مع »إسرائيل«

»مشتركة المقاومة« تحذر االحتالل 
من االقتراب من شواطئ غزة

 االنباط - وكاالت

 اأع����ل����ن اجل���ي�������س ال���ل���ب���ن���اين، ام�����س 

مبرفاأ  م��واد  اكت�ساف  مت  اأّن���ه  االإث��ن��ن، 

خطرا”،  ت�سربها  ي�سكل  “قد  ب���ريوت 

م�سريا اإىل اأنه متت معاجلة تلك املواد 

اآمنة. بطرق 

االأول من  اإع����ان ه��و  ذل���ك يف  ج���اء 

ن��وع��ه، م��ن��ذ االن��ف��ج��ار ال�����س��خ��م ال��ذي 

ال���ذي  اآب اجل�����اري،   4 ب��امل��رف��اأ يف  وق���ع 

ج��راء  دام��ي��ة؛  ليلة  ب��ريوت  فيه  ق�ست 

خلف  امل��دي��ن��ة،  م��رف��اأ  يف  �سخم  انفجار 

اأكرث من 178 قتيا واأكرث من 6 اآالف 

اىل جانب  املفقودين،  وع�سرات  جريح، 

بنحو  ُتقدر  بخ�سائر  هائل،  مادي  دمار 

ر�سمية  الأرق���ام  وف��ق��ا  دوالر،  مليار   15

غري نهائية.

“االإجراءات  اأن  اجل��ي�����س  واأو����س���ح 

ال�سامل  امل�����س��ح  وع��م��ل��ي��ات  االح���رتازي���ة 

ال���ت���ي ت���ق���وم ب���ه���ا ف���رق���ه امل��ت��خ�����س�����س��ة 

ب���ال���ت���ع���اون م����ع ف����ري����ق م����ن اخل�����رباء 

الفرن�سين يف منطقة املرفاأ م�ستمرة”. 

امل��م��ت��دة ما  ال��ف��رتة  “خال  واأ����س���اف: 

22 )اآب( مت الك�سف عن  14 وحتى  بن 

على  منها  كل  يحتوي  )م�ستودعا(   25

“كما  وتابع:  مادة حم�س الهيدريك”. 

على  يحتوي  م�ستوعبا   54 اكت�ساف  مت 

ي�سكل  قد  يحددها(،  )مل  اأخ��رى  م��واد 

ت�سربها خطرا”. ولفت، اإىل اأّنه “متت 

ب��و���س��ائ��ل علمية  امل�����واد  ت��ل��ك  م��ع��اجل��ة 

وطرق اآمنة”، دون تفا�سيل اأكرث.

وم��رف��اأ ب���ريوت، ه��و امل��ي��ن��اء البحري 

ع��ل��ى �ساحل  ي��ق��ع  ل��ب��ن��ان  ال��رئ��ي�����س��ي يف 

ب���ريوت وي��ط��ل ع��ل��ى ال��ب��ح��ر امل��ت��و���س��ط. 

 24 اإىل  ي�سل عمقها  اأحوا�س   4 وي�سم 

مرًتا، وخام�س قيد االإن�ساء، باالإ�سافة 

عامة  �سحن  ومنطقة  ر�سيًفا   16 اإىل 

م��ك��ون��ة م���ن 12 م�����س��ت��ودًع��ا، و���س��وام��ع 

لتخزين القمح واحلبوب.  

وقع  اأولية،  ر�سمية  حتقيقات  ووف��ق 

الذي  املرفاأ،  12 من  االنفجار يف عنرب 

نحو  ي��ح��وي  ك��ان  اإن���ه  ال�سلطات  ق��ال��ت 

االأمونيوم”  “نرتات  م��ن  ط��ن��ا   2750

����س���دي���دة االن����ف����ج����ار، ك���ان���ت م�������س���ادرة 

وخمزنة منذ عام 2014. ودفع االنفجار 

اال�ستقالة،  اإىل  دي���اب  ح�����س��ان  ح��ك��وم��ة 

�سباط   11 منذ  حلت  اأن  بعد  االإث��ن��ن، 

احلريري،  �سعد  حكومة  حمل  املا�سي، 

ال���ت���ي اأج���ربت���ه���ا اح���ت���ج���اج���ات ���س��ع��ب��ي��ة 

و�سيا�سية  اق��ت�����س��ادي��ة  م��ط��ال��ب  ت��رف��ع 

االأول  ت�سرين   29 يف  اال�ستقالة،  على 

املا�سي.

االنباط - وكاالت

�سعد  املغربي  ال���وزراء  رئي�س  اأعلن 

ب��اده  رف�����س  ام�����س  العثماين  ال��دي��ن 

اأي تطبيع للعاقات مع “اإ�سرائيل«.

وقال العثماين اأمام اجتماع  حلزب 

اإليه،  ينتمي  ال��ذي  والتنمية  العدالة 

مع  تطبيع  اأي  ي��رف�����س  “املغرب  اإن 

يعزز  ذل���ك  الأن  ال�����س��ه��ي��وين،  ال��ك��ي��ان 

م��وق��ف��ه يف م��وا���س��ل��ة ان��ت��ه��اك ح��ق��وق 

ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي«. واأو����س���ح اأن 

و�سعباً  وحكومة  ملكاً  املغرب  “موقف 
ه���و ال���دف���اع ع���ن احل���ق���وق امل�����س��روع��ة 

لل�سعب الفل�سطيني وامل�سجد االأق�سى 

اأو  تهويد  عملية  اأّي  ورف�س  امل��ب��ارك، 

الفل�سطينين  ح��ق��وق  ع��ل��ى  ال��ت��ف��اف 

وامل���ق���د����س���ي���ن وع����روب����ة واإ����س���ام���ي���ة 

امل�سجد االأق�سى والقد�س ال�سريف«.

ال��ت��ط��ب��ي��ع  ع��م��ل��ي��ة  “كل  اإن  وق�����ال 

م��ع ال��ك��ي��ان ال�����س��ه��ي��وين ه��ي دف���ع له 

حلقوق  انتهاكه  يف  يزيد  كي  وحتفيز 

ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، واالل���ت���ف���اف 

االأم��ة  تعترب  التي  احلقوق  ه��ذه  على 

وبالدفاع  بها  معنية  كلها  االإ�سامية 

عنها«.

للمغرب  الر�سمي  امل��وق��ف  ويتمثل 

يف دع�����م ح����ل ال���دول���ت���ن م����ع اإق���ام���ة 

القد�س  عا�سمتها  فل�سطينية  دول���ة 

ال�����س��رق��ي��ة. وي�����س��غ��ل ال��ع��اه��ل امل��غ��رب��ي 

جلنة  رئي�س  من�سب  ال�ساد�س  حممد 

التعاون  منظمة  عن  املنبثقة  القد�س 

الراحل  امللك  والده  وكان  االإ�سامي، 

احل�سن الثاين رئي�ساً لها اأي�ساً.

“اإ�سرائيل”  و  امل�����غ�����رب  وب����������داأ 

ع����اق����ات ع���ل���ى م�������س���ت���وى م��ن��خ��ف�����س 

�سام  التفاق  التو�سل  بعد   1993 عام 

و”اإ�سرائيل”.  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن  ب���ن 

ل��ك��ن ال���رب���اط ج��م��دت ال��ع��اق��ات مع 

االنتفا�سة  ان��دالع  بعد  “اإ�سرائيل” 
.2000 الفل�سطينية عام 

االنباط - وكاالت

ح�����ذرت ال���غ���رف���ة امل�����س��رتك��ة ل��ف�����س��ائ��ل 

من  اال�سرائيلي  االحتال  قوات  املقاومة 

االقرتاب من �سواطئ غزة.

وق���ال���ت يف ت�����س��ري��ح م��ق��ت�����س��ب ام�����س 

االثنن :”اننا اأمام املمار�سات االإجرامية 

ن�سمح  ل��ن  فاإننا  غ��زة  بحر  يف  لاحتال 

من  ال�سيادين  على  بالتغول  لاحتال 

اأب���ن���اء ���س��ع��ب��ن��ا وم��اح��ق��ت��ه��م يف اأرزاق���ه���م 

�ستدافع  اأنها  واأ�سافت  عليهم«.  والعربدة 

متابعة:  حمايتهم،  على  و�ستعمل  عنهم 

“ولدى املقاومة بعون اهلل من االإجراءات 
�سواطئ غزة  ع��ن  ال��دف��اع  م��ن  م��ا ميكنها 

وعن �سياديها«.

وج�������اء ت�������س���ري���ح ف�������س���ائ���ل امل���ق���اوم���ة 

احل��رب��ي��ة  ال�����زوارق  اق����رتاب  ع��ل��ى  تعقيبا 

ميناء  م��ن  ام�����س  م��ن  اول  اال���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

غزة على بعد ميل واح��د واالع��ت��داء على 

ال�سيادين.

االنباط - وكاالت

بفعالية  امل�����س��ارك��ن  ع�����س��رات  ب���ن  م���ن 

مناه�سة لا�ستيطان ببلدة حار�س �سمايل 

غ����رب ���س��ل��ف��ي��ت ���س��م��ايل ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 

ب�”و�ساح  االحتال  جنود  ا�ستفرد  املحتلة، 

م�ستغلن  اآالم���ه،  م��ن  الطبيب” ل��ي��زي��دوا 

�سعفه ب�سبب اإعاقته. واعتقل الطبيب بعد 

اأن تعر�س العتداء وح�سي على يد اجلنود، 

ت�سبب بك�سر يف يده ور�سو�س بقدمه.

ال��ت��وايل،  على  ع�سر  الثالث  ولاأ�سبوع 

ي��ن��ظ��م اأه����ايل ح��ار���س ف��ع��ال��ي��ات اأ���س��ب��وع��ي��ة 

الإق���ام���ة ����س���اة اجل��م��ع��ة ع��ل��ى اأرا���س��ي��ه��م 

امل�����ه�����ددة ب����امل���������س����ادرة ل�������س���ال���ح ال���ت���و����س���ع 

اال�ستيطاين يف املنطقة.

على  اجلمعة،  االحتال،  قوات  واعتدت 

اأقيم  الذي  واالعت�سام  بامل�سرية  امل�ساركن 

جنود  منعهم  اأن  بعد  القرية،  مدخل  عند 

املهددة  الأرا�سيهم  الو�سول  من  االحتال 

اجلمعة  �ساة  اإق��ام��ة  اأج��ل  م��ن  بامل�سادرة 

االحتال  ق��وات  ن�سبت  وكعادتها،  عليها. 

ال��ق��ري��ة قبيل  امل�����س��ددة مبحيط  احل��واج��ز 

امل�ساركن  على  واع��ت��دت  الفعالية،  موعد 

اأغلقها  التي  البوابة  فتح  حماولتهم  اأثناء 

اجلنود.

الدولية  العاقات  دائ��رة  م�سوؤول  وق��ال 

“جئنا  �سمارة  �ساح  االعاقة  ذوي  باحتاد 

كاأ�سخا�س ذوي اإعاقة للم�ساركة بالفعالية 

االحتال  جنود  لكن  ال�سلمية،  االأ�سبوعية 

ق���اب���ل���ون���ا ب��ع��ن��ج��ه��ي��ة، واع���ت���ق���ل���وا ال�����س��اب 

الطبيب، وهو من ذوي االإعاقة«.

اأربعيني، جاء  اأن الطبيب، وهو  واأ�ساف 

قلقيلية؛  �سرقي  الطبيب  عزبة  قرية  من 

اأن  ع��ل��ى  للتاأكيد  الفعالية  يف  للم�ساركة 

واج������ب ال����دف����اع ع����ن االأر���������س وم���ق���اوم���ة 

اال���س��ت��ي��ط��ان ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق جميع اأب��ن��اء 

ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، مب���ن ف��ي��ه��م ذوي 

امل��ربح  االإع��اق��ة. وان��ه��ال اجل��ن��ود بال�سرب 

ع��ل��ى ال��ط��ب��ي��ب، ودف��ع��وه ب��ق��وة وع��ن��ف على 

ال��ب��واب��ة احل���دي���دي���ة، ك��م��ا ط���رح���وه اأر���س��ا 

ل��اأذه��ان  اأع���اد  م�سهد  يف  ف��وق��ه،  وجتمعوا 

اأ�سود  مواطًنا  اأمريكي  �سرطي  قتل  م�سهد 

يدعى جورج فلويد خنًقا حتت ركبته قبل 

اأ�سهر قليلة.

امل��واط��ن��ن ه��ّب��وا الإن��ق��اذ  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

اأي���دي  م���ن  تخلي�سه  وحم���اول���ة  ال��ط��ب��ي��ب 

اجلنود، فقابلهم اجلنود بوح�سية، واأطلقوا 

اجتاههم قنابل الغاز واعتدوا عليهم اأي�سا.

ويف ات�����س��ال ه��ات��ف��ي مل���دة دق��ي��ق��ة متكن 

ال��ط��ب��ي��ب م�����س��اء م���ن اإب�����اغ ع��ائ��ل��ت��ه ب��اأن��ه 

حمتجز يف مع�سكر عوفر االحتايل قرب 

�ستنظر  االح��ت��ال  حمكمة  واأن  اهلل،  رام 

بق�سيته الثاثاء املقبل.

واأب�����دى ���س��م��ارة ا���س��ت��غ��راب��ه م��ن اإ���س��رار 

االحتال على اعتقال الطبيب وحماكمته 

ب������دل حم���اك���م���ة اجل�����ن�����ود ال�����ذي�����ن وث���ق���ت 

الوح�سي  اعتداءهم  ال�سحفين  يّدعي كامريات  ال��ذي  اجلي�س  “هذا  واأ�ساف  مبحاكمة اأنه ال يقهر، ي�ستقوي على �ساب ذي اإعاقة، عليه.  ف�سيحته  ي����داري  اأن  ال�سحية بدل اجلاد«.وي���ح���اول 

وضاح الطبيب.. ضربه الجنود بوحشية ولم يرحموا إعاقته
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الـريـا�ضي

ل�شبونة – وكاالت

ام���ت���دح ه���ان���ز ف���ل���ي���ك، م�����درب ب���اي���رن 

تقييد  على  فريقه  العبي  ق��درة  ميونخ، 

ب��اري�����س ���س��ان ج��رم��ان يف ن��ه��ائ��ي دوري 

العمالق  فوز  �سهد  ال��ذي  اأوروب���ا،  اأبطال 

ب��ال��ل��ق��ب  وت���ت���وي���ج���ه   )0-1( االأمل����������اين 

ال�����س��اد���س يف ت���اري���خ���ه. وحت����دث امل����درب 

االأملاين، يف موؤمتر �سحفي عقب املباراة: 

هذا  على  الثناء  ي�ستحقون  “الكثرون 
املا�سي  ال�ستاء  يف  راأي��ت  ولقد  االنت�سار، 

النجاح،  على  الفريق  هذا  ت�سميم  مدى 

مدرب”. اأي  يتمناه  �سيء  بالتاأكيد  وهذا 

اإيقاع  ذات  م��ب��اراة  كانت  “لقد  واأ���س��اف: 

��ا  ع����اٍل و���س��ن��ح��ت ل��ك��ال ال��ف��ري��ق��ن ف��ر���سً

ع����دي����دة، ل��ك��ن��ن��ا من��ت��ل��ك اأف�������س���ل ح��ار���س 

يف ال��ع��امل )ن���وي���ر(، ول��ق��د اأب��ق��ان��ا داخ��ل 

فليك  واأثنى  ت�سدياته”.  بف�سل  املباراة 

املباراة  الذي قدمه فريقه يف  االأداء  على 

يت�ساءل  البع�س  “كان  م�سيًفا  النهائية، 

ح���ول ك��ي��ف��ي��ة ���س��م��ود دف��اع��ن��ا اأم�����ام ه��ذا 

بعمل  قمنا  اأننا  واأعتقد  املذهل،  الهجوم 

رائع يف هذا ال�سدد”.

اإىل قدرة فريقه  بايرن  واأ�سار مدرب   

جرمان  �سان  مهمة  �سعوبة  زي��ادة  على 

يف  ت��ف��ك��ر  “عندما  م���ردف���ا:  امل����ب����اراة،  يف 

حتى   ،92 الدقيقة  حتى  الدفاعي  عملنا 

يطارد  ك��ان  ليفاندوف�سكي  مهاجمنا  اأن 

الكرة لل�سغط على العبي باري�س، تدرك 

اأنه كان عماًل جماعًيا رائًعا ومتكامال”. 

الثاين،  ال�سوط  اإىل  نظرنا  “لو  واأردف: 

���س��ن��درك ج��م��ي��ًع��ا ا���س��ت��ح��ق��اق��ن��ا ل��ل��ف��وز.. 

اأن���ا ف��خ��ور ب��ال��ف��ري��ق وب�����س��ر امل��ب��اراة كما 

خططنا لها”.  وب�سوؤاله عن راأيه يف اأداء 

الفوز،  ه��دف  م�سجل  كومان،  كينج�سلي 

اخل���روج  اأخ�����ًرا يف  “رمبا جن���ح  اأج�����اب: 

م��ن ظ��ل ف��ران��ك ري��ب��ري واآري����ن روب��ن 

مذهلة،  مبوهبة  يتمتع  فهو  املو�سم،  هذا 

ت�سجيل  باإمكانه  اأن��ه  الليلة  اأظهر  ولقد 

حد  و����س���ع  ف��ل��ي��ك  ورف�������س  االأهداف”. 

ق��ال:  حيث  باللقب،  العبيه  الح��ت��ف��االت 

يف  االحتفاالت  هذه  اإيقاف  ميكنني  “ال 
وقت حمدد، فمن حقك االحتفال عندما 

�سينتهي  متى  اأع��ل��م  وال  م��ا،  ب�سيء  تفوز 

ذلك”.
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�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع االلكرتوين

 مدرب بايرن يمتدح قدرات نجومه

 كوتينيو يعود للبرشا

 تأجيل بطولة طائرة السيدات

 التونسية جابر تواصل حصادها  

 الخطيب يناقش تداعيات الخسارة

برلني - وكاالت

ق����ال ال���رازي���ل���ي ف��ي��ل��ي��ب ك��وت��ي��ن��ي��و، 

الع���ب ب��ر���س��ل��ون��ة ال���ذي ق�����س��ى امل��و���س��م 

امل��ن�����س��رم م���ع���ارا ل��ب��اي��رن م��ي��ون��خ، اإن���ه 

حيث  البلوجرانا،  �سفوف  اإىل  �سيعود 

كوتينيو  وت����وج  م��ع��ه.  ل��ل��ن��ج��اح  ي�����س��ع��ى 

الفوز  بعد  اأوروب���ا،  اأبطال  دوري  بلقب 

على ب��اري�����س ���س��ان ج��رم��ان يف امل��ب��اراة 

ت��ق��اري��ر  واأف��������ادت   .)0-1( ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

رونالد  ب��اأن  م��وؤخ��را  اإ�سبانية  �سحفية 

للفريق  اجلديد  الفني  املدير  كومان، 

النجم  على  االإب��ق��اء  ينوي  الكتالوين، 

و�سيت�سل  م�سروعه،  �سمن  الرازيلي 

ب���ه الإخ���ب���اره ب���ذل���ك. وق����ال ك��وت��ي��ن��ي��و، 

“موفي�ستار”  لقناة  ت�سريحات  خالل 

يف  اأف��ك��ر  مل  “م�ستقبلي؟  االإ���س��ب��ان��ي��ة: 

ذل����ك.. ك��ن��ت اأف��ك��ر ف��ق��ط يف ال��ن��ه��ائ��ي، 

بر�سلونة..  اإىل  اأع���ود  اأن  يجب  واالآن 

و����س���رى ما  اأع���م���ل واأجن������ح،  اأن  اأري�����د 

ق�سيت  “لقد  واأ����س���اف:  �سيحدث”. 

م��و���س��م��ا رائ����ع����ا )م�����ع ب�����اي�����رن(، وم���ن 

جيد..  ب�سكل  م�ستعدين  كنا  ال��ب��داي��ة 

ونحن  اللقب،  هذا  ن�ستحق  اأننا  اأعتقد 

مع  ح��دي��ث��ه  وح����ول  للغاية”.  ���س��ع��داء 

اأج��اب:  النهائي،  عقب  نيمار  مواطنه 

باأنه قدم مو�سما مميزا،  اأخرته  “لقد 
واأنه العب رائع، و�سيقاتل يف منا�سبات 

اأخ��������رى ع���ل���ى ه�����ذا ال���ل���ق���ب، وج����ائ����زة 

االأف�سل يف العامل”.

االنباط – عمان

ال��ط��ائ��رة، تاأجيل  ال��ك��رة  ق��رر احت���اد 

بطولة كاأ�س االأمرة اآية لل�سيدات التي 

ال�سهر   28 ي��وم  ان��ط��الق��ه��ا  م��ق��ررا  ك��ان 

احل�����ايل. وج����اء ق����رار ال���ت���اأج���ي���ل، ب��ن��اء 

املت�سمن  االأومل��ب��ي��ة،  اللجنة  ق��رار  على 

اأ�سبوع،  ملدة  الريا�سية  االن�سطة  ايقاف 

انت�سار فرو�س كورونا  ب�سبب تداعيات 

امل�����س��ت��ج��د.وق��ال ن��ائ��ب رئ��ي�����س االحت���اد 

ال���ع���م���ي���د ج����ه����اد ق���ط���ي�������س���ات،اإن ق����رار 

ال��ت��اأج��ي��ل ي���اأت���ي ال���ت���زام���ا م���ن االحت����اد 

ب���ق���رار ال��ل��ج��ن��ة االأومل���ب���ي���ة، الف���ت���ا اإىل 

اأي��ام��ا  اأن م����دة ال��ت��اأج��ي��ل ل���ن ت��ت��ج��اوز 

ر�سمي  ب�سكل  نحدد  مل  معدودة.وقال: 

امل��وع��د اجل��دي��د الن��ط��الق  االأن،  ح��ت��ى 

البطولة، بانتظار قرار جلنة امل�سابقات 

يف االحت�����اد ال����ذي ���س��ي��ع��ل��ن ق��ري��ب��ا عن 

االأم��رة  كاأ�س  لبطولة  اجلديد  املوعد 

لل�سيدات. اآية 

القاهرة – وكاالت

عقد حممود اخلطيب رئي�س النادي 

فايلر  رينيه  مع  خا�سة  جل�سة  االأهلي 

امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ل��ف��ري��ق االأح���م���ر على 

اأ�سباب  ملناق�سة  الفريق  م��ران  هام�س 

بالدوري   ،1-3 الزمالك  من  اخل�سارة 

فايلر  م��ع  اخلطيب  جل�سة  و���س��ه��دت   .

رئي�س  �سالح  حم�سن  الثنائي  ح�سور 

ع�سو  نا�سف  وزكريا  التخطيط  جلنة 

االأهلي جل�سة  اللجنة. كما عقد رئي�س 

حتفيزهم  اأجل  من  الفريق  العبي  مع 

واخل����روج م��ن ك��ب��وة ال��ل��ق��اء، وال��ت��اأك��ي��د 

ع��ل��ى ����س���رورة ال���ع���ودة ل��الن��ت�����س��ارات. 

وقال اخلطيب لالعبي االأهلي اإنه من 

ال�����س��روري ت��ق��دي��ر غ�����س��ب اجل��م��اه��ر 

والرتكيز  الزمالك  اأم��ام  الهزمية  بعد 

اإي��ج��اب��ي ب��ا���س��ت��ع��ادة  ل��ت��ح��ق��ي��ق رد ف��ع��ل 

حملياً  القوية  والعرو�س  االنت�سارات 

حل�����س��م ل��ق��ب ال������دوري ق��ب��ل ال��رتك��ي��ز 

اأف���ري���ق���ي���ا.  اأب����ط����ال  دوري  م�������س���وار  يف 

اإىل  احل��م��راء  القلعة  اأ���س��ط��ورة  واأ���س��ار 

كبرة  م�سوؤولية  عليهم  الالعبن  اأن 

ل��ت��ح��ق��ي��ق اأح������الم اجل���م���اه���ر خ��ا���س��ة 

�سئ  اأي  ب��ت��وف��ر  تبخل  مل  االإدارة  اأن 

ل���ت���ح���ق���ي���ق ال����ب����ط����والت.ك����م����ا اج���ت���م���ع 

اخلطيب مع فايلر وعبد احلفيظ من 

وو�سع  املقبلة  للمرحلة  الرتتيب  اأجل 

ب���رن���ام���ج ال���ف���ري���ق وط���ال���ب ب�������س���رورة 

ط���ي ���س��ف��ح��ة ل���ق���اء ال��ق��م��ة وا���س��ت��ع��ادة 

االن���ت�������س���ارات امل��ح��ل��ي��ة ق��ب��ل االإع������داد 

اأبطال اأفريقيا. ال�ستكمال دوري 

االنباط – عمان

ال��وح��دات  ل��ن��ادي  امل��وؤق��ت��ة  الهيئة  اأك���دت 

اأهمية  على  ع��زاي��زة،  وجيه  العن  برئا�سة 

امل��ح��رتف��ن  دوري  م��ن��اف�����س��ات  ا����س���ت���م���رار 

ل���ك���رة ال���ق���دم ل���ه���ذا ال���ع���ام، ان�����س��ج��ام��ا مع 

امل�������س���ار ال���ط���وي���ل ل���ك���رة ال���ق���دم االأردن����ي����ة، 

ب��ع��د اأن ات��خ��ذ احت���اد ال��ك��رة ق���رارا ب��اإي��ق��اف 

ا���س��ب��وع��ن، يف ظ��ل ت�سرب  مل���دة  امل��ن��اف�����س��ات 

املناف�سات  اإىل  كورونا  بفرو�س  اال�سابات 

الوحدات”  “موؤقتة  و����س���ددت  ال���ك���روي���ة، 

كل  ف��وق  وامل��واط��ن  الوطن  �سالمة  اأن  على 

االع��ت��ب��ارات، يف ال��وق��ت ال���ذي ط��ال��ب��ت فيه 

على  الت�سديد  ظل  يف  املناف�سات،  ا�ستمرار 

مناف�سات  يف  ال��ع��ام��ة  ال�����س��الم��ة  اج�����راءات 

الدوري ب�سكل عام، م�سرة اىل التزام نادي 

الوحدات باأعلى درجات الوقاية ملنع انت�سار 

الوباء، ومتنت اأن يحمي اهلل اأردننا احلبيب 

ويرفع عنه الوباء والبالء.

االنباط – عمان

للجولف  الوطني  املنتخب  جنم  حقق 

����س���رغ���و ال����ك����ردي امل����رك����ز اخل���ام�������س يف 

اأقيمت  والتي  ت��ور(  ب��رو  كال�س   ( بطولة 

برجنهام  مدينة  يف  )انفيل(  ملعب  على 

���س��م��ال ب��ري��ط��ان��ي��ا مب�����س��ارك��ة )94( الع��ب 

م��ن اف�����س��ل الع��ب��ي اجل��ول��ف امل��ح��رتف��ن 

يف ب���ري���ط���ان���ي���ا وب���ل���غ���ت ق���ي���م���ة اجل����ائ����زة 

للبطولة )30( الف يورو وجاءت النتيجة 

حتت  �سربتن  ب��واق��ع  ل��ل��ك��ردي  النهائية 

�ساحب  ع��ن  �سربات   )3( وب��ف��ارق  امل��ع��دل 

ج��ي��ل(  )ب��اي��ل��ي  امل��خ�����س��رم  االأول  امل���رك���ز 

وك���ان ال���ك���ردي ب���دء رح��ل��ت��ه ل��ه��ذا امل��و���س��م 

يف  ليتقدم  االإجن���از  تلو  االإجن���از  بتحقيق 

اب��ن  وه���و  ه��ائ��ل��ة  ق��ف��زة  ال��ع��امل��ي  ت�سنيفه 

ع��ام وينتظر اىل دخ��ول االح��رتاف   )17(

ف�سل  وقد  املقبل  العام  ابوابه  اأو�سع  من 

بع�س  يف  ا�سراكه  ال��ك��ردي  مو�سى  مدربه 

ب���ط���والت امل���ح���رتف���ن ل��ي��ك��ت�����س��ب اخل���رة 

واثبت  االحرتاف  عامل  لدخوله  الالزمة 

العديد  حقق  ان  بعد  كعبه  علو  ال��ك��ردي 

م��ن ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��ف��وق ال��ت��وق��ع وي��ب��داأ 

الكردي رحلته اليوم للم�ساركة يف بطولة 

على  �ستقام  وال��ت��ي  للنا�سئن  بريطانيا 

ملعب نادي )برود�ستون( اخلمي�س املقبل 

الت�سنيف  حتمل  وه��ي  وا�سعة  مب�ساركة 

االأول ويدخلها الكردي وعينه على خطف 

اأداء  التام عن  لقبها وابدى مدربه ر�ساه 

ان���ه مي�����س��ي بخطى  ���س��رغ��و م�����س��را اىل 

يف  الثقة  من  مزيدا  يكت�سب  وب��دء  واثقة 

الذي  االم��ر  وه��و  املحرتفن  ام��ام  اللعب 

دف��ع��ه ل��ت��ع��دي��ل االج���ن���دة ل��دي��ه الخ��ت��ي��ار 

امل�ساركة  �سعوبة  رغم  قوة  اكرث  بطوالت 

يف بطوالت خارج بريطانيا ب�سبب جائحة 

كورونا .

االنباط – عمان

اململكة  بطولة  مناف�سات  اختتمت 

والتي  املبارزة  ريا�سة  يف  للم�ستجدين 

�س�سة  مخُ وكانت  اللعبة  احتاد  اأقامها 

البطولة  يف  و�سارك  الفلوريه.  ل�سالح 

م�����س��ت��ج��دي��ن مت  والع����ب����ة  ٥0 الع����ب����اً 

التابعة  املبارزة  اأكادميية  التحاقهم يف 

على  البطولة  نتائج  وجاءت  لالحتاد. 

النحو التايل :

:املركز  واإن��اث  ذك��ور  �سنوات   ٦ حتت 

الثاين  امل��رك��ز  القباعي  قي�س   : االأول 

�سارة   : الثالث  املركز  النا�سر  عمر   :

لب�ستنجي ا

7 �سنوات ذكور واإناث : املركز  حتت 

ال��ث��اين :  امل��رك��ز  ا���س��ي��د ع��م��ر   : االأول 

جويل   : الثالث  املركز  اخلطيب  قي�س 

ب�سار

االأول  املركز   : ذكور  �سنوات   8 حتت 

: ع��ل��ي ع��ط��ي��ات امل��رك��ز ال��ث��اين : ري��ان 

الزعارير املركز الثالث : ه�سام حبيبه

حتت 10 �سنوات ذكور واإناث : املركز 

الثاين :  املركز  االأول : ميان احل��ارث 

كرمي عطيات املركز الثالث : عبداهلل 

كيالين

 : االأول  امل���رك���ز   : ذك�����ور   11 ف����وق   

عثمان احلارث املركز الثاين : جاد اأبو 

ح�سان املركز الثالث : �سعد النعيمي

 حتت 9 �سنوات ذكور واإناث : املركز 

الثاين  املركز  �سفيان  �سليمان   : االأول 

الثالث : حممد  امل��رك��ز  ه��ن��دي  امل��ه��ا   :

الوح�س .

 الوحدات يشدد على استكمال الدوري

 انجاز جديد  لالعبنا  الكردي في الجولف  

 ختام منافسات بطولة المملكة للمبارزة

امريكا – وكاالت

تاأهلت الالعبة التون�سية اأن�س جابر، اإىل الدور الثاين لبطولة �سين�سيناتي 

االأمريكية، بعد اأن فازت على الالعبة الكندية ليلياه فرنانداز، امل�سنفة ال�111 

عامليا، مبجموعتن ملجموعة واح��دة، بعد �ساعة و٥٥ دقيقة من اللعب. ومل 

تدخل اأن�س جابر امل�سنفة ال�39 عامليا، اللقاء جيدا وواجهت �سعوبات كبرة، 

وهو ما جعل ليلياه فرنانداز تكون يف طريق مفتوح وتفوز مبجموعة بي�ساء 

)٦-0(.  لكن البطلة التون�سية مل تلق املنديل و�سرعان ما فر�ست طريقة 

لعبها فعادت يف املجموعة الثانية بقوة وف��ازت بها بنتيجة )٦-4(، ثم فازت 

باملجموعة الثالثة بنتيجة )٦-3(.  و�ستواجه التون�سية يف الدور الثاين حاملة 

اللقب وامل�سنفة ال�13 عامليا االأمريكية مادي�سون كيز، التي كانت معفية من 

خو�س مناف�سات الدور االأول، وهو ما يعني اأن اأن�س جابر �ستكون يف مواجهة 

من العيار الثقيل.
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االنباط-عمان

حتت رعاية �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية 

م���ن���ى احل�������س���ن امل���ع���ظ���م���ة، ي���ط���ل���ق جم��ل�����س 

ال�سابعة  لل�سنة  ال�سحية  املوؤ�س�سات  اعتماد 

 17 التغيري” يف  “يوم  م��ب��ادرة  ال��ت��وايل  على 

التغيري،  قّد  )اإحنا  �سعار  حتت   ،2020 اأيلول 

وال��ت��ي  وب���الأخ���ري(،  ب����الأول  كلنا  ل�سالمتنا 

امل��ب��ادرات  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط  اإىل  ت��ه��دف 

املوؤ�س�سات  يف  العاملن  �سالمة  ت�سمن  التي 

اإيجابًيا  باملقابل  ينعك�س  ما  وه��و  ال�سحية، 

على �سالمة املر�سى واملراجعن فيها.

وتاأتي مبادرة “يوم التغيري” يف هذا العام 

املر�سى،  ل�سالمة  العاملي  اليوم  مع  متزامنًة 

وال�����ذي ت��ط��ل��ق��ه م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة 

حت��ت ���س��ع��ار )���س��الم��ة ال��ع��ام��ل��ن يف ال��ق��ط��اع 

اأن  كما  املر�سى(،  ل�سالمة  اأولوية  ال�سحي: 

املبادرة تنوي اأن ت�سارك وتن�سم للعديد من 

من  اليوم  هذا  مع  الت�سامن  يف  العامل  دول 

بارزة يف  ومعامل  اأثرية  اإ�ساءة مواقع  خالل 

الأردن باللون الربتقايل املخ�س�س للرتميز 

والتعبري عن �سالمة املر�سى عاملًيا.

ال�سمو  ك��ان��ت ���س��اح��ب��ة  ع���ام  ك��ل  وك��م��ا يف 

اأول  املعظمة  احل�سن  منى  الأم����رية  امللكي 

امل�����س��ارك��ن وال��داع��م��ن ل��ل��م��ب��ادرة وت��ع��ه��دت 

ق�����س��اي��ا  ع����ن  ب���ال���دف���اع  “اأتعهد  ب���ق���ول���ه���ا: 

والتي  ال�سحي  القطاع  يف  العاملن  �سالمة 

وامل��راج��ع��ن،  امل��ر���س��ى  اأول��وي��ة ل�سالمة  ت��ع��ّد 

ف��ال��ع��ام��ل��ن يف ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي ه��م خطنا 

املمر�سن  بالذكر  واأخ�����سُّ  الأول  ال��دف��اع��ّي 

وامل���م���ر����س���ات وال����ق����اب����الت ال����ذي����ن ي��ق��ف��ون 

يف امل���ق���دم���ة دائ�����ًم�����ا وي����ق����دم����ون ال���رع���اي���ة 

ال��ت��م��ري�����س��ي��ة ب��ك��ل ت���ف���اٍن واإخ���ال����س يف ظل 

جائحة كوفيد19 ويف كافة الأوقات، و�ساأقف 

اإىل جانبهم مع �سكري وتقديري لهم  دائماً 

على جهودهم الدوؤوبة!”.

ال�سحية  املوؤ�س�سات  اعتماد  جمل�س  دع��ا 

ال�سحية  ال��رع��اي��ة  موؤ�س�سات  اإدارات  جميع 

ت��اري��خ  ق��ب��ل  للتعهد  ف��ي��ه��ا  ال��ع��ام��ل��ن  وك��اف��ة 

واأن�����س��ط��ة  م����ب����ادرات  ب��ت��ق��دمي   2020/9/17

املتكرر  اليومي  العمل  اإط��ار  خ��ارج  اإب��داع��ي��ة 

�سالمة  التعهدات  ه��ذه  ت�سمن  بحيث  لهم، 

ال��ع��ام��ل��ن يف امل��وؤ���س�����س��ات ال�����س��ح��ي��ة وال��ذي��ن 

يعتربون خط الدفاع الأول، وهو ما ينعك�س 

اإي���ج���اب���ًي���ا ب���امل���ق���اب���ل ع���ل���ى ����س���الم���ة امل��ر���س��ى 

وامل���راج���ع���ن داخ�����ل ه����ذه امل���وؤ����س�������س���ات، ك��م��ا 

التعهدات  ه��ذه  لتنفيذ  ��ا  اأي�����سً املجل�س  دع��ا 

امل��ب��ت��ك��رة اع���ت���ب���اًرا م���ن ي����وم امل����ب����ادرة )ي���وم 

اإىل  تنبيههم  م���ع   ،2020/9/17 ال��ت��غ��ي��ري( 

�����س����رورة الل����ت����زام ب���ق���وان���ن ال����دف����اع ع��ن��د 

اأو تخالف  التعهدات بحيث ل تخرج  تطبيق 

ق���واع���د  م����ن  اأي  وم���ب���ادرات���ه���م  اأن�����س��ط��ت��ه��م 

ال�سالمة العامة اخلا�سة بالظروف الراهنة 

امل�ستجد. واملرتبطة بفريو�س كورونا 

اأكرب عدد ممكن  املبادرة لإ�سراك  وت�سعى 

م���ن ال���ت���ع���ه���دات امل��ت��ن��وع��ة وامل���ب���ت���ك���رة ال��ت��ي 

جت����اوزت يف ال�����س��ن��وات ال�����س��ت امل��ا���س��ي��ة اأك��ر 

األ���ف ت��ع��ه��د، ويف ه��ذا ال��ع��ام ت��اأت��ي  م��ن مئتي 

والتمكن  التدريب  حم��اور،  حتت  التعهدات 

ال�سحي  وال��دع��م  وال���ل���وازم،  امل����وارد  واإدارة 

ومتكن  املجتمعية  وامل�����س��وؤول��ي��ة  وال��ن��ف�����س��ي، 

امل�سبق  ال�ستعداد  واأخ���رًيا  اخل��دم��ة،  متلقي 

ي��وم  يف  يقدمها  وال��ت��ي  اآم��ن��ة،  بيئة  وت��وف��ري 

والعاملن  القيادين  م��ن  جمموعة  امل��ب��ادرة 

يف جم������ال ال����رع����اي����ة ال�������س���ح���ي���ة مب��خ��ت��ل��ف 

ت��خ�����س�����س��ات��ه��م وم����ن ال��ق��ط��اع��ات ال�����س��ح��ي��ة 

كافًة.

العتماد  ملجل�س  التنفيذي  املدير  واأكدت 

اليوم  ال��ع��امل  اأن  اجل��اع��وين  �سلمى  ال�سيدة 

يف  العاملن  �سالمة  من  التاأكد  نحو  يتجه 

القطاع ال�سحي وهذا ما ت�سري اإليه منظمة 

ال�سحة العاملية موؤخًرا، لذلك ي�سعى جمل�س 

هذا  مواكبة  اإىل  ال�سحية  املوؤ�س�سات  اعتماد 

ال��ن��ه��ج ال��ع��امل��ي وو���س��ع ���س��الم��ة ال��ع��ام��ل��ن يف 

املرحلة  ه��ذه  يف  ك��اأول��وي��ة  ال�سحي  ال��ق��ط��اع 

ك��م��ا ك���ان���ت وم����ازال����ت اأح����د اأه����م م��ت��ط��ل��ب��ات 

معايري العتماد ال�سادرة عن املجل�س، ومن 

هنا جاءت فكرة يوم التغيري لهذا العام، هذا 

اليوم الذي �ساهم على مدار ال�سنوات ال�ست 

م�سيفًة  املر�سى،  حقوق  حماية  يف  املا�سية 

يف  ال�سحية  اخل��دم��ات  ومتلقي  مقدمي  اأن 

دائ��ًم��ا  ي��وؤك��دون  اململكة  حم��اف��ظ��ات  خمتلف 

اأيام  التغيري طيلة  على متنياتهم بدوام يوم 

ال�سنة ملا له الأثر البالغ داخل موؤ�س�ساتهم.

االنباط-دبي

روڤر”  لن��د  “جاكوار  اأج��رت��ه  بحث  ك�سف   

ع���ن ق����درة ع��م��ل��ي��ة اإع�����ادة ت���دوي���ر م��ب��ت��ك��رة على 

ترقية نفايات الألومنيوم من عبوات امل�سروبات 

التي خرجت عن  واملركبات  الزجاجات  واأغطية 

اخل���دم���ة، ك��ي ت�����س��ت��خ��دم يف ���س��ن��اع��ة ال�����س��ي��ارات 

الإنتاج  انبعاثات  امل�ستقبل، وتخّف�س  الراقية يف 

من ثاين اأك�سيد الكربون مبا ي�سل اإىل %26.

 )REALITY( ”ويعد م�سروع “رياليتي

“الوجهة  اأ���س��ا���س��ي��اً م��ن روؤي����ة  ل��الأمل��ن��ي��وم ج����زءاً 

ت�سعى  التي  روڤر”،  لن��د  “جاكوار  يف  �سفر” 

ل��ت��خ��ف��ي�����س الن���ب���ع���اث���ات ال��ك��رب��ون��ي��ة، وت��ط��م��ح 

جل��ع��ل امل��ج��ت��م��ع��ات اأك�����ر اأم����ان����اً وال��ب��ي��ئ��ة اأق���ل 

وا�ستطاع  املتوا�سل.  البتكار  خ��الل  م��ن  تلوثاً 

امل��ع��اد  الأج��������زاء  ي�����س��ت��خ��دم��وا  اأن  امل��ه��ن��د���س��ون 

كمية  م��ع  وخلطها  الأل��وم��ن��ي��وم،  م��ن  ت�سنيعها 

اأقل من الألومنيوم اخلام لإن�ساء خليط جديد 

“جاكوار  تقدمه  مبا  للمقارنة  قابل  وجم��ّرب، 

لند روڤر” الآن من متانة وجودة.

اإمكانية  والت�سنيع  التحليل  عملية  واأظهرت 

ت��خ��ف��ي�����س ان���ب���ع���اث���ات ث����اين اأك�����س��ي��د ال��ك��رب��ون 

الناجتة عن عملية اإنتاج اخلالئط املعدنية مبا 

احلالية  ب��الن��ب��ع��اث��ات  م��ق��ارن��ة   ،%26 اإىل  ي�سل 

لند  “جاكوار  ي�ساعد  م��ا  ال�����س��ي��ارات،  ق��ط��اع  يف 

روڤر” اأن حتقق تقّدماً يف �سعيها لإغالق حلقة 

الإنتاج وا�ستخدام املواد اخلام.

التي  امل��واد  اأك��ر  من  الألومنيوم  اأن  ويذكر 

واإع��ادة  اإذابته  ومتكن  العامل،  يف  ت�سنيعها  يعاد 

وي��ت��واج��د  ج���ودت���ه.  تنخف�س  اأن  دون  ت�سكيله 

ال���س��ت��ه��الك  ب��ع��د  ت�سنيعه  امل��ع��اد  الأل��وم��ن��ي��وم 

عبوات  مثل  اليومية،  املنتجات  م��ن  العديد  يف 

امل�������س���روب���ات، وال���ب���خ���اخ���ات، و����س���واين ال��ط��ع��ام 

غري  ولكنه  ال��زج��اج��ات،  واأغطية  الق�سديرية، 

الأك��ر  التطبيقات  يف  وا���س��ع  ب�سكل  م�ستخدم 

ت���ق���دم���اً، م��ث��ل ���س��ن��اع��ة ال�������س���ي���ارات. وم����ا زال 

الوليات  يف  املنتج  الألومنيوم  من   %75 ح��وايل 

اإنتاج  يف  م�ستخدماً  الأوروب��ي  والحت��اد  املتحدة 

الألومنيوم املعاد ت�سنيعه، الذي ي�ستهلك طاقة 

اأقل بحوايل 90% من اإنتاج الألومنيوم اخلام*.

وم����ن خ����الل ا����س���ت���ع���ادة الأل���وم���ن���ي���وم ع���ايل 

باإمكان  ال�سيارات،  �سناعة  يف  امل�ستخدم  اجلودة 

كجزٍء  توظيفه  تعيد  روڤر” اأن  لن��د  “جاكوار 
احلاجة  يقلل  ما  عليه،  تعتمد  الذي  املزيج  من 

ل��الأل��وم��ن��ي��وم اخل���ام يف اإن��ت��اج ال�����س��ي��ارات. ويتم 

عادة ت�سدير خردة ال�سيارات التي انتهى عمرها 

ا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف  اأخ�����رى، ح��ي��ث مي��ك��ن  اإىل دول 

تطبيقات اأقل تعقيداً، ولكن تكنولوجيا الف�سل 

ال�سيارات  ه��ذه  ت�سنيع  اإع���ادة  اأت��اح��ت  اجل��دي��دة 

ما  اجل��دي��دة،  ال�سيارات  اإن��ت��اج  يف  وا�ستخدامها 

اإغ����الق ح��ل��ق��ة الإن���ت���اج وتخفيف  ي�����س��اع��د ع��ل��ى 

ال�سلبية. البيئية  الآثار 

وق����������ال غ����ي����ل غ�����ي�����ل�����وم، م�����دي�����ر م���������س����روع 

“اأتاح  روڤر”:  لن��د  “جاكوار  يف  “رياليتي” 
ن�ستعيد  اأن  الأوىل،  امل��رة  منذ  امل�سروع،  هذا  لنا 

الألومنيوم املمتاز املالئم ل�سناعة املركبات من 

وال�ستفادة  ال�ستخدام  عن  اخلارجة  ال�سيارات 

لهذا  املرتتبة  النتائج  الفريدة.  خ�سائ�سه  من 

الأمر على عملية الإنتاج هي تخفي�س انبعاثات 

اإع��ادة  اإت��اح��ة  جانب  اإىل  الكربون،  اأك�سيد  ث��اين 

ا�ستخدام املزيد من الألومنيوم”.

م�ستقبل قائم على القيادة  اإىل  ننتقل  “فيما 
ال��ذات��ي��ة والت�������س���الت وال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، 

م��ع اح��ت��م��ال��ي��ة خ���روج اأ���س��اط��ي��ل ال�����س��ي��ارات عن 

الأم���ر  ه���ذا  �سي�سمح  ك��ب��رية،  ب���اأع���داد  اخل��دم��ة 

بهند�سة  تقوم  اأن  روڤر‘  لن��د  ‘جاكوار  ل�سركة 

�سمن  املغلقة  ال��ت��دوي��ر  حلقة  ذا  اخل��ل��ي��ط  ه��ذا 

وبالتايل  ل��الإن��ت��اج،  ال�سيقة  الزمنية  اجل���داول 

حت�سن كفاءة الإنتاج وزيادة الفوائد البيئية”.

ت��اأ���س��ي�����س��ه  مت  ال�����ذي  “رياليتي”،  م�����س��روع 

 Innovate( كيه”  ي��و  “اأنوفيت  ج��ه��از  م��ع 

م���ع ج��ام��ع��ة  وب��ال�����س��راك��ة  احل���ك���وم���ي،   )UK
على  روڤر”  لن���د  “جاكوار  ي�����س��اع��د  ب��رون��ي��ل، 

الت�سنيع  ب���اإع���ادة  اخل��ا���س��ة  م��ب��ادرات��ه��ا  ت��و���س��ي��ع 

“الوجهة  من  كجزء  املغلقة  الألومنيوم  وحلقة 

�سفر”. وخّف�ست “جاكوار لند روڤر” بالفعل 

اأك�سيد  من انبعاثات عملياتها العاملية من ثاين 

الكربون بن�سبة 50.7% منذ عام 2007، وتوا�سل 

التزامها بتخفي�س النبعاثات الكربونية. وبن 

 360،000 ح��وايل  ت�سنيع  اأع���ادت  و2020،   2013

ط��ن م��ن اخل����ردة ���س��م��ن ح��ل��ق��ة م��غ��ل��ق��ة، لتعيد 

ال��وزن  خفيفة  �سياراتها  هياكل  يف  ا�ستخدامها 

اإن��ت��اج  خ��ط��وط  �سمن  الأل��وم��ن��ي��وم،  م��ن  املكّثفة 

.XE عدة �سيارات، مبا فيها �سيارة جاكوار

بالتزامن مع اليوم العالمي لسالمة المرضى

األميرة منى الحسين ترعى مبادرة »يوم التغيير« في عامها السابع

»جاكوار الند روڤر« تعيد تصنيع األلومنيوم لتخّفض 
االنبعاثات الكربونية بمقدار الربع

 مسبار األمل يقطع 100 مليون 
كيلومتر.. والهدف »فبراير 2021«

من دون لمس.. »ابتكار ذكي« في 
مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا

االنباط-وكاالت

اأطلقته  ال���ذي  الأم����ل  م�����س��ب��ار  ق��ط��ع 

ك��ي��ل��وم��رت من  م��ل��ي��ون   100 الإم�������ارات 

رحلته اإىل كوكب املريخ، حتى الثنن، 

ح�����س��ب��م��ا اأع���ل���ن ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال���دول���ة 

رئ���ي�������س جم��ل�����س ال��������وزراء ح���اك���م دب���ي 

يف  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 

“تويرت”. ح�سابه مبوقع 

ون�����س��ر ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د يف 

ت���غ���ري���دة ����س���ورت���ن ت��و���س��ح��ان م�����س��ار 

م�سبار الأمل يف الف�ساء.

م�����س��ب��ار  ال��ت��ق��ط��ه��ا  “�سورة  وق�����ال: 

الأم����ل ب��ك��ام��ريا ت��ت��ب��ع ال��ن��ج��وم. ال��ي��وم 

ك���ل���م يف  100 م���ل���ي���ون  امل�������س���ب���ار  جت�����اوز 

اأمامنا  املريخ  الأحمر.  للكوكب  رحلته 

يف  كما  خلفنا  وامل�سرتي  زحل  وكوكبي 

ال�سور”.

مل�سبار  املتوقع  الو�سول  اأن  واأو���س��ح 

الأم�����ل اإىل ك��وك��ب امل���ري���خ ���س��ي��ك��ون يف 

فرباير عام 2021.

للف�ساء  را�سد  كان مركز حممد بن 

اأول  امل��ا���س��ي تلقيه  الأ���س��ب��وع  اأع��ل��ن  ق��د 

ال���ذي  الأمل”،  “م�سبار  م���ن  اإ�����س����ارة 

اإىل  تاريخية  رحلة  يف  للف�ساء  انطلق 

لدولة عربية تهدف  الأوىل  املريخ هي 

اإىل ا�ستك�ساف الكوكب الأحمر.

مبثابة  اإ����س���ارة  اأول  ا���س��ت��ق��ب��ال  وي��ع��د 

عن  الأمل”  “م�سبار  ان��ف�����س��ال  جن���اح 

بعد  يحمله،  ال��ذي  الياباين  ال�����س��اروخ 

�ساعة من النطالق اإىل الف�ساء.

اأدوات  الأمل”  “م�سبار  و�سيحمل 

ل����درا�����س����ة ال����غ����الف اجل�������وي ال���ع���ل���وي 

ومراقبة تغري املناخ على كوكب املريخ، 

اأن ي����دور ح����ول ال��ك��وك��ب  وم����ن امل���ق���رر 

الأحمر ملدة عامن على الأقل.

االنباط-وكاالت

مع عودة حركة الطريان حول العامل 

يف وقت ل يزال وباء كورونا يتف�سى به، 

ت�سعى �سركات الطريان اإىل اإيجاد حلول 

م��ب��ت��ك��رة ت��ق��ل��ل م���ن اح��ت��م��ال��ي��ة اإ���س��اب��ة 

امل�����س��اف��ري��ن ب��ال��ع��دوى، وه���و م��ا حت��اول 

���س��رك��ة ي��اب��ان��ي��ة ال���ق���ي���ام ب���ه م���ن خ��الل 

اب��ت��ك��ار اأب����واب مل��راح��ي�����س ال��ط��ائ��رات، ل 

حاجة لالأ�سخا�س اإىل مل�سها.

وم����ن اأب������رز ط����رق ان���ت���ق���ال ف���ريو����س 

اآخ��ر  اإىل  �سخ�س  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا 

مل�����س الأ���س��ط��ح امل��ل��وث��ة، مم��ا دف���ع �سركة 

اإىل  اليابانية،  اجل��وي��ة  نيبون”  “اأول 
ابتكار اأبواب ملراحي�س الطائرات، ميكن 

اإىل  احلاجة  دون  من  واإغالقها  فتحها 

املقاب�س. مل�س 

وت��ك��م��ن ف��ك��رة الأب�����واب اجل���دي���دة، يف 

�سحبه  يتم  مقب�س  على  حتتوي  ل  اأنها 

ل��ل��خ��ارج، ك��م��ا ه��و احل���ال ح��ال��ي��ا، واإمن���ا 

ب���رتك���ي���ب زن�������ربك ع���ل���ى م��ق��ب�����س ب���اب 

امل��رح��ا���س، ب��ح��ي��ث مي��ك��ن ف��ت��ح��ه بدفعه 

با�ستخدام املرفق، وفقما ذكرت “�سي اإن 

اإن” الإخبارية الأمريكية.

الباب  فتح  فيتم  املرحا�س،  داخل  اأما 

من خالل زر ينزلق من جانب اإىل اآخر، 

زر  خ��الل  من  اإغالقه  اإحكام  ميكن  كما 

باملرفق  عليه  ال�سغط  يتم  حجما  اأك��رب 

واإغالق  اأنه ميكن فتح  اأي�سا، مما يعني 

الكفن متاما،  ا�ستخدام  الباب دون  هذا 

من الداخل واخلارج.

الأويل  ال��ن��م��وذج  ي��ت��وف��ر  وح��ال��ي��ا، ل 

 ”ANA“ �سركة  �سالة  يف  اإل  للباب 

جتمع  حيث  بطوكيو،  هانيدا  مطار  يف 

نهاية  ح��ت��ى  ح��ول��ه  التعليقات  ال�����س��رك��ة 

الت�سميم  اأن  ثبت  ح��ال  ويف  اأغ�سط�س، 

و�سهل ال�ستخدام فقد يعمم على نطاق 

وا�سع.

االنباط- وكاالت

ب���ع���د مت���ن���ع ط����وي����ل، م���ن���ح���ت ال�����س��ل��ط��ات 

على  موافقتها  الأح��د،  الأمريكية،  ال�سحية 

ا���س��ت��خ��دام ب���الزم���ا امل��ت��ع��اف��ن م���ن ف��ريو���س 

اأوقع  ال��ذي  بالوباء،  امل�سابن  لعالج  كورونا 

اأكر من 176 األف وفاة يف الوليات املتحدة.

وي����اأت����ي ق�����رار ه��ي��ئ��ة الأغ����ذي����ة والأدوي�������ة 

يواجه  توقيت  ايه” يف  دي  “اف  الأم��ريك��ي��ة 

ف��ي��ه ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي دون����ال����د ت��رام��ب 

���س��غ��وط��ا ه��ائ��ل��ة ل��ك��ب��ح ت��ف�����س��ي ال���وب���اء ال���ذي 

العامل،  يف  اقت�ساد  اأك��رب  عجلة  دوران  عرقل 

بولية  ف��وزه  احتمالت  على  بظالله  واأل��ق��ى 

رئ��ا���س��ي��ة ث��ان��ي��ة يف ان���ت���خ���اب���ات ال���ث���ال���ث م��ن 

نوفمرب، بعدما كانت تبدو واعدة.

ويعتقد اأن البالزما )م�سل الدم( حتتوي 

ت�ساعد  اأن  ميكن  قوية،  م�سادة  اأج�سام  على 

الفريو�س  حم��ارب��ة  يف  بكوفيد-19  امل�سابن 

احلد  يف  ت�سهم  اأن  ميكن  كما  اأ���س��رع،  بوترية 

من التداعيات اخلطرة لالإ�سابة بالوباء.

م�ستخدم  ال��دم  ببالزما  ال��ع��الج  اأن  ورغ��م 

حاليا يف عالج م�سابن مبر�س كوفيد-19 يف 

الوليات املتحدة ودول اأخرى، ل يزال اجلدل 

وقد  فاعليته،  قائما بن اخلرباء حول مدى 

حّذر بع�سهم من اآثار جانبية له.

وي���ق���ول ل���ن ه��وروف��ي��ت�����س امل��ت��خ�����س�����س يف 

لينوك�س  م�ست�سفى  يف  ال��رئ��وي��ة  الأم���را����س 

هيل يف مدينة نيويورك اإن “بالزما املتعافن 

اأن هذا  مفيدة على الأرج��ح، على الرغم من 

الم���ر غ��ري م��ث��ب��ت ب��ت��ج��ارب ���س��ري��ري��ة، لكنه 

ل��ي�����س ع���الج���ا مي��ك��ن��ه اإن����ق����اذ ح���ي���اة م��ر���س��ى 

م�سابن بعوار�س حادة«.

اأك���ر فاعلية  ال��ب��الزم��ا  ت��ك��ون  اأن  وي��رّج��ح 

ل�������دى ال�����ذي�����ن خ����ال����ط����وا ل���ل���ت���و م�������س���اب���ن 

فيها  يحاول  التي  املرحلة  يف  اأي  بالفريو�س، 

اجل�سم الق�ساء على اللتهاب.

والأح�����د، اأف����ادت و���س��ائ��ل اإع����الم اأم��ريك��ي��ة 

ال��ط��ارئ��ة يف  امل��واف��ق��ة  ت��رام��ب �سيعلن ع��ن  اأن 

موؤمتر �سحفي، وهو ما حدث بالفعل.

ال��رئ��ي�����س كايلي  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث��ة  وق��ال��ت 

“اخرتاق  ع��ن  �سيعلن  ت��رام��ب  اإن  م��ك��ي��ن��اين 

“فران�س  ن��ق��ل��ت  م���ا  وف����ق  كبري”،  ع���الج���ي 

بر�س«.

وك������ان ت����رام����ب ق����د ات���ه���م م����ن و���س��ف��ه��م 

بهيئة  العميقة”  “الدولة  م���ن  ب��اأع�����س��اء 

الأغ�����ذي�����ة والأدوي����������ة ب��ال��ع��م��ل ع���ل���ى اإب���ط���اء 

اإىل  وتاأخريها  كوفيد-19  لقاحات  اختبارات 

ما بعد النتخابات الرئا�سية.

والأدوي��ة  الأغ��ذي��ة  اإدارة  وافقت  اأن  و�سبق 

املتعافن  ب��الزم��ا  ا�ستخدام  على  الأم��ريك��ي��ة 

م����ن ف����ريو�����س ك�����ورون�����ا يف ع�����الج م�����س��اب��ن 

وف���ق ����س���روط م��ع��ي��ن��ة، ع��ل��ى غ����رار ال��ت��ج��ارب 

ال�����س��ري��ري��ة، وامل���ر����س���ى ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 

عوار�س بالغة اخلطورة.

بو�ست”  “وا�سنطن  ���س��ح��ي��ف��ة  واأوردت 

على  املوافقة  �سيعلن  ترامب  باأن  اأفادت  التي 

امل�سابن  لعالج  املتعافن  ب��الزم��ا  ا�ستخدام 

األ���ف م�ساب   70 م��ن  اأك���ر  اأن  ب��ك��وف��ي��د-19، 

ب���ال���وب���اء يف ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ت��ل��ق��وا ه��ذا 

العالج.

 اختراق ترامب«.. 
ماذا يفعل »مصل الدم« 

لمصابي كورونا؟


