
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

»كورونا« كشفت الوجه اآلخر لمدارس خاصة هدفها 
تحقيق المنفعة على حساب الطالب

الحكومة تكبح التكهنات...
التعليم وجاهيا.. وأالهالي يرحبون

عمان - الأنباط - فرح �شلباية

ال��ث��اث��اء،  ،ام�����س  احل��ك��وم��ة  ح�سمت 

باآلية  واملتعلق  القائم منذ فرتة  اجل��دل 

ا���س��ت��ق��ب��ال ال��ط��ل��ب��ة ل��ع��ام��ه��م ال���درا����س���ي 

يعد  غ��ي��اب  ب��ع��د   ،2021-2020 اجل��دي��د 

االطول يف تاريخ التعليم االردين والذي 

ام��ت��د ق���راب���ة ال�����5 ���س��ه��ور،وذل��ك ب�سبب 

فايرو�س كورونا امل�ستجد.

وزي�����ر ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 

ت��ي�����س��ر ال��ن��ع��ي��م��ي، اك����د خ����ال م��وؤمت��ر 

�سحايف، عقد يف رئا�سة ال��وزراء، على ان 

الطلبة �سي�ستقبلون عامهم اجلديد على 

مقاعدهم الدرا�سية ويف املوعد املعلن ،اأي 

وجاهية  وبطريقة  اأي��ل��ول،  من  االول  يف 

ولكن  ال�سابقة  ال�سنوات  يف  كما  مبا�سرة 

عليها  متفق  �سحية  بروتوكوالت  �سمن 

م���ن ق��ب��ل وزارت������ي ال��رتب��ي��ة وال�����س��ح��ة، 

�سامة  ويحقق  ي�سمن  ال���ذي  بال�سكل 

التدري�سّية  الهيئات  واأع�ساء  ال��ط��اب، 

واالإدارّية.

م��ع  اأح�������ادي�������ث  ويف  اأم����������ور  اأول�������ي�������اء 

عنه  اأع��ل��ن��ت  مب���ا  رح���ب���وا  “االأنباط”، 
ال��ق��رارات  اأن  اإىل  م�سرين  احل��ك��وم��ة، 

ت�سب ب�سكل.
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 خالل قمة ثالثية أردنية مصرية عراقية في عمان

الملك: القضية الفلسطينية 
ما زالت القضية المركزية 

النباط - وكالت

على  االأي���ام،  فيه  ال�سنة، مت�سي  �سهور  »اآب« كغره من  ع��اد  ما   

عائلة االأ�سر عبد النا�سر عي�سى، بل حتول لذاكرة م�ستمرة، من 

االأمل وال�سوق واحلرمان.

التوايل يف  26 على  عامه  اي��ام،  قبل  النا�سر عي�سى،  دخ��ل عبد 

�سجون االحتال، لين�سم لقائمة من االأ�سرى الذين ق�سوا اأكرث 

من 25 عاماً يف االعتقال.

بعد  االأوىل،  للمرة  النا�سر، لاعتقال  1988 تعر�س عبد  عام 

�سعبية،  ثورة  �سكلت  التي  االأوىل  االنتفا�سة  فعاليات  يف  م�ساركته 

�سد االحتال، تقول �سقيقته، وعقب اعتقاله حكمت عليه املحكمة 

بال�سجن لعامني ون�سف، وهدم االحتال منزل عائلته.

مل تكن هذه بداية عبد النا�سر يف خط املقاومة، فخال طفولته 

واأ���س��درت  ل�سنوات،  االح��ت��ال،  قبل  من  لاعتقال  وال��ده  تعر�س 

اأمراً بهدم منزل العائلة، لكنها جمدته الحقاً،  �سلطات االحتال، 

على  اأجربتهم  لذلك  لاإيجار،  منزل  يف  ت�سكن  كانت  العائلة  الأن 

اإغاقه وتوجهت العائلة لل�سكن، يف خميم باطة مبدينة نابل�س، 

كما تروي �سقيقة عبد النا�سر.

قبل �سنوات من اعتقاله، تعر�س عبد النا�سر الإ�سابة بر�سا�سة 

ل�سهداء  غ�سباً  م�سرة  يف  م�ساركته  خ��ال  االح��ت��ال،  جنود  م��ن 

جمزرة �سربا و�ساتيا، يف لبنان. يف »اآب- اأغ�سط 1995، اعتقلت 

قوات االحتال عبد النا�سر، وكان هذا االعتقال فاحتة لرحلة من 

العذاب والعزل واملوؤبدات. تعر�س لتعذيب قا�ٍس، من قبل �سباط 

ال��ذي��ن ح��اول��وا احل�سول منه على معلومة  خم��اب��رات االح��ت��ال، 

لكنه  لتنفيذها،  طريقه  يف  اال�ست�سهاديني  اأح��د  ك��ان  عملية  ح��ول 

العملية مت  اأن  تاأكد من  العنيف، حتى  والهز  ال�سرب  �سمد حتت 

تنفيذها.
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26  سنة بالمعتقل.. عائلة أالسير عبد الناصر عيسى: لدينا أمل بتحرره
أورانج أالردن تشارك بتمكين ذوي 

اإلعاقة السمعية من استخدام 
رقم الطوارئ 114

حمدوك لبومبيو: الحكومة التملك تفويضا للتقرير بشأن التطبيع مع »إسرائيل«

»التطبيع« مع االحتالل.. السودان الهدف القادم

 أالمن العام يطلق حملة الطريق 
اآلمن للحد من الحوادث المرورية

رئيس هيئة أالركان يفتتح 
مدرسة بأالغوار الشمالية

الموافقة على تسوية أالوضاع 
الضريبّية لـ42 شركة ومكّلفًا

صناعة أالردن: تراجع مبيعات الزي 
المدرسي سيؤثر على إنتاج العام المقبل

النباط- عمان 

اأكيدة”  اإمكانياتنا  ولكن  خمتلفة  “قدراتنا 
امل��ظ��ل��ة ال��ت��ي ت��ن��درج حت��ت��ه��ا ب��رام��ج وم��ب��ادرات 

ذوي  االأ�سخا�س  ودعم  لتمكني  االأردن  اأوراجن 

دور  يف  هاماً  حم��وراً  ي�سكلون  الذين  االإع��اق��ة، 

ال�����س��رك��ة ل��ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم ال�����س��م��ول ال��رق��م��ي 

االأردن  اأوراجن  وّقعت  وقد  اململكة،  �سعيد  على 

قطاع  تنظيم  هيئة  مع  تفاهم  مذكرة  موؤخراً 

االت�������س���االت وم��دي��ري��ة االأم����ن ال���ع���ام و���س��رك��ة 

ج��ل��وب��ي��ت��ال و���س��رك��ت��ي زي���ن واأم��ن��ي��ة، ب��ح�����س��ور 

املجل�س  رئي�س  رع��د،  ب��ن  م��رع��د  االأم���ر  �سمو 

االإع���اق���ة،  االأ����س���خ���ا����س ذوي  االأع���ل���ى حل���ق���وق 

ذوي  لاأ�سخا�س   114 الطوارئ  رقم  الإتاحة 

ال�سمعية. االإعاقة 

وك����ّرم ���س��م��و االأم����ر م��رع��د ب��ن رع���د عقب 

قطاع  تنظيم  هيئة  من  ك��ًا  االتفاقية  توقيع 

اأوراجن  ال���ع���ام،  االأم����ن  م��دي��ري��ة  االت�������س���االت، 

واأم��ن��ي��ة  زي��ن  ���س��رك��ات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  االأردن، 

االأعلى  املجل�س  من  �سكر  ب�سهادات  وجلوبيتال 

االإعاقة. ذوي  االأ�سخا�س  حلقوق 

االأردن  اأوراجن  �ستمّكن  ومبوجب االتفاقية، 

. كيها م�سرت
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النباط - عمان - وكالت 

ال�������س���ودان ه���و واح����د من  ���س��را ان  ي��ع��د  مل 

هدفا  باتت  التي  واال�سامية  العربية  ال��دول 

مع  ال��ق��ادم  ل�«التطبيع«  وامريكيا  ا�سرائيليا 

االح���ت���ال، وال�����ذي ك���ان م���ن اب����رز امل��وا���س��ي��ع 

ال���ت���ي ب��ح��ث��ه��ا وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة االم��ري��ك��ي��ة 

م���ع امل�������س���وؤول���ني ال�����س��ودان��ي��ني خ����ال زي���ارت���ه 

اخلرطوم. للعا�سمة 

ان  يقول،  ال�سودانية  العا�سمة  من  املعلن 

اأو�سح للوزير  رئي�س الوزراء عبداهلل حمدوك 

ي��ق��وده��ا  امل��رح��ل��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة  اأن  االم���ري���ك���ي، 

عملية  ال���س��ت��ك��م��ال  حم����ددة  ب���اأج���ن���دة  حت��ال��ف 

للتقرير  تفوي�سا  احلكومة  والمتلك  االنتقال 

»اإ�سرائيل«. مع  التطبيع  ب�ساأن 

واالإع�����ام،  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ب��ي��ان  يف  وج����اء 

العاقات  بتطبيع  االأمريكي  الطلب  »وح��ول 

م��ع اإ���س��رائ��ي��ل اأو���س��ح رئ��ي�����س ال����وزراء ل��ل��وزي��ر 

ال�سودان  يف  االنتقالية  املرحلة  اأن  االأمريكي 

ي���ق���وده���ا حت���ال���ف ع���ري�������س ب���اج���ن���دة حم����ددة 

ال�سام  وحتقيق  االن��ت��ق��ال  عملية  ال�ستكمال 

وال  حرة،  انتخابات  لقيام  و�سوال  واال�ستقرار 

يتعدى  تفوي�سا  االنتقالية  احل��ك��وم��ة  متلك 

هذا  واأن  التطبيع،  ب�ساأن  للتقرير  املهام  هذه 

االأم����ر ي��ت��م ال��ت��ق��ري��ر ف��ي��ه ب��ع��د اإك��م��ال اأج��ه��زة 

االنتقايل«. احلكم 

ل�سرورة  االأمريكية  االإدارة  حمدوك  ودعا 

ال��ف�����س��ل ب��ني ع��م��ل��ي��ة رف���ع ا���س��م ال�����س��ودان من 

ق��ائ��م��ة ال�����دول ال���راع���ي���ة ل����اإره����اب وم�����س��األ��ة 

اأن ح��م��دوك  اإىل  ال��ب��ي��ان  ل��ف��ت  ال��ت��ط��ب��ي��ع. ك��م��ا 

ن��اق�����س م���ع ب��وم��ب��ي��و، االأو�����س����اع يف ال�����س��ودان 

وم�������س���ار ال��ع��م��ل��ي��ة االن���ت���ق���ال���ي���ة وال���ع���اق���ات 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة وم�����س��اع��ي رف���ع ا���س��م ال�����س��ودان من 

لاإرهاب. الراعية  الدول  قائمة 

االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د  جهته،  من 

االنتقالية  للعملية  االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارة  دع��م 

ودع���م���ه���م ل��ع��م��ل��ي��ة ال�������س���ام وج���ه���ود حت��ق��ي��ق 

املناطق  وبقية  دارف���ور  يف  واال���س��ت��ق��رار  االأم��ن 

بالنزاع. املتاأثرة 

وك����ان غ����ادر ال���وزي���ر م��اي��ك ب��وم��ب��ي��و غ���ادر 

ال�سودان  اإىل  متوجها  ام�س  �سباح  »اإ�سرائيل« 

اأب��ي��ب  يف اأول رح��ل��ة ر���س��م��ي��ة م��ب��ا���س��رة ب��ني ت��ل 

ل���ه ق�����ال: »���س��ع��داء  ت��ع��ل��ي��ق  واخل�����رط�����وم، ويف 

بني  م��ب��ا���س��رة  ر�سمية  رح��ل��ة  اأول  ع��ل��ى  لكوننا 

وال�سودان«. اإ�سرائيل 
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النباط-عمان

 م��ن��دوب��اً ع��ن م��دي��ر االأم����ن ال��ع��ام ال��ل��واء 

ال���رك���ن ح�����س��ني احل����وامت����ة، اأط���ل���ق امل�����س��اع��د 

الدكتور  العميد  اللوج�ستي  والدعم  لاإدارة 

اأثر  عرب  الثاثاء  اليوم  �ستال  اأب��و  معت�سم 

االآم��ن  “ الطريق  ال��ع��ام حملة  االأم��ن  اإذاع���ة 

املرورية. للحد من احلوادث  التي تهدف   ،“

مديرية  يف  “اإننا  �ستال  اأبو  العميد  وقال 

االأمن العام ن�سر خلف خطى جالة القائد 

روؤيته  لتحقيق  الثاين  اهلل  عبد  امللك  االأعلى 

ومنا�سباً  وم�ستقراً  اآمناً  بلداً  االأردن  ليكون 

اإطاق  ياأتي  حيث  امل�ستقبل،  الأجيال  للعي�س 

اال�سرتاتيجي  الهدف  لتحقيق  احلملة  هذه 

للدولة.
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النباط-عمان

اف��ت��ت��ح رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االأرك�������ان امل�����س��رتك��ة 

ام�س  احلنيطي،  اأحمد  يو�سف  الركن  اللواء 

الثاثاء، مدر�سة �سرحبيل بن ح�سنة للذكور 

والثقافة  والتعليم  الرتبية  ملديرية  التابعة 

ال��ع�����س��ك��ري��ة يف م��ن��ط��ق��ة االأغ�����وار ال�����س��م��ال��ي��ة، 

والتعليم  الرتبية  مدير  ا�ستقباله  يف  وك��ان 

رئي�س  م�ساعد  بح�سور  الع�سكرية،  والثقافة 

والتدريب. للعمليات  امل�سرتكة  االأركان  هيئة 

وج��������ال ال������ل������واء ال�����رك�����ن احل���ن���ي���ط���ي يف 

اأق�����س��ام وم��راف��ق امل��در���س��ة ال��ت��ي ج��اءت �سمن 

ال��ت��وج��ي��ه��ات امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة، واط��ل��ع على 

املدر�سة  �ستقدمها  التي  التعليمية  االإمكانات 
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النباط-عمان

ق��ال وزي��ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون االإع���ام اأجم��د 

يف  ناق�س  ال��وزراء  جمل�س  اإن  الع�سايلة  ع��ودة 

الوزراء  رئي�س  برئا�سة  الثاثاء  ام�س  جل�سته 

ال���دك���ت���ور ع��م��ر ال�������رّزاز م���و����س���وع ب����دء ال��ع��ام 

ل�سمان  املّتبعة  واالآل��ّي��ات  اجل��دي��د،  ال��درا���س��ي 

احلفاظ  اأجل  من  املّتخذة  االإج��راءات  �سامة 

ع��ل��ى ال�����س��ّح��ة ال��ع��اّم��ة، و���س��م��ان ا���س��ت��م��رارّي��ة 

فاعلّية. بكّل  التعليمّية  العملّية 

�سحفي  م���وؤمت���ر  خ���ال  ال��ع�����س��اي��ل��ة  واأك�����د 

والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزراء  م��ع  م�سرتك 

رئا�سة  يف  والعمل  والتعليم  والرتبية  العلمي 

املقّرر،  موعده  يف  الدرا�سي  العام  اأّن  ال��وزراء 

وب�����س��ك��ل ف��ع��ل��ّي يف امل���دار����س واجل���ام���ع���ات؛ مع 

للوقاية  واإجراءات  بروتوكوالت �سحّية  وجود 

ت�����س��م��ن ���س��ام��ة ال��ط��ل��ب��ة، واأع�����س��اء ال��ه��ي��ئ��ات 

واالإدارّية. التدري�سّية 

اأق��اوي��ل ح��ول  اأن م��ا ي�����س��اع م��ن  واأ���س��ار اإىل 

فعلي  ب�سكل  الدرا�سي  العام  بدء  احلكومة  نّية 

التعليم عن  اإىل  التحّول  اأو ل�سهر، ثّم  الأ�سبوع 

ال��درا���س��ّي��ة؛  للر�سوم  االأه���ايل  دف��ع  بعد  ُب��ع��د؛ 

لها  اأ�سا�س  ال  واأق��اوي��ل  اف���رتاءات  حم�س  ه��ي 

ال�سّحة. من 
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النباط-عمان

 اأك����د مم��ث��ل ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ات اجل��ل��دي��ة 

املهند�س  االأردن  �سناعة  غرفه  يف  واملحيكات 

تعد  املدر�سي  الزي  �سناعة  اأن  قادري،  اإيهاب 

ت��وف��ر قيمة  ال��ت��ي  ال�����س��ن��اع��ات  اأب����رز  اإح����دى 

داخليا  ت�سنيعها  بفعل  مبنتجاتها،  م�سافة 

وتطريزا. وغزال  ن�سجا  بالكامل 

االنتاجية  العمليات  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

على  تنعك�س  املدر�سي  الزي  ب�سناعة  القائمة 

منتج  ل�سراء  دفعه  يجري  دينار  كل  م�ساهمة 

من  باملئة   80 بنحو  االقت�ساد  بدعم  وطني 

 100 ي���ق���ارب  اإىل وج����ود م���ا  ق��ي��م��ت��ه، الف��ت��ا 

بالقطاع. تعمل  ومتو�سطة  �سغرة  من�ساأة 
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64 محلية 57 منها بالعاصمة وصفر إصابات بالرمثا واالغوار الجنوبية

»كورونا« تضرب بقوة.. تسجيل 
أعلى حصيلة إصابات يومية

النباط - عمان

ح�سيلة  اأع��ل��ى  ام�����س  اململكة  يف  �سجلت   

االع���ان عن  ك��ورون��ا يومية منذ  اإ���س��اب��ات 

ت�سجيل اول حالة كورونا يف الباد يف �سهر 

عّمان،  العا�سمة  ن�سيب  وك��ان  املا�سي،  اذار 

 57 ال�64،  حمليا  امل�سجلة  اال�سابات  من 

اإ�سابة جديدة بالفرو�س.

هذا االرتفاع غر امل�سبوق يف اال�سابات، 

اىل  ال�سحة  ب����وزارة  ممثلة  احل��ك��وم��ة  دف���ع 

ال��ت�����س��دي��د ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ل���ال���ت���زام ب��اأم��ر 

ال�سامة  معاير  واّتباع  الّدفاع رقم )11( 

اإقامة  وع��دم  الكّمامات،  وارت���داء  والوقاية، 

ال��ت��ج��ّم��ع��ات الأك����رث م��ن )20( وا���س��ت��خ��دام 

تطبيقي )اأمان(، و)�سحتك(. 

التفا�شيل �ص »3«



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 بحث التعاون في مجال المياه 
والصرف الصحي بين األردن والعراق

االنباط-عمان

ب��ح��ث وزي���ر امل��ي��اه وال����ري امل��ه��ن��د���س رائ���د اأب��و 

ال�سعود، خالل اجتماعه عن بعد، ام�س الثالثاء، 

مع وزي��ر امل��وارد العراقية املهند�س مهدي ر�سيد 

توقيع  وا�ستكمال  امل�سرتك  التعاون  احل��م��داين، 

مذكرة التفاهم امل�سرتك بني اجلانبني يف جمال 

املياه وال�سرف ال�سحي.

واأكد الوزير اأبو ال�سعود ا�ستعداد الوزارة لرفد 

املطلوبة خا�سة  ب��اخل��رات  ال��ع��راق  االأ���س��ق��اء يف 

يف  املياه  قطاع  يواجهها  التي  التحديات  ظل  يف 

جنوب العراق حتقيقا لال�ستغالل االأمثل للموارد 

املتاحة .

واأ�سار املهند�س احلمداين اإىل اأن ال�سح املائي 

ال����ذي ت��واج��ه��ه امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة ي��ح��ت��م تعزيز 

ال��ت��ع��اون ال��ب��ن��اء ب��ني ال��ب��ل��دي��ن م��وج��ه��ا ال��دع��وة 

مذكرة  لتوقيع  ب��غ��داد  ل��زي��ارة  االأردين  للجانب 

التفاهم املائي بني اجلانبني بناء على اجتماعات 

امل�سرتكة  العراقية  ال��دورة )28( للجنة االأردنية 

التي عقدت يف عمان العام املا�سي.

التخطيط  اأه��م��ي��ة  اإىل  احل���م���داين  واأ�����س����ار 

امل�������س���رتك ب���ني اجل���ان���ب���ني مل���واج���ه���ة ال��ت��ح��دي��ات 

خ��ا���س��ة ق�����س��اي��ا ال��ت��غ��ي��ريات امل��ن��اخ��ي��ة وال��ط��اق��ة 

املتجددة والت�سريعات والقوانني واالنظمة املائية 

م�سادر  اإدارة  يف   )GIS( ال���  انظمة  وا�ستخدام 

ال��ت��ي يقودها  وامل��ح��ط��ات، مثمنا اجل��ه��ود  امل��ي��اه 

جاللة امللك وم�سيدا بامل�ستوى الذي و�سلت اإليه 

االدارة املائية االأردنية .

وتت�سمن االتفاقية التي ت�ستمر اأربع �سنوات 

التعاون يف جماالت حتلية املياه ملختلف االأغرا�س 

وال�����س��ط��ح��ي��ة  اجل���وف���ي���ة  امل���ي���اه  م�������س���ادر  واإدارة 

وا����س���ت���خ���دام م���ي���اه ال�����س��رف ال�����س��ح��ي امل��ع��اجل��ة 

والتغري  املتجددة  الطاقة  جم��االت  يف  والتعاون 

املناخي وتبادل اخلرات يف جماالت نوعية املياه 

واملخترات واإقامة م�ساريع تعاونية مائية وتبادل 

ورفيعة  واخل���رات  واملعلومات  الفنية  ال��زي��ادات 

امل�ستوى بني اجلانبني واإ�سراك اجلهات الر�سمية 

واجل��ام��ع��ات وم���راك���ز االب���ح���اث ل���دى اجلانبني 

والقطاع اخلا�س يف االن�سطة املختلفة .

و���س��ت��م��ك��ن االت��ف��اق��ي��ة اجل���ان���ب ال��ع��راق��ي من 

االط�����الع ع��ل��ى ال��ت��ج��رب��ة االأردن����ي����ة واال���س��ت��ف��ادة 

خا�سة  واحل��دي��ث��ة  امل�ستدامة  التكنولوجيا  م��ن 

يف حم��ط��ات م��ع��اجل��ة امل��ي��اه وال�����س��رف ال�سحي 

ال��زراع��ي��ة  ل��الأغ��را���س  منها  اال���س��ت��ف��ادة  ليجري 

واإدارة  امل��ي��اه  م��ن  الفاقد  وم��و���س��وع  وال�سناعية 

االآبار واالأحوا�س اجلوفية وامل�ستودعات والتحلية 

مواجهة  يف  املمكنة  احللول  واي��ج��اد  واملخترات 

جميع ال�سعوبات املحتملة .

االنباط-عمان

عقد ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين والرئي�س 

ال����وزراء  ورئ��ي�����س  ال�سي�سي  ع��ب��دال��ف��ت��اح  امل�����س��ري 

الثالثية  القمة  ال��ك��اظ��م��ي،  م�سطفى  ال��ع��راق��ي 

االأردنية امل�سرية العراقية الثالثة يف عمان ام�س 

الثالثاء.

ورك�����زت ال��ق��م��ة ال��ت��ي ح�����س��ره��ا ���س��م��و االأم���ري 

احل�������س���ني ب����ن ع����ب����داهلل ال�����ث�����اين، ويل ال���ع���ه���د، 

ع��ل��ى ت��و���س��ي��ع ال���ت���ع���اون االق��ت�����س��ادي وال��ت��ج��اري 

ال��ث��الث��ة، مب��ا يحقق  ال��ب��ل��دان  ب��ني  واال�ستثماري 

م�ساحلهم امل�سرتكة، ويخدم الق�سايا العربية.

امللكي  اجل��ن��اح  ع��ق��دت يف  ال��ت��ي  القمة  وبحثت 

يف  امل�ستجدات  اآخ��ر  ال���دويل،  علياء  امللكة  مبطار 

املنطقة، و�سبل تعزيز موا�سلة التن�سيق والت�ساور 

ذات  الق�سايا  اإزاء  وال��ع��راق  وم�سر  االأردن  ب��ني 

االهتمام امل�سرتك.

القمة،  اأعمال  افتتاح  يف  امللك،  ورح��ب جاللة 

ورئي�س  ال�سي�سي،  عبدالفتاح  امل�سري  بالرئي�س 

بلدهم  يف  الكاظمي  م�سطفى  ال��ع��راق��ي  ال����وزراء 

الثاين االأردن.

وق��ال: اإن “اجتماعنا اليوم مهم ج��داً، يف ظل 

هذه الظروف اال�ستثنائية التي ت�سهدها املنطقة 

يف  املت�سارعة  “االأحداث  اأن  م�سيفاً  والعامل”، 

منطقتنا والتدخل من بع�س االأطراف اخلارجية، 

ت�ستدعي التن�سيق الوثيق والعمل امل�سرتك”.

زال���ت  “ما  الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة  اأن  واأك�����د 

الق�سية املركزية يف املنطقة، ونحن با�ستمرار مع 

االإ�سرائيلي  ينهي االحتالل  ال��ذي  الدولتني  حل 

وُي�وؤّدي اإىل قيام الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على 

خطوط الرابع من حزيراْن عام 1967”.

الغذائي  االأم���ن  م��و���س��وع  اإىل  جاللته  ول��ف��ت 

الذي “�سيكون اأكر حتّد يف عام 2021، ي�ستدعي 

توحيد جهودنا والتفكري بحلول خارج ال�سندوق، 

اإن �ساء اهلل”.

وختم جاللته قائاًل “ي�سعدين وجودكم اليوم 

بيننا  فيما  وال��ت��ع��اون  والتْن�سيق  للت�ساور  معنا، 

تهمنا  التي  الق�سايا  كل  ح��ول  املقبلة  االأ�سهر  يف 

جميعاً”.

من جهته، اأّكد الرئي�س ال�سي�سي حر�س بالده 

على تعزيز التعاون والتن�سيق والت�ساور بني الدول 

ال��ث��الث مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ك��اف��ة، وال��ع��م��ل على 

اإيجاد حلول لها.

اأهمية  امل��ل��ك ح���ول  “اتفق م��ع ج��الل��ة  وق����ال 

التن�سيق وتوحيد اجلهود ملواجهة االأزمات”، الفتاً 

التعاون يف املجال االقت�سادي  اأهمية تطوير  اإىل 

بال�سكل الذي يعود بالنفع على دولنا و�سعوبنا.

واأكد اأن م�سر م�ستعدة دوماً للتعاون دائما من 

اأجل البناء والتنمية والتعمري، م�سيداً بالعالقات 

م�سر  تربط  التي  املتميزة  والتاريخية  االأخ��وي��ة 

باالأردن والعراق، الفتاً اإىل �سرورة البناء على ما 

اجنز يف القمتني ال�سابقتني.

ق��ال  الفل�سطينية،  بالق�سية  يتعلق  وف��ي��م��ا 

بخ�سو�س  امل��ل��ك  ج��الل��ة  م���ع  “اتفق  ال�����س��ي�����س��ي 

الق�سية الفل�سطينية واأهمية اإيجاد حل لها، بناء 

على حل الدولتني”، م�سدداً على اأن الو�سول اإىل 

هذا احلل �سيكون له تاأثري اإيجابي على املنطقة 

باأكملها.

الثاين  امللك عبداهلل  ال�سي�سي  الرئي�س  و�سكر 

على دعوته لهذه القمة.

من جهته، اأعرب الكاظمي، عن �سعادته بعقد 

امل��م��ل��ك��ة االأردن����ّي����ة الها�سمّية  اأر�����س  ال��ق��م��ة ع��ل��ى 

بعالقات  م�سيداً  امللك  جاللة  ولقائه  ال�سقيقة، 

البلدين التاريخّية والوطيدة.

كما عر عن �سعادته بلقائه الرئي�س امل�سري، 

مثمناً حر�سه على املُ�ساَركة، وتاأكيد مت�ّسك بالده 

باآلّية املُ�ساَورات ال�سيا�سّية بني الدول الثالث التي 

انطلقت على ُم�ستوى القمة يف القاهرة عام 2019، 

فيما  والتكامل  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  �ُسُبل  لبحث 

بينهم.

بحاجة  لي�ست  منطقتنا  اإّن  الكاظمي:  وق��ال 

ُح����ُروب و���س��راع��ات ج��دي��دة، ب��ل بحاجة الأن  اإىل 

نقف جميعاً مع بع�سنا، ونعمل من اأج��ل حتقيق 

ما ت�سبو اإليه �ُسُعوبنا من اأمن وا�ستقرار وتنمية 

وحياة اأف�سل، واأن نعمل ل�سنع ال�سالم.

“جُنّدد ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى م��وق��ف ال��ع��راق  وق����ال 

الثابت بدعم الق�سّية الفل�سطينّية، وحّق ال�سعب 

القد�س  وعا�سمتها  دولته  اإقامة  يف  الفل�سطينّي 

ال�سريف”.

وبني اأّن روؤية العراق تركز على تبني امل�سرتكات 

والناأي عن ال�سراعات وحتقيق التكامل والتعاون 

االقت�سادّي بني الدول الثالث من خالل تطوير 

امل��ن��اط��ق ال�����س��ن��اع��ّي��ة )االق��ت�����س��ادّي��ة( املُ�����س��رَتك��ة، 

ُمتعّددة  ا�سرتاتيجّية  ���س��راك��ات  اإي��ج��اد  و���س��رورة 

العراقّي  االقت�ساد  ور  ُح�سُ تعزيز  بهدف  االأوج��ه 

العربّية،  ال��دول  اقت�سادّيات  مع  ُم�سرَتك  ب�سكل 

ومب���ا ي��ع��ود ع��ل��ى ب��ل��دان��ن��ا مب��زي��د م��ن اال���س��ت��ق��رار 

والرفاهية.

واأ�ساف اأننا نتطّلع لفتح اآفاق جديدة للتعاون 

يف املجاالت االقت�سادّية، والتجارّية، واال�ستثمارّية، 

التحتية  والبنى  والكهرباء  الطاقة  جم���االت  يف 

واإعادة االإعمار والنقل وال�سحة.

واأك����د اأن ال���رواب���ط ال��ت��اري��خ��ي��ة واجل��غ��راف��ي��ة 

االأردن��ي��ة  اململكة  يف  باأ�سقائه  ال��ع��راق  جتمع  التي 

لنا  تتيح  العربية  م�سر  وج��م��ه��وري��ة  الها�سمية 

فر�س بناء قاعدة للم�سالح االقت�سادّية املُ�سرَتكة 

وتباداًل  امل��دى  طويلة  ا�ستثمارّية  �سراكات  ُت��وؤّم��ن 

جت���ارّي���اً وا����س���ع االأف�����ق، وك���ذل���ك اإث�����راء االأ����س���واق 

العراقّية واالأردنّية وامل�سرّية باملنتجات املُ�سرَتكة 

ور ال�سوق  لهذه البلدان مبا ُي�سِهم يف تعزيز ح�سُ

العربّية. (

و�سدر يف ختام القمة الثالثية بيان م�سرتك، 

تالياً ن�سه:

تعزيزاً لل�سراكة الفاعلة يف اإطار اآلية التن�سيق 

الثالثي بني اململكة االأردنية الها�سمية وجمهورية 

العراق وجمهورية م�سر العربية؛

والتكامل  وال��ت��ع��اون  التن�سيق  لتعميق  و�سعياً 

الثالثة،  ال�سقيقة  ال��ب��ل��دان  ب��ني  اال���س��رتات��ي��ج��ي 

وال�سيا�سية  واالإمنائية  االقت�سادية  عد  ال�سُ على 

واالأم���ن���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وغ���ريه���ا؛ وا����س���ت���ن���اداً اإىل 

مرتكزات العمل العربي امل�سرتك وبهدف تر�سيخه 

فعاًل عملياً مثمرا، يف اإط��ار تن�سيق اجلهود التي 

تهدف اإىل تعزيز االأمن واال�ستقرار يف املنطقة؛

عقد جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني 

واأخ���وه فخامة  الها�سمية،  االأردن��ي��ة  اململكة  ملك 

جمهورية  رئي�س  ال�سي�سي  عبدالفتاح  الرئي�س 

م�سطفى  االأ���س��ت��اذ  دول���ة  واأخ����وه  العربية،  م�سر 

ال��ك��اظ��م��ي رئ��ي�����س وزراء ج��م��ه��وري��ة ال���ع���راق، يف 

املوافق  الثالثاء  اليوم  عمان  االأردن��ي��ة  العا�سمة 

2020/8/25 اجتماع القادة “الثالث”، يف اإطار اآلية 

التن�سيق الثالثي، اإذ:

ا�ستعر�س القادة تطورات م�سار االآلية الثالثية 

يف ق��ط��اع��ات��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة، ون��ت��ائ��ج االج��ت��م��اع��ات 

الوزارية والفنية القطاعية املُ�ستندة اإىل خمرجات 

قمة القادة الثانية التي ُعقدت يف نيويورك على 

هام�س اأعمال اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 

الثاين والع�سرين من اأيلول للعام 2019.

م�ستوى  اإزاء  ارت��ي��اح��ه��م  ع���ن  ال���ق���ادة  اأع�����رب 

بني  واال�سرتاتيجي  ال�سيا�سي  والتعاون  التن�سيق 

الدول الثالث.

اأكد القادة اأهمية تعزيز التعاون واعتماد اأف�سل 

ال�سبل واالآليات لرتجمة العالقات اال�سرتاتيجية 

على اأر�س الواقع، وخا�سة االقت�سادية واحليوية 

م��ن��ه��ا ك��ال��رب��ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي وم�����س��اري��ع ال��ط��اق��ة 

من  واال�ستفادة  امل�سرتكة،  االقت�سادية  واملنطقة 

امل���وارد بني  لتكامل  وال�سعي  الوطنية  االإم��ك��ان��ات 

البلدان الثالثة ال�سقيقة وخا�سة يف ظل التبعات 

على  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جلائحة  العاملية 

االأمن ال�سحي والغذائي واالقت�سادي.

ال�سي�سي،  عبدالفتاح  الرئي�س  فخامة  اأ���س��اد 

ودولة االأ�ستاذ م�سطفى الكاظمي، بدعوة جاللة 

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني ل�”اإعادة �سبط 

العوملة”، للو�سول اإىل تكامٍل دويل اأف�سل، وزيادة 

البلدان،  املتبادل بني خمتلف  االعتماد االإيجابي 

والذي ي�ستثمر يف املهارات وبناء القدرات واملوارد 

عر احلدود، ويحقق املنفعة لل�سعوب ويف�سي اإىل 

تاآزٍر وازدهاٍر عامليني.

اأك���د ال��ق��ادة اأه��م��ي��ة اأال حت���ول ت��ب��ع��ات جائحة 

التن�سيق  ا�ستمرار  دون  املُ�ستجد  كورونا  فريو�س 

والتعاون يف القطاعات املُ�ستهَدفة، و�سرورة اإيجاد 

القنوات العملية الكفيلة باإدامة التعاون الثالثي.

وجه القادة ال��وزراء املعنيني اإىل الرتكيز على 

والطاقة  والتعليم  والطبية  ال�سحية  القطاعات 

والتجارة البينية وت�سجيع اال�ستثمارات والتعاون 

االق���ت�������س���ادي، واال����س���ت���ف���ادة م���ن درو������س جائحة 

ف��ريو���س ك��ورون��ا امل�ستجد مب��ا يعمق ال��ت��ع��اون يف 

مواجهة تبعات اجلائحة.

الثالثية  االآل���ي���ة  ت��ط��وي��ر  �سبل  ال���ق���ادة  ب��ح��ث 

وامل�سي بها نحو اآفاق اأرحب من التعاون والتن�سيق، 

ب��اإن�����س��اء  ال��ث��الث��ي��ة  اآل��ي��ة التن�سيق  ع��ر م��اأ���س�����س��ة 

�سكرتاريا تنفيذية، يكون مقرها بالتناوب �سنوياً 

يف اإحدى الدول الثالث، على اأن يكون مقرها ملدة 

ع��ام من تاريخ ه��ذا االجتماع يف وزارة اخلارجية 

و�سوؤون املغرتبني يف اململكة االأردنية الها�سمية.

ك��ل��ف ال���ق���ادة وزراء اخل��ارج��ي��ة ب��و���س��ع امل��ه��ام 

مهام  ي�سمل  مبا  التنفيذية،  بال�سكرتاريا  املُناطة 

التح�سري الجتماعات القمم الثالثية والوزارية 

وم��ت��اب��ع��ة خم��رج��ات��ه��ا، ورف���ع ال��ت��ق��اري��ر ال��الزم��ة 

الجتماعات القادة.

ال��ق��ادة، ويف اط���ار �سعيهم لتعزيز ورف��ع  وج��ه 

ملتقى  عقد  اإىل  االقت�سادي  التعاون  م�ستويات 

اأعمال، على هام�س اأول اجتماع قادم لوزراء جتارة 

و�سناعة الدول الثالث.

ا���س��ت��ع��ر���س ال����ق����ادة ال����ت����ط����ورات االإق��ل��ي��م��ي��ة 

والدولية، وجهود حل االأزم��ات االإقليمية وتعزيز 

االأمن وال�سلم االإقليميني.

الفل�سطينية،  الق�سية  م��رك��زي��ة  ال��ق��ادة  اأك���د 

لتحقيق  اجل��ه��ود  تفعيل  ���س��رورة  و����س���ددوا على 

ال�����س��الم ال���ع���ادل وال�����س��ام��ل ال����ذي ي��ل��ب��ي جميع 

ال�سقيق،  الفل�سطيني  لل�سعب  امل�سروعة  احلقوق 

ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة  الدولة  وخ�سو�سا حقه يف 

وال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ح��ي��اة ع��ل��ى ك���ام���ل ت���راب���ه ال��وط��ن��ي 

وعا�سمتها القد�س ال�سريف، وفق القانون الدويل 

ومبادرة  ال�سلة  ذات  الدولية  ال�سرعية  وق���رارات 

ال�سالم العربية.

اأكد القادة اأن حل ال�سراع على اأ�سا�س قرارات 

ال�سرعية الدولية ومبادرة ال�سالم العربية، ومبا 

يلبي جميع احلقوق امل�سروعة لل�سعب الفل�سطيني 

ال��ع��ادل  ال�����س��الم  لتحقيق  ال��وح��ي��د  ال�سبيل  ه��و 

وال�سامل والدائم يف املنطقة.

اأية  �سم  اإ�سرائيل  وقف  �سرورة  على  و�سددوا 

اأرا�س فل�سطينية وجميع االإجراءات التي تقو�س 

العادل، وت�ستهدف تغيري  ال�سالم  فر�س حتقيق 

القد�س  يف  القائم  والقانوين  التاريخي  الو�سع 

ومقد�ساتها االإ�سالمية وامل�سيحية.

ال��ه��ا���س��م��ي��ة  ال���و����س���اي���ة  اأه���م���ي���ة دور  واأك��������دوا 

ال��ت��اري��خ��ي��ة يف ح��م��اي��ة ه���ذه امل��ق��د���س��ات وهويتها 

العربية واالإ�سالمية.

اأه��م��ي��ة تكثيف اجل��ه��ود للتو�سل  اأك���د ال��ق��ادة 

وخ�سو�سا  املنطقة،  الأزم���ات  �سيا�سية  حلول  اإىل 

االأزم��ات يف �سوريا وليبيا واليمن، وفقاً لقرارات 

املعتمدة،  واملرجعيات  ال�سلة  ذات  االأم��ن  جمل�س 

ومب���ا ي��ح��ف��ظ وح����دة ه���ذه ال�����دول وا���س��ت��ق��الل��ه��ا 

وم����ق����درات ���س��ع��وب��ه��ا، وي��ح��ف��ظ االأم�����ن ال��ق��وم��ي 

التي  اخلارجية  التدخالت  دون  ويحول  العربي، 

ت�ستهدف زعزعة االأمن القومي العربي.

كما بحث القادة تطورات ق�سية �سد النه�سة، 

واأكدوا اأن االأمن املائي جلمهورية م�سر العربية 

العربي،  القومي  االأم���ن  م��ن  يتجزاأ  ه��و ج��زء ال 

اإىل اتفاق عادل ومتوازن  وعلى �سرورة التو�سل 

ع��ل��ى اأ����س���ا����س ال���ق���ان���ون ال������دويل ي��ح��ف��ظ ح��ق��وق 

باعتبارهما  امل��ائ��ي��ة  وال�����س��ودان  م�سر  وم�����س��ال��ح 

دولتي امل�سب.

ج����دد ال����ق����ادة ت��اأك��ي��ده��م ع��ل��ى ال����وق����وف اإىل 

جانب جمهورية العراق يف حماية �سيادته واأمنه 

واال�ستقرار  االأم��ن  لتكري�س  وا�ستقراره وجهوده 

الكبري  الن�سر  وتعزيز  �سعبه  وحتقيق طموحات 

الذي حققه العراق ال�سقيق بت�سحيات كبرية على 

االإرهاب الذي ي�سكل عدوا م�سرتكا.

بحث القادة الو�سع العربي الراهن، وتفاعله 

املنظومة  ت��ع��ان��ي��ه  وم���ا  االإق��ل��ي��م��ي،  م��ع حميطه 

العربية من حتديات حقيقية، جتعل من تعزيزها 

العربي،  القومي  االأم��ن  لتمتني  اأ�سا�س،  �سرورة 

ووق���ف ال��ت��دخ��الت اخل��ارج��ي��ة ب��ال�����س��اأن الداخلي 

العربي.

وح�سر القمة رئي�س الوزراء، ووزير اخلارجية 

و�����س����وؤون امل���غ���رتب���ني، وم�����س��ت�����س��ار ج���الل���ة امل��ل��ك 

والوفدان  العامة،  املخابرات  ومدير  لل�سيا�سات، 

امل���راف���ق���ان ل��ل��رئ��ي�����س امل�����س��ري ورئ��ي�����س ال�����وزراء 

العراقي.

االنباط-عمان

اللواء  امل�سرتكة  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  افتتح 

الثالثاء،  ام�س  احلنيطي،  اأحمد  يو�سف  الركن 

التابعة  ل��ل��ذك��ور  ح�سنة  ب��ن  �سرحبيل  م��در���س��ة 

الع�سكرية  والثقافة  والتعليم  الرتبية  ملديرية 

يف منطقة االأغوار ال�سمالية، وكان يف ا�ستقباله 

الع�سكرية،  والثقافة  والتعليم  الرتبية  مدير 

امل�سرتكة  االأرك��ان  هيئة  رئي�س  م�ساعد  بح�سور 

للعمليات والتدريب.

وج����ال ال���ل���واء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي يف اأق�����س��ام 

التوجيهات  �سمن  جاءت  التي  املدر�سة  ومرافق 

امللكية ال�سامية، واطلع على االإمكانات التعليمية 

ونفذت  �سممت  والتي  املدر�سة  �ستقدمها  التي 

وفق اأحدث االأ�س�س والبنى التحتية ومبا يخدم 

ل���واء االأغ���وار  ال��ت��ي تقدمها الأب��ن��اء  ه��ذه املهمة 

ال�سمالية.

وت�����س��ك��ل امل��در���س��ة اجل���دي���دة اإ���س��اف��ة نوعية 

ل��ل��خ��دم��ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا م���دي���ري���ة ال��رتب��ي��ة 

كبرية  ل�سريحة  الع�سكرية  والثقافة  والتعليم 

النائية  امل��ن��اط��ق  يف  االأردين  املجتمع  اأب��ن��اء  م��ن 

اأو م��ت��ق��اع��دي��ن  اأب����ن����اء ع���ام���ل���ني  ك����ان����وا  �����س����واء 

ع�سكريني، اإ�سافة اإىل اأبناء املجتمع املحلي.

االأرك���ان  هيئة  رئي�س  زار  مت�سل  �سياق  ويف 

ال�سمالية،  الع�سكرية  املنطقة  واجهة  امل�سرتكة، 

اإىل  وا�ستمع  املنطقة،  قائد  ا�ستقباله  يف  وك��ان 

اإيجاز قدمه قائد املنطقة حول املهام والواجبات 

بها  تقوم  التي  التدريبية  والرامج  العملياتية 

ت�سكيالت ووحدات املنطقة.

االنباط-عمان

 مندوباً عن مدير االأمن العام اللواء الركن 

ح�سني احلوامتة، اأطلق امل�ساعد لالإدارة والدعم 

�ستال  اأب��و  معت�سم  الدكتور  العميد  اللوج�ستي 

ال��ي��وم ال��ث��الث��اء ع��ر اأث���ري اإذاع����ة االأم����ن ال��ع��ام 

حملة “ الطريق االآمن “، التي تهدف للحد من 

احلوادث املرورية.

مديرية  يف  “اإننا  ���س��ت��ال  اأب���و  العميد  وق���ال 

القائد  جاللة  خطى  خلف  ن�سري  ال��ع��ام  االأم���ن 

روؤي��ت��ه  لتحقيق  ال��ث��اين  اهلل  امل��ل��ك عبد  االأع��ل��ى 

ومنا�سباً  وم�����س��ت��ق��راً  اآم��ن��اً  ب��ل��داً  االأردن  ل��ي��ك��ون 

للعي�س الأجيال امل�ستقبل، حيث ياأتي اإطالق هذه 

للدولة  اال�سرتاتيجي  الهدف  لتحقيق  احلملة 

ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى ���س��الم��ة امل���واط���ن، وب��ع��د عملية 

دم��ج االأج��ه��زة االأم��ن��ي��ة ال��ت��ي ج���اءت بتوجيهات 

من جاللة امللك عبد اهلل الثاين بهدف جتويد 

املقدمة  االأم��ن��ي��ة  اخل��دم��ات  م�ستوى  وحت�سني 

اأبرزها ظاهرة حوادث ال�سري  للمواطنني، ومن 

املوؤملة للجميع”.

اللوج�ستي  وال��دع��م  ل����الإدارة  امل�ساعد  وب��ني 

الركن  ال��ل��واء  ال��ع��ام  االأم���ن  توجيهات مدير  اأن 

االهتمام  تركزت على �سرورة  ح�سني احلوامتة 

مب��خ��اط��ر ح�����وادث ال�����س��ري ع��ل��ى ك���اف���ة ال��ط��رق 

ق�سوى  اأهمية  واعتبارها  واخلارجية  الداخلية 

االإدارات  اإىل  زي��ارات��ه  خ��الل  م��ن  ذل��ك  وجت�سد 

وعلى  اجلهود  اأق�سى  ببذل  والتوجيه  امل��روري��ة 

االإدارات،  هذه  يف  العاملني  قبل  من  وجه  اأكمل 

وتقدمي كافة اأ�سكال الدعم املعنوي واللوج�ستي 

من  ب�����س��ري��ة  ب���ك���وادر  ودع��م��ه��ا  االإدارات،  ل��ه��ذه 

واإيجاد م�سار مهني  ال�سهادات اجلامعية،  حملة 

املرور  مل�ستقبل  العام  االأم��ن  وظيفي يف مديرية 

حتت م�سمى )امل�سار املروري(، الذي يتم خالله 

رقيب  رتبة  م��ن  امل�سار  بهذا  امل�سرتكني  تاأهيل 

االحرتافية،  درج��ة  اإىل  للو�سول  مقدم  ولغاية 

اإدارت���ي ال��دوري��ات  كما مت عمل ت���واوؤم بني عمل 

اخل��ارج��ي��ة وال�����س��ري ل��غ��اي��ات �سبط امل����رور على 

مداخل وخمارج املدن.

�سخ�س  ك��ل  اأن  ���س��ت��ال  اأب���و  العميد  واأ����س���اف 

موجود على اأر�س اململكة �سريك يف هذه احلملة، 

حيث �سيكون هناك ت�ساركية مع وزارة االأ�سغال 

واأمانة عمان  البلديات  العامة واالإ�سكان ووزارة 

الكرى لغايات تهيئة ال�سوارع والبنية التحتية، 

ال�سيارات  ال�����س��واق��ني ون���ادي  ت��دري��ب  وم��دار���س 

اإىل  اإ�سافة  ال�سواقني،  تاأهيل  ناحية  من  امللكي 

االإ�سالمية  واملقد�سات  وال�سوؤون  االأوق��اف  وزارة 

وامل���دار����س  واجل��ام��ع��ات  الكنائ�سية  وامل��ج��م��ع��ات 

التوا�سل  وو���س��ائ��ل  املختلفة  االإع����الم  وو���س��ائ��ل 

ودورات  ع��م��ل  ور����س  ع��ق��د  و�سيتم  االج��ت��م��اع��ي، 

اأ�سدقاء ال�سرطة وعر�س م�سرحيات من خالل 

فريق امل�سرح ال�سرطي يف كافة املحافظات لن�سر 

التوعية بني املواطنني مبخ 

اتخذت  ال��ع��ام  االأم���ن  اأن مديرية  اإىل  وا���س��ار 

موؤخراً جملة من االإجراءات الهادفة للحد من 

حوادث ال�سري من �سمنها زيادة اأعداد العاملني 

وا�ستخدام  امل��دين  باللبا�س  امل��روري��ة  املباحث  يف 

وخ��ا���س��ة  امل����روري����ة،  االإدارات  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ال���ك���ام���ريات، ل��غ��اي��ات ال��ت��وث��ي��ق وت��ق��ل��ي��ل ف��ر���س 

االح��ت��ك��اك ب��ني امل���واط���ن ورج���ل امل�����رور، منوهاً 

بعد  النور  ينتظر  املحدث  ال�سري  قانون  اأن  اإىل 

اإجازته من اجلهات الت�سريعية.

اأن مديرية  اأبو �ستال  واأ�سار العميد الدكتور 

االأمن العام تعول على وعي املواطن وتعاونه يف 

اإجناح هذه احلملة وحتمل امل�سوؤولية املجتمعية، 

على  الت�سجيع  يف  واالأ����س���رة  ال��ف��رد  دور  خا�سة 

االل���ت���زام ب��ال�����س��ل��وك��ي��ات االإي��ج��اب��ي��ة وال��ب��ع��د عن 

الزائدة  ال�سرعات  خا�سة  القيادة  اثناء  ال�سلبية 

االإبالغ  �سرورة  اإىل  اجلميع  داعياً  والت�سحيط، 

باملخالفات  يتعلق  فيما  �سلبية  مظاهر  اأي��ة  عن 

اإجن���اح وتعزيز هذه  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  امل��روري��ة 

املبادرة.

يذكر اأن احلملة �ست�سمل العديد من الرامج 

حمافظات  ك��اف��ة  يف  �ستنفذ  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

ا���س��ت�����س��اف��ة ع���دد م���ن املخت�سني  امل��م��ل��ك��ة م��ن��ه��ا 

حوادث  و�سحايا  واكادمييي  املرورية  بال�سالمة 

املختلفة  االإع����الم  و���س��ائ��ل  ع��ر  وذوي��ه��م  ال�سري 

والنف�سية وال�سحية  االآثار االجتماعية  ملناق�سة 

�سيتم  املرتتبة على هذه احل��وادث، كما  واملادية 

ومل�سقات  ب��رو���س��ورات  وت��وزي��ع  ج��داري��ات  ر�سم 

وحتذيرات  وار���س��ادات  ن�سائح  تت�سمن  توعوية 

توعوية  وفال�سات  فيديوهات  وعر�س  مرورية، 

واأ�سبابها،  وخطورتها  امل��روري��ة  املخالفات  ح��ول 

باالإ�سافة اإىل اإر�سال ر�سائل ن�سية على الهواتف 

ت��ت��ع��ل��ق جميعها  اأخ������رى  وف��ع��ال��ي��ات  اخل���ل���وي���ة، 

بال�سالمة املرورية.

الملك: القضية الفلسطينية ما زالت القضية المركزية
 خالل قمة ثالثية أردنية مصرية عراقية في عمان

الملك: األمن الغذائي أكبر تحّد في عام 2021

رئيس هيئة األركان يفتتح مدرسة باألغوار الشمالية

 األمن العام يطلق حملة الطريق اآلمن للحد من الحوادث المرورية
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االنباط-عمان

 ا�شتقبل وزير الدولة لل�شوؤون القانونية، 

الباراملبية  اللجنة  رئي�س  يامني،  اأب��و  مبارك 

اأب��و ال��رز والأم��ني  الأردن��ي��ة الدكتور ح�شني 

العام مها الربغوثي.

وف��ق خرب �شادر عن  وخ�ش�س الجتماع، 

للتباحث  الثالثاء،  ام�س  الباراملبية  اللجنة 

يف تعزيز �شبل التعاون بني اجلانبني، خا�شة 

يف جمال تقدمي اخلدمات للجنة الباراملبية، 

لتعزيز م�شريتها وب��ذل ما ميكن من جهود 

م�����ش��رك��ة ل��ل��و���ش��ول اإىل اأف�����ش��ل اخل��دم��ات 

وال���ربام���ج والأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي ت�����ش��رف عليها 

الأ�شخا�س  من  الريا�شيني  خلدمة  اللجنة 

ذوي الإعاقة.

اأب��و  ت��ع��اون  الباراملبية  اللجنة  وف��د  وثمن 

املنا�شبات،  من  العديد  يف  اللجنة،  مع  يامن 

ما �شاهم يف تفعيل اأن�شطة وجناحات اللجنة.

االنباط-عمان

ب���ذل���ت امل���ف���و����ش���ي���ة ال�������ش���ام���ي���ة ل����الأمم 

امل���ت���ح���دة ل�������ش���وؤون ال���الج���ئ���ني ب��ال��ت��ع��اون 

وم��ق��دم��ي  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزارة  م���ع 

اخلدمات التعليمية جهودا لتطوير طرق 

ا�شتمرار التعلم عن بعد يف خمتلف انحاء 

اململكة.

وق��ال��ت امل��ف��و���ش��ي��ة يف ب��ي��ان ���ش��ادر عن 

م��ك��ت��ب��ه��ا ام�����س ال���ث���الث���اء، اإن����ه ب��ن��اء على 

ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  م���راك���ز   10 ���ش��اب��ق��ة يف  جت���رب���ة 

املت�شل، مت دمج من�شة “كوليربي”، التي 

توفر دورات باللغة العربية يف الريا�شيات 

واللغة الإجنليزية والعلوم والربجمة، يف 

“نور �شبي�س” وهي من�شة على الإنرنت 
رانيا  امللكة  ومركز  التعليم  وزارة  تديرها 

لإن�����ش��اء ف�شول  امل��ع��ل��وم��ات  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

درا�شية افرا�شية عرب الإنرنت.

وا�����ش����اف����ت ان�����ه م���ن���ذ ب����داي����ة ج��ائ��ح��ة 

اأك���ر م��ن م��ل��ي��ون م�شتخدم  ك��ورون��ا، ق��ام 

ال��ت��ع��ل��م  اإىل م��ن�����ش��ة  ال���دخ���ول  ب��ت�����ش��ج��ي��ل 

وال���ت���ي  �شبي�س”  “نور  الإل�������ك�������روين 

ت�����ش��م��ح ل���ل���ط���الب وامل���ع���ل���م���ني ب��ال��ت��ف��اع��ل 

اإىل  جنبا  ت�شغيلها  وي��ت��م  الإن��رن��ت  ع��رب 

ال��درو���س  تبث  “در�شك” ال��ت��ي  م��ع  جنب 

ل��ل��ط��الب ع��ل��ى ال��ت��ل��ف��زي��ون والإن����رن����ت ، 

امل���واد  ت��ن��وي��ع  اإىل  ك��ول��ي��ربي  دم���ج  واأدى 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال�������دورات امل��ت��اح��ة ل��ل��ط��الب 

هذه  م��واءم��ة  متت  ان��ه  وبينت  الأردن.  يف 

الدورات اأي�شا مع املنهج الأردين من قبل 

حكومية  غري  منظمة  وهي  “مدر�شتي”، 
من  الأطفال  يتمكن  حتى  حملية،  اأردنية 

الف�شول  اإىل  اأخ��رى  تعلموه مرة  ما  اأخ��ذ 

الدرا�شية عند اإعادة فتحها .

املفو�شية  يف  التعليم  م�شوؤولة  وق��ال��ت 

ال�شامية ل�شوؤون الالجئني يف الأردن زينة 

نور�شبي�س  مع  كوليربي  دمج  اإن  جدعان 

اخل��ربة  ي�شتخدم  حيث  مبهر،  تطور  ه��و 

لتحقيق  ال��الج��ئ��ني  م��ع  العمل  يف  املبنية 

نطاق  على  الأردن  يف  لل�شكان  اأكرب  فائدة 

اأو�شع.

واأ���ش��اف��ت ج��دع��ان ان��ه على ال��رغ��م من 

فقد   ، اجلائحة  تفر�شها  التي  التحديات 

طرائق  تقييم  لإعادة  فر�شا  اأي�شا  اأتاحت 

العمل، م�شرية اىل ان ال�شتثمار يف التعلم 

الإلكروين يبقى اأولوية.

االنباط-عمان

“مياهنا”  الأردن  �شركة مياه  نا�شدت   

ا�شتهالك  و���ش��ب��ط  بر�شيد  م�شركيها 

كافية  وبكميات  و�شولها  ل�شمان  امل��ي��اه؛ 

جل��م��ي��ع امل�����ش��رك��ني خ���الل م��وج��ة احل��ر 

القادمة.

ودعت ال�شركة يف بيان، ام�س الثالثاء، 

وال��زرق��اء  عمان  العا�شمة  يف  م�شركيها 

جتنب  اإىل  وماح�س  والفحي�س  وم��اأدب��ا 

ك��ل اأ���ش��ك��ال ه���در امل���ي���اه، وت��ف��ق��د ع��وام��ات 

خ����زان����ات امل���ي���اه وال�����ش��ب��ك��ات ال��داخ��ل��ي��ة، 

لتوفري كل قطرة مياه ميكن ا�شتخدامها 

يف حت�شني التزويد املائي.

ال���ش��ت��خ��دام  اأن  اإىل  ال�����ش��رك��ة  واأ����ش���ارت 

الأم����ث����ل ل���ل���م���ي���اه، ُي�������ش���ه���م ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري 

ب���دمي���وم���ة اخل����دم����ة ورف������ع م�����ش��ت��واه��ا، 

وخ����ف���������س ق���ي���م���ة ف�����وات�����ري امل�����ي�����اه ع��ل��ى 

امل�شركني.

الفنية  ط��واق��م��ه��ا  اأن  ال�����ش��رك��ة  واأك����دت 

على  طاقتها  ب��ك��ام��ل  تعمل  والت�شغيلية 

مدار 24 �شاعة؛ ملواجهة اأي اأزمات طارئة 

اأو اأي انقطاعات للمياه، قد حتدث خالل 

موجة احلر، داعية املواطنني اإىل التبليغ 

للمياه  انقطاعات  اأو  فنية  اأعطال  اأي  عن 

م��ن خ��الل الت�����ش��ال ع��ل��ى ال��رق��م امل��وح��د 

.117116 ملركز ال�شكاوى 

64 محلية 57 منها بالعاصمة وصفر إصابات بالرمثا واالغوار الجنوبية

  تشديد على االلتزام بأمر الّدفاع )11( ومستشفى حمزة يجهز طابقا الستقبال اإلصابات 

»كورونا« تضرب بقوة.. تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية

 وزير المياه يستعرض التعاون المشترك مع السفير األلماني

االنباط - عمان

ك��ورون��ا  اإ���ش��اب��ات  ح�شيلة  اأع��ل��ى  ام�����س  اململكة  يف  �شجلت   

يومية منذ العالن عن ت�شجيل اول حالة كورونا يف البالد يف 

�شهر اذار املا�شي، وكان ن�شيب العا�شمة عّمان، من ال�شابات 

امل�شجلة حمليا ال�64، 57 اإ�شابة جديدة بالفريو�س.

دف��ع احلكومة  ال���ش��اب��ات،  امل�شبوق يف  الرت��ف��اع غ��ري  ه��ذا 

لاللتزام  اجلميع  على  الت�شديد  اىل  ال�شحة  ب���وزارة  ممثلة 

والوقاية،  ال�شالمة  معايري  واّت��ب��اع   )11( رق��م  ال��ّدف��اع  ب��اأم��ر 

 )20( من  لأك��ر  التجّمعات  اإقامة  وع��دم  الكّمامات،  وارت��داء 

م�شت�شفى  قام  كما  و)�شحتك(.  )اأم��ان(،  تطبيقي  وا�شتخدام 

بتجهيز طابق كامل، تبلغ �شعته نحو 100 مري�س كورونا.

ال��وزراء،  رئا�شة  عن  ال�شادر  ال�شحفي،  الإي��ج��از  وبح�شب 

اإ����ش���اب���ة ج��دي��دة  77 ح��ال��ة  ت�����ش��ج��ي��ل  ال�����ش��ح��ة  اأع��ل��ن��ت وزارة 

اخلارج.  و14 من  63 حملية  منها  امل�شتجّد،  كورونا  بفريو�س 

يلي  كما  ت��وّزع��ت  حملّية  63منها  الت��ي،  النحو  على  ت��وزع��ت 

57يف حمافظة العا�شمة عّمان ، )54( منها خمالطة مل�شابني 

الزرقاء،  حمافظة  )5يف  و)  ال�شتق�شاء  حتت  و)3(  �شابقني، 

خمالطة مل�شابني �شابقني. وحالة يف حمافظة معان، خمالط 

مل�شاب �شابق.

مّمن  اخل��ارج  من  لقادمني  خارجّية،   )14( اىل  بال�شافة 

ال�شعودّية  من  و4  اأمريكا،  من  احل��ج��ر)5  فنادق  يف  يقيمون 

و2 من البحرين، و2 من الإم��ارات، و1 من العراق(. وبذلك 

يرتفع اإجمايل عدد حالت الإ�شابة يف اململكة اإىل )1716(.

من جهته  اعلن حمافظ اربد ر�شوان العتوم/ رئي�س جلنة 

اإدارة خلية ازمة كورونا يف املحافظة ت�شجيل ا�شابة بفريو�س 

كورونا ظهرت نتيجتها م�شاء ام�س الثالثاء.

الثامنة  يف  لفتاة  تعود  ال�شابة  ان  العتوم  املحافظ  وق��ال 

ع�شرة من عمرها وتقطن يف حي املطارق بالقرب من منطقة 

البناية  ع��زل  مت  ان��ه  اىل  م�شريا  �شابقة،  ا�شابة  فيها  ظهرت 

التي ت�شكن فيها الفتاة واملكونة من خم�شة طوابق.

تكون  ان  ال�شياب  ريا�س  الدكتور  اربد  ورجح مدير �شحة 

ا�شابة الفتاة جاءت نتيجة خمالطتها حلالة اعلنت ا�شابتها 

الفتاة  ان عينة  �شابق يف منطقة جم��اورة، لفتا اىل  وق��ت  يف 

ال�شتق�شاء  ف��رق  تقوم  التي  الع�شوائية  العينات  اإح��دى  هي 

بجمعها يف خمتلف مناطق املحافظة.

من  �شل�شلة  ك�شرت  ارب���د  ت��ك��ون  ال���ش��اب��ة  ه��ذه  وبت�شجيل 

احلالة ال�شفرية لالإ�شابات بفريو�س كورونا ا�شتمرت خم�شة 

ايام متتالية.

الأم��ري  م�شت�شفى  يف   )4( �شفاء،  ح��الت   )9( �ُشّجلت  كما 

البحر  يف  امل�شابني  لعزل  ��ة  اخل��ا���شّ املنطقة  يف  و)5(  ح��م��زة، 

ي�شبح  وبذلك  خم��ربّي��اً،  فح�شاً   )10569( اإج��راء  ومّت  املّيت. 

اإجمايل عدد الفحو�شات التي اأجريت حتى الآن )763137(. 

املدينة  يف  للعاملني  اأجريت  التي  الفحو�شات  جمموع  وبلغ 
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)7361( فح�شاً.

ال�شابات  الكبري من  العدد  ت�شجيل هذا  وام��ام  ذلك،  اىل 

تبلغ  كامل،  طابق  بتجهيز  ق��ام  حمزة  الأم��ري  م�شت�شفى  ق��ام 

�شعته 100 مري�س كورونا.

با�شم  الر�شمي  الناطق  وكان وزير الدولة ل�شوؤون الإعالم 

تتوقع  احلكومة  اأن  ظ��ه��را،  اأك��د  الع�شايلة  اأجم��د  احلكومة 

ارتفاعا كبرياً يف اأعداد ال�شابات اليوم وخالل الأيام املقبلة.

ريا�س  الدكتور  اإرب��د،  حمافظة  �شحة  مدير  ق��ال  ب��دوره، 

اإ���ش��اب��ة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا على  اأي���ة  اإن���ه مل ت�شجل  ال�����ش��ي��اب، 

جميع  اإن  ال��ث��الث��اء.واأ���ش��اف  ع�شر  حتى  املحافظة  م�شتوى 

وعددها  ال��ي��وم،  ع�شر  حتى  اأم�����س  م�شاء  منذ  العينات  نتائج 

يزيد عن األف عينة، جاءت �شلبية.

التي ظهرت نتائجها هي ملخالطني  العينات  اأن  اإىل  ولفت 

اإىل  م�شريا  مل�شابني،  والثالثة  والثانية  الأوىل  الدرجات  من 

اخلام�س  لليوم  الإ�شابات  من  �شفرية  حالة  �شجلت  اإرب��د  اأن 

على التوايل، فيما �شجلت الرمثا حالة م�شابهة لليوم ال�شابع 

على التوايل.

ونفى مدير �شحة الكرك الدكتور اأمين الطراونة، وجود 

اأي حالة كورونا بغور املزرعة يف لواء الأغوار اجلنوبية. وقال 

اخلا�شة  �شفحته  على  من�شور  بتنزيل  قام  املواطنني  اأحد  اإن 

بالفي�س بوك ي�شري خاللها اإىل وجود ثالث حالت كورونا يف 

غور املزرعة و50 خمالطا لهم، ما اأدَّى اإىل اإيقاع املواطنني يف 

املحافظة مبتاهات ال�شك واحلرية.

الإع����الم����ي����ة  ال����ر�����ش����ائ����ل  ت������رك  اإىل  ال�����ط�����راون�����ة  ودع��������ا 

للمتخ�ش�شني، مطالبا مبحا�شبة مروجي الإ�شاعات والأخبار 

امل�شللة يف ظل هذه الظروف احلرجة.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق��ال حم��اف��ظ ال��ك��رك ال��دك��ت��ور ب��الل الن�شور 

اأخ��ب��ارا غري دقيقة وغ��ري م�شتندة لأي جهة  اإن كل من يبث 

ر�شمية تتعلق بجائحة كورونا �شتجري مالحقته قانونيا.

االنباط-عمان

 التقى وزير املياه والري، املهند�س 

رائ�����د اأب�����و ال�������ش���ع���ود، ال�����ش��ف��ري ف���وق 

الأملانية  للجمهورية  واملفو�س  العادة 

اجل����دي����د ل�����دى امل���م���ل���ك���ة، ب���رين���ه���ارد 

ك��ام��ب��م��ان، ام�����س ال��ث��الث��اء ح��ي��ث مت 

وبرامج  امل�شرك  التعاون  ا�شتعرا�س 

املمولة  وامل�����ش��اري��ع  امل��ن��ف��ذة  ال��ت��دري��ب 

التي تنفذ يف قطاع املياه يف الأردن.

واع���������رب ال������وزي������ر ع�����ن ام���ت���ن���ان���ه 

وت���ق���دي���ره ل��ل��ج��ه��ود ال��ف��اع��ل��ة ال��ت��ي 

تعزيز  الأمل����اين يف  ي��ق��دم��ه��ا اجل��ان��ب 

اأوا������ش�����ر ال����ت����ع����اون يف ق���ط���اع امل���ي���اه 

وامل�����ش��روع��ات ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ن��ف��ذت 

خ���الل ال��ف��رة امل��ا���ش��ي��ة، م���وؤك���دا اأن 

ال��ع��الق��ات الأردن����ي����ة الأمل���ان���ي���ة ال��ت��ي 

اأر�شى دعائمها جاللة امللك عبد اهلل 

يف  ك��ب��ري، خا�شة  ب�شكل  ال��ث��اين من��ت 

جمال تطوير م�شادر املياه.

اجل��ه��ود  ك��ام��ب��م��ان  ال�شفري  وث��م��ن 

املثمرة لوزارة املياه والري ب�شلطتيها 

وم���وؤ����ش�������ش���ات���ه���ا وت����ع����اون����ه����ا ال���ب���ن���اء 

وامل��وؤ���ش�����ش��ي م��ع امل��وؤ���ش�����ش��ات الأمل��ان��ي��ة 

يعد  الأردن  اأن  م���وؤك���دا  ال���داع���م���ة، 

ا�شتطاعت  ال��ت��ي  ال����دول  م��ن  واح����دا 

التعامل مع الواقع املائي بنجاح رغم 

حمدودية م�شادره املائية.

 وزير الشؤون القانونية يستقبل 
وفد اللجنة البارالمبية

 مفوضية الالجئين تتعاون مع التربية 
لتطوير طرق استمرار التعلم عن بعد

 مياهنا تدعو إلى ترشيد استهالك 
المياه خالل موجة الحر القادمة

عمان - االنباط - فرح �شلباية

ح�شمت احلكومة ،ام�س الثالثاء، اجلدل القائم 

منذ فرة واملتعلق باألية ا�شتقبال الطلبة لعامهم 

يعد  غ��ي��اب  ب��ع��د   ،2021-2020 اجل��دي��د  ال��درا���ش��ي 

الطول يف تاريخ التعليم الردين والذي امتد قرابة 

ال�5 �شهور،وذلك ب�شبب فايرو�س كورونا امل�شتجد.

وزير الربية والتعليم الدكتور تي�شري النعيمي، 

اكد خالل مومتر �شحايف، عقد يف رئا�شة الوزراء، 

على  �شي�شتقبلون عامهم اجلديد  الطلبة  ان  على 

مقاعدهم الدرا�شية ويف املوعد املعلن ،اي يف الول 

م��ن اي���ل���ول، وب��ط��ري��ق��ة وج��اه��ي��ة م��ب��ا���ش��رة ك��م��ا يف 

ال�شنوات ال�شابقة ولكن �شمن بروتوكولت �شحية 

وال�شحة،  الربية  وزارت���ي  قبل  م��ن  عليها  متفق 

ال��ط��الب،  �شالمة  ويحقق  ي�شمن  ال���ذي  بال�شكل 

واع�شاء الهييات التدري�شّية والدارّية.

اولياء ام��ور ويف احاديث مع »الن��ب��اط«، رحبوا 

مبا اعلنت عنه احلكومة، م�شريين اىل ان القرارات 

ان  �شيما  الطالب  م�شلحة  يف  كامل  ب�شكل  ت�شب 

التعليم عن بعد مل يحقق الغاية املرجوة منه ،على 

حد قولهم.

وا�شافوا ان التعليم عبارة عن عملية متكاملة 

ال��ه��دف،  يتحقق  ل���ن  عن�شر  اي  غ��ي��اب  ح���ال  ويف 

ال�شعب  ك��ان��ت  املا�شية  ال��ف��رة  ان  اىل  م�شريين 

والجتماعية  النف�شية  الناحية  م��ن  ���ش��واء  عليهم 

والقت�شادية، يف حني ان ازمة كورونا ك�شفت الوجه 

الٓخر للكثري من املدرا�س اخلا�شة والتي هدفها 

ح�شاب  على  القت�شادية  املنفعة  حتقيق  هو  الول 

م�شلحة الطالب.

وت��اب��ع��وا ان ازم���ة ك��ورون��ا م��ن املمكن ان متتد 

يتم  ان  املعقول  القادمة فمن غ��ري  ال��ف��رة  خ��الل 

الزم���ة  ان��ت��ه��اء  حل��ني  التعليمية  العملية  اي��ق��اف 

العاملية،«فمن واجبنا نحن كاولياء امور هو التذكري 

ال�شالمة  ب���اج���راءات  الل���ت���زام  ب�����ش��رورة  امل�شتمر 

والتوعية  ال��ط��الب  م��ع  املعقمات  وار���ش��ال  ال��ع��ام��ة 

املتكررة حول خطورة الفايرو�س«.

وا���ش��اروا اىل ان ع��ودة الطلبة ملقاعدهم خطوة 

اقرانه  الطالب بني  ال�شحيح، فوجود  الجت��اه  يف 

داخل الغرفة ال�شفية وتلقيه املعلومة من ال�شتاذ 

لبناء  الوحيد  ال�شبيل  ه��و  ال�شحيحة  بالطريقة 

جيل مت�شلح بالعلم واملعرفة.

اخلبري الربوي الدكتور ذوق��ان عبيدات، قال 

ان قرار الوزارة بعودة الطلبة اىل مدار�شهم خطوة 

مباركة، ولكن يجب درا�شة األية تنظيم فتح املدار�س 

واجلامعات ومعرفة الغاية احلقيقة من ذلك، �شيما 

على  واك��د  متقلبا.  وباييا  و�شعا  يعي�س  الردن  ان 

املنظومة  ازم��ة كورونا يف تطوير  �شرورة توظيف 

التعليمية يف املرحلة القادمة، حيث يرى ان �شكل 

الذاتي،  التعليم  اىل  �شيتجه  امل�شتقبل  يف  التعليم 

���ش��واء ع��ن ق���رب او ب��ع��د، فمن امل��ت��وق��ع ان تختفي 

احلاجة امللحة احلالية لذهاب الطالب اىل املدر�شة 

او اجلامعة، لذلك يجب ال�شتفادة من ازمة كورونا 

داعيا ل�شرورة ربط عودة الطلبة ملدار�شهم بتطوير 

التعليم واملدار�س.

من�شق احلملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة 

»ذبحتونا« الدكتور فاخر الدعا�س، قال ان الو�شع 

احلايل مل يخلق حلول كثرية امام وزارتي الربية 

والتعليم والتعليم العايل والبحث العلمي، ويرى ان 

قرار العودة هو احلل الوحيد يف ظل غياب احللول 

الخرى، حتديدا بعد تو�شية جلنة الوبئة بذلك.

وقال ان ازمة كورونا ك�شفت وجود �شعف حقيقي 

وج��ود  ع��ن  امل���دار����س،ع���الوة  يف  التحتية  البنية  يف 

خمالفات يف معايري ترخي�شها اهمها وجود م�شافة 

مر بني الطالب ال ان ازمة كورونا ك�شفت غياب 

وج��ود ه��ذا ال�شرط يف معظم امل��دار���س احلكومية، 

وي��ع��ت��ق��د ال���دع���ا����س ان ���ش��ب��ب ت�����ش��ري��ع احل��ك��وم��ة 

باتخاذ قرار العودة للمدار�س هو عدم وجود قدرة 

ا�شتيعابية يف املدار�س احلكومية ل�شتقبال املنتقلني 

هذا  وبالتايل  احلكومي  اىل  اخلا�س  القطاع  من 

الم��ر فر�س على احلكومة التعجيل باتخاذ قرار 

العودة.

قرار  اتخذت  كما  احلكومة  على  وا�شاف:«كان 

تتخذ  ان  ايجابية،  خطوة  وه��ي  للمدرا�س  ال��ع��ودة 

ق��رارا مبعاجلة نقاط اخل��الف بني اولياء الم��ور 

واملدار�س اخلا�شة عن طريق ا�شدار امر دفاع ينظم 

اخلالفات القائمة بني الطرفني.

ات��خ��اذ ق��رار  ���ش��ائ��د دهيم�س ق����ال، ان  ال���ش��ت��اذ 

العودة للمدار�س جاء متاخرا، �شيما ان املدار�س على 

الب��واب، واملعلم على ار�س الواقع يقع على عاتقه 

تقدمي  ب�شرورة  يتعلق  مبا  امل�شوولية  من  الكثري 

امنية و�شحية  ب��روت��وك��ولت  تعليم يف ظل  اف�شل 

م�شددة.

مل��ا ي�شله  ب��ع��د، ووف��ق��ا  وق������ال:«ان التعليم ع��ن 

من اولياء المور،اثبت ف�شله يف الف�شل الدرا�شي 

املا�شي، وعودة الطلبة للمدار�س هو احلل الجنع، 

ل��ك��ن ع��ل��ى ال�������وزارة ات���خ���اذ اج�������راءات اك���ر ح��زم��ا 

و���ش��رام��ة كفتح م���دار����س ج��دي��دة وغ��رف��ة �شفية 

امل��دار���س مبعلمني بحيث يق�شم  وت��زوي��د  ج��دي��دة 

التباعد  فكرة  لتحقيق  املعلمني  بني  الطلبة  ع��دد 

داخل  الكتظاظ  م�شكلة  من  والتخل�س  اجل�شدي 

الغرفة ال�شفية.

ودعا وزارة الربية لت�شكيل جلنة من املعلمني 

ال���وزارة واملعلمني على  لتكون حلقة و�شل ما بني 

ار�س الواقع لو�شع الوزارة امام اي م�شكالت تواجه 

القطاع يف ظل ان املرحلة القادمة �شعبة جدا تدمج 

بني كورونا وبني حتديات التعليم بعد غياب طويل .

يذكر ان احلكومة اتخذت عدة اج��راءات تتعلق 

ان��ه  النعيمي  ال���وزي���ر  اك���د  ح��ي��ث  التعليم،  ب��ق��ط��اع 

مت اجن���از ت��دري��ب ك��اف��ة املعلمني والداري�����ني على 

للمدار�س  احل��ي��اة  وع���ودة  ال�شحي  ال��ربوت��روك��ول 

واملو�ش�شات التعليمية امر مطلوب ومربر، وا�شاف 

املدار�س باملعقمات ومبا يلزم، حيث  انه مت جتهيز 

���ش��ي��ت��م ت��ث��ق��ي��ف ال���ط���الب ���ش��ح��ي��ا ب�����ش��ان اج�����راءات 

ال�شحية  املرافق  وا�شتخدام  الجتماعي،  التباعد 

تعزيز  برنامج  لتنفيذ  الول  ال�شبوع  وتخ�شي�س 

املهارات ال�شا�شية ملعاجلة فجوات التعلم.

ودعا اىل عدم ار�شال الطلبة للمدار�س يف حال 

ظهور اي اعرا�س مر�شية عليهم، م�شيفا ان الذين 

يعانون من امرا�س مزمنة وربو ل داعي لقدومهم 

للمدار�س يف املناطق التي ت�شهد حالت ا�شابة، ولهم 

ان يتعلموا عن ُبعد يف منازلهم، على ان يتقدموا 

لالختبارات املدر�شية يف مدار�شهم لحقا.

العمليات  بع�س  تعليق  النعيمي:«�شيتم  وتابع 

ان�شطة ريا�شية وثقافية  املدر�شية من  واخلدمات 

وف��ن��ي��ة، وت��ق��ن��ني الج��ت��م��اع��ات و���ش��ت��وق��ف خ��دم��ات 

ق�شرية  ال���ش��راح��ة  و���ش��ت��ك��ون  امل��در���ش��ي  املق�شف 

الطلبة  وق����دوم  ال�شفوف  ب��ني  متباعدة  ب��ف��رات 

 10 عن  تقل  ل  زمنية  بفوا�شل  �شيتم  ومغادرتهم 

دقائق«.

وا���ش��اف: ويف ح��ال ظ��ه��ور ح��ال��ة على م�شتوى 

عن  التعليم  ويطَبّق  فيها،  ال��دوام  �شُيعلَّق  املدر�شة 

��ق احل��ج��ر امل��ن��زيل ع��ل��ى ك��ل م��رت��ادي  ُب��ع��د، وي��ط��َبّ

�شيبقى خا�شعا  املدر�شي  ال��دوام  ان  وب��ني  املدر�شة، 

اىل الدرا�شة والتقييم، وفقا للو�شع الوبائي يف كل 

�شيناريوهات  عليه مت تطوير  وبناء  وح��ي  منطقة 

العودة للمدار�س ، موكدا ان املدار�س التي ل حتقق 

�شروط التباعد �شيكون التعليم بالتناوب بني اليام 

على ان ميزج بني التعليم املدر�شي املبا�شر والتعليم 

عن ُبعد.

املفتوحة  املناطق  ال���دوام يف  ان  النعيمي،  واك��د 

ال�شحي،  ال��ربوت��وك��ول  بح�شب  �شيبقى  بالكامل 

ك��ام��ال يف امل���دار����س ال��ت��ي حت��ق��ق ���ش��روط التباعد 

اجل�����ش��دي )م����ر م��رب��ع ل��ل��ط��ال��ب داخ����ل ال�����ش��ف، 

ومرين خارجه(، فيما �شيكون الدوام بالتناوب بني 

اليام )وجاهي وعن بعد(، يف التي ل حتقق �شروط 

التباعد اجل�شدي، بحيث يق�شم ال�شف اىل ن�شفني، 

الح��د  اي��ام  وجاهًيا  تعليمه  الول  الن�شف  يتلقى 

تعليمه  الخ��ر  يتلقى  فيما  واخلمي�س،  وال��ث��الث��اء 

الثنني والرب��ع��اء، وا���ش��ار اىل ان��ه �شيتم تخفي�س 

زمن احل�شة، بحيث يتلقى الن�شف املقيم يف املنزل 

ال���دوام  اي���ام  ب��ع��د، وي��ت��ن��اوب الن�شفان  تعليمه ع��ن 

ا�شبوعًيا.

املغلقة بحظر  املناطق  بالدوام يف  يتعلق  وفيما 

�شامل، او�شح، ان دوام املدار�س فيها �شيعلق ويطَبّق 

يتم  )التي  البينّية  املناطق  وان  ُبعد،  عن  التعليم 

ع��زل��ه��ا ول��ك��ن ل ح��ظ��ر جت���ول ف��ي��ه��ا( ان���ه �شُيمَنع 

الطلبة يف البنايات املعزولة، ويطبق منوذج الدوام 

م  بالتناوب �شمن نظام املجموعات املنف�شلة، وُتق�َشّ

بحيث يكون ن�شيب الطالب فيها مرين مربعني 

داخل غرفة ال�شف، ويكون نظام التعليم فيها عن 

مبينا  املنف�شلة،  املجموعات  نظام  اىل  ا�شافة  ًبعد 

ان كل جمموعة �شتدر�س مبحًثا واح��ًدا ا�شا�شًيا يف 

املدر�شة مبا�شرًة،  ت��غ��ادر  ث��م  �شاعتني  ب��واق��ع  ال��ي��وم 

مربعني  مرين  بواقع  ال�شتيعابية  الطاقة  وف��ق 

للطالب، مع الركيز على املواد ال�شا�شية.

وزي��ر الدولة ل�شوون الع��الم اجمد الع�شايلة 

فعلياً  �شيكون  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���س  دوام  ان  ق���ال: 

ع��ل��ى امل��ق��اع��د ال��درا���ش��ي��ة وداخ����ل امل��ب��اين املدر�شية 

واجل��ام��ع��ي��ة، ويف ح����ال مت ع����زل م��ن��ط��ق��ة ل��وج��ود 

ا�شابات فيها فيقت�شر الدوام يف املدار�س واجلامعات 

على اع�شاء الهييتني التدري�شية والدارية، وب�شكل 

م���وق���ت، حل���ني حت�����ش��ن احل���ال���ة ال��وب��ائ��ي��ة يف تلك 

املناطق.

العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  وق���ال 

حم��ي��ى ال���دي���ن ت���وق ان ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي للعام 

ال���درا����ش���ي اجل���دي���د م���زي���ج ب���ني ال�������دوام ال��ف��ع��ل��ي 

وع��ن ُب��ع��د، و ن ال��ع��ام ال��درا���ش��ي اجلامعي اجلديد 

املقبل،  ايلول/�شبتمرب   20 ب�  �شيبدا   ،2021/2020

ب��دوام اع�شاء هيية التدري�س، وبعده با�شبوع دوام 

يبدا  ��ة  اخل��ا���شّ اجل��ام��ع��ات  دوام  ان  مبينا  الطلبة، 

بتاريخ 2020/10/18.

وبني انه �شيتم تدري�س جميع متطلبات اجلامعة 

ومتطلبات الكلية الجبارية والختيارية عن ُبعد، 

خمتربات  اىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي  امل�شاقات  تدري�س  ام��ا 

او م�شاغل او تطبيقات عملية او بدنية ول ميكن 

تعليمها الكرونيا عن ُبعد، فانه �شيتم تدر�شيها يف 

احلرم اجلامعي وبالطريقة العتيادية، ولفت اىل 

انه �شيتم تدري�س متطلبات التخ�ش�س داخل احلرم 

اجلامعي مع مراعاة �شروط ال�شحة وال�شالمة.

ميكنهم  اجلامعات،  عمداء  جمال�س  ان  وق���ال، 

ن�شبة  تقل  ل  ان  على  امل��دم��ج  التعليم  اىل  اللجوء 

التدري�س عن 50% داخل احلرم اجلامعي، والباقي 

انه  اىل  الل���ك���روين، م�شريا  التعليم  ط��ري��ق  ع��ن 

ي��ط��ب��ق ع��ل��ى ط���الب ال��دب��ل��وم امل��ت��و���ش��ط يف كليات 

على  تطبيقها  �شيتم  التي  ذاتها  ال�ش�س  املجتمع، 

طلبة البكالوريو�س يف اجلامعات .

وب���ني ان���ه �شيتم ت��دري�����س ك��اف��ة ���ش��ن��وات كليات 

الطب الب�شري وطب ال�شنان، يف احلرم اجلامعي 

العمداء  ملجال�س  وميكن  العتيادية،  وبالطريقة 

تدري�س وتقييم بع�س امل�شاقات من متطلبات الكلية 

نظام  ع��ل��ى  والخ��ت��ي��اري��ة  الج��ب��اري��ة  والتخ�ش�س 

التعليم املدمج.

الحكومة تكبح التكهنات...التعليم وجاهيا.. واألهالي يرحبون
االنتقال من »الخاصة« الى »الحكومية« فرض على الحكومة التعجيل باتخاذ القرار 

»كورونا« كشفت الوجه اآلخر لمدارس خاصة هدفها تحقيق المنفعة على حساب الطالب
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اأّنى كان امل�سروع ونوعه فعنا�سره الرئي�سة تكون املدخالت والعمليات واملخرجات، وهذه 

النجاح  لقيا�س  اأ�سا�سية  معايري  امل��خ��رج��ات  وت��ع��ّد  ك��ورون��ا؛  زم��ن  يف  حتى  نف�سها  العنا�سر 

داء، فاملخرجات موؤ�سرات النجاح: وموؤ�سرات ا�أ

هداف ولي�س  مور تقا�س بنتائجها ودليل ذلك مباريات كرة القدم الغلبة ملن ي�سّجل ا�أ 1. ا�أ

ملن هو ا�أكرث اإ�ستحواذاً على الكرة.

من  وخمرجاته  ال�سعيدة  �سرة  ا�أ جناحه  اأ�سا�س  وم�سروعها  واإدارتها  الزوجية  احلياة   .2

بناء والبنات ال�ساحلني واملتميزين علمياً واأ�سحاب اخُللق الرفيع. ا�أ

ع��داد  ا�إ همية  �أ يوؤ�ّسر  مما  القراءة،  بكرث  ولي�س  بالتح�سيل  تكون  متحانات  ا�إ نتائج   .3

�سباب. خذ با�أ متحانات وا�أ اجليد ل�إ

قت�سادية واأفكارها كثرية ومتعددة لكن ق�س�س جناحها حمدودة وال�سبب اأن  4. امل�ساريع ا�إ

النتائج واملخرجات لي�ست بامل�سّجعة، ولذلك فدرا�سة اجلدوى جّل مهمة.

اأعمالنا كموؤ�سر على  ويتوب علينا بح�ساب خواتيم  العزة يجبُّ اخلطايا،  رّب  اأن  5. حتى 

ح�سن نوايانا للتوبة الن�سوحة.

بالقدرة  ب��ل  العمل  وروت���ني  ع��م��ال  ا�أ بت�سريف  يقا�س   � وجن��اح��ه��ا  املوؤ�س�سات  اإدارة   .6

بداعية على خلق الفر�س وامل�ساريع وا�إ�ستثمارات وا�أفكار اخلاّلقة اجلديدة. ا�إ

7.  � ميكن تعديل اأو تطوير املخرجات دون تغيري اأو تطوير املدخالت، وكما قيل -وفق 

اأين�ستاين-من الغباء اإنتظار تطوير  النتائج دون تعديل اأو تغيري املدخالت.

مور بنتائجها لنكون مو�سوعيني وعادلني، فالنجاح بعينه اأن نحقق  8. مطلوب قيا�س ا�أ

داء والتطلعات، لكن بنف�س الوقت � نتجاوز حدود اأخالقيات املهنة اأو ال�سلوك.   معايري ا�أ

ب�سراحة: يف زمن كورونا ق�س�س النجاح اأ�سا�سها النتائج كمخرجات لتخطيط �سليم، واأّنى 

�سياء لتح�سني  خطاء فالنتائج الطموحة تطغى عليها، ومطلوب جتويد مدخالت ا�أ كانت ا�أ

خمرجاتها.

د.محمد طالب عبيدات

الُمخرجات 
في زمن كورونا

الأربعاء    26  /  8  / 2020

 مجلس الوزراء يناقش آليات ضمان سالمة الطلبة والعملّية التعليمّية

الموافقة على تسوية األوضاع الضريبّية لـ42 شركة ومكّلفًا

 المستقلة لالنتخاب تلتقي مؤسسات المجتمع المدني في اربد 

 السديري يلتقي وفدًا من جماعة عمان لحوارات المستقبل

السفاسفه: القروض متوقفة واالقتطاعات عادت

االنباط-عمان

ق���ال وزي���ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون ا�إع����الم اأجم��د 

يف  ناق�س  ال����وزراء  جمل�س  اإن  الع�سايلة  ع���ودة 

ال��وزراء  رئي�س  برئا�سة  الثالثاء  ام�س  جل�سته 

الدكتور عمر الرّزاز مو�سوع بدء العام الدرا�سي 

اجل���دي���د، وا�آل����ّي����ات امل��ّت��ب��ع��ة ل�����س��م��ان �سالمة 

ا�إج��������راءات امل��ّت��خ��ذة م���ن اأج����ل احل���ف���اظ على 

العملّية  ا�ستمرارّية  و�سمان  ال��ع��اّم��ة،  ال�سّحة 

التعليمّية بكّل فاعلّية.

ال��ع�����س��اي��ل��ة خ����الل م���وؤمت���ر �سحفي  واأك������د 

وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم  وزراء  م��ع  م�����س��رك 

رئا�سة  يف  والعمل  والتعليم  وال��رب��ي��ة  العلمي 

ال����وزراء اأّن ال��ع��ام ال��درا���س��ي يف م��وع��ده امل��ق��ّرر، 

وب�سكل فعلّي يف املدار�س واجلامعات؛ مع وجود 

بروتوكو�ت �سحّية واإج��راءات للوقاية ت�سمن 

التدري�سّية  الهيئات  واأع�ساء  الطلبة،  �سالمة 

وا�إدارّية.

نّية  اأقاويل حول  ي�ساع من  ما  اأن  اإىل  واأ�سار 

احلكومة بدء العام الدرا�سي ب�سكل فعلي �أ�سبوع 

اأو ل�سهر، ثّم التحّول اإىل التعليم عن ُبعد؛ بعد 

ال��درا���س��ّي��ة؛ ه��ي حم�س  ا�أه����ايل للر�سوم  دف��ع 

افراءات واأقاويل � اأ�سا�س لها من ال�سّحة.

امل����دار�����س  يف  ���س��ت��ك��ون  ال����درا�����س����ة  اأن  واأك�������د 

واجلامعات طوال العام الدرا�سي، وذلك يف اإطار 

 � اإذ  احل��ال��ّي��ة،  ال��ظ��روف  م��ع  والتاأقلم  التكّيف 

واجلامعات  امل��دار���س  باإغالق  ا��ستمرار  ميكن 

اأن  اإىل  ا�إ����س���ارة  ُب��ع��د، م��ع  التعليم ع��ن  واإب��ق��اء 

الدرا�سة فيها  انتظام  اأعلنت عن  الدول  غالبّية 

ب�سكل فعلي.

واجلامعات  امل��دار���س  دوام  اأّن  التاأكيد  واأع��اد 

واجلامعّية؛  املدر�سّية  املباين  يف  فعلّياً  �سيكون 

ب�سبب  ع��زل��ه��ا  ي��ج��ري  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  با�ستثناء 

دوام  �سيقت�سر  وال��ت��ي  فيها،  ا�إ���س��اب��ات  ت��زاي��د 

– على  – اإن وج��دت فيها  املدار�س واجلامعات 

ب�سكل  وا�إدارّي����ة،  التدري�سّية  الهيئتني  اأع�ساء 

تلك  الوبائّية يف  احلالة  موؤّقت، وحلني حت�ّسن 

املناطق.

ت�سهد  ق��د  اململكة  اأن  اإىل  الع�سايلة  ول��ف��ت 

ا�إ�سابة ام�س وخالل  اأع��داد حا�ت  ارتفاعاً يف 

ا�أّيام املقبلة، اأ�سوة بغالبّية دول العامل؛ م�سريا 

العمل  اأن هذا ا�أم��ر يتطّلب من احلكومة  اإىل 

وف����ق ا����س��رات��ي��ج��ّي��ة اجل���دي���دة ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت 

عنها، مبا ي�سمن عدم تعّطل احلياة التعليمّية 

وا�قت�سادّية، ومبا ميّكننا من التاأقلم والتكّيف 

وا�ستمرار احلياة وفقا للظروف التي نعي�سها.

اإن جمل�س  الع�سايلة  قال  اآخ��ر،  على �سعيد 

ت��و���س��ي��ات جل��ن��ة الت�سوية  ال������وزراء واف����ق ع��ل��ى 

وامل�ساحلة امل�سّكلة وفقاً �أ�س�س ت�سوية الق�سايا 

ال��دخ��ل  �سريبة  ودائ����رة  املكلفني  ب��ني  ال��ع��ال��ق��ة 

ل���42  ال�سريبّية  ا�أو����س���اع  بت�سوية  وامل��ب��ي��ع��ات، 

�سركة ومكّلفاً، بناًء على الطلبات التي تقدموا 

الت�سويات  اإط��ار  وذل��ك يف  ة؛  املخت�سّ للجنة  بها 

ال�����س��ري��ب��ّي��ة ال���ت���ي جت�����ري وف�����ق ال��ت�����س��ري��ع��ات 

الناظمة.

واأ�ساف اأن القرار ياأتي ا�ستكماً� لالإجراءات 

ا�لتزام  ثقافة  تكري�س  اإىل  الرامية  احلكومّية 

ال�����س��ري��ب��ي، وم��ع��اجل��ة ا�أو�����س����اع ال�����س��ري��ب��ّي��ة 

للجهات اأو املكّلفني الذين تراكمت عليهم مبالغ 

�سريبّية ل�سالح اخلزينة.

االنباط- عمان

ع��ق��دت ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب ل��ق��اءا 

حواريا مع موؤ�س�سات املجتمع املدين يف حمافظة 

ارب��د  عرب تقنية ا�ت�سال املرئي وذلك يف �سوء 

النيابية  ا�نتخابات  �ج��راء  الهيئة  ا�ستعدادات 

العامة للمجل�س التا�سع ع�سر.

ابو فار�س ع�سو جمل�س  الدكتور زهري  واكد 

اأهمية  على  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  مفو�سي 

عقد هذه اللقاءات مع موؤ�س�سات املجتمع املدين 

يف  امل��وؤ���س�����س��ات  ه��ذه  دور  باهمية  الهيئة  �مي���ان 

العمل  فل�سفة  �سمن  ا�نتخابية  العملية  جن��اح 

مع كافة  ال�سركاء.

وب���ني اب���و ف���ار����س اأن ال��ه��ي��ئ��ة ا���س��ت��ط��اع��ت ان 

بالعملية  الناخب  ثقة  ق��درا كبريا من   ت�ستعيد 

ا�نتخابية مبراحلها كافة م�سريا اىل ان الهيئة 

جتارب  ومن  الراكمية  خرباتها  من   ا�ستفادت 

على  ا�أخ������رى  ا�ن��ت��خ��اب��ي��ة  ا�دارات  وخ�����ربات 

بناء  على  عملت  كما  وا�ق��ل��ي��م،  ال��ع��امل  م�ستوى 

امل��ي��دان  يف  معها  وال��ع��ام��ل��ني  الب�سرية  ك���وادره���ا 

وا��ستعداد  اجل��اه��زي��ة  ي�سمن   مب��ا  وتاهيلهم  

التام �جراء اي ا�ستحقاق انتخابي ويف اي وقت 

يطلب منها. 

واو�����س����ح اب����و ف����ار�����س  اأن ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة 

لالنتخاب اعدت خطة وبائية �جراء ا�نتخابات 

يف ظل ظروف ا�ستثنائية حتكمها احلالة الوبائية 

جلائحة كورونا  للحفاظ على   �سالمة املواطنني 

وامل�ساركني يف العملية ا�نتخابية حيث مت عك�س 

بالعملية  اخلا�سة  التنفيذية  التعليمات  يف  ذلك 

ا�نتخابية بكافة مراحلها.

ب�����دوره ب���ني ع��م��ار احل�����س��ي��ن��ي ع�����س��و جمل�س 

الهيئة  ان  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  مفو�سي 

ا�نتخابية  العملية  تنظيم  يف  اخل��ربة  بيت  هي 

ال���د����س���ت���ور وان���ه���ا  ق���وت���ه���ا م�����س��ت��م��دة م����ن  وان 

ادارت��ه��ا  يف  ب���ارزة  جن��اح��ات  حتقق  ان  ا�ستطاعت 

للعملية ا�نتخابية على م�ستوى ا�قليم، مبينا 

والتثقيف تعمل  للتوعية  الهيئة اعدت خطة  ان 

مو�سحا  ال�����س��رك��اء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تنفيذها  على 

النيابية  ا�نتخابات  �ج��راء  الهيئة  ا�ستعدادات 

املقبلة مع املحافظة على �سمانات النزاهة التي 

اع��ت��م��دت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة و���س��و� اىل ان��ت��خ��اب��ات ح��رة 

ونزيهة ذات معايري عاملية.

واأك��د  احل�سيني ان الهيئة اعلنت عن )23( 

ا�عاقة  ل��ذوي  و�سديقة   موؤهلة  اق���راع  مركز 

مركز  مبعدل  ا�نتخابية  ال��دوائ��ر  على  م��وزع��ة 

ا��سخا�س  انتخابيةلتمكني  دائ���رة  لكل  واح���د 

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

ب�سهولة وي�سر.

لتحفيز  ت�سعى  ال��ه��ي��ئ��ة  ان  احل�����س��ي��ن��ي  وب���ني 

وا�نتخابات  ال�سيا�سية  امل�ساركة  على  املواطنني 

ب�سكل خا�س موؤكدا على اهمية م�ساركة ال�سباب 

يحقق  مبا  لهم  املرتقب  وال���دور  ا�نتخابات   يف 

ال���ه���دف ا����س��ا���س��ي وه����و ان���خ���راط ال�����س��ب��اب يف 

العملية ا�نتخابية مبراحلها كافة.

ودار حوار بني امل�ساركني اأجاب فيه املفو�سان 

على ا�سئلة وا�ستف�سارات ومالحظات احل�سور.

االنباط-عمان

ا�أردن  ل��دى  ال�سعودي  ال�سفري  ا�ستقبل   

ال�����س��دي��ري ام�����س يف مكتبه،  ب��ن��در  ب��ن  ن��اي��ف 

امل�ستقبل  حل���وارات  ع��م��ان  جماعة  م��ن  وف���داً 

برئا�سة بالل ح�سن التل.

ومت خ����الل ال���ل���ق���اء، ب��ح��ث اآل���ي���ات ت��ع��زي��ز 

ن�ساطات  �سمن  اجلانبني  بني  التعاون  �سبل 

املجتمع  املعنية مبوؤ�س�سات  واأهداف اجلماعة 

املحا�سرات  خ��الل  م��ن  ال��وع��ي  ون�سر  امل��دين 

وما  ا�ع��الم،  وو�سائل  واملوؤمترات  والندوات 

تقدمه من درا�سات باعتبارها جماعة »تفكري 

ر« تنظر يف ق�سايا املجتمع واأولوياته. وتفكُّ

ح���وارات  جماعة  ج��ه��ود  ال�سديري  وث��م��ن 

ع���م���ان، خ��ا���س��ة حم���ارب���ة ث��ق��اف��ة ال��ك��راه��ي��ة 

املواطنة  ثقافة  ون�سر  والتكفري،  والتطرف 

ا�إن�سان. وحقوق 

م��ن جهته ع��رب ال��ت��ل ع��ن ع��م��ق ال��رواب��ط 

بني  الو�سيجة  وال��ت��اري��خ��ي��ة  ا����س��رات��ي��ج��ي��ة 

باعتبارها  ال�سقيقني،  وال�سعبني  ال��ب��ل��دي��ن 

القيادتني  �سيا�سات  ج�سدتها  را�سخة،  ثوابت 

وثمن  الزمن،  مر  على  وا�أردن��ي��ة  ال�سعودية 

ع��ال��ي��اً م��ا ت��ق��وم ب��ه ح��ك��وم��ة خ���ادم احل��رم��ني 

اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني 

موا�سم  رع��اي��ة  يف  عظيمة  ج��ه��ود  م��ن  �سعود 

احل�����ج وال����ع����م����رة، وت���ع���زي���ز اأط������ر ال���ت���ع���اون 

���ع���د، وم����ا ت��ل��ق��اه  امل�������س���رك ع��ل��ى ك���اف���ة ال�������سُ

اجل��ال��ي��ة ا�أردن����ي����ة يف ال�����س��ع��ودي��ة م���ن ك��رم 

العام  الهدف  بان  منوهاً  وا�هتمام،  الرعاية 

ك��ف��اءة  لتح�سني  ب��ال�����س��ع��ي  يتمثل  ل��ل��ج��م��اع��ة 

املجا�ت  خمتلف  يف  ا�أردين  ال�سعبي  ا�أداء 

اأولويات املجتمع وق�ساياه  من خالل ترتيب 

مو�سوعي  علمي  نقدي  نحو  على  ودرا�ستها 

���س��ام��ل. وج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ح���وار مطول 

وا�قليمية  املحلية  الق�سايا  من  ع��دد  ح��ول 

والدولية.

االأنباط - جواد اخل�رضي

والت�سغيل  التنمية  قال مدير عام �سندوق 

امل���ه���ن���د����س ق���ي�������س ال�������س���ف���ا����س���ف���ه يف ت�����س��ري��ح 

���س��وؤال حول  “ ردا على  “ ا�أن��ب��اط  ل�سحيفة 

اآخ�����ر جم���ري���ات امل��ق��ر���س��ني امل��ت��ع��رثي��ن من 

برنامج  �سمن  والت�سغيل  التنمية  ���س��ن��دوق 

وال�سغرية  امل��ت��و���س��ط��ة  للم�ساريع  ا�إق���را����س 

القرو�س  اأن��ه  والفردية  اجلماعية  للقرو�س 

ب��ل��غ��ت ال��ق��ي��م��ة  امل���ال���ي���ة  ا�آن م��ت��وق��ف��ة ح��ي��ث 

املالية امل�ستحقة بعد وقف ا�قتطاعات ع�سرة 

ماليني دينار مبينا اأنه �سيتم اتخاذ  اإجراءات 

تر�سي جميع ا�طراف . 

وح����ول ال���ع���ودة ل��ب��دء ا�ق��ت��ط��اع��ات ق���ال م 

ال�����س��ف��ا���س��ف��ه اأن�����ه ويف ظ���ل ج��ائ��ح��ة ف��اي��رو���س 

مير  ال���ذي   coved19 امل�ستجد  ال��ك��ورون��ا 

اي��ق��اف   مت  ال���ع���امل  دول  وم��ع��ظ��م  ا�ردن  ب���ه 

املقر�سني  على  امل�ستحقة  املالية  ا�قتطاعات 

مدة اأربعة ا�سهر بدءا من �سهر ني�سان ولنهاية 

، م�سريا   2020 العام احلايل  �سهر متوز من 

اأن ا�ق��ت��ط��اع��ات وب����دءا م��ن ���س��ه��ر اب احل��ايل 

 . حكومية  توجهات  هناك  كانت  اإذا  ا�  �ستتم 

واملرتبة  امل�ستحقة  والغرامات  الفوائد  وح��ول 

ع���ل���ى ال���ق���رو����س ق����ال ال�����س��ف��ا���س��ف��ة ب�����اأن ه���ذه 

بها  التعامل  يتم  ع��ام��ة  اأم���وال  ه��ي  ال��ق��رو���س 

العمل  عن  املعطلني  قبل  من  م�ساريع  �إقامة 

ول��ك��ن ل��ن ت��ك��ون ه��ن��اك ف��وائ��د غ��رام��ات مالية 

ت�����س��اف ح����ال مت���ت ت�����س��وي��ات وح�����ال ���س��درت 

قرارات جديدة ف�سيتم ا�إعالن عنها يف حينه .

زي���ارات  ���س��ت��ك��ون  ب��اأن��ه  ال�سفا�سفه  وا���س��اف 

ميدانية للمحافظات ملناق�سة واقع املقر�سني 

و�سو� اإىل حلول تر�سي جميع ا�طراف .

االنباط-عمان

 ب��ح��ث وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة ال���دك���ت���ور ب��ا���س��م 

الطوي�سي مع ال�سفري الكوري اجلنوبي يل 

جي وان، اأوجه التعاون الثقايف بني البلدين 

يف جم����ا�ت دع���م ان�����س��اء م���راك���ز ل��ل��ت��دري��ب 

الفنون وال�سناعات الثقافية يف املحافظات، 

وت��ب��ادل اخل���ربات يف جم��ال حماية ال��راث 

الثقايف والربية ا�عالمية واملعلوماتية.

امل�ساريع  الطوي�سي  الدكتور  وا�ستعر�س 

وامل�ساريع  ال���وزارة  بها  تقوم  التي  الثقافية 

ال��ب��ل��دي��ن، داع��ي��ا اإىل تطوير  امل��ت��ب��ادل��ة ب��ني 

البلدين  على  يعود  مبا  ال�سابقة  ا�تفاقات 

ال�����س��داق��ة، م��وؤك��دا  اأوا���س��ر  بالنفع وت��ع��زي��ز 

متانة العالقات بني ا�أردن وكوريا اجلنوبية 

ال�سديقة.

ال��ف��ن��ون  “مدن  م�������س���روع  اىل  واأ������س�����ار 

وال����ف����ئ����ات  امل����ح����اف����ظ����ات  يف  وا�إبداع” 

من  ت�سعى  ال����وزارة  ان  م��وؤك��دا  امل�ستهدفة، 

خالله اىل ا�هتمام باملوهوبني من ال�سباب 

وتعميم تدريب الفنون املختلفة.

اإن�ساء عدد  يف  ال���وزارة  اإىل جتربة  ولفت 

اإربد والزرقاء ومعان  الفنون يف  من مراكز 

ون�سر  ال��ف��ن��ون  لتعليم  كمن�سات  وال���ك���رك، 

الوعي الثقايف وتلبية حاجات ال�سباب.

واأ�سار الدكتور الطوي�سي اإىل اأن الوزارة، 

ال��راه��ن��ة،  ل��ل��ت��ح��و�ت  ا�ستجاباتها  و���س��م��ن 

يف  ال��رق��م��ي��ة  ا�أدوات  ����س��ت��خ��دام  ان��ت��ق��ل��ت 

ال��ث��ق��اف��ة، وحت��دي��دا خ���الل ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

التي مكنت من تعميم الثقافة والفنون على 

ال��ف��ئ��ات ا�جتماعية،  وا���س��ع��ة م��ن  ق��ط��اع��ات 

م���رك���زاً ع��ل��ى م�����س��اع��ي ال�������وزارة يف ت��ط��وي��ر 

الفنون خارج نطاق العملية التعليمية ودمج 

يف  وت�سجيعهم  ال��ث��ق��ايف  امل�سهد  يف  ال�سباب 

خمتلف املجا�ت الفنية.

وتطرق اىل جملة من م�سروعات الوزارة، 

ال��راث  وتوثيق  حلماية  مبادراتها  ومنها 

ال���ث���ق���ايف غ���ري امل������ادي ك���ج���زء م���ن ال���ذاك���رة 

ا�إن�سانية، �فتاً اإىل اإعداد قاعدة بيانات عن 

ال��راث غري امل��ادي يف ا�أردن، وحتديثها يف 

�سوء امل�ستجدات وامل�سوحات اجلديدة.

الدكتور  اأ�سار  الربية ا�عالمية،   وعن 

الطوي�سي اإىل �سعي الوزارة �إدخال مفاهيم 

مناهج  يف  واملعلوماتّية  ا�إعالمّية  الربية 

امل��دار���س واجل��ام��ع��ات، وال��ه��ادف��ة اإىل اإدخ��ال 

واملعلوماتّية،  ا�إع��الم��ّي��ة  الربية  مفاهيم 

وا���س��ت��ق��ط��اب امل���وه���وب���ني م���ن ال�����س��ب��اب عن 

ط��ري��ق ا���س��ت��خ��دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وو���س��ائ��ل 

عند هذه  الوعي  لبث  ا�جتماعي  التوا�سل 

الذي  الرقمي  املحتوى  مع  والتعامل  الفئة 

غ���دا ل��غ��ة ال��ع�����س��ر. واأك����د ال�����س��ف��ري ال��ك��وري 

جي وان، من جهته، على العالقات الطيبة 

اإىل  �فتا  الثقايف،  وال��ت��ع��اون  البلدين،  ب��ني 

ال�سيا�سية  ال��درا���س��ات  يف  املتبادلة  ال��ربام��ج 

وا�قت�ساد.

ل��ل�����س��ع��ب ا�أردين  ت���ق���دي���ره   وع����رب ع���ن 

الذي و�سفه ب�” امل�سياف”، وحب الكوريني 

واهتمامهم  املنا�سب  ملناخها  ا�أردن  لزيارة 

اأن عدداً من املنتجني  باللغة العربية، ذاكراً 

اأف���الم  ل��ع��م��ل  ا�أردن  ي��ق�����س��دون  ال��ك��وري��ني 

تتنا�سب مع الطبيعة اجلميلة.

واأ�سار ال�سفري اإىل اأن كوريا قدمت عددا 

من امل�ساركات الفنية يف ا�أردن لفرق كورية 

الثقايف  الكروي  ا�أ�سبوع  �سهرية من خالل 

والفني يف ا�أردن والذي ا�ستمل على عر�س 

اأف������الم وغ���ن���اء وم���ع���ار����س ف���ن���ي���ة.  واق����رح 

تعميق  �ساأنها  م��ن  تفاهم  م��ذك��رة  ال�سفري 

التعاون يف العالقات الثقافية بني البلدين 

الوقت  يف  داع��ي��ا،  والتكنولوجيا،  الفنون  يف 

التعاون يف املجا�ت  اأوجه  اإىل تطوير  ذاته، 

بني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  وتطوير  الثقافية 

البلدين مبا يخدم الثقافة ا�إن�سانية. 

 وزير الثقافة يبحث أوجه التعاون الثقافي مع السفير الكوري

 االمن: إعالن التجنيد الذي يجري 
تداوله غير صحيح

آل خطاب : ال ربط بين تساقط االمطار 
بهذه الفترة مع نواتج انفجار بيروت

 القبض على 6 متورطين بقضايا 
مخدرات في الرمثا

االنباط-عمان

 ق���ال ال��ن��اط��ق ا�ع���الم���ي ب��ا���س��م م��دي��ري��ة 

ا�إلكرونية  اجل��رائ��م  وح��دة  اإن  العام  ا�م��ن 

���س��ح��ي��ح، حيث  اإع����الن جتنيد غ��ري  حت��ق��ق يف 

و�سائل  على  ون�سره  بفربكته  جمهولون  ق��ام 

ل��دى  لب�ساً  �سبب  م��ا  ا�ج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل 

املواطنني.

واأك�����د ال��ن��اط��ق ا�إع���الم���ي يف ب��ي��ان ام�����س 

ال����ث����الث����اء، اأن������ه ���س��ي��ت��م ات����خ����اذ ا�ج��������راءات 

ا�ع��الن  بفربكة  ق��ام  من  كل  بحق  القانونية 

ون�سره.

ال���ع���ام عند  ا�م����ن  م��دي��ري��ة  اإن  وا����س���اف 

عرب  بن�سرها  تقوم  التجنيد  اعالنات  ا�سدار 

املواطنني  داعيا  الر�سمية،  واملواقع  ال�سحف 

اإىل ع���دم ت�����س��دي��ق م��ث��ل ت��ل��ك ا�ع���الن���ات ما 

عرب  او  اليومية  بال�سحف  من�سورة  تكن  مل 

املواقع الر�سمية ملديرية ا�من العام.

االنباط -عمان

يف  اجل��وي��ة  ا�أر����س���اد  ادارة  م��دي��ر  ا�ستبعد 

خطاب  اآل  راف���د  رائ���د  املهند�س  النقل  وزارة 

ح���دوث اأي ت��اث��ريات ج��وي��ة م��ط��ري��ة )ام��ط��ار 

مرفاأ  انفجار  نتيجة  ا�أردن  على  حام�سية( 

4 م��ن اآب احل���ايل، كما  ب��ريوت ال��ذي وق��ع يف 

هو م�ساع.

من  اأن��ه  ت�سريحات  يف  خطاب  اآل  واأو���س��ح 

غري املنطقي اأن تبقى نرات ا�أمونيوم والتي 

خلفها  لو اعتربت بانها ‘اأنوية تكاثف’ والتي 

اجل��وي  ال��غ��الف  طبقات  يف  معّلقة  ا�ن��ف��ج��ار 

اأن حركة الرياح يف طبقات  لعدة ا�سهر، مبيناً 

حتركها  �سوف  اجتاهها  وح�سب  العليا  اجل��و 

هذه  كل  تبقى  ن  املتوقع  غري  ومن  وت�ستتها، 

الفرة.

وب�����نّي ان���ن���ا يف ال���ث���ل���ث ا�خ�����ري م����ن ���س��ه��ر 

وعادة  اخلريف  ف�سل  يف  فلكياً  وندخل  ايلول 

بالن�ساط  ا�ح��م��ر  البحر  منخف�س  ي��ب��داأ  م��ا 

ال���ت���دري���ج���ي، وع�����ادة م���ا حت����دث ح�����ا�ت ع��دم 

ت�ساقط  ي����وؤدي اىل  ق��د  ا���س��ت��ق��رار ج���وي مم��ا 

امطار غزبرة يف فرات زمنية ق�سرية، وهذا 

من الطبيعي مناخياً يف ا�ردن ان يحدث مع 

نهاية �سهر 9 و �سهر 10.

الربط بني  اأن��ه � ميكن  اآل خطاب،  واأك��د 

ن��واجت  ال��ف��رة م��ع  ه���ذه  ت�ساقط ا�م��ط��ار يف 

ال���ت���ي ج�����اءت م��ع  ال����ن����رات  ا�إن����ف����ج����ار، �أن 

ا�إنفجار وما بعده � ت�ستمر لفرة طويلة يف 

الغالف اجلوي. 

على  تاأثري  النرات  لهذه  كان  لو  وا�ساف 

بعد  او  ا�إنفجار  ي��وم  خ��الل  �سيكون  ا�مطار 

ب��ي��وم واح���د ، ام���ا ب��ق��ائ��ه��ا يف اجل���و �أ���س��ه��ر يف 

اجلو فهو طرح غري علمي. 

ال��راب��ع من  ب��ريوت يف  انفجار مرفاأ  ووق��ع 

م�سطلح  ع��ل��ي��ه  ط���ِل���ق 
ُ
واأ احل����ايل،  ال���ع���امل  اب 

ب���ريوت�������س���ي���م���ا ت�������س���ب���ي���ًه���ا مب�����ا ج������رى مل��دي��ن��ة 

ه��ريو���س��ي��م��ا ج�����راء ا�ن���ف���ج���ار ال����ن����ووي، ه��و 

انفجار �سخم حدث على مرحلتني يف العنرب 

�سحابة  عنه  نتجت  ب��ريوت  مرفاأ  يف   12 رق��م 

الفطر  �سحابة  �ساكلة  على  �سخمة  دخ��ان��ي��ة 

العا�سمة  ت��راف��ق��ت م��ع م��وج��ة ���س��ادم��ة ه���ّزت 

بريوت.

االنباط-اربد

ام�����س  امل����خ����درات،  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  األ���ق���ت   

ال����ث����الث����اء، ال��ق��ب�����س ع���ل���ى ���س��ت��ة اأ���س��خ��ا���س 

اأمنية  حملة  خ��الل  خم��درة،  م��واد  بحوزتهم 

املخدرة يف لواء  امل��واد  على عدد من مروجي 

الرمثا.

ب��ا���س��م مديرية  ال��ن��اط��ق ا�ع��الم��ي  وق���ال 

مكافحة  اإدارة  م��ن  ك����وادر  اإن  ال��ع��ام،  ا�أم����ن 

امل���خ���درات واث���ر ج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات ح���ول ع��دد 

م����ن ا�أ����س���خ���ا����س امل���ط���ل���وب���ني وامل�����س��ب��وه��ني 

ب��ق�����س��اي��ا ت��روي��ج وح���ي���ازة امل���خ���درات يف ل��واء 

�ماكن  مداهمات  عدة  اليوم  نفذوا  الرمثا، 

ت���واج���ده���م، م�����س��ي��ف��ا ان احل���م���ل���ة ا�م��ن��ي��ة 

ا�سخا�س،  �ستة  على  القب�س  �ل��ق��اء  اف�ست 

ب��ي��ن��ه��م ���س��خ�����س��ان م�����س��ن��ف��ان ب��اخل��ط��ريي��ن 

امنياً،  طلباً   42 احدهما  وبحق  وامل�سلحني 

مادة  من  كيلوغرامات   3 بحوزتهما  و�سبط 

خمدرة  حبة  و1400  ال�سناعي،  احل�سي�س 

��ِب��َط ب��ح��وزة  وث��الث��ة اأ���س��ل��ح��ة ن��اري��ة ف��ي��م��ا ���سُ

امل��خ��درة  امل���واد  ال��ب��اق��ني ك��م��ي��اٌت متفرقة م��ن 

و�سالٌح ناري.
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وللعاملني  لعبث مواطنيها  الدولة وموؤ�ش�شاتها م�شاعاً  اأن  يخطئ من يظن 

اإف�شاء  اأن  فيها والقائمني على �شوؤونها، وي�شتبد يف اخلطيئة من يعتقد واهماً 

اأ�شاليب  م��ن  ا�شلوب  اأو  التعبري  حرية  ���ش��روب  م��ن  �شرب  ه��ي  ال��دول��ة  اأ���ش��رار 

لرتف  العاقل  امت�شا�ص  يقابلها  التي  املحتملة  املناكفة  اأو  امل�شروعة  املعار�شة 

الغا�شب من قبل الدولة وموؤ�ش�شاتها، بل بات من واجب الدولة �شبط ور�شد 

ومفهومها  فهمها  فهر�شة  تعيد  واأن  والقومي  الوطني  باأمنها  املتعلق  ال�شاأن 

لأ�شرار الدولة و�شوابط البوح يف خفايا اإدارة ال�شاأن العام.

اأو  التحقيق  يقت�شيها  ال��ت��ي  ال�����ش��ه��ادة  ب��ني  اخل��ل��ط  ال��ب��ت��ة  م��ق��ب��وًل  ي��ع��د  مل 

وت�شحيح  الأخ��ط��اء  مبعاجلة  امل��خ��ول��ة  اجل��ه��ات  م��ن  املحاكمة  اأو  ال�شتق�شاء 

املتاحة بحكم الوظيفة  املعلومات  ا�شتغالل  العامة، وبني  املرافق  اإدارة  م�شارات 

خدمة  اأو  الدولة  على  ال�شتقواء  اأو  احل�شابات  ت�شفية  لغايات  العام  املوقع  اأو 

وال�شتياء  اجل��زع  يثري  الأم��ر  ه��ذا  ا�شحى  بل  ق�شد،  بغري  اأو  بق�شد  الأجنبي 

التهاون مع تلك الظواهر  اأ�شباب  املرعبة عن  الت�شاوؤلت  معاً ويثري جملة من 

ال�شوتية املنفلتة من عقال الأخالق الوطنية ومبداأ �شيادة القانون.

اإليه  الإ���ش��اءة  ال��وط��ن ويتغنون يف  اإي���ذاء  ال��ذي��ن ميعنون يف  اأع��ج��ب لأول��ئ��ك 

يف  ويبالغون  ال��ع��ام،  املوقع  اإ�شغال  وخفايا  ال��دول��ة  اأ���ش��رار  لإف�شاء  ويت�شابقون 

اختبار  اأول  يف  ذل��ك  ك��ل  منه؛  النيل  يف  وتوظيفها  العامة  الأخ��ط��اء  تو�شيف 

اأو اخفاق يف م�شار  التقاعد  اإىل  الإحالة  الدولة عند  اأ�شرار  لأخالقيات حماية 

انتخابي اأو ف�شل يف اجتياز متطلبات اإ�شغال املوقع العام اأو رمبا لغ�شب معقول 

ولكنه ل يربر �شرعنة اإف�شاء الأ�شرار العامة اياً كان املربر اأو ال�شبب، وبعيًدا عن 

ي�شكل طعنة قاتلة وموؤملة  املدان  ال�شلوك  فاإن هذا  القانونية  امل�شاءلة  موجبات 

يف اأمانة امل�شوؤولية ومثاًل بائ�شاً على خوارم املروءة التي ياأنفها الأردنيون.

اأب�شط الثوابت الأخالقية لرجال الدولة عدم ا�شتغالل و�شائل الإعالم  من 

النيل  م�شتوى  اىل  والرت��ق��اء  ال��ع��ام،  ال���راأي  لت�شميم  الجتماعي  وال��ت��وا���ش��ل 

وتوتري  النا�ص  لتاأليب  ال�شعبي؛  احلنق  موجة  رك��وب  عن  وال��رتف��ع  الوطني، 

لالإ�شاءة  الأ���ش��رار  تلك  ا�شتخدام  خ��الل  من  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  �شد  اجلمهور 

�شوى  بهما  البوح  يجوز  ل  اأخطاءها  وتفا�شيل  الدولة  ع��وار  واأن  �شّيما  اإليها، 

للموؤ�ش�شات الرقابية، واجلهات املخولة بالر�شد والتحقيق واملحا�شبة وامل�شاءلة 

والإ�شالح دون غريها.

اإف�����ش��اء اأ���ش��رار ال��دول��ة ق��د ت�شنف م��ن اجل��رائ��م امل��ا���ّش��ة ب��اأم��ن ال��دول��ة، وقد 

تتوزع  امل�شوؤولية  وطبيعة  املجتمع،  واأم��ن  الأهلي  بال�شلم  الإ���ش��رار  اإىل  ت��وؤدي 

بني حدودها الأخالقية والوطنية والقانونية، تلك احلدود التي ت�شع النخب 

بعدم جواز  الإدراك  وت�شتلزم  العام  ال�شاأن  مع  التعاطي  دقيقة يف  اأمام خيارات 

الإفراط يف �شوء التقدير التي قد تاأخذ تلك النخب اىل م�شاحات ل تليق بوطن 

متيز بانتهاج اأ�شاليب التوا�شل مع اأبنائه على قاعدة روح الأ�شرة الواحدة.

القائمني  ف�شحها  التي  والأوط��ان  بها،  للعارفني  ملكاً  لي�شت  الدولة  اأ�شرار 

مرامي  يف  فتاهت  اأبنائها؛  ونكران  اأعدائها،  مطامع  بني  متزقت  �شوؤونها  على 

اخلذلن، ولأن الأردن احلبيب ب�شعبه الأ�شيل، وقيادته احلكيمة مل يكن كذلك 

ول��ن ي��ك��ون؛ ف��اإن اأ���ش��رار ال��دول��ة ه��ي ك��رام��ة اأبنائها، وم���روءة رج��الت��ه��ا، ول��ون 

القمح فيها ابد الدهر،وحمى اهلل وطننا احلبيب من كل �شوء...!

د. طالل طلب الشرفات

 أسرار الدولة
 وأخطاء النخب

 الحواتمة يؤكد أهمية العمل التطوعي 

صناعة األردن: تراجع مبيعات الزي 
المدرسي سيؤثر على إنتاج العام المقبل

 إعالن تقديم طلبات االستفادة من المكرمة 
الملكية ألبناء العشائر في مدارس البادية

الداخلية تبدأ بتنفيذ مشروع ريادي يتعلق باألجانب 

االنباط-عمان

 اأك���د م��دي��ر الأم����ن ال��ع��ام ال��ل��واء ال��رك��ن 

التطوعي  العمل  اأه��م��ي��ة  احل��وامت��ة  ح�شني 

وتعزيز  ال��وط��ن،  خل��دم��ة  الأ���ش��ا���ش��ي  ودوره 

الإنتاجية  واإث��راء  املجتمعي،  وال�شلم  الأم��ن 

والإبداع لدى ال�شباب.

ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه يف مكتبه،  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 

ام�ص الثالثاء، اأع�شاء فريق الدفع الرباعي 

امل���ج���ايل،  ح�����ش��ني  ال���ع���ني  ب��رئ��ا���ش��ة  الأردين 

ل��ب��ح��ث اأوج����ه ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق وت��ع��زي��ز 

الت�شاركية. وقال اللواء الركن احلوامتة اإن 

ال��روؤى  من  وانطالقاً  العام  الأم��ن  مديرية 

امللكية ال�شامية الهادفة لرفع �شوية اخلدمة 

للمواطنني، ت�شعى نحو عالقة ا�شرتاتيجية 

توؤطر ل�شراكة حقيقية منتجة مع موؤ�ش�شات 

املجتمع املدين وبقية اأفراد املجتمع، وت�شهم 

ع��ل��ى م�شتوى  ت��ط��وع��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ب��ن��اء  يف 

التطوعي  ال���دور  احل��وامت��ة  وثمن  ال��وط��ن. 

الرباعي  الدفع  ن��ادي  يقدمه  ال��ذي  الكبري 

املواطنني،  على  والتخفيف  املجتمع  خلدمة 

والطارئة  ال�شتثنائية  ال��ظ��روف  يف  خا�شة 

النادي  فيها  واأظهر  اململكة،  بها  مرت  التي 

الر�شمية  قدرة كبرية على م�شاندة اجلهات 

يف اأداء املهام الإن�شانية.

ن��ادي  اأن  امل��ج��ايل  ال��ع��ني  اأك���د  م��ن جهته، 

ال��دف��ع ال��رب��اع��ي ي��ه��دف اإىل ت��ق��دمي واج��ب 

وطني اأ�شيل، يتمثل بتقدمي اأع�شائه لأدوار 

الظروف  خ��الل  الر�شمية  ل��الأدوار  م�شاندة 

الإن��ق��اذ  جم���الت  يف  �شيما  ل  ال�شتثنائية، 

والإ�شعاف والرعاية ال�شحية والجتماعية.

وث���م���ن امل���ج���ايل مل���دي���ري���ة الأم������ن ال���ع���ام 

تعاونها وتقديرها لالأدوار املجتمعية الأمر 

ال����ذي ي�����ش��ري اإىل ف��ه��م��ه��م ال��ك��ب��ري جل��وه��ر 

عملهم الأمني القائم على اأف�شل املمار�شات 

النادي  اأع�شاء  ع��زم  اإىل  لفتاً  والإن�شانية، 

ع��ل��ى ال���ش��ت��م��رار  231 م��ت��ط��وع��اً  وع���دده���م 

مع  بالتن�شيق  ال��ت��ط��وع��ي��ة  اجل��ه��ود  ب���ذل  يف 

موؤ�ش�شي  عمل  و�شمن  العام  الأمن  مديرية 

التطوعية  اخل��دم��ات  تنظم  �شليمة  واأط����ر 

م���ن خ����الل جل����ان ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ة ت��ن��ظ��م ال��ع��م��ل 

التطوعي وحتد من �شياع اجلهود.

يذكر اأنه مت ت�شجيل نادي الدفع الرباعي 

وزارة  م���ظ���ل���ة  حت����ت   2013 ع�����ام  الأردين 

الدفع  ب��ه��واي��ِة  ال��ن��ادي  ويخت�ص  الداخلية، 

ال��رب��اع��ي وت��ن��ظ��ي��ِم ال��رح��الت وال��ت��ح��دي��ات، 

ك��م��ا اع��ت��م��دت اجل��م��ع��ي��ة ك����اأول م��رك��ز دف��اع 

اجلهات  قبل  م��ن  الأردن  يف  تطوعي  م��دين 

امل��خ��ت�����ش��ة م���ن خ���الل جل��ن��ة ت��ق��وم ب��ت��ق��دمي 

ال���دع���م وامل�����ش��ان��دة ال���الزم���ة ع��ن��د احل��اج��ة 

واجلهات  الأمنية  واجل��ه��ات  امل��دين،  للدفاع 

املعنية الأخرى يف الأزمات وحالت الطوارئ 

من خالل ت�شكيل فرق تتكون من الأع�شاء 

اجلهات  م��ع  بالتن�شيق  بالتطوع  ال��راغ��ب��ني 

املعنية.

وي�شم النادي 231 متطوعا حتت اإمرتهم 

خمتلف  يف  للعمل  خم�ش�شة  م��رك��ب��ة   231

ال�����ظ�����روف؛ ح���ي���ث ق����ام����وا خ�����الل ج��ائ��ح��ة 

لنقل  �شواء  حالة  األ��ف   76 مب�شاعدة  كورونا 

وبال�شراكة  وط��رود  اأدوي��ة  توزيع  اأو  مر�شى 

اجل  من  واأط��ب��اء  الردن،  حب  مبادرتي  مع 

اأردن اأكرث �شحة التي �شاهمت من خالل 71 

طبيبا بتقدم اخلدمات الطبية للمحتاجني 

لها.

االنباط-عمان

 اأك������د مم���ث���ل ق���ط���اع ال�������ش���ن���اع���ات اجل��ل��دي��ة 

املهند�ص  الأردن  �شناعة  غ��رف��ه  يف  وامل��ح��ي��ك��ات 

امل��در���ش��ي تعد  ال���زي  اأن �شناعة  ق����ادري،  اإي��ه��اب 

اإحدى اأبرز ال�شناعات التي توفر قيمة م�شافة 

بالكامل  داخ��ل��ي��ا  ت�شنيعها  بفعل  مبنتجاتها، 

ن�شجا وغزل وتطريزا.

واأ�شار اإىل اأن هذه العمليات النتاجية القائمة 

ب�شناعة الزي املدر�شي تنعك�ص على م�شاهمة كل 

دي��ن��ار ي��ج��ري دف��ع��ه ل�����ش��راء منتج وط��ن��ي بدعم 

اإىل  لفتا  قيمته،  من  باملئة   80 بنحو  القت�شاد 

100 من�شاأة �شغرية ومتو�شطة  يقارب  وجود ما 

تعمل بالقطاع ووظفت 5 عمال وعاملة.

ق��ادري يف ت�شريح �شحايف،  املهند�ص  واأو�شح 

تعمل  املدر�شي  الزي  اأن م�شانع  الثالثاء،  ام�ص 

ال�����ش��وق  متطلبات  لتح�شري  ال��ع��ام  م����دار  ع��ل��ى 

مبيعاتها  يف  الكبري  الرتاجع  اأن  مبينا  املحلية، 

للعام  اإنتاجيتها  على  �شيوؤثر  احل��ال��ي��ة  لل�شنة 

الدرا�شي املقبل جراء تكد�ص الب�شائع.

واأك�������د ق������درة ق���ط���اع ال�������ش���ن���اع���ات اجل��ل��دي��ة 

وامل��ح��ي��ك��ات ع��م��وم��اً وم�����ش��ن��ع��ي ال����زي امل��در���ش��ي 

خ�شو�شاً بتجاوز تداعيات اأزمة كورونا �شريطة 

ت��وف��ري امل��م��ك��ن��ات ل���ه، داع���ي���اً احل��ك��وم��ة لت��خ��اذ 

اإجراءات فورية وقائية للحد من اآثار اجلائحة 

احلالية على القطاع، لتمكينه من احلفاظ على 

كان  والتي  الأخ���رية  ال�شنوات  خ��الل  مكت�شباته 

لها اآثار وا�شحة على القت�شاد الوطني.

اأن الغرفة قدمت  واأ�شار املهند�ص قادري اإىل 

للحكومة اأخرياً خطة متكاملة ل�شتجابة قطاع 

ك��ورون��ا  لأزم���ة  واملحيكات  اجل��ل��دي��ة  ال�شناعات 

راع�����ت خ��الل��ه��ا خ�����ش��و���ش��ي��ة م��ن�����ش��اآت ال��ق��ط��اع 

منها  ك��ل  ت��اأث��ر  وم���دى  املختلفة  الهيكلية  ذات 

باجلائحة.

االنباط-عمان

ال�ش�امية  امللكية  للمكرمة  العليا  اللجنة  تعلن 

لأب���ن���اء ال��ع�����ش��ائ��ر يف م�����دار���ص ال��ب�����ادي��ة الأردن���ي���ة 

التعليم  وزارة  اخلا�شة يف  الظ�روف  ذات  واملدار�ص 

ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث العلمي ع��ن ب��دء ت��ق��دمي طلبات 

ال�شتفادة من املكرمة امللكية ال�شامية اعتباراً من 

�شباح ي��وم الأرب��ع��اء املوافق 26 / 8 / 2020 وحتى 

ال�شاعة الثاني�ة ع�شرة لياًل من يوم  الأحد املوافق  

ب��اأن تقدمي طلب ال�شتفادة  30 / 8 / 2020  علماً 

من هذه املكرمة �شيكون اإلكرتونياً من خالل املوقع 

اللكرتوين لوحدة تن�شيق القبول املوحد، ويتم دفع 

با�شتخدام  املكرمة  هذه  من  ال�شتفادة  طلب  ر�شم 

)اإي- اإلكرتونياً  الفواتري  وحت�شيل  اإ�شدار  نظام 

 ،)eFAWATEERcom( ف���وات���ريك���م( 

وذلك بعد تثبيت طلب ال�شتفادة من هذه املكرمة.

�شروط ال�شتفادة من املكرمة امللكية ال�شامية:

1. اأن يكون الطالب اأردين اجلن�شية.

بطلب  �شابقاً  ت��ق��دم  ق��د  ال��ط��ال��ب  ي��ك��ون  اأن   .2

التحاق اإلكرتوين اإىل وحدة تن�شيق القبول املوحد 

امللكية  املكرمة  من  ا�شتفادة  بطلب  يتقدم  اأن  قبل 

ال�شامية.

3. اأن يكون الطالب حا�شاًل على �شهادة الدرا�شة 

الثانوية العامة الأردنية للعام احلايل  فقط 2020، 

وبالدرا�شة املنتظمة، ومبعدل ل يقل عن )%65(.

ال�شنتني  اأم�����ش��ى  ق���د  ال��ط��ال��ب  ي���ك���ون  اأن   .4

ال��درا���ش��ي��ت��ني الأخ����ريت����ني يف امل���در����ش���ة ال��ث��ان��وي��ة 

اأو  العام،  لهذا  ال�شامية  امللكية  باملكرمة  امل�شمولة 

اأن يكون الطالب قد اأم�شى مدة ل تقل عن �شبع 

�شنوات يف مدر�شة اأ�شا�شية رافدة للمدر�شة الثانوية 

امل�شمولة لهذا العام، وانتقل منها لأ�شباب اأكادميية 

اأو اجتماعية اأو ر�شمية توافق عليها اللجنة العليا.

ل��ال���ش��ت��ف��ادة  ب��ط��ل��ب  ال���ط���ال���ب  ي��ت��ق��دم  اأن   .5

م��ن امل��ك��رم��ة امل��ل��ك��ي��ة ال�����ش��ام��ي��ة م��ن خ���الل امل��وق��ع 

الإل����ك����رتوين ل��ل��وح��دة )ب��رجم��ي��ة ت���ق���دمي طلب 

ال�شتفادة(.

6. ل ي�شتفيد من هذه املكرمة الطلبة خريجو 

املدار�ص اخلا�شة.

7. ل ي�شتفيد من هذه املكرمة طلبة الدرا�شة اخلا�شة.

املدار�ص امل�شمولة باملكرمة امللكية ال�شامية:

مت حتديد هذه املدار�ص من قبل وزارة الرتبية 

ال�شامية  امللكية  املكرمة  لتعليمات  وفقاً  والتعليم 

لأبناء الع�شائر يف مدار�ص البادية الأردنية واملدار�ص 

ذات الظروف اخلا�شة، وملعرفة هذه املدار�ص ح�شب 

املحافظة ميكنك الطالع عليها من خالل املوقع 

الل���ك���رتوين ل��وح��دة تن�شيق ال��ق��ب��ول امل��وح��د من 

www.admhec. الآت������ي:  ال���راب���ط  خ���الل 

gov.jo/RulesRoyalitySchools.aspx
الوثائق ال�ر�شمية املطلوبة:

م���ن م��در���ش��ة  ان��ت��ق��ل  ال����ذي  ال��ط��ال��ب  • ع��ل��ى 
احل��ايل  للعام  ال�شامية  امللكية  باملكرمة  م�شمولة 

وكان من اأبناء املوظفني احلكوميني الذين اقت�شت 

اأخ��رى،  طبيعة عملهم النتقال من حمافظة اإىل 

ومل ي��ك��م��ل ال��ط��ال��ب م����دة ال�����ش��ن��ت��ني الأخ���ريت���ني 

امللكية  املكرمة  م��ن  ال�شتفادة  ���ش��روط  امل��ح��ددة يف 

ال�شامية،  اإح�شار �شهادة من جهة عمل ويل الأمر 

من  وحتميلها  النقل،  و�شبب  انتقاله  تاريخ  تبني 

خالل الربجمية للنظر يف طلبه من قبل اللجنة 

العليا.

ال��ط��ال��ب ال���ذي در����ص م��دة ل تقل عن  • على 
للمدار�ص  راف��دة  اأ�شا�شية  مدار�ص  يف  �شنوات  �شبع 

الثانوية امل�شمولة لهذا العام، وانتقل منها لأ�شباب 

�شهادة  اح�شار  ر�شمية  اأو  اجتماعية  اأو  اأك��ادمي��ي��ة 

امل��دار���ص موقعة وم�شدقة  درا���ش��ت��ه يف ه��ذه  تثبت 

والتعليم  الرتبية  وم��دي��ري��ة  امل��دار���ص  اإدارات  م��ن 

ذات العالقة مبيناً فيها �شبب النقل وحتميلها من 

خالل الربجمية.

خ��ط��وات ت��ق��دمي طلب ال���ش��ت��ف��ادة م��ن املكرمة 

امللكية ال�شامية:

للوحدة  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  اإىل  ال��دخ��ول   .1

وال�شغط   )www.admhec.gov.jo(

على رابط تقدمي طلب ال�شتفادة، وبعد ذلك يتم 

اإدخ��ال ا�شم امل�شتخدم والرمز ال�شري الذي ح�شل 

املوحد  ال��ق��ب��ول  ت��ق��دمي طلب  ال��ط��ال��ب عند  عليه 

الإلكرتوين.

امللكية  باملكرمة  م�شمول  ال��ط��ال��ب  ك��ان  اإذا   .2

الدرا�شيتني  لل�شنتني  درا���ش��ت��ه  نتيجة  ال�شامية 

امل�شمولة باملكرمة  الثانوية  الأخريتني يف املدر�شة 

امللكية ال�شامية لهذا العام، فعليه القيام  بتخزين 

ال�شتفادة بعد  دخوله اإىل الطلب، حيث �شيظهر له 

رقم الدفع الإلكرتوين.

امللكية  باملكرمة  م�شمول  ال��ط��ال��ب  ك��ان  اإذا   .3

ال�����ش��ام��ي��ة ن��ت��ي��ج��ة درا����ش���ت���ه يف امل����دار�����ص ال���راف���دة 

�شهادة  بتحميل  القيام  فعليه  امل�شمولة،  للمدار�ص 

امل��دار���ص موقعة وم�شدقة  درا���ش��ت��ه يف ه��ذه  تثبت 

والتعليم  الرتبية  وم��دي��ري��ة  امل��دار���ص  اإدارات  م��ن 

تخزين  ث��م  النقل  �شبب  فيها  مبيناً  العالقة  ذات 

ال�شتفادة بعد دخوله اإىل الطلب حيث �شيظهر له 

رقم الدفع الإلكرتوين.

الدفع  با�شتخدام رقم  الطالب  يقوم  اأخ��رياً   .4

الإل����ك����رتوين ل��ت�����ش��دي��د  م��ب��ل��غ )5( دن��ان��ري ر���ش��وم 

خ��الل خدمة  وذل��ك من  ال�شتفادة،  تقدمي طلب 

) اإي- فواتريكم(، وبخالف ذلك ل يعترب الطلب 

مكتمالً.

االنباط-عمان

ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ب�������داأت   

ل�����ش��ي��ا���ش��ات  الأدل������ة  “قاعدة  م�����ش��روع 

والتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك  الهجرة” 

م�����ع ع������دد م�����ن اجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة 

والأمنية.

ا�شتكمال  ياأتي  ال��ذي  امل�شروع  ويعد 

م�شاألة  يف  الداخلية  وزارة  لإج����راءات 

على  الج��ان��ب  واإق���ام���ة  دخ���ول  تنظيم 

ن��وع��ي��ة على  ن��ق��ل��ة   ، امل��م��ل��ك��ة  ارا����ش���ي 

من  الأردن  باعتبار  الق��ل��ي��م  م�شتوى 

النهج  اعتمدت هذا  التي  الدول  اأوائ��ل 

يف ال���ت���ع���ام���ل م����ع الأج�����ان�����ب وت���ق���دمي 

اخل����دم����ة امل���ث���ل���ى مل��ت��ل��ق��ي��ه��ا وحت��ق��ي��ق 

املواءمة ما بني تنظيم اجراءات العمل 

وتقدمي هذا النوع من الت�شهيالت.

ويهدف امل�شروع الذي ياأتي بدعم من 

احلكومة الدمناركية اإىل دمج وتوحيد 

ق��اع��دة ال��ب��ي��ان��ات اخل��ا���ش��ة ب��الأج��ان��ب 

�شمن  اململكة  اأرا�شي  على  املتواجدين 

لكافة  املعلومات  مرجعية واحدة تقدم 

مع  تتعامل  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 

الج��راءات  تب�شيط  وت�شمن  الجانب 

التجاوزات  ومنع  امل�شوؤوليات  وحتديد 

مرحلة  اىل  و�شول  لالأجانب  بالن�شبة 

ال�شرتاتيجيات  واعتماد  ال��ق��رار  بناء 

بالنظر اإىل قاعدة البيانات املوحدة.

االربعاء   26/ 8 / 2020



االقت�صادي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان 

عن  البطاينة  ن�سال  العمل  وزي���ر  اأع��ل��ن 

الدفاع  اأم��ر  مبوجب  ال�سادر   9 رق��م  ال��ب��اغ 

رقم 6 ل�سنة 2020 ال�سادر عن رئي�س الوزراء 

القطاع  يف  ال��ع��ام��ل��ن  واأج����ور  دوام  لتنظيم 

اخل���ا����س ال���ق���اط���ن���ن يف امل���ن���اط���ق امل���ع���زول���ة 

خارج  يقطنون  الذين  اأو  خارجها،  ويعملون 

امل��ن��اط��ق امل��ع��زول��ة وي��ع��م��ل��ون داخ��ل��ه��ا، وذل��ك 

مكافحة  خلطط  تنفيذا  العزل  فرتة  خال 

وح�سر انت�سار وباء فريو�س كورونا.

وق��������ال وزي��������ر ال����ع����م����ل خ�������ال امل����وؤمت����ر 

ال���وزراء  رئ��ا���س��ة  ب���دار  ع��ق��د  ال���ذي  ال�سحفي 

ت�سري على  الباغ  اأحكام  اإن  الثاثاء،  ام�س 

القطاع  من�ساآت  اأو  موؤ�س�سات  يف  العاملن 

اأية جهة خا�سة خا�سعة الأحكام  اأو  اخلا�س، 

ق��ان��ون ال��ع��م��ل، ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ع��ام��ل��ن ال��ذي��ن 

ي��ق��ع م��ك��ان اق��ام��ت��ه��م امل��ع��ت��ادة داخ���ل املناطق 

ق����رار بعزلها  ات��خ��اذ  ي��ت��م  ال��ت��ي  اجل��غ��راف��ي��ة 

العاملن  وكذلك  خارجها  اأعمالهم  ويوؤدون 

ال����ذي����ن ي�������وؤدون اأع���م���ال���ه���م داخ������ل امل��ن��اط��ق 

ق����رار بعزلها  ات��خ��اذ  ي��ت��م  ال��ت��ي  اجل��غ��راف��ي��ة 

 وي���ق���ع م���ك���ان اق��ام��ت��ه��م امل���ع���ت���ادة خ��ارج��ه��ا.

واأ����س���ار ال��وزي��ر اإىل اأن���ه اع��ت��ب��ارا م��ن ت��اري��خ 

جغرافية  منطقة  اأي  ب��ع��زل  ال��ق��رار  ات��خ��اذ 

واإىل حن �سدور قرار برفع العزل.

 فل�ساحب العمل تخفي�س ما ال يزيد على 

امل�سمول  للعامل  ال�سهري  االأجر  من  50باملئة 

ي��ق��ل االأج����ر بعد  اأال  ���س��ري��ط��ة  ال���ب���اغ،  ب��ه��ذا 

 220( ل��اأج��ور  االأدن���ى  احل��د  ع��ن  التخفي�س 

تكليف  ال��ع��م��ل  ل�����س��اح��ب  ي��ج��وز  دي���ن���ارا(، وال 

العامل باأي عمل يف موقع العمل، ولكنه يجوز 

الدفاع  اأم��ر  ح�سب  بعد  ع��ن  بعمل  تكليفه  ل��ه 

رقم 6 والباغات ال�سابقة ال�سادرة مبوجبه.

االنباط- عمان 

الدويل  والتعاون  التخطيط  وزير  التقى 

ال��دك��ت��ور و���س��ام ال��رب�����س��ي، مم��ث��ل��ة ���س��ن��دوق 

ان�����س��راح  االأردن  يف  ل��ل�����س��ك��ان  امل��ت��ح��دة  االأمم 

احمد.

وذكر بيان �سحفي �سادر عن الوزارة ام�س  

الثاثاء، اأن الرب�سي عر�س التحديات التي 

االإقليمية  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  اململكة  ت��واج��ه 

ا�ست�سافة  ع��ل��ى  امل��رتت��ب��ة  واالآث����ار  ال��راه��ن��ة، 

اأعداد كبرية من الاجئن ال�سورين، مثمناً 

ال�سندوق يف  به  يقوم  الذي  االإن�ساين  الدور 

املجتمعات املت�سررة من االأزمة ال�سورية.

واو������س�����ح ال�����وزي�����ر اآل�����ي�����ة اإع����������داد خ��ط��ة 

اال���س��ت��ج��اب��ة وال��ت��ي ت��غ��ط��ي االأع�����وام )2020 

اأط��ول  روؤي���ة  �سيوفر  ال���ذي  االأم���ر   ،)2022-

وال��ت��ح��دي��ث  امل��راج��ع��ة  وت�����س��ه��ل عملية  اأم����داً 

امل�������س���ت���م���ر، ح���ي���ث ب�����ن خ�����ارط�����ة ال���ط���ري���ق 

اإع��داد  يف  عليها  العمل  يتم  التي  واخلطوات 

هذه اخلطة.

واأكد الرب�سي التزام احلكومة باملحافظة 

على النهج الت�ساركي وتو�سيع دائرة امل�ساركة 

املحلية،  القطاع اخلا�س واملجتمعات  لت�سمل 

ل��ل��ق��ط��اع��ات  ال��ه�����س��ا���س��ة  اإىل درا����س���ة  م�����س��رياً 

الرئي�سية وربطها بتقييم ه�سا�سة الاجئن 

حتديد  يف  نتائجهما  اإىل  اال�ستناد  مت  والتي 

القادمة. االأولويات للمرحلة 

من جانبها، قدمت ممثلة �سندوق االأمم 

املتحدة لل�سكان يف االأردن اأحمد، ايجازاً عن 

ع��م��ل ال�����س��ن��دوق يف ال��ع��امل ب�����س��ك��ل ع���ام ويف 

امل�ستقبلة  والتطلعات  خا�س،  ب�سكل  االأردن 

لعمل ال�سندوق يف االأردن.

ال��ف��اع��ل يف  ب���دور االأردن  اأح��م��د  وا����س���ادت 

ا���س��ت��ق��ب��ال ال��اج��ئ��ن ال�����س��وري��ن وا���س��ت��م��رار 

الاجئن  لكل من  وامل�ساعدة  الدعم  تقدمي 

تفهمها  م��ب��دي��ًة  امل�����س��ت�����س��ي��ف��ة  وامل��ج��ت��م��ع��ات 

واالأع���ب���اء  االأردن  ت���واج���ه  ال��ت��ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات 

ا�ستقبالهم. املرتتبة على 

وا����س���ارت اىل دع��م��ه��ا خل��ط��ة اال���س��ت��ج��اب��ة 

االأردن���ي���ة ل���اأزم���ة ال�����س��وري��ة، م�����س��ددة على 

����س���رورة وق����ف امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل واجل���ه���ات 

امل��ان��ح��ة ل��ت��وف��ري ال��ت��م��وي��ل ال�����ازم ل����اأردن 

االأم��ث��ل،  بال�سكل  االأزم���ة  ه��ذه  م��ع  للتعامل 

كورونا  ف��ريو���س  جائحة  م��ع  تتزامن  وال��ت��ي 

التي اأثرت على خمتلف القطاعات.

االنباط- عمان 

ت��ق��وم بها  ال��ت��ي  امل��ي��دان��ي��ة  �سمن اجل���والت 

ه��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار ل��ل��م�����س��اري��ع اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

القائمة يف اململكة، زار رئي�س هيئة اال�ستثمار 

ال���دك���ت���ور خ���ال���د ال������وزين وف���ري���ق ع��م��ل م��ن 

ال��ه��ي��ئ��ة م��ن��ط��ق��ة ك���ادب���ي ال�����س��ن��اع��ي��ة ب��ه��دف 

مت���ك���ن اال����س���ت���ث���م���ارات ال���ق���ائ���م���ة وال���ت���ع���رف 

ع��ل��ى م��ق��رتح��ات ل��ت��ط��وي��ر م�����س��اري��ع ج��دي��دة، 

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة م��دي��ري مركز 

والتطوير  للت�سميم  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

كادبي  جمموعة  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

عام منطقة  قعوار ومدير  مازن  اال�ستثمارية 

ك����ادب����ي ال�����س��ن��اع��ي��ة امل���ه���ن���د����س م��ه��ن��د ���س��ق��م 

يف  اال�ستثمارية  ال�سركات  م���دراء  م��ن  وع��دد 

املجموعة.

رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار ال��دك��ت��ور خ��ال��د 

حري�سة  اال���س��ت��ث��م��ار  ه��ي��ئ��ة  اأن  اأك���د  ال����وزين، 

القائمة  اال�ستثمارية  امل�ساريع  متابعة  على 

اال�ستثمار  طبيعة  على  للتعرف  اململكة،  يف 

وامل����ق����رتح����ات ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

لتطوير ومتكن والتو�سع يف ا�ستثماراتهم.

بيئة  ع���ن  ي��ب��ح��ث  امل�����س��ت��ث��م��ر  اأن  واأ�����س����اف، 

واعدة  ا�ستثمارية  فر�س  و  جاذبة  ا�ستثمارية 

ُق��م��ن��ا  ذات ع���ائ���د ا���س��ت��ث��م��اري جُم�����ِد، ل���ذل���ك 

يف ه��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار ب���اإع���داد م��ل��ف خ��ا���س يف 

من  العديد  يف  الواعدة  اال�ستثمارية  الفر�س 

جتميع  ومت  املتنوعة  اال�ستثمارية  القطاعات 

ه����ذه ال���ف���ر����س ب���ال���ت�������س���ارك م���ع ال��ق��ط��اع��ن 

ال���ع���ام واخل����ا�����س، وو���س��ع��ه��ا ع��ل��ى اخل���ارط���ة 

لها  ال��رتوي��ج  ب��ه��دف  للمملكة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

هيئة  اع��ت��م��دت��ه��ا  ال��ت��ي  االأدوات  خ����ال  م���ن 

اال�ستثمار �سمن خطتها الرتويجية.

امل�ستجد  فايرو�س كورونا  اأن جائحة  الفتاً 

امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ك��ب��رية  م��ي��زة  االأردن  اأع���ط���ت 

العاملي يف جمال اإدارة االأزمة والبعد ال�سحي 

اإىل ج��ان��ب  اإ����س���اف���ي���اً  ا����س���ت���ق���راراً  ���س��ك��ل  مم���ا 

اال���س��ت��ق��رار النقدي واالأم���ن واالأم����ان، االأم��ر 

الذي يزيد من مقومات اال�ستثمار يف اململكة.

ال��ل��ق��اء، ق���ام م��دي��ر ع���ام منطقة  وخ����ال 

كادبي ال�سناعية املهند�س مهند �سقم بتقدمي 

ال�سناعية  ك��ادب��ي  منطقة  ع��ن  موجز  عر�س 

قلب  يف  واآمنة  جاذبة  بيئة  توفري  يف  ودوره��ا 

ال�������س���رق االأو�����س����ط ت�����س��ت��ق��ط��ب امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

والع�سكرية  الدفاعية  بال�سناعات  املعنين 

جمموعة  وتطلعات  لها  امل�ساندة  وال�سناعات 

ك��ادب��ي اال���س��ت��ث��م��اري��ة ل��ت��ع��زي��ز ���س��ب��ل ال��ت��ع��اون 

م���ع ه��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار ومت��ث��ي��ل��ه��ا يف امل��ح��اف��ل 

كافة  تذليل  على  والعمل  وت�سويقها  الدولية 

ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ���س��ت�����س��اه��م يف ج���ذب امل��زي��د 

م���ن اال���س��ت��ث��م��ارات ال��ن��وع��ي��ة مل��ن��ط��ق��ة ك��ادب��ي 

ال�����س��ن��اع��ي��ة ك��م��ن��ط��ق��ة ح����رة م��ت��خ�����س�����س��ة يف 

وال�سناعات  والع�سكرية  الدفاعية  ال�سناعات 

ال����زي����ارة مت عمل  امل�������س���ان���دة، وع���ل���ى ه��ام�����س 

اال�ستثمارات  العديد من  جولة ميدانية على 

القائمة يف منطقة كادبي ال�سناعية.

م���ن اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر اأن م��ن��ط��ق��ة ك��ادب��ي 

ال�������س���ن���اع���ي���ة ه����ي م���ن���ط���ق���ة ح������رة ���س��ن��اع��ي��ة 

االأو���س��ط  ال�����س��رق  االأوىل يف  وت��ع��ت��ر  خ��ا���س��ة 

والع�سكرية  الدفاعية  بال�سناعات  واملخت�سة 

لروؤى  ترجمة  وهي  لها  امل�ساندة  وال�سناعات 

ت��ع��زي��ز  ال����ث����اين يف  ع���ب���د اهلل  امل���ل���ك  ج���ال���ة 

واملتميز  املتخ�س�س  ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  دور 

والهادف اإىل ا�ستحداث فر�س عمل للمواطن 

االأردين.

وزير العمل يعلن عن دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص 
بالمناطق التي يتقرر عزلها

وزير التخطيط يلتقي ممثلة صندوق األمم المتحدة
 للسكان في األردن

مجموعة كادبي االستثمارية تبحث تعزيز سبل التعاون
 مع هيئة االستثمار

الأربعاء   26  /  8  / 2020

االنباط- عمان 

اأغ��ل��ق��ت ف���رق ال��رق��اب��ة امل�����س��رتك��ة وال��ت��ي 

ت�����س��م مم��ث��ل��ن ع���ن ال�������وزارات وامل��وؤ���س�����س��ات 

احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة 55 م��ن�����س��اأة ي����وم اأم�����س 

االثنن ملخالفتها اأمر الدفاع 11 واجراءات 

ال�������س���ام���ة ال���ع���ام���ة وال����وق����اي����ة ال�����س��ح��ي��ة 

والت�سريعات ذات العاقة .

وبح�سب بيان �سحفي فقد مت �سبط 161 

خمالفة ملن�ساآت مل تلتزم باإجراءات ال�سامة 

ال�سوق  ب�سبط  اخلا�سة  والقوانن  العامة 

و�سامة االأغذية املباعة فيها .

وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر ف��ق��د مت خم��ال��ف��ة 23 

مواطنا  لعدم التزامهم مبتطلبات ال�سامة 

العامة واأمر الدفاع 11 فيما �سملت عمليات 

مناطق  خمتلف  يف  م��ن�����س��اأة   1128 ال��رق��اب��ة 

اململكة يوم ام�س .

وطلب وزير ال�سناعة والتجارة والتموين 

الرقابة  ف��رق  من  احلموري  ط��ارق  الدكتور 

بتطبيق  االل��ت��زام  م��دى  م��ن  اأي�سا  التحقق 

اأمان على االأجهزة اخللوية لتعزيز اجراءات 

الوقاية من وباء كورونا.

ومنذ االأ�سبوع املا�سي بداأت فرق الرقابة 

بتحرير خمالفات بحق مواطنن ملخالفتهم 

اأم�����ر ال���دف���اع امل�����س��ار اإل���ي���ه وع�����دم االل���ت���زام 

باإجراءات ال�سامة العامة.

واأكد د. احلموري اأهمية التزام املواطنن 

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��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ك��اف��ة ال�������وزارات واجل��ه��ات 

االل��ت��زام  متابعة  ت�سمل  املعنية  احل��ك��وم��ي��ة 

ب��ال��ت��ب��اع��د ب���ن م���رت���ادي امل��ن�����س��اآت وت��وف��ري 

ارتداء  العامة بخا�سة  ال�سامة  م�ستلزمات 

الكمامات.

خمت�سة  جل��ان  الرقابة  عمليات  وتتوىل 

ال���وزارات واجلهات احلكومية  ع��دد من  من 

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  املحلية  واالدارة  وال�����س��ي��اح��ة 

واملوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء واملوا�سفات 

الداخلية  وزارة  م��ع  بالتن�سيق  وامل��ق��اي��ي�����س 

العديد  بها  ا�سافة اىل جوالت خا�سة تقوم 

من تلك اجلهات.

1ر39 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

انخفاض فاتورة واردات النفط لألردن 
43.3% في النصف األول

بورصة عمان تغلق تعامالتها على انخفاض

تنظيم الطيران: نبحث استئناف الرحالت 
مع الدول المشابهة لنا وبائيا

طرح عطاء تنفيذ مشروع تلفريك عجلون 
بمنطقة الصوان التنموية

االنباط- عمان 

بلغ �سعر بيع غرام الذهب عيار 21 االأكرث 

ام�س   املحلية،  بال�سوق  املواطنن  م��ن  رغبة 

10ر39 دي��ن��ار ل��غ��اي��ات ���س��راء  ال��ث��اث��اء، ع��ن��د 

امل���واط���ن���ن م���ن حم����ات ال�������س���اغ���ة، م��ق��اب��ل 

50ر37 دينار جلهة البيع.

وح�سب اأمن �سر النقابة العامة الأ�سحاب 

واملجوهرات  احللي  و�سياغة  جتارة  حمات 

ربحي عان، بلغ �سعر بيع الغرام من الذهب 

عياري 24

و18 لغايات ال�سراء من حمات ال�ساغة، 

60ر46 و60ر34 دينار على التوايل.

وب���ن ع���ان يف ت�����س��ري��ح ل��وك��ال��ة االأن��ب��اء 

الر�سادي  ال��ل��رية  �سعر  اأن  )ب���رتا(،  االأردن��ي��ة 

بلغ  ف��ي��م��ا  دي���ن���ارا،   278 ب��ل��غ  غ���رام���ات   7 وزن 

 314 غرامات   8 وزن  االإجنليزي  اللرية  �سعر 

دينارا.

بلغ  االأ���س��ف��ر  امل��ع��دن  �سعر  اأن  اإىل  وا���س��ار 

الثاثاء  ام�����س  ظهر  حتى  العاملية  بال�سوق 

عند 1930 دوالرا لاأون�سة الواحدة.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا و�سانع ذهب 

يف عموم اململكة براأ�سمال اأردين خال�س يبلغ 

اكرث من 5 مليارات دينار يف حده االأدنى.

االنباط- عمان 

من  االأردن  واردات  قيمة  انخف�ست 

 43.3 بن�سبة  وم�����س��ت��ق��ات��ه  اخل���ام  ال��ن��ف��ط 

باملئة يف الن�سف االأول من العام احلايل 

ماين   905.5( دي��ن��ار  مليون   642 اإىل 

الفرتة من عام  دوالر( مقارنة مع نف�س 

العامة  االإح�ساءات  بيانات  بح�سب   2019

االأردين ام�س  الثاثاء.

وك���ان���ت ف���ات���ورة امل��م��ل��ك��ة م���ن ال��ن��ف��ط 

وم�����س��ت��ق��ات��ه ق��د ب��ل��غ��ت يف ن��ه��اي��ة ي��ون��ي��و/

حزيران 2019 نحو 1.13 مليار دينار.

باملئة   95 م��ن  اأك���رث  االأردن  وي�����س��ت��ورد 

من احتياجاته من الطاقة. 

االنباط- عمان 

الثاثاء،  ام�س  عمان،  بور�سة  اغلقت 

�سهم،  مليون  7ر7  بتداول  انخفا�س،  على 

2513 �سفقة، بقيمة تداوالت  موزعة على 

8ر5 مليون دينار. اإجمالية بلغت 

وانخف�س موؤ�سر البور�سة اىل النقطة 

مع  م���ق���ارن���ة  ب��امل��ئ��ة  19ر0  ب��ن�����س��ب��ة   1574

ال�سابقة. اإغاق اجلل�سة 

ولدى مقارنة اأ�سعار االإغاق لل�سركات 

���س��رك��ة   39 اأن  ت��ب��ن  اأ���س��ه��م��ه��ا،  امل���ت���داول���ة 

بينما  اأ�سهمها،  باأ�سعار  انخفا�سا  اأظهرت 

وا�ستقرت  �سركة،   31 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت 

اأ�سعار اأ�سهم 30 �سركة اخرى.

االنباط- برتا

امل��دين  ال��ط��ريان  تنظيم  هيئة  رئ��ي�����س  ق���ال 

مع  ال��رح��ات  ع���ودة  اإن  م�ستو،  هيثم  ال��ك��اب��ن 

الوبائية  حالتها  ت��ك��ون  ب��اأن  م��ره��ون  م��ا،  دول��ة 

م�����س��اب��ه��ة ل�����اأردن اأو اأق����ل خ���ط���ورة م���ع وج���ود 

تركيز لاأردنين فيها.

واأك�������د م�����س��ت��و ل���وك���ال���ة االأن�����ب�����اء االأردن����ي����ة 

اأن االأول����وي����ات هي  )ب�����رتا( ام�������س  ال���ث���اث���اء، 

املواطنن  و�سحة  اململكة  يف  ال�سحي  الو�سع 

و���س��ام��ت��ه��م وع�����ودة االأردن����ي����ن امل��غ��رتب��ن يف 

اخلارج ب�سكل مدرو�س.

ج���اه���زة  االأردن�����ي�����ة  امل�����ط�����ارات  اإن  وا�����س����اف 

عودة  ق��رار  واإن  املنتظمة،  الرحات  ال�ستئناف 

ا�ستئناف الرحات يعتمد على احلالة الوبائية 

حمليا، واإن االأردن يبحث ب�سكل حثيث ا�ستئناف 

تكون  اأن  يجب  عودتها  واأن  املنتظمة،  الرحات 

ب��  اإي��اه��ا  وا�سفا  كافة  امل�ستويات  على  مدرو�سة 

تكون حم�سوبة«. اأن  يجب  التي  “املخاطرة 
امل���ب���داأ ه���و االن��ف��ت��اح  اأن  وا����س���ار م�����س��ت��و اىل 

الطريان مع دول معينة  اإىل  املتدرجة  والعودة 

م��واءم��ة  ت�سمن  واأع�����داد حم���ددة  وب��ت��ع��ل��ي��م��ات 

امل��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��ح��ي��ة م���ع االن���ف���ت���اح امل��ع��ق��ول 

واملتدرج.

االنباط- عمان 

ام�س   احلكومية،  العطاءات  دائرة  اأعلنت 

اإن�������س���اء تنفيذ  ال���ث���اث���اء، ع���ن ط���رح ع��ط��اء 

م�سروع تلفريك عجلون يف منطقة ال�سوان 

التنموية.

وذك�����رت ال����دائ����رة يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي، ان 

ت��ل��ف��ري��ك عجلون  ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ع��ط��اء مت��ث��ل يف 

يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��وان ال��ت��ن��م��وي��ة امل��ك��ون من 

مباين  تنفيذ  يف  االوىل  تتمثل  ح��زم��ت��ن، 

حمطتي التلفريك واالبراج احلاملة له من 

خال ان�ساء مبان معدنية.

املباين  تنفيذ  الثانية  احلزمة  وتت�سمن 

العام  املوقع  واأعمال  واخلدماتية  التجارية 

الت�سطيبات  واأعمال  �ساملة  حتتية  بنية  من 

املباين بح�سب ما هو وارد يف وثائق  جلميع 

العطاء.

ودع������ت ال�����دائ�����رة امل���ق���اول���ن ال���راغ���ب���ن 

ب���ه���ذا ال���ع���ط���اء اىل م��راج��ع��ت��ه��ا  ب��امل�����س��ارك��ة 

اع���ت���ب���ارا م���ن ي����وم غ���د االرب����ع����اء، وم��ت��اب��ع��ة 

www.gtd.gov. االإلكرتوين  موقعها 

وثائق  لبيع  م��وع��د  اآخ��ر  اأن  مو�سحة   ،.jo
االثنن  ي��وم  م�ساء  الثالثة  ال�ساعة  ال�سراء 

31 اآب.
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االعالين
07

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200032933(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  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 مو�سى علي عبود

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة كمال اجلقة و�سركاه

بتاريخ   )21131( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1989/1/8

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/8/25 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/8/25

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 صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) ثاني (

 )22( رقم  ال�سركات  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�ض 

)19000( دينار اردين 

تخفي�ض  على  خطيا  العرتا�ض  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

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة ح�سن امل�سامله و�سركاه 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )113504( 

2016/3/20  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات  بتاريخ 

التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ح�سن امل�سامله و�سركاه

اإىل �سركة : ابراهيم مقبل و�سريكه

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  ا�سكي �سهري التجارية  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 49847 ( بتاريخ 

)2017/12/12 (

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 : حممد �سامي حممد ال�سعيد

 – عربيات  غازي  – �سارع  العلي  – تالع  عمان   : امل�سفي  عنوان 

عمارة اله�ساب – الطابق الثاين

�ض.ب ) 963313 ( الرمز الربيدي ) 11196 ( 

فاك�ض ) 5544504 ( تلفون)   5544505 (

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

الكيال  ذياب  حممد  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

ب�سيطة حتت  تو�سية  �سركات  �سجل  وامل�سجلة يف  و�سركاه  

بطلب  تقدمت    2019/11/20 بتاريخ   )20445( الرقم 

لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حممد ذياب الكيال و�سركاه

اإىل �سركة : عمر الك�سا�سبه و�سريكته

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200077936(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  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

نا�سر مو�سى ابو ار�سيد

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة نا�سر مو�سى ح�سني ابو ار�سيد واخوانه

بتاريخ   )48689( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1998/2/16

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 2020/8/25

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

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  �سالح   وعلي  عبداهلل  �سركة  بان  والتجارة 

  2002/1/15 بتاريخ   )62061( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عبداهلل وعلي �سالح

اإىل �سركة : عبداهلل عثمان �سالح و�سريكه

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 مراقب عام الشركات

ال�سركات  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

�سلمى  ر�ساد  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

وجهاد زامل  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)116637 ( بتاريخ 2017/5/7 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 : )200013314(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  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

فرا�ض �سقر فار�ض خرفان

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة خالد وليد جا�سم و�سريكه

بتاريخ   )84527( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2007/2/15

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 2020/8/25

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 صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادًا لأحكام املادة ) 215 ( من قانون ال�سركات رقم 

وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  م��راق��ب  يعلن   1997 ل�سنة   )  22  (

ال�سناعة والتجارة باأن �سركة حممد �ساهني وا�سرف ال�سعيدي 

 )  90770  ( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

من  �سفتها  لتحويل  بطلب  تقدمت  قد   2008/5/20 بتاريخ 

�سركة ت�سامن اىل �سركة تو�سية ب�سيطة .

يرجى ممن له اعرتا�ض على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة 

دائرة مراقبة ال�سركات  يف وزارة ال�سناعه و التجارة

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  •لال�ستف�سار 
الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة رائد 

الطبا�سات و�سريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )104488( بتاريخ 2012/5/28  تقدمت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

الطبا�سات  رائ��د   : �سركة  م��ن  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكه

اإىل �سركة : رائد الطبا�سات و�سريكته

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200057844(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة كا�سب العف�ض و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2000/6/25 حتت الرقم )56496( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/6/2 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ا�سيه فريد حممد عود  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – ال��ن��دمي  م�ست�سفى  م��ادب��ا  امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0789516433

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�سركات  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

المام  ط��ارق  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)120878 ( بتاريخ 2020/7/7 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 : )200137875(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة فادي ر�سالن عابد و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )108453( بتاريخ 2013/12/4 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2019/12/26 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  فادي ر�سالن احمد عابد  م�سفيا 

لل�سركة .

ت:   – احلجر  وادي   – ال��زرق��اء   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب��اأن  علما 

0786400651

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
الرقم الوطني للمنشأة : )200176309(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   املعايعه  يو�سف  حامت  �سركة  باأن  

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )120599( بتاريخ 2020/2/12 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/2/19 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  علي يو�سف �سامل املعايعه  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي– ت: 0777651250

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
الرقم الوطني للمنشأة : )200142424(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  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

عا�سم احمد �سعيد عرفات

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حممود ح�سني وعا�سم عرفات

بتاريخ   )109962( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2014/7/7

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/8/25 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/8/25

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

إشعار بالعودة إىل العمل   
   املوظف :  كايد موسى علي العودات 

الرقم وطني :  979105343      نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث 

العودة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا  متتالية دون عذر  اأيام  من ع�سرة 

اإىل عملك خالل ثالثة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإح�سار 

ما يربز غيابك وال فاإنك �سوف تعترب فاقد لوظيفتك وحقوقك 

ا�ستنادًا لأحكام املادة ) 28( الفقرة )ه�(

من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.         

املنذز : شركة خريات الشمال للدواجن واالعالف.

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى

رقم ) 9 / 60 ( تاريخ 2020/6/15
 ( رقم  بقرارها  قررت  قد  املفرق  لبلدية  والبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  ان  للعموم  يعلن 

 19 2020/6/15 ، واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة املفرق رقم )  60/9 ( بتاريخ 

( تاريخ 2020/2/23 م .

امامي  ارتداد  ا�ستعمال من �سكن ) ج ( اىل جتاري طويل  املوافقة على تغيري �سفة  واملت�سمن 

1112،1113،1114،992،993،994،995،996،99 الرق���ام)  ذوات  القطع  �سمن  (م   4  (

 ( الرق��ام  ذوات  القطع  من  واج��زاء   )7،998،999،429،430،431،432،433،434،435

م�سجد  (اىل  ج   ( �سكن  من  ا�ستعمال  �سفة  وتغيري   )  39،41،102،168،169،171،749،1051

�سمن جزء من القطعة رقم ) 41 ( وتغيري �سفة ا�ستعمال من �سكن ) ج (  اىل حمطة حمروقات 

�سمن القطعة رقم ) 828 ( وذلك �سمن احلو�ض رقم ) 12 ( البا�سا ، مع فر�ض عوائد تنظيم 

مبقدار ) 6 ( �ستة دنانري للمرت املربع للم�ساحة املنظمة ) جتاري طويل وحمطة حمروقات ( 

�سمن منطقة املفرق ، وكما هو مبني باملخطط املرفق واملعد لهذه الغاية .

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�ض ملدة �سهر باجلريدة 

اللجنة  مكاتب  يف  القرار  على  الطالع  العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  و�سحيفتني  الر�سمية 

املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب العرتا�ض خالل 

املدة القانونية لالعرتا�ض .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي

اعــــــــــالن 
صادر عن بلدية املفرق الكبـــرى

للمرة االوىل
املقربة  م�سجد  �سور  ان�ساء  عطاء  ط��رح  عن  الكربى  املفرق  بلدية  تعلن 

ال�سادة  فعلى  امل�سيحية  الطوائف  مقربة  و�سيانة  اجلديدة  ال�سالمية 

املقاولني الراغبني بدخول العطاء تقدمي ا�سعارهم بالظرف املختوم .

ولال�ستف�سار مراجعة مديرية العطاءات على هاتف رقم

قبل  من  املعدة  واملوا�سفات  ال�سروط  وح�سب  وذلك   )  0797702710  (  

بلدية املفرق الكربى .

اخر يوم ليداع وفتح العطاء يوم الربعاء املوافق 2020/9/16 ويو�سع يف 

�سندوق العطاءات يف مبنى البلدية ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحًا .

تقدمي كفالة بنكية م�سدق بقيمة ) 2500 ( دينار من قيمة العطاء �سارية 

املفعول 90 يوم من تاريخ دخول العطاء ) كفالة دخول عطاء ( .

ان يكون فئة ت�سنيف املقاول رابعة او خام�سة ابنية  .

ثمن ن�سخة العطاء ) 75 ( دينار غري م�سرتدة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

رئيس بلدية املفرق الكربى
عامر نايل الدغمي

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظف

صهيب حسن خليل ابو جوده
العمل ملدة تزيد  لتغيبك عن  نظرا 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

و مراكز  ال�سناد  امل�سانده خلدمات 

الت�سال بدون �سبب م�سروع اوعذر 

تنذرك  ال�سركة  ف��ان  ل��ذا  ر�سمي 

بالعودة اىل عملك فورا و ال �سيتم 

انهاء خدماتك لديها �سندا لحكام 

رقم  العمل  قانون  من  28/ه�  املادة 

8 ل�سنة 1996

الشركة املساندة 

لخدمات االسناد

ومراكز االتصال

الربعاء   26/ 8 / 2020

مديرية املشرتيات الدفاعية
اعالن طرح عطاء

  شراء ) راس سحب ) 36 – 40 ( طن عدد ) 15 (  (
تعلن مديرية امل�سرتيات الدفاعية يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية – اجلي�ض العربي / جلنة العطاءات املركزية عن 

15 (  ( فعلى املتعهدين الراغبني  – 40 ( طن عدد )   36 3 / 53 / 24 / 2020 �سراء ) را�ض �سحب )  طرح العطاء رقم م �ض ع 

بال�سرتاك بهذا العطاء مراجعة امني �سر جلنة العطاءات املركزية ل�سراء ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 250 (  مئتني 

وخم�سون دينار غري م�سرتدة م�سطحبني معهم رخ�سة املهن وال�سجل التجاري و ) الرقم الوطني للمن�ساأة ( �ساريتي املفعول و�سورة 

عنهما وكتاب تفوي�ض من ال�سركة ملندوبها .

يتم بيع دعوات العطاء يوميا من ال�ساعة ) 0900 ( التا�سعة �سباحا وي�ستمر بيع دعوة العطاء لغاية ) 1300 ( الواحدة ظهرا حتى 

يوم الثنني املوافق 2020/9/21 ) با�ستثناء يومي الحد واخلمي�ض من كل ا�سبوع وايام العطل الر�سمية ( .

تعاد املناق�سات بوا�سطة الظرف املختوم قبل ال�ساعة ) 1300 ( الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2020/9/22 ومرفق بها 

تاأمني مايل م�سدق بقيمة ل تقل عن ) 5 % ( من القيمة الجمالية املعرو�سة ) ح�سب اعلى �سعر معرو�ض ( وكل مناق�سة غري مرفق 

بها التاأمني املايل او قيمة التاأمني املايل اقل من املطلوب تهمل ول ينظر بها وكل مناق�سة ترد متاأخرة عن موعد الغالق اعاله 

ترف�ض ولن يتم ا�ستالمها .

عنوان جلنة العطاءات املركزية :

تلفون ) 5000184 ( ، ) 5000800  ، فرعي 57532/57531 (

فاك�ض ) 5000146 (

موقعنا على النرتنت : www.jafdop.mil.jo ) لالطالع على املوا�سفات الفنية املطلوبة ( .

مديرية املشرتيات الدفاعية
اعالن طرح عطاء

  شراء ) الية شحن ) 10 – 15 ( طن عدد ) 10 (  (
تعلن مديرية امل�سرتيات الدفاعية يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة الردنية – اجلي�ض العربي / جلنة العطاءات املركزية عن 

الراغبني  املتعهدين  فعلى    )  10  ( عدد  طن   )  15 –  10  ( �سحن  الية   ( �سراء   2020  /  25  /  55  /  3 ع  �ض  م  رقم  العطاء  طرح 

بال�سرتاك بهذا العطاء مراجعة امني �سر جلنة العطاءات املركزية ل�سراء ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 250 (  مئتني 

وخم�سون دينار غري م�سرتدة م�سطحبني معهم رخ�سة املهن وال�سجل التجاري و ) الرقم الوطني للمن�ساأة ( �ساريتي املفعول و�سورة 

عنهما وكتاب تفوي�ض من ال�سركة ملندوبها .

يتم بيع دعوات العطاء يوميا من ال�ساعة ) 0900 ( التا�سعة �سباحا وي�ستمر بيع دعوة العطاء لغاية ) 1300 ( الواحدة ظهرا حتى 

يوم الثنني املوافق 2020/9/21 ) با�ستثناء يومي الحد واخلمي�ض من كل ا�سبوع وايام العطل الر�سمية ( .

تعاد املناق�سات بوا�سطة الظرف املختوم قبل ال�ساعة ) 1300 ( الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2020/9/22 ومرفق بها 

تاأمني مايل م�سدق بقيمة ل تقل عن ) 5 % ( من القيمة الجمالية املعرو�سة ) ح�سب اعلى �سعر معرو�ض ( وكل مناق�سة غري مرفق 

بها التاأمني املايل او قيمة التاأمني املايل اقل من املطلوب تهمل ول ينظر بها وكل مناق�سة ترد متاأخرة عن موعد الغالق اعاله 

ترف�ض ولن يتم ا�ستالمها .

عنوان جلنة العطاءات املركزية :

تلفون ) 5000184 ( ، ) 5000800  ، فرعي 57532/57531 (

فاك�ض ) 5000146 (

موقعنا على النرتنت : www.jafdop.mil.jo ) لالطالع على املوا�سفات الفنية املطلوبة ( .

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم ) 2020/23 ( الخاص بتقديم خدمات نظافة 
دور العبادة يف منطقة العقبة االقتصادية الخاصة – للمرة الثانية

تدعو �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة ال�سركات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة الراغبة يف ال�سرتاك يف هذه الدعوة مراجعة ق�سم اللوازم 

وال�سغال يف ال�سلطة م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول وال�سجل التجاري ل�ستالم وثائق العطاء اعاله وفقًا ملا يلي :

رقم وا�سم العطاء : العطاء لوازم رقم ) 23 /2020 ( اخلا�ض بتقدمي خدمات نظافة دور العبادة يف منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة ح�سب 

ال�سروط املرجعية الواردة يف وثائق العطاء .

ثمن ن�سخة العطاء : ) 25 ( خم�سة وع�سرون دينار غري م�سرتدة .

متنح ال�سركات امل�ساركة يف دعوة العطاء للمرة الوىل ن�سخة جمانية .

كفالة الدخول : كفالة بنكية او �سيك م�سدق بقيمة ) 3500 ( ثالثة الف وخم�سمائة دينار من ال�سركة او املوؤ�س�سة ح�سب ال�سجل التجاري ل�سالح 

ال�سلطة ويجب ان يكون با�سم املناق�ض املتقدم للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

يوم  بعد ظهر  الثانية ع�سرة من  ال�ساعة  اق�ساه  ال�سلطة مبوعد  اللوازم وال�سغال يف مبنى  الكائن يف ق�سم  العطاءات  العرو�ض يف �سندوق  تودع 

الثنني  املوافق 2020/9/7 .

. www.aqabazone.com لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا اللكرتوين

.  tender@aseza.jo لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد اللكرتوين

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني
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الدولة  تنظيم  تنفيذ  خطر  اأّن  ام�س  اأمم��ي  م�س�ؤول  اأعلن 

النزاع  مناطق  خ��ارج  هجمات  “داع�س” االرهابي  االإ�سالمية 

ذل��ك ه�  �سبب  ي��ك���ن  اأن  م��رّج��ح��اً  ال��ع��ام،  ت�ساءل منذ مطلع 

القي�د املفرو�سة على التنّقالت يف هذه الدول ب�سبب جائحة 

ك�فيد-19، لكّنه حّذر من اأّن ا�سرتاتيجية التنظيم مل تتغّي 

على ما يبدو.

وقال م�ساعد االأمني العام لالأمم املّتحدة ل�س�ؤون مكافحة 

االإره���اب ف��الدمي��ي ف���رون��ك���ف اأم���ام جمل�س االأم���ن ال��دويل 

“يف مناطق النزاع، ازداد التهديد كما يّت�سح من اإعادة جتميع 
اأن�سطته يف العراق  وزيادة  االإ�سالمية” قّ�ته  الدولة  “تنظيم 
و�س�ريا”. واأ�ساف اأّنه “خارج مناطق النزاع، يبدو اأّن التهديد 

انخف�س على املدى الق�سي. يبدو اأّن التدابي املّتخذة للحّد 

من تف�ّسي ك�فيد-19، مثل اإجراءات احلجر والقي�د املفرو�سة 

على احلركة، قّللت من خماطر الهجمات االإرهابية يف العديد 

من البلدان”.

لكّن امل�س�ؤول االأممي حّذر من اأّنه “لي�س هناك من م�ؤ�ّسر 

وا�سح على حدوث تغيي يف االجتاه اال�سرتاتيجي للتنظيم يف 

ظّل زعيمه اجلديد”.

ق��ت��ل يف نهاية  ال��ب��غ��دادي  ب��ك��ر  “داع�س” اأب����  وك���ان زع��ي��م 

مبحافظة  اأمريكية  ع�سكرية  عملية  يف   2019 االأول  ت�سرين 

اأعلن  ذات���ه،  ال�سهر  نهاية  ويف  ���س���ري��ا.  غ��رب  �سمال  يف  اإدل���ب 

التنظيم تعيني اأمي حممد �سعيد عبد الرحمن امل�ىل، امللّقب 

باأبي اإبراهيم الها�سمي القر�سي، خلفاً للبغدادي.

ال�سرق  يف  م�قعه  ع��ّزز  التنظيم  ف��اإّن  ف�رونك�ف  وبح�سب 

زال���ا  م��ا  اآالف مقاتل   10 م��ن  اأك��ر  اأّن  اإىل  االأو���س��ط، م�سياً 

و�س�ريا  ال��ع��راق  ب��ني  متنّقلني  التنظيم  راي��ة  حت��ت  ين�سط�ن 

�سمن خاليا �سغية.

ويف غرب اأفريقيا قّدر امل�س�ؤول االأممي عدد “اجلهاديني” 

امل�الني للتنظيم بح�اىل 3500 مقاتل، م�سياً اإىل اأّن التنظيم 

ب��ن��اء ع��الق��ات وط��ي��دة م��ع جماعات  ي���ا���س��ل يف ه��ذه املنطقة 

،اإّنه اإذا كان  اأما يف ليبيا فقال ف�رونك�ف  “جهادية” حملية. 
ال  التنظيم  اأّن  اإال  مئات،  بب�سع  “داع�س” يقّدر  مقاتلي  عدد 

يزال يحتفظ بالقدرة على تهديد املنطقة باأ�سرها.

اأّن التنظيم ال يزال قادراً  اأفغان�ستان، حّذر من  ومبا خ�ّس 

ّرغم  البلد،  ع��ّدة من هذا  اأنحاء  �سّن هجمات �سخمة يف  على 

خ�سارته ال�سيطرة على ق�سم من االأرا�سي التي كانت خا�سعة 

ل�سيطرته وتعّر�س بع�س قادته لالعتقال.

االنباط - وكاالت

الك�رة  اللبنانية ق�ساء  كانت بلدة كفت�ن 

م�سرًحا حلادثة اأودت بحياة ثالثة من البلدة 

بعد اأن ا�ستبه ال�سبان التابعني لبلدية البلدة 

فاعرت�س�ها  تتجّ�ل  ل���ح��ات  ب���دون  ب�سيارة 

حماولني معرفة ه�ّية من بداخلها.

اأطلق�ا  ال�سيارة  داخ���ل  امل�سلحني  اأن  بيد 

النار على ال�سبان وفّروا جلهة جم�لة تاركني 

قنابل  اكت�ساف  مت  ال��ت��ي  امل��ك��ان  يف  �سّيارتهم 

وذخائر واأ�سالك كهربائية بداخلها.

واملعل�مات  املعطيات  ح�سب  احلادثة  ُلغز 

االول��ي��ة ك�سف عن خلّية اإره��اب��ّي��ة ج��اءت اإىل 

اأنها  اإال  املنطقة لتنفيذ عملّية خُمّطط لها، 

ف�سلت العرتا�س ال�سّيارة من �سرطة البلدّية.

ويف �س�ء التحقيقات التي اأجرتها االأجهزة 

االأمنّية اللبنانّية مت اإلقاء القب�س على اأحد 

لبنان،  ���س��م��ال  ال���ب���داوي  يف  اخل��ل��ّي��ة  عنا�سر 

اخللّية  ا�ستقلتها  التي  ال�سيارة  اأّن  وك�سفت 

االإرهابية كانت حتظى مُب�اكبة من �سيارتني 

اإحداهما اأّمنت الفرار للعنا�سر االإرهابّية بعد 

قتلهم حرا�س البلدية.

الب�سمات  اأّن  اإىل  التحقيقات  واأ����س���ارت 

بع�سها  اأّن  بّينت  اجلناة  �سيارة  عن  املرف�عة 

عائد ل�سخ�سني اأوقفا �سابقاً يف ق�سايا اإرهاب: 

ال��ب��ّداوي ولبناين مقيم يف  ���س���رٌي مقيم يف 

بلدة دنب�-عكار.

العن�سر  اإّن  التحقيق  ت�سريبات  وت��ق���ل 

ال����ذي مت ال���ق���اء ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه ي��ن��ت��م��ي اإىل 

اأحكام  �سدر  اأن  و�سبق  االره��اب��ي،  “داع�س” 
اخللّية،  يف  االآخرين  وكذلك  بحّقه  ق�سائية 

اإن العنا�سر االإرهابية ذات ت�ّجه  ولكن رغم 

كانت  هل  املطروح  ال�س�ؤال  اأّن  “داع�سي” اإال 

ل�سالح  اإره���اب���ّي���ة  لعملّية  ُت��خ��ّط��ط  اخل��ل��ي��ة 

ا�ستخدامهم  مت  العنا�سر  اأّن  اأم  “داع�س”، 
اأو  اأخ��رى  اإره��اب��ي ل�سالح جهة  لتنفيذ عمل 

جهاز ا�ستخبارات اأجنبي.

ال��اّلف��ت وح�����س��ب م��ا ُن�����س��ر يف ب���يوت من 

اأم��ن��ي��ة و�سعت  ن��ق��اًل ع��ن م�����س��ادر  معل�مات 

اأن تك�ن اخللّية جاءت  اأحد اأهم االحتماالت 

الغتيال النائب الكتائبي ندمي ب�سي اجلمّيل 

الذي كان م�ج�داً يف زيارة اإىل بلدة كفرحاتا 

امل����ج����اورة، وه���ن���ا ي����رز ت�������س���اوؤل ح�����ل �سبب 

ا�ستهداف اجلميل حتديًدا اإن مت ترجيح هذا 

االحتمال واأّكدته التحقيقات.

وت����رى م�����س��ادر ل��ب��ن��ان��ي��ة، ان���ه ال ���س��ك اأن 

املاُلحظ يف االآونة االأخية اأن ندمي اجلميل 

واّتهمه  اهلل  حل��زب  انتقاده  لهجة  من  �سّعد 

بيوت  مرفاأ  انفجار  ح��ادث  عن  بامل�س�ؤولّية 

�سمن حملة اأطلقها الكتائبّي�ن وحزب الق�ات 

مي�سيل  والرئي�س  اهلل  ح��زب  على  اللبنانية 

ع�ن.

اخللّية  اأر�سلت  التي  اجلهة  ف��ان  وبالّتايل 

الداع�سي” الغتيال  “الت�ّجه  االإرهابية ذات 

اإال اإىل ه��دف واح��د،  اجلمّيل مل تكن ت�سعى 

�سي�ؤّدي  باالغتيال، ما  اّت��ه��ام ح��زب اهلل  وه��� 

اإ�سعال فتنة خطية يف لبنان من جهة،  اإىل 

احلزب  �سد  ال�سر�سة  احلملة  اأوار  وت�سعيد 

بعد اأن �سعفت يف االأيام املا�سية اإثر اكت�ساف 

بيوت،  مرفاأ  تفجي  يف  احلقيقّية  االأ�سباب 

وباالإ�سافة اإىل ف�سل ا�ستثمار حادثة االنفجار 

امل�سهد  يف  �سيا�سي  ان��ق��الب  الإح�����داث  ��ا  دول��يًّ

اللبناين.

وتعتقد امل�سادر انه من ال�ا�سح اأن العملّية 

االإره��اب��ّي��ة ل��ن ت��ك���ن املُ��ح��اول��ة االأخ����ية واإن 

ف�سلت يف ال��س�ل اإىل اأهدافها، ومن ال�ا�سح 

كذلك اأن هناك جهة تدفع لبنان نح� الفتنة 

واالقتتال االأهلي.

خطر شّن »داعش« هجمات تضاءل بسبب 
كورونا لكن استراتيجيتهم لم تتغير

»داعش« تسعى إلشعال فتنة داخلية في لبنان
االحتالل ُيماطل في تسليم جثمان خّلية »داعشية« خططت الغتيال الجمّيل إللصاق الّتهمة بحزب اهلل بعد تصريحاته ضد الحزب

الشهيد أحمد عريقات 

حتى نيل حرّيتهم.. 4 أسرى يواصلون 
معركة األمعاء الخاوية

االنباط - وكاالت

اأف��������اد م����رك����ز ع����دال����ة ب�������اأن ���س��ل��ط��ات 

االح����ت����الل ُت���اط���ل يف ت�����س��ل��ي��م ج��ث��م��ان 

ال�����س��ه��ي��د اأح���م���د ع���ري���ق���ات م���ن ال��ق��د���س 

امل����ح����ت����ل����ة، وال���������ذي ارت�����ق�����ى ب���ر����س���ا����س 

االح���ت���الل ع��ل��ى ح��اج��ز ال��ك���ن��ت��ي��ر قبل 

�سهرين. نح� 

“العليا”  املحكمة  اأن   املركز،  واأو�سح 

م�����ددت ام�������س، امل��ه��ل��ة امل��م��ن���ح��ة ل��دول��ة 

االح���ت���الل ل��ت��ق��دمي رده����ا ع��ل��ى اح��ت��ج��از 

�سالحية  دون  عريقات  ال�سهيد  جثمان 

د�ست�رية وب�سكل خمالف للقان�ن حتى 3 

التمديد  ه��ذا  اأن  واأ���س��اف  املقبل.   اأيل�ل 

اأم����ًرا  “العليا”  اأ����س���درت  اأن  ب��ع��د  ج���اء 

21 من  اح��رتازًي��ا ل��دول��ة االح��ت��الل يف ال���

ب�سرورة  مب�جبه  تق�سي  املا�سي،  ت���ز 

ت���ق���دمي ادع�������اء ي�����رر اح���ت���ج���از ج��ث��م��ان 

عريقات اأو حتريره خالل 14 ي�ًما، ومن 

ثم مت التمديد مرة اأخرى.

وجاء هذا االأمر بعد اأن قدم “عدالة” 

اجلثمان  لتحرير  العائلة  با�سم  التما�ًسا 

املا�سي.  حزيران  من   23 ال� منذ  املحتجز 

اأم��ن االحتالل  ب��اأن وزي��ر  وادع��ت النيابة 

“كابينيت”  امل�سغر  ال�����زاري  وامل��ج��ل�����س 

���س��ي�����س��دران ق�����راًرا يف م������س���ع اح��ت��ج��از 

ج��ث��ام��ني ال�����س��ه��داء م��ن��ف��ذي ال��ع��م��ل��ي��ات، 

يف  للبت  حينه  حتى  املحكمة  ومنحتهم 

االأمر، وقالت يف حال مل يطراأ اأي تغيي 

امل��ت��ب��ع��ة،  ال�����س��ي��ا���س��ة  اأو  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ع��ل��ى 

ق��رار  اإىل  االح����رتازي  االأم���ر  ف�سيتح�ل 

حمكمة ملزم بتحرير اجلثمان.  

جل�سة  يف  االح��ت��الل  نيابة  واع��رتف��ت 

اأن��ه��ا ال تلك  امل��ا���س��ي،  ال�سهر  الــــ21 م��ن 

من االأ�سباب ما يدفعها الحتجاز جثمان 

االدع����اءات  ب��ع��د  خ��ا���س،  ب�سكل  ع��ري��ق��ات 

ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا امل��ح��ام��ي��ة ���س������س��ن زه��ر 

وامل��ح��ام��ي د.ح�����س��ن ج��ب��اري��ن م��ن م��رك��ز 

ع�����دال�����ة، واأظ�����ه�����رت ب�����س��ك��ل وا�����س����ح اأن 

اإىل  ت�ستند  ال  االإ�سرائيلية”  “امل�ؤ�س�سة 
اأي اأ�سا�س قان�ين يف احتجاز جثمانه.

“تاطل  االح���ت���الل  اإن  زه���ر  وق���ال���ت 

رغم  عريقات،  ال�سهيد  جثمان  بتحرير 

قان�نية  ع��دم  املحكمة  اأم���ام  اأثبتنا  اأن��ن��ا 

ه���ذا االإج������راء، وت�����س��رب ب��ك��ل ال��ق���ان��ني 

ع��ر���س احل��ائ��ط وت��زي��د ب��ذل��ك م��ن اآالم 

لدفنه  ابنها  جثمان  تنتظر  التي  العائلة 

منذ اأكر من �سهرين«.

االنباط - وكاالت

اأ�����س����رى يف ���س��ج���ن  اأرب����ع����ة  ي����ا����س���ل 

الطعام  عن  املفت�ح  اإ�سرابهم  االحتالل 

ا العتقالهم االإداري والتع�سفي. رف�سً

اأن ماهر  ام�����س،  ن���ادي االأ���س��ي  واأف����اد 

ي�ا�سل  م��ن جنني  ع��ام��اً(  االأخ��ر���س )49 

اإ�سرابه عن الطعام منذ 30 ي�ماً؛ رف�ساً 

بلدة  م��ن  واالأخ��ر���س  االإداري.  العتقاله 

27 من  �سيلة الظهر يف جنني، اعُتقل يف ال�

االعتقال  اإىل  حت�يله  ومت  املا�سي،  ت�ز 

حمتجز  وه����  ���س��ه���ر.  الأرب���ع���ة  االإداري 

وي���ا���س��ل  “ع�فر”،  ���س��ج��ن  زن���ازي���ن  يف 

الفح��س  واإج��راء  املدعمات  اأخ��ذ  رف�س 

الطبية. وو�سعه ال�سحي اآخذ بالتده�ر، 

وبداأ يتقياأ املاء. 

بلدة  من  وه��دان  حممد  ي�ا�سل  فيما 

ي�ماً   21 اإ�سرابه منذ  اهلل  رام  رنتي�س يف 

نقله  ج���رى  ح��ي��ث  “ع�فر”،  زن��ازي��ن  يف 

معتقل  يف  ف����رتًة  اح��ُت��ج��ز  اأن  ب��ع��د  اإل���ي���ه 

“ح�ارة«. 
عاماً(   53( زه��ران  م��سى  االأ�سي  اأما 

رام اهلل،  م�����س��ع��ل يف  اأب�����  دي����ر  ب���ل���دة  م���ن 

م�����س��رب م��ن��ذ ع�����س��رة اأي����ام، وك��ان��ت ق���ات 

7 ت����ز امل��ا���س��ي،  االح���ت���الل اع��ت��ق��ل��ت��ه يف 

ل�ستة  االإداري  لالعتقال  حت�يله  وجرى 

����س���ه����ر، وه����� اأ����س���ي ���س��اب��ق ق�����س��ى نح� 

وه�  االحتالل  �سج�ن  يف  �سن�ات  خم�س 

حمتجز يف زنازين “ع�فر«. 

وي�ا�سل كذلك عبد الرحمن �سعيبات 

)30 ع���ام���اً( م���ن ب��ي��ت ���س��اح���ر اإ���س��راب��ه 

زنازين  يف  ال��ت���ايل،  على  ال�ساد�س  للي�م 

واعتقلته  ال�سحراوي«.  “النقب  �سجن 

ق����ات االح��ت��الل يف 5 ح��زي��ران امل��ا���س��ي، 

وجرى حت�يله لالعتقال االإداري الأربعة 

اأربع  �سابق ق�سى  اأ�سي  باأنه  �سه�ر، علماً 

�سن�ات يف �سج�ن االحتالل.

االنباط - وكاالت

�سه�ر  م��ن  “اآب” ك��غ��يه  ع���اد  م��ا   

عائلة  االأيام، على  فيه  ال�سنة، ت�سي 

االأ�سي عبد النا�سر عي�سى، بل حت�ل 

وال�س�ق  االأمل  م��ن  م�ستمرة،  ل��ذاك��رة 

واحلرمان.

دخ����ل ع��ب��د ال��ن��ا���س��ر ع��ي�����س��ى، قبل 

26 على الت�ايل يف �سج�ن  ايام، عامه 

االح������ت������الل، ل���ي���ن�������س���م ل���ق���ائ���م���ة م��ن 

االأ���س��رى ال��ذي��ن ق�����س���ا اأك���ر م��ن 25 

عاماً يف االعتقال.

ال��ن��ا���س��ر،  ت��ع��ر���س ع��ب��د   1988 ع���ام 

لالعتقال للمرة االأوىل، بعد م�ساركته 

التي  االأوىل  االن��ت��ف��ا���س��ة  ف��ع��ال��ي��ات  يف 

االح��ت��الل،  �سد  �سعبية،  ث����رة  �سكلت 

تق�ل �سقيقته، وعقب اعتقاله حكمت 

ع���ل���ي���ه امل���ح���ك���م���ة ب���ال�������س���ج���ن ل��ع��ام��ني 

ون���������س����ف، وه�������دم االح�����ت�����الل م���ن���زل 

عائلته.

مل تكن هذه بداية عبد النا�سر يف 

خط املقاومة، فخالل طف�لته تعر�س 

االحتالل،  قبل  من  لالعتقال  وال��ده 

ل�سن�ات، واأ�سدرت �سلطات االحتالل، 

اأمراً بهدم منزل العائلة، لكنها جمدته 

يف  ت�سكن  ك��ان��ت  ال��ع��ائ��ل��ة  الأن  الح���ق���اً، 

على  اأجرتهم  لذلك  لالإيجار،  منزل 

يف  لل�سكن،  العائلة  وت�جهت  اإغ��الق��ه 

خم��ي��م ب��الط��ة مب��دي��ن��ة ن��اب��ل�����س، كما 

تروي �سقيقة عبد النا�سر.

تعر�س  اعتقاله،  م��ن  �سن�ات  قبل 

من  بر�سا�سة  الإ���س��اب��ة  النا�سر  عبد 

االح��ت��الل، خ��الل م�ساركته يف  ج��ن���د 

�سرا  جمزرة  ل�سهداء  غ�سباً  م�سية 

و�ساتيال، يف لبنان.

اعتقلت   ،1995 اأغ�����س��ط  “اآب-  يف 

ق����ات االح��ت��الل عبد ال��ن��ا���س��ر، وك��ان 

ه�����ذا االع���ت���ق���ال ف���احت���ة ل���رح���ل���ة م��ن 

وامل�����ؤب����دات. تعر�س  وال���ع���زل  ال���ع���ذاب 

ل���ت���ع���ذي���ب ق�����ا������ٍس، م����ن ق���ب���ل ���س��ب��اط 

خم��اب��رات االح��ت��الل، ال��ذي��ن ح��اول���ا 

احل�������س����ل م��ن��ه ع��ل��ى م��ع��ل���م��ة ح���ل 

ع��م��ل��ي��ة ك���ان اأح����د اال���س��ت�����س��ه��ادي��ني يف 

حتت  �سمد  لكنه  لتنفيذها،  طريقه 

ال�سرب والهز العنيف، حتى تاأكد من 

اأن العملية مت تنفيذها.

���س��ج���ن  اإدارة  ���س��ق��ي��ق��ت��ه:  ت���ق����ل 

االح���ت���الل ف��ر���س��ت ع��ق���ب��ات ك��ث��ية، 

فقد  اعتقاله،  منذ  النا�سر،  عبد  على 

ال��زن��ازي��ن  يف  ل�سن�ات  للعزل  تعر�س 

االن��ف��رادي��ة، اإح��داه��ا بعد ه��روب عدد 

م��ن االأ����س���رى ع��ق��ب ح��ف��ره��م ن��ف��ق��اً يف 

يك�سفهم  اأن  ق��ب��ل  ع�����س��ق��الن،  ���س��ج��ن 

االحتالل ويعزلهم يف الزنازين. حكم 

بال�سجن  النا�سر  عبد  على  االحتالل 

امل�����ؤب����د ع�����دة م�������رات، ورغ������م ق�����س��اوة 

ظ��روف االع��ت��ق��ال، تكن م��ن حتقيق 

خمتلفة.  واأك��ادمي��ي��ة  علمية  اإجن���ازات 

ح�����س��ل  اأن�������ه  اإىل  ���س��ق��ي��ق��ت��ه  وت�������س���ي 

“بكال�ري��س”و”ماج�ستي”  ع��ل��ى 

يف ال���ع���ل����م ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال���درا����س���ات 

االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة، م����ن ع����دة ج���ام���ع���ات، 

ك��م��ا اأ����س���در ع����دة م���ق���االت واأب���ح���اث. 

“�سغ�ف”  باأنه  النا�سر  عبد  وت�سف 

للتعليم  فر�سة  ي��رتك  ال  و”طم�ح”، 

بالتعلم  ي��ك��ت��ف��ي  وال  وي�����س��ت��غ��ل��ه��ا،  اإال 

االأ���س��رى  لتعليم  ي�سعى  ب��ل  ال���ذات���ي، 

وتقدمي املعرفة التي ميلكها لهم.

وح�����ل م��ع��ان��اة ال��ع��ائ��ل��ة امل�����س��ت��م��رة 

اأملنا  ال�سن�ات، تق�ل: كل  ط�ال هذه 

ال�سج�ن  النا�سر، من  يتحرر عبد  اأن 

و�سعبنا  بكفي”،  “باخت�سار  ق��ري��ب��اً، 

وم���ؤ���س�����س��ات��ه وامل���ق���اوم���ة، ل��ن ي��ع��دم���ا 

ال������س��ي��ل��ة ل��ت��ح��ري��ر االأ����س���رى، واإن��ه��اء 

املعاناة التي نعي�سها.
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  واشنطن تقايض.. شطب الخرطوم من الئحة 
»اإلرهاب« مقابل عالقات طبيعية مع »تل ابيب«

 أول رحلة رسمية مباشرة من »إسرائيل« إلى 
السودان ونتنياهو اجتمع مع البرهان بأوغندا

االنباط - عمان - وكاالت 

واحد  هو  ال�سودان  ان  �سرا  يعد  مل 

م����ن ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة واال����س���ام���ي���ة 

وامريكيا  ا�سرائيليا  هدفا  باتت  التي 

االح��ت��ال،  م��ع  ال��ق��ادم  لـ”التطبيع” 

وال���ذي ك��ان م��ن اب���رز امل��وا���س��ي��ع التي 

مع  االمريكية  اخلارجية  وزير  بحثها 

زيارته  خ��ال  ال�سودانيني  امل�سوؤولني 

اخلرطوم. للعا�سمة 

امل��ع��ل��ن م���ن ال��ع��ا���س��م��ة ال�����س��ودان��ي��ة 

ال��������وزراء ع��ب��داهلل  ي���ق���ول، ان رئ��ي�����س 

ح���م���دوك اأو����س���ح ل��ل��وزي��ر االم��ري��ك��ي، 

ي���ق���وده���ا  االن���ت���ق���ال���ي���ة  امل����رح����ل����ة  اأن 

حت��ال��ف ب���اأج���ن���دة حم����ددة ال���س��ت��ك��م��ال 

احل��ك��وم��ة  والمت��ل��ك  االن��ت��ق��ال  عملية 

مع  التطبيع  ب�ساأن  للتقرير  تفوي�سا 

“اإ�سرائيل”.

ال���ث���ق���اف���ة  وزارة  ب����ي����ان  يف  وج��������اء 

االأمريكي  الطلب  “وحول  واالإع���ام، 

اأو�سح  اإ�سرائيل  مع  العاقات  بتطبيع 

اأن  االأم��ري��ك��ي  ل��ل��وزي��ر  ال����وزراء  رئي�س 

املرحلة االنتقالية يف ال�سودان يقودها 

حت����ال����ف ع���ري�������س ب����اج����ن����دة حم�����ددة 

وحتقيق  االن��ت��ق��ال  عملية  ال�ستكمال 

ال�����س��ام واال����س���ت���ق���رار و����س���وال ل��ق��ي��ام 

احلكومة  وال مت��ل��ك  ح���رة،  ان��ت��خ��اب��ات 

املهام  هذه  يتعدى  تفوي�سا  االنتقالية 

واأن ه��ذا  ال��ت��ط��ب��ي��ع،  ب�����س��اأن  ل��ل��ت��ق��ري��ر 

االأم����ر ي��ت��م ال��ت��ق��ري��ر ف��ي��ه ب��ع��د اإك��م��ال 

اأجهزة احلكم االنتقايل«.

االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارة  ح��م��دوك  ودع���ا 

ا�سم  رفع  الف�سل بني عملية  ل�سرورة 

ال�����س��ودان م��ن ق��ائ��م��ة ال���دول ال��راع��ي��ة 

ل����اإره����اب وم�������س���األ���ة ال��ت��ط��ب��ي��ع. ك��م��ا 

ناق�س  ح��م��دوك  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  ل��ف��ت 

م���ع ب��وم��ب��ي��و، االأو�����س����اع يف ال�����س��ودان 

والعاقات  االنتقالية  العملية  وم�سار 

ال�سودان  ا�سم  رفع  وم�ساعي  الثنائية 

من قائمة الدول الراعية لاإرهاب.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأك����د وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارة  دع����م  االأم���ري���ك���ي 

لعملية  ودعمهم  االنتقالية  للعملية 

ال���������س����ام وج�����ه�����ود حت���ق���ي���ق االأم�������ن 

املناطق  وبقية  دارف��ور  يف  واال�ستقرار 

بالنزاع. املتاأثرة 

ال��وزي��ر م��اي��ك بومبيو  وك���ان غ���ادر 

غادر “اإ�سرائيل” �سباح ام�س متوجها 

ر�سمية  رح��ل��ة  اأول  يف  ال�������س���ودان  اإىل 

م��ب��ا���س��رة ب���ني ت���ل اأب���ي���ب واخل���رط���وم، 

لكوننا  “�سعداء  ق���ال:  ل��ه  تعليق  ويف 

بني  مبا�سرة  ر�سمية  رح��ل��ة  اأول  على 

وال�سودان”. اإ�سرائيل 

اإىل عقد  االح���ت���ال  دول���ة  وت�����س��ع��ى 

ات���ف���اق م���ع ال���������س����ودان، ع���ر ���س��غ��وط 

ي�سعى  الذي  بومبيو  يقودها  اأمريكّية 

ال�سودان من قائمة  ا�سم  ملقاي�سة رفع 

الدول الراعية لاإرهاب مقابل اقامة 

عاقات طبيعية مع االحتال.

 ”WALLA“ م����وق����ع  وذك��������ر 

ناق�س  بومبيو  اأّن  العرّي،  االإخباري- 

االإقليمي  االأم���ن  ق�سايا  نتنياهو  م��ع 

عاقات  واإقامة  اإيران،  بنفوذ  املتعلقة 

املنطقة،  اإ�سرائيلية وتعميقها يف 

يف ال�����س��ي��اق ع��ي��ن��ه، ق���ال���ت م�����س��ادر 

ا�����س����رائ����ي����ل����ي����ة م���ط���ل���ع���ة ل�����س��ح��ي��ف��ة 

ال�سودان  مع  االتفاق  اإّن  “معاريف” 
ه���و ال���ه���دف ال�����س��ي��ا���س��ي ال���ت���ايل )ب��ع��د 

عليه  ونعمل  االإم�����ارات(،  م��ع  االت��ف��اق 

ب��ق��وة، يف ح��ني مل ت�����س��ر امل�����س��ادر اإىل 

بالتاأكيد  واكتفت  ذل��ك،  تنفيذ  موعد 

على اأّن االأمر يتعلق بهدف مهم،.

تاميز”  “اإينتلي  م����وق����ع  اأّم����������ا 

اإّن ك��ل امل��وؤ���س��رات  االإ���س��رائ��ي��ل��ّي، ف��ق��ال 

ت��دع��م اإم��ك��ان��ي��ة االإع������ان ع���ن ات��ف��اق 

ت��ط��ب��ي��ع م���ع ال���������س����ودان، م�������س���ًرا اإىل 

ال�سودانيني  اإىل  امل��ق��دم��ة  ال��رزم��ة  اأّن 

تت�سمن اإغراءات �سيا�سية من اجلانب 

االأم����ري����ك����ي، وذل�����ك ك���ط���ري���ق الإل���غ���اء 

ا�ستثمارات  العقوبات واالنفتاح على 

وت��ع��ل��ي��ًق��ا ع��ل��ى ال��ل��ق��اء ال����ذي جمع 

ن��ت��ن��ي��اه��و ورئ���ي�������س جم��ل�����س ال�����س��ي��ادة 

ال���������س����وداين ع���ب���د ال���ف���ت���اح ال����ره����ان 

املا�سي،  )ف��راي��ر(  �سباط  يف  باأوغندا 

ويف وق���ت ���س��اب��ق ق���ال حم��ّل��ل ال�����س��وؤون 

 13 ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ����س���اِب���ًق���ا يف ال���ق���ن���اة ال�����

ب��ال��ت��ل��ف��زي��ون ال���ع���رّي ب����اراك راف��ي��د، 

ن���ق���ًا ع���ن م�������س���ادر ���س��ي��ا���س��ّي��ٍة يف ت��ل 

التعاون  على  االتفاق  جرى  اإّنه  اأبيب، 

م�سوؤواًل  اأّن  اإىل  ولفت  اجلانبني،  بني 

على  له  اأّكد  االطاع  وا�سع  اإ�سرائيلًيا 

وال���ره���ان  ن��ت��ن��ي��اه��و  ب���ني  ال���ل���ق���اء  اأّن 

اأح��د  اأّن  اإىل  م�سًرا  �ساعتني،  ا�ستمر 

اإمكانية  ه��و  نوق�ست  ال��ت��ي  امل��وا���س��ي��ع 

م�����رور ال����ط����ائ����رات االإ����س���رائ���ي���ل���ّي���ة يف 

وبح�سب  ال�������س���ودايّن.  اجل����وّي  امل��ج��ال 

ال�سودان  مطالب  اأح��د  ف��اإّن  امل�����س��وؤول، 

االأبواب لهم يف  اإ�سرائيل كان فتح  من 

املتحدة  الواليات  ُتخرج  وا�سنطن لكي 

ُم�سيًفا  االإره��اب،  ال�سودان من الئحة 

وزير  اأم��ام  املو�سوع  ط��رح  نتنياهو  اأّن 

االأمريكّي. اخلارجية 

االنباط - وكاالت

اأعلن املتحدث با�سم القوات الرو�سية العاملة يف �سوريا، 

عن زيادة ملحوظة يف ن�ساط امل�سلحني و�سط �سوريا وظهور 

الغالبية بعد العفو من “اإدارة �سمال �سرقي �سوريا” التي 

ت�سيطر عليها الواليات املتحدة.

احل���ي���اة  ع������ودة  االإره����اب����ي����ون  “يعرقل  ام���������س:  وق������ال 

من  به  يقومون  مبا  �سوريا  يف  واالقت�سادية  االجتماعية 

العربية  القبائل  اإقامة عاقات بني  يعطلون  كما  اأف��ع��ال، 

الواليات  على  بالفائدة  يعود  و�سع  ه��ذا  ودم�سق،  املحلية 

�سرقي  يف  وج��وده��ا  بترير  لها  و�سي�سمح  اأوال،  امل��ت��ح��دة 

�سوريا«.

واأ�ساف: “يعمل امل�سلحون على زعزعة ا�ستقرار االأو�ساع 

يف املنطقة من خال عملية تخريب خطوط النقل واملن�ساآت 

النفطية يف �سوريا، والهجوم على دوري��ات ومواقع اجلي�س 

ال�سوري. يف ال� 18 من اآب لقي امل�ست�سار الع�سكري الرو�سي 

اجل��رال غادكيخ م�سرعه نتيجة انفجار عبوة نا�سفة يف 

“داع�س” و�سط  “ع�سابات  واأك��م��ل  ال����زور«.  دي��ر  حمافظة 

�سوريا ين�سم اإليها م�سلحون تدربوا يف االأرا�سي التي حتتلها 

الواليات املتحدة يف منطقة التنف والفرات ال�سوري«.

تعرف  منطقة  يف  املا�سي  ال�سهر  “�سهد  قائا:  وتابع 

بـ”ال�سحراء البي�ساء” و�سط اجلمهورية العربية ال�سورية 

املكونة  امل�سلحة  الت�سكيات  ن�����س��اط  يف  ملحوظة  زي����ادة 

الوقت نف�سه، معظم  “داع�س” ال�سابقني، يف  من عنا�سر 

اأعلنته  ال��ذي  “العفو”  بعد  املنطقة  يف  ظهروا  امل�سلحني 

الذاتية ل�سمال �سرقي �سوريا” التي  “االإدارة  ب�  ما يعرف 

ت�سيطر عليها الواليات املتحدة«.

“ال�سحراء البي�ساء” ب�سوريا  “ عملية  اأن  و�سدد على 

�ست�ستمر �سد فلول الع�سابات حتى الق�ساء على اجلماعات 

امل�سلحة التي ت�سيطر عليها الواليات املتحدة«.

الرو�سية  اجل��وي��ة  ل��ل��ق��وات  ال�����س��رب��ات  “اأدت  واأ����س���اف: 

وال���ق���وات اجل��وي��ة ال�����س��وري��ة ون����ران امل��دف��ع��ي��ة وعمليات 

اال�ستطاع والبحث ذات االأغرا�س اخلا�سة يف “ال�سحراء 

البي�ساء” اإىل ت�سفية 327 م�سلحا وتدمر 134 ملجاأ و17 

االأر����س  نقطة مراقبة و7 خم���ازن عتاد و5 خم���ازن حت��ت 

لاأ�سلحة والذخرة«.

االنباط - وكاالت

اأعلنت وزارة النفط والرثوة املعدنية ال�سورية، ام�س، اأن 

فرقها الفنية اأنهت اإ�ساح االأ�سرار الناجمة عن االعتداء 

“االرهابي” الذي ا�ستهدف خط الغاز العربي بني منطقتي 
ال�سمر وعدرا بريف دم�سق االثنني .

وقال املهند�س ب�سام طراف مدير عام ال�سركة ال�سورية 

للغاز اإن اأعمال اإ�ساح اخلط انتهت ب�سكل كامل ومت البدء 

يف  الكهربائية  الطاقة  توليد  حمطات  باجتاه  الغاز  بفتح 

املنطقة اجلنوبية. واأ�سار اإىل اأنه يجري العمل على تعزيز 

الطاقة  ملحطات  الت�سغيلية  القيم  اإىل  للو�سول  ال�سغط 

الكهربائية، متوقعا البدء بت�سغيل حمطتي ت�سرين ودير 

ال��ق��ادم��ة  القليلة  ال�����س��اع��ات  خ���ال  ال��ط��اق��ة  لتوليد  ع��ل��ي 

للو�سول للحموالت التي كانت عليها قبل االعتداء االإرهابي 

ما �سينعك�س ب�سكل وا�سح على واقع التيار الكهربائي.

واتهم رئي�س احلكومة ال�سورية املكلفة بت�سير االعمال 

الذي  اخل��ط  بتفجر  ال�سورية  املعار�سة  عرنو�س  ح�سني 

اإىل خ��روج 1100 ميجا ع��ن اخل��دم��ة واخ��ت��ال عمل  اأدى 

ال�سبكة وحدوث تعتيم عام. بينما حملت املعار�سة احلكومة 

م�سوؤولية التفجر الذي جاء بالتزامن مع انعقاد للجنة 

الد�ستورية.

االنباط - وكاالت

اأعلن رئي�س الوزراء التون�سي املكلف ه�سام امل�سي�سي، عن 

ت�سكيل حكومته اجلديدة. وقال اإن حكومته هي “حكومة 

ا�ستحقاقات  على  العمل  على  �ستنكب  م�ستقلة  ك��ف��اءات 

التون�سيني العاجلة«.

واأ�ساف “قدمت اليوم لرئي�س اجلمهورية )قي�س �سعيد( 

الرملان  على  �ستعر�س  التي  املقرتحة  احلكومة  تركيبة 

للم�سادقة عليها«.

م�ستقلة  ت��ك��ن��وق��راط  ح��ك��وم��ة  ت�سكيل  امل�سي�سي  وق���رر 

ال�سراعات  ال��ن��اأي عن  اإىل  االأح���زاب يف خطوة تهدف  عن 

ت�سكيلة  و�سمت  امل��ت��ع��رث.  االق��ت�����س��اد  واإن��ع��ا���س  ال�سيا�سية 

احلكومة اجلديدة 28 ع�سوا، ما بني وزير ووزير دولة.

يذكر اأنه �سبق للم�سي�سي اأن عر�س قائمة ال��وزراء على 

الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد للتثبت من خلو �سجاتهم 

من اية �سبهات ف�ساد اأو ت�سارب م�سالح، اأو ق�سايا تهرب 

�سريبي.

وجاء االإع��ان رف�سا ملوقف حركة النه�سة االإ�سامية 

الرملان  مكتب  يعقد  اأن  املنتظر  ومن  احلزبي.  وحتالفها 

ال��ث��ق��ة للحكومة  م��ن��ح  م��وع��د جل�سة  ل��ت��ح��دي��د  اج��ت��م��اع��ا 

املقرتحة.

وزي��ر  كلف  �سعيد،  قي�س  التون�سي  الرئي�س  اأن  ي��ذك��ر 

بت�سكيل  امل��ا���س��ي،  يوليو   25 يف  م�سي�سي  ه�سام  الداخلية 

حكومة جديدة بعد اأيام من ا�ستقالة الرئي�س ال�سابق اإليا�س 

الفخفاخ، و�سط اتهامات بت�سارب امل�سالح.

�سيحدد  احل��ك��وم��ي،  فريقه  ع��ن  امل�سي�سي  اإع���ان  وبعد 

الرملان تبعا لذلك جل�سة للت�سويت بالثقة عليه، ويف حال 

عدم نيله ثقة النواب يحل الرئي�س التون�سي الرملان ليتم 

ت�سعني  خ��ال  مبكرة  نيابية  انتخابات  تنظيم  اإث���ره  على 

يوما.

االنباط - وكاالت

قال املتحدث الر�سمي با�سم وزارة امل��وارد املائية والري 

النف�س  اإن م�سر تتبع �سيا�سة  ال�سباعي،  يف م�سر، حممد 

الطويل يف مفاو�سات �سد النه�سة، لتقريب وجهات النظر 

وحتقيق امل�سلحة امل�سرتكة.

واأ�ساف ام�س، اأن “اإثيوبيا ت�سعى لتحقيق اأكر قدر من 

اأق��ل ق��در من التنازالت، وه��و ما يحاول  املكا�سب وتقدمي 

اأي مرحلة تفاو�سية«. واأع��رب عن  اأي طرف يف  اأن يفعله 

اأمله يف التو�سل اإىل اتفاق حول النقاط اخلافية الفنية 

والقانونية خال جولة املفاو�سات احلالية، م�سرا اإىل اأن 

تقييم وجهات نظر الدول  هو  اجلولة  هذه  من  “الهدف 
الثاث، بعد جتميع �سيغة اأولية حتمل مقرتحاتها املتعلقة 

بقواعد امللء والت�سغيل«.

املقبل،  اخلمي�س  �ستنتهي  املفاو�سات  ه��ذه  اأن  واأو���س��ح 

اإىل  بها  النهائي اخلا�س  التقرير  رف��ع  �سيتم  اأن��ه  م�سيفا 

االإع����ان عن  ث��م  املقبل،  اإف��ري��ق��ي��ا، اجلمعة  رئي�س ج��ن��وب 

نتائجها.

وكان وزير اخلارجية االإثيوبي، جيدو اأندارجات�سو، قال 

اإن الرواية امل�سرية التي تدعي حق الهيمنة على ا�ستخدام 

مياه النيل، هي ادعاء ترف�سه دول املنبع.

»التطبيع« مع االحتالل.. السودان الهدف القادم
حمدوك لبومبيو: الحكومة التملك تفويضا للتقرير بشأن التطبيع مع »إسرائيل«

موسكو: اإلرهاب يزداد وسط سوريا وعملية الصحراء البيضاء تستمر

دمشق: إصالح األضرار الناجمة عن استهداف خط الغاز العربي

صفعة لـ»النهضة«...رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن عن حكومة تكنوقراط

مصر: نتبع سياسة النفس الطويل بأزمة سد النهضة

تصفية 327 مسلحا وتدمير 134 ملجأ و17 نقطة مراقبة ومخازن لألسلحة 

االربعاء   26/ 8 / 2020



الأربعاء    26  /  8  / 2020

الـريـا�ضي

االنباط - عمان

اأ�للسلليللب مللهللاجللم احللل�للسللن اربلللد بللال 

ال�سليبي  اللللربلللاط  يف  بللقللطللع  اللللداهلللود، 

ومتلللللزق بلللاللللغللل�لللسلللروف وعللللللليللله �للسلليللغلليللب 

حللتللى نللهللايللة املللو�للسللم اللللكلللروي احلللللايل. 

وكتب الداهود على �سفحته اخلا�سة يف 

“احلمد هلل، قدر اهلل وما  “في�سبوك”: 

احل�سن  نللادي  رئي�س  وقللال  فعل”.  �ساء 

اللللداهلللود  اإن  اربللللد �للسللهلليللب اخللل�للسللاونللة 

فعًا تعر�س لهذه الإ�سابة التي �ستحرم 

املقبلة. الللفللرة  الللفللريللق مللن جللهللوده يف 

ومتلللنلللى اخلللل�لللسلللاونلللة للللاعلللب اللللداهلللود 

الللل�لللسلللفلللاء اللللعلللاجلللل واللللللعلللللودة اللل�للسللريللعللة 

�سيما  ول  اربد،  احل�سن  فريق  ل�سفوف 

اأنه يعترب من الاعبن املميزين.

جده - وكاالت

تلللفلللاعلللل حملللملللد نلللللور، جنلللم وقلللائلللد 

فلللريلللق الحتللللللاد الللل�لللسلللعلللودي اللل�للسللابللق، 

ملللللع الأهلللللللللللداف الحتللللللاديللللللة مبلللرملللى 

 ،)1-4( والللللفللللوز  اللللفللليلللحلللاء،  �للسلليللفلله 

 27 ملل�للسللاء الإثلللنلللن، �للسللمللن اجلللولللة اللللل

للمحرفن.  اللل�للسللعللودي  اللللدوري  مللن 

وتواجد حممد نور، كعادته يف املباريات 

الأخلللللرة مبلللدرجلللات ملللللعللب اجلللوهللرة 

فريقه  وم�ساندة  لدعم  بجدة،  امل�سعة 

و�سلطت  احلللا�للسللمللة.  املللرحلللللة  هلللذه  يف 

الللكللامللرات، عللد�للسللاتللهللا �للسللوب حممد 

نلللللور، وهللللو يللتللفللاعللل ويللل�لللسلللرخ بلل�للسللدة، 

معرًبا عن �سعادته الكبرة مع اأهداف 

الحتللللللاد الأربللللعللللة، علللرب روملللاريلللنللليلللو، 

وفهد املولد، وبالأخ�س الهدف الرابع 

اإىل  املولد. ورفع الحتاد ر�سيده  عرب 

جللدول  11 على  اللللل املللركللز  نقطة يف   30

اللل�للسللعللداء  ليتنف�س  اللللللدوري،  تللرتلليللب 

علللن منطقة  بلللعللليلللًدا  النللتلل�للسللار  بلللهلللذا 

اخلطورة.

االنباط - عمان

حللللدد احتللللاد اللللتلللايلللكلللوانلللدو، �للسللهللري 

املقبلن،  الللثللاين  وكللانللون  الأول  كللانللون 

ملللوعلللدا لللتللنللظلليللم فللعللاللليللات الللتلل�للسللفلليللة، 

الذي  الوطني  املنتخب  لعبي  لختيار 

الآ�سيوية  الت�سفيات  يف  الأردن  �سيمثل 

.2021 املوؤهلة لأوملبياد طوكيو 

وقلللللال اللللنلللاطلللق الإعللللامللللي لحتلللاد 

اإن  الللعللبللدالللات،  في�سل  الللتللايللكللوانللدو 

اأن  بللراجملله، قبل  تنظيم  اأعللاد  الحتللاد 

وكللانللون  الأول  كلللانلللون  �للسللهللري  يللحللدد 

الثاين املقبلن، موعدا لإجراء مناف�سة 

لختيار  الاعبن،  من  كبر  عدد  بن 

لتمثيل  ولعبتان(،  )لعبان  لعبن   4

التي  الأوملللبلليللة  الت�سفيات  يف  املنتخب 

كللبللرة،  بللاأهللملليللة  اللليللهللا الحتلللاد  يتطلع 

للو�سول اإىل اوملبياد طوكيو.

االنباط - عمان

اللللقلللدم،  للللكلللرة  الأردين  الحتللللللاد  اأجنلللللز 

فرو�س  عللن  للك�سف  الطبية  الفحو�سات 

كللللللورونللللللا، للللاعلللبلللن والأجللللللهللللللزة الللفللنلليللة 

اإىل  املللحللرفللن،  والإداريللللللة لأنللديللة دوري 

البطولة،  التنظيمية وحكام  الكوادر  جانب 

لللاطللمللئللنللان علللللى �للسللامللة اأركلللللان اللللللعللبللة. 

اإطللللار م�سفوفة  اخللللطلللوة، يف  هلللذه  وتلللاأتلللي 

الإجراءات الوقائية، �سمن خطة الطوارئ 

الأ�للسللبللوع  اأعلللللن الحتلللاد عللن تفعيلها  الللتللي 

املللا�للسللي، لتلللخلللاذ الللللقللللرارات ال�للسللتللبللاقلليللة، 

املحلية  الللبللطللولت  مللع  الللتللعللامللل  و�للسللرعللة 

يف خمللتلللللف ملللوؤ�لللسلللرات اخلللللطللللورة. وكللانللت 

جلللنللة اللللطلللوارئ يف الحتلللاد بللرئللا�للسللة �سمو 

بللن احللل�للسللن، رئلليلل�للس الهيئة  الأمللللر علللللي 

ن�ساطات  كللافللة  تعليق  قلللررت  الللتللنللفلليللذيللة، 

كلللرة الللقللدم 14 يللومللاً كللخللطللوة احلللرازيلللة، 

خطة  اإجلللللللراءات  ملل�للسللفللوفللة  اإىل  ا�لللسلللتلللنلللاداً 

اللللللللطلللللللوارئ، للللللللحلللفلللاظ علللللللللى الأولللللللويللللللة 

اللعبة  اأركللان  ب�سامة  واملتمثلة  الرئي�سية 

واملللجللتللمللع املللحلللللي، بللعللد اكللتلل�للسللاف اإ�للسللابللة 6 

اجلللهللاز  مللن  واثللنللن  الفي�سلي  مللن لعللبللي 

بدء  جانب  اإىل  كللورونللا،  بفرو�س  الإداري 

الإجلللللللللراءات احلللكللوملليللة حللل�للسللر وفللحلل�للس 

املللخللالللطللن، واإمللكللانلليللة حللجللر الللفللرق التي 

بالدوري. واجهت الفي�سلي موؤخراً 

بلللللدورهلللللا، اأكلللللللدت الأملللللللن الللللعللللام �للسللمللر 

اأن الحتلللللاد يللعللكللف علللللى مللراقللبللة  نلل�للسللار، 

تلللطلللورات الللو�للسللع اللللوبلللائلللي خللللال الأيللللام 

الللللقللللادمللللة، ونلللتلللائلللج اللللفلللحلللو�لللسلللات، �للسللعلليللاً 

ل�للسللتللئللنللاف تلللدريلللبلللات اللللفلللرق قللبلليللل علللودة 

نلل�للسللاط كللللرة اللللقلللدم. وقلللاللللت: نللعللمللل على 

خال  املتبع  ال�سحي  الربوتوكول  تطوير 

الللوبللائلليللة،  للم�ستجدات  وفللقللاً  املللنللافلل�للسللات، 

واجللللهلللات  اللل�للسللحللة  وزارة  ملللع  بللالللتللنلل�للسلليللق 

املخت�سة، تاأهباً لعودة مباريات الدوري، يف 

وحتقيق  اخلللطللورة،  موؤ�سر  انخفا�س  حللال 

�للسللروط اللل�للسللامللة الللعللامللة املللطلللللوبللة. كما 

مللبللاريللات  تلللاأجللليلللل  اإملللكلللانللليلللة  اإىل  اأ�للللسللللارت 

ب�سكل  خالطه  فريق  واأي  املقبلة  الفي�سلي 

ملللبلللا�لللسلللر، يف حلللللال ال�لللسلللتلللئلللنلللاف الللقللريللب 

للدوري، فيما يبقى م�سر باقي البطولت 

مرهون بقرار جلنة الطوارئ برئا�سة �سمو 

الهيئة  رئلليلل�للس  بلللن احللل�للسللن  علللللي  الأملللللر 

لاحتاد. التنفيذية 

االنباط - العقبة

اللللدورات  العقبة  مدينة  يف  ميدان”اآيلة”  على  انطلقت 

�سراكة  اإتفاقية  وقع  الذي  العربي،  اجلواد  لنادي  التدريبية 

ريا�سة  ن�ساطات  تفعيل  بهدف  “اآيلة”،  �سركة  مللع  وتللعللاون 

اإن�ساء  على  العمل  ت�سمل  العقبة،  منطقة  يف  القفز  فرو�سية 

اإ�للسللطللبللات مللوؤقللتلله وملل�للسللمللار لللركللوب اخللليللل، وعلللرب فللرة 

جتريبية متتد على مدار �سهرين.

وتهدف هذه ال�سراكة بن اجلانبن، اإىل اإعادة ن�سر ريا�سة 

القت�سادية  العقبة  منطقة  يف  اخللليللل  وركلللوب  الللفللرو�للسلليللة 

تدريبية  من�سة  وتوفر  النقطاع،  من  فللرة  بعد  اخلا�سة 

يقوم عليها حمريف الريا�سة يف نادي اجلواد العربي، ومنح 

ا�ستثنائية  جتللربللة  ال�سياح  اإىل  اإ�للسللافللة  واملللحللرفللن  الللهللواة 

“اأيلة” والتي  الفرو�سية وركوب اخليول يف  بريا�سة  للتمتع 

اأيلة  وت�سعى  العقبة.  يف  الجلللواء  لتميز  الللعللام  طللوال  متتد 

ريا�سة  تطوير  يف  قدماً  امل�سي  اإىل  العربي،  اجلللواد  ونللادي 

تدريبية  دورات  بتنظيم  م�ستقبا  الللعللقللبللة  يف  الللفللرو�للسلليللة 

احلواجز  وقفز  لل�سباقات  بطولت  اإىل  اإ�سافة  متخ�س�سة 

وم�ساعدة جيل جديد من الفر�سان يف العقبة وزوارها. وذكر 

الللدورات  ان  العربي  اجلللواد  نللادي  مديرعام  الق�سر  خ�سر 

امل�ساركة يف الدورات يف  باأ�سعار رمزية لت�سيجع اجلميع على 

هذه املرحلة.

الكويت - وكاالت

خاطب نادي القاد�سية الكويتي، الحتاد 

ر�سمي  بكتاب  “فيفا”،  القدم  لكرة  الدويل 

ب�ساأن  موقفهم  �سامة  خللاللله  مللن  يللوؤكللد 

اأمللللام  اللل�للسلليللفللي،  عللللدي  الأردين  ملل�للسللاركللة 

اللل�للسللامللليللة، واللللتلللي حللقللق خللالللهللا الأ�للسللفللر 

نادي  تقدمي  بعد  ذلللك  جللاء   .)2-3( الفوز 

اللل�للسللامللليللة احللتللجللاجللا علللللى نللتلليللجللة امللللبلللاراة، 

بلللدعلللوى عللللدم تلل�للسللللليللم الللقللاد�للسلليللة الللعللقللد 

34 عاما  الل ال�سيفي �ساحب  اجلديد لعدي 

اإىل الحتاد الكويتي.  وقال القاد�سية عرب 

ال�ساملية  نللادي  “موقف  الر�سمي:  موقعه 

غر مربر وخاطئ من الناحيتن الواقعية 

وم�سجل  �سالح  الاعب  وعقد  والقانونية، 

القدم،  لكرة  الكويتي  الحتلللاد  �سجات  يف 

املطبقة”.  الللقللوانللن  جميع  مللع  ويللتللوافللق 

الللعللقللد  اأن  ملللن  اللللرغلللم  “على  واأ�لللللسلللللاف: 

ينتهي 2020/5/31 نظرياً، اإل اأن العقد قد 

املتعلق  الفيفا  تعميم  مبوجب  تلقائياً  مدد 

مو�سم  نهاية  حتى  وذلللك  كورونا،  بجائحة 

الأ�للسللا�للسللي  اللللاعلللب  وعلللقلللد   ،2020/2019

ملل�للسللجللل يف �للسللجللات الحتللللللاد، للللذللللك هو 

موؤهل للعب املباراة«.

هناك  تكون  قد  باأنه  “ لعلمنا  ووا�سل:   

�سرعية  يف  الت�سكيك  وحمللاولللة  نلليللة  �للسللوء 

الحتلللاد  بت�سليم  قللمللنللا  الللاعللب،  ملل�للسللاركللة 

وتعميم  املللبللاراة،  بللدايللة  قبل  العقد  ملحق 

نهائية  مواعيد  اأي  على  ين�س  مل  الحتللاد 

على  حلل�للسللل  “الحتاد  واأمت:  لاأندية”. 

من  املللبللاراة،  قبل  املطلوبة  البيانات  جميع 

�للسللكللوك، على  اأي  اللل�للسللفللافلليللة ولإزاللللللة  بلللاب 

الرغم من اأن تزويدهم بهذه البيانات غر 

نهائياً«. �سروري 
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�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع اللكروين

 الرمثا ينهي الحجر الصحي
االنباط - عمان

القدم،  لكرة  الرمثا  فريق  لعبو  غللادر 

الللليلللوم اللللثلللاثلللاء، احلللجللر اللل�للسللحللي بللاأحللد 

فنادق عمان، بعد رفع قرار العزل عن لواء 

للنادي  الإعللامللي  الناطق  واأعلللللن  الرمثا. 

الللاعللبللن غلللادروا  اأن  اأبلللو عللاقللولللة،  حممد 

عينات  وجميع  الرمثا،  مدينة  اإىل  الفندق 

جاءت  الاعبون  لها  خ�سع  التي  الفح�س 

�سلبية، م�سرا اإىل اأن الفريق ينتظر حاليا 

قللللرار اللل�للسللمللاح بلللعلللودة الللتللدريللبللات بللقلليللادة 

املدرب اجلديد جمال حممود.

 انجاز الفحوصات الطبية وتأجيل مباريات الفيصلي

 ميدان ايلة يحتضن دورة 
الجواد للفروسية

 الصيفي يثير ازمة مع السالمية

روما - وكاالت

غياب  حللول  ال�سحفية،  التقارير  ت�ساربت 

يوفنتو�س، عن  ديبال، جنم  باولو  الأرجنتيني 

حت�سًرا  الللتللدريللبللات  يف  للم�ساركة  املجموعة 

للمو�سم اجلديد.  وكان البيانكونري قد عاد 

اإىل كونتينا�سا مقر تدريبات الفريق، لأول مرة 

ديبال  غللاب  بينما  املن�سرم،  املو�سم  نهاية  منذ 

عللن الللتللواجللد يف اأمللللر اأثللللار حللالللة مللن اجلللدل 

�سحيفة  واأعلللربلللت  الإيللطللاللليللة.  ال�سحف  بللن 

خماوفها  عللن  �سبورت”،  ديللللللللو  “كوريري 

ملللن وجلللللود اخللتللبللار اإيلللجلللابلللي جلللديلللد لللديللبللال 

بفرو�س كورونا اأو تطور غر متوقع يف �سوق 

النتقالت. بينما قال موقع “توتو مركاتو”، 

اأن ديبال موجود حالًيا يف جزيرة اإيبيزا، حيث 

�سيكمل الأرجنتيني تعافيه من اإ�سابة ع�سلية 

تللعللر�للس لللهللا اأمللللام للليللون. واأ�لللسلللاف اأن جللوهللرة 

يوفنتو�س من املفر�س اأن يعود اإىل تورينو يف 

غ�سون �سبعة اأو ثمانية اأيام. يذكر اأن ديبال مل 

يتو�سل بعد لتفاق مع يوفنتو�س على جتديد 

عقده، حيث ت�سر تقارير �سحفية اإىل اإمكانية 

رحيله. 

 ديباال يتغيب عن تدريبات يوفنتوس

االصابة تنهي موسم الداود

 النجم نور يتفاعل مع فريقه

 تصفية الختيار منتخب التايكواندو
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 قرارات كومان تثير ازمة في برشلونة

 كوفاتش يشيد بمستوى ميونخ

 التونسية جابر تحقق 
المفاجأة

مدريد - وكاالت

عن  �إ���س��ب��اين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 

ت�����س��ع��ي��د ج���دي���د م���ن �لأوروج�����وي�����اين 

لوي�س �سو�ريز، مهاجم بر�سلونة، ب�ساأن 

�سحفية،   تقارير  و�أف���ادت  رحيله  ق��ر�ر 

�أن �ل��ه��ول��ن��دي رون��ال��د ك��وم��ان، �مل��دي��ر 

مكاملة  �أج��رى  للفريق،  �جل��دي��د  �لفني 

خ��ارج  ب��اأن��ه  ل��ُي��خ��ره  ب�����س��و�ري��ز  هاتفية 

وبح�سب  �مل��ق��ب��ل��ة.  �ل���ف���رة  يف  خ��ط��ط��ه 

ف��اإن  �لإ�سبانية،  �سري”  “كادينا  �إذ�ع���ة 

ق���ر�ر ���س��و�ري��ز، �أن���ه ط��امل��ا ي��ري��د �ل��ن��ادي 

رحيله ب�سكل نهائي، فعليهم دفع عقده 

كامال، و�لذي ينتهي يف �سيف 2021.

�أن  �إىل  م����وؤخ����ًر�،  ت��ق��اري��ر  و�أ�����س����ارت   

�لطريقة  م��ن  بغ�سب  ي�سعر  ���س��و�ري��ز 

�ل���ت���ي ي���رح���ل ب���ه���ا، ب��ع��د ك���ل م���ا ق��دم��ه 

ل��ل��ف��ري��ق �ل���ك���ت���ال���وين. وك�����س��ف ت��ق��ري��ر 

����س���ح���ف���ي �إ������س�����ب�����اين، �ل�����ث�����الث�����اء، ع��ن 

ت���ط���ور ج���دي���د ب�������س���اأن �ل���و����س���ع د�خ����ل 

�ل�سيفي.  �مل��ريك��ات��و  خ���الل  ب��ر���س��ل��ون��ة 

وك���ان ب��ر���س��ل��ون��ة �أب��ل��غ �أك���ر م��ن لع��ب 

عن  بال�ستغناء  �سو�ريز  لوي�س  �أبرزهم 

خ��دم��ات��ه��م، و����س���رورة �ل��ب��ح��ث ع��ن ن��اٍد 

جديد.

“�ل�سريجنيتو”  ل��رن��ام��ج  ووف���ًق���ا   

د�خ��ل غرف  �لالعبني  ف��اإن  �لإ���س��ب��اين، 

من  للغاية  غا�سبون  بر�سلونة  مالب�س 

و�أ�سار  م��وؤخ��ًر�.  �لنادي  �إد�رة  ت�سرفات 

�إىل �أن �لهولندي رونالد كومان، �ملدرب 

ق��ادًر� على  يكن  �جلديد لر�سلونة، مل 

ت��ق��دمي ���س��رح ري��ا���س��ي ل�����س��و�ري��ز، عقب 

خدماته  ع��ن  �ل�ستغناء  ب��ق��ر�ر  �إب��الغ��ه 

خالل �ت�سال هاتفي. و�أو�سح �لرنامج 

لي�س  �سو�ريز  رحيل  قر�ر  �إن  �لإ�سباين 

ريا�سًيا، لكنه قر�ر موؤ�س�سي.

 يذكر �أن �لو�سع تاأزم د�خل بر�سلونة 

ع��ق��ب �خل�������س���ارة �أم������ام ب���اي���رن م��ي��ون��خ 

بنتيجة 2-8، يف ربع نهائي دوري �أبطال 

�أوروبا.

باري�س - وكاالت

مدرب  كوفات�س،  نيكو  �لكرو�تي  �متدح 

هانز  �ل�سابق  م�ساعده  �لفرن�سي،  موناكو 

ف��ل��ي��ك ب��ع��د جن���اح �لأخ����ري يف ق��ي��ادة ب��اي��رن 

�أوروب���ا.  �أب��ط��ال  دوري  بلقب  للفوز  ميونخ 

�سان  باري�س  على  تغلب  �ل��ب��اف��اري  �لفريق 

�ل��ب��ط��ول��ة  ن���ه���ائ���ي  يف   ،)0-1( ج����رم����ان 

�لأوروبية، ليختتم مو�سمه بتحقيق ثالثية 

وخالل  �لأب��ط��ال.  ودوري  �لكاأ�س  �ل���دوري، 

قال  “بيلد”،  �سحيفة  �أبرزتها  ت�سريحات 

�إىل  تهنئة  بر�سالة  بعثت  “لقد  كوفات�س 

��ستحقو�  لأن��ه��م  �ل��الع��ب��ني،  وبع�س  فليك 

�للقب”. 

ر�ئ��ًع��ا  م�����س��و�ًر�  ق���دم  “بايرن  و�أ����س���اف: 

هذ� �ملو�سم يف دوري �لأبطال، وهيمن على 

�ملباريات وكان �لفريق �لأف�سل”.

  وك�سف كوفات�س عن م�ساهدته للمبار�ة 

“على  بقوله  ذلك  وعلل  بالهدوء،  متحلًيا 

90 دق��ي��ق��ة، ك��ن��ت ع��ل��ى ي��ق��ني ب���اأن  م����د�ر �ل������

بايرن �سيكون �لفائز باملبار�ة �لنهائية”.

 وق����اد ك��وف��ات�����س �ل��ف��ري��ق �لأمل�����اين يف 3 

مباريات بدوري �لأبطال هذ� �ملو�سم، حقق 

3 �نت�سار�ت، �أبرزها  فيها �لعالمة �لكاملة ب�

 .)2-7( ه��وت�����س��ب��ري  ت��وت��ن��ه��ام  ع��ل��ى  ف�����وزه 

�ملدير  من�سب  من  �أقيل  كوفات�س  �أن  يذكر 

�لثاين  ت�سرين  نوفمر/  للبايرن يف  �لفني 

�آينر�خت  �أمام  �لفريق  �ملا�سي بعد خ�سارة 

�ل��ب��ون��د���س��ل��ي��ج��ا،  يف   )5-1( ف���ر�ن���ك���ف���ورت 

ليتوىل م�ساعده فليك �ملهمة بدًل منه.

امريكا - وكاالت

�أن�س  �ل�سابة  �لتون�سية  �لالعبة  حققت 

�ل��ث��اين من  �ل��دور  ك��رى يف  جابر مفاجاأة 

ب��ف��وزه��ا  �لأم��ري��ك��ي��ة  �سين�سيناتي  ب��ط��ول��ة 

�ل�����س��اح��ق ف��ج��ر �ل��ث��الث��اء، ع��ل��ى �لأم��ري��ك��ي��ة 

م��ادي�����س��ون ك��ي��ز، ح��ام��ل��ة �ل��ل��ق��ب و�مل��ر���س��ح��ة 

وكانت  و)1-6(.   )1-6( بو�قع  له،  �ل�سابعة 

�ملو�جهة هي �لأوىل بني �لالعبتني ود�مت 

جن��ح��ت  وخ���الل���ه���ا  ف����ق����ط،  دق���ي���ق���ة   )59(

�إح���ر�ز  25 ع��ام��ا يف  �ل���� �أن�����س ج��اب��ر �ساحبة 

�لأوىل يف  للمرة  لت�سعد  �آخر كبري  �نت�سار 

�لتي  �لبطولة،  �لثالث من  م�سو�رها للدور 

�ملفتوحة  �ملتحدة  للوليات  ��ستعد�د�  تعد 

 39 �مل�سنفة  ج��اب��ر،  �أن�����س  �ل��ك��رى.وك��ان��ت 

�لعام  ��ستهلت  قد  �حل��ايل،  �لوقت  يف  عامليا 

ب��ن��ت��ائ��ج ت��اري��خ��ي��ة يف ����س��ر�ل��ي��ا �مل��ف��ت��وح��ة، 

نهائي  ربع  تبلغ  عربية  لعبة  �أول  لت�سبح 

ب��ط��ول��ة ك����رى، وت��ب��ع��ه��ا ت��األ��ق��ه��ا وب��ل��وغ��ه��ا 

�لدوحة. بطولة  نهائي  رب��ع  �لأوىل  للمرة 

على  �لفوز  يف  �لتون�سية  �لالعبة  وجنحت 

مثل  لعبة   20 �أف�سل  قائمة  من  مناف�سات 

ج��و�ن��ا ك��ون��ت��ا، �أل��ي�����س��ون ري�����س��ك وك��ارول��ي��ن��ا 

�إىل  ك���ي���ز  ت�����س��ي��ف  �أن  ق���ب���ل  ب��ل��ي�����س��ك��وف��ا، 

�ملقبل  �لدور  و�ستو�جه جابر يف  �سحاياها. 

كري�ستينا  �لأخ���رى  �لأم��ري��ك��ي��ة  مناف�ستها 

�إيكاترينا  �ل��رو���س��ي��ة  �أق�����س��ت  �ل��ت��ي  م��ك��ايل، 

و)8-10(  و)6-7(   )1-6( �أل��ك�����س��ن��دروف��ا 

للمرة  �سين�سيناتي  من  �لثالث  �لدور  لتبلغ 

�لأوىل. 
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باري�س - وكاالت

ق�������ررت ر�ب����ط����ة �ل���������دوري �ل���ف���رن�������س���ي، 

�ل���ث���الث���اء، ت���اأج���ي���ل م���ب���ار�ة ب���اري�������س ���س��ان 

�جلولة  مناف�سات  �سمن  ولن�س،  جريمان 

�ل��ث��ان��ي��ة م��ن �ل��ب��ط��ول��ة. وق��ال��ت �ل��ر�ب��ط��ة، 

���س��ان  ط��ل��ب  ع��ل��ى  “بناًء  ر���س��م��ي:  ب��ي��ان  يف 

ج��ريم��ان وب��ال��ت��و�ف��ق م��ع لن�����س و�مل��ح��ط��ة 

�ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ���س��اح��ب��ة �حل����ق����وق، ق��ررن��ا 

ت��اأج��ي��ل م��ب��ار�ة باري�س  �ل��ي��وم،  يف �ج��ت��م��اع 

ولن�س”.

�إق���ام���ة  �مل���ق���رر  م���ن  “كان  و�أ����س���اف���ت:   

 2020 �آب/�أغ�����س��ط�����س   29 �ل�����س��ب��ت  �مل���ب���ار�ة 

 10 �خلمي�س  �إىل  و�أجلت  م�ساًء،   9 �ل�ساعة 

9 م�ساًء”. 2020 �ل�ساعة  �أيلول/�سبتمر 

 وتابعت: “كما مت تقدمي موعد مبار�ة 

لها  مقرًر�  كان  و�لتي  وني�س،  �سر��سبورج 

 5 �ل�ساعة   2020 �آب/�أغ�����س��ط�����س   30 �لأح���د 

�آب/�أغ�سط�س   29 �ل�سبت  يوم  لتقام  م�ساًء، 

9 م�ساًء، وذلك بالتفاق مع  �ل�ساعة   2020

�ساحبة  �لتلفزيونية  و�مل��ح��ط��ة  �ل��ن��ادي��ني 

�حلقوق«.

 ادواردو من الهالل الى االهلي

 سترلينج ال يعاني من كورونا

بيكيه وألبا يواصالن المشوار

ابو ظبي - وكاالت

�لإمار�تي،  �لأهلي  �سباب  نادي  وقع 

كارلو�س  �لر�زيلي  �لالعب  مع  عقد�ً 

�ل��ه��الل  لع����ب  ع����ام����اً(،   30( �إدو�ردو 

 3 3 م��و����س��م، مقابل  �ل�����س��ع��ودي، م��دت��ه 

�نتقال  يف �سفقة  �سنوياً  دولر  ماليني 

ينتهي  و�ل��ذي  �إدو�ردو،  و�سيكون  ح��ر. 

�ل�سهر  �ل�����س��ع��ودي  �ل���ن���ادي  م���ع  ع��ق��ده 

�مل��ق��ب��ل، �ل��الع��ب �لأج��ن��ب��ي �ل��ث��ال��ث يف 

ق��ائ��م��ة �ل���ن���ادي �لإم����ار�ت����ي، ����س��ت��ع��د�د�ً 

�ملقبل. للمو�سم 

 وي�������س���م ����س���ب���اب �لأه�����ل�����ي ح���ال���ي���اً، 

بيدرو  و�لإ�سباين  ليوناردو،  �لر�زيلي 

ك��ون��دي، وم��ا ي��ز�ل �لبحث ج��اري��اً عن 

�لالعب �لأجنبي �لر�بع. وكان �إدو�ردو، 

�ل�سنية مع  �لفئات  بد�أ م�سريته يف  قد 

 ،2006 عام  �لر�زيلي  بينتو  �ساو  نادي 

وم��ث��ل ع���دد� م��ن �لأن���دي���ة �ل��ر�زي��ل��ي��ة 

و�لأوروب����ي����ة خ���الل م�����س��ريت��ه. و�أب����رز 

خالل  �سفوفها  يف  لعب  �لتي  �لأن��دي��ة 

م�������س���و�ره، ف��ل��وم��ي��ن��ي��ن�����س��ي وج��رمي��ي��و 

�لر�زيليني، وبورتو �لرتغايل، وني�س 

�لفرن�سي.

لندن - وكاالت

ك�����س��ف ت��ق��ري��ر ���س��ح��ف��ي ب��ري��ط��اين، 

�م�������س �ل���ث���الث���اء ع���ن ن��ت��ي��ج��ة �خ��ت��ب��ار 

ك������ورون������ا �ل���������ذي خ�������س���ع ل������ه رح���ي���م 

���س��رل��ي��ن��ج، جن���م م��ان�����س�����س��ر ���س��ي��ت��ي 

ل�سحيفة  ووف��ًق��ا  �إجن��ل��ر�.  ومنتخب 

نتيجة  ف��اإن  �لريطانية،  �سن”  “ذ� 
�سلبية،  ج����اءت  ���س��رل��ي��ن��ج  �خ���ت���ب���ار�ت 

م����ا ي���ج���ع���ل���ه م����وؤه����ال ل���ل���م�������س���ارك���ة يف 

للمو�سم  �سيتي  مان�س�سر  ��ستعد�د�ت 

�مل�ستبه  من  �سرلينج  وك��ان  �جل��دي��د. 

بعد ح�سوره حفال  بكورونا،  �إ�سابتهم 

بولت،  يو�سني  �جلامايكي  �ل��ع��د�ء  مع 

�لذي قرر عزل نف�سه بح�سب ما �أعلن. 

بولت  م��ع  حفل  يف  �سرلينج  وت��و�ج��د 

م�����س��اء �جل��م��ع��ة، وبعدها  يف ج��ام��اي��ك��ا، 

�أع���ل���ن ب���ول���ت ع��ل��ى م���و�ق���ع �ل��ت��و����س��ل 

ب��ع��زل نف�سه ذ�ت��ًي��ا  ق���ر�ره  �لج��ت��م��اع��ي 

�ل��ذي  ك��ورون��ا  �ختبار  نتيجة  منتظًر� 

�أج�������ر�ه. و�أك������دت ت���ق���اري���ر ع���دي���دة �أن 

�ل��ع��د�ء �جل��ام��اي��ك��ي �أ���س��ي��ب ب��ك��ورون��ا، 

يعاين  �إن��ه ل  بولت  يو�سني  ق��ول  رغ��م 

من �أي �أعر��س.

مدريد - وكاالت

�أب���ل���غ �ل���ه���ول���ن���دي رون����ال����د ك���وم���ان، 

كاًل  لر�سلونة،  �جلديد  �لفني  �ملدير 

م���ن ج������وردي �أل���ب���ا وج�������ري�رد ب��ي��ك��ي��ه، 

مد�فعي �لبار�سا، بقر�ره �لنهائي حول 

م�����س��ريه��م��ا خ����الل �مل���و����س���م �جل���دي���د. 

وك�����ان ك���وم���ان �أب���ل���غ ل��وي�����س ���س��و�ري��ز 

فيد�ل  �أرتورو  وزميله  �لبار�سا  مهاجم 

�لفنية  �حل�سابات  خ��ارج  �أن��ه��م��ا  �أم�����س، 

ووف��ًق��ا  �مل��ق��ب��ل.  �مل��و���س��م  للفريق خ��الل 

الإ���س��ب��اين،  “�ل�سريجنيتو”  ل��رن��ام��ج 

فاإن كومان �ت�سل هاتفًيا باألبا وبيكيه، 

يف  بر�سلونة  مع  بال�ستمر�ر  و�أبلغهما 

من  �لعديد  �أن  �جل��دي��د.ي��ذك��ر  �ملو�سم 

�أل��ب��ا وبيكيه  ت��وق��ع��ت رح��ي��ل  �ل��ت��ق��اري��ر 

�خل�سارة  عقب  �لكتالوين،  �لفريق  عن 

�أمام بايرن ميونخ يف ربع   8-2 بنتيجة 

نهائي دوري �أبطال �أوروبا. وكان بيكيه 

م�ستعد  �أن��ه  بايرن  م��ب��ار�ة  عقب  �سرح 

ل��ل��رح��ي��ل ع��ن �ل���ن���ادي �ل��ك��ت��ال��وين ه��ذ� 

�ل�سيف.

 تأجيل مباراة النس وسان جيرمان
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االنباط- عمان 

�إمكانياتنا  ولكن  خمتلفة  “قدر�تنا 
حت��ت��ه��ا  ت���ن���درج  �ل���ت���ي  �مل���ظ���ل���ة  �أكيدة” 

بر�مج ومبادر�ت �أور�جن �لأردن لتمكني 

�لذين  �لإعاقة،  ذوي  �لأ�شخا�ص  ودعم 

�ل�شركة  دور  يف  ه��ام��اً  حم���ور�ً  ي�شكلون 

على  �لرقمي  �ل�شمول  مفهوم  لتعزيز 

�أور�جن  وّق���ع���ت  وق����د  �مل��م��ل��ك��ة،  ���ش��ع��ي��د 

هيئة  مع  تفاهم  مذكرة  موؤخر�ً  �لأردن 

ت��ن��ظ��ي��م ق���ط���اع �لت�������ش���الت وم��دي��ري��ة 

�لأمن �لعام و�شركة جلوبيتال و�شركتي 

زي���ن و�أم���ن���ي���ة، ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و �لأم���ر 

�لأعلى  �ملجل�ص  رئي�ص  رع��د،  بن  مرعد 

�لإع����اق����ة،  ذوي  �لأ����ش���خ���ا����ص  حل���ق���وق 

للأ�شخا�ص   114 �لطو�رئ  رقم  لإتاحة 

ذوي �لإعاقة �ل�شمعية.

وك���ّرم �شمو �لأم���ر م��رع��د ب��ن رع��د 

هيئة  م��ن  ك��ًل  �لت��ف��اق��ي��ة  توقيع  عقب 

ت��ن��ظ��ي��م ق���ط���اع �لت�������ش���الت، م��دي��ري��ة 

بالإ�شافة  �لأردن،  �أور�جن  �لعام،  �لأمن 

وجلوبيتال  و�أم��ن��ي��ة  زي���ن  ���ش��رك��ات  �إىل 

ب�����ش��ه��اد�ت ���ش��ك��ر م���ن �مل��ج��ل�����ص �لأع��ل��ى 

حلقوق �لأ�شخا�ص ذوي �لإعاقة.

�أور�جن  �شتمّكن  �لتفاقية،  ومبوجب 

�لإع��اق��ة  ذوي  م��ن  م�شرتكيها  �لأردن 

من  �مل��م��ل��ك��ة  �أن���ح���اء  ك��اف��ة  يف  �ل�شمعية 

�ل����ش���ت���ف���ادة م���ن خ���دم���ات �ل���رق���م 114 

�لأمن  مديرية  يف  للطو�رئ  �ملخ�ش�ص 

�ل����ع����ام، م����ن خ�����لل ت���وف���ر �ت�������ش���الت 

م����رئ����ي����ة جم����ان����ي����ة ع������ر ت���ط���ب���ي���ق مت 

�لغاية. ��شتحد�ثه لهذه 

ه���ذه  �أن  �لأردن  �أور�جن  وت�����وؤك�����د 

�خل��ط��وة ت��ع��ك�����ص ج��ان��ب��اً م��ن �ل��ت��ز�م��ه��ا 

�لإع����اق����ة  ذوي  �لأ����ش���خ���ا����ص  ب��ت��م��ك��ني 

و�إت���اح���ة ح��ل��ول �لت�����ش��ال �مل��ن��ا���ش��ب��ة ول 

�شيما يف �حلالت �لطارئة، حيث قدمت 

���ش��اب��ق��اً ب��ال��ت��ع��اون م��ع �مل��ج��ل�����ص �لأع��ل��ى 

قناة  �لإع��اق��ة  ذوي  �لأ�شخا�ص  حلقوق 

�ل�شاخن  بالرقم  �لت�شال  من  متّكنهم 

ن��ظ��ر�ً  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا  ل���ش��ت��ف�����ش��ار�ت 

و�شيلة  تطلبت  �ل��ت��ي  �ل��و���ش��ع  لطبيعة 

تو��شل فاعلة وموثوقة.

لتمكني  �ل�����ش��رك��ة  م��ظ��ل��ة  وت��ت�����ش��م��ن 

عدة  ج��و�ن��ب  �لإع��اق��ة  ذوي  �لأ�شخا�ص 

لزّو�رها  �أور�جن  معار�ص  تهيئة  �أبرزها 

�حلركية  �لإعاقة  ذوي  �لأ�شخا�ص  من 

و�ل�شمعية، و�إتاحة موقعها �لإلكرتوين 

�لب�شرية،  �لإع���اق���ة  ذوي  ل��لأ���ش��خ��ا���ص 

متكينهم  ع��ل��ى  ت��رك��ي��زه��ا  ع���ن  ف�����ش��ًل 

ع��ر �ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل��ت��دري��ب، ح��ي��ث تقدم 

�لإعاقة  ذوي  للأ�شخا�ص  در��شية  منح 

تهيئهم  تقنية  تخ�ش�شات  يف  �حلركية 

�ملجل�ص  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��ع��م��ل،  ل�����ش��وق 

�لأعلى حلقوق �لأ�شخا�ص ذوي �لإعاقة 

وه���ي���ئ���ة ت��ن��ظ��ي��م ق����ط����اع �لت���������ش����الت، 

وغرها من ور�ص �لعمل و�لتدريبات

ج��ان��ب  �إىل  �لأردن  �أور�جن  وت��ب��ن��ت 

�نطلقاً  ت��وع��وي��اً،  دور�ً  �مل��ب��ادر�ت  ه��ذه 

ك�شريك  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا  م��ن 

�حلملة  دع��م��ت  ح��ي��ث  للمملكة،  رق��م��ي 

“قادرون”  و�لإع����لم����ي����ة  �ل���ت���وع���وي���ة 

�ل��ت��ي ت��ن��ّظ��م��ه��ا ���ش��رك��ة �لإن���ت���اج �ل��ف��ن��ي 

وج��م��ع��ي��ة   Green Bananas
ذوي  �لأ�شخا�ص  حلقوق  �إن�شان”  “�أنا 

على  �ل�����ش��وء  ت�شليط  ب��ه��دف  �لإع���اق���ة، 

ق�ش�ص جناح �شّطرها �أردنيون من ذوي 

 %11 �أك��ر من  ي�شكلون  �لإع��اق��ة، حيث 

من �شكان �ململكة.

االنباط-وكاالت

تعكف �ملختر�ت و�شركات �لأدوية، على 

لعلج  �ملحتملة  �لعقار�ت  من  عدد  تطوير 

�لإ�شابة  عن  19” �لناجم  “كوفيد  مر�ص 

يف  ظهر  �ل���ذي  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���ص 

�ل�شني، �أو�خر 2019، ثم حتول �إىل جائحة 

عاملية.

“غارديان”  ����ش���ح���ي���ف���ة  وب����ح���������ش����ب 

�ل���ري���ط���ان���ي���ة، ف������اإن ع������دد� م����ن �لأدوي�������ة 

و�أظ��ه��رت  ل��ل��ت��ج��رب��ة  خ�شعت  و�ل��ع��لج��ات 

�ل���ذي ج��رى  �ل��ت��ق��دم  ل��ك��ن  نتيجة و�ع����دة، 

�إح������ر�زه م���ا ي����ز�ل خ��ط��وة ب�����ش��ي��ط��ة �شمن 

م�شار طويل نحو �إيجاد دو�ء ناجع وخا�ص 

بالوباء.

�لأي��دي  مكتويف  يقفون  ل  �لأطباء  لكن 

“كوفيد  مبر�ص  خا�ص  دو�ء  غياب  ظل  يف 

�أدوي����ة م��ت��وف��رة يف  �إىل  ي��ل��ج��وؤون  ب��ل   ،”19

علج  يف  ��شتخد�مها  جرى  وطاملا  �ل�شوق، 

�أمر��ص �أخرى.

وم����ن ب���ني ه����ذه �لأدوي�������ة ي���وج���ُد ع��ق��ار 

بق�شة  يو�شف  �ل��ذي  “ديك�شاميثا�شون” 
�ل��ن��ج��اح �ل، لأن���ه رخ��ي�����ص ج���د� وم��ت��اح يف 

�أرو�ح  �إنقاذ  �أن ي�شاهم يف  �لعامل، و��شتطاع 

مر�شى كورونا.

وك�������ش���ف���ت در��������ش������ة �أج�����رت�����ه�����ا ج���ام���ع���ة 

�أوك�����ش��ف��ورد، �أن ه���ذ� �ل����دو�ء �مل�����ش��ن��وع من 

ينقذ  �أن  ����ش��ت��ط��اع  “�ل�شترويد”  م��رك��ب 

ح��ي��اة و�ح���د م��ن ب��ني ك��ل ث��م��ان��ي��ة مر�شى 

ج�����رى و����ش���ع���ه���م حت����ت �أج����ه����زة �ل��ت��ن��ف�����ص 

�ل�شطناعي يف بريطانيا.

وي���ت���م ت���ق���دمي ه�����ذ� �ل��������دو�ء ل��ل��ح��الت 

ك���اف���ة  �حل�����رج�����ة و�لأ��������ش�������د خ�����ط�����ورة يف 

هو  �لأب��رز  وميزته  بريطانيا،  م�شت�شفيات 

�لبلد  يف  متاح  �أن��ه  كما  �لرخي�ص  �ل�شعر 

منذ �شتني عاما.

ويف علج ثان، يلجاأ �لأطباء �إىل بلزما 

ثم  �أ�شيبو�  �أ�شخا�ص  من  �مل�شتخل�شة  �لدم 

م�شادة  �أج�شام  على  حتتوي  لأنها  تعافو�، 

�لأمركي،  �لرئي�ص  �أب��دى  ولقد  للمر�ص، 

دونالد تر�مب، حما�شا كبر� لعتماد هذه 

من  عاجلة  مو�فقة  باإعلن  فقام  �لتقنية، 

�أن  �شاأنها  م��ن  �إن  وق��ال  بها،  �ل�شماح  �أج��ل 

ت�شاعد على تفادي 35 يف �ملئة من �لوفيات.

�أما �لعلج �لثالث فهو “رمييدي�شفر” 

�لذي ح�شل على مو�فقة ��شتعجالية يف كل 

و�شنغافورة  و�لهند  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  من 

�لحت��اد  قبل  م��ن  �أي�����ش��ا  عليه  ���ش��ودق  كما 

�لأوروب�����ي و�ل��ي��اب��ان و�أ���ش��رت�ل��ي��ا م��ن �أج��ل 

�أعر��شا  يعانون  �لذين  �مل�شابني  م�شاعدة 

خطرة.

�شركة  ت�شنعه  �ل���ذي  �ل����دو�ء  ه��ذ�  ل��ك��ن 

ب��ال��ب��اه��ظ  ي��و���ش��ف  �شاين�شز”،  “جيلد 
�لثمن، ومت تطويره �أول مرة علج مر�شى 

غر  �أن��ه  تبني  لكن  “�شي”  �لكبد  �لتهاب 

ن��اج��ع ب�����ش��ك��ل ك��ب��ر، ث���م �ق����رتح ب��ع��د ذل��ك 

لأجل علج مر�شى �إيبول.

�أن ه��ذ� �ل��دو�ء  �أزم��ة ك��ورون��ا، تبني  ويف 

يقلل مدة مكوث �ملري�ص يف �مل�شت�شفى من 

15 �إىل 11 يوما يف �ملتو�شط، ومع ذلك، مل 

يتاأكد ما �إذ� كان هذ� �لدو�ء ذ� �أثر كبر يف 

علج “كوفيد 19«.

لللتهاب  م�شادة  �أدوي���ة  ع��دة  وتخ�شع 

جناعتها  م��ن  �ل��ت��اأك��د  �أج���ل  م��ن  للتجريب 

 ،”19 “كوفيد  �أع��ر����ص  م��ن  �لتخفيف  يف 

يهاجم جهاز  �مل�شتجد  لأن فرو�ص كورونا 

�ملناعة ل��دى �لإن�����ش��ان، وه��ذ� �لأم���ر ي��وؤدي 

�إىل �للتهاب.

زوماب”  “تو�شيلي  دو�ء  وي�����ق�����دم   

يف �ل���ع���ادة مل���ن ي��ع��ان��ون �ل��ت��ه��اب �مل��ف��ا���ش��ل 

“�لروماتويدي”، ويعطى على �شكل حقنة 
.»6-IL« من �أجل كبح بروتني �للتهاب

�أن �مل��ر���ش��ى �ل��ذي��ن  �إي��ط��ال��ي��ا، ظ��ه��ر  ويف 

�ملا�شي،  م��ار���ص  �ل����دو�ء، يف  ه��ذ�  لهم  ق��دم 

�����ش���ت���ف���ادو� ب�����ش��ك��ل م��ل��ح��وظ وك����ان����و� �أق���ل 

�لتنف�ص  �أجهزة  حتت  يو�شعو�  لأن  عر�شة 

�حل��ي��اة من  ي��ف��ارق��و�  �أن  �أو  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 

جر�ء �ملر�ص.

�أن  �لأط���ب���اء  يعتقد  خ��ام�����ص،  خ��ي��ار  ويف 

�لأ�شخا�ص �لذين يتناولون حبوبا لرتفاع 

���ش��غ��ط �ل����دم م���ن �لأف�������ش���ل �أن ي��و����ش��ل��و� 

كورونا  بفرو�ص  �لإ�شابة  عند  �لأم��ر  هذ� 

�مل�شتجد.

وك�����ش��ف��ت در������ش����ة �����ش����ادرة ع���ن ج��ام��ع��ة 

من  �أن  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  يف  �أنغليا”  “�إي�شت 
ي��ع��ان��ون �رت���ف���اع ���ش��غ��ط �ل�����دم وي�����ش��اب��ون 

�أق���ل ع��ر���ش��ة للخطر يف  ي��ك��ون��ون  ب��ك��ورون��ا 

ب�”مثبط  �ل��ذي يعرف  �ل��دو�ء  �أخ��ذو�  حال 

�إنزمي حمول �لأجنيوتن�شني«.

�ل�����دو�ء  �أن  ت��ع��ن��ي  ل  �ل���در�����ش���ة  وه�����ذه 

بكورونا  �أ�شيبو�  �لذين  للأ�شخا�ص  مفيد 

�ل��دم،  �شغط  يف  �رتفاعا  يعانو�  مل  لكنهم 

�أج���ل  �ل�������دو�ء م���ن  �أخ�����ذ  �إىل  ف���ا����ش���ط���رو� 

تخفيف حدة �ملر�ص.

ويف وقت �شابق، ك�شفت در��شة بريطانية 

�أن  “�شاومثامبتون”  ج��ام��ع��ة  يف  �أج��ري��ت 

“�أنترفرون  ع��ق��ار  على  يحتوي  بخاخا 

م��ر���ص  ع����لج  يف  ع�����ادة  ي�����ش��ت��خ��دم  بيتا”، 

يف  ناجعا  ي��ك��ون  ق��د  �ملتعدد”  “�لت�شلب 
حالة “كوفيد 19«.

2004، ويف  �مل��ن��ت��ج يف  وج���رى ط���رح ه���ذ� 

ي��ول��ي��و �مل��ا���ش��ي، مت �لإع�����لن ع��ن ف��ائ��دت��ه 

�ل���ت���ج���ارب  ل���ك���ن   ،”19 “كوفيد  مل���ر����ش���ى 

 9 �مل��ر���ش��ى يف  م���ن   101 ����ش���وى  ت�����ش��م��ل  مل 

م�شت�شفيات.

�ل��دو�ء  �أخ��ذو�  �أن من  �لنتائج  و�أظ��ه��رت 

ك���ان���و� �أك����ر ق��اب��ل��ي��ة ل��ل�����ش��ف��اء ك��م��ا غ����ادرو� 

�مل�����ش��ت�����ش��ف��ى ب�����ش��ك��ل م��ب��ك��ر، ل��ك��ن �ل��ب��ي��ان��ات 

بعد،  ن�شرها  �لعقار مل يجر  ب�شاأن  �ملف�شلة 

بينما يحتاُج �لدو�ء �إىل مزيد من �لتجارب 

�ل�شريرية.

بالتعاون مع »تنظيم االتصاالت« و »األمن العام«

أورانج األردن تشارك بتمكين ذوي اإلعاقة السمعية من استخدام رقم الطوارئ 114

 النساء الحوامل وشرب القهوة..  6 عالجات بارزة لكورونا حتى اآلن.. تعرف عليها
دراسة طبية تحسُم الجدل

 ما يجب أن نعرفه عن عالج مرضى 
كورونا بالبالزما

االنباط-عمان

�لن�شاء  حديثة،  طبية  در����ش��ة  ن�شحت 

�حل����و�م����ل ب����الإق����لع ع���ن ����ش���رب �ل��ق��ه��وة 

“الكافيني”  تبعات  �إىل  نظر�  ت��ام،  ب�شكل 

�إليه  نبه  �أمٌر طاملا  �ملر�أة، وهو  على �شحة 

ح��ول  منق�شمني  ظ��ل��و�  ل��ك��ن��ه��م  ب��اح��ث��ون، 

بها. �ملُو�شى  �لن�شبة 

نيوز”  “�شكاي  م�����وق�����ع  وب���ح�������ش���ب 

�لطبية  �لن�شيحة  هذه  ف��اإن  �لريطاين، 

تنطبق �أي�شا على �لن�شاء �للئي يحاولن 

مفيد�  “الكافيني” لي�ص  لأن  يحبلن،  �أن 

يف حالتهن.

�ل�����ش��ح��ة،  ي��ح��ث خ�����ر�ء  �ل����ع����ادة،  ويف 

ه���ات���ني  �إىل  ي���ن���ت���م���ني  �ل����لئ����ي  �ل���ن�������ش���اء 

�أي �حل���و�م���ل و�ل���ر�غ���ب���ات يف  �ل��ف��ئ��ت��ني؛ 

�حل��م��ل، ب��ع��دم ����ش��ت��ه��لك �أك���ر م��ن 200 

ميليغر�م من �لكافيني يف كل يوم.

ريكيافيك  ج��ام��ع��ة  يف  �لأ���ش��ت��اذ  وي���رى 

�لكافيني  �أن  جيم�ص،  ج��اك  �لأي�شلندية، 

و�ل��ولدة،  �حلمل  على  �ملخاطر  من  يزيد 

وبالتايل، فاإن �ملطلوب هو تفاديه.

وت���������ش����م ه�������ذه �مل����خ����اط����ر �ل�������ش���ح���ي���ة 

خ����لل �حل��م��ل ك���ل م���ن �ل������ولدة �مل��ب��ك��رة 

�لهزيل  �ل���وزن  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�لإج��ه��ا���ص، 

للر�شيع.

ول تقف �لأم��ور عند هذ� �حل��د، �إذ مت 

بال�شرطان  للإ�شابة  �أعلى  خماطر  ر�شد 

�أو زي�����ادة �ل�����وزن و�ل�����ش��م��ن��ة، ح���ني ي��ول��د 

�لقهوة  ي�شربن  ك��ن  �أم��ه��ات  م��ن  �لأط��ف��ال 

خلل فرتة �حلمل.

�ل���ط���ب���ي يف جم��ل��ة  �ل���ب���ح���ث  ن�����ش��ر  ومت 

على  �عتماد�  �ملرموقة،  �لعلمية   »BMJ«

37 در��شة �شريرية. حتليل 

 ويوجد �لكافيني يف �لغذ�ء و�مل�شروبات 

كما  و�ل�شوكولته،  و�ل�شاي  �لقهوة  مثل 

�لطاقة  م�شروبات  �إىل  �أي�شا  ي�شاف  �أن��ه 

و�أدوية نزلت �لرد.

�ل��ط��ب��ي  �ل��ب��ح��ث  ل��ك��ن م���ا ورد يف ه���ذه 

�لإي�شلندي ل يحظى بالإجماع يف �لو�شط 

�إىل  ي��دع��ون  �خل���ر�ء  بع�ص  �ل��ط��ب��ي، لأن 

ذلك  فعل  �أو  فقط،  �لقهوة  �شرب  خف�ص 

ب�����ش��ك��ل م��ع��ت��دل، ول ي��و���ش��ون ب���الإق���لع 

�لكامل عن �مل�شروب.

“رو�يال  جامعة  با�شم  �ملتحدث  ويرى 

�لن�شاء  لأم��ر����ص  �لريطانية  كوليدج” 

و�ل���ت���ول���ي���د، دوغ���ن���ي ر�ج��ا���ش��ي��ن��غ��ام، �أمن���ا 

�إل���ي���ه �ل���در�����ش���ة �حل��دي��ث��ة يظهر  و���ش��ل��ت 

�شرورة �خف�ص ��شتهلك �لكافيني خلل 

فرتة �حلمل.

�����ش����رورة لأن  ي�����رى  ل���ك���ن �خل���ب���ر ل 

��شتهلك  ب�شكل كامل عن  �لن�شاء  تتوقف 

�إنه  وق��ال  �حلمل،  ف��رتة  خ��لل  �لكافيني، 

ت�شتهلك  �أن  �حلامل  �مل���ر�أة  بو�شع  ز�ل  ما 

200 م��ي��ل��ي��غ��ر�م م���ن م���ادة  م���ا ل ي��ت��ج��اوز 

�لكافيني يف �ليوم �لو�حد.

االنباط-وكاالت

���ش��م��ح��ت �ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة، م���وؤخ���ر�، 

تعافو�  �أ���ش��خ��ا���ص  م��ن  �ل���دم  ب��لزم��ا  بنقل 

م��ر���ش��ى  �إىل  “كوفيد-19”  م��ر���ص  م���ن 

يعاجلون منه �ملر�ص �لفتاك يف �مل�شت�شفى.

وطرحت طريقة �لوليات �ملتحدة عدد� 

من �لأ�شئلة، فهل هذ� �لعلج فعال و�آمن؟ 

�أم �أن �ل�شماح به يعود لأ�شباب �شيا�شية؟

ما هو عالج البالزما؟

كوفيد-19،  �أحد مبر�ص  ي�شاب  عندما 

�ل��ن��اج��م ع���ن �لإ����ش���اب���ة ب��ف��رو���ص ك��ورون��ا 

م�����ش��ادة  �أج�����ش��ام��ا  ي��ن��ت��ج ج�شمه  �جل���دي���د، 

�لفرو�ص. ملحاربة 

�لبلزما،  يف  �مل�شادة  �لأج�شام  وترتكز 

مل��ا ذكرته  وف��ق��ا  �ل���دم،  م��ن  �ل�شائل  �جل���زء 

وكالة فر�ن�ص بر�ص.

وي�����ق�����وم �ل�����ع�����لج �ل��������ذي ����ش���م���ح���ت ب��ه 

�أج�شام  �أخذ  على  �لأح��د  �ملتحدة  �لوليات 

�أ���ش��ي��ب��و� بالعدوى  �أ���ش��خ��ا���ص  م�����ش��ادة م��ن 

ب�”بلزما  ُي�����ش��م��ى  مم���ا  ت���ع���اف���و�،  ل��ك��ن��ه��م 

�لنقاهة”، وحقنها يف �ملر�شى.

وُج��رب��ت ه���ذه �ل��ط��ري��ق��ة لأول م���رة يف 

ث��م �شد  �ل��دف��ت��ري��ا،  مل��ك��اف��ح��ة   1892 ع���ام 

�لأنفلونز� �لإ�شبانية يف عام 1918.

هل هو �آمن؟

�إجابة حمددة حتى �لآت على  ل يوجد 

هذ� �ل�شوؤ�ل، غر �أن �لنتائج �لأولية تبدو 

�شبكة  تابعت  �ملا�شي،  م�شجعة، ففي يونيو 

نقل  �لأمركية  كلينيك  مايو  م�شت�شفيات 

20 �أل���ف  �ل���ب���لزم���ا ل����دى جم��م��وع��ة م���ن 

للغاية  منخف�شا  معدل  ولحظت  مري�ص 

من �لآثار �جلانبية �ملعروفة.

وق�����ال �ل���دك���ت���ور ���ش��ك��وت ر�ي������ت، �ل���ذي 

�أج����رى �ل���در�����ش���ة، ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����ص ب��ر���ص 

�أن ��شتخد�م بلزما �لنقاهة  �إىل  “خل�شنا 
اآمن«.

هل هو فعال؟

يف ما يتعلق مب�شاألة فعاليته، يتفق جميع 

�خلر�ء على �أن هناك حاجة �إىل مزيد من 

بطرق  �لبلزما  ملقارنة  �ل�شريرية  �لتجارب 

�ملعروفة. �لقيا�شية  �لرعاية 

�شو�ميناثان،  �شوميا  �لدكتورة  وقالت 

كبرة �لعلماء يف منظمة �ل�شحة �لعاملية: 

�إىل  �لنتائج  ت�شر  �حل���الت،  بع�ص  “يف 
ت�شجيل فو�ئد، لكنها مل تكن قاطعة«.

و�ق����رتح����ت در������ش����ة �أخ������رى م���ن م��اي��و 

تقليل  يف  ���ش��اع��دت  �ل��ب��لزم��ا  �أن  كلينيك 

م���ع���دل �ل���وف���ي���ات ل����دى �مل��ر���ش��ى ع��ن��د ما 

ح���ق���ن���و� ب���ه���ا م���ب���ك���ر� وك����ان����ت م�����ش��ت��وي��ات 

�لدر��شة،  لكن  مرتفعة،  �مل�شادة  �لأج�شام 

بعد  تخ�شع  مل  ���ش��ري��ري��ة،  ت��ك��ن  مل  �ل��ت��ي 

دو�ء  ت�����ش��ت��خ��دم  ومل  �لأق��������ر�ن  مل���ر�ج���ع���ة 

وهميا.

وي����ج����ري ب���اح���ث���ون يف ج���ام���ع���ة ج��ون��ز 

ه��وب��ك��ن��ز در�����ش���ة م���و�زي���ة ت�����ش��ت��خ��دم فيها 

�ل����ب����لزم����ا مل����ح����اول����ة حت�������ش���ني �مل���ر����ش���ى 

���ش��د ف��رو���ص ك��ورون��ا ق��ب��ل �أن مي��ر���ش��و�. 

وق���د ق��ارن��ه��ا �ل��دك��ت��ور دي��ف��ي��د ���ش��ول��ي��ف��ان، 

“�للقاح  ي�شبه  مبا  �لتجربة،  على  �مل�شرف 

�لفوري«.

ك��ان��ت  �إذ�  �إن�����ه  ب���ر����ص  ل��ف��ر�ن�����ص  وق�����ال 

�لأ�شخا�ص  �إبلغ  “ميكننا  قاطعة  �لنتائج 

�مل���ع���ر����ش���ني خل���ط���ر ك���ب���ر ب����اأن����ه مي��ك��ن��ه��م 

وباأن  مبكر  وقت  �لعلج يف  على  �حل�شول 

�إىل  �لذهاب  ب�شاأن  يقلقو�  �أن  عليهم  لي�ص 

�مل�شت�شفى«.

االنباط-وكاالت

�ل�شابة  منه  ع��ان��ت  رمب��ا  م��رع��ب  كابو�ص 

نف�شها  وج����دت  �أن  ب��ع��د  ب��و���ش��ام��ب،  ت��ي��م�����ش��ا 

“كي�ص �جلثث” بد�ر �جلناز�ت، حيث  د�خل 

كانت قد �أعلنت وفاتها يوم �لأحد �ملا�شي.

�أن  �كت�شف  فقد  �لأ���ش��رة،  ملحامي  ووف��ق��ا 

 20 �ل��ع��م��ر  م��ن  �ل��ب��ال��غ��ة  ب��و���ش��ام��ب،  تيم�شا 

عاما، على قيد �حلياة قبل فرتة وجيزة من 

حتنيطها.

وق�����ال �مل���ح���ام���ي ج��ي��ف��ري ف��ي��غ��ر �إن�����ه مت 

باأحد  �لكائن  �ل�شابة يف منزلها  وفاة  �إعلن 

�شو�حي مدينة ديرتويت �لأمركية، لكنها 

كانت  حيث  للجناز�ت  د�ر  يف  عينيها  فتحت 

على و�شك �لدخول يف عملية �لتحنيط.

ل���ق���ن���اة  ت�������ش���ري���ح  ف���ي���غ���ر، يف  و�أ�������ش������اف 

�شيبدوؤون  “كانو�  �لتلفزيونية:   WXYZ
ج�شدها”،  م��ن  و�ل��دم��اء  �ل�شو�ئل  �إز�ل���ة  يف 

وف����ق����ا مل�����ا ذك�����رت�����ه ����ش���ح���ي���ف���ة �ل����غ����اردي����ان 

�لريطانية.

يف  �لإطفاء  �إد�رة  �أن  �ل�شحيفة  و�أ�شافت 

“متورطة يف  باأنها  �أقرت  �شاوثفيلد  منطقة 

جمموعة غريبة من �لأحد�ث يوم �لأحد.. 

ب������د�أت ع���ن���دم���ا مت �����ش���ت���دع���اء ط���اق���م ط��ب��ي 

�إىل م��ن��زل ح��ي��ث مت �لإب����لغ ع��ن �م����ر�أة يف 

�لع�شرين من عمرها ل ت�شتجيب«.

ح���اول���و�  �مل�����ش��ع��ف��ني  �إن  �لإد�رة  وق���ال���ت 

�إن��ع��ا���ش��ه��ا ط����و�ل 30 دق��ي��ق��ة، غ���ر �أن���ه���ا مل 

ت�����ش��ت��ج��ب ل��ك��اف��ة حم�����اولت �لإن���ع���ا����ص، ثم 

��شت�شارو� �لطبيب يف ق�شم �لطو�رئ.

�ل��ط��ب��ي��ب  �أن  �لإط����ف����اء  �إد�رة  و�أ����ش���اف���ت 

�ملعلومات  على  بناء  �ملري�شة  وف��اة  “�أعلن 
�حلادث. مكان  �لطبية �ملتو�فرة” من 

�لفح�ص  م��ك��ت��ب  ق���ال  �لإد�رة،  وب��ح�����ش��ب 

ناحيته،  م��ن  �أوك��لن��د،  مقاطعة  يف  �لطبي 

دون  �لأ����ش���رة  �إىل  �جل��ث��ة  ت�شليم  مي��ك��ن  �إن���ه 

ت�شريحها. 

ول��ك��ن ب��ع��د ذل��ك ج��اء �لك��ت�����ش��اف �مل��ذه��ل 

�إت�ص كول”  “جيم�ص  و�ملرعب، وذلك يف د�ر 

للجناز�ت يف ديرتويت: “كانت �ملر�أة ل تز�ل 

�أكد  �شاعة..  �أكر من  بعد  �حلياة  قيد  على 

�إىل  تتنف�ص” ف�شارعو�  كانت  �أنها  موظفونا 

�لت�شال بطاقم �لطو�رئ.

على  “كانو�  ف��ي��غ��ر:  �مل��ح��ام��ي  و�أو�����ش����ح 

رعبا،  �لأك��ر  �لأم��ر  وه��و  حتنيطها..  و�شك 

تفتح عينيها... هذ� ما حدث حرفيا  لو مل 

ف��ت��ح��و�  �أن  ب��ع��د  �جل���ن���از�ت  د�ر  يف  ل��ت��ي��م�����ش��ا 

وعيناها  حية  وجدوها  حيث  �جلثث،  كي�ص 

مفتوحتان«.

وق����ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م م��رك��ز دي��رتوي��ت 

يف  كانت  بو�شامب  �إن  تيلور،  بريان  �لطبي 

حالة حرجة ليلة �لثنني.

�إيريكا لتيمور فقالت لقناة  �أما و�لدتها 

طفلتي،  وف���اة  �أح��ده��م  »�أع��ل��ن   WDIV
رغم �أنها مل تكن ميتة«.

م��ن��ط��ق��ة  يف  �لإط������ف������اء  �إد�رة  وف���ت���ح���ت 

�أ�شرت  �لو�قعة، لكنها  �شاوثفيلد حتقيقا يف 

�تبعتا  و�ل�شرطة  �لإط��ف��اء  �إد�رت����ي  �أن  على 

�لإج��ر�ء�ت �للزمة عندما مت �لإع��لن عن 

تيم�شا. وفاة 
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