
 متابعة الحالة الوبائية بماركا وتجميد مهرجان جرش

 توقيف اي مخالف 14 يومًا و دراسة اقامة انتخابات النقابات

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 زواتي: تأهيل حقل حمزة يزيد من 
انتاجه لـ 400 برميل يوميا

االنباط-عمان

 اأكدت وزيرة الطاقة والرثوة املعدنية 

�إع��ادة  �أن عمليات  زو�ت��ي  �ملهند�سة هايل 

م�ستمرة؛  �لنفطي  ح��م��زة  حقل  ت��اأه��ي��ل 

بهدف زيادة �لطاقة �لنتاجية لأربع �آبار 

10 بر�ميل يوميا  منتجة يف �حلقل من 

�إىل �أكرث من 400 برميل يوميا.

�م�س  �سحفية  ت�سريحات  يف  وقالت 

متر  �ل��ت��ي  للحقل  �ل��ت��اأه��ي��ل  عمليات  �إن 

وطنية  ك����و�در  تنفذها  م��ر�ح��ل،  ب��ث��اث 

�لنتاج  زي��ادة  يف  مهم  تطور  عن  ك�سفت 

�لنفطي من �حلقل، م�سرية �إىل �أن �لعام 

لزيادة  �آب��ار جديدة  �سي�سهد حفر  �ملقبل 

كميات �لنتاج.

و�أ�سارت زو�تي �إىل �أن �لوز�رة منذ عام 

لزيادة  �لآب���ار  فح�س  على  تعمل   ،2018

ودر����س��ة  وتق�سيم  �حل��ق��ل،  م��ن  �لإن���ت���اج 

�لنفط  لإنتاج  �ململكة  يف  �ملوؤهلة  �ملناطق 

و�لتي تبلغ �سبع مناطق.

�حل����ك����وم����ة  �ه�����ت�����م�����ام  �أن  و�أك�������������دت 

�ململكة  يف  و�ل���غ���از  �ل��ن��ف��ط  ب��ا���س��ت��ك�����س��اف 

ي�����س��ه��م يف ج��ه��ود حت��ق��ي��ق �أم����ن �ل��ط��اق��ة 

�ل����ذي ي��ع��د �أح����د حم����اور ����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

�ل��ط��اق��ة �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ت��ه��ا �ل�����وز�رة �أخ���ري� 

�لذ�ت  �لعتماد على  كان عنو�نها  و�لتي 

وزيادة �لإنتاج �ملحلي من �لنفط.

التفا�صيل �ص »2«

3

اخلمي�س   8  حمرم  1442 هـ  - املوافق   27  اآب  2020 م - العدد  5433   - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

وفاة و 30 أصابة محلية بـ »كورونا«

حظر شامل الجمعة بعمان و الزرقاء

االأنباط - جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س

�ع��ود  ل  �ن  �متنى  كنت  ك��م   . �خل��ري  بكل  �وقاتكم  �هلل  ��سعد 

وب��اء  �لفايرو�س  ب��اأن  �ليقني  �ل��ك��ورون��ا  جائحة  ح��ول  بالكتابة 

عاملي �سو�ء  قاتل �أو عبارة عن �نفلونز� مو�سمية لها �أ�سر�رها 

دعنا   ، باملناعة  لديهم �سعف  وم��ن  و�لأط��ف��ال  �ل�سن  كبار  على 

�ملوجة  �لردن  تخطى  لقد   . متناهية  ب�سر�حة  �ليكم  نتحدث 

�لأوىل حني كانت هناك �إجر�ء�ت حكومية �سارمة �سارك على 

بارز  دور  ك��ان  حتى  و�لأمنية  �ملعنية  �لأج��ه��زة  معظم  تنفيذها 

للقو�ت �مل�سلحة . لكن وبكل �أ�سف بد�أ �لر�خي ر�سميا قبل �أن 

يكون �سعبيا ، حني قامت حكومتكم مبعظم موؤ�س�ساتها بالعودة 

�لعبء  حتملت  �لتي  �ل�سحة  وز�رة  با�ستثناء  �لطبيعية  للحياة 

�لأكرب وفرق �لتق�سي �لوبائي تعمل بجد وهمة دون كلل �أو ملل 

باإجر�ء �لفحو�سات �لع�سو�ئية وغريها .

دولة الرئي�س

�لت�ساهل يف  م��ع بع�س  ول��ك��ن  �ل��ف��اي��رو���س  م��ن  ك��ان خ��ال  �لردن 

 ، �لربية  �ملنافذ  خال  من  للقادمني  �لفحو�سات  باإجر�ء  �لبد�ية 

�لبحرية و�جلوية ح�سل ما ح�سل ، وقامت حكومتكم وبتوجيهات 

ملكية �سامية على �لت�سدي مبو�جهة �لفايرو�س ، ثم جائت �ملوجة 

كثرية  و�ل��دلئ��ل  �ل��وق��ائ��ي��ة  ب���الج���ر�ء�ت  ت��ر�خ��ي  و�سهدنا  �لثانية 

عدد  �إ�سابة  �إىل  �أدت  و�لتي  �لربية  �ملنافذ  �ملثال  �سبيل  على  منها 

تكون هناك حما�سبة  �أن  و�لأج��در  �جلمارك  بد�ئرة  �لعاملني  من 

�إ�سافة �إىل �مل�سوؤولية �لتي تقع على عاتق �حلكام  لكل من تر�خى 

�لتنفيذية مبنع �لخ��ت��الت  �لإد�ري�����ني وع��ل��ى ع��دد م��ن �جل��ه��ات 

�أنا�س غري مدركني  �لناجمة من ت�سرفات غري م�سوؤولة من قبل 

خلطورة �لوباء .

باإقامة �حلفات وعدم  �لبع�س مل يتجر�أ  �أن  لكن على ما يبدو 

�للتز�م بامر �لدفاع �حلادي ع�سر حتديد� لول �لت�ساهل و�لتهاون 

هي  وه���ذه  طبيعيا  ع��اد  �لو�سع  ب���اأن  �مل��و�ط��ن  لي�سعر  �لتطبيق  يف 

�لنتيجة !!! 

دولة الرئي�س

ب��ح��زم وع��ل��ى �جلميع  �لإج������ر�ء�ت  �ل���ع���ودة لتطبيق  ي��ت��م  �ن  �م���ا 

ق��د يعمل  وب���اء  �ل��ك��ورون��ا  �أن  و�ل��ع��م��ل على فهم  �مل�����س��وؤول��ي��ة  حتمل 

بعدد  �ل��زي��ادة  يوميا  ننتظر  �أن  �أو  �لقطاعات  معظم  تعطيل  على 

ونعترب  �لعاج  للبحث عن  �ل��دور  ننتظر  �نف�سنا  ون��رى  �لإ�سابات 

مدننا وقر�نا وباديتنا مناطق موبوءة ل �سمح �هلل �أو يكون �إجر�ء�ت 

�سارمة و�سارمة جد� لنعود �إىل �ملربع �لخ�سر . �كرر على �حلكام 

�عطائهم  م��ع  مناطقهم  �سمن  �مل�سوؤولية  يتحملو�  �أن  �لإد�ري����ني 

�ساحيات و��سعة ..

 قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

حماد: 
إجراءات إعادة التقييم شملت جميع المعابر

العسعس: 
لن نلجأ لرفع الضرائب ولن نستدين  من السوق المحلي

راصد: 1076 مترشحا ومترشحة لديهم 
الرغبة بخوض االنتخابات النيابية

زين تواصل دعمها لفئة الصم 
منذ العام 2014

 الحرارة تالمس حاجز الـ40 درجة السبت بعمان

موجة حر شديدة اعتبارا من الجمعة

اسرى »حوارة«.. ظروف صعبة 
وتعامل ال إنساني

االنباط-عمان

 ت��ر�أ���س وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة ���س��ام��ة ح��م��اد يف 

�ج��ت��م��اع جلنة  �لأرب���ع���اء،  �م�����س  �ل����وز�رة  مبنى 

و�مل���ط���ار�ت،  �حل���دود  ���س��وؤون  وم��ت��اب��ع��ة  تنظيم 

وليد  �ملهند�س  �ملحلية  �لإد�رة  وزر�ء  بح�سور 

�مل�������س���ري، و�ل�����س��ح��ة �ل���دك���ت���ور ���س��ع��د ج��اب��ر، 

و�ل��ب��ي��ئ��ة و�ل����زر�ع����ة �مل��ك��ل��ف �ل���دك���ت���ور ���س��ال��ح 

�خل���ر�ب�������س���ة، و�لأ�����س����غ����ال �ل���ع���ام���ة و�لإ����س���ك���ان 

�مل��ه��ن��د���س ف���اح �ل��ع��م��و���س، و�ل���دول���ة ل�����س��وؤون 

رئ���ا����س���ة �ل�������وزر�ء ���س��ام��ي �ل�������د�وود، و�ل���دول���ة 

ل�������س���وؤون �لإع������ام �جم����د ع�����ودة �ل��ع�����س��اي��ل��ة، 

�ملهند�س  و�ل���ري  و�مل��ي��اه  �سيف،  خ��ال��د  و�ل��ن��ق��ل 

وهيئة  �جل��م��ارك،  وم���در�ء  �ل�سعود،  �أب��و  ر�ئ��د 

�لد�خلية  وز�رة  عام  و�أمني  �ل�سياحة،  تن�سيط 

من  وعدد  كورونا،  �أزمة  خلية  عمليات  ومدير 

�ملعنية. �لأمنية  �لإد�ر�ت  ومدر�ء  �مل�سوؤولني 

ون��اق�����س �لج��ت��م��اع، ع���دد� م��ن �مل��و���س��وع��ات 

�مل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ت�������س���دي���د �لإج������������ر�ء�ت �ل�����س��ح��ي��ة 

فريو�س  �نت�سار  من  للحد  �ملتخذة  و�لوقائية 

ك��ورون��ا ع��رب �حل���دود و�مل��ع��اب��ر و�لل��ت��ز�م بها، 

�لب�سائع  ون��ق��ل  �ل��ت��ج��اري  �ل�سحن  وع��م��ل��ي��ات 

والركاب.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان 

ق������ال وزي��������ر �مل����ال����ي����ة حم����م����د �ل���ع�������س���ع�������س، 

ت��ل��ج��اأ  ل�����ن  �حل����ك����وم����ة  �إن  �لأرب�������ع�������اء،  �م���������س 

م��ن  ت�������س���ت���دي���ن  ول������ن  �ل���������س����ر�ئ����ب،  رف������ع  �إىل 

�ل���������س����وق �مل���ح���ل���ي���ة، م���و����س���ح���ا �أن�������ه ���س��ي��ج��ري 

 �حل���������س����ول ع����ل����ى �ل���������س����ي����ول����ة م�����ن �خل���������ارج.

و�أ������س�����اف �ل��ع�����س��ع�����س خ�����ال ����س��ت�����س��اف��ت��ه يف 

مديونية  �أن  �لأردين،  �ل�سر�تيجيات  منتدى 

 1.25 م��ن��ه��ا  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ار   32 ت��ب��ل��غ  �لأردن 

 م��ل��ي��ار دي���ن���ار ���س��ي��ت��م ����س���د�ده���م ن��ه��اي��ة �ل���ع���ام.

ويف ح��دي��ث��ه ع��ن �لأث����ر �لق��ت�����س��ادي ل��ف��ريو���س 

 “ �ل���ع�������س���ع�������س:  ق������ال  �لأردن  ع���ل���ى  ك�����ورون�����ا 

ك��ان  �لأردين  �لق��ت�����س��اد  ع��ل��ى  �ل���ك���ورون���ا  �أث����ر 

ه���ائ���ًا، وذل����ك ل ي��ع��ود ل���اإغ���اق���ات وت��وق��ف 

�ل�����س��ي��اح��ة ف���ق���ط، و�إمن������ا �أ����س���ه���م���ت �جل��ائ��ح��ة 

�أي�ساً«. للمو�طن  �ل�سر�ئية  �لقدرة   بتخفي�س 

�حل��ي��ز  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت�����س��ع��ى  �ل�������وز�رة  �أن  وب����ني 

وجت��اوز  �لتعاطي  من  ميكن  مبا  للدولة  �مل��ايل 

�ل�����س��دم��ات �لق��ت�����س��ادي��ة �ل���ت���ي ي��ت��ع��ر���س لها 

�ستبنى   2021 م��و�زن��ة  �أن  م��وؤك��د�  �لقت�ساد، 

ع��ل��ى و�ق����ع م����ايل �ق��ت�����س��ادي ج���دي���د ف��ر���س��ت��ه 

�جلائحة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

�لنتخابات  ملر�قبة   “ “ر��سد  فريق  نفذ 

�لنتخابي  للم�سهد  تتبع  �سل�سلة  �لربملانية، 

ج��م��ع  خ�������ال  م�����ن  �لأردن  يف  �ل������ربمل������اين 

�مل��ع��ل��وم��ات �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��و�ط��ن��ات و�مل��و�ط��ن��ني 

�ملجل�س  لن��ت��خ��اب��ات  �ل��ر���س��ح  ي��ن��وون  �ل��ذي��ن 

�ل���ن���ي���اب���ي �ل���ت���ا����س���ع ع�����س��ر �مل���زم���ع �إج����ر�وؤه����ا 

�مل��ق��ب��ل يف ك���اف���ة دو�ئ����ر  �ل���ث���اين  ت�����س��ري��ن  يف 

�مل��م��ل��ك��ة و�ع���ت���م���دت ف���رق �ل��ر���س��د �مل��ي��د�ن��ي��ة 

و�ل�سفحات  �ل�سخ�سية  �ل��ل��ق��اء�ت  منهجية 

�لتو��سل  و�سائل  عرب  بالنتخابات  �خلا�سة 

�ل�سخ�سية  و�حل�سابات  �ملختلفة  �لجتماعي 

�لر�سح. ينوون  �لذين  لاأ�سخا�س 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

  �ن����ط����اق����اً م����ن ح���ر����س���ه���ا ع���ل���ى ت��ع��م��ي��م 

و�إت����اح����ة خ���دم���ات �لت�������س���الت ل��ك��ل ���س��ر�ئ��ح 

�سركة  د�أب��ت  �لقطاعات،  كافة  وم��ن  �ملجتمع 

��سر�تيجيتها  ت��ك��ون  �أن  ع��ل��ى  �لأردن  زي���ن 

ونهجها ومن خال �لتكنولوجيا �ملتطّورة يف 

متناول  ويف  �لإعاقة  ذوي  �لأ�سخا�س  خدمة 

جتاربهم،  م��ع  من�سجمة  تكون  و�أن  �أي��دي��ه��م، 

�أف�سل، يكون خريه  �سبيل م�ستقبل  لتعمل يف 

خال  من  وذلك  للجميع،  ومتاحاً  م�ستد�ماً 

�مل�سممة  �مل��ب��ادر�ت  من  �لعديد  و�إق��ام��ة  دع��م 

خ�����س��ي�����س��اً ل��دم��ج و���س��م��ول �لأ���س��خ��ا���س ذوي 

�ملجتمع. يف  �لإعاقة 

التفا�صيل �ص »12«

االنباط-عمان

�أع���ل���ن وزي����ر �ل���دول���ة ل�����س��وؤون �لإع����ام 

حظر  ف��ر���س  ع��ن  �لع�سايلة  ع���ودة  �أجم���د 

من   28 �جلمعة  ي��وم  ط��و�ل  �سامل  جت��ول 

عّمان  �لعا�سمة  حمافظتي  يف  �حل��ايل  �آب 

و�ل�����زرق�����اء ف���ق���ط، وذل�����ك ب���ع���د ����س��ت��م��ر�ر 

ت��ز�ي��د ح���الت �لإ���س��اب��ة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 

���س��اع��ات  ت�ستمر  �أن  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ت��ني؛  يف 

�حلظر كما هي يف باقي حمافظات �ململكة.

�سحفي  �إيجاز  خال  �لع�سايلة  و�أو�سح 

�أن  �لربعاء،  �م�س  م�ساء  �لوزر�ء  رئا�سة  يف 

من  �سيبد�أ  �ملحافظتني  يف  �ل�سامل  �حلظر 

�خلمي�س  يوم  ليًا  ع�سرة  �حلادية  �ل�ساعة 

 24 مل���دة  وي�����س��ت��م��ر  �حل����ايل  �آب  م��ن   27
ليًا  ع�سرة  �حل��ادي��ة  �ل�ساعة  حتى  �ساعة 

من يوم �جلمعة �ملقبل.

�لإل���ك���رون���ي���ة  �ل���ت�������س���اري���ح  �أن  و�أك�������د 

ُت���خ���ول ح��ام��ل��ي��ه��ا يف ع���ّم���ان و�ل����زرق����اء  ل 

�ل�سامل،  ���س��اع��ات �حل��ظ��ر  ب��احل��رك��ة خ��ال 

م�����س��ري� �إىل م��ن��ح ت�����س��اري��ح ل��ع��دد حم��دود 

م���ن �ل���ع���ام���ل���ني ع���ل���ى �إد�م�������ة ع���م���ل ب��ع�����س 

�ل��ق��ط��اع��ات �حل���ي���وي���ة، مب���ا ف��ي��ه��ا و���س��ائ��ل 

كورونا  �أزمة  خلية  عن  و�ست�سدر  �لإعام، 

�لأزم��ات  و�إد�رة  لاأمن  �لوطني  �ملركز  يف 

حالت  يف  تطبق  كانت  �لتي  �لآل��ي��ة  بنف�س 

�سابقا. �ل�سامل  �حلظر 

�ل���ط���ب���ي���ة  �ل�������ك�������و�در  �أن  �إىل  و��������س������ار 

�ست�ستثنى من تطبيق  �لعاملة  و�لتمري�سية 

ت�سهيل  �إىل  �لإ���س��ارة  م��ع  �ل�����س��ام��ل،  �حل��ظ��ر 

ح��رك��ة �مل�����س��اف��ري��ن �مل��غ��ادري��ن �أو �ل��ق��ادم��ني 

�لدويل،  �مللكة علياء  ومر�فقيهم من مطار 

�إبر�ز تذ�كر �ل�سفر. من خال 

�ن��ت��ه��اء  ب��ع��د  �أن  �إىل  �ل��ع�����س��اي��ل��ة  ون����وه 

�حل��ظ��ر �ل�����س��ام��ل يف �مل��ح��اف��ظ��ت��ني يف مت��ام 

�جلمعة  ي��وم  ليًا  ع�سرة  �حلادية  �ل�ساعة 

�ملعمول  �لعتيادي  �حلظر  �سيبد�أ  �ملقبل، 

و�ل��ذي  �ململكة،  �أن��ح��اء  جميع  يف  حالياً  ب��ه 

ي�����س��ت��م��ر ح���ت���ى �ل�������س���اع���ة �ل�������س���اد����س���ة م��ن 

�لت�ساريح  و�ستكون  �ملقبل،  �ل�سبت  �سباح 

�ساعات  فاعلة خال  �ل�سادرة  �للكرونية 

�لعتيادي. �حلظر 

�حلظر  تنفيذ  �أن  �ل��ع�����س��اي��ل��ة  �أك���د  ك��م��ا 

وفقا  ي��اأت��ي  ف��ق��ط  حمافظتني  يف  �ل�����س��ام��ل 

�إغ��اق��ات  بتنفيذ  �ملعلن  �جل��دي��د  للتوجه 

حتقيق  يف  ي�ساهم  م��رن  وب�سكل  حم���دودة 

�ل����ت����و�زن ب���ني ح���م���اي���ة ���س��ح��ة �مل���و�ط���ن���ني 

و�����س���ت���د�م���ة �لق���ت�������س���اد و�ل���رك���ي���ز ع��ل��ى 

يف  �رت��ف��اع��ا  ت�سهد  �ل��ت��ي  �ل�ساخنة  �ملناطق 

�لإ�سابة. حالت 

االنباط-عمان

يوم  من  �عتبار�  و�ملنطقة  �ململكة  تتاأثر 

�ملتوقع  من  �سديدة  حر  مبوجة  �جلمعة  غد 

درجات  ترتفع  بحيث  �أ�سبوع،  ملدة  ت�ستمر  �أن 

�أجو�ء  وت�سود  كبري،  ب�سكل  خالها  �حلر�رة 

�ملناطق. كافة  �سديدة �حلر�رة يف 

وي�������س���ود ط��ق�����س ���س��ي��ف��ي م���ع���ت���دل �ل���ي���وم 

�خل���م���ي�������س، ح���ي���ث ت���ك���ون درج������ات �حل�����ر�رة 

ح������ول م���ع���دلت���ه���ا مل���ث���ل ه������ذ� �ل�����وق�����ت م��ن 

�ل���ع���ام، وت��ن��خ��ف�����س درج�����ات �حل������ر�رة ل��ي��ًا 

�جلبال  يف  ل��ل��ربودة  م��ائ��ًا  �لطق�س  وي��ك��ون 

و�ل�������س���ه���ول، ك���م���ا ت���رت���ف���ع ن�����س��ب �ل���رط���وب���ة 

�ملنخف�سة  �لغيوم  بع�س  وتت�سكل  �ل�سطحية 

�لعرب طق�س  وفق  �لباكر،  �ل�سباح  �ساعات 

و�ع���ت���ب���ار�ً م���ن ي����وم غ���د �جل���م���ع���ة، ت��ب��د�أ 

ب�سبب  تدريجيا  بالرتفاع  �حل��ر�رة  درج��ات 

�ن���دف���اع ل��ك��ت��ل��ة ه��و�ئ��ي��ة ح����ارة ن��ح��و �مل��م��ل��ك��ة 

�لأجو�ء  وت�ستد  �لعربية،  �جلزيرة  م�سدرها 

�حل���ارة ي��وم��ي �ل�����س��ب��ت و�لأح����د ح��ي��ث تكون 

درج����ات �حل����ر�رة �أع��ل��ى م��ن م��ع��دلت��ه��ا ملثل 

6 درج���ات  ه���ذ� �ل��وق��ت م��ن �ل��ع��ام ب��ح��و�يل 

مئوية.

ب��اأج��و�ء جافة  وي��ر�ف��ق �ل��ط��ق�����س �حل���ار 

ن�سب  ذ�ت  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  �ل��ك��ت��ل��ة  طبيعة  ب�سبب 

رط����وب����ة م��ن��خ��ف�����س��ة، ك���م���ا ت���رت���ف���ع درج�����ات 

حار  �إىل  د�ف��ئ  طق�س  لي�سود  ليًا  �حل���ر�رة 

�ملناطق. عموم  يف  ن�سبيا 

ُي��ن�����س��ح ب��ع��دم �ل��ت��ع��ر���س �ملُ��ب��ا���س��ر لأ���س��ع��ة 

�سرب  من  و�لإكثار  طويلة،  لفر�ت  �ل�سم�س 

و�ملُرطبات. �لباردة  �ل�سو�ئل 

�ل��ق��ادم  �ل�سبت  �حل���ر�رة  درج��ة  وتام�س 

�ل��ع��ا���س��م��ة،  يف  م��ئ��وي��ة  درج���ة   40 �ل� ح��اج��ز 

�جلوية.. �لأر�ساد  بح�سب 

االنباط - وكاالت

�أ�سرى فل�سطينيون مت �حتجازهم  ��ستكى   

بعد  نابل�س،  جنوب  ح��و�رة  توقيف  مركز  يف 

�ل�سحية  �ل��ظ��روف  م��ن  م��ب��ا���س��رة،  �عتقالهم 

يعي�سونها،  �ل��ت��ي  �ل��ق�����س��وة  ب��ال��غ��ة  و�مل��ع��ي�����س��ي��ة 

و�ل���ت���ع���ام���ل �ل������ا �إن���������س����اين و�مل����ه����ني �ل����ذي 

ط��و�ل  �لح��ت��ال  �سلطات  م��ن  ل��ه  يتعر�سون 

�إىل  حتويلهم  ت�سبق  و�لتي  �حتجازهم  فرة 

و�ل�سجون. �لتحقيق  مر�كز 

وق�����ال �أ�����س����رى م�����رو� ب���ه���ذه �ل��ت��ج��رب��ة يف 

مركز  يف  �ل��ظ��روف  �إن  منهم،  و�سلت  ر�سائل 

حو�رة. توقيف 

التفا�صيل �ص »9«

 وزير الخارجية ونظيره األلماني 
يؤكدان أهمية حل الدولتين

االنباط - عمان

�أك��د وزي��ر �خلارجية و���س��وؤون �ملغربني   

�أمي���ن �ل�سفدي ووزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لأمل���اين 

�أن ح��ل  �م�������س �لأرب������ع������اء،  ه���اي���ك���و م����ا�����س، 

هو  �ل��دويل  �لقانون  �أ�سا�س  على  �لدولتني 

�ل�����س��ب��ي��ل �ل��وح��ي��د حل���ل �ل�����س��ر�ع وحتقيق 

�ل�سام �ل�سامل و�لد�ئم.

وما�س خال حمادثات  �ل�سفدي  و�سدد 

�أهمية  على  �لهاتف  عرب  �أجرياها  مو�سعة 

تكثيف �جل��ه��ود لإط����اق م��ف��او���س��ات ج��ادة 

�أ���س��ا���س حل  �ل�����س��ام على  لتحقيق  وف��اع��ل��ة 

�ل��دول��ت��ني ووف��ق��ا ل��ل��ق��ان��ون �ل�����دويل. و�أك���د 

�ل�سم  وق��ف  �إ�سر�ئيل  �إع���ان  �ن  �ل�سفدي 

و�لتز�مها حل �لدولتني على �أ�سا�س �لقانون 

�ل������دويل وم���رج���ع���ي���ات �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل�����س��ل��م��ي��ة 

متطلب �أ�سا�س للتقدم نحو �ل�سام �ل�سامل 

و�أكد  ودولية.  �إقليمية  ي�سكل �سرورة  �لذي 

�أن �لق�سية �لفل�سطينية هي �أ�سا�س �ل�سر�ع 

و�أن حلها مبا ي�سمن زو�ل �لحتال وقيام 

�لدولة �لفل�سطينية �مل�ستقلة �لقابلة للحياة 

خطوط  على  �ل�سرقية  �لقد�س  وعا�سمتها 

�لر�بع من حزير�ن 1967 .

التفا�صيل �ص »3«



املحلي
20

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اخلمي�س  27 / 8 / 2020 

 زواتي: تأهيل حقل حمزة يزيد من انتاجه لـ 400 برميل يوميا

 مركز الملكة رانيا للريادة يعلن أسماء الفائزين بمسابقات كأس العالم لريادة األعمال

راصد: 1076 مترشحا ومترشحة لديهم الرغبة بخوض االنتخابات النيابية

 مستشفى السلط الجديد يستقبل المرضى والمراجعين األحد 

 الجغبير يدعو لمنح أبناء سحاب 
أولوية للتوظيف بالمصانع

 597 مليون دوالر حجم تمويل متطلبات 
خطة االستجابة األردنية لالزمة السورية

التربية: 80% من الكتب المدرسية 
في المدارس

اإلدارة المحلية تتخذ مجموعة 
من اإلجراءات الوقائية

االنباط-عمان

املعدنية  والثثروة  الطاقة  وزيثثرة  اأكثثدت   

املثثهثثنثثد�ثثسثثة هثثثايل زواتثثثثي اأن عثثمثثلثثيثثات اإعثثثادة 

تثثاأهثثيثثل حثثقثثل حثثثمثثثزة الثثنثثفثثطثثي مثث�ثثسثثتثثمثثرة؛ 

اآبثثار  الأربثثع  االنتاجية  الطاقة  زيثثادة  بهدف 

منتجة يف احلقل من 10 براميل يوميا اإىل 

اأكر من 400 برميل يوميا.

اإن  ام�س  �سحفية  ت�سريحات  يف  وقالت 

بثالث  متر  التي  للحقل  التاأهيل  عمليات 

عن  ك�سفت  وطنية  كثثوادر  تنفذها  مراحل، 

من  النفطي  االنثثتثثاج  زيثثثادة  يف  مهم  تثثطثثور 

احلقل، م�سرية اإىل اأن العام املقبل �سي�سهد 

حفر اآبار جديدة لزيادة كميات االنتاج.

واأ�ثثسثثارت زواتثثي اإىل اأن الثثوزارة منذ عام 

لثثزيثثادة  االآبثثثثثار  فثثحثث�ثثس  عثثلثثى  تثثعثثمثثل   ،2018

االإنثثثثتثثثثاج مثثثن احلثثثقثثثل، وتثثقثث�ثثسثثيثثم ودرا�ثثثسثثثة 

النفط  الإنثثتثثاج  اململكة  يف  املثثوؤهثثلثثة  املثثنثثاطثثق 

والتي تبلغ �سبع مناطق.

با�ستك�ساف  احلكومة  اهتمام  اأن  واأكثثدت 

جهود  يف  ي�سهم  اململكة  يف  والثثغثثاز  الثثنثثفثثط 

حتقيق اأمن الطاقة الذي يعد اأحد حماور 

الوزارة  اأطلقتها  التي  الطاقة  ا�سرتاتيجية 

اأخثثثريا والثثتثثي كثثان عثثنثثوانثثهثثا االعثثتثثمثثاد على 

الذات وزيادة االإنتاج املحلي من النفط.

 1984 النفطي عام  واكت�سف حقل حمزة 

وبلغ  فقط،  منتجة   4 منها  بئرا،   17 بحفر 

مليون  يقارب  ما  للحقل  الرتاكمي  االنتاج 

بثثرمثثيثثل، فثثيثثمثثا يثثبثثلثثغ االنثثثتثثثاج احلثثثثايل نحو 

اإنتاجية  تراجع  ويعود  يوميا،  براميل   10

عمليات  باأية  القيام  لعدم  النفطي  احلقل 

�سيانة له منذ 30 عاما.

االنباط-عمان

اأعثثثلثثثن مثثثركثثثز املثثلثثكثثة رانثثثيثثثا لثثثلثثثريثثثادة يف 

اأ�سماء  للتكنولوجيا  �سمية  االأمرية  جامعة 

لثثريثثادة  الثثعثثامل  كثثاأ�ثثس  مب�سابقة  الثثفثثائثثزيثثن 

تقدم  حيث  الوطنية؛  ن�سخته  يف  االأعثثمثثال 

12 رائدا ورائدة اأعمال يف اجلولة النهائية.

االأربثثعثثاء،  امثث�ثثس  بثثيثثان �سحفي،  وحثث�ثثسثثب 

ديكابولي�س  فريق  االأول  املركز  على  ح�سل 

يف  لثثلثثمثث�ثثسثثاركثثة  لثثيثثتثثاأهثثل   Decapolis
ايفور�س  وفريق  النهائية،  العاملية  املرحلة 

عثثلثثى   Sage �ثثسثثيثثج  وفثثثريثثثق   iForce
حيث  التوايل؛  على  والثالث  الثاين  املركز 

املقدمة  اخلدمات  جميع  منحهم  �سيجري 

باالإ�سافة  املثثركثثز،  لثثدى  االإبثثثداع  يف خمترب 

اإىل تاأهلهم اإىل املرحلة النهائية من جائزة 

ن�سختها  يف  لثثلثثريثثادة  الوطنية  رانثثيثثا  امللكة 

املقبلة يف حال مل ي�سبق للم�سروع امل�ساركة.

 150 ومثثثن املثثقثثرر اأن يثث�ثثسثثارك اأكثثثر مثثن 

 200 من  اأكثثر  من  وم�ساركة  م�سارك  األثثف 

دولة للو�سول اإىل اأكرب �سريحة ممكنة من 

رواد ورائثثثدات االأعثثمثثال، ومثثن الراغبني يف 

اأو  امل�ستقبل،  االأعمال يف  اإىل عامل  الدخول 

اأعمالهم لتحقيق  تنمية  الذين يرغبون يف 

اأ�ثثثسثثثرع. وتثثقثثدم عثثلثثى املثث�ثثسثثتثثوى املحلي  منثثو 

اأكر من 240 م�سروعا اإىل امل�سابقة، بواقع 

الثثقثثبثثول،  متطلبات  حققت  مثث�ثثسثثروعثثاً   124

وخثث�ثثسثثعثثت ملثثراحثثل الثثتثثحثثكثثيثثم. وقثثثال املثثديثثر 

هذه  اأن  عبيدات  حممد  للمركز  التنفيذي 

رواد  ت�ستهدف تغيري م�سار حياة  املناف�سات 

لثثهثثم االأدوات  املثث�ثثسثثاركثثني، وتثثوفثثر  االأعثثثمثثثال 

واملثثثثثوارد ملثث�ثثسثثاعثثدتثثهثثم يف خمثثتثثلثثف املثثراحثثل، 

وت�سقل  ال�سباب  االأعثثمثثال  رواد  تدعم  كما 

مثثهثثاراتثثهثثم وتثثتثثيثثح لثثهثثم فثثر�ثثس الثثتثثوا�ثثسثثل 

خالل  من  املر�سدين  من  عاملية  �سبكة  مع 

ت�سريع. برنامج 

وتثثثعثثثد مثث�ثثسثثابثثقثثة كثثثاأ�ثثثس الثثثعثثثامل لثثثريثثثادة 

نثثوعثثهثثا  مثثثن  بثثطثثولثثة  واأول  اأكثثثثرب  االأعثثثثمثثثثال 

بن  حمثثمثثد  مثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثة  وتنظمها  الثثعثثامل،  يف 

“م�سك اخلريية”، ممثلة  �سلمان اخلريية 

بال�سراكة  العاملي،  م�سك  منتدى  مبثثبثثادرة 

 ،)GEN( مع �سبكة ريادة االأعمال العاملي

من  االأعثثثمثثثال  رواد  تثث�ثثسثثجثثيثثع  اإىل  وتثثثهثثثدف 

مرحلة الفكرة اإىل مرحلة النمو، ومل�ساعدة 

م�ساريعهم  اإطثثثالق  على  امل�ساركني  جميع 

نطاقها. وتو�سيع  وتعزيزها 

امل�سابقة  يف  االأردن  مثث�ثثسثثاركثثة  اأن  يثثذكثثر 

ال تثثقثثتثث�ثثسثثر عثثلثثى اإظثثثهثثثار قثثثثدرات االبثثتثثكثثار 

يف جمثثثال الثثتثثكثثنثثولثثوجثثيثثا الثثتثثي حتثثظثثى بها 

املثثمثثلثثكثثة اأمثثثثثثام املثثث�ثثثسثثثاركثثثني واحلثثث�ثثثسثثثور يف 

فح�سب،  العامل  اأنحاء  جميع  من  امل�سابقة 

بثثثل تثث�ثثسثثلثثط الثث�ثثسثثوء اأيثثث�ثثثسثثثاً عثثلثثى الثث�ثثسثثغثثف 

بالعمل كفريق واحد. وياأتي هذا االإعالن 

الن�سخة  الإطثثثالق  التجهيزات  مثثع  تزامنا 

الثانية ع�سرة من االأ�سبوع العاملي للريادة 

يف االأردن.

االنباط

نفذ فريق “را�سد “ ملراقبة االنتخابات 

الثثثثربملثثثثانثثثثيثثثثة، �ثثثسثثثلثثث�ثثثسثثثلثثثة تثثثتثثثبثثثع لثثلثثمثث�ثثسثثهثثد 

خالل  من  االأردن  يف  الربملاين  االنتخابي 

جثثثمثثثع املثثثعثثثلثثثومثثثات املثثتثثعثثلثثقثثة بثثثاملثثثواطثثثنثثثات 

واملثثثثثواطثثثثثنثثثثثني الثثثثثذيثثثثثن يثثثثثنثثثثثوون الثثثرت�ثثثسثثثح 

ع�سر  التا�سع  النيابي  املجل�س  النتخابات 

املزمع اإجراوؤها يف ت�سرين الثاين املقبل يف 

الر�سد  واعتمدت فرق  اململكة  دوائر  كافة 

ال�سخ�سية  الثثلثثقثثاءات  منهجية  املثثيثثدانثثيثثة 

والثث�ثثسثثفثثحثثات اخلثثا�ثثسثثة بثثاالنثثتثثخثثابثثات عرب 

املختلفة  االجثثتثثمثثاعثثي  الثثتثثوا�ثثسثثل  و�ثثسثثائثثل 

الذين  لالأ�سخا�س  ال�سخ�سية  واحل�سابات 

ينوون الرت�سح.

واأظثثثثثثهثثثثثثرت نثثثتثثثائثثثج الثثثثر�ثثثثسثثثثد الثثثثتثثثثي مت 

و�سل  الرت�سح  ينوون  الذين  اأن  تنفيذها، 

ومرت�سحاً  مرت�سحة   1076 اإىل  عثثددهثثم 

حتى تاريخ 2020/8/26، و�سل عدد االإناث 

وبن�سبة  الثثرت�ثثسثثح  يثثنثثويثثن   206 اإىل  منهم 

الذين  جمثثمثثوع  مثثن  باملئة   19 اإىل  و�سلت 

من  الذكور  ن�سبة  الرت�سح..وبلغت  ينوون 

81 باملئة. املجموع 

وعثثثلثثثى �ثثسثثعثثيثثد الثثثثثدوائثثثثثر االنثثتثثخثثابثثيثثة 

البلقاء الدوائر االنتخابية  ت�سدرت دائرة 

و�سلت  وبن�سبة  الرت�سح  ينوي  من  باأكر 

ينوون  الثثذيثثن  جمثثمثثوع  مثثن  باملئة   10 اإىل 

االنتخابية  الثثكثثرك  دائثثثرة  تلتها  الثثرت�ثثسثثح، 

5ر9 باملئة من جمموع  وبن�سبة و�سلت اإىل 

الثثثذيثثثن لثثديثثهثثم الثثثرغثثثبثثثة بثثثالثثثرت�ثثثسثثثح، اأمثثثا 

ينوي  بعدد من  االأقل  االنتخابية  الدوائر 

الثثرت�ثثسثثح لثثالنثثتثثخثثابثثات الثثربملثثانثثيثثة كثثانثثت 

بن�سبة  الثالثة  واربثثد  اجلثثنثثوب  بثثدو  دوائثثر 

لديه  من  جمموع  من  منهم  لكل  باملئة   2

الثثرغثثبثثة بثثالثثرت�ثثسثثح. وقثثثال الثثدكثثتثثور عامر 

– را�سد،  احلياة  مركز  مدير  عامر،  بني 

واملرت�سحني  املرت�سحات  اعثثداد  تزايد  اأن 

لثثالنثثتثثخثثابثثات الثثربملثثانثثيثثة ملثثجثثلثث�ثثس الثثنثثواب 

اهثثتثثمثثام كبري  اإىل  يثثوؤ�ثثسثثر  عثث�ثثسثثر،  الثثتثثا�ثثسثثع 

بالعملية  واالردنثثيثثني  االردنثثيثثات  قبل  مثثن 

املرت�سحني  اأعثثثداد  زيثثادة  واأن  االنتخابية، 

ال�سيما  املتوقعة،  امل�ساركة  ن�سبة  من  تزيد 

عن  تف�سلنا  يثثومثثاً   41 لثثديثثنثثا  مثثثثازال  اأنثثثثه 

مثثوعثثد بثثثدء الثثرت�ثثسثثيثثح بثث�ثثسثثكثثل ر�ثثسثثمثثي، ما 

لزيادة  متاحة  مثثازالثثت  الفر�سة  اأن  يعنى 

اأعداد املرت�سحني واملرت�سحات.

امل�سهد  اأن  عثثامثثر  بثثنثثي  الثثدكثثتثثور  واأكثثثثد 

�ثثسثثرورة  مثثع  ين�سجم  اأن  بثثد  االنثثتثثخثثابثثي ال 

من�سجم  ليكون  الثثربملثثاين  املثثخثثرج  جتثثويثثد 

وكذلك  االنتخابية  القواعد  تطلعات  مع 

يف  االأردنية  الدولة  اأولويات  مع  ان�سجامه 

امللفات. كافة 

وعثثثلثثثى �ثثسثثعثثيثثد املثثثحثثثافثثثظثثثات، فثثقثثد بثثلثثغ 

عثثثثدد مثثثن يثثثنثثثوي الثثثرت�ثثثسثثثح يف الثثعثثا�ثثسثثمثثة 

وبن�سبة  ومرت�سحا  مرت�سحة   243 عمان 

يثثثنثثثوون  الثثثثذيثثثثن  بثثثاملثثثئثثثة مثثثثن جمثثثمثثثوع   23

 156 اربثثد  حمافظة  تلتها  الكلي،  الرت�سح 

مثثرت�ثثسثثحثثة ومثثثرت�ثثثسثثثح وبثثنثث�ثثسثثبثثة 15بثثاملثثئثثة 

حثثلثثت حمافظة  فيما  الثثكثثلثثي  املثثجثثمثثوع  مثثن 

بعدد  املرت�سحني  من  عثثدداً  االأقثثل  العقبة 

باملئة من   3 33 مر�سحا ومر�سحة وبن�سبة 

ال�سيدات  اأما  الرت�سح.  ينوي  من  جمموع 

الثثثلثثثواتثثثي يثثنثثويثثن الثثثرت�ثثثسثثثح لثثالنثثتثثخثثابثثات 

كثثانثثت دائثثثثثرة املثثثفثثثرق االنثثتثثخثثابثثيثثة االأكثثثر 

النية  ميتلكّن  اللواتي  بال�سيدات  ح�سوراً 

خلثثثو�ثثثس االنثثثتثثثخثثثابثثثات الثثربملثثانثثيثثة املثثقثثبثثلثثة 

ينوون  الذين  جمموع  من  48باملئة  بن�سبة 

دائثثرة بدو  تلتها  الثثدائثثرة،  ذات  الرت�سح يف 

دائثثرة  وتلتهما  باملئة   37 بن�سبة  اجلثثنثثوب 

جمموع  من  36باملئة  بن�سبة  ال�سمال  بثثدو 

املر�سحني يف نف�س الدائرة.

ينوون  الذين  بالرجال  يتعلق  فيما  اأما 

الثثرت�ثثسثثح لثثالنثثتثثخثثابثثات الثثربملثثانثثيثثة، كثثانثثت 

ن�سبة  يف  االأعثثلثثى  االنتخابية  جر�س  دائثثرة 

تثثواجثثد الثثثرجثثثال الثثذيثثن يثثنثثوون الثثرت�ثثسثثح 

جمموع  مثثن  93باملئة  بن�سبة  لالنتخابات 

تلتها  الدائرة،  ذات  النية يف  لديهم  الذين 

الثثرابثثعثثة  والثثعثثا�ثثسثثمثثة  االأوىل  اربثثثثد  دوائثثثثر 

92 بثثاملثثئثثة لثثكثثل مثثنثثهثثا من  ومثثثعثثثان بثثنثث�ثثسثثبثثة 

جمموع املرت�سحني يف كل دائرة.

االنباط-عمان

“ال�سلط  احلثث�ثثسثثني  م�ست�سفى  مثثديثثر  اعثثلثثن 

جثثاهثثزيثثة  الثثثنثثثويثثثري  اأنثثثثثثور  اجلديد” الثثثدكثثثتثثثور 

املثث�ثثسثثتثث�ثثسثثفثثى ال�ثثسثثتثثقثثبثثال املثثر�ثثسثثى واملثثثراجثثثعثثثني يف 

خمتلف االأق�سام والعيادات اعتبارا من يوم االأحد 

املقبل.

منظومة  يعترب  امل�ست�سفى  اإن  النويري  وقثثال 

طبية عالجية متكاملة ويقدم خدماته لي�س على 

البلقاء بل ي�سمل حمافظات  م�ستوى وحمافظة 

انه يحتوي على جميع  اململكة كافة، م�سريا اىل 

التخ�س�سات الطبية والعالجية واملعدات الطبية 

يف  ي�سم  تعليميا  وبثثاعثثتثثبثثاره  اخلدمية  واملثثرافثثق 

حرمه كلية طب جامعة البلقاء التطبيقية.

ملا  حتثثويثثلثثي  امل�ست�سفى  اأن  الثثنثثويثثري  واأو�ثثثسثثثح 

يحتويه من كافة التخ�س�سات واالأجهزة الطبية 

وخمثثثتثثثربات وا�ثثسثثعثثة وغثثثثرف عثثمثثلثثيثثات وغثثريهثثا، 

بعد  االردن  يف  طثثبثثي  مبنى  اأكثثثرب  ثثثثاين  ويثثعثثتثثرب 

م�ست�سفى امللك املوؤ�س�س من حيث امل�ساحة والتي 

تبلغ 80 الف مرت مربع.

وبني اأنه من املتوقع ا�ستقبال 50 الف مراجع 

امل�ست�سفى،  وعثثيثثادات  اأقثث�ثثسثثام  خمتلف  يف  �سهريا 

الفتا اإىل اأنه مت املبا�سرة بالعمل يف بع�س االق�سام 

افتتاحه يف  والثثذي مت  القلب  مثل ق�سم ق�سطرة 

عملية   85 فيه  واأجثثريثثت  املثثا�ثثسثثي  حثثزيثثران  �سهر 

 3 انه ي�سم  االآن، م�سريا اىل  ق�سطرة قلب حتى 

اأجهزة ق�سطرة.

ولفت اإىل اأن ق�سم االأ�سعة ي�سم اأجهزة حديثة 

ت�سوير  وجثثهثثازا  مغناطي�سي  رنثثثني  جثثهثثاز  منها 

طبقي اأحدهما موجود يف ق�سم الطوارئ.

�ثثسثثريثثرا   450 يثث�ثثسثثم  املثث�ثثسثثتثث�ثثسثثفثثى  اأن  واأ�ثثثثسثثثثاف 

مق�سمة اإىل 350 يف االق�سام ال�سريرية و40 �سريرا 

يف اأق�سام العناية احلثيثة واملتو�سطة رجال ون�ساء 

لثثلثثر�ثثسثثع وحثثديثثثثثي  ا�ثثسثثرة عثثنثثايثثة حثيثة   5 مثثنثثهثثا 

الثثوالدة .. كما ي�سم ق�سم الكلى 22 جهاز غ�سيل 

منها جهاز يف ق�سم العناية احلثيثة للتخفيف عن 

املوجودة يف  اأكرب من االأجهزة  املر�سى وهو عدد 

امل�ست�سفى القدمي والتي تبلغ 14 جهازا.

مربوطة  امل�ست�سفى  اأقثث�ثثسثثام  جميع  اأن  وبثثثني 

بنظام احلو�سبة “حكيم” توفريا للجهد والوقت 

والثثتثثخثثفثثيثثف عثثثن املثثريثث�ثثس والثثثكثثثادر اإ�ثثسثثافثثة اىل 

ثثثالثثث م�ست�سفى يف  وهثثو  الثثفثثوتثثرة  نثثظثثام  تطبيق 

االردن يطبق هذا النظام.

وبني النويري اأن امل�ست�سفى بحاجة اىل 2700 

مثثوظثثف وكثثثثوادر جثثديثثدة وخثثا�ثثسثثة يف التمري�س 

وفثثنثثيثثي اأ�ثثسثثعثثة وخمثثثتثثثربات وتثثخثثديثثر بثثثزيثثثادة 3 

ال�سلط  مل�ست�سفى  الثث�ثثسثثابثثق  الثثعثثدد  عثثن  ا�ثثسثثعثثاف 

اإغثثالقثثه وحتثثويثثل موظفيه  الثثقثثدمي الثثذي �سيتم 

للم�ست�سفى اجلديد.

التابعة  الثثطثثب  كلية  مبنى  يثثكثثون  اأن  وتثثوقثثع 

امل�ست�سفى  حثثرم  يف  يقع  والثثثذي  البلقاء  جلامعة 

جاهزا مع نهاية العام احلايل واأن يتمكن الطلبة 

اأ�ساتذة  خثثربات  واال�ستفادة من  فيه  التدرب  من 

اجلامعة يف التخ�س�سات الطبية.

م�ستوى  على  املميزة  االق�سام  اأن من  واأ�ساف 

العالج  ق�سم  امل�ست�سفى  يت�سمنها  والتي  اململكة 

الطبيعي والذي تبلغ م�ساحته 4 اآالف مرت مربع 

املجال،  هثثذا  الطبية يف  االأجثثهثثزة  اأحثثدث  وي�سمل 

وبركة  بدنية  لياقة  تثثدريثثب  قثثاعثثات  اإىل  ا�سافة 

منها  ممثثيثثزة  خدمية  ومثثرافثثق  عالجية  �سباحة 

الق�سم التعليمي.

افتتح  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اأن  يذكر 

احلثثايل،  ال�سهر  مثثن  ع�سر  ال�سابع  يف  امل�ست�سفى 

قثثدرت كلفته بنحو  و  11 طابقاً  حيث يتكون من 

90 مليون دينار.

وقال املواطن �سادي اخلراب�سة لوكالة االنباء 

طبيا  �سرحا  يعترب  امل�ست�سفى  هثثذا  اإن  االردنثثيثثة 

كبريا ومميزا مزودا بكافة التخ�س�سات واملعدات 

اأهايل  على  ي�سهل  مما  الالزمة  والفنية  الطبية 

حمافظة البلقاء ويقدم اخلدمات ال�سحية لهم .

وبثثثثثثني املثثثثثواطثثثثثن خثثث�ثثثسثثثر هثثثا�ثثثسثثثم ان مثثوقثثع 

املثث�ثثسثثتثث�ثثسثثفثثى ممثثيثثز كثثونثثه يثثقثثع يف مثثنثثطثثقثثة غري 

امل�ست�سفى  هثثذا  بثثوجثثود  انثثه  اىل  الفتا  مزدحمة 

واملثثعثثدات  واالجثثهثثزة  التخ�س�سات  بكافة  املثثثزود 

�ثثسثثيثثخثثفثثف عثثلثثى اهثثثثثايل حمثثافثثظثثة الثثبثثلثثقثثاء من 

التحويالت  ب�سبب  �سابقا  كانت  التي  معاناتهم 

وجثثود  لثثعثثدم  املثثحثثافثثظثثة  خثثثارج  م�ست�سفيات  اىل 

التخ�س�سات او اجهزة اال�سعة.

الثثثثثعثثثثثدوان اىل ان  املثثثثواطثثثثن مثثثنثثثذر  وا�ثثثثسثثثثار 

املثث�ثثسثثتثث�ثثسثثفثثى يثثعثثتثثرب نثثقثثلثثة نثثوعثثيثثة يف اخلثثثدمثثثات 

الثث�ثثسثثحثثيثثة املثثقثثدمثثة الأهثثثثثايل حمثثافثثظثثة الثثبثثلثثقثثاء 

الثثتثثحثثويثثالت  يثثحثثتثثاج اىل  املثثريثث�ثثس االن ال  كثثثون 

مل�ست�سفيات اخرى الإجراء �سور ا�سعة او حتاليل 

خمتربات كما كان �سابقا الفتا اىل ان امل�ست�سفى 

يف  �ثثسثثابثثقثثا  مثثثوجثثثودة  تثثكثثن  مل  تخ�س�سات  ي�سم 

الق�سطرة  عمليات  وخا�سة  الثثقثثدمي  امل�ست�سفى 

القلب واالع�ساب وغريها.

االنباط-عمان

االأردن  �ثثسثثنثثاعثثة  غثثرفثثتثثي  رئثثيثث�ثثس  دعثثثثا 

وعثثثثثمثثثثثان، املثثثهثثثنثثثد�ثثثس فثثثتثثثحثثثي اجلثثثغثثثبثثثري، 

االأولوية  ملنح  �سحاب  يف  القائمة  امل�سانع 

بثثالثثتثثوظثثيثثف الأبثثثنثثثاء الثثثلثثثواء وتثثدريثثبثثهثثم، 

مبثثثا يثثتثثنثثا�ثثسثثب مثثثع مثثوؤهثثالتثثهثثم الثثعثثلثثمثثيثثة 

العملية. وخرباتهم 

ملجل�سي  اجتماع  خالل  اجلغبري،  وقال 

اإن  االأربثثثثثثعثثثثثثاء،  امثثث�ثثثس  الثثثغثثثرفثثثتثثثني  اإدارة 

املناطق  اأفثث�ثثسثثل  مثثن  تعد  �سحاب  منطقة 

العديد  وا�ستقطبت  باململكة  اال�ستثمارية 

مثثن اال�ثثسثثتثثثثثمثثارات املثثحثثلثثيثثة واخلثثارجثثيثثة، 

دينار  مليون   400 على  �سادراتها  وتزيد 

من  باملئة   10 ن�سبته  مثثا  لت�سكل  �سنويا، 

اإجمايل ال�سادرات التحويلية االأردنية.

�سحاب  باأهايل  الغرفتني  اعتزاز  واأكثثد 

امل�سانع،  مثثن  للعديد  حا�سنة  كمنطقة 

وخ�سو�سا يف مدينة امللك عبداهلل الثاين 

 467 من  اأكر  بها  يوجد  التي  ال�سناعية 

من�ساأة �سناعية يزيد راأ�سمالها على مليار 

االأردنثثثيثثثني،  مثثثن  االآالف  وتثث�ثثسثثغثثل  ديثثثنثثثار، 

بينهم عدد كبري من اأبناء وبنات اللواء.

حري�س  ال�سناعي  القطاع  اأن  واأو�سح 

عثثلثثى الثثقثثيثثام بثثثثدوره الثثتثثنثثمثثوي يف خثثدمثثة 

غثثثرف  اأن  مثثبثثيثثنثثا  املثثثحثثثلثثثيثثثة،  املثثثجثثثتثثثمثثثعثثثات 

منت�سبيها  تثثوعثثيثثة  عثثلثثى  تعمل  الثث�ثثسثثنثثاعثثة 

لل�سركات  االجتماعية  امل�سوؤولية  باأهمية 

يف  خ�سو�سا  املحلية،  املجتمعات  تنمية  يف 

النائية. املناطق 

واأ�سار اإىل اأن امل�سانع دعمت العديد من 

اجلمعيات الثقافية والنوادي ال�سبابية يف 

يف  م�ساهماتهم  اإىل  اإ�سافة  �سحاب،  لثثواء 

حتديت العديد من املدار�س.

االنباط-عمان

 بثثلثثغ حثثجثثم الثثتثثمثثويثثل ملثثتثثطثثلثثبثثات خطة 

ال�سورية حتى  االردنية لالزمة  اال�ستجابة 

وبن�سبة  دوالر،  مليون   597 احلثثايل،  اآب   25

5ر26 باملئة من حجم متويل اخلطة البالغ 

وزارة  بيانات  بح�سب  دوالر،  مليار  249ر2 

التخطيط والتعاون الدويل.

ان عثثجثثز  الثثثثثثثثثوزارة  بثثثيثثثانثثثات  واأظثثثثثهثثثثثرت 

التمويل خلطة ا�ستجابة االأردن بلغت نحو 

652ر1 مليار دوالر منذ بداية العام احلايل، 

املخ�س�سة  الثث�ثثسثثنثثويثثة  املثثثوازنثثثة  حثثجثثم  مثثثن 

االأردن.  يف  الثث�ثثسثثوريثثني  الثثالجثثئثثني  لثثدعثثم 

يف  تتمثل  والتي  مكوناتها  اخلطة  ومولت 

دوالر،  مثثلثثيثثون   124 بنحو  الثثالجثثئثثني  دعثثثم 

مليون   122 بنحو  امل�ست�سيفة  واملجتمعات 

الثثذي  اخلثثزيثثنثثة  دعثثم  بند  مثثول  كما  دوالر، 

العام  لهذا  اخلطة  لربنامج  اخثثريا  اأ�سيف 

بند  حثثني مل ميثثول  دوالر، يف  مثثلثثيثثون   350

دعم بناء القدرات املوؤ�س�سية. وتوزعت املنح 

بنود  عثثدة  خثثالل  من  اخلطة  مكونات  على 

بلغ  والثثذي  االلثثكثثرتوين  النظام  بند  اأولثثهثثا 

157 مليون دوالر، وبند متويل ا�سايف  نحو 

االتثثفثثاقثثيثثات  وبثثنثثد  دوالر،  مثثلثثيثثون   83 بثثلثثغ 

الثنائية 7 مليون دوالر، وبند دعم اخلزينة 

يثثحثث�ثثسثثل  مل  حثثثني  يف  دوالر،  مثثلثثيثثون   350

حتى  التمويل  على  االأممية  املنظمات  بند 

التخطيط،  وزارة  بيانات  وح�سب  تاريخه. 

ت�سدرت الواليات املتحدة االمريكية قائمة 

لالزمة  اال�ستجابة  خلطة  املانحة  الثثثدول 

دوالر،  مليون  7ر367  بلغت  ال�سورية، حيث 

بث  تثثقثثدر  االأملثثانثثيثثة مبثثنثثحثثة  تلتها احلثثكثثومثثة 

اأن احلكومة  اإىل  ي�سار  5ر67 مليون دوالر. 

لثثالأزمثثة  االأردنثثيثثة  اال�ستجابة  خطة  اأقثثثرت 

بحجم   2022-2020 لثثثثالأعثثثثوام  الثث�ثثسثثوريثثة 

اإجمايل بلغ نحو 6 ر6 مليار دوالر.

االنباط –عمان 

 قالت اأمني عام وزارة الرتبية والتعليم 

جنوى  الدكتورة  واملالية  االإداريثثة  لل�سوؤون 

املدر�سية  الكتب  من  باملئة   80 اإن  قبيالت، 

جلثثمثثيثثع الثث�ثثسثثفثثوف ا�ثثسثثبثثحثثت يف املثثثدار�ثثثس 

لت�سليمها اإىل الطلبة بداية الدوام املدر�سي 

املالزم  جميع  وتوفري  املقبل،  الثالثاء  يوم 

اال�ستدراكي للطلبة. بالربنامج  اخلا�سة 

واأ�سافت الدكتورة قبيالت يف ت�سريحات 

مديري  وجهت  الثثثوزارة  اأن  االربثثعثثاء،  ام�س 

املثثدار�ثثس  على  للتعميم  والتعليم  الثثرتبثثيثثة 

لطلبة  الثثدوام  من  االأول  اليوم  لتخ�سي�س 

واخلثثثامثثث�ثثثس  والثثثثثثثثثالثثثثث  االأول  الثثث�ثثثسثثثفثثثوف 

اليوم  يكون  فيما  ع�سر،  واحلثثادي  وال�سابع 

الثاين لل�سفوف الرابع وال�ساد�س والثامن 

والثثعثثا�ثثسثثر والثثتثثوجثثيثثهثثي لثثتثث�ثثسثثلثثيثثم وتثثوعثثيثثة 

باالإجراءات  يتعلق  فيما  وتثقيفهم  الطلبة 

الثث�ثثسثثحثثيثثة. وبثثيثثنثثت انثثثثه �ثثسثثيثثجثثري يف هثثذا 

اأو ال�سعبة  االطار تق�سيم الطلبة يف ال�سف 

الثثتثثبثثاعثثد  لثث�ثثسثثمثثان  قثث�ثثسثثمثثني  اإىل  الثثثثواحثثثثدة 

اجلثث�ثثسثثدي وجتثثنثثب االكثثتثثظثثاظ خثثثالل اأول 

يومني، حتى يت�سنى الإدارات املدار�س اإعداد 

الطلبة  قثثدوم  مبواعيد  اخلا�سة  اجلثثداول 

لثثلثثمثثدر�ثثسثثة ومثثثغثثثادرتثثثهثثثا واإعثثثثثثثثداد جثثثثداول 

احلثث�ثثسثث�ثثس اال�ثثسثثبثثوعثثيثثة، ومبثثثا يثثثتثثثواءم مع 

الربوتوكول اخلا�س بالعودة للمدار�س.

اأول  �ستخ�س�س  املدار�س  اأن  اإىل  وا�سارت 

ا�سبوعني من دوامها لتنفيذ برنامج تعزيز 

املثثثثهثثثثارات اال�ثثسثثا�ثثسثثيثثة بثثثهثثثدف �ثثسثثد فثثجثثوات 

الثثتثثعثثلثثم الثثنثثاجتثثة عثثن انثثقثثطثثاع الثثطثثلثثبثثة عن 

املبا�سر. التعليم  عملية 

االنباط-عمان

عممت وزارة االإدارة املحلية، ام�س االربعاء، على 

البلديات وجمال�س اخلدمات امل�سرتكة ومديريات 

االإجثثثثراءات  التثثخثثاذ  اململكة،  يف  البلدية  الثث�ثثسثثوؤون 

الوقائية للحفاظ على �سحة و�سالمة املواطنني.

وقالت الناطق االإعالمي يف الوزارة زين العبادي 

، اإن االإجراءات �سملت تعديل دوام املوظفني بن�سبة 

وا�ستثنى  اال�ثثسثثبثثوع،  اأيثثثثام  على  مق�سمة  باملئة   50

التعميم الوظائف االإ�سرافية ومن تقت�سي طبيعة 

عمله خالف ذلك، وعدم ال�سماح بدخول املراجعني 

اإال بارتداء الكمامة مع �سرورة التباعد اجل�سدي 

بني املوظفني واملراجعني.

تفعيل  اي�سا  االجثثثثراءات  اأن من �سمن  وبينت 

االجثثثثراءات  واتثثخثثاذ  للموظفني،  )اأمثثثثان(  تطبيق 

الالزمة ملنع ا�ستقبال املراجعني الذين مل يفعلوا 

التطبيق.

وحثثثثددت االجثثثثثثراءات املثثوظثثفثثني الثثذيثثن ميكن 

املوظفات  مثثراعثثاة  مثثع  ُبثثعثثد  عثثن  بالعمل  تكلفيهم 

يعانون  الثثذيثثن  واملوظفني  واملر�سعات،  احلثثوامثثل 

اأمرا�س مزمنة واحلا�سلني على تقارير من  من 

املخالطني  واملوظفني  اللوائية،  الطبية  اللجان 

مل�سابني اأو قاطنني يف اأماكن البوؤر املعلن عنها.

كما �سددت االجثثراءات على تفعيل دور الرقابة 

الثثثداخثثثلثثثيثثثة عثثلثثى كثثثافثثثة املثثثوظثثثفثثثني واملثثثراجثثثعثثثني، 

العقوبات بحق  البلديات باتخاذ  وتفوي�س روؤ�ساء 

املخالفني ا�ستنادا الأحكام املادة 7 من قانون الدفاع 

رقم 13 ل�سنة 1992، وتفعيل دور مراقبي ال�سحة 

ومراقبي البلديات باتخاذ االجراءات املفو�سة لهم 

لتنفيذ امر الدفاع 11 على املن�ساآت االقت�سادية. 
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االنباط-عمان

اوع����ز وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ���س��ام��ة ح��م��اد 

الأرب���ع���اء  ام�������س  الإداري��������ن  اإىل احل���ك���ام 

ب��ات��خ��اذ اأ���س��د الج������راءات ال���ازم���ة بحق 

الكبرية  وال��ت��ج��م��ع��ات  احل��ف��ات  منظمي 

املنا�سبات الجتماعية وباإعداد تتجاوز  يف 

 14 مل���دة  اداري����ا  وت��وق��ي��ف��ه��م   ، �سخ�سا   20

الأ���س��ب��اب  ك��ان��ت  اي��ا  ي��وم��ا وع��دم تكفيلهم 

واملربرات.

اإىل تطورات  الج��راء  وع��زا حماد هذا 

ال�سابات  اعداد  وازدي��اد  الوبائي  الو�سع 

وعدم اإلتزام بع�س املواطنن بامر الدفاع 

بنتائج  يت�سبب  مم��ا   2020 ل�سنة   11 رق��م 

���س��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى ���س��ح��ة امل���واط���ن و���س��ام��ت��ه 

وللحيلولة دون انتقال عدوى كورونا.

وط���ل���ب وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة م���ن احل��ك��ام 

الإداري��ن اياء هذا المر جل العناية و 

الهتمام بالتعاون والتن�سيق مع الأجهزة 

المنية �سمن الخت�سا�س.

االنباط-عمان

املغرتبن  و�سوؤون  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د   

الأمل��اين  ال�سفدي ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة  اأمي��ن 

اأن ح��ل  الأرب������ع������اء،  ام�������س  م����ا�����س،  ه���اي���ك���و 

هو  ال��دويل  القانون  اأ�سا�س  على  الدولتن 

ال�����س��راع وحتقيق  ال��وح��ي��د حل���ل  ال�����س��ب��ي��ل 

ال�سام ال�سامل والدائم.

وما�س خال حمادثات  ال�سفدي  و�سدد 

اأهمية  على  الهاتف  عرب  اأجرياها  مو�سعة 

تكثيف اجل��ه��ود لإط���اق م��ف��او���س��ات ج��ادة 

حل  اأ���س��ا���س  على  ال�����س��ام  لتحقيق  وف��اع��ل��ة 

ال��دول��ت��ن ووف��ق��ا ل��ل��ق��ان��ون ال����دويل. واأك���د 

ال�سم  وق��ف  اإ�سرائيل  اإع��ان  ان  ال�سفدي 

والتزامها حل الدولتن على اأ�سا�س القانون 

ال������دويل وم���رج���ع���ي���ات ال��ع��م��ل��ي��ة ال�����س��ل��م��ي��ة 

م��ت��ط��ل��ب اأ����س���ا����س ل��ل��ت��ق��دم ن���ح���و ال�����س��ام 

ال�����س��ام��ل ال����ذي ي�����س��ك��ل ����س���رورة اإق��ل��ي��م��ي��ة 

الفل�سطينية  الق�سية  اأن  واأك����د  ودول���ي���ة. 

ي�سمن  مب��ا  حلها  واأن  ال�سراع  اأ�سا�س  ه��ي 

الفل�سطينية  الدولة  وقيام  الحتال  زوال 

امل�����س��ت��ق��ل��ة ال���ق���اب���ل���ة ل��ل��ح��ي��اة وع��ا���س��م��ت��ه��ا 

من  الرابع  خطوط  على  ال�سرقية  القد�س 

1967 ، وف��ق��ا حل��ل ال��دول��ت��ن هو  ح��زي��ران 

وال��دائ��م.  وال�سامل  ال��ع��ادل  ال�سام  مفتاح 

حلل  الداعم  اأملانيا  موقف  ال�سفدي  وثمن 

الدولتن واملتم�سك بالقانون الدويل واأكد 

اأه��م��ي��ة اجل��ه��ود امل��ت��وا���س��ل��ة ال��ت��ي ت��ق��وم بها 

لإيجاد اأفق حقيقي لتحقيق ال�سام العادل 

املنطقة  لأزمات  �سيا�سية  حللول  وللتو�سل 

اأي�������س���ا. واأك�����د اأه��م��ي��ة ال�����س��راك��ة امل��ت��م��ي��زة 

ال��ت��ي ت��رب��ط ال��ب��ل��دي��ن وث��م��ن دع���م اأمل��ان��ي��ا 

مواجهة  على  مل�ساعدتها  للمملكة  امل�ستمر 

ال��ت��ح��دي��ات الق��ت�����س��ادي��ة. واأك����د ال��وزي��ران 

ا�ستمرار العمل على تعزيز اآفاق التعاون يف 

جميع املجالت.

وا���س��ت��ع��ر���س ال�����س��ف��دي وم��ا���س اجل��ه��ود 

وحتقيق  الإقليمية  الأزم��ات  حلل  املبذولة 

ا�ستمرار  على  و���س��ددا  وال���س��ت��ق��رار،  الأم���ن 

اإزائها. الت�ساور وتن�سيق املواقف 

االنباط - عمان

 ق����رر جم��ل�����س ه��ي��ئ��ة اع��ت��م��اد م��وؤ���س�����س��ات 

ال�سماح  ج��ودت��ه��ا  و���س��م��ان  ال��ع��ايل  التعليم 

ل��ل��ج��ام��ع��ات وال��ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ي��ة وال��ك��ل��ي��ات 

الطاقة  ب��رف��ع  التقدم  املتو�سطة  اجلامعية 

ال�ستيعابية العامة واخلا�سة ب�سرف النظر 

اآخ��ر ق��رار رفع  عن امل��دة الزمنية من تاريخ 

طاقة ا�ستيعابية.

ت��راأ���س��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ج��ل�����س يف جل�سته  واأق����ر 

رئي�س هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل 

ال�سرايرة،  ظافر  الدكتور  جودتها،  و�سمان 

مت�س الأربعاء، املجالت املعرفية لتخ�س�سات 

وت�سنيع  مالية،  وتكنولوجيا  الأعمال،  ذك��اء 

امل�ستح�سرات التجميلية والكيماوية برنامج 

البكالوريو�س.

وواف����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى الع��ت��م��اد اخل��ا���س 

امل�ستح�سرات  ت�سنيع  لتخ�س�سات  الأويل 

التجميلية والكيميائية، وتكنولوجيا املالية، 

يف  البكالوريو�س،  برنامج  الأع��م��ال،  وذك���اء 

ج��ام��ع��ة ال�����س��رق الأو�����س����ط، وع��ل��م ال��ب��ي��ان��ات 

البكالوريو�س  برنامج  ال�سطناعي  والذكاء 

م���اأدب���ا، وتقنية  الأم��ريك��ي��ة يف  يف اجل��ام��ع��ة 

امل���ع���ل���وم���ات والأر�����س����ف����ة ال��رق��م��ي��ة ب��رن��ام��ج 

العربية  اجلامعية  الكلية  يف  البكالوريو�س 

ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وع���ل���م ال���ب���ي���ان���ات وال���ذك���اء 

ال�سطناعي برنامج البكالوريو�س يف جامعة 

الطفيلة التقنية، والأمن ال�سيرباين برنامج 

البكالوريو�س جامعة عمان العربية.

ك���م���ا واف������ق امل��ج��ل�����س ع���ل���ى ا���س��ت��م��راري��ة 

و�سحة  اإر�ساد  لتخ�س�سي  اخلا�س  العتماد 

نف�سية برنامج البكالوريو�س، واإر�ساد نف�سي 

موؤتة،  جامعة  يف  الدكتوراه  برنامج  تربوي 

اإع���ادة فتح ب��اب قبول طلبة  فيما واف��ق على 

جدد يف تخ�س�س اإر�ساد نف�سي تربوي برنامج 

املاج�ستري يف جامعة موؤتة، والعتماد اخلا�س 

لتخ�س�س الرتبية برنامج الدبلوم العايل يف 

جامعة عمان العربية، وا�ستمرارية العتماد 

اخلا�س وتثبيت الطاقة ال�ستيعابية اخلا�سة 

لتخ�س�س علم احلا�سوب برنامج ماج�ستري 

باب  فتح  واإع����ادة  العربية،  عمان  جامعة  يف 

قبول طلبة جدد يف تخ�س�س علم احلا�سوب 

برنامج املاج�ستري يف جامعة عمان العربية.

وواف���������ق امل���ج���ل�������س ع���ل���ى رف������ع ال���ط���اق���ة 

ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ك��ل��ي��ة ح��ط��ن كلية 

جامعية متو�سطة، ورفع الطاقة ال�ستيعابية 

اخل���ا����س���ة ل��ت��خ�����س�����س امل��ح��ا���س��ب��ة ب��رن��ام��ج 

املجتمع  كلية  يف  املتو�سط  اجلامعي  الدبلوم 

ال�سامي، ورفع وتثبيت الطاقة ال�ستيعابية 

برنامج  الأع��م��ال  اإدارة  لتخ�س�س  اخلا�سة 

املجتمع  كلية  يف  املتو�سط  اجلامعي  الدبلوم 

الإ����س���ام���ي، والع���ت���م���اد اخل���ا����س وت��ث��ب��ي��ت 

ميكانيك  لتخ�س�س  ال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة 

اجلامعي  الدبلوم  برنامج  الثقيلة  الآل��ي��ات 

املتو�سط يف كلية الأمري احل�سن بن عبداهلل 

ال���ث���اين ال��ف��ن��ي��ة ك��ل��ي��ة ج��ام��ع��ي��ة م��ت��و���س��ط��ة 

اع��ت��م��اد م�ست�سفى  وا���س��ت��م��راري��ة  ع�����س��ك��ري��ة، 

الأردن كم�ست�سفى تعليمي.

وفاة و 30 أصابة محلية بـ »كورونا«

حظر شامل الجمعة بعمان و الزرقاء

 الطويسي : عام إضافي لمدن الثقافة األردنية

هيئة اإلعالم: تصاريح مرور لإلعالميين والصحفيين خالل 
الحظر الشامل الجمعة في عمان والزرقاء

االنباط-عمان

الع�سايلة  اأجمد عودة  الإع��ام  ل�سوؤون  الدولة  وزير  اأعلن 

اآب  28 من  عن فر�س حظر جت��ول �سامل ط��وال ي��وم اجلمعة 

وال��زرق��اء فقط، وذلك  العا�سمة عّمان  احل��ايل يف حمافظتي 

ب��ع��د ا���س��ت��م��رار ت��زاي��د ح����الت الإ���س��اب��ة ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا يف 

باقي  اأن ت�ستمر �ساعات احلظر كما هي يف  املحافظتن؛ على 

حمافظات اململكة.

ال��وزراء  رئا�سة  يف  �سحفي  اإيجاز  خال  الع�سايلة  واأو�سح 

م�ساء ام�س الربعاء، اأن احلظر ال�سامل يف املحافظتن �سيبداأ 

اآب  م��ن   27 اخلمي�س  ي��وم  ل��ي��ًا  ع�سرة  احل��ادي��ة  ال�ساعة  م��ن 

ع�سرة  احل��ادي��ة  ال�ساعة  حتى  �ساعة   24 مل��دة  وي�ستمر  احل��ايل 

ليًا من يوم اجلمعة املقبل.

واأكد اأن الت�ساريح الإلكرتونية ل ُتخول حامليها يف عّمان 

والزرقاء باحلركة خال �ساعات احلظر ال�سامل، م�سريا اإىل 

عمل  اإدام����ة  على  العاملن  م��ن  حم���دود  ل��ع��دد  ت�ساريح  منح 

بع�س القطاعات احليوية، مبا فيها و�سائل الإعام، و�ست�سدر 

عن خلية اأزمة كورونا يف املركز الوطني لاأمن واإدارة الأزمات 

ال�سامل  احل��ظ��ر  ح���الت  تطبق يف  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الآل��ي��ة  بنف�س 

�سابقا.

ال��ع��ام��ل��ة  ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��م��ري�����س��ي��ة  ال���ك���وادر  اأن  اإىل  وا����س���ار 

�ست�ستثنى من تطبيق احلظر ال�سامل، مع الإ�سارة اإىل ت�سهيل 

حركة امل�سافرين املغادرين اأو القادمن ومرافقيهم من مطار 

امللكة علياء الدويل، من خال اإبراز تذاكر ال�سفر.

يف  ال�����س��ام��ل  احل��ظ��ر  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  اأن  اإىل  الع�سايلة  ون���وه 

املحافظتن يف متام ال�ساعة احلادية ع�سرة ليًا يوم اجلمعة 

جميع  يف  حالياً  به  املعمول  العتيادي  احلظر  �سيبداأ  املقبل، 

اأنحاء اململكة، والذي ي�ستمر حتى ال�ساعة ال�ساد�سة من �سباح 

ال�سبت املقبل، و�ستكون الت�ساريح اللكرتونية ال�سادرة فاعلة 

خال �ساعات احلظر العتيادي.

كما اأكد الع�سايلة اأن تنفيذ احلظر ال�سامل يف حمافظتن 

اإغ��اق��ات  بتنفيذ  امل��ع��ل��ن  للتوجه اجل��دي��د  وف��ق��ا  ي��اأت��ي  ف��ق��ط 

التوازن بن حماية  ي�ساهم يف حتقيق  وب�سكل مرن  حم��دودة 

املناطق  على  والرتكيز  القت�ساد  وا�ستدامة  املواطنن  �سحة 

ال�ساخنة التي ت�سهد ارتفاعا يف حالت الإ�سابة.

اإىل تقليل فر�س ومدد  ال�سامل يهدف  اأن احلظر  واأ�ساف 

املخالطة، وهو ال�سبب الرئي�س يف ن�سر عدوى كورونا، وميكِّن 

فرق التق�سي الوبائي من تركيز جهودها على تق�سي احلالت 

املحتملة يف بوؤر انت�سار الوباء.

كما اأ�سار الع�سايلة اإىل اأن احلكومة والأجهزة املعنية تتابع 

لواء  يف  الوبائية  احلالة  ت��ط��ورات  حثيث  وب�سكل  حر�س  بكل 

ماركا، بعد ت�سجيل حالت اإ�سابة يوم اأم�س، مبينا اأنه يف حال 

اأعداد الإ�سابات بالرتفاع ب�سكل مقلق، �سيتم اتخاذ  ا�ستمرت 

قرارات �سريعة تت�سمن اإجراءات احرتازية اإ�سافية.

ولفت الع�سايلة اإىل اجتماعات حكومية عديدة عقدت ام�س 

جمموعة  وحت��دي��د  الوبائية،  احل��ال��ة  ت��ط��ورات  على  للوقوف 

ا�ستدامة  للتعامل معها، من �سمنها اجتماع للجنة  اإج��راءات 

الوزارية بح�سور مندوبن  العمل والإنتاج والتوريد  �سا�سل 

عن خلية اأزمة كورونا يف املركز الوطني لامن واإدارة الأزمات، 

والذي تقرر من خاله جمموعة من الإجراءات.

الوطنية  اللجنة  ال��ي��وم م��ن موافقة  ت��داول��ه  م��ا مت  وح��ول 

اأك��د  اإق��ام��ة م��ه��رج��ان ج��ر���س باحتفال رم���زي،  ل��اأوب��ئ��ة على 

املهرجان  اإق��ام��ة  جتميد  ق��ررت  الثقافة  وزارة  اأن  الع�سايلة 

لهذا العام، بعد تزايد عدد حالت الإ�سابة خال الأ�سبوعن 

املا�سين، لفتا اإىل اأن طلب اإقامة احلفل الرمزي للمهرجان 

الوبائية،  الأخ��رية للحالة  التطورات  �سابقا وقبل  مت تقدميه 

م�سريا اإىل اأن الحتفال كان عبارة عن فعالية افتتاح واختتام 

ملدة �ساعة فقط، ودون جمهور مع اللتزام بالتدابري ال�سحية 

الوقائية.

بع�س  انتخابات  حول  ال��واردة  بال�ستف�سارات  يتعلق  وفيما 

الع�سايلة حر�س احلكومة على متكن  اأكد  املهنية،  النقابات 

يف  م�سريا  التمثيلية،  با�ستحقاقاتها  الل��ت��زام  م��ن  النقابات 

هذا الإطار اإىل اأن احلكومة تدر�س مع جلنة الأوبئة اإمكانية 

ل��ربوت��وك��ولت �سحية  وف��ق��اً  ال��ن��ق��اب��ي��ة،  الن��ت��خ��اب��ات  تنظيم 

�سارمة ت�سمن حماية امل�ساركن واملنظمن.

ل��غ��اي��ات التح�سري  اأن الج��ت��م��اع��ات  ال�����س��دد  واأك���د يف ه��ذا 

املتطلبات  �سمن  َتِتم  اأن  بد  ل  القادمة  النيابية  لانتخابات 

وال����س���رتاط���ات ال�����س��ح��ي��ة وال��وق��ائ��ي��ة، وال���ت���ي حت��ر���س على 

ال��ت��ق��ي��د ب���ارت���داء ال��ك��م��ام��ات وال��ت��ب��اع��د والل���ت���زام ب���اإج���راءات 

ام  الداخلية ممثلة باحلكَّ وزارة  ت�سدد  العدوى، و�سوف  �سبط 

ال��رق��اب��ة على ه��ذه الفعاليات،  الإداري����ن والأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة 

ل�سمان ال�سامة ال�سحية فيها.

رقابتها  الع�سايلة-  بح�سب   - الداخلية  وزارة  �ست�سدد  كما 

ال��دف��اع وال��ت��داب��ري  اأي جتمع خم��ال��ف لأوام����ر  ل�سبط وم��ن��ع 

العزاء،  وبيوت  الأف��راح  الحرتازية خا�سة جتمعات  ال�سحية 

وينظم هذا  الدفاع  اأوام��ر  يخالف  �سخ�س  اأي  توقيف  و�سيتم 

الداخلية،  اأعلن وزير  14 يوما كما  التجمعات، ملدة  النوع من 

م�سيفا “ وقد ثبت للجميع اأثر هذه التجمعات ال�سلبي يف نقل 

الوبائي  للو�سع  عامة  انتكا�سة  ُيحدث  ب�سكل  كورونا  ع��دوى 

ي�سعب تداركها”.

واأكد وزير الدولة ل�سوؤون الإعام اأن الت�سدد يف الإجراءات 

لي�س الغر�س منه الت�سييق على املواطن، بل حمايته، وحماية 

�سحته، واأ�سرته واملجتمع.

وقال الع�سايلة: “اإخوتي املواطنن، ل نريد لبيوت الفرح 

الأحبة وفراقهم،  ب�سبب مر�س  اأن تتحول لبيوت حزن وترح 

ن��ع��ول ع��ل��ى وع��ي��ك��م، وال��ت��زام��ك��م، وجن����اح اأي اإج�����راء وق��ائ��ي 

بقناعة  اأي�ساً  لكن  فقط،  تنفيذه  ب�سرامة  يتم  ل  واح��رتازي 

من ميتثل له والتزامه الذاتي”.

وحمى  اهلل،  “حماكم  بالقول:  الإيجاز  الع�سايلة  واختتم 

�سّحتكم واأحّباءكم، وحفظ الوطن والإن�سانّية جمعاء من �سّر 

هذا الوباء”.

ال��دك��ت��ور �سعد ج��اب��ر، عن  اأع��ل��ن وزي��ر ال�سحة   م��ن جهته 

ت�سجيل 40 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا منها 30 حالة 

حملية ، لريتفع العدد الإجمايل لاإ�سابات منذ بدء اجلائحة 

اإىل 1756 اإ�سابة.

وب��ن ال��دك��ت��ور ج��اب��ر خ��ال ان ال���س��اب��ات ت��وزع��ت على 9 

وال��ولي��ات  ال�سعودية  من  اململكة  خ��ارج  من  لقادمن  ح��الت 

من  اردين  �ساحنة  ل�سائق  وحالة  وم�سر  الأمريكية  املتحدة 

الزرقاء  املحلية حالتن يف  واحل��الت   ، العمري  ح��دود  مركز 

وحالتن  م��وؤك��دة  حل��الت  منهم   22 العا�سمة  و24  ملخالطن 

حتت ال�ستق�ساء و4 حالت يف اربد. واأ�سار الدكتور جابر اإىل 

 413 اىل  و�سلت  اب   7 اجلمعة  يوم  منذ  املحلية  الإ�سابات  اإن 

حالت  لرتتفع  �سفاء  حالة   11 �سجلت  فيما  �سحاب   65 منها 

ال�سفاء اىل 1372 حالة فيما بقي حتت العاج 381 حالة 242 

يف م�ست�سفى المري حمزة و126يف مناطق العزل و13 يف امللكة 

علياء .

فح�سا   14085 اأج��رت  ال�ستق�ساء  فرق  اأن  الوزير  واأو�سح 

اإىل  اجلائحة  ب��دء  منذ  الإج��م��ال��ي��ة  الفحو�سات  ع��دد  لي�سل 

777222 كما �سجلت حالة وفاة ل�سخ�س اربعيني اردين و�سل 

من دولة عربية بحالة �سيئة ويعاين من امرا�س مزمنة. واكد 

الدكتور جابر ان 170 فريقا من فرق ال�ستق�ساء الوبائي قامت 

ال�سناعية  باجراء فحو�سات تركزت يف لواء �سحاب واملنطقة 

م�ساعفة  وبجهود  قيا�سية  الفحو�سات  ارق��ام  ان  اىل  م�سريا 

مثمنا اجل��ه��ود اجل��ب��ارة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ال��ف��رق وامل��خ��ت��ربات 

ودعا  يوميا.  �ساعة   24 م��دار  على  يتناوبون  وال��ذي��ن  الطبية 

واملنا�سبات  التجمعات  ع��ن  البعد  امل��واط��ن��ن  ج��اب��ر  ال��دك��ت��ور 

والحتفالت التي تخالف التعليمات واللتزام تطبيق التباعد 

اجل�سدي وارتداء الكمامات وا�ستخدام املعقمات.

االنباط-عمان

الأرب���ع���اء  ام�����س  ال��ث��ق��اف��ة  اأع��ل��ن��ت وزارة   

مت���دي���د ف����رتة م����دن ال���ث���ق���اف���ة الأردن����ي����ة: 

ال�سمالية،  والبادية  والها�سمية،  القويرة، 

مل��ن��ح ه���ذه الأول���وي���ة   ،2021 اإ���س��اف��ّي��ًة  ���س��ن��ًة 

ظ��روف  ب�سبب  م�ساريعها،  تنفيذ  ف��ر���س��ة 

بجائحة  امل��رت��ب��ط��ة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ب��اع��د 

“كورونا” هذا العام.
وق�����ال وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة ال���دك���ت���ور ب��ا���س��م 

من  املتوقع  اإّن  �سحفي،  بيان  يف  الطوي�سي 

ال��ع��ام الإ����س���ايف ل��ه��ذه الأول���وي���ة ه��و تاأكيد 

من  امل��زي��د  واك��ت�����س��اف  الثقافية  م��احم��ه��ا 

واملواهب  ال��ق��درات  ورعاية  وبناء  الطاقات 

م��دن��اً  اخ��ت��ي��اره��ا  واأّن  خ��ا���س��ًة  الإب���داع���ي���ة، 

و�سرورياً  م��درو���س��اً  ك��ان  الأردن��ي��ة  للثقافة 

الثقايف  العمل  تفعيل  ال��وزارة يف  روؤية  وفق 

وح��ف��ز ال��ه��ي��ئ��ات والأ�����س����وات ال��ب��ع��ي��دة عن 

ال��ع��ا���س��م��ة وت����وزي����ع م��ك��ت�����س��ب��ات ال��ت��ن��م��ي��ة 

الثقافية.

مّر  التي  امل�ستجدة  الظروف  اأّن  واأ�ساف 

بها الأردن ب�سبب “كورونا”، ا�ستلزمت من 

الوزارة الرتكيز على فعاليات اآمنة وتدابري 

اح��رتازي��ة طيلة ف��رتة احل��ظ��ر، م��ن خال 

م�سابقتي:  واإط��اق  الثقايف  التكيف  حزمة 

وال�سباب،  لاأطفال  بيتي”  من  “موهبتي 
كل  ال���ك���ورون���ا:  زم���ن  يف  اأدي����ب  و”يوميات 

عرب  الفني  التدريب  وكذلك  �سيمر”،  مر 

املن�سات الفرتا�سية ملركز تدريب الفنون.

ال���ع���ادة  اأّن  ال��ط��وي�����س��ي  ال���دك���ت���ور  وب����ن 

ومع  الأردنية  الثقافة  تكون مدن  اأن  جرت 

امل�ساريع  ك��ل  اأن��ه��ت  ق��د  الثقافة  ع��ام  نهاية 

وتفاعل  ق��راءة  وف��ق  بها  املنوطة  وال��ربام��ج 

م��ع م��ك��ون��ات امل�����س��ه��د ال��ث��ق��ايف، يف ح��ن مل 

بخطتها  ال��ق��ي��ام  م��ن  الأل��وي��ة  ه��ذه  تتمكن 

الثقافية ب�سبب الظروف الطارئة.

االنباط-عمان

 دع��ت هيئة الإع����ام، ام�����س الأرب��ع��اء، 

مم���ث���ل���ي و�����س����ائ����ل الإع�����������ام، ال���راغ���ب���ن 

حظر  ق��رار  م��ن  ا�ستثناء  على  باحل�سول 

التجول ال�سامل، الذي �سيطّبق طوال يوم 

غد اجلمعة يف حمافظتي العا�سمة عمان 

الغاية،  لهذه  طلب  تقدمي  اإىل  والزرقاء، 

التي  الإلكرتونية  الت�ساريح  اأّن  مو�سحة 

لدى الإعامين ل تخولهم باحلركة يف 

املحافظتن.

ذيب  الدكتور  الهيئة  عام  مدير  واأ�سار 

اأّن��ه  اإىل  الرب��ع��اء،  ام�س  بيان  ال��ق��رال��ة يف 

ب���ه���دف ال��ت�����س��ه��ي��ل ع��ل��ى ق���ط���اع الإع�����ام، 

ملمثلي  موؤقتة  م��رور  ت�ساريح  منح  �سيتم 

و���س��ائ��ل الإع������ام، ل��ي��وم اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل 

يف حم��اف��ظ��ت��ي ع���م���ان وال����زرق����اء. وذل���ك 

م��ن خ���ال ال��ت��ق��ّدم ب��ط��ل��ب ا���س��ت��ث��ن��اء من 

جميع  تعبئة  عرب  ال�سامل،  احلظر  ق��رار 

يف  “الك�سل” امل��رف��ق  م��ل��ف  يف  اخل���ان���ات 

وال��ت��ي م��ن �سمنها،   ..... ال��ت��ايل  ال��راب��ط 

لطالب  الوطني  والرقم  الرباعي  ال�سم 

و�سيلة  با�سم  امل��ل��ف  وت�سمية  ال���س��ت��ث��ن��اء، 

الإع�����ام امل��ع��ن��ي��ة، واإر����س���ال���ه ع��رب ال��ربي��د 

اللكرتوين التايل:

علماً   media@pm.gov.jo  

م�ستوٍف  غري  طلب  اأي  يف  ينظر  لن  باأّنه 

اإليها. امل�سار  لل�سروط 

الطلب،  مقّدم  اإىل  �سي�سل  اأنه  واأو�سح 

الطلب، ويف حال  ا�ستام  بتاأكيد  رّد يفيد 

60 دقيقة من وقت  ال��ّرد خ��ال  مل ي�سل 

اإج����راءات  م��ن  التحقق  ي��رج��ى  الإر����س���ال، 

الإر�سال والعنوان املر�َسل اإليه.

ولفت القرالة اإىل اأّن هذه ال�ستثناءات 

امل���وؤق���ت���ة مت���َن���ح ل��غ��اي��ات ال��ت��ن��ّق��ل واإجن����از 

الأعمال الإعامية ال�سرورية ول ي�سمح 

م��وؤك��داً  �سخ�سية،  ل��غ��اي��ات  با�ستخدامها 

لغري  املوؤقت  الت�سريح  هذا  ا�ستخدام  اأّن 

�سيعّر�س  اأجلها،  م��ن  منح  التي  الغايات 

���س��اح��ب��ه ل��ل��م�����س��اءل��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة و���س��ح��ب 

منه. الت�سريح 

الطلبات  اعتماد  يجري  ل��ن  اأّن���ه  وب��ن 

التي  اأو  ال��وات�����س��اب،  تطبيق  ع��رب  ال���واردة 

ت�����س��ل ب�����س��ك��ل ف����ردّي دون ع��ل��م امل��وؤ���س�����س��ة 

الإع���ام���ي���ة امل��خ��ول��ة ب��ط��ل��ب ال���س��ت��ث��ن��اء، 

طلب  اأي  يف  ي��ن��َظ��ر  ل���ن  اأن����ه  اإىل  م�����س��رياً 

امل��ع��ل��ن  الإل�����ك�����رتوين  ال����ربي����د  اإىل  ي�����رد 

ي���وم غد  9:00 م���ن ���س��ب��اح  ال�����س��اع��ة  ب��ع��د 

اخلمي�س.

التوا�سل  �سيجري  اأّنه  القرالة  واأو�سح 

�سدور  عند  الطلب  �ساحبة  املوؤ�س�سة  مع 

ال��ربي��د  اأو  ال��ه��ات��ف  ال���س��ت��ث��ن��اءات، ع���رب 

الل���ك���رتوين ال����ذي ج���رى اإر����س���ال طلب 

ال�ستثناء منه، لإعامها ب�سدور موافقة 

ل��اأم��ن  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  خلية الأزم����ة يف 

والأرق����ام  ال��ط��ل��ب،  ع��ل��ى  الأزم�����ات  واإدارة 

وذلك  بها،  اخلا�سة  الفردية  الت�سل�سلية 

خ����ال م�����س��اء ي����وم غ���د اخل��م��ي�����س، ول��ن 

اأو ورقية  اإلكرتونية  يكون هناك ت�ساريح 

الت�سليم. ت�ستوجب 

 وزير الداخلية يوعز بتوقيف منظمي 
التجمعات الكبيرة

 وزير الخارجية ونظيره األلماني 
يؤكدان أهمية حل الدولتين

 رفع الطاقة االستيعابية للجامعات 
والكليات الجامعية والمتوسطة

���س��األ رج��ل الإم���ام علي ك��رم اهلل وج��ه��ه: كيف ن��ع��رف اأه���ل احل��ق يف زم��ن ك��رت فيه 

ال�سودان  بن  ي��دور  ناعم  غ��زل  اليهم،  تر�سدك  فهي  ع��دوك  �سهام  اتبع  فاأجابه  الفنت؟ 

ودولة الحتال منذ الإطاحة بنظام الب�سري، لقاء رئي�سه برهان مع نتنياهو يف اوغندا، 

وت�سريح املتحدث با�سم اخلارجية ال�سودانية ان ال�سودان �ستكون ر�سمياً الدولة الثانية يف 

�سل�سلة املطبعن اجلدد مع ا�سرائيل، وزيارة وزير اخلارجية المريكي بومبيو للخرطوم 

واجتماعه مع رئي�س الوزراء ال�سوداين حمدوك يوم ام�س ا�سارات على ان اإ�سرائيل التي 

ل زالت منت�سية بالخرتاق الذي حققته مع دولة الم��ارات على ابواب حتقيق اخرتاق 

جديد يف العامل العربي … كان ال�سودان يف عهد الرئي�س ال�سابق عمر الب�سري من اأ�سد 

القاع العربية معاداة لإ�سرائيل، بل اإن الب�سري �سّرح يف اآخر عام من رئا�سته: “ن�سحونا 

بالتطبيع مع اإ�سرائيل لتنفرج علينا، ولكننا نقول الأرزاق بيد اهلل”، الب�سري كان  زعيم 

وطني عروبي رف�س مد يده اىل ا�سرائيل وكان عقبة امام امتدادها يف افريقيا، فتاآمرت 

عليه ال�سهيونية العاملية وامريكا بتحريك اآلتهم العامية ل�سيطنة نظامه والتحري�س 

على التظاهر �سده حتى عزلوه واعتقلوه ولفقوا له تهم باطلة، ولن يطول المر حتى 

يتخل�سوا منه اما بقتله يف �سجنه او بت�سليمه اإىل املحكمة اجلنائية الدولية ملواجهة تهم 

تتعلق بجرائم حرب، يف ت�سوري الطريق امامهم ما زالت وعرة فال�سعب ال�سوداين ما 

العدو  مع  التطبيع  ويعترب  الفل�سطينية،  الق�سية  جتاه  القومية  مبواقفه  يتم�سك  زال 

ال�سلطة  �سد  عارمة  ث��ورة  ال�سودان  ي�سهد  ان  ببعيد  ولي�س  متاماً  مرفو�س  ال�سرائيلي 

احلاكمة باخلرطوم اإذا ما اقدمت فعًا على التطبيع.

د.عصام الغزاوي

 هل سيكون السودان الطعنة الثانية 
في سلسلة المطبعين الجدد ؟

* متابعة الحالة الوبائية بماركا وتجميد مهرجان جرش
* توقيف اي مخالف 14 يومًا و دراسة اقامة انتخابات النقابات
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النا�س  بالن�سبة حلياة  ه��م  ا�أل تعترب  ال�سلوكية  ال�سحة  عليها  يطلق  األو حديثاً  النف�سية  ال�سحة 

مزجة لالإنطالق �سوب حالة العافية  �سطرابات و�سوء ا�أل ورفاهيتهم، ولتكون احلياة خالية من ا�إ

التي يتطلع لها الكل؛ ويف زمن كورونا باتت ال�سحة النف�سية مع�سلة رئي�سة ب�سبب القلق واحلجر 

والعزل والتباعد ا�إجتماعي واأل�ساليب الوقاية ال�سحية وال�سالمة العامة وغريها: 

رق والقلق  1. الكل يعلم األن اإ�سطرابات احلالة ال�سحية ال�سلوكية األو النف�سية توؤدي حلا�ت من ا�أل

خرين واألحياناً احلزن واإ�سطراب املزاج وغريها. وامل�ساكل يف العالقات مع ا�آل

2. األكرث من ن�سف �سكان العامل يعانون من األمرا�س عقلية واإ�سطرابات يف �سحتهم النف�سية توؤدي 

خرين األو املجتمع.  ل�سلوكيات عدوانية للذات وا�آل

3. ال�سعادة النف�سية والعاطفية توؤدي باملقابل ملرونة التعامل مع التحديات والتكيف مع التوتر 

بداع يف احلياة.  وتوؤول بالنتيجة للعافية وا�إ

4. ال�سعادة النف�سية األي�ساً ت�سيع املحبة وال�سداقة واإدارة الذات ووقت الفراغ وحل امل�ساكل والتعامل 

مع ال�سغوط مبختلف األنواعها.

و�سط،  قليمي واحلالة غري  امل�ستقرة يف ال�سرق ا�أل 5. ما يف �سك ب��األن جائحة كورونا والو�سع ا�إ

وتنامي مع�سلتي البطالة والفقر والتحديات الراهنة توؤثر مبا�سرة على ال�سحة النف�سية لكل النا�س، 

ولذلك األحياناً جند كثرياً من النا�س حولنا نزقني وع�سبيني ومنفعلني دوماً.

ميان والروحانية وال�سرب و�سبط النف�س وتاألدية  6. و�سفة ال�سحة النف�سية امل�ستقرة تاألتي من ا�إ

خرين، وغريها. خرين، ونبذ الكراهية و�سوء الظن با�آل �ستقرار والت�سالح مع النف�س وا�آل العبادات وا�إ

7. مطلوب م�ساهمة اجلميع لتعزيز ال�سحة النف�سية امل�ستقرة ملن حولنا من خالل تعظيم اجلزء 

امللىء من الكاأل�س والتعامل باحل�سنى والت�سامح واملحبة والطماألنينة، وتقلي�س حجم اجلزء الفارغ من 

خرين  ودحر  الكاأل�س من حيث تقزمي ال�سلبيات والبعد عن املنّغ�سات باألنواعها والبعد عن اإث��ارة ا�آل

املزاجية وغريها.

8. لغة احلوار تتاألثر األحياناً ب�سحتنا النف�سية ومزاجنا العام،  ولذلك علينا ُح�سن ا�إختيار لوقت 

احلوار وبيئته و�سخو�سه وغريها.

يام يف زمن كورونا وخ�سو�ساً  ب�سراحة: ال�سحة النف�سية واملزاج العام للنا�س يحتاج ملراعاة هذه ا�أل

يف حميطنا العربي، فالنا�س نزقة ذاتياً بطبعها كنتيجة للتحديات اليومية ومنغ�سات احلياة و�سيق 

العي�س، ومطلوب اإ�سعاد األنف�سنا ومن حولنا لننعم ب�سحة نف�سية عال العال وعافية مثلى.

د.محمد طالب عبيدات

 صحتنا النفسية في زمن 
كورونا
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االنباط-عمان

املكلف  ال��زراع��ة  البيئة وزي��ر  اك��د وزي��ر   

األن م�����س��روع  ال���دك���ت���ور ���س��ال��ح اخل��راب�����س��ة 

الت�سغيل من خالل املكننة الزراعية يهدف 

�ن�����س��اء م���راك���ز خ���دم���ات زراع���ي���ة وت��وف��ري 

ظروف عمل �ئق ل�سمان ا�ستقرار العمال 

يف القطاع الزراعي.

ع��دد من  توقيع  خ��الل  اخلراب�سة  وق��ال 

ام�س  التعاونية  اجلمعيات  مع  ا�تفاقيات 

امل��زارع��ني  �سي�سجع  امل�����س��روع  اإن  ا�رب���ع���اء، 

تنظيم  ع��ل��ى  ال��زراع��ي��ة  للعمالة  امل�سغلني 

ان��ف�����س��ه��م ����س���م���ن م���وؤ����س�������س���ات وج��م��ع��ي��ات 

ت���ع���اون���ي���ة، و����س���م���ول ال���ع���م���ال ال���زراع���ي���ني 

ال���دائ���م���ني مب��ظ��ل��ة ال�����س��م��ان ا�ج��ت��م��اع��ي 

ال�سحي. والتاألمني 

متويال  �سيوفر  امل�����س��روع  األن  اإىل  واأل���س��ار 

املحاريث  زراعية، مثل  اآلليات  �إن�ساء وحدة 

الزراعية  وا�آل�ت  املحمولة  الر�س  وتنكات 

ومكائن  والبطاطا،  والثوم  الب�سل  وح�ساد 

زراعة ا�أل�ستال والبذور الدقيقة وغريها.

اي��رادات  �ست�ستخدم  املوؤ�س�سات  األن  وب��ني 

ال�سمان  تكاليف  تغطية  يف  ا�آلليات  وح��دة 

وال���ت���األم���ني ال�����س��ح��ي ل��ل��ع��م��ال ال���زراع���ي���ني 

امل�سروع  واألن  امل�سروع،  انتهاء  بعد  الدائمني 

الزراعية هذا  10 مراكز للخدمات  �سين�سئ 

واملحافظات،  ا�ردن  وادي  منطقة  العام يف 

400 عامل  لنحو  وتوفري فر�س عمل �ئق 

العمل  عن  العاطلني  ا�ألردنيني  من  زراعي 

يف مناطق امل�سروع.

االنباط-اربد 

العني  ا�ألردن  جت���ارة  غ��رف��ة  رئي�س  بحث 

ا�وق��اف  وزي��ر  لقائه  خالل  الكباريتي  نائل 

وال�������س���وؤون امل��ق��د���س��ات ا����س��الم��ي��ة ال��دك��ت��ور 

حم��م��د اخل���الي���ل���ة، ق�����س��ي��ة ا�ن������ذرات ال��ت��ي 

وج��ه��ت��ه��ا ال�������وزارة مل�����س��ت��األج��ري األم���الك���ه���ا يف 

حم��اف��ظ��ة ارب�����د ل���دف���ع ا�ج������ور امل�����س��ت��ح��ق��ة 

املثل  عليهم وتغيري عقود ا�يجار اىل اجرة 

او ت�سليم املحالت قبل نهاية العام احلايل.

وح�������س���ب ب����ي����ان ���س��ح��ف��ي ل���ل���غ���رف���ة، اك���د 

مل  م�ستاجرين  وج���ود  اخل��الي��ل��ه،  ال��دك��ت��ور 

ي��ق��وم��وا ب��ت�����س��دي��د م���ا ي�����س��ت��ح��ق ع��ل��ي��ه��م من 

ايجارات من �سنوات عديدة ما�سية.

وا�سار اىل ان الوزارة �سكلت جلنة لدرا�سة 

كل  اع��ف��اء  �سيتم  ان���ه  مبينا  ال��ق�����س��ي��ة،  ه���ذه 

اىل  التعطل  ف��رة  خ��الل  بطلب  يتقدم  م��ن 

التجار  اىل  املقدمه  ا�ن��ذارات  ايقاف  جانب 

امل�ستاألجرين حتى نهاية العام احلايل.

م���ن ج��ان��ب��ه ا����س���ار ال���ع���ني ال��ك��ب��اري��ت��ي ان 

ال����وق����ت احل������ايل يف ظ����ل ج���ائ���ح���ة ف���ريو����س 

يف  ا�ن����ذارات  لتوجيه  منا�سب  غ��ري  ك��ورون��ا 

البالد  بها  متر  التي  الراهنة  الظروف  ظل 

للن�ساط  الكبري  وال��راج��ع  اج��م��ع  وال��ع��امل 

ا�قت�سادي.

اربد  رئي�س غرفة جتارة  اكد   من جانبه 

حم��م��د ال�����س��وح��ة ال�����ذي ح�����س��ر ا�ج��ت��م��اع 

ا�����س����ت����ع����داده ل���رت���ي���ب ل����ق����اء م�����ع ال���ت���ج���ار 

الت�سويات  وع��م��ل  ال����وزارة  م��ن  امل�ستاألجرين 

املالية الالزمة مبا ير�سي جميع ا�طراف.

االنباط- املفرق

اف��ت��ت��ح م��ع��ه��د م��ه��ن��ي امل���ف���رق، ب��ال��ت��ع��اون مع 

وك��ال��ة التعاون ال���دويل، ام�س ا�رب��ع��اء، دورت��ني 

تدريبيتني، �سمن م�سروع حت�سني البنية التحتية 

اخل�سراء يف ا�ردن من خالل اج��راءات العمالة 

ال���دويل،  ال��ت��ع��اون  وك��ال��ة  م��ع  وبالتعاون  املكثفة، 

و�سركائها املحليني يف عدد من املحافظات.

وذكر بيان �سادر عن املعهد اليوم ان امل�سروع 

اجل���م���ال(  واألم  )ال�������س���رح���ان  م��ن��ط��ق��ت��ي  ���س��م��ل 

امل��ح��اف��ظ��ة يف دورت������ني يف جم����ال اخل��ي��اط��ة  يف 

فيها  و�سارك  واملعجنات،  واحللويات  التاأل�سي�سية، 

ع���دد م��ن ال�����س��ب��اب وال�����س��اب��ات م��ن اب��ن��اء املناطق 

امل�ستهدفة.

عن  الباحثني  ت�سغيل  اىل  امل�����س��روع  وي��ه��دف 

عمل وتدريب وتاألهيل العاملني مبجا�ت خمتلفة 

لتعزيز فر�سهم التناف�سية يف �سوق العمل، وتعزيز 

يكون  ان  األ�سا�س  على  وينفذ  بالبيئة،  اهتمامهم 

العمل مقابل ا�جر يف املحافظة، ملدة 4 األ�سهر يف 

مراحله ال�سابقة، وحاليا مت اإ�سافة بند التدريب 

املهني ليت�سنى لهم التاألهيل يف حرفة ت�ساعدهم يف 

الدخول اىل �سوق العمل .

االنباط-عمان

التقى األمني عام وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي الدكتور ماألمون حممد الدبعي يف مكتبه 

يف حرم ال��وزارة �سعادة ال�سفري املاليزي يف عمان 

ال�سيد داتوك جيليد بن كومندجن.

ويف بداية اللقاء رحب الدكتور الدبعي ب�سعادة 

ال�سفري م�ستعر�ساً العالقات الطيبة التي تربط 

بني البلدين ال�سديقني كما مت بحث �سبل تعزيز 

موؤ�س�سات  ب��ني  والعلمية  ا�ألك��ادمي��ي��ة  ال��ع��الق��ات 

التعليم العايل ا�ألردنية واملاليزية خا�سًة ما يتعلق 

بتبادل األع�ساء هيئة التدري�س وا�ألبحاث امل�سركة 

الطلبة  ا�ستقطاب  زي��ادة  على  العمل  اإىل  اإ�سافًة 

مثنياً  ا�ألردنية  اجلامعات  يف  للدرا�سة  املاليزيني 

اجلامعات  يف  الدار�سني  املاليزيني  الطلبة  على 

ا�ألردن���ي���ة وم���ا يتميزون ب��ه م��ن ت��ف��وق األك��ادمي��ي 

والتزام با�ألنظمة والتعليمات كما األنهم يعك�سون 

�سورة م�سرفة عن بلدهم، كما ا�ستعر�س الدكتور 

يقرها  األن  املتوقع  م��ن  ال��ت��ي  الرتيبات  الدبعي 

جمل�س التعليم العايل بخ�سو�س اآللية التدري�س 

وعقد ا�متحانات يف الف�سل ا�ألول القادم 2020 / 

2021، وما تت�سمنه من ت�سهيالت حتر�س عليها 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي للمحافظة 

يف  ال��دار���س��ني  ال��واف��دي��ن  الطلبة  م�سلحة  على 

اجلامعات ا�ألردنية واملوجودين حالياً على األر�س 

اململكة األو خارجها. كما ا�ستعر�س الدكتور الدبعي 

األن يقوم  الوافد  التي ميكن للطالب  ا�إج���راءات 

بها لتقدمي طلب التحاق يف اجلامعات ا�ألردنية 

م��ن خ��الل ن��اف��ذة اخل��دم��ات امل��وح��دة “األدر�س يف 

الطلبة  ا�ستفادة  اإمكانية  اإىل  م�سرياً  ا�ألردن” 

املاليزيني من قرار جمل�س التعليم العايل والذي 

يت�سمن املوافقة على معاملة الطلبة الوافدين 

امل�سلمني من غري الدول العربية الذين يدر�سون 

العربية،  واللغة  ا��سالمية  ال�سريعة  تخ�س�سي 

ا�ستيفاء  ح��ي��ث  م���ن  ا�ألردين  ال��ط��ال��ب  م��ع��ام��ل��ة 

الر�سوم اجلامعية مما ي�سهم يف زيادة ا�ستقطاب 

ا�لتحاق  على  وت�سجيعهم  امل��ال��ي��زي��ني  الطلبة 

باجلامعات ا�ألردن��ي��ة. ب��دوره األك��د �سعادة ال�سفري 

املاليزي حر�س بالده على دفع وت�سجيع التعاون 

املقبلة، وزيادة  الثنائي مع ا�ألردن خالل املرحلة 

األع��داد الطلبة املاليزيني الدار�سني يف اجلامعات 

األن يتلحق  األ�ساف باألنه من املتوقع  ا�ألردن��ي��ة، كما 

يف  للدرا�سة  جديد  ماليزي  طالب   )300( قرابة 

اجلامعات ا�ألردنية بداية العام اجلامعي القادم.

وقد ح�سر اللقاء كل من �سعادة امللحق الثقايف 

يف ال�سفارة املاليزية يف عمان ال�سيد حممد نظام 

وهاب، ومن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

الق�ساة،  األحمد  الدكتور  البعثات  مديرية  مدير 

ال�سيد  الوافدين  الطلبة  �سوؤون  ومدير مديرية 

ح�سام عثمان، ومدير مديرية موؤ�س�سات التعليم 

العايل ال�سيد عوين طبي�سات. وجتدر ا�إ�سارة اإىل 

األن عدد الطلبة املاليزيني الذين يدر�سون حالياً 

يف اجلامعات ا�ألردنية يبلغ)684( طالباً وطالبة، 

م��ع��ظ��م��ه��م ي���در����س���ون يف ت��خ�����س�����س��ات ال�����س��ري��ع��ة 

ا�إ�سالمية واللغة العربية.

االنباط-عمان

ا�جتماعي،  لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  األعلنت 

عن تو�سعها يف القطاعات امل�ستفيدة من برنامج 

ح��م��اي��ة م���ن خ����الل ال�����س��م��اح �ألن�����س��ط��ة تنظيم 

احل��ف��الت وامل��ه��رج��ان��ات وامل���وؤمت���رات وامل��ع��ار���س 

و�سا�ت ا�ألف��راح ومن�ساآلت تاألجري ل��وازم ا�ألف��راح 

وم��ك��ات��ب  وامل�������س���ارح  ال�سينما  ودور  وامل��ن��ا���س��ب��ات 

ا�ستقدام العامالت با��ستفادة من هذا الربنامج 

املت�سمن دفع جزء من رواتب العاملني بالقطاع 

اخلا�س.

واألكدت املوؤ�س�سة يف بيان �سحفي ام�س ا�ربعاء، 

األن قرار التو�سع جاء نتاج �سل�سلة لقاءات وحوارات 

م��ع غ��رف��ة جت���ارة ا�ألردن وغ��رف��ة جت���ارة عمان، 

مبينًة األن الربنامج يهدف اإىل حماية امل�سركني 

بال�سمان ا�جتماعي ا�ألردنيني واألبناء قطاع غزة 

واألبناء ا�ألردنيات املقيمني يف اململكة، للتخفيف عن 

من�ساآلتهم يف هذه القطاعات وم�ساندتها يف جتاوز 

هذه ا�ألزمة وم�ساعدتها على ا��ستمرارية بدفع 

األجور العاملني لديها من خالل برنامج حماية.

امل�سمولة  امل��ن�����س��اآلت  على  األن  املوؤ�س�سة  وب��ّي��ن��ت 

ال��دخ��ول حل�سابها ع��ل��ى موقع  ال��ربن��ام��ج  ب��ه��ذا 

امل��وؤ���س�����س��ة ا�إل����ك����روين وال����دخ����ول اإىل ق��ائ��م��ة 

اخلدمات واختيار خدمات األوامر الدفاع وتقدمي 

األن  مبينًة  حماية،  برنامج  من  لال�ستفادة  طلب 

القطاعات واملن�ساآلت �ست�ستفيد من هذا الربنامج 

عن �سهر اآلب احلايل حتى نهاية العام احلايل.

ل��ه��ذا الربنامج  األن��ه��ا تلتزم وف��ق��اً  واألو���س��ح��ت 

بتخ�سي�س 50 باملئة من ا�ألجر اخلا�سع لالقتطاع 

للموؤمن عليهم الفّعالني وامل�سمولني يف �سهر اآلب 

من العام احل��ايل، بحيث � يقل املبلغ امل�سروف 

للعامل عن 220 ديناراً �سهرياً و� يزيد على 400 

دينار، كما تلتزم املن�ساألة بدفع ن�سبة م�ساهمة يف 

ا�ألجر امل�سروف للعامل وقبل ال�سرف ما ن�سبته 

20 باملئة من األجر املوؤمن عليه اخلا�سع لالقتطاع 

ومبا � يزيد على 200 دينار.

الراغبة  للمن�ساآلت  تاألكيدها  املوؤ�س�سة  وك��ررت 

التقدم  عليها  ب��األن  الربنامج  ه��ذا  ا��ستفادة من 

امل��ف��و���س��ني عنها ح�سب  ق��ب��ل  م��وّق��ع م��ن  بطلب 

ال�سجل ال��ت��ج��اري خ��الل م��دة � ت��ت��ج��اوز تاريخ 

2020/12/31، وفقاً للنموذج املعتمد لهذه الغاية 

بت�سديد  املفو�س  من  وتعهدا  اإق���رارا  واملت�سمن 

تلك املبالغ، كما ت�ستفيد املن�ساألة من هذا الربنامج 

بداية ال�سهر الذي تقدمت فيه بالطلب.

واأل�سافت األن ما ُي�سرف للموؤمن عليه يعد ذمة 

مالية على املن�ساألة، وتلتزم بت�سديدها خالل مدة 

اتفاقية  ب��اإب��رام  تلتزم  كما   2023/6/30 األق�ساها 

تق�سيط لتلك املبالغ قبل تاريخ 2021/1/31 وفقاً 

لالألنظمة املعمول بها يف املوؤ�س�سة، وبخالف ذلك 

تبا�سر املوؤ�س�سة اجراءات حت�سيل تلك املبالغ.

جلمهورها  خدماتها  غالبية  اإت��اح��ة  ع��ن  كما 

اإىل  احل���اج���ة  دون  اإل��ك��رون��ي��ا  عليهم  وامل���وؤم���ن 

مراجعة فروعها.

وقالت اإن اخلدمات ا�إلكرونية التي وّفرتها 

با��سراك  املتعلقة  اخلدمات  هي  موقعها  على 

بطلب  التقدم  وخ��دم��ة  ال�سمان،  يف  ا�خ��ت��ي��اري 

ال�سيخوخة،  األو  املبكر  التقاعد  رات��ب  تخ�سي�س 

وخدمة التقدم بطلب �سرف بدل اإجازة ا�ألمومة 

و�سرف راتب التعطل عن العمل، با�إ�سافة اإىل 

وطلب  ا�دخ����اري،  الر�سيد  من  ال�سرف  خدمة 

اإ�سافة  احل�سول على تعوي�س الدفعة الواحدة، 

وك�سف  ال��دف��اع،  ب��األوام��ر  املتعلقة  اخل��دم��ات  اإىل 

البيانات التف�سيلي وخدمة احل�سول على الكتب 

الر�سمية )كتاب ملن يهمه ا�ألمر(.

وبّينت املوؤ�س�سة األن كافة اخلدمات ا�إلكرونية 

تعديل  امل��ن�����س��اآلت،  �سمول  ه��ي  باملن�ساآلت  اخل��ا���س��ة 

بيانات املن�ساألة، اإر�سال حركات ال�سريان وا�إيقاف 

للعاملني، رواتب كانون الثاين، كتاب �سقط �سهواً، 

املهني/  امل��ر���س  �سكوى  اإ�سعار  ذم��ة،  ب���راءة  كتاب 

اإ�سابة  وق��وع  الفوري عن  التبليغ  العمل،  اإ�سابة 

العمل، طباعة ك�سوفات املوؤمن عليهم الفّعالني، 

خدمات األوامر الدفاع.

هذه  على  احل�����س��ول  األن  املوؤ�س�سة  واألو���س��ح��ت 

اخلدمات األ�سبح اإلزامياً من خالل بوابة اخلدمات 

املراجعني  معامالت  ت�ستقبل  ولن  ا�إلكرونية، 

املتعلقة بهذا اخل�سو�س بفروعها املختلفة.

االنباط- عمان 

ام�س  الع�سع�س،  امل��ال��ي��ة حم��م��د  وزي���ر  ق���ال 

ا�ألربعاء، اإن احلكومة لن تلجاأل اإىل رفع ال�سرائب، 

ولن ت�ستدين من ال�سوق املحلية، مو�سحا األنه 

اخل��ارج. ال�سيولة من   �سيجري احل�سول على 

واأل������س�����اف ال��ع�����س��ع�����س خ�����الل ا���س��ت�����س��اف��ت��ه يف 

األن مديونية  ا�ألردين،  ا��سراتيجيات  منتدى 

 1.25 م��ن��ه��ا  دي����ن����ار،  م��ل��ي��ار   32 ت��ب��ل��غ  ا�ألردن 

 م��ل��ي��ار دي���ن���ار ���س��ي��ت��م ����س���داده���م ن��ه��اي��ة ال���ع���ام.

لفريو�س  ا�ق��ت�����س��ادي  ا�ألث����ر  ع��ن  ويف حديثه 

 “ ال���ع�������س���ع�������س:  ق������ال  ا�ألردن  ع���ل���ى  ك�����ورون�����ا 

ك��ان  ع��ل��ى ا�ق��ت�����س��اد ا�ألردين  ال���ك���ورون���ا  األث����ر 

ه���ائ���اًل، وذل����ك � ي��ع��ود ل���الإغ���الق���ات وت��وق��ف 

ال�����س��ي��اح��ة ف���ق���ط، واإمن������ا األ���س��ه��م��ت اجل��ائ��ح��ة 

األي�ساً«. للمواطن  ال�سرائية  القدرة   بتخفي�س 

ت��ع��زي��ز احل��ي��ز  اإىل  ت�����س��ع��ى  ال�������وزارة  األن  وب����ني 

امل��ايل للدولة مبا ميكن من التعاطي وجت��اوز 

ال�����س��دم��ات ا�ق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���س لها 

ا�قت�ساد، موؤكدا األن موازنة 2021 �ستبنى على 

 واقع مايل اقت�سادي جديد فر�سته اجلائحة.

واأل�سار اإىل األن األهم التحديات التي تواجه النمو 

ا�قت�سادي هي كلف ا�إنتاج والثقة با�قت�ساد 

تعمل  ال������وزارة  األن  مبينا  امل����ايل،  وا����س��ت��ق��رار 

على تخفي�س كلف ا�إن��ت��اج مع بع�س م��زودي 

“نيبكو«. الوطنية  الكهرباء  ل�سركة   الطاقة 

ه��ي  ال����ب����ط����ال����ة  م�������س���ك���ل���ة  األن  اإىل  ول�����ف�����ت 

حم���������ور األ������س�����ا������س�����ي ي�����ج�����ب م����ع����اجل����ت����ه و� 

مي���ك���ن م���ع���اجل���ة ال���ت���ح���دي���ات ا�ق���ت�������س���ادي���ة 

ال��ب��ط��ال��ة.  ا�ألخ��������رى دون م���ع���اجل���ة م�����س��ك��ل��ة 

ق��ال اإن ا�إ����س���دار ا�ألخ���ري م��ن �سندات ال��ي��ورو 

بوند عك�س ثقة املوؤ�س�سات ا��ستثمارية العاملية 

يف ا�قت�ساد ا�ألردين نتيجة اإقبال امل�ستثمرين 

على �سراء ال�سندات.

االنباط-عمان

التَّلهوين،  ام  ب�سَّ الدكتور  العدل  وزي��ر  بحث   

ام�������س ا�ألرب�����ع�����اء، م���ع ال�����س��ف��ري امل���غ���رب���ي ب��ع��م��ان 

يف  والتَّن�سيق  التَّعاون  النا�سري،  حممد  �سيدي 

تعزيزها  و�سبل  والقانونية،  الق�سائية  املجا�ت 

الثنائية  التفاهم  ومذكرات  ا�تفاقيات  اإط��ار  يف 

والربوتوكو�ت امل�سركة.

التلهوين  اإنَّ  ال��وزارة يف بيان �سحفي،  وقالت 

األك���د عمق ال��ع��الق��ات امل��ت��ج��ذرة وال��را���س��خ��ة التي 

موقف  من  والنابعة  ال�سقيقني،  البلدين  تربط 

واحد جتاه ق�سايا ا�ألمتني العربية وا�إ�سالمية.

بالده  اإَن  النا�سري  ال�سفري  ق��ال  جهته،  من 

وا�ألردن جتمعهما عالقات �سيا�سية متميزة األر�سى 

طالل  ب��ن  احل�سني  ال��راح��الن  امل��ل��ك��ان  دعائمها 

ال��ث��اين -ط��ي��ب اهلل ث��راه��م��ا-، وع��ززه��ا  واحل�سن 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين واألخوه جاللة امللك 

حممد ال�ساد�س.

امل�����س��رف��ة  ا�ألردن  م����واق����ف  ال�����س��ف��ري  ����ن  وث����مَّ

والتقدير  ا�ح���رام  على  والقائمة  املغرب  جت��اه 

املتبادلني والتن�سيق امل�سرك.

الزراعة توقيع اتفاقيات مشروع 
التشغيل من خالل المكننة

 الكباريتي لـ»األوقاف«: الوقت غير 
مناسب لتوجيه انذرات للمستأجرين 

 »مهني المفرق« يفتتح دورتين 
تدريبيتين بالتعاون مع »التعاون الدولي«

 الدبعي يلتقي السفير الماليزي في عمان

الضمان: التوسع في القطاعات المشمولة ببرنامج حماية

عاون القضائي والقانوني  األردن والمغرب يبحثان التَّ

العسعس: لن نلجأ لرفع الضرائب ولن نستدين من السوق المحلي
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حماد: إجراءات إعادة التقييم شملت جميع المعابر
  ترأس اجتماع لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود

الغرايبة ووزير االتصاالت العراقي يناقشان سبل التعاون في قطاع اإلتصاالت والتقنية

 اتحاد العمال: تفعيل لجان السالمة والصحة المهنية في المنشآت االقتصادية

 الكاللدة: تأجيل االنتخابات مرتبط بالوضع الوبائي 

االنباط-عمان

 ت���راأ����س وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ���س��ام��ة حماد 

اجتماع  الأرب���ع���اء،  ام�����س  ال�����وزارة  مبنى  يف 

جل��ن��ة ت��ن��ظ��ي��م وم��ت��اب��ع��ة �����س����وؤون احل����دود 

املحلية  الإدارة  وزراء  بح�سور  وامل��ط��ارات، 

الدكتور  وال�سحة  امل�سري،  وليد  املهند�س 

���س��ع��د ج���اب���ر، وال��ب��ي��ئ��ة وال�����زراع�����ة امل��ك��ل��ف 

ال���دك���ت���ور ���س��ال��ح اخل���راب�������س���ة، والأ����س���غ���ال 

العمو�س،  فاح  املهند�س  والإ�سكان  العامة 

وال���دول���ة ل�����س��وؤون رئ��ا���س��ة ال������وزراء �سامي 

ال����داوود، وال��دول��ة ل�����س��وؤون الإع���ام اجمد 

عودة الع�سايلة، والنقل خالد �سيف، واملياه 

اأب��و ال�سعود، وم��دراء  وال��ري املهند�س رائ��د 

واأمني  ال�سياحة،  تن�سيط  وهيئة  اجلمارك، 

خلية  عمليات  ومدير  الداخلية  وزارة  ع��ام 

امل�سوؤولني ومدراء  كورونا، وعدد من  اأزمة 

الإدارات الأمنية املعنية.

املو�سوعات  من  عددا  الجتماع،  وناق�س 

ال�سحية  الإج���������راءات  ب��ت�����س��دي��د  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

والوقائية املتخذة للحد من انت�سار فريو�س 

كورونا عرب احلدود واملعابر واللتزام بها، 

الب�سائع  ونقل  التجاري  ال�سحن  وعمليات 

وال��رك��اب يف ظ��ل ع���ودة الإ���س��اب��ات ال��ت��ي ل 

اإن�ساء  ا�ستكمال  اإىل  اإ�سافة  تزال حم��دودة، 

املتطلبات الفنية والإداري��ة الازمة للعمل 

املعابر احلدودية وخا�سة معربي جابر  يف 

والعمري وتزويدها باحتياجاتها كافة.

واأكد وزير الداخلية يف بداية الجتماع، 

حر�س احلكومة على اتخاذ القرارات التي 

�سيما  وامل��واط��ن، ل  الوطن  حتقق م�سلحة 

والق��ت�����س��ادي��ة؛  ال�سحية  ال��ن��اح��ي��ت��ني  م��ن 

ل�سروط  وفقا  بينهما  امل��واءم��ة  ي�سمن  م��ا 

وم��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��ح��ة وال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة 

وتطورات الو�سع الوبائي يف اململكة.

احلكومية  ال���زي���ارات  بعد  ح��م��اد:  وق���ال 

الخ�����رية مل���رك���ز ح�����دود ال���ع���م���ري، ات��خ��ذت 

اإج��������راءات ج���دي���دة ت��ت��ع��ل��ق ب����زي����ادة اأع�����داد 

املياه  خطوط  اإجناز  وا�ستكمال  الكرفانات، 

اأعداد  وزيادة  والكهرباء  ال�سحي  وال�سرف 

الكوادر الب�سرية العاملة يف املركز، وتنظيم 

عمليات الدخول واخل��روج من واإىل املركز 

ب�سكل ي�سمن عدم الختاط بني العاملني 

وامل���راج���ع���ني وال�����س��ائ��ق��ني وال���ق���ادم���ني من 

اخلارج اإىل داخل اململكة، اإ�سافة اإىل اجناز 

لإدام��ة  الازمة  الإن�سائية  امل�ساريع  بع�س 

العمل يف املركز.

العمل  اأن  اإىل  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  واأ����س���ار 

يجري حاليا يف املراكز احلدودية الأخرى؛ 

مثل جابر والكرامة لتزويدها باحتياجاتها 

ال�سحية  امل��ن��ظ��وم��ة  ع��م��ل  واإدام�������ة  ك���اف���ة، 

والوقائية ومتطلبات ال�سامة العامة بعد 

اإعادة التقييم لاإجراءات املتخذة بالتعاون 

احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  الكامل  والتن�سيق 

والأمنية املعنية.

وا�ساف اإن اإجراءات اإعادة التقييم �سملت 

ج��م��ي��ع امل��ع��اب��ر احل����دودي����ة، ب��ح��ي��ث ي��ت��وىل 

احلكام الإداريون والأجهزة الأمنية متابعة 

م���دى ال���ت���زام امل��واط��ن��ني ب��اأق�����س��ى درج���ات 

والحرتاز  الوقاية  و�سبل  واحلذر  احليطة 

للحد من انت�سار الفريو�س.

م����ن ج��ه��ت��ه��م، ع���ر����س ال���������وزراء لأب�����رز 

الإج��������راءات امل��ت��خ��ذة اإداري�������ا وف��ن��ي��ا داخ���ل 

املخالفات  م��ن��ع  ب��ه��دف  امل��راك��ز احل���دودي���ة 

العاملني  �سامة  تهدد  التي  وال��ت��ج��اوزات 

امل��رك��ز وم��راج��ع��ي��ه، واحل���د م��ن انتقال  يف 

م��ب��داأ عدم  ب��ال��ف��ريو���س، وحتقيق  ال��ع��دوى 

الخ��ت��اط ب��ني ال��ق��ادم��ني م��ن اخل���ارج مع 

كل �سخ�س داخل املراكز احلدودية، وف�سل 

م��راج��ع��ي امل���راك���ز ع���ن ال��ع��ام��ل��ني، وال����زام 

عملهم  طبيعة  تتطلب  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س 

الخ���ت���اط م���ع الآخ����ري����ن ب����ارت����داء ال���زي 

الكامل املخ�س�س لهذه الغاية، واخ�ساعهم 

ل��ل��ت��اأك��د م��ن خ��ل��وه��م من  ال����ازم  للفح�س 

اإ����س���اف���ة اإىل ت��ن��ظ��ي��م ���س��اح��ات  ال���ف���ريو����س، 

التبادل التجاري واحلجر ال�سحي، وتوفري 

ال�سحة  ل�����وزارة  ت��اب��ع��ة  �سحية  خم��ت��ربات 

داخل املراكز احلدودية وغريها.

واأكد املجتمعون اأن الإجراءات املتخذة يف 

هو  ما  وف��ق  ت�سري  والعمري  جابر  مركزي 

خمطط له، واأن اأية معيقات ميكن جتاوزها 

بالتعاون مع اجلهات املعنية.

االنباط- عمان 

ع��ن بعد،  املرئية  الإت�����س��الت  ع��رب تقنية 

والإ�ستثماري  الإقت�سادي  التعاون  اإط��ار  ويف 

الإقت�ساد  وزي���ر  بحث  وال��ع��راق  الردن  ب��ني 

الغرايبة  مثنى  املهند�س  وال��ري��ادة  الرقمي 

اأرك��ان  املهند�س  العراقي  الإت�����س��الت  ووزي���ر 

اأم�س جمالت التعاون  �سهاب ال�سيباين يوم 

وتقنية  الت�سالت  م�سمار  يف  البلدين  بني 

الأردنية  التجربة  وال�ستفادة من  املعلومات 

يف تطبيق مفهوم ” التعّلم عن بعد” خال 

فرتة جائحة الكورونا.

وع��ق��د ال����وزي����ران ال��غ��راي��ب��ة وال�����س��ي��ب��اين 

الإجتماعات  م��ن  �سل�سلة  الول  اأم�����س   ي��وم 

بتقنية الإت�������س���الت امل��رئ��ي��ة ع��ن ب��ع��د، رغ��م 

اإل���ت���زام���ه���م���ا ب������اإج������راءات احل���ج���ر امل���ن���زيل 

مواجهة  يف  امل��رع��ي��ة  ال�سحية  والج������راءات 

فريو�س الكورونا، وذلك بعد ان ثبت ا�سابة 

الكورونا  بفريو�س  ال�سيف  العراقي  الوزير 

وتعزيز  لبحث  اململكة  ار����س  و���س��ول��ه  ل��دى 

مع  وال�ستثماري  القت�سادي  التعاون  اأط��ر 

م�سوؤويل قطاع الت�سالت.

وعقد الوزيران يوم اأم�س خم�سة اجتماعات 

رئي�سية �سحابة يوم ام�س تناولت اطر التعاون 

وجتربة  والن��رتن��ت،  الت�سالت  م�سمار  يف 

بعد،  ع��ن  التعلم  مفهوم  تطبيق  يف  الردن 

واأمن  ومراكزها،  البيانات  تخزين  وتقنيات 

وحماية املعلومات، وذلك بح�سور مدير عام 

يف  واملعلوماتية  لات�سالت  العامة  ال�سركة 

وم�سوؤولني  الها�سمي،  جهاد  ا�سامة  ال��ع��راق 

العاملة  الرئي�سية  الت�����س��الت  �سركات  م��ن 

اردنيةعاملة يف  ال�سوق الردنية و�سركات  يف 

جم���الت امل��ح��ت��وى وم��راك��ز ال��ب��ي��ان��ات وام��ن 

املعلومات.

وال��ري��ادة  الرقمي  القت�ساد  وزي���ر  واأك���د 

م��ث��ن��ى ال��غ��راي��ب��ة اه��م��ي��ة ه���ذه الج��ت��م��اع��ات 

التي انعقدت يوم ام�س مع اجلانب العراقي، 

البلدين يف  التعاون بني  اطر  تناولت  والتي 

قطاع وخدمات الت�سالت، وبحثت امكانيات 

الن��رتن��ت من  �سعات  نقل  لتو�سعة  ال��ت��ع��اون 

ا���س��ت��ف��ادة  وام��ك��ان��ي��ات  ال����ع����راق،  اىل  الردن 

اجلانب العراقي من جتربة الردن يف تطبيق 

مفاهيم التعلم عن بعد وعن طريق من�سة ” 

در�سك” التي �ساعدت يف تطويرها �سركة ” 

مو�سوع”.

واو�����س����ح ال����وزي����ر يف ب���ي���ان ���س��ح��ايف ب��ان 

ب��ح��ث تو�سعة نقل  ت��رك��زت يف  الج��ت��م��اع��ات 

�سعات الن��رتن��ت من الردن اىل ال��ع��راق مع 

خدمات  ل�ستقبال  العراقية  ال�سوق  ت��وج��ه 

اجليل ال��راب��ع خ��ال ف��رتة �سنة قادمة وهو 

المر الذي يحتاج اىل جتهيز البنية التحتية 

هناك والتو�سع يف �سعات النرتنت، حيث من 

املتوقع ان تنمو حاجة العراق لانرتنت من 

30 مرة. 20 اىل 
وا���س��ار ال��وزي��ر اىل ان ���س��رك��ات الت�����س��الت 

ا�ستعدادها  اب��دت  اململكة  العاملة يف  الرئي�سية 

وقدرتها لنقل مزيد من �سعات النرتنت اىل 

العراق فيما اكد اجلانب العراقي على اهتمامه 

الردنية  ال�سركات  من  ال�سعات  بهذه  بالتزود 

التي تتميز بخدمات ذات جودة وامن عاليني.

وع��ر���س��ت الج���ت���م���اع���ات اي�����س��ا – وف��ق��ا 

للغرايبة –  جتربة الردن يف تطبيق مفهوم 

التعلم عن بعد ، كما وبحثت اطر التعاون مع 

ال�سقيق العراقي يف جمالت وتقنيات مراكز 

والتكنولوجية  امل��ع��ل��وم��ات  وام����ن  ال��ب��ي��ان��ات 

املالية البنكية.

االنباط-عمان

دع���ا الحت����اد ال��ع��ام ل��ن��ق��اب��ات ع��م��ال الأردن 

اأ���س��ح��اب ال��ع��م��ل يف امل��ن�����س��اآت الق��ت�����س��ادي��ة يف 

القطاع اخلا�س، ب�سرورة تفعيل جلان ال�سامة 

وال�سحة املهنية للقيام بدورها يف احلفاظ على 

�سحة و�سامة العاملني ومتابعة تنفيذ ما جاء 

باأمر الدفاع رقم )11(، �سيما مع تزايد اأعداد 

ال�سابات بفريو�س كورونا امل�ستجد.

وق���ال رئي�س الحت���اد ال��ع��ام م���ازن املعايطه، 

ُتعّد  اللجان  اإن هذه  ام�س،  ت�سريح �سحايف  يف 

التي ت�ساهم ب�سكل كبري  اأح��د الأدوات العملية 

يف احلفاظ على �سحة و�سامة العمال �سمن 

وجودهم يف بيئة العمل، واأثناء تاأديتهم للمهام 

املطلوبة منهم، ومتابعة ما يت�سل بهذا ال�ساأن؛ 

خ�سو�ساً مع تطورات احلالة الوبائية جلائحة 

كورونا. 

“ ت�سكيل جلان  اأّن نظام  املعايطه،  واأ���س��اف 

املهنية” ل�سنة  وال�����س��ح��ة  ال�����س��ام��ة  وم�����س��ريف 

1998 ال�سادر مبوجب املادة )85( من قانون 
العمل، حّدد اخت�سا�س هذه اللجان وامل�سرفني 

النظام  اأحكام  اأّن  اإىل  عليها وواجباتها، م�سرياً 

ت�سري على اأي موؤ�س�سة يزيد عدد العمال فيها 

على )30( عامًا يف القطاعات التي يحددها 

وزير العمل.

�ستى  يف  العاملني  جميع  املعايطه،  ونا�سد 

ال��ق��ط��اع��ات وامل��ن�����س��اآت الق��ت�����س��ادي��ة ب�����س��رورة 

التعامل مب�سوؤولية وحذر، واللتزام بالجراءات 

الوقائية حفاظاً على دميومة العمل، و�سامتهم 

و�سمان عدم ت�سجيل اأية ا�سابات، م�سدداً على 

بتتبع  “اأمان” اخلا�س  تطبيق  حتميل  اأهمية 

املخالطني والك�سف عن ال�سابات اجلديدة.

التابعة   )17( ال���  النقابات  املعايطة،  ودع��ا 

وفروعها  الأردن  عمال  لنقابات  العام  لاحتاد 

وجل��ان��ه��ا ال��ن��ق��اب��ي��ة بجميع م���واق���ع ال��ع��م��ل يف 

واملتابعة  التن�سيَق  اململكة،  حمافظات  خمتلف 

مع اأ�سحاب العمل لتنفيذ الإجراءات والتدابري 

املتعلقة بهذا ال�ساأن، والعمل على تفعيل جلان 

الفاعلة  وامل�ساركة  املهنية  وال�سحة  ال�سامة 

فيها، اإىل جانب التاأكد من توفر اأدوات احلماية 

ال�سخ�سية ومواد التعقيم واملطهرات.

 االنباط-عمان

اأكد رئي�س جمل�س مفو�سي الهيئة امل�ستقلة 

الهيئة  اأن  الكالدة،  الدكتور خالد  لانتخاب 

ه��ي ���س��اح��ب��ة ال���ق���رار يف ت��اأج��ي��ل الن��ت��خ��اب��ات، 

ويرتبط ذلك بالو�سع الوبائي املتعلق بفريو�س 

كورونا وقرار فر�س حظر �سامل يف الباد.

واأ�ساف الكالدة خال لقائه هيئة تن�سيق 

اأن����ه يف  “همم”،  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع  م��وؤ���س�����س��ات 

الإج����راءات،  �ستجمد  النتخابات  تاأجيل  ح��ال 

وت�ستكمل من حيث توقفت بعد حتديد موعد 

جديد لها.

واأو�سح اأن الهيئة حري�سة على تهيئة جميع 

املناخات وال�سيا�سات الداعمة لنجاح النتخابات، 

اث��راً  حت��دث  التي  هي  امل�ساركة  اأن  اإىل  م�سريا 

كانت  لو  القرار حتى  ل�سانعي  ر�سالة  وتو�سل 

بو�سع ورقة بي�ساء يف �سناديق القرتاع.

ر�سائل  ب��اإي�����س��ال  معنية  ال���دول���ة  اأن  وت��اب��ع 

تطمني �سيا�سية لكل الأط��راف، لكن الأطراف 

الأخرى مطالبة هي الأخرى بر�سائل تطمني.

وب����ني اأه���م���ي���ة ال���رق���اب���ة ع��ل��ى الن��ت��خ��اب��ات 

و�سرورتها، واأن املوافقة على اعتماد املراقبني 

بالعملية  م��ت��خ�����س�����س��ة  مب��وؤ���س�����س��ات  م��رت��ب��ط 

النتخابية.

ورح����ب ب��ال��ع��م��ل وال���ت���ع���اون م���ع م��وؤ���س�����س��ات 

املجتمع املدين، مقدرا دورها الفعال يف الرقابة 

والتوعية والرتويج لانتخابات.

والتغيريات  التعديات  باإجراء بع�س  ونوه 

على عمليات الق��رتاع والت�سويت مبا ينا�سب 

م��ت��ط��ل��ب��ات امل��رح��ل��ة يف ظ���ل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، 

وال�سفافية  النزاهة  �سمانات  ان  على  م�سددا 

ه���ي الأ����س���ا����س، وان ك���ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ات اجل��دي��دة 

وال��ت��غ��ي��ريات ه��دف��ه��ا احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�سامة 

انت�سار  وم��ن��ع  وال��ن��اخ��ب��ات  للناخبني  ال��ع��ام��ة 

العدوى بفريو�س كورونا.

واب��دى احل�سور حر�سهم على التعاون مع 

الهيئة والعمل يف النتخابات باعتبارها ركيزة 

للبناء الدميقراطي.

وبلفت الكادة اإىل اأن الق�سية الأكرث اإثارة 

للجدل وال���س��ئ��ل��ة، ه��ي ال��ق��ي��ود ال���راك���دة التي 

تنق�سم اإىل فئتني؛ الأوىل اأ�سماء ا�سخا�س لي�س 

لديهم بطاقات اأح��وال مدنية، اأو متوفني ومل 

دائرة  باأ�سمائهم من  وف��اة  �سهادات  ا�سدار  يتم 

بطاقة  لديهم  مل��ن  والثانية  امل��دن��ي��ة،  الأح����وال 

اأو  اأح����وال مدنية ول��ك��ن ل ي��وج��د لهم ع��ن��وان 

عناوينهم املثبتة خارج الأردن، وان الهيئة وثقت 

ور����س���دت ك���ل ه���ذه احل�����الت وو���س��ع��ت��ه��ا حتت 

املجهر، وعرفت ال��راأي العام بها حتى ل يطال 

الت�سكيك العملية النتخابية.

اأجل  ان��ه �سيجتمع بالنائب العام من  وذك��ر 

التي  النتخابية  املخالفات  يف  ال�سريع  ال��ب��ت 

ترتكب حتى حتقق الردع وتقطع الطريق على 

اجلرائم النتخابية كافة.

التعليمات  ع��دل��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

اخل��ا���س��ة ب��احل��م��ات الن��ت��خ��اب��ي��ة مب��ا ي�سمن 

ت�سهيل فتح ح�سابات بنكية للقوائم ومبا ي�سهل 

الرقابة على النفاق على احلمات النتخابية.

  مليون مواطن يستخدمون 
تطبيق أمان

 تشغيل قسم اإلسعاف والطوارئ 
الجديد بمستشفى الرمثا

االنباط-عمان

 قالت وزارة ال�سحة، اإن عدد م�ستخدمي 

اأكرث  اإىل  اململكة، و�سل  )اأم��ان( يف  تطبيق 

من  ب��امل��ئ��ة   10 اي  م�ستخدم،  م��ل��ي��ون  م��ن 

�سكان اململكة.

وبّينت ال����وزارة يف ب��ي��ان ام�����س الرب��ع��اء، 

بالت�سال  ق��ام��وا  امل��واط��ن��ني  م��ن  ع���ددا  اأّن 

باجلهات ال�سحية بعد ما و�سلتهم تنبيهات 

من خال التطبيق، تو�سح بانهم خالطوا 

ا�سخا�سا مت ت�سجيل اإ�سابتهم خال اليام 

املا�سية.

وا�سار البيان اىل اأن هذا المر اأدى اإىل 

الآن،  اإىل  ج��دي��دة  ا�سابة  حالة   13 ك�سف 

منها 3 يوم ام�س الثاثاء.

ودع���ت ال�����وزارة امل��واط��ن��ني اإىل ���س��رورة 

حتميل تطبيق اأمان مل�ساهمته بك�سر �سل�سة 

العدوى واحلد من انت�سار الوباء.

وا����س���اف���ت اإن���ه���ا ت���وظ���ف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

التق�سي  تنفيذ  البيانات يف  وعلم  احلديثة 

ال��وب��ائ��ي وح�����س��ر امل��ر���س واك��ت�����س��اف ال��ب��وؤر 

اأهمية تطبيق  تكمن  �سخونة، وهنا  الأك��رث 

اأمان، لقدرته على تنبيه خمالطي امل�سابني 

وك�سر  املبا�سر  الفح�س  م��ن  ميكنهم  مم��ا 

�سل�سلة العدوى ب�سكل �سريع.

واأك��������دت ال����������وزارة �����س����رورة ا���س��ت��خ��دام 

تنبيهات  باإر�سال  ليقوم  وتفعيله  التطبيق 

اأو  ل��ل��م�����س��ت��خ��دم��ني يف ح����ال خم��ال��ط��ت��ه��م 

ت�سخي�س  مت  اأ����س���خ���ا����س  م���ن  اق���رتاب���ه���م 

14يوما  ال��������  خ����ال  ب���امل���ر����س  ا���س��اب��ت��ه��م 

التطبيق  اأثبت  اأن  بعد  خ�سو�ساً  املا�سية، 

اأه��م��ّي��ت��ه ومت��ّك��ن��ه م��ن ال��و���س��ول اإىل بع�س 

احلالت املخالطة، وت�سريع اكت�ساف حالت 

اإ�سابة.

ك��م��ا دع���ت ال������وزارة الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن 

و���س��ل��ت��ه��م ت��ن��ب��ي��ه��ات ع���رب ت��ط��ب��ي��ق )اأم�����ان( 

���س��رورة  م�����س��اب��ني،  اأ���س��خ��ا���س��اً  ملخالطتهم 

ة  ال��ط��ب��ّي��ة املخت�سّ ل��ل��م��راك��ز  ف����وراً  ال��ت��وّج��ه 

عن  للك�سف  ال��ازم��ة  الفحو�سات  لإج���راء 

حالتهم، واتخاذ ما يلزم من اإجراءات.

االنباط-عمان

ام�س  احلكومي  الرمثا  م�ست�سفى  ب��داأ   

الإ�سعاف  لق�سم  جتريبيا  ت�سغيا  الأربعاء، 

والطوارئ اجلديد.

وق����ال����ت م����دي����رة ���س��ح��ة ل������واء ال���رم���ث���ا، 

البالغة  اجلديد  املبنى  اإن  ال�سعد،  اإخا�س 

اأن�����س��ئ ب��دع��م من  م�����س��اح��ت��ه 550 م����رتا، 

الحتاد الوروبي ب�سعة 55 �سريرا.

�سعود  ال��دك��ت��ور  امل�ست�سفى  م��دي��ر  وب���ني 

الأ�سعة  يحوي  اجل��دي��د  الق�سم  اأن  ذي��اب��ات 

ال�سغرى  والعمليات  والإن��ع��ا���س  واملخترب 

واألرتا �ساوند وجهازا لاذن واآخر للعيون، 

طالبت  امل�ست�سفى  اإدارة  اأن  اإىل  م�����س��ريا 

بزيادة عدد الأطباء والكوادر الفنية. وا�ساد 

م��ت�����س��رف ل����واء ال��رم��ث��ا ف��را���س اب���و الغنم 

بالدعم الوروبي لهذا امل�ست�سفى ولكل من 

�ساهم يف اإجناز هذا ال�سرح الطبي.

اإختلف العام ٢٠٢٠ ومنذ بدايته عن �سائر الأعوام ملا حمل بني طياته من حتديات غري 

م�سبوقة باتت تهدد العامل ِبُرمته فكانت الده�سة ت�ستملك مامح اجلميع ما بني م�سكك 

امل�ستجد  كورونا  فايرو�س  من  واملخرج  امل��اذ  اإيجاد  عن  وعاجز  م�سدق  وب��ني  ومتهاون 

والذي تو�سع من بوؤرته الأ�سا�س ب�سكل كبري ومت�سارع اجتاح به العامل حتى حتول اىل 

الُبنى  واأ�سقط  العاملية  الأنظمة  باأقوى  فع�سف   ، الكلمة  تعنيه  ما  بكل  حقيقية  جائحة 

ال�سحية يف اأقوى الدول ليقتن�س قرابة ٢٣ مليون �سخ�س حول العامل تو�سل معظمهم 

 ٨٠٠ امل�ست�سفيات لي�ستجدي �سرير احلياة وجرعة الأك�سجني  ليلفظ قرابة  اأب��واب  على 

باأن  اأن تكن هناك فر�سة لذويهم  اأنفا�سهم الأخ��رية ويغادرون احلياة دون  اإلف �سخ�س 

يودعوهم خوفا اأن ي�سابوا بالعدوى منهم.

هنا تبنت دول العامل �سيا�ستني للتعامل مع هذه اجلائحة فاتبع الق�سم الأكرب منها ما 

ي�سمى ب�سيا�سة القطيع فكانت الدعوى ملواطنيها مبتابعة �ُسبل الوقاية وجتنب الو�سائل 

الطبية �سمن  الطبيعية وتقدمي اخلدمات  واأبقاء احلياة  الفايرو�س  بنقل  ت�ساهم  التي 

القدرة املتوفرة لديها  حتى باتت ت�سجل اإ�سابات يومية بالآلف ووفيات باملئات و اأخذت 

معايري فر�س احلياة لاأ�سخا�س الذين ا�ستفادوا من اأجهزة التنف�س ال�سطناعي فكان 

اأمام  انهيارها  الأق��ل حًظا يف هذا الإط��ار فكادت الأنظمة ال�سحية تعلن  ال�سن هم  كبار 

موجات الأرقام التي تفوق قدراتها ال�ستيعابية بكثري  .

وفق  للدولة  ملرافق  اجلزئي  اأو  الكامل  الن��غ��اق  مبداأ  فكان  الثاين  اخليار  عن  اأم��ا 

معايري الربوتوكولت ال�سحية وم�ستويات خطوط الإ�سابة واإعان احلظر اجلزئي او 

ال�سامل  ليتحول هنا ال�سغط ال�سحي اإىل �سغط اقت�سادي وفق تفا�سلية متفردة جعلت 

اإن�سانية هذا اخليار  الأك��رث  ال��دول  الكفة الأخ��رى وهنا تبنت  الإن�سان يف كفة وامل��ال يف 

ال�سحية  امل�سلحة  تقت�سيه  ما  وفق  لاأولويات  الداخلي  الرتتيب  على  الرهان  لتجعل 

واملحافظة على احلدود الدنيا يف اإدامة القت�ساد وتدعيم القطاعات املت�سررة  للخروج 

الأزمة  اأن تداعت  بال�سبط فمنذ  باأقل اخل�سائر وهذا ما كان لدينا  الزجاجة  من عنق 

الإج����راءات  م��ن  ح��زم��ة  هنالك  فكانت  ب��ال��ع��امل  امل��ح��دق  اخل��ط��ر  م��دى  الأردن  ا�ست�سعر 

احلا�سمة وال�سريعة اأ�ستطاع الأردن من خالها منع الوباء من دخول اأرا�سي اململكة على 

مدار ٤ اأ�سهر منذ بداية املر�س لت�سجل بعدها اأول اإ�سابة موؤكدة بتاريخ  ٢٠٢٠/٣/٢ ومل 

ي�سجل بعدها اأي حالة حتى جاء تاريخ ٣/15  الذي يعترب حتول كبري يف احلالة الوبائية 

الأردن  اإىل  كانوا قد قدموا  الإ�سابات لأ�سخا�س  ت�سجيل عدد من  بعد  الأردن  لدينا يف 

قبيل اإغاق احلدود باأيام.

لرنى وعلى الفور جالة امللك يقطع �سفره ويعود اإىل اأر�س الوطن ويجري فح�س 

فايرو�س كورونا داخل املطار ويتوجه اإىل مركز الأزمات مت�سلًحا بنهج بني ها�سم الأخيار 

موؤمًنا باأن الأردن ميتلك القدرة احلقيقية على جتاوز هذه املرحلة ملا ميتلكه اأبناء الوطن 

واأجهزتنا  البا�سلة  الأردنية  امل�سلحة  القوات  من  حقيقي  وبدعم  كبري  واإ�سرار  عزم  من 

الأمنية املحرتفة بالتعامل مع امل�ستجدات ليكون التكاتف العميق يف  جمابهة التحديات 

اأم��ان  ت�سمن  التي  احلا�سمة  الإج����راءات  م��ن  حزمة  ب��اإط��اق  للحكومة  التوجيه  فكان 

الوطن و�سحة املواطن كان اأبرزها قانون الدفاع الذي يعي اجلميع تفا�سيله والذي واإن 

كان �سعب يف التنفيذ اإل اإنه ا�ستطاع اأن يقي الأردن من متازمة الوهن الكلي للدولة 

املرافقة لنت�سار املر�س كما ورافق قانون الدفاع جملة من القرارات امل�ساندة التي تدعم 

التدريجي حتى  بالإنح�سار  املوجة  بداأت  الدفاع وبالفعل  املت�سررة جراء قانون  اجلهات 

امللك  جالة  توجيهات  من  املنبثق  احلكومي  ب���الأداء  مميزة  مرحلة  اإىل  الأردن  و�سل 

والإرادة واللتزام ال�سعبي ال�سادر من املواطنني فاأ�سبح الأردن من اأبرز الدول الناجحة 

نف يف املراكز الأوىل عاملياً يف هذا الإطار وخلق بنية حتتية  يف الت�سدي لهذا املر�س و�سُ

قادرة على احتواء الأزمات بطريقة اإحرتافية وفق ما قاله جالة امللك )الأردن �سيخرج 

من اأزمة كورونا اأقوى مما دخلها( .

بلد عظيم  الأردن  ب��اأن  للجميع  يوؤكد  اأن  اأ�ستطاع  العام  بداية  اإجن���ازه  منذ  اإن ما مت 

الإمكانيات وهنا  قلة  بالرغم من  التحديات  بقدرة عالية يف مواجهة  يتمتع  قوي كبري 

بني  واملن�سجمة  املتناغمة  العالية  بالقدرات  والإنفراد  للوطن  احلقيقي  ال�سموخ  يتبلور 

راه��ن على وعي  امللك يف مكانه عندما  ره��ان جالة  وك��ان  وال�سعب   القيادة واحلكومة 

ال�سحيحة  بالتعامل مع هذه اجلائحة  كما كان للقراءة  التهاون  واإدراك��ه ملغبة  املوطن 

لتوجيهات جالة امللك من خال �سل�سلة من الإجراءات  التي ات�سمت باملرونة وال�سفافية 

يف اتخاذ القرار ولكننا يف هذه الأيام ويف ظل انت�سار موجة جديدة من هذا الوباء  فاإننا  

نلم�س نوًعا من التهاون وال�ستخفاف ولاأ�سف الت�سكيك من البع�س  بعدم وجود  هذا 

الوباء وهنا لبد اأن يعي اجلميع باأن الوباء موجود )ولي�س م�ست�سفى الأمري حمزة عنكم 

ببعيد  ول اأماكن احلجر ببعيدة (وي�ستطيع اجلميع اأن يرى ويدرك ويعي مدى اخلطورة 

احلقيقية من ويات هذا الوباء  وهنا يجب على اجلميع املحافظة على  كل ما مت اجنازه  

خال الأ�سهر املا�سية  فهنالك عيون مل تعرف النوم واأج�ساد مل  تام�س الراحة  واأباء  

اعتكفوا عن اأ�سرهم   واأمهات  بنت بعيدات عن اأبنائهن  يف حماربة  عدو يت�سلل بخل�سة 

دون اأن يدركه اأحد فالكرة الآن يف ملعبنا  فاإما اأن نلتزم ونحافظ على ما بنيناه  واإما  اأن 

نتهاون فنهدم  ما اأجنزناه .

فاضل محمد الحمود

 فلُنكمل ما بدأناه حتى
 ال نخسر ما أنجزناه
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان 

املعدنية  وال�����روة  ال��ط��اق��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 

بالتعاون مع هيئة اال�ستثمار، ام�س  جمموعة 

م��ن ال��ف��ر���س اال���س��ت��ث��م��اري��ة يف ق��ط��اع ال���روة 

ان حددت  بعد  اململكة،  املعدنية والبرتولية يف 

الوزارة املناطق املوؤملة واملفتوحة لال�ستثمار يف 

وال��روات  الزيتي  وال�سخر  البرتول  قطاعات 

املعدنية واملعادن اال�سرتاتيجية.

املعدنية  وال�����روة  ال��ط��اق��ة  وق��ال��ت وزي����رة 

م���وؤمت���ر �سحفي  زوات������ي يف  ه���ال���ة  امل��ه��ن��د���س��ة 

م�����س��رتك م���ع رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة ال��دك��ت��ور خ��ال��د 

ب�سقيه  ���س��ك��ل  ال��ت��ع��دي��ن  ق���ط���اع  ان  ال�������وزين، 

)ال�������س���ن���اع���ات اال����س���ت���خ���راج���ي���ة وال�����س��ن��اع��ات 

التحويلية( لعام 2018 ما ن�سبته 7.6 باملئة من 

الناجت القومي االإجمايل، فيما �سكلت �سادرات 

قطاع التعدين ما ن�سبته 19.7 باملئة من جممل 

ال�سادرات الوطنية عام 2018.

وح�������ول دواف��������ع اط�������الق ح���م���ل���ة ال���ف���ر����س 

تعمل  احلكومة  ان  زوات��ي،  قالت  اال�ستثمارية، 

اال�ستخراجية  ال�سناعات  اإن�ساء  ت�سجيع  على 

اخلامات  على  القائمة  التحويلية  وال�سناعات 

من  ايجابية  وتوقعات  اآم���ال  وه��ن��اك  الوطنية 

امل�سافة  القيمة  الرتكيز على  القطاع مع  هذا 

للمعادن اال�سرتاتيجية الوطنية مثل النحا�س 

والقيمة  النادرة  االأر�سية  والعنا�سر  والذهب 

امل�����س��اف��ة ل��ل��م��ع��ادن ال�����س��ن��اع��ي��ة االأخ�����رى مثل 

اجل��ريي  واحل��ج��ر  ال�سيليكا  ورم���ال  ال��ب��ازل��ت، 

النقي وغريها.

وح����ول االإج�������راءات ال��ت��ي اأع��دت��ه��ا ال�����وزارة 

ل��ت�����س��ه��ي��ل اال���س��ت��ث��م��ار ب���ه���ذه ال���ف���ر����س، ق��ال��ت 

امل��ع��دن��ي��ة  وال�����روة  ال��ط��اق��ة  وزارة  ان  زوات�����ي، 

12 خاماً من اخلامات الوطنية املوؤملة  حددت 

ل���غ���اي���ات ال��ت��ن��ق��ي��ب وال���ت���ع���دي���ن واال���س��ت��غ��الل 

ال��ت��ج��اري يف ال�����س��ن��اع��ات اال���س��ت��خ��راج��ي��ة ويف 

ال�����س��ن��اع��ات ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة، وذل����ك ا���س��ت��ن��اداً اىل 

الدرا�سات ال�سابقة اخلا�سة مب�ساريع التنقيب 

اإع���داد  االأردن، ومت  امل��ع��دن��ي��ة يف  ال����روات  ع��ن 

املتاحة  املعدنية  اخل��ام��ات  ب��اأه��م  خا�سة  ن�سرة 

ل��ال���س��ت��غ��الل يف ال��ق��ط��اع اال���س��ت��ث��م��اري وال��ت��ي 

االأردن  يف  املعدنية  للخامات  و���س��ف��اً  تت�سمن 

لتو�سعاتها،  اجليولوجية  والبيئة  وطبيعتها 

وا����س���ت���ع���را����س اأه�����م امل���وا����س���ف���ات ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

وال���ف���ي���زي���ائ���ي���ة ل����ه����ذه اخل�����ام�����ات وامل��ت��ع��ل��ق��ة 

ب��ا���س��ت��خ��دام��ات��ه��ا ال�����س��ن��اع��ي��ة واالح��ت��ي��اط��ي��ات 

لتاأكيد  وذل���ك  خ��ام  لكل  امل��ق��درة  اجليولوجية 

اإمكانياتها االقت�سادية.

اال�سرتاتيجية  امل��ع��ادن  الن�سرة  وت�سمنت 

والنحا�س  ال��ذه��ب  مثل  لال�ستثمار  املفتوحة 

والزركون والعنا�سر االأر�سية النادرة، وكذلك 

امل���ع���ادن وال�����س��خ��ور ال�����س��ن��اع��ي��ة امل��وؤم��ل��ة مثل 

واحلجر  والطبا�سري  والبازلت  ال�سيليكا  رمال 

اجل�����ريي ال��ن��ق��ي وال���دول���وم���اي���ت وال���ك���اول���ن 

وال���ف���ل���د����س���ب���ار وك����ذل����ك ال���ف���ر����س امل��ف��ت��وح��ة 

ال�ستغالل ال�سخر الزيتي.

ال���وزارة  ان  ق��ال��ت،  الت�سريعي،  اجل��ان��ب  ويف 

اال�ستثمار  لت�سهيل  الالزمة  الت�سريعات  اعدت 

يف ه����ذه ال���ف���ر����س، وواف������ق جم��ل�����س ال������وزراء 

موؤخراً على نظام “م�ساريع ا�ستغالل البرتول 

وامل��ع��ادن  احل��ج��ري  والفحم  الزيتي  وال�سخر 

حتفيز  اإىل  ي���ه���دف  ال�����ذي  اال�سرتاتيجية” 

اال�ستثمار التجاري من خالل ت�سهيل اإجراءات 

ا���س��ت��غ��الل ه���ذه ال����روات وف���ق اأ���س�����س وم��ب��ادئ 

تقوم على ال�سفافية والو�سوح.

واأك������دت ���س��ع��ي احل��ك��وم��ة ل��ت��ع��زي��ز وحتفيز 

يف  الأهميتها  نظرا  اخل��ام��ات،  بهذه  اال�ستثمار 

منو االقت�ساد الوطني ويف رفع ن�سبة م�ساهمة 

ه�����ذا ال���ق���ط���اع يف ال����ن����اجت امل���ح���ل���ي االإج����م����ايل 

خلق  ويف  الوطنية  ال�����س��ادرات  يف  وم�ساهمته 

فر�س للعمل الأبنائنا ويف تنمية املجتمع املحلي 

ه��ذه اخل��ام��ات وال�سناعات  ت��واج��د  اأم��اك��ن  يف 

املرتكزة عليها.

وع��ر���س��ت زوات����ي ج��ه��ود ال�����وزارة يف جم��ال 

نحو  وال��ت��ط��ل��ع��ات  الطبيعي  ال��غ��از  ا�ستك�ساف 

النهو�س بقطاع النفط، قائلة ان الوزارة حددت 

ال�ستك�ساف  لال�ستثمار  م��وؤم��ل��ة  مناطق  �سبع 

وال�سرحان  االأزرق  وه��ي:  فيها  وال��غ��از  النفط 

امليت  والبحر  واجلفر  التطويرية  وال�سرحان 

وغرب ال�سفاوي واملرتفعات ال�سمالية، خا�سة 

واملرتفعات  التطويرية  ال�سرحان  مناطق  وان 

�سواهد  على  حتتوي  امليت  والبحر  ال�سمالية 

نفطية.

دام  الطبيعي، وبعد توقف  الغاز  ويف جمال 

الوطنية  ال��ب��رتول  �سركة  ا�ستاأنفت  ع��ام��ا   11

قامت  حيث  االب���ار  حفر  عمليات  يف  ن�ساطها 

 48 2019 بحفر بئرين  العام  ال�سركة يف بداية 

و49 وال��ت��ي اث��م��رت جن��اح��ا وح��ق��ق��ت زي����ادة يف 

قدم  مليون   19( اىل  و�سلت  االإن��ت��اج  م��ع��دالت 

مكعب يومياً(.

ك��م��ا ا���س��ت��م��رت عمليات ح��ف��ر االآب����ار يف ع��ام 

ملا هو مقرر يف خطة ال�سركة لهذا  2020 وفقاً 

العام على الرغم من جائحة كورونا حيث من 

املتوقع االنتهاء من حفر )4( اآبار خالل العام 

يف  م�ستهدفة  ان��ت��اج  كميات  اىل  و���س��واًل   2020

العام ت�سل اىل ح��وايل )24 مليون  نهاية هذا 

قدم مكعب يومياً(.

وقدرت الوزيرة كميات االإنتاج احلالية من 

الغاز الطبيعي املنتج من حقل الري�سة الغازي 

ي��وم��ي��اً يف  15-16 م��ل��ي��ون ق���دم مكعب  ب��ن  م��ا 

 20-19 تبلغ حوايل  االإنتاجية  القدرة  ان  حن 

اخلطة  ت�سري  فيما  يومياً،  مكعب  قدم  مليون 

القدرات  ت�ساعد  اىل  لل�سركة  اال�سرتاتيجية 

االإنتاجية تدريجياً لت�سل اىل )50 مليون قدم 

مكعب يوميا( يف نهاية العام 2024.

زوات��ي،  قالت  النفط  ا�ستك�ساف  جم��ال  ويف 

2018 �سركة البرتول  ال��وزارة كلفت يف عام  ان 

مرحلة  بتنفيذ  للحكومة  اململوكة  الوطنية 

حلقل  االإن��ت��اج��ي��ة(  للقدرات  االويل  )التقييم 

الثالثن  خ��الل  انتاجه  انخف�س  ال��ذي  حمزة 

امل���ا����س���ي���ة م����ن 400 ب���رم���ي���ل ي���وم���ي���اً يف  ع����ام����اً 

ي��وم��ي��اً اىل ه��ذا  ب��رام��ي��ل   10 ال��ث��م��ان��ي��ن��ات اىل 

التاريخ.

وع�����ن ال���ت���ق���دم ال������ذي اأح�����رزت�����ه ال���ب���رتول 

ال��وط��ن��ي��ة، ق��ال��ت زوات������ي، ان ال�����س��رك��ة ن��ف��ذت 

تقنيات  با�ستخدام  االأوىل  امل��رح��ل��ة  يف  العمل 

النيرتوجن  �سخ  خالل  من  ال�سناعي  الرفع 

يف االآب����ار ومل���دة 60 ي��وم��ا، ح��ي��ث ك��ان��ت كميات 

النفط املنتجة خالل هذه الفرتة تزيد عن 11 

وال��روة  الطاقة  وزارة  حفز  مم��ا  برميل  األ��ف 

املعدنية لالنتقال اىل املرحلة الثانية لتطوير 

االإنتاج با�ستخدام التقنيات املتقدمة وا�ستخدام 

واحتمالية  اب��ار  اأرب��ع��ة  يف  الغاط�سة  امل�سخات 

زي��ادة  ل��غ��اي��ات  ا�ستخدام احل��ف��ارة  ال��ل��ج��وء اىل 

االإنتاج يف هذه االآبار.

االأردنية  والت�سريعات  القوانن  تنظم  كما 

اال�سرتاتيجية” واأهم  “املعادن  يف  اال�ستثمار 

الطبيعية  امل�����س��ادر  “قانون  ال��ق��وان��ن  ه���ذه 

والتعليمات  واالأنظمة   ”2018 لعام   19 رق��م 

ا�ستغالل  “م�ساريع  نظام  ال�سادرة عنه، مثل 

احلجري  والفحم  الزيتي  وال�سخر  البرتول 

ق��ان��ون  ومب��وج��ب  اال�سرتاتيجية”  وامل���ع���ادن 

يف  تعتمد  احل��ك��وم��ة  ف���اإن  الطبيعية  امل�����س��ادر 

اال�ستثمار يف املعادن اال�سرتاتيجية اآلية منح 

اأعمال  لتنفيذ  تفاهم  مذكرة  املهتم  امل�ستثمر 

اجلدوى  ودرا�سة  اخل��ام  وتقييم  اال�ستك�ساف 

االقت�سادية االأولية ال�ستغالله ويف حال ثبتت 

جدواه �سيتم توقيع اتفاقية خا�سة مع وزارة 

ال��ط��اق��ة وال����روة امل��ع��دن��ي��ة ح�سب ال��ق��وان��ن 

والت�سريعات ال�سائدة.

ال�سناعية  وال�سخور  للمعادن  وبالن�سبة 

والت�سريعات  القوانن  نظمت  فقد  االأخ���رى 

“قانون  اىل  ا�ستناداً  االأردنية اال�ستثمار فيها 

 “  2018 ل��ع��ام   19 رق����م  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل�������س���ادر 

واالأن��ظ��م��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�����س��ادرة ع��ن��ه مثل 

ون��ظ��ام  والتعدين”  امل��ق��ال��ع  “ر�سوم  ن��ظ��ام 

ال��ك��ف��االت امل��ال��ي��ة الإع������ادة ت��اأه��ي��ل االأرا����س���ي 

يف  احلكومة  تعتمد  مبوجبه  وال��ذي  املُعدنة، 

ال�سناعية  ال�سخور  اأو  امل��ع��ادن  يف  اال�ستثمار 

اآلية منح امل�ستثمر املهتم رخ�سة تنقيب ومن 

قطاع  تنظيم  هيئة  قبل  م��ن  تعدين  ح��ق  ث��م 

الطاقة واملعادن ح�سب القوانن والت�سريعات 

ال�سائدة.

اال�ستثمار  هيئة  رئ��ي�����س  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 

الدكتور خالد الوزين ان مبادرة وزارة الطاقة 

بقطاع  خا�سة  ا�ستثمارية  ف��ر���س  اإط���الق  يف 

الطاقة من خالل هيئة اال�ستثمار يدل على 

التكاملية بن اأجهزة الدولة وتوحيد اجلهود 

لتوفري بيئة جاذبة للم�ستثمرين.

على  �ستعمل  اال���س��ت��ث��م��ار  ه��ي��ئ��ة  اأن  واأك����د 

تخ�سي�س �سابط ارتباط خا�س من موظفي 

الهيئة املخت�سن معني مبتابعة اأي م�ستثمر 

يرغب باال�ستثمار يف قطاع الطاقة، و�سيعمل 

وزارة  مع  املبا�سر  التن�سيق  على  املوظف  هذا 

الطاقة بهدف الت�سهيل على امل�ستثمر وتاأمن 

ال��رتاخ��ي�����س وامل��واف��ق��ات ال�����س��روري��ة الإق��ام��ة 

امل�سروع.

قطاع  يف  اال�ستثمارية  ال��ف��ر���س  اأن  وق���ال 

كبري  جهد  ب��ذل  ومت  حقيقية  فر�س  الطاقة 

من قبل املخت�سن يف وزارة الطاقة الإعدادها 

لتكون جاهزة للراغبن باال�ستثمار يف جمال 

الطاقة، وهذه الفر�س �سيكون لها دور كبري 

كونها  امل��ن��اط��ق  وت��ن��م��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة  التنمية  يف 

منت�سرة يف اأغلب حمافظات اململكة ما ي�ساعد 

الفئات  م��ن  للعديد  ع��م��ل  ف��ر���س  خ��ل��ق  ع��ل��ى 

اإ����س���اف���ة اإي���ج���اد ف��ر���س ا���س��ت��ث��م��اري��ة ج��دي��دة 

التحويلية،  ال�����س��ن��اع��ات  يف  خ��ا���س��ًة  م�����س��ان��دة 

وهذا بدوره �سيعمل على تطوير العديد من 

املناطق.

االنباط- عمان 

وائل  الدكتور  ال�سركات  عام  مراقب  قال 

من  العديد  حققت  الدائرة  اإن  العرموطي، 

الفر�س خالل جائحة كورون

واأو�سح العرموطي خالل موؤمتر �سحفي 

عقده ام�س  االربعاء يف مقر الدائرة، اأنه مت 

املالية  البيانات  وايداع  �سركة   1378 ت�سجيل 

2760 �سركة. الكرتونيا ل�� 

وا�ساف اإنه مت ت�سهيل االجراءات وتقليل 

ال���وق���ت وال��ت��ك��ل��ف��ة ع��ل��ى امل��ت��ع��ام��ل��ن، حيث 

اخلدمات  بع�س  تقدمي  ال��دائ��رة  ا�ستطاعت 

ان  اىل  م�سريا  دقائق،   10 خالل  الكرتونيا، 

باملئة   50 اىل  انخف�س  ق��د  امل��راج��ع��ن  ع��دد 

عن بداية العام احلايل، واإنه �سيتم تخفي�س 

العدد اىل 10 باملئة ال�سهر املقبل.

وا�سار اىل ان عدد ال�سركات امل�سجلة منذ 

3ر76  م��ال  ب��راأ���س  �سركة   2599 ال��ع��ام  ب��داي��ة 

مليون دينار.

ع��ق��د  مت  ان�����ه  اىل  ال���ع���رم���وط���ي  وا������س�����ار 

ب��ع��د،  ����س���رك���ات ع���ام���ة ع���ن   206 اج��ت��م��اع��ات 

وذات  خ���ا����س���ة  م�����س��اه��م��ة  ����س���رك���ات  و7210 

امل��ج��ال جلميع  ات��اح  م��ا  م�سوؤولية حم���دودة، 

فيهم  مب��ا  االجتماعات  بح�سور  امل�ساهمن 

امل�ساهمن. اقلية 

واك������د ال���ع���رم���وط���ي ا����س���ت���م���رار ال����دائ����رة 

باالجتماعات بذات الطريقة، وان كثريا من 

اىل  م�سريا  االردن،  خ��ارج  ن�سابها  ال�سركات 

ال�سركات  لت�سجيل  الفر�سة  اإت��اح��ة  مت  ان��ه 

عليهم  ت�سهيال  اخل���ارج  م��ن  للم�ستثمرين 

بحيث يتم مراجعتهم لتثبيت توقيعهم مرة 

واحدة .

تقدمت  التي  ال�سركات  ع��دد  اإن  وا���س��اف 

 40 بن�سبة  ارت��ف��ع��ت  االل���ك���رتوين  للت�سجيل 

اإع��ادة  مت  كما  ال��ورق��ي،  الت�سجيل  ع��ن  باملئة 

بحيث  املالية،  االي��داع��ات  اج���راءات  هند�سة 

ي���ت���م ا���س��ت��ق��ب��ال ج��م��ي��ع االي�����داع�����ات امل��ال��ي��ة 

االل��ك��رتوين وتطبيق  وال��دف��ع  وحم��ا���س��ره��ا 

على  ي��ب��ق��ى  ب��ح��ي��ث  االل���ك���رتوين،  الت�سجيل 

ال��ت��وق��ي��ع اىل ح���ن االن���ت���ه���اء من  امل����راج����ع 

وزارة  ل��دى  االل��ك��رتوين  التوقيع  اج����راءات 

االقت�ساد الرقمي والريادة.

اأن عدد ال�سركات التي مت ت�سفيتها  وبن 

ب���ح���دوده���ا ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وه���ي م���ن ال�����س��رك��ات 

ب�سبب  ولي�س  ا�سال  اعمالها  ت��زاول  مل  التي 

جائحة كورونا.

وح�������ول االج������������راءات امل����ت����خ����ذة ل��ت��ف��ع��ي��ل 

ادراج  ال��ع��رم��وط��ي،  اك��د  االع�����س��ار،  منظومة 

وح������دة ت��رخ��ي�����س وك������الء االع�������س���ار ���س��م��ن 

جلنة  وت�سكيل  ل��ل��دائ��رة،  التنظيمي  الهيكل 

ام���ت���ح���ان���ات وك�����الء االع�������س���ار، ك��م��ا مت م��ن 

خ��الل��ه��ا اع���ت���م���اد خ��ط��ة امل������ادة ال��ت��دري��ب��ي��ة، 

وي��ج��ري ال��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ع��ل��ى اع���داد امتحان 

�سلوك  وقواعد  وترخي�سهم  االع�سار  وكالء 

مهنة وكالء االع�سار.

وع����ن ���س��رك��ة الف������ارج، ق����ال ال��ع��رم��وط��ي 

ان ال�����س��رك��ة ت��ق��دم��ت ب��ط��ل��ب االع�����س��ار ل��دى 

يف  دور  ل��ل��دائ��رة  ي��وج��د  وال  ال�سلط  حمكمة 

الق�ساء  ق���رار  تنتظر  وه��ي  حاليا  امل��و���س��وع 

ب�ساأنها.

إطالق فرص استثمارية في قطاع الثروة المعدنية

العرموطي : الدائرة حققت العديد من الفرص خالل جائحة كورونا

اخلمي�س   27  /  8  / 2020

االنباط- عمان 

واالأقم�سة  االألب�سة  جت��ار  نقابة  قالت 

�سهد  احل����ايل  اآب  ���س��ه��ر  اإن  واالأح����ذي����ة: 

ت���راج���ع���ا ك���ب���ريا يف احل����رك����ة ال��ت��ج��اري��ة 

واالإقبال على �سراء االألب�سة واالأحذية يف 

اأدنى م�ستوى له على االإطالق.

�سحفي  ب���ي���ان  يف  ال��ن��ق��اب��ة  واأ����س���اف���ت 

ام�س االأربعاء اأن من�ساآتها تكبدت خ�سائر 

ف��ادح��ة ج��راء جائحة ك��ورون��ا الأك��ر من 

العودة  اآلية  و�سوح  وع��دم  اأ�سهر،  خم�سة 

ل���ل���م���دار����س، م��ن��ا���س��دة احل���ك���وم���ة ات��خ��اذ 

اج�������راءات ف��ع��ل��ي��ة مل�����س��اع��دة امل��ت�����س��رري��ن 

والنهو�س بالقطاع.

اإ���س��دار  اإىل  احل��ك��وم��ة  النقابة  ودع���ت 

امل�ستاأجرين من  دف��اع خا�س الإعفاء  اأم��ر 

اإيجارات فرتة التعطل، وتخفيف االأعباء 

من  مزيد  و�سخ  وال�سريبية،  اجلمركية 

ال�سيولة النقدية يف االأ�سواق.

تعي�س  االأ�����س����واق  اإن  ال��ن��ق��اب��ة  وق���ال���ت 

حالة من اخلوف والرتقب وعدم و�سوح 

من  واخل��وف  القادمة،  للمرحلة  ال��روؤي��ة 

العودة لالإغالقات ال�ساملة التي �ستكلف 

االق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي ال��ك��ث��ري، و���س��ت��دف��ع 

بالعديد من املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة 

للتوقف عن العمل، ما يعني عدم القدرة 

ع��ل��ى دف���ع االل��ت��زام��ات امل��ط��ل��وب��ة والكلف 

الت�سغيلية املرتتبة عليها.

االنباط- عمان

�����س����رح ال����ن����اط����ق االع�����الم�����ي ل����دائ����رة 

اجل����م����ارك ان ف����رق م��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��ري��ب 

متكنت من �سبط اجهزة خلوية، حيث بلغ 

عددها 98 جهاز نوع ايفون كانت خمبئة يف 

خمابىء �سرية داخل �سيارة وذلك الخفاء 

املهربات واي�سالها لل�سوق املحلي.

واأ��������س�������اف ال����ن����اط����ق االع������الم������ي ان����ه 

ع��ل��ى ال���ف���ور مت ت��ن��ظ��ي��م حم�����س��ر ا���س��ويل 

ب��امل�����س��ب��وط��ات وال��ت��ح��ف��ظ ع��ل��ي��ه��ا حلن 

اجلمركية  وال��غ��رام��ات  ال��ر���س��وم  ا�ستيفاء 

واتخاذ االجراء القانوين بحق املهرب.

واأك���������د ال����ن����اط����ق االع�����الم�����ي ل����دائ����رة 

اجل���م���ارك، ب���ان ال���دائ���رة و���س��م��ن خطتها 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف م��ك��اف��ح��ة االن�����س��ط��ة 

ال��ت��ج��اري��ة غ��ري امل�����س��روع��ة حققت ت��ط��ورا 

م��ل��م��و���س��ا يف ع��م��ل��ي��ة ال���رق���اب���ة وامل��ت��اب��ع��ة 

وو����س���ل���ت مل���راح���ل م��ت��ق��دم��ة يف م��ك��اف��ح��ة 

واالقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  التهريب 

ب��اع��ت��م��اد ا���س��ال��ي��ب ا���س��ت��خ��ب��اري��ة ح��دي��ث��ة 

وتقنيات تكنولوجية متطورة

شويكة واللجنة التوجيهية يتابعون سير 
العمل بالمخطط الشمولي في عجلون

ارتفاع معدل التضخم العام الحالي 
بنسبة 0.69 بالمئة

انخفاض أسعار الذهب 60 قرشا 
بالسوق المحلية

انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة 
بالنصف األول من العام الحالي

بورصة عمان تغلق تعامالتها على انخفاض

االنباط- عمان 

ت��اب��ع��ت وزي������رة ال�����س��ي��اح��ة واالث������ار جمد 

للخطة  التوجيهية  اللجنة  ورئي�س  �سويكة، 

ال�����س��م��ول��ي��ة ال��ت��ن��م��وي��ة مل��ح��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون، 

باملخطط  العمل  �سري  اللجنة،  اع�����س��اء  م��ع 

امل�ستجدات  اآخ��ر  على  واطلعتهم  ال�سمويل، 

امل��ت��م��ث��ل��ة مب���واف���ق���ة جم��ل�����س ال��������وزراء ع��ل��ى 

خم�����س�����س��ات مت��وي��ل درا����س���ة امل��خ��ط��ط ال��ذي 

“تلفريك عجلون«. ي�ستمل على م�سروع 

بيان  يف  واالث����ار  ال�����س��ي��اح��ة  وزارة  وب��ي��ن��ت 

ام�����س االرب��ع��اء، ان��ه وخ��الل االج��ت��م��اع ال��ذي 

ع��ق��د مب��ق��ر ال�����وزارة ب��ح�����س��ور وزي����ر االدارة 

املحلية وليد امل�سري، ووزير اال�سغال العامة 

والتعاون  التخطيط  ووزي��ر  العمو�س،  ف��الح 

ال��رب�����س��ي، وم�����س��ارك��ة رئي�س  ال����دويل و���س��ام 

للمناطق  االردن��ي��ة  املجموعة  ادارة  جمل�س 

همي�سات،  خ��ل��ف  التنموية  وامل��ن��اط��ق  احل���رة 

ب��ل��دي��ة عجلون،  وحم��اف��ظ ع��ج��ل��ون ورئ��ي�����س 

وممثل  ع��ج��ل��ون،  حم��اف��ظ��ة  جمل�س  ورئ��ي�����س 

االت�سال  ع��ر  اال�ستثمار  ت�سجيع  هيئة  ع��ن 

ع���ن ب���ع���د، اب��ل��غ��ت ���س��وي��ك��ة اع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة 

ت�سمية  على  اي�سا  ال���وزراء  جمل�س  موافقة 

ال��ع��م��ل  ك�����س��اح��ب  واالث������ار  ال�����س��ي��اح��ة  وزارة 

مل�سروع اعداد درا�سات املخطط ال�سمويل.

�سرورة  اللجنة،  واع�ساء  �سويكة  واأك��دت 

اإزال��������ة االب���ن���ي���ة ال���ع�������س���وائ���ي���ة وال���ت�������س���وه���ات 

املجاورة  ال�سكنية  التجمعات  ملباين  الب�سرية 

ملركز الزوار يف حميط قلعة عجلون، واملباين 

املخالفة يف ا�سرع ما امكن كونها ت�سكل عائقا 

امام تنفيذ املخطط ال�سمويل.

امل�����س��ري، رئي�س  ال��وزي��ر  م��ن جهته، وج��ه 

لوقف  املحافظ  مع  بالتعاون  عجلون  بلدية 

وبحزم  ف���وراً  وال��ع��م��ل  ال��ب��ن��اء،  ا���س��ك��ال  جميع 

والتي  املخالفة  الع�سوائية  االبنية  ازالة  على 

ال�سمويل  املخطط  بتنفيذ  البدء  ام��ام  تقف 

الذي يجري العمل عليه منذ 6 �سنوات.

تنفيذ  ال��ي��وم  ميكن  ال  اإن��ه  امل�سري  وق��ال 

امل��خ��ط��ط ال�����س��م��ويل ب��ع��ن��ا���س��ره ال��ت��ن��م��وي، 

وال�������س���ي���اح���ي وال�������زراع�������ي، وال��������ذي ي���ه���دف 

عجلون،  حمافظة  لتاأهيل  االوىل  بالدرجة 

جذب  خالل  من  الأبنائها  عمل  فر�س  وخلق 

ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س، يف ظ����ل وج������ود االب��ن��ي��ة 

النهاية  يف  يجب  ل��ذا  والت�سوهات،  املخالفة 

وال��ع��م��ل  تقييم  عملية  اج����راء  ب��ع��د  اإزال��ت��ه��ا 

�سمن اخليارات املتاحة.

م��ن ج��ان��ب��ه، ا���س��ار ال���وزي���ر ال��ع��م��و���س اىل 

����س���رورة ازال����ة االب��ن��ي��ة ال��ع�����س��وائ��ي��ة، وط���رح 

عطاءات الطرق بعد تر�سيمها من قبل وزارة 

ال��ب��دي��ل  ال��ط��ري��ق  ودرا����س���ة  امل��ح��ل��ي��ة،  االدارة 

الفنادق  مثلث  باجتاه  عجلون  قلعة  لطريق 

ال�سمويل. �سمن املخطط 

واأع�����رب ال���وزي���ر ال��رب�����س��ي ع��ن ا���س��ت��ع��داد 

وزارته لتوفري املخ�س�سات الالزمة لدرا�سات 

م�ساريع  تنفيذ  ومتويل  ال�سمويل،  املخطط 

امل�سار ال�سريع كما هو وارد يف املخطط.

وق�������دم امل���������س����ارك����ون خ������الل االج����ت����م����اع، 

من  للتخل�س  واق��رتاح��ات��ه��م  م��الح��ظ��ات��ه��م 

ال���ع���وائ���ق ال��ت��ي ت��ق��ف ام����ام ت��ن��ف��ي��ذ امل��خ��ط��ط 

الطرق  برت�سيم  التو�سية  وجرى  ال�سمويل، 

املوؤدية ملحطات “تلفريك عجلون”، وت�سريع 

لهذه  امل��وؤدي��ة  ال��ط��رق  تنفيذ  ع��ط��اءات  ط��رح 

املتعلقة  االج������راءات  وا���س��ت��ك��م��ال  امل��ح��ط��ات، 

ال�سمويل  املخطط  درا���س��ات  اع��داد  باتفاقية 

امل��رك��زي  ال��ع��ط��اء  وت�سريع  اال���س��ت�����س��اري،  م��ع 

واملباين  التلفريك  حمطات  بتنفيذ  اخلا�س 

واخل����دم����ات، واي���ق���اف االب���ن���ي���ة ال��ع�����س��وائ��ي��ة 

وال��ت�����س��وه��ات ال��ب�����س��ري��ة يف حم��ي��ط ال��ق��ل��ع��ة 

املخالفات  اتخاذ قرار قانوين بحق  و�سرورة 

احلا�سلة.

االنباط- عمان 

امل�ستهلك  الأ�سعار  القيا�سي  الرقم  ارتفع 

)الت�سخم( لالأ�سهر ال�سبعة االأوىل من هذا 

النقطة  اإىل  لي�سل  باملئة،   0.69 بن�سبة  العام 

ذاتها  للفرتة  نقطة   100.41 مقابل   101.10

من العام املا�سي.

وب��ح�����س��ب ال���ت���ق���ري���ر ال�������س���ه���ري ل���دائ���رة 

االح�ساءات العامة ام�س  الثالثاء، انخف�س 

امل�ستهلك  الأ���س��ع��ار  ال���ع���ام  ال��ق��ي��ا���س��ي  ال���رق���م 

ب��امل��ئ��ة،   0.56 ب��ن�����س��ب��ة  امل���ا����س���ي  ���س��ه��ر مت����وز 

 101.16 م��ق��اب��ل  نقطة   100.59 اإىل  لي�سل 

اأم���ا على  امل��ا���س��ي.  ال��ع��ام  ل��ل��ف��رتة م��ن  نقطة 

القيا�سي  ال��رق��م  ارت��ف��ع  ال�����س��ه��ري،  امل�ستوى 

ل�سهر متوز من هذا  امل�ستهلك  الأ�سعار  العام 

النقطة  اإىل  باملئة، لي�سل  08ر0  بن�سبة  العام 

من  حزيران  ل�سهر  51ر100  مقابل  59ر100 

العام ذاته.

القيا�سي  الرقم  ارتفع  التقرير،  وبح�سب 

من  متوز  ل�سهر  امل�ستهلك  الأ�سعار  االأ�سا�سي 

العام احلايل )والذي يقا�س با�ستبعاد ال�سلع 

ال��غ��ذاء  ملجموعة  باأ�سعارها  ت��ذب��ذب��اً  االأك���ر 

والوقود واالإنارة والنقل( بن�سبة 0.16 باملئة، 

وبلغ 68.36 مقابل 68.25 خالل ال�سهر ذاته 

من العام املا�سي.

وع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���رتاك���م���ي، ب��ل��غ ال��رق��م 

القيا�سي االأ�سا�سي الأ�سعار امل�ستهلك لالأ�سهر 

مقابل   68.34 العام  هذا  من  االأوىل  ال�سبعة 

العام  من  نف�سها  الفرتة  مع  مقارنة   67.69

0.96 باملئة. املا�سي م�سجاًل ارتفاعاً ن�سبته 

االنباط- عمان 

ان��خ��ف�����س��ت اأ����س���ع���ار ال���ذه���ب ب��ال�����س��وق 

ام�������س  “عياراته”،  مل���خ���ت���ل���ف  امل���ح���ل���ي���ة 

60 ق���ر����س���ا، م��ت��اأث��رة  االرب�����ع�����اء، مب���ق���دار 

العاملية. بال�سوق  برتاجعها 

وب���ل���غ ���س��ع��ر ب��ي��ع غ�����رام ال���ذه���ب ع��ي��ار 

بال�سوق  امل��واط��ن��ن  م��ن  االأك���ر رغ��ب��ة   21

لغايات  دي��ن��ار  50ر38  عند  ال��ي��وم،  املحلية 

���س��راء امل��واط��ن��ن م��ن حم���الت ال�����س��اغ��ة، 

مقابل 90ر36 دينار جلهة البيع.

وق�������ال اأم�������ن ����س���ر ال���ن���ق���اب���ة ال���ع���ام���ة 

احللي  و�سياغة  جتارة  حمالت  الأ�سحاب 

وامل���ج���وه���رات رب��ح��ي ع���الن ل����)ب���رتا(، اإن 

 24 �سعر ب��ي��ع ال��غ��رام م��ن ال��ذه��ب ع��ي��اري 

ال�������س���راء م���ن حم��الت  ل���غ���اي���ات  ب��ل��غ  و18 

ال�ساغة 46 و34 دينارا على التوايل.

وزن  الر�سادي  اللرية  �سعر  اإن  وا�ساف 

�سعر  بلغ  فيما  دينارا،   273 بلغ  7 غرامات 

 312 8 غ��رام��ات  ال��ل��رية االإجن��ل��ي��زي وزن 

دينارا، مبينا ان الطلب والعر�س بال�سوق 

�سعيفان. املحلية 

امل��ع��دن  اأ����س���ع���ار  اأن  اإىل  ع����الن  ول���ف���ت 

ال��ن��ف��ي�����س ب��ل��غ��ت ���س��ب��اح ال��ي��وم ع��ن��د 1915 

م��رتاج��ع��ا  ال����واح����دة  ل���الأون�������س���ة  دوالرا 

مبقدار 15 دوالرا عن يوم اأم�س الثالثاء.

ذهب  و�سانع  تاجرا   850 نحو  ويوجد 

خال�س  اأردين  براأ�سمال  اململكة  عموم  يف 

5 م��ل��ي��ارات دي��ن��ار يف حده  اأك���ر م��ن  يبلغ 

االأدنى.

االنباط- عمان

للمملكة  النفطية  ال��ف��ات��ورة  انخف�ست 

بن�سبة  احلايل  العام  من  االأول  الن�سف  يف 

ال��ف��رتة من  ب��ن��ف�����س  ب��امل��ئ��ة، م��ق��ارن��ة  3ر43 

ال�سهري  التقرير  بح�سب  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام 

لدائرة االح�ساءات العامة.

ووف��ق��ا ل��ل��ت��ق��ري��ر، ف��ق��د ت��راج��ع��ت قيمة 

642 مليون دينار يف  الفاتورة النفطية اإىل 

مقارنة  احل��ايل،  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�سف 

مع 131ر1 مليار دينار يف العام املا�سي.

م�ستوردات  �سلم  اخل��ام  النفط  واعتلى 

اإىل  لي�سل  النفطية  امل�ستقات  من  اململكة 

247 مليون دينار، ثم الديزل )�سوالر( 144 

مالين   8 الت�سحيم  فزيوت  دينار،  مليون 

139 مليون دينار،  دينار، ثم غازات نفطية 

واأرواح النفط )بنزين( 101 مليون دينار.

ي�سار اإىل اأن قيمة امل�ستوردات انخف�ست 

بن�سبة  احلايل  العام  من  االول  الن�سف  يف 

مليار  486ر5  نحو  قيمتها  لتبلغ  باملئة،   18

دي���ن���ار م��ق��ارن��ة ب��ن��ف�����س ال���ف���رتة م���ن ال��ع��ام 

املا�سي.

االنباط- عمان 

ب��ور���س��ة ع��م��ان، ام�����س االرب��ع��اء،  اغلقت 

م���وزع���ة على  ���س��ه��م،  م��ل��ي��ون  6ر4  ب���ت���داول 

اإج��م��ال��ي��ة  ت����داوالت  بقيمة  ���س��ف��ق��ة،   1879

5ر3 مليون دينار. بلغت 

النقطة  اىل  البور�سة  موؤ�سر  وانخف�س 

1571 بن�سبة 19ر0 باملئة مقارنة مع اإغالق 

ال�سابقة. اجلل�سة 

اأ�سعار االإغالق لل�سركات  ولدى مقارنة 

���س��رك��ة   36 اأن  ت��ب��ن  اأ���س��ه��م��ه��ا،  امل���ت���داول���ة 

بينما  اأ�سهمها،  اأ�سعار  يف  انخفا�سا  اأظهرت 

وا�ستقرت  �سركة،   20 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت 

اأ�سعار اأ�سهم 35 �سركة اخرى.

نقابة األلبسة: تراجع كبير في الحركة التجارية الشهر الحالي

الجمارك تحبط تهريب اجهزة خلوية
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االنباط- وكاالت

اأع����ل����ن ع���ل���م���اء ج���ي����ل����ج���ي���ا، م�����ؤخ����را، 

املحتمل  العمر  ب�����ش��اأن  ج��دي��دة  ت��ق��دي��رات 

ورجح�ا  الداخلية،  الأر���ض  ك�كب  لن�اة 

اأن ي��ك���ن اأق���ل مم��ا ك��ن��ا ن��ع��ت��ق��ده يف وق��ت 

�شابق.

واأج������رى ال��ب��اح��ث���ن درا���ش��ت��ه��م داخ���ل 

املخترب، من خالل نظام حماكاة متقدم، 

لن�اة  التقريبي  العمر  معرفة  اأج��ل  م��ن 

اأكرث  نح�  على  الداخلية،  الأر���ض  ك�كب 

دقة.

وب�����ح�����������ش�����ب م��������ا ن�����ق�����ل�����ت ����ش���ح���ي���ف���ة 

يرجح�ن  الباحثني  ف��اإن  “اإندبندنت”، 
الك�كب ما بني مليار  ن�اة  يك�ن عمر  اأن 

و1.3 مليار �شنة.

وه�����ذا ال��ت��ق��دي��ر اجل���دي���د اأق�����ل ع��م��را 

التي كانت متداولة يف  بكثري من الأرقام 

ما  عمر  ع��ن  تتحدث  وك��ان��ت  �شابق،  وق��ت 

بني 1.3 اإىل 4.5 مليار �شنة.

ل��ك��ن ه����ذه ال���درا����ش���ة اجل���دي���دة ت��زي��ُد 

اأي�شا على درا�شة حديثة كانت قد رجحت 

اأن يك�ن عمر ن�اة ك�كب الأر�ض يف حدود 

565 �شنة فقط.

ويق�ل اخلرباء اإن تقدير هذه الأرقام 

بل  ف�ش�ل،  جم��رد  لي�ض  لأن��ه  ج��دا،  مهم 

الأر����ض  داخ���ل  يقع  م��ا  فهم  على  ي�شاعد 

وك���ي���ف ي����ؤث���ر الأم�����ر ع��ل��ى احل������رارة وم��ا 

التي  الآلية  الأر�شي” اأو  ب�”امل�لد  يعرف 

ل��الأر���ض  املغناطي�شي  امل��ج��ال  ع��ل��ى  تبقي 

يف م��ك��ان��ه وت�����ش��م��ن ح��م��اي��ت��ن��ا م���ن اأ���ش��ع��ة 

امل�شرة. ال�شم�ض 

 وقال الباحث يف عل�م الأر�ض بجامعة 

ال��ن��ا���ض  اإن  ل�����ني،  ف�����  ت���ك�������ش���ا����ض، ج����ن���غ 

���ش��غ���ف���ن مل��ع��رف��ة اأ���ش��ل امل���ل��د الأر���ش��ي 

وق�ة املجال املغناطي�شي لالأر�ض.

واأو������ش�����ح الأك������ادمي������ي امل�������ش���رف ع��ل��ى 

اأن مرد هذا الهتمام ه� تاأثري  الدرا�شة، 

واملجال  الأر���ش��ي  امل�لد  اأي  الأم����ر،  تلك 

ف���ق  احل��ي��اة  اإم��ك��ان��ي��ة  ع��ل��ى  املغناطي�شي، 

ق��اب��ل��ي��ة الأر������ض لأن  اأي  ك���ك��ب الأر������ض 

تك�ن ماأه�لة.

وتتك�ن الن�اة الداخلية لك�كب الأر�ض 

طبقة  جانب  اإىل  �شلب  حديد  طبقة  من 

خارجية من حديد �شائل اأو ال�شهارة.

ي����ر�����ش����دوا  اأن  ال����ب����اح����ث�����ن  وح���������اول 

ب��ه��ا احل��دي��د على  ال��ت��ي يعمل  ال��ط��ري��ق��ة 

على  احل�ش�ل  اأج��ل  من  احل���رارة  حت�يل 

العمر  قبيل  من  ال��ن���اة،  ب�شاأن  معل�مات 

من  “الغام�ض”  اجل��زء  ل��ه��ذا  التقريبي 

الأر�ض.

االنباط-وكاالت

 Find My Mobile اإن خا�شية البحث عن هاتفك

اأداة مفيدة ت�شاعدك يف العث�ر على هاتفك ال�شائع. واآخر 

اأج��ه��زة  يف  ب��ال��ع��م��ل  ل��ل��خ��ا���ش��ي��ة  ي�����ش��م��ح  للتطبيق  حت��دي��ث 

غالك�شي غري املت�شلة ب�اي فاي اأو �شبكة خل�ية.

بالإنرتنت  املت�شلة  غري  الأج��ه��زة  عن  البحث  خا�شية 

وت��ب��دو  ال��ق��ري��ب��ة،  غ��الك�����ش��ي  اأج���ه���زة  م��ن  �شبكة  ت�شتعمل 

Tile عندما  التتبع  اأجهزة  ت�شتخدمها  م�شابهة خلا�شية 

عرب  هاتفك  اإيجاد  ت�شتطع  مل  اإن  البل�ت�ث.  مدى  تغادر 

اأن حتدد م�قعه  ات�شال خل�ي، ميكن  اأو  ات�شال واي فاي 

اأجهزة غالك�شي القريبة منه.

واإن ف��ع��ل��ت خ��ا���ش��ي��ة ال��ع��ث���ر ع��ل��ى ال��ه��ات��ف رغ����م ع��دم 

البحث عن  اأي�شاً من  �شيتمكن جهازك  بال�شبكة،  الت�شال 

اله�اتف ال�شائعة اإن كنت يف املدى املنا�شب، اأو العث�ر على 

ا�شتعملتها م�ؤخراً. التي  �شماعات و�شاعات غالك�شي 

اخل��ا���ش��ي��ة غ��ري م��ف��ع��ل��ة يف ال������ش��ع ال��ط��ب��ي��ع��ي، ومي��ك��ن 

ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا وت��ع��ط��ي��ل��ه��ا م���ن ق��ائ��م��ة الإع����������دادات، وت�����ش��ف��ري 

ب�شاأن  اإن كنت قلقاً  ات�شال الإنرتنت  م�قعك حني ينقطع 

خ�ش��شيتك.

 Find My Mobile يجعل هذا التحديث خا�شية

حني  وال���دويل،  املحلي  ال�شفر  اأث��ن��اء  خا�شة  بكثري،  اأن��ف��ع 

ي�شعب احل�ش�ل على ات�شال م�ث�ق بالإنرتنت عرب واي 

ال�شبكة اخلل�ية. واأن تفقد هاتفك يف رحلة فهذه  اأو  فاي 

كارثة ميكن اأن تتفاداها بتفعيل اخلا�شية.

ه���ات��ف  مل��ال��ك��ي  اإ���ش��ع��ارات  ت��ر���ش��ل  �شام�ش�نغ  اأن  وي��ب��دو 

ال��ن��ق��ر على  ال��ت��ح��دي��ث. ومي��ك��ن  ي�شلهم  اإن  م��ا  غ��الك�����ش��ي 

الت�شال  غ��ي��اب  يف  ال��ه��ات��ف  اإي��ج��اد  �شفحة  لفتح  الإ���ش��ع��ار 

اأو تعطيلها. بالإنرتنت، ومنها ميكنك ت�شغيل اخلا�شية 

 أصغر مما نعتقد.. علماء يرجحون عمرا جديدا لنواة كوكب األرض

 خاصية البحث عن هاتف سامسونغ المسروق أو الضائع تعمل اآلن دون الحاجة لإلنترنت

اخلمي�س    27  /  8  / 2020

 الصحة العالمية تعلُن خلو 
إفريقيا التام من شلل األطفال

االنباط- وكاالت

ي�م  العاملية،  ال�شحة  منظمة  اأعلنت 

“خالية  الثالثاء، خل� القارة الإفريقية 

اأرب��ع  بعد  الأطفال”،  �شلل  فريو�ض  من 

���ش��ن���ات م���ن ظ���ه����ر احل�����الت الأخ�����رية 

ن��ي��ج��ريي��ا، يف منطقة  ���ش��م��ال ���ش��رق��ي  يف 

حرام  ب�ك�  جماعة  هجمات  ا�شتهدفتها 

املتطرفة.

وق��ال��ت امل��ن��ظ��م��ة، يف ب��ي��ان ���ش��در قبل 

اللقاء التاريخي الذي يعد خط�ة حا�شمة 

برمته،  ال��ع��امل  يف  امل��ر���ض  على  للق�شاء 

“بف�شل جه�د احلك�مات والعاملني يف 
جمال الرعاية ال�شحية واملجتمعات، مت 

1.8 ملي�ن طفل” من  اأك���رث م��ن  اإن��ق��اذ 

هذا املر�ض.

وج�����م�����ع الإع������������الن ال����ر�����ش����م����ي ع��رب 

ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  بالفيدي�،  م���ؤمت��ر 

ال�����ش��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، الإث���ي����ب���ي ت��ي��درو���ض 

اأده������ان�������م غ���ي���ربي�������ش��������ض، وم���دي���رت���ه���ا 

الإقليمية لإفريقيا مات�شيدي�ش� م�يتي، 

واملتربعني  النيجرييني  وامل��ل��ي��اردي��رات 

والأم��ريك��ي  دان��غ���ت��ي  األ��ي��ك���  النيجريي 

بيل غيت�ض.

و����ش���رح ال��ط��ب��ي��ب ال��ن��ي��ج��ريي ال���ذي 

ك��ر���ض ح��ي��ات��ه ل��ه��ذه ال��ق�����ش��ي��ة، ال��دك��ت���ر 

الأطفال  �شلل  جلنة  من  فان�ش�  ت�جني 

ال��ن��ي��ج��ريي��ة ال��ت��اب��ع��ة جل��م��ع��ي��ة روت����اري 

ال���دول���ي���ة ل���ك��ال��ة ف��ران�����ض ب��ر���ض “اإنه 

انت�شار هائل، اإنه خال�ض. لقد مر اأكرث 

اإط��الق هذا التحدي.  30 عاًما على  من 

اإن قلت اإنني �شعيد فهذا ل يكفي«.

�شلل  ب”فريو�ض  امل���ر����ض  وي��ت�����ش��ب��ب 

وي�شيب  م��ع��ٍد  الربي” وه����  الأط���ف���ال 

النخاع  ويهاجم  رئي�شي  ب�شكل  الأطفال 

يف  �شلل  اىل  ي�����ؤدي  اأن  ومي��ك��ن  ال�ش�كي 

الأطراف ي�شتع�شي عالجه.

اأنحاء  املر�ض منت�شرا يف جميع  وكان 

تط�ير  اإىل  الت��شل  مت  اأن  اإىل  ال��ع��امل 

املا�شي،  ال��ق��رن  خم�شينيات  يف  ل��ه  ل��ق��اح 

فح�شلت عليه الدول الأغنى فيما ظلت 

اآ���ش��ي��ا واإف��ري��ق��ي��ا ل��ف��رتة ط���ي��ل��ة م���اط��ن 

للعدوى.

ويف عام 1988، مثال، اأح�شت منظمة 

ال�شحة العاملية 350 األف حالة يف جميع 

ح�شي 
ُ
اأنحاء العامل، اأما يف �شنة 1996 فاأ

األ�����ف ح���ال���ة يف اإف��ري��ق��ي��ا  اأك�����رث م���ن 70 

وحدها.

 ل��ك��ن ب��ف�����ش��ل حت����رك ج��م��اع��ي ن���ادر 

دولر  مليار   19  ( كبرية،  مالية  وجه�د 

30 ع��اًم��ا(، بقيت دول��ت��ان يف  على م��دى 

�شلل  “فريو�ض  ان��ت��ق��ال  تعانيان  ال��ع��امل 

 29( اأفغان�شتان  هما  الربي”  الأط��ف��ال 

حالة يف 2020( وباك�شتان )58 حالة(.

وك����ان����ت ن���ي���ج���ريي���ا ال����ت����ي ت���ع���د 200 

ملي�ن ن�شمة، ب���ؤرة املر�ض يف العامل، يف 

ال��ق��رن احل��ادي  ب��داي��ة العقد الأول م��ن 

والع�شرين ل�شيما يف ال�شمال، حيث اأثر 

حمالت  على  املت�شددة  الأو���ش��اط  �شغط 

الأط��ف��ال بني عامي  �شلل  التطعيم �شد 

2003 و2004 بعدما اأ�شيع اأنها اأداة مل�ؤامرة 

دولية وا�شعة لإ�شابة ال�شكان بالعقم..

ل���ك���ن ب��ف�����ش��ل ال���ع���م���ل م����ع الأع����ي����ان 

التقليديني وال�جهاء اأمكن اإقناع النا�ض 

بتطعيم اأطفالهم.

ب��دء  م���ع   2009 الأح�������ال يف  و����ش���اءت 

امل���اج��ه��ات م��ع جماعة ب�ك� ح���رام. ويف 

عام 2016 �ُشجلت اأربع حالت جديدة من 

�شلل الأط��ف��ال يف ولي��ة ب�رن� يف �شمال 

�شرق البالد، م�طن املر�ض.

“يف ذلك  اأنه  ويتذكر الدكت�ر فان�ش� 

ال�قت، كان هناك ح�اىل 400 األف طفل 

اأي ح��م��ل��ة طبية  ب��ع��ي��دي��ن ع���ن م��ت��ن��اول 

ب�شبب العنف«.

لكن حمالت التح�شني ا�شتمرت حتت 

ويقدر  ال�����ش��رورة،  عند  اجلي�ض  حماية 

الذين ل ميكن  الأط��ف��ال  اأن ع��دد  الي�م 

ال��ش�ل اإليهم هم نح� 30 األفا.



االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200067040(

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

ماأمون حممدامني م�سطفى القنعري / متويف / تقدم الورثه بالن�سحاب 

بالراده املنفرده

عبد املهيمن حممد امني م�سطفى القنعري

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة �سماره والقنعري

بتاريخ   )75541( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2005/4/24

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/8/26 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/8/26

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 ) اخري (

 )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

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

راغب  �سبحي  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

الكركي و�سريكه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)8847 ( بتاريخ 2001/1/24 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

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

عليا  ابو  حكم  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)15827 ( بتاريخ 2011/1/11 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 مصفي شركة
ال�سركات  قانون  من  )264/ب(  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  املزيج ال�سحري لدارة املطاعم  

حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م  

الرقم  ) 47634 ( بتاريخ ) 2017/5/7(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه 

خارج  للدائنني  ا�سهر  وثالثة   ، اململكة  داخل  للدائنني 

اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : عماد حممود �سعيد العم�سي

 – –روابي املرج  – مرج احلمام  عنوان امل�سفي : عمان 

عمارة رقم 9

خلوي ) 0798868358 ( 

م�سفي ال�سركة

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

العف�ض  كا�سب  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)56496 ( بتاريخ 2000/6/25 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200117914(

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 حممد ابو راجوح و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )101237( بتاريخ 2011/4/19  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/8/25 

ابو راجوح   ا�سراء حممد خلف  ال�سيد /ال�سيدة   وقد مت تعيني 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي مادبا – ت: 0777949557

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 : )200057417(

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

اكرم جميل ا�سعد كرمول

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة �سامي ح�سن حمود و�سركاه

 )8489( الرقم   حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2000/3/27

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 2020/8/26

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

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

عابدين  احمد  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

وماجد عوده اهلل  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)99649 ( بتاريخ 2010/10/7 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 : )200048106(

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 زيد حاكم �سلطان الفايز و�سريكه  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   1995/8/5 بتاريخ   )4089( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/8/26 

ن�سري   اب��و  احمد  علي  ح�سام  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي مادبا – ت: 0795102733

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعــــالن طرح عطاء فتح وتعبيد
) للمرة االوىل (

– عن طرح عطاء  – لواء البادية ال�سمالية  تعلن بلديه بني ها�س��م 

فتح وتعبيد ل�سوارع مناطق البلدية .

�سكرتري  مراجعة  طرق  خام�سة  او  رابعة  وامل�سنفني  املقاولني  فعلى 

جلنة العطاءات خالل اوقات الدوام الر�سمي وذلك من اجل �سراء ن�سخ 

العطاء مقابل ) 75 ( خم�سة و�سبعون دينارا غري م�سرتده م�سطحبني 

معهم �سهادة الت�سنيف �سارية املفعول مع مراعاة ما يلي :

اخر موعد ل�سراء وايداع العرو�ض هو ال�ساعة الثانية ع�سره ظهرا من 

يوم الربعاء 2020/9/16م .

ال�ساعة  2020/9/17م  املوافق  اخلمي�ض  يوم  العرو�ض  فتح  موعد 

العا�سرة �سباحا يف مبنى البلدية يف منطقة حمراء ال�سحيم .

تقبل  ول  بنكية  كفالة  العر�ض  قيمة  من   %3 العطاء  دخول  كفالة 

ال�سيكات او النقد .

اجور العالن مهما تكرر على من ير�سو عليه العطاء .

رئيس بلدية بني هاشم
حمد طالب املساعيد

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

ر�سالن  ف��ادي  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

عابد و�سركاه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2013/12/4 بتاريخ   )  108453(

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

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

القا�سي  اجمد  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)106997 ( بتاريخ 2013/5/8 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 مصفي شركة
ال�سركات  قانون  من  )264/ب(  املادة  لحكام  ا�ستنادا 

رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  التوكل لال�سكان  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم 

 ) 7562 ( بتاريخ ) 2002/10/23(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه 

خارج  للدائنني  ا�سهر  وثالثة   ، اململكة  داخل  للدائنني 

اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : احمد حممد حممود عقل

عنوان امل�سفي : عمان – حي نزل – �سارع الدار�سة –

بناية رقم 32

خلوي ) 0796014939 ( 

م�سفي ال�سركة

اشارة لكتاب معالي وزير التنمية االجتماعية

رقم ج م / 8890 بتاريخ 2020/8/5 م واملعطوف على كتاب امني 

عام �سجل اجلمعيات �ض م /�ض ج /1384/3 بتاريخ 2020/7/23 

واملت�سمن املوافقة على حل جمعية تنت اخلريية –العقبة يرجى 

من جمبع اجلهات التي لها او عليها مطالبات مالية او ذمم  مالية  

اخل�سمان  وف��اء  ال�سيدة  احلل  جلنة  رئي�ض  مراجعة  للجمعية 

مديرية التنمية الجتماعية العقبة رقم هاتف 032013777 

خالل مدة �سهر من تاريخ العالن مقدمني معهم ما يثبت ذلك

اعالن تبليغ اخطار تنفيذي
صادر عن محكمة العقبة 

الشرعية / التنفيذ
هيئة القاضي: نزار 
ياسر دايج الخرشة

امريكي  ايهاب حممد غيث )   : املحكوم عليه  اىل 

اجلن�سية ( / جمهول مكان القامة واخر عنوان 

له املحدود – بالقرب من م�سجد ال�سويخ – منزل 

بقرار  اخ��ط��ارك  يقت�سي  غيث  �سالح  امل��رح��وم 

رقم  ال�سرعية  التنفيذية  الق�سية  يف  التنفيذ 

2020/431 ومو�سوعها نفقة �سغار مبلغ 

) 300 ( ثالثمائة دينار �سهريا بال�سافة للر�سوم 

التنفيذي  ال�سند  رق��م  القانونية  وامل�����س��اري��ف 

2019/9/9م  ت��اري��خ��ه   )  1040/12/102  (

وال�سادر عن حمكمة العقبة ال�سرعية لدائنتك / 

�سهاد �سالح عبداهلل غيث ونعلمك بانه يجب عليك 

ان توؤدي الدين او ما هو مطلوب خالل �سبعة ايام 

من تاريخ ن�سر هذا الخطار واذا انق�ست املدة ومل 

توؤدي الدين املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية 

�سيقوم ق�سم التنفيذ مببا�سرة املعامالت التنفيذية 

ذلك  تبليغك  جرى  وعليه  بحقك  قانونا  الالزمة 

ح�سب ال�سول حتريرا يف 2020/8/26م .

ماأمور تنفيذ حمكمة العقبة ال�سرعية

عالء فواز الرو�سان

اعالن تبليغ اخطار تنفيذي
صادر عن محكمة العقبة 

الشرعية / التنفيذ
هيئة القاضي: نزار 
ياسر دايج الخرشة
اىل املحكوم عليه : ايهاب حممد غيث

القامة  مكان  جمهول   /  ) اجلن�سية  امريكي   (  

م�سجد  من  بالقرب   – امل��ح��دود  له  عنوان  واخ��ر 

يقت�سي  غيث  �سالح  امل��رح��وم  منزل   – ال�سويخ 

التنفيذية  الق�سية  يف  التنفيذ  بقرار  اخطارك 

نفقة  ومو�سوعها   2020/429 رق��م  ال�سرعية 

دينار  وخم�سون  مائتان   )  250  ( مبلغ  زوج���ة 

القانونية  وامل�ساريف  للر�سوم  بال�سافة  �سهريا 

 )  1039/11/102  ( التنفيذي  ال�سند  رق��م 

حمكمة  ع��ن  وال�����س��ادر  2019/9/9م  ت��اري��خ��ه 

العقبة ال�سرعية لدائنتك / �سهاد �سالح عبداهلل 

الدين  ت��وؤدي  ان  عليك  يجب  بانه  ونعلمك  غيث 

ن�سر  تاريخ  من  ايام  �سبعة  خالل  مطلوب  هو  ما  او 

الدين  توؤدي  املدة ومل  انق�ست  واذا  هذا الخطار 

املذكور او تعر�ض الت�سوية القانونية �سيقوم ق�سم 

الالزمة  التنفيذية  املعامالت  مببا�سرة  التنفيذ 

ح�سب  ذل��ك  تبليغك  ج��رى  وعليه  بحقك  قانونا 

ال�سول حتريرا يف 2020/8/26م .

ماأمور تنفيذ حمكمة العقبة ال�سرعية

عالء فواز الرو�سان

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

احمد سرور رضا 
عبد السالم

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

فصل عن العمل

اىل املوظف : بهاء الدين 

نزيه محمد عبد الحافظ
نظرا لنقطاعك عن العمل يف 

الوطنية  �ساند�ض  اكادميية 

انذار  وتوجيه  متكرر  ب�سكل 

ل��ك��م اك����ر م���ن م����رة ف��ان��ن��ا 

من  ف�سلك  مت  ب��ان��ه  نعلمك 

العمل اعتبارا من تاريخ ن�سر 

العمل  لقانون  وفقا  الع��الن 

 1996 ل�سنة   8 رقم  الردين 

وتعديالته .

اكاديمية ساندس الوطنية

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : محمود 
عبد الحسيب غرير

لتغيبكم عن مركز عملكم يف  نظرا 

ال�سناعية  الر�سيد  احت��اد  �سركة 

متتالية  ايام  ع�سرة  عن  تزيد  ملدة 

اذن  ب��دون   220/8/10 تاريخ  من 

ننذركم   ، م�سروع  ع��ذر  او  م�سبق 

خالل  العمل  اىل  العودة  ب�سرورة 

هذا  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اي���ام  ث��الث��ة 

تعتربون  ذل��ك  وخ���الف   ، الن����ذار 

فاقدون لوظائفكم ا�ستنادا لحكام 

امل����ادة 28 ال��ف��ق��رة ه��� م��ن ق��ان��ون 

 1996 لعام   8 رقم  الردين  العمل 

وتعديالته ، وت�سليم ما يف عهدتكم 

حتت طائلة امل�سوؤولية .

شركة اتحاد الرشيد الصناعية

كتاب فصل
اىل املوظف : 

انس محمد ايوب السده
ت�سليم  فيه  مت  ال���ذي  الكتاب  اىل  ا���س��ارة 

راتبكم خالله ل�سهري 5،6 ، وما مت التو�سيح 

بتاريخ   ، عملكم  را���ض  على  انكم  باخلطاب 

2020/7/21م .

اىل  ال��ع��ودة  طلبكم  لتكرار  نظرا  ان��ه  ال 

امتثالكم  وع���دم   ، وت��ك��رارا  م���رارا  العمل 

التزامكم  – ب�سبب  للعمل  العودة  لطلبنا يف 

بعمل اخر غري من�ساأتنا – منذ تاريخ الكتاب 

امل�سار اليه اعاله ، ومرا�سالتنا لكم التي تلت 

التاريخ 2020/8/1م بهذا ال�سدد .

28 ه� (  عليه فانه ا�ستنادا لحكام املادة ) 

ل�سنة 1996م، من قانون   )  8  ( القانون  من 

العمل الردين ، فانه تقرر ف�سلك من العمل 

لقيامك مبخالفة املادة امل�سار اليها اعاله .

املطعم التقليدي / كالسيكو

اخلمي�ض   27/ 8 / 2020

اعالن صادر عن البنك املركزي االردني
يعلن البنك املركزي الردين عن طرح العطاء التايل :

البنك  العطاءات يف  ادارة  اعاله مراجعة ق�سم  بالعطاء  ال�سرتاك  الراغبني يف  املناق�سني  فعلى 

املركزي الردين / �سارع امللك ح�سني م�سطحبني معهم �سورة عن رخ�سة مهن �سارية املفعول و�سهادة 

غرفة التجارة وال�سجل التجاري للح�سول على ن�سخة من وثائق دعوة العطاء .

البنك املركزي االردني

 
 

 
العمل دون سبب نظرا لتغيبك عن 

مشــروع ولمــدة عشرة ايام متتالية منذ 
فاننا  ولغاية تاريخه ، 2020 /8/  15

 24ننذرك بالعودة الى عملك خالل مدة 
ساعة من تاريخه واال فانك تعتبر فاقدا 

(  28لعملك وذلك عمال باحكام المادة ) 
من قانون العمل االردني مع احتفاظ 
الشركة بحقها بمطالبتك بكافة حقوقها 
المترتبة بذمتك ومطالبتك ببدل العطل 
والضرر والتعويض والمبالغ المترتبة و 

 او تترتب بذمتك وفقا للعقد والقانون .  /

 (ة )مهاـــان االردنيــركة االلبــش

 

 ف ــــالى الموظانــــذار 

 يمن علي السوالقهأبراهيم إ
 

ثمن نسخة العطاء موضوع العطاءرقم العطاء
)غير مسترد (

اخر موعد لبيع 
دعوة العطاء

اخر موعد 
لالستفسارات

اخر موعد 
لتقديم العروض

ر / 4 / 
2020

توريد وتركيب 
وتشغيل ) 9 ( 
االت عد اوراق 
نقد ) 6  آالت 

للبنك في عمان و 
3 االت لفرع البنك 

في مدينة اربد (

) 25 ( دينار
خمسة وعشرون دينار

الساعة الواحدة 
من بعد ظهر يوم 
الخميس الموافق 

2020/9/10

الساعة الواحدة 
من بعد ظهر يوم 
الخميس الموافق 

2020/9/17

الساعة الواحدة 
من بعد ظهر يوم 
الثالثاء الموافق 

29/9/2020
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االنباط - وكاالت

�أعلنتها  �ل��ت��ي  �ل��ط��و�رئ  ح��ال��ة  م�ستغلة 

رئ��ا���س��ي  مب��ر���س��وم  �لفل�سطينية  �حل��ك��وم��ة 

و�لتي جددها منذ  �لفائت،  �أذ�ر  5 من  منذ 

ذل���ك �حل���ن وح��ت��ى �لأن، و����س��ل��ت �ج��ه��زة 

و�ملعار�سن  �لنا�سطن  مالحقة  �ل�سلطة 

و�مل��ن��ت��ق��دي��ن ل�����س��ي��ا���س��ات��ه��ا وف�������س���اد ب��ع�����ض 

وموؤ�س�ساتها. �سخو�سها 

متديد  �لث��ن��ن  �لعامة  �لنيابة  وق���ررت 

ن��ز�ر  �ل�سيا�سي  و�ل��ن��اق��د  �ل��ن��ا���س��ط  ت��وق��ي��ف 

ب��ن��ات �ل�����س��ل��ط��ة، ع��ل��ى ذم���ة �ل��ت��ح��ق��ي��ق، بعد 

�ع���ت���ق���ال���ه �لح������د م����ن ق���ب���ل ج���ه���از �لأم�����ن 

�لوقائي يف بلدة دور� يف �خلليل.

وجاء �عتقال بنات و�لتحقيق معه بتهمة 

ن�سر على �سفحة على  �لذم على خلفية ما 

�لفي�ض بوك حتمل ��سمه، وهي ذ�ت �لتهمة 

عبد  و�لفنان  �لإعالمي  عليها  يحاكم  �لتي 

�لأم��ن  جهاز  ل��دى  �ملعتقل  ظاهر  �لرحمن 

�لوقائي منذ 17 �حلايل.

�أجل  من  “حمامون  جمموعة  وبح�سب 

بنات  من  كل  ق�سايا  تتابع  �لتي  �لعد�لة” 

وظاهر قانونيا، فاإن �لتحقيق مع بنات على 

�أنتقد فيها رئي�ض  خلفية فيديوهات �سابقة 

�ل�������وزر�ء، ف��ي��م��ا ي��ت��م �ل��ت��ح��ق��ي��ق م���ع ظ��اه��ر 

وذل��ك  �ل�سلطة،  ع��ل��ى  �ل��و�ق��ع  �ل���ذم  بتهمة 

على خلفية ما ُن�سب �إليه من تعليقات على 

�ل�ساخر  وب��رن��اجم��ه  ب��وك  �لفي�ض  �سفحة 

خالله  و�أنتقد  �سنو�ت  قبل  يبث  كان  �لذي 

�ل�سلطة. �سيا�سات 

��ستمر�ر  ظل  يف  �لعتقالت  هذه  وتاأتي 

�أعلنتها �حلكومة منذ  �لتي  �لطو�رئ  حالة 

منذ  وجتددها  �لفائت،  مار�ض  �أذ�ر/  من   5

ذلك �حلن وحتى �لأن.

�عتقال  قر�ر  كان  �إن  بعد  يت�سح  و�إن مل 

كل من بنات وظاهر بناء على هذ� �لإعالن، 

�سجلت  �لتي  �لعتقال  ح��الت  ع�سر�ت  ف��اإن 

هذه �لفرتة كانت وفقا لإعالن �لطو�رئ.

وب��ح�����س��ب م��ه��ن��د ك��ر�ج��ه، م��ن جمموعة 

�أجل �لعد�لة، فاإن جمموعته  حمامون من 

ت��اب��ع��ت خ����الل �لأ����س���ب���وع �ل���ف���ائ���ت ق�����س��اي��ا 

خ��م�����س��ة م��ع��ت��ق��ل��ن ���س��ي��ا���س��ي��ن ب��الإ���س��اف��ة 

ن�سطاء  م��ن��ه��م  وظ���اه���ر،  ب��ن��ات  ق�ستي  �إىل 

معار�سن  و�أخ��ري��ن  لل�سلطة،  ومعار�سن 

�ل�سلطة. ل�سيا�سة  �سيا�سيا 

وح�����ول ظ�����روف �ع���ت���ق���ال ب���ن���ات ق����ال �إن 

�قتحمت  لل�سلطة  �لتابعة  �لأمنية  �لأجهزة 

م��ن��زل��ه �أك���ر م��ن م���رة لع��ت��ق��ال��ه، وه���و ما 

�لوقائي،  جهاز  مقر  يف  نف�سه  ي�سلم  جعله 

لتجنيب عائلته مزيد� من �لقتحامات.

ف��ي��م��ا ك����ان �ع��ت��ق��ال ظ���اه���ر، ب��ح�����س��ب ما 

يعمل  حيث  عمله،  مكان  من  عائلته  تعتقد 

�ملحلية  �لنجاح  للرب�مج يف ف�سائية  مدير� 

مل  �لأن  حتى  وتابع:”  نابل�ض،  مدينة  يف 

نتاأكد من ظروف �عتقاله، فهو ممنوع من 

�لتحقيق  ول��ك��ن  حماميه  �أو  عائلته  زي���ارة 

م��ع��ه ي���دور ح���ول ف��ي��دي��وه��ات ���س��اخ��رة ك��ان 

وقال من خالل عمله  �ل�سابق«.  ينتجها يف 

�ل��ن��وع م��ن �لع��ت��ق��الت  ف���اإن ه��ذ�  كمحامي 

ل��ل�����س��ح��اف��ي��ن و �حل��ق��وق��ي��ن و�ل��ن�����س��ط��اء 

و�ملعار�سن �ل�سيا�سين لل�سلطة مل يتوقف 

�سو�ء فرتة قانون �لطو�رئ �أو خارج قانون 

�ل���ط���و�رئ، ول��ك��ن خ���الل ه���ذه �ل��ف��رتة ك��ان 

�أ�ستغل  �رت��ف��اع يف ح��الت �لع��ت��ق��ال،  ه��ن��اك 

�ل��ط��و�رئ كما ج��رى من  ع��دد منها ق��ان��ون 

�ع��ت��ق��ال ن�����س��ط��اء م��ن ح����ر�ك ���س��د �ل��ف�����س��اد 

لقانون  وف��ق��ا  فعالية  يف  �مل�����س��ارك��ة  لنيتهم 

�لطو�رئ.

ه��ذه  زي����ادة  م��ن  خ�سية  “لدينا  وت��اب��ع: 

�لعتقالت، و�إن كانت حالت �لعتقال على 

و�لن��ق�����س��ام  �ل�سيا�سية  �لن��ت��م��اء�ت  خلفية 

�نخف�ست، �إل �أن هناك زيادة ب�سكل كبري يف 

�سفوف �لنقابين و�لن�سطاء من �حلر�كات 

�ملجتمعية«. �ملطلبية 

مالحقة  ��ستمر�ر  ف��اإن  كر�جه  وبح�سب 

�ل���ن�������س���ط���اء، وم���ع���اق���ب���ت���ه���م ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة 

يعار�ض  و�لتعبري  �لر�أي  ممار�ستهم حلرية 

كفل  �ل��ذي  �لفل�سطيني  �لأ�سا�سي  �لقانون 

ل��ه��م ه���ذ� �حل����ق. وط���ال���ب ب�����س��رورة وق��ف 

�أجهزة  متار�سها  �لتي  �لع��ت��ق��الت  �سيا�سة 

بغطاء  �لن�سطاء  بحق  �لتنفيذية  �ل�سلطة 

و��سح من قبل �جلهاز �لق�سائي.

االنباط - وكاالت

بينما تقوم جارتاه �إي��ر�ن وتركيا ببناء �سدود 

ج���دي���دة، ي���و�ج���ه �ل���ع���ر�ق خ��ط��ر ج��ف��اف نهريه 

بت�سييد  يقم  و�ل��ف��ر�ت، ما مل  �لتاريخين دجلة 

�لبنى �لتحتية �لالزمة ويجري مفاو�سات مكثفة 

مع دولتي �ملنبع.

�ساكر  �أب��و  �ل�سبعيني  �لب�سري  �مل���ز�رع  ير�قب 

�أر�سه بح�سرة بعدما خ�سر م�ساحات كبرية منها 

�ل��ع��رب يف  �مل��ل��وح��ة يف �سط  ن�سبة  �رت��ف��اع  ب�سبب 

�لتي  “�لمالح  �إن  وي��ق��ول،  �لب�سرة.  حمافظة 

ب�سبب  �لأخرية”  �لأع������و�م  يف  ن�سبتها  �رت��ف��ع��ت 

�أر���س��ه من  �مل��ي��اه، تزحف على  �نخفا�ض من�سوب 

�أنا  “�أجربنا  وي�سيف  �خلليج.  من  �لبحر  مياه 

�أر�سنا ومنازلنا  ت��رك  �أخ��ي على  و�أب��ن��اء  وعائلتي 

وباتت �أر��سينا كلها بور� وبرت�كيز ملحية عالية 

�لأن�����و�ع يف  �أج����ود  �ل���ذي يعد م��ن  �لنخيل  قتلت 

�لعامل«.

وتنتج �أ�سجار �لنخيل هذه ثمرة �لربحي �لتي 

“كنا ن�سدرها �ىل دول �خلليج و�لوليات �ملتحدة 
�ل��ذي  ���س��اك��ر  لأب����و  وف��ق��ا  �لعامل”،  دول  و�أغ���ل���ب 

ي�سيف بحزن “لكننا �ليوم نر�ها �مام �عيننا وهي 

متوت و�قفة بكل �أمل«.

�لأ�سباب يو�سحها وزير �ملو�رد �ملائية �لعر�قي 

�ل��و�ردة  �ملياه  �إن كميات  مهدي �حلمد�ين قائال 

بن�سبة خم�سن يف  �نخف�ست  و�إي���ر�ن  تركيا  من 

�ملئة نتيجة بناء �لعديد من �ل�سدود و�مل�ساريع على 

منابع نهري دجلة و�لفر�ت.

“على  عملت  �ل������وز�رة  �إن  �حل���م���د�ين،  وق����ال 

و�سع ��سرت�تيجية لتقييم و�سع �لعر�ق يف ملف 

�سيناريوهات  تت�سمن   ،2035 �ل��ع��ام  لغاية  �مل��ي��اه 

عدة لأ�سو�أ �لحتمالت”، م�سدد� على �سرورة �أن 

“تكون مياه �ل�سرب موؤمنة على �لأقل«.
وبن �حللول �لتي �قرتحتها �ل��وز�رة تقلي�ض 

ملوحة مياه �لب�سرة وتاأمن �أنابيب جديدة وبناء 

�سد جديد بن حمافظتي �سالح �لدين وكركوك. 

وق���ال �إن���ه “و�حد م��ن �أك���رب �ل�����س��دود �ل��ت��ي تنفذ 

�أط��اح  �سنة �ل��غ��زو �لأم��ريك��ي �ل��ذي  بعد 2003”، 

بالرئي�ض �ل�سابق �سد�م ح�سن.

ه���ذ�  ميز�ت”  م����ن  “�لكثري  ع����ن  وحت������دث 

�لتخزينية  �ل��ط��اق��ة  “�سيزيد  �أن����ه  بينها  �ل�����س��د 

من  بغد�د  �لعا�سمة  و�سيحمي  �لكهرباء  و�إن��ت��اج 

�لفي�سانات«.

�لتحتية  �ل��ب��ن��ى  يف  �ل���س��ت��ث��م��ار  �سعف  و�أدى 

�أنابيب  ت��ده��ور  �إىل   2003 �ل��ع��ام  منذ  �ل��ع��ر�ق  يف 

�لعام  ومنذ  �لكهرباء.  وحمطات  و�ل�سدود  �ملياه 

2014، رك���زت �حل��ك��وم��ة ج��ه��وده��ا ع��ل��ى حم��ارب��ة 

تنظيم �لدولة �لإ�سالمية “د�ع�ض”، ما �أثر على 

تنفيذ خطط �ل��وز�رة. ويف �لوقت نف�سه، و�جهت 

�حلكومة تر�جع �لو�رد�ت ب�سبب �نخفا�ض �أ�سعار 

�لنفط.

�لو�جهة  �إىل  �مل��ي��اه  ملف  ع��اد   ،2018 يف  لكن 

عندما �أ�سيب �أكر من 24 �ألفا من �سكان �لب�سرة 

بت�سمم نتيجة تلوث �ملياه. وملنع تكر�ر هذه �لأزمة، 

�أجرت �لوز�رة جولة مفاو�سات جديدة مع تركيا 

توقف  بعد  دج��ل��ة،  على  �إيلي�سو  �سد  بخ�سو�ض 

��ستمر �سنتن.

وق��ال �حل��م��د�ين “�تفقنا على �ج����ر�ء�ت من 

�إيلي�سو،  �سد  لت�سغيل  بروتوكول  توقيع  �سمنها 

�ل��ع��ر�ق  ع��ل��ى  �مل��ط��ل��وب��ة  �لكمية  و���س��ول  ل�سمان 

بعدما �كتمل �ل�سد«. و��ستبعد �أن تتاأثر �ملفاو�سات 

بالعمليات �لرتكية �مل�ستمرة يف �سمال �لعر�ق.

�إي����ر�ن ف��الأم��ر خمتلف عن  �أم���ا م��ع “�جلارة 

�أنه “لدى �لعر�ق  ذلك”، كما يقول، م�سري� �إىل 

و�إير�ن �تفاق �أبرم يف �جلز�ئر �لعام 1975 يت�سمن 

بروتوكول خا�سا باملياه”. وي�سيف “نعمل على 

تفعيل هذ� �لمر و�ملفاو�سات م�ستمرة مع �جلانب 

�لإير�ين«.

ويف �لوقت نف�سه، ن�سرت �لوز�رة بيانا يتحدث 

�ل���و�ردة من  �ملياه  �نخفا�ض كبري يف كميات  عن 

�لأر��سي �لإير�نية �إىل �سدي دربندخان ودوكان يف 

كرد�ستان �لعر�قية “�إىل 7 �أمتار مكعبة يف �لثانية 

بعدما كانت 45 مرت� مكعبا يف �لثانية«. و�أ�سافت 

�أنه “�أ�سبح مرتين مكعبن يف �لثانية” يف بع�ض 

�ملناطق.

ورغم هذه �لأرقام، يبدو �حلمد�ين متفائال. 

�أن �جلانبن  م��ن  �أي�سا  “و�ثق  �ل��ع��ر�ق  �إن  وق��ال 

�لرتكي و�لإي��ر�ين �سيتو�سالن �إىل �تفاق �سامل 

ي�سمن حقوق �لعر�ق �ملائية«.

ل��ك��ن رئ��ي�����ض �حت����اد �جل��م��ع��ي��ات �ل��ف��الح��ي��ة يف 

�لديو�نية جنوب �لعر�ق حممد �جلليحاوي يرى 

�ملياه  �إعالنها ح��رب  �ملتوقع من تركيا  “من  �أن��ه 

�ل��رج��وع  دون  ل��ه��ا،  منا�سبة  ت��ر�ه��ا  حلظة  �أي  يف 

للعر�ق«. و�أ�سار �ىل �سح �ملياه �لذي يو�جهه �لعر�ق 

�حل�ساد  م�ساحة  تقلي�ض  و���س��ب��ب  �سنتن  م��ن��ذ 

�لزر�عي يف �لعر�ق من 15 مليون دومن �إىل ثالثة 

مالين فقط. وحذر من �نه “قد ل نح�سل على 

مياه �ل�سرب و�ل�ستخد�م �لب�سري خالل �لأعو�م 

2025-2030 ول نرى م�ستقبال مع تركيا يف ملف 

�ملياه ول خيار �مام �حلكومة �ل بال�سغط ».

مببادلة  يق�سي  ب��رن��اجم��ا  �لبع�ض  و�ق����رتح 

برميل نفط بربميل من �ملياه، على غر�ر برنامج 

�لنفط مقابل �ملو�د �لغذ�ئية و�لأدوية خالل فرتة 

ت�سعينات  يف  �ل��ع��ر�ق  على  فر�ست  �لتي  �حل�سار 

�لقرن �ملا�سي. لكن لي�ض لدى �لعر�ق وقت طويل.

ي�ستهلك  �حل���ك���وم���ة،  �إح���������س����اء�ت  وب��ح�����س��ب 

71 مليار مرت  40 مليون  �ل��ب��ال��غ   �ل��ع��ر�ق  �سكان 

مكعب من �ملياه. ويف 2035 �سي�سل �ىل �كر من 

خم�سن مليونا فيما من �ملتوقع �أن تنخف�ض �ملياه 

�سنويا بعد  51 مليار مرت مكعب  �ل�سطحية �ىل 

�إكمال كل �مل�ساريع خارج �حلدود.

االنباط - وكاالت

 ��ستكى �أ�سرى فل�سطينيون مت �حتجازهم يف 

مركز توقيف حو�رة جنوب نابل�ض، بعد �عتقالهم 

مبا�سرة، من �لظروف �ل�سحية و�ملعي�سية بالغة 

�إن�ساين  �لال  و�لتعامل  يعي�سونها،  �لتي  �لق�سوة 

و�ملهن �لذي يتعر�سون له من �سلطات �لحتالل 

طو�ل فرتة �حتجازهم و�لتي ت�سبق حتويلهم �إىل 

مر�كز �لتحقيق و�ل�سجون.

�أ���س��رى م��رو� بهذه �لتجربة يف ر�سائل  وق��ال 

و�سلت منهم، �إن �لظروف يف مركز توقيف حو�رة 

قا�سية جد�ً؛ فالطعام �سيء كماً ونوعاً، ول تر�عى 

وعدمية  رطبة  و�ل��غ��رف  �لنظافة،  ���س��روط  فيه 

�ل��ت��ه��وي��ة، و�حل���م���ام���ات ت��ن��ب��ع��ث م��ن��ه��ا �ل���رو�ئ���ح 

�لكريهة ويغطيها �لعفن، ومياه �ل�سرب �ساخنة، 

مندوبي  �أو  �لأ����س���ري  ن���ادي  ب���زي���ار�ت  ي�سمح  ول 

�ل�سليب �لأحمر.

ويف �سهادته على �سوء �لحو�ل يف مركز توقيف 

حو�رة، قال �لأ�سري �ملحرر فوزي ب�سكار من خميم 

ع�سكر، و�لذي خ�سع موؤخر�ً لتجربة �لعتقال يف 

هذ� �ملركز، �إن �لأ�سرى حديثي �لعتقال ميكثون 

يف �ملركز مدة 16 يوماً على �أ�سا�ض �أنه مكان يتم 

فيه �حلجر �ل�سحي وهو �أبعد ما يكون عن �لو�قع 

�ل�سحي. و�أ�ساف، �أنه منذ �عتقاله، �متالأت رئتاه 

بر�ئحة �حليو�نات �مليتة �ملتحللة د�خل �ملركز من 

�حلمامات  ر�ئحة  �إىل  بالإ�سافة  وفئر�ن،  قطط 

�أدن��ى مر�تب �ل�سحة. وي�سيف  �إىل  �لتي تفتقد 

فيها  يوجد  ل  )�لُد�ّسات(  �ل�ستحمام  �أماكن  �أن 

وتنبعث  متعفن  �سابون  �أر�سيتها  ويف  �ستار،  �أي 

��ستلم  �لأ���س��ر،  دخوله  ومنذ  �سيئة.  ر�ئحة  منها 

من�سفة م�ستخدمة من �أ�سري �آخر وحمفوظة مع 

�ملنا�سف �لأخ��رى �مل�ستخدمة مما ي�سهل �نتقال 

�لإح��ت��ج��از،  بالن�سبة لغرف  وي��ق��ول  �لأم���ر�����ض. 

ففيها مكان لق�ساء �حلاجة )مبولة( ومغ�سلة، 

م��ا يجعل �ل��غ��رف��ة م��رت��ع��اً ل��ل��ذب��اب و�ل��ن��ام��و���ض. 

وهناك �أي�ساً �لبطانيات �لتي ينبعث منها �لوبر 

و�لغبار وهي لطاملا مل تنظف �أو تغ�سل �أو حتى 

تتعر�ض لأ�سعة �ل�سم�ض. وي�سري �إىل �أن �حلر�رة 

�لعالية و�لرطوبة جتعل �لأ�سري يت�سبب عرقاً 

ول �سبيل للتهوية �أو �لتربيد فال يوجد مر�وح 

ول ُمكيفات، ول يوجد كذلك مياه باردة لل�سرب. 

�أ�سو�أ  فهو  ب�سكار،  ي�سيف  للطعام،  بالن�سبة  �أم��ا 

�أو �لطهي  ما يكون ول ير�عي �سروط �لنظافة 

�جل���ي���د، وك����ث����ري�ً م���ا ي��ح��ت��وي ع��ل��ى �حل�����س��ر�ت 

و�لزو�حف.

السلطة الفلسطينية تالحق النشطاء المنتقدين لسياستها وفساد مؤسساتها

العراق يخشى جفاف »دجلة« و»الفرات« بسبب سدود تركيا وايران

اسرى »حوارة«.. ظروف صعبة وتعامل ال إنساني

االنباط - وكاالت

�أع����ل����ن����ت ه���ي���ئ���ة �������س������وؤون �لأ������س�����رى 

�إ�سابة  و�مل��ح��رري��ن �م�����ض �لأرب��ع��اء ع��ن 

“عوفر”  ���س��ج��ن  يف  �أ�����س����رى  خ��م�����س��ة 

�إد�رة  �أن  و�أو���س��ح��ت  ك��ورون��ا.  بفريو�ض 

���س��ج��ون �لح���ت���الل �أغ��ل��ق��ت ق�����س��م رق��م 

�أك���رب  21 يف �ل�����س��ج��ن، �ل����ذي ي��ع��د م���ن 

�أ�سرًي�،   160 قر�بة  وفيه  �ملعتقل  �أق�سام 

ب��ع��د ت��اأك��ي��د �إ���س��اب��ة ع���دد م��ن �لأ���س��رى 

ع�����س��ر�ت  �أن  و�أو����س���ح���ت  ب���ال���ف���ريو����ض. 

ت��ظ��ه��ر  و�ل����ع����ي����ن����ات مل  �ل���ف���ح���و����س���ات 

ن��ت��ائ��ج��ه��ا ب���ع���د، و����س���ط ت���خ���وف���ات م��ن 

�أن  �إىل  و�أ�سارت  �ل�سابات.  عدد  �رتفاع 

�لأ���س��رى  جميع  نقلت  “عوفر”  �إد�رة 

 ،18 ق�������س���م  �إىل  و16   10 غ���رف���ت���ي  يف 

و�ملخ�س�ض للحجر �ل�سحي، كما عزلت 

ما تبقى من �لأ�سرى يف ق�سم 21 د�خله 

�ملعتقل  �إد�رة  �إن  وق��ال��ت  ي��وم��ا.   14 مل��دة 

�إبر�هيم  د�وود  �لأ�سريين  ا  �أي�سً نقلت 

�أن  وك�سفت  �مل�سفى.  �إىل  ب��در  وحم��م��د 

حترر  �أ�سري  �مل�سابن  �لأ�سرى  بن  من 

من  �سما�سنة  حممد  وه��و  �أم�����ض  م�ساء 

ق��ري��ة ق��ط��ن��ة ق�����س��اء �ل��ق��د���ض. ول��ف��ت��ت 

�إد�رة معتقالت �لحتالل قررت  �أن  �إىل 

تخ�سي�ض ق�سم خا�ض للحجر �ل�سحي 

ل��ل��م�����س��اب��ن م����ن �لأ������س�����رى يف ���س��ج��ن 

ق�سم  تخ�سي�ض  �سيتم  ف��ي��م��ا  ه����درمي، 

ه�سارون.  �سجن  يف  للمخالطن  خا�ض 

و�لتق�سري  �لإهمال  �سيا�سة  �أن  و�أك��دت 

هي  و�ملمنهجة،  �ملتعمدة  �لإ�سر�ئيلية 

من جعلت �لأ�سرى هدفا لكورونا ولكل 

�لأوب����ئ����ة و�لأم����ر������ض �خل���ط���رية �ل��ت��ي 

تودي بحياة �لأ�سرى.

االنباط - وكاالت

يف  �ل�سحية  �ل�����س��وؤون  جلنة  �أعلنت 

ب��ال��ف��ريو���ض  �آخ����ر م�����س��اب��ن  �أن  ب��ك��ن 

�ل����ت����اج����ي خ�����رج�����ا م������ن �مل�������س���ت�������س���ف���ى 

م��ن��ذ  �لأوىل  ول���ل���م���رة  ب���ال���ع���ا����س���م���ة، 

يف  مري�ض  �أي  يبق  مل  �ل��وب��اء،  ب��د�ي��ة 

باملدينة. �لطبية  �ملوؤ�س�سات 

و�ُسجلت يف بكن طو�ل فرتة �نت�سار 

�لفريو�ض 935 حالة �إ�سابة، منها 335 

خالل تف�سي حدث يف يونيو �ملا�سي يف 

“�سينفادي” للبيع باجلملة. �سوق 

وت�سري يف �ملدينة �إجر�ء�ت خمففة 

ملكافحة �لوباء، حيث �رتد�ء �لقناع يف 

�إرتد�ئه  ي�سبح  لكن  �ختياري،  �ل�سارع 

�إلز�ميا يف و�سائل �لنقل و�ملتاجر ودور 

وغريها  �حلكومية  و�لهيئات  �ل�سينما 

من �لأماكن �ملزدحمة.

�أن  �لر�سمية،  �لإح�����س��اء�ت  وت��ق��ول 

بعدوى  �لإ�سابة  ح��الت  من   %94.13

�ل�سينى  �ل���رب  يف  �ل��ت��اج��ي  �ل��ف��ريو���ض 

ع���وجل���ت وت���ع���اف���ت. وم���ن���ذ دي�����س��م��رب 

عموم  يف  �مل�سابن  ع��دد  جت��اوز   2019

�كت�ساف  مت  ك��م��ا  �أل���ف.   84.9 �ل�����س��ن 

�لأي������ام  خ�����الل  �إ����س���اب���ة  ح������الت   108

�ملا�سية. �ل�سبعة 

�ل��ب��الد  يف  وف��ي��ات  ت�سجل  ي��ت��م  ومل 

متت  �لتي  )با�ستثناء  �أب��ري��ل   15 منذ 

�إدخ���ال  نتيجة  و�ح���دة  م��رة  �إ�سافتها 

ت���ع���دي���الت(، وب���ل���غ م���وؤ����س���ر �ل��وف��ي��ات 

�أل���ف(.   4.6 م��ن  �أك���ر  )ت���ويف   %5.45

ويوجد يف �ملوؤ�س�سات �لطبية �ل�سينية 

ب��ال��ف��ريو���ض  م��ري�����س��ا   347 �مل��ح��ل��ي��ة 

ت���ع���اف���و� خ��الل  م��ن��ه��م  �ل���ت���اج���ي )54 

يتطور  فقط  و�سبعة  �ملا�سية(،  �لأي��ام 

�ملر�ض لديهم ب�سكل حاد.

االنباط - وكاالت

�لعر�قية،  �حل��ك��وم��ة  رئي�ض  ق��ال 

�لأربعاء،  �ليوم  �لكاظمي،  م�سطفى 

�ملحاور  �سيا�سة  �لعر�ق عن  �إبعاد  �إن 

هو �ملنهج �لذي ت�سري عليه حكومته 

�حلالية.

و�أك���������د خ������الل ج���ل�������س���ة جم��ل�����ض 

�ل��ع��ر�ق  “�إبعاد  �أن  �م�����ض،  �ل�����وزر�ء 

�لذي  �ملنهج  هو  �ملحاور  �سيا�سة  عن 

ت�سري عليه �حلكومة �حلالية، وفيه 

�ل��ت��ح��دي��ات  لأن  ���س��ع��ب��ن��ا،  م�����س��ل��ح��ة 

ن��ن��ج��ح، ول��دي��ن��ا  �أن  ك���ب���رية وي���ج���ب 

�ل���ف���ر����س���ة ل���ل�������س���ري ب���ال���ب���ل���د ع��ل��ى 

�ل��ط��ري��ق �ل�����س��ح��ي��ح«. و�أ����س���اف، �أن 

و�لع��ت��م��اد  و�ل��و���س��ط��ي��ة  “�لتو�زن 
يف  وبالأخ�ض  �لتعاون،  تعزيز  على 

ي�سمن  مبا  �لقت�سادية  �لعالقات 

�ليه  ن�سعى  ما  هو  �لعر�ق،  م�سلحة 

يف عالقاتنا مع �لدول«.

إصابة 5 أسرى في سجن 
»عوفر« بكورونا

ألول مرة.. مستشفيات بكين خالية من 
المصابين بالفيروس التاجي

الكاظمي: إبعاد العراق عن سياسة 
المحاور منهج نسير عليه 
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اأن نتجاوز من كانوا منارًة للهدى والنور،   اأروقة التاريخ، ال ميكننا   عندما ن�سري يف 

اأ�ساأت لنا الدنيا فكراً وِعلماً؛ فهناك... يف تلك ال�سروح امللكية وعلى قمم التاريخ، يقيم 

»�سالح �سوداح« َمركب العلم الذي �سار يف ليل الدجى قمراً تعجبت منه االأقداُر.

 يف رحلته ال�ساقة حمل قنديل الفكر  بيمينه، وبالكفة االأخرى عظمه املُك�ّسر، وحينما 

�سقطت الهمم وف�سدت الذمم؛ كان مملوًء بال�سخط واال�ستياء من الظروف الكابو�سية 

منها  الهوان  وبلغ  احلال  بها  تردى  وكيف  العربية،  االأمة  تعي�سها  التي  املظلمة  واالأي��ام 

مبلغ، حتى لب�ست لبا�س الذل وقناع اخلوف، فاأ�سحت تقد�س جالديها وتعلي طواغيتها، 

فالغتها االأمم بال ا�ستحياء، وعطفت عليها بثوب االزدراء. 

اإىل تطهريها من  اأي�ساً  �سعى  بل  العربية،  الوحدة  بحلم  �سوداح«  »�سالح  يكتفي   مل 

مزبلة  يف  ورميه  املُحتل  اجتثاث  اإىل  وقلمه  بل�سانه  ودع��ا  ورج�سها،  ال�سهيونية  دن�س 

التاريخ واأن كانت اأطهر منه يف حد تعبريه. كما ترددت �سدى كلماته عرب الف�ساء وعرب 

اأو املوت« كثائر رهن دمه يف �سبيل ثرى فل�سطني  ال�سنني وارجتف العامل منها »الوطن 

ووطنه.

الرتاجم  ويف  ظامئ،  كل  اإليها  تهاوى  كواكب،  الوجود  �سماء  يف  فهي  ت�سانيفه  اأم��ا   

وفكرة.  لنا عبارات مفهمة، فككت كل رمزاً  فاأنطق  �سراديب ن�سو�سها،  يف  غا�س عميقاً 

فقد  الق�سوى،  الغاية  اإىل  فيها  ف��ربز  نف�سه،  ق��رارة  يف  تغلغلت  حتى  ال�ساد  بلغة  و�سار 

عن  يكتب  فكان  وزه��ره،  الريا�س  ب�سعورها  وباهى  حمفل،  كل  يف  منارها  رفع  يف  تفانى 

اأ�سواقه ولهيب عواطفه. �سحرها وجمالها كالع�ساق الذي يبث 

الف�سل  ب��اأث��ق��ال  الناه�سني  وال��ن��ب��وغ،  بالعلم  اأ���س��ت��ه��رت  اأ���س��رة  �سليل  ���س��وداح  �سالح   

واأعبائه، فهم مل يرثوا املجد عن كاللة، ومل يغب تاريخهم يف طي الن�سيان، تفرقوا يف 

البالد وجمعتهم بطون الكتب وا�ستلقت �ِسريهم على رفوف املكتبات بكل عزًة و�سموخ. 

م�سكاً،  فاحت  عنها  �ُسئل  كلما  التي  العطرة  �سريته  ن�ستذكر  اأن  اليوم  علينا  حَق  كان 

وال يزيدنا تاأملنا فيها اإال ح�سناً. »�سالح �سوداح« اأحد ال�سهب ال�سيارة، واأيقونة احلرية 

والفكر احلر هو، ال�ساعر اأذا ما اأردته �ساعراً، وهو الفيل�سوف الذي ملئ العامل منطقاً، 

وهو املرتجم الذي بّذت ف�ساحته اأهل اللغة ودهاقنتها، كاأن االألفاظ تتحا�سد يف ال�سباق 

يفقد  اأن  ل��ه متنى  ق��راءة  وم��ن  اأن��ام��ل��ه.  على  االنثيال  تتغاير يف  وامل��ع��اين  خ��واط��ره  اإىل 

الذاكرة لي�ستعيد حالوة القراءة مرة اأخرى.

*خالد الف�سلي: اأ�ستاذ حما�سر وباحث يف الفل�سفة، ومتخ�س�س بال�سوؤون التاريخية 

ال�سني  اأ���س��دق��اء  للقلميني  ال���دويل  االل��ك��رتوين  االحت���اد  رئي�س  وم�ست�سار  وال��دول��ي��ة، 

ال�سينية. االردنية  للعالقات 

 خالد رافع النهار الفضلي

صالح سوداح .... أيقونة 
الفكر الحر

االنباط - وكاالت

ك�سف ع�سو جلنة الدفاع عن �سلوان يف القد�س 

ع��ن وج��ود نحو  ا�سنينة  اأب��و  ال��ك��رمي  املحتلة عبد 

اأدراج  يف  مقد�سيني  مل��ن��ازل  ه��دم  ق���رار  األ���ف   33
بلدية االحتالل االإ�سرائيلي.

اأن االح���ت���الل ���س��ّع��د م��ن عملية  واأك����د ام�����س 

و�سدد  امل��ا���س��ي��ة.  االأ���س��ه��ر  خ��الل  الق�سري  ال��ه��دم 

ع��ل��ى اأن احل����راك واالع��ت�����س��ام ب��ك��اف��ة اأ���س��ك��ال��ه يف 

الق�سري،  الهدم  ورف�س  املختلفة  القد�س  اأحياء 

بيوتهم  املقد�سيون  الوحيد ليحفظ  ال�سامن  هو 

ووجودهم يف مدينتهم.

جُتتث  ق��د  خطري  مف�سل  على  »ن��ح��ن  وق���ال: 

فيه االإرادة املقد�سية، وقد ُيقتلع فيه املقد�سيون، 

امليداين  واحل���راك  والتكاتف  ال��ت��ع��اون  وامل��ط��ل��وب 

واالإع���الم���ي وال��ق��ان��وين ل��وق��ف جم���زرة ال��ه��دم«. 

ي��ه��دم �سنوًيا م��ا بني  اأن االح��ت��الل ك��ان  واأ���س��اف 

العامني  خالل  الرقم  وزاد  منزاًل،   120 –  80
عمليات  لكن  �سنوًيا،   180 اإىل  لي�سل  املا�سيني 

ال���ه���دم ت��ت��زاي��د ب�����س��ك��ل م��ت�����س��ارع وخ��ط��ري خ��الل 

االأ�سهر املا�سية. و�سدد على اأن هذه الزيادة ناجتة 

عن اإجبار االحتالل املقد�سيني على هدم بيوتهم 

اقتالع  االحتالل  على  ُت�سهل  عملية  يف  باأيديهم، 

املقد�سيني من اأرا�سيهم.

وتابع اأن »بلدية االحتالل تقوم بالهدم ب�سكل 

�سورتها  ت�سويه  ت��خ��اف  اإن��ه��ا  اإذ  �سنوًيا،  حم���دود 

يتبعه  وم��ا  االأ�سليني،  املدينة  �سكان  جتتث  باأنها 

ال��دويل، فتلجاأ لعمليات  والرف�س  اال�ستنكار  من 

نف�سها من عبء  تخففه عن  الق�سري مبا  الهدم 

مت�سامنني  اأو  م��ا  ج��ه��ات  م��ن  �سغط  اأو  �سيا�سي 

و�سدد  الفرتة«.  هذه  يف  وخا�سة  دوليني  اأو  عرب 

ال��وق��وف مًعا �سًفا واح���ًدا يف �سبيل  على ���س��رورة 

رف�����س ال��ه��دم ال��ق�����س��ري، وم��ق��اوم��ة ال��ه��دم ب�سكل 

مبختلف  املقد�سيني  وتن�سيق  تعاون  متوقًعا  عام، 

اأحيائهم لرف�س عمليات الهدم.

واأو�سح اأن اأكرث ما تخ�ساه �سلطات االحتالل، 

واح��دة،  ح��ول ق�سية  واالأه���ايل  املقد�سيني  جتمع 

»فاإذا اجتمع االأهايل على ق�سية يهتز الكيان، واإذا 

عهدناه«.  كما  يرتاجع  فاالحتالل  التن�سيق،  مت 

وطالب اأ�سحاب القرار وخطباء اجلمعة واملعلمني 

وكافة املوؤثرين، باإثارة ق�سية الهدم، وا�ستنكار كل 

عمليات الهدم، والدعوة للحراك واالعت�سام.

�سلوان  يف  الب�ستان  حي  خيمة  جناح  وا�ستذكر 

 120 ب��ه��دم  اإ�سرائيلي  ق���رار  عقب  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 

لكن   ،2002 ع����ام  ال��ب�����س��ت��ان  يف  ���س��ك��ن��ي��ة  وح����دة 

والقانوين  االإعالمي  واحل��راك  ال�سعبي  ال�سغط 

والدبلوما�سي، اأف�سل هذا املخطط.

االنباط - وكاالت

مقتل  عن  ام�س  اإ�سرائيلية  م�سادر  اأعلنت 

م�ستوطن متاثًرا بجراحه احلرجة بعد طعنه 

قرب مدينة »بيتاح تكفا« �سمايل تل اأبيب، فيما 

اأعلنت �سرطة االحتالل عن اعتقال املنفذ.

�سكان  م���ن  فل�سطيني  امل��ن��ف��ذ  اأن  وذك�����رت 

ل��ل��م��ن��اط��ق املحتلة  ال��غ��رب��ي��ة، ودخ����ل  ال�����س��ف��ة 

نقله  اإىل  واأ���س��ارت  ت�سريح.  دون   1948 ع��ام 

للتحقيق ملعرفة اخللفيات.

اأم��������ا ���س��ح��ي��ف��ة »م�����ع�����اري�����ف« ف���ق���ال���ت اإن 

الفل�سطيني من نابل�س، ويحمل ت�سريح عمل 

داخل »اإ�سرائيل«.

عن  اح��رون��وت«  »يديعوت  �سحيفة  ونقلت 

�سهود عيان قولهم باأن فل�سطينياً هاجم اأحد 

وفر  طويلة  ن�سلة  ذات  ب�سكني  االإ�سرائيليني 

ب��ع��ده��ا ت��ارك��اً االإ���س��رائ��ي��ل��ي م�����س��رج��اً بدمائه 

حيث مت نقله للم�ست�سفى فاقداً للوعي ودون 

العملية  م��ن��ف��ذ  اأن  وب��ي��ن��ت  ت��ن��ف�����س.  اأو  ن��ب�����س 

اأمني،  م��ا���ٍس  لديه  يكن  ومل  ت�سريح  يحمل 

ح��ي��ث ق���ام���ت ال�����س��رط��ة ب��ت�����س��ل��ي��م��ه ل��ل�����س��اب��اك 

للتحقيق معه.

ن�سر  ال���ذي  ال��ي��وم  العملية يف  ه���ذه  وت��اأت��ي 

فيه رئي�س حكومة االإحتالل بنيامني نتنياهو 

تغريدة له على تويرت تباهي فيها بعدم وجود 

ال�سنة  خ��الل  بالعمليات  اإ�سرائيلي  قتيل  اأي 

مل  �سابقة  ي�سكل  ذل��ك  واأن  الفائته  ال��ع��ربي��ة 

تتكرر منذ 56 عام.

االنباط - وكاالت

با�سم حراك  بيانا م�سورا  التوا�سل االجتماعي  تداولت ح�سابات مبواقع 

23 اأغ�سط�س يف العا�سمة الليبية طرابل�س، طالب با�ستقالة املجل�س الرئا�سي، 

وت�سليم ال�سلطة يف البالد اإىل جمل�س الق�ساء االأعلى.

اأحدهم  ق��راأ  فيما  وجوههم،  اأخفوا  اأ�سخا�س   3 الفيديو  مقطع  يف  وظهر 

البيان رقم 2 حلراك 23 اأغ�سط�س، م�سريا اإىل اأنهم تفاجاأوا مبواجهة حراكهم 

رئي�س  وع��ود  من  الرغم  على  بال�سالح،  ال��ت��وايل  على  الثالث  لليوم  ال�سلمي 

املجل�س الرئا�سي، فايز ال�سراج، الذي قيل اإنه »ال ميلك من اأمره �سيئا حلماية 

املتظاهرين«.

ول��ف��ت ال��ب��ي��ان اإىل خ���روج م��ظ��اه��رة م���وازي���ة ال��ث��الث��اء م���وؤي���دة للمجل�س 

الرئا�سي، قائال اإن الهدف منها خلق الفو�سى وم�سايقة املتظاهرين امل�ساركني 

يف احلراك الذين خرجوا مطالبني باالحتياجات املواطن االأ�سا�سية.

و�سدد اأ�سحاب مقطع الفيديو على ا�ستمرار هذا احلراك اإىل اأن يتم ت�سليم 

ال�سيا�سية يف  االأعلى للق�ساء، وا�ستقالة جميع االأج�سام  املجل�س  اإىل  ال�سلطة 

الدولة. وطالب القائمون على حراك طرابل�س، باالإفراج الفوري عن 200 من 

امل�ساركني يف االحتجاجات جرى اعتقالهم، والتكفل بعالج امل�سابني وعددهم 

ح�سب التقديرات 50 �سخ�سا.

جانب  اإىل  ب��ال��وق��وف  ليبيا،  يف  امل��ت��ح��دة  االأمم  بعثة  ال��ب��ي��ان  ط��ال��ب  ك��م��ا 

عن  املحتجون  ه��وؤالء  واأعلن  التعبري.  حرية  يف  حقهم  و�سمان  املتظاهرين، 

مهلة 24 �ساعة اأخرى، قبل اللجوء »اإىل الع�سيان املدين«، واإغالق كافة �سوارع 

العا�سمة من قبل �سباب املناطق.

المقاومة هي الضامن لوقفها.. 33 ألف قرار هدم لمنازل بالقدس

مقتل »إسرائيلي« متأثًرا بجراحه طعًنا قرب »تل أبيب«

حراك العاصمة الليبية طرابلس للسراج.. االستقالة
 أو العصيان المدني

االنباط - وكاالت

)كرين  اليهودي  القومي  ال�سندوق  اأعلن 

“اإعادة  خطة  عن  حديثاً  لي�سرائيل(  كييمت 

اإىل  وت���ه���دف   2040 اإ���س��رائ��ي��ل  دول����ة  ت��وط��ني 

���س��ح��راء  م��ن  ال��ب��دو  الفل�سطينيني  ت��رح��ي��ل 

ال���ن���ق���ب، ال���ت���ي ت�����س��ك��ل 60% م�����ن  ف��ل�����س��ط��ني 

مليون م�ستوطن مكانهم،  واإ�سكان  التاريخية 

واإ�سكان ن�سف مليون م�ستوطن يف اجلليل. 

وع��ق��د ال�����س��ن��دوق حت��ال��ف��ات م��ع احلكومة 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة واجل��ي�����س وج���ه���ات اأك��ادمي��ي��ة 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة وق��ط��اع��ات جت���اري���ة اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

يعمل  اأن���ه  واأع��ل��ن  اخل��ط��ة.  لتحقيق  وع��امل��ي��ة 

املنطقتني  وج���ع���ل  ���س��رك��ة   750 اإن�������س���اء  ع��ل��ى 

مركزا ل�سناعة وتعليم التكنولوجيا املتطورة، 

وا�ستقطاب 150 األف يهودي يف العامل للهجرة 

وتوجيههم اإىل اجلليل والنقب. 

ويف حال مت تطبيق امل�سروع �ست�سبح النقب 

ال��ع��ا���س��م��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ل�����س��ن��اع��ة االأ���س��ل��ح��ة 

وبا�سرت  ال��ق��ادم��ة.  الع�سرين  االأع����وام  خ��الل 

فروع ” ال�سندوق” حديثا بالرتويج للخطة 

يف العامل، وا�ستقطاب اأ�سحاب روؤو�س االأموال 

والُتجار اليهود يف العامل للتربع للم�سروع. 

وي�������س���ري امل����رك����ز ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ل���ل�������س���وؤون 

االإ�سرائيلية )مدار( الذي توىل ترجمة اخلطة 

لتقوية  �سعي  ه��و  ال�����س��ن��دوق  ه���ذا  خ��ط��اب  اأن 

فر�س  وزي���ادة  اقت�ساديا،  واإنعا�سها  اإ�سرائيل 

وبعث  التكنولوجي  واالإن��ت��اج  والتعليم  العمل 

ف���رع ال�سندوق  ال�����س��ح��راء. وح���دد  احل��ي��اة يف 

للحديث  اخل��م��ي�����س  اأم�����س��ي��ة  م��وع��د  ك��ن��دا  يف 

اأ���س��ول عربية  يهود من  عن ق�س�س وجت��ارب 

عر�سها  و�سيتم  بلدانهم  مغادرة  على  اأج��ربوا 

االأن�سطة  م��ن  ال��ن��وع  وه��ذا  املبا�سر  البث  على 

يعك�س اأهداف ال�سندوق يف ن�سر روايته وجمع 

التربعات لتطبيقها، باالإ�سافة اإىل ا�ستقطاب 

اليهود يف العامل للهجرة اإىل فل�سطني.

ويف مقابلة اأجرتها ”جروزاليم بو�ست” يف 

ال�سهر الفائت حتدث رئي�س اإدارة جمل�س اإدارة 

و�سول  اإمكانية  عن  عطار  دانييل  ال�سندوق 

اإ�سرائيل  اإىل  جديد  يهودي   90000 من  اأك��رث 

خ���الل االأ���س��ه��ر ال���� 18 امل��ق��ب��ل��ة وع���ن اخل��ط��ة 

ا�ستقطاب  يف  ال�سندوق  دور  ع��ن  حت��دث  كما 

امل���ه���اج���ري���ن اجل�������دد، واأن����ه����م ي���ت���وق���ع���ون اأن 

مقاطعة اإ�سرائيل املنت�سرة، وزيادة الال�سامية، 

�سيوؤديان اإىل موجة وا�سعة من هجرة اليهود، 

مئات  اإىل  املهاجرين  اأع���داد  ت�سل  اأن  وي��اأم��ل 

االآالف. واأ�ساف اأن ال�سندوق ي�سعى اإىل جمع 

ال��ت��ربع��ات ب��ه��دف خ��ل��ق ف��ر���س ع��م��ل ج��دي��دة 

يف  اال�ستيطان  على  وت�سجيعهم  للمهاجرين 

النقب واجلليل. 

ن�سر  امل�سروع يهدف  ” اأن  ” م��دار  وي�سري 

روايته يف العامل وجمع االأموال لتحقيقها من 

جهة، ويعمل على اإ�سكات الرواية الفل�سطينية 

من جهة اأخرى الفتا ل�عمل امل�سروع ال�سهيوين 

ت��اري��خ��ي��ا ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام ال��ال���س��ام��ي��ة بهدف 

فل�سطني.  يف  اال�ستيطان  على  اليهود  اإج��ب��ار 

على  ويل�سقها  الال�سامية  ي�ستخدم  وحاليا 

لت�سخيمها  الفل�سطينية  الق�سية  منا�سرين 

وا���س��ت��دراج اأك���رب ع��دد ممكن م��ن ال��ي��ه��ود اإىل 

اأن خطة احلركة  بلدانهم، حيث  الهجرة من 

ال�سهيونية بجمع كل يهود العامل يف فل�سطني 

مل تكتمل وحاجة ال�سهيونية اإىل الال�سامية 

ال  بها  تتم�سك  جعلتها  م�سروعها  ال�ستكمال 

وبل اأن تختلقها يف حال زوالها.

ي�سار اأن جي�س  االحتالل يعمل منذ �سنوات 

على نقل قواعده الع�سكرية اإىل النقب، وت�سري 

حتالف  وج��ود  اإىل  امل��ذك��ورة  اخلطة  معطيات 

بني ال�سندوق واجلي�س الذي يعمل على نقل 

النقب.  اإىل  التكنولوجية”  “وحداته  قواعد 

ويرى ”مدار” اأي�سا اأن اخلطة ت�سكل تهديداً 

ما  ال��ذي��ن  النقب،  ايف  الفل�سطينيني  ل��وج��ود 

زال�����وا ي��واج��ه��ون حم�����اوالت اق��ت��الع��ه��م على 

ت�سري حركة  امل�سمار  وب��ه��ذا  ع��ام��اً.   72 م��دار 

“ال�سالم االآن” االإ�سرائيلية اإىل اأن ال�سندوق 
�سيطر على اأكرث من 65 األف دومن يف ال�سفة 

الغربية ما بني االأعوام 2019-1967. 

ويبني موقع اأوت�سا، ازدياد تورط ال�سندوق 

املحتلة  ال�����س��ف��ة  اال���س��ت��ي��ط��ان يف  م�����س��اري��ع  يف 

االأخ���رية،  ال�سنوات  يف  كبري  ب�سكل  ومتويلها 

�سيكل لال�ستيطان  مليون   88 نحو  دفع  حيث 

يف ال�������س���ف���ة، وت���ك���ف���ل ب���ات���خ���اذ االإج����������راءات 

على  الفل�سطينيني  الإج���ب���ار  “القانونية” 
اإخ�����الء ب��ي��وت��ه��م. وت��ت��م ع��م��ل��ي��ات اال���س��ت��ح��واذ 

الفل�سطينيني خل�سة وباالحتيال  اأرا�سي  على 

والتزوير 

تو�سيع  يف  ال�سندوق  دور  خ��ط��ورة  وتكمن 

اإن�ساء  على  ق��درت��ه  يف  ال�سفة  يف  اال�ستيطان 

التي  اأكرث من احلكومة  امل�ستوطنات ب�سهولًة 

ت�سطر يف كثري من االأحيان لال�ستيطان حتت 

االإ�سرائيلي ويقوم باال�ستيالء  القانون  مظلة 

املوؤ�س�سة  تتعدى  اأخ��رى  بطرق  االأرا�سي  على 

ف����اإن نقل  ذل����ك  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة. 

اإىل احلكومة” اإىل  التابعة  “االأرا�سي  ملكية 

من  تعقيداً  اأك��رث  بطريقة  يتم  امل�ستوطنني، 

ي�سيطر  التي  االأرا�سي  على  امل�ستوطنات  بناء 

عليها ال�سندوق. 
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االنباط - وكاالت

ق��ت��ل ���س��خ�����س��ان ب��ال��ر���س��ا���س يف م��دي��ن��ة 

بعد  االأم��ري��ك��ي��ة  وي�سكن�سن  ب��والي��ة  كينو�سا 

احتجاجات  خ��الل  ع��دة  جمموعات  ا�ستباك 

على اإطالق �سرطي النار على رجل اأ�سود.

ووقعت اأعمال العنف يف الوقت الذي �سار 

غ�سبا  ثالثة  لليلة  املتظاهرين  م��ئ��ات  فيه 

جايكوب  يظهر  فيديو  مقطع  انت�سر  بعدما 

بليك فيما يطلق عليه النار من م�سافة قريبة 

�سرطة اأبي�س يف كينو�سا يوم االأحد.

واأث��ار اإط��الق ال�سرطة النار االأخ��ري على 

اأمريكي من اأ�سل اإفريقي غ�سبا واحتجاجات 

يف م�����دن اأم���ري���ك���ي���ة مب����ا ف��ي��ه��ا ن���ي���وي���ورك 

“حياة  حت��رك��ات  م��ن  ك��ج��زء  ومينيابولي�س 

ال�سود تهم” ال�سخمة.

ال�سرطة  اإن  كينو�سا  �سرطة  اإدارة  وقالت 

اأخ��رى،  اأمنية  وك���االت  جانب  اإىل  ا�ستجابت 

اإط��الق النار ووقوع  لبالغات تفيد بحوادث 

تويرت  على  تغريدة  يف  واأو���س��ح��ت  �سحايا. 

“اأ�سفر اإطالق النار عن مقتل �سخ�سني ونقل 
اآخر اأ�سيب بطلقة نارية اإىل امل�ست�سفى لكن 

حياته لي�ست بخطر”، م�سيفة اأن التحقيق 

“جار”.
�سابق  وق���ت  يف  فيديو  مقاطع  واأظ���ه���رت 

يرك�سون  واأ�سخا�سا  االأر����س  على  م�سابني 

يف �سوارع كينو�سا يف والية وي�سكن�سن. وتابع 

مبا  ع��ل��م  ع��ل��ى  “املحققون  ال�����س��رط��ة  ب��ي��ان 

مواقع  على  فيديو  مقاطع  م��ن  ت��داول��ه  مت 

التوا�سل بخ�سو�س هذه احلادثة”.

قتيالن بويسكونسن األمريكية 
خالل احتجاجات ضد العنصرية
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الـريـا�ضي

االنباط - عمان

رئ��ي�����س  ال������رز  اأب������و  ا.د ح�����س��ن  اج������رى 

اللجنة الباراملبية الأردنية و الأمني العام 

ال�صيد نا�صر  مها الربغوثي مباحثات مع 

املجايل اأمني عام اللجنة الأوملبية الأردنية 

ريا�صة  لتطوير  ت��ه��دف  ال��ث��اث��اء؛  م�صاء 

امل��ع��وق��ني. ج��اء ذل��ك خ��ال زي���ارة املجايل 

ب��ح�����ص��ور  ال���ب���ارامل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  م��ق��ر  اإىل 

الرو�صان،  �صليمان  ال�صيد  الرئي�س  نائب 

ال�صعار  عامر  د.  الدارة  جمل�س  واع�صاء 

وال�صيد  اإبراهيم احلليق  ال�صندوق  واأمني 

الريا�صي. الن�صاط  مدير  نويران  جا�صر 

�صعي  على  املباحثات  خال  اأ�صار  ال��رز  اأب��و 

ال��ل��ج��ن��ة ال���ب���ارامل���ب���ي���ة اخل������روج م���ن اأزم����ة 

خ�صو�صا  اخل�صائر  ب��اأق��ل  ك��ورون��ا  جائحة 

للمحافظة  ال�صعي  خ��ال  م��ن  ال��اع��ب��ني 

وتهيئهم  الفني  وم�صتواهم  لياقتهم  على 

ل���ا����ص���ت���ح���ق���اق���ات ال����ق����ادم����ة خ�����ص��و���ص��ا 

اأن  ب���ن  ح��ي��ث   ،2021 ط��وك��ي��و  ب��ارامل��ب��ي��ك 

ال��ازم��ة  الأدوات  ب��ت��اأم��ني  ق��ام��ت  اللجنة 

الاعبني  ت��دري��ب��ات  ا���ص��ت��م��راري��ة  ل�صمان 

م��ن��ازل��ه��م. ال��ب��ارامل��ب��ي��ك يف  اإىل  امل��ت��اأه��ل��ني 

على  مداخلتها  خ��ال  ال��ربغ��وث��ي  واأك���دت 

الباراملبية  اللجنتني  ب��ني  ال��ع��اق��ة  ع��م��ق 

جمل�س  منجزات  وا�صتعر�صت  والأومل��ب��ي��ة 

وتطلعاته  املا�صية  ال��ف��رة  خ��ال  الدارة 

امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة. م���ن ج��ان��ب��ه اأ�����ص����اد امل��ج��ايل 

ع��ل��ى  ال���ب���ارامل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأداء  ب���ت���ط���ور 

وب��ال��ت��ط��ور  وال��ف��ن��ي  الإداري  امل�����ص��ت��وي��ني 

بال�صنوات  الاعبني  م�صتوى  يف  امللحوظ 

الأخ�����رة، الأم����ر ال���ذي ي���دل ع��ل��ى العمل 

ال���ك���ب���ر ال���ت���ي ت���ق���وم ب����ه ك�������وادر ال��ل��ج��ن��ة 

الباراملبية ح�صب قوله. وتباحث اجلانبان 

اإىل  تهدف  ومالية  اإداري���ة  ق�صايا  ع��دة  يف 

تطوير اأداء اللجنة الباراملبية خ�صو�صا يف 

اجلانب الذي ي�صاهم يف حت�صني م�صتويات 

والبدنية. الفنية  الاعبني 

11

�صلط عد�صة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع اللكروين

 تعاون بين اللجنتين البارالمبية واألولمبية

 االعالم الرياضي يطالب بحماية الزمالء

 فحوصات سلبية لفريق الوحدات

 ابرا يواصل المشوار مع الميالن

 أنس جابر تواصل التألق

االنباط - عمان

ل��اإع��ام  ي��راق��ب الإحت���اد الأردين   

ال��ري��ا���ص��ي ب��اإه��ت��م��ام م���ق���رون ب��ال��ق��ل��ق 

ت���ط���ورات احل���ال���ة ال��وب��ائ��ي��ة جل��ائ��ح��ة 

ب��ك��اف��ة  ال���ت���زام���ه  ي���وؤك���د  واذ  ك����ورون����ا، 

التدابر التي اعلنتها اللجنة الأوملبية، 

وحر�صه على اتباع كل ما ي�صدر عنها 

من اج���راءات اح��رازي��ة، ف��اإن الإحت��اد 

املعاير  اأعلى  توفر  اأهمية  يوؤكد على 

خال  كافة  لاإعاميني  الح��رازي��ة 

اأي ن�����ص��اط ري��ا���ص��ي ي��ع��ل��ن ع��ن��ه خ��ال 

اإحت����اد  ي���وؤك���د  امل���ق���ب���ل���ة.  واذ  امل���رح���ل���ة 

ال��دور  اأهمية  على  الريا�صي  الإع���ام 

ال��ري��ادي ال���ذي ي��ق��وم ب��ه الإع��ام��ي��ون 

يف امل��وؤ���ص�����ص��ات الإع��ام��ي��ة ك��اف��ة، ف��اإن��ه 

يعلن  اإحت��اد  كل  م�صوؤولية  اأي�صا  يوؤكد 

ع���ن ع����ودة ن�����ص��اط��ات��ه ب��اأه��م��ي��ة ت��وف��ر 

وباأف�صل  للزماء  الوقاية  تدابر  كل 

ال���ظ���روف ال�����ص��ح��ي��ة وب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق مع 

اجل����ه����ات ال�����ص��ح��ي��ة امل��خ��ت�����ص��ة، ذل���ك 

ان الإع����ام����ي ال�����ذي ي��ر���ص��د وي��ن��ق��ل 

احل����دث ل ي��ق��ل ب��اأه��م��ي��ت��ه ع���ن ارك���ان 

احل���������دث.    وي���ج���دد اإحت������اد الإع�����ام 

ال���ري���ا����ص���ي ح��ر���ص��ه ع��ل��ى ال����ت����زام ك��ل 

الحرازية،  الو�صائل  باتباع  الزماء 

ويف نف�س الوقت التمني على كل احتاد 

البيئة  ب��ت��وف��ر  ال��ن�����ص��اط  اإع����ادة  يعلن 

الآم���ن���ة ل��اع��اإم��ي��ني ل��ت��اأدي��ة دوره���م 

امل�صوؤول، مع التاأكيد على التن�صيق مع 

ي�صدر  مب��ا  الأردن��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 

�صتبقى  و���ص��واب��ط  تعليمات  م��ن  عنها 

بتغطية  ال��زم��اء  ملهام  الفا�صل  احل��د 

كافة.   الن�صاطات 

االنباط - عمان

الإداري��ة  الهيئة  جمل�س  ع�صو  اأك��د 

امل��وؤق��ت��ه ل��ل��ن��ادي م��دي��ر ن�����ص��اط ال��ك��رة 

فح�س  نتائج  �صلبية  عن  �صلباية  زي��اد 

ال�صحة  وزارة  اج��رت��ه  ال���ذي  ك��ورون��ا 

والداري  ال��ف��ن��ي  ل��ل��ج��ه��ازي��ن  م���وؤخ���را 

ولعبي الفريق الأول بالكرة.وبح�صب 

الناطق العامي للنادي وليد قنديل 

اإدارة  ت��ل��ق��ت  ب��اخل��رب؛  اف�����ص��ى  وال����ذي 

ن�������ص���اط ال����ك����رة اخل�����رب م����ن اجل���ه���ات 

امل��خ��ت�����ص��ة، وه����و ي��ج��ع��ل��ن��ا م��ط��م��ئ��ن��ني 

النادي،  يف  اللعبة  ارك��ان  �صامة  على 

م��ع��رف��ة  ال����وق����ت  ذات  يف  م��ن��ت��ظ��ري��ن 

اجلماعية  ل��ل��ت��دري��ب��ات  ال��ع��ودة  م��وع��د 

وال��ت��ح�����ص��ر ل��ل��ج��ول��ة ال���ق���ادم���ة م��ن 

ال���دوري ح��ال مت اق��راره��ا من  بطولة 

قبل احتاد الكرة.

ميالن - وكاالت

ك�صف تقرير �صحفي اإيطايل، عن تطور جديد ب�صاأن م�صتقبل ال�صويدي 

زلتان اإبراهيموفيت�س، مهاجم ميان.

الطرفان  يتو�صل  ال�صيف، ومل  ه��ذا  انتهى  اإب���را مع ميان  وك��ان عقد 

لتفاق ب�صاأن التجديد خال الفرة املا�صية، ب�صبب الختاف على قيمة 

الراتب ال�صنوي، ما جعل النجم ال�صويدي يغيب عن انطاق فرة الإعداد 

للرو�صونري. ووفًقا ملوقع “كالت�صيو مركاتو” الإيطايل، فاإن ميان تو�صل 

اأخًرا لتفاق مع اإبرا ب�صاأن التجديد ملو�صم اآخر.واأ�صار اإىل اأن اإبراهيموفيت�س 

�صيح�صل على راتب ثابت يبلغ 6 مايني يورو، بالإ�صافة ملليون يورو مكافاآت.

اإيطاليا خال ال�صاعات املقبلة، للتوقيع على  اإب��را �صيتواجد يف  اأن  واأو�صح 

العقد اجلديد مع ميان والن�صمام ملع�صكر الإعداد

امريكا - وكاالت

ت��وا���ص��ل ال��اع��ب��ة ال��ت��ون�����ص��ي��ة اأن�����س 

�صين�صيناتي  بطولة  يف  تاألقها  ج��اب��ر، 

تاأهلت ولأول  للتن�س، حيث  الأمريكية 

النهائي  ثمن  للدور  م�صرتها  يف  مرة 

ل���ه���ذه ال���ب���ط���ول���ة. وف�������ازت اأن���������س، يف 

الأمريكية  الاعبة  على  اليوم  مباراة 

عامليا   90 امل�صنفة  م��ك��ايل  كري�صتينا 

و15  �صاعة  بعد  رد  دون  مبجموعتني 

دقيقة من اللعب بواقع )6-3 و0-6(.

وكانت اأن�س جابر، اأحدثت يف الدور 

ال���ث���اين م���ف���اج���اأة ب���اإزاح���ت���ه���ا حل��ام��ل��ة 

بعد  كيز،  مادي�صون  الأمريكية  اللقب 

رد  دون  مبجموعتني  عليها  ف���ازت  اأن 

اأي�صا.

االنباط - عمان

ن���ظ���راً لإغ�����اق م��ق��ر ال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة 

من  ال�صادر  ال�صحي  بالربوتوكول  عمًا 

مع  العمل  وزارة  واإج���راءات  ال�صحة  وزارة 

ت��ود  امل���ن���زل،  يف  الإداري  ال��ع��م��ل  ا���ص��ت��ك��م��ال 

اللجنة اأن ُت�صر اإىل توقف ا�صتقبال طلبات 

التن�صيق  و�صيتم  ه��ذا  ال��ري��ا���ص��ي،  ال��ت��ف��وق 

واجلامعات  الأردن��ي��ة  الأوملبية  اللجنة  بني 

العملية  ه��ذه  لإمت��ام  واخلا�صة  احلكومية 

وحر�صاً  اجلديد.  الدرا�صي  العام  بدء  قبل 

على  الأردن��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  اإدارة  م��ن 

قرارها  وبعد  الريا�صية  املنظومة  �صامة 

وت��دري��ب��ات  التناف�صية  الأن�����ص��ط��ة  ب��اإي��ق��اف 

قامت  اأي��ام،  �صبعة  مل��دة  الوطنية  املنتخبات 

اللجنة الأوملبية باإجراء فحو�صات فرو�س 

النتائج  وج���اءت  موظفيها  جلميع  ك��ورون��ا 

واح���دة  ح��ال��ة  ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء  ���ص��ل��ب��ي��ة،  جميعها 

مل��وظ��ف��ة اإداري������ة. وع��ل��ى ���ص��وء ذل���ك ق��ام��ت 

ال��ل��ج��ن��ة ب���اإغ���اق م��ق��ره��ا ومل����دة اأ���ص��ب��وع��ني 

من  ال�صادر  ال�صحي  بالربوتوكول  عمًا 

العمل بهذا  واإجراءات وزارة  ال�صحة  وزارة 

اخل�����ص��و���س. ك��م��ا مت ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ك��اف��ة 

و�صيتم  امل��ن��زيل  احلجر  بتطبيق  املوظفني 

اج����راء ف��ح��و���ص��ات ف��رو���س ك��ورون��ا لكافة 

امل��وظ��ف��ني. ه���ذا وت���وؤك���د ال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة 

الإداري  العمل  ع��ودة  وم��ن��ذ  اإن��ه��ا  الأردن��ي��ة 

ال�صامة  اإجراءات  باإتخاذ  يف مقرها قامت 

ال��ع��ام��ة واإل�����زام ج��م��ي��ع امل��وظ��ف��ني ب���اإرت���داء 

اجلميع  واإل����زام  ال��ي��دي��ن  وتعقيم  الكمامة 

مكاتب  وا�صتحداث  اأم��ان  تطبيق  بتحميل 

يف �صاحاتها اخلارجية لإ�صتقبال املراجعني 

وات������خ������اذ ك����اف����ة الإج���������������راءات ال���وق���ائ���ي���ة 

حر�صها  ع��ل��ى  اللجنة  وت��وؤك��د  وال�����ص��ح��ي��ة. 

والعاملني  الريا�صيني  �صامة  على  الدائم 

يف امل���ج���ال ال��ري��ا���ص��ي وت��ت��م��ن��ى ال�����ص��ام��ة 

واأن  املُ�����ص��اب��ة  للموظفة  ال��ع��اج��ل  وال�����ص��ف��اء 

هذا  �صر  م��ن  واجل��م��ي��ع  وطننا  اهلل  يحفظ 

الوباء.

بر�شلونة - وكاالت

اإن  اإ������ص�����ب�����اين،  ت����ق����ري����ر ����ص���ح���ف���ي  ق������ال 

الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ص��ي جن���م وق��ائ��د 

بر�صلونة، يرف�س الراجع عن قرار مغادرة 

�صحيفة  وبح�صب  ال�صيف.  هذا  البلوجرانا 

يتم�صك  مي�صي  فاإن  الإ�صبانية،  “�صبورت” 
راأيه،  ُيغر  اأن  ي�صتطيع  اأحد  ول  بالرحيل، 

“حتى  واأ�صافت:  ق��راره.  عن  يراجع  ولن 

ال���ص��ت��ق��ال��ة امل��رت��ق��ب��ة ل��ل��رئ��ي�����س ج��و���ص��ي��ب 

الو�صع، فقرار  ُتغر  اأن  بارتوميو، ل ميكن 

مي�صي ل رجوع فيه، وال�صيء الوحيد الذي 

يجب فعله هو التفاو�س على الرحيل«.

اأنه  يعتقد  “مي�صي  ال�صحيفة:  وتابعت   

باإمكانه تفعيل بند الرحيل يف عقده، والذي 

املا�صي،  يونيو/حزيران   10 يوم  ينتهي  كان 

نهاية  ت��اأخ��رت  ك��ورون��ا  فرو�س  ب�صبب  لكن 

23 اأغ�صط�س/اآب اجلاري«. املو�صم حتى 

يريد  ل  مي�صي  اأن  اإىل  التقرير،  واأ���ص��ار   

بر�صلونة،  مع  قانونية  معركة  يف  ال��دخ��ول 

على الرغم من الفاك�س الذي اأر�صله، وياأمل 

اأن يوافق بارتوميو على رحيله مقابل �صعر 

عقده  يف  اجل��زائ��ي  ال�صرط  م��ن  بكثر  اأق��ل 

ي�����ورو. وا���ص��ت��ك��م��ل��ت:  700 م��ل��ي��ون  وق��ي��م��ت��ه 

التفاو�س بحرية  اأنه ميكنه  “يعتقد مي�صي 

م��ع اأي ن����اٍد ب��داي��ة م��ن ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون ث��ان 

يونيو/حزيران  ينتهي يف  لأن عقده  املقبل، 

اأن  ي��ج��ب  ب��ر���ص��ل��ون��ة  اأن  ي��ع��ن��ي  مم���ا   ،2021

ال�صحيفة،  واأف��ادت  معقول”.  ب�صعر  يبيعه 

ر�صمي  ع��ر���س  اأي  ي��وج��د  الآن ل  ح��ت��ى  اأن���ه 

مل��ي�����ص��ي، ل��ك��ن ال���و����ص���ع ق���د ي��ت��غ��ر ب�����ص��رع��ة 

�صيتي  م��ان�����ص�����ص��ر  اأن���دي���ة  اه��ت��م��ام  ظ���ل  يف 

جرمان  �صان  وباري�س  يونايتد  ومان�صير 

واإن�������ر م����ي����ان. وك������ان رام�������ون ب��ان��ي�����س 

اأن  اأك���د  ق��د  ل��رب���ص��ل��ون��ة،  ال��ف��ن��ي  ال�صكرتر 

الإدارة حتاول جاهدة لإقناع مي�صي بالبقاء 

واإنهاء الأزمة.

جا�صبارت،  خ��وان  علق  اخ��رى  جهة  م��ن 

ال��رئ��ي�����س ال�����ص��اب��ق ل��رب���ص��ل��ون��ة، ع��ل��ى طلب 

هذا  ال��ب��ار���ص��ا  ع��ن  ال��رح��ي��ل  مي�صي  ليونيل 

ف�صخ عقده  بند  تفعيل  ال�صيف، من خال 

م���ن ط����رف واح������د. وق�����ال ج���ا����ص���ب���ارت، يف 

ل  “مي�صي  “ماركا”:  ل��رادي��و  ت�صريحات 

ميكنه الرحيل. يتعني عليه املغادرة يف عام 

العقد  راأي��ت  “لقد  واأ�صاف:  فقط”.   2021

انتهى  البند  اأن  حيث  للغاية.  وا���ص��ح  وه��و 

�صهر يونيو/ حزيران، ول يوجد جمال  يف 

يغادر  اأن  “اأف�صل  وتابع:  تفعيله”.  لإع��ادة 

على  جماًنا،  املقبل  العام  يف  النادي  مي�صي 

اأن يرحل الآن باأقل من 700 مليون يورو«.

ل��دي��ه  م����ن  الآن  “النادي  ووا������ص�����ل:   

لي�صت  وه�����ذه  ال���اع���ب،  ول��ي�����س  ال�����ص��ل��ط��ة 

وهذا  موقعا  عقدا  هناك  لأن  م��ال،  م�صاألة 

كثرا،  مي�صي  “اأحب  واأك��م��ل:  �صيء”.  ك��ل 

دع��ه يدفع  ل��ذا  اأك��ر،  بر�صلونة  اأح��ب  لكني 

بي  اأن غدروا  �صبق  اإنهم  ال�صرط اجلزائي. 

واأنا فعلت  يوما ما وفعلوا ذلك مع فيجو، 

وا���ص��ت��ط��رد:  ريفالدو”.  م��ع  نف�صه  الأم����ر 

الآخرين  من  �صغوطا  هناك  اأن  “اأتفهم 
رئ��ي�����س  ك���ن���ت  اإذا  ل���ك���ن  ي����غ����ادر،  ك����ي  ع��ل��ي��ه 

يورو”.  اأي  ب�صاأن  اأتفاو�س  فلن  بر�صلونة، 

من  اأق���ل  مبقابل  مي�صي  غ���ادر  “اإذا  واأمت: 

ال�صرط اجلزائي، �صيكون الأمر اأكر اإذلًل 

8-2، كما ل ينبغي اأن  من الهزمية بنتيجة 

اأن اجلماهر حتب بر�صلونة  ين�صى ليونيل 

اأكر من اأي لعب«.

االنباط - عمان  

ي�����ص��ت��ع��ر���س ال��ب��ط��ل امل���غ���رب���ي الومل���ب���ي 

الطويل  م�����ص��واره  ع��وي��ط��ه  �صعيد  ال��ع��امل��ي 

ب��الب��داع والجن���از على �صعيد  وارت��ب��اط��ه 

ري���ا����ص���ة ال����ع����اب ال����ق����وى خ�����ال ال���ن���دوة 

لل�صحافة  ال��ع��رب��ي  الحت���اد  يقيمها  ال��ت��ي 

ال�صعودي  الحتاد  مع  بالتعاون  الريا�صية 

من  ال�صابعة  ال�صاعة  الريا�صي  ل��اع��ام 

27 اغ�����ص��ط�����س ب��ت��وق��ي��ت  م�����ص��اء اخل��م��ي�����س 

مب�صاركة  زووم  تطبيق  وع��رب  ال�����ص��ع��ودي��ة 

ال��زم��ي��ات وال��زم��اء م��ن اجل��ي��ل اجلديد 

م��ن الع��ام��ي��ني ل��اط��اع على اجن���ازات 

اب��ط��ال وا���ص��اط��ر ال��ري��ا���ص��ة ال��ع��رب��ي��ة من 

املرئية  واملحا�صرات  ال��ن��دوات  ه��ذه  خ��ال 

ال��دورات  التي حر�س الحت��اد وعرب جلنة 

على اقامتها يف �صعيه للتوا�صل الدائم مع 

املبا�صر  التوا�صل  تعذر  بعد  املهمنة  زماء 

ب�صبب فرو�س كورونا ..مثلما ا�صار لذلك 

رئي�س  ال��ق��ادر  عبد  جميل  حممد  الزميل 

الحت���اد ال���ذي اك���د  ال��ن��ج��اح ال���ذي لم�س 

ه���ذا ال��ن�����ص��اط خ���ال ال��ت��ف��اع��ل وامل�����ص��ارك��ة 

وهو  ال�صابقتني  املحا�صرتني  يف  الفاعلة 

ما حفز الحتاد ومن خال جلنة الدورات 

موا�صلة  على  اهلل  عبد  ه��ادي  د.  برئا�صة  

ه���ذا ال��ن��ه��ج ب��ه��دف ت��ع��زي��ز خ���ربات اجليل 

اجلديد من زماء املهنة ..

مثال  عويطة  �صعيد  العربي  والبطل   

ي����ح����ذى ح��������ذوه  ب���ال���ع���زمي���ة وال������ص�����رار 

ر�صيدا م�صرفا  الذي ميلك  والب��داع وهو 

حيث  العاملية   والجت���ازات  البطولت  من 

ال��ري��ا���ص��ات  اأم  ���ص��ق ط��ري��ق��ه يف م�����ص��ام��ر 

اإل��ي��ه الأن��ط��ار وهو  يف �صن م��ب��ك��رة، ول��ف��ت 

ون�صف  املتو�صطة  امل�صافات  على  ي�صيطر 

القيا�صية  اأرق��ام��ه��ا  وميتلك  ب��ل  الطويلة 

 1500 ب��امل��غ��رب، ل��ي��ك��ون ت��ت��وي��ج��ه ب��ذه��ب��ي��ة 

م���ر ب���الأل���ع���اب اجل��ام��ع��ي��ة ب��ب��وخ��اري�����ص��ت 

ب�����ص��ر مب��ي��اد  ب���ري���ق  1981 مب��ث��اب��ة  ���ص��ن��ة 

اأ���ص��ط��ورة ع��امل��ي��ة. جن��ح �صعيد ع��وي��ط��ة يف 

اإه������داء امل���غ���رب م��ي��دال��ي��ت��ني ذه��ب��ي��ت��ني يف 

�صباقي  يف   1983 املتو�صطية  الألعاب  دورة 

وخ��ال  باملغرب،  املنظمة  1500م،  و  800م 

���ص��ن��ة  ب��ه��ل�����ص��ن��ك��ي  الأوىل  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة 

ثالث  الكبر  العربي  بطلنا  ا�صبح   ،1983

لربونزية  بنيله  العامل  مت�صابقي  اأف�صل 

م�صافة  ذهبية  على  ليح�صل   .1500 �صباق 

�صنة  اأجنلو�س  لو�س  اأوملبياد  يف  مر   5000

1985 و1987  1984، ويف ظرف �صنتني بني 

 9 ���ص��ب��اق��ا يف   44 ال���ف���وز يف  ح��ق��ق ع��وي��ط��ة 

من  ال��ع��دي��د  وغ��ره��ا  خمتلفة.   م�صافات 

اجلميلة  والذكريات  وامل��واق��ف  البطولت 

الندوة  خال  من  الليلة  ي�صتعر�صها  التي 

التي يديرها الزميل بدر الدين الدري�صي 

عوين  الزميل  ح�صب  الحت��اد  رئي�س  نائب 

ف��ري��ج الم����ني ال���ع���ام ال��ن��اط��ق الع��ام��ي 

ل���احت���اد ال�����ذي اك����د ان الي������ام امل��ا���ص��ي��ة 

املحا�صرة  يف  امل�صاركة  على  اقبال  �صهدت 

م�����ن م���ع���ظ���م الحت�������������ادات واجل���م���ع���ي���ات 

والروابط العامية الريا�صية يف الوطن 

العربي  ..

االولمبية تتوقف عن استقبال طلبات التفوق

 قنبلة رحيل ميسي تتفاعل

 عويطة يستعرض مشواره مع العاب القوى
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االنباط-عمان

اإمياناً باأهمية دعم اأطفال الهمم واأهمية اندماجهم يف املجتمع، 

بالتعاون  الثاين  الفني  امللتقى  برعاية  عمان  كمبن�سكي  فندق  قام 

اإ�سافة  اكوالينا  مياة  �سركة  من  وبدعم  بالأمل  لونها  جمعية  مع 

اإ���س��راف  24 /8 حت��ت  امل��واف��ق  ي��وم الث��ن��ن  اإىل فندق �سبار، وذل��ك 

التميمي.  ول��ي��د  و  ح��دادي��ن  �سعيد  غ��دي��ر  الت�سكيلين  ال��ف��ن��ان��ن 

حيث �سارك يف امللتقى كوكبة من الفنانن الت�سكيلين من الأردن 

متالزمة  اأطفال  من  جمموعة  اإىل  بالإ�سافة  والعراق،  وفل�سطن 

اخلارجي  امل�سبح  يف  رائعة  باأجواء  الأطفال  ومتتع  والتوحد.  داون 

للفندق اإىل جانب الت�سكيلين حيث قام كل فنان بعمل لوحة فنية 

بهدف  اإحتياجاً  الأك��ر  لالأطفال  ريعها  �سد  و�سيرُ اجلمعية  اإىل 

م�ساعدتهم يف تنمية مواهبهم

يعد هذا امللتقى داعماً لتنمية مواهب الأطفال الأكر احتياجاً 

على  وال��ت��درب  ال��ف��ن  مب��م��ار���س��ة  اأنف�سهم  ع��ن  التعبي  خ��الل  م��ن 

يف  اخلا�ص  القطاع  لدور  تعزيزاً  انعقاده  وياأتي  اجلمايل،  التذوق 

الفني  الن�ساط  دع��م  خ��الل  من  �سيما  ول  الجتماعية،  امل�سوؤولية 

ال�سعيدين  ك��ورون��ا على  ت��داع��ي��ات  م��ق��اوم��ة  والج��ت��م��اع��ي يف ظ��ل 

امللتقى   واأ�سرهم، كما يعترب ن�ساط  الجتماعي والنف�سي لالأطفال 

ممن  الأط��ف��ال  ل��دى  اجل��م��ايل  احل�ص  تنمية  يف  للفنانن  اإ�سهاما 

فنية  اأن�سطة  يف  م�ساركتهم  وحتقيق  للدعم،  احتياجاً  الأك��ر  هم 

ما  وه��و  املجتمع،  يف  والن��دم��اج  مواهبهم  �سقل  على  ت�ساعدهم 

اإليه اجلمعية تهدف 

اإطار  يف  القطاعي  للتعاون  منوذجا  الن�ساط  هذا  ميثل  واأي�ساً 

ال��رك��ود  ال��ت��ام وجت����اوز  ال��ت��ع��ايف  اإىل  ل��ل��و���س��ول  املجتمعي  ال��ت��ع��اون 

التي  الظروف  ب�سبب  املختلفة  والفعاليات  الأن�سطة  يف  والرتاجع 

ت�سكل  ال��ت��ي  الفنية  الأن�سطة  وخا�سة  ك��ورون��ا،  جائحة  فر�ستها 

بدورها رافدا من روافد التعايف والرتقاء بالذوق العام

االنباط-عمان

لكل  الت�����س��الت  خ��دم��ات  واإت��اح��ة  تعميم  على  م��ن حر�سها  ان��ط��الق��اً   

اأن  على  الأردن  زي��ن  �سركة  داأب��ت  القطاعات،  كافة  وم��ن  املجتمع  �سرائح 

املتطّورة يف خدمة  التكنولوجيا  ونهجها ومن خالل  ا�سرتاتيجيتها  تكون 

مع  من�سجمة  ت��ك��ون  واأن  اأي��دي��ه��م،  متناول  ويف  الإع��اق��ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���ص 

ومتاحاً  م�ستداماً  يكون خيه  اأف�سل،  م�ستقبل  �سبيل  لتعمل يف  جتاربهم، 

امل��ب��ادرات امل�سممة  ال��ع��دي��د م��ن  للجميع، وذل��ك م��ن خ��الل دع��م واإق��ام��ة 

خ�سي�ساً لدمج و�سمول الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف املجتمع.

الفئة،  ه��ذه  جت��اه  منها  والتزاماً  ال�سّم،  فئة  وق��درات  ب��دور  ولإميانها 

لتعزيز م�ساركتها الفاعلة يف احلياة العملّية، وت�سهيل توا�سلهم وتوظيف 

ات�سالت  �سركة  اأول  زين  كانت  خلدمتهم؛فقد  وت�سخيها  التكنولوجيا 

ملديرية  ال��ت��اب��ع   114 ال��ط��وارئ  رق��م  على  الت�����س��ال جم��ان��اً  اإم��ك��ان��ي��ة  تتيح 

الأمن العام واخلا�ص بذوي الإعاقة ال�سمعّية، وذلك بالتزامن مع اإطالق 

حيث   ،2014 العام  يف  ال�سم  لفئة  خ�سي�ساً  “الب�سمة”امل�سمم  زينلخط 

يعانون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ص  ت��خ��دم  ال��ت��ي  امل��زاي��ا  م��ن  العديد  ي�سمل اخل��ط 

اإتاحة  ال�سمع والنطق، والتي تتنا�سب واحتياجاتهم من خالل  من �سعف 

الت�سال عرب املكاملات املرئية.

لفئة  ال��ط��وارئ  خ��ط  م��ب��ادرة  زي��ن يف  تبذلها  ال��ت��ي  للجهود  وم��وا���س��ل��ًة 

الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  رع��د،  بن  مرعد  الأم��ي  �سمو  رعاية  وحتت  ال�سم، 

ل�سوؤون الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، قامت �سركة زين موؤخراً بتوقيع مذكرة 

العام  الأم��ن  ومديرية  الت�سالت  قطاع  تنظيم  هيئة  من  كل  مع  تفاهم 

ذوي  لالأ�سخا�ص   114 الطوارئ  رقم  تطوير  لغايات  الت�سالت  و�سركات 

من  مي��ك��ن  ال��ط��وارئ  ل��رق��م  ف��ي��دي��وي��ة  من�سة  وت��وف��ي  ال�سمعية  الع��اق��ة 

خاللها توفي ات�سالت فيديوية جمانية عرب تطبيق مت ا�ستحداثه لهذه 

الغاية.

مرعد  الأم���ي  �سمو  ق��ام  التفاهم،  م��ذك��رة  توقيع  حفل  هام�ص  وع��ل��ى 

العمل  ف��ري��ق  م��ب��ادرات  ب��دع��م  جهودها  على  زي��ن  �سركة  بتكرمي  رع��د  ب��ن 

الت�����س��الت  خ��دم��ات  اإىل  ال��ن��ف��اذ  م��ن  الإع���اق���ة  ذوي  لتمكن  املتخ�س�ص 

قطاع  تنظيم  هيئة  قبل  م��ن  ت�سكيله  مت  وال���ذي  املعلومات،  وتكنولوجيا 

جمل�ص  رئي�ص  من  كل  بح�سور  وذل��ك  اأق��وى(،  معكم  )مبادرة  الت�سالت 

اجلبور  غ��ازي  املهند�ص  الدكتور  الت�سالت  قطاع  تنظيم  هيئة  مفو�سي 

وممثلي عن �سركات الت�سالت و مديرية الأمن العام.

تكرميية  ج��ائ��زة  ع��ل��ى   2018 ال��ع��ام  ق��د ح�سلت يف  زي��ن  ���س��رك��ة  وك��ان��ت 

فيينا،  النم�ساوية  بالعا�سمة  املتحدة  الأمم  مقر  يف  اإي�سل  موؤ�س�سة  م��ن 

املحلي،  املجتمع  يف  ال�����س��م  لفئة  م��الئ��م  مبتكر  بيئي  ل��ن��ظ��ام  لتطويرها 

دول��ة،   98 من  متاأهاًل  مر�سحاً   371 بن  من  الأردن  زي��ن  اختيار  مت  حيث 

والت�سالت  املعلومات  وتكنولوجيا  التعليم  قطاعات  تعزيز  يف  مل�ساهمتها 

والتوظيف لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.

ك��م��ا وت��ق��وم زي���ن -م��ن��ذ ���س��ن��وات ع���دي���دة- ب��دع��م وت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��دي��د من 

�سمولهم  تعزيز  بهدف  ال�سم،  فئة  بدعم  ترُعنى  التي  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات 

ال�سعاب  كافة  لتذليل  الذي يحتاجونه  الدعم  باملجتمع وتوفي  ودجمهم 

اأم��ام��ه��م، ح��ي��ث عملت ال�����س��رك��ة ع��ل��ى ت��وف��ي م��وظ��ف��ن م��درب��ن ع��ل��ى لغة 

الرقم  مع  جماناً  الت�سال  اإتاحة  طريق  عن  اأو  باملعار�ص  �سواًء  الإ���س��ارة 

ال�����س��م،ك��م��ا ق��ام��ت زينبدعم  امل�����س��رتك��ن م��ن ف��ئ��ة  ب��خ��دم��ة  1414 اخل��ا���ص 

الن�سية  الر�سائل  و�سرح  تف�سي  خدمة  يوفر  ال��ذي   )Ramz( تطبيق 

بلغة الإ�سارة للم�سرتكن من هذه الفئة، كما كانت �سركة زين اأول �سركة 

الفرتا�سي”  “املرتجم  بخا�سية  الإل��ك��رتوين  موقعها  ت��دّع��م  ات�����س��الت 

.3D ال� لل�سم وبتقنية 

ويف اإطار برنامج WE ABLE الذي ي�ستهدف دمج الأ�سخا�ص ذوي 

الإعاقة �سمن كادر ال�سركة، عملت زين على �سمان اأن تكون جميع برامج 

التدريب متاحة يف كافة عملياتها، و�ساملة لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، واأن 

للمزيد  املجال  لفتح  الو�سول،  اإمكانية  ل�سمان  امل�ساعدة  التقنيات  توفر 

حيث  ال�سركة،  عمل  فريق  اإىل  لالن�سمام  الإع��اق��ة  ذوي  ال�سخا�ص  م��ن 

 Visual Queryاملرئي ال���س��ت��ع��الم  خ��دم��ة  ب��اإط��الق  ال�سركة  ق��ام��ت 

توظيف  خ���الل  م���ن  وذل����ك   ،1414 امل��خ��ت�����س��ر  ال���رق���م  ع���رب    System
لتلقي  امل�����س��رتك��ن،  خ��دم��ات  ق�سم  يف  الإ����س���ارة  بلغة  خمت�سن  م��وظ��ف��ن 

الرقم  ه��ذا  على  ال�ساعة  م��دار  على  ال�سم  فئة  م��ن  امل�سرتكن  ات�سالت 

ا�ستف�ساراتهم وم�ساعدتهم. لالإجابة على كافة 

وا�ستكماًل للمبادرات التي تقوم بها زين واخلا�سة بفئة ال�سم؛ اأقامت 

ال�سركة اأيام طبية جمانية من خالل عيادة زين املجانية املتنقلة لالأطفال 

يف  ال�سم  لفئة  الأم��ل  كمدر�سة  اململكة  يف  خمتلفة  مدار�ص  يف  ال�سم  لفئة 

ويل  �سمو  ملبادرة  قواقع  بعدة  بالتربع  ال�سركة  قامت  كما  ماركا،  منطقة 

العهد “�سمع بال حدود” لالأطفال امل�سابن بالإعاقة ال�سمعية، بالإ�سافة 

الأجهزة  �سيانة  على  للتدريب  جمانية  داجم��ة  تدريبية  دورات  عقد  اإىل 

اخللوية لفئة ال�سم بالتعاون مع الأونروا.

االنباط-وكاالت

عمر  ع��ن  الأرب��ع��اء،  ي��وم  ح��م��زة،  حممد  الكبي،  ال�سعودي  املمثل  ت��ويف 

يناهزرُ 87 عاما، بعد م�سار حافل يف الأعمال الدرامية اخلليجية والعربية.

مبواهبه  مذكرا  ال��راح��ل،  الفنان  ال�سعودية،  يف  الثقايف  الو�سط  ونعى 

ذهن  يف  العالقة  الأع��م��ال  من  كبيا  ع��ددا  اأثمرت  التي  ومناقبه  املتعددة 

العربي. امل�ساهد 

هذا  ب��اهلل،  ال  ق��وة  ول  “لحول  املالكي،  فايز  ال�سعودي،  املمثل  وغ��رد 

م�سي كل حي ونهاية كل �سيء، اأ�ساأل اهلل اأن يرحمك ويغفر لك ويح�سن 

عزاء اأهلك وحمبيك«.

ان  �سالمة،  ال�سعودي، حممد  الفن  املخت�ص يف  والناقد  الباحث  وكتب 

الراحل كان معروفا بدوره الفعال والريادي يف ال�ساحة الفنية ال�سعودية 

كممثل وموؤلف ومنتج.

“تويرت”،  موقع  على  فتيني  ب�سام  ال�سحفي  غ��رد  نف�سه،  املنحى  ويف 

قائال اإن الدراما ال�سعودية فقدت واحدا من روادها برحيل حممد حمزة.

ومل ميثل حممد حمزة �سوى يف اأعمال قليلة، لكنه كان يتوىل البطولة 

وم�سل�سل   2013 �سنة  يف  البلد”  “اأهل  مثل  م�سل�سالت  يف  ي�ساركرُ  حينما 

�سارك اأي�سا يف م�سل�سل “الزير �سامل«. كما   ،1989 هروب” يف  “ليلة 
لالإذاعة  القاهرة  مهرجان  يف  حمزة  حممد  تكرمي  مت   ،2006 ع��ام  ويف 

والتلفزيون تقديرا ملا اأ�سداه للفن العربي.

 الملتقى الفني الثاني »الطريق الملوكي للفنون 
التشكيلية« لدعم أطفال التوحد ومتالزمة داون 

زين تواصل دعمها لفئة الصم منذ العام 2014

رحيل »أيقونة« الدراما السعودية محمد حمزة


